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 داءـــــــاإلى

 أىدُ ىذه انزسانت إىل 0

 .-صهِ اهلل عهْو ًسهى-يعهى األيت ًرمحت اهلل نهبشزّت ًينبع انعهى َبْنا حمًد 

 أرًاح انشيداء ًانعهًاء انذٍّ سبقٌَا ًاليست أرًاحيى عناٌ انسًاء.

 األسزٍ يف سجٌٌ االحتالل.. انقابضني عهَ اجلًز.

 ًص األعهَ.انذُ أرجٌ اهلل أٌ أراه يف آخزة يف انفزد -رمحو اهلل -رًح ًاندُ انطاىزة

رمحو اهلل  ,انذُ فقدَاه يف رّعاٌ شبابو -رمحو اهلل -رًح خايل انعشّش/ خريُ عبد اهلل محاد

 ًأسكنو انفزدًص األعهَ.

ًحتًهت يعِ املشاق ألجم إدتاو ىذه  ,انيت شجعتين عهَ اندراست ,ًاندتِ احلنٌَت

 بربىا ًرد مجْهيا.ًأكزيين اهلل  ,أنبسيا اهلل ثٌب انصحت ًانعافْت ,اندراست ًجناحيا

ًأٌ ّشًدىى  ,انذٍّ أبتيم إيل اهلل تعايل أٌ ّكهؤىى بانعناّت ًانزعاّت ,إخٌتِ ًأخٌاتِ

 عهًاً ًٌَراً ًىداّتً. 

 .ًجيًعين هبا سقفٌ ًاحد مشهِ ،هبا سًجيت انعشّشة انيت أَتظز أٌ ّهتى 

 سيالء اندراست يف اجلايعت يف كم يزاحهيا ًختصصاذتا.
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 شكر وتقدير

بإتمام ىذا العمل  عمي   الذي منّ  ،شكره، وأثني عميو الخير كموأأحمد اهلل تبارك وتعالى و 
ره نصيبًا غيًا لوجيو الكريم، وأن ال يجعل لويجعمو خالص ،مع رجائي أن يتقبمو مني ،المتواضع

ومن قول النبي (، ٕٔ)لقمان:  ژ ڀ   ڀ  ڀ     ڀ پ ژ طالقًا من قول اهلل تعالى:وان منو.
--:(  ُكرُ  َل  َمن ُكرُ  َل  النَّاَس  َيش  ، فإنني أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان إلى (1)(المَّوَ  َيش 

فضيمة ، الذين عمموني وأفادوني وأخص منيم أستاذي وشيخي، أصول الدينأساتذتي في كمية 
رسالتي، الذي تفضل بالموافقِة عمى اإلشراِف عمى  -حفظو اهلل– نسيم شحدة ياسينالدكتور/ 

حيث ما بخل بوقتو وجيده في مراجعة الرسالة وتنقيحيا حتى آخرىا، وال أنسى توجيياتو القيمَة 
 التي كانت سندًا وعونًا لي في كتابة ىذه الرسالة.

 :وىما رسالتي، مناقشةِ  بَقبولِ  تكرما المذْينِ  المناقشةِ  لجنةِ  عضوي وأشكر كما

 حفظو اهلل.  محمد حسن بخيت  :الدكتوراألستاذ فضيمُة 

 .حفظو اهلل   عدنان أحمد البرديني : الدكتور فضيمةُ 

 وجوكما أ، والشكُر أيضًا موصوٌل إلى جامعتي؛ الجامعة اإلسالمية والعاممين فييا
شكري وتقديري الخاص لألخ الصديق األستاذ/ أحمد سعيد مسمح الذي لم يبخل بكل ما يممك 

 من عمٍم، ولم يتواَن في تقديم اإلرشادات الالزمة لخدمة ىذا البحث.

كما أوجو شكري وتقديري إلى األخ الصديق/ محمد ناىض بربخ، الذي أفادني وكان 
 عونًا لي في كتابة رسالتي.

خوان بفائدة أو نصيحة أو توجيو أو تصحيح أو غير وأشكر كل من أ عانني من أىل وا 
التي  رفح،-ذلك مما ساىم في إتمام ىذا البحث، وأشكر أيضًا مكتبة مسجد بالل بن رباح

أعارتني جميع كتب الشيخ مما كان لو أثر كبير في جمع مادة ىذا البحث، فميم مني جميعًا 
 جزيل الدعاء وجميل الوفاء.

                                                             
: كتاب: أبواب البر والصمة، باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، رقم الحديث: الترمذي سنن ((ٔ
 وصححو الترمذي. .(ٖٓٗ/ٖ)(، 5٘ٗٔ)
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الحمد هلل رب العالمين حمدًا يوافي نعمو ويكافئ مزيده، نحمده حمد الشاكرين، وندعوه 
أن يتقبل أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبو ويرضاه، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، رفع 
السماء بال عمد وبسط األرض وبسق النخل وأنبت الزرع، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو، أرسمو 
بالحق بشيرًا ونذيرًا، وسراجًا منيرًا، وداعيًا إلى دينو بالبرىان الساطع، وعمى آلو وصحبو 

 أجمعين، أما بعد:

فإن من نعم اهلل عمينا أن جعمنا من طالب العمم، الذي نعتز بطمبو واالنتساب إليو، 
 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژ والسير في سبيل تحصيمو، فالعمم لو مكانٌة مرموقة في اإلسالم، يقول تعالى:

 ِبوِ  المَّوُ  ُيِردِ  َمن  ):--، ويقول رسول اهلل (5)الزمر:  ژ  ی ی      ی   ی ىئىئ  ىئ  ېئ ېئ
فكيف إذا كان ىذا العمم في عمم الشريعة والعقيدة، الذي ىو من  ،(2)...(الدِّينِ  ِفي ُيَفقِّي وُ  َخي ًرا

 ژ لعمماء وأعمى شأنيم، فقال تعالى:أشرف العموم التي تُنال ىذه األيام، لذلك رفع اهلل مكانَة ا

 عميو–وبّين  ،(ٔٔ)المجادلة:   ژ  حج يث    ىث مث جثيت   ىت مت خت حت  جت يب ىب مب
 َأَخذَ  َأَخَذهُ  َمن   الِعم َم، َورَّثُوا اأَلن ِبَياِء، َوَرَثةُ  ُىم   الُعَمَماءَ  َأنَّ  )في حديث صحيح: -الصالة والسالم

، فعن العمماء (3)(الَجنَّةِ  ِإَلى َطِريًقا َلوُ  المَّوُ  َسيَّلَ  ِعم ًما ِبوِ  َيط ُمبُ  َطِريًقا َسَمكَ  َوَمن   َواِفٍر، ِبَحظ  
لييم ُترّد المسائل الكبار، ومنيم نأخذ الفتاوى السميمة، عندما  نثق في يؤخذ العمم الصحيح، وا 

 دينيم وأمانتيم وعمميم.

ويبارك اهلل فيو إذا اقترن بالعمل الصالح والدعوة إلي اهلل عمي بصيرة  فإن العمم يزكو
صمي اهلل  –المنيج الحق في الدعوة إلي اهلل ىو المستمد من كتاب اهلل وسنة رسولو  نوىدي، وا  
سار عمي ىذا النيج أفضل الخمق بعد رسول اهلل وىم  داألمة، وقوفق عقيدة سمف  -عميو وسمم

النبالء،  ءالفضالء، والعمما ةبإحسان، واألئمليم  نعمييم، والتابعو ان اهلل الصحابة الكرام رضو 
الضالة، ، ويحذرون من المناىج المستقيم قالقويم، والطريلألمة المنيج  نجيل، يبنو بعد  جيالً 
 والطرق المنحرفة. قوالفر 

                                                             
، رقم الحديث: {ولمرسول خمسو هلل فأن: }تعالى اهلل قول ، باب:الخمس فرض :كتاب: البخاري صحيح ((ٕ
(ٖٔٔٙ ،)(ٗ/5٘). 
 .(ٕٗ/ٔ)، والعمل القول قبل العمم: باب: كتاب العمم، البخاري صحيح ((ٖ
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فضيمة  لعصر:ىذا ا يإليو، ففمقد كان من دعاة المنيج السمفي القويم واآلخذين بو والداعين 
لذلك اخترت أن يكون بحثي في منيج عمم من أعالم  -رحمو اهلل -حوي" دالعالمة "سعيالشيخ 

 .)منيج الشيخ سعيد حوي في العقيدة والدعوة(ىذه األمة اإلسالمية فكان عنوان رسالتي ىو 

عالم جميل وداعية مجاىد، قضى سنوات حياتو في الدعوة إلى  -رحمو اهلل–فالشيخ سعيد حوى 
والتأليف في مختمف العموم الشرعية، حيث أّلف تفسير القرآن في السجن، ذلك  -عز وجل–اهلل 

 الدعاة المجاىدين لدينو وأمتو.الشيخ الذي عاش عمى مذىب أىل السنة والجماعة وكان من 

 :الموضوع ياراخت أسباب

 سعيد الشيخ شخصية دراسة تتم لم أنو ،الموضوع ىذا في لمبحث حفزتني التي األمور من -ٔ 
 بذلك نصيب، ولعمي ذلك في لي يكون أن دعوية، فأرجو عقدية منيجية دراسة وجيوده حوى

 إلي والدعوة، ونشرىا العقيدة تقرير مجال في خصوصاً  ،اإلسالمية لممكتبة عممية إضافة أضيف
 .تعالي اهلل
 من اإلسالمي الحقل في العاممين وخاصة، المسممة األجيال حق من أن اعتقادي في -ٕ

، عقيدة من عميو كانوا ما ومعرفة، سيرتيم عمي عممائيم، واالطالع حال إلى يتعرفوا أن ،الدعاة
 مما ولينيموا، وجيادىم حياتيم صفحات من والعبر الدروس يأخذوا وأن، وصالح، ىوتقو ، وفقو
 .العمماء أولئك منو نيل

 استفاد حيث، والسنة الكتاب من ليا وتأصيمو مؤلفاتو في والدعوية ديةالعق الجوانب وفرة  -ٖ 
 .الناس بين القبول ليا اهلل عظيم، وكتب بنفع وكمماتو كتبو وجاءت، كثير خمق عممو من

 وحياتو ،الصحيحة العقيدة نشر في وجيوده الدعوية الشيخ بجيود العمم طمبة معرفة عدم -ٗ
 العجب، فربط ىرأ آثارىا عمي اطمع من التي الفذة الشخصية بيذه التعريف فآثرت الشخصية

 .ميم أمر العاممين بالعمماء الناشئة

 منيج عمي القائمة اإلسالمية الدعوة مسيرة في وىامة بارزة عالمة العالية، فحياتو اليمة تعمم -٘
 .الصالح السمف
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 :الموضوع أىمية

 العقيدة مجال في العاممين المخمصين والدعاة العاممين العمماء عن الحديث أىمية إن -ٔ
 بحال العمم لطمبة تعريف وفيو ،بالماضي الحاضر يربط ألنو ؛لألمة كبير نفع فيو ،والدعوة

 .أثرىم ويقتفوا ،نيجيم عممائيم، لينيجوا

 ،اهلل إلي والدعوة العقيدة في القويم لممنيج العممي التأصيل من البحث أىمية تنبع كما – ٕ 
يضاح  .الدعوي منياجو في حوي سعيد الشيخ ستخدمياا التي الدعوية واألساليب الوسائل وا 

طويمة،  سنين ربوعيا في وجال اإلسالمية الدعوة خدم جميل، وعالم داعية عمى الضوء إلقاء -ٖ
 لمسير العصر ىذا في المسممين أجيال ىمم وحفزالقريب،  الماضي في الدعوة خدم لمن والوفاء
 .ومعتقدىم منيجيم عمي

 ضد والوقوف ،الدين في البدع من والتحذير ،ياوتوضيح والجماعة السنة أىل منيج بيان -ٗ
 .صحيح فيم أو صريح دليل إلي تستند ال التي المضممة والدعوات الوافدة األفكار

 الشيخ وفاة قرب بسبب ،جوانبو كل من المعاش لمواقع وفيماً  تصوراً  والقارئ الباحث يعطي -٘
 .اإلسالمية الساحة بمستجدات واىتمامو ،مؤلفاتو كثرة ثم

 المختصة الجيات ومراسمة ،المعمق والبحث الدراسة وبعد- أنو البحث ىذا أىمية وتكمن -ٙ
 في حوي سعيد الشيخ منيج في يكتب لم أنو -لمباحث تبين ،لمبحوث فيصل الممك مركز مثل

 .خاصة دراسة الموضوع ىذا في لزم لذا ،الباحثين من أحد لو يتطرق ولم ،والدعوة العقيدة

 الصعوبات التي واجيت الباحث:

إن الحديث عن منيج الشيخ سعيد حوى في العقيدة والدعوة احتاج إلى استقراء تام في كل  -ٔ
 كتبو، وقد أخذ ىذا من الباحث الوقت والجيد لبيان منيجو.

ظروف الحياة ومصاعب العمل، جعل االنقطاع في الكتابة وأعاقتيا من فترة إلى أخرى،  -ٕ
 ومعموم أن االنقطاع عن البحث ثم العودة إليو يشتت الفكر واألفكار.

 ضخامة موضوع الدعوة في حياة الشيخ وسعة جوانبو وتعدد جزئياتو. -ٖ
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أكثر الصعوبات التي تواجو الباحثين في قطاع غزة ىي االنقطاع المتواصل لمتيار  من -ٗ
 الكيربائي، مما أوقف البحث عدة مرات.

 : السابقة الدراسات

 فيصل الممك مركز ومراسمة العقيدة مجال في المتخصصين وسؤال البحث بعد
 رسائل توجد أنو إال والدراسة، بالبحث الموضوع ىذا أحد ُيفرد لم أنو تبين والبحوث لمدراسات
 :التالية المواضيع في الشيخ عن تكممت

 الشرقاوي، محمد أحمد: لمباحث: التفسير في األساس كتابو في حوى سعيد الشيخ منيج -ٔ
 م،55ٗٔ سنة نوقشت بالمنصورة، الدين، أصول كمية الشريف، األزىر بجامعة عممية رسالة
 .بالماجستير التخصص درجة الباحث بيا ونال

. بغداد جامعة اإلسالمية، العموم كمية عيادة، السالم عبد: لمباحث: الفقيية حوى سعيد آراء -ٕ
 .وتفاصيميا الرسالة عمى االطالع من الباحثُ  يتمكن ولم

 جامعة اإلسالمية، العموم كمية إسماعيل، مشتاق: لمباحث: التصوف في ومنيجو حوى سعيد -ٖ
 .وتفاصيميا الرسالة عمى االطالع من الباحثُ  يتمكن ولم. بغداد

 مجمس إلى مقدمة أحمد، عمي حسين: لمباحث: والسموك التربية في حوى سعيد الشيخ منيج  -ٗ
 االطالع من الباحثُ  يتمكن ولم. مٕٔٓٓ عام نوقشت بغداد، صدام، جامعة ،والفكر العقيدة قسم
 .وتفاصيميا الرسالة عمى

 الجامعة بربخ، فيصل ناىض محمد: لمباحث: حوى سعيد الشيخ عند العقيدة قضايا -٘
 المعاصرة، والمذاىب اإلسالمية العقيدة قسم إلى مقدمة م،ٖٕٔٓ ماجستير، رسالة اإلسالمية،

 .حوى سعيد الشيخ عند العقيدة قضايا إلى فييا الباحث تطرق

العقيدة عند الشيخ سعيد المالحظة عمى الدراسة السابقة: إن الباحث محمد بربخ قد ناقش قضايا 
حوى، وحكم عمييا إن كانت معتقداتو توافق السمف أم تخالفو، أما دراستي فيي تناقش بالدرجة 
األولى منيج الشيخ سعيد حوى في العقيدة والدعوة واالستدالل والتنظير ليما، فال تناقش آراءه 

 ومعتقداتو.
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 منهج البحث 

  (1) التحميميمنيجي في ىذا البحث ىو المنيج الوصفي. 

 أما طريقة البحث فهي:

  منيجاو فاي العقيادة الاادعوة قاام الباحاث باالتعريف بشخصاية الشايخ ساعيد حاوى ومان ثام عارض
 عمى الكتاب والسنة وآراء السمف. الباحث ل اعتمادوسيكون جُ  مؤلفاتو،ل من خال

 كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجو منو، أما إذا كان مان غيار الصاحيحين فاإني  ذاإ
 أتطرق في تخريجو إلى حكم أىل العمم.

  : الباب/رقم الاااااذي ادرج تحتاااااو الحاااااديث /الكتااااااباسااااام الكتااااااب عااااازو الحاااااديث يكاااااون باااااذكر/
البخااااري فاااي  ، مثاااال: أخرجاااو، أماااا بقياااة المعموماااات ساااتكون فاااي قائماااة المراجاااعالصااافحة/الحديث/

 (.٘ٔ/ٔ) (،5ٖ٘ٔصحيحو، كتاب: )الجنائز(، باب: )إذا اسمم الصبي فمات..(، رقم: )

 الحاجة إلى شرحو من األلفاظ الغريبة ىبشرح ما رأ ام الباحثق. 

 األلفااااظ التاااي  –األحادياااث الشاااريفة  –بتشاااكيل األلفااااظ التالياااة: )اآلياااات الكريماااة  ام الباحاااثقااا
 .ضاح(يتحتاج إلى إ

 والشيرة مسألة نسبية. ،مشيوريناللبعض األعالم غير  باحثم الترج 

 الجزء بيانااات المرجااع كاممااة أول وروده مرتبااة ىكااذا : اساام الكتاب/اساام المؤلااف/ الباحااث ذكاار
ن وجد/اسااااام الطبعااااة/رقم الطبعاااااة/تاريخ إاساااام المحقاااااق أو المعمااااق إن وجاااااد/دار النشاااار والصفحة/

قسااام  –مااان ذلاااك، مثاااال: األسااااس فاااي السااانة وفقيياااا الطبعة/بماااد الطبعاااة أو النشااار/ أو ماااا يوجاااد 

                                                             
المنيج الوصفي التحميمي: إن المنيج الذي سيتبعو الباحث في ىذه الدراسة، ىو المنيج الوصفي التحميمي  (ٔ)

لمالءمتو لطبيعة الدراسة. والمنيج الوصفي ىو الذي يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد في نظرًا 
الواقع وييتم بوصفيا وصفًا يعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا أو تعبيرًا كميا، ومن ثم يقوم بتحميل ىذا الوصف تحمياُل 

اآلباء واألميات، طارق بن عبد اهلل حجار،  عمميًا.)واقع الترويح المعاصر لدى الطفل المسمم من وجية نظر
، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة السنة السادسة والثالثون، العدد الخامس والعشرون بعد المائة ٖٙٗص

 ىا.ٕٗٗٔ



 ز

 

 –ه 5ٓٗٔ، دار الساااالم لمطباعاااة والنشااار والتوزياااع، ط: األولاااى، ٕٖ/ٔالسااايرة ، ساااعيد جاااوى ، 
 م.555ٔ

 اسااام الكتااااب والمؤلاااف مختصااارًا مثاااالعماااى  الباحاااث المرجاااع اقتصااارالمصااادر أو ذا تكااارر إ :
   .أقول: تفسير الطبرين لإلمام الطبري آآي القر  لجامع البيان في تأوي

  فياارس أعاالم متارجم لياام  –فياارس أحادياث نبوياة  -وضاع فياارس عاماة )فياارس آياات قرآنياة
 .فيرس الموضوعات( –فيرس المصادر والمراجع  –

وفصمين وخاتمة وفيارس، موزعة عمي النحو  وتمييد يتكون البحث من مقدمةخطة البحث: 
 .التالي

ثااام خطاااة و  وطريقتاااو، ومااانيج البحاااثوأساااباب اختيااااره ،  ،وتشااامل أىمياااة الموضاااوع المقدماااة أوًل:
 .البحث

 تمييدال
 عصر الشيخ سعيد حوي وحياتو

 عصر الشيخ سعيد حوى. -أولً 
 الحياة السياسية. -ٔ
 .الثقافيةالحياة  -2
 الحياة االجتماعية. -3

 :وآثاره حياتو ووفاتو -ثانياً 
 نسبو، مولده ونشأتو. -1
 لمعمم ومكانتو العممية. ودراستو وطمب -2
 .شيوخو وتالميذه -3
 مؤلفاتو. -4
 وفاتو. -5

 



 س

 

 األولالفصل 
 العقيدةمنيج الشيخ سعيد حوى في 

 وفيو أربعة مباحث:
 عقيدة السمف. الستدلل عمىالمبحث األول: منيج الشيخ سعيد حوى في 

 وفيو ستة مطالب:
 والسنة.االستدالل بالكتاب المطمب األول: 
 حجية السنة في جميع مسائل الدين. المطمب الثاني:

 االستدالل بأقوال السمف من عمماء األمة.المطمب الثالث: 
 االستدالل بالعقل والفطرة.المطمب الرابع: 

 عدم الخوض في عمم الكالم. :المطمب الخامس
 الجمع بين األدلة.المطمب السادس: 

 المبحث الثاني: منيج الشيخ سعيد حوى في التنظير لعقيدة السمف ونشرىا.
 وفيو ثالثة مطالب: 

 تأليف الكتب في بيان عقيدة السمف والدفاع عنيا.المطمب األول: 
 .األمثال ضرب أسموبالمطمب الثاني: 
  أسموب القصص.المطمب الثالث: 

 اق األمة.المبحث الثالث: منيج الشيخ سعيد حوى في بيان افتر 
 وفيو خمسة مطالب:

 تخريج حديث افتراق األمة وشرحو.المطمب األول: 
 أسباب افتراق األمة.المطمب الثاني: 
 االختالف الجائز واالختالف الممنوع.المطمب الثالث: 
 التحذير من الفتن واألىواء وأىميا.المطمب الرابع: 

 صفات الفرقة الناجية.المطمب الخامس:  



 ش

 

 الرابع: منيج الشيخ سعيد حوى في الرد عمى النحرافات العقدية عند الفرق المخالفة. المبحث
 مطالب: ثالثةوفيو 

 االعتماد عمى الكتاب والسنة. المطمب األول:
 االستدالل بأقوال العمماء في وصف انحرافات الفرق المخالفة. المطمب الثاني:
 .الشاذة الفرق انحرافات من التحذير المطمب الثالث:

 الثانيالفصل 
 في الدعوة إلى اهلل الشيخ سعيد حوى منيج

 :خمسة مباحثوفيو 
 الدعوة اإلسالمية أصوليا ومرتكزاتيا عند الشيخ سعيد حوى.المبحث األول: 

 :البمطثالثة وفيو 
 .الدعوة اإلسالمية معناىا وأىميتيا: األول المطمب
 أصول الدعوة اإلسالمية. :الثاني المطمب
 مرتكزات الدعوة اإلسالمية. :الثالث المطمب

 وسائل الدعوة اإلسالمية وأساليبيا عند الشيخ سعيد حوى.المبحث الثاني: 
 :انوفيو مطمب

 وسائل الدعوة اإلسالمية. :المطمب األول
 أساليب الدعوة اإلسالمية. :نيالمطمب الثا

 الثالث: مشكالت العالم اإلسالمي وسبل معالجتيا عند الشيخ سعيد حوى. المبحث
 وفيو مطمبان:

 مشكالت العالم اإلسالمي.المطمب األول: 
 سبل معالجة المشكالت.المطمب الثاني: 

 المبحث الرابع: منيج الشيخ سعيد حوى في إصالح النفس والبيت المسمم.
 :انوفيو مطمب



 ص

 

 .النفس اإلنسانيةفي إصالح  ومنيج المطمب األول:
 منيجو في إصالح البيت المسمم. المطمب الثاني:

 .المبحث الخامس: المنيج الحركي في فكر الشيخ سعيد حوى
 وفيو أربعة مطالب:

 تعريف عام بالحركات اإلسالمية المعاصرة.المطمب األول: 
 فقو التكوين والعمل.المطمب الثاني: 
 واالستكمال.التكميل المطمب الثالث: 
 النظام والتنظيم واالنتماء.المطمب الرابع: 

 : وتشمل أىم النتائج والتوصيات، التي تخدم غرض البحث.الخاتمة
فيرس المصادر  –فيرس أعالم مترجم ليم  –فيرس أحاديث نبوية  -فيرس آيات قرآنية 

 .فيرس الموضوعات –والمراجع 
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 انخمهيذ
 وحياحه صعيذ حىيعصر انشيخ 

 عصر الشيخ سعيد حوى. -أولً 
 الحياة السياسية. -ُ
 .الثقافيةالحياة  -ٕ
 الحياة االجتماعية. -ٖ

 :وآثاره حياتو ووفاتو -ثانياً 
 نسبو، مكلده كنشأتو. -ٔ
 لمعمـ كمكانتو العممية. ودراستو كطمب -ٕ
 .شيكخو كتبلميذه -ٖ
 مؤلفاتو. -ٗ
 .كفاتو -٘
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 عصر الشيخ سعيد حوى -أولً 
 :الحياة السياسية - ٔ

إف سكريا ديرَّة ببلد الشاـ، حاضنة الحضارة القديمة، كانت قيرَّة عيف المسمميف، عاصرت 
االنتصارات اإلسبلمية، كعمي أرضيا مرَّ القادة الفاتحكف، كسجمت عمي جدرانيا األبية تاريخ 

عاصمة الخبلفة األمكية، كجؿ تيراث خمفاء الدكلة األيمكية المعارؾ كجكالت النصر كالبطكلة، 
قكتيا كحضاراتيا مف اإلسبلـ، كبقيت منبع الثقافة كالعمكـ  ني عمي أرضيا...  فاستمدت سكريا:بي 

أرجاء الكطف العربي، ككاف  يعبر التاريخ، إلي أف حمَّت اليجمة االستعمارية األكركبية عم
 لسكريا منيا نصيب األسد.

ـ بمكجب ُُٔٗبتقسيـ ببلد الشاـ إلى دكيبلت عاـ قاـ االستعمار الفرنسي الغاشـ فقد 
معاىدة سايكس بيكك الظالمة، إلى جانب كؿ مف لبناف كاألردف كفمسطيف، كقد أيعمف استقبلؿ 

كقد جاء ـ مف خبلؿ مندكبيف عف أقطار ببلد الشاـ األربعة، َُِٗ/ّ/ٖسكريا ألكؿ مرة في 
االمة العربية ذات المجد القديـ لـ تقـ جمعياتيا كأحزابيا كلـ  فستقبلؿ "إفي مقدمة إعبلف اال

ب األتيرؽ دماء شيدائيا إال طمبان لبلستقبلؿ التاـ، كقد  مير فيصؿ األكؿ ممكان عمييا، كفي نيصٍّ
باحتبلؿ  بقيادة الجنراؿ غكرك الجيش الفرنسي قاـ الرابع كالعشريف مف يكليك مف العاـ نفسو

كفكر دخكليا تكجو إلي قبر صبلح  يذان التفاقية سايكس بيكك، كنجح في احتبلؿ دمشؽسكريا تنف
قد عدنا يا صبلح الديف، كعادت  امحرر القدس خاطبو قائبلن: "ى -رحمو اهلل -الديف األيكبي

 ،رافضان كجكدهفي كجو االحتبلؿ الفرنسي  ان قفاك  ىبَّ ، كلكف الشعب السكرم الحركب الصميبية"
، كعمت اإلضرابات كالمظاىرات دمشؽ كسائر المحافظات عدَّة شعبية كانتفاضاتت بثكراكقاـ 

، كاستمر نضاؿ الشعب السكرم اف العسكرم الفرنسيالسكرية، كتصدت الجماىير السكرية لمعدك 
حتى جبلء آخر جندم أجنبي عف أرضو في  يقدـ الشييد تمك الشييد ضد االحتبلؿ

 .(ُ)ـُْٔٗ/ْ/ُٕ

ه الظػػركؼ السػيئة مػػف الحيػػاة السياسػػية السػكرية حمػػؿ الشػػيخ سػػعيد حػػكل ىػػذ ظػػؿَّ  كفػي        
لتػي كػػاف ليػػا تمػر بيػػا سػػكريا، كا التػػي ىػػذه المرحمػة الخطيػػرة  أعبػػاءى  عمػػي كاىمػو -رحمػو اهلل -
ػػتػػي ؼىػػذه الظػػرك  مػػف خػػبلؿف ،تػػوفػػي مجريػػات حيا أثػػره  د قف الشػػيخ أنػػو ال بػػد مػػف العمػػؿ المكحَّ

رفػع إال كأف ىػذا النظػاـ الظػالـ ال يي  ،خطيػرة التػي تمػر بيػا سػكريالمكاجية التحػديات السياسػية ال
                                                

ـ، غساف حداد، مركز المستقبؿ لمدارسات، عماف، ُٔٔٗ-ـُْٔٗمف تاريخ سكريا المعاصر انظر: (ُ)
 (. ُُ-ٗىػػ، )ص:ُِِْط:األكلى،
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اإلخػػػػػكاف  إلػػػػي  جماعػػػػة الشػػػػػيخ فسػػػػػرعاف مػػػػا انظػػػػـ  ،باالنضػػػػماـ إلػػػػي إطػػػػػار جمػػػػاعي مػػػػنظـ
 ،المرحمػػة كثيػػرةمطػػالعتي فػػي ىػػذه  ت"بقيػػ :الشػػيخ قػػاؿ حيػػثي  وبدايػػة شػػباب فػػي ك، كىػػ(ُ)المسػػمميف

ر العػاـ الدراسػي كأنػا فػي خػكاف المسػمميف أكاخػاإل يفي حياتي ىك دخػكلي فػ األضخـكلكف المعمـ 
 .(ِ)كؿ ثانكم"الصؼ األ

ه اككانت يدالسياسية كالعممية كالدينية،  ؛الشيخ أىؿ بمده في جميع المياديف كقد شارؾ
يقكؿ ، ك ألبناء شعبويفكر في تكفير الحماية  حيث كاف دائمان قبؿ أيدم اآلخريف،  فممدكدتي
كالسبلح تستيكينا، ككانت قيادة الجماعة  تخشى مف ذلؾ التكجو،  كانت فكرة الجياد ":الشيخ

كمع ذلؾ فقد اعتمدنا عمى إذف ضعيؼ كأكجدنا تشكيبلن مسمحان، كلقد قاـ ىذا التشكيؿ بتعطيؿ 
ثره في بقاء حماة معافاة مف المراقص كالمبلىي إلي أككاف لذلؾ  ،أكثر مف حفمة غنائية راقصة

 .(ّ)فترة طكيمة"

يكمان مف األياـ، كلكنو لـ يتمكف مف  يراكده حممان  سعيد حكلخكؿ الجيش عند الشيخ كـ كاف دك 
 ،أصنافان مف الناس استبعدكالكميات العسكرية، ك مسككا بمفاتيح اأ ،(ْ)شتراكييفاالدخكلو ألف 

 .(ٓ) كخاصة أبناء األسر المتدينة
رية حدثت في نظاـ كاف نظاـ الحكـ في سكريا آنذاؾ جميكريان، بعد عدة انقبلبات عسك

الحكـ، أطاحت العديد مف الرمكز كالقيادات، ككاف حافظ األسد الرئيس السكرم، بعثيان مخمصان، 
ف الحزب السكرم القكمي الذم ينتمي إليو األسد، كاف منتشران في  ناضؿ في صفكؼ البعث، كا 

                                                
 (.ُِٗماعة اإلخكاف المسمميف )ص:سيتـ تعريؼ ج (ُ)
ـ، دار التكفيؽ ُٕٖٗىػ ػػ َُْٕاألكلى،  الطبعةىذه تجربتي كىذه شيادتي، سعيد حكل، مكتبة كىبة،  (ِ)

 (.ِٓالنمكذجية ػػػ األزىر، )ص:
 (.ِٕالمصدر السابؽ: )ص: (ّ)
يكميـ لبلشتراكية كفي المقصكد : اختمؼ دعاة االشتراكية فيما بينيـ، كافترقكا إلى أحزاب في مفالشتراكية (ْ)

بيا، إلى حد أنو بمغت معانييا المائتيف في بريطانيا كحدىا، ال ييكلنَّؾ كثرة تمؾ االختبلفات، فإف مصبَّيا في 
النياية كاحد، ىك اإللحاد كالتشريع لمبشر مف دكف اهلل تعالى "تعددت األسباب كالمكت كاحد".) انظر: المذاىب 

رىا في المجتمعات كمكقؼ المسمـ منيا، غالب بف عمي عكاجي، المكتبة العصرية الفكرية المعاصرة كدك 
 (.ٕٖٗ/ِـ، )ََِٔ-ىػُِْٕجدة، الطبعة األكلى -الذىبية

 (.ِٖانظر: ىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ٓ)
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ف تستر ، فخمفيتو ليست قكمية بؿ ىي عمكية، حاكؿ تقريب العمكييف (ُ)جباؿ العمكييف منو، كا 
 .(ِ)بثكب القكمية السكرية

أف الحركات السياسية كالعمؿ  -رحمو اهلل -ف الشيخ يَّ مف خبلؿ ما سبؽ فقد بى ك 
مف تمؾ ك  ،إنو معرض لمسقكطإذا لـ تتكفر لو شركط فً  صفة خاصةبالسياسي كاإلسبلمي 

 الشركط:
 ارجيان تنظيميان كاداريان.داخميان كخ ؛ساحة العمؿ السياسي عمي شراؼ كامؿا  رؤية كاضحة ك  -أ
الشعب  ةى نفسيَّ  لـ تراعً  اكامؿ سقكط الكحدة أنيعفمقد كاف مف  ،معرفة بنفسية الناس -ب

 .مر السك 
مَّتمشكمة قبؿ كقكعيا، فإذا كقعت سقكة مبادرة تسبؽ ال -ج  .رعاف ما حي
 .ىذه المحظة ـ في ضكءتقييـ صحيح لممكقؼ في كؿ لحظة، كقرار حكي -د

(ّ)اىـ بيف العامميففق. تبلحـ كت
.
 

"كػاف جػك  :حيػث يقػكؿـ، ُْٔٗ (ْ)فػي ثػكرة حمػاة ىتعػال -رحمو اهلل -شارؾ الشيخ كقد 
أىميػػػػا أف كػػػػؿ أىميػػػػا كػػػػانكا ضػػػػد النظػػػػاـ الػػػػذم كػػػػاف  ؛ألسػػػػباب كثيػػػػرةـ ُْٔٗحمػػػػاة ممتيبػػػػان عػػػػاـ

                                                
كندركنة كمقرىـ شماؿ سكريا بالجباؿ المعركفة بجباؿ النصيرية كمنيـ قسـ في كالية أطنة كاالس: النصيرية ((ُ

كقد سمكا أنفسيـ بالعمكييف.كينسبكف لمحمد بف نصير مف مكالي بني نمير ككاف شيعيان إماميان مف أتباع إماميـ 
 الحادم عشر الحسف العسكرم كقد أسس طائفة النصيرية عمى مبادئ معينة.

 أىـ مبادئيـ:
ألسرار، أما الرجؿ فبل يباح لو بسر الديانة عندىـ سر مف األسرار كال تمقف لمنساء لعدـ استطاعتيف حفظ ا - ُ

 دينو إال بعد أف يبمغ التاسعة عشرة كيقسـ عمى اليميف أف ال يبكح بو كلك أريؽ دمو.
يدعكف ألكىية عمي كاألئمة مف بعده، كيزعمكف أف عميان مسكنو السحاب فإذا مر عمييـ السحاب قالكا:  - ِ

 السبلـ عميؾ يا أبا الحسف.
، كالشريرة في أجساـ الحيكانات النجسة.يقكلكف بتناسخ األ - ّ كىؤالء أخطر عمى  ركاح فالخيرة تحؿ في النجـك

 حسف: تبسيط العقائد اإلسبلمية. اإلسبلـ مف الييكد كقد أفتى ابف تيمية في زمانو بكجكب قتاليـ كقتاؿ الدركز
 -ىػ  َُّْطبعة: الخامسة، ال، لبناف –الناشر: دار الندكة الجديدة، بيركت ، ىػ(ُِْٗمحمد أيكب )المتكفى: 

 .(َّٔ)ص:  ، ـ ُّٖٗ
 .ْٓٗ، كصََْـ، صَُِِػ ِتاريخ سكريا المعاصر: كماؿ ديب، دار النيار، بيركت، لبناف، ط ((ِ
 (.ْٗانظر: ىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ّ)
، حيث الحككمة السكرية ـ كانت نتيجة لحممة عسكرية شنتيا 1982 مف عاـ فبراير  2في مجزرة حماة: (ْ(

قامت كقصفيا بالمدفعية كمف ثـ اجتياحيا عسكريان، بيدؼ اخماد ثكرة  حماة قامت القكات السكرية بتطكيؽ مدينة

http://www.marefa.org/index.php/2_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/2_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/1982
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
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الدينيػػة، كمػػف األسػػباب أيضػػان: دنػػدف بعػػض كزراء النظػػاـ حػػكؿ إلغػػاء كزارة األكقػػاؼ ، (ُ)قائمػػان..."
لغػاء مػػادة التربيػػة اإلسػػبلمية، كتحػػر  سػػبلمية كيتحػػدثكف عػػف ش طػػبلب النظػػاـ بمدرسػػي التربيػػة اإلكا 

 .  (ِ) ..".دم عمي أكثر مف مدرسكاعتي  ،القرآف أنو شعكبي

 :(ٖ)غراضنيا حققت عددًا من األأ ورة حماة,عمي إنجازات ث يتحدث الشيخ معقباً و  
 ميت مادة التربية اإلسبلمية.حي  -أ
 كقفت األفكار القائمة بتصفية كزارة األكقاؼ.تى  -ب
 د كضع الحرس القكمي.مَّ جي  -ج
 جدت كزارة معتدلة برئاسة صبلح البيطار.كي  -د
   أكثر احترامان كبدأكا يحسبكف لو حسابان. أصبح اإلسبلـي  -ق

نظمػة كانػت تجربػة مػف تجػارب المكاجيػة بػيف اإلخػكاف المسػمميف كبػيف األ" :-رحمػو اهلل -ثـ يقػكؿ
 .(ْ) "التي نشطت في محاربة اإلسبلـ

نفس نيج  تنيج لـ يكف جميع قيادات جماعة اإلخكاف في سكريا لؤلسؼ الشديد كلكف
مف قيادات تمؾ الجماعة  مف لـ يحرؾ ساكنان  فكاف ىناؾ ،الشيخ في المشاركة كبذؿ الجيد

يقكؿ  ،كاالنكسار ال تعرؼ االنحناء ، كأنيا رأس حربةالسطر األكؿ ةنيا صاحبأالمعركفة 
الذكريات أف القيادات المحمية لئلخكاف المسمميف في بقية المحافظات لـ تحرؾ  ف"م الشيخ:
نحف ال نؤمف بالكصكؿ إلي الحكـ إال  :صؿ بيا فقالتف ىناؾ بعض القيادات اتي أك  ...،ساكنان 

                                                                                                                                     

 َّ بيفما  المجنة السكرية لحقكؽ اإلنساف بمغ عدد ضحايا المجزرة حسب تقدير .اإلخكاف المسممكف بيا جماعة
كدمرت أجزاء كبيرة مف المدينة.   مف الجنكد َََُألؼ إنساف، غالبيتيـ العظمى مف المدنييف، كمف  َْك

كتمت المجزرة بالقتؿ الفردم كالجماعي كتـ دفف الضحايا في مقابر جماعية، كتشير بعض التقارير إلى صعكبة 
اختفكا منذ كقكع المجزرة ، كال ييعرؼ  ألؼ مدني ُٓآالؼ ك َُالتعرؼ عمى جميع الضحايا ألف ىناؾ ما بيف 

 (./http://www.marefa.orgالمعرفة -انظر: )مكقع الجزيرة .أفي األحياء ىـ أـ في األمكات
 .(ٗٔالمصدر السابؽ: )ص: (ُ)
 (.َٕ: )ص:نفسوالمصدر  (ِ)
 (.ٕٔ: )ص:نفسوالمصدر  ((ّ
 (.ٕٔ: )ص:نفسوالمصدر  (ْ)

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 فينا بسبب ركبعض القيادات بقيت تشيٌ  ،راطية كلك كمفنا ىذا خمسمائة عاـعف طريؽ الديمكق
 .(ُ)ناسان ال يتحرككف كينتقدكف المتحركيف"أكأف ىناؾ  ،حتي ىذه المحظة ـُْٔٗأحداث حماة 

قاـ ك لة، اعٌ ف ـ مشاركةن ُّٕٗكما شارؾ الشيخ في أحداث الدستكر التي مرت بيا سكريا 
 ،قاـ بتكضيح خطكرة األمر لمناسك عمى اإلسبلـ،  ةالشديد كرتوعمـ بخطك بقراءة الدستكر 

" كاف كاضحان أف الدستكر سيككف مقدمةن إلنياء :يقكؿ الشيخدستكر كاف عممانيان محضان، فال
نياء قانكف األحكاؿ  التعميـ الديني في الببلد، فيدؼ التعميـ في الدستكر إيجاد جيؿو عمماني، كا 

ف اإلسبلـ أالشخصية اإلسبلمي، كما تجاىؿ الدستكر ديف رئيس الدكلة، كأشار إشارة ما إلي 
د حرية العبادة، كجعؿ جميع السمطات في يد الرئيس، فحرض در مف مصادر التشريع، كقيٌ مص

كالحؽ أقكؿ: إنو لكال أحداث ، ...ذلؾ لو عمماء سكريا عمى المشاركة ضد الدستكر فكاف
كلكف أحداث الدستكر خففت أك أجمت أك ألغت الكثير مف ىذه  ،الدستكر لحدث ىذا كمو

 . (ِ)التكجيات"
عاـ  ذدخكلو السجف من يإل الدستكرفي أحداث  -رحمو اهلل -مشاركة الشيخ  كقد أدت

بعضيا في  كاتسن حيث قضى خمسى كالظمـ،  ألبشع صكر التعذيب ـ كمبلقاتوُٖٕٗ-ـُّٕٗ
ث ىنا الشيخ عف التعذيب داخؿ المعتقبلت السكرية التي طالما دكيتح الزنزانات االنفرادية،

ف مجمكعة مف الكحكش كاألفاعي إ" :-رحمو اهلل -يقكؿ حيث  اشتيرت بتفننيا بأساليب التعذيب
 بعض ما يفعمو كحكش المخابرات الذيف تتفؽ أذىانيف عما إالنسانان ال تفعؿ إكالعقارب تياجـ 

 . (ّ)ال مف قانكف كال مف دستكر" ؛مضحيةفي كضع ال حماية فيو ل لمان أكثر أىك 
ىذه  أماـ نو ال تكجد حماية لئلنسافأ همفاد كاقعيان  عمميان  الشيخ نمكذجان  ضربىنا يك 
فيقكؿ  ،نو يكجد بو حماية لئلنسافإيزعمكف  الذم ،لظالمة حتي مع كجكد الدستكراألنظمة ا

ينص عمي أنو يمنع األسد اعتقمني ألنني طالبت بذكر بعض المكاد في دستكر  ظ"حاف :الشيخ
الدستكر كأنا في األياـ األكلي   كقد تـ التصكيت عمي ،عذب جسديان نا أي أفيا  ،التعذيب الجسدم

 . (ْ) لمتحقيؽ..."
صبر عمي ىذا الظمـ كاالعتقاؿ الجائر، فالسجف محنة بعزيمتو الجبارة  لكف الشيخ

ه المحنة فما ضعفكا كما بيذ قديمان كحديثان الصابريف؛ كلقد ابتمى الكثير مف العمماء كالمخمصيف 
                                                

 .(ٕٔىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ُ)
 (.َُٓالمصدر السابؽ: )ص: (ِ)
 (.ُُْ: )ص:نفسوالمصدر  (ّ)
 (.ُُْ: )ص:نفسوالمصدر  (ْ)
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ف كم ،كابف تيمية كغيرىـ فكاف ليـ مف الضيؽ فرج جف اإلماـ أحمد بف حنبؿسي  ، كقديمان استكانكا
حيث يتحدث عف  ،فكاف لمشيخ في ىذا السجف الخير الكثير ،عف الخمؽ اتصاؿ بالحؽ االنقطاع

لي فرصة التأمؿ الكاسع في القرآف فتيقنت مف نظريتي في الكحدة  تيحتأي " فيقكؿ:ىذا الخير 
   .(ُ)القرآنية التي بنيت عمييا تفسيرم فيما بعد"

 نجازاتو في فترة السجف، كعف تكفيؽ اهلل لو فيقكؿ:اقكلو عف  بمغة التفاؤؿ يتابع الشيخك 
كانت محنة السجف مف أعظـ منح العناية الربانية، فقد أنجزت فييا مف المؤلفات ما لـ أكف "

ألنجزه لكال السجف، كأغنت تجربتي، كعمقت إيماني، كأعطتني دركسان، كطكرت مفاىيمي 
   .(ِ)كثيران مف خبلؿ الناس كالحكار مع شرائح العامميف في الحقؿ السياسي في سكريا" السياسية

إننا حيف نقرأ ىذه السطكر نشعر بالحب كالتقدير ليذا الشيخ الجميؿ الذم حٌكؿ مف 
محنتو منحة كنعمة، جعمتو قادران عمي اإلنجاز ألمتو، كالخركج مف ىمكمو الصغيرة إلي ىمكـ 

الجراح، كتمنحنا لغة التفاؤؿ التي يتحدث بيا الشيخ أمبلن في غدو مشرؽ ليذه األمة المثقمة ب
األمة، حيف ننسي جراحاتنا، كنتخطاىا مف أجؿ االنشغاؿ بيمكـ األمة كجراحاتيا، ككيفية البحث 

الشيخ  كبعد خمس سنكات قضاىاعف العبلجات البلزمة لمجرح األىـ؛ جرح األكطاف اإلسبلمية، 
في  مسيرة العطاء؛ خرج ليكاصؿ كيستمر في البغيض، في ىذا السجف متواألسير لنصرة أ

 دخمو فسيح جناتو.أالشيخ رحمة كاسعة ك   نو، رحـ اهللبناء كطأكخدمتو لدينو ك دعكتو 

 :الحياة الثقافية -ٕ
 كقد ،بمد العمماءفيي  ،العمـ كالعمماء عمى مر العصكر منارةى كما زالت سكريا كانت 

رحميما  - كابف القيـ، ابف تيميةف ااإلماممنيـ  ؛ء المشيكريف ما ال يحصىمف العمما احتضنت
البارزيف الذيف كاف ليـ يد في خدمة  بالعمماءً  كال زالت إلى الكقت الحاضر تزخري ، -اهلل تعالى

 اإلسبلـ كالديف.
قافية الذم كانت حياتو العممية الث ،-رحمو اهلل -فمف ىؤالء العمماء البارزيف الشيخ سعيد حكل

 زاخرة بالعمـ كالجياد كالدعكة كالتأليؼ كخدمة الديف كالدفاع عنو.
نظمة العربية الظالمة في تعمارية مع األأف تتفؽ السياسات االس ان غريبف ليس كلك

سعيد حكل مف ما القاه الشيخ  كلقد بينا سابقان  ،كتشكيو صكرتيـ ودكر العمماء كتحجيم إضعاؼ
ف يتـ نكره كلك كره أ إال اهلل ىى كلكف يأب نظاـ حافظ األسد،كالعذاب عمي يد  ذؿالظمـ كال

                                                
 (.ُُٓىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ُ)
 (.ُُٓالمصدر السابؽ: )ص: (ِ)



- 8 - 

 

 ٺ    ڀ ڀ      ڀ ڀ           پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :قاؿ تعالى؛ الكافركف

 .(ِّ)التكبة:   ژ ٺ

، مقراءة كمطالعة الكتب كالقصصل وبحب ،فرهأظانعكمة التعميمية منذ  ة الشيخحيابدأت 
 :-رحمو اهلل -يقكؿحيث  ،بالمنيج الدراسي فقط دـ تقيدهي كع كحبو لمقصص األدبية كالتراثية،

ثـ  ،كعكدني كالدم عمى المطالعة حتى كلعت بيا ككانت بداية ذلؾ حينما جاءني بقصة عنترة"
بقصة سيؼ بف ذم يزف ثـ بباقي القصص الشعبية فكلعت بالمطالعة كلعان شديدان، ككاف 

 قرأت في كتاب: المستطرؼ في كؿ ففو ميستىظرىؼ نني في يكـ مف األياـ إحتى  ،استيعابي رفيعان 
فعجب مف استيعابي كرغب  ،فحدثت عمى الكبير عف بعض ما فيو ،(ُ)لشياب الديف األبشييي

 (ِ)الفالكذجفي أف أقص أماـ بعض الناس فقصصت، فعمؽ أحدىـ قائبلن: إف ىذا الغبلـ سيأكؿ 

 .(ّ)مكائد الممكؾ"  عمى
 اعشر: "إنيالثة عشر حتى السابعة ما بيف السف الثرية العم تومرحمعف الشيخ  كيتحدث

 تبان فقد طالعت في ىذه المرحمة كي  ،طالعة عمي كثرة مطالعتي فيما بعدفي الم يغني مراحؿ حياتأ
  .(ْ)عالمية كثيرة كقرأت عف شخصيات عالمية كثيرة"

كاف  ،رعة كبيرةبس أكاقر  ،فيـأكلك لـ  أقر أكنت ": عف ىذه المرحمةائبلن ثـ يتابع الشيخ ق
نشائية عطتني ىذه المطالعة قكة عمي الكتابة اإلأكقد  ،تي في الساعة ستيف صفحةءمعدؿ قرا

                                                
ىك: محمد بف أحمد بف منصكر بف أحمد بف عيسى البياء أبك الفتح بف الشياب أبي العباس األبشييي:  (ُ)

 ،الشافعي، كلد سنة تسعيف كسبعمائة بأبشكيو، كمف تصانيفو المستطرؼ مف كؿ فف مستظرؼ األبشييي المحمي
مع  كشرع في كتاب في صنعة الترسؿ كالكتابة كتطارح، كأطكاؼ األزىار عمى صدكر األنيار في الكعظ

 د الرحػػمفمحمد بف عب :ق. )انظر: الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسعِٖٓسنة  -رحمو اهلل -األدباء، تكفٌي 
 (.َُٗ/ٕبيركت، ) –السخاكم منشكرات دار مكتبة الحياة 

: حمكاء معركؼ، ىك الذم يؤكؿ، يسكل مف لب الحنطة، فارسي معرب، قاؿ شيخنا: الحمكاء ال بد الفالوذج (ِ)
ذا عربت أبدلت الياء جيما فقالكا فالكذج. قمت: كالذم في  أف تختـ بالياء، عمى أصؿ المساف الفارسي، كا 

بيدم، المحقؽ: مجمكعة ا لصحاح الفالكذ، كالفالكذؽ معرباف، قاؿ يعقكب: كال يقاؿ الفالكذج. تاج العركس: الزَّ
 (.ْْٓ/ٗمف المحققيف، دار اليداية، )

 (.ٗىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ّ)
 (.ِِالمصدر السابؽ: )ص: (ْ)
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 ي استيعاب الفكرة الكمية بسرعة،كعم ،عطتني القدرة عمي االستيعاب السريعأتتجاكز سني كما 
  .(ُ)ككاف ليذا تأثيره عمي كؿ ما كتبت فيما بعد"

ىمو أالعمـ مف  تخطي ىذه لينطمؽ بيمةو آخذان  لعمـ كالمطالعةامف  الشيخي  مكفَّ تفبعد أف 
عف  فيقكؿ ،(ِ)كأشيرىـ الشيخ محمد الحامدكمف أبرزىـ  ؛فتتممذ عمى يد شيكخ عصره ،كشيكخو

" ككاف لشيخنا محمد الحامد حمقتو العامة التي يدرس فييا بيف المغرب الشيخ محمد حامد:
سو بعد العصر، ككاف غزير العمـ عميؽ الفيـ؛ ككانت كالعشاء إال في شير رمضاف فقد كاف در 

فمقد كاف يقرأ فييا أميات الكتب، ككانت  ،دركسو العممية في غاية النفع كاإلفادة لطالب العمـ
، ككانت تممذتي عمى ىذه الحمقة كتممذتي الخاصة عمى سو متنكعة في شتى العمكـ الشرعيةدرك 
أف يدفع تبلمذتو نحك  -رحمو اهلل -ف مف عادتو ، ككالشيخ ليما األثر األكبر في حياتيا

 .(ّ)كلذلؾ كنت دائـ البحث عمف أستفيد منو" ،االستفادة مف العمماء
مدرسان في مدرسة السممية في مدرسة ثانكية  الشيخ في طريؽ التدريس فعمؿى  ثـ سار

ىا ال ءكنساف رجاليا ألك  ؛(ْ)سماعيميةألنيا عاصمة الطائفة اإل ؛البنات، ككاف ذلؾ مقصكدان 
كعمؿ مدرسان في مدرسة ليمية في  ـ.ُْٔٗيرغبكف بدركس الديف ككاف ذلؾ قبؿ ثكرة حماة 

عير إلى المممكة العربية السعكدية حماة لتعميـ الناس فركض العيف كفركض الكفاية، كما أي 
 حيث استمر خمس سنكات مف عاـ ،ليعمؿ مدرسان ككاف تدريسو في المعاىد اإلعدادية كالثانكية

                                                
 (.ِِىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ُ)
 (.ُٗسيأتي التعريؼ بو في شيكخ الشيخ سعيد حكم، )ص:الشيخ محمد الحامد  (ِ)
 (.ّٕ)ص: ىذه تجربتي كىذه شيادتي: (ّ)
فرقة باطنية، انتسبت إلى اإلماـ إسماعيؿ بف جعفر الصادؽ، ظاىرىا التشيع آلؿ البيت،  :اإلسماعيمية (ْ)

، كحقيقتيا تخالؼ العقائد كحقيقتيا ىدـ عقائد اإلسبلـ، تشعبت فرقيا كامتدت عبر الزماف حتى كقتنا الحاضر
كيزعمكف ، اإلسبلمية الصحيحة، كقد مالت إلى الغمكٍّ الشديد لدرجة أف الشيعة االثني عشرية يكفٍّركف أعضاءىىىا

سبعة عندىـ فأكبرىـ يثبتكف لو  ةكأدكار اإلمامي، اف أدكار اإلمامية انتيت بو اذ كاف ىك السابع مف محمد 
ف ذلؾ يستمر ف أنو مات كال  ةبالنسب في كتاب الشجر  ةي نسبو كأعقابو كقد اكرد أىؿ المعرفمنصب النبكة كا 

مؤسسة دار الكتب  ،المحقؽ: عبد الرحمف بدكم، فضائح الباطنية: أبك حامد محمد بف محمد الغزالي. عقب لو
العالمية  الندكة: المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة، (ُٔ)ص:  ،الككيت –الثقافية 

دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر ، إشراؼ كتخطيط كمراجعة: د. مانع بف حماد الجيني، لمشباب اإلسبلمي
 .(ّّٖ/ُ) ،ىػ َُِْالطبعة: الرابعة، ، كالتكزيع
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سعكدية، فدرس بيا ـ بعد العكدة مف الُِٕٗمدرسان في ثانكية المعرة  يفَّ كعي  ـ،ُُٕٗ -ُٔٔٗ
 .(ُ)حداث الدستكرأعتقؿ في اك  ان عام
حتػػى فػػي آخػػر أيػػاـ حياتػػو، التػػي عػػانى  التػػأليؼك تعػػالى مكلعػػان فػػي المطالعػػة  -رحمػػو اهلل -كػػاف  

رض العيػكف، كمػرض القمػب، فمػرض السػكرم كمػرض الضػغط كمػفيقػكؿ: " فييا مف أمراض عػدة؛
كتصمب الشراييف كتكـر األقداـ، كمػرض الكمػى، كظػاىرة الشػمؿ الجزئػي كػؿ ذلػؾ لػـ يعػد باإلمكػاف 
معػػو أف نشػػارؾ فػػي العمػػؿ العػػاـ كال أف نتحمػػؿ مسػػؤكليات كأصػػبح كاضػػحان أنػػو لػػـ يعػػد أمامنػػا إال 

 االستمرار في نكعيف مف العمؿ:
 .أكالن : النصيحة لمف جاء زائران 

 .  (ِ)"نيان : متابعة التأليؼ كنسأؿ اهلل أف يتقبؿثا
شػػيخان كىػب عيمػػره كصػػحتو لدينػو كأمتػػو كجعػػؿ نفسػو شػػمعة تنيػػر لمػدعاة قبػػؿ العبػػاد   رحػـ اهلل  

 فكاف مثاالن يقتدم بو. ،ـ في عصرهمنارة لمعمالطريؽ إلي اهلل فقد كاف 

 :الحياة الجتماعية -ٖ
تفريؽ الشعكب إلي ًممؿ كأحزاب ليسيؿ عميو  إف أخطر ميمة يقكـ بيا االستعمار ىي

كاجيت سكريا بعد استقبلليا مشكمة كبرل بفعؿ التراكـ التاريخي، كىي "ىزيمتيـ كاستعبادىـ، كقد 
مشكمة بناء مجتمع متبلحـ يمتـز أفراده بانتمائيـ إلى الدكلة، فقد أصبحت سكريا بعد االستقبلؿ 

مميء باالنقسامات  ؛ألف المجتمع السكرم مجتمع تعددم كيانان سياسيان كليست مجتمعان سياسيان؛
العرقية كالدينية كالطائفية كالعشائرية، إلى جانب كجكد الشركخ بيف سكاف المدف كاألرياؼ، كبيف 
الحضر كالبدك، ككذلؾ كجكد تبايف عميؽ بيف الطبقات االجتماعية، كقد أفرزت ىذه التعددية 

عمى حساب الكالء لمدكلة؛ بفعؿ عكامؿ عدة مف بينيا: تراث قياـ مجمكعة مف الكالءات المتعددة 
الماضي، كبعض التطكرات التاريخية الحديثة، كبنية المجتمعات االقتصادية، كظيكر العقائد 

 .(ّ)"الجديدة، ما أدل إلى االنخراط في كالءات ضيقة عمى حساب الكالء لمكطف سكريا
 :كالتاليلي الجتماعية تعا -رحمو اهلل -كانت حياة الشيخ سعيد حوى ف

                                                
 (.ٗٗ -ٓٔ)ص: انظر: ىذه تجربتي كىذه شيادتي: (ُ)
 (.ُٖٓ-ُٕٓ)ص:المصدر السابؽ: انظر:  (ِ)
 (.ِِ-ُِسكريا السياسي المعاصر، أمؿ بشكر، تكزيع بركس برس، )ص:دراسة في تاريخ  (ّ)



- 11 - 

 

فقدى الشيخ أمو منذ  حيث ،لقد عاش الشيخ طفكلة قاسية بعيدة تماـ البعد عف الدؼء كالحناف -ُ
افره، كىك لـ يتعد العاميف مف عمره، في حيف كاف كالده المصدر الثاني لمعطؼ ظنعكمة أ

كاف  ،ر األب األسيرفي سجكف النظاـ الظالـ، كما بيف قبر األـ الحنكف كصد ان كالحناف مسجكن
فتربي في كنؼ جدتو  ،حضف جدتو حاضران مستعدان لتربية طفؿ ممؾ الدنيا بعممو كسيرتو العطرة

ىا كيمة في السجف بسبب مكاقؼ يعتبر ط ان حيث كانت حازمة صارمة، كقد قضى كالد الشيخ أكقات
 . (ُ)شريفة كبطكلية

كانت تمر بو سكريا بسبب األكضاع حيث الفقر الذم  ؛صعبة -رحمو اهلل -فكانت طفكلتو  -ِ
ة: "كنا فقراء ماالقتصادية المزرية في تمؾ المرحمة، حيث يقكؿ الشيخ عف نفسو في تمؾ المرح

، كيتحدث الشيخ عف دراستو "،ب، كال نذكؽ الرز إال في األعيادنأكؿ خبز الشعير في الغال
ف إف ثيابو في المدرسة، حتى الفقر لـ يكف يسمح  بمباس مناسب لممدرسة، فمـ يكف أىرىثَّ مف

مدير المدرسة ىدد الشيخ سعيد كىك طفؿ بطرده مف المدرسة بسب ثيابو البالية، إال أف أحد 
 .(ِ)أقربائو أتاه بثكب ال بأس بو فأنقذه مف الطرد

شرطان في إخراج العمماء، فالشيخ سعيد عاني ما عاناه  تكالغني ليس ثراءحياة الإال أف 
كلكف رغـ تمؾ الظركؼ  ،كفاة كالدتو، كفقره الشديد، كسجف كالده المتكررييتـ ل في صغره مف

 و.مماتنفع األمة بعممو في حياتو ك  ،جميبلن  ان الصعبة إال أنو خرج مف ىذه الظركؼ عالم
حيث  ،نفاؽ عميواإل تو عميبسب عدـ قدر بعد خركج كالده مف السجف أخرجو مف المدرسة  -ّ

"عندما خرج الكالد مف السجف كأخرجني مف المدرسة،  :الشيخيقكؿ  ،عمؿ في السكؽ مع كالده
 كمف قبؿ كنت أساعد عمي ككاف خضريان  ،كاتبان كمحاسبان ككزانان كحماالن بدأت أساعده في عممو 

  .(ّ)"فاكيانيان 
فقد كاف الشيخ معكؿ بناء في المجتمع، كاف  ؛أما عف الكضع االجتماعي في فترة شبابو -ْ

جميع القضايا التي كانت تيـ المجتمع، فقد شارؾ الناس ثكرة حماة، ككاف  يشارؾ أبناء مجتمعو
شارؾ في أحداث الدستكر الذم كما  مستبد،الكقكؼ في كجو نظاـ األسد ال لو دكر بارز في

                                                
 (.ُُ-ٖانظر: ىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ُ)
 (.ٖ: )ص:المصدر السابؽ (ِ)
 (.ٗ)ص:المصدر نفسو:  (ّ)
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فضح ما حكاه ىذا الدستكر مف مفاسد عمى اإلسبلـ ك إلى تحكيؿ سكريا إلى بمد عمماني ييدؼ 
  .(ُ)افة عمماء سكريا كقتياعف طريؽ المنابر كبمساعدة ك

بؿ طالت ىمكمو األكضاع  ؛ىمو الكضع االجتماعي السكرم فقط سعيد حكللـ يكف الشيخ  -ٓ
االجتماعية في الدكؿ اإلسبلمية، كتخطت ىذه اليمكـ مجرد الشعكر بيا؛ بؿ ترجـ تألمو 

خرجت عاـ  ، فقد شارؾ شيخنا في المظاىرات التيلؤلكضاع في البداف اإلسبلمية إلي أفعاؿ
خكاف المسمميف في التي كانت بسبب حممة اإلعدامات التي طالت قيادات اإل ـ،ُْٓٗ
 .(ِ)مصر

أف المجتمع اإلسبلمي العاـ ال بد لو مف تربية ركحية عمى ضكء  -رحمو اهلل -كما بيف  -ٔ
ال سيبقى المجتمع اإلسبلمي المنشكد أمبلن  اعب يد صحيح،  كال بد لو أيضان مف بيئة نظيفة، كا 

، كأف المجتمع اإلسبلمي الحالي لف يصمح أمره إال بما مخيمة كؿ مف يحب كطنو كيغار عميو
 . (ّ)صمح بو أمر أكلو

فقد تزكج بعيدان عف طفكلة الشيخ القاسية نرم في حياتو الخاصة بريقان مف السعادة كالرضا،  -ٕ
ف تككف امرأة أ يرتبط بيا فأي يريد تككاف شرط الشيخ في المرأة ال ،الشيخ مف زكجتو أـ محمد

"ككانت أـ محمد أكثر مما أردت، كأقكل مما  فيقكؿ:  ،وتنظر بعينو كتسمع بأذنو كتفكر بعقم
أممت، كأقدر مما تصكرت، كىذا مف فضؿ اهلل، لقد كانت السكف كالمساعد كالمعيف، أنا مديف 

 .(ْ)"إنجازليا في كؿ ما يعتبر 
كجت بعد عكدتي إلى سكريا مف العراؽ، جاءني محمد تز ": فيقكؿ الشيخكأما عف أبنائو  -ٖ

ـ كأنا في السعكدية، ثـ جاء معاذ ُٕٔٗـ، ثـ جاءت فاطمة في ُٔٔٗـ كُٓٔٗكأحمد في 
  .(ٓ)ـ في المدينة المنكرة، ىؤالء كؿ أكالدم"ُٗٔٗفي 

 ،تغنيو عف ضيؽ العيش الذم ذاقو رحمة كاسعة سعيد حكلالشيخ  --رحـ اهلل 
ـر مف نعيـ الدنيا مف أجؿ نعيـ اآلخرة المنشكد.كأدخمو جنات ال فردكس كنعيميا، حيف حي

                                                
الشيخ سعيد حكل، محمد ناىض بربخ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، كمية أصكؿ  دقضايا العقيدة عن (ُ)

 (.ٗـ، )ص:َُِّف، سالدي
 (.ِْانظر: ىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ِ)
 (.ٓٔانظر: المصدر السابؽ: )ص: (ّ)
 (.َٖالمصدر السابؽ: )ص: (ْ)
 (.ٕٗ: )ص:نفسوالمصدر  (ٓ)
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 حياتو ووفاتو وآثاره -ثانياً 
 :ومولده ونشأتو ,نسبوُ  -ٔ

ـ ُّٓٗسبتمبر  ِٕد في حماة بتاريخ ، كلد الشيخ سعي(ُ)سعيد محمد ديب حكل :ىو الشيخ
 .(ِ)كرياىػ في حي العميميات في حماة، بسُّْٓجمادل الثاني  ِٔالمكافؽ 

يتحدث ك ، مف خيرة الرجاؿ الشجعاف المجاىديف ضد الفرنسييف رب  ، كىك مي عاش في كنؼ كالده
اعتبر كالدم مربيان ناجحان، فيك يمتمؾ قدرة عجيبة عمى غرس المعاني التي يريدىا في " يقكؿ:فعف كالده 

  .(ّ)قادر عمى أف يحمميـ عمى ما يريد"نفكس أبنائو، كما أنو 
كسمع  ،بذلؾ أحد أقاربو مستندان إلي ما حدثو البيت،كما يتحدث عف نفسو إلى آؿ  يرجع نسبو

"تصؿ أسرتي بنسب إلى أسرة أخرل في الحي ىي أسرة برل   ر مف كبار أسرتو، يقكؿ الشيخ:ذلؾ عف كثي
ت كمنيـ تفرع ،كركاية األسرتيف تتضافر عمى أف ثبلثة أخكة أصكليـ عربية كفدكا إلى حماة كقطنكا فييا

كقد حدثني حاج محمكد  --كتتضافر ركايتا كبار األسرتيف عمى أننا مف آؿ بيت الرسكؿ  ،األسرتاف
كأف نسب األسرة ينتيي  ،أثناء كتابة ىذه السطكر  أنو كرث في أكراؽ أسرتو شجرة النسب برل كال زاؿ حيان 
 .(ْ)عمى أف نسبنا كاحد"مجمعكف   -فاأم األسرت -، كالجميعكتمؾ ركاية أسرتنا ،--إلى رسكؿ اهلل 

ب إلى قبيمة كقد حدثني الكالد أننا ننس":  كمبرىنان عمي ما ذكره آنفان  كيتحدث الشيخ سعيد مؤكدان 
، كلـ تتح لي فرصة كما ىك مشيكر --قبيمة ينتيي نسبيا إلى رسكؿ اهلل  المشيكرة كىي (ٓ)النعيـ

، كىي (ٔ)المكاليعشيرة  إليكالدتي فتنسب أسرة كأما  ،التحقؽ مف ىذه الركايات كالناس مصدقكف بأنسابيـ
 .(ٕ)"عف كالده بذلؾ ابف خالة لي نقبلن  عشيرة مشيكرة تسكف بادية الشاـ كما حدثني

 
                                                

 (.ٕانظر: ىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ُ)
 (.ٕالمصدر السابؽ: )ص: (ِ)
 (.ُُ: )ص:نفسوالمصدر  (ّ)
 (.ٕ:: )صنفسوالمصدر  (ْ)
: مف أكبر عشائر سكرية، كثيرة الفركع كالمنازؿ، فينزؿ قسـ منيا في حمص، كسممية، كفي الباب، كمنبج قبيمة النعيم (ٓ)

كجبؿ سمعاف، كجسر الشغكر مف أقضية محافظة حمب. كقسـ آخر في الرقة احد أقضية محافظة دير الزكر، كيقيـ آخركف 
ة محافظة دمشؽ. معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة: عمر كحالة في ضكاحي دمشؽ كالقنيطرة، كقطنا مف أقضي

 (ُُٖٓ/ّـ، ) ُْٗٗ -ىػ  ُُْْالدمشقي، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة السابعة، 
بيت. كتنقسـ الى  ََُِ: مف قبائؿ الشاـ الكبيرة. كقاؿ كصفي زكريا: ربما بمغ مجمكع المكالي العاـ قبيمة الموالي (ٔ)

 .(ُُٓٓ/ّ) :الييف، كالمكالي القبمييف، كلكؿ منيما فرؽ عديدة. معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثةالمكالي الشم
 (.ٕانظر: ىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ٕ)
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 : دراستو وطمبو لمعمم ومكانتو العممية -ٕ
 ":-رحمو اهلل -حيث يقكؿ الشيخ كذلؾ بفضؿ مجيكد جدتو  ،بدأ تعميـ الشيخ النظامي مبكران 

غيب عنيا ككانت حريصة عمي تعميمي فأدخمتني مدرسة ألـ تكف تسمح أف  ،ازمة صارمةكانت جدتي ح
 .(ُ)"ابتدائية

نا في الثامنة أف ك الكالد مف السج ج"خر  الشيخ:المدرسة فيقكؿ خرجو أبكه مف ألكف سرعاف ما 
عمٌى كألنو كاف بحاجة  ؛ ألنو ال يستطيع اإلنفاؽفأخرجني الكالد مف المدرسة كأنا في الثامنة تقريبان  ،تقريبنا

 .(ِ)"إلى أف أساعده عمى صغرل في عممو في سكؽ الخضار كبائع بالجممة
مف أقربائو كانت كفيفة، كحافظة لكتاب اهلل تعالى،  ةفقرأ الشيخ رحمو القرآف الكريـ كامبلن عمى يد شيخ

  .(ّ)درس الدراسة االبتدائيةيككاف ذلؾ كمو قبؿ أف 
، فقد كاف قدره أف يككف خرم الي الدراسةألمشيخ جكلة كعكدة  ر كافمف سف الثانية عش ان قريبك 

"نصح بعض  ىنا يقكؿ الشيخ: ؟كلكف ما ىك السبب في رجكعو الي الدراسة عالمان بطريقة أك بأخرم،
كأقنعكه أف يدخمني في مدرسة ليمية لمتابعة دراستي فمعمي آخذ الشيادة االبتدائية ككاف عندنا  ،الناس كالدم

كلـ يؤثر ذلؾ عمى  ،تسمى دار األنصار فألحقني الكالد بياابتدائية تقيميا جمعية السمفية  اه مدرسةفي حم
 .(ْ) خدمتي إياه كمتابعة أعمالو"

ككاف يغمب عمٌى الخجؿ  ،فالجميع كانكا كباران  ،"كنت أنا الصغير الكحيد بيف الدارسيفيتابع: 
كبعضيـ مف أصدقاء كالدم  فكاف الزمبلء الكبار ،ثناء الدرسكف أشارؾ أم مشاركة أأفمـ  ،كالخكؼ

ذا بي مف الناجحيف كالزمبلء الكب ار كانكا يعطكف الكالد صكرة قاتمة عف إمكانياتي كجاء االمتحاف فأديتو كا 
 .(ٓ)"في الغالب مف الراسبيف

حيث قرأ الكثير مف الكتب  ،في المطالعة غنَّية فكانت ىذه المرحمة مف أفضؿ مراحؿ حياتو
ىذه المرحمة عمى قصرىا كعمى صغرم فييا أغنى  ت"كان :المرحمةفيقكؿ الشيخ عف ىذه  ،شخصياتكال

مراحؿ حياتي في المطالعة عمى كثرة مطالعتي فيما بعد، فقد طالعت في ىذه المرحمة كتبان عالمية كثيرة 

                                                
 (.ٖىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ُ)
 (.ٗالمصدر السابؽ: )ص: (ِ)
 (.ُٓ: )ص:نفسوالمصدر  (ّ)
 (.ُٓ: )ص:نفسوالمصدر  (ْ)
 (.ُٓ: )ص:نفسوالمصدر  (ٓ)
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لفرع إعدادية أبي درس اإلعدادية في ثانكية ابف رشد ثـ انتقؿ ك  ،(ُ)كقرأت عمى شخصيات عالمية كثيرة"
 .(ِ)الفداء في السنة األكلى، ثـ عاد إلى ثانكية ابف رشد ليقضي فييا السنتيف الثانية كالثالثة اإلعدادم

 ،نجحت في السنكات الثبلث" :-رحمو اهلل - يقكؿ الشيخحيث  بالنجاح فكانت خاتمة ىذه المرحمة
 .(ّ)"كفلمدرسيف يقرأ لزمبلئو ما أكتب فيعجببعض ا اتذتي إال بقدرتي الكتابية، كافلـ أكف ألفت نظر أس

فكاف ىذا الصراع  ،وكجأكاف الصراع الحزبي عمي أشد  ,ىذه الفترة مف عمر الشيخ كفي ظؿ
 (ٓ)كالقكمييف (ْ)مثؿ االشتراكييفكبيف األحزاب األخرل مف جية ثانية  ،بيف اإلسبلـ مف جية ان قائم

ىػ  كىك ُِّٕـ المكافؽ ُِٓٗكانضـ إلى جماعة اإلخكاف نا إلي أف كفؽ اهلل شيخ ،كاإلخكاف (ٔ)كالبعثييف
  .(ٕ)في الصؼ األكؿ الثانكم

 ،العمـ كالعمؿ معان ب مشكارهكذلؾ في مدرسة ابف رشد فامتزج  ،لتحؽ شيخنا بالمرحمة الثانكيةاثـ 
المرحمة  يقكؿ: "بقيت مطالعتي في ىذهفذلؾ لـ يؤثر عمى مطالعتو إال أف  حيث شارؾ كالده بيعو كحرفتو،

                                                
 (.ِِىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص:( ُ)
 (.ِِالمصدر السابؽ: )ص: (ِ)
 (.ِِ: )ص:نفسوالمصدر  (ّ)
كالتقاليد االجتماعية المكركثة الدينية ىي تعني تربية المكاطف تربية اشتراكية عممية تعتقو مف كافة األطر الشتراكية:  (ْ)

، د يعقؿ عممي متفتح، كيتمتع بأخبلؽ اشتراكية جديدة كيؤمف بقيـ جماعيةكالمتأخرة لكي يمكف خمؽ إنساف عربي جدي
الرسالة الخالدة: يفسركنيا بأف األمة العربية ذات رسالة خالدة تظير بأشكاؿ متجددة متكاممة في مراحؿ التاريخ ترمي إلى 

المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب  تجديد القيـ اإلنسانية كحفز التقدـ البشرم كتنمية االنسجاـ كالتعاكف بيف األمـ.
 (.ُْٖ/ُكاألحزاب المعاصرة: )

قامة دكلة مكحدة ليـ، عمى أساس مف رابطة القومية:  (ٓ) ىي حركة سياسية فكرية متعصبة، تدعك إلى تمجيد العرب، كا 
حبلليا محؿ رابطة الديف، كىي صدل لمفكر القكمي الذم سبؽ أف ظير  ظيرت بدايات ، في أكركباالدـ كالمغة كالتاريخ، كا 

الفكر القكمي في أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف متمثمة في حركة سرية تألفت مف أجميا الجمعيات كالخبليا 
في عاصمة الخبلفة العثمانية، ثـ في حركة عمنية في جمعيات أدبية تتخذ مف دمشؽ كبيركت مقرًّا ليا، ثـ في حركة 

ـ. المكسكعة الميسرة في األدياف ُُِٗعالـ في المؤتمر العربي األكؿ الذم عقد في باريس سنة سياسية كاضحة الم
 (.ْْْ/ُكالمذاىب كاألحزاب المعاصرة: )

المفاىيـ كالقيـ العربية لصيرىا كتحكيميا إلى التكجو  حزب  قكمي عمماني، يدعك إلى االنقبلب الشامؿ فيحزب البعث:  (ٔ)
مف )أمة عربية كاحدة ذات رسالة خالدة( كىي رسالة الحزب، أما أىدافو فتتمثؿ في الكحدة كالحرية االشتراكي، شعاره المع

ـ تـ تأسيس الحزب تحت اسـ )حزب البعث العربي(، كقد كاف مف المؤسسيف: ميشيؿ ُْٕٗكاالشتراكية، كفي نيساف 
اسـ البعث. المكسكعة الميسرة في األدياف عفمؽ، صبلح البيطار، جبلؿ السيد، زكي األرسكزم كما قرركا إصدار مجمة ب

 (.َْٕ/ُكالمذاىب كاألحزاب المعاصرة: )
 (.ِٓ-ِّانظر: ىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ٕ)
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كثيرة، كلكف المعمـ الضخـ في حياتي ىك دخكلي في اإلخكاف المسمميف أكاخر العاـ الدراسي كأنا في 
 .(ُ)الصؼ األكؿ الثانكم، حيث انضـ في تمؾ المرحمة إلى جماعة اإلخكاف المسمميف"

مقة ما ، فقد عاش في دائرة مغكثيرة -رحمو اهلل -لقد كانت الكاجبات الممقاة عمي عاتؽ الشيخ 
إلى  ،إضافة إلى حضكر مجالس العمماء كمبلزمتيـ ،لدراسة إلى العمؿ في مجاؿ الدعكةمتابعة ا بيف

 . (ِ)جانب العمؿ مع كالده في التجارة كالزراعة كتحمؿ أعباء بيتو
عمي  ت"حصم الشيخ:كما يقكؿ ، كالسبب في ذلؾ يخ في الثانكية العامة بغير تفكؽبعد نجاح الشك 
كمطالعاتي الخاصة كانشغالي مع كالدم في سكؽ  ياإلخكانامة مف غير تفكؽ فقد كاف عممي الثانكية الع

ـ إلي عاـ ُٔٓٗالجامعة عاـ  الشيخ دخؿثـ  ،(ّ) الياؿ كفي المزرعة ال يعطي فرصان لنجاح متفكؽ..."
في دراستو  متفكقان  ف الكريـ في ىذه السنة، كلـ يكفكقد أتـ حفظ القرآ ،ـ منتسبا لكمية الشريعةُُٔٗ
الدراسة عمى بعض  ،العمؿ اإلخكاني، المطالعات الخاصة :ة بسبب انشغالو بأمكر كثيرة منياالجامعي

  .(ْ)الشيكخ، حمقات الذكر كالحياة الصكفي
فكاف يبحث عف العمؿ فمـ يتيسر   ،كفي أثناء دراستو الجامعية كانت تمر عميو األزمات المالية

يس في مدارس خاصة مقابؿ أجر، ككاف ال يممؾ ثمنان مف أجؿ أف لو إلى أف أخذ بعض ساعات التدر 
، يثبت فييا أف ال يقرأ، ىكذا كانت حياتو الجامعية يشترم الكتب الجامعية فكاف يستعير مف أجؿ أف

 .(ٓ)أماـ االرادة كال يأس مع الحياة ؿمستحي
رفيعة نفع بيا األمة في  عممية ةكالمطالعة، مكانعمي التعمـ  ونتيجة حرص تفكان :العممية توما عن مكانأ

فمقد خاض ؛ يتمثؿ في أنو كاف عالمان عامبلن  ىذه المكانة لعؿ أبرز جانب مف جكانبك  مماتو،بعد حياتو ك 
جميع مياديف العمؿ اإلسبلمي التي استطاع أف يخكضيا، ككاف فارسان في كؿ ميداف، فيك الداعية 

الذم يحتؿ  الجميؿ تى آخر رمؽ في حياتو، كىك العالـالمجاىد الذم أفنى حياتو في الدعكة كالجياد ح
 مكانة رفيعة بيف العمماء.

التي  الثناءاتمف ىذه  كال يسعنا في ىذا المقاـ سكل أف ننقؿ جانبان  ،كقد أثني عميو الكثير مف العمماء
 -:-رحمو اهلل - سعيد حكلقيمت في حؽ الشيخ 

                                                
 (.ِٓىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ُ)
 (.ّْ -ِٓانظر: المصدر السابؽ: )ص: (ِ)
 (.ِٗ: )ص:نفسوالمصدر  (ّ)
 (.ْْ: )ص:نفسوانظر: المصدر ( ْ)
 (.َٓ: )ص:نفسوظر: المصدر ان (ٓ)



 

- 17 - 

 

 أباتحت عنكاف مضيت يا  تومكان مبينان  (ُ) عزاـعبد اهللـ الداعية المجاىد فقد قاؿ عنو العال   
 ،اهلل عمى ركحؾ الطاىرة اكتحمت عينام بمرآؾ كقد حفت بؾ جمكع الشباب المقبؿ عمى اهلل ـ"سبل: محمد

فيما لك طبؽ نظاـ اإلسبلـ كاف بيتؾ مكئؿ القائميف،  ،كأنت تشرح ليـ النعـ العظمى التي ستعـ البشر
في التممذة بيف يديؾ، دفعت بكؿ طاقتؾ عجمة  ، كطمعان ان بالتمقي عمى يدؾكميكل أفئدة السالكيف حب

كـ كنت أحب أف أجمس إليؾ ألستمع الدرر ": فيقكؿ عزاـ كيتابع "يا في طريقة اآلباءالدعكة لتمضي ب
ككـ كانت تعجبني آراؤؾ الفقيية التي كانت تنـ عف سعة  ،إلييا مف أعماؽ األميات الغرر تغكصالتي 

  .(ِ)"عميؽكفقو دقيؽ اطبلع 
انتقؿ بالعمؿ كالدراسات  -رحمو اهلل -إف فقيدنا " :عدناف سعد الديفكقاؿ عنو األستاذ أبك عامر   

اإلسبلمية مف الكممات الصامتة التي كانت تمؤل بطكف األسفار كالمجمدات إلى العمـ العممي أك كما يقاؿ 
كجماعات كأجياالن لتحرير الكطف كاإلرادة، كحشدان  إلى الفقو الحركي الذم يثمر منظمات :في لغة العصر

رض، كصكف المقدسات كالكرامات، ككممة مختصرة ليككف العمـ نافعان شعبيان كاسعان لحماية األرض كالعً 
  .(ّ)لكؿ مرافؽ الحياة اإلنسانية"

قرأت إف سعيد حكل كاف مف أنجح الدعاة الذيف عرفتيـ، أك فيقكؿ: " تومكان زىير الشاكيش يبيفك 
عنيـ، حيث استطاع إيصاؿ ما عنده مف رأم كمعرفة إلى العدد الكبير مف الناس، كقد مات كعمره لـ 

مف  يفيتجاكز الثالثة كالخمسيف كىك عمر قصير، كترؾ مف المؤلفات العدد الكبير، مما يمحقو بالمكثر 
 . (ْ)"المؤلفيف في عصرنا الحاضر
ظتؾ كاممة غير منقكصة، يقظة في الذات فكنت "يق :عداب محمكد الحمشكيقكؿ عنو الدكتكر 

فقيو البدف كيقظة في المعتقدات، فبل تداىف فيما تعتقده الصكاب، كال تجامؿ عمى حساب العقيدة، فكنت 

                                                
كلد في "سيمة الحارثية" مف ، غانستاففالعالـ، الشجاع، المجاىد، المصمح. أمير المجاىديف العرب في أ عبد اهلل عزام: (ُ)

أعماؿ مدينة جنيف بفمسطيف. كتمقى عمكمو االبتدائية كاإلعدادية في مدرسة القرية، ككمؿ دراستو في خضكرية الزراعية في 
، لو العديد مف المؤلفات، كاف لو دكر ميـ في الجياد األفغاني ضد الركس، ط مدينة استشيد مع اثنيف مف أبنائو كلكـر

براىيـ( بينما كانكا متكجييف إلى مسجد "سبع الميؿ" إللقاء خطبة الجمعة. تكممة معجـ المؤلفيف: محمد خير بف  )محمد كا 
 -ىػ  ُُْٖالطبعة: األكلى، ، لبناف –نشر كالتكزيع، بيركت دار ابف حـز لمطباعة كال ،رمضاف بف إسماعيؿ يكسؼ

 .(ّٖٓ)ص:  ،ـ ُٕٗٗ
 /http://www.saidhawwa.comنيساف، نقبلن عف مكقع الشيخ سعيد حكل ّٓمجمة الجياد األفغانية، عدد   (ِ)
، نقبلن عف مكقع الشيخ مقاؿ ألبي عامر عدناف سعد الديف المراقب العاـ لجماعة اإلخكاف المسمميف في سكرية سابقان  (ّ)

 /http://www.saidhawwa.comسعيد حكل
 /. http://www.saidhawwa.comـ، نقبلن عف مكقع الشيخ سعيد حكل ُٖٗٗ/ّ/ُٓجريدة المكاء األردنية  (ْ)
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فقيو العقؿ كالقمب، كيقظة في الفكر، فبل تتداخؿ عندؾ أحكاـ التكميؼ كالعقؿ كالعادة، كال يبعد عف 
 . (ُ)ككاقع المجتمع اإلنساني، كازدحاـ النكازؿ فكنت فقيو أمة، فقيو عصر"نشاطؾ الذىني كاقع المسمميف، 

اؿ في سكريا كاف الشيخ  سعيد حكل في د الرجكقد قيؿ عنو في صحفية الصحكة اليمنية :"إذا عي 
ذا عد العمماء في العالـ اإلسبلمي اليكـ كاف مف ذركة ىؤ الرجاؿ طميعة ىؤالء ذا عد  ،الء العمماء، كا  كا 

 .(ِ)"ءسعيد أحد ىؤال ىدكف إلعبلء كممة اهلل في ىذا الزماف كاف الشيخالمجا
لـ ينحف يكمان لغير ربو  :"رياء( تحت عنكاف )إخاء كال ـاألستاذ يكسؼ العظكأيضان يقكؿ عنو 

قصد فعاش مع الكتاب الذم ييدم لمتي ىي أقكـ كتتممذ عمى ثمة مف األكليف كاألبرار مف عمماء سكريا ب
كفي مسيرتو الجامعية التي تخرج مف  ،محمد الياشمي، مصطفى الزرقا ،أمثاؿ محمد الحامدالشكامخ مف 

ـ، ثـ انطمؽ يربي الشباب كيكتب لمحيارل كالميتديف عمى حد سكاء لييتدم َُٔٗكمية الشريعة بدمشؽ 
تعتبر رائدة في الضائعكف، كيزداد الذيف آمنكا إيمانان كعمى ربيـ يتككمكف، ألؼ الشيخ عددان مف الكتب التي 

بابيا كمنياجيا، كاف الشيخ يعيش مف البساطة في أجؿ مظاىرىا بثكبو األبيض النقي، كعمامتو التي تعمك 
جبينو الناصع إذا عرؼ أف الحؽ مع مخالفيو سرعاف ما يتراجع، ككاف صمبان ال يميف بسيكلة كال يتراجع 

عف الباطؿ ممتزمان يشرع اهلل الذم ال يضؿ كال  رجكعان  ،لقد كاف كقافان عند الحؽ ،إال باألدلة الشرعية
 .(ّ)"يغكل

 :شيوخو وتالميذه -ٖ
 أوًل: شيوخو: 

في فترة كانت مميئة بالعمـ كالعمماء، فكىبو اهلل جممة مف العمماء الذيف  سعيد حكلعاش الشيخ 
 ،كتذكرىـ عدىـ عيستطي ال مر مف العمماء كالمشايخ الذعف جمع كثيكقد أخذ  ،انكا منارات لميدلك

 .(ْ)حصييـ كثرة"أ"أما العمماء الذيف اجتمعت بيـ فذاكرتيـ كدارستيـ فبل  :فيقكؿ
"كبقى ىذا دأبي في التعرؼ عمى أىؿ  :فيقكؿاىتمامو في مجالسة الشيكخ كاألخذ عنيـ  ؿَّ فكاف جي 

 ىدفان لمشيخ،و كبذلؾ أصبح البحث عف الشيخ المعمـ كاالستفادة من ،(ٓ)العمـ كحمقاتيـ كاالستفادة منيـ"
"كلقاء المشيخة مزيد كماؿ في التعميـ كالسبب في  الذم يقكؿ:ابف خمدكف كبذلؾ يكافؽ قكؿ الشيخ قكؿ 

                                                
 /. http://www.saidhawwa.com، نقبلن عف مكقع الشيخ سعيد حكل ُٓص  ُُّمجمة النذير العدد  (ُ)
 .ـُٖٗٗ/ّ/ِٕتاريخ، بة اليمنية مقاؿ لؤلستاذ إبراىيـ الصافي بعنكاف ) سعيد حكل إلى جكار اهلل(صحيفة الصحك  (ِ)
 /. http://www.saidhawwa.com، نقبلن عف مكقع الشيخ سعيد حكل ُٖٗٗ/ّ/ُُمجمة الدستكر األردنية في  (ّ)
 (.ّٖىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ْ)
 (.ّٖالمصدر السابؽ: )ص: (ٓ)
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: تارة عممان كتعميمان ينتحمكف بو مف المذاىب كالفضائؿ ذلؾ أف البشرية يأخذكف معارفيـ كأخبلقيـ كما
لقاءن، كتارة محاكاة كتمقينان بالمباشرة، فعمى قدر كث  .(ُ)رة الشيكخ يككف حصكؿ الكممات كرسكخيا"كا 
 وتأثر بيم:الشيخ ىنا نذكر أبرز العمماء الذين ألتقي بيم 

ـ. تكفي كالده خبلؿ الحرب العالمية األكلى، َُُٗىػ/  ُِّٖكلد بحماه عاـ : الشيخ محمد الحامد -ُ
إلى العمكـ  ؿالتحصيؿ، كما، كمع ذلؾ فقد أكٌب عمى العمـ ك فقيران  ثـ تكفيت كالدتو فنشأ محمد يتيمان 

ثـ التحؽ بالجامع  ،الشرعية. ثـ انتقؿ إلى حمب ليكمؿ فييا دركسو الشرعية كذلؾ في المدرسة الخسركية
خمؼ الجندم. قاـ ، كماؿ إلى التصكؼ فسمؾ الطريقة النقشبندية عمى الشيخ أبي النصر ،األزىر بالقاىرة

أيار  ٓىػ/  ُّٖٗصفر  ُٖاتو اه كمدارسيا حتى كفالشيخ محمد بمياـ الكعظ كالتدريس في مساجد حم
في كؿ يكـ ألؼ  شتير بمحبتو لمرسكؿ األعظـ، فكاف يأمر تبلميذه كمريديو بالصبلة عميو اـ. ُٗٔٗ

قصائد كثيرة، عٌبر فييا عف تعمقو الشديد بالجناب المحمدم، كلكف  مرة عمى األقؿ. كلو في مدح النبي 
 .(ِ)ضاع معظميا

"تأكدت تممذتي عمي الشيخ محمد الحامد في ىذ المرحمة  فيقكؿ:عبلقة قكية بو  دسعيكانت لمشيخ 
كأصبحت أشعر أكثر مف ذم قبؿ أنني تربطني بو رابطة ركحية قكية لدرجة أنو كاف عندم استعداد ألف 

 .(ّ) افتديو بحياتي كقمما أحسست مثؿ ىذ اإلحساس مع أحد غيره..."
 ،مف أركع خمؽ اهلل فيما نعمـ -رحمو اهلل -كاف  ": فيقكؿحمد الحامد فيتابع الشيخ حديثو عف شيخو م

عصاـ العطار في خطبة ألقاىا في ألمانيا الغربية بتاريخ كلقد قاؿ  ،شيد بذلؾ كؿ مف عرفو
ىك شيخ حماة كشيخ سكرية كال أعرؼ كال أعمـ كلـ أسمع  -رحمو اهلل -إف الشيخ الحامد "ـ: ُِٖٗ/ٖ/ُ

  .(ْ)مف الشيخ الحامد" دنيا كفي مغربيا أشد كرعان عف شخص في مشرؽ ال
 ـحك ،المتعة)ردكد عمي أباطيؿ، نظرات في كتاب اشتراكية اإلسبلـ، تحريـ نكاح  كمف أىـ مؤلفاتو:

 .(ٓ)(تباع مذاىب األئمةاإلسبلـ لمنساء، حكـ المحية في اإلسبلـ، لزكـ ا ةالغناء، رحماإلسبلـ في 

                                                
 (.ُْٓـ، )ص:ُْٖٗٗمقدمة: ابف خمدكف، دار القمـ ػػ بيركت، ال (ُ)
م: محمد أحمد درنيقة، تقديـ: ياسيف األيكبي، دار كمكتبة اليبلؿ، الطبعة األكلى، )ص: معجـ أعبلـ شعراء المدح النبك  (ِ)

ّّٗ.) 
 (، بتصرؼ.ِٔىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ّ)
-ىػ  َُْٖلبناف  –العصر: الشيخ سعيد حكل، الطبعة دار عمار األردف  عف احتياجات انظر: كي ال نمضى بعيدان  (ْ)

 (.  ّْٖ – ّْٔـ،  )ص:  ُٖٖٗ
أعبلـ الدعكة كالحركة اإلسبلمية المعاصرة: المستشار عبد اهلل العقيؿ، تقديـ مصطفى مشيكر كغيره، دار البشير،  (ٓ)

 (.ِٖٖ)ص:
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محمد بف أحمد بف محمد بف محمد بف عبد الرحمف بف أبى جمعة : ىك الشيخ محمد الياشمي -ِ
 .المالكي ،األشعرم ،الدمشقيثـ  ،الساحمي ،الجزائرم ،الياشمي

( ىػ في مدينة )سيدة( التابعة لمدينة )تممسافُِٖٗمف شكاؿ  ِِبكيف صالحيف يكـ السبت أل كلد
، تكفي كترؾ في بمدتو ككاف أبكه قاضيان ، -مارضى اهلل عني-إلى الحسف بف عمى  كيرجع نسبة ،الجزائرية

شيخو ىػ مع ُِّٗالـز عمماء الجزائر ثـ ىاجر ، أكبرىـ سنان  الياشميكاف الشيخ محمد  ان،صغار  أكالدان 
في جامع النخمة بحي السكيقة  الدكالي، كحضر دركس الشيخ عبد القادر محمد بف يمس إلى ببلد الشاـ

خذ عف المشايخ األجبلء في دمشؽ أكما  ،الشيخ ككىبو كتبو قبؿ كفاتوكثيرة كأجازه  بدمشؽ كقرأ عميو كتبان 
كالشيخ محمكد  ،كالشيخ أميف سكيد ،الكتانيكالعبلمة السيد محمد بف جعفر  ،كالمحدث بدر الديف الحسنى

بالكافي أخذ عنو الفقو  كالشيخ محمد بف يكسؼ المعركؼ  ،العطار الذم أخذ عنو عمـ أصكؿ الفقو
، كيتألـ لما يصيبيـ كيحذر ييتـ ألحكاؿ المسمميف كعمبلن  كالن ، ق--بأخبلؽ النبي ف متخمقا ، ككاالمالكي

، كليذا انضـ إلى صفكؼ المقاكمة الشعبية مع ضعؼ جسمو  ستعمار كؿ الكراىيةمف فرقتيـ يكره اال
مفتاح  ة منيا:مؤلفات كثير  لو ،ف عنو، كارتفع ذكره كنبؿ قدرهأقبؿ الناس عميو يأخذك  ،كنحكلو ككبر سنو

لسنة الجنة، عقيدة أىؿ السنة، شرح نظـ عقيدة أىؿ السنة، الدرة البيية، الرسالة المكسكعة بعقيدة أىؿ ا
ـ كصمي عميو بالجامع األمكم، ُُٔٗق كانكف األكؿ سنة ُُّٖرجب ُِ، تكفي يكـ الثبلثاء مع نظميا

 .(ُ)ثـ حمؿ عمى األكؼ إلى مقبرة الدحداح
   .(ِ) أسرني عممو كحالو..." ،ك أحد أقدر المتكمميف في العقائد"...ى :كل عنوالشيخ سعيد حيقكؿ ك 
كعف الشيخ محمد الحامد:" غمب عمي قمبي حب الشيخ الياشمي كتعمؽ قمبي بو  فكاف  ،عنو أيضان قاؿ ك 

 . (ّ)في حياتي" ىك كالشيخ محمد الحامد أكثر اثنيف تأثيران 
فتى مريضان، ثـ  في بداية حياتومة عبد الكريـ الرفاعي نشأ ىك العبل :الشيخ عبد الكريم الرفاعي -ٖ

المعرفة  :مؤلفاتوككىبو صحة لـ يكف يتكقعيا أحد، فنذرىا لخدمة الديف كالعمـ كاإلرشاد كمف  شفاه اهلل 
: يقكؿ عنو الشيخ. (ْ)ـُّٕٗشباط عاـ  ِٖفي بياف عقيدة المسمـ، أخبلقنا االجتماعية، تكفى في دمشؽ 

  .(ٓ)"-رحمو اهلل -أحد أركاف التجديد في القرف الرابع عشر ككانت لي مجالسات كمذاكرات معو "أعتبره 

                                                
ليجرم، محمد مطيع الحافظ كنزار أباظة، تقديـ د. شكرم فيصؿ، انظر: تاريخ عمماء دمشؽ في القرف الرابع عشر ا (ُ)

 (.ْٕٕ/ِـ،) ُٖٔٗق َُْٔ، ُدار الفكر ػػػ دمشؽ ط
 (، بتصرؼ.ِٗىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ِ)
 (.َّالمصدر السابؽ: )ص: (ّ)
بد القادر عياش، دار (، كمعجـ المؤلفيف السكرييف في القرف العشريف، عَٔٗ-َٓٗ/ِ) :انظر: تاريخ عمماء دمشؽ (ْ)

 (.ِْٓـ،)ص:ُٖٓٗ-ق َُْٓالفكر دمشؽ، الطبعة األكلى، 
 (.ّٖىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ٓ)
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في فعؿ الخير ال يتقاعس عف عمؿ  مقدامان  : كاف شديد التكاضعالشيخ عبد الوىاب دبس وزيت -ْ
 قرآف الكريـ، كاف متقنان ألداء الكتدريسومعركؼ كال يسكت عف منكر يراه، كاف دائـ االشتغاؿ في الفقو 

في  -رحمو اهلل -، كاف يحرص عمى أداء فريضة الحج كؿ عاـ، ككاف زاىدان في الشيرة، تكفي كتبلكتو
"تتممذت عمي الشيخ عبد الكىاب الحافظ )دبس  :يقكؿ عنو الشيخ، (ُ)ـَُٕٗق ُّٖٗدمشؽ عاـ 

 .(ِ)أفقو فقياء الحنفية في ببلد الشاـ" كزيت(
اف بف عمر بف مراد الكردم البكطي كلد في ببلد األكراد بقربو جيمكا : مبل رمضمال رمضان البوطي -٘

ق خرج َُُْشكاؿ  َِـ، تكفى في ُٖٖٖق َُّٔالتابعة لجزيرة ابف عمر عمى شير نير دجمة عاـ
جازة شفكية مف كلي العمماء كعالـ إ"فقد أخذت  :يخقد قاؿ عنو الشك ، (ّ)في جنازتو ألؼ ألؼ شخص

 . (ْ) جازني في الدعكة إلي اهلل..."أفقد  مضاف البكطي كالد الدكتكر سعيد،األكلياء في دمشؽ مبل ر 
، كلد سنة بالغبلينيالشيير  الكيبلنيإبراىيـ بف محمد خير بف إبراىيـ األصيؿ  كى :إبراىيم الغاليينى -ٙ

في  كمدرسان  خطيبان ، ك يف إمامان عي  ،ىػ في حمب كاتجو لطمب العمـ الشرعي كأخذ عف أعبلـ عصره ََُّ
 ـ.ُُُٗ -ىػ  َُّّليا  ثـ مفتيان ، قضاء قطنا
ككاف حسف الصكت كالنغـ في  ،التبلكة كالمدارسة لمقرآف كخاصة في الثمث األخير مف الميؿ كاف كثيرى 

شكاؿ  ُٕتكفي يكـ االثنيف ، ، متكاضعان في الدنيا زاىدان  ،ككاف دائمان يفكر بمشاكؿ األمة كىمكميا ،التبلكة
 . (ٓ) ىػ ُّٕٕ
في حياتو  التقى الشيخ سعيد ببعض المشايخ واألساتذة الذين أخذ عنيم العمم وكان ليم أثرٌ  كما

 الحياة الجامعية منيم: العممية من خاللِ 
قاد  ،ـُُٓٗف مكاليد حمص في سكريا عاـ ىك مصطفى بف حسني السباعي م :مصطفى السباعي -ُ

تعالى يكـ السبت الثالث  -رحمو اهلل - تكفى ،ـُْٓٗالمقاكمة ضد االحتبلؿ الفرنسي في حمص عاـ 
  .(ٔ)ـُْٔٗمف تشريف األكؿ 

المرأة بيف الفقو كالقانكف  -السنة كمكانيا في التشريع اإلسبلمي  -السيرة النبكية ) ولو مؤلفات كثيرة منيا:
 .(7)ىكذا عممتني الحياة( -أخبلقنا االجتماعية  -

                                                
 (.ُُٕ/ُ) ،ـَُٖٗق ََُْفتحي يكف، مؤسسة الرسالة بيركت، ط: األكلى  انظر: المكسكعة الحركية: (ُ)
 (.ّٖىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص:( ِ)
 (.ّٓٓ– ُٓٓ/ّشؽ: )انظر: تاريخ عمماء دم( ّ)
 (.ّٖانظر: ىذه تجربتي كىذه شيادتي: )ص: (ْ)
 (. ِٗٔ – ٕٖٔ/ِانظر: تاريخ عمماء دمشؽ: ) (ٓ)
 (.ّٓٓ-ِٓٓ/ّ: )المرجع السابؽانظر:  (ٔ)
 (.َُٓ-ُْٗانظر: المكسكعة الحركية: )ص:  (ٕ)
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كحفظ القرآف الكريـ  ،ـَُٕٗكلد بحمب  ،أحمد الزرقا بف يمصطف ،الفقيوىك العالـ  :مصطفى الزرقا -ٕ
 كحصؿ عمي الترتيبـ مف كميتي الحقكؽ كاآلداب ُّّٗفي  جكاألدبية، تخر بالدراسات المغكية  كاىتَـّ 

 ـ.ُْْٗلمشريعة كالحقكؽ المدنية  ثـ اشتغؿ بالتدريس في جامعة دمشؽ أستاذان  ،األكؿ في كمتييما
مف  كتعتبري  مجمداتو  كتقع في أربعً  ،الفقو اإلسبلمي في ثكبو الجديدكاف السمسمة األكلي بعن :مؤلفاتو

مجمدات في شرح القانكف  السمسمة الثانية فتتألؼ مف ثبلث اأم اإلسبلمي،في الفقو  راجع المعتمدةً الم
 .(ُ)المدني

 حصؿ عمى اإلجازة في الحقكؽ مف جامعة، ـَُْٗمشؽ في د لدَّ كي  :أحمد عبد العزيز السمان -ٖ
اسية مف دمشؽ، متخصص في العمكـ الجزائرية مف جامعة باريس كالدكتكراه في العمكـ االقتصادية كالسي

ـ، كتدرج في بعض المناصب ُّٖٗبمعيد الحقكؽ بدمشؽ  عيف مساعدان  ،كمية الحقكؽ جامعة باريس
ـ، لو مؤلفات في القانكف كفي االقتصاد ُُٔٗرئيس الجامعة السكرية  حتى كصؿ إلى منصب

 .(ٕ)السياسي
عديدة في  الشريعة لو مؤلفاته  بكميةً  ،درس في جامعة دمشؽ ،فقيو ككاتب :أحمد فوزي الساعاتي -ٗ

 ،لبرىاف في إعجاز القرآفا ،مف أىميا: مشكاة العمكـ كالبراىيف في إبطاؿ أدلة المادييف، العمكـ الشريعة
 .(ّ)تحفة الراغبيف في حسـ الجدؿ بيف اإلسبلـ كالمبشريف

لد في حمب كدرس بالمدرسة النظامية، كسار في التعميـ حتى حصؿ عمى الدرجة كي  وزي فيض اهلل:ف -٘
مدرسان في جامعة حمب كلو كتاب تحت عنكاف:  يفَّ العالمية الدكتكراه في الشريعة اإلسبلمية حيث عي 

 .(ْ)فصكؿ في الفقو اإلسبلمي العاـ
ـ ككاف مف ُُِٗلقادر المبارؾ كلد بدمشؽ محمد بف عبد اىك : محمد بن عبد القادر المبارك -ٙ

بيف خطيف متكازييف المدارس النظامية كالدراسة القديمة  ككانت دراستو ممزكجةن ، (ٓ)عمماء دمشؽ كشيكخيا
س ـ كما در ُّٓٗعمى يد الشيكخ كفي الحمقات، أنيى الدراسة الجامعية في الحقكؽ كاآلداب بدمشؽ عاـ 

ف في معيد الدراسات اإلسبلمية التابع ليا، كحصؿ عمى كثير مف ك بفي كمية اآلداب مف جامعة السكر 
 .(ٔ)اإلجازات العممية

                                                
(، َّٕ- ّّْ/ ِ)ـ، ُِٗٗ، ْة، طمحمد المجذكب، دار الشكاؼ، عابديف، القاىر انظر: عمماء كمفكركف عرفتيـ: ( ُ)

 (.ُِِمعجـ المؤلفيف السكرييف: )ص:  :كيراجع
 (.ِٗٓ- ِٖٓ/ ُعمماء كمفكركف عرفتيـ: ) (ِ)
 (.ِّٓ/ُالسابؽ: ) المرجع (ّ)
 (.َْٔمعجـ المؤلفيف السكرييف: ) ص:  (ْ)
 .(َْٔ) ص: السابؽ:  المرجعانظر:  (ٓ)
 (.َِِ/ُف عرفتيـ: )ك عمماء كمفكر  (ٔ)
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  :هثانيًا: تالميذ
مف الجامعة مف كمية الشريعة عمؿ مدرسان لمتربية اإلسبلمية كالمغة   سعيد حكلبعد تخرج الشيخ 

لذا ـ سكاء داخؿ سكريا أك خارجيا، العربية في العديد مف المدارس اإلعدادية كالثانكية بكزارة التربية كالتعمي
و لمخطب كالدركس ئكذلؾ عدا إلقا, قد تتممذ عمي يده الكثير مف التبلميذ في المدارس النظاميةف

كالمحاضرات في العديد مف المعاىد العممية كالجامعات كاألندية كمدارس الثانكية كفي داخؿ سجنو 
ماكف، رحـ اهلل شيخنا كأسأؿ عديد مف التبلميذ في ىذه األده العمي ي العمكـ كبيذا يككف قد تمقي ،كالمساجد

 .بناء المسمميفأـ األجر كالثكاب عمي ما نفع بو عظي  هلل ا لو اهلل العمي العظيـ أف يكتب

 :مؤلفاتو -ٗ
اؿ مف أجؿ نشر الدعكة اإلسبلمية كما جاءت في الكتاب بقممو السيَّ  الشيخ سعيد حكل جاىد

الصالح، كالعمؿ إلي الكصكؿ إلي جميع األذىاف كاألفياـ كلنشر العقيدة  ؼي كالسنة ككما فيميا السم
كمستجدات العمؿ  ،بكتاباتو السياسية كانحراؼ، كما كاف ميتمان  اإلسبلمية صافية ال يعترييا ضبلؿه 

 أكرثناىذا كمو أف  نتج ،عمي بياف كتكضيح كؿ ما يحتاجو أبناء المسمميف مف عمـ منكبان اإلسبلمي، فكاف 
 عممية عظيمة تدؿ عمي حرصو كطكؿ نفسو في خدمة االسبلـ كالمسمميف. ان آثار 

كالعطاء يقكؿ في العمـ  حافبلن ك  إال أف مشكاره طكيبلن  عاش عمران قصيران  كرغـ أف الشيخ العبلمة
"لقد عاش سعيد حكل عمران قصيران إذا ما قيس  :ئوبد العزيز الحاج مصطفي أحد أصدقاععنو األستاذ 

 .(ُ)"سنيف لكنو عمر حافؿ بالعطاءبعدد ال
 كاآلتي:تعالى مصنفات كثيرة رتبيا عن طريق سالسل وىي  -رحمو اهلل -شيخ سعيد حوى ممف

  -:يمي: تتألؼ مف ثبلثة كتب كىي كما : سمسمة األصكؿ الثبلثةالسمسمة األولى
األدلة النقمية كالعقمية عمي فقد تحدث فيو الشيخ عف اإليماف باهلل تبارؾ كتعالى كاالستدالؿ ب :اهلل  -ُ

كما يجكز كما  ،كتحدث فيو عف أسماء كصفات اهلل الحسني ،كالطرؽ التي تكصؿ الي معرفتو ،كجكده
 . (ِ)عظـاهلل، كتحدث فيو عف اسـ اهلل األ يمتنع في حؽ

نساف عف غيره مف المخمكقات، كتحدث فيو عف فيو عف الجكانب التي ميزت اإلتحدث  :الرسول  -ِ
، وصفات  تحدث فيو عف كشمائؿ الرسكؿ، ك  دلة كالحجج كالبراىيف التي تثبت نبكة الرسكؿاأل

                                                
ق َُْٗ، ذك القعدة ّٓص مقاؿ بعنكاف سعيد حكل الرجؿ الذم فقدناه لعبد العزيز الحاج مصطفي، مة النذير،مج (ُ)

 السنة العاشرة. ،ـُٖٗٗحزيراف 
 ـ.ُُٖٗ-قََُْكقد طيبع ىذا الكتاب في دار الكتب الحديث في بيركت في عاـ ( ِ)
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كثمرات نبكتو، كىذا الكتاب يتككف مف أربعة   كعف معجزات الرسكؿ ،البشارات الدالة عمي بعثتوك 
 . (ُ)أبكاب

فيو عف أركاف : تحدث فيو الشيخ عف شمكلية اإلسبلـ لكافة مناحي الحياة، حيث تحدث اإلسالم -ّ
حفظ اإلسبلـ لمكميات الخمس، كعف الدكلة االسبلمية كأحكاميا كمناىجيا السياسية ، ك اإلسبلـ الخمسة

يث عف اليكـ كعف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، ثـ ختـ الكتاب بالحد ،كاالقتصادية كاالعبلمية
 .(ِ)يذا الكتاب يتككف مف أربعة فصكؿف كأحداثو،خر اآل

 -:: سمسمة األساس في المنيج: تتألؼ مف ثبلثة كتبالثانيةالسمسمة 
في كتاب التفسير نظرية متكاممة في مكضكع  -رحمو اهلل -: قدـ الشيخ سعيد األساس في التفسير -ُ

ربط السكر مع ، ك ، حيث عمؿ عمي ربط اآليات ذات المكضكع الكاحد مع بعضيا(ّ)الكحدة المكضكعية
اهلل عمي منذ  "لقد مفٌ  عف نفسو: يقكؿية الشيخ منذ أف كاف صغيران، كىذه كانت ىكا ،بعضيا البعض

الصغر أنني كنت كثير التفكير في أسرار الصمة بيف اآليات كالسكر ككقع في قمبي منذ الصغر مفتاح 
سمكب التبسيط أتبع في ىذا الكتاب احيث ، (ْ)لمصمة بيف سكرة البقرة كالسكر السبع التي جاءت بعدىا"

ال ما لو عبلقة إفمـ يضع  ،كثيران في تفسير اآلياتلـ يتكسع ك  ،المفسريفمع االحتفاظ بعبارات  كالتقريب،
 .(ٓ)مب المعنيبصي 
 -:خمسة أقساـك : يتككف ىذا الكتاب مف مقدمة األساس في السنة وفقييا -ِ

ف أكبياف  ،الةكالرس  تحدث فيو عف األمكر التي سبقت الرسكؿ ،ىك قسـ السيرة النبكية القسـ األكؿ:    
كختـ الكتاب  و،كغزكات وكمعجزات يسبؽ تمقي اليدم منو، كتحدث عف صفات الرسكؿ اإليماف بالرسكؿ 

 كأسباب الفتنة، كىك يتككف مف أربعة مجمدات.   بالتعريؼ ببعض الصحابة
ؿ، كجمع في مسائيماف كما يتعمؽ بو مف ف اإلركاأقسـ العقائد، كقد تحدث فيو عف  القسـ الثاني: فيك    

قسـ العقائد بيف الفيـ الفطرم لمنصكص، كمباحث األصكلييف، كتحقيؽ المحققيف، كىك يتككف مف ثبلث 
 .مجمدات

                                                
 ـُٕٗٗ-قُّٗٗـ كقد طيبع ىذا الكتاب في دار الكتب الحديث في بيركت في عا (ُ)
 ـ.ُٕٗٗ –ق ُّٗٗكقد طيبع ىذا الكتاب في عاـ دار الكتب العممية في عاـ  (ِ)
ظرة الكحدة المكضكعية: يعني ىذا العنكاف لكنان جديدان مف دراسة التفسير، ىذا المكف، ىك النظر إلى القرآف الكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ن( ّ)

محمكد  :قرآف، ليستكمؿ الصكرة المكضكعية. )سكرة الكاقعة كمنيجيا في العقائدعامة، يبحث الدارس خبلليا في كؿ آيات ال
 (.ُْـ، )ص: ُٖٖٗ -ىػ  ُُْٖالقاىػػػػػػػػػػرة، الطبعة الثالثة،  –محمد غريب، دار التراث العربي 

 (.ُِ/ُـ، )ُٖٓٗ –ق َُْٓاألساس في التفسير، سعيد حكل، دار السبلـ، الطبعة األكلى،  (ْ)
 ىػ.َُْٓامت دار السبلـ بطباعتو عاـ كقد ق (ٓ)
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 ،حيث تحدث فيو عف العبادات كما ألصؽ بيا مف مسائؿ ،فيك قسـ العبادات الرئيسة :القسـ الثالث    
كلقد  ،كيقع في سبع مجمدات مغاالة،كعدـ البادرة إلى فعؿ الخيرات كعف األذكار كتبلكة القرآف كعف الم

 خصص فيو مجمدان كامبلن لعمكـ القرآف تحدث فيو عف القرآف كتبلكتو كعمكمو.
في األخبلقيات كأحكاـ الحياتيات كالعاديات كفيو يتحدث عف األخبلؽ كالمعامبلت  :الرابع ـالقس     

 .  (ُ)بكاب األخبلؽ كأحكاـ الحياةالمختمفة مف خبلؿ مصادر السنة األصمية المتعمقة بجميع أ
األحاديث الصحيحة كالحسنة مف  الشيخ سعيدجمع فيو  ،قسـ الحكـ كحقكؽ اإلنساف :القسـ الخامس   

  .(ِ)الكاردة في شئكف الحكـ كالسياسة كالعبلقات الدكلية كحقكؽ اإلنساف ،مصادرىا األصمية
كىذا الكتاب بمثابة القاعدة كاألساس لسمسمة كضكابط الفيـ لمنصكص:  األساس في قواعد المعرفة, -ّ

كلكف قبؿ أف ينتيي الشيخ مف ىذا الكتاب عاجمتو  ،كفيو معالجة لمقضايا األصكلية ،األساس في المنيج
 .(ّ)اهلل أف يييئ لو مف يتمو عسى المنية،

 -سمسمة الفقييف الكبير كاألكبر: تتألؼ ىذه السمسمة مف أربعة كتب: :السمسمة الثالثة
: تحدث فيو الشيخ عف الحكـ العقمي، كالعادم، جولت في الفقيين الكبير واألكبر وأصوليما -ُ

كالشرعي كعف أصكؿ المنيج في كؿ ما يتصؿ بالعقيدة الربانية، ككجكب اإليماف باهلل تعالى، تبارؾ 
مصادرىا  كتعالي كأصكؿ البحث العممي، كعف أصكؿ المنيج كعف استنباط األحكاـ الفقيية العممية مف

 .(ْ)كيتحدث أيضان عف عمـ الكبلـ ،األصمية
تحدث عف التصكؼ المحرر عمى ضكء عقيدة أىؿ السنة كالجماعة كمذاىبيـ تربيتنا الروحية:  -ِ

  .(ٓ)الفقيية، كعف األكراد كاألذكار كماىية السير إلي اهلل تعالي كعف الرؤم كالكشؼ كالمنامات كالكرامات
في ىذا الكتاب نظرية متكاممة في تزكية النفس كما  الشيخ: يقدـ نفسالمستخمص في تزكية األ  -ّ
ستمد الكثير مف مبادئيا مف كتاب إحياء عمكـ الديف لئلماـ الغزالي بعد ا كالتيتب عمييا مف ثمرات، يتر 

عادة ترتيب، حيث يتككف ىذا الكتاب مف أربعة أبكاب  .(ٔ)تنقيح كتيذيب، كا 

                                                
 لـ يطبع ىذا الكتاب بعد. (ُ)
 لـ يطبع ىذا الكتاب بعد. (ِ)
 لمقرآف الكريـ مف خبلؿ كتاب األساس في التفسير: أحمد محمد الشرقاكم، كمية التربية نظرية الكحدة المكضكعية (ّ)

 Sharkawe2000@yahoo.com، الكتاب مكجكد عمى مكقع المؤلؼ، (ِْ:صالقصيـ، )-لمبنات
 ق.َُُْكقد قامت دار األرقـ في عماف بطباعتو في عاـ  (ْ)
 ق.ُُْٗكقد طبعتو دار السبلـ في القاىرة  (ٓ)
 ق.ُِْٓكقد قامت دار السبلـ في القاىرة في عاـ  (ٔ)
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عف منيج الصكفية إلحياء  مختمفان  ،متميزان  ان مؤلف اقدـ فيي :والربانيينمذكرات في منازل الصديقين  -ْ
ىك مككف مف ، ك مقامي الربانية كالصديقية لما ليما مف أىمية، كذلؾ مف خبلؿ استداللو بالكتاب كالسنة

 .(ُ)أربعة أقساـ
 -كتتألؼ مف عدد مف الكتب كىي:كالحركة كىي سمسمة البناء  :السمسمة الرابعة

إخراج الشاب المجاىد في سبيؿ اهلل  كيفيةث الشيخ في ىذا الكتاب عف دتح :اهلل ثقافة وأخالقاً جند  -ُ
، عف تككيف حزب اهلل، ك بياف حجـ المؤامرة عمي اإلسبلـ كالمسمميف، ك خبلقيان أتعالى كاالرتقاء بو ثقافيان ك 

  .(ِ)يتككف ىذا الكتاب مف قسميفك 
الحث عمي  فييعتبر ىذا الكتاب نقطة ميمة جياد المبارك: من أجل خطوة إلى األمام في طريق ال -ِ

ف ىذا المقاـ ىك مقاـ األنبياء، ك  ف التشبث بيذا ا  ف العداء بيف الحؽ كالباطؿ عداء متكاصؿ، ك ا  الجياد، كا 
 .(ّ)حيث ينقسـ ىذا الكتاب إلى ستة أبكاب، ك الطريؽ يؤدل إلى النصر

 لشيخ في ىذا الكتاب عف مكاصفات جماعة المسمميف: يتحدث امدخل إلى دعوة اإلخوان المسممين -ّ
ة االخكاف كىؿ جماعة اإلخكاف ىي جماعة المسمميف، كمف ثـ يتحدث عف نشأة جماع ،ياكخصائص

كعف النظاـ كالتنظيـ، ثـ يناقش مختارات مف كبلـ اإلماـ حسف  ،أفكارىا كمبادئياالمسمميف كعف مؤسسيا ك 
ت، ثـ يرحب الشيخ بأم عمؿ إسبلمي كأم جيد في مجاؿ الدعكة يقكـ البنا كيناقش بعض الردكد كاالتياما

 . (ْ)الغمك كالتطرؼك ، مية بعيدان عف اإلفراط كالتفريطعمى أصكؿ إسبل
ىذا الكتاب يقدـ لمعامميف في حقكؿ الدعكة ثبلثيف درسان في الدعكة،  :دروس في العمل اإلسالمي -ْ

في ىذا الكتاب يده عمى مكاضع الخمؿ كمكاطف العمؿ في  شيخكالتخطيط، كالتنظيـ، كيضع ال كالثقافة،
تحدث عف أسباب ضعؼ ىذه األمة، كعف ي، ك تجاكز ذلؾ لبياف الحمكؿ كاألدكيةاألمة اإلسبلمية كي

الجانب التربكم  –)الجانب الثقافي  عمؿ المسمميف في خمسة أمكر: المعادية لئلسبلـ كيحددالتيارات 
 .(ٔ()ٓ)الجانب التنفيذم( –الجانب التنظيمي  – الجانب التخطيطي –كاألخبلقي 

كأنيا  يا،تحدث الشيخ ىذا في ىذا الكتاب عف خطكرة أمر اإلمرة كعظم :يرمفصول في اإلمرة واأل -ٓ
عف ، ك خبلؽ أمراء العدؿ كحقكقيـ ككاجباتيـأتكميؼ كمسؤكلية كأمانة كليس أنيا كاجية، ثـ تحدث عف 

                                                
 ق.َُْٗكقد طبعتو دار عمار في عماف في عاـ  (ُ)
 ق.ُُِْكقد طبعتو مكتبة كىبة في القاىرة عاـ   (ِ)
 ىػ.ُِٗٗكقد طبعتو مكتبة كىبة في القاىرة عاـ  (ّ)
 ق.َُْْكقد طبعتو مكتبة كىبة في القاىرة عاـ  (ْ)
 (.ْٕنظرية الكحدة المكضكعة: )ص: (ٓ)
 ق.َُّْكقد طبعتو دار السبلـ في عاـ  (ٔ)
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ختـ الكتاب ، ثـ مة، كالتصكرات حكؿ مستقبؿ األدث عف أركاف الحكـ، ثـ تح كجكب االقتداء بالرسكؿ
  .(ُ)بفصؿ عف كصايا األمراء لؤلمراء، كىذا الكتاب يتككف مف ثمانية عشر فصبلن 

 سبلمي عند الشيخ حسف البنا، كمفاتيحعف نظرية العمؿ اإل : تحدث فيو الشيخفي آفاق التعاليم -ٔ 
سبلمية ككاجباتيا، كأشار بيذا الكتاب ث عف مقكمات الشخصية اإلدتح ثـ خكاف،الفيـ كالدعكة لقضية اإل

ف مراحؿ التدرج أ، ك لي بعض القكاعد التي تناسب طبيعة الدعكة في المناىج الثقافية كالتعميمية كالتربكيةإ
  .(ِ)، كيتككف ىذا الكتاب مف تسعة أبكابلي عضكإنيا متفاكتة مف عضك أخكاف ك في عضكية اإل

حياتو العطرة منذ كالدتو مترجمان سيرتو الذاتية ك : كتب الشيخ ىذا الكتاب ي وىذه شيادتيتبىذه تجر  -ٕ
 ان خرم يعتبر ىذا الكتاب شاىدأكمف ناحية  ،خر مراحؿ حياتو حيف استحكـ بو المرض كالـز الفراشآلي إ

اربت الخمسيف "أبدأ كتابة ىذه المذكرات كقد ق :عمي مجريات عصر الشيخ حيث يقكؿ الشيخ في المقدمة
ب مرحمة جديدة ، كنرجك أف نككف عمى أبكاشر اليجرم كبدأ القرف الخامس عشركقد انتيي القرف الرابع ع

، كأف ألـز نفسي بالعزلة التي ـز الصمت بقية حياتي، كلقد فكرت كثيران في أف ألتقد خدميا ما سبقيا
، كلكف غمب عمي أنني كجدت مداىا القرف الرابع عشر أف تأخذ لتجربة أجبرني عمييا المرض تاركان 

 .(ْ()ّ)مصمحة في كتابة ىذه المذكرات"
 ،: تحدث الشيخ في ىذا الكتاب عف العمؿ اإلسبلمي الذم مؤل الساحة السياسيةجند اهلل تخطيطاً  -ٖ

الباب  :يخ الكتاب إلى بابيفالذم البد لو مف تخطيط كتنظيـ جيد لكي ينتج عنو تنفيذ جيد، فقسـ الش
في ساحات التخطيط في العمؿ  ؛الباب الثاني، ك بد ليا مف تخطيط ناجح في المرتكزات التي ال ؛األكؿ

 .(ٓ)اإلسبلمي المعاصر
كىى  ؛عشرة رسالة إحدل: كتتككف ىذه الرسائؿ مف رسائل كي ل نمضي بعيدًا عن احتياجات العصر -ٗ

 :(ٔ)كاآلتي
يخ عف تعريؼ الحضارة، كعف التقدـ : كتحدث فييا الشمنطمقات إسالمية لحضارة عالمية جديدة -أ 

حذير عف الخدعة الكبرل كالت، ك عف الصمة بيف التخمؼ الثقافي كالمدنية ،كالتخمؼ الحضارم
 ، كعف قكانيف التقدـ كشركطو.منيا

                                                
 ق.ُُْٓكقد قامت دار السبلـ بطباعتو في عاـ ( ُ)
 القاىرة.–طبعتو مكتبة كىبة  (ِ)
 (.ٓربتي كىذه شيادتي: )ص:ىذه تج (ّ)
 ق.َُْٕالقاىرة في عاـ  -طبعتو مكتبة كىبة (ْ)
 ق.ُُْٓالقاىرة في عاـ  -طبعتو مكتبة كىبة (ٓ)
 طبعتو دار عمار، ببيركت. (ٔ)
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لمف تدفع صدقتؾ( تكمـ فييا الشيخ  -فركض الكفاية -) فركض العيفتذكر في عصرنا ثالثًا: نفم -ب 
بما قالو بعض العمماء، ثـ ختـ ىذه الرسالة بكبلمو عف  دان مستشيعف الفركض بأنكاعيا، 

 األصناؼ التي يجب أف تدفع ليـ الزكاة في ىذا الكقت.
 ،ىذه الرسالة قدميا الشيخ بيف دفتي القرف الخامس ىجرم عقد القرن الخامس عشر اليجري: -ج 

ة، ككيفية حؿ ىذه المعاصرة التي تكاجو األمة االسبلميك ة الرئيس حيث يتحدث فييا عف المشكبلت
ما ىك المطمكب مف المسمميف لتجنب ىذه ، ك كضح الكاجبات الفردية كالجماعية، ك المشكبلت
 .المشكبلت

 يتحدث فييا الشيخ عف دراسة عممية تنظيمية إلحياء مقاـ الربانية في ىذه األمة. إحياء الربانية:  -د 
صائص كالصفات التي تحدث الشيخ في ىذه الرسالة عف الشركط كالخإجازة تخصص دعاة:  -ق 

كعف دكر المؤسسات  ،ثـ تحدث عف العبلقات بيف الدعاة ،ينبغي أف تتكافر في الداعية الكامؿ
 اإلسبلمية في الخدمة االجتماعية.

كعف  --تحدث فيو الشيخ عف التكحيد كالذكر كدراسة المنيج كنصرة الرسكؿ  غذاء العبودية: -ك 
 منيا. العبكدية فقط كلكف بعضه مغذيات  كؿ بياف أف ذلؾ ليس ىك، ك اإلنفاؽ

تحدث الشيخ في ىذه الرسالة عف  :أخالقيات وسموكيات تتأكد في القرن الخامس عشر اليجري -ز 
التي ينبغي أف تتحقؽ في كؿ فرد مسمـ، ثـ تحدث عف طرؽ  ،األخبلقياتاألريحيات كالمركءات ك 

 أخد العمـ عف أىمو.
الة عف اآلداب كاألخبلؽ اإلسبلمية التي ينبغي تحدث الشيخ في ىذه الرس قوانين البيت المسمم: -ح 

 مع أسرتو كرحمو كجيرانو كضيكفو  ،أف يتحمى بيا المسمـ في بيتو
تحدث الشيخ في ىذه الرسالة عف السيرة النبكية بمغة الحب كالشعر  الحب والشعر: ةالسيرة بمغ -ط 

محبة الرسكؿ، كتحدث عف الحكـ الشرعي لمشعر كالغناء، كتحدث عف فريضة  ،مع المكضكعية
اع الكسائؿ التي تذكي ىذا الحب، كتحدث عف ميمة العمماء في التصحيح كالرفؽ ال بتاكعف 

 الرفض المطمؽ لمحب كالشعر.
 -رحمو اهلل -ىذه الرسالة عبارة عف إجابة عف كثير مف التساؤالت التي كجيت لمشيخ  اإلجابات: -م 

 .كأسمكبو في الدعكة، معتقده، كعف مؤلفاتو، ك حكؿ فكره
كفييا يتحدث المؤلؼ عف بعض عقائد الشيعة  :الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف -ؾ 

 ،كما يتحدث عف بعض األخطاء الفادحة كالمكاقؼ الشاذة لمخمينية ،ليا الخميني يالشاذة كتبن
ه كما قامت دار السبلـ بطبع ىذ ،كلقد قامت دار عمار باألردف بطبع ىذه الرسائؿ في مجمد كاحد

التي يعتقدىا  ،حقيقة العقائد ئؿف في ىذه الرسابيَّ  ة، حيثالرسائؿ مفردة كؿ رسالة عمى حد
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ف مكاقفيـ مف جميع عقائد اإلسبلـ مع الرد عمييا كقد أعمف الشيعة ممثمة في الخميني حيث بيٌ 
 .عتقداتوككؿ مف يعتقد بم براءتو مف الخميني

 :وفاتو -٘
ع مخمكقاتو، كىك نياية مشكار حافؿو بالدمكع كاآلالـ كالصبر إف المكت قدر اهلل المقٌدر عمي جمي

 ،ـُٕٖٗ/  ّ/  ُْتعالى العزلة االضطرارية بتاريخ  -رحمو اهلل -سعيد حكل  الشيخ دخؿكالجياد،  
بسبب إصابتو بشمؿ جزئي، إضافة إلى أمراضو األخرل الكثيرة: السكرم، الضغط، تصمب الشراييف، 

ـ لـ ُٖٗٗ/  ّ/  ٗـ إلى ُٖٖٗ/  ُِ/  ُْفي غيبكبة المكت بتاريخ دخؿ  ،الكمى، كمرض العيكف
 -رحمو اهلل -ـ، ُٖٗٗآذار  ٗىػ المكافؽ َُْٗشعباف  ُكتكفي ظير يكـ الخميس  ،يصح خبلليا

الجمعة صبلة عميو بعد  يمَّ في المستشفى اإلسبلمي بعماف كصي  ،رحمة كاسعة، كانقضت حياة سعيد حكل
غفير، لقد كانت جنازتو كبيرة في  كحضر الجنازة جمعه  ،برة سحاب جنكب عماففف في مقكدي  ،في الفيحاء

 .(ُ)دنيا الغربة رحـ اهلل الشيخ سعيد
مقد ضرب الشيخ سعيد ف كبرم كفاجعة حقيقية لمعالـ العربي كاإلسبلمي، لقد كانت كفاتو خسارةن 

لعمماء مف بعده، حيث اىتـ بأمر ف يتأسى بو الدعاة كاأمثاالن كنمكذجان رائعان يجب  -رحمو اهلل - لحك 
بؿ شاركيـ أفراحيـ كأحزانيـ، كثكراتيـ، كما  ؛المسمميف، كلـ يكف بمعزؿ عف الناس في أقكالو كأفعالو

إنو سجمت خكاطره حكؿ تفسيره لكتاب اهلل تعالي منيجان كطريقان لمعالجة كثير مف المشكبلت الحياتية، 
الشخصية إلي حياة األمة العامة، ييسطر فييا أركع معاني  ، رجؿ قفز عف حياتوحؽ رجؿ العمـ كالعمؿب

الجياد كالمثابرة، يبرىف فييا أف الخركج مف قكقعة الذات اإلنسانية إلي رحاب األمة كافة ىك الكجو الثاني 
 لمكصكؿ إلي المجد كالخمكد!!

 
 

 
 
 
 

 
                                                

 / wa.comhttp://www.saidhawالبطاقة الشخصية، بقمـ: محمد سعيد حكل، نقبلن عف مكقع (ُ)

http://www.saidhawwa.com/
http://www.saidhawwa.com/
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 انفصم األول

 منهج انشيخ صعيذ حىي يف انعقيذة 

 

 وفيو أربعة مباحث:
  عقيدة السمف. الستدللالمبحث األول: منيج الشيخ سعيد حوى في 
 .المبحث الثاني: منيج الشيخ سعيد حوى في التنظير لعقيدة السمف ونشرىا 
 .المبحث الثالث: منيج الشيخ سعيد حوى في بيان افتراق األمة 
 فرق المبحث الرابع: منيج الشيخ سعيد حوى في الرد عمى النحرافات العقدية عند ال

 المخالفة.
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 ادلبحث األول

 عقيذة انضهف االصخذالل عهًمنهج انشيخ صعيذ حىي يف 

 وفيو ستة مطالب:

  :االستدالؿ بالكتاب كالسنة.المطمب األول 
  :حجية السنة في جميع مسائؿ الديف.المطمب الثاني 
  :االستدالؿ بأقكاؿ السمؼ مف عمماء األمة.المطمب الثالث 
 االستدالؿ بالعقؿ كالفطرة.ع: المطمب الراب 
 :عدـ الخكض في عمـ الكبلـ. المطمب الخامس 
  :الجمع بيف األدلة.المطمب السادس 
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 المطمب األول
 الستدلل بالكتاب والسنة

كذلؾ مف أجؿ فيـ  ،الكتاب كالسنة ماف يتمسؾ بو المسمـ ىأف أعظـ ما يجب أ مف المسمَّـ بو
 ؿ قضايا العقيدة جإدراؾ  -كحدىا -ستطيعتال ف العقكؿ أإلسبلمية، كذلؾ العقيدة ا كتطبيؽ كاستيعاب

 إلى سبيبلن  ليا يجعؿ كلـ عداه،تت ال إليو تنتيي حدان  إدراكيا في لمعقكؿ جعؿ اهلل ف"إ :يقكؿ الشاطبي
 يككف كما كاف ما جميع دراؾإ في -تعالى– البارم مع الستكت كذلؾ كانت كلك ،مطمكب كؿ في اإلدراؾ

 كالمتناىي ،متناىية العبد كمعمكمات ،تتناىى ال اهلل فمعمكمات يككف، كاف كيؼ كاف لك إذ يككف، ال كما
 .(ُ)يتناىى" ال ما يساكم ال

كأنو ال سبيؿ إلدراؾ ذلؾ إال عف طريؽ الكحي المتمثؿ بالكتاب كالسنة، فحبؿ النجاة متعمؽ باالعتقاد بيما 
 .(  َُّاف: آؿ عمر )  ژ  ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ :قاؿ تعالى

فيـ ال يذكركف أم مسألة  ،فالكتاب كالسنة ىما األساس الذم قاـ عميو معتقد أىؿ السنة كالجماعة
 تباعوامف الكتاب كالسنة،  كىذا ىك األصؿ الكاجب عمى كؿ مسمـ  كاضحو  مف مسائؿ االعتقاد إال بدليؿو 

 كال، عقيدة يعتقد كال، رأيان  يجـز كال ،ان قرار  المسمـ يتخذ الأ األصؿ :"-رحمو اهلل-بو يقكؿ الشيخ العمؿ ك 
 كعندئذ، الجازمة المعرفة اهلل حكـ معرفة بعد إال، عمؿ إلى ينظر كال، لدعكة يستجيب كال، أمر إلى يسارع

 .(ِ)اهلل" أمر عمى أمره حـزي
يدرؾ بالعقكؿ ىذا العمـ ال " :(ّ)يقكؿ ابف خزيمة ،اء كاألىكاءر ال يؤخذ باآل - عمـ العقيدة –فإف ىذا العمـ 

؛ إما بكتاب أك بقكؿ نبي كاآلراء كالجناف كالظنكف، كال يدرؾ مثؿ ىذا العمـ إال مف طريؽ النبكة
 .(ْ)"مصطفي

                                                

 (.ُّٖ/ِـ، )ُِٗٗ -ىػ ُُِْالطبعة األكلى،  الشاطبي، دار ابف عفاف، السعكدية،اإلماـ ( االعتصاـ : ُ)
 (.ْٖق، )ص:ُِْْ( جند اهلل ثقافة كأخبلقان: سعيد حكل، مكتبة كىبة، الطبعة الرابعة، ِ)
لفقيو، شيخ اإلسبلـ، إماـ األئمة، أبك محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف صالح بف بكر. الحافظ، الحجة، ا ابن خزيمة: (ّ)

كلد سنة ثبلث كعشريف كمائتيف. كعني في حداثتو بالحديث كالفقو،  بكر السممي النيسابكرم، الشافعي، صاحب التصانيؼ.
قاؿ الحاكـ: فضائؿ إماـ األئمة ابف خزيمة عندم مجمكعة في أكراؽ  حتى صار يضرب بو المثؿ في سعة العمـ كاإلتقاف.

، كمصنفاتو تزيد عمى مائة كأربعيف كتابا سكل المسائؿ، كالمسائؿ المصنفة أكثر مف مائة جزء. قاؿ: كلو فقو حديث كثيرة،
دار اإلماـ الذىبي،  :سير أعبلـ النببلء في ثاني ذم القعدة، سنة إحدل عشرة كثبلث مائة، عاش تسعا كثمانيف سنة.تكفي 
 .(ِِٓ/ُُ)، ـََِٔ-ىػُِْٕالطبعة: ، القاىرة -الحديث

ثبات صفات الرب: محمد بف إسحاؽ بف خزيمة، دار الكتب العممية، بيركت، ط، عاـ ْ)  (.ٗٓٓ/ِق، )ُُِْ( التكحيد كا 
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، كطريقة سيمة لمف أراد سمككيا مف أجؿ تمقي أكامره كنكاىيو كاضحان  ليذه األمة منياجان جعؿ   اهللف 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ژ قيدة كالديف قاؿ تعالى:ككؿ ما يريد الحصكؿ عميو في الع ،كأحكامو كشرائعو

 (.ٗٓالنساء: )   ژ ىئ ىئ ی  ی یی

، كحيثما وث كردت طاعة اهلل فذلؾ طاعة كتابحي": في تفسير ىذ اآلية -رحمو اهلل - سعيد يقكؿ الشيخ
  .(ُ)"كردت طاعة الرسكؿ فتمؾ طاعة سنتو
لعقيدة المنيج كا يمف ىذه الزاكية يجده سمف لالشيخ سعيد حك إف المطمع عمي مؤلفات 

السنة كخاصة في مسائؿ العقيدة  في مؤلفاتو عف منيج أىؿ ف تجد لو خركجان أكاالستدالؿ، فمف النادر 
 عمييا. معظـ مؤلفاتو تحتكم التي

 : الكريم أوًل: استدللو بالقرآن
فمقد   ميـ أمكر دينيـ كدنياىـ،ليداية الناس كتعمي --ف الكريـ ىك الكحي المنزؿ عمى النبيآالقر 

ڎ ڈ  ڈ  ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڇ ژ قاؿ تعالي:، شتمؿ عمى كؿ ما يحتاجو الناس في الدنيا كاألخرةا

 .( ّٖاألنعاـ: ) ژ  ژ

ناقشيا مع خصكمو،  التي مستحضران لجميع مسائؿ العقيدة التي بينيا، أك فمقد كاف الشيخي  ،عمى ذلؾ كبناءن 
وىنا سأقوم ، ية مف كتاب اهلل آ، إال كاستدؿ ليا بفبل تكاد تجد مسألة مف مسائؿ العقيدة في مؤلفاتو

 مسائل عمى سبيل المثال ل الحصر: ثالثةبذكر 
 :--التكميف ومسؤولية اإلنسان أمام اهلل   -ٔ

: -اهللو رحم –يقكؿ الشيخ  ،اإلنس كالجف مكمفيف بالعبادة كالعبكدية محاسبيف أمامو  اهللي  خمؽى 
 ،مسؤكليف أمامو، مكمفيف بالعبادة كالعبكدية كمحاسبيف عمى ذلؾ ،اإلنس كالجف -عز كجؿ-جعؿ اهلل "

 .(ِ)(ٔٓالذاريات:) ژ   ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ ى:قاؿ تعال، خرةفي الدنيا كاآل اكمجازيف عميي

مف لـ يعرفو كلـ يعبده فإنو يككف قد عطؿ الحكمة التي مف أجميا : "ىذه اآلية هعند تفسير ؿ يقك ك 
 .(ّ)"خمؽ...

الخطاب، كيقؼ عمى  ادرؾ بييي  كحكاسان  ،بو يفيـي  كتعالى كىب اإلنساف عقبلن سبحانو   فاهلل
يقكـ عميو نظاـ المجتمع كصبلح أحكالو كاستقامة  ، تطبيقان كنكاىيواألمر كالنيي، كيطبؽ أكامر الشرع 

ف منكط بالعقؿ كببمكغ الدعكة، كبالبمكغ كبكجكد ما يدرؾ الخطاب م : "كالتكميؼسعيدأمكره يقكؿ الشيخ 

                                                

 (.ََُُ/ِ( األساس في التفسير: )ُ)
 (.ّٖ/ُق، )ُُْٕقسـ العقائد: سعيد حكل، دار السبلـ، الطبعة الثالثة، عاـ -( األساس في السنة كفقيياِ)
 (.ِْٓٓ/َُلتفسير: )( األساس في اّ)
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شرط  فأل ؛عقؿ الخطاب ال يعتبر مكمفان يالحكاس، فمف كلد أعمى أصـ كأصابو العمي كالصـ قبؿ أف 
 :خاطب الناس بقكلو -عز كجؿ-اهلل  ال ترل أفى أ ،التكميؼ فيـ الخطاب...، أما العقؿ فبل تكميؼ إال بو

 ط مف شركط، فمف ال عقؿ لو ال حجة عميو، أما بمكغ الرسالة فيك شر (ْْالبقرة: ) چھ  ےچ
ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ  ڇ ڇژ  :قاؿ تعالى ،الرسالة ال يككف مكمفان  تبمغوفمف لـ  ،التكميؼ

 .(ُ)(" ُٓٔ:النساء)   ژ  ژ ژ ڑ ڑ ڈڎ ڎ ڈ

معرفة اهلل كالرسكؿ كاإلسبلـ كالقياـ هلل عز كجؿ بحقكؽ العبادة " :ىكخ يالش في نظرفالتكميؼ 
 .(ِ)"كالعبكدية...

ـي  لية، التي يشعري فعمى التكميؼ تترتب المسؤك   أماـ اهلل عف كؿ صغيرةو  بيا بأنو مسؤكؿه  المسم
كؿ  عميو أنو مسجؿه ، ك كبيرة، كأنو مراقب بالسر كالعمفأنو مسجؿ في كتاب ال يغادر صغيرة كال ، ك ككبيرةو 

و رحم–منو إال خير يقكؿ الشيخ  ذنب صغير أك كبير، فإذا المسمـ شعر بيذه المسؤكلية فإنو ال يخرجى 
، كاعترؼ بذلؾ كاعتنؽ دينو الحؽ اإلسبلـ، -عز كجؿ-أما إذا أقر اإلنساف بمسؤكليتو أماـ اهلل : "-اهلل

 .(ّ)"فإف ذلؾ ينبثؽ عنو كؿ خير ،كعرؼ أنو مجازم عمى ذلؾ أمامو في حياة أخرم

 .( ّٔاإلسراء: ) ژ ی یېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ   ی ی    ېئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژ قاؿ تعالى:
ش الكجداف عنيا أمانة الجكارح كالحكاس كالعقؿ كالقمب، أمانة يرتإ: "... اآليةذه في تفسير ى  يقكؿ الشيخ

عمى شخص أك  مكمما نطؽ المساف بكممة، ككمما ركم اإلنساف ركاية، ككمما أصدر حكمان فجسامتيا لدقتيا ك 
 .(ْ)"أمر أك حادثة...

 :ووحدانيتوفي معرفة اهلل   -ٕ
حؽ المعرفة كاإليماف  -عز كجؿ-لئلنساف مف معرفة اهلل ليس ىناؾ شيء أىـ بالنسبة " :يقكؿ الشيخ

 .(ٓ)"كية كأخركية عمى القمب كالعقؿ كالسمكؾ...ينثار دآلو، لما يترتب عمى ذلؾ مف بو كالتسميـ 

 .(ُُالتغابف: )   ژ  ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ قاؿ تعالى:
ذف تفسير ىذه يخالش يبيف كامؿ باهلل كصفاتو كأفعالو، كالتسميـ لو جؿ فبل ىداية لمقمب إال بإيماف  اآلية: "كا 

 .(ٔ)".جبللو..
                                                

 (.ّٖ/ُقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياُ)
 (.ْٖ/ُ( المصدر السابؽ:  )ِ)
 (.ْٖ/ُ)  :نفسو( المصدر ّ)
 (.َّٗٔ/ٔ( األساس في التفسير: )ْ)
 (.ُٗٓ/ِقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقييآ)
 (.ٓٓٗٓ/ُٓ) :( األساس في التفسيرٔ)
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فيي  ،ىي العقؿ كالفكر كالعمـ :فيو شركط ثبلث رف تتكفأكاإليماف بو ال بد فالسالؾ في طريؽ معرفة اهلل "
عرؼ صاحبيا، كبدكف عمـ شركط أساسية لسالؾ ىذا الطريؽ، فبدكف عقؿ ال نعرؼ اآلية، كبدكف فكر ال يي 

 .(ُ)"أك لصاحبيا ةيرفة لآللف تككف مع

﮻  ژقاؿ تعالى:  ﮺  ﮹  ﮽﮾  ﮿﯀  ﯁   ﮼ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵﮶   ﮷﮸ 

 .(ْاألحقاؼ: ) ژ           

أخبركني عف ىؤالء الذيف تعبدكنيـ مف دكف اهلل مف  اآلية: "أمير ىذه فسيقكؿ الشيخ في ت
كاف  نكا إلية، أك أدني شيء مف عمـ أيان إف كا ،، عف شيء خمقكه في ىذه األرض...األصناـ كاألنداء

 .(ِ)"في دعكاكـ صادقيف، إف كنتـ ...حتي يصح إف يعبد معو ،مع اهلل نكعو يشيد عمى أف ىناؾ خالقان 
بطريقة النقؿ االكتفاء عمى  -تبارؾ كتعالى-سار الشيخ سعيد حكل في مسألة إثبات كحدانية اهلل   

كلـ  -تبارؾ كتعالى-مف خبلؿ اآليات الكثيرة عمى كحدانية اهلل  حيث استدؿ ،المتمثمة بكتاب اهلل تعالى
لو الصفات  لقد ذكرنا أف اهلل ": -رحمو اهلل- كيقكؿيستدؿ بطريؽ المتكمميف المعتمدة عمى العقؿ حيث 

العيبل كاألسماء الحسنى كلو الربكبية كاأللكىية كالمالكية كال نعرؼ مقتضيات كتفصيبلت حقكؽ ىذه 
إال بكاسطة الرسؿ لذلؾ تجب طاعتيـ  التكحيد ال يعرؼك , "(ٖ) مف خبلؿ الرسؿ عمييـ السبلـ"المعاني إال
، مف أجؿ ذلؾ لـ يمتفت إلى طرؽ أىؿ الكبلـ في (ٗ)(ّ)نكح:   ژ  ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ ژقاؿ تعالى: 

 .إثبات الكحدانية
منيا  ضسأقكـ بذكر بعك بو،  كاإليماف توالتي تدؿ عمى معرفة اهلل ككحدانيبكثير مف اآليات استدؿ الشيخ ف

 لمتكضيح ال الحصر:

ڱ  ڱگ گ  ڳ ڳ  ڳ    ڳ گژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ عند قكلو تعالى: الدليل األول: -أ 

 . ) ّٕالمائدة: )   ژڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ      ڻ  ۀ ۀ 
كىك  ،ثاني لوتفسير ىذه اآلية: "أم كما إلو قط في الكجكد إال إلو مكصكؼ بالكحدانية ال يقكؿ في  
 .(ٓ)" كحده ال شريؾ لواهلل

                                                

 (.ُٕق، )ص: َُُْ،عاـِد حكل، دار السبلـ، ط:: سعي--( اهلل ُ)
 (.ِْٓٓ/ٗ( األساس في التفسير: )ِ)
 (.َٕٖ/ِقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ّ
 (.ِِِ -ُِِ/ُانظر: المصدر السابؽ: ) ((ْ
 (.ُُْٔ/ّ( األساس في التفسير : ) ٓ)
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﮵   ژ كعند قكلو تعالى: الدليل الثاني: -ب  ﮴  ﮳  ﮲  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮼  ﮺   ﮻  ﮹  ﮸  ﮷  اآليات فيقكؿ:  ىذه تفسير الشيخ يبيف  (،  َِ - ُٕالغاشية: )  ژ ﮽ ﮶     
عمى رفع السماء كنصب الجباؿ كبسط األرض لمتدليؿ عميو ك النظر بخمؽ اإلبؿ عمى ما ىي  لفت اهلل "

 .(ُ)"كفي ذلؾ دعكة لعباده جميعان أف يعبدكه كحده ،كلئلنكار عمى مف يشرؾ بو غيره في عبادتو ،كحدانيتو
 (.  ُّٔالبقرة: )  ژ    يئ   جب حبحئ مئ  ىئ   جئیی ی    ژقاؿ تعالى:  الدليل الثالث: -ج 

و ال شريؾ لو كال كأن ى في ىذه اآلية عف تفرده باأللكىيةيخبر تعال": تفسير ىذه اآلية يقكؿ الشيخ في 
  ژ جئی ی ی ژبؿ ىك الكاحد األحد، الفرد الصمد الذم ال إلو إال ىك كأنو الرحمف الرحيـ   ؛عديؿ لو

سمى غيره إليان، كفي ىذه اآلية تقرير لمكحدانية بنفي كال يصح أف يي  ،لكىيتو، ال شريؾ لو فييافي أ أم فرده 
ثباتي أيلكىيتو   .(ِ)"دليؿ كحدانيتو كرحمتو تعالى، كىذا --غيره أف يككف إليان كا 

ب، يقكؿ اإلماـ ابف تيمية في طريؽ القرآًف الذم سار عميو الشيخ ىك طريؽ السمؼ لمكافقتو فطرة القمف 
كالمتكمـ يظف أنو بطريقتو التي انفرد بيا قد كافؽ طريقة القرآف في إثبات الكحدانية فإنو قد أخطأ في ": ذلؾ

 .(ّ) ..."ريقتوظنو أف طريقة القرآف تكافؽ ط
ابف تيمية فيقكؿ في أثناء ذمو لطريقة الكبلمية كمدحو  شيخ اإلسبلـ قد كافؽ الشيخ سعيد قكؿبذلؾ ك 

لطريقة القرآنية بأنيا شفاء لمجيؿ باهلل كشفاء القمب مف أمراضو، حيث قاؿ: "كالعمماء متفقكف عمى أف 
 .(ْ)إلى خشية اهلل لتناؿ فضمو"صؿ القرآف طريؽ كامؿ إلى اهلل، فالـز سمكؾ ىذا الطريؽ لت

 :اإليمان بالغيب -ٖ
 .(ٓ)"جعؿ اإليماف بالغيب أكؿ صفات المتقيف: "-اهلل ورحم -يقكؿ الشيخ

   ژ ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ژ قاؿ تعالى: 

صبلة ف باإليماف كاليكصؼ المتق"في تفسير ىذه اآلية:  -رحمو اهلل – يقكؿ الشيخ (، ّ-ِالبقرة:)
مف كؿ ما غاب   ..، فاإليماف ىك التصديؽ، كالغيب ىك المغيب عنيـ فما أتاىـ بو النبي.كالصدقة
 .(ٔ)"سكاء ذلؾ أمر البعث كالنشكر كالحساب كالخمؽ الى غير ذلؾ ،عنيـ

                                                

 (.ْٖٗٔ/ُُ( األساس في التفسير: )ُ)
 (.ّْٔ-ّْٓ/ُ( المصدر السابؽ: )ِ)
المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد ، قي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحرانيتانظر: مجمكع الفتاكل:  (ّ)

، ـُٓٗٗىػ/ُُْٔ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية، بف قاسـ
(ِ/ٖ.) 
 (.ِِٕ: )ص:جند اهلل ثقافةن كأخبلقان  (ْ)
 (.ُٔٓ/ِاألساس في التفسير: ) (ٓ)
 (.ٖٔ/ِ)المصدر السابؽ: ( ٔ)
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كيراد بو ما  طمؽ أحيانان كلكف اإليماف بالغيب أكسع مف ذلؾ...، فالغيب يي "قائبلن:  الشيخ ستدرؾيك 
ڱ  ڱگ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ :قكلو تعالى كدليؿ ذلؾ، أجناد الماضي كأخبرنا الكحي عنو نا مفغاب ع

يا د ب...، كتطمؽ كممة الغيب كيرا(ْٗىكد:) ژہ    ہ ھ  ہہ ۀڱ           ں ں ڻ   ڻ  ڻ ڻ ۀ
ۈئ ېئ ېئ  ېئ       ىئ ىئ ىئ  ی ی  ی ی جئ حئ مئ    ىئ يئ جب حب    ژقاؿ تعالى:  ،ؿبالمستق

، فيينا يدخؿ في كممة الغيب ما غاب عف العباد مف الحاضر (ِٕ – ِٔالجف: ) ژخب مب ىب 
 .(ُ)"كرسمو عمييـ السبلـ -عز كجؿ-كالمستقبؿ كأخبر عنو اهلل 
كف التقكل، كىك ر حدانيتو، فاإليماف بالغيب ىك ترتب عمى معرفة اهلل كاإلقرار بك فاإليماف بالغيب م

ٻ ٻ  ٻ ٻ  ژقاؿ تعالى:  ،ف الكريـآفي القر  ةيآف الستة التي نصت عمييا أكثر مف أحد أركاف اإليما

 (. ُٕٕالبقرة: ) ژ  پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

في ىذه  --لكؿ فعؿ مرضى، كال بر إال بما ذكره اهلل  اسـه  ف البرإ: "قائبلن ىذه اآلية  ر الشيخفسفي
ئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ ال يككف بر، إذ مف لـ يؤمف باهلل كمبل واآلية....، فيذا أكؿ البر كأساسو، كبدكن

ذا صدر ال يككف دائمان   .(ِ)"األخر، فإف البر ال يصدر منو كا 

ڻ     ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ںڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ں ژقاؿ تعالى: 

﮳﮴   ۓھ ے  ے ھھ  .(ِٖٓالبقرة: )  ژۓ﮲  

اهلل كاحد أحد، يؤمنكف بأف  : "فالمؤمنكفيفسر الشيخ ىذه اآلية تفسيران رائعان حيث يقكؿ في تفسيره
، ال إلو غيره، كيصدقكف بجميع األنبياء كالرسؿ، كجميع الكتب المنزلة مف السماء عمى عباد اهلل المرسميف

بؿ الجميع عندىـ رسؿ اهلل  ؛كال يؤمنكف ببعض كيفكركف ببعض ،كرسكؿ فيـ ال يفرقكف بيف رسكؿ
 .(ّ)"صادقكف، ميديكف ىادكف إلى سبيؿ الخير كالرشاد

 ثبت فإذا ،-- محمد المعصكـ عف نتمقاىا أف الغيبية األمكر في األصؿ أف"خ ىنا مقرران: كيقؼ الشي
 .(ْ)"كذلؾ كالنار الجنة كأمر كذلؾ كمو اآلخرة أمر فإف التسميـ كاجبنا مف كاف عنو

كصح كثبت النقؿ عنو، سكاء شاىدناه أك غاب  - -فاألصؿ اإليماف بكؿ ما أخبر بو النبي
 ة معناه.قكلـ نطمع عمى حقي ،ا عقمناه أك جيمناهعنا، سكاء ذلؾ م

 
                                                

 (.ُٔٓ/ِقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياُ)
 (.ّٖٖ/ُ( األساس في التفسير: )ِ)
 (.َٕٔ/ُ( المصدر السابؽ: ) ّ)
 (.َُّٓ/ّقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياْ)
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 :النبوية : استدللو بالسنةثانياً 
مف مصادر االستدالؿ في مسائؿ االعتقاد أك  ان ثاني ان السنة النبكية مصدر  -اهللو رحم–اعتمد الشيخ 

 مى ذلؾ:ما يدلؿ عا نغير ذلؾ مف مسائؿ التشريع، كيذكر ىذا األمر في الكثير مف مؤلفاتو، كسأذكر ى
 وصحبتيم: رالستدلل بالسنة عمى عدم مخالطة أمراء الجو  -ٔ

كصحبتيـ، فإذا  ركرد مف التحذير الشديد مف مخالطة أمراء الجك  ...": - اهلل ورحم -يقكؿ الشيخ 
أف يككف في غاية مف الحذر في  وابتمي المسمـ بالمخالطة لمصمحة أمتو كدينو، أك لمصمحة شرعية فعمي

في تحسيف الظف  إثـ كأف يككف سببان بفي إيقاع الناس  فبل يقع في أثـ كال يككف سببان  ،كبلمو كتصرفاتو
 .(ُ)"بمف ال يجكز فيو إال سكء الظف

َسَيُكوُن ُأَمَراٌء  ):- -اهلل رسكؿ قاؿ": الذم كصؼ فيو األمراء الظممة - -مستدال بحديث الرسكؿ 
 .(ٕ)( َجا, َوَمِن اْعَتَزَلُيْم َسِمَم, َوَمْن خاَلَطُيْم َىَمكَ ُيْعَرُفوَن َوُيْنَكُروَن, َفَمْن نابَذُىْم نَ 

 أمراء العدؿ تجب طاعتيـألف  ؛ف المقصكد مف الحديث ىـ أمراء الجكرأ -اهلل ورحم-بيف الشيخ كىنا ي
  .(ٗٓالنساء: ) ژ  یۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ژ

 ر لسببيف:إنما كرد التغميظ في الحديث في خمقة أمراء الجك  كيقكؿ الشيخ
 .معصية السككت عف تغير ما يرم مف منكرات متعددة -أ
، كالدعاء كالثناء، أك كالتصديؽ في باطؿ تصريحان الخمطة نتيجة احتماؿ كقكعو في المحظكر شرعان  -ب

 .(ّ)أك تمكيحان... 
ظيار المحبة كالشكؽ ليـ، كتصديالدعاء كالثناء  ل مفكقد حذر الشيخ سعيد حك  قيـ في ألمراء الجكر، كا 

 .الباطؿ
 استشياده باألحاديث التي تدل عمى فضل النتساب إلى األمة اإلسالمية: -ٕ

كالحركات التي ، كالفرؽ، إلى األحزاباالنتساب لقد شاع عند الكثير مف المسمميف في كقتنا الحاضر 
ال أف عمـ ك نف أد لمجتمعات االسبلمية، كلكف ال باففرقت  ،لحقد كالكره بيف أفراد المسمميفرعت از  غالبان ما

يقكؿ ف، كاالنتماء إلييا أعظـ مف االنتساب إلى ىذه األمة اإلسبلمية أك منزلةه  ننسى أنو ليس ىناؾ مرتبةه 
 ؛أعمى كأعظـ كأرفع كأشرؼ مف االنتساب لؤلمة االسبلمية ليس ىناؾ مف نسبو " :- اهللو رحم –الشيخ 

                                                

 (.ُُّق، )ص:ُُْٓمير: سعيد حكل، دار السبلـ، ط:الثانية، عاـ( فصكؿ في اإلمرة كاألُ)
(. كأخرجو ّٗ/ُُ(، )َُّٕٗالمعجـ الكبير لمطبراني: حديث رقـ ) (،ُّٔ/ْْ)(،ِِٖٕٔ: حديث رقـ: )مسند أحمد (ِ)

قـ الحديث : ترتيب األمالي الخميسية لمشجرم: باب في ذكر آخر الزماف، كأشراط الساعة، كأماراتيا، كما يتصؿ بذلؾ، ر 
 صححو شعيب األرنؤكط في مسند أحمد، نفس الصفحة. (.ّٕٗ/ِ(، )ِِْٖ)
 (.ُُّمير: )ص:( فصكؿ في اإلمرة كاألّ)
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لسبلـ، ثـ ىك االنتساب لسيد األنبياء كالرسؿ عمييـ ألنو االنتساب إلى األنبياء كالرسؿ عمييـ الصبلة كا
كىك انتماء لئلسبلـ كأىمو، كأم انتماء أعظـ مف االنتماء لديف  - -محمد رسكؿ اهلل ، الصبلة كالسبلـ

 .(ُ)"-عز كجؿ-اهلل 
 عف شرؼ ىذه األمة كشرؼ االنتساًب  التي تتحدثي  مف األحاديًث  في الكثيرً  -اهللو رحم -استدؿ الشيخ ك 

 كسأكتفي ىنا بذكر ثبلثة منيا: ،ليا
ٍة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاسِ ) ، ىريرة أبي ، عفركم البخارم -أ  َخْيَر النَّاِس ِلمنَّاِس َتْأُتوَن », َقاَل: (ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ

 .(ِ)(ِبِيْم ِفي السَّاَلِسِل ِفي َأْعَناِقِيْم, َحتَّى َيْدُخُموا ِفي اإِلْساَلمِ 
ُل َمْن ُيَحاَسُب, ُيَقاُل: ): قاؿ - -أف النبي  ،بف عباسعف ا ،وركم ابف ماج -ب  َنْحُن آِخُر اأْلَُمِم, َوَأوَّ

ُلونَ  يَُّة َوَنِبيَُّيا؟ َفَنْحُن اآْلِخُروَن اأْلَوَّ  .(ّ) (َأْيَن اأْلُمَُّة اأْلُمّْ
ِتي َسبْ ) :قاؿ - -النبي عف ، سعد بف سيؿ عف ،ركم البخارم -ج  ُعوَن َأْلًفا, َأْو َسْبُع َلَيْدُخَمنَّ ِمْن ُأمَّ

ُلُيْم َحتَّى َيْدُخَل آِخُرُىْم, ُوُجوُىُيْم َعَمى ُصوَرِة الَقَمِر َلْيَمَة الَبْدرِ   .(ٗ) (ِماَئِة َأْلٍف, َل َيْدُخُل َأوَّ
في عصرنا الحالي االنتساب إلى الفرؽ كالجماعات كاألحزاب كالحركات ككثرت األسماء  ثري كى 

كقد تككف  ،االنتماء إلى ىذه األمة كدينيا فيذه الدعكل قد تككف صادقة يعدٌ ت بعضياكالمسميات، ك 
 ؛ىي مسألة تحتاج إلى تحقيؽ كتدقيؽ، ىذه الحركات ؿبتركيجية، فمسألة االنتساب إلى ىذه األمة مف قً 

 -أم ىك انتساب الى اإلسبلـ نفسو -ف االنتساب إلى ىذه األمة ىك انتساب إلى أىؿ السنة كالجماعة أل
 .كاهلل أعمـ

 فضل الشيادتين وكممة التوحيد التي ىي أصل اإليمان: -ٖ
حج  يثيب جت    حت    خت  مت  ىت يت جث      مث ىث ژ - -لرسكلو محمد  - -قاؿ اهلل 

 .(ُٗمحمد: )  ژ  مج جح مح

 يقكؿ فيذه ىي كممة التكحيد، ،ژ يب جت    حت    خت  مت  ىتژ :ىك قكلو اهلل رسكلو شيء خاطب إف أعظـ
 ىي التكحيد إلى الدعكة أف ترم أال، التكحيد ىك األكؿ مظيرىا اهلل إلى الدعكة إف: "-اهلل رحمو - الشيخ

                                                

 (.ُِٓ/ُقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياُ)
 (.ّٕ/ٔ(، )ْٕٓٓ) :كنتـ خير أمة أخرجت لمناس، حديث رقـ :تفسير القرآف، باب :( صحيح البخارم: كتابِ)
، حديث رقـ - -سنف ابف ماجو : كتاب الزىد، باب صفة امة محمد  (،ِّّ/ْ) (،ِْٔٓ: حديث رقـ: )مسند أحمد (ّ)
أفضمية األمة المحمدية،  :العقيدة، باب :(. كأخرجو: المسند المكضكعي الجامع لمكتب العشرة: كتابُّْْ/ِ(، )َِْٗ)
 صححو األلباني في سنف ابف ماجو، نفس الصفحة. (.ُُُ/ٔ)
 (. ُُٖ/ْ(، )ِّْٕ) :ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة، حديث رقـ :بدء الخمؽ، باب :( صحيح البخارم: كتابْ)
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  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  قاؿ تعالى: كالسبلـ، الصبلة عمييـ جميعان  األنبياء لدعكة السمة

 .(ُ)"( ِٓاألنبياء: ) ژ ٺ  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ

، كبدكنيا كبإنكارىا فييا يصير العبد مسممان  ،سبلـالدخكؿ كالقبكؿ في اإل رتمؾ الكممة التي ىي معيا
لـ يعرؼ التكحيد  مفالتكحيد ىك البداية كالنياية كالكسط ف": -اهلل ورحم -يقكؿ الشيخ  ،العبد كافران  يصيري 

نما حظ المسمـ مف إسبلمو بقدر حظو مف كممة التكحيد"  .(ِ)لـ يعرؼ اإلسبلـ، كا 
َمْن َماَت ُيْشِرُك ِباهلِل  ):- -قاؿ الرسكؿ  ،نجاة مف النار كالفكز بالجنةال يتـ   افبكممة التكحيد كالعمؿ بي

 .(ّ)(َشْيًئا َدَخَل النَّاَر", َوُقْمُت َأَنا: "َوَمْن َماَت َل ُيْشِرُك ِباهلِل َشْيًئا َدَخَل اْلَجنَّةَ 
فبقدر استقرارىا  ،كىي الشجرة الطيبة ،ككممة التكحيد ىي كممة التقكم" :-اهلل ورحم -يقكؿ الشيخ 

شراؼ القمب بيا تخرج ثمراتيا نما شرعت األذكار كميا كالعبادات مف أجؿ تنكير القمب بيا ،كا  ف آكالقر  ،كا 
  .(ْ)"كمو تنكير القمب بكممة التكحيد

خرة، فيي تقتضي مف العبد أال يتصرؼ في أمر النجاح في الدنيا كالفبلح في اآل ًسر  فكممة التكحيد ىي 
هلل كال  ف يككف اإلنساف عبدان أاه اهلل، فميس مف المعقكؿ كيرضى  سو أك حياتو إال حسب ما يريدهي مف أمكر نف

 ! بأمره مؤتمران  فيك
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (.ِٕٓعف احتياجات العصر: )ص: ( كي ال نمضي بعيدان ُ)
 (.ُِِ/ِقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياِ)
دخؿ النار، رقـ  دخؿ الجنة، كمف مات مشركان  هلل شيئان ( صحيح مسمـ: كتاب: اإليماف، باب: مف مات ال يشرؾ باّ)

 (.ْٗ/ُ(، )ِٗ): الحديث
 (.ُِِ/ُقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياْ)
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 المطمب الثاني
 نة في جميع مسائل الدينحجية السُّ 

 التطبيؽ فيي ة الصحيحة،ي العقيدة اإلسبلميٌ تمقٌ ك  التشريع  مصادرالسنة ىي المصدر الثاني مف 
، - - حفظ كتاب اهللبعدا أنيا محفكظة  ىذا ،لمعانيوالمكضحة ىي الشارحة ك ف، آممي لما في القر الع

 -الشككانييقكؿ اإلماـ  ،كاالستدالؿ بيا، كاالحتجاج ؿ،تباعيا كالعمافيذا كمو يقتضي كجكب اإليماف بيا ك 
 كال دينية ضركرة حكاـاأل بتشريع كاستقبلليا المطيرة السنة حجية ثبكت أف كالحاصؿ": -اهلل  ورحم

 .(ُ)."اإلسبلـ ديف في لو حظ ال مف إال ذلؾ في يخالؼ
نما ىك كحي مف عند اهلل ؿ عمى اهلل كال في ديف اهلل شيئان لـ يق - -فالرسكؿ   - -مف تمقاء نفسو، كا 

 .(ْ – ّالنجـ: ) ژ ٿ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ژقاؿ تعالى: 
 اج الشيخ بالسنة النبكية:كسأقكـ بذكر ثبلثة أمثمة عمى احتج

 ن الكريم:آبيان أن السنة ىي الفيم التطبيقي لمقر  -ٔ
..، فإف الرسكؿ ىك .بدكف السنة تطبيقيان  إف كتاب اهلل ال يفيـ فيمان ": -اهلل ورحم -يقكؿ الشيخ 

 .(ِ) "ف مف الناحية التطبيقيةآالعممي لمقر المظير 

فيقكؿ الشيخ  (، َٖساء: الن) ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ  ژقاؿ تعالى: 
ال يأمر كال ينيي إال بما أمر اهلل بو كنيي عنو، فكانت  - -أم إف الرسكؿ : "في تفسير ىذه اآلية

 .(ّ)"- -طاعتو في أكامره كنكاىيو طاعة اهلل
 فتمؾ - - الرسكؿ طاعة كردت كحيثما، كتابو طاعة مؾفت اهلل طاعة حيث كردت"كيقكؿ الشيخ سعيد: 

 .(ْ)"متبلزماف فيما سنتو طاعة

النساء: ) ژ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ۇئې ې ى    ى ائ ائ  ەئ  ەئ وئ        وئ ۇئ ژ ي:كقاؿ تعال
 - -نزؿ اهلل الكتاب بالحؽ عمى رسكلو: "اآلية يذهل هتفسير  في -اهلل رحمو - الشيخ يكضح .(َُٓ

  .(ٓ)"كذلؾ مف أجؿ أف يحكـ بو، كفي ذلؾ أبمغ رد عمى مف ييمؿ قضايا الحكـ بما أنزؿ اهلل

                                                

 ( إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني، دار الكتاب العربي،ُ)
 (.ٕٗ/ُىػ، )ُُْٗالطبعة األكلى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            َُٓ( جند اهلل ثقافة كأخبلقان: ص:ِ)
 (.ُُِّ/ِ( األساس في التفسير: )ّ)
 (.َُٔ( جند اهلل ثقافة كأخبلقان: )ص:ْ)
 (.ُُُٕ/ِ( األساس في التفسير: ) ٓ)
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نما مما أتاه اهللرعو مف عنده كبششرَّ لـ يي  - -و الرسكؿشرعى فإف ما يي  ف آ، فقد أتاه اهلل القر - -، كا 
ف أـ آف، ففي القر آىي بياف مف اهلل كتعميـ مكحى بو مثؿ القر  -عميو الصبلة كالسبلـ-كمثمو معو، فسنتو 

 كؿ في تصديقو يقتضي ،اهلل رسكؿ - - نبيال المسائؿ، فككفكتفريع  ،كفي السنة بياف المبيـ ،المسائؿ
 االلتزاـ كجكب في ،القرآفك  السنة بيف التفريؽ أف بو الميسمَّـ كمف ،بو يأمر ما كؿ في كطاعتو ،بو يخبر ما
 كاجب - - خبره يككف أف فمـز ،باطؿ تفريؽ ىك بؿ ؛عميو دليؿ ال تفريؽ ،ليا كاالستجابة ،بػيا

 .لػطػاعةا كاجب أمره ككذا ،التصديؽ بو
 ربو جميع ما أنزل: عن اً غى كون الرسول مبمّْ بيان معن -ٕ

 ،ر في التبميغفي أنو قصٌ  - -رد الشيخ عمى المشككيف في أمانة النبي  معرض ييتضح ذلؾ ف
حجة أنو غير بغ جميع ما أنزؿ إليو مف ربو، حتى تككف الحجة ليـ في ترؾ ما نزؿ بو الكحى، كأنو لـ يبمٌ 

كؿ طريؽ سميـ لتبميغ دعكة اهلل عمى   لقد سمؾ رسكؿ اهلل" :-رحمو اهلل -الشيخ كامؿ كناقص فيقكؿ 
 .(ُ)"الكجو األكمؿ، كسمؾ الناس في المقابؿ كؿ طريؽ يخطر في الباؿ ليثنكه عف القياـ بأمر اهلل

ک ک ک  کژ ژ   ڑ ڑ ڈڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڍچ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ژ :قاؿ تعالى

 .(ٕٔالمائدة: )  ژ گ گ گ

نزؿ إليؾ كأم شيء أنزؿ أم بمغ جميع ما أي : "في تفسير ىذه اآلية -رحمو اهلل  -ؿ الشيخفيقك 
ف لـ تبمغ جميعو كما أمرتؾ، فمـ تبمغ  ؾف ينالأ، كال خائؼ إليؾ غير مراقب في تبميغو أحدان  مكركه...، كا 

كلى باألداء مف بعض، قط، كذلؾ أف بعضيا ليس بأ منيا شيئان تبمغ كلـ  ،ما كمفت بو مف أداء الرسالة إذان 
، كما أف مف لـ يؤمف ببعضيا كاف كمف لـ يؤمف بكميا، فإذا لـ تكد بعضيا فكأنؾ أغفمت أداءىا جميعان 

 .(ِ)"لككنيا في حكـ شيء كاحد، لدخكليا تحت خطاب كاحد
 حيث يقكؿ شيخ االسبلـ  ،اآلية لقكؿ شيخ اإلسبلـ في تفسير مكافقان  تفسير الشيخ سعيد يأتيكىنا 

 اهلل أنزلو ما كتماف فإف ،شيئان  منيا يكتـ كلـ أمر، كما الرسالة بمغ قد - - أنو كمعمكـ": -رحمو اهلل -
 المسمميف ديف في المعمكـ كمف الرسالة، مكجب يناقض الكذب أف كما الرسالة، مكجب يناقض إليو تعالى
 بمغ بأنو لو تشيد كاألمة فييا، الكذب مف معصكـ أنو كما الرسالة، مف لشيء الكتماف مف معصكـ أنو

 أخبر ما كؿ في تصديقو مسمـ كؿ عمى كجب كقد ربو مف إليو أنزؿ ما كبيف تعالى، اهلل أمر كما الرسالة
 .(ّ)"بو

                                                

 (.ٖٓ/ُق، )ُّٗٗ الرابعة،الطبعة ( الرسكؿ: سعيد حكل، دار الكتب العممية بيركت، ُ)
 (.ُْٔٓ/ّ( األساس في التفسير: )ِ)
يية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: شمس الديف، أبك العكف ( لكامع األنكار البّ)

 (.َّٖ/ِىػ، ) َُِْ ،الطبعة الثانية دمشؽ، –محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني، مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا 
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يج السمؼ الصالح، فالشيخ سعيد ختمؼ عف منيفي العقيدة ال  لف منيج الشيخ سعيد حك أفيذا دليؿ عمى 
  .سمفي العقيدة كالمنيج لحك 
 :(ٔ)حادة خير اآلتقريره لحجي -ٖ

حجية السنة كميا،  ينكري  حاد يكادي خبر اآل جيةى حاد، فمف أنكر حي آالسنة أخبار كما ىك معمكـ أف معظـ 
ي منيـ كأطاؿ في عمر مف بقي رحـ اهلل مف تكف-فعمماء التكحيد  ،حاد ىك تنكر لئلسبلـفالتنكر لخبر اآل

حاد مف مجاؿ ألف استبعاد خبر اآل ؛بكؿ عمـ أتكهتصدكا ليذه الظاىرة  -كجعميـ ذخران ليذه األمة منيـ
كما سيؤدم بالتأكيد إلى  ،حادبتت بخبر اآلثكار كثير مف قضايا العقيدة التي سيؤدم إلى إن العقائد تحديدان 

بطاليا.  تعطيؿ الصفات كا 
 :مف خبلؿ تفسيره لقكلو تعالى ظاىرك  كىذا كاضح ،يقر بحجية خبر األحاد -اهلل ورحم -الشيخ ف

ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ ىئ    ەئائ ى           ى ائ   ېژ

 .(ُِِالتكبة: ) ژىئ  ی  ی 

ألف عمكـ كؿ فرقة يقتضى: أف ينفر مف كؿ ثبلثة  ؛حاد حجةف في اآلية داللة عمى أف خبر اآلإفيقكؿ: "
د فلـ ي رما لـ تتكف راخبقكميا كي يتذكركا كيحذركا فمك لـ تعتبر األ رلتنذ لتفقوتفردكا بقرية طائفة إلى ا

 .(ِ)"ذلؾ
أنو تعالى  :األكؿ ؛إف الداللة بأمريف: "قكلو (ّ)يفي تفسير ىذه اآلية عف األلكس -اهلل رحمو -كينقؿ الشيخ

ال لـ يكف إنذار. ،كىك يقتضي فعؿ المأمكر بو ،أمر الطائفة باإلنذار  كالثاني: أمره سبحاف القكـ بالحذر  كا 
 

                                                

المشيكر أك المتكاتر. انظر: أصكؿ الحديث عمكمو  ( خبر اآلحاد: ىك ما ركاه الكاحد أك االثناف فأكثر، مما ال يتكافر فيوُ)
 (.َِّص:) كمصطمحاتو، د. محمد عجاج الخطيب،

 (.ِّٕٓ/ْ( األساس في التفسير: )ِ)
ينتيي نسبو الشريؼ مف جية ، السيد الشيخ شياب الديف محمكد بف السيد عبد اهلل أفندم األلكسي البغدادم: األلوسي( ّ)

إلى سيدنا الحسف، بكاسطة الشيخ الرباني كالييكؿ الصمداني، سيدم عبد القادر  جية األـاألب إلى سيدنا الحسيف، كمف 
الجيبلني. كقد كاف رحمو اهلل تعالى خاتمة المفسريف كنخبة المحدثيف، أخذ العمـ عف فحكؿ العمماء، كمنيـ كالده العبلمة، 

ي المكصمي، كغيرىـ مف السادة كاألفاضؿ القادة، كمنيـ الشيخ عمي السكيدم، كمنيـ الشيخ خالد النقشبندم، كالشيخ عم
جاء مجددان  كلمديف  أحد أفراد الدنيا يقكؿ الحؽ كال يحيد عف الصدؽ، متمسكان بالسنف متجنبان عف الفتف، حتى --كاف 

عالى حادم تكفي رحمو اهلل ت، الحنفي مسددان، ككاف جؿ ميمو لخدمة كتاب اهلل، كحديث جده رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
عبد : حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر كعشريف مف ذم القعدة الحراـ سنة ألؼ كمائتيف كسبعيف رحمو اهلل تعالى.

مف أعضاء  -حققو كنسقو كعمؽ عميو حفيده: محمد بيجة البيطار ، الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ البيطار الميداني الدمشقي
 .(َُْٓ)ص:  ،ـُّٗٗ -ىػ  ُُّْالطبعة الثانية، ، بيركت دار صادر، ،مجمع المغة العربية
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 .(ُ) "يتضمف لزكـ العمؿ بخبر الكاحد عند اإلنذار...، كذلؾ أيضان 

ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ  ژ :في تفسير قكلو تعالى (ِ)عف النسفيكينقؿ الشيخ 

 .(ٔالحجرات: ) ژ  ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ره لسكينا بينو بنا في خفخبر الكاحد العدؿ، ألنا لك تكق قبكؿ كفي اآلية داللة عمى": قاؿ النسفي فيقكؿ
 (ّ)." التخصيص بو عف الفائدةكلخبل ،كبيف الفاسؽ

 خبر لـ يعقب كلـ يعترض عمى كبل التفسيريف كفي ىذا داللة عمى تقريره لحجية الشيخ كىنا يظير أف 
  .، رحميـ اهلل جميعان حاد، كعدـ مخالفتو لعمماء السمؼاآل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                

عبد اهلل بف أحمد بف محمكد النسفي، أبك البركات، حافظ الديف: فقيو حنفي، مفسر، مف أىؿ إيذج )مف ككر النسفي:  (ُ)
رؾ التنزيؿ ككشؼ ، لو مؤلفات جميمة، منيا مداأصبياف( ككفاتو فييا. نسبتو إلى " نسؼ " بببلد السند، بيف جيحكف كسمرقند

 .(ٕٔ/ْ)، لمزركمي :األعبلـ األسرار كغيرىا.
 (.ِّٕٓ/ْ) :األساس في التفسير (ِ)
 (.َْٓٓ/ٗ( المصدر السابؽ: )ّ)
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 المطمب الثالث
 ل السمف من عمماء األمةابأقو  الستدلل

عمى ما في  االقتصاركالجماعة في االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد ىك  إف منيج أىؿ السنة
أعمؽ الناس صمة بكبلـ اهلل ك  الناس الى عصر النبكة فيـ أقربي  ،الكتاب كالسنة كفيـ السمؼ الصالح

 ألنيـ ؛اةبمة المجتثكال ،، كأقكل ذاكرة كحفظان، فيـ الصفكة المختارةكأفصح بيانان  ،كأصح لسانان  ،كرسكلو
 :قاؿ اهلل بف مسعكد كالضبلؿ، عف عبدمف ينابيع اإلسبلـ الصافية التي سممت مف أيادم الزندقة  بكاشر 
ٍد  -عز وجل-ِإنَّ المََّو " َفَوَجَد ُقُموَب َأْصَحاِبِو َخْيَر ُقُموِب اْلِعَباِد,  َنَظَر ِفي ُقُموِب اْلِعَباِد َبْعَد َقْمِب ُمَحمَّ

َقاِتُموَن َعَمى ِديِنِو, َفَما َرَأى اْلُمْسِمُموَن َحَسًنا, َفُيَو ِعْنَد المَِّو َحَسٌن, َوَما َرَأى َفَجَعَمُيْم ُوَزَراَءُه, يُ 
يًعا َأْن َيْسَتْخِمُفوا اْلُمْسِمُموَن َسيًّْئا َفُيَو ِعْنَد المَِّو َسيٌّْئ, َوَقْد َرَأى َأْصَحاُب النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َجمِ 

 .(ُ)"َبا َبْكرٍ أَ 
فسأذكر ثالثة منيا عمى  ،في منيجو في مسائؿ االعتقاد في مكاضع كثيرة -اهلل ورحم -الشيخ  التـزكقد 

 :ل الحصر سبيل المثال
 بيانو ألقسام الوحى ومراتبو: -ٔ

فيي ظاىرة ال تشبو أم ظاىرة مف الظكاىر  - -ظاىرة الكحي في حياة رسكؿ اهلل " :أفَّ  يرل الشيخ
ىرة ا، فمف يصدؽ إف ظخالصإف تعميبلتيـ حقد ، - -مؿ بيا الكافركف لحدكثيا عند رسكؿ اهلل التي ع

 .(ِ)"فآمرضية مف الظكاىر التي يزعمكف أف يخرج عمى أثرىا كنصكص القر 
ذكر ابف القيـ كغيره مراتب الكحي : "فيقكؿ الشيخ  ،بة كما ذكرىا ابف القيـأقساـ الكحي كمرات  فبيف الشيخ

 مثؿ جاءت إال رؤيا يرل ال ككاف ، كحيو مبدأ ككانت الصادقة، الرؤيا :إحداىا انية:مىا إلى الثفأكصمك 
ِإنَّ َرْوَح : ) النبي قاؿ كما يراه، أف غير مف كقمبو ركعو في الممؾ يمقيو كاف ما :الثانية .الصبح فمؽ

َتْكِمَل َأَجَمَيا َوَتْسَتْوِعَب ِرْزَقَيا َفَأْجِمُموا ِفي الطََّمِب َوَل اْلُقُدِس َنَفَث ِفي ُروِعَي َأنَّ َنْفًسا َلْن َتُموَت َحتَّى َتسْ 
ْزِق َأْن َيْطُمَبُو ِبَمْعِصَيٍة َفِإنَّ المََّو َل ُيَناُل َما ِعْنَدُه ِإلَّ بِ   .(ّ)(َطاَعِتوِ َيْحِمَمنَّ َأَحَدُكُم اْسِتْبَطاُء الرّْ

                                                

كمف فضائؿ  :فضائؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، باب :ألحمد بف حنبؿ، كتاب ( فضائؿ الصحابة:ُ)
، رقـ مالؾ، عف مشايخو غير عبد اهلل بف أحمد، كمف فضائؿ أبي بكر أيضان عمر بف الخطاب مف حديث أبي بكر بف 

  (.ّٕٔ/ُ(، )ُْٓالحديث )
 (.َِْ/ُ: )قسـ السيرة -السنة كفقييا( األساس في ِ)
إف ركح القدس »(، كأخرجو: مسند الشياب القضاعي: باب ُٔٔ/ٖ(، )ْٕٗٔ) :حديثالالمعجـ الكبير لمطبراني: رقـ  (ّ)

التككؿ عمي اهلل عز كجؿ،  :الرقاؽ، باب :(، شرح السنة لمبغكم: كتابُٖٓ/ِ(، )ُُُٓ) :حديثال، رقـ «نفث في ركعي
= أخرجو بف أبي الدنيا في القناعة كصححو الحاكـ مف طريؽ بفقاؿ ابف حجر: " (.َّْ/ُْ(، )ُُِْ) :حديثالرقـ 
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 يراه كاف المرتبة ىذه كفي لو، يقكؿ ما عنو يعي حتى فيخاطبو رجبلن  الممؾ لو يتمثؿ كاف  أنو :الثالثة
 .أحيانان  الصحابة
 جبينو إف حتى الممؾ بو فيتمبس عميو، أشده ككاف الجرس، صمصمة مثؿ في يأتيو كاف أنو :الرابعة
 اءج كلقد. راكبيا كاف إذا األرض إلى بو لتبرؾ راحمتو إف كحتى البرد، الشديد اليكـ في عرقان  ليتفصد
 .ترضيا كادت حتى عميو فثقمت ثابت بف فخذ زيد عمى كفخذه كذلؾ مرة الكحي

 لو كقع كىذا يكحيو، أف اهلل شاء ما إليو فيكحي عمييا، خمؽ التي صكرتو في الممؾ يرل أنو :الخامسة
 .(ُّ ،ٕ: في سكرة )النجـ ذلؾ اهلل ذكر كما مرتيف

 .كغيرىا الصبلة فرض مف المعراج ليمة السماكات فكؽ كىك اهلل أكحاه ما :السادسة
 ىي المرتبة كىذه ، عمراف بف مكسى اهلل كمـ كما ممؾ، كاسطة ببل إليو منو لو اهلل كبلـ :السابعة
 .اإلسراء حديث في  لنبينا كثبكتيا القرآف، بنص قطعان  لمكسى ثابتة
 السمؼ بيف خبلؼ سألةم كىي حجاب، غير مف كفاحان  لو اهلل تكميـ كىي ثامنة، مرتبة بعضيـ زاد كقد

 .( ُ)كالخمؼ
 في التحذير من الخروج عمى الولة: -ٕ

 - -في حديث ابف عباس عف الرسكؿ  ،(ّ)كابف األزرؽ ،(ِ)األبيبقكؿ  -رحمو اهلل -استشيد الشيخ 
فعاؿ أإذا كانت ": -رحمو اهلل -يقكؿ الشيخ  .(ٓ()ْ)(َمْن َرَأى ِمْن َأِميرِِه َشْيًئا َيْكَرُىُو َفْمَيْصِبْر َعَمْيوِ  )قاؿ:

 .(ٔ)"الخركج كاألصؿ ىك الصبر عمى األمراء حاألمير مترددة بيف المصمحة كعدميا فبل يص

                                                                                                                                                   

قاـ ، تبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقيرقـ كق، ُّٕٗبيركت،  -دار المعرفة ، البف حجر :فتح البارم". مسعكد=
 .(َِ/ُ) ،بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب

 (.َِٕ/ُقسـ السيرة: ) -( األساس في السنة كفقييا ُ)
مف قراىا.  محمد بف خمفة بف عمر األىبٍّي الكشتاني المالكي: عالـ بالحديث، مف أىؿ تكنس. نسبتو إلى )آبىٍو( :األبي (ِ)

ىػ لو )إكماؿ إكماؿ المعمـ، لفكائد كتاب مسمـ( سبعة أجزاء، في شرح صحيح مسمـ، جمع فيو َٖٖكلي قضاء الجزيرة، سنة 
. بيف المازرم كعياض كالقرطبي كالنككم، مع زيادات مف كبلـ شيخو ابف عرفة، ك)شرح المدكنة( كغير ذلؾ، مات بتكنس

 .(ُُٓ/ٔ) ،لمزركمي :األعبلـ
محمد بف عمي بف محمد األصبحي األندلسي، أبك عبد اهلل، شمس الديف الغرناطي ابف األزرؽ: عالـ  :بن األزرقا (ّ)

 :اجتماعي سمؾ طريقة ابف خمدكف. مف أىؿ غرناطة. تكلى القضاء بيا إلى أف استكلى عمييا اإلفرنج، انظر: األعبلـ
 (.ِٖٗ/ٔ) ،لمزركمي

(، َْٕٓ) :حديثالتنكركنيا"، رقـ  :"ستركف بعدم أمكران  - -قكؿ النبي  :ف، بابالفت :كتاب صحيح اإلماـ البخارم: (ْ)
(ٗ/ْٕ.) 
 (.َُٖ)ص: اإلمرة كاألمير:فصكؿ في ( ٓ)
 (.َُٖ)ص:  :المصدر السابؽ (ٔ)
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 .(ُ)"ىك نص في عدـ القياـ عف األمراء" :األبيبقكؿ  -رحمو اهلل-فاستشيد الشيخ 
 .(ِ)"كال يخفى ما يشيد لو مع كضكح المعنى فيو" :كقكؿ ابف األزرؽ
أف األمير إذا ترؾ الصبلة كأظير الكفر البكاح فعندئذ يجب قتالو إذا أمكف : "-اهللرحمو -فيقكؿ الشيخ 

 .(ّ)"أما إذا افسؽ فإنو يستحؽ العزؿ إذا لـ يترتب عمى ذلؾ مفسدة أكبر مف عزلو ،ذلؾ
لقد كره الشيخ سفؾ الدماء، كيحاكؿ جاىدان عدـ الخركج عمي الكالة، كالصبر عمي مكارىيـ في حدكد 

 ظمميـ بيـ يصؿ لـ ما بالسيؼ كالجكر الظمـ أئمة عمى الخركج يجكز ال أنو إلىالشيخ  ذىبك  المعقكؿ،
 نصت كما تعالى اهلل كتاب بغير األمة قيادة أك إلييا كالدعكة الصبلة ترؾ أك البكاح، الكفر إلى كجكرىـ
 .العزؿ أسباب في السابقة األحاديث عمييا
 لو: ستجيبينولمم - -أمثال مثل بيا لدعوة الرسول  -ٖ

 - -ف، كقد تأدب بو رسكؿ اهلل آفضرب األمثاؿ أسمكب جاء بو القر ": -رحمو اهلل-يقكؿ الشيخ 
فكاف يكثر مف ضرب األمثاؿ، كالعالـ كحده ىك الذم يدرؾ حقيقة المثؿ، قد يفيـ اإلنساف العادم المثؿ، 

  .(ْ)"خرآدراؾ حقيقة المثؿ شيء ا  كلكف المثؿ شيء ك 
 :بأقوال السمف في شرحيا ىذه األمثال مستشيداً  من اً نموذج فيذكر ىنا الشيخ

َمَثُل َما َبَعثَِني المَُّو ِبِو ِمَن الُيَدى َوالِعْمِم, َكَمَثِل الَغْيِث الَكِثيِر َأَصاَب َأْرًضا, ):- -قاؿ النبي 
َكِثيَر, َوَكاَنْت ِمْنَيا َأَجاِدُب, َأْمَسَكِت الَماَء, َفَنَفَع َفَكاَن ِمْنَيا َنِقيٌَّة, َقِبَمِت الَماَء, َفَأْنَبَتِت الَكََلَ َوالُعْشَب ال

ْمِسُك َماًء َوَل المَُّو ِبَيا النَّاَس, َفَشِرُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا, َوَأَصاَبْت ِمْنَيا َطاِئَفًة ُأْخَرى, ِإنََّما ِىَي ِقيَعاٌن َل تُ 
ِفي ِديِن المَِّو, َوَنَفَعُو َما َبَعثَِني المَُّو ِبِو َفَعِمَم َوَعمََّم, َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك تُْنِبُت َكََلً, َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفُقَو 

 .(ٓ)(َرْأًسا, َوَلْم َيْقَبْل ُىَدى المَِّو الَِّذي ُأْرِسْمُت ِبوِ 
ر، كأما العشب كالكؤل في شرح مسمـ: "أما الغيث فيك المط النككمبقكؿ  -رحمو اهلل-يستشيد الشيخ كىنا 

 .(ٔ)ات، لكف الحشيش مختص باليابس"نبكالحشيش فكميا أسماء لم

                                                

 (.َُٖاإلمرة كاألمير: )ص:فصكؿ في  (ُ)
 (.َُٖ( المصدر السابؽ: )ص:ِ)
 (.َُٖ: )ص:نفسو ( المصدرّ)
 (.ُْْ/ُقسـ العقائد: ) -نة كفقييا( األساس في السْ)
 :صحيح مسمـ: كتاب ،(ِٕ/ُ(، )ٕٗ) :فضؿ مف عمـ كعمـ، رقـ الحديث :العمـ، باب :( صحيح البخارم: كتابٓ)

 (.ُٕٖٕ/ْ(، )ِِِٖ) :رقـ الحديث بياف مثؿ ما بعث بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف اليدل كالعمـ، :الفضائؿ، باب
 (.َُٓ/ُقسـ العقائد: ) -قييا( األساس في السنة كفٔ)
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ي القمب الميت، ثـ يبقكؿ القرطبي: "فكما أف الغيث يحي البمد الميت، فكذا عمكـ الديف تح كيستشيد أيضان 
 .(ُ)شبو السامعيف لو باألرض المختمفة التي ينزؿ بيا الغيث..."

الحديث بقكلو: "كعمى كؿ فبل شيء يكشؼ طبيعة القمكب مثؿ عرض الكتابة  ثـ يعقب الشيخ عمى ىذا
، كىذه ميمة الربانييف: اقرأ عمى الناس الكتاب كالسنة فتظير جكاىر قمكبيـ، كعمى مف لـ ياكالسنة عمي

 .(ِ)فميجاىد نفسو" يكف قمبو بستانان 
 كرأس حربة لديف اإلسبلـ، فقد كاف شيخ العمـ كالعمماء، الشيخ سعيد حكل رحمة كاسعة  - -رحـ اهلل 

 ؿ في مؤلفاتو العقدية كالفقيية.كاف يستشيد بأقكاؿ السمؼ في الكثير مف المسائ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (.َُٓ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا (ُ)
 (.َُٓ/ُ)المصدر السابؽ:  (ِ)
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 المطمب الرابع
 الستدلل بالعقل والفطرة

  بالعقل: : الستدللأولً 
المنع، يقاؿ: عقؿ  كعاقؿ. كأصؿ معني العقؿ ،، عقبلن فيك معقكؿؿ، يعققؿً مصدر عى  العقل لغة:

الدكاء بطنو، أم أمسكو، كعقؿ البعير: إذا ثني كظيفو إلي ذراعو، كشدىما بحبؿ، لمنعو مف اليركب. 
ف القاتؿ يسكؽ اإلبؿ إلي فناء المقتكؿ ثـ كثيرة، منيا الحجر كالنيي، كالدية أل طمؽ العقؿ عمي معافو كأي 

فالعقؿ يدؿ عمي الحبس كالمنع  ،(ُ)ذلؾ القمبك، ك عمي الممجأ كالحصف -أيضان  –يعقميا ىناؾ، كيطمؽ 
 كاإلمساؾ. 

 العقل في الشرع:
نما كرد الفعؿ منو نحك يعقمكف،  لـ يذكر العقؿمف الجدير بالذكر أف لفظ  في القرآف الكريـ، كا 

(، كفي القرآف األسماء المتضمنة كاسـ ّْالعنكبكت: ) ژ  ھ ھ ہ ہ ژ قاؿ تعالى: كتعقمكف،
في  ، لباب كنحك ذلؾ. ككذلؾ في الحديث ال يكاد يكجد لفظ المصدر في كبلـ النبيالحجر كالنيي كاأل

 في  اهلل رسكؿ خرج في الصحيحيف عف أبي سعيد الخدرم قاؿ: الذم حديث صحيح، إال الحديث
 تصدقكا"، الناس، "أييا: فقاؿ بالصدقة، كأمرىـ الناس، فكعظ انصرؼ، ثـ المصمى، إلى فطر أك أضحى
َفُقْمَن: َوِبَم َذِلَك َيا « َيا َمْعَشَر النَّْساِء, َتَصدَّْقَن, َفِإنّْي َرَأْيُتُكنَّ َأْكَثَر َأْىِل النَّارِ  ):فقاؿ لنساء،ا عمى فمر

ُمبّْ الرَُّجِل ُتْكِثْرَن المَّْعَن, َوَتْكُفْرَن الَعِشيَر, َما َرَأْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن, َأْذَىَب لِ »َرُسوَل المَِّو؟ َقاَل: 
, َيا َمْعَشَر النَّْساءِ   .(ِ)(الَحاِزِم, ِمْن ِإْحَداُكنَّ

مف ": بعض التعريفات لمعقؿ ثـ بيف القكؿ الراجح حيث يقكؿ -رحمو اهلل-كقد ذكر شيخ اإلسبلـ 
كمنيـ يقكؿ العقؿ ىك العمؿ بمكجب تمؾ العمكـ، كالصحيح أف  ،الناس مف يقكؿ العقؿ ىك عمكـ ضركرية

                                                

دار ، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى: نظر: لساف العربا( ُ)
مجد الديف أبك طاىر : قامكس المحيطال(، كما بعدىا مادة: عقؿ، ك ْٖٓ/ُُىػ ) ُُْْ -الطبعة الثالثة ، بيركت –صادر 

مؤسسة  ،بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، محمد بف يعقكب الفيركزآبادل
 كما بعدىا مادة: (،ُّّٗ/ُ) ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔالطبعة الثامنة، ، لبناف –الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 

 عقؿ.
 :(، صحيح مسمـ، كتابَُِ/ِ(، )ُِْٔ) :الزكاة عمى األقارب، رقـ الحديث :الزكاة، باب :( صحيح البخارم: كتابِ)

بياف نقصاف اإليماف بنقص الطاعات، كبياف إطبلؽ لفظ الكفر عمى غير الكفر باهلل، ككفر النعمة كالحقكؽ،  :اإليماف، باب
 (.ٖٔ/ُ(، ) ٕٗ) :رقـ الحديث
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كيميز، كيقصد  ،كقد يراد بالعقؿ نفس الغريزة التي في اإلنساف، التي بيا يعمـ ،العقؿ يتناكؿ ىذا كىذاأسـ 
 .(ُ)"المنافع دكف الضار

كميزىـ بو عف سائر المخمكقات كال تكتمؿ ىذه  ،اهلل بيا عمى عباده مىفَّ إف العقؿ نعمة عظيمة 
إلى طريؽ  ديواحبو مف الضبلؿ كاإللحاد، كييص ينجيي  بشرع اهلل، كبذلؾ النعمة إال إذا كاف العقؿ ميتديان 

عقؿ فبل أما الاط التكميؼ يقكؿ الشيخ: "نالصكاب، فممعقؿ مكانة كمرتبة عالية عظيمة في اإلسبلـ فيك م
فمف ال  (،ْْالبقرة: )  ژ  ھ ے ژ خاطب الناس بقكلو: -عز كجؿ- أف اهللتكميؼ إال بو، أال ترل 
 .(ِ)"عقؿ لو فبل حجة عميو

، يظير ذلؾ مف خبلؿ اآليات الكثيرة التي كبيران  ف بو اىتمامان آتبني األحكاـ لذلؾ اىتـ القر  كعمي العقؿ
 نساف عمى التأمؿ كالتدبر كالتفكر.تحث اإل

ک گ گ  گ  گ ڳ  ژقاؿ تعالى: (، ك ٗالزمر: ) ژ ی   ی      ی ی  ژقاؿ تعالى: 

 ژ ھہ ہ ھ  ہڻ  ۀ ۀ ہ ژ (، كقاؿ تعالى:ِْمحمد: )  ژڳ

 .(ّْالعنكبكت: )
يقدمكه كلـ  هفمـ يغمكا فيو كلـ يرغبك  ،العقؿ دكره كحجمو الطبيعي ةأىؿ السنة كالجماعكقد أعطى 

ـ النقؿ. كما يبيف ذلؾ ابف دف يتعارضا لقي أف يتعارض العقؿ كالنقؿ، كلك قدر أألنو ال يمكف  ؛عمى النقؿ
 ضركرم كمف الشرع صدؽ قد العقؿ ألف ؛الشرع تقديـ لكجب كالعقؿ الشرع تعارض قدر لك نوإ"ـ: القي

 كؿ عمى مكقكؼ الشرع بصدؽ العمـ كال بو أخبر ما كؿ في العقؿ يصدؽ لـ كالشرع خبره قبكؿ لو تصديقو
 كبلمو كمعاني الرسكؿ صدؽ يعرفؾ أف العقؿ مف يكفيؾ اإليماف أىؿ بعض قاؿ ككما، العقؿ بو يخبر ما
 .(ّ)"نفسو عزؿ ثـ، الرسكؿ كلى سمطاف قؿالع: خرآ كقاؿ، كبينو بينؾ يخمي ثـ

استخداـ العقؿ في محمو بالمكازيف الشرعية  في عمى منيج أىؿ السنة كالجماعةسار  -رحمو اهلل -فالشيخ 
في  النَّير عقمو -رحمو اهلل-المستمدة مف نصكص الكتابة كالسنة المعصكميف مف الزلؿ حيث استخدـ 

 منيا: ؛حميؿ في مجاؿ كثيرةاالستدالؿ كاالستنباط كالقياس كالت
 

                                                

 (.ِٕٖ/ٗ: )ل( مجمكع الفتاك ُ)
 (.ّٖ/ُقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياِ)
جامعة اإلماـ محمد  ، تحقيؽ: الدكتكر محمد رشاد سالـ، ابف تيمية الحراني الحنبمي :( انظر: درء تعارض العقؿ كالنقؿّ)

(، مختصر الصكاعؽ ُّٖ/ُ) ،ـُُٗٗ -ىػ  ُُُْية، الطبعة الثان، بف سعكد اإلسبلمية، المممكة العربية السعكدية
الطبعة األكلى، ، مصر –دار الحديث، القاىرة  ،المحقؽ: سيد إبراىيـ، اختصره: ابف المكصمي، ابف قيـ الجكزية: المرسمة
 . (َُُص:) ،ـََُِ -ىػ ُِِْ



 

- 51 - 

 

  :ن العقل ىو مناط التكميفأبيانو  -ٔ
العقؿ ، فوكآيات القرآف سكر مف العديد في كاضح كىذا، كبيران  اىتمامان  بالعقؿ االسبلمية الشريعة اىتمت

نساف العقؿ لكي يميز بو بيف الصكاب اإل كىبى  - -ف اهلل أل ؛اط التكميؼنفي الشريعة االسبلمية ىك م
كالتكميؼ منكط بالعقؿ كببمكغ الدعكة، كبالبمكغ كبكجكد ما بو يدرؾ : "-رحمو اهلل -أ، يقكؿ الشيخ كالخط

 خاطب الناس بقكلو: -عز كجؿ- اهلل فأأال ترل  الخطاب مف الحكاس...، أما العقؿ فبل تكميؼ إال بو،

 .(ُ)فمف ال عقؿ لو فبل حجة عميو" (،ْْالبقرة: ) ژ  ےھ ژ

سبلـ اىتـ اإل النا، لذ  - -كذلؾ بعد تكفيؽ اهلل ،دنا إلى طريؽ اليداية كالتكحيديرش فٍ فالعقؿ ىك مى 
، نساف المحافظة عميياحتى أنو جعمو مف الضركرات الخمس التي يجب عمى اإل بميغان  بالعقؿ اىتمامان 

 فالقراف خاطب أصحاب العقكؿ كذـ كؿ مف لـ يستعمؿ عقمو.
قاؿ تعالى:  ،قكاه، يككف عامؿ مف عكامؿ الكفر كاإللحاد كالضبلؿمع كجكده بكامؿ بصيرة العقؿ  فانعداـ

 .(ِْيكنس: )  ژ خس مس حص مص  جض      حض   خض حسجخ حخ  مخ جس ژ

أم أتطمع أنؾ تقدر عمى إسماع الصـ كلـ أنظـ إلى صمميـ "في تفسير ىذه اآلية:  يقكؿ الشيخك 
الصكت، فإذا اجتمع  لدكَّ  (ِ)خوإذا كقع في صما كأستدؿرس فعقكليـ، ألف الصـ العاقؿ ربما ت انعداـ

ذف الصـ كانعداـ العقؿ عامبلف  خراف مف عكامؿ الضبلؿ كالكفر آسمب العقؿ كالسمع فقدتـ عدـ الفيـ، كا 
 .(ّ)"بيذا القرآف كىذا الرسكؿ

: الشيخ في تفسير ىذه اآليةفيقكؿ ، (َُالممؾ: )  ژ       ۈئ  ۈئەئ    وئ وئ    ۇئ   ۇئ ۆئ    ۆئ   ائ ەئ  ژقاؿ تعالى: 
 .(ْ)"ف مدار التكميؼ عمى أدلة السمع كالعقؿ، كأنيما حجتاف ممزمتافأعمى  إف في اآلية دليبلن "
بيا، أك نسمع  ننتفعلك كانت لنا عقكؿ ": كثير فينقؿ عنو قائبلن التفسير إلى تفسير ابف  يذايستند الشيخ بك 

بو، كلكف لـ يكف لنا فيـ نعى بو  راركاالغتما أنزؿ اهلل مف الحؽ لما كنا عمى ما كنا عميو مف الكفر باهلل، 
  .(ٓ)"تباعيـا ليإما جاءت بو الرسؿ، كال كاف لنا عقؿ يرشدنا 

                                                

 (، بتصرؼ.ّٖ/ُقسـ العقائد:) -( األساس في السنة كفقيياُ)
المحكـ  صمكخ.صمخة، كصمخ، كىك األأالخرؽ الباطف الذم يفضي إلى الرأس، كالجمع: الصماخ مف األذف:  (ِ)

 –دار الكتب العممية ، المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي: كالمحيط األعظـ
 .(ٗٔ/ٓ)، ـ َََِ -ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى، ، بيركت

 (.ِِْٔ/ٓ( األساس في التفسير: )ّ)
 (.َِٕٔ/َُالمصدر السابؽ: )  (ْ)
 (.َِٕٔ/َُ: ) نفسو( المصدر ٓ)
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الفيـ كاإلدراؾ،  أداةألف العقؿ  ؛، فالخطاب الشرعي ال يتكجو إال لمعاقؿلو اط التكميؼ كسببه نفالعقؿ ىك م
 .(ُ)"ة اهلل عمى جميع الخمؽالعقؿ حج: "، كلذلؾ قاؿ بعض السمؼاالمتثاؿكبو تتكجو اإلرادة إلى 

 .(ٕ)(َناِقَصاِت َعْقٍل َوِدينٍ ) - -شرحو لقول الرسول  -ٕ
بالنسبة لمعقؿ التكميفي الذم ىك محؿ إدراؾ الخطاب كالرجؿ، إال  المرأةي ": -رحمو اهلل -الشيخ  يقكؿي 

يتناسب مع دكرىا بسبب تركيبيا الذم  اختبلؼأنيا تختمؼ عف الرجؿ في مقدار التكميؼ كفي طبيعتو نكع 
 .(ّ)"الحياتي، فيي مف ىذه الحيثية ينقص دينيا كعقميا عف ديف الرجؿ كعقمو

 القمر: انشقاقمعجزة  -من العقالنيين -الشيخ عمى من أنكر  رد -ٗ
َأْن  َأنَّ َأْىَل َمكََّة َسَأُلوا َرُسوَل المَِّو :) عف أنس بف مالؾ  عند شرحو لمحديث الذم ركاه البخارم

 .(ْ) (َفَأَراُىُم اْنِشَقاَق الَقَمرِ  ُيْم آَيةً ُيِريَ 
القمر كاف بعد اليجرة الثانية إلى  انشقاؽفإف  يعمى قكؿ األلكس بناءن " :-رحمو اهلل-يقكؿ الشيخ   

كاف أشد المحف، كفي المحف تأتي  (ٓ)عبالحبشة كخبلؿ حصار الشعب كانى أرجح ذلؾ، فحصار الشٍّ 
 .(ٔ)"اتبيتثتالقمر كانت مف أشد ال انشقاؽفي الغالب، كمعجزة  التثبيتات

 هك كألكرده العالـ كمو، آلر  االنشقاؽلك كقع ذلؾ  :بعض العقبلنييف بعض الشبيات، كقالكا كقد أكردى 
عمى ىذه الشبية  الخطابيبرد  عمى ىذه الشبية مستدالن  -اهلل ورحم -فيرد الشيخ ، في كتبيـ كتكاريخيـ

                                                

،  ص: -ىػُُْٕ( مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية: د. عثماف جمعة ضميرية، مكتبة السكادم لمتكزيع، الطبعة الثانية ُ)
ُٖٔ. 

 (.ْٗص:) :( سبؽ تخريجوِ)
 (.ُْ/ُقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياّ)
سؤاؿ المشركيف أف يرييـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ آية، فأراىـ انشقاؽ القمر،  :المناقب، باب :حيح البخارم: كتاب( صْ)

) :انشقاؽ القمر، رقـ الحديث :صفة القيامة كالجنة كالنار، باب :صحيح مسمـ: كتابك  (،َِٕ/ْ(، )ّّٕٔ) :رقـ الحديث
ُِٖٓ( ،)ْ/ُِٖٓ.) 

صار الشعب كقع بعد فشؿ قريش في استعادة المسمميف المياجريف إلى الحبشة، حيث ( "خبلصة ركاية عركة أف حٓ)
، فأجمع بنك عبد المطمب أمرىـ عمى أف أىاجيا األمر كاشتد الببلء عمى المسمميف، كعزمت قريش أف تقتؿ رسكؿ اهلل 

ميـ ككافرىـ، كأجمع المشرككف أمرىـ يدخمكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ شعبيـ كيحمكه فيو، فدخمكا الشعب جميعان مسم
عمى أف ال يجالسكىـ كال يخالطكىـ كال يبايعكىـ كال يدخمكا بيكتيـ حتى يسممكا رسكؿ اهلل لمقتؿ...، أما ركاية مكسى بف عقبة 
 فتذىب إلى أف المشركيف أخرجكا بني ىاشـ مف مكة إلى الشعب، فأمر رسكؿ اهلل المسمميف أف يخرجكا إلى أرض الحبشة،

نظر: السيرة النبكية الصحيحة محاكلة لتطبيؽ قكاعد افيككف حصار الشعب كاليجرة إلى الحبشة قد كقعا في كقت متقارب". 
د. أكـر ضياء العمرم، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، الطبعة السادسة،  :نقد ركايات السيرة النبكية يالمحدثيف ف

 (.ُِٖ/ُىػ، ) ُُْٓ
 (.ِٕٔ/ُقسـ العقائد: ) -السنة كفقييا( األساس في ٔ)
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ألنو  ؛... أف ىذه القصة خرجت عف بقية األمكر التي ذكركىا": طابينقبل عف الخ -رحمو اهلل -فيقكؿ 
كمف شأف الميؿ أف يككف أكثر  ،ألف القمر ال سمطاف بو بالنيار ؛مف الناس فكقع ليبلن  صو خابشيء طم

كمستكينيف باألبنية، كالبارز بالصحراء منيـ إذا كاف يقظاف يحتمؿ أنو كاف في ذلؾ الكقت  الناس نيامان 
بما يمييو مف سير كغيره، كمف المستبعد أف يقصدكا إلى مراصد مركز القمر ناظريف إليو ال  مشغكالن 

نما مف تصدل لرؤيتو  مف اقترح كقكعو، ميغفمكف عنو، فقد يجكز أنو كقع كلـ يشعر بو أكثر الناس، كا 
 .(ُ)"...كلعؿ ذلؾ إنما كاف في قدر المحظة التي ىي مدرؾ البصر

 فطرة:: الستدلل بالثانياً 
الخميقة، سكاء خمؽ إنساف أك حيكاف أك أم كائف آخر،  األصؿ في الفطرة ىي لغة:الفطرة 

كالفطرة مشتقة مف فطر الثبلثي مف باب نصر. كاألصؿ في فطر بمعني: أنشأ كبدأ، فالفطرة االبتداع 
في تفسير ىذه  (، يقكؿ الشيخُفاطر: )  ژ ڻں ڻ ڻ ڻ   ژقاؿ تعالى: كما  (ِ)كاالختراع

  .(ّ)"أم مبتدئيما كمبدعيما": آليةا

 ۇڭ ڭ ڭ  ۇ ژ قاؿ تعالى:. (ْ)ىي ما فطر اهلل عميو الخمؽ مف المعرفة بو :اصطالحاً الفطرة 

  ژ ەئې ې ې ى ى ائ   ائ  ېۅ ۅ ۉ   ۉ ۋۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ

( :  .(َّالرـك
كـ كجيؾ دياف كميا إلى الديف الحؽ، أم فقعف األ أم مائبلن : "يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية

ف إقامة الكجو لمديف حنيفا ىذا ىك الذم ينسجـ مع الفطرة التي .كال شماالن  يمينان  ان فتلو، كعدلو غير ممت .، كا 
قامة الديف هلل إمع  فطر الناس عمييا، كأنو ال أحد يستطيع أف يبدؿ خمؽ اهلل، فالفطرة البشرية منسجمة أبدان 

 .(ٓ)"حنيفا...
صؿ أصؿ الخمقة ك أفيي  ،(ٔ)ىي دليؿ عمى كجكد اهلل كمعرفتو الفطرة لكاعتبر الشيخ سعيد حك 

 .(ٚ)نساف عف العبكدية يبتعد عف الفطرةبعد اإل رنو مفطكر عمى العبكدية هلل كبقدأنساف اإل ةخمق

                                                

 (.َِٕ-ِٗٔ/ُقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياُ)
 (.ْٗٔ/ِ)، فطر :دار الدعكة، مادة ،مجمع المغة العربية بالقاىرة ط:المعجـ الكسي (ِ)
 (.ُْٔٓ/ٖ( األساس في التفسير: )ّ)
 (.ٔٓ/ٓ( المصدر السابؽ: )ْ)
 (.ِِْٕ/ٖ: )نفسوالمصدر  (ٓ)
 (.ِْٕٕ/ٖ: )نفسو( انظر: المصدر ٔ)
 (.ُِٕ/ُقسـ العقائد: ) -( انظر: األساس في السنة كفقييإ)
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 ان مجاكب سبلـإلاعنو، كال منكريف لو،  ناءيفإف اهلل خمؽ عباده قابميف لمتكحيد كاإلسبلـ غير يقكؿ الشيخ: "ك 
 .(ُ)"خرآ حتى لك ترككا لما اختاركا عميو دينان  ،لمنظر الصحيح اكقان سملمعقؿ، 

 صحيحان  مشكشة تساند العقؿ في فيـ األدلة كالبراىيف فيمان الغير الفطرة السميمة الصحيحة ف
َما ) :- -لحديث الرسكؿ  وحغير محرؼ كقد زاد الشيخ في بياف كتكضيح معنى الفطرة في شر  كاضحان 

َراِنِو َوُيَشرَّْكاِنوِ ِمْن َمْوُلوٍد إِ  َداِنِو َوُيَنصّْ َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلِل َأَرَأْيَت َلْو  "لَّ ُيوَلُد َعَمى اْلِفْطَرِة, َفَأَبَواُه ُيَيوّْ
 .(ِ)(َماَت َقْبَل َذِلَك؟ َقاَل: "اهلُل َأْعَمُم ِبَما َكاُنوا َعاِمِمينَ 

نساف كقمبو نكر خالص، فإذا كجد أقكؿ يكلد اإل: "ث قاؿشرحان كافيان حي لحديثاالشيخ  كقدَّ شرح
ال فإنو يتأثر ببيئ خالصان  في بيئة إيمانية خالصة كتجاكب معيا فإف قمبو يبقي نكران   ان فيخرج إما كافر  توكا 

عف نفسو فعميو أف يصؿ إلى  يماف كنفاؽ، فإذا بمغ فأصبح مسؤكالن إأك يخرج كقمبو فيو  أك منافقان  خالصان 
 .(ّ)"الخالص كبذلؾ يككف قد أعاد قمبو إلى أصؿ الفطرة اإليماف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (.ِِْٕ/ٖ( األساس في التفسير: )ُ)
صحيح مسمـ : ك (، ُِّ/ٖ(، )ٗٗٓٔ) :القدر، باب: اهلل أعمـ بما كانكا عامميف، رقـ الحديث :( صحيح البخارم: كتابِ)

(، ِٖٓٔ) :كلكد يكلد عمى الفطرة كحكـ مكت أطفاؿ الكفار كأطفاؿ المسمميف، رقـ الحديثمعنى كؿ م :القدر، باب :كتاب
(ْ/َِْٖ.) 
 (.ِٕٔ/ُقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياّ)
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 المطمب الخامس
 عدم الخوض في عمم الكالم 

 تعريف عمم الكالم:
ألف عنكاف مباحثو كاف قكليـ: الكبلـ في  ؛كىك معرفة العقائد عف أدلتيا كسمي بذلؾ" :عمم الكالم 

تؿ كثير مف أىؿ نو قي إحتى  ،ىا نزاعان كجدالن كذا أك ألف مسألة الكبلـ كانت أشير مباحثو كأكثر 
 .(ُ)"الحؽ لعدـ قكليـ بخمؽ القرآف

نما ركَّ  -رحمو اهلل -لـ يشتغؿ الشيخ  في بياف العقيدة  جيدهي  ؿَّ ز جي في عمـ الكبلـ كالفمسفة، كا 
لنفسو كاف حريصان عمى العمـ النافع و فإن في ضكء الكتاب كالسنة في جميع مؤلفاتو، يااإلسبلمية كفيم

إليو  كأشار ،المنطؽ اإلسبلمي ـكلؤلمة اإلسبلمية، فالشيخ ذكر عمـ الكبلـ في أحد مؤلفاتو بمصطمح عم
ألف  ؛كلـ أقؼ عند المنطؽ كثيران "حيث قاؿ: فييا كثيران عمى عمـ الكبلـ  بمقتطفات سريعة، فيك لـ يثفً 

 .(ِ)"قسمان كبيران مف أبحاثو ىي مف باب المكركىات أك األغمكطات
لـ يخرج عف إطار منيج السمؼ تجاه عمـ المنطؽ اإلسبلمي كما أطمؽ عميو  كبيذا فإف الشيخ

.. كمف ." لمنطؽ حيث يقكؿ الشيخ:تجاه ا -رحمو اهلل-بنى مكقؼ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية الشيخ، فقد ت
اء منطؽ دعياء المنطؽ كعشاؽ الجدؿ عمـ أنو كاف بصدد إنشأنظر في كتب ابف تيمية التي ناقض بيا 

صحيح كىداية إلى تطبيؽ أصكؿ المنطؽ القكيـ، كلـ يكف متصديان ليدـ المنطؽ مف أساسو عمى جميع 
كجكىو كفي جميع تطبيقاتو، فيك يستخدـ قضايا المنطؽ ليبطؿ دعكم المناطقة الذيف يضعكف الحدكد في 

بيؿ المصطمحات كاأللفاظ كيقيسكف األشباه كالنقائض بغير قياسيا كييدركف الحقائؽ في س ياغير مكاضع
 .(ّ)"بغير دراية لمعناىا

مو كيستخؼ يجي وألن ؛عمى مف يظف بأف شيخ اإلسبلـ يعادل المنطؽ -رحمو اهلل-ثـ يرد الشيخ 
بأنو في عمـ المنطؽ  يقؼ الشيخ مدافعان منصفان لشيخ اإلسبلـ حيث يقكؿ ىنابو مداراةن لعجزه عنو، ك 

أنو زمرة المتخصصيف لو كالمتفرغيف لدراستو كحذؼ أساليبو، ثـ ك :معرفتو بو ظاىرة في معارض قكلو

                                                
نعماف بف محمكد بف عبد اهلل، أبك البركات خير الديف، اآللكسي )المتكفى:  :جبلء العينيف في محاكمة األحمديف ((ُ

 .(ُٓٓ)ص: ، ـ ُُٖٗ -ىػ  َُُْ ،مطبعة المدني ،-رحمو اهلل  -دـ لو: عمي السيد صبح المدني ق، ىػ(ُُّٕ
ـ، ُُٖٗق/َُُْسعيد حكل، دار األرقـ، عماف، الطبعة الثانية، كبر كاألصغر كأصكليما: ( جكالت في الفقييف األِ)

 (.ُِ)ص:
 (.ُِ)ص:المصدر السابؽ:  (ّ)
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يكجد فيو ما يخشى ضرره عمى الناس، كال سيما  ويبيف الشيخ تصدل شيخ اإلسبلـ لعمـ المنطؽ بأن
 .(ُ) المشتغميف بو مف غير أىمو

 بو يتكمـ لذما الكبلـ يذـ مجرد ال أنو -رحمو اهلل -كبلـ الشيخ  مف فيمتوي  كمما ذىني في رسخى  مما 
أىؿ  أخذىا التي المجممة كاأللفاظ الباطمة المقدمات المتضمنة االستدالؿ رؽطي  اآلدميكف، إنما ىك يذـ

 .-ىذا كاهلل أعمى كأعمـ  -كالمبتدعة  الفبلسفة بعض عف الكبلـ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (.ُّ)ص:: كاألصغر كأصكليما كبر( انظر: جكالت في الفقييف األُ)
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 المطمب السادس
 الجمع بين األدلة

إلى النصكص الكاردة  بينيا ىك الرجكعي  كالتكفيؽً  لةً بيف األد السمؼ الصالح في الجمعً  إف منيجى 
في مسألة معينة كجمعيا كعدـ االقتصار عمى بعضيا، فجمع النصكص يفصؿ الجمؿ، كيبيف المبيـ، 

ال عمى أىكاء  - -كمراد رسكلو   - -كيرفع التشابو، كيحكـ النص، كيفسر النص عمى مراد اهلل 
في الجمع بيف األدلة كالتكفيؽ بينيا عند  -رحمو اهلل-ر الشيخ يـ، كعمى ىذا المنيج صاالبشر كآرائ

 االختبلؼ كالتعارض، كسأقكـ ىنا بذكر مثاليف قاـ بيما الشيخ:
 :رؤية المؤمنين لربيم يوم القيامة -ٔ

كاقعة لممؤمنيف  ،كاجبة نقبلن  ،أجمع أىؿ السنة عمى أف رؤية اهلل تعالى ممكنو عقبلن "يقكؿ الشيخ: 
 .(ُ)" ژ ې   ې  ى     ى ژ ،ژ  ٿٿٺ ٿ ژ بل كيؼ كال انحصاردكف الكافريف ب

  ٹ ٿ ژ ذكر الشيخ التعارض الذم يدعيو المعتزلة كالخكارج كبعض المرجئة في اآليتيف الكريميفك 

قكؿ نفي الرؤية، فيستدؿ الشيخ بيستدلكف بو عمي الذم  ژ  ٴۇ ۋ  ژ، كقكؿ اهلل تعالى لمكسى: ژ ٹ
ثبات رؤية المؤمنيف لربيـ  في فؾ ىذا التعارض ابف حجر )...قاؿ كتعمقكا  :- -كالجمع بيف الدليميف كا 

كالجكاب عف األكؿ: أنو ال تدركو   ژ  ٴۇ ۋ  ژ ، كبقكلو تعالى لمكسى:ژ ٹ  ٹ ٿ ژ بقكلو تعالى:
األبصار في الدنيا جمعان بيف دليمي اآليتيف، كبأف نفى اإلدراؾ ال يستمـز نفي الرؤية إلمكاف رؤية الشيء 
مف غير إحاطة بحقيقتو، كعف الثاني: المراد لف تراني في الدنيا جمعان أيضان، كألف نفى الشيء ال يقتضي 
إحالتو مع ما جاء مف األحاديث الثابتة عمى كفؽ اآلية، كقد تمقاىا المسممكف بالقبكؿ مف لدف الصحابة 

 .(ِ)"كالتابعيف حتى حدث مف أنكر كخالؼ السمؼ...

 ؛المعتزلة بيذه اآلية ال يستتب ث"تشب: ژ ٹ  ٹ ٿ ژ ي تفسير قكلو تعالى:ف يقكؿ الشيخ أيضان 
كما يستحيؿ عميو  ،ألف المنفى ىك اإلدراؾ ال الرؤية، كاإلدراؾ ىك الكقكؼ عمى جكانب المرئي كحدكده

 .(ّ)"الحدكد كالجيات يستحيؿ إدراكو ال رؤيتو، فنزؿ اإلدراؾ مف الرؤية منزلة اإلحاطة مف العمـ
 :نار عدن وحشرىا لمناس من المشرق إلى المغربخروج  -ٕ

َقاُلوا: َنْذُكُر "َعَمْيَنا َوَنْحُن َنَتَذاَكُر, َفَقاَل: "َما َتَذاَكُروَن؟  طََّمَع النَِّبيُّ ا) :ؿقا الغفارم، أسيد بف حذيفة عف
اَل, َوالدَّابََّة, َوُطُموَع  -َفَذَكَر  - ِإنََّيا َلْن َتُقوَم َحتَّى َتَرْوَن َقْبَمَيا َعْشَر آَياتٍ "السَّاَعَة, َقاَل:  الدَُّخاَن, َوالدَّجَّ

                                                

 (.ُُْٕ/ّقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياُ)
 (.ُُْٗ/ّ)المصدر السابؽ: ( انظر: ِ)
 (.ُُْٕ/ّ( األساس في التفسير: )ّ)
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, َوَيَأُجوَج َوَمْأُجوَج, َوَثاَلَثَة ُخُسوٍف: َخْسٌف ِباْلَمْشِرِق, الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِبَيا, َوُنُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم 
 .(ُ)(آِخُر َذِلَك َناٌر َتْخُرُج ِمَن اْلَيَمِن, َتْطُرُد النَّاَس ِإَلى َمْحَشرِِىمْ َوَخْسٌف ِباْلَمْغِرِب, َوَخْسٌف ِبَجِزيَرِة اْلَعَرِب, وَ 

ؿ": -رحمو اهلل -قكؿ الشيخ ي بعض العمماء األحاديث الكاردة في ذلؾ عمى ما ظير في أرض  قد حكَّ
إلى الشاـ بحيث يستطيع اإلنساف أف يسافر مف اليمف  ،العرب مف بتركؿ استعمؿ في السيارات كغيرىما

 .(ِ)"عمى راحتو فيطفئ محرؾ السيارة حيث شاء كيمشى حيث شاء كذلؾ فيـ خاطئ لمنصكص
ككجو الجمع بيف ىذه األخبار ": فجمع الشيخ بيف الدليميف ككفؽ بينيما باستشياده بقكؿ الحافظ ابف حجر

ابتداء خركجيا مف أف ككف النار تخرج مف قعر عدف ال ينافي حشرىا مف المشرؽ إلى المغرب، كذلؾ أف 
تحشر الناس مف المشرؽ إلى   - -قعر عدف، فإذا خرجت انتشرت في األرض كميا. كالمقصكد بقكلو

المغرب إرادة تعميـ الحشر، ال خصكص المشرؽ كالمغرب، كأما جعؿ الغاية إلى المغرب فؤلف الشاـ 
 .-رحمو اهلل - . انتيي بزيادة كتصرؼ مف الشيخ سعيد حكل(ّ)بالنسبة إلى المشرؽ مغرب"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                

(، َُِٗ): في اآليات التي تككف قبؿ الساعة، رقـ الحديث :الفتف كأشراط الساعة، باب :( صحيح مسمـ: كتابُ)
(ْ/ِِِٓ.) 
 (.ُُْٓ/ّقسـ العقائد: ) -( األساس في السنة كفقيياِ)
 (.ُُْٖ/ّ)المصدر السابؽ: ( ّ)
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 ادلبحث انثاني

 منهج انشيخ صعيذ حىي يف انخنظري نعقيذة انضهف ونشرها 
 

 وفيو ثالثة مطالب: 

  :تأليؼ الكتب في بياف عقيدة السمؼ كالدفاع عنيا.المطمب األول 
  :األمثاؿ. ضرب أسمكبالمطمب الثاني 
  :أسمكب القصص.المطمب الثالث  
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 تمييد:
عمى مشاعره كقمبو كاستحكذت  -رحمو اهلل -يخ سعيد حكلعقيدة السمؼ عمى اىتماـ الش يطرتس

كأحاسيسو، حتى أصبحت منيجو كسمككو، ظير ذلؾ في العديد مف مؤلفاتو كنصائحو كتكجيياتو، كقد 
 اتو.جعميا جزءان مف الثقافة الضركرية لكؿ مسمـ، فاالعتقاد أصؿ كأساس لممسمـ يترتب عميو مصيره كحي

الشيخ حياتو لمدفاع عف ىذا الديف كالدعكة لعقيدة السمؼ كضركرة االنتماء ليا، كالعمؿ بيا،  كلقد كرسَّ 
ظيارىا بالصكرة الصحيحة، كاستخدـ الشيخ في الدعكة لعقيدة السمؼ كنشرىا أساليبان متعددة، كاف ليا  كا 

 قيدة أىؿ السنة كالجماعة.دكران كاضحان في نشر الثقافة اإلسبلمية الصحيحة المبنية عمي ع
 كاستخدـ الشيخ في التنظير لعقيدة السمؼ ثبلثة طرؽ ىي:

أكالن: تأليؼ الكتب كالرد عمي المخالفيف، كىذه الكتب أعطت مساحة لمشيخ في الحديث عف الديف كأركانو 
كالدفاع عنيا، اإلسبلـ(، كتكضيح أركاف الديف كفرائضو كعقائده السميمة،  -الرسكؿ -كأصكلو الثبلثة )اهلل

 كالرد عمي المغرضيف كالشاذيف عنو.
ثانيان: أسمكب ضرب األمثاؿ. ثالثان: أسمكب القصص  ككبلىما أسمكباف ما زاال يثبت كؿ منيما نجاعتو 
يصاؿ المراد، كتكصيؿ المعني، كذلؾ الحتكاء كؿ منيما عمي بساطة  كفعاليتو في تقريب المعمكمة، كا 

 .-رحمو اهلل –امع كعقمو، كىذا ما اراده الشيخ سعيد حكم المعمكمة كقربيا مف قمب الس
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 المطمب األول
 تأليف الكتب في بيان عقيدة السمف والدفاع عنيا

 أوًل: المقصود بالكتابة والتأليف:
  الكتابة لغة: -أ

 الكتاب ذلؾ مف. شيء إلى شيء جمع عمى يدؿ كاحد صحيح أصؿ كالباء كالتاء الكاؼ( كتب) 
ٍتبان  كتٍبتي  كقد. ككيٍتبه  كيتيبه  كالجمع معركؼ، كالكتاب. لكتابةكا  .(ٔ)كًكتابىةن  كًكتابان  كى

 . (ٕ)"الكبلـ مف القرطاس في يكتب ما": الكتابة ىي: اصطالحاً 
  التأليف لغة: -ب

 الكثيرة كاألشياء الشيء، إلى الشيء انضماـ عمى يدؿ كاحد، أصؿ كالفاء كالبلـ اليمزة( ألؼ) 
 . (ٖ)تأليفان  الشيئيف بيف ، ألفتك كؿ شيء ضممت بعضو إلى بعض فقد ألفتو تأليفان أيضا، 

 عمييا يطمؽ ال بحيث الكثيرة األشياء جعؿ": ، أك ىك(ٗ)"المتناسبة اأٍلىٍشيىاء جمع ىيكى ": التٍَّأًليؼاصطالحًا: 
 . (٘)"ال أـ كالتأخر بالتقدـ البعض إلى نسبة أجزائو لبعض كاف سكاء الكاحد، اسـ

 ثانيًا: أدلة ىذه الوسيمة من الكتاب والسنة:

 ڃ ڃ ڃ  ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژقاؿ تعالى: 

 .( ٕٗ)البقرة:     ژ   ڇ ڇ چ چ چ      چ

    ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقاؿ تعالى: ك  

 .(ِِٖ)البقرة:   ژ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

                                                
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار،  ((ُ

معجـ مقاييس المغة: أحمد بف فارس بف  (،َِٖ/ُـ، )ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ ،بيركت، الطبعة الرابعة –دار العمـ لممبلييف 
 (.ُٖٓ/ٓـ. )ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ، دار الفكر ،زكرياء القزكيني الرازم، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف

حامد صادؽ قنيبي، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية،  -معجـ لغة الفقياء: محمد ركاس قمعجي  ((ِ
 (.ّٕٕ: ـ )ص ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ

 (.ُُّ/ُ) ،(، مقاييس المغة: البف فارسُِّّ/ْ) ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية: لمجكىرم ((ّ
محمد المصرم، مؤسسة  -الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية: أبك البقاء الحنفي، المحقؽ: عدناف دركيش  ((ْ

 (.ِٖٖبيركت )ص:  -الرسالة 
لبناف، –لمحقؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية بيركت التعريفات: الجرجاني، ا ((ٓ

 (.َٓـ، )ص: ُّٖٗ-ىػ َُّْالطبعة األكلى 
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كاـ في تابان لمكحي، كقد كاف يرسؿ الرسائؿ لمممكؾ كالحاتخذ كي  --أف النبي ": كمف السنة النبكية      
  .(ٔ)"األمصار لمدخكؿ في اإلسبلـ

 ثالثًا: أىمية الكتابة والتأليف في تقرير عقيدة السمف:
ال شؾ أف مف أعظـ كسائؿ نشر عقيدة أىؿ السنة كالجماعة كالدفاع عنيا كتفنيد الشبيات ىك الكتابة  
أليؼ، حيث جابو عمماءي اإلسبلـ الفرؽ الضالة كالمعتقدات الفاسدة بالتأليؼ كالكتابة في الرد عمييا، كالت

 ككذلؾ في بياف عقيدة السمؼ الصحيحة كتمييزىا عف بقية العقائد الفاسدة كالضالة.
 رابعًا: أسموب الكتابة والتأليف عند الشيخ سعيد حوى:

بة عف اإلسبلـ كبياف عظمتو، كتأليؼ الكتب لبياف سبلمة سخر الشيخ سعيد حكل قممو لمكتا لقد 
ىذا الديف كصحتو، كقد كاف قمـ الشيخ رأس حربة مسنكنة لمدفاع عف الديف كعقيدة السمؼ، كقد كاف مداد 
ىذا القمـ الجميؿ نكران ييتدم بو كؿ مسمـ، كعيف ماء ينيؿ منو المسممكف في كافة األقطار العربية لسبلمة 

 رأيو، كاعتدالو في القضايا اإلسبلمية المعاصرة.فكره، كصدؽ 
لقد قاـ الشيخ سعيد حكل في مجاؿ تأليؼ الكتب ببياف عقيدة السمؼ كشرحيا كالدفاع عنيا، حيث ألؼ ك 

 سمسمة األصكؿ الثبلثة كىي تتككف مف ثبلثة كتب:
 .اهلل  -ُ
 .الرسكؿ  -ِ
 اإلسبلـ. -ّ

تحدثت ىذه  ،لمسمـ مسممان إال بمعرفتيا كاإليماف بيافي ىذه السمسمة األصكؿ التي ال يككف ا حيث بىيَّف
في معجزاتو  --كتحدثت عف رسكؿ اهلل  السمسمة عف الذات اإلليية بشكؿ جمي، يزيؿ كؿ شبية.

 عقائده أيضان.كتحدثت عف اإلسبلـ ك  كنبكءاتو كصفاتو، كأكضحت أكؿ رسالتو.
فييا بياف األصكؿ الثبلثة التي ال  أردتي  -سمسمة األصكؿ الثبلثة –ىذه السمسمة ": -رحمو اهلل -يقكؿ

نشئان، فقد الحظت أنو يككف المسمـ مسممان إال بمعرفتيا كاإليماف بيا، ككنت فييا جامعان منسقان أكثر مني مي 
 . (ِ)قد كتب الكثير في كؿ أصؿ مف ىذه األصكؿ الثبلثة، دكف أف يككف ىناؾ بحث جامع ليذه األصكؿ"

لذات اإلليية حديثان يمحك كؿ شؾ بإذف اهلل كيزيؿ كؿ شبية كيدحض كؿ إفؾ تحدثت عف ا": يقكؿ عنيا
 . (ّ)كيصؿ باإلنساف الى الرضا باهلل ربان"

                                                
مؤسسة ، : محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية زاد المعاد في ىدم خير العباد: البف القيـ ((ُ

 (. ُُّ/ُ) ،ـُْٗٗىػ /ُُْٓالطبعة السابعة كالعشركف ، ، منار اإلسبلمية، الككيتمكتبة ال -الرسالة، بيركت 
 (.ّاهلل جؿ جبللو: )ص: ((ِ
 (.ّالمصدر السابؽ: )ص: ((ّ
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تحدثت عف اإلسبلـ عقائد كعبادات كمناىج حياة كمؤيدات مبينة كمياتو، مظيرة بعض جزئياتو، ": كيقكؿ
 . (ُ)مكضحة أصكلو كفركعو كمقيمة الحجة عمى الناس فيو"

، --في تفسير القرآف، فقد أكضح عقيدة السمؼ عند اآليات التي تتحدث عف العقيدة، كصفات اهلل أما
 كالمكاالة كالجنة كالنار كغيرىا.

 أما في قسـ العقائد مف كتابو)األساس في السنة كفقييا( فقد أفرد جزءان كامبلن في بياف العقيدة.
مكاضيع الجسد كالركح كالعقؿ كالقمب كالنفس عالجت معالـ عقائدية  -األكؿحيث تحدث في الجزء 

، كعف اإلسبلـ كاإليماف كعف الكفر كالشرؾ كالنفاؽ، كتحدث --كالتكميؼ كمسؤكلية اإلنساف أماـ اهلل
 كغيرىا مف الفرؽ التي ظيرت (ْ)كالحمكلية (ّ)كالقاديانية (ِ)كذلؾ عف الفرؽ الضالة؛ مثؿ البابية كالبيائية

 كسأتحدث عف ىذه الجزئية بشيٍء مف التفصيؿ في المبحث الرابع.في التاريخ اإلسبلمي، 
كفي الجزء الثاني عف اإليماف بالغيب كاإليماف بالقدر كاإليماف بالمبلئكة كالكتب كاألنبياء كالرسؿ كاليكـ 

 األخر.
ة كفي الجزء الثالث أكمؿ الحديث عف اإليماف باليكـ اآلخر، كختـ الجزء بالتحذير مف السحر كالكيان

 كالتنجيـ كالفرؽ بيف الطيرة كالفأؿ كالشؤـ كالعدكل.
لقد بعث اهلل محمدان بالتكحيد كالقياـ بحقكؽ الربكبية " :قسـ العقائد( -يقكؿ في كتابو )األساس في السنة 

فاإللو كاحد، كعمى اإلنساف أف يقكـ بكاجب التعبد لو كالعبكدية  -عز كجؿ-كبمسؤكلية اإلنساف أماـ اهلل 
 . (ٓ)ؾ ىك المظير األكؿ لقبكؿ التكحيد"لو، كذل

 

                                                
 (.ّاهلل جؿ جبللو: )ص: ((ُ
سي ـ تحت رعاية االستعمار  الرك ُْْٖ/ ىػَُِٔ: ىي حركة نبعت مف المذىب الشيعي الشيخي سنة البابية والبيائية ((ِ

كالييكدية العالمية كاالستعمار اإلنجميزم بيدؼ إفساد العقيدة اإلسبلمية كتفكيؾ كحدة المسمميف كصرفيـ عف قضاياىـ 
 (َْٗ/ُ) :األساسية. انظر: المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة

يزم في القارة اليندية، بيدؼ إبعاد المسمميف ـ بتخطيط مف االستعمار اإلنجمََُٗ: ىي حركة نشأت سنة القاديانية ((ّ
عف دينيـ كعف فريضة الجياد بشكؿ خاص، حتى ال يكاجيكا المستعمر باسـ اإلسبلـ، ككاف لساف حاؿ ىذه الحركة ىك 
 :مجمة األدياف التي تصدر بالمغة اإلنجميزية. انظر: المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة

(ُ/ُْٔ). 
: تقكؿ أف الخالؽ حاؿٌّ في كؿ المكجكدات، كما أف الخالؽ ال يستطيع أف يتصرؼ أك يعمؿ إال بحمكلو في الحمولية ((ْ

 (.ّٕٕ/ِ) :األشياء. انظر: المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة
 (.ٓ/ُ: )قسـ العقائد -األساس في السنة ((ٓ
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لو الصفات العيبل كاألسماء الحسنى كلو الربكبية كاأللكىية  لقد ذكرنا أف اهلل ": -رحمو اهلل -كيقكؿ
 .(ِ)كال نعرؼ مقتضيات كتفصيبلت حقكؽ ىذه المعاني إال مف خبلؿ الرسؿ عمييـ السبلـ" (ُ)كالمالكية

 ؛الربكبية تكحيد في يدخؿ المعرفة كاإلثبات تكحيد أف إال السمؼ تقسيـ أما تقسيمو لمتكحيد فيك يطابؽ
 .(ّ)(كالصفات األسماء – األلكىية – الربكبية: )أنكاع ثبلثةى  السمؼ عند التكحيد أنكاع فتصبح
عف عقيدة السمؼ فقد ألَّؼ رسالة بعنكاف )الخمينية شذكذ في العقائد  ه عمى المخالفيف كدفاعوردكفي 

 المكاقؼ(.كشذكذ في 
عف بعض عقائد الشيعة الشاذة التي تبناىا الخميني، كمف مكقؼ الشيعة مف  -رحمو اهلل -حيث تحدث

 .--القرآف كالسنة كالصحابة كالرسكؿ
كعندما انتصر الخميني ظف المخمصكف في ىذه األمة ": كتحدث عف مكاقؼ الخميني الشاذة، يقكؿ الشيخ

في حب آؿ بيت رسكؿ اهلل كتحرير التشيع مف العقائد الزائفة  أف الخمينية إرجاع لؤلمر إلى نصابو
ثـ بدأت األمكر تتكشؼ لممخمصيف، فإذا بالخميني ىذا يتبنى كؿ العقائد الشاذة لمتشيع  ،كالمكاقؼ الخائنة

 . (ٗ)عبر التاريخ، فكانت نكسة كبيرة كخيبة خطيرة"
مداد عممو كآراه بحريةو، كيترجـ  صبي العالـً الكتابة كسيمة العالـً األكلي كاألىـ كالتي مف خبلليا يى 

لييظير فييا دينو كمعتقداتو بصكرة  كاسعةن  فكره مف خبلؿ سطكر تعج  بيا كتبو، كتتيح الكتابة لمعالـً مساحةن 
جميَّة، فنراه يدافع تارةن عف اإلسبلـ، كتارةن أخرم ييفند آراء منتقديو كالمغرضيف الذيف نالكا منو، كلقد أبدع 

في مجاؿ الكتابة كالتأليؼ عددان مف ركائع الكتب في أصكؿ الديف، كشرح عقائد  -رحمو اهلل –يخ الش
اإلسبلـ كعباداتو كأظير سبلمة فطرتو كصحة منيجو بعيدان عف الشذكذ كالتطرؼ كالمغاالة، كما أظيره 

كتاباتو كمؤلفاتو التي ما زاؿ الشيخ مف اعتداؿ قممو كفكره كاف سببان كراء اىتماـ العمماء كالقراء كالمثقفيف ب
   .ييقبؿ عمييا الجميع كييتـ بقراءتيا كدراستيا

 
 

                                                
أجمع، كفيو زيادة حرؼ يتضمف عشر حسنات، كالمالكية تثبت إلطبلؽ التصرؼ دكف الممكية، ألنو أكسع ك  ؛مالؾ أمدح ((ُ

كأيضا الممؾ ممؾ الرعية، كالمالؾ مالؾ العبد، كىك أدكف حاال مف الرعية، فيككف القير كاالستيبلء في المالكية أكثر كألف 
 : لمزبيدم،تاج العركس .راج نفسو عف ككنو مممككان الرعية يمكنيـ إخراج أنفسيـ عف ككنيـ رعية، كالمممكؾ ال يمكنو إخ

(ِٕ/ّٔٓ). 
 (.َٕٖ/ِقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ِ
عده كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: عبد اآلخر حماد أابف قيـ الجكزية،  :انظر: المنحة اإلليية في تيذيب شرح الطحاكية ((ّ

 (.ّٔـ، )ص:ُٔٗٗ -قُُْٔصحابة، الطبعة الثانية، الغنيمي، تقديـ: عبد اهلل الجبريف، دار ال
 (.ْْٕكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ْ
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 المطمب الثاني
 أسموب ضرب األمثال

 أوًل: تعريف المثل في المغة والصطالح:
 مثؿ كىذا. لمشيء الشيء مناظرة عمى يدؿ صحيح أصؿ كالبلـ كالثاء الميـ( مثؿ)المثل في المغة:  -أ

كالمثؿ المضركب مأخكذ مف  .كشبيو مثيؿ قالكا كربما. كاحد معنى في كالمثاؿ لمثؿكا نظيره، أم ىذا،
 .(ُ)األمثاؿ مف بو ييضرب ما: ، كالمثىؿي ىذا، ألنو يذكر مكرل بو عف مثمو في المعنى

 ليبٌيف مشابية، بينيما آخر شيء في قكالن  يشبو شيء في قكؿ عف عبارة المىثىؿي المثل في الصطالح:  -ب
 .(ِ)كيصٌكره اآلخر أحدىما

 ثانيًا: األدلة الواردة من الكتاب والسنة في األمثال:
 . من القرآن:ٔ

  .( ُٕ)الرعد:   ژ ی ی ىئ      ىئ   ژقاؿ تعالى: 

  .( ّٕ)الحج:   ژ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژ كقكلو تعالى:

  .( ِٓ)إبراىيـ:   ژڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ ژ كقكلو سبحانو:

 . من السنة:ٕ
ٍنييمىا، المَّوي  رىًضيى  (ّ)بىًشيرو  ٍبفى  عف الن ٍعمىاف  ِفيَيا, َوالَواِقعِ  المَّوِ  ُحُدودِ  َعَمى الَقاِئمِ  َمَثلُ  ):قىاؿى   النًَّبيٍّ  عىفً  عى

 ِإَذا َياَأْسَفمِ  ِفي الَِّذينَ  َفَكانَ  َأْسَفَمَيا, َوَبْعُضُيمْ  َأْعاَلَىا َبْعُضُيمْ  َفَأَصابَ  َسِفيَنٍة, َعَمى اْسَتَيُموا َقْومٍ  َكَمَثلِ 
وا الَماءِ  ِمنَ  اْسَتَقْوا  َفِإنْ  َفْوَقَنا, َمنْ  ُنْؤذِ  َوَلمْ  َخْرًقا َنِصيِبَنا ِفي َخَرْقَنا َأنَّا َلوْ : َفَقاُلوا َفْوَقُيْم, َمنْ  َعَمى َمرُّ
نْ  َجِميًعا, َىَمُكوا َأَراُدوا َوَما َيْتُرُكوُىمْ   . (ْ)(َجِميًعا ْواَوَنجَ  َنَجْوا, َأْيِديِيمْ  َعَمى َأَخُذوا َواِ 

                                                
 (.ِٔٗ/ٓ(، مقاييس المغة: )ُُٖٔ/ٓالصحاح تاج المغة كصحاح العربية: ) ((ُ
المحقؽ: صفكاف عدناف ، المفردات في غريب القرآف: أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى ((ِ

 (.ٕٗٓ)ص:  ،ىػ ُُِْ -الطبعة األكلى ، دمشؽ بيركت -دار القمـ، الدار الشامية  ،الداكدم
بف ثعمبة بف سعد األنصارم الخزرجي، كأمو عمرة بنت ركاحة، أخت عبد اهلل بف ركاحة تجتمع ىي  النعمان بن بشير ((ّ

كىك أكؿ مكلكد ، يف كسبعة أشيربثماني سن -صمى اهلل عميو كسمـ-كلد قبؿ كفاة رسكؿ اهلل  كزكجيا في مالؾ األغر.
سنة أربع ، تكفي شجاعان  شاعران  جكادان  ككاف كريمان ، لؤلنصار بعد اليجرة في قكؿ، لو كألبكيو صحبة، يكنى أبا عبد اهلل

دار الكتب  ،عادؿ أحمد عبد المكجكد -المحقؽ: عمي محمد معكض ، ابف األثير :كستيف في ذم الحجة. أسد الغابة
 .(َُّ/ ٓ)، ـ ُْٗٗ -ىػ ُُْٓسنة النشر: ، األكلى الطبعة:، العممية

 (.ُّٗ/ّ(، )ِّْٗ) الشركة، باب: ىؿ يقرع في القسمة كاالستياـ فيو، رقـ الحديث: :صحيح البخارم: كتاب ((ْ
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اِلحِ  الَجِميسِ  َمَثلُ ) :قىاؿى   النًَّبيٍّ  عىفً  ، ميكسىى أىًبي عىفٍ   الِكيِر, َوَناِفخِ  الِمْسكِ  َكَحاِملِ  َوالسَّْوِء, الصَّ
ا: الِمْسكِ  َفَحاِملُ  ا ُيْحِذَيَك, َأنْ  ِإمَّ مَّ ا ِمْنُو, َتْبَتاعَ  َأنْ  َواِ  مَّ ا: الِكيرِ  َوَناِفخُ  َطيَّْبًة, ِريًحا ِمْنوُ  َتِجدَ  َأنْ  َواِ   َأنْ  ِإمَّ
ا ِثَياَبَك, ُيْحِرقَ  مَّ  .(ُ)(َخِبيَثةً  ِريًحا َتِجدَ  َأنْ  َواِ 

 ثالثًا: أىمية األمثال في تقرير عقيدة السمف:
ال شؾ أف أسمكب ضرب األمثاؿ مف األساليب الميمة كالمفيدة في تقرير عقيدة السمؼ كالتنظير 

كف أكقع في النفس كأقرب لمتصكر، كأبقى في العقؿ، حيث إف ضرب األمثاؿ ىك ليا، كذلؾ ألف المثؿ يك
أسمكبه قرآني كنبكم، حيث استعممو القرآف في بياف عقيدة التكحيد كبطبلف عقائد المشركيف، ككذلؾ 

 في بياف أركاف اإلسبلـ كأقساـ اإليماف كبياف حاؿ المنافقيف. استعممو النبي 
 ب األمثال عند الشيخ سعيد حوى في بيان عقيدة السمف:رابعًا: نماذج ألسموب ضر 

 رأسمكب ضرب األمثاؿ في تقرير عقيدة السمؼ كالتنظي -رحمو اهلل –استعمؿ الشيخ سعيد حكل 
مف قدرة مؤثرة في النفس، كانفعاليا مف خبلؿ البراعة في  ليا، كذلؾ مف الكتاب كالسنة، لما لممثؿ
الحركة كنقؿ الصكرة مف الفكر المحرر الى الحسف المشاىد  التصكير كالقدرة عمى التشخيص كقكة

المثؿ ىك القكؿ السائر، ثـ استعير لمحاؿ أك الصفة أك القصة إذا كاف ": سعيد حكلالشيخ  قاؿ ،المتحرؾ
 . (ِ)"ليا شأف كفييا غرابة، كيضرب المثؿ زيادة في الكشؼ كتتميمان لمبياف

 كريم:ن الآالفرع األول: ضرب األمثال في القر 
 ،كتقرير عقيدة التكحيد ،ف في التنظير لعقيدة السمؼآمقر ل هأكثر الشيخ سعيد مف األمثاؿ في تفسير 

 عقائد المشركيف، ككاف منيجو عمى النحك اآلتي: انحراؼكبياف 
 أوًل: الستدلل عمى وجود الخالق:

قامة الحجة عمييـيقكؿ الشيخ سعيد: "  .(ٖ)"ضرب اهلل مثميف إلبطاؿ شركيـ كا 

 ڇڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ   ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ژقاؿ تعالى:  -ٔ

أم مثمكـ في إشراككـ باهلل األكثاف مثؿ مف سكل بيف عبد مممكؾ عاجز  ،(ٕٓ)النحؿ: ژ ڌڍ ڍ
عف التصرؼ، كبيف حر مالؾ قد رزقو اهلل ماالن فيك يتصرؼ فيو كينفؽ منو ما يشاء، فيؿ يستكل ىذا مع 

                                                
(، صحيح مسمـ: كتاب: البر ٔٗ/ٕ(، )ّْٓٓصحيح البخارم: كتاب: الذبائح كالصيد، باب المسؾ، رقـ الحديث: ) ((ُ

 (.َِِٔ/ْ(، )ِِٖٔآلداب، باب: استحباب مجالسة الصالحيف، رقـ الحديث: )كالصمة كا
 (.ْٕ/ُاألساس في التفسير: ) ((ِ
 (.َِٔٗ/ٔالمصدر السابؽ: ) ((ّ
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النحؿ: ) . ژ ژ   ژ ڈ ڈ  ڎڎ ڌ ڌ ژ :قاؿ اهلل تعالى غبي، الإال يجيمو  ؽ بينان ىذا؟ كلما كاف الفر 
ٕٓ.) 

 ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ  ڳ ڳ گ    گ گ گ ک  ک ک ک ڑ ژقاؿ تعالى:  -ٕ

  .(ٕٔ)النحؿ:  ژ ھ ھ ہ  ہ ہہ ۀ  ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻں ں

 ،، فبل مقاؿ كال فعاؿكال يقدر عمى شيء بالكمية ،أبكـ ال يتكمـ كال ينطؽ بخير كال بشيء الكثف يعني أف
ثار رحمتو، فينزؿ كحيان كيرسؿ آيفيض عمى عباده مف  -عز كجؿ-كىك مع ىذا كؿ عمى مف يتكاله، كاهلل 

كلو الصفات العميا كاألسماء الحسنى، فكيؼ يشرؾ  ،عرؼ الناس عمى العدؿ الخالصترسبلن كينزؿ كتبان 
 المشرككف؟ 

 يد:التوح ةثانيًا: الستدلل عمى صوابية رسال

 ژجئ ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژقاؿ تعالى: 

ال إلو إال "ف القكؿ الثابت ىك أك  "ال إلو إال اهلل"ف الكممة الطيبة ىي ، قاؿ الشيخ سعيد: "أ(ِْ)إبراىيـ:
كثمارىا كؿ عمؿ صالح، ككؿ  ،كالفطرة ىي األرض، فبل إلو إال اهلل جذكرىا ضاربة عميقة في الفطرة "اهلل

قيا ككرقيا ككؿ شيء فييا يستفاد منو، كبيذه الكممة يثبت اهلل الذيف أمنكا في الحياة الدنيا خمؽ طيب، كسا
 . (ٔ)"فركعيا كيطيب أكميا سؽكتب ،كمف ثـ فبقدر فيميا كتردادىا تقكل جذكرىا ،خرةكفي اآل

 ثالثًا: تمثيل حال المؤمنين وحال الكافرين:

 .(ُِِ)األنعاـ:   ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ژقاؿ تعالى:  -ُ
 -فأحياه اهلل أم في الضبللة ىالكان  لممؤمف الذم كاف ميتان  يضرب اهلل مثبلن ": -رحمو اهلل–كؿ الشيخ يق

فييتدم كيؼ  ،كىداه لو، ككفقو التباع رسمو، كجعؿ لو نكران يمشي بو في الناس ،أم أحيا قمبو باإليماف
ظممات كالجياالت كاألىكاء كلمكافر الغارؽ في ال ،يسمؾ ككيؼ يتصرؼ بيف الناس عمى ضكء ىذا القرآف

 . (ِ)"ىذا مع ىذا؟ ال يستكيافيستكم 

 .(ُٗ)الزمر:  ژ ۋ        ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژقاؿ تعالى:  -ِ
خرة، كحاؿ المتقيف بيذا الشكؿ المعجز، مف حددت ىذه اآلية حاؿ الكافريف في اآليقكؿ الشيخ: "

النفس  شةف، كذلؾ الستجاكصؼ المؤمف كىك في طبقات الجنا ، إليكصؼ الكافر كىك في طبقات النار
 .(ٖ)"كبعثيا نحك التقكل التي مف خصاليا االىتداء بالقرآف الكريـ

                                                
 (.َِِٖ/ٓاألساس في التفسير: ) ((ُ
 (.َُّٕ-ُِٕٗ/ّالمصدر السابؽ: ) ((ِ
 (.ْٕٖٔ/ٗ: )نفسوالمصدر  ((ّ
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 .(ِِ)الزمر: ژ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقاؿ تعالى:  -ّ
ذؼ ، كلكنو حي كمف طبع عمى قمبو فسقان  ،أم كسع صدره لئلسبلـ فاىتدلقاؿ الشيخ سعيد حكل: "

أم ال  ژ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ژ يد عف الحؽلداللة ما بعده، ىؿ يستكل ىذا كمف ىك قاسي القمب بع
 .(ٔ)"كال تفيـ عيتميف عند ذكره كال تخشع كال ت

 (٤٢هود: )  ژ  ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ  ک ک ک ژ :قاؿ تعالى -ْ
أم الذيف كصفيـ  ژک ک ژ فقاؿ ،ضرب اهلل تعالى مثبلن لمكافريف كالمؤمنيف": قاؿ الشيخ سعيد

 گ  ک ژ ؾ كاألعمى كاألصـ كىؤالء كالبصير كالسميع: بالشقاء كالمؤمنيف بالسعادة فأكلئأكالن 

 .(ٕ)"المؤمنيف بالبصير كالسميع فريؽ كشبو ،صـالكافريف باألعمى كاأل فريؽشبو  ژ گگ گ

 : تمثيل حال اآللية المزعومة من دون اهلل.رابعاً 

 ی ی ی ىئىئ ىئ  ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ژقاؿ تعالى: 

 .(ِٗ)الزمر:   ژی

 ذا خمكص لو مف الشركة أم خالصان  ذا سبلمة أم: أم متنازعكف كمختمفكف كرجبلن " يقكؿ الشيخ:
أم ال يستكم ىذا كىذا، ككذلؾ ال يستكم المشرؾ الذم يعبد أليو : لو ال يممكو أحد غيره، قاؿ ابف كثير

 . (ٖ)فأيف ىذا مف ىذا؟ ،مع اهلل، كالمؤمف المخمص الذم يعبد اهلل كحده ال شريؾ لو
 لحق والباطل:خامسًا: ا

 .(ُٕ)الرعد:   ژ ەئائ ائ ى ى         ې ې ژقاؿ تعالى: 

أم متبلشيان أم ال  ژ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ژ أم كذلؾ يضرب اهلل مثؿ الحؽ كالباطؿيقكؿ الشيخ: "
بؿ يتفرؽ كيتمزؽ كيذىب في جانبي الكادم كيعمؽ بالشجر كتنسفو الرياح، ككذلؾ خبث الذىب  ؛ينتفع بو

 ژ مف الماء كالحمي كاألكاني ژ  ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ژ ، يذىب كال يرجع منو شيء،كالفضة كالحديد كالنحاس

 . (ٗ)"أم ليظير الحؽ مف الباطؿ ،ژ  ی ی ىئ      ىئ ىئ ژ أم فيثبت ژ ىئېئ ېئ ېئ

 
 

                                                
 (.ْٖٗٔ/ٗاألساس في التفسير: ) ((ُ
 (.ِْٔٓ/ٓالمصدر السابؽ: ) ((ِ
 (.ّْٕٖ/ٗ: )نفسوالمصدر  ((ّ
 (.ِّٖٕ/ٓ: )نفسوالمصدر  ((ْ
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 الفرع الثاني: ضرب األمثال في السنة:
كاف يكثر ف--كقد تأدب بو رسكؿ اهلل  ،فضرب األمثاؿ أسمكب جاء بو القرآف": سعيد حكل الشيخ قاؿ

نساف العادم المثؿ، كلكف الفيـ مف ضرب األمثاؿ، كالعالـ كحده ىك الذم يدرؾ حقيقة المثؿ، قد يفيـ اإل
دراؾ حقيقة المثؿ شيء   . (ٔ)"لدعكتو أمثمة كثيرة --خر، كقد مثؿ رسكؿ اهلل آشيء كا 

 َواْلِعْممِ  اْلُيَدى ِمنَ  ِبوِ  المَّوُ  ِنيَبَعثَ  َما َمَثلَ  ِإنَّ  ):--قاؿ رسكؿ اهلل :قاؿ  عف أبي مكسى األشعرم -ُ
 َوَزَرُعوا ِمْنَيا َفَشِرُبوا النَّاَس, ِبوِ  المَّوُ  َفَنَفعَ  اْلَماَء, َأْمَسَكِت  َأَجاِدبُ  ِمْنوُ  َوَكاَنتْ  اأْلَْرَض  َأَصابَ  َغْيٍث, َمَثلُ 

 َمنْ  َمَثلُ  َفَذِلكَ  َكََلً, ُيْنِبتُ  َوَل  ُيْمِسكُ  َوَل  ُيْنِبتُ  َل  يَعاٌن,قِ  ِىيَ  ِإنََّما ُأْخَرى, ِمنْ  ِمْنُيمْ  َطاِئَفةً  َوَأَصابَ  َوَسَقْوا,
 َوَلمْ  َرْأًسا, ِبَذِلكَ  َيْرَفعْ  َلمْ  َمنْ  َوَمَثلُ  َوَعمََّم, َفَعِممَ  ِبِو, َوَنَفعَ  ِبِو, المَّوُ  َبَعثَِني ِبَما المَّوُ  َوَنَفَعوُ  المَّوِ  ِدينِ  ِفي َتَفقَّوَ 
 .(٤)(ِبوِ  ُأْرِسْمتُ  الَِّذي المَّوِ  َدىىُ  َيْقَبلْ 

كالكتاب كالسنة بمثابة المطر  ،بالكتاب كالسنة تمثبلن مباليدل  --لقد جاء محمد ": يقكؿ الشيخ
فيؤالء  ؛كسنة كلك سمع كقرأىا ما أفاد كال استفاد فقسـ ال يقرأ كال يسمع كتابان  :لؤلرض، كالمسممكف أقساـ

كناس يحفظكف  ،ف فيستفيدكف فيعممكف كيفيدكف، فيؤالء بساتيف ىذا العالـقمكبيـ كالصحارل كناس يقرؤك 
، ىـ غرابيؿ الناس كيعممكف فيؤالء أحكاض يشرب منيا الناس، إف الذيف يسمعكف فبل يحفظكف كال يعممكف

 . (ٖ)"فبل شيء يكشؼ طبيعة القمكب مثؿ عرض الكتاب كالسنة عمييا، كىذه ميمة الربانييف كعمى كؿو 
 ُمْسَتِقيًما, ِصَراًطا َمَثالً  َضَربَ  المَّوَ  ِإنَّ :)   اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ رفعو  (ْ)النكاس بف سمعافعف  -ِ

َراطِ  َكَنَفيِ  َعَمى َراطِ  َرْأسِ  َعَمى َيْدُعو َوَداعٍ  ُسُتورٌ  اأَلْبَوابِ  َعَمى ُمَفتََّحٌة, َأْبَوابٌ  َلُيَما ُسوَرانِ  الصّْ  َوَداعٍ  الصّْ
 َكَنَفيِ  َعَمى الَِّتي َواأَلْبَوابُ { ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْيِدي السَّاَلمِ  َدارِ  ِإَلى َيْدُعو َوالمَّوُ } وُ َفْوقَ  َيْدُعو

َراطِ   . (٘)(َربّْوِ  ِعظُ َوا َفْوِقوِ  ِمنْ  َيْدُعو َوالَِّذي السّْْترُ  ُيْكَشفَ  َحتَّى اهللِ  ُحُدودِ  ِفي َأَحدٌ  َيَقعُ  َفالَ  اهللِ  ُحُدودُ  الصّْ
ف كفطرة، فاإلسبلـ ىك ديف اهلل كىك الصراط آسبلـ كقر إفي الحديث إشارة إلى " يقكؿ الشيخ:

المستقيـ، كمما يثبت عمى الصراط القرآف كاعظ اهلل في القمب المؤمف، فمف كاف لو تبلكة في القرآف، كمف 
                                                

 (.ُْٗ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا  ((ُ
 :مسمـ: كتاب كصحيح(، ِٕ/ُ(، )ٕٗ):فضؿ مف عمـ كعمـ، حديث رقـ :العمـ، باب :صحيح البخارم: كتاب ((ِ

 (ُٕٖٕ/ْ(، )ِِِٖ):بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف اليدل كالعمـ، حديث رقـبياف مثؿ ما بعث  :الفضائؿ، باب
 (.َُٓ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا  ((ّ
بف خالد بف عمرك بف قرط بف عبد اهلل بف أبي بكر بف كبلب بف ربيعة بف عامر بف صعصعة  نواس بن سمعان ((ْ

 .(ّْٓ/ ٓ): أسد الغابةالعامرم الكبلبي، معدكد في الشامييف. 
(، ِٖٗٓ): ما جاء في مثؿ اهلل لعباده، حديث رقـ :، بابأبكاب األمثاؿ عف رسكؿ اهلل كتاب: سنف الترمذم:  ((ٓ
الصبلة، حديث  :(، قاؿ فيو الترمذم ىذا حديث حسف غريب، كأخرجو: السنف الكبرل لمنسائي: كتابُْْ/ْ)

(. ُِ(، )ص: ُٖممركزم: ذكر السنة عمى كـ تتصرؼ، حديث رقـ)(، كأخرجو: السنة لُِّ/َُ(، )ُُُٗٔ):رقـ
 .سنف الترمذم، نفس الصفحة ،صححو األلباني
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كأىؿ ، كثيرة كأبكابيا كثيرة االنحراؼمؿ بو أنو يستقيـ كعكافحرم كانت في قمبو بقية مف حياة كفطرة، 
الصراط المستقيـ ىـ المطيعكف مف أىؿ السنة كالجماعة، كاذف ىـ مف اجتمع ليـ اعتقاد صحيح كعمؿ 
صحيح، أما مف سكل ذلؾ مف المكمفيف فيـ بيف داخؿ في طريؽ كفرم أك في طريؽ ضبلؿ أك 

 .(ٔ)"معصية
اتو التي تؤيد عقيدة السمؼ كتكضحيا كتدافع عنيا العديد مف في كتابة مؤلف -رحمو اهلل –استخدـ الشيخ 
زالة اإلبياـ كتيسير المعمكمات، كفي ىميا استخداـ أسمكب األأالكسائؿ كاف  مثاؿ في التكضيح كالتفسير كا 

 .- -استخداـ الشيخ ليذه الكسيمة سيران عمي نيج القرآف الكريـ كسينَّة الرسكؿ
اف ذاالمثاؿ مف الكسائؿ اليادفة التي تدخؿ النفس البشرية دكف استئكال شؾ أف الكؿ يجتمع عمي أف 

مي عمي حدو جميع الفئات، يفيميا المتعمـ كاأل كتطمئف ليا القمكب فكر سماعيا فيي قريبة تخاطب عقكؿ
 .سكاء فيي سيمة المعني سريعة في إيصاؿ المراد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 (.ُُٓ/ُقسـ العقائد: ) -انظر: األساس في السنة كفقييا  ((ُ
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 المطمب الثالث
 أسموب القصص 

 قصة في المغة والصطالح:أوًل: تعريف ال
 أم أثرىه، قىصَّ  كقصص .الشيء تتبع عمى يدؿ صحيح أصؿ كالصاد القاؼ( قص) القصة في المغة: -أ

. أثرىه كتىقىصَّصى  أثرىه، اٍقتىصَّ  ككذلؾ. (٤٢الكهف: ) ژچ  چ  چ   چژ  :تعالى اهلل قاؿ. تتبَّعو
ةي  ٍصتي  كقد. كالحديث األمري : كالًقصَّ . قىصىصان  الخبرى  عميو قىصَّ  كقد. كجيو عمى ركيتو: الحديث اٍقتىصى
،. عميو أغمبى  صار حتَّى المصدر مكضع كيًضعى  بالفتح، القىصىصي  أيضان  كاالسـي  : القاؼ بكسر كالًقصىصي
  .(ُ)تكتب التي القصة جمع
 كيأمر الحؽ إلى كيرشد الديف، إلى ييدم ما عمى المشتمؿ الكبلـ مجمكع ىي في الصطالح: القصة -ب

 .(ّ)فشيئان  شيئان  القصة تمؾ يذكر الحديث يقص الذم ألف قصة؛ الحكاية كسميت .(ِ)النجاة بطمب
 .(ْ)المتتٌبعة األخبار: اٍلقىصىصي 

القاص: ىك الذم يأتي بالقصة عمى حقيقتيا كالقصص إما بمعني ": -رحمو اهلل -يقكؿ الشيخ
﮳ ژ أك بمعني االقتصاص، أما معنى القصص المقصكص  ﮲  ( أم: ٣يوسف: ) ژ﮴  ۓ  ۓ  
نو اقتص عمى أبدع طريقة كأحسف أعميؾ أحسف االقتصاص، كالمراد بأحسف االقتصاص  نحف نقص
  .(٘)نما كاف أحسف لما يتضمف مف العبر كالحكـ كالعجائب عدا عف ككنو حقان ككاقعيان"ا  أسمكب، ك 

 ثانيًا: األدلة الواردة في الكتاب والسنة في القصص:
 . من القرآن:ٔ

 .( ِٔ)آؿ عمراف:   ژ پٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ ژتعالى:  قاؿ

 .(ُٕٔ)األعراؼ:   ژ ائ ى ى  ې ژقاؿ تعالى: 

 .( ّ) يكسؼ:            ژ  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ژقاؿ تعالى: 
                                                

 (.ُُ/ٓ(، مقاييس المغة: )َُُٓ/ّالصحاح تاج المغة كصحاح العربية: ) ((ُ
 -بيركت، الطبعة الثالثة  –فخر الديف الرازم خطيب الرم، دار إحياء التراث العربي مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير:  ((ِ

 (.َِٓ/ٖىػ ) َُِْ
ارم، المىكتبة  ((ّ بد اهلل بف إبراىيـ األنصى فتح البياف في مقاصد القرآف: الًقنَّكجي، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عى

ا  يدى  (.ِٖٔ/ٔـ، ) ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبىيركت،  –العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى
 (.ُٕٔالمفردات في غريب القرآف: )ص: ((ْ
 (.ِِٗٔ/ٓاألساس في التفسير: ) ((ٓ
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 . من السنة:ٕ
 قصة الساحر والراىب:  -أ

، عىفٍ  يىٍيبو :) -- اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  صي ا َساِحٌر, َلوُ  َكانَ وَ  َقْبَمُكْم, َكانَ  ِفيَمنْ  َمِمكٌ  َكانَ  قىاؿى  َقالَ  َكِبَر, َفَممَّ
 . (ُ)(... ُيَعمُّْمُو, ُغاَلًما ِإَلْيوِ  َفَبَعثَ  السّْْحَر, ُأَعمّْْموُ  ُغاَلًما ِإَليَّ  َفاْبَعثْ  َكِبْرُت, َقدْ  ِإنّْي: ِلْمَمِمكِ 
 قصة األبرص واألعمى واألقرع:  -ب
: ِإْسَراِئيلَ  َبِني ِفي َثاَلَثةً  ِإنَّ  يقكؿ:)  النبي سمع نوأ: حدثو ، ىريرة أبا أف عمرة، أبي بف الرحمف عف

 . (ٕ)(... َمَمًكا, ِإَلْيِيمْ  َفَبَعثَ  َيْبَتِمَيُيْم, َأنْ  -عز وجل- ِلمَّوِ  َبَدا َوَأْعَمى, َوَأْقَرعَ  َأْبَرَص 
 ثالثًا: أىمية القصص في تقرير عقيدة السمف:

ب جماالن كبياءن، في ذكر األمـ السابقة كاألنبياء ال شؾ أف األسمكب القصص مف أكثر األسالي
عمييـ السبلـ، كذلؾ في تقرير عقيدة اإليماف بالرسؿ كالكتب السماكية كالتضحية مف أجؿ الدعكة إلى ديف 

 اهلل سبحانو، كقد استخدمو القرآف الكريـ ككذلؾ السنة النبكية ليذه األغراض.
 الدعكة أسمكب تنكيع ىك القصص ىذا ذكر مف راد: "الم-رحمو اهلل–يقكؿ أبك بكر الجزائرم 

 ختمت كبـ بدايتيا كانت ككيؼ سبقت ألمـ حية كمشاىد ناطقة صكران  قريش كفار مف المدعكف ليشاىد
 نبييـ كبيف بينيـ الدائر كالصراع الدعكة أحداث مف يعيشكنو ىـ عما يسيران  إال تختمؼ ال كىي نيايتيا،
 أف لو تأتى لما إليو يكحى رسكالن  يكف لـ لك إذ  محمد نبكة يقرر فالقصص ىذا كمع يتعظكف، لعميـ
 عمى يحمميـ ما العبر مف يكتسبكف نبييـ مع المؤمنيف أف كما العقكؿ بير ما الماضيف أخبار مف يقص
 .(ّ)كالنصر كالظفر العافية حسف مف كاليأس القنكط كيجنبيـ كالصبر، الثبات

 الشيخ سعيد حوى في بيان عقيدة السمف:رابعًا: نماذج لَلسموب القصصي عند 
تيطمؽ كممة القصص كيراد بيا قٌص القصة أم التحديث بيا، كىذا ال ": يقكؿ الشيخ سعيد حكل

حرج فيو، كتطمؽ كممة القصص في االصطبلح الشرعي كيراد بيا الكعظ، كالتكجيو مطمقان، كخطبة 
  .(ٗ)كالتصدر لمفتكل" ،الجمعة

                                                
 (.ِِٗٗ/ْ(، )ََّٓ) :صحيح مسمـ: كتاب: الزىد كالرقاؽ، باب: قصة أصحاب األخدكد كالساحر، رقـ الحديث ((ُ
(، صحيح ُُٕ/ْ(، )ّْْٔ) :ر عف بني إسرائيؿ، رقـ الحديثصحيح البخارم: كتاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذك ((ِ

 (.ِِٕٔ/ْ(، )ِْٔٗ) :مسمـ: كتاب: الزىد كالرقاؽ، رقـ الحديث
الطبعة الخامسة، ، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، جزائرمأبك بكر ال :أيسر التفاسير ((ّ

 (.ُٕٖ/ِ)،ـ ََِّىػ/ُِْْ
 (.ُٕٖٔ/ِقسـ العقائد: ) -ساس في السنة كفقييا األ ((ْ
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سباب التي تجعؿ القصص القرآني أحسف القصص أف غيره إما كاقعي أك مف األ": يقكؿ الشيخ سعيد
ف كاف ا  ك  ،خيالي، فإف كاف خياليان فإنو ال يصمح أف يككف ىاديان كال مكجيان كال ميزانان يكضع فيو كؿ شيء

ىذا كاقعيان فقد يغيب بعضو أك يزاد عميو، أما القصة القرآنية فنجدىا قد استكممت ما لـ يستكمؿ في غيرىا 
مع ككنيا جاءت بأبمغ عبارة كأعظـ أسمكب كأكجز عرض، كتجد في كؿ آية مف المعاني كالتكجييات 

 . (ُ)كاليداية ما ال يحيط بو اال اهلل الذم أنزلو"
 أوًل: القصص في القرآن:

ركزت القصة القرآنية عمى العقيدة كتأصيميا، حيث إف معظـ القصص التي ساقيا القرآف كانت 
قرآف المكي الذم اىتـ بجانب العقيدة، ذلؾ ألف القصة محببة لمناس، فميا مغزم عميؽ في سياؽ ال
  لى سبلمة االعتقاد باهلل كعدـ االغترار بالدنيا كالعمؿ لآلخرة.إكمؤثر، فتنبو 

 كىا ىي نماذج مف األسمكب القصصي الذم استخدمو الشيخ، كعمى سبيؿ المثاؿ:
 :--الستدلل عمى نبوة النبي -ٔ

  .(ِِٓ)البقرة:   ژ     ى ى ې ېې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ژاؿ تعالى: ق - أ
إذف فقد قص اهلل عمينا مف آياتو، إذ قص عمينا ىذه المشاىد الخمسة مف قصة مكسى ": يقكؿ الشيخ

 .  (ِ)..."--بما يخدـ قضية الرسالة، كذلؾ مف أجؿ إثبات رسالة محمد

  (ْْ)القصص: ژ ڀ ڀ     ڀ ڀ    پ پ  پ پ ٻ ٻ    ٻ       ٻ ٱ ژ قاؿ تعالى:  - ب
، كحكمتيا أف اهلل أكحى إليو ذلؾ --فاآليات المسكقة لمتدليؿ عمى نبكة محمد ": -رحمو اهلل –يقكؿ 

الناس حجج اهلل عمييـ كما أكحاه الى األنبياء  يليككف حجة كبرىانان عمى قركف قد تطاكؿ عيدىا، فنس
 . (ّ)المتقدميف"

 فضح عقائد المشركين: -ٕ

چ چ ژ  ،(ْٕاألنبياء: ) ژ ٿ ٿ ٿژ  ،(ُٓاألنبياء: ) ژ ڱ ں ں   ڻژ ى: قاؿ تعال

في ذكر القصص الثبلث بياف لعاقبة مكر الكافريف، إذ فشؿ اهلل ": يقكؿ الشيخ .(ٕٔاألنبياء: ) ژ ڇ
مكرىـ في قصة إبراىيـ كعكقبكا بسببو في قصة لكط كنكح عمييما السبلـ، كفي عقكبتي قكـ لكط كقكـ نكح 

 . (ْ)بما قصو اهلل عمينا في السكرة عف حاؿ المعرضيف إذ ينزؿ بيـ العقاب"تذكير 

                                                
 (.ِِٗٔ/ٓاألساس في التفسير: ) ((ُ
 (. َْٕٖ/ٕالمصدر السابؽ: ) ((ِ
 (.َْٖٗ/ٕ: )نفسوالمصدر  ((ّ
 (.َْٖٗ/ٕ: )نفسوالمصدر  ((ْ
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قامة الحجة عمييـ تذكير  -عميو السبلـ-في ذكر قصة إبراىيـ "كيقكؿ أيضان:   مع قكمو ككسره األصناـ كا 
كـ بو لمعرب الذيف يقدسكف إبراىيـ كيعرفكنو أبان ليـ بالتكحيد، كتذكيرىـ بأف ما عمييـ مف الشرؾ ال تق

 . (ٔ)إذ أننا رأينا أف مف عكامؿ اإلعراض عف الكحي الشرؾ" ،حجة، بؿ ىك السفو كالجيؿ الكامبلف
 العبرة بالخواتيم: -ٖ

تدؿ عمى أف العبرة  -عمييـ السبلـ-إف قصة إبراىيـ كلكط كنكح ": -رحمو اهلل–يبيف الشيخ 
ينجيو اهلل في ساعة الكربة، كىذا نكح ينجيو  بالخكاتيـ، فيذا إبراىيـ ينجيو اهلل في أحمؾ لحظة، كىذا لكط

اهلل كينصره بعد الزمف الطكيؿ، كفي ذلؾ إشارة إلى اف استعجاؿ المعرضيف عف الكحي يدلؿ عمى جيميـ 
 . (ٕ)بسنة اهلل"

بؿ ىي تأتي كاألمثمة لما ذكر في السكرة  ؛الشيخ إف ىذه القصص تضئ عمى ما سبقيا مف السكرة كيرل
 . (ٖ)كحجج كأدلة تدحض أقكاؿ الكافريف بالكحي كالمعرضيف عنو مف قبؿ مف قكاعد

 إثبات القرآن من عند اهلل: -ٗ
ليككف ذكرىا دليبلن عمى أف ىذا القرآف مف عند اهلل،  --تأتي قصة يكسؼ ": يقكؿ الشيخ

كىداية  كعمى أنو ال يرقى إليو ريب كال شؾ كأنو ال يككف إال مف عند اهلل بما حكاه مف تفاصيؿ لكؿ شيء
كرحمة، فسكرة يكسؼ الدليؿ عمى أف منزؿ ىذا القرآف ىك اهلل كأف ىذا القرآف ال يمكف أف يككف مكذكبان 
عمى اهلل، كأف ذكر قصة يكسؼ عمى مثؿ ىذا البياف كالتفصيؿ كالكماؿ كالصدؽ كالدقة كالببلغة في المفظ 

الكماؿ ال ذلؾ دليؿ عمى أف مثؿ ىذا  كاألسمكب كالعرض ربما يصدؽ ما في الكتب السماكية السابقة، كؿ
 . (ْ)يصدر إال عف المحيط عممان بكؿ شيء كىك اهلل جؿ شأنو"

 ثانيًا: القصص في السنة:
أنباء األكليف كىك مف فصكؿ اإليماف بالغيب، الذم  شيخ سعيد حكل أف القصص النبكم بويرل ال

حقيقة كالتربية كالتثبيت كالقدرة كذلؾ تجتمع ىك أحد أركاف اإليماف، كأنو كما تجتمع في القصص القرآني ال
 .(ٓ)القصص النبكم كؿ ىذه المعانيفي 

 سأقوم ىنا بذكر نموذجين من أسموب القصص في السنة النبوية التي اعتمدىا في كتاباتو:

                                                
 (.ّْٕٗ/ٕاألساس في التفسير: ) ((ُ
 (.ّْٕٗ/ٕ: )السابؽالمصدر  ((ِ
 (.ّْٕٗ/ٕ: )نفسوالمصدر  ((ّ
 (.ِِِٔ/ٓ: )نفسولمصدر ا ((ْ
 (.ٕٖٓ/ِقسـ العقائد: ) -انظر: األساس في السنة كفقييا  ((ٓ
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ٍيرً  ًمفى  يىٍعمىؿٍ  لىـٍ  رىجيبلن  أىفَّ ": عف ابف مسعكد  -ُ ٍتوي  فىمىمَّا التٍَّكًحيدى، ًإالَّ  قىط   شىٍيئنا اٍلخى رى ضى فىاةي، حى  قىاؿى  اٍلكى
، أىنىا ًإذىا: أًلىٍىًموً  ذيكًني  ًمت  كًني ًفي اٍلبىٍحًر، ًفي يىٍكـو فىخي نيكًني، ثيَـّ اٍذري مىةن، ثيَـّ اٍطحى مى تَّى تىدىعيكًني حي كىاٍحريقيكًني، حى

ًة ا : فىًإذىا ىيكى ًفي قىٍبضى ، قىاؿى : فىفىعىميكا ًبًو ذىًلؾى ، قىاؿى : فىقىاؿى اهللي رىاحو ا  --هلًل، قىاؿى مىى مى مىمىؾى عى لىوي: مىا حى
: فىغىفىرى اهللي لىوي " ، قىاؿى افىتيؾى : مىخى ؟ قىاؿى نىٍعتى صى
(ُ). 

األنبياء عمى الكماؿ كالتماـ ما  مكالظاىر أف ىذا الرجؿ لـ يبمغو مف ىد": قاؿ الشيخ سعيد حكل
األنبياء ما جعمو يتكىـ في حؽ اهلل ما ال يصح، مع  مبؿ بمغو مف بقايا ىد ؛عميو ةكامم ةتقكـ بو حج

 . (ٕ)كجكد أصؿ اإليماف باهلل، فغفر اهلل لو تكىمو بسبب مف حسف نيتو في الخكؼ مف اهلل"
دٍّثي  ،عف ميعىاًكيىةى  -ِ : َفَقالَ  ,َرُجاًل  َفَأَتى َنْفِسوِ  َعَمى َأْسَرفَ  َرُجاًل  ِإنَّ ": يىقيكؿي  ، اهللً  رىسيكؿى  سىًمعى  أىنَّوي  ييحى
 آَخٌر, َوَأَتى َفَقَتَمُو, َل,: َفَقالَ  َتْوَبٍة؟, ِمنْ  ِلي َفَيلْ  ُظْمًما, َيْقُتُمَيا ُكمُُّيمْ  َنْفًسا َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةً  َقَتلَ  اآْلَخرَ  ِإنَّ 

 ِمنْ  َعَمى َيُتوبُ  َل  اهللَ  َأنَّ  َحدَّْثُتكَ  ِإنْ : الَ قَ  َتْوَبٍة؟, ِمنْ  َلوُ  َفَيلْ  ُظْمًما ُكمَُّيا َنْفسٍ  ِماَئةَ  َقَتلَ  اآْلَخرَ  ِإنَّ : َفَقالَ 
وَ  َمَعُيْم, اهللَ  َتْعُبدِ  َفاْئِتِيمْ  َيَتَعبَُّدوَن, َقْومٌ  ِفيوِ  َمَكانٌ  َىُيَنا َكَذْبُتَك, َفَقدْ  َتابَ   َذِلَك, َعَمى َفَماتَ  ِإَلْيِيمْ  َفَتَوجَّ

 َكانَ  َفَأيُُّيمْ  اْلَمَكاَنْينِ  َبْينَ  ِقيُسوا: َقالَ  َمَمًكا, ِإَلْيِيمْ  اهللُ  َفَبَعثَ  اْلَعَذاِب, َكةُ َوَماَلئِ  الرَّْحَمةِ  َماَلِئَكةُ  َفاْخَتَصَمتْ 
 .(ّ)"َلوُ  َفُغِفرَ  ِبَأْنُمَمٍة, التَّوَّاِبينَ  َدْيرِ  ِإَلى َأْقَربَ  َفَوَجُدوهُ  ِمْنُيْم, َفُيوَ  َأْقَربَ 

لحالة أف يمجأ الى البيئات الفاضمة العابدة، فذلؾ فعمى المسمـ في ىذه ا: "حكل سعيد الشيخ قاؿ
ىك معتصمو بعد اهلل، كليحذر أف يختمط عميو األمر فيمجأ إلى بيئة يظنيا عابدة صالحة كىي عمي شذكذ 

  .(ٗ)في االعتقاد أك عمى بدعة في العمؿ أك عمى فتكر في العبادة"
ب في التنظير لعقيدة السمؼ، حيث قاـ ال شؾ أف الشيخ سعيد حكل قد استخدـ العديد مف األسالي  

بتأليؼ الكتب في بياف تمؾ العقيدة في الدفاع عنيا، ككذلؾ كاف رائعان في أسمكب ضرب األمثاؿ، كىك 
أسمكبه قرآني كنبكم، كيجد لو تأصيؿ في الكتاب كالسنة، ككذلؾ استعمؿ األسمكب القصصي المحبب إلى 

كاقعي، الذم يفيمو الكبير كالصغير، مما نجح في التنظير النفس، كالقريب مف التصكير الكجداني كال
 كالتأصيؿ لعقيدة أىؿ السنة كالجماعة.

كبذلؾ يقتفي سعيد حكل أثر الكحي في استعماؿ األساليب المتنكعة التي ال تمؿ معيا النفس البشرية، 
 كتظؿ عالقة في ذىف القارئ كالسامع، فيبقى متصبلن بعقيدة السمؼ الصالح.

                                                
(، َِّ/َُ(، )َُْٕٔ) الحديث: (، المعجـ الكبير لمطبراني: رقـِّٔ/ٔ(، )ّٖٕٓ) الحديث:مسند أحمد: رقـ  ((ُ

 .، مسند أحمد، نفس الصفحةصححو شعيب األرنؤكط
 (.ٖٔٗ/ِعقائد: )قسـ ال -األساس في السنة كفقييا  ((ِ
ف كثر قتمو، َِِ/ُٖ(، )ُُٖٖٔ) الحديث: مسند أحمد: رقـ ((ّ (، صحيح مسمـ: كتاب: التكبة، باب: قبكؿ تكبة القاتؿ كا 

 (. كالمفظ لمطبراني.ّٗٔ/ُٗ(، )ٕٖٔ) الحديث:(، المعجـ الكبير لمطبراني: رقـ ُُِٖ/ْ(، )ِٕٔٔ) الحديث:رقـ 
 (.ٖٖٗ/ِالعقائد: )قسـ  -األساس في السنة كفقييا  ((ْ
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 دلبحث انثانثا

 خ صعيذ حىي يف بيان افرتاق األمتمنهج انشي 

 

 وفيو خمسة مطالب:

  :تخريج حديث افتراؽ األمة كشرحو.المطمب األول 
 :أسباب افتراؽ األمة. المطمب الثاني 
  :االختبلؼ الجائز كاالختبلؼ الممنكع.المطمب الثالث 
  :التحذير مف الفتف كاألىكاء كأىميا.المطمب الرابع 
 صفات الفرقة الناجية.مب الخامسالمط : 
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 المطمب األول
 وشرحو افتراق األمةتخريج حديث  

 افتراق األمة:: تخريج حديث أولً 
كقد حذرنا منو، كمف خطكرة  --إف افتراؽ األمة كانقساميا تفرقان كشيعان خبرنا بو رسكلنا الكريـ

كاقع، ال  االفتراؽ بيف المسمميف أمره ف كاألمة، فاالنحدار في متاىاتو لما لو مف دكاعي كخيمة عمي الدي
نكاره، فقد أثبتت األحاديثي  بيف المسمميف ال  كاالختبلؼى  أف الفرقةى  --عف النبي الكاردةي  مجاؿ لمداراتو كا 

في ىذا  كفمنو، حتى ال يقع المسمم رمف خطكرة ىذا االفتراؽ كنفَّ  --ر النبي ا، فحذَّ مبد مف حدكثي
 المحظكر. 
المؤيدة لحديث االفتراؽ، المحذرة مف دكاعي الفرقة، كاالختبلؼ  السنة المطيرة بالشكاىدً مئ كتمت

كبير مف الصحابة، حيث  معه سمع ىذا الحديث جى كقد عف  ذلؾ في مناسبة عامة،  أخبرى  --فالرسكؿ
 إذا حتى العالية، مف يكـ ذات أقبؿ --ركل مسمـ في صحيحو عف سعد بف أبي كقاص: أف رسكؿ اهلل

-فقاؿ إلينا، انصرؼ ثـ ،طكيبلن  ربو كدعا معو، كصمينا ركعتيف، فيو فركع دخؿ معاكية بني بمسجد مرَّ 
-:( ُِتي ُيْيِمكَ  َل  َأنْ : َربّْي َسَأْلتُ  َواِحَدًة, َوَمَنَعِني ِثْنَتْينِ  َفَأْعَطاِني َثاَلثًا, َربّْي َسَأْلت  َفَأْعَطاِنيَيا, ِبالسََّنةِ  ُأمَّ

ِتي ُيْيِمكَ  َل  َأنْ  وُ َوَسَأْلتُ   .(ٔ)َفَمَنَعِنيَيا( َبْيَنُيمْ  َبْأَسُيمْ  َيْجَعلَ  َل  َأنْ  َوَسَأْلُتوُ  َفَأْعَطاِنيَيا, ِباْلَغَرقِ  ُأمَّ
ىذه ك  عمييـ،- -كقد كردت طرؽ ركاية حديث االفتراؽ عف جمع كبير مف الصحابة رضكاف اهلل 

ا دكف ذلؾ، كلكف كثرة ركايات الحديث تقكم بعضيا كمني ،كمنيا الحسف ؛ منيا الصحيح،الركايات
 - حكل سعيد الشيخ ذكرىا التي الثبلث الركايات ذكر عمى ىنا سأقتصرك  البعض، فبيا يثبت المعني،

 .(ِ)خبارهإ ككقكع، معناه بثبكت القطع تفيد فيي، الحديث ليذا ركايات صحيحة ىي التي -اهلل رحمو
 َمنْ  إنَّ  أل :)فقاؿ --فينا قاـ قاؿ: - -سفياف أبي بف معاكية : ركل أبك داكد عفاألولىالرواية 
ن ممًَّة, وسبعينَ  ِثنَتين عمى افترُقوا الكتابِ  أىلِ  من قبَمكم : وَسبعينَ  ثالثٍ  عمى ستفترقُ  الممةَ  ىذه وا 
ّنو زاد في رواية:, الجماعة( وىي الجنة, في وواحدةٌ  النَّار, في وسبعونَ  ثنتانٍ   متيأ في سيخرج )وا 
 منو يبقى ل -بصاحبو الَكَمب: "عمرو وقال -ِلصاحبو الَكَمبُ  َيَتَجاَرى كما األىواءُ  تمك بيم َتَجاَرى أقوام
 .(ٖ)دخَمو( إل َمفِصلٌ  ول ِعْرقٌ 

                                                
ىبلؾ ىذه األمة بعضيـ ببعض، رقـ الحديث:  :الفتف كأشراط الساعة، باب :صحيح مسمـ: كتاب ((ُ
(َِٖٗ(،)ْ/ُِِٔ.) 
 (.ُّٕ/ُقسـ العقائد: ) -انظر: األساس في السنة كفقييا ((ِ
سنف أبي داكد:  (،ُّْ/ِٖ) (،ُّٕٗٔ: مسند الشامييف حديث معاكية بف أبي سفياف، رقـ الحديث: )مسند أحمد  ((ٖ

 =افتراؽ ىذه في :السير، باب :كتاب الدرامي:سنف (، ٔ/ٕ(، )ْٕٗٓشرح السنة، رقـ الحديث: ) :السنة، باب :كتاب
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 َعَمى الَيُيودُ  َتَفرََّقِت  ) :قاؿ -- اهلل رسكؿ أف ،- -ىريرة أبي الترمذم عف لرك  :الرواية الثانية
ِتي َوَتْفَتِرقُ  َذِلَك, ِمْثلَ  َوالنََّصاَرى ِفْرَقًة, َوَسْبِعينَ  اْثَنَتْينِ  َأوْ  ِعينَ َوَسبْ  ِإْحَدى  . (ُ)ِفْرَقًة( َوَسْبِعينَ  َثاَلثٍ  َعَمى ُأمَّ

 :يقكؿ --قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل   ركل الطبراني في األكسط كالكبير عف أبي أمامة :الرواية الثالثة
ِتي ِفْرَقًة, َوَسْبِعينَ  اْثَنْينِ  َعَمى النََّصاَرى َوَتَفرََّقِت  ِفْرَقًة, َوَسْبِعينَ  ِإْحَدى َعَمى ِئيلَ ِإْسَرا َبُنو )َتَفرََّقتْ   َتِزيدُ  َوُأمَّ
 .(ِ)اأْلَْعَظَم( السََّوادَ  ِإلَّ  النَّارِ  ِفي ُكمَُّيا ِفْرَقًة, َعَمْيِيمْ 

 بالقبكؿ منذ كركده، فقائؿ ىذا الحديث تمقت و المتعددةىذا الحديث بركاياتكقد تمقت األمة اإلسبلمية 
عمييـ  –، كناقمو لنا ىـ صحابتو الكراـ --الرسكؿ محمد ال مجاؿ مف التشكيؾ فيو فيك معمـ األمة

 إضافةن ، -رحميـ اهلل –في مجالس عمميـ، كسمعو منيـ التابعكف فقد تناقمكه كتحدثكا بو  -رضكاف اهلل
، اب المقاالت، كالفرؽً تَّ ، ككي كالجماعةً  مف المحدثيف مف أىؿ السنةً  ثرلذلؾ فالقائمكف بصحة الحديث كي 

 وسأورد ىنا بعضًا من القائمين بصحة ىذا الحديث.، كالتاريخً 

                                                                                                                                                   

(، كأخرجو ُٗ(، )ص: َٓ) (، كأخرجو المركزم في السنة: رقـ الحديث:ُّٕٔ/ّ(،)َِٔٓ) األمة، رقـ الحديث:=
سياؽ ذكر مف رسـ باإلمامة في السنة، رقـ الحديث:  :باب ,ىؿ السنة كالجماعةشرح أصكؿ اعتقاد أ كتاب: البللكائي في

الشيخ األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا برقـ  (، كقد صححؤٖٔ/ٔ(،)َُٓ)
عف  لعمماء خمفان (، كقد قاؿ فيو األلباني:) فقد تبيف بكضكح أف الحديث ثابت ال شؾ فيو، كلذلؾ تتابع اَِْ/ُ(،)َِّ)

(، كقد أشار إليو شيخ اإلسبلـ بأنو حديث محفكظ حيث قاؿ :)ىذا حديث محفكظ مف َْٖ/ُسمؼ عمى االحتجاج بو(،)
حديث صفكاف بف عمرك عف األزىر بف عبد اهلل الحرازم عف أبي عامر عبد اهلل بف لحي عف معاكية ركاه عنو غير 

 (.ُّٕ/ُصحاب الجحيـ(،))اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أ كاحد(،
(، قاؿ فيو ِِّ/ْ(، )َِْٔما جاء في افتراؽ ىذه األمة، رقـ الحديث: ) :اإليماف، باب :سنف الترمذم: كتاب ((ٔ

افتراؽ األمـ، حديث  :الفتف، باب :الترمذم:)حديث أبي ىريرة حديث حسف صحيح(، كأخرجو ابف ماجو في السنف: كتاب
( كقاؿ ُِٕ/ُ(،)ِْْالعمـ، رقـ الحديث: ) :لمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ: كتاب(، كأخرجو اُِٖ/ٓ(، )ُّٗٗ):رقـ

فيو الحاكـ: )صحيح عمى شرط مسمـ(، ككافقو الذىبي، كأخرجو البييقي في االعتقاد: باب االعتصاـ بالسنة كاجتناب 
(، َِّيا كفكائدىا برقـ)(، كقد صححو الشيخ األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقيِّّالبدعة، )ص: 

(، ِِ(، كأخرجو اآلجرم في الشريعة، باب ذكر افتراؽ األمـ في دينيـ كعمى كـ تفترؽ ىذه األمة؟، رقـ الحديث: )َِْ/ُ)
(ُ/َّٔ.) 
(، كأخرجو مسند الحارث = بغية الباحث عف ِّٕ/ٖ(، )َّٖٓالصاد، رقـ الحديث: ) :المعجـ الكبير لمطبراني: باب ((ِ

(، كأخرجو شرح ُٕٔ/ِ(، )َٕٔالمغازم، باب في الخكارج أىؿ البغي كقتاليـ، رقـ الحديث: ) :الحارث: كتاب زكائد مسند
 (، كأخرجوُُٓ/ُ(، )ُِٓأصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة: باب سياؽ ذكر مف رسـ باإلمامة في السنة، حديث رقـ)

ماتة السنف، حديث رقـ)السنف الكاردة في الفتف لمداني: باب ما جاء في ظيكر البدع ك  حيائيا، كا  (، ِٖٓاألىكاء المضمة كا 
الخبلؼ في قتاؿ أىؿ البغي، رقـ  :جماع أبكاب الرعاة، باب :(، كأخرجو البييقي في السنف الكبرل: كتابِّٔ/ّ)

 (.ِّٔ/ٖ(، )ُّٖٕٔالحديث: )
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مف غير كجو، يشير إلى  كىذا المعنى محفكظ عف النبي : "-رحمو اهلل -يقكؿ شيخ اإلسبلـ -ُ
؛ لينجك منو مف شاء اهلل لو يحذر أمتو قكعيما في األمة، ككافأف التفرقة كاالختبلؼ ال بد مف ك 

 .(ُ)السبلمة"
الحديث صحيح مشيكر في السنًف كالمساند؛ كسنف أبي داكد كالترمذم : "-رحمو اهلل–كيقكؿ أيضان 

 .(ِ)كالنسائي كغيرىـ..."
أنو سيظير في زمف اإلسبلـ مف الفرؽ المختمفة ما  كقد أخبر رسكؿ اهلل : "يقكؿ اإلسفرائيني -ِ

دياف قبمو فقاؿ افترقت الييكد إحدل كسبعيف فرقة كافترقت النصارل اثنتيف كسبعيف ظير في األ
كسبعيف فرقة كميـ في النار إال كاحدة فقيؿ يا رسكؿ اهلل مف الناجية  فرقة كتفترؽ أمتي ثبلثان 

 .(ّ)ما أنا عميو كأصحابي كفي خبر آخر أنو قاؿ الجماعة" :فقاؿ
كقد  ،كما ترل كارد مف عدة طرؽ بألفاظ مختمفة كلو ألفاظ أخرفيذا حديث : "يقكؿ الشيخ الكتاني -ّ

أسانيده جياد  :ىذه أسانيد تقكـ بيا الحجة كقاؿ الزيف العراقي :أخرجو الحاكـ مف عدة طرؽ كقاؿ
 .(ْ)أف السيكطي عده مف المتكاتر كلـ أره في األزىار..." :كفي فيض القدير

 افتراؽ في  النبي عف المأثكر الخبر معنى شرح كـمطمكب اهلل أسعدكـ سألتـ": يقكؿ البغدادم  -ْ
 الى تصير عادية كبكاقييا عالية جنة الى تصير ناجية كاحدة منيا فرقة كسبعيف ثبلثان  االمة
 النعـ عنيا تزكؿ كال القدـ بيا يزؿ ال التي الناجية الفرقة بيف الفرؽ كطمبتـ الحامية كالنار الياكية
 يجدكف كال سعيران  كسيصمكف ثبكرا الحؽ كاعتقاد نكرا الظمـ ظبلـ يركف الذيف الضبلؿ فرؽ كبيف
 . (ٓ)"نصيران  اهلل مف

 --نباء مف النبيإالحديث قد تمقتو األمة اإلسبلمية بالقبكؿ، فيك  ما يثبت بما فيو الكفاية أف ىذاك 
ييا، تتضح يكمان د حالة حقيقة كاقعية ال مجاؿ لمشؾ فبحدكث الفرقة، كاالختبلؼ في ىذه األمة، فيك يجسٌ 

 ىذا كاهلل أعمي كأعمـ.، بعد يكـ
 

                                                
عالـ الكتب، بيركت، لبناف، الطبعة  اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ: شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، دار ((ُ

 (.ُّْ/ُ) ،ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالسابعة، 
 (.ّْٓ/ّمجمكع الفتاكل: شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، ) ((ِ
ىػ(، عالـ ُْٕالتبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف: طاىر بف محمد األسفراييني، )المتكفى:  ((ّ

 (.ُٓـ )ص: ُّٖٗ -ىػ َُّْلى، لبناف، الطبعة األك  –الكتب 
نظـ المتناثر مف الحديث المتكاتر: أبك عبد اهلل محمد بف أبي الفيض جعفر بف إدريس الحسني اإلدريسي الشيير  ((ْ

 (.ْٕمصر، الطبعة الثانية المصححة ذات الفيارس العممية، )ص:  –بػالكتاني، دار الكتب السمفية 
 –لناجية: عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم، دار اآلفاؽ الجديدة الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة ا ((ٓ

 (.ُ، )ص: ـُٕٕٗبيركت، الطبعة الثانية، 
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 :ثانيًا: شرح الحديث
أف الييكد افترقت عمى إحدل كسبعيف فرقة كاحدة في الجنة كالباقي في النار،  -  -ذكر النبي

كأف النصارل افترقت عمى ثنتيف كسبعيف فرقة كاحدة في الجنة كبقية الفرؽ في النار، كأف أمة اإلسبلـ 
ا ىذا االفتراؽ الذم أصاب أصحابى الديانات السابقة، كستفترؽ أمةي اإلسبلـ عمى ثبلث سيحدث لي

 كسبعيف فرقة، كأشار أف كاحدةن منيا في الجنة كثنتيف كسبعيف في النار.
: "تأتي الجماعة في يقكؿ بأنيا الجماعة، (ُ)الناجية ىذه الفرقة -رحمو اهلل –الشيخ سعيد حكل  كفٌسر

كأصحابو، كمف ىينا كجد اصطبلح: أىؿ  --المراد بيا ما كاف عميو رسكؿ اهلل اصطبلح الشارع ك 
  .(ِ)السنة كالجماعة "

 أف يشؾ ال أحدان  أف كالجماعة السنة أىؿ ىك الناجية الفرقة أف عمى قاؿ قكاـ الديف األصبياني: "كالدليؿ
 .(ّ)اهلل" رسكؿ سنة كبنيتو اهلل كتاب بو نزؿ الذم اهلل كديف اهلل، بديف المتمسكة ىي الناجية الفرقة
جميع ىذه الفرؽ ككصفيا باليبلؾ كأنيا تستحؽ النار جزاء ما أحدثتو مف فرقة كاختبلؼ  --النبي  كذَـّ 

كأصحابو، كىذا  --كابتعدت عف منيج النبكة، كامتدح الفرقة الناجية كالتي تمسكت بما كاف عميو النبي
يا بعضان كيكٌفر بعضيا بعضان، كتبقى ما حدث بالفعؿ، حيث ظيرت عشرات الفرؽ  التي يخالؼ بعضي

 الفرقة الناجية كالفرقة المنصكرة. 
 ىذا الحديث عمى ثبلثة مراحؿ: كقد تناكؿ الشيخ سعيد حكل

ذكر افتراؽ أمة اإلسبلـ كأشير  -ثالثاً  النصارل.ذكر أشير فرؽ  -ثانياً  .ذكر أشير فرؽ الييكد -أولً  
 الفرؽ الضالة.

لكف الميـ بالنسبة لممسمـ أف يعرؼ فرؽ الضبللة مف ىذه األمة، كي ال : "-رحمو اهلل -خ الشييقكؿ 
ف كاف ذلؾ ال يمـز كفريضة عينية إال بقدر، لكنو مكمؼ أف يعرؼ مف  ،يكاطئ كاحدة منيا عمى ضبللة كا 

 . (ْ)"ة ضالةعقائد أىؿ السنة كالجماعة كمف الكتاب كالسنة ما يحفظو بإذف اهلل مف أف يقع في أسر فرق

                                                
. ِ. أنيا السكاد األعظـ مف أىؿ اإلسبلـ، ُاختمؼ العمماء في تفسير الجماعة الكاردة في الحديث عمى خمسة أقكاؿ:  ((ُ

. أنيا جماعة ٓ. أنيا جماعة أىؿ اإلسبلـ، ْ. أنيا الصحابة عمى الخصكص، ّديف، أنيا جماعة أئمة العمماء المجتي
المسمميف، كيتفؽ الشيخ سعيد حكل مع اإلماـ الشاطبي في اعتبار أىؿ العمـ مف أىؿ السنة كالجماعة كالطائفة المنصكرة. 

 (.ِْٖ/ُقائد: )قسـ الع -(، األساس في السنة كفقييإُِ/ّانظر: االعتصاـ: لئلماـ الشاطبي، )
 (.ْٕٓ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ِ
الحجة في بياف المحجة: أبك القاسـ األصبياني الممقب بقكاـ السنة، المحقؽ: محمد بف ربيع بف ىادم عمير المدخمي،  ((ّ

 (.َْٗ/ِـ، )ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالسعكدية /الرياض، الطبعة الثانية،  -دار الراية 
 (.ّّٗ/ُقسـ العقائد: ) -س في السنة كفقييااألسا ((ْ
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االعتصاـ بالكتاب كالسنة كما  ...: "أف العاصـ مف الكقكع في الضبلؿ ىك -رحمو اهلل -الشيخ  بٌيفكقد 
األمة اإلسبلمية خبلؿ العصكر،  كالعمـ الصحيح كما عميو السكاد األعظـ مف عمماء نا الصالحسمف عميو

األمة في كؿ عصر مف أىؿ رسكخ في  كمتابعة الراسخيف في العمـ مف ىذا السكاد األعظـ، كلـ تخؿ
 .(ُ)العمـ..."

 شرح الحديث بالنصكص التي تبيف ضركرة لزكـ الجماعة كعدـ مفارقتيا.  -رحمو اهلل –الشيخ  كختـ
مف المبلحظ أف الشيخ سعيد حكل جعؿ صفات حزب اهلل ىي صفات الفرقة الناجية التي ذكرىا في  

 .(ِ)ا كذلؾ في تفسيرهكتابو )جند اهلل ثقافة كأخبلقان( كذكرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (.ّٖٗ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ُ
 ( كما بعدىا.َٖصجند اهلل ثقافة كأخبلقان: ) انظر: ((ِ
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 المطمب الثاني
 أسباب افتراق األمة

إف افتراؽ األمة كاف كراء ضعفيا كفقداف مجدىا كىكانيا عمي األمـ األخرل، كما قكيت شككةه 
لقد حذر االسبلـ مف الفرقة كاالفتراؽ، كبيف ألعداء ىذه األمة إال بعد أف دبَّت الفرقة في جسدىا، ك 

ا عمى الفرد كالمجتمع اإلسبلمي، كما تجرأ عمينا أعداء االسبلـ إال بسبب االفتراؽ في الديف، مخاطرىم
فأسباب االفتراؽ كثيرة جدان، كال سيما  ؛-  -الذم بينو لنا النبي  ،كاالنحراؼ عف منيج الكتاب كالسنة

اجب عمى كؿ مسمـ حريص في عصرنا ىذا الذم كثرت فيو البدع كاالنحرافات التي بدأت ترفع رأسيا، فالك 
 كاالختبلؼ كسد الطريؽ أماميا. ىا،غيكر عمى ىذا الديف، أف يسعى جاىدان لدرء أسباب االفتراؽ كمظاىر 

منذ أف بدأ االفتراؽ حتى يكمنا ىذا، لكجدناىا كثيرة جدان، فكمما  ب االفتراؽأسباكلك حاكلنا أف نستقرئ 
ة، تكاد فتراؽ، لكف ىناؾ أسباب كبرل رئيسأسباب اال تجددت لمناس أفكار كثقافات كأىكاء تجددت معيا

ويجمميا في مجموعة أسباب رئيسة كرىا الشيخ سعيد حكل تتفؽ عمييا كتب الفرؽ القديمة كالحديثة فيذ
 :(ٔ)وىي كاآلتي

ۀ   ژ قاؿ تعالى:  أمراض القمب كما يتفرع عنيا مف بغي كحسد كاتباع ىكل يجر إلى مكاقؼ ظالمة، أوًل:

   .(٤٢ الشورى:)  ژ  ےہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ۀ  ہ  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژ الغمك في األشخاص كاألعماؿ كالمكاقؼ، قاؿ تعالى: ثانيًا:  

 (.  ُّالتكبة: )            ژ ٴۇ  ۋ

في تفسير ىذه اآلية: "أم اتخذكىـ آلية حيث أطاعكىـ في تحميؿ ما  -رحمو اهلل -يقكؿ الشيخ 
حؿ اهلل، كما يطاع األرباب في أكامرىـ كنكاىييـ في الببلد االسبلمية اآلف تقكـ كتحريـ ما أ حـر اهلل

 (ِ)حككمات بيذا الدكر، ككثير مف األحزاب كالمؤسسات تتابع عمى ىذا الدكر كقد طـ الكفر كعـ..."

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ التأكيؿ الجاىؿ كنسياف بعض الحؽ، قاؿ تعالى:  ثالثًا:

﮵  ﮶  ۓھ  ے    ے  ۓ   ھھ ﮴      (.٤٣المائدة: ) ژ     ﮷﮲ ﮳   

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  ژ جعؿ ما ليس مف الكحى كحيان، قاؿ تعالى:  رابعًا:

 .(ٖٕآؿ عمراف: ) ژ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

                                                
 (.ّٕٗ-ّٔٗ-ّٓٗ/ُقسـ العقائد: ) -نظر: األساس في السنة كفقيياا ((ُ
 (.ِِِْ/ْاألساس في التفسير:) ((ِ
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  ژ قاؿ تعالى: ترؾ المجمع عميو كالدخكؿ فيما يناقضو،  خامسًا:

  ژہ ہ   ہ ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 .(ٓ – ْ)البينة: 
فاالختبلؼ كالخبلؼ في مثؿ ىذه األصكؿ ىك الذم ال يسع ": اآلية ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ

كاالختبلؼ بيف شافعي كحنفي فذلؾ شيء آخر،  ؛أحدان، أما االختبلؼ في فرعيات الصبلة كالزكاة
ب إلى اإلسبلـ، كبعض الطكائؼ التي تزعـ أنيا مسممة تعبد غير اهلل، كالعجيب أف بعض الفرؽ التي تنتس

الزكاة المعركفة، كمع ىذا فإنيا تعتبر أف مخالفتيا في ىذا شبيية  يالصمكات الخمس، كال تزك يكال تصم
 . (ُ)باختبلفات الشافعية كالحنفية في أمر فرع مف فركع الشريعة"

  وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ېژ قاؿ تعالى: ؽ بذاتو، الجيؿ باهلل ككصفو بما ال يمي سادسًا:

 .(ْٔ)المائدة:  ژ     ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

كالضبلؿ اتباع المتشابو كترؾ المحكـ، فإف أكثر مف ضؿ عف الحؽ مف  في الزيغً  األسرارً  ر  سً  سابعًا:
 ىذه األمة إنما ضؿ بسبب متابعتو المتشابو كحمؿ الحكـ عميو.

كقد كقعت أمتنا فيما كقعت بو األمـ السابقة كقد ذكر ذلؾ رسكؿ اهلل كذلؾ مف "خ سعيد: فيقكؿ الشي
 .(ِ)معجزاتو عميو الصبلة كالسبلـ..."

عصرنا يشيد استقبللية األقطار االسبلمية عف بعضيا كذلؾ خبلؼ األصؿ، فبل بد "أيضان:  الشيخ كيقكؿ
مسمميف أف يعممكا لذلؾ بالقدر المتاح كالممكف، كأف أف تككف لممسمميف كحدتيـ كخميفتيـ، كعمى عمماء ال

يقترحكا الصيغ األكثر تطكيران لتحسيف العبلقات كتميز أكاصر األخكة كالكحدة كذلؾ مف كاجبات 
   . (ّ)العصر"

كالمبلحظ أف الشيخ سعيد حكل كاف حريصان عمي كحدة األمة، كمعالجة أسباب افتراقيا شأنو شأف العمماء 
 المخمصيف.

 
 
 
 

                                                
 (.ِٕٔٔ/ُُفسير: )األساس في الت ((ُ
 (.ّٕٗ/ُقسـ العقائد : ) -األساس في السنة كفقييا ((ِ
 (.ُٔٗ/ِالمصدر السابؽ: ) ((ّ
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 المطمب الثالث
 الختالف الجائز والختالف الممنوع

عف االختبلؼ بيف العمماء كاألئمة، كفٌرؽ بيف االختبلؼ في الفركع تحدث الشيخ سعيد حكل  
فاألكؿ جائز كمحمكد كالثاني مذمكـ غير مقبكؿ، كأكضح أنو قد اختمؼ أئمة  ؛كاالختبلؼ في األصكؿ

في كثيرو مف االجتيادات، كىك اختبلؼ  - -اهلل  حابةي رسكؿً أىؿ السنة كالجماعة، كاختمؼ قبميـ ص
في الفركع كىك اختبلؼ محمكد، كىـ معذكركف في اختبلفيـ، إذا كانكا مف أىؿ االجتياد، يعرفكف 

دخؿ صاحبىو في اإلجماع كطرؽ االستدالؿ، فبل يؤثر في العقيدة، أما االختبلؼ في األصكؿ فيك الذم يي 
 .دائرة الذـ
مف أىؿ االجتياد، كاجتيد فيك إماـ ضبللة ال تجكز متابعتو، كليس معذكران في خبلفو  لـ يكف أما إذا

 كاختبلفو، كمف اتبعو ليس معذكران.
)نتجمع فيما اتفقنا عميو، كيعذر بعضنا  التي يقكؿ فييا: -رحمو اهلل -كىذا معني كممة اإلماـ حسف البنا

 . (ُ)الفركع كىك المحمكدبعضان فيما اختمفنا فيو( عمى االختبلؼ في 
 مسألة التقميد:

بعدما تحدث الشيخ عف االختبلؼ الجائز كاالختبلؼ الممنكع تحدث عف حكـ تقميد األئمة، كبٌيف  
أف التقميد في الحياة البشرية مكجكد كمعتبر، أما الشريعة فيي مبنية عمى النصكص، كالنصكص مبناىا 

مماء الحديث يقمدكف أئمةى الجرح كالتعديؿ في الحكـ عمى الرجاؿ، عمى النقؿ، كالنقؿ مبناه عمى الرجاؿ، كع
 كالذم يحارب التقميد مف المتشدديف مف أىؿ الحديث ىـ أكؿ الكاقعيف فيو.

ال يحسف كؿ إنساف استخراجى الحكـ الشرعي، فالعمماء اعتبركا التقميد تقميد أئمة االجتياد شيءه عادم، ف
 َوَبْينَ ) :- -المسائؿ المتشابية كاجبان، كما جاء في الحديث، قاؿ في األصكؿ مذمكمان، كاعتبركه في

. كأىؿ التشدد ال ينكركف عمى مف قٌمدىـ كىـ ليسكا (ِ)(النَّاسِ  ِمنَ  َكِثيرٌ  َيْدِري َل  ُمْشَتِبَياٌت, ُأُمورٌ  َذِلكَ 
ا في المتشابيات كأعطكا أىبلن لبلجتياد، كينكركف عمى مف قٌمد أئمةى االجتياد، مع أف أئمة االجتياد بحثك 

 .(ّ)حصيمةى اجتيادىـ
الشيخي سعيد حكل ما ذىب إليو في ىذا الرأم بأدلةو مف السنة، كاف يذكر بعد كؿ دليؿو كجو  كقد أثرل

 :الداللة منو، كسأذكر ىنا ثبلثة أدلة عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر

                                                
 (.َّٓ/ُقسـ العقائد: ) -انظر: األساس في السنة كفقييا ((ُ
 (.َِ/ُ(، )ِٓفضؿ مف استبرأ لدينو، رقـ الحديث: ) :اإليماف، باب :صحيح البخارم: كتاب ((ِ
 .(َْٓ)/ُقسـ العقائد:  -كفقييا نةاألساس في الس ((ّ
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ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  -ُ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  أُْلِجمَ  َكَتَموُ  ُثمَّ  َعِمَموُ  ِعْممٍ  َعنْ  ُسِئلَ  َمنْ ) : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى
 .(ُ)(َنارٍ  ِمنْ  ِبِمَجامٍ 

 فبل تخمك الحياة اإلسبلمية مف سؤاؿ كجكاب، كىذا يقتضي كجكد العالـ الذم ييسأؿ كالجاىؿ الذم يسأؿ.
 َمنْ  ُأُجورِ  ِمْثلُ  اأْلَْجرِ  ِمنَ  َلوُ  َكانَ  ُىًدى, ِإَلى َدَعا َمنْ )  :قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة  -ِ

ْثمِ  ِمنَ  َعَمْيوِ  َكانَ  َضاَلَلٍة, ِإَلى َدَعا َوَمنْ  َشْيًئا, ُأُجورِِىمْ  ِمنْ  َذِلكَ  َيْنُقُص  َل  َتِبَعُو,  َل  َتِبَعُو, َمنْ  آثَامِ  ِمْثلُ  اإلِْ
 .(ِ)(َشْيًئا آثَاِمِيمْ  ِمنْ  َذِلكَ  َيْنُقُص 
: "فينا تابعه لمحؽ كمتبكع بالحؽ، كلمتابع أجره كلممتبكع أجكر مف اتبعكه عمى ىدل، -مو اهللرح –قاؿ 

 .(ّ)كأئمة االجتياد يدخمكف في ىذا المقاـ"
ٍبدً  ٍبفً  عىٍكفً  عىفٍ  -ّ  َعَمى َمُعوااْجتَ  َلوِ  َفِإنَُّيمْ  َيْخَتِمُفوا, َلمْ   النَِّبيّْ  َأْصَحابَ  َأنَّ  ُأِحبُّ  َما):قىاؿى  ،(ْ)المَّوً  عى

 .(ٓ)(ِبالسُّنَّةِ  َأَخذَ  َأَحٍد, ِبَقْولِ  َرُجلٌ  َفَأَخذَ  اْخَتَمُفوا َوَلوِ  السُّنََّة, َتَركَ  َرُجٌل, َفَتَرَكوُ  َشْيٍء,
مف أعظـ األدلة كأكضحيا في بياف جكاز اختبلؼ األئمة المجتيديف في يتضح لي: أف األثر األخير ك  

 م كاحد منيـ، طالما أنيـ أىؿ لبلجتياد.الفركع، كأنو ال حرج في تقميد أ
 
 
 
 

                                                
سنف ابف ماجو: ك (، ِٗ/ٓ(، )ِْٗٔما جاء في كتماف العمـ، رقـ الحديث: ) :العمـ، باب :سنف الترمذم: كتاب ((ُ

(، كأخرجو المعجـ األكسط لمطبراني: رقـ الحديث: ٕٗ/ُ(، )ِْٔمف سئؿ عف عمـ فكتمو، رقـ الحديث: ) :المقدمة، باب
 حو األلباني، سنف الترمذم، نفس الصفحة.صح (.ِّٖ/ِ(، )َِِٗ)
(، ِْٕٔمف سف حسنة أك سيئة كدعا إلى ىدل أك ضبللة، رقـ الحديث: ) :العمـ، باب :صحيح مسمـ: كتاب ((ِ
(ْ/ََِٔ.) 
 (.َٔٓ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ّ
العابد، أبك عبد اهلل اليذلي، الككفي، أخك فقيو المدينة ابف مسعكد، اإلماـ، القدكة، : بف عتبة اليذلي عون بن عبد اهلل ((ْ

كقاؿ األصمعي: كاف مف آدب  حدث عف: أبيو، كأخيو، كابف المسيب، كابف عباس، كعبد اهلل بف عمرك، كطائفة. عبيد اهلل.
 .(َُّ/ٓ) :سير أعبلـ النببلء تكفي: سنة بضع عشرة كمائة. أىؿ المدينة، كأفقييـ، كاف مرجئا، ثـ تركو.

البف  جامع بياف العمـ كفضمو:ك (، َْٗ/ُ(، )ّٓٔاختبلؼ الفقياء، رقـ الحديث: ) :سنف الدارمي: المقدمة، باب ((ٓ
 :: بابلمبغكم شرح السنةك (، َُٗ/ِ( )ُٖٗٔجامع ما يمـز الناظر في اختبلؼ الفقياء، رقـ الحديث: ) :باب عبدالبر

، إلى عمر بف عبدالعزيز، كضٌعفو الداراني في تحقيؽ سنف الدارامي (، نسبو ابف عبد البرَِّ/ُمجانبة أىؿ األىكاء، )
 .نفس الصفحة
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 المطمب الرابع
 وأىميا واألىواء الفتن من التحذير

 فكمما، كاألىكاء (ُ)الفتف ظممات ىي كستمحؽ بيا األمة بيذه تلحق الشركر التي أعظـ مف إف
، الباطؿ في دخكليـ زادت سرعةك ، الحؽ عف ابتعادىـ زاد السمؼ نيج كعف النبكة، زمف عف الناس ابتعد

 زاد فكمما ،اليكل الفتف مف كالتجرد، كاليدل العمـ زماف ىك هبعد مف الصالح كالسمؼ -- فزمف النبي
 –حكل  سعيد الشيخ يقكؿ ،أىميا قبؿ مف عمييا كالحض كالفتف األىكاء ظيكر زاد الزمف ذلؾ عف االبتعاد

 كؿ في ندعكه أف اهلل كعممنا منو ذرناكح كقكعو عف -- اهلل رسكؿ أخبرنا قد "ىذا كأمثالو :-رحمو اهلل
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   ٹ   ٹ  ٹ ژ ذلؾ  يجنينا أف صبلة

 .(ِ)"ژڄ

 ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳژ قاؿ تعالى:  األىكاء كالفتف، أىؿ عف إتباع نيانا قد -عز كجؿ- فاهلل

 .(ُٖ)الجاثية:   ژ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 ال ما تتبع ال: كالدالئؿ...،أم بالحجج الثابتة شريعتؾ فاتبع...: "اآلية ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ
 مف يغنكا ال كالجيؿ اليكل أىؿ كأف...، كبدعة ىكل عمى المبني كدينيـ الجياؿ أىكاء مف عميو حجة

 .(ّ)."..شيئان  العذاب
اذا ترتب عمي تباع اليكل، ككضع فرضية أف لك كاف اليكل ىك قائد الحؽ لمى اخطكرة  كبيف الشيخ ىنا

 ذلؾ؟

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ەئۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائژ قاؿ تعالى: 

  ) .  ُٕالمؤمنكف:)   ژ ۆئ  ۆئ

 كاألىكاء ثابت، كاحد فالحؽ": اآلية نقبلن عف صاحب كتاب الظبلؿ ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ
 لرغبة سنتو تتخمؼ كال ارض،ع ليكل نامكسو ينحرؼ فبل كمو، الككف يدبر الكاحد كبالحؽ، متقمبة كثيرة
 القيـ كلفسدت معو، الناس كلفسد كمو، لفسد الطارئة كالرغبات العارضة، لؤلىكاء الككف خضع كلك، طارئة

 ما كسائر كالبغض، كالكره كالرضا، الغضب بيف كميا كتأرجحت كالمقاييس؛ المكازيف كاختمت كاألكضاع،
                                                

كراه الغير عمى المعاصي: المقصكد فييا الفتنة ((ُ  ، كاتباع األىكاء كالفرؽ الضالة،الفتنة في الديف كاالرتداد كالمعاصي كا 
ليو أشار المصطفى بقكلو المكتبة التجارية ، المناكم القاىرم :يض القديرف". "إذا أردت بقـك فتنة فتكفني غير مفتكف :كا 

 .(ّ/ ُّ) ،البف حجر :فتح البارم، (ُُٓ/ ُ) ىػ،ُّٔٓالطبعة األكلى، ، مصر –الكبرل 
 (.ُْٓ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ِ
 (.ِِِٓ/ٗاألساس في التفسير: ) ((ّ
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 في كبلىما غايتو إلى كاتجاىو المادم الككف كبناء راتكالتأث كاالنفعاالت كالمكاجد األىكاء مف يعرض
 يحيد كال يتأرجح كال يتخمؼ ال مرسكـ، كنيج ثابتة، قاعدة عمى كاالطراد، كاالستقرار الثبات إلى حاجة
 .(ُ)كالخمكؿ" كالنشاط كالرىبة، لمرغبة

ا، كال أحد يشارؾ في كأىمي كاألىكاء، الفتف، مفكلقد أدركت بصيرة الشيخ قدكـ الفتف كظيكرىا، فحذر 
: يحذر أف المسمـ عمى فإف ىنا كمف": الشيخ الفتنة كأحداثيا إال بكجكد حكـ شرعي كاضح الداللة، يقكؿ

 كجو متبينان  يككف أف دكف المساف أك السبلح فييا يستعمؿ فتنة في المشاركة كمف، اليكل أىؿ متابعة مف
  .(ِ)"...قتاالن  ذلؾ كاف كلك يقدـ فعندئذ يالشرع الحكـ كجو لو استباف إذا أما، الشرعي الحكـ

 كذكر منيا، بعض عمى بالتعقيب كقاـ، كأىميا كاألىكاء الفتف مف تحذر السنة مف كثيرة أدلةكعدَّد الشيخ 
 :الحصر ل الذكر سبيل عمى منيا بعض بذكر فسأقوم منيا، الداللة كجو
: قالت فقربيا فتنة  اهلل رسكؿ ذكر: التق -رضي اهلل عنيا– (ّ)البيزية مالؾ أـ ركل الترمذم، عف  -ُ

 آِخذٌ  َوَرُجلٌ  َربَُّو, َوَيْعُبدُ  َحقََّيا ُيَؤدّْي َماِشَيِتوِ  ِفي َرُجلٌ  ):قاؿ فييا؟ الناس خير مف اهلل، رسكؿ يا: قمت
 .(ْ)(َوُيِخيُفوَنوُ  الَعُدوَّ  ُيِخيفُ  َفَرِسوِ  ِبَرْأسِ 

 بيف فتنة كقعت فإذا، بصيرة عمى أنو المسمـ شأف : "ىكذاكييعمؽ الشيخ عمي حديث رسكلنا الكريـ قائبلن 
ما معتزؿ إما فيك ؛فييا كالصكاب الحؽ كجو لو يتبيف كلـ المسمميف  كىك فيو خبلؼ ال لجياد متكجو كا 

  .(ٓ)الكفار" قتاؿ
 فقمنا أْمَرىا, فعظَّم فتنًة, فذكر - - النبيّْ  عندَ  كنَّا) ، قاؿ: (ٔ)ركل أبك داكد، عف سعيد بف زيد -ِ

, ىذا أدركنا لئن اهلل, رسولَ  يا: -قالوا أو-  ِبَحْسِبكم إنَّ ! كالَّ : "-- اهلل رسولُ  فقال لَنيِمكنَّ
 .(ُ)("القَتلَ 

                                                
 (.ّٔٓٔ/ٕ) :األساس في التفسير ((ُ
 (.ِّٓ/ُقسـ العقائد: )  -نة كفقييااألساس في الس ((ِ
بف حجر العسقبلني )المتكفى: ا :تقريب التيذيب .ركل عنيا طاكس اليماني، صحابية ليا حديث :أم مالك البيزية ((ّ

 ،(ٖٕٓ)ص: ـ، ُٖٔٗ - َُْٔالطبعة األكلى، ، سكريا –الناشر: دار الرشيد ، المحقؽ: محمد عكامة، ىػ(ِٖٓ
 .(ُٔٓٗ/ ْ) :حاباالستيعاب في معرفة األص

(، ّْ/ْ(، )ُِٕٕما جاء كيؼ يككف الرجؿ في الفتنة، رقـ الحديث: ) :أبكاب الفتف، باب :سنف الترمذم: كتاب ((ْ
(، كالمعجـ الكبير لمطبراني: باب  أـ أسيد ََّ/ّ(، )َِٔٗكأخرجو مسند أحمد: مسند بني ىاشـ، رقـ الحديث:)

ما  :الداني في السنف الكاردة في الفتف: بابك (، َُٓ/ِٓ(، )ُّٔرقـ الحديث: )األنصارية أـ مالؾ البيزية مف بني سميـ، 
 صححو األلباني، سنف الترمذم، نفس الصفحة. (.ِْٔ/ِ(، )ُٕٓجاء في الفرار بالديف مف الفتف، رقـ الحديث: )

 (.َّٓ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ٓ
أمو فاطمة بنت بعجة بف مميح الخزاعية، ىك ابف عـ عمر بف الخطاب  د العزم،بف عمرك، بف نفيؿ عب سعيد بن زيد ((ٔ

 =ككاف سعيد بف زيد مف المياجريف األكليف، ككاف إسبلمو قديما قبؿ عمر، كبسبب زكجتو كافأبا األعكر،  كصيره، يكنى
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 الذم كالضرر، مقتكلكف أنكـ فييا يكفيكـ أدركتكـ لك الفتنة ىذه أف: "الحديث معنى ىذا الشيخ كيبيف
 . (ِ)لكـ" كيغفر اهلل يرحمكـ بؿ ؛فكبل تكـعاقب ىبلؾ كأما، القتؿ إال ليس منيا لكـ يحصؿ

ْنَيا ِإلَّ َباَلٌء  يقكؿ:) --، قاؿ سمعت الرسكؿ عف معاكية وركل ابف ماج -ّ َلْم َيْبَق ِمَن الدُّ
 .(ّ)(َوِفْتَنةٌ 

 مكاقفنا في يكلنتأت نراه، فيما عيب ال أنو ،ذىافاأل في راسخان  يبقى كحتى كلذلؾ": سعيد الشيخ يقكؿ
 .(ْ)..".العامة

حذر الشيخ مف تعطيؿ دكر القرآف الكريـ في كقت الفتف، فالقرآف الكريـ لكؿ زماف كمكاف، كقد 
 كتاب بو يعطؿ أف يصح ال منيا كالمكقؼ الفتف أف يبلحظ أف المسمـ كعمى"لكؿ شيء، حيث قاؿ: جامع 

, ژ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڦژ قاؿ تعالى: .... كغيرىا الفتف في يحكـ اهلل كتاب بؿ ؛اهلل

 .(ٓ)األحكاؿ..." مف حاؿ أم في يعطؿ ال بالكتاب فالعمؿ

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   

دينة في أياـ معاكية سنة تكفي سعيد بف زيد بف عمرك بف نفيؿ بأرضو بالعقيؽ، كدفف بالم، إسبلـ عمر بف الخطاب=
بف عبد البر بف عاصـ النمرم  :االستيعاب في معرفة األصحاب خمسيف أك إحدل كخمسيف، كىك ابف بضع كسبعيف سنة.

 .(ُْٔ/ ِ)، ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْاألكلى،  الطبعة، دار الجيؿ، بيركت، المحقؽ: عمي محمد البجاكم, القرطبي
(، كالجامع الصحيح لمسنف ّّّ/ٔ(، )ِْٕٕما يرجى في القتؿ، رقـ الحديث: ) :الفتف، باب :سنف أبي داكد: كتاب ((ُ

مف عبلمات الساعة الصغرل اختبلؼ ىذه األمة كاقتتاليا فيما بينيا،  :عبلمات الساعة الصغرل، باب :كالمسانيد: كتاب
(، ُُّّٕ): ، رقـ الحديثالفتف، باب مف كره الخركج في الفتنة كتعكذ عنيا :با(، كمصنؼ ابف أبي شيبة: كتُِّ/ِ)
صححو  (.ِْٕ/ِ(، )ْٖٗ): (، كمسند أبي يعمى المكصمي: مسند سعيد بف زيد بف عمرك بف نفيؿ، رقـ الحديثَْٓ/ٕ)

 األلباني، سنف أبي داكد، نفس الصفحة.
 (.ُّٓ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ِ
ابف حباف في مكارد الظمآف: ك (، ُِٔ/ٓ(، )َّْٓرقـ الحديث: ) شدة الزماف، :الفتف، باب :سنف ابف ماجو: كتاب ((ّ

في طمب  :الزىد كالرقائؽ البف المبارؾ كالزىد لنعيـ بف حماد: بابك (، َٕ/ٔ(، )ُِٖٖالفتف، رقـ الحديث: ) :كتاب
 صححو األلباني، سنف ابف ماجو، نفس الصفحة. (.ُُِ/ُ(، )ٔٗٓ): الحبلؿ، حديث رقـ

 (.ْٕٓ/ُقسـ العقائد: ) -كفقييااألساس في السنة  ((ْ
 (.َٓٓ/ُ)المصدر السابؽ:  ((ٓ
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 المطمب الخامس
 صفات الفرقة الناجية

 اْثَنَتْينِ  َأوْ  َوَسْبِعينَ  ِإْحَدى َعَمى الَيُيودُ  َتَفرََّقتِ  :)--النبي حديث في الكاردة الناجية الفرقة فإ
ِتي َوَتْفَتِرقُ  ,َذِلكَ  ِمْثلَ  َوالنََّصاَرى ِفْرَقًة, َوَسْبِعينَ   تعظـ التي ىي بالتأكيد ،(ُ)ِفْرَقًة( َوَسْبِعينَ  َثاَلثٍ  َعَمى ُأمَّ

ڑ    ڑ ژقاؿ تعالى: ، رسكلو كأمر اهلل أمر مخالفة عمى منيـ أحده  يجرؤ ال، كعمبلن  قكالن ، كرسكلو اهلل أمر

  ) . ّٔ)النكر:  ژ    ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ

 لـ اإلسبلمية فاألمة ؛-- مماتو بعد سنتو مخالفة مثؿ، حياتو في أمره مخالفة فأ المعمكـ فمف
 تستيكه كلـ، حقان  ثبكتان  اإليماف عمى ثبت مف ألف ؛بالحؽ المنتصرة الفئة فيي، الناجية الفرقة منيا تخؿ

 كرغبتو كىكاه هأمر  جعؿ بؿ ؛بالسكء األمارة لنفسو يستسمـ كلـ ،المحرمات عمى يتجرأ كلـ، كالفتف األىكاء
الشيخ  يقكؿ فردان  ذلؾ صاحب كاف كلك الجماعة ىي فيذه، --رسكلو ، كأمر- -اهلل أمر في مقيدة

قاؿ تعالى: ، فردان  ذلؾ صاحب كاف كلك بالحؽ التمسؾ بمعنى الجماعة كتأتى"اهلل:  رحمو -سعيد حكل 
  .(ِ)(َُِ)النحؿ:  " ژ  ٿ  ٹ ٹ ٹژ 

 لؾ نذكر": الشيخ الناجية، يقكؿ الفرقة صفات كالسنة تبيف كتابال مف سعيد، نصكصان  ذكر الشيخ
 عميؾ كاف إذا ما بالتالي كتعرؼ غيرىـ مف الحؽ أىؿ خبلليا مف تعرؼ الكريـ القرآف مف ثبلثة نصكصان 

  .(ّ)تصحب" أف أك تعتزؿ أف
الشيخ سعيد سأقكـ ىنا باستخبلص صفات الفرقة الناجية مف نصكص الكتاب كالسنة التي قاـ بذكرىا ك 

 .(ْ) -رحمو اهلل -حكل
 آن الكريم:أوًل: القر 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ قاؿ تعالى:  النص األول:

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

﯁                                       ڭ   

 .(ٔٓ – ْٓ)المائدة:  ژٴۇ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ڭ  

                                                
 (.ٖٕص:)سبؽ تخريجو:  ((ُ
 (.ْٕٓ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ِ
 (.ْٕٕ/ُ)المصدر السابؽ:  ((ّ
 (.ْٖٖ -ْٕٕ/ُ) :المصدر نفسو ((ْ
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 عمى الثكاب أحسف اهلل يجزييـ، ك - -يحبكنو كيكالكف رسكلوك  ،- -اهلل يحٌبيـ أناس نيـإ -ُ
 .، كمف أجؿ رفع راية اإلسبلـطاعتيـ كعبادتيـ لو، كجيادىـ في سيبمو

مع أخكتيـ المسمميف، ال يخرجكف متعاكنكف  متفاىمكف ليـ، متكاضعكف ،أكلياء لمذيف آمنكا نيـإ  -ِ
 .عف صفيـ

  ، لكمة الئـ.- -ليـ، ال يخافكف في اهلل معادكف أشداء عمييـ، الكافريف، عمى أعٌزة نيـإ -ّ
ىذا الديف، كتكحيد  كفي سبيؿ نصرة كدينو، ،- - اهلل كممة إعبلء مف أجؿ يجاىدكف نيـإ  -ْ

 ، كنشر العقيدة السميمة.- -ألكىية اهلل
، اهلل حزب صفات، معنا مرت التي اآليات ىذه ذكرت: "اآليات ىذه تفسير في سعيد حكلالشيخ  يقكؿ
 المسمميف مف مجمكعة كؿ فأ كلك، الصفات ىذه عف نفسيا تفتش أف مجمكعة كؿ كعمى، مسمـ كؿ كعمى
 بعيدان  شكطان  المسممكف لقطع الصفات بيذه تحقؽ المسمميف مف فرد كؿ فأ لك بؿ ؛الصفات بيذه تحققت

 الجماعة نحك سيرىـ في كأ، االىداؼ تحقيؽ نحك سيرىـ في كأ، اهلل الى سيرىـ في سكاء، شيء كؿ فع
 .(ُ)الجماعي" العمؿ نحك سيرىـ في كأ، الكاحدة

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ژ النص الثاني: قاؿ تعالى: 

ک  گ  گ    ک  ک    ک  ڑڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ

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

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

         ې  ى            ى  ائ   ائ ﯁   ﯀    ﮿  ﮾      ﮽  ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ     ەئ﮼  

 .(ُِِ – ُُٗ)التكبة:  ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ

 كىنا نستنبط مف صفات الجماعة المسممة: -
 عاممكف عمي إقامة شرعو في األرض. ،- -نيـ صادقكف متقكف هلل إ -ُ
 نيـ صادقكف في ديف اهلل قكالن كعمبلن.إ -ِ
 نيـ مع قيادتيـ في البأساء كالضراء، ال يتخمفكف عف قيادتيـ الراشدة.إ -ّ
نذار قكميـ، فيما متبلزماف، فبل  ،- -ادىـ في سبيؿ اهللف جيإ -ْ ال يثنييـ عف التفقو في الديف، كا 

أف الفقو في ديف اهلل كالجياد متبلزماف، إذ ال "قي ببل فقو، يقكؿ الشيخ سعيد حكل: كجكد لجياد حقي
 .(ِ)يمكف أف يقكـ جياد حقيقي ببل فقو"

                                                
 (.ُّّْ/ّاألساس في التفسير: ) ((ُ
 (.ِِّٕ/ْ)المصدر السابؽ:  ((ِ
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ    ڍڇ  ڇ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ ژ قاؿ تعالى:  النص الثالث:

ڑ  ک  ک  ک             ک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  

﮵  ﮶   ۓڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ﮴   ﮳   ﮲      ﮷ۓ 

                  ﯀  ﯁   ﮿   ﮾       ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹                    ﮸  

 .(ّْ–ّٔ)الشكرل:  ژ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  جئ   حئ          

في تفسير ىذه اآليات: "أم صفة مف ىذه الصفات ال تظير في الجماعة يقكؿ الشيخ سعيد حكل 
 . (ُ)نكا جماعة كاحدة "تجعميا غير مرشحة إلقامة ديف اهلل، كتجعميا لمتفرؽ فيو، إف عمى المسمميف أف يكك 

 يتككمكف عمى اهلل كيجتنبكف الكبائر، كيصبركف عمى األذل. -ُ
 ينتصركف في معاركيـ الحربية. -ِ
  ، كيؤتكف الزكاة.يستجيبكف ألمر اهلل كيقيمكف الصبلة -ّ
يممككف أنفسيـ عند الغضب، كيسامحكف، كيغفركف إلخكانيـ زالتيـ، كال يظممكف، كال يبغكف بغير  -ْ
 لحؽ. ا
نقبلن عف صاحب يقكؿ الشيخ  ،(ّٖالشكرل: )  ژ  ں  ں  ڻژ قاؿ تعالى: كيتشاكركف فيما بينيـ،  -ٓ

بأف كضع الشكرل أعمؽ في حياة المسمميف مف مجرد أف : "... مما يكحي -رحميـ اهلل -كتاب الظبلؿ
كجماعة، ثـ يتسرب مف تككف نظامان سياسيان لمدكلة، فيك طابع أساسي لمجماعة كميا، يقكـ عميو أمرىا 

 .(٤)الجماعة إلي الدكلة، بكصفيا إفرازان طبيعيان لمجماعة"
 ثانيًا: السنة النبوية:

، كسأقكـ (ّ)الكثير مف األحاديث النبكية التي تبيف صفات الفرقة الناجية ذكر الشيخ سعيد حكل
 :حاديث، مع ذكر حديث يؤيد تمؾ الصفاتباستخبلص تمؾ الصفات مف ىذه األ

ذىٍيفىةى ٍبفى اليىمىافً كييتدكف بيديو. عف  نيـ يقتدكف بسينة رسكؿ اهلل إ -ُ  بىٍعدى  كىىىؿٍ : قيٍمتي لرسكؿ اهلل  حي
؟ ًمفٍ  الشَّرٍّ  ذىًلؾى  ٍيرو ا: قيٍمتي  «َدَخنٌ  َوِفيوِ  َنَعْم,: »قىاؿى  خى مى نيوي؟ كى َقْوٌم َيْسَتنُّوَن ِبَغْيِر ُسنَِّتي, َوَيْيُدوَن ) :قىاؿى  دىخى
 .(ْ)(ْيِر َىْدِيي, َتْعِرُف ِمْنُيْم َوتُْنِكرُ ِبغَ 
ذىٍيفىةي  نيـ يطيعكف الخميفة في السراء كالضراء. قىاؿى إ -ِ افً  ٍبفي  حي  َكْيَف َأْصَنُع َيا َرُسوَل اهلِل, ِإْن  : اٍليىمى

                                                
 (.َٖٗٓ/ٗاألساس في التفسير: ) ((ُ
 (.َُٗٓ/ٗالمصدر السابؽ: ) ((ِ
 ( كما بعدىا.ْٕٗ/ُقسـ العقائد: ) -انظر: األساس في السنة ((ّ
صحيح مسمـ:  (،ُٗٗ/ْ(، )َّٔٔصحيح البخارم: كتاب: المناقب، باب: عبلمات النبكة في اإلسبلـ، رقـ الحديث: ) ((ْ

 (.ُْٕٓ/ّ(، )ُْٕٖاعة المسمميف عند ظيكر الفتف، رقـ الحديث: )كجكب مبلزمة جم :باب ،كتاب: اإلمارة
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ْن ُضِرَب َظْيُرَك, َوُأخِ ) َأْدَرْكُت َذِلَك؟ َقاَل:  :قىاؿى  .(ٔ)(َذ َماُلَك, َفاْسَمْع َوَأِطعْ َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلَْلَِميِر, َواِ 
لَّ  َوَأِطعْ  َفاْسَمعْ  َماَلَك, َوَأَخذَ  َظْيَركَ  َضَربَ  َخِميَفةٌ  َيْوَمِئذٍ  -- ِلمَّوِ  َكانَ  َفِإنْ  ِفْرَقٍة, َعَمى َجَماَعةٌ )  َفُمتْ  َواِ 

ا  .(ِ)(َشَجَرةٍ  ِبِجْذلِ  َعاضِّ
ذىٍيفىةى ٍبفى اليىمىافً عف  ،يونيـ يتعممكف كتاب اهلل كيتبعكف ما فإ -ّ  ِكَتابَ  َتَعمَّمْ  ,ُحَذْيَفةُ  َيا) :قىاؿى   حي

 .(ّ)(ِمَرارٍ  َثاَلثَ  ِفيوِ  َما َواتَِّبعْ  المَّوِ 
بىٍيرً  ،نيـ يخمصكف العمؿى هلل كينصحكف ألئمة المسمميف كيمزمكف الجماعةإ -ْ :  ميٍطًعـو  ٍبفً  عف جي قىاؿى

ـى رىسيكؿي المَّوً  ٌث َل ُيِغلُّ َعَمْيِينَّ َقْمُب ُمْؤِمٍن: ِإْخاَلُص اْلَعَمِل ِلمَِّو, َوالنَِّصيَحُة ِلُوَلِة اْلُمْسِمِميَن, َثاَل  :) قىا
 .(ْ)(َوُلُزوُم َجَماَعِتِيْم, َفِإنَّ َدْعَوَتُيْم, ُتِحيُط ِمْن َوَراِئِيمْ 

 َيَزالُ  لَ ):قىاؿى  ، النًَّبيٍّ  عىفً  ، بىةى شيعٍ  ٍبفى  عف الميًغيرىة ،أنيـ قائمكف بأمر اهلل كيقاتمكف عمى الحؽ -ٓ
 .(ٓ)(َظاِىُرونَ  َوُىمْ  المَّوِ  َأْمرُ  َيْأِتَيُيمْ  َحتَّى َظاِىِرينَ  ُأمَِّتي ِمنْ  َناٌس 

 َخَمعَ  ِشْبًرا, اْلَجَماَعةَ  َفاَرقَ  َمنْ ): المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ذىر   أىًبي عىفٍ  ،أنيـ ال يفارقكف الجماعة -ٔ
ْساَلمِ  ْبَقةَ رِ   .(٤)(ُعُنِقوِ  ِمنْ  اإلِْ

عمى ركايات حديث حذيفة بف اليماف كجعمو األصؿ في  ركزَّ  قد بلحظ أف الشيخ سعيد حكليي   
تقرير صفات أىؿ السنة كالجماعة، حيث كاف حديثو عف خبلص المسمـ مف الفتف، ككذلؾ ركز عمى 

                                                
(، ُْٕٖكجكب مبلزمة جماعة المسمميف عند ظيكر الفتف، رقـ الحديث: ) :صحيح مسمـ: كتاب: اإلمارة باب ((ُ
(ّ/ُْٕٓ.) 
مستدرؾ عمى (، الِّٔ/ٕ(، )َِٔٗ(، مسند البزار: رقـ الحديث: )ِِْ/ّٖ(، )ِِّْْمسند أحمد: رقـ الحديث: ) ((ِ

 .، نفس المصدر(. صححو الذىبيْٕٗ/ْ(، )ِّّٖالصحيحيف لمحاكـ: كتاب: الفتف كالمبلحـ، رقـ الحديث: )
(، ُُّْٕمصنؼ ابف أبي شيبة: كتاب: الفتف، باب: مف كره الخركج في الفتنة كتعكذ عنيا، رقـ الحديث: ) ((ّ
(، ٕٕٗٗ: األمر بتعمـ القرآف كالعمؿ بو، رقـ الحديث: )(، السنف الكبرل لمنسائي: كتاب: فضائؿ القرآف، بابْْٕ/ٕ)
(، ّٔٗٓ(، صحيح ابف حباف: كتاب: ما جاء في الفتف، باب: البياف أف الدعاة إلى الفتف، رقـ الحديث: )ِٓٔ/ٕ)
 صححو ابف بمباف، نفس الصفحة. (.ِٗٗ/ُّ)
(، صحيح ابف َُُٓ/ِ(، )َّٔٓقـ الحديث: )، باب: الخطبة يـك النحر، ر الخطبة يـك النحر سنف ابف ماجو: كتاب: ((ْ

(، َِّٕرقـ الحديث: )ط: (، المعجـ األكسْٓٓ/ِ(، )َٖٔحباف: كتاب: الرقاؽ، باب: الفقر كالزىد، رقـ الحديث: )
 صححو األلباني، سنف ابف ماجو، نفس الصفحة. (.ِٔٓ/ّ)
مسمـ: كتاب: اإلمارة، باب: قكلو صمى  صحيح(، َِٕ/ْ(، )َّْٔصحيح البخارم: كتاب: المناقب، رقـ الحديث: ) ((ٓ

 (.ُِّٓ/ّ(، )ُُِٗاهلل عميو كسمـ ال تزاؿ طائفة، رقـ الحديث: )
(، سنف الترمذم: كتاب: أبكاب األمثاؿ، باب: ما جاء في مثؿ ْْٓ/ّٓ(، )ُُِٔٓمسند أحمد: رقـ الحديث: ) ((ٔ

كبرل لمبييقي: كتاب: أبكاب الرعاة، باب: الترغيب (، السنف الُْٗ/ٓ(، )ِّٖٔالصبلة كالصياـ كالصدقة، رقـ الحديث: )
 ضعفو شعيب األرنؤكط، مسند أحمد، نفس الصفحة. (.ُِٕ/ٖ(، )ُُْٔٔفي لزـك الجماعة، رقـ الحديث: )
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صفات الفرقة الناجية ىك لزكـ جماعة المسمميف أحاديث مفارقة الجماعة، ككأف الشيخ  يرل أف مف أىـ 
ماميـ، كىك ما أشار إليو حديث حذيفة بف اليماف  .(ُ)- -كا 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ( كما بعدىا.ْٕٗ/ُقسـ العقائد: ) -انظر: األساس في السنة ((ُ
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 ادلبحث انرابع

 منهج انشيخ صعيذ حىي يف انرد عهً االحنرافاث انعقذيت عنذ انفرق ادلخانفت
 

 وفيو ثالثة مطالب:

  :الكتاب كالسنة. االعتماد عمىالمطمب األول 
  :االستدالؿ بأقكاؿ العمماء في كصؼ انحرافات الفرؽ المخالفة.المطمب الثاني 
  :الشاذة. الفرؽ انحرافات مف التحذيرالمطمب الثالث 
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 لالمطمب األو
 العتماد عمى الكتاب والسنة 

ند الفرؽ التي اعتمد الشيخ سعيد حكل عمى الكتاب كالسنة في الرد عمى االنحرافات العقدية ع
 ضمت السبيؿ.

حيث ال يمكف فيـ العقيدة الصحيحة إال عف طريؽ الكتاب كالسنة، كفؽ فيـ السمؼ الصالح، كقد 
لى التمسؾ بعقيدة أىؿ السنة كالجماعة المستمدة  مف الكتاب إ -رحمو اهلل -دعا الشيخ سعيد حكل

أف نعرؼ فرؽ الييكد  كال ييمنا كثيران "سعيد حكم:  الشيخ يقكؿ، كحذر مف االبتداع في الديف ،كالسنة
المتتبعيف، أما مف ناحية الجانب العممي فقد ذكر القرآف الكريـ ما فيو الكفاية عف  تمـزكالنصارل فيذه 

 .(ٔ)"جنب ما كقعكا فيو كىذا ىك الجانب العممي كالميـيضبلؿ مف ضؿ مف الييكد كالنصارل ل
لكنو مكمؼ ": -رحمو اهلل-أم فرقة يقكؿ مكاطئوع في كعف أىمية معرفة عقيدة السمؼ لعدـ الكقك   
ف يقع في أسر فرقة أف يعرؼ مف عقائد أىؿ السنة كالجماعة مف الكتاب كالسنة ما يحفظو بإذف اهلل عف أ

     .(ٕ)"ضالة
 نماذج لعتماده عمى الكتاب والسنة:

عمى االنحرافات في الرد  --كسنة رسكؿ اهلل  - -اعتمد الشيخ سعيد حكل عمى كتاب اهلل
 كاضحان جميان في مؤلفاتو. سبيميـ العقدية عند الفرؽ الضالة، كىذا سبيؿ عمماء السمؼ الصالح، كيظير

نو صالح لكؿ أك  ،المصدر األكؿ لمتشريع ألف القرآف ىك ؛ذيف المصدريفالشديد بي االىتماـ رجعكي
 .الشارح األكؿ لمقرآف الكريـ، ك ىي المصدر الثاني لمتشريع اإلسبلمي ةزماف كمكاف، كألف السن

  - -سباب كغيرىا نجد أف الشيخ ال يفتأ يذكر في ثنايا كبلمو ضركرة العكدة إلى كتاب اهللليذه األ
 كاالستشياد بآياتو محذران مف ىذه الفرؽ كضبلالتيا.

ىك اتباعيـ كقد أعطانا القرآف الميزاف الذم نعرؼ بو فرؽ الضبللة، كذلؾ ": يقكؿ الشيخكعف منيج القرآف 
 . (ٖ)"المتشابو كحمؿ المحكـ عميو بدالن مف اتباع المحكـ كحمؿ المتشابو عميو

 وقد كان منيجو في الرد عمى الفرق المخالفة عمى النحو اآلتي:  

 بيان أسباب ضاللت الفرق: -ٔ

                                                
 (.ّّٗ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ُ
 (.ّّٗ/ُالسابؽ: ) المصدر ((ِ
 (.ََْ/ُ: )نفسوالمصدر  ((ّ
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ند حديثو ع جميَّان  نجد ذلؾك الذم ذكر أبكاب الضبلؿ عند الفرؽ المخالفة،  ،حيث استشيد بالقرآف الكريـ
 عف تمؾ األبكاب منيا:

 :أمراض القمكب كما يتفرع عنيا، مستدالن ب - أ
في  -رحمو اهلل -يقكؿ الشيخ .(ُْ)الشكرل:   ژ  ےھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ  ۀ ژ :قكلو تعالى

شرح ىذه اآلية: "إنما كاف مخالفتيـ لمحؽ بعد بمكغو إلييـ، كقياـ الحجة عمييـ، كما حمميـ عمي ذلؾ إال 
 .(ٔ)العناد كالمشاقة"البغي ك 

 (، ُّ)التكبة:  ژ ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ژ :كقكلو تعالى
، فيبيف الشيخ في تفسير ىذه اآلية فيقكؿ: "أم عماؿ كالمكاقؼشخاص كاألفي حديثو عف الغمك في األك 

ات ، كىذا األمر يكجد في بعض حككماهلل أحؿٌ أنيـ أطاعكا أربابيـ في تحميؿ ما حـر اهلل، كتحريـ ما 
  .(ٕ)الببلد اإلسبلمية، ككثير مف األحزاب كالمؤسسات تقكـ بيذا الدكر"

   .(ُّ)المائدة:  ژ ﮷ ﮶ ﮵   ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے   ے ھ ژ :كقكلو تعالى

أم يفسركنو عمي ": ، في تفسير ىذه اآليةمتحدثان عف التأكيؿ الجاىؿ كنسياف بعض الحؽيقكؿ الشيخ  
 ىألنو ال قسكة في القمب أشد مف قسكة ينبثؽ عنيا االفتراء عم ؛بيـغير ما أنزؿ، كىذا بياف ألثر قسكة قمك 

 .(ٖ)اهلل كتغيير كحيو"
ا الصالح كالعمـ نكالعاصـ مف الكقكع في الضبلؿ االعتصاـ بالكتاب كالسنة كما عميو سمف": الشيخ يقكؿك 

 . (ٗ)"سبلميةمة اإلالصحيح كما عميو السكاد األعظـ مف عمماء األ
 :(٘)في األشخاص كاألعماؿ كالمكاقؼ الغمك عند الفرؽ - ب

فنقؿ  كاالنحراؼ،مف أبكاب الضبلؿ  ىك عمى الكتاب في معالجة الغمك الذم الشيخ سعيد اعتمد  
  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :تعالى قكلو

الغمك ىك : "اآلية ىذه شرح في -اهلل رحمو -الشيخ يقكؿ .(ٕٕ)المائدة:   ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
ة الحد...، أم: غمكان غير الحؽ يعني غمكان باطبلن...، أم: ال تتبعكا األسبلؼ كاألئمة الذيف ىـ عمي مجاكز 

  .(ٙ)الضبلؿ..."

                                                
 (.َٕٔٓ/ٗاألساس في التفسير: ) ((ُ
 (.ِِِْ/ْانظر: المصدر السابؽ: ) ((ِ
 (.ُّْٕ/ّ: )نفسوالمصدر  ((ّ
 (.ّٓٗ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ْ
 (.ّٓٗ/ُ)المصدر السابؽ: انظر:  ((ٓ
 (.ُِْٔ/ّاألساس في التفسير:) ((ٔ
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 پ    پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژ :جعؿ ما ليس مف الكحي كحيان، حيث قاؿ سبحانوك 

)آؿ   ژ ڤ ڤ     ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 .(ٖٕعمراف: 

يمككف ألسنتيـ عف الصحيح إلي المحرؼ، أم ": اآلية ىذه شرح في -اهلل حمور  -الشيخ يقكؿ
يحرفكنيا، فيرطنكف بألسنتيـ ما يشبو الكتاب، لتحسبكا ذلؾ الشبو مف الكتاب، كىك ليس مف الكتاب كىك 

 .(ُ)كذب"

في نقد  (. ُٓ)الزخرؼ:  ژ ک ڑ  ڑ    ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ :بقكلو تعالى الشيخ استدؿك 
ف ىذه اآلية ترد كؿ مذىب يقكؿ : "فيقكؿ اآلية ىذه تفسير فيقكؿ في ,(ٕ)ئميف بكحدة الكجكدعقيدة القا كا 

بجزئية المخمكقات لمخالؽ، كأف يقكؿ المبلئكة بنات اهلل فجعمكىـ جزءان لو كبعضان منو، كأف الكلد جزءان 
 .(ٖ)لكالده"

بياف كاجب  في  .(ْْ)النحؿ:  ژ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ ژ :كبقكلو تعالى
ف يبتعدكا بأنفسيـ عف أينقكىا ك يصفكا العقائد ك أف ف عمى عمماء المسمميف إ: "العقائد قاؿ بيافالعمماء في 
 . (ٗ)..."ف يقدمكا العقائد لمناس كاضحة جميةأك  ،كؿ ممتبس
ياكم) :--مف الغمك، فاستدؿ الشيخ بقكلو  : حيث حذرالنبوية ومن السنة  نمافإ الدين, في والغموَّ  وا 

 .(٘)(الدين في بالغمو قبمكم كان من ىمك
  .(ٙ)(َماِرقٍ  َغالٍ  َوُكلُّ  َظُموٌم, ِإَمامٌ : َشَفاَعِتي َتَناَلُيَما َلنْ  ُأمَِّتي ِمنْ  ِصْنَفانِ ) :--كقكلو

                                                
 (.َٖٓ/ِانظر: األساس في التفسير: ) ((ُ
 (.ّْٗ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ِ
 (.ُِٖٓ/ٗاألساس في التفسير: ) ((ّ
 (.ّْٗ/ُالمصدر السابؽ: ) ((ْ
 :كاجبات الحج، باب :المسند المكضكعي الجامع لمكتب العشرة: كتابك (، ِْٕ/ِ(، )ُُٖٓمسند أحمد: رقـ الحديث: ) ((ٓ
، باب: أكؿ كتاب :المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ: كتابك (، َِٓ/ُْ(، )َُ):ي الجمرات، حديث رقـرم  :الصـك

 .، نفس الصفحة(. صححو الحاكـّٕٔ/ُ(، )ُُُٕ):المناسؾ، حديث رقـ
(، ّٕٕ):الجامع الصحيح لمسنف كالمسانيد: كتاب: اإلمامة الكبرل )الدكلة(، باب: خطكرة اإلمامة الكبرل، حديث رقـ ((ٔ
لبييقي في البعث كالنشكر: باب قكلو عز كا(، ُِٖ/ٖ(، )َٕٖٗالمعجـ الكبير لمطبراني: رقـ الحديث: )ك (، ّٕٕ/ّٔ)

(. صححو األلباني في ْٔ(، )ص: ُٖ{، رقـ الحديث: )ول يشفعون إل لمن ارتضى وىم من خشيتو مشفقونكجؿ" }
 (.َْٖ(، رقـ )َْٖ/ُالسمسمة الصحيحة: )
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ما يحدث في أمتو  --فقد ذكر الرسكؿ ،منيج السنة في بياف الفرؽ الضالة يناب": يقكؿ الشيخ
لى ثبلث كسبعيف فرقة كاحدة إمة ستفترؽ االختبلؼ كالتفرؽ كالقتاؿ، كما ذكر أف األكمف جممة ذلؾ  ،بعده

 . (ُ)..."منيا ناجية كالباقيات في النار
 لى فرق الضالل:إضرورة التعرف  -ٕ

التعرؼ إلى الفرؽ الضالة كمعرفة عقائدىا لمحذر منيا كعدـ  عمى ضركرة حكل الشيخ سعيديحث  
فرؽ ضالة أك كافرة مشيكرة معركفة عند العامة كالخاصة مف أىؿ السنة  اؾيقكؿ: "ىناتباعياػ حيث 

فبل يعرؼ غير المختص مٍف  كالجماعة، كىناؾ أئمة ضبللة معركفكف عند أىؿ العمـ خاصة، كبالتالي
 .(ٕ)..."المقصكد بيؤالء

 رسولُ  تركَ  ما واهللِ  ْوا؟تناسَ  أم أصحابي أَنِسيَ : أدِري ما واهلل) : استدؿ بما ركاه حذيفة بف اليمافكقد 
 باسِمو لنا سماه قد إل فصاعدًا, مائةٍ  ثالثَ  َمَعوُ  من يبمغُ  الدنيا تنَقِضيَ  أن إلى فتنةٍ  قائدِ  ِمن -- اهلل

 .(ّ)(َقِبيمِتو واسم أبيو واسمِ 
ف التعريؼ أالتعرؼ عمى أئمة الضبللة مما ينبغي أف يعرفو المسمـ، ك  أف فدؿ عمى": الشيخقاؿ 

ذىٍيفىةى  كدؿَّ عمى ذلؾ حديث .(ٗ)"--رسكؿ اهلل  فمة الضبللة مف سنئأعمى  افً  ٍبفى  حي  كىافى : يىقيكؿي  اليىمى
ٍيًر، عىفً   المَّوً  رىسيكؿى  يىٍسأىليكفى  النَّاسي  كيٍنتي  الخى فً  أىٍسأىليوي  كى افىةى  الشَّرٍّ  عى  ًإنَّا المَّوً  رىسيكؿى  يىا فىقيٍمتي  ييٍدًركىًني، أىفٍ  مىخى
اًىًميَّةو  ًفي كينَّا ، جى شىر  اءىنىا كى ٍيًر، ًبيىذىا المَّوي  فىجى ٍيرً  ىىذىا بىٍعدى  فىيىؿٍ  الخى ؟ ًمفٍ  الخى  بىٍعدى  كىىىؿٍ : قيٍمتي  «َنَعمْ : »قىاؿى  شىر 
؟ ًمفٍ  الشَّرٍّ  ذىًلؾى  ٍيرو مىا: قيٍمتي  «َدَخنٌ  َوِفيوِ  َنَعْم,: »قىاؿى  خى نيوي؟ كى  َتْعِرفُ  َىْدِيي, ْيرِ ِبغَ  َيْيُدونَ  َقْومٌ : »قىاؿى  دىخى
ٍيرً  ذىًلؾى  بىٍعدى  فىيىؿٍ : قيٍمتي  «َوتُْنِكرُ  ِمْنُيمْ  ؟ ًمفٍ  الخى  ِإَلْيَيا َأَجاَبُيمْ  َمنْ  َجَينََّم, َأْبَوابِ  ِإَلى ُدَعاةٌ  َنَعْم,: »قىاؿى  شىر 
ا: قيٍمتي  «ِبَأْلِسَنِتَنا َوَيَتَكمَُّمونَ  ِجْمَدِتَنا, ِمنْ  ُىمْ : »فىقىاؿى  لىنىا؟ ًصٍفييـٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي  «ِفيَيا َقَذُفوهُ   فىمى
؟ أىٍدرىكىًني ًإفٍ  تىٍأميريًني ـي : قىاؿى  ذىًلؾى اعىةى  تىٍمزى مى ، الميٍسًمًميفى  جى امىييـٍ مى مىاعىةه  لىييـٍ  يىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ : قيٍمتي  كىاً  ؟ كىالى  جى  قىاؿى  ًإمىاـه

 .(ٓ)«َعَمى َذِلكَ  َوَأْنتَ  الَمْوتُ  ُيْدِرَككَ  َحتَّى َشَجَرٍة, ِبَأْصلِ  َتَعضَّ  َأنْ  َوَلوْ  ُكمََّيا, الِفَرقَ  ِتْمكَ  َفاْعَتِزلْ »
 

                                                
 (.ََْ/ُقسـ العقائد: ) -في السنة كفقييااألساس  ((ُ
 (.َِْ-َُْ/ُ)المصدر السابؽ:  ((ِ
الحديث  :داكد ك(، قاؿ أبِٓٗ/ٔ(، )ِّْْذكر الفتف كدالئميا، رقـ الحديث: ) :الفتف، باب :سنف أبي داكد: كتاب ((ّ

 :ساعة الصغرل، بابالمسند المكضكعي الجامع لمكتب العشرة: كتاب: عبلمات الك ضعيؼ لكجكد ضعؼ في إسناده، 
 (.َُُٖ/ّ، )تكاضع عثماف بف عفاف  :تاريخ المدينة البف شبة: بابك (، ِْ/ِمقدمة عف عبلمات الساعة، )

 (.َّْ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ْ
صحيح مسمـ: (، ُٗٗ/ْ(، )َّٔٔصحيح البخارم: كتاب: المناقب، باب: عبلمات النبكة في اإلسبلـ، رقـ الحديث: ) ((ٓ

 (.ُْٕٓ/ّ(، )ُْٕٖكتاب اإلمارة، باب األمر بمزـك الجماعة عند ظيكر الفتف، رقـ الحديث: )
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 نقل النصوص التي تتحدث عن أعالم الضاللة: -ٖ
كسنذكر في ىذه الفقرة ": عبلـ الضبللة، قاؿأبياف لة كذلؾ نَّ اعتمد الشيخ سعيد حكل عمى السي 
مف فكرة العممانية  االنطبلؽعظـ ضبلؿ في عصرنا ىك أف أل ؛بعض النصكص التي ذكرت ىذه الفرؽ

 . (ُ)..."بمعني البلدينية
مف المبلحظ أف الشيخ قد التـز في النصكص النبكية في تسمية الفرؽ التي ظيرت في التاريخ اإلسبلمي، 

بياف نشأتيا كىي دعكة صريحة منو بالعكدة إلى الكتاب كالسنة في فيـ تمؾ الفرؽ ككيفية التعامؿ معيا، ك 
 كأسباب ظيكرىا.

ِتي َتْفَتِرقُ ) قاؿ: --عف النبي  عف عكؼ بف مالؾ  َعَمى ِفْتَنةً  َأْعَظُمَيا ِفْرَقًة, َوَسْبِعينَ  ِبْضعٍ  َعَمى ُأمَّ
 . (ٕ)(اْلَحاَللَ  َوُيَحرُّْمونَ  اْلَحَرامَ  َفُيِحمُّونَ  ِبَرْأِيِيْم, اأْلُُمورَ  َيِقيُسونَ  َقْومٌ  ُأمَِّتي
ةِ  َىِذهِ  َمُجوُس  اْلَقَدِريَّةُ :)--نس بف مالؾ قاؿ: قاؿ رسكؿ اهللعف أ نْ  َتُعوُدوُىْم, َفاَل  َمِرُضوا ِإنْ : اأْلُمَّ  َواِ 
لـ تزؿ األمة اإلسبلمية تتأثر بمثؿ ىذا النكع مف الناس الذيف ": قائبلن  يعمؽ الشيخ .(٣)(َتْشَيُدوُىْم  َفاَل  َماُتوا

 . (4)..."قد تمر عمى األمة اإلسبلمية مكجات عاتية بسببو مف ىؤالءذكرىـ الحديث الشريؼ، كلكف 
كالمجكس يعطكف  ،مع اهلل كلذلؾ شابيكا المجكس القدرية يثبتكف فاعبلن ": لمحديث قاؿ الشيخ في تفسيره

  .(٘)"لمشيطاف نكع طاعة، كالمرجئة يطيعكف الشيطاف بترؾ التكميؼ فشابيكىـ
مؽ كممة القدرية عمى نفاة القدر؛ كالقدرية قدريتاف: فاألكلى ىي ما ذكرتو ىذه تيط: "(ٙ)الشيخ معمقان  ثـ يعقب

ـ اندثركا بعد مبلحقة حكاـ المسمميف ليـ. كأما يكتفصيبلن كالظاىر أن الركاية، فيؤالء ينفكف القدر جممةن 
 . ..."(ٚ)القدرية الثانية، فيطمقيا أىؿ السنة كالجماعة عمى المعتزلة

                                                
 (. َْٕ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ُ
(، ِّٓٔ): المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ: حديث رقـك (، َٓ/ُٖ(، )َٗ) المعجـ الكبير لمطبراني: رقـ الحديث: ((ِ
ما يذكر مف ذـ الرأم كتكمؼ القياس في مكضع النص، رقـ  :(، كالبييقي في المدخؿ إلى السنف الكبرل: بابُّٔ/ّ)

 .، المستدرؾ: نفس الصفحة(. سكت عنو الذىبيُٖٖ(، )ص: َِٕالحديث: )
باني: حسف، المسند المكضكعي الجامع لمكتب العشرة: كتاب: اإليماف بالقدر، باب: كجكب اإليماف بالقدر، قاؿ االل ((ّ
ما  :اآلجرم في الشريعة: بابك (، ٕٕ/ٕ(، )ُْٗٔسنف أبي داكد: كتاب: السنة، باب: القدر، رقـ الحديث: )ك (، ّٕ/ّ)

 حسنو األلباني، سنف أبي داكد، نفس الصفحة. (.َٖٔ/ِ(، )ّٖٓذكر في المكذبيف بالقدر، رقـ الحديث: )
 (.َْٖ-َْٕ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ْ
 (.َْٗ/ُالمصدر السابؽ: ) ((ٓ
 (.ُِْ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ٔ
فرقة إسبلمية نشأت في أكاخر العصر األمكم كازدىرت في العصر العباسي، كقد اعتمدت عمى العقؿ المجرد  المعتزلة: ((ٕ

 =إلى انحرافيا عف عقيدة أىؿ السنة كالجماعة. كقد في فيـ العقيدة اإلسبلمية لتأثرىا ببعض الفمسفات المستكردة مما أدل
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 المطمب الثاني
 ستدلل بأقوال العمماء في وصف انحرافات الفرق المخالفةال

استعاف الشيخ سعيد حكل بأقكاؿ العمماء في كصؼ عقائد الفرؽ المخالفة، كبياف انحرافاتيـ، حيث 
 اعتمد عمى بعض الكتب التي تحدثت عف الفرؽ ككانت أصكالن في مجاليا.

يقصد –"كبسبب كثرة الكتاب  :قكلوأحمد شمبي، عف الدكتكر  (ٔ)فمثبلن عندما يتحدث عف فرؽ الييكد نقؿ
الذيف اشترككا في تدكيف العيد القديـ، كثرت األخطاء فيو، كيمكننا أف نعطي بعض  -كتاب التممكد

 .(ِ)نماذج"
تكثر الفرؽ في الييكدية كثرة بالغة، كتختمؼ ىذه الفرؽ في مبادئيا كأسس حياتيا كنظرتيا إلى الككف " 

لى ما كراء الككف  . "كا 
في بياف عقائد الفرؽ التي  البغدادماعتمد الشيخ سعيد حكل عمى كتاب )الفرؽ بيف الفرؽ( لعبد القاىر 

 نشأت في التاريخ اإلسبلمي.
قاؿ عبدالقاىر البغدادم: "كأما القدرية المعتزلة عف الحؽ فقد افترقت عشريف فرقة، كؿ فرقة منيا تكفر 

  .......................................،(ٓ)، كاليذلية(ْ)يةمر ، كالع(ّ)سائرىا، كىذه أسماء فرقيا: الكاصمية
 

                                                                                                                                                   

أطمؽ عمييا أسماء مختمفة منيا: المعتزلة كالقدرية كالعدلية كأىؿ العدؿ كالتكحيد كالمقتصدة كالكعيدية. المكسكعة الميسرة =
 (.ْٔ/ُفي األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة: )

 (.ّٕٕ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ُ
 .ِٔٓـ، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، صُٖٖٗ، ٖالييكدية: د. أحمد شمبي، ط-مقارنة األدياف ((ِ
صحاب أبي حذيفة كاصؿ بف عطاء الغزاؿ األلثغ، كاف تمميذا لمحسف البصرم، يقرأ عميو العمـك كاألخبار. أ :الواصمية ((ّ

مؾ. كبالمغرب اآلف منيـ شرذمة قميمة في بمد إدريس بف عبد اهلل ككانا في أياـ عبد الممؾ بف مركاف، كىشاـ بف عبد الم
اني، مؤسسة الشيرست :الممؿ كالنحؿ. كيقاؿ ليـ الكاصمية الحسني الذم خرج بالمغرب في أياـ أبي جعفر المنصكر.

 .(ْٔ/ ُ)الحمبي، بدكف تاريخ، 
فيما ذكرنا مف بدعتو كزاد عميو أف قاؿ كبل  كىـ أتباع عمرك بف عبيد مكلى بني تميـ ككاف يكافؽ كاصبلن : العمرية ((ْ

الفريقيف مف أصحاب حرب الجمؿ فسقكا كىك خالدكف مخمدكف في النار كىؤالء ال يقبمكف شيادة كاحد مف فريقي حرب 
: طاىر بف محمد األسفراييني، أبك المظفر )المتكفى :التبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف. الجمؿ
 .(ٗٔ)ص: ، ـُّٖٗ -ىػ َُّْالطبعة: األكلى، ، لبناف –الناشر: عالـ الكتب ، المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، ىػ(ُْٕ

ف العباد مجبكركف في اآلخرة، كليذا  :اليذلية  ((ٓ أصحاب أبي اليذيؿ العبلؼ، قالكا بفناء مقدكرات اهلل مف الجنة كالنار، كا 
ف اهلل عالـ بعمـ، كقادر بقدرة، كبلىما عيف ذاتو، مريد بإرادة، ال في ذات، متكمـ تسمي المعتزلة أبا اليذيؿ جيمي اآلخر  ة، كا 

ف كاف المعتزلة كميـ جيمية. / ُ) :لكامع األنكار البيية بكممة )كف( ال في ذات، كىك يكافؽ قكؿ جيـ في بعض الكجكه، كا 
ٕٕ). 
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 .(ِ)..."(ُ)كالنٌظامية
فمف حقيقة الخطاب عندىـ كالديف: : "النصيرية عقائد ككصؼ في بياف -رحمو اهلل–كنقؿ قكؿ ابف تيمية 
 . (ٖ)..."كذلؾ عمى الترتيب ،كسمماف ىك الباب ،كمحمد ىك الحجاب ،أف يعمـ عميان ىك الرب

القكؿ بعدـ ختـ النبكة، غبلـ : "أما عقائد القاديانية فقد نقؿ ما كتبو الشيخ حسف أيكب عف مبادئ القاديانية
كىك المسيح المكعكد بو، باب الكحي مفتكح لمناس ، --أحمد ىك الميدم كالنبي المؤيد لشريعة محمد 

 . (ٗ)"كقد نزؿ عميو، تحريـ الجياد...
 قد أجمع عمماء المسمميف عمى أف الخكارج عمى ": نقؿ كبلـ الخطابي (ٓ)خكارجعند الحديث عف الك 

 . (ٔ)..."كأكؿ ذبائحيـ كأجازكا شيادتيـ ،ضبللتيـ فرقة مف فرؽ المسمميف، كرأكا مناكحتيـ
كىذا مف باب العدؿ كاإلنصاؼ عند الشيخ سعيد حكل، حيث لـ يمنعو ضبلؿ الخكارج أف يقكؿ الحؽ 

في بياف عقيدتيـ  كأقكاؿ السمؼ بؿ استدؿ بالسنة ؛فرىـ كلـ يظمميـ في كصفيـفييـ، حيث لـ يك
 كأكصافيـ.

كمف آرائيـ أنيـ ال يركف مخالفييـ مف المسمميف مشركيف ": (ٕ)يمي عف فرقة اإلباضيةحاستدؿ بقكؿ الز  
ال معسكر إكدارىـ دار تكحيد  ،يـ في السر ال في العبلنيةياء مخالفمكيحرمكف دة، نما كفار نعما  ك 

  .(ٛ)"...السمطاف

                                                
، لو مف كتب الفبلسفة كخمط كبلميـ بكبلـ المعتزلة طالع كثيران اـ، قد ظٌ أصحاب إبراىيـ بف يسار بف ىانئ النٌ  :اميةالنظّ  ((ُ

. ىػُِّتكفي النظاـ سنة  ،كىافى ينظـ الخرز ًفي سكؽ اٍلبىٍصرىة كالجؿ ذىًلؾ قيؿ لىوي النظاـالعديد مف المعتقدات الفاسدة. 
 .(ّٓ/ ُ) :الممؿ كالنحؿ، (ُُّ)ص:  :الفرؽ بيف الفرؽ

 (.ُْٕ/ُـ العقائد: )قس -األساس في السنة كفقييا ((ِ
 (.ِْٖ/ُ: )المصدر السابؽ ((ّ
 (.ْْٖ/ُ: )المصدر نفسو ((ْ
كفارقكه بسبب التحكيـ، ككانكا  -رضي اهلل عنو  -: كىـ الذيف خرجكا عمى أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب الخوارج ((ٓ

جع بعضيـ كأصر عمى المخالفة فجادليـ ككعظيـ، فر  -رضي اهلل عنيما  -اثني عشر ألفا، فأرسؿ إلييـ ابف عباس 
آخركف، كقالت فرقة: ننظر ما يصدر مف عمي مف أمر التحكيـ، فإف أنفذه أقمنا عمى مخالفتو، ثـ إنيـ أعمنكا الفرقة، كأخذكا 

 (.ٖٔ/ُفي نيب مف لـ ير رأييـ. لكامع األنكار البيية: )
 (.ْْٓ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ٔ
: أصحاب عبد اهلل بف إباض الذم خرج في أياـ مركاف بف محمد، فكجو إليو عبد اهلل بف محمد بف عطية، اإلباضية ((ٕ

كقيؿ إف عبد اهلل بف يحيى اإلباضي كاف رفيقا لو في جميع أحكالو كأقكالو. قاؿ: إف مخالفينا مف أىؿ القبمة  ِفقاتمو بتبالة
، كغنمية أمكاليـ مف السبلح كالكراع عند الحرب حبلؿ، كما سكاه كفار غير مشركيف، كمناكحتيـ جائزة، كمكارتيـ حبلؿ

قامة الحجة. الم  (.ُّْ/ُؿ كالنحؿ: )محراـ. كحراـ قتميـ كسبييـ في السر غيمة، إال بعد نصب القتاؿ، كا 
 (.ُْْ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ٖ
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كنقؿ كبلـ الشيخ حسف أيكب في كصفو لديف البيائية، حيث يقكؿ متحدثان عف دينيـ: "القكؿ بمكت عيسى 
.. نسخ جميع األدياف .صمبان كعدـ عكدتو بنفسو.. إنكار معجزات األنبياء كالبعث كالحشر كالكعد كالكعيد

 .(ُ)بلحيتيا لمعالـ في عصر التقدـ"كرسكـ عبادتيا كالحدكد الكاردة فييا؛ لعدـ ص
كىكذا سار الشيخ سعيد حكل عمى منيج السمؼ الصالح في االستدالؿ بأقكاؿ العمماء الكبار في كصؼ 

 انحرافات الفرؽ المخالفة كبياف معتقداتيـ الضالة، حيث يرجع لما كتبو األعبلـ الكبار أصحاب الشأف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (.ْْٔ/ُ): قسـ العقائد -األساس في السنة كفقييا ((ُ
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 المطمب الثالث
 من انحرافات الفرق الشاذة لتحذيرا

 االعتصاـف أفي كتبو، كرأل  كبيران  ىؿ السنة كالجماعة اىتمامان أأكلى الشيخ سعيد حكل عقيدة لقد 
 بيما ىك سبيؿ النجاة في الدنيا كاآلخرة، كحذر كثيران مف الفرقة كاالختبلؼ.

ىذه  بعض حرافاتيا كرد عمىكدفاعان عف عقيدة السمؼ الصالح قاـ بالتحذير مف الفرؽ الشاذة كبياف ان
كلكف الميـ  ": سعيد حكل الشيخ ىك معرفة ىذه الفرؽ، يقكؿ لمنجاة أف أكؿ الطريؽ كيرل، االنحرافات

مة كي ال يكاطئ كاحدة منيا عمى ضبللة... كىك بالنسبة لممسمـ أف يعرؼ فرؽ الضبللة مف ىذه األ
كالسنة ما يحفظو بإذف اهلل عف أف يقع في  ىؿ السنة كالجماعة كمف الكتابأف يعرؼ مف عقائد أمكمؼ 

 . (ٔ)"سر فرقة ضالةأ
فكجد عندنا مف يغمك بغير ": اؿقت في انحرافات الفرؽ الشاذة فقعسبلـ ك مة اإلأف أسعيد حكل  الشيخ كبيف

 التأكيؿككجد ...،كما فعمت طكائؼ مف الشيعة االنبياء فيثبت ليـ العصمة حتى فيما خالفكا بو النص
 . (ٕ)..."ا فعؿ المعتزلةالجاىؿ كم

ميات القضايا التي ضمت بسببيا أكمف ": -رحمو اهلل -بكاب التي ضمت فييا الفرؽ فقاؿعف األ كتحدث
 ......، .........مامة كالخبلفة، المكقؼ مف اإل(ٓ)، التكفير بالمعصية(ْ)، التأكيؿ الجاىؿ(ّ)التشبيو :ؽالفر 
 

                                                
 (.ّّٗ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ُ
 (.ّٔٗ/ُالمصدر السابؽ: ) ((ِ
آيات  -في آيات الصفات، كىك منيج قائـ عمى اإلثبات مع التنزيو قاؿ: "كعقيدتي فيو  ان حدد الشيخ لنفسو منيج ((ّ

كي ال نمضي بعيدان: الصفات" انظر: كما سجميا في أكثر مف مكاف اإلثبات مع التنزيو في كؿ آيات كأحاديث  -الصفات 
 .(ُٗ:ص)
: التأكيؿ بمعنى الحقيقة كما يؤكؿ أمره إليو، كمنو أحدىمايعرؼ الشيخ التأكيؿ فيقكؿ: "التأكيؿ في القرآف عمى معنييف،  ((ْ

مىف أيخبركا بو مف أمر المعاد، كعند  ( أم حقيقةّٓ)األعراؼ:  َىْل َيْنُظُروَن ِإلَّ َتْأِويَمُو َيْوَم َيْأِتي َتْأِويُموُ قكلو تعالى: 
أمره كما يؤكؿ إليو مف صدقو كظيكر صحة ما نطؽ بو مف الكعد  ةتفسيره ليذه اآلية يقكؿ: "إال تأكيمو، أم إال عاقب

 . كىك يتكافؽ مع تعريؼ السمؼ لمتأكيؿ.(ُُِٗ/ْ: )الكعيد". األساس في التفسير
يةو ارتكبيا إال إذا أنكر شيئان معمكمان مف الديف بالضركرة، كما يظير ذلؾ ال يحكـ الشيخ بالكفر عمى أم مسمـ بمعص ((ٓ

جميان عمى حكمو عمى معتقدات بعض الفرؽ المخالفة لمعقيدة اإلسبلمية، كيظير ذلؾ عمى حكمو عند الخكارج الذيف لـ 
ا لـ يستحمو أك يكف مف نكاقض يحكـ عمييـ بالكفر. حيث يقكؿ: "فمذىب أىؿ السنة عدـ تكفير أحد مف أىؿ القبمة بذنب م

قسـ  -اإليماف، بينما مذىب الخكارج تكفير المسمميف بكؿ ذنب تمسكان بظكاىر النصكص". األساس في السنة كفقييا
 (.ُِٖ/ُالعقائد: )
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 . (ٕ)"، الغمك(ُ)نفي القدر
 كحذر فيا ككصؼ عقائدىا،اكصأأنو بينيا كنقؿ  ،التحذير مف انحرافات الفرؽ الشاذة كمف منيجو في

فكار التقدمية كالرجعية كاليميف أذ ظيرت في ىذه المكجة إ": فكار الجديدة فقاؿسعيد حكل مف األ الشيخ
  .(ٖ)"كاليسار كالعممانية كالعقبلنية كالمكضكعية كالعاطفية كالتفريؽ بيف الديف كالدكلة

نما حذَّر منيا فقط، سردان دكف الدخكؿ في   دَّ الشيخ عمى ىذه األفكار باإلجماؿ كال بالتفصيؿ، كا  لـ يىري
 عمؽ عقائدىا.

ك نبكة أك في متابعة أىؿ أادعاء ألكىية ": نيا تنحصر فيأ الشيخ صكؿ الضبلؿ كالكفر رآىاأعف أما 
ك تشبيو أك أغير عميـ  عمي ؿ اهلل أك تأكيؿمف نحميـ أك في غمك آؿ بيت رسك  ؽدياف الكافرة عمى تماأل

 .(ْ)"غمك في اعتقاد أك عمؿ
 فرقة الخوارج وموقف الشيخ سعيد حوى منيا:

، كاستعاف بالسنة النبكية في كالتفصيؿ بالبحث الشيخ فرقة الخكارج بالحديث دكف غيرىا مف الفرؽ صَّ خى 
 بياف ظاىرة الخكارج كانحرافاتيـ العقدية كالتحذير منيـ.

 خبلؽ الخكارج التي ينبغي الحذر منيا كىي:أسعيد حكل الشيخ بيف كى 
ساءة الفعؿ. -ُ  إحساف القكؿ كا 
 عدـ التأثر القمبي بالقرآف. -ِ
 الخركج السريع مف الديف. -ّ
 . (ٓ)طالة الشعرا  : كىك حمؽ المحية ك دالتحميؽ كالتسبي -ْ
 في ألنيا تمتبس؛ كأفعاليا ياكأقكال مستمر، بشكؿ اإلسبلمي المجتمع أخطر ما يفرزه كالخارجية"فقاؿ: 
  .(6)لئلسبلـ بسبب تشددىا في المكاقؼ كغيٌمكىا في العمؿ..." األرقي التطبيؽ ظاىرىا

                                                
؛ ألنو يثبت الشيخ اإليماف بالقدر بالعديد مف النصكص القرآنية كالنبكية، فيقكؿ: "كىك الركف السادس مف أركاف اإليماف ((ُ

في الحقيقة فرع اإليماف باهلل كفرع معرفتو، فمف عرؼ اهلل حؽ المعرفة كعرؼ صفاتو مف إرادة كقدرة كعمـ آمف بالقدر 
 (.ٓٓٔ/ِقسـ العقائد: ) -ضركرة. األساس في السنة كفقييا

 (.ّٖٗ/ُالمصدر السابؽ: ) ((ِ
 (.َْٖ/ُ: )نفسوالمصدر  ((ّ
 (.ُْْ/ُ: )نفسوالمصدر  ((ْ
 (.ِْٔ-ُْٔ/ُ: )نفسودر المص ((ٓ
 (.َْٓ/ُ: )نفسوالمصدر  ((ٔ
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أكالن: ألنيـ أكؿ "النصكص الكاردة في شأف الخكارج دكف غيرىا مف الفرؽ:  رةكث في كيرل الشيخ أف السبب
، ثانيان: ألنيـ يغركف العامة بسبب تشددىـ --الفرؽ ظيكران كالناس ال زالكا عمى ذكرو بأحاديث الرسكؿ

 . (1)"كغمكىـ، ثالثان: ألنيـ يجتذبكف أعدادان كبيرة مف الناس بسبب استعداد العامة لمخركج عمى السمطاف
 ْوَلىأَ  َيْقُتُمَيا اْلُمْسِمِميَن, ِمنَ  ُفْرَقةٍ  ِعْندَ  َماِرَقةٌ  َتْمُرقُ  ): اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ،الخدرم  سعيد أبي عف

 .(2)(ِباْلَحقّْ  الطَّاِئَفَتْينِ 
تي من قومٌ  يخُرجُ :) --قاؿ رسكؿ اهلل  صالُتكم ول شيئًا, قراءتيم إلى قراءُتكم ليست القرآن, يقرؤون أمَّ

 ل عمييم, وىو ليم أنو يحَسُبون القرآنَ  يقرؤون شيئًا, صياميم إلى صياُمكم ول شيئًا, صالتيم إلى
 .(3)...(الرَّمّية من السَّيمُ  َيمُرقُ  كما اإِلسالم من َيمُرقونَ  يم,تراقيَ  صالُتيم ُتجاوزُ 
الفاسدة يقرؤكف  باعتقاداتيـسبلـ كلـ يمبثكا أف خرجكا منو يؤالء دخمكا في اإل...ف": سعيد حكل الشيخ قاؿ

، كأخشي أف ينطبؽ ىذا عمي بعض مسممي عصرنا فميحاسب اإلنساف (4)القرآف يحسبكف ليـ كىك عمييـ
 . (5)فسو"ن

، سبلميةمة اإلفي األ الخكارجعالج ظاىرة ف تي أنو بالعمـ الصحيح كبالحجة القكية يمكف أ كيرل
سبلمية عمى التعرؼ عمي كؿ أصكؿ الثقافة اإل كمف ىينا أكثرنا مف الحضٍّ ": -رحمو اهلل -يقكؿ 

الفكر الشاذ، كشرطنا  االعتقادم، كتكجد الحصانة ضدألنو بذلؾ كحده يكجد العاصـ مف الخطأ  ؛كفركعيا

                                                
 (.َُْ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ُ
، (ّٕٓ/ُٕ(، )ُُِٕٓ) :حديثرقـ ال(، مسند أحمد: مسند المكثريف مف الصحابة)مسند أبي سعيد الخدرم  ((ِ
 :سنف أبي داكد: كتابك (، ْٕٓ/ِ(، )َُْٔ) :حديثرقـ الذكر الخكارج كصفاتيـ،  :الزكاة، باب :صحيح مسمـ: كتابك 

، نفس سنف أبي داكد، (، صححو األلبانئَ/ٕ(، )ْٕٔٔ) :حديثرقـ الما يدؿ عمى ترؾ الكبلـ في الفتنة،  :السنة، باب
 .الصفحة

كتاب: السنف الكبرل لمنسائي: ك (، ُْٔ/ٕ(، )ْٖٕٔ): في قتؿ الخكارج، حديث رقـ :السنة، باب :سنف أبي داكد: كتاب ((ّ
المسند المكضكعي الجامع لمكتب العشرة: كتاب: ك (، ْٖٕ/ٕ(، )ُٖٖٓ) :حديثرقـ الالخصائص، باب: ثكاب مف قاتميـ، 

، (. صححو األلباني سنف أبي داكدٕٖ/ِمف عبلمات الساعة الصغرل ظيكر الخكارج، ) :عبلمات الساعة الصغرل، باب
 .نفس الصفحة

ا تفعمو بعض الجماعات التي تنتمي إلى اإلسبلـ زكران كبيتانان، فتقتؿ األبرياء كتسفؾ ال يتصكر عاقؿه في ىذه األياـ م ((ْ
الدماء كتنتيؾ األعراض باسـ اإلسبلـ كتحت راية التكحيد، كتقـك بأبشع الجرائـ بالحرؽ كالتفجير تحت مسمى تطبيؽ 

الجدد الذيف خرجكا عف سياؽ اإلسبلـ الحدكد، كيكفركف الناس، كىذه ىي صفة الخكارج، ال شؾ أف ىؤالء ىـ الخكارج 
 كشريعتو.

 (. ْٖٓ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ٓ
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ليذه الثقافة أف تككف عمي ضكء فيكـ الراسخيف في العمـ مف ىذه األمة ممف شيدت ليـ األمة بالعدالة، 
  .(ٔ)كلـ يعرؼ عنيـ شذكذ اعتقادم أك فتكم تخالؼ إجماعان "

 الخميني وتحذير الشيخ سعيد حوى منو, ومن معتقده الباطل:
: قاؿ، عف الخميني مبينان اعتقاداتو الفاسدة الباطمة محذران منو كاممة أفرد الشيخ سعيد حكل رسالة

أما كقد دخؿ الخميني في زمرة الغبلة المحرفيف كالمنتحميف المبطميف كالمئكليف الجاىمية، فبل بد ألىؿ "
 . (ٕ)"ف يقكمكا فيو ما يفضح أمره كيبيف حالوأالعمـ في ىذه األمة 

 العقائد الشاذة عند الخميني:
 الغمّو في األئمة: -أولً 

غمكا في األئمة، كأعطكا أئمتيـ العصمة، كجعمكا عصمة  (ّ)أف الشيعةسعيد حكل يبيف الشيخ  
اإلماـ أصبلن مف أصكؿ مذىبيـ، فاإلماـ معصكـ مف الخطأ، كأف اإلمامة أعمى مرتبة مف النبكة، يقكؿ 

 . (ْ)الغيب كفي عمـ كؿ شيء"األئمة يشارككف اهلل في عمـ فجعمكا سعيد حكل: "غبل بعضي الشيعة 
ف ىذه الضبلالت فتحت الباب عمى مصراعيو لكؿ إ": فقاؿ مف ىذهعقيدة آثار مف الشيخ ذر حى كما 

سبلـ ما شاء كما ف ينسخ شريعة اإلأف يدعى مقامان لبعض البشر يفكؽ مقاـ األنبياء ك أميككس كدجاؿ 
 .(ٓ)..."أراد
 قوليم بتحريف القرآن: -ثانياً 

خ سعيد حكل أف غبلةى الشيعة مف المتقدميف كالمتأخريف مجمعكف عمى أف القرآف قد يؤكد الشي 
 .(ٔ)حيرٍّؼ كبيدٍّؿ كجرل عميو الزيادة كالنقصاف، كيؤكد ذلؾ بنقكالت مف عممائيـ المعتبريف

                                                
 (.ْْٔ/ُقسـ العقائد: ) -األساس في السنة كفقييا ((ُ
 (.ْٖٕكي ال نمضي بعيدان عف احتياجات العصر: )ص: ((ِ
ما خفيان ككصية، إما جميان  تو كخبلفتو نصان عمى الخصكص. كقالكا بإمام -- : ىـ الذيف شايعكا عميان الشيعة ((ّ . ، كا 

ف خرجت فبظمـ يككف مف غيره، أك بتقية مف عنده. كقالكا: ليست اإلمامة قضية  كاعتقدكا أف اإلمامة ال تخرج مف أكالده، كا 
مييـ مصمحية تناط باختيار العامة كينتصب اإلماـ بنصبيـ، بؿ ىي قضية أصكلية، كىي ركف الديف، ال يجكز لمرسؿ ع

رسالو. الممؿ كالنحؿ: لمشيرستاني ىمالو، كال تفكيضو إلى العامة كا   (.ُْٔ/ُ) ،السبلـ إغفالو كا 
 (.ُْٖ)ص:  :كي ال نمضي بعيدان عف احتياجات العصرالمصدر  ((ْ
 (.ّْٖ-ِْٖص: : )السابؽالمصدر  ((ٓ
 (.ّْٖ)ص:  :المصدر نفسو ((ٔ
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الذم أٌلؼ كتابو الضخـ في أكاخر القرف الثالث عشر اليجرم  (ُ)مف أبرزىـ الطبرسييقكؿ سعيد حكل: "
ؿ الخطاب في إثبات تحريؼ كتاب رب األرباب( أكرد فيو أكثر مف ألفي ركاية مف الركايات الشيعية )فص

 .(ِ)المعتمدة في كتبيـ تفيد القكؿ بالتحريؼ كالنقص"
 تكفير الصحابة: -ثالثاً 

بعدما أٌكد الشيخ سعيد حكل عمى مكانة الصحابة يبيف أف مف عقائد الشيعة التي تكقعيـ في  
 -رضي اهلل عنيما–يكفركف الصحابة كيفسقكنيـ كيضممكنيـ؛ بؿ يخصكف أبا بكر كعمر  الكفر أنيـ

بالمعف كالسٌب، كيؤكد ىذا المعتقد الضاؿ بنقكؿو مف كتبيـ، كيؤكد أف ىذا األمر مستفيض عند عممائيـ 
 .(ّ)كثقات محدثييـ مف المتقدميف كالمتأخريف

ٌؿ حركتو بتكحيد األمة اإلسبلمٌية فقد كاف مف المفركض يقكؿ سعيد حكل: "أما الخميني كالذم نادل في أك 
 .(ْ)أف يسدؿ الٌستار عمى مثؿ ىذه الٌضبلالت بحؽ أطيار ىذه األمة كيعمنيا حربان عمى مف يقكؿ بيا"

ذرى الشيخ مف كنا نأمؿ أف يتصدل ": -رحمو اهلل–التي ينتمي إليو الخميني، فيقكؿعقائد الشيعة  كحى
فريات كينزه كتاب اهلل عف التحريؼ، كيمعف القائميف بنقصانو، إال أنو عاد كأكد كؿ الخميني لمثؿ ىذه الك

نو مف السيؿ عمي الصحابة "إ :)كشؼ األسرار(، حيث قاؿ الخميني ىذا الشذكذ العقدم، كذلؾ في كتابو
 . (ٓ)"اسأف يتناكلكا الكتاب السماكم بالتحريؼ كيسدلكا الستار عف القرآف الكريـ كيغيبكه عف أعيف الن

ف ": كقد بيىف الشيخ سعيد حكل أف الخميني كمف كااله ينكركف السنة النبكية فقاؿ معمقان كمحذران  كا 
مف المعمكـ عند عمماء األحاديث أنو مف أنكر حديثان صحيحان مع األدب فقد فسؽ كمف أنكره مع سكء أدب 

 أف الخميني كشيعتو ينكركف كؿ السنة التي ، ككذلؾ مف أنكر حديثان متكاتران، كقد تبيف مما تقدـ (ٔ)فقد كفر

                                                
، أميف الديف، أبك عمي: مفسر محقؽ لغكٌم. مف أجبلء اإلمامية. لفضؿ بف الحسف بف الفضؿ الطبرسي: االطبرسي ((ُ

. كمف كتبو " في التفسير أيضان " مجمداف، ك" جكامع الجامعنسبتو إلى طبرستاف. لو " مجمع البياف في تفسير القرآف كالفرقاف 
ي في سبزكار، كنقؿ إلى المشيد ". تكف" ك" إعبلـ الكرل بأعبلـ اليدل تاج المكاليد" ك" غنية العابد " ك"مختصر الكشاؼ"

 .(ُْٖ/ ٓلمزركمي ) :األعبلـ. الرضكم
 (.ّْٖ)ص:  كي ال نمضي بعيدان عف احتياجات العصر: ((ِ
 (.ْٕٖ)ص:  المصدر السابؽ: ((ّ
 (.ْٕٖ)ص:  :نفسوالمصدر  ((ْ
 (.ْْٖ: )ص:نفسوانظر: المصدر  ((ٓ
كفير، كرأم ىنا أف مف أنكر الحديث الصحيح مع سكء خالؼ الشيخ سعيد حكل مذىب السمؼ الصالح في قضية الت ((ٔ

بيذا القكؿ؛ إف ما قرره العبلمة الطحاكم: كال نكفر أحدان  -حسب اطبلع الباحث-أدب فقد كفر، كلـ يقؿ أحده مف العمماء 
الديف عمٌي بف صدر الديف محمد بف عبلء  :شرح العقيدة الطحاكية. بذنب ما لـ يستحمو أك أنكر معمكمان مف الديف بالضركرة

 =،عبد اهلل بف المحسف التركي -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط ، محمد ابف أبي العز الحنفي، األذرعي الصالحي الدمشقي
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 . (ٔ)ركيت لنا بأسانيد صحاح"
ٌح عف طريؽ آؿ  كينكر الشيعة األحاديث المكجكدة في كتب السنة النبكية، كال يحتجكف إال ما صى
البيت مف أحاديث، فبل يعترفكف بكتب السنة الستة كعمى رأسيا صحيح البخارم، كعندىـ كتاب ىك بمثابة 

بالركاة الكذابيف، فما فيو مف أحاديث إما مكضكع كىك أكثره أك  يءعندنا كىك الكافي لمكميني، الممالبخارم 
ضعيؼ جدان أم كاهو أك ضعيؼ، فبل يعترفكف بالسنة، كيعترفكف بركايات أئمة الكذب كالكضع مما جمعو 

ة النبكية، يقكؿ الشيخ: "كأما الكميني كغيره، كبذلؾ ىـ ييدمكف األساس الثاني لمشريعة اإلسبلمية كىي السينى 
 .(ِ)نحف فبل نقبؿ ركاياتيـ أصبلن؛ ألنيـ منحرفكف في العقيدة، يستحمكف الكذب في نصرة أىكائيـ"

كىذه بعض الكفريات التي ذكرىا الشيخ سعيد حكل عف الخميني كطائفة الشػيعة، يقػكؿ الشػيخ معٌقبػان عمييػا: 
 .(ّ)اإلسبلمي بإجماع المسمميف بمختمؼ مذاىبيـ"إف مثؿ ىذه األقكاؿ تخرج صاحبيا مف الديف "
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

فحتى لك أنكر أحد المسمميف حديثان صحيحان  (،ِّْ/ِ، )ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة العاشرة، ، بيركت –مؤسسة الرسالة =
نما يفسؽ، فيك لـ يستحؿ ا  بأحد نكاقض اإليماف. لحراـ كلـ يأتً ال يكفر، كا 

 (.ْٖٓ كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
 (.ْٖٔ: المصدر السابؽ: )ص ((ِ
 (.ِْٗ)ص:  :نفسوالمصدر  ((ّ
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 انثانيانفصم 

 يف انذعىة إىل اهلل انشيخ صعيذ حىي منهج
 

 :خمسة مباحثوفيو 

  :الدعوة اإلسالمية أصوليا ومرتكزاتيا عند الشيخ سعيد حوى.المبحث األول 
  :خ سعيد حوى.وسائل الدعوة اإلسالمية وأساليبيا عند الشيالمبحث الثاني 
 .المبحث الثالث: مشكالت العالم اإلسالمي وسبل معالجتيا عند الشيخ سعيد حوى 
 .المبحث الرابع: منيج الشيخ سعيد حوى في إصالح النفس والبيت المسمم 
 .المبحث الخامس: المنيج الحركي في فكر الشيخ سعيد حوى 
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 ادلبحث األول
 حها عنذ انشيخ صعيذ حىيانذعىة اإلصالميت أصىذلا ومرحكزا

 
 

 :ثالثة مطالبوفيو 
 :الدعكة اإلسبلمية معناىا كأىميتيا. المطمب األول 
 :أصكؿ الدعكة اإلسبلمية. المطمب الثاني 
 :مرتكزات الدعكة اإلسبلمية. المطمب الثالث 
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 لمطمب األولا
 الدعوة اإلسالمية معناىا وأىميتيا

 أوًل: معنى الدعوة اإلسالمية:
  في المغة: -أ

، دعكة أم دعكل ة. كفي نسب"يدعك دعكة كدعاء كادعى يدعي ادعاء كدعكل": (ُ)قاؿ الميث
؛ )الرغبة إلى اهلل تعالى( فيما عنده مف الخير كاالبتياؿ إليو بالسؤاؿ؛ كمنو قكلو كالدعاء، بالضـ ممدكدان 

 مف قكلو تعالى: كةالدعداعي اهلل؛ ك  --كالنبي  (.ٓٓ)األعراؼ:   ژ ھھ  ھ ہ ہ ژ تعالى:

 (، أم إلى تكحيده كما يقرب منو.ْٔ)األحزاب:   ژ ٹ ٹ    ٹ ٿ     ٿ  ٿژ

 .(ِ)، كالجمع دعاةألنو يدعك إلى ما يقرب مف اهلل. كقد دعا فيك داعو  ؛الداعي عمى المؤذف أيضان  طمؽى كيي 
 في الصطالح: -ب

 بيا أمراف أك معنياف: الدعكة اصطبلحان ييراد
 تعريفات، منيا: ليا عمى ىذا المعنىك ديف اإلسبلـ نفسو، كؿ: المعنى األ

لصبلح الديف  كافيان  خاتـ النبييف، كامبلن  ، تجدد عمى يد محمد ديف اهلل الذم بعث بو األنبياء جميعان  -ُ
 .الخضكع هلل كاالنقياد لتعاليمو ببل قيد كال شرط -ِ .كاآلخرة

 .(ّ)ىذا المعنى ىك المقصكد ىناكالمعنى الثاني: عممية نشر اإلسبلـ كتبميغو، ك 
كالدعكة اإلسبلمية حركة إحياء ، مف محيط إلى محيط إحياء لنظاـ ما لتنتقؿ األمة بوالدعكة عممية ف

 .(ْ)عمى نبيو الخاتـ --لمنظاـ اإلليي الذم أنزلو اهلل 
 دعكة بأنو: "الجيكد كقد تعددت تعريفات العمماء لمدعكة إلى اهلل، كرٌجح الدكتكر يحيى الدجني تعريؼ ال   
 

                                                
بف عبد الرحمف إماـ أىؿ مصر في الفقو كالحديث، كاف مكلى قيس بف رفاعة، كىك مكلى عبد الرحمف  الميث بن سعد ((ُ

كلد سنة اثنتيف كتسعيف لميجرة كالذم أكقف سنة أربع ، سخيان  مو مف أصبياف، ككاف ثقة سريان بف خالد بف مسافر الفيمي كأص
منتصؼ شعباف سنة خمس كسبعيف كمائة كدفف يـك الجمعة  -كقيؿ الجمعة  -كتسعيف في شعباف. كتكفي يـك الخميس 

 .(ُِٕ/ ْ) :كفيات األعياف بمصر في القرافة الصغرل، كقبره أحد المزارات، رضي اهلل عنو.
 (.ْٔ/ّٖ(، تاج العركس: )ُِٔ/ُْانظر: لساف العرب: ) ((ِ
الدعكة اإلصبلحية في ببلد نجد عمى يد اإلماـ محمد بف عبد الكىاب كأعبلميا مف بعده: عبد اهلل بف محمد بف عبد  ((ّ

 (.ُٗـ، )ص: ََِْىػ/ُِْْالمحسف المطكع، دار التدمرية، الطبعة الثالثة، السنة 
 (.ِّاإلسبلمية في عيدىا المكي مناىجيا كغاياتيا: دكتكر رؤكؼ شمبي، دار القمـ، الطبعة الثالثة، )ص:  الدعكة ((ْ
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فؽ ىدم النبكة"  .(ُ)المبذكلة مف الدعاة لتفعيؿ تعاليـ اإلسبلـ في حياة الناس كى

 ثانيًا: أىمية الدعوة اإلسالمية:
 تتمخص أىمية الدعكة إلى اهلل في األمكر اآلتية:

كأشرؼ  عاة،أئمة الد ىـ خيار الخمؽ فكظيفة األنبياء كالمرسميف الذي ،- -الدعكة إلى اهلل فى إ -ُ
قاؿ تعالى: . (ِ)العباد، فإف اهلل تعالى اصطفى مف عباده خيارىـ ليكمفيـ بالدعكة إليو سبحانو كتبميغ دينو

 .(ّٔسكرة النحؿ:  ) ژ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ

مف أسباب تفضيؿ أمة اإلسبلـ عف غيرىا مف األمـ بأنيا تأمر بالمعركؼ  الدعكة جعؿ --اهلل  فى إ -ِ
 ٿ     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژقاؿ تعالى: ف المنكر أم تدعك إلى اهلل. كتنيى ع

 (.َُُسكرة آؿ عمراف:)  ژ ڤٹ ٹ  ٹ ٹ

ٍيرىةى، أىفَّ رىسيكؿى الثكاب كاألجر العظيـ لمف يدعك إلى اهلل، كييتدم عمى يديو الخمؽ.  كفرة -ّ ٍف أىًبي ىيرى عى
: اهلًل  َن اأْلَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتِبَعُو, َل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِىْم َمْن َدَعا ِإَلى ُىًدى, َكاَن َلُو مِ )، قىاؿى

ْثِم ِمْثُل آَثاِم َمْن َتِبَعُو, َل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن آثَ   . (ّ)(اِمِيْم َشْيًئاَشْيًئا, َوَمْن َدَعا ِإَلى َضاَلَلٍة, َكاَن َعَمْيِو ِمَن اإلِْ
يصاؿ دعكة األنبياء. قاؿ  مف ، كسيمة--الدعكة إلي اهلل -ْ كسائؿ نشر الديف اإلسبلمي كالدفاع عنو كا 

 .(ٗالصؼ:سكرة  ) ژ  ڱ ڱ   ڱ    ڱ  ڳ ڳ      ڳ   ڳ گ گ گ گ   ک ک ژ سبحانو:

خراج الناس مف الظممات إلى النكر -ٓ ًف النًَّبيٍّ ، (ْ)النجاة مف النار يكـ القيامة كا  ذىٍيفىةى ٍبًف اليىمىاًف، عى ٍف حي عى
  :  َعَمْيُكْم َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتْأُمُرنَّ ِبالَمْعُروِف َوَلَتْنَيُونَّ َعِن الُمْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ المَُّو َأْن َيْبَعثَ )قىاؿى

 .(ٓ)(ِعَقاًبا ِمْنُو ثُمَّ َتْدُعوَنُو َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكمْ 
 
 

                                                
 .(ٔ:ص)ـ، ََِٕ/ُِْٖغزة، -الدعكة إلى اهلل: د. يحيى الدجني، الطبعة الثانية، آفاؽ ((ُ
 (.ِِالدعكة اإلصبلحية في ببلد نجد: )ص:  ((ِ
 (.ََِٔ/ْ(، )ِْٕٔف سف حسنة أك سيئة، رقـ الحديث: )صحيح مسمـ: كتاب: العمـ، باب: م ((ّ
 .(كما بعدىا ٖ: ص)انظر: الدعكة إلى اهلل:  ((ْ
(، سنف الترمذم: كتاب: أبكاب الفتف، باب: ما جاء في األمر ِّّ/ّٖ(، )َُِّّمسند أحمد: رقـ الحديث: ) ((ٓ

لكبرل لمبييقي: كتاب: آداب القاضي، باب: ما (، السنف أْٖ/ْ(، )ُِٗٔبالمعركؼ كالنيي عف المنكر، رقـ الحديث: )
ييستدؿ بو عمى أف القضاء كسائر أعماؿ الكالة مما يككف أمرا بمعركؼ، أك نييا عف منكر مف فركض الكفايات، رقـ 

 .، نفس الصفحة(، كحسنو الترمذمُٗٓ/َُ(، )َُِٗٗالحديث: )
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 الثانيالمطمب 
 أصول الدعوة اإلسالمية

فقد أدرؾ  - -ىد الشيخ سعيد حكل إماـ الدعاة بفكره كقممو مف أجؿ الدعكة إلي اهلللقد جا
أحد أىـ ألكية نشر اإلسبلـ كىي راية لمف أراد اليداية، كمحراب  - -ًببىصيرتو أف الدعكة إلي اهلل
كس التي يمكف لنصائح كالدر الشيخ سعيد حكل في مؤلفاتو العديد مف ا رذك التائبيف الراجعيف إلي اهلل، فقد

 :لمدعكة اإلسبلميةأصكالن  -في نظر الباحث– أف تككف

 عمى الكمال والتمام: - -: وجود حزب اهللاألصل األول
عمى الكماؿ كالتماـ،  - -أنو ال بد مف كجكد حزب اهلل "-رحمو اهلل -يرل الشيخ سعيد حكل

لذلة عمى المؤمنيف كالعزة عمى كا - -حيث عندما يكجد أفراد مف المؤمنيف تتكفر فييـ محبة اهلل
كلرسكلو كلممؤمنيف، يضميـ صؼ كاحد كيتكجيكف لتحقيؽ  - -الكافريف كالجياد كتحرير الكالء هلل 

ا يككف حزب يىدؼ مشترؾ، كيعممكف في ساحة العمؿ اإلسبلمي بنظرية كاممة في التربية كالتنظيـ، حين
 .(ُ)"قد كجد عمى الكماؿ كالتماـ  - -اهلل

في صفات األمانة كالصدؽ كالتبميغ كالفطانة كتعميـ  --ئص األمير الكراثة الكاممة لرسكؿ اهللمف خصا
 الكتاب كالسنة كالتربية.

 اإلحاطة بالكتاب كالسنة مع الكعي كالتجربة كمعرفة العصر كأىمو. ؛كمف خصائص رجؿ الشكرل

 ۈ ۈ ۆ ژ ل بقكلو تعالى:كاستدؿ الشيخ سعيد حك  ،الفيـ كالتقكل كالطاعة ؛كمف خصائص الجندم

 فكؿ مائة ألؼ مف الناس يحتاجكف إلى رجؿ دعكة مف الطراز األكؿ. (،ُْٕالصافات: ) ژ ۋ  ۋ ٴۇ
في تفسير ىذه اآلية: "ىؿ تستطيع أف تستفيد مف ىذه اآلية أف كؿ مائة ألؼ  -رحمو اهلل -يقكؿ الشيخ 

 . (ِ)كارث نبكة كامؿ؟" مف السكاف، ينبغي أف يتفرغ لشأنيـ في أمر الدعكة إلى اهلل
 تكجد الجماعة عمي أفمف بايعكه ككانكا فكؽ السبعيف يدؿ ماثني عشر نقيبان  - - كاختيار رسكؿ اهلل

 .(ّ)عندما يصؿ عدد الجنكد إلى مثؿ ىذا العدد

نني أكافؽ أستاذم سعيد حكل، حيث إف المسمميف البد أف يككنكا تحت راية كاحدة تجمعيـ  كا 
 ؤكنيـ، فبل يككنكف فرقان كأحزابان متفرقة.كتظميـ، كترعى ش

 
                                                

 (.ُُ)ص: ،ـُُٖٗاألردف،، مكتبة الرسالة، ُ( دركس في العمؿ اإلسبلمي: سعيد حكل، طُ)
 (.ّْْٕ/ٖ( األساس في التفسير: )ِ)
 (.ُّ- ُِ( انظر: دركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص:ّ)
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 واحد وحركة إسالمية واحدة: - -األصل الثاني: وجود حزب اهلل
أف األصؿ أف يككف المسممكف جماعة كاحدة في العالـ كمو، كأف  -رحمو اهلل -يرل الشيخ 

 لقطر الكاحد فضبلن المسمميف منذ سقكط الخبلفة لـ يستطيعكا تشكيؿ جماعة كاحدة ليا قيادة كاحدة في ا
 عف أف تككف ليـ جماعة في عامة األقطار فقد تفرقكا عمى أسس مختمفة.

في إطار كاحد مكجكد في القرآف الكريـ حيث  عمي كممة كاحدة أف السر في عدـ جمع المسمميف كيرل
 :أسبابًا لمتفرقذكر 
العداكة كالبغضاء  ، يؤدم إلى كجكدةيآغفمة المسمميف عف اإلسبلـ أك جزء منو أك عف تطبيؽ  - أ

 ٿٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ژقاؿ تعالى: الحسد، ك 

ىذه  -رحمو اهلل -الشيخ  فسري، (ُْالمائدة: ) ژ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ
أم ترككه كأىممكه بؿ خالفكه، كمف ذلؾ التكحيد كالشرائع فعكقبكا عمى ذلؾ بالعداكة "قائبلن:  اآلية

نصارل المختمفة العداكة كالبغضاء كىك عقاب مستمر كالبغضاء، أم فألصقنا كألزمنا بيف فرؽ ال
َدبَّ ِإَلْيُكْم َداُء اأُلَمِم َقْبَمُكْم: الَحَسُد َوالَبْغَضاُء, ِىَي ) :- -رسكؿ اهلل قاؿ. (ُ)بيـ كما ىك مشاىد"

 . (ِ)(الَحاِلَقُة, َل َأُقوُل َتْحِمُق الشََّعَر َوَلِكْن َتْحِمُق الدّْينَ 
، كصفات مف - -سبب التأليؼ الحقيقي بيف القمكب ىك رحمة اهللغفمة المسمميف عف  - ب

ک گ گ  گ گڳ ڳ ڳ  ژ  قاؿ تعالى ،ىذه الرحمة حقكفيست

ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 

أم في التناصر كالتراحـ، ": ، يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية(ّ)(ُٕالتكبة:) ژھ ھ 
بينيـ كيحاربكف مف عداىـ، كنعكذ باهلل مف حاؿ أىؿ يد عمى مف سكاىـ، يتناصركف فيما 

عصرنا، فقد أصبح أبناء المسمميف بعضيـ أعداء بعض، كؿ ينصر طبقة مف طبقات الكفر 
 . (ْ)كالنفاؽ كالفسؽ"

قاؿ ، - -تباع غير سبيؿ اهللاىف ال بد مف عبلجو كالسبب الذم يفصؿ جسد األمة ىك  ك كالفرقة 
ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ژ تعالى: 

                                                

 (.ُّْٗ/ّ( األساس في التفسير: )ُ)
المسند المكضكعي ، ك (ْٔٔ/ْ(، )َُِٓ): ( سنف الترمذم: كتاب: أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، رقـ الحديثِ)

حكـ قكؿ  :جامع بياف العمـ كفضمو: بابك (، ّٖٗ/ّإثبات كجكد الحسد، ) :الحسد، باب :ة: كتابالجامع لمكتب العشر 
 .، سنف الترمذم، نفس الصفحةحٌسنو األلباني (.ََُٗ/ِ(، )ُِِِ):العمماء بعضيـ في بعض، رقـ الحديث

 (.ُٔ-ُٓ( دركس في العمؿ اإلسبلمي: )صّ)
 (.ُِّٕ/ْ( األساس في التفسير: )ْ)
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(، يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية: "أم الطرؽ المختمفة في الديف مف الييكدية ُّٓاألنعاـ: ) ژڑ 
 . (ُ)كالنصرانية كالمجكسية كسائر البدع كالضبلالت، فتفرقكـ عف صراط اهلل المستقيـ كىك ديف اإلسبلـ"

-لتشكيؿ جماعة كاحدة باالرتفاع ألخبلؽ حزب اهلل أجمع المسمميف في العالـ -رحمو اهلل -كيدعك الشيخ 
-كالتحمي بيا كاالرتفاع لثقافتو ، كثقافتو كىذا فرصو لكقت(ِ). 

 الذات: ناألصل الثالث: ضرورة العقمية الجماعية ونكرا
كيندمج في أنو ال بد أف يتخمي اإلنساف عف ذاتو في مسيرة القافمة، "-رحمو اهلل– يرل الشيخ

فبل يصح أف ينطمؽ  ،ألف دكره في بعض الطريؽ كىك يشارؾ في البناء فحسبكجسدان؛  الجماعة ركحان 
في الجماعة اإلسبلمية الكاحدة، كال بد مف التأكيد عمى ىذا  الشكريةبؿ بعقمية  ؛اإلنساف بعقمية فردية

 . (ّ)"المعنى لقطع كؿ نفس فردم أك اتجاه دكتاتكرم

 األصل الرابع: عقمية وشخصية البناء:
رر الشيخ أف أخطر ميمات الحركة اإلسبلمية ىي بناء العالـ مف جديد، بداية باإلنساف كمركران يق

 باألسرة كالمجتمع كاألمـ كانتياء بإيجاد نظاـ عالمي يناسب اإلنساف.
لي ك  ،كىذا يحتاج إلى عقمية البناء ة عميو إليجاد خريطة بناء المجتمع كالعالـ اإلسبلمي در الشخصية القاا 

 .مف الصعكد إلي الياكية العالـ كصيانة
الشيخ سعيد حكل أنو ال  كيرل ،كالبداية الصحيحة لكؿ شيء ىك كجكد اإلنساف القادر عمى الكصكؿ إليو

 .(ْ)بد مف إيجاد معاىد لتأىيؿ اإلنساف المؤىؿ لمبناء

 :مراعاة بعض فنون الدعوةاألصل الخامس: 
 بين العفوية والتخطيط: -ٔ

حاربت اإلسبلـ بكافة األسمحة، ككقفت في كجو انتشاره؛ بؿ أىدرت ال شؾ أف القكل الكبرل 
تخطط القكم الكبرل الكثير الكثير مف طاقتيا في سبيؿ القضاء عميو، كنزعو مف قمكب أصحابو، ك 

المسممكف الممتزمكف باإلسبلـ بيف يقؼ ، ك يةإلضعاؼ اإلسبلـ كاستئصالو كالسيطرة عمى األقطار اإلسبلم
 اتجاىيف:

 ، دكف إيجاد خطة عامة شاممة.كعمبلن  رم االنطبلؽ عمى ضكء الكتاب كالسنة عممان اتجاه ي - أ
                                                

 (.ُُٕٗ/ّاس في التفسير: )األس (ُ)
 (.ُٕ( انظر: دركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص:ِ)
 (.ُٔ( المصدر السابؽ: )ص:ّ)
 (.َّ-ِٗ: )ص:نفسو( انظر: المصدر ْ)
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، كىك ال يتناقض مع - -اتجاه يرم أف كضع الخطط جزء مف األخذ باألسباب كتحقيؽ ألكامر اهلل -ب
 ْٖالكيؼ: ) ژ ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ       پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ژقاؿ تعالى: األخذ بالكتاب كالسنة، 

يقكؿ الشيخ سعيد في تفسير ىذه اآلية: "إف ىذه القضية يغفؿ عنيا المسممكف كثيران في عصرنا،  (، ٖٓ -
فبل يسيركف في كثير مف األحياف في الطريؽ المكصمة إلى الغاية المفركضة بأخذ كؿ الكسائؿ المتاحة 

حك إقامة الدكلة كالمستطاعة، يدخؿ في ذلؾ التقصير في األخذ باألسباب نحك إزالة األكضاع الشاذة ن
كبالشكرل، بشرط أف  - -فالحركة اإلسبلمية تعتمد عمى خطط تيتدم بحكـ اهلل، (ُ)اإلسبلمية العالمية"

 (ِ)كؿ ما ينبغي مراعاتو عممية تراعيك  ،قابمة لمتنفيذ مرنة تككف الخطط
 بين المحمية والعالمية: -ٕ

مي بعمؿ إسبلمي محمي، مف العجيب أف ال يمكف أف نقابؿ التخطيط العال": -رحمو اهلل –يقكؿ الشيخ 
معالجة  عكاحدة،... متغمب االتجاىات المحمية عمى الفرائض الكبرل مثؿ كجكب أف يككف المسممكف يدان 

يجاد الصيغ التي تجمع بيف ضركراتيا كبيف المكاءمة مع سير الحركة  أسباب كجكد االتجاىات المحمية، كا 
يجاد الصيغ التنظيمية المر   . (ّ)"يحة كتنمية الثقة في التنظيـ العالميالعامة، كا 

 :المحنة والمنحةبين  -ٖ
إف عمى المسمميف كاجبان يفعمكنو بأنفسيـ، ككاجبان يتحرككف بو إلقامة دكلة : "-رحمو اهلل -يقكؿ الشيخ 

 . (ْ)"في األرض بدالن مف القياـ بالكاجب الشخصي  - -اهلل

 المحمية: تراتيجيةوالسالعالمية  الستراتيجيةاألصل السادس: 
في اإلطار العالمي كفي  استراتيجيتياال بد أف تككف لمحركة اإلسبلمية ": يقكؿ الشيخ سعيد

مف نكع خاص  استراتيجيةالخاصة، التي تفرض عمى الحركة ككؿ  ضاعواإلطار المحمي، فمكؿ قطر أك 
 . (ٓ)"العالمية كالمحمية االستراتيجيةبيف  مف التنسيؽ

الحركة اإلسبلمية  سخرى العامة، كأف تي  االستراتيجية المحمية في كؿ قطرو  الستراتيجيةاكال بد أف تخدـ 
العالمية ما يخدـ القضية اإلسبلمية عامة كتستطيع أف تستفيد مف السمبيات كاف تجعؿ كؿ تحرؾ إسبلمي 

 .(ٔ)المحمية أك العالمية االستراتيجيةيخدـ 

                                                

 (.ِِّٖ/ ٔ( األساس في التفسير: )ُ)
 (.ِّ( انظر: دركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص:ِ)
 (.ّٓ -ّْ( المصدر السابؽ: )ص:ّ)
 (.ّٓ: )ص:نفسوالمصدر  (ْ)
 (.ّٔ: )ص:نفسو( المصدر ٓ)
 (.ّٔ: )ص:نفسو( انظر: المصدر ٔ)



 

- 117 - 

 

التخطيط لمعمؿ كتنفيذ ة ال بد مف كجكد الرجاؿ القادريف عمى المحمية كالعالمي االستراتيجيةكلمكصكؿ إلي 
 .(ُ)قياـ جماعة إسبلمية ناجحة في كؿ قطر، تنبثؽ منيا قيادة إسبلمية عالمية كىذا يعني ؛ىذا المخطط

لـ يغفؿ الشيخ عف ىذا العامؿ الميـ في الدعكة، أال كىك ضركرة كجكد استراتيجية لمجماعة المسممة، 
  تيمؿ التخطيط الكاعي. تسير عمييا كال

 األصل السابع: السير عمى ضوء السنة الكونية:
أف التكميؼ اإلليي مرتبط بسنة اهلل الككنية، فنحف معتدكف بعالـ  يجيمكف اإلسبلمييف كثير مف

قاؿ األسباب كالسنة كقد يخرقو اهلل لمعجزة نبي أك لكرامة كلي، كاهلل يسيؿ لممؤمف ما ال يسيؿ لغيره 
يقكؿ الشيخ  .(ِْٗالبقرة: ) ژ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ژتعالى: 

أم إف النصر مف عند اهلل، ليس عف كثرة عدد كال عتاد، فكثيرة ىي ": في تفسير ىذه اآلية -رحمو اهلل -
 . (ِ)الحاالت التي انتصرت بيا فئة قميمة عمى فئة كثيرة بنصر اهلل"

يؽ كؿ ىدؼ أف نبحث عف سند اهلل كعف أسباب تحقيؽ ىذا فبل بد عند تحق": -رحمو اهلل -كيقكؿ الشيخ 
 .(ّ)"فالبحث عف السنة اإلليية كالسير عمى ضكئيا ال يجكز إىماليا ،اليدؼ

فصياغة الرأم العاـ كالكصكؿ إلى الحكـ كصياغة النفس البشرية لو سند كالغفمة عنيا تفريط، فبل بد مف 
 . (ْ)ةالسنة لمكصكؿ إلى النفس المسمم هالبحث عف ىذ

البد مف مراعاة سنف اهلل الككنية التي أكدعيا في العالـ، كعدـ إغفاليا، فيي سنف ال تحابي أحدان كال 
 تتخمؼ في أم كقت كمكاف.

 :األصل الثامن: مراعاة األصول العامة لمشريعة والقواعد الستثنائية
ال يفرؽ بيف العزائـ في الشريعة اإلسبلمية أحكاـ أصمية كأحكاـ استثنائية، كبعض العامميف 

 كال يمحظ األكضاع االستثنائية كليذا تأثيراتو عمى التفكير كالحركة كالتخطيط. ،كالرخص
عند األصكؿ في المكقؼ مف الكافريف،  كقفتكفي العالـ اإلسبلمي مدرستاف: المدرسة التي يقكؿ الشيخ: "

 كالمدرسة التي نظرت إلي القكاعد االستثنائية كبدأت تطبيقيا.

                                                

 (.ّٕ( انظر: دركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص:ُ)
 (. ٖٕٓ/ُ( األساس في التفسير: )ِ)
 (.ّٖ( دركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص:ّ)
 (.ّٗ-ّٖ( انظر: المصدر السابؽ: )ص:ْ)
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كاإلسبلـ ىك مجمكع األحكاـ األصمية كاألحكاـ االستثنائية،  معتدلكف،ك ي كؿ مدرسة متطرفكف كف
عف اإلسبلـ بؿ قد يككف فرضا عميو تطبيؽ  فعندما يطبؽ المبتمى األحكاـ االستثنائية ال يعتبر خارجان 

 . (ُ)"الحكـ االستثنائي

كاعد االستثنائية لمتشريع، حتى ال يقع عمى األصكؿ العامة لمشريعة عمى أف تيراعى الق يؤكد الشيخ
 المسممكف في حرج كمشقة، كيقعكا في الخطأ في ممارسة فنكف الدعكة.

 :: الشورىالتاسعاألصل 

 ژں ں ڻ   ژقاؿ تعالى: الشكرل سمة أصمية لحزب اهلل بدكنيا يفقد الحزب أصالتو، 

 أكثر الناس استشارة كأكثرىـ عمر فالشكرل مف سمات المؤمنيف األصمية، ككاف الصحابة(،  ّٖالشكرل:)
 .(ِ)-رضي اهلل عنو–

 ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ  ڄ ڦ ژقاؿ تعالى: ممـز  ـالشكرل ألصحابيا إذا تكافرت األىمية فرأيي ىعطكتي 

تباعيـ(،  ُٗٓآؿ عمراف: ) ژ چ ڃ في تفسير  -رحمو اهلل -، يقكؿ الشيخ أم مشاكرة أىؿ الرأم كا 
شيء بعد الشكرل فتككؿ عمى اهلل في إمضائو؛ ألف اهلل يجب أم فإذا قطعت الرأم عمى ": ىذه اآلية

المعتمديف عميو المفكضيف أمكرىـ إليو، كيأخذكف باألسباب كيقكمكف بحؽ اهلل كتنفيذ أمره باستنفاذ الكسع 
 . (ّ)كبذؿ الطاقة"
ف أائميف بعمى الق :. كرد الشيخ(ْ)ـ لؤلقميةمزَّ ف رأم األكثرية مي أأف الشكرل ممزمة ك : الشيخكفي نظر 

ألنيا تعطي األكثرية الحؽ المطمؽ في التحميؿ  ؛بيةغر كىي ليست مف الديمقراطية ال ،الشكرل معممة
كفي الكقائع اليكمية لممسمميف، كتجرل الشكرل في شئكف حزب اهلل عمى  ،كىي فيما ال نص فيو كالتحريـ.
 .(ٓ)قكاعده
ال يصمحيـ إال الشكرل كال ينطمقكف إال بيا كبالشكرل  فالمسممكف: "ردان صائبان كقاطعان بقكلوالشيخ ىنا  يرد

 . (ٔ)"تحؿ المشاكؿ كنتفؽ عمى السير كنتخذ القرار
 
 

                                                

 (.َْدركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص: (ُ)
 .(ٗٔ/ ٕالبف حجر ) :مفتح البار  ((ِ
 (.ُٔٗ/ِ) :( األساس في التفسيرّ)
 (.ْٖدركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص:انظر: ( ْ)
 (.ْٗ( انظر: المصدر السابؽ: )ص:ٓ)
 (.َٓ: )ص:نفسو( المصدر ٔ)
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 : اختيار القيادات وتكوينيا:العاشرصل األ
–بف الخطاب  األصؿ أف تككف اإلمرة عف شكرل كعف رضا المسمميف كمشكرتيـ، قاؿ عمر

َمى َغْيِر َمُشوَرٍة ِمَن الُمْسِمِميَن, َفاَل ُيَتاَبُع ُىَو َوَل الَِّذي َباَيَعُو, َتِغرًَّة َفَمْن َباَيَع َرُجاًل عَ : "-رضي اهلل عنو
 .(ُ)"َأْن ُيْقَتالَ 

فيجب أف تككف ألعضاء حزب اهلل حرية اختيار أميرىـ، فبل يعجز األعضاء عف اختيار كاحد 
ربة يركب األمكر كيخؿ تج يتقدـ لئلمرة قميؿ منيـ لئلمارة، كعمييـ أف يختاركا األعضاء كاألكثر قبكالن، فبل

 . (ِ)بالمكازيف، أك صغير يؤدم إلي احتقار األكبر فقبكؿ الناس لمقائد يعطيو قدرة عمى االتصاؿ كالعمؿ
 صناعة القيادات:: الحادي عشراألصل 

ة تؤىمو ليا مف يناألصؿ أف تعطي القيادة لمف ممؾ خصائص مع": -رحمو اهلل -يقكؿ الشيخ 
كىناؾ شركط أخرم لكؿ نكع مف أنكاع  ،العمـ بالسياسة كبالحرب كمنو متطمبات القيادة العسكرية ؛مياأى

 القيادة.
كلـ يستطع المسممكف إيجاد القيادات المسممة الرشيدة سياسيا كعسكريان، كلـ تظير  ،كىناؾ لتخريج القيادات

 . (ّ)"كما ظيرت في الدعكة كالجياد إال في جيؿ الصحابة
كلـ تستطع الحركات اإلسبلمية المعاصرة تخريج القيادات كرفعيـ لمستكل القيادة مما جعميا "أيضان:  يقكؿ
مف قبؿ نفسيا، فالميمة األكلى لمجماعة إخراج الصؼ القيادم لممسمميف بالتربية كالتعميـ  ىتؤت

 .(ْ)"كالتثقيؼ
 عشر: التوفيقات بين مجموعة أمور صعبة: ثانياألصل ال

 :منيا؛ ة إلى التكفيؽ بيف مجمكعة مف األمكر الصعبة في الظركؼ التي تمر بياتحتاج الدعك 
فبل بد أف تككف الثقة  ،العمؿ السياسي أك الدينيال بد مف كجكد الثقة في القيادة، ك : الثقة كاألمف -ُ

فالثقة تتكلد مف األعمى إلى األدنى إلى األمة مف خبلؿ  ،لكنيا ال تأتي بشكؿ عشكائي ،عمى أعبلىا
 .(ٓ)الكعي كالصبر كالعمـ كالحمـ كاألناة كبعد النظر

                                                
 (.َُٕ/ٖ(، )َّٖٔصحيح البخارم: كتاب: الحدكد، باب: رجـ الحبمى مف الزنى إذا أيحصنت، رقـ الحديث: ) ((ُ
 (.ْٓ-ّٓدركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص: :نظر( اِ)
 (.ٓٓ-ْٓ( انظر: المصدر السابؽ: )صّ)
 (.ٓٓ: )ص:نفسو( المصدر ْ)
 (.ٕٓ-ٔٓ: )ص: نفسو( انظر: المصدر ٓ)
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ذا لـ -ِ لمقاعدة قدر مف  يكف اإلقناع كالكتماف: إذا لـ يكف الكتماف خمؽ الفرد كالجماعة، كا 
دكف تفريط في ذرة منيا ستقع الجماعة في مطبات  طالمعمكمات التي تحتاجيا في ميمتيا فق

 .(ُ)الخطر كلف تحقؽ الجماعة أىدافيا
ىناؾ كضع ال بد فيو مف  ،أسمكباف تممييما ظركؼ الحركة كالجيريةالسرية  كالجيرية: السرية -ّ

 ككضع يقتضي ىذا كذاؾ في كقت كاحد. ،كىناؾ كضع ال بد فيو مف الجيرية ،السرية
فالظرؼ الذم تكاجيو الجماعة  ،في حياتو حاالت مف السرية في كثير مف الظركؼ حيث كاف الرسكؿ 

 كب المناسب.مى اعتماد األسممي
 . (ِ)القيادة الراشدة ىي مف تحدد استعماؿ احدىما في محميا، فممسرية حدكد كلمجيرية حدكدف

 :المركزية كالبلمركزية -ْ
 لعدة أسباب: المركزية الشديدة في العمؿ اإلسبلمي خطرة جدان 

 .أنيا تعقد العمؿ كتشمو، فكؿ أخ أك شعبة عمييا أف تستشير القيادة في كؿ صغيرة ككبيرة -أ 
 تجعؿ الجماعة مستسممة لكؿ ضربة تكجو لقيادتيا. -ب 
ألف عدـ كجكد سمطة شرعية مطاعة يجعؿ تحقيؽ األىداؼ  ؛البلمركزية في العمؿ قاتمة -ج 

، كىنا يطرح السؤاؿ نفسو كيؼ الخركج مف ىذه النزعات المحمية كتتعدد القياداتمك ن، فتمستحيبلن 
 المطبات؟ 
ة في التعميـ كالتككيف ضمف الخطة نتعتمد البلمركزية المر أف  مف ىذه المطبات: إف الحؿ لمخركج

 .(ّ)العامة
في األصكؿ العادية تشرؼ القيادة عمى السير، في األحكاؿ غير العادية تشرؼ المراكز كالشعب، كفي 

بل بد مف المركزية في كؿ فعممية التنفيذ ينبغي اعتماد المركزية في األحكاؿ العادية، أما القرار السياسي 
 . (ْ)ال تصؿ إلى شمؿ في العمؿأألحكاؿ مع مراعاة ا

 : التجمع والنتشار والتركيز:رعش الثالثاألصل 
يطرح بعض اإلسبلمييف تساؤالن عف السبب في عدـ تجمع أصحاب الدعكة اإلسبلمية في مكاف 

 كاحد يقيمكف دكلة إسبلمية.

                                                

 (.ٕٓ-ٖٓ( انظر: دركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص: ُ)
 (. ِٔ-ُٔ)ص: المصدر السابؽ: ( انظر: ِ)
 (.ْٔ: )ص:نفسوالمصدر  (ّ)
 (.ٓٔ: )ص:نفسومصدر ( انظر: الْ)
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ؽ ذلؾ كنجاحيـ كمدل مكائمة الظركؼ يرد الشيخ عمى ىذا التساؤالت بعدة أسئمة عف مدل إمكانية تحقي
 لذلؾ.

فيقكؿ: "ىؿ يتركنا ىذا النظاـ نجتمع كنأخذ حريتنا في اإلعداد؟ كىؿ مف السيؿ أف يخرج كؿ منا مف البمد 
الذم ىك فيو لمثؿ ىذا؟ كىؿ سنستطيع إبقاء مثؿ ىذا التجمع خفيان عف أعيف اآلخريف؟ كىؿ سيككف 

لى أم حد ستسمح لنا بمقدكر إخكاننا في القطر المياجر  أف يستكعبكا األعداد الضخمة اآلتية إلييـ؟ كا 
ذا دخمنا خفية فيؿ نستطيع الحركة بعد ذلؾ؟  .(ُ)..إلخ".قكانيف الجنسية كالجكازات كالقرار أف نستقر؟ كا 

قد رد عمييـ الشيخ سعيد عمى كأصحاب ىذا القكؿ يحتجكف بتجمع الحركة الصييكنية في فمسطيف ك 
 نجميز.كاف ليـ تأييد مف اإلك ف الظركؼ كانت مييئة أباستدالليـ 

كيستدلكف باليجرة إلى المدينة، كبعض الفقياء يركف ضركرة اليجرة إلى دار إسبلـ عندما تصبح دار 
 .(ِ)إسبلـ كالمدينة كانت كذلؾ مع قبكؿ أىؿ المدينة نصرة اهلل كرسكلو

ؿ قطر كتعميؽ التربية اإلسبلمية كالثقافة نو عمينا تعميؽ مفيكـ الحكـ اإلسبلمي في كإالشيخ  كيرل
يجاد حزب اهلل عمى الكماؿ كالتماـ، كعمينا االنتشار في العالـ طكالن كعرضان، كنختار االنتشار  اإلسبلمية كا 

 عمى التجمع كيككف بالجمع بيف االنتشار كالتركيز.
لضماف حرية الحركة  لاألخر فتركز في قطر إلقامة دكلة إسبلمية كنفتح حكاران مع حكاـ األقطار 

 .(ّ)كاالنتقاؿ
 عشر: الجياد: الرابعاألصل 

ف تعطؿ كمف أراد إحياءىا أكادت سعت األنظمة الحالية عمي إسقاطيا، ك  كىك فريضة إسبلمية
فاألسمحة تغيرت ككسائؿ  ،اصطدـ في الكاقع الذم يجعؿ تحقيؽ ىذه الفريضة أمران ذا مطالب متعددة

 ت.االتصاؿ كأجيزة التجسس كثر 
 كىذا الكضع يفرض عمينا أشياء منيا:

 رس الرغبة عند كؿ مسمـ بالتدريب.غتكجيو المربيف ب -ُ
 فاؽ العمؿ العسكرم.آ ومامأكضع الكتب التي تفتح  -ِ
 أف يتجو المسممكف نحك التخصصات التكنكلكجية المتنكعة. -ّ
 أف يتجو المسممكف نحك التخصصات العسكرية. -ْ

                                                
 (.ٔٔدركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص: ((ُ
 (.ٕٔ-ٔٔالمصدر السابؽ: )ص: (ِ)
 (.ٖٔ-ٕٔ: )ص:نفسو( انظر: المصدر ّ)
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 سكرية.تجو الحككمات نحك الصناعات العتأف  -ٓ
 . (ُ)البحث عف العقكؿ المؤىمة لمقضايا العسكرية -ٔ

 عشر: أركان النظرية األمنية: الخامساألصل 
سعيد حكل أف أركاف النظرية األمنية بدأت مف تجربة العمؿ اإلسبلمي في القرف الرابع  يرل الشيخ

 كىي ثمانية أركاف: ؛عشر

ی ی  ژ :ا الذنب، قاؿ تعاليترؾ الذنب: فما مف مصيبة في حؽ عامة الناس إال كسببي -ُ

يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية:  .(َّالشكرل:)  ژ         ی جئ  حئ  مئ ىئ يئ جب حب
( َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكمْ "مف ىـٌ أك ألـ أك مكركه أك قحط أك فقر أك شدة أك سجف أك غير ذلؾ، )

الناس مف المصائب، فإنما  أم ميما أصابكـ أييا"فبجناية كسبتمكىا عقكبة لكـ، قاؿ ابف كثير: 
 . (ِ)ىي مف سيئات تقدمت لكـ"

إقامة التكميؼ: التفريط في الفركض مظنة العقكبة الربانية ككذلؾ إقامة التكميؼ تستجمب رحمة  -ِ
: ) ژ  ے  ے ھ ھ ژقاؿ تعالى:  ،اهلل كعنايتو ألمر بالمعركؼ كالنيي عف فترؾ ا(،  ْٕالرـك

  يستدعي نقمة اهلل كعقكبتو. المنكر

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ژ الحس األمني عند األفراد: قاؿ تعالي: -ّ

في تفسير ىذه اآلية: "أم إف عممكا مكانكـ كاطمعكا  خ(، قاؿ الشي َِالكيؼ: ) ژ ی ی ىئ
عميو يحيطكف بكـ غالبيف يرجمككـ أم يقتمككـ أخبث أنكاع الحؽ، بالرجـ بالحجارة يتيمككـ ثـ 

 . (ّ)يقتمككـ"
مكمفة نأخذ باألسباب مع األمر بالتككؿ، كمف ضمف األسباب  ةة المناسبة عف أمالنظرية التنظيمي -ْ

 البحث عف النظرية التنظيمية المناسبة لكؿ ظرؼ تكاجيو الجماعة.
التقدير الصحيح لممكقؼ: حيف تتحرؾ الجماعات اإلسبلمية ال بد أف تبصر الكاقع بشكؿ صحيح  -ٓ

ني في تأفبل بد مف ال ،تقدير تدمر األمة نفسياكتتخذ عمى ضكء ذلؾ قرارىا، فبسبب خطأ في ال
 تقدير المكقؼ. 

كقمة مف الناس يحسنكا  ،التحرؾ كالحذر: فاالندفاعات المتعجمة في التنفيذ تفسد القرار الحكيـ -ٔ
 حجاـ حيف ينبغي.قداـ كاإلاإل

                                                

 (.ٖٓ-ْٖدركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص: (ُ)
 (.َٖٔٓ/ٗ( األساس في التفسير: )ِ)
 (. َُّٕ/ٔ( المصدر السابؽ: )ّ)
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عطؿ ف ا  اإلطار األمني لكؿ حركة: فبل بد أف يترافؽ العمؿ اإلسبلمي مع كضع اإلطار األمني ك  -ٕ
 بعض األكقات، فأم تفريط أمني يترتب عميو أخطاء.

النظرة البعيدة المدل: فكؿ عمؿ سياسي أك عسكرم لو أبعاد في القرار المتخذ كاحتماالت ال بد  -ٖ
 . (ُ)أف نضعيا في الحساب

 البداية الصحيحة لعمل إسالمي يقوم عمى األسس التالية:األصل السادس عشر: 
 رشد.العمؿ عمى إيجاد الكلي الم -ُ
 .اإلسبلميأف يككف الكلي المرشد ىك مركز التجميع  -ِ
كأف يأخذ ىذا االرتباط طابع  ،بجية مركزية فرديان  المرشدكف في أقطارىـ ارتباطان  األكلياءأف يرتبط  -ّ

 االرتباط بأستاذ مرشد منيـ.
 .مخبلن بالقانكف في أقطارىـ المرشدكف تصرفان  األكلياءأال يتصرؼ ىؤالء  -ْ
ليتكامؿ عمؿ المرشديف  ؛كزية كؿ ما يحتاجو العمؿ اإلسبلمي في كؿ األقطارأف تتكلى جية مر  -ٓ

 .(ِ)لتغطي احتياجات العمؿ اإلسبلمي ؛مع األجيزة المركزية
راشدة ككاممة كمتكاممة مع  إسبلميةجماعة  إلىال زالكا يتطمعكف  اإلسبلمييف أف الشيخ سعيد حكل كيرل

، الراشدة ال زالت حممان  اإلسبلميةف الصكرة المثالية لمجماعة لك ،الكماؿ إلىقرب أأنو قد كجدت جماعات 
  ڌ ژ لقكلو تعالى: ؛فمثبل الجماعة الراشدة ينبغي أف ترتفع بسقؼ أعضائيا إلى رتبة الكلي المرشد

كىذا الكلي كالمرشد ينبغي أف يجتمع حكلو ممف تتكافر فييـ  (،ُٕ)الكيؼ: ژ ژ ڈ      ڈ ڎ ڎ ڌ
المرشدكف في الصؼ القيادم، كلـ تكجد الثقافة المحررة  األكلياءفإذا لـ يكجد  ،ثقافة كخصائص كالتزاـ

 .(ّ)لجند اهلل كااللتزاـ، ال تكجد الجماعة الراشدة

 أركان الجماعة اإلسالمية الراشدة:األصل السابع عشر: 
 :(ْ)يرل الشيخ سعيد حكل أف أركاف الجماعة اإلسبلمية البد أف تتكفر فييا ما يمي

  : ثقافة محددة.أكالن 

 ثانيان: خصائص محددة.

                                                

 (.ٖٖ-ٕٖ-ٖٔ( دركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص:ُ)
 (.ِِ-ُِـ، )ص:ُّٗٗ-قُُّْ، ُ( جند اهلل تنظيمان: سعيد حكم، طِ)
 (.ِٗ( انظر: المصدر السابؽ: )ص:ّ)
 (.ِّ-َّ: )نفسو( انظر: المصدر ْ)



 

- 124 - 

 

 ثالثان: التزاـ ديني محدد.
 رابعان: نظرية تنظيمية ينبثؽ عنيا قائد كأجيزة مختصة.

 خامسان: أف يككف ليذه الجماعة الراشدة سياستيا لكؿ قطر.
عضاء بكتب أركاف الثقافة اإلسبلمية، كتكاصى األ ألزمكا أعضاء الجماعات اإلسبلميةأف الركن األول: 

فإنو في مرحمة ليست طكيمة يمكف أف يتككف الصؼ األكؿ، كالذم تتشكؿ  ،بالخصائص كمغذيات اإليماف
قميـ. ةمنو كحكلو الجماعة الراشد  عمى مستكل كؿ حي كبمدة كا 

أقاـ دكرة ركحية صغرم ككبرم د يكمي مف الذكر كقراءة القرآف ك لك أف إنسانان التـز بكر الركن الثاني: 
 لحققو. 

لك أف الصؼ حاسب نفسو عمى خصائص معينة لكجد ىذا الركف، كىي خصائص الجندية ركن الثالث: ال
التي ذكرتيا سكرة المائدة كخصائص الشكرل ذكرتيا آيات الشكرم كخصائص أربع لمرسؿ ىي: الصدؽ 

 .(ُ)كاألمانة كالتبميغ، كالفطانة

 األصل الثامن عشر: وجود الشخصية اإلسالمية:
 ءإسبلمية خبلَّقة، كذات بعد نظر تدرؾ األمكر إلي أيف تسير ليس بالشي إف كجكد شخصية

كتقدر أف  ،الشخصية التي تعرؼ المكاقع المتقدمة ىذه أكؿ ما يجب التركيز عميو ىك كجكدالسيؿ، ك 
 المشكبلت. كتضع حمكالن تحافظ عمييا كتحاكؿ أف تستكمؿ المفقكد عمى مستكم األىداؼ أك الفرائض 

 اإلسبلمييفكمكاقع  اإلسبلـف يكجد في كؿ قطر مف يعرؼ اإليجابيات التي كصؿ إلييا لذلؾ ينبغي أ
عف المفقكد كيسعي لكجكده  كيبحث...، كيحافظ عمييااقع المتقدمة لؤلعماؿ اإلسبلمية المتقدمة كالمك 

حضارهك  ستشرفة اإلسبلمية، فبل بد مف كجكد الجية الم األمة لأما عمى مستك  ...،بأقرب الطرؽ كأسيميا ا 
قامة فركض الكفايات كالتبصير كالترشيد اإلسبلـألكضاع   .(ِ)كالمسمميف، القادرة عمى حؿ المشكبلت كا 

 داعية لكل مسجد داعية لكل جية:األصل التاسع عشر: 
أف يتحرؾ نحك نفسو بدراسة المنيج كنحك غيره لتدريس  ؛المسمـ ال بد لو أف يتحرؾ في اتجاىيف

 المنيج كالتربية عميو.
أثـ كيظنو خيران،  نفسو ككذلؾ ينشغؿ بغيره فيما ىك فيك داعية لنفسو كداعية لغيره، فبل ينشغؿ بغيره دكف

 نساف أىمو حقيـ مف الرعاية كالعناية كالتربية كالدعكة.يعطي اإل فذا مف الظكاىر المرضية، ككذلؾ أفي

                                                

 (.ِّ-َّ( انظر: جند اهلل تنظيمان: )ُ)
 (.ُْ( انظر: المصدر السابؽ: )ص:ِ)
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تار قطاعان مف قطاعات الحياة أف أىـ ما يتحرؾ نحكه الداعية ىك المسجد، كيخ الشيخ سعيد حكل كيرل
 كيمارس فيو دعكتو.

 فيو سبلـ، كيحرص أف ينظـف ركاد المساجد ىـ أكتاد اإلأل ؛داعية المسجد كيجب أف يتكلى
، كينظـ حمقات الذكر كمجالس الصبلة عمى بالمسجد الشباب كاالطفاؿ كالنساء الحمقات العميمة، كيربط

 .رسكؿ اهلل كتشكيؿ لجاف المسجد المختمفة
ف، كينبغي آكال بد أف يبتعد عمؿ المسجد عف كؿ ما يعطمو، فأكلى االعماؿ تعميؽ التكحيد كالتعمؽ بالقر 

 سبلـ كالمسمميف.عف اإل دافعة عمى مستكم القطر جية ترشد كتف يتفرغ لكؿ جيأ
 . (ُ)داعية ذك حكمة عالية افمكؿ نقابة أك مؤسسة أك شركة أك دائرة حككمية يجب أف يككف لي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (.ّٓ-ِٓ( انظر: جند اهلل تنظيمان: )ص:ُ)
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 لثالمطمب الثا
 مرتكزات الدعوة اإلسالمية

 -في نظر الباحث–األمكر التي يمكف أف تككف خبلؿ مؤلفاتو العديد مف  ذكر الشيخ سعيد حكل
مرتكزات لمدعكة اإلسبلمية، كالتي قد تغيب في زمف كتظير في زمف آخر، كقد تككف أكلكية في عصر 

 كأمران ثانكيان في عصرو آخر:
 ز األول: النتخابات والوزارات والوظائف:المرتك

أف تقميد الكزارة مف األمكر المشركعة ككذلؾ مكضكع االنتخابات أك مكضكع سعيد: " يرل الشيخ
الكظائؼ فميس ىناؾ مف الشؤكف صكاب مطمؽ كال خطأ مطمؽ، كالمسألة ليس فييا صكاب مطمؽ كال 

 .(ُ)"خطأ مطمؽ لكنيا تدكر حسب األصكؿ كالظركؼ
، كال بد أف يككف أعضاء المجمس عمى مستكم رفيع مف ل بد أف يككف لمحركة اإلسبلمية مجمس شكر كال"

ألنو أدرم  ؛كزارةالالعمـ كالعمؿ كالتقكل كالكرع، كىك الذم يتخذ القرار في المشاركة في االنتخابات أك في 
 .(ِ)"بببلده ككضعو

قامة الدكلة اإلسبلمية ك  ىك االنتخابات كالمشاركة في الكزارة كىك طريؽ قد يككف الطريؽ إلى الحكـ كا 
 الحركة اإلسبلمية دراسة إلمكانية النجاح كالفشؿ. مفبطيء كتدريجي كىك األسمـ لمحكـ، لكنو يحتاج 

 كىي معركة تحتاج لدراسة كتخطيط كخبرات، كنبلحظ أثناء خكضيا:
 احتماؿ رشكة الناخبيف. -ُ
 .(ّ) تكاطؤ السمطة مع بعض األطراؼ -ِ

لشيخ مف انقبلب العسكر عمى نتائج االنتخابات إذا لـ تكف ىناؾ قكة تحمي الحركة اإلسبلمية، كيحذر ا
فيقكؿ: "أم نجاح شعبي ال يرافقو قدرة عمى حمياتو ال يساكم شيئان، إذ العسكريكف المنحرفكف قد يثبكف إلى 

ـ...، كدائمان يككف ىذا الحكـ بمجرد أف يجدكا الحركة اإلسبلمية قد كادت تفرض نفسيا عمى الرأم العا
 .(ْ)الكثكب مدعكمان مف الخارج"

، كىك ما حٌذر منو الشيخ قبؿ عدة َُِِكىذا ما حصؿ بالفعؿ في االنتخابات األخيرة في مصر عاـ 
 عقكد، كىذا يبٌيف نظرتو الثاقبة كفيمو الكاعي ألحكاؿ المسمميف كالجماعات المسممة.

                                                

 (.ٗٔمؿ اإلسبلمي: )ص: ( دركس في العُ)
 (.َٕ( المصدر السابؽ: )ص: ِ)
 (.ُٕ-َٕ: )ص:نفسوالمصدر  (ّ)
 .، بتصرؼ(َٕ: )ص: نفسوالمصدر  (ْ)
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 أن الحل ىو: الشيخ سعيد حوى ويرى
 ة الحركة اإلسبلمية عمى الشارع.سيطر  -ُ
 القدرة عمى المراقبة. -ِ
مدادىا لبعض الجيات كمنع نتائجو. -ّ  ضبط تدخؿ السفارات كا 
 تمكيؿ الحمبلت االنتخابية كرصد تحركات اآلخريف. -ْ
 كجكد برنامج قكم مقبكؿ داخميان، يراعي األكضاع الخارجية. -ٓ
 .(ُ)دراسة دقيقة الحتياجات المناطؽ كتطمعات الناس -ٔ
أف الجماعة المسممة في مصر أخذت بما سٌطره الشيخ مف حمكؿ كمحاذير لما كقع ما كقع في  كلك

 مصر، مف انقضاض عمى نتائج االنتخابات كاالستيبلء عمى الحكـ بالقكة.
 المرتكز الثاني: مواجية الحرب النفسية:

فعيتو لمعمؿ، ككنيا تعمؿ عمي ذات اإلنساف، كتحبط دا الحرب النفسية مف أخطر أنكاع الحركب
 فأنت تستطيع أف تحطـ خصمؾ دكف حركب، كاألصؿكتقتؿ فيو ركح التفاؤؿ في الغد كالعمؿ مف أجمو، 

 ، لكف ىناؾ حككمات تستعمميا ضد شعكبيا.العدكةأف تستعمؿ ضد الشعكب كالحككمات  في ىذه الحرب
 منيا ا كنتقف طريؽ الخبلصال بد أف نعرفيا كنفيمي لذا ،اجيكف الحرب النفسيةالمسممكف يك عمي كؿو فك 
 نستعمميا ضد خصكمنا.كيؼ ك 
 .(ِ)كركح االستسبلـ عند الخصكـ كخمؽ أىـ أىداؼ الحرب النفسية إيجاد اليأس كالبمبمةف

 :كى النفسيةف في عدـ الكقكع في الحرب آمنيج القر 

﮵  ژقاؿ تعالى: ، أال نتصكر أف الكافريف سابقكف كمعجزكف -أ ﮴    ﮳     ژھ ے ے ۓ ۓ﮲

فاتكا كأفمتكا مف أف ييظفر بيـ أك كصمكا إلى  م(، حيث يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية: "أ ٗٓألنفاؿ: ا)
كيؼ كالطالب  ،( أم ال يفكتكف كال يجدكف طالبيـ عاجزان  عف إدراكيـَل ُيْعِجُزونَ حاؿ ال يغمبكف معيا )

كة الكافرة ميما بمغت ثقة بنصر اهلل اهلل ثـ جنده، كىذه بشارة لممؤمنيف كشحذ ليمميـ فبل يبالكف بالق
حيث (،  ٕٓالنكر: ) ژ    ھ ہ ہہ ہ  ۀۀ ڻ ڻ          ڻ ڻ ں ں ژقاؿ تعالى:  .(ّ)كتدبيره"

                                                

 (.ُٕدركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص: (ُ)
 (.ٖٗالمصدر السابؽ: )ص:  (ِ)
 (.َُِٗ/ْ( األساس في التفسير: )ّ)
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فائتيف اهلل بأال يقدر عمييـ فييا، أم ال يفكتكف اهلل كمأكاىـ النار  ماآلية: "أيقكؿ الشيخ في تفسير ىذه 
 . (ُ)س المآؿ كبئس القرار كبئس المياد"كبئس المرجع أم مصير أفظع مف النار كبئ

فأمة  (، ُٕٓآؿ عمراف: )  ژ  ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ       ڤ ژقاؿ تعالى:  -ب
قاؿ في التفسير: "أم إنما ذلكـ الشيطاف يخكفكـ  ال تخاؼ إال اهلل ال يمكف أف تغمب في حرب نفسية.
ف كنتـ مؤمنيف حقان فبل تخافكا أكلياء الشيطاف بؿ أكلياءه كيكىمكـ أنيـ ذكك بأس كشدة، فبل تخافكىـ أم إ

 . (ِ)خافكا اهلل كحده"

النساء: )  ژ ژ ژ ڑ ڑ  ک    ک ک ک گگ گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ  ڱ ژقاؿ تعالى:  -ج
يقكؿ  ،حرب اإلشاعة جزء مف الحرب النفسية كالتمقي مف القيادة الراشدة يفكت عمى العدك ىدفو(. ّٖ

يريد مف ىذه األمة أف تككف لدييا مناعة ضد الحرب النفسية كضد حرب  "اهللاآلية: الشيخ في تفسير ىذه 
 ،اإلشاعات، كالمراد أف ىناؾ ناسان إذا بمغيـ الخبر مف سرايا المسمميف كجيكشيـ كانكا يشيعكنو كيذيعكنو

 . (ّ)فيترتب عمى ذلؾ خمؿ في المجتمع"
يستقبمو ف ،ف الناس قد جمعكا لكـ فاخشكىـإاس الذيف قاؿ ليـ الن أف يكىمؾ العدك أنؾ ال تقدر عميو: -د

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ژ قاؿ تعالى:  ،المؤمف بمزيد مف اإليماف كاليقيف كالتككؿ عمى اهلل

يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه , (ُٕآؿ عمراف: )  ژی     جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
يمانان ب"اآلية:  و، كاهلل عند حسف ظف عباده بو، أم إذا ادليمت األمكر عمييـ ازدادكا تككبلن عمى اهلل كا 

 .(ْ)فكاف مراد المشركيف يكميا أف قذؼ اهلل في قمكبيـ الرعب"
 المرتكز الثالث: إحياء الربانية: 

ككذلؾ يقكـ بميمة  ،الرباني ىك الذم يقكـ بكاجب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كالفساد
ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ     ڭ ڭ ڭ  ۇ ژقاؿ تعالى: بو، في الديف كاإلنذار  التفقو

"غمب عمى بعض العباد كالزىاد في األمة يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية: (،  ّٔالمائدة: )  ژ ۅ        ۅ
اإلسبلمية العزلة عف الناس كترؾ الدعكة الشاممة، مع أف ىؤالء أكلى بالقياـ بيذه الشؤكف ككذلؾ العمماء؛ 

 .(ٓ)بؿ األمر في حقيـ أكجب"

                                                

 (.َّّٖ/ٕاألساس في التفسير: ) (ُ)
 (.ّٗٗ/ِبؽ: )المصدر السا (ِ)
 (.ُُّّ/ِ: )نفسو( المصدر ّ)
 (.ّٗٗ/ِ: )نفسوالمصدر  (ْ)
 (.ُّْٓ/ّ: )نفسو( المصدر ٓ)
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ليعممن قوم جيرانيم وليعظنيم وليأمرنيم ولينيونيم وليتعممن قوم من جيرانيم :) -  - الرسكؿ قاؿ
  .(ُ)(منيم العقوبة في الدنياجاعويتعظون ويتفقيون أو أل

 أنو ال بد مف:  -رحمو اهلل  –الشيخ  كيرل
 ، ميمة ىذه الحمقات:قريةمقة إلحياء الربانية في كؿ حي أك ح - أ

 ف.آـ كمجالس الذكر كحمقات القر ربط الناس بحمقات العم -ُ
 تنظيـ الدعكة إلى اهلل كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر. -ِ
 تنظيـ التكافؿ كالخدمة فيما بيف المسمميف. -ّ

 :ال بد مف - ب
صبلحو بالكممة الطيبة.-ُ  إنشاء المجالس المتخصصة بمتابعة كؿ نشاط مف أنشطة الحياة كا 
 .(ِ)ض الكفايةإيجاد المتخصصيف بفركض العيف كفرك -ِ

كجكد العمؿ اإلسبلمي  ،ميمة اإلصبلح ليس نكرة يتكلىأف الذم " -رحمو اهلل –الشيخ  كيرل
الكامؿ المتكامؿ البديؿ عف العمؿ اإلسبلمي الحالي عما يطرح البعض، كليس أف يمتحؽ جميع المسمميف 

سنو كيكجد المفقكد بؿ العمؿ المكمؿ الذم يدعـ المكجكد كيقكم كيح ؛بأحد أنكاع العمؿ القائـ
أف ىذا العمؿ يكاد يككف مف فركض الكفايات كفي حؽ بعض األشخاص فرض  كيرل. (ّ)"المفركض

 .(ْ)عيف
 شروط الرباني:

 أنو ال بد مف تكافر أربعة شركط في الرباني: -رحمو اهلل– يرل الشيخ

 .(ِٖ)الرعد:  ژ ىث مث جث    يت ىت ژ كاتصاؿ القمب باهلل تعالىالذكر كثرة  -ُ

    ژ ژ           ڈ ڈ     ڎ ڌڎ ڌ ڍ    ڍ ڇ ژ، قاؿ تعالى: شرط الربانية العمـ -ِ
 (. ٕٗ)آؿ عمراف: 

                                                

 :( كنز العماؿ: لممتقي اليندم، كتاب: الصحبة مف قسـ العماؿ، باب: في حقكؽ ترتب عمى الصحبة، رقـ الحديثُ)
(، َّٗ) :ركاية الحديث كركاتو، رقـ الحديث جمع الفكائد: لمسكسي الردكاني، كتاب العمـ، باب(. ْٖٔ/ّ(، )ْٖٔٓ)
الكبير، كفيو بكير بف معركؼ، قاؿ البخارم: اـر بو، ككثقو أحمد في ركاية،  ي(. قاؿ الييثمي: ركاه الطبراني فٖٓ/ُ)

 الحديث ضعيؼ. (.ُْٔ/ُ) كضعفو في أخرل، كقاؿ ابف عدل أرجك أنو ال بأس بو. مجمع الزكائد:
 (.ُِٕ -ُِٔ)ص:( كي ال نمضي بعيدان: ِ)
 (.ُّْ)ص: انظر: المصدر السابؽ: ( ّ)
 (.ُّْ)ص: : نفسوانظر: المصدر ( ْ)
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 األجكاء المساعدة: لينمك طالب الربانية عممان كعمبلن كحاالن. -ّ
العمؿ الدعكل التعميمي: ليخرج الرباني مف إطاره الذاتي إلى اإلصبلح، بالتعميـ كالدعكة كاألمر  -ْ

 .(ُ)منكربالمعركؼ كالنيي عف ال
أنو ال بد مف تأسيس حمقات طبلب الربانية، التي تتابع األخذ العممي لطالب الربانية، " -رحمو اهلل -كيرل

 .(ِ)"كتحثو عمى القياـ بالدعكة كالتعميـ كالتضحية، كال بد مف كجكد مؤسسات تتابع ىذه الشؤكف
 مراتب الكمال: ىحدالمرتكز الرابع: الوصول إل

 ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژ : قاؿ تعالي

،  مراتب الكماؿ أربعة: رتبة النبكة انتيت بكفاة الرسكؿ .( ٗٔالنساء: ) ژ ژ ژ  ڈ ڎڈ
الصديقية كالشيادة كالصبلح، كىي ميزاف قكة اإلسبلـ  :كبقي ثبلث مراتب كماؿ كىي مستمرة في األمة

 .كضعفو
في صدؽ ظاىره بالمعاممة كباطنو في  : ىك المبالغؽاآلية: "الصٌدييقكؿ الشيخ في تفسير ىذه  

المراقبة، كالشيداء: الذيف استشيدكا في سبيؿ اهلل، كالصالحيف: أم مف صمحت أحكاليـ كحسنت أعماليـ، 
قاؿ اإليماف كالعمؿ الصالح،  :عمى ركنييف ـألنو يقك  ؛مستمر لكنو ضعيؼ الصبلحمرتبة الصبلح: ف اأم

    ژ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژتعالى: 
 .(ٗرة العنكبكت: سك )(ّ)

يَماَن ) :اإليماف كالعمؿ الصالح مكجكداف في األمة، لكف اإليماف يحتاج إلى تجديد مستمرف ِإنَّ اإلِْ
يَماَن ِفي ُقُموِبكُ   --كقكلو (ْ)(مْ َلَيْخَمُق ِفي َجْوِف َأَحِدُكْم َكَما َيْخَمُق الثَّْوُب, َفَيْتُمو, َفاْتُموا اْلُقْرآَن ُيَجدُّْد اإلِْ

 .(ٓ)"َأْكِثُروا ِمْن َقْوِل َل ِإَلَو ِإلَّ اهللُ ""، قيؿ: يا رسكؿ اهلل، ككيؼ نجدد إيماننا؟ قاؿ:  ددوا إيمانكمج"
 الشيخ سعيد حكل أف الدعكة إلى اهلل ذات شقيف: تذكير مف ناحية، كتجديد مف ناحية أخرم، كمف  كيرل
 
 

                                                

 (.ُِْ -ُُْكي ال نمضي بعيدان: )ص:  (ُ)
 (.ُِْ -ُُْ: )ص: السابؽ( المصدر ِ)
 (.َُُٖ/ِ( األساس في التفسير: )ّ)
(. ْٓ/ُ(، )ٓ): ب: اإليماف، رقـ الحديث(. كالمستدرؾ: كتإّ/ُّ(، )ْٖ) :( المعجـ الكبير لمطبراني: رقـ الحديثْ)

سناده حسف»(، كقاؿ: ِٓ/ُذكره الييثمي في "مجمع الزكائد" ) ، كقاؿ الحاكـ: "ىذا حديث لـ «ركاه الطبراني في "الكبير"، كا 
 يخرج في الصحيحيف كركاتو مصريكف ثقات".

 :ؾ: كتاب: التكبة كاإلنابة، رقـ الحديث(. المستدر ِّٖ/ُْ(، )َٕٖٗ) :( مسند أحمد: مسند أبي ىريرة، رقـ الحديثٓ)
 .ا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه"(. قاؿ عنو الحاكـ: "ىذِٖٓ/ْ(، )ٕٕٓٔ)
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ِة َعَمى َرْأِس ُكلّْ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدُّْد َلَيا ِديَنَياِإنَّ المََّو َيْبَعُث ِليَ ) :ىنا تكجد فكرة المجدد  .(ُ)(ِذِه اأْلُمَّ
ُة اهلِل :) --قاؿ َعَمى اْبِن اْلِعْمُم ِعْمَماِن, َفِعْمٌم ِفي اْلَقْمِب, َفَذِلَك اْلِعْمُم النَّاِفُع, َوِعْمٌم َعَمى المَّْساِن َفَذِلَك ُحجَّ
 .(ِ)( آَدمَ 

لشريعة ليا سياج ىي السنة كاألدب، ككذلؾ الصبلح كالشيادة تقكياف بكجكد مقاـ فالفريضة في ا
عمى مقاـ  مف تعميؽ مقاـ الصبلح فقط، دكف تنمية رغبة الشيادة كلـ نربٍّ  فإذا بذلنا جيكدان  ،الصديقية

 الصديقية يبقي مقاـ الصبلح ضعيفان.
دان لتعميؽ معاني الشيادة كالصديقية، كحيف نبذؿ جيكدان في تعميؽ معنى الصبلح يجب أف نبذؿ جيك 

 بذلؾ تتكامؿ حياة المجتمع المسمـ.
حياء معاني الصديقية يكمف في التفتيش عف دقائؽ إيمانية كدقائؽ قمبية، كاإلخبلص كالزىد كالمحبة  كا 

 .(ّ)كالتسميـ كالرضا
 .المرتكز الخامس: مؤكدات الربانية
 ف مؤكدات الربانية:العديدى م -رحمو اهلل -يذكر الشيخ سعيد حكل

             ڌ ڌ ڍ    ڍ ڇ ژقاؿ تعالى: : األصؿ عندنا أف رتبة الربي كالرباني كالعالـ كاحدة، المؤكد األول

(، يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية: "الرباني منسكب إلى ٕٗآؿ عمراف:)  ژ ژ   ڈ ڈ     ڎ ڎ
طاعتو، كلكف يقكؿ: ككنكا متمسكيف بديف اهلل الرب بزيادة ألؼ كنكف، كىك الشديد التمسؾ بديف اهلل ك 

 . (ْ)كطاعتو كىذا يقتضي عممان كفقيان كحممان"

                                                

(، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ: كتاب: الفتف ِّّ/ٔ(، )ِٕٓٔ) :( المعجـ األكسط لمطبراني: رقـ الحديثُ)
ىبي، كصححو السندم في شرحو البف ماجو. انظر: حاشية (. سكت عنو الذٕٔٓ/ْ(، )ِٖٗٓ) :كالمبلحـ، رقـ الحديث

 (.َُٓ/ِ) ،بيركت، بدكف طبعة -دار الجيؿ  ،نكر الديف السندم :السندم عمى سنف ابف ماجو
سنف  ،(ِٖ/ٕ(، )ُّّْٔ) :( مصنؼ ابف أبي شيبة: كتاب: الزىد، باب: ما ذكر عف نبينا في الزىد، رقـ الحديثِ)

(. قاؿ السمرقندم: إسناده صحيح مكقكفان عمى ّْٕ/ُالتكبيخ لمف يطمب العمـ لغير اهلل، )الدارمي: )المقدمة(، باب: 
(. أما البييقي فقد ركاه ُٖٖ/ّ(، )َُْٓ) :الحسف بف عمي. شعب اإليماف لمبييقي: كتاب: شح المرء بدينو، رقـ الحديث

 عف الشافعي تارة كعف الفضيؿ بف عياض تارة أخرل.
 (.ُْٓ-ُّٓ: )ص: ( كي ال نمضي بعيدان ّ)
 (.َُٖ/ِ( األساس في التفسير: )ْ)
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﯁   ژ قاؿ تعالى:      ﯀  ﮿ ﮾  ﮽  ﮹  ﮺ ﮻﮼   ﮸  ﮷  ﮳         ﮴﮵  ﮶   ﮲  ھ ے ے ۓ ۓ   

: ىـ الربانيكف، قاؿ الحسف: فاآلية: "الربيك يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه (،  ُْٔآؿ عمراف: ) ژ 
،، كقاؿ: عمماء صبر، كابف كثير: أم أبرار أتقياءعمماء كثير

 .(ِ)"(ُ)"ورثة األنبياء ء"العمما 
كيحتاج عصرنا إحياء ىذه المعاني، كمف أخطر الحاالت التي تظير في األمة اإلسبلمية بقاء اإليماف في 

َفَياُء اأَلْحاَلِم, َيُقوُلوَن ِمْن َيْأِتي ِفي آِخِر الزََّماِن َقْوٌم, ُحَدثَاُء اأَلْسَناِن, سُ ): --صدكر الحناجر قاؿ
 َحَناِجَرُىْم, َفَأْيَنَما َخْيِر َقْوِل الَبِريَِّة, َيْمُرُقوَن ِمَن اإِلْساَلِم َكَما َيْمُرُق السَّْيُم ِمَن الرَِّميَِّة, َل ُيَجاِوُز ِإيَماُنُيمْ 

 .(ّ)(َقَتَمُيْم َيْوَم الِقَياَمةِ َلِقيُتُموُىْم َفاْقُتُموُىْم, َفِإنَّ َقْتَمُيْم َأْجٌر ِلَمْن 

 ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژقاؿ تعالى: األنفس، تزكية  --ككاف مف ميمات الرسكؿ

يقكؿ الشيخ في (،  ُُٓالبقرة: ) ژ ې ې ې ې ۉ ۉ     ۅ ۅ ۋ ۋ
"بعض ميمات رسكؿ اهلل كأف مف الكراثة الكاممة لرسكؿ اهلل أف يقكـ إنساف بيذه تفسير ىذه اآلية: 

ألنفس بالعمـ كالعمؿ كالحاؿ كالقدكة، كيقيـ حمقات التبلكة كالتفسير، كحمقات السنة افيزكي  الكظائؼ،
 . (ْ)كالفقو"

فإذا لـ يكجد المربي المزكي المعمـ ال نصؿ إلى النفس المزكاة كال إلى القمب ": -رحمو اهلل–كيقكؿ الشيخ 
 . (ٓ)"السميـ

ـ: التقكل كالعبادة كىما متبلزمتاف، كالطاعة ككاف الرسؿ : ىناؾ أىـ ثبلث قضايا في اإلسبلالمؤكد الثاني
فقو العبادة كالتقكل  - -، ككاف أىـ الفقو في ديف اهلل(َٓآؿ عمراف: ) ژ ۋ ۋ ٴۇ ژ يقكلكف

، كفي مكضع آخر: (ٔ)قاؿ في تفسيرىا: "فاتقكا اهلل في تكذيبي كخبلفي كأطيعكف في أمرم" كالطاعة.
 . (ٕ)اف""التقكل كالعبادة ىما متبلزمت

                                                

 :( سنف ابف ماجو: كتاب: اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، باب: فضؿ العمماء كالحث عمى طمب العمـ، رقـ الحديثُ)
، (ِِٖٔ) :سنف الترمذم: كتاب: أبكاب العمـ، باب: ما جاء في فضؿ الفقو عمى العبادة، رقـ الحديث ،(ُٖ/ُ(، )ِِّ)
(. ِٖٗ/ُ(، )ِٖٗ) :رقـ الحديث, صحيح ابف حباف: كتاب: العمـ، باب: ذكر كصؼ العمماء الذيف ليـ الفضؿ ،(ْٖ/ٓ)

 .، سنف الترمذم، نفس الصفحةصححو األلباني
 (ٖٖٖ/ِ) :األساس في التفسير (ِ)
سمـ: كصحيح م ،(ََِ/ْ( )ُُّٔ) :( صحيح البخارم: كتاب: المناقب، باب: عبلمات النبكة في اإلسبلـ، رقـ الحديثّ)

 (.ْٕٔ/ِ(، )َُٔٔ) :رقـ الحديثكتاب: الزكاة، باب: التحريض عمى قتؿ الخكارج، 
 (.ِّّ/ُ( األساس في التفسير: )ْ)
 (.ُُٔ-َُٔ( كي ال نمضي بعيدان: )ص:ٓ)
 (.ِٖ/ِ( األساس في التفسير: )ٔ)
 (.َُُّ/ِ) :( المرجع السابؽ ٕ)
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ككذلؾ إف كانت الخبلفة ظالمة  ،أما طاعة كلى األمر فيي في حاؿ االستقامة ، فالطاعة هلل كلمرسكؿ
 كتقيـ كتاب اهلل. كـعترؼ هلل بالحلكنيا ت

أما في حالة االختيار فبل  ،فالطاعة معركضة عمى المسمـ بسمطاف القانكف ؛فإف كاف النظاـ كافران 
(،  ٗٓالنساء: ) ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی ژ :و تعالىيدخؿ النظاـ الكفرم في قكل
مف المسمميف، كأكلكا األمر ىـ األمراء المسممكف، قاؿ ابف عباس:  ماآلية: "أيقكؿ الشيخ في تفسير ىذه 

في مكضع آخر: "كلكف سمطاف القانكف يطالبو فيك مضطر  -رحمو اهلل -. كقاؿ(ُ)ىـ أىؿ الفقو كالديف"
 . (ِ)لطاعة االختيارية في ىذه الحالة تككف لمعمماء الربانييف"لمطاعة اإلجبارية، كا

 النبكة. ثةكف لمعمماء الربانييف فيـ كر كيفتي الشيخ سعيد حكل ىنا بأف الطاعة االختيارية تك
 َرُسولَ  َيْسَأُلونَ  النَّاُس  َكانَ ": كىك تفسير ابف عباس ألكلى األمر: العمماء كاألمراء كيشيد لو حديث حذيفة

 .(ّ)"ُيْدِرَكِني َأنْ  َمَخاَفةَ  الشَّرّْ  َعنِ  َأْسَأُلوُ  َوُكْنتُ  الَخْيِر, َعنِ   وِ المَّ 
تقكم القمب كالسمكؾ ككماؿ  ألف الربانييف مف كرثة األنبياء ىـ القادركف عمى إيصاؿ اإلنساف إلى التقكل:

 .(ْ)العبادة كمقاـ اإلحساف
 المؤكد الثالث: دور الربانيين:

ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک ک  ڇ ژقاؿ تعالى: 

 .( ْْالمائدة: ) ژ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

 (ّٔالمائدة: ) ژ ڭ ڭ ڭ  ۇ    ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ژ كقاؿ سبحانو:

األكؿ: أف يحكـ كتاب اهلل  ؛ىناؾ طبقتاف في بني إسرائيؿ كاف مف المفركض أف يقكما بدكريف رئيسييف
ينيكا عف المنكر. كىناؾ دكر ثالث: نصت عميو اآلية كلكف ككنكا ربانييف  المجتمع اإلسرائيمي، الثاني: أف

 بما كنتـ تعممكف الكتاب كبما كنتـ تدرسكف.
 .(ٓ)عالميان  تياران  فف كجماعة التبميغ تشكبليالمسمم اإلخكافالشيخ أف جماعة  كيرل

تبميغ القائمة عمى الدعكة كجماعة ال ؛ر بقدرأنو بمقدار ما يأخذه اإلنساف في جماعة مقدَّ يرل الشيخ 
 ف القائمة عمى الكعي كالحركة.يالمسمم كاإلخكاف

                                                

 .(َُُِ/ِ): األساس في التفسير (ُ)
 (َُُْ/ِ( المصدر السابؽ: )ِ)
 .(ٖٗسبؽ تخريجو: )ص:( ّ)
 (.ُّٔ-ُُٔ( انظر: كي ال نمضي بعيدان: )صْ)
 (.ُْٔ-ُّٔ( انظر: المصدر السابؽ: )صٓ)
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كىناؾ  ،أف العمماء كالربانييف بدأ أثرىـ ككجكدىـ يقؿ أماـ النشاطات التنظيمية كالدعكية كالحركية كيرل
ب كىذا يقتضي إيجاد محمؿ يجتمع فيو الفقو كالنضج الركحي مع الح ،ثغرة في النضج الركحي كالعممي

 . (ُ)كالكد لكؿ العامميف لئلسبلـ
 البداية الصحيحة في التربية اإلسالمية:المرتكز السادس: 

نظرية كاضحة عف رؤية مميزة، ك  (ة)تربيتنا الركحي وفي كتاب -رحمو اهلل –يقدـ الشيخ 
ثر عف كفي األ ،أنو نقطة البداية في التربية اإلسبلمية ىي اإليماف كيرل ،كعف السير الركحي (ِ)التصكؼ
يَماَن َقْبَل َأْن ُنْؤَتى اْلُقْرآنَ "الصحابة  فالقرآف لو خصائصو كال يأخذ اإلنساف منو خطأ  ،(ّ)"ِإنَّا َقْوٌم ُأوِتيَنا اإلِْ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ژقاؿ تعالى: سيا، مإال إذا كاف مؤمنان، فإذا كانت القمكب مؤمنة ال

الشيخ في تفسير ىذه  (، يقكؿ ُِْالتكبة: ) ژ  ڤ ڤ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
أيكـ زادتيـ ىذه إيمانان أم ىذا ما يقكلو بعضيـ لبعض إنكاران كاستيزاءن  :اآلية: "فمف المنافقيف مف يقكؿ

كتعميقان عمى السكرة، فأما الذيف آمنكا فزداتيـ السكرة يقينان كثباتان أك خشية كالتزامان، كيستبشركف بزيادة 
 . (ْ)اهلل"اإليماف بكعد اهلل مع قياميـ بحؽ 

خالص اإليماف حتى يستفيد مف القرآف، يبلمسو مبلمسة  القمب بأف نجعمو مؤمنان  فبل بد أف نطبَّ 
فبل بد مف التركيز عمى إصبلح القمب، فيي البداية الصحيحة ليخرج القمب مف دائرة إغراء  ،صحيحة
يكحي بعضيـ إلى بعض  نس أك الجفشياطيف اإل ،نسان أك جنان إسكاء كاف الشيطاف  وككسكستالشيطاف 

 زخرؼ القكؿ غركران.
بؿ ما يصمح القمب العمـ كالفكر  ؛كال يعني إصبلح القمب إىماؿ الفكر": -رحمو اهلل -يقكؿ الشيخ 

 .(ٓ)"كالمعرفة مع الذكر كالعمؿ كغير ذلؾ

                                                

 (.ُْٔ( انظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص:ُ)
ار الشيخ سعيد التصكؼ السني، كقد س -ّالتصكؼ البدعي، ك -ِالتصكؼ الفمسفي، ك -التصكؼ ثبلثة أنكاع: ا  ((ِ

الصكاب أنيـ ك " ، حيث يقكؿ: -رحمو اهلل–حكل عمى النكع الثالث مف التصكؼ، الذم امتدحو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
مجتيدكف في طاعة اهلل كما اجتيد غيرىـ مف أىؿ طاعة اهلل ففييـ السابؽ المقرب بحسب اجتياده كفييـ المقتصد الذم ىك 

/ ُُ) :يف مف قد يجتيد فيخطئ كفييـ مف يذنب فيتكب أك ال يتكب. مجمكع الفتاكلمف أىؿ اليميف كفي كؿ مف الصنف
، أما الشيخ سعيد قد التـز في تصكفو الكتاب كالسنة كسار عمى عقائد أىؿ السنة كالجماعة ككاف باسو شديد عمى (ُٖ

. قضايا العقيدة عند الشيخ سعيد جيمة التصكؼ كما كاف يدارم في كممة الحؽ كما رأينا مكقفو سابقان مف جيمة المتصكفة
 .ِٓحكل: محمد بربخ: ص

 .(ُُٕ/ ّ) (،ُِٗٓ: كتاب: الصبلة، باب: جامع أبكاب صبلة اإلماـ، رقـ )السنف الكبرل لمبييقي (ّ)
 (.ِّٖٕ/ْ( األساس في التفسير: )ْ)
 (.ٖٗ-ٖٖـ، )ص:ُٗٗٗ( تربيتنا الركحية: سعيد حكم، دار السبلـ، ٓ)
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مع أصحابو، حيث يككف الصحابي مندفعان نحك  -  -ىناؾ ظاىرة كاضحة في حياة الرسكؿ 
ة أك بعد يككذلؾ كؿ إنساف تكجو إلى اهلل بعد جاىم ،إلرجاعو إلى دائرة االعتداؿ  خؿ الرسكؿالعمؿ فيتد

المربي أف ينقؿ قمب اإلنساف مف الحرص إلي الصحة  ىفعم ،قبكؿ لمحؽ يقبؿ كيندفع في الطريقة إلي اهلل
 .الشيطاف إلقاءاتىذه االندفاعة الصادقة فإذا فشمنا في ذلؾ نعرضو لقبكؿ  مستغبلن 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ژقاؿ تعالى: 

"إف أكؿ ما ينبغي أف يعالجو المربكف ىك مرض يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية: (،  ّٓالحج: ) ژ﮵
القمب كقسكتو كمرض القمب النفاؽ، كقسكة القمب مرض غير النفاؽ، كال يتخمص اإلنساف مف النفاؽ 

 .(ُ)ذلؾ"كقسكة القمب إال ببذؿ جيد ذاتي ل
غراءاتو فالقمب المريض أك القاسي يفتتف بإلقاء الشيطاف مف  قمبال ىذا لذلؾ ال بد أف ننقؿ ،كا 

 مرضو إلى صحتو كمف قسكتو إلى خشكعو حتى نجنبو فتنة الشيطاف.
فالعمـ ىك الطريؽ  ، كثقة أكبر،الشيطاف بخشكع أكثر إلقاءاتكأىؿ العمـ ىـ الذيف يخرجكف مف 

ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ېې ې  ژؿ تعالى: قا ،لصبلح القمب

ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَمى اْلُقُموِب  ) --اهلل  يقكؿ رسكؿي (  ْٓالحج: ) ژ ې ى ى ائ ائ    ەئ  ەئ
ْكَتٌة َسْوَداُء, َحتَّى َعْرَض اْلَحِصيِر, َفَأيُّ َقْمٍب َأْنَكَرَىا ُنِكَتْت ِفيِو ُنْكَتٌة َبْيَضاُء, َوَأيُّ َقْمٍب ُأْشِرَبَيا ُنِكَتْت ِفيِو نُ 

َفا, َل َتُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض, وَ  اآْلَخِر َأْسَوَد َيِصيَر اْلَقْمُب َعَمى َقْمَبْيِن َأْبَيَض ِمْثِل الصَّ
ًيا ـ َوَأَماَل َكفَُّو ـ َل َيْعِرُف َمْعُروًفا, َوَل يُ   .(ِ)(ْنِكُر ُمْنَكًرا, ِإلَّ َما ُأْشِرَب ِمْن َىَواهُ ُمْرَبدٍّ َكاْلُكوِز ُمَجخّْ

 المطالعة في كتب السير إلى اهلل وقصص الصالحين:المرتكز السابع: 
ال شؾ أف قراءة كتب األئمة كاالطبلع عمي تجاربيـ كاالستفادة منيا يزيد مف ثقافة اإلنساف، 

  الصكفية مف ىناؾ أئمة، ك - -ف إلي اهللكتتسع مداركو فيذه التجارب تصكب الطريؽ كتعبده لمسائري
 

                                                

 (. ّٕٗٓ/ٕير: )( األساس في التفسُ)
(. صحيح مسمـ: كتاب: اإليماف، ُّْ/ّٖ(، )َِِّٖ) :( مسند أحمد: حديث حذيفة بف اليماف عف النبي، رقـ الحديثِ)

(. اإليماف البف منده: باب: ذكر كصؼ ُِٖ/ُ(، )ُْْ) :باب: بياف أف اإلسبلـ بدأ غريبان كسيعكد غريبان، رقـ الحديث
 (.ْٖٔ/ُ(، )ّّٗ) :النبي األمانة، رقـ الحديث
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، يقكؿ عنو ابف -اهلل ورحم- (ِ)عبد القادر الجيبلنيك  –اهلل  ورحم- (ُ)ديأجمعت األمة عمى قبكليـ كالجن
ذا قرأ اإلنساف ألمثاؿ ىؤالء في قضايا السير إلي اهلل إ :تيمية رحمو اهلل ف كراماتو منقكلة إلينا تكاتران، كا 
  تتحرؾ ىمتو.

فالمطالعة في كتب ىؤالء العمماء ، -رحمو اهلل- كحجة اإلسبلـ الغزالي ؛ناؾ أئمة قبمتيـ أكثرية األمةكى
، كأميات تحرؾ اليمة نحك اهلل، يستطيع كؿ إنساف أف يدركو بالتجربة ككذلؾ تييج عمى السير إلى اهلل

سمـ أف يدرسيا مع مبلحظة أف )إحياء عمكـ الديف( كيحاكؿ المالقشيرية( ك الرسالةكتب السير إلى اهلل )
 أصحابيا ليسكا معصكميف.

ك)حمية أ ،اليمة مثؿ كتاب )صفة الصفكة( ثر في رفعألي اهلل لما ىك مف إككذلؾ قراءة قصص السائريف 
 .(ّ) األكلياء(

 ونقل أقوال عمماء السمف منيا: 
كالحكمة، كأدخمو سيبلف ذىنو  كأخذ في تأليؼ األصكؿ كالفقو كالكبلـ: "-رحمو اهلل– قكؿ اإلماـ الذىبي -

كمما نقـ عميو ما ذكر مف األلفاظ كقاؿ: " .(ْ)"في مضايؽ الكبلـ، كمزاؿ األقداـ، كهلل سر في خمقو
كشرح بعض الصكر كالمسائؿ بحيث ال تكافؽ  "المستبشعة بالفارسية في كتاب "كيمياء السعادة كالعمكـ

ترؾ ذلؾ التصنيؼ،  -كالحؽ أحؽ ما يقاؿ-األكلى بو مراسـ الشرع كظكاىر ما عميو قكاعد الممة، ككاف 
 .(ٓ)"كاإلعراض عف الشرح لو، فإف العكاـ ربما ال يحكمكف أصكؿ القكاعد بالبراىيف كالحجج

                                                
: أبك القاسـ الجنيد بف محمد بف الجنيد الخزاز القكاريرم، الزاىد المشيكر؛ أصمو مف نياكند، كمكلده كمنشؤه الجنيد ((ُ

العراؽ، كلد سنة نيؼ كعشريف كمائتيف، ككاف شيخ كقتو كفريد عصره، ككبلمو في الحقيقة مشيكر مدكف، كتفقو عمى أبي 
دار صادر  ،ىك شيخ الصكفية. انظر: كفيات األعياف: البف خمكاف، المحقؽ: إحساف عباسثكر صاحب اإلماـ الشافعي، ك 

 (.ّْ/ُُ(، سير أعبلـ النببلء: لمذىبي، )ّّٕ/ُ) ،بيركت –
: عبد القادر بف أبي صالح الجيمي، قطب العارفيف. كلد سنة سبعيف كأربعمائة، كمات سنة أحدل كتسعيف الجيالني ((ِ

يقة القادرية. مف كبار الزىاد كالمتصكفيف، كبرع في أساليب الكعظ، كتفقو، كسمع الحديث، كقرأ كخمسمائة، مؤسس الطر 
ىػ. انظر: طبقات األكلياء: البف  ِٖٓاألدب، كاشتير. ككاف يأكؿ مف عمؿ يده. كتصدر لمتدريس كاإلفتاء في بغداد سنة 

)ص:  ،ـُْٗٗ -ىػ  ُُْٓالطبعة الثانية، ، ي، بالقاىرةمكتبة الخانج ،حقيؽ: نكر الديف شريبو مف عمماء األزىرتالممقف، 
 (.ْٕ/ْ(، األعبلـ: لمزركمي، )ِْٔ

 (.ُْٖ( انظر: تربيتنا الركحية: )ص:ّ)
 (.ِٕٔ/ُْسير أعبلـ النببلء: ) ((ْ
 (.ِٗٔ/ُْالمصدر السابؽ: ) ((ٓ
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مىى طريقة القكـ : "-رحمو اهلل–قاؿ ابف الجكزم - كجاء أىبيك حامد الغزالي فصنؼ ليـ كتاب األحياء عى
ٍف قانكف الفقوكىىيكى ال ةكمؤله باألحاديث الباطم  .(ُ)" يعمـ بطبلنيا كتكمـ ًفي عمـ المكاشفة كخرج عى

 يب مكعظة المؤمنيف، كتزكية األنفس.ذثـ جاء مف لخص كتاب اإلحياء مثؿ: منياج القاصديف، كتي
ككانت خاتمة لكف اإلماـ الغزالي في نياية حياتو رجع عف قكلو بالفمسفة الصكفية، حيث يقكؿ الغزالي: "

، كمجالسة أىمو، كمطالعة "الصحيحيف"، كلك عاش لسبؽ - -و عمى طمب حديث المصطفى أمره إقبال
 .(ِ)"الكؿ في ذلؾ الفف بيسير مف األياـ

 أمن األمة اإلسالمية وأمن العاممين لإلسالم:المرتكز التاسع: 
 كجكد االمف يشعر اإلنساف بالراحة، كيبث في نفسو الطمأنينة كاليدكء، كما شعر أحد منا إف

 بأىمية األمف إال حيف فقدناه جميعان، كأصبح في عصرنا حممان منشكدان. 
األمف نعمة مف اهلل عمى االنساف، كاألصؿ أف يطمب المسمـ األمف لنفسو ": -رحمو اهلل –يقكؿ الشيخ 

مة أمنيا ككجكدىا بحسف تقديره، كيسعى لتعميؽ كألمتو في طاعة اهلل، لذلؾ ال بد أف يحفظ عمى األ
 ـ فييا، فيناؾ كثير مف قصار النظر، يرتكبكف أخطاء سياسة قاتمة يعرضكف كجكد دكلة اسبلمية.سبلاإل

ذا تعرض كجكد بمد   كننقذ، ننسى الخصكمة وسبلميكف في خصكمة مع حكامككاف اإل ،سبلمي لمخطرإكا 
 الكطف.
سممتيف ستككف ف أم حرب بيف دكلتيف ما  قطار اإلسبلمية، ك ضد الحركب التي تحصؿ بيف األ فنحفلذلؾ 

 ف يعتدم قطر عمى قطر دكف قتاؿ.أفي صالح الكافريف كال يمكف 
 .(ّ)"مة اإلسبلمية كأفرادىا كاجب مف كاجبات كؿ فرد مف حزب اهللفالحفاظ عمى كجكد األ

 المرتكز العاشر: التخطيط الناجح:
فة نافذة ناقدة، مف البدييي إف أم نظاـ ناجح يقؼ كراءه تخطيط ناجح، كدقيؽ مبني عمي أفكار ىاد

ف لكؿ نكع مف إحيث  ،أف مف أسس الدعكة إلى اهلل ىك التخطيط الناجح بأنكاعو الشيخ سعيد حكل كيرل
شيخ يتكمـ عف كالالعمؿ تنظيمو كخطتو ككسائؿ تنفيذه كالتنفيذ كالتنظيـ الجيد ىك نتيجة التخطيط الجيد، 

عمى اإلطبلؽ، كلف ينجح أحد في التخطيط التخطيط األعمى لؤلمة اإلسبلمية الذم ىك أعظـ الميمات 
 :اآلتيةإال بالشركط 

                                                
ت، لبناف، ك الفكر لمطباعة كالنشر، بير تمبيس إبميس: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، دار  ((ُ

 (.ُْٗـ، )ص: ََُِىػ/ُُِْالطبعة األكلى، 
 .(ٓٔ/ ُُ) : الذىبي،تاريخ اإلسبلـ ((ِ
 (.ُٓ-َٓـ، )ص:ُٖٖٗ-قَُْٖ، ُسعيد حكم، مكتبة كىبة، ط :( انظر: جند اهلل تخطيطان ّ)
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 مة اإلسبلمية عمى بصيرة.الرسكخ في العمـ حتي يخطط لؤل -ُ
 التي ىي كضع األمكر في نصابيا. ؛الحكمة -ِ
 أم أف تراعى جية لتنفيذه. ؛الحركية -ّ
المسمـ  فردمة الالمسمـ كمعض در فمة اإلسبلمية يكمف في الأف سر المعضمة في األ -رحمو اهلل– كيرل

 . (ُ)التنفيذ -التنظيـ –التخطيط  –خبلؽ األ -الثقافة ؛عمى أم مستكم تكمف في خمسة أمكر
 مرتكزات أم تخطيط ناجح كيذكر ساحات التخطيط في العمؿ االسبلمي.  كيذكر الشيخ سعيد حكل

 التخطيط ألستاذية العالم: -أولً 
يعممكف ظكاىر الماديات كعندىـ بقايا ىدل  لكافركفىك مقاـ األستاذية، فاالمسمـ مكانو الحقيقي 

: ) ژ       ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ ژقاؿ تعالى: األنبياء السابقيف،  يقكؿ الشيخ (،  ٕالرـك
"نكعه مف اإلخبار عف الكاقع الذم يزداد كضكحو عمى مدل المستقبؿ، فيك نكعه مف في تفسير ىذه اآلية: 

في عصرنا كيؼ أف الكافريف عرفكا مف ظكاىر الحياة الدنيا كمظاىر كثيرة،  اإلخبار بالغيب، ىا أنت ترل
 .(ِ)كلكنيـ في أمكر الغيب كاآلخرة كالديف كالسمكؾ متناقصكف جاىمكف جاىميكف"

يحتاجكف إلى مف يعمميـ كيرشدىـ بماذا يجب عمييـ االيماف بو مف أمر الغيب كالفرائض كالحكمة في 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ژعالى: قاؿ تكضع كؿ شيء في محمو 

 .(ُُٓالبقرة: )  ژ ۅ ۅ     ۉ ۉ ې ې ې ې

 ڍ ڍ ڇ ڇ ژ :قاؿ تعالىكف أسبؽ في الماديات ككىنا يختمط عمى المسمـ كغيره، فغير المسمـ ي

فيحس المسمـ بالنقص أماـ الكافريف فبل يقكـ بكاجب األستاذية كىذا (،  ُٔٗآؿ عمراف: ) ژ ڎ ڌ     ڌ
خطاب لكؿ فرد في أمتو، أم ال يغرنؾ ما ىـ فيو مف  كاآلية: "ىالشيخ في تفسير ىذه  يقكؿ ،خطأ كبير

 . (ّ)النعمة كالغبطة كالسركر كالمتعة كالمذة كالسمطاف، فيحرفؾ عف الحؽ الذم أنزلو اهلل إليؾ"
اب، فمف لـ ككذلؾ حسف الخط كركحيان  ف حتى يقكمكا بدكر األستاذية أف يرتقكا بأنفسيـ ثقافيان يعمى المسممك 

 نفسو ال يقدر أف يحسف الخطاب، الذم يظير في أمكر كثيرة.ب يرتؽً 
 كحتي يحسف الخطاب عميو:

 أال يطالب المخاطب بأعمى ما ذكره الفقياء أك بأشد األقكاؿ. -ُ

                                                

 (.ٗ-ُ)ص:: ( انظر: جند اهلل تخطيطان ُ)
 (.ِْٔٓ/ٖ( األساس في التفسير: )ِ)
 (.ٔٔٗ/ِجند اهلل تخطيطان: ) (ّ)



 

- 139 - 

 

 نساف.يبلمس نقاط الضعؼ عند اإل أال -ِ
 . (ُ)فآبالقر أف يبدأ بالدعكة إلى اهلل مف األىـ فالميـ، فيبدأ بالتكحيد كتعميؽ الثقة  -ّ
 التخطيط الدعوي: -ثانياً 

  ژڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ  ژقاؿ تعالى: 

التخطيط لمدعكة إلى اهلل كالتنظيـ ، ف(ِ)(َبمُّْغوا َعنّْي َوَلْو آَيةً ) :--الرسكؿ  كقاؿ (، َُْآؿ عمراف: )
حؽ، مع استثمار المكجكد كتطكيره كالتنفيذ أشياء ال بد منيا، فكجكد جية مركزية مؤىمة لتقكـ بيذا ال

 .فشيئان  كىناؾ مفقكد يتحقؽ شيئان 
التحضير  أىمؿ الخطباءإال أف بعض ، --خطب الجمعة مف أعظـ مظاىر الدعكة إلى اهللإف 

 ليذه الخطبة غافبلن مدل أىميتيا في حياة المجتمع المسمـ.
عدـ كجكد خميفة ال تككف كيبيف الشيخ الخطأ الذم ظنو بعض الناس بأف فتكل الحنفية عند 

ذلؾ ىك الكذب بعينو، حيث نص الحنفية عمى أف يتكاضع المسممكف عمى جية  :اؿقالجمعة مفركضة، ك 
 يستأذنكنيا إلقامة الجمعة.

 كيرل أف مف أعظـ ما يجب التخطيط لو ىك إتقاف خطبة الجمعة كحسف اختيار المكضكعات
تخريج الدعاة كتنظيـ ك النافعة الى لغات العالـ، كتعميميا كترجمة الخطب كترجمة الخطب  اليادفة

خكاف المسمميف قد جماعة الدعكة كالتبميغ كجماعة اإلالشيخ سعيد حكل أف  كيرل. (ّ)الحمقات في المساجد
 . (ْ)، كيدعك الى الخركج مع جماعة الدعكة كالتبميغ- -نجحتا في مجاؿ الدعكة الى اهلل

 ل قطر:خطة لمعاممين لإلسالم في ك -ثالثاً 
إلي اهلل شبلؿ ماء زيالؿ، البيدَّ أف يبقي متدفقان تنيؿ منو اإلنسانية كافة، كلكاءن ينضكم  إف الدعكة

أف تتكقؼ الدعكة إلى حدكد، كال تكقفيا جدراف كال قيكد، كال يصح  اتحتو العباد، كالدعكة إلي اهلل ال تحدى
كرة ذكار كالمأثلي العمكـ الشرعية كاألإالدعكة التي ىي الحد األدنى لمعمؿ االسبلمي، كتظير ب - -اهلل

فقط؛ بؿ الدعكة إلي اهلل ال بد أف تككف دعكة متجددة تكاكب مستجدات  لي االجتماع عميياإكبالدعكة 
ف يدرس المسمـ المعاصر الدراسات اإلسبلمية الحديثة لتحصؿ لو المناعة ضد النظريات أبد  العصر، كال

تخطيط لكف الخطة لمعامميف ليست كاحدة في كؿ قطر، كال ينبغي أف تككف يحتاج الي  اكالفمسفات، كىذ

                                                

 (.ُٗ-ٖٗ( انظر: جند اهلل تخطيطان: )ص:ُ)
 (.َُٕ/ْ(، )ُّْٔ) :( صحيح البخارم: كتاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عف بني إسرائيؿ، رقـ الحديثِ)
 (.َُُ( انظر: جند اهلل تخطيطان: )ص:ّ)
 (.َُِ( انظر: المصدر السابؽ: )ص:ْ)
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نشاء أحزاب إسبلمية ، كاحدة فيناؾ أقطار يجب أف تككف الخطة مكجية نحك الدعكة كدعـ الديمقراطية كا 
 مثؿ: ماليزيا، تركيا، مصر.

صر فييا عمى الدعكة كىناؾ أقطار تككف الخطة فييا دعـ الجياد المسمح كأفغانستاف، كىناؾ أقطار يقت
 .(ُ)إلسبلـ ىك أمنيـاالغربية، كيجب أف يعمـ الحكاـ أف أمف  إلى اهلل دكف المساس بالقانكف، كالبمداف

 التخطيط لتدريب الدعاة والقادة: -رابعاً 
عمى بصيرة، لذلؾ كاف التخطيط لتدريب الدعاة كالقادة - -الدعاة أف يدعكا الى اهلل كاجبمف 

يضعؼ، ككمما تمكف الداعية مف عمكـ دينو كمما م قيادة حتي ال يضؿ الداعية ك كاجبات أ مف رئيسان  كاجبان 
 .- -نجحت الدعكة إلي اهلل

 تكميؼ بالميمات ينمك القائد.الالتدريب ال ب الحمقات كالرحبلت ينمك الداعيةالدكرات ك  كجكد فيك 
ىؿ السنة أف تككف عمى مذىب أ المساكة العممية التي تعطي لمداعية يجبف أكيرل الشيخ سعيد حكل 

 ككذلؾ تككف المادة التدريبية حصيمة تجربة صحيحة.، كسمككان  كفقيان  كالجماعة اعتقادان 
كالفقو السياسي كالفكر االعبلمي كالدعكم كالتدبير  ؛أف الداعية ال بد أف يمر عمى دكرات يرل الشيخ

 .(ِ)ب عمى كيفية معرفة البيئة المحيطةكال بد أف يتدر ، المالي كاالستثمارم ككذلؾ أنكاع الرياضة
 الثقافي: التربويالتخطيط  -خامساً 

 األفكار اليادية في التخطيط التعميمي لؤلمة اإلسبلمية ىي:
 ىناؾ فركض عينية كفركض كفاية كيتفرع منيا: فركض عصر كفركض كقت كفركض مكاف. -ُ
 ر مندكب إليو.بحو، فالتركا فيبحالفركض ينبغي أف يت ىذه عمى القائميف عمى أم فركض مف -ِ
ذا تفرغ إنساف لفرص مف  -ّ فركض الكفاية تشمؿ كؿ ما يحتاجو المسممكف إلقامة الديف أك الدنيا كا 

 .تمؾ الفركض أصبح في حقو فرض عيف
 مف فركض العصر أف يستكعب المسممكف كؿ جديد كيقابمكا كؿ شيء بما يكافئو. -ْ
 دية لئلسبلـ يفترض عمى مقابمة ذلؾ بما يناىضونتشار البدع أك األفكار أك التكتبلت المعااعند  -ٓ

كؿ طارئ يطرأ عمى األمة اإلسبلمية أك أقطارىا أك أفرادىا يجب أف يقابؿ بتعميـ كمكقؼ 
 . (ّ)مكافئ

                                                

 (.ٓٓ-ْٓاهلل تخطيطان: )ص: ( انظر: جندُ)
 (.ُِٔ-ُِٓ)ص:المصدر السابؽ: ( انظر: ِ)
 (.ٓٗ-ْٗ: )ص:نفسو المصدر( انظر: ّ)
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 التخطيط التعميمي: -سادساً 
إف مف أخطر أنكاع التخطيط ىك التخطيط التعميمي، ككنو يستيدؼ أىـ فئة عمرية في المجتمع 

يبلزميا حتي انتياء مرحمة التعميـ، لذا فإف كؿ ما نعده في ىذا التخطيط نراه في سمكؾ اإلسبلمي، ك 
فالتخطيط التعميمي أىـ انكاع التخطيط، كيدخؿ فيو ايصاؿ العمكـ المفركضة فرض عيف األفراد الحقان، 

، المناسبةي كضع المناىج البلزمة ك يجاد المسمـ المختص بفرض مف فركض الكفاية كغيرىا، كىذا يقتضا  ك 
 كالتي تبلئـ الظركؼ، كاألحكاؿ التي تمر بيا األقطار اإلسبلمية.

 أف تكجد جية مركزية ليا فركع في كؿ مكاف تتفرغ لمتخطيط الثقافي كتجيب عمى النقاط الثبلث: بكمطمك 
 كيؼ تكجد المؤتمنيف عمى الثقافة اإلسبلمية كنشرىا؟ -ُ
 ة الفركض بأنكاعيا؟ما ىي الثقافة التي يحتاجيا كؿ مسمـ مع مبلحظ -ِ
 ما ىي الطريقة المثمي إليصاؿ الثقافة اإلسبلمية لكؿ مسمـ كمسممة؟ -ّ

بؿ ال بد مف مراعاة التطبيؽ عمى أرض  ؛إلقامة المطمكبات مع مبلحظة أف الجانب الثقافي ليس كافيان 
عطائيا األىمية  .البلزمة الكاقع كا 

بيف التعميـ المسجدم كالبيتي لحؿ مشاكؿ  فبل بد مف تضافر الجيكد الحككمية كالشعبية كالتعاكف
 الثقافة كالحضارة.

الشيخ سعيد حكل أف نجاح العمؿ التعميمي التربكم متكقؼ عمى كجكد العالـ الكارث الحكيـ كىك  كيرل
 ڌ  ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ قاؿ تعالى: ,كالنجاح الذم يحققو الكلي المرشد ال يحققو غيره ,الرباني

(، يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية: "بٌيف أف ىؤالء ىـ الغاية في ُٕ الكيؼ:) ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ
 . (ُ)اليداية، فمف أراد اهلل إضبللو، فإنو ال ييديو أحده كلك كاف كليان مرشدان"

ألنيـ  ؛فبل بد مف تجميع المسمميف عمى الحؽ عند كجكد األكلياء المرشديف في كؿ دائرة مكانية
 ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ ژقاؿ تعالى: يف أكؿ مف يدخؿ فييـ صفة الصادق

 .(ِ)(ُُٗالتكبة:)
 
 

                                                

 (.ُّٗٔ/ٔ( األساس في التفسير: )ُ)
 (.ٖٗ-ٔٗ( انظر: جند اهلل تخطيطان: )ص:ِ)
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ل َيقصُّ عمى الناس إل أمير, أو مأمور,  :)--الرسكؿ قاؿ مف الذم يعطي صفة األستاذية ألىميا؟
 .(ُ)(أو ُمَراءٍ 

أف يفصؿ العمؿ التعميمي التربكم عف الحساسيات السياسية لتصؿ العمكـ اإلسبلمية إلى أكبر  يرل الشيخ
 .(ِ)ئرة مف األمةدا

نما الميـ أال يككف القائمكف عمى العمؿ التعميمي التربكم كالتخصصي معاديف لمنيج اهلل أك  إقامتو، كا 
 احكات السياسية.ممع إبعاد العمؿ التعميمي مف الم - -قيمكف عمى أمر اهللم

 ني:فالعقل المخطط والتخطيط ال -سابعاً 
تستشير مف حكليا فبل بد أف ك فكار كالخطط تطرح األفالقيادة  ،قيادة التخطيط مف ميمات كؿ
ألنيا تمتمؾ المعمكمات كتقدير  ؛كىناؾ نكع مف التخطيط خاص بالقيادات مخططان  تمتمؾ كؿ قيادة عقبلن 
 المكاقؼ كاالحتماالت.

 ،القيادة ةخط يضعكفلكف ال يمنع أف يككف ىناؾ مختصكف في التخطيط لمجكانب الفنية يقترحكنيا. كقد 
 ،نسانيةماديات لكف الجكانب السياسية كاإلني أنجح في الفالتخطيط الك  ،خبلؿ اإلحصاء كالبرمجةمف 

 فينبغي أف تخطط ليا العقكؿ القيادية.
مف الخطأ أف تنتظر القيادات السياسية جياز التخطيط ليضع ليا خطتيا، كالمفترض أف ىذا الجياز ك 

 يذ.يأخذ الخطة مف القيادة كيقدـ نصيحتو في التنف
 ؛مرافف يختمط األأفبل ينبغي  ،فيناؾ فرؽ بيف التخطيط عند القيادة كالتخطيط عند الجياز الغني

 فالتخطيط ىك ميمة القيادة.
فإذا انتظرنا مف المختصيف أف يقكمكا بالتجديد نككف قد  ،أال ترم أف التجديد في كؿ قرف مرتبط بالمجدد

 .(ّ)ة كىي التي تستثمر طاقات المختصيف في خدمة خططيافالقيادات تمتمؾ زماـ المبادر  ،عكسنا األمر
 عبقرية التنفيذ:المرتكز الحادي عشر: 

قد يككف التخطيط أمران شاقان يحتاج إلي عقمية ٌفذة مدبرة تضع الخطط، كلكف األمر يزداد صعكبة 
ناؾ تنفيذ ناجح ىإذا كضعت الخطط كفيًقدى التنفيذ الدقيؽ ليا، كيعتبر التنفيذ أخطر مراحؿ التخطيط، ك 

                                                

جو: كتاب: األدب، سنف ابف ما ،(ُِْ/ُُ(، )َٔٔٔ)رقـ الحديث: ( مسند أحمد: مسند عبداهلل بف عمرك بف العاص، ُ)
المعجـ األكسط لمطبراني: باب: األلؼ مف اسمو أحمد، رقـ الحديث  ،(ُِّٓ/ِ(، )ّّٕٓ): باب: القصص، رقـ الحديث

 .، مسند أحمد، نفس الصفحة"حسف لغيره"ط: ؤك ن(. قاؿ شعيب األر ِْٗ/ُ(،)ٕٔٗ)
 (.ٖٗ)ص:  انظر: جند اهلل تخطيطان: ((ِ
 (.ٕٓ-ٔٓ: )ص:المصدر السابؽ( انظر: ّ)
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ف كانت الخطط محكمة ، كتنفيذ فاشؿ لمخطط، فإذا لـ ينفذ الخطط أناس فاعمكف قادركف فإنيا ستفشؿ كا 
 لمخطة يفشميا كييعدميا عند أكؿ نقطة بداية ليا. ءفإف التنفيذ السي

ي كالمرحمي اليكم ؛كيجب أف يتكامؿ التنفيذ كيتعاكف الجميع فمف تتحقؽ األىداؼ، فيناؾ أنكاع مف التنفيذ
مجمكعة أك حمقة ليا برنامج نحك نفسيا  كاالستراتيجي، كىذا يحتاج إلى عقمية فكؿ مسمـ يككف مرتبطان 

ف ال مف بالعمـ كالذكر كالتكامؿ، كنحك غيرىا بالتعارؼ كالتألؼ كالمكاساة كىذا نكع تنفيذ، فيك يؤدم كاجبو كا 
 قصر األخركف، ككذلؾ أف كمؼ بعمـ قيادم.

 عمى كضع الخطط المختمفة كتنفيذىا. ألفراد كاألجيزة، كتسيرسبلمية تسير عمى تنفيذ افالقيادات اإل
كنحتاج في ىذه المرحمة إلى عبقرية التنفيذ أكثر مف مجرد التنفيذ، كندعك كؿ مسمـ إلى أف يرتفع بسقفو 

لساحة الثقافي كالركحي كالتخصصي كيستشرؼ ساحة عممو، كندعك الجماعات اإلسبلمية أف تستشرؼ ا
 العالمية كالمحمية.

 لمشكبلت إنسانية ىائمة كذلؾ عند كجكد عبقرية التنفيذ.ككف حبل ن تر مف األحكاـ اإلسبلمية يمكف أف كثي
أف فكرة فركض الكفاية إذا كجدت عبقرية في التنفيذ تحصييا كتسخر الطاقات  -رحمو اهلل –الشيخ  كيرل

 العصر مثؿ القضية الفمسطينية.في إقامتيا ىي فكرة ىادية، ككذلؾ فكرة فركض 
 يمتمؾ عبقرية التنفيذ. فبد أ مـ الحكاـ تحتاج إلى عبقرية في التنفيذ لتعطي ثمارىا، فكؿ مسفكثير مف األ

 . (ُ)كال شؾ أف عبقرية التنفيذ مرتبطة بخطة عبقرية كبشخصية المنفذ، كطبيعة التنفيذ
 الداعية والمنابر:المرتكز الثاني عشر: 
ة اإلسبلمية في الماضي يخشي عمييا مف االحتكاء كاالنحراؼ، كذلؾ بسبب فرار كانت الدعك 

ألف الكعي االسبلمي  ؛عمى الدعكة ىبعض الدعاة مف مكاقع كمكاقؼ، أما في ىذه المرحمة فبل يخش
 ،الدعكة مستمرة ىداعية تبق فمك زؿٌ  ران،ف الدعاة أصبحكا كثيأل ؛ز االحتكاء كاالنحراؼ كاصحابويتجاك 
 ال كيرتقكه. إتبميغ دعكتيـ  بو يستطيعكف عك الشيخ سعيد حكل الدعاة أال يترككا منبران كيد
ف اقتضي ذلؾ االنتساب إلى ذلؾ المنبر بما ال  ،لك تمكف أف يحاضر في أم مكاف فميبادر كيستجيبك  كا 

 يؤثر عمى سبلمة االعتقاد أك يدخؿ في اإلثـ فبل حرج عميو أف ينتسب.
لى لى ا  لي شيخ صكفي مستقيـ ك إنساف أف ينتسب اإل حكل حرجان سعيد  يرل الشيخكال  جماعة التبميغ كا 

 .في آف كاحد جماعة اإلخكاف
 ،فبل يمكف أف يسع عمؿ جماعة حاجات المسمميف، فبل حرج إف استطاع الداعية تفجير طاقات حككمية

ت الدعاة أف يككف عمى بؿ مف نجاحا ؛أك فردية لخدمة االسبلـ كالمسمميف، كقد يككف ذلؾ مف الكاجبات
                                                

 (.ِٔ-ُٔ( انظر: جند اهلل تخطيطان: )ص:ُ)
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اة أك شعبية لخدمة الدعكة كىناؾ تجارب لبعض الدع ،صمة بأكثر مف منبر كأف يكجو كؿ طاقة حككمية
  .(ٔ)- -، كأثبتكا قدرتيـ عمي ربط ىذه المؤسسات مف أجؿ الدعكة إلي اهللنجحكا في ذلؾ

يبصر الناس كتقكـ عمييـ الحجة مف ميمات الداعية الكامؿ اإلبصار كالتبصير فإف امتمكيما فبل بد أف 
 (، ُٕٓالصافات: ) ژ ۉ ې  ې ژقاؿ تعالى: ، كسيبصركف بعد المكت صحة ما يقكلو الداعية

 .(ِ)يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية: "أم أبصر ما يناليـ يكمئذ فسكؼ يبصركف ذلؾ"
طاقات  سخرى طيع أف يي كيست ،شرط أف يككف مباحان  كيعتميو فعمي الداعية أف يقتحـ كؿ منبر يتاح لو

 .(ّ)كف خكؼ أك تكىـداألخريف 
 مظاىر وحدة األمة:المرتكز الثالث عشر: 

كؿ قطر منيـ لو ىمكمو  ان كجعمتيـ أقطار  ،مة اإلسبلمية لظركؼ قاسية فرقت المسمميفتعرضت األلقد 
 وفي كتاب رمي الشيخ سعيد حكلإال أنو رغـ الفرقة كالتشرذـ الذم أصاب األمة إال أف  ،كعميو آالمو

، (ٗ)بيا )اإلسبلـ( أف مظاىر كحدة األمة كثيرة كمتشابكة ال مثيؿ ليا أبدان، فيرتبط المسممكف ارتباطان كامبلن 
 مف ىذه المظاىر:ك 
 وحدة العقيدة: - أ

فأصؿ كحدة المسمميف ىي كممة )ال إلو إال اهلل( بمقتضاىا يككف مف األمة، كبدكنيا يككف خارج 
 اهلل كاحدان تككف قمكب المسمميف كاحدة مف كؿ لكف كجنس.الدائرة، فإذا كاف 

 .(ٓ)قاؿ سعيد حكل: "إنو متى أسمـ اإلنساف كجيو هلل عمى طريقة رسكؿ اهلل فقد تحقؽ بالعبكدية هلل"
 وحدة العبادة: - ب

(، يقكؿ الشيخ  ٔٓالذاريات: ) ژ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ژ قاؿ تعالى: , اهلل أمرنا بعبادتو
فالعبادة  ( ٔ)الحتياجي ليـ" إنما خمقتيـ آلمرىـ بعبادتي، ال مابف كثير: أ ؿآلية: "قافي تفسير ىذه ا

كفي العبادة معاني كثيرة تزيد مف كحدة  ،كفي ىذا تأكيد لكحدة المسمميف ،المفركضة عمى المسمميف كاحدة

                                                
 (.ٔٔانظر: جند اهلل تخطيطان: )ص: ((ُ
 (.ِْْٕ/ٖ( األساس في التفسير: )ِ)
 (.ٕٔ-ٔٔ( انظر: جند اهلل تخطيطان: )ص:ّ)
 (.ّّْ-ّّٖـ، )ص:ُٕٗٗ -ىػ9ُِّٗٗانظر: اإلسبلـ: سعيد حكم، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط ((ْ
 (.ّّٖ)ص :السابؽ المصدر ((ٓ
 (.ِْٓٓ/َُ( األساس في التفسير: )ٔ)
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جميعان كؿ عاـ، حيف يمتقي المسممكف  ،المسمميف ككحدة القبمة كصكـ شير كاحد في العاـ، كعبادة الحج
 .(ُ)بمباس كاحد كأعماؿ كاحدة ككممات كاحدة

 وحدة السموك في العادات واألخالق: - ج
لكؿ مسمـ، تنشأ كحدة سمككية في اآلداب في األكؿ كالنكـ ة أسكة حسن –-ينما يككف الرسكؿح

 كاالستيقاظ، ككذلؾ في السبلـ كالصحة كالمرض كالمشي.
 .(ِ)لخإكالصدؽ كالكـر كالكفاء...كالصبر  ؛خبلؽكىذا مع كحدة األ

 وحدة التاريخ: - د
تاريخ المسمـ  فبل يرتبط ،مف البلفت لمنظر أف المسمـ ترجع جذكره كترتبط ارتباطان كثيقان باإلسبلـ

سبلـ، كدعاتو مف الرسؿ، فبل يرتبط العربي بتاريخ بتاريخ اإل يرتبط نماا  ف أك المكف أك الجنس ك بالكط
 بؿ يفتخر باإلسبلـ كيعتز بو. ؛الكالء أك االعتزاز أك الفخر الجاىمية كيقكـ عميو

َقْد َأْذَىَب َعْنُكْم َعْيَبَة اْلَجاِىِميَِّة,  -عز وجل-نَّ اهلَل إِ  ):--اهللً  قاؿ: قاؿ رسكؿ عف أبي ىريرة 
, النَّاُس َبُنو آَدَم, َخمْ  , َوَفاِجٌر َشِقيّّ  .(ّ)"ُق اهلِل ِمْن ُتَرابٍ َواْلَفْخَر ِباآْلَباِء, ُمْؤِمٌن َتِقيّّ

 وحدة المغة: -ىـ
المغة تعبير عف ، فة العربية ىي المغة األـ حاضنة الشعكب األكلي ككسيمة التخاطب ليـإف المغ  

عقيدة االسبلـ كعبادتو كىي كسيمة ال غاية، حيث أرسؿ اهلل كؿ نبي بمغة قكمو، كألف االسبلـ كالقرآف كانا 
فمف البدييي أف تككف المغة  ،كمؼ بيذه الرسالة كال تفيـ إال بفيـ المغة العربيةمكالعالـ كمو  ،بمغة العرب

 ،بؿ ال بد مف لغة مشتركة يتفاىمكف بيا ؛ال يعني ىذا إفناء بقية المغات العربية ىي الرسمية لمبشر جميعان 
يا ) : --الرسكؿ لمف تعمميا، قاؿ فخرفالمغة العربية  ،كليس مف المعقكؿ أال تككف العربية لغة عبادتيـ

ن الدين واحد وليست العربية بأحدكم من أب ول أم وانما ىي  أييا الناس أن الرب واحد واألب واحد وا 
  .(ْ)(المسان فمن تكمم بالعربية فيو عربي

                                                
 (.ّّٗ)ص اإلسبلـ: ((ُ
 (.ّّٗ)ص :المصدر السابؽ ((ِ
(، شعب ّٖٗ/ٓ(، )َِّٕ) :( سنف الترمذم: كتاب: أبكاب تفسير القرآف، باب: كمف سكرة الحجرات، رقـ الحديثّ)

ابف حباف: كتاب: دخكؿ مكة، باب: ذكر جكاز  (، صحيحُِٓ/ٕ(، )ّْٕٔ) :اإليماف: اإلماـ البييقي، رقـ الحديث
 .، سنف الترمذم، نفس الصفحة(، صححو األلبانيُّٕ/ٗ(، )ِّٖٖ) :طكاؼ المرء عمى راحمتو، رقـ الحديث

( لـ يجده الباحث في كتب متكف الحديث بيذا المفظ، ككجدتو في: مصنؼ ابف أبي شيبة: كتاب: فضائؿ القرآف، باب: ما ْ)
أما بعد فتفقيكا في السنة، كتفقيكا في العربية، »(، بمفظ: ُُٔ/ٔ( )ُِْٗٗ) :قرآف، رقـ الحديثما جاء في إعراب ال

 =، كالحاكـ المستدرؾ عمى الصحيحيف: كتاب: معرفة الصحابة، باب:«كأعربكا القرآف فإنو عربي، كتمعددكا فإنكـ معديكف
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 وحدة المشاعر: -و

ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ  ، قاؿ تعالى:نبياءنيا طريؽ األإطريؽ المسمميف كاضحة كمتميزة 

(، يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية: "أم  ٕ - ٔالفاتحة: ) ژڄ   ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ
عمى المنياج الكاضح كاىدنا في االستقباؿ كما ىديتنا في الحاؿ، صراط المسمميف، كىـ الذيف سممكا  تناثبٌ 

 . (ُ)مف غضب اهلل كالضبلؿ كجمعكا بيف نعمة اإليماف كالسبلمة مف غضب اهلل كالضبللة"
 .(ِ)(ْد َتَرْكُتُكْم َعَمى اْلَبْيَضاِء َلْيُمَيا َكَنَيارَِىا َل َيِزيُغ َعْنَيا َبْعِدي ِإلَّ َىاِلكٌ قَ :)--الرسكؿ قاؿك 
؛ بؿ عالج أمراض األمة فاإلسبلـ عالج الحاالت المرضية لمنفس البشرية ؛ألمة اإلسبلمية كذلؾ كاحدةاك 

االتو كبالتالي تتبلقي عكاطؼ المسمميف فيرتقي المسمـ بعكاطفو كانفع ،كفرض صفات طيبة لمنفس كافةن،
 كمما تأثرت باإلسبلـ.

 وحدة الدستور والقانون: -ي
، كؿ لممسمميف منو استمدت الشريعة اإلسبلمية أحكاميالقرآف الكريـ ىك مصدر التشريع األا يعدٌ 

ف لممسمميف ف يكك أمية ىك القرآف كالسنة، كال يجكز األمة اإلسبل دستكركعميو أسست قكانينيا، لذا فإف 
حكاؿ الشخصية كاحد في الجنايات كالمعامبلت كاأل، فالمسممكف ليـ قانكف - -قانكف يخالؼ شرع اهلل

 كالعبلقات الدكلية.
كعندما يختمؼ المجتيدكف في فيـ نصكص الكتاب كالسنة يحؽ لمخميفة كمجمس الشكرل ترجيح اجتياد 

 ف.الترجيح قكة القانك  ليذاعمى بقية االجتياد، كيككف 
 :وحدة القيادة - ز

لقد عرفت األمة اإلسبلمية قائدان كاحدان كاف كما زاؿ قائد الغيرَّ المحجميف إماـ األنبياء كقائد الدعاة 
 - -عمى، يختار المسممكف خميفة يقيـ شريعة اهللاأل لى الرفيؽإفإذا ما انتقؿ  - –رسكؿ اهللأال كىك 

                                                                                                                                                   

 كسندهلتفسير مف سنف سعيد بف منصكر: (. قاؿ محقؽ كتاب اٖٗ/ْ(، )َََٕ) :فضؿ كافة العرب، رقـ الحديث=
ا لبلنقطاع بيف عمرك بف دينار كعمر بف الخطاب". انظر: التفسير مف سنف سعيد بف منصكر: أبك عثماف  ضعيؼ أيضن
سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني، دراسة كتحقيؽ: د سعد بف عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ حميد، دار 

 (.ُِٕ/ِـ، )ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕكزيع، الطبعة األكلى، الصميعي لمنشر كالت
 (.ُْ/ُ( األساس في التفسير: )ُ)
سنف ابف ماجو: المقدمة، باب: اتباع سنة الخمفاء الراشديف،  ،(ّٕٔ/ِٖ(، )ُُِْٕ) :( مسند أحمد: رقـ الحديثِ)
، مسند . صححو شعيب األرنؤكط(ِْٕ/ُٖ(، )ُٗٔ) :(. المعجـ الكبير لمطبراني: باب العيف، رقـ الحديثُٔ/ُ(، )ّْ)

 .أحمد، نفس الصفحة
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ماـ إك أ ،المسممكف دكف خميفة ىجكز أف يبقيكاليو، كال يكيسكس المسمميف، كعمى كؿ مسمـ أف يطيعو ك 
 .فكجكده رمز كحدتيـ كقكتيـ

مكضكعة لخبلفة النبكة في حراسة الديف كسياسة الدنيا، كعقدىا لمف يقكـ  اإلمامة: "(ُ)قاؿ اإلماـ الماكردم
 .(ِ)"بيا في األمة كاجب باإلجماع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم، المعركؼ بالماكردم، الفقيو الشافعي؛ كاف مف كجكه الفقياء : الماوردي ((ُ

اف حافظان الشافعية كمف كبارىـ، أخذ الفقو عف أبي القاسـ الصيمرم بالبصرة، ثـ عف الشيخ أبي حامد اإلسفرايني ببغداد، كك
لممذىب كلو فيو كتاب " الحاكم " الذم لـ يطالعو أحد إال كشيد لو بالتبٌحر كالمعرفة التامة بالمذىب. كفٌكض إليو القضاء 

ككلي  ،ببمداف كثيرة، كاستكطف بغداد في درب الٌزعفراني كركل عنو الخطيب أبك بكر صاحب " تاريخ بغداد" كقاؿ: كاف ثقة
كف بغداد كلو مف التصانيؼ غير " الحاكم " " تفسير القرآف الكريـ " ك" النكت كالعيكف " ك" أدب القضاء ببمداف شتى ثـ س

الديف كالدنيا " ك" األحكاـ السمطانية " ك" قانكف الكزارة " ك" سياسة الممؾ " ك" اإلقناع " في المذىب، كىك مختصر، كغير 
كثمانيف  في ربيع األكؿ سنة خمسيف كأربع مائة كقد بمغ ستان ذلؾ، كصنؼ في أصكؿ الفقو كاألدب كانتفع الناس بو مات 

 .(ُُّ/ُّ) :سير أعبلـ النببلء، (ِِٖ/ّ) :كفيات األعياف سنة.
 (.ُٓالقاىرة، )ص:  –األحكاـ السمطانية: لمماكردم، تحقيؽ: أحمد جاد، دار الحديث  ((ِ
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 ادلبحث انثاني
 عىة اإلصالميت وأصانيبها عنذ انشيخ صعيذ حىيوصائم انذ 

 

 وفيو مطمبان:
  :كسائؿ الدعكة اإلسبلمية.المطمب األول 
  :أساليب الدعكة اإلسبلميةالمطمب الثاني. 
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 تمييد:
اىتـ الشيخ سعيد حكل في الدعكة اإلسبلمية كثيران، حيث مؤلت حياتو كمؤلفاتو، التي كانت في 

تقاف كدراية؛ دراية بالكسائؿ كاألساليب الدعكة اإلسبلمية ك  عمكـ الشريعة، كالدعكة إلى اهلل تحتاج إلى فف كا 
حاطة باألىداؼ كما يصعب كيتعذر اإلأنو  الشيخ سعيد التي يستخدميا الداعية خبلؿ دعكتو، كيرل

ة النفس مثؿ تزكي ،سبلميةلى تحقيؽ كسائميا اإلإسبلـ تحتاج ، فكؿ قضية في اإلفكذلؾ الكسائؿ تمامان 
عبلء كممة اهلل.  كالتقكل كالشكر كا 

 أىداؼ إسبلمية كلتحقيقيا ال بد مف كسائؿ. االقتصادمىداؼ مرحمية ليا كسائميا، كفي النظاـ أكىناؾ 
أم مكافئة  -المكافئة كالمناسبة وفكؿ ىدؼ يحتاج الي كسائم ،سبلمية ىدؼ لو كسائؿكنشر الدعكة اإل

 لكضع الذم نحف فيو.ىداؼ كمناسبة لمخطة كالمجمكع األ
 كما ىي كسائؿ تحقيؽ كؿ ىدؼ عمى حدة؟  ما ىي الكسائؿ بشكؿ عاـ ؟

 ما سبلـ كمنيا، منيا ما ينسجـ مع اإلأىدافيـاعتمد المسممكف عبر تاريخيـ الطكيؿ كسائؿ كثيرة لتحقيؽ 
 منيا ما فرضتو الضركرة كمنيا ما كاف كليد الحركة الصحيحة. ،ال ينسجـ

سبلمية الغاية ف الغاية ال تبرر الكسيمة، كفي الدعكة اإلالعمماء أ يرم كما د حكلالشيخ سعي كيرل
كىناؾ حاالت في  كالكسيمة حقان  ف تككف الغاية حقان أكيجب  ،سبلميةإلسبلمية تحتاج الى كسيمتيا ااإل

 .(ُ)مظمكـك لحماية أذا تعيف الكذب لمتخمص مف ظالـ إ االسبلـ بررت الغاية فييا الكاسطة كالكذب مثبلن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (.ْٔ-ْْنظر: دركس في العمؿ االسبلمي: )ص:ا ((ُ
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 األولالمطمب 
 الدعوة السالمية وسائل

ال شؾ أف ىناؾ العديد مف كسائؿ الدعكة اإلسبلمية كأنيا متعددة كمتنكعة، كلمشيخ سعيد حكل 
 منفردة. ذكرىا تارة، ك كجية نظر في ىذه الكسائؿ، حيث ربطيا تارة باألىداؼ

 أوًل: ربط الوسائل باألىداف الدعوية:
بالضركرة الحديث عف الكسائؿ، كيذكر بعد  ييستدع األىداؼ ف الحديث عفأ الشيخيرل حيث 
 المناسبة: وكؿ ىدؼ كسائم

حتى تكتي  كميا ف تجتمعأالكسائؿ لتككيف الفرد المسمـ ثبلث يجب ف :الفرد المسمموسائل تكوين  :أولً 
 ثمارىا.
 .يالمرب -ُ
 .المنيج المناسب -ِ
 .البيئة المناسبة -ّ

تكفر فييا تيترتب عميو خمؿ في تخريج الشخصية المسممة، كالبيئة الصالحة ىي التي كأم خمؿ في أحدىا 
 المسمـ.البيت ك  ،خبلؽ كالعمـ كالعمؿ كتبتعد عف الميك كالعبث كالحراـ كتككف في المسجداأل

 م.اليكمية كاعتكافو السنك  هف يككف لؤلخ أكرادأالمنيج ىك ذكر كعمـ كعمؿ، ك ، ك ىك الكارث الكامؿ يكالمرب
 .(ُ)طفاؿ كالنساءكال بد مف التركيز عمى تربية األ

 أما كسائمو المكافئة فيي: البيت المسمم:وسائل تكوين : ثانياً 
 لبيتو. خاصان  ان أف يعطي كؿ أخ اىتمام -ُ
 العمؿ النسائي حقو. ىعطيي أف  -ِ
 فضمية.أخكات عطى األأف يتخذ كؿ أخ الزكجة الصالحة، كأف تي  -ّ
 .بالدعكةو كأخكاتو أف يربط كؿ أخ أبناءه كبنات -ْ
 األجيزة البلزمة لتغطية كؿ ىذه الشئكف. أأف تنش -ٓ
 عمى الجماعة كاألفراد السير لتحرير البيكت مف كؿ مخالفة. -ٔ
 الحمقات المسجدية النسائية. قاـأف ت -ٕ
 أف تخص القيادة الكتب النسائية بعناية معينة. -ٖ
 الزكاج المبكر كالزكاج مف األرامؿ. عمي تشجيعال -ٗ

                                                
 (.ْٖ-ْٕـ، مكتبة كىبة، القاىرة، )ص:َُٖٗ، ُؽ التعاليـ: سعيد حكل، طانظر: في آفا ((ُ
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 .(ُ)األكقاؼ كصندكؽ الزكاة مف أجؿ تأميف البيت المسمـ كحاجاتو كميا التعاكف مع -َُ
 اتيؼ باإلسبلـ كالتككيف عمى أخبلقيفالطريؽ إلى إيجاده ىك التعر الشعب المسمم: وسائل تكوين : اً ثالث
 سبلـ.اإل

 الحمقات العامة كالخاصة كاألسر كالكتاب. -ُ
 مر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.الحكار الدائـ كاأل -ِ
كعظمتو كاتساع معالجاتو لكافة  ف نجمع في خطاب الشعب بيف التعريؼ باإلسبلـ كالثقة فيوأ -ّ

 مناحي الحياة، كتكفير الحاجات الضركرية ألبناء المجتمع.
 عمى درجات التضحية كنكراف الذات.أعمى  األفرادتربية  -ْ
ف تطمعاتيا فإف استعدادىا ذا لـ تطمئف عمى حاجاتيا الضركرية كشيء مإف النفس البشرية أ الشيخ كيرل

 گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ فقاؿ: - -دـآ، لذلؾ طمأف اهلل لمتكميؼ يككف ضعيفان 

 .(٤٤١ - ٤٤١طه: )  ژ ڳ گ گ

قرف بيف الجكع كالعيرم؛ ألف الجكع ذؿ الباطف ": في تفسير ىذه اآلية -رحمو اهلل-يقكؿ الشيخ سعيد حكل
ألنو حر الباطف كبيف الضحى الذم ىك حر الظاىر، دؿ عمى أف كالعرم ذؿ الظاىر، كقرف بيف الظمأ 

 . (ِ)اإلنساف يحتاج إلى الطعاـ كالشراب كالمباس كالمسكف"
كلمشعكب نفسياتيا، لذلؾ  ،كأىكائيا ذا لـ تعرؼ كيؼ تتعامؿ مع النفس البشريةإ دعكةفبل تنجح أم 

 .إذا لـ تؤٌمٍف احتياجاتيا ستفشؿ في سياسة الشعكب
 ميماف حيف عرؼ طبيعة النفس البشرية كطريقة التعامؿ معيا: شيآف --ياة الرسكؿكاف في ح

 سبلـ.شعارىـ بأف الحاجات الضركرية متحققة في اإلإخطاب الناس مف خبلؿ  -ُ
يثار كنكراف الذات، بينما تخاطب العامة مف خبلؿ مصالحيا عمى درجات اإلأعمى  فرادتربية األ -ِ

بي أل--رسكؿ اهلل  –، فقد قاؿ- -عمى ترؾ الكؿ هلل مميفالمسكتطمعاتيا الدنيكية، يربى 
كممة  ,نعم:( عف الدعكة قاؿ ليـ --بي طالب ليكؼ محمد جيؿ حيف جاء أشراؼ قريش أل

 . (ّ)(تعطونييا تممكون بيا العرب وتدين لكم بيا العجم

                                                
 (.ْٗ-ْٖانظر: في آفاؽ التعاليـ: )ص: ((ُ
 (.َّْٖ/ٕ) :األساس في التفسير ((ِ
براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ  ((ّ السيرة النبكية: عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، تحقيؽ: مصطفى السقا كا 

 (.ُْٕ/ُ، )ـُٓٓٗ -ىػ ُّٕٓالطبعة الثانية، ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ،الشمبي
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صار بعد غزكة نككذلؾ خاطب األ، ، لغة قريبة مف الطبيعة البشريةدعكتوفيك يخاطب مف ىك خارج 
 :كقاؿ لعمر ،"(ٔ)(ِرَحاِلُكمْ  ِإَلى  ِبالنَِّبيّْ  َوَتْذَىُبونَ  َوالَبِعيِر, ِبالشَّاةِ  النَّاُس  َيْذَىبَ  َأنْ  َأَتْرَضْونَ ) :حنيف

 .(ِ)(َيا اْبَن اْلَخطَّاِب َأَما َتْرَضى َأْن َتُكوَن َلَنا اآْلِخَرُة َوَلُيُم الدُّْنَيا ؟)
 .(ّ)بل بد مف تربية راقية لمصؼفيثار بخطاب فيو اإل أبناء دعكتوخاطب 

 الحكومة المسممة: وسائل تكوين : اً رابع
 أك تربكم ،قكـ عمى فراغ فكرمتف أكال يمكف  ،السبلحسبلمية ال تقكـ بقكة ف الحككمة اإلأ يرل الشيخ

 -، أنيا تقكـ عمي:أستاذه حسف البنا لبؿ يرم كما رأ ؛مةفي األ
 لمحبة كاإلخاء.يماف كالعمؿ كااإل -ُ
 الصبر كالمثابرة كالجد. -ِ
 معرفة الككف كالسير في طريؽ تسخيرىا. -ّ

ف أ كيرل ، كخاصة إذا عيبٍّد ىذا الطريؽ بدماء الثائريف،كيرفض الشيخ طريؽ الثكرة لمكصكؿ الى الحكـ
في  اف تعطى لؤلمة فرصة التعبير عف رأييأف تعطي حرية الدعكة كالعمؿ كالتربية ك أىك  الطريؽ المفضؿ
 . (ْ)انتخاب ممثمييا

فالقكة مكر، عمى أعماؽ األ كاالطبلعف استخداـ القكة يككف بعد التفكير ككزف النتائج أ يرل الشيخكما 
 آخر كسيمة بعد انسداد كؿ السبؿ كاستخداميا يككف حيف ال يجدل غيرىا.

أف تيقاـ دكلة قد يتصكر بعضنا أنو مف خبلؿ مجمكعة مف رجاؿ أك مجمكعات يمكف ": يقكؿ الشيخ
 .(ٓ)اإلسبلـ كفي ىذا ما فيو، إف الرغبة في العمؿ يجب أف تقكـ عمى ضكء معافو متعددة"

  وسائميا:األم, و  سالمية النواةالدولة اإلوسائل تكوين : اً خامس
ف تقكـ كحدة بكؿ الكسائؿ أرض، كنسعي سبلمية الكبيرة في قطاع كبير مف األأف تقكـ الدكلة اإل

 سبلمية لتأخذ عمى عاتقيا الكاجبات.اإل الدعكةالدكؿ تنتصر بيا  بيف مجمكعة مف
 

                                                
 (.ُٖٓ/ٓ(، )َّّْ) :صحيح البخارم: كتاب: المغازم، باب: غزكة الطائؼ، رقـ الحديث ((ُ
نصو، كعمؽ عميو: الدكتكر حققو، كضبط ، محمد يكسؼ بف محمد إلياس بف محمد إسماعيؿ الكاندىمكم حياة الصحابة: ((ِ

 ،ـُٗٗٗ -ىػ  َُِْالطبعة األكلى، ، لبناف –مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت  ،بشار عٌكاد معركؼ
 (، كابف ماجو سند صحيح عف ابف عباس.ْٖٗ/ِ)
 (.ْٓ-ِٓفاؽ التعاليـ: )ص:آانظر: في  ((ّ
 (.ٖٓ-ٓٓنظر: المصدر السابؽ: )ص:ا ((ْ
 (.ٔٓ: )ص:فسونالمصدر  ((ٓ
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 :وىي وسائلبسالمية الواحدة: قيام الدولة اإلوسائل : اً سادس
 السير في المقدمات الصحيحة. -
 كجكد القكاعد السميمة الصالحة. -
 سالم العالمية:قامة دولة اإلإوسائل : اً سابع
 .(ُ)اتو المكافئة إلحكاـ قبكؿ العالـ دعكة اهللك دأتتكفر كؿ  ذمالعمؿ المستمر القكـ كي

 ثانيًا: وسائل الدعوة منفردة:
 وجود الداعية الكامل:أوًل: 

رشاد أ يرل الشيخ  ڈ      ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ژقاؿ تعالى: ف الداعية الكامؿ ىك مف اجتمع لو كالية كا 

 .(ُٕ)الكيؼ:    ژژ

 عمييـ ثناء كىك لو، ىادم فبل أضمو كمف اىتدل، اهلل ىداه مف إنو: "اآلية ىذه تفسير الشيخ في يقكؿ
 .(ِ)"المرشدكف األكلياء ىـ اليداة أعظـ أف عمى دلت كاآلية اهلل، في جاىدكا بأنيـ
ف تعتمد مينتا الطب كالمحاماة عمى التدريب كال تعتمد الدعكة الى اهلل عمى أمف العجيب  ونالشيخ أ كيرل

 .(ّ) يد الناضجيف في الدعكة الثقافة المحددة كال عمى التخرج عمى
 شروط الداعية الكامل:ومن 

 الولية: -أ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقاؿ تعالى: كلياء اهلل ألنو ينقذ نفسو كغيره مف النار، أف يككف الداعية مف أال بد 

 .)ِٔ) يكنس:   ژ  ڀ پ پ پ پ

اجتمع ليـ اإليماف  أكلياءه بأنيـ الذيف --اآلية: "كصؼ اهلل  ىذه تفسير حكل في سعيد الشيخ يقكؿ
 . (ْ)كالتقكل كألصحاب ىذه المقامات عبلمات، ىي أثر عف تحققيـ بمقامات الكالية"

بالفرائض كالنكافؿ، كقمبو  - -كمف أقبؿ عمى اهلل ،صر عمى صغيرةو الكلي ىك مف ترؾ الكبائر كلـ يي ف
نكاع أكالفرائض , (٘)ُأِحبَُّو( َحتَّى ِبالنََّواِفلِ  َليَّ إِ  َيَتَقرَّبُ  َعْبِدي َيَزالُ  َوَما ):- -الذنكب، قاؿ اهلل  منزه عف

                                                
 (.ْٔ-ّٔفاؽ التعاليـ: )ص:آانظر : في  ((ُ
 (.ُّٗٔ/ٔاألساس في التفسير: ) ((ِ
 (.َُٗ-ُٖٗانظر: كي ال نمضي بعيدان: ) ص: ((ّ
 (.ِْٖٔ/ٓاألساس في التفسير:) ((ْ
 (.َُٓ/ٖ(، )َِٓٔ): صحيح البخارم: كتاب: الرقاؽ، باب: التكاضع، رقـ الحديث ((ٓ
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فرض العيف كفركض الكفاية، كالفركض الظاىرة كالفركض الباطنة، كالذكر ىك العامؿ األكبر في الكصكؿ 
 ( ِٖ)الرعد: ژ ىث مث جث    يت ىت ژقاؿ تعالى: ، الى الكالية

تطمئف قمكبيـ بذكر اهلل؛ كالتسبيح كالتيميؿ اآلية: "كصؼ اهلل ىؤالء بأنيـ  ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ
كاالستغفار أك بالقرآف، فقمكبيـ تطيب كتركف إلى جانب اهلل كتسكف عند ذكره، كبسبب ذكره تطمئف قمكبي 

 . (ُ)المؤمنيف"

)الشعراء:  ژ ڃ ڃ       ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ژقاؿ تعالى: كالكالية منكطة بسبلمة القمب، 
"أم يكـ ال يقي المرءى مف عذاب اهلل ماليو كال : اآلية ىذه تفسير في حكل سعيد الشيخ كؿ، يق( ٖٗ - ٖٖ

أكالده إال مف أتى اهللى بقمب سميـ عف الكفر كالنفاؽ كبقية األمراض"
(ِ). 

نَّ  َأَل ) :- -قاؿ   َذا ُكمُُّو, اْلَجَسدُ  َصُمحَ  َصُمَحتْ  ِإَذا, ُمْضَغةً  اْلَجَسدِ  ِفي َواِ   َأَل  ُكمُُّو, اْلَجَسدُ  َفَسدَ  َدتْ َفسَ  َواِ 
 .(ّ)(اْلَقْمبُ  َوِىيَ 

. (ُٕ)الكيؼ:  ژ ژ ڈ      ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ژ تعالى: د مف قكلومستمكالكالية شرط في كماؿ الدعكة  
 . (ْ)نساف، فإف لـ يتحقؽ بالكالية فتأثره بالكممة ضعيؼكقكة الكممة كتأثيرىا منكطة بحاؿ اإل

 لية يوصل إليو بما يمي:أن مقام الو  الشيخ ويرى
 أف يحافظكا عمى الصمكات الخمس كالركاتب كقياـ الميؿ كسنة الضحى كغيرىا. -ُ
 كيكثركا مف صكـ النكافؿ. ،أف يصكمكا رمضاف -ِ
 كيكثركا مف الصدقات. ،كصدقة الفطر ،أف يؤدكا زككات أمكاليـ -ّ
 كتبلكة القرآف. كاالستغفار،أف يبدأكا بكرد يكمي يحافظكا عميو  -ْ
 كركا اهلل باألذكار المطمقة التي كردت في السنة.أف يذ -ٓ
 حفظ القرآف كتبلكتو كمطالعة كتب العمـ كحضكر حمقات العمـ. -ٔ
 . (ٓ)مجالسة الصالحيف كزيارتيـ كاالجتماع معيـ -ٕ

 سالمية المتكاممة:الثقافة اإل  - ب
 .( ٩١آل عمران: )  ژ ژ   ڈ ڈ     ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ    ڍ ڇ ژقاؿ تعالى: 

                                                
 (.ِٕٓٓ/ٓ) ر:األساس في التفسي ((ُ
 (.ِّْٗ/ٕالمصدر السابؽ: ) ((ِ
(، صحيح مسمـ: كتاب: َِ/ُ(، )ِٓ): صحيح البخارم: كتاب: اإليماف، باب: فضؿ مف استبرأ مف دينو، رقـ الحديث ((ّ

 (.ُُِٗ/ّ) (،ُٗٗٓ): المساقاة، باب: أخذ الحبلؿ كترؾ الشبيات، رقـ الحديث
 .(ُْٗ-ُِٗانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ْ
 (.ُٔٗ-ُٓٗانظر: المصدر السابؽ: ) ص: ((ٓ
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اآلية: "أم ككنكا ربانييف بسبب ككنكـ معمميف دارسيف، دؿ النص عمى أف الربانية التي  ىذه الشيخ يفسر
ىي قكة التمسؾ بطاعة اهلل مسببة عف العمـ كالتعميـ، ككفى بو دليبلن عمى خيبة سعي مف أجيد نفسو ككد 

 .(ُ)ركحو في جمع العمـ ثـ لـ يجعمو ذريعة إلى العمؿ"
في العمـ، كال بد أف  نب كاألنكاع كالبيئة أك الزماف أك المكاف تفرض جديدان دراسة الربانييف متعددة الجكا 

نكاع العمكـ، كمجالسة العمماء كمذاكرة معيـ، كتحديد المكاد التي أيجتمع لئلنساف مطالعة خاصة لبعض 
 كاألمراض التي تكاجو األمة. ،في زمف الغزك الفكرم ينبغي دراستيا أمر ميـ كرئيسي خصكصان 

 عمكـ المغة العربية، كعمـ أصكؿ الفقو. :ىمية خاصةأف نكعيف مف العمكـ ليا أ -رحمو اهلل -لشيخا كيرل
 :(ٕ)ن المواد التي ل بد منيا عشر موادأ ويرى
 القرآف كعمكمو. -ُ
 السنة كعمكميا. -ِ
 صكؿ الفقو.أ -ّ
 عمكـ المغة العربية. -ْ
 عقائد أىؿ السنة كالجماعة. -ٓ
 فقو أئمة االجتياد. -ٔ
 خبلؽ كالسمكؾ.عمـ التربية كاأل -ٕ
 سبلمية الحديثة.الدراسات اإل -ٖ
 فقو الدعكة كالحركة. -ٗ
 سبلمي. التاريخ اإل -َُ
ف يستكمؿ ثقافة العصر مف خبلؿ مطالعات خاصة كعامة، كعمى المتخصصيف أف الداعية عميو أ كيرل

  .أيضان  المعاصرةالثقافة سبلمية ك سبلمية استكماؿ الثقافة اإلفي الشريعة اإل
ف يككف داعية، كيدعك أبؿ يراه مما يساعد المسمـ  ،كج مع جماعة الدعكة كالتبميغكال يمنع مف الخر 

يقكؿ الشيخ: "كنحف نؤكد عمى أف المتخصصيف في الشريعة . (ّ)والداعية إلنشاء مدرسة شعبية حكل
بحاجة إلى استكماؿ الثقافة اإلسبلمية المعاصرة، كما أف المتخصصيف في العمكـ األخرل مرشحكف ألف 

 .(ْ)نكا دعاة؛ بؿ ينبغي أف تطمح أنظار كؿ مسمـ إلى أف يككف داعية"يكك 

                                                
 (.َُٖ/ِاألساس في التفسير: ) ((ُ
 (.ُٖٗ-ُٕٗانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ِ
 (.َُِانظر: المصدر السابؽ: )ص: ((ّ
 (.َُِ: )ص:نفسوالمصدر  ((ْ
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 :(ٔ)الخصائص والصفات والقدرة عمى التعميم والتربية -ج
 ألنو كارث النبكة. ؛ف تتكفر في الداعية صفات أساسية أربع: الصدؽ كاألمانة كالتبميغ كالفطانةأيفترض 

 الصدق:  -ٔ
ْدقَ  َوَيَتَحرَّى َيْصُدقُ  الرَُّجلُ  َيَزالُ  َوَما :)- -، قاؿ الرسكؿىك الطريؽ الى الصديقية   ُيْكَتبَ  َحتَّى الصّْ
ف يككف كبلمو في غاية مف أك  ،حة كفي النقؿينص، يتحرل الدقة في الكبلـ كفي ال(ِ)(ِصدّْيًقا اهللِ  ِعْندَ 

 ال يتكمـ بالظف كالحدس كالتخميف. ،العممية
 األمانة: -ٕ

 ؼ ىك القياـ بالفرائض كالنكافؿ كاآلداب كترؾ المحرمات كالمكركىات.كىي القياـ بالتكميؼ، كالتكمي 
 الفطانة: -ٖ

ىي القدرة عمى إقامة الحجة، عمى كؿ ما يتنافى مع اإلسبلـ سكاء في العقائد أك المكاقؼ أك  
 السمككيات أك االجتيادات السياسية، كيقيـ حجة اهلل عمى خمقو.

 التبميغ: -ٗ
مر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كيظير ذلؾ في تنظيـ الدركس أليدخؿ فيو الدعكة الى الخير كا 

 َبَعْثتُ  ِإنََّما :)-–الرسكؿ قاؿ .كيدخؿ فيو التعميـ المستمر كالتزكية ،كالمحاضرات كفي الكتابة كالخطابة
مَ  ُبِعْثتُ  ِإنََّما :)-–، كقاؿ(ّ)(ُمَعمًّْما  ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ژ قاؿ تعالى:ك ، (ْ)(اأْلَْخاَلقِ  َمَكاِرمَ  أِلَُتمّْ

: اآلية ىذه تفسير في -اهلل رحمو-حكل سعيد الشيخ يقكؿ ،(ُُٓ) البقرة:  ژ ۉ     ۅ ۅ
يقرؤىا عميكـ كيطيركـ مف رذائؿ األخبلؽ كدنس النفكس كأفعاؿ الجاىمية، كيخرجكـ مف الظممات إلى "

تبلكة، كالحكمة ىي السنة النكر كيعممكـ القرآف، فيك يقرأ القرآف كيعممو ليـ، ففي التعميـ زيادة عمى ال
 . (ٓ)كالفقو"

                                                
 (.َِْ-َُِانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
 (.َُِّ/ْ(، )َِٕٔ): ب، باب: قبح الكذب كحسف الصدؽ، رقـ الحديثصحيح مسمـ: كتاب: البر كالصمة كاآلدا ((ِ
(، سنف ابف ماجو: كتاب: ّٔٔ/ُ(، )ُّٔ):سنف الدارمي: كتاب: المقدمة، باب: في فضؿ العمـ كالعالـ، رقـ الحديث ((ّ

معجـ الكبير (، الّٖ/ُ(، )ِِٗ):اإليماف كفضائؿ الصحابة، باب: فضؿ العمماء كالحث عمى طمب العمـ، رقـ الحديث
 .، سنف ابف ماجو، نفس الصفحة(. ضعفو األلبانيُٓ/ُّ(، )ُِٓ):لمطبراني: رقـ الحديث

(، مكطأ مالؾ: كتاب: الجامع، باب: ما جاء في حسف الخمؽ، رقـ ُّٓ/ُْ(، )ِٖٓٗمسند أحمد: رقـ الحديث ) ((ْ
(، السنف الكبرل لمبييقي: ُّٓ/ُْ) (،ُٖٓٗ):(، مسند أحمد: مسند أبي ىريرة، رقـ الحديثٕٓ/ِ(،)ُٖٖٓالحديث )

، (. صححو شعيب األرنؤكطِّّ/َُ(، )َِِٖٕ): كتاب: الشيادات، باب: بياف مكاـر األخبلؽ كمعالييا، رقـ الحديث
 .مسند أحمد، نفس الصفحة

 (.َِّ/ُاألساس في التفسير: ) ((ٓ
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 . (ُ)فالداعية معمـ كمرب لؤلنفس
تفصيبلت المف الدعاة يكتفكف بالكبلـ العاـ دكف تدريس  ف كثيران أي التعميـ الشعبي ك ف الشيخ زىدان  كيرل

مدرسة لمعمكـ  هسجدمكيبتعدكف عف تدريس العمكـ الشرعية التخصصية، فإف عمى الداعية أف يجعؿ 
 ية كعمى صمة بالمؤسسات االجتماعية.الشرع

ف يخطط إليصاؿ الدعكة الى كؿ دائرة مف دكائر أف يفطف الداعية الى دراسة المجتمع ك أكيجب 
 .(ِ)المجتمع

كنحف نرل اآلف في كثيرو مف األحياف زىدان في التعميـ الشعبي، كما نرل أف كثيران مف الدعاة ": يقكؿ الشيخ
 .(ّ)دريس التفصيبلت، كيبتعدكف عف تدريس العمكـ الشريعة التخصصية"يكتفكف بالكبلـ العاـ دكف ت

 اإلجازة: -د
في ركاية حديث، أك في كتاب، أك إجازة كىي أنكاع: إجازة في عمـ،  ،ة عمماء المسمميفنٌ ىي سي 

 جازة الخاصة.جازة العامة كاإلكمنيا اإل ،في تربيةأك  ،في فتكمأك 
مامة في شيادة بأىمية صاحبيا كاستحقاقو لمنصب اإل كامؿ، كىي شدو مف مر  جازةن إكيحتاج الداعية الكامؿ 

 ،(ْ)( ُمَراءٍ  َأوْ  َمْأُمورٌ  َأوْ  َأِميرٌ  ِإلَّ  النَّاسِ  َعَمى َيُقصُّ  َل :)- –قاؿ ،الديف، كترشحو ليككف داعية الى اهلل
زة لمف ال يستحقيا جاإبالعمماء العامميف كأصبحت المؤسسات العممية تعطى  كحؽ اإلجازة أصبح منكطان 

 .(ٓ)فكانت إجازة ناقصة
بأف يككف ليا مكازينيا العممية كالتربكية  ،جازة باإلرشاد تحتاج الى إحياءف اإلأسعيد  يرل الشيخلذلؾ 

 كالركحية في المعطى كاألخذ.
ازة جإال يعطى  ، متكاضعان بصيران  ف يككف منصفان أجازات كاممة ك إؿ حصَّ ف يي أرشاد الكامؿ كعمى مريد اإل
 ال لمف يستحقيا.إاإلرشاد الكامؿ 
جازة في الدعكة ا  ة ك يعجازات التي أخذىا، مف كمية الشر عف نفسو كعف اإل -رحمو اهلل -كيتحدث الشيخ

 جازات مف عدد مف شيكخ التصكؼ.ا  كمف رئيس جمعية العمماء في بمده، ك 

                                                
 (.َِّ-َِِ)ص: انظر: كي ال نمضي بعيدان: ((ُ
 (.َِْ)ص: :المصدر السابؽانظر:  ((ِ
 (.َِّ)ص:: نفسوالمصدر  ((ّ
(، كسنف ابف ماجو: كتاب: األدب، ُِْ/ُُ(، )َٔٔٔ): مسند أحمد: مسند عبداهلل بف عمرك بف العاص، رقـ الحديث ((ْ

(. صححو ّٗٓ/ُ(، )َُٔ): (، المعجـ الصغير لمطبراني: رقـ حديثُِّٓ/ِ) (،ّّٕٓ): باب: القصص، رقـ الحديث
 .أحمد، نفس الصفحة، مسند شعيب األرنؤكط

 (.َِٔانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ٓ
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 .(ُ)رشاد الكامؿة في منصب اإلمف إعطاء االجاز  كيذكر نمكذجان ، جازات في عمـ الدعكة الى اهللإ ىعطأك 
 :وانتماؤهزي الداعية الكامل  -ىـ 

ف يمبس المباس الذم يساعده في تقديـ دعكتو، أ ف الداعية ال يجد حرجان أسعيد حكل  يرل الشيخ
 ف يغمب عميو ىك زم العمماء المتمثؿ في عمامة كقميص كجبة.ألكف الزم الذم ينبغي 

طب خي يا زم العمماء، كى فيخر فبل حرج، لكف ىناؾ مقامات يصمح آ ف يمبس لباسان أذا اضطر الداعية ا  ك 
كإعفاء المحية  ،الييئة يضان أالجمعة كالدرس في المسجد، فممزم تأثير في قبكؿ الناس لدعكتو، كيبلحظ 

 . (ِ)الينداـكتقصير الثكب كالفطانة كحسف 
 .و كبيف الناس حجابان قدـ نفسو لمناس، حتى ال يجعؿ بينيي  بلحظ الداعية كيؼى كال بد أف يي 
ف يعرؼ أمف حيث بدأ ككيؼ بدأ، فبل حرج عميو  - -لى رضكاف اهللإف يصؿ بالناس أكالميـ 

 اىتمامات كؿ بيئة كيدخؿ إلييا.

يكضح  (.ّّ)فصمت:  ژ ڈ ڎ    ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ ژقاؿ تعالى: 
ؿ عمبلن صالحان، كىك ما أمر اهلل بو ككاف أم دعا عباد اهلل إلى اهلل كعم"أف:  اآلية ىذه تفسير الشيخ في

 . (ّ)خالصان لو كقاؿ متفاخران باإلسبلـ كدخؿ في ذلؾ جميع اليداة كالدعاة إلى اهلل"
الذم يناسب الزماف  كاالنتماءفالظركؼ التي يكاجييا الداعية تجعمنا ننصحو بأف يتخير المظير 

 . (ْ)كالمكاف
لمكضع الذم يدعك فيو الناس، كيتخذ قراره في مظيره دكف أف ف يككف ذا تقدير صحيح أال بد لمداعية 

 يبالي بما يمكف أف يقكلو الناس.
يقكؿ أيضان: "غير أف ىناؾ مقامات يصمح فييا زم العمماء؛ كخطبة الجمعة كالدرس في المسجد، كفي ك 

 .(ٓ)أحكاؿ كثيرة يككف لمزم تأثير في أف يتقبؿ الناس فتكل الداعية كدعكتو"
 لعالقات بين الدعاة:اثانيًا: 

 ڇ چ چ چ چ ژ تعالى كعدـ التفرؽ مف الشريعة الدائمة فقاؿ ،إقامة الديف --ذكر اهلل 

 . (ُّ)الشكرل:  ژ ڇ ڇ ڇ

                                                
 (.َِٔكي ال نمضي بعيدان: )ص: انظر: ((ُ
 (.َِٖانظر: المصدر السابؽ: )ص: ((ِ
 (.َِِٓ/ٗاألساس في التفسير: ) ((ّ
 (.َِٗ)ص: انظر: كي ال نمضي بعيدان: ((ْ
 (.َِٖالمصدر السابؽ: )ص:  ((ٓ
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اآلية: "شرع لكـ مف الديف ديف نكح كمحمد كمف بينيما مف  ىذه تفسير في حكل سعيد الشيخ يقكؿ
ألعبلـ مف رسمو ديف اإلسبلـ، فبل تختمفكا في كفسر الشرع الذم ىؤالء ا -عمييـ السبلـ-األنبياء 
 . (ُ)الديف"

كبيف عدـ التفرؽ فيو، بإزالة كؿ ما يفرؽ مف  ،قامة الديفإفكاف ال بد مف المكاءمة بيف االجتياد في 
ال بد أف تزيد الصمة بيف الدعاة عف الصمة األخكية، فيي صمة أخكة ، فات األنفسآسقطات المساف أك 

 . (ِ)حمة بيف أىموفالعمـ ر  ،كقرابة
التنافس عمى الرئاسة، فيك مرض خطير، كتنافسيـ عمى المريد  :يفرؽ بيف الدعاة ىكما  أخطر كيرل أف
فخرجكا عف ككنيـ دعاة الى اهلل ليصبحكا دعاة ألنفسيـ أك  ،فغمبت عمى بعض الدعاة الحزبية ،كالتمميذ

 ألحزابيـ.
ألف المؤمنيف كالجسد  ؛فكقية رة، ال تعقيد فييا كاللى الفطإكيدعك الشيخ إلى عبلقة تنظيمية أقرب 

 . (ّ)الكاحد
فس، كال يقكؿ الشيخ: "كنحف ندعك إلى عبلقة تنظيمية أقرب إلى الفطرة، ليس فييا تعقيد كال فرعكنية نى 

 .(ْ)عبلقات فكقية، إنيا عبلقة بيف شركاء، كليس عبلقة بيف أتباع كمتبكعيف"
 لعمل الداعية: األكثر أىمية نالمجال ثانيًا: 

  :(ٓ)أف مف أىـ مجاالت عمؿ الداعية في ىذا العصر قضيتيف يرل الشيخ
 سبلمية.كيؼ يكصؿ الثقافة اإل األولى:
 بيف المسمميف. تكافميان  تكافمية كعمبلن  كيؼ يكجد ركحان الثانية: 

 ويقدم نموذجين لمعمل في ىاتين القضيتين:
 كرة مدارس لطالب الربانية:ف: أولً 

، تستيدؼ تخريج العالـ الرباني، ال تتعارض ترتيباتيا ةمسجديطبلب الربانية مدارس مدارس  -ٔ
 التعميمية التربكية مع انتساب الداعية إلى جماعة أك شيخ.

 .كاالنتساب كاالجتماعشعارات ىذه المدارس خمسة: االتباع كالعمـ كالذكر  -ٕ

                                                
 (.َٕٓٓ/ٗاألساس في التفسير: ) ((ُ
 (.ُُِ-َُِانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص:  ((ِ
 (.ُُِانظر: المصدر السابؽ: )ص: ((ّ
 (.ُُِ: )ص:نفسوالمصدر   ((ْ
 .(ُِّ: )ص: نفسوانظر: المصدر  ((ٓ
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 جازة.تعتمد فكرة إحياء سنة العمماء في إعطاء اإل -ٖ
 سبلمية.عف المكجكد في الساحة اإل نفسيا بديبلن ال تعتبر  -ٗ
خكانان  ،باءآتمتـز المدارس كالقائمكف عمييا بأف يككنكا  -٘  لكؿ المسمميف. كا 
 أف تخرج الرباني الذم تجتمع فيو صفات الربانية. -ٙ
 .(ُ)ف تحقؽ المنتسبيف إلييا بالمطمكبات الكفائية كالعينيةأتحاكؿ  -ٚ

ألف اهلل قدـ الربانييف  ؛الحقة ىي أرقي مقاـ بعد مقاـ النبكة كؿ: "الربانيةفيق لمربانية يقدـ الشيخ تعريفان ك 
ب اهلل دكصفة خمقية، كلقد ن كىيئة كحاالن  كعمبلن  فالربانيكف يرثكف النبكة عممان  ،عمى األحبار كىـ العمماء

 .(ِ)كؿ مسمـ أف يككف ربانيان كما نذبو أف يككف كارث نبكة كامبلن كالمعني كاحد"
 ص الشيخ شعارات السير نحك الربانية كىي: العمـ كالذكر كاالجتماع كاالنتساب كاالتباع.كاستخم

 تباع الرسكؿ عممان اأم ، ( ُّ)آؿ عمراف:   ژ ڄ  ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ژقاؿ تعالى:  التباع: -ٔ
، كاتباع مف ىـ عمى قدمو مف العمماء كالربانييف كالصديقيف كالشيداء كحاالن  كىيئةن  كعمبلن 

 كالصالحيف.
اآلية: "ىذه اآلية حاكمة عمى مف ادعى محبة اهلل، كليس ىك عمى الطريؽ  ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ

، كالديف اإلسبلمي في جميع (ّ)المحمدية، فإنو كاذب في دعكاه في نفس األمر، حتى يتبع الشرع المحمدم
 . (ْ)أقكالو كأفعالو، فعبلمة محبة اهلل اتباع رسكؿ اهلل"

 ىؿ السنة كالجماعة في مذاىبيـ، كاالنتساب لمطائفة القائمة بالحؽ.أنتساب الى أم اال النتساب: -ٕ
 .رشاد الكامؿلى رتبة اإلإالسير لمكصكؿ  ويدخؿ في العمم: -ٖ
 المأثكرة. ذكارف كاألآكتبلكة القر  ،كرد يكمي كالتزاـ ،كالعبادات ،قامة الصمكاتإفيو  يدخؿ الذكر: -ٗ
كحضكر الحمقات  ،نشاد المحرركعمى العمـ كعمى اإل ،لكريـف اآكىك االجتماع عمى القر  الجتماع: -٘

 .(ٓ)كالمجالس كالندكات كالدكرات
 
 
 

                                                
 .(ُِٓ-ُِّانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص:  ((ُ
 (.ُِٔالمصدر السابؽ: )ص: ((ِ
ع المحمدم( كالصكاب أف نقكؿ )شرع اهلل( أك )شريعة اإلسبلـ(، فالشرع ىك يبلحظ عمى الشيخ سعيد حكل تعبيره بػ)الشر  ((ّ

ى ِبِو ُنوًحا}شرع اهلل تعالى، كما قاؿ:   ، كالرسكؿ مبٌمغ عف اهلل.[ُّ{ ]الشكرل: َشَرَع َلُكْم ِمَن الدّْيِن َما َوصَّ
 (.ّّٕ/ِاألساس في التفسير: ) ((ْ
 .(ُِٖ-ُِٕ)ص:  انظر: كي ال نمضي بعيدان: ((ٓ
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 : نموذج لفكرة مؤسسة خيرية لمخدمة الجتماعية:ثانياً 
كفي كؿ قرية ليا ىيئتيا  مدينة لى إنشاء مؤسسة خيرية في كؿإ سعيد حكل يدعك الشيخ

دارتيا، كيطرح ىنا نمكذجان  ف الداعية الذم ال يساىـ في حؿ مشكبلت أ كيرلاميا الداخمي لنظ التأسيسية كا 
 . برسكؿ اهلل الناس ال يككف متأسيان 

دارييف محؿ جيد لكف ال يغيب عف اإل ،داريةعماؿ اإلف يشارؾ الدعاة في األأ أنو ليس شرطان  كيرل
 .(ُ)الداعية في البناء

مت بإنشاء الجمعيات الخيرية التي لقد أخذت الحركات اإلسبلمية في فمسطيف بيذه الفكرة، فقا
تقكـ عمى رعاية األيتاـ كتقديـ المعكنات كالمساعدات الخيرية آلالؼ األسر الفقيرة في ربكع فمسطيف، كىك 

 الذم أعطى الحركة اإلسبلمية قىبكالن كبيران كشعبية كاسعة بيف المسمميف.
ية كتككينو كثقافتو كحتى زيو، ركز الشيخ سعيد حكل في الكسائؿ التي ذكرىا منفردة عمى الداع

كلـ يغفؿ أف يقترح عمى الدعاة إنشاء جمعية خيرية كمؤسسة تعميمية تجمع شمؿ العمماء كالدعاة، كتعمميـ 
 فنكف الدعكة اإلسبلمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (.ِِٓانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
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 الثانيالمطمب 
 الدعوة السالمية أساليب

دة، ككاف لو منيجه خاص كنظرةه اىتـ الشيخ سعيد حكل في الدعكة اإلسبلمية كأساليبيا المتعد 
مغايرة في عرض أساليب الدعكة، حيث يذكر أساليبى الدعكة ضمف تأصيؿو لعمـ الدعكة إلى اهلل، كتمٌخص 

 منيجو في عرض تمؾ األساليب في ثبلثة بنكد:

  البند األول: مفاىيم دعوية:
لعريضة لساحة عمؿ الخطكط احيث يؤٌصؿ الشيخ لمدعكة اإلسبلمية كأساليبيا بالتركيز عمى  
 مف خبلؿ النقاط اآلتية: الداعية

  الدعوة السالمية فريضة مستمرة:: أولً 
، فالمسممكف مكمفكف بعممية الببلغ عف اهلل كرسكلو، فإذا (ُ)(آَيةً  َوَلوْ  َعنّْي َبمُّْغوا:) - –لقكلو 
 . (ِ)(َُْ)آؿ عمراف:   ژ  ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱژ آثمكف، قاؿ تعالى: قصركا فيـ 

اآلية: "الدعكة إلى الخير ىي الدعكة إلى الكتاب كالسنة، كالمعركؼ: ىك ما  ىذه تفسير في الشيخ قكؿي
استحسنو الشرع كالعقؿ الذم ال يناقض الشرع، أك ما كافؽ الكتاب كالسنة أك ىك الطاعة، كالمنكر ما 

 . (ّ)كىك المكركه كالحراـ"استقبحو الشرع كالعقؿ المكافؽ لمشرع أك ما خالؼ الكتاب كالسنة أك المعاصي 
 : المناخ المناسب لمدعوة:ثانياً 

  - –ألنو خير مناخ لمدعكة، حيث حرص رسكؿ اهلل ؛ال بد أف يحرص الدعاة عمى مناخ الحرية
استطاع الدعاة إيجاد مناخ  تىمي طالب كالمطعـ بف عدم كغيره، فبكحماية أ ؛عمى تأميف الدعكة كالداعية

أك  ،ك حماية الرأم العاـأ ،كقد يككف ىذا المناخ ىك الرخصة كالقانكف ،ف يفعمكاأمناسب لمدعكة فعمييـ 
 .(ْ)األخرلساليب لى األإالتفاىـ مع الحككمات فإذا ما عجزت الحيؿ يصار 

 من أىداف الدعاة:: ثالثاً 
 لى الناس كافة.إسبلـ نقية خالصة حية تبميغ دعكة اإل -ُ
 .ان كأفراد إقامة الحجة عمى العالميف شعكبان  -ِ

                                                
 (.َُٕ/ْ(، )ُّْٔصحيح البخارم: كتاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عف بني إسرائيؿ، رقـ الحديث: ) ((ُ
 (.ِّٖكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ِ
 (.ْٖٗ/ِاألساس في التفسير: ) ((ّ
 (.ِّٖكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ْ
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 .(ُ)تنظيـ الدعكة إلى اهلل -ّ
 : ساحة الدعوة:رابعاً 

فساحة الدعكة ميما كاف المجتمع يتألؼ منيا مف جميع  ،كانتياءن  كىي المجتمع كمو ابتداءن 
 .(ِ)فيجب أف يصؿ إلييا الداعية ،األطياؼ كالمؤسسات كالنقابات

 الدعوة ىي الوسيمة لكل ما بعدىا: :خامساً 
سبلمية سرة كالمجتمع كالدكلة اإلككجكد األ ،كقياـ الشخصية المسممة ،فيي كسيمة لتركيز النفس

 .(ّ)، فكؿ ذلؾ متكقؼ عمى الدعكة كالنجاح فيياكعالميان  محميان 
 تقدير الموقف والتكيف معو:: سادساً 

لتقدير دقيؽ لممكقؼ  بالنسبة لمداعية، كاعتماد أسمكب العمؿ يككف خاضعان  تقدير المكقؼ ميـ جدان 
 .(ْ)القانكف كالنظاـ كالرأم العاـ بشرط عدـ تعطيؿ حكـ شرعي أك تجميد دعكة فيوراعى ي

 خطوات مطموبة:: سابعاً 
 ف ىناؾ العديد مف الخطكات التي ال بد مف القياـ بيا لتطكير عمؿ الدعاة:أ يرل الشيخ

 خكة عمى الكتابة كالتدريس كالخطابة.تدريب بعض األ -ُ
 نسانية.اإلالتكجيو لمتخصص في العمكـ الشرعية ك  -ِ
 عبلـ المختمفة.التكجيو لمتخصص في كسائؿ اإل -ّ
 قامة الجسكر مع دكائر المجتمع.ا  جتماعية ك بناء العبلقات اال -ْ
 لى اهلل في كؿ مكاف.إيجاد مسئكليف عف الدعكة إ -ٓ
 يجاد متخصصيف في متابعة قكل الشر.إ -ٔ
أعظـ كسائؿ التربية  مف ،كتمقي العمـ فيو ،فاالرتباط بالمسجد ،إتقاف العمؿ المسجدم كتطكيره -ٕ

 سبلـ.كىي الكسيمة األقكل لربط أىؿ اإل ،الدعكة انتشار يتيح كتنظيـ العمؿ المسجدم
 متخصصيف في الدراسات الشرعية العميا. إلرساؿياء نغندب األ -ٖ
 .(ٓ)ك كميان أ تفريغ الدعاة جزئيان  -ٗ

 

                                                
 (.ِّٕ)ص: كي ال نمضي بعيدان: ((ُ
 (.ِّٗ: )ص:المصدر السابؽ ((ِ
 (.ِّٖ: )ص:المصدر نفسو ((ّ
 (.ِّٗ: )ص:المصدر نفسو ((ْ
 (.ِّْ: )ص:المصدر نفسو ((ٓ
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 التنظيم والتخطيط:ثامنًا: 
ألنيا عممية  ؛نسانيةك مستكل اإلأكل مجتمع ليس مف السيؿ تعميـ الدعكة الى اهلل عمى مست

ىذا كمو يحتاج  ،خبلؽ السيئة كالتيارات الفكرية الخاطئةمتجددة متكاممة تكاجو صراعات ضد الغرائز كاأل
 .دقيقان  كتنفيذان  محكمان  تخطيطان 

ة ف التخطيط لتعميـ الدعك أالشيخ  كيرل، بإحكاـلو  كمخططان  ف يككف منظمان أفكؿ عمؿ دعكم ال بد 
 .(ُ)في الخطط التأىيؿ الدعكم كالتربكم ىكالبمكغ مف فركض الكفايات عمى المسمميف في العالـ، كيراع

 : العالقات الجتماعية مع المدعوين: تاسعاً 
، رحب الصدر لمناس جميعان  سيبلن  متكاضعان بعيدان عف الكبرياء كالغركر ف يككف الداعية أال بد 

ي حاجاتيـ، كيككف لو شبكة عبلقات مبٌ بالمحبة كالخدمة، يي  ود مف حكلك قي تراحيـ، يى يشاركيـ أفراحيـ كأ
ف تككف لو عبلقات بالمؤسسات كدكائر أككذلؾ عبلقة بغير المسمميف، ك  ،سبلمييف كالمتدينيفة مع اإلعكاس

، كعميو كيختمط بيـ لى الناسإكال ينسى ىدفو القريب كالبعيد عندما يتقرب  ،الدكلة مع الحذر مف المحظكر
 .(ِ)ف يككف قكم المبادرةأك  ،صبلح ذات البيفا  ف يحيي الزيارات ك أ

 :(ٖ): الداعية المستشرقعاشراً 
كمف  ،كيجعؿ مف التعدد كحدة ،ف يجمع الجميعأبؿ يحاكؿ  ؛بكثرة الدعاة ىك الذم ال يضيؽ ذرعان 

رغـ مف تبايف سبلمية المعاصرة تؤكد كجكد حاالت انصيار بيف الدعاة بالالمضار فكائد، كالتجربة اإل
 .(ْ)كجيات النظر مثؿ الثكرة الجزائرية، حيث انصير اتباع جمعية العمماء مع الصكفييف كالسمفييف

 
 
 

                                                
 (.ُِْكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
 (.ِِْ: )ص:المصدر السابؽ ((ِ
سبلمي، فاالستشراؽ المعيكد ىك: االستشراؽ ىنا بمعناه المغكم ال االصطبلحي السائد في الكتب كالعالـ العربي كاإل ((ّ

عبارة عف دراسات "أكاديمية"، يقـك بيا غربيكف مف الدكؿ االستعمارية، لمشرؽ بشتى جكانبو: تاريخو كثقافاتو، كأديانو، 
مكاناتو.. مف منطمؽ التفكؽ العنصرم كالثقافي عمى الشرؽ، كبيدؼ  كلغاتو، كنظمو االجتماعية كالسياسية، كثركاتو، كا 

عميو لمصمحة الغرب، كتسكيغ ىذه السيطرة بدراسات كبحكث كنظريات تتظاىر بالعممية كالمكضكعية. انظر: السيطرة 
االستشراؽ كمكقفو مف السنة النبكية: فالح بف محمد بف فالح الصغير، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة 

قصده سعيد حكل فيك: ىك االنفتاح كعدـ ضيؽ األفؽ. انظر: أما معناه الذم ي (.ٔالمنكرة، بدكف طبعة أك تاريخ، )ص: 
 (.ِْٔ/ّمقاييس المغة: البف فارس، )

 (.ِِْكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ْ
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 وسائل الدعوة:الحادي عشر: 
المحاضرة كالخطبة كالدرس  ك مسمكعة أك مقركءة مثؿ:أىـ كسائؿ الدعكة ىي الكممة مكتكبة أ

ك أك المدرسة ألى المسجد إكحتى تصؿ ىذه الدعكة  ،دريسذاعة كالتمفزيكف كالتكالمجمة كالجريدة كاإل
 .(ُ)ذاعة كالتمفاز ال بد مف التخطيط كالتنظيـ كالعمؿ الكاعي في ىذه المجتمعات المعقدةاإل

 الدعوة بالقدوة والكممة:: الثاني عشر
مفتاح نجاح الداعية في دعكتو ىك شخصيتو، فيدعك بحالو كمقالو، فالمقاؿ بدكف حاؿ ضعيؼ، 

 حاؿ رجؿ في ألؼ أفضؿ مف مقاؿ ألؼ في رجؿ".: "الكاق

 (.ْٕ)الفرقاف:  ژ ھ  ے   ےژ فالقدكة ليا أثر كبير في نجاح الداعية، قاؿ تعالى: 

اآلية: "ىداة ميتديف دعاة إلى الخير، فأحبكا أف تككف  ىذه تفسير في -اهلل رحمو-حكل سعيد الشيخ يقكؿ 
  .(ِ)يـ، كأف يككف ىكاىـ متعديان إلى غيرىـ بالنفع كذلؾ أكثر ثكابان"عبادتيـ متصمة بعبادة أكالدىـ كذريات

ڄ ڄ ژ  :فقاؿ - -مر اهللأفعاليـ لذلؾ أقكاؿ الدعاة مع أف تتناقض أالخطير ك  المؤسؼ فمف 

 .(ُُٗ)التكبة:   ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ

كثر الذيف يٌدعكف مقاـ "أمر اهلل تعالى بالكينكنة مع الصادقيف، كما أ :اآلية ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ
الصادقيف كيدعكف الناس إلى أنفسيـ بحجة أنيـ صادقكف، كحتى الذيف يعطمكف معاني الجياد في ىذه 

 . (ّ)األمة يزعمكف أنيـ صادقكف"
اختبلط اإلخبلص بالرياء عند الداعية، حيف يحرص عمى مرضاة الناس مف كيحذر الشيخ 

اعية لنفسو كيككف مف الثبلثة الذيف تسعر بيـ النار، يقكؿ ككسب تأييدىـ كيبتعد عف إغضابيـ فيصير د
 .(ْ)كثيركف مف الناس يبتدئكف دعاة الى اهلل كينتيكف دعاة ألنفسيـ""أحدىـ 

 مراكز الدعوة:الثالث عشر: 
ماكف لعرضيا كبقدر ما ألى إككؿ بضاعة تحتاج  ،نبياءف الدعكة الى اهلل بضاعة األأ يرل الشيخ
 لعرض البضاعة يككنكف قد أدكا كاجبيـ. يفتح الدعاة مراكز

 .(ٓ)يامَّ رىا كنعي ف نمؤلىا كنكثَّ أ كالمكتبات، كعميناسبلمية كمراكز الدعكة ىي المساجد كالبيكت كالمراكز اإل
                                                

 (.ُِْكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
 (.ّّٖٗ/ٕاألساس في التفسير: ) ((ِ
 (.ِّٖٔ/ْالمصدر السابؽ: ) ((ّ
 (.ِّٗكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ْ
 (.َِْ: )ص:السابؽالمصدر  ((ٓ
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 نماذج دعوية ناجحة:الرابع عشر: 
 ةدرس كؿ خطك نف أفي المجاؿ الدعكم، كال بد  كبيران  سبلمية المعاصرة نجاحان نجحت الحركة اإل

كجماعة التبميغ كالعمماء العامميف، ككراء كؿ نجاح دعكل  ؛يجابياتدعكية ناجحة كنستخرج الدركس كاإل
 رجؿ ناجح كمساعدكف أكفاء.

الكاجب في حؽ الجماعات التي  ىذا فراد، كيتأكدكبر مف كاجب األأككاجب الدعكة في حؽ الجماعات 
 .(ُ)يجاد الرجاؿ المؤىميف كالمؤسسات الدعكيةإي ك ىي مظنة ذلؾ، فأتتكفر فييا شركط جماعة المسمميف 
 الخامس عشر: المبادرة الدعوية:

 المبادرة الدعكية كمف المبادرات المقترحة: مسمـ زماـف يمتمؾ كؿ أينبغي 
 نشر كتب الدعكة كتكزيعيا. -ُ
 سبلمي.حث المحسنيف عمى دعـ فكرة نشر الكتاب اإل -ِ
 سبلمية.تبني إصدار المجبلت كالصحؼ اإل -ّ
 سبلمي العاـ.الكعي اإل نشر -ْ
 ت متخصصة لكؿ العامميف.اعقد دكرات كلقاء -ٓ
 تزكيد المسمميف بالخبرات كالرسائؿ. -ٔ
 العمؿ عمى العكدة لممساجد. -ٕ
 نسانية.ف كالعمكـ اإلآنشاء دكر القر إ -ٖ
 .(ِ)يجاد دركس عممية متخصصة كعقد لقاءات عامةإ -ٗ

 السادس عشر: دقائق ينبغي التفطن ليا:
 ف ىناؾ دقائؽ في شأف الدعكة يجب التفطف ليا كمنيا: أ -هللرحمو ا -يرل الشيخ

 ة العمؿ عف التمزؽ.نصيا -ُ
 إال إذا اقتضت الحكمة غير ذلؾ. ،في السياسات كالمكاقؼ االعتداؿ -ِ
 التركيز عمى القضايا الكبرل. -ّ
 .(ّ)عماؿكنتائج األ ،الفطنة لمخاطر الطريؽ -ْ

 
 

                                                
 (.ِّْكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
 (.ِْٓالمصدر السابؽ: )ص: ((ِ
 (.ِْٓالمصدر نفسو: )ص: ((ّ
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 السابع عشر: المرحمية والبرمجة:
 ؛ بؿ ال بد مف تحرل الدقة، كال بد مف البحثشيء دفعة كاحدة كفي كقت قصير ال يمكف فعؿ كؿ

 ،تمر لحظة إال بعمؿ كالعمؿ يككف منتجان  لتحقيقيا، فبلعف النقاط التي ليا أكلكية كاعتماد برنامج زمني 
 ف تككف الخطكات مكممة لبعضيا البعض.أك 

  .(ُ)ا عمى ضكء برنامج كاضحكلكيات كينطمقك ف يحددكا األألذلؾ يطالب الشيخ الدعاة 
"إف كثيران مف الدعاة يركزكف عمى أدب الجندية، كىذا شيء طيب، كلكف كثيريف مف ىؤالء ال  :يقكؿ الشيخ

يفطنكف أف يتحدثكا عف كماالت الداعية كعف شركط القيادة الراشدة، ككثيركف مف الناس يريدكف بأف يسمـ 
 .(ِ).. ".أنفسيـ ليككنكا جديريف بثقة الناسالناس ليـ دكف أف يبذلكا جيدان في تكميؿ 

مف المبلحظ أف الشيخ سعيد حكل لـ يسرد األساليب الدعكٌية المعركفة المعيكدة عند الدعاة، إنما كاف لو 
 منيجه خاص في عرضيا، فقد قاـ أكالن بتأصيميا في عمـ الدعكة إلى اهلل، ثـ ذكر بعضان منيا.

 وية: أدب العالقات الدعالبند الثاني: 
عتبر عامبلن ميمان كأسمكبان مف تي تاىتـ الشيخ سعيد حكل باآلداب في العبلقات الدعكية، كال 

 كيذكر منيا أربعة:أساليب الدعكة، 
 : الذوق والرأي العام:أولً 

الذكؽ كمراعاة الرأم "لضبط التعامؿ مع الرأم العاـ، كىك ما يسمى  كضعت الشريعة أصكالن 
فإف الشريعة ال تعتبرىما  ،عف الكثيريف كألف األذكاؽ كالرأم العاـ قد يضؿ كىي قضية تغيب ،العاـ"

إنو ال قيمة لمذكؽ كال لمرأم العاـ إذا عارض الفرائض ": سعيد حكل يقكؿ الشيخ ميزانيف لمتحسيف كالتقبيح.
 .(ٖ)..."كالكاجبات أك دخؿ في دائرة المكركىات كالمحرمات، كقد راعي الشارع الرأم العاـ في المباحات

 .(َُٓ)البقرة:    ژ ہ   ہ ۀ ۀ ژقاؿ تعالى: 

اآلية: "عممتنا اآلية أف عمى المسمـ أف يبطؿ حجج أعداء اهلل  ىذه تفسير في حكل سعيد الشيخ يقكؿ
 . (ْ)بمكاقفو كسمككو، كأف كثيران مف الكافريف يريدكف أف يبرىنكا عمى أف ىذا الديف مأخكذ عف غيره"

                                                
 (.ِْٔكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
 (.ِْٕالمصدر السابؽ: )ص: ((ِ
 (.ِِٗ: )ص:نفسوالمصدر  ((ّ
 (.ُّٗ/ُاألساس في التفسير: ) ((ْ
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 َوَجَعْمتُ  ِباأْلَْرِض, َفَأْلَزْقُتَيا اْلَكْعَبَة, َلَيَدْمتُ  ِبَجاِىِميٍَّة, َأوْ  ِبِشْرٍك, َعْيدٍ  َحِديُثو َقْوَمكِ  َأنَّ  َلْوَل ) :--كقكلو 
 َبَنِت  ِحينَ  ْتَيااْقَتَصرَ  ُقِريًشا َفِإنَّ  َأْذُرٍع, ِستَّةَ  اْلَحَجرِ  ِمنَ  ِفيَيا َوِزْدتُ  َغْرِبيِّا, َوَباًبا َشْرِقيِّا َباًبا َباَبْيِن, َلَيا

 .(ِ)فقد جاء السياؽ في مراعاة الرأم العاـ في قضية ال يترتب عمييا عمؿ .(ُ)(اْلَكْعَبةَ 
 : األريحيات والمروءات:ثانياً 

يقكؿ الشيخ سعيد حكل: "إف اإلسبلـ كالذكؽ كالمركءة مترادفات كمتكامبلت، فإذا تعارض ما ظنو 
ظنو الناس مركءة، فذلؾ عبلمة فساد الذكؽ كسخؼ  الناس ذكقان مع اإلسبلـ، أك تعارض ما

 .(ّ)المركءة..."
خبلؽ مف لـ يبدأ أنباء األ فالرسكؿ  ،(ْ)(اأْلَْخاَلقِ  َمَكاِرمَ  أِلَُتمّْمَ  ُبِعْثتُ  ِإنََّما :)-عميو الصبلة كالسبلـ–قاؿ 

نما ىناؾ مكاـر لؤلخبلؽ تعار  كيكمميا، كقد تكاطأ  ىاقرٌ ليي  --كجاء الرسكؿ ،عمييا الناس ؼالصفر، كا 
 .ريحيات كالمركءاتالناس عمى احتراـ األ

، فإذا تجاكزت حدىا صارت جاىمية، كبعضيا يدخؿ في أبكاب الحكـ الشرعي مف حدكال تدخؿ تحت 
كاإلسراؼ كالتبذير أك الرياء كالعجب  ؛حيات حدىاير دب، فإذا تجاكزت األأفرض أك كاجب أك سنة أك 
 فإنيا تدخؿ في المحظكرات.
بيا،  خر، كلعؿ العرب مف أكثر الشعكب تأثران حيات كالمركءات مف شعب آلير كيختمؼ مكضكع األ

درس الشعر العربي اك  ،ريحياتىك الشعب الذم تيزه المركءات كاألكىك سر اختيارىـ محمؿ الرسالة، ك 
 .ومف أدب كبيران  كالنثر لترل أنو يشكؿ جزءان 

َكالَّ َأْبِشْر, َفَواهلِل, َل ُيْخِزيَك اهلُل ) :قالت خديجة ليمة الكحىؿ بيتو ك آالصدقة عمى  --حيث حـر الرسكؿ
, َوُتْكِسُب اْلَمْعُدوَم, َوَتْقِري  ْيَف, َوُتِعيُن َأَبًدا, َواهلِل, ِإنََّك َلَتِصُل الرَِّحَم, َوَتْصُدُق اْلَحِديَث, َوَتْحِمُل اْلَكلَّ الضَّ

 . (ٔ).(ٓ)(َعَمى َنَواِئِب اْلَحقّْ 

                                                
(، صحيح مسمـ: كتاب: ُْٕ/ِ(، )ُٖٔٓفضؿ مكة كبنيانيا، رقـ الحديث: )صحيح البخارم: كتاب: الحج، باب:  ((ُ

 (.ٗٔٗ/ِ(، )ُّّّالحج، باب: فضؿ مكة كبنائيا، رقـ الحديث: )
 (.ِّٗ-ِِٗانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ِ
 (.ِٓٗالمصدر السابؽ: )ص: ((ّ
 (.ُٔٓ: ص) :سبؽ تخريجو ((ْ
(، صحيح مسمـ: كتاب: ٕ/ُ(، )ّ)رقـ الحديث: كيؼ كاف بدء الكحي،  صحيح البخارم: كتاب: بدء الكحي، باب: ((ٓ

 (.ُّٗ/ُ(، )َُٔاإليماف، باب: بدء الكحي، رقـ الحديث: )
 (.ِٓٗ-ِْٗانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ٔ
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مع اإلسبلـ فيك عبلقة فساد الذكؽ كالمركءة، فإذا لـ يتعارض  أك مركءةن  فإذا تعارض ما ظنو الناس ذكقان 
  ژ چ چ ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄ ژقاؿ تعالى:  ،سبلـ فالذكؽ كالمركءة مقبكلة كمطمكبةمع اإل

 .(ُٗٗ)األعراؼ:
كأفعاليـ كال تطمب منيـ مف أخبلؽ الناس  أم ما عيفياآلية: " ىذه تفسير حكل في سعيد الشيخ يقكؿ 

مر بالمعركؼ منو عمى الناس بالعفك عنيـ، كأٍ  الجيد كما يشؽ عمييـ أك ضـ العفك كمو إليؾ كأنفؽٍ 
 . (ُ)كالجميؿ مف األفعاؿ كال تكافئ السفياء بمثؿ سفييـ"

 نَُّكمْ إِ ):- –قاؿ ة،فترتيب البيت كلبس المبلبس كتقديـ الطعاـ البلئؽ كالذم يناسب األذكاؽ مف الحكم
 ُيِحبُّ  َل  اهللَ  َفِإنَّ  َشاَمٌة, َكَأنَُّكمْ  النَّاسِ  ِفي َتُكوُنوا َحتَّى َوِلَباَسُكمْ  ِرَحاَلُكْم, َفَأْصِمُحوا ِإْخَواِنُكْم, َعَمى َقاِدُمونَ 
َش  َوَل  اْلُفْحَش,  .(ِ)(التََّفحُّ

تفعؿ ما ينقض أك ما ينكره في القكؿ كالعمؿ، أك أف  وسفى فبل يسمح المسمـ لنفسو أك لغيره أف يي 
ف كاف عندؾ إال تفعؿ ما يسبؽ ": ي عقؿ أك شرع أك عرؼ. يقكؿ عم  ".اعتذارهلى العقكؿ إنكاره كا 

سماء كفي السمكؾ، فيذا جانب ال بد مف نكاع مف الذكؽ الرفيع في األأعمى  ييرب - –اهلل  كاف رسكؿ
 . (ّ)ذكؽال ىك قمةـ ، فاإلسبلف نحييو في كاقعناكأىمية في عصرنا، أتكليو 

: الذم ليس لو مثيؿ، كفاؤه مع زكجتو كحتى مع المشركيف كالكافريف - –ر كفاء رسكؿ اهللكال بد مف ذك
بأقباط مصر   --كصى أ، كما (ْ)(َلَتَرْكُتُيمْ  النَّْتَنى َىُؤَلءِ  ِفي َفَكَمَمِني َحيِّا َعِديٍّ  ْبنُ  اْلُمْطَعمُ  َكانَ  َلوْ )

خبلؽ نذكر حاديث النبكية التي ذكرىا البييقي تحت باب مكاـر األاأل -رحمو اهلل -خكذكر الشي ،خيران 
 .(ٓ)(ِإنَّ المََّو َكِريٌم ُيِحبُّ اْلَكَرَم َوُيِحبُّ َمَعاِلَي اأْلَْخاَلِق َوَيْكَرُه َسْفَساَفَيا:) منيا
ف عابديف في الحاشية، الب :كؿاأل ؛في باب المركءة دقائؽ قكاؿ العمماء تكضحأمف  يفنصٌ  كرد ىناكن

حياء فقد رأم لمغزالي في اإل :كؿ عمى مرأل الناس مما يخؿ المركءة، كالثانيف األأم ابف عابديف احيث ر 

                                                
 (.َِّٕ/ْاألساس في التفسير: ) ((ُ
(، ٓٗ/ٔ(، )ُٕٔٓي: رقـ الحديث: )(، المعجـ الكبير لمطبرانُْٔ/ِٗ(، )ُِْٕٔمسند أحمد: رقـ الحديث: ) ((ِ

(. صححو الحاكـ ككافقو الذىبي. كقاؿ عنو شعيب َِّ/ْ(، )ُّٕٕ) :المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ: رقـ الحديث
 .، مسند أحمد، نفس الصفحةإسناده محتمؿ التحسيف ط:األرنؤك 

 (.ِٔٗ-ِٓٗانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ّ
 (.ُٗ/ْ(، )ُّّٗالخمس، باب: ما مف النبي عمى األسرل أف يخمس، رقـ الحديث: )صحيح البخارم: كتاب: فرض  ((ْ
(، السنف الكبرل لمبييقي: كتاب: جماع أبكاب ما ُُُ/ُ(، )ُُٓالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ: رقـ الحديث: ) ((ٓ

داب لمبييقي: باب: في حسف (، اآلِِّ/َُ(، )َُِٖٕتجكز شيادتو، باب: بياف مكاـر األخبلؽ معالييا، رقـ الحديث: )
 (. صححو الحاكـ.ْٔ(، )ص: ُٕٓالخمؽ كسبلمة الصدر، رقـ الحديث: )
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حد الكاجبيف، كالذم يمنع أف الكاجب قسماف: كاجب بالشرع ككاجب بالمركءة، كالسخي ىك الذم ال يمنع أ
 .(ُ)حدىما فيك بخيؿأ

 : أدب العالقات:ثالثاً 
 ،يدؿ عمى زكاة النفس، كيحتاج الى مجاىدة النفس لحمميا عمى الكماؿ في أدب العبلقاتىك ك 

 كتكاضعان  فقد كاف نكر الديف محمكد يكلى العمماء كالصالحيف احترامان ، فيك شيء صعب عمى النفس
جبلالن   ، كىـ مف استثناىـ مف الجمكس في حضرتو بدكف إذف.كا 
 .ئوخكة كالجار، كالمكظؼ مع زمبلمع الكالديف كاأل كاألدب ؛نكاع كثيرة مف اآلدابأىناؾ 

، الؽً كما بالؾ بأدب العبلقة مع الخالؽ، فالحياة البشرية محصكرة في أدبيف أدب العبلقة مع الخى 
، فأدب العبلقة مع الخالؽ يقتضي أدب العبلقة مع الخمؽ، كينحصر باإليماف ؽً مٍ كأدب العبلقة مع الخى 

 ريحيات. كركىات كالكاجبات كالسنة كاألبالكحي كترؾ المحرمات كالم
رحاـ كالجكار كلياء كالمربيف ثـ األالكالديف كالقياـ بحؽ العمماء كاأل دب العبلقات مع الخمؽ برأعظـ أك 

 صحاب.كاأل
ىـ متطمبات المسمـ عمى مدل العصكر، حيث كاف أدب النبكة مف أحياء إف أ -رحمو اهلل -الشيخ كيرل

 .(ِ)حتى استخرج النفاؽ مف قمكب أكثرىـ مؽ جميعان يتألؼ الخ --رسكؿ اهلل
يقكؿ الشيخ سعيد حكل: "إف كاف أدب العبلقة مع الخمؽ لو ىذه األىمية، فما بالؾ بأدب العبلقة مع 
الخالؽ.. إنؾ لك حصرت الحياة البشرية الكاممة بأدبيف: أدب العبلقة مع الخالؽ، كأدب العبلقة مع الخمؽ، 

 .(ّ)لـ تعد"
دكر اآلداب في الدعكة اإلسبلمية، حيث رٌكز عمى آداب قٌمما يتفٌطف ليا  -رحمو اهلل–الشيخ لـ ييمؿ 

 كثيره مف الدعاة ىذه األياـ، كىذا يؤٌكد شمكليةى فكر الدعكة عند الشيخ سعيد حكل.
 : أخالق وصفات يجب تأكيدىا:الثالث البند

بقائيا كاستمرارىا،  دافعبسبلمية ك خبلؽ كالصفات لمدعكة اإلىمية األأعف سعيد حكل  تحدث الشيخ
خبلقيات ككذلؾ الجانب أسبلمي يقتضي فالعمؿ السياسي اإل ؛كحققت انتصارات ىائمة في مجاالت عديدة

كثر مف العمـ كخاصة عمكـ أ االىتماـمف  كبيران  عطت الدعكة قدران أسبلمية ف الحركة اإلإ يثالتربكم ح
 مة.مر الفركض الميغكف شكافرض الكفاية، فمـ يظير رجاؿ مختصكف يممؤ 

                                                
 (.َُّ-ِٔٗانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
 (.َّّ-َِّانظر: المصدر السابؽ: )ص: ((ِ
 (.َِّ: )ص: نفسوالمصدر  ((ّ
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ف تحقؽ في كؿ أخبلؽ التي نحتاجيا كينبغي ىي األ ؛ال بد مف التركيز عمييا ةعشر  ف ىناؾ نقاطان أ كيرل
 ىي:ك فرد 
 العمم: -ٔ

ف العمـ ىك الذم سيحسـ الصراع الداخمي في الصؼ اإلسبلمي، كسيجعؿ أ -رحمو اهلل -حيث يرل
، كعسكريان  سبلـ سياسيان لنا النجاح في تطبيؽ اإل ؽتحقيسك ، فضؿالمناىج التربكية تككف عمى الكضع األ

 سبلـ حؽ.كسيقيـ الحجة عمى غير المسمميف بأف ىذا اإل
لـ تكجد عمكـ فإف  ،ىك الذم يجعؿ الذيف يتقدمكف الصؼ األكثر كفاءة كاألجدر بحمؿ الدعكةكالعمـ 

 .(ٔ)لي اإلسبلـ، كأينما فقدت العمكـ الشرعية فقدت الدعكة إشرعية كانت الكارثة
 اْلُعَرْيِب, َمْعَشرَ  َيا) :فقاؿ عمر  عمر زمف في البناء في الناس تطاكؿ: قاؿ ،- - الدارم تميـ عف

 َقْوُموُ  َدهُ َسوَّ  َفَمنْ  ِبَطاَعٍة, ِإلَّ  ِإَماَرةَ  َوَل  ِبِإَماَرٍة, ِإلَّ  َجَماَعةَ  َوَل  ِبَجَماَعٍة, ِإلَّ  ِإْساَلمَ  َل  ِإنَّوُ  اأْلَْرَض, اأْلَْرَض 
َدهُ  َوَمنْ  َوَلُيْم, َلوُ  َحَياةً  َكانَ  اْلِفْقِو, َعَمى  . (ِ)(َوَلُيمْ  َلوُ  َىاَلًكا َكانَ  ِفْقٍو, َغْيرِ  َعَمى َقْوُموُ  َسوَّ
  الذكر: -ِ

ف العمـ يجعؿ السالؾ عمى الطريؽ أخرة، كما نباء اآلأطريؽ  كمـ الشرعي الصحيح كالذكر ىالع
 (، ٤١الرعد: )  ژ  ىث مث جث    يت ىت ژقاؿ تعالى:  ،طريؽ الصبلح لمقمب هدكح فالذكر ،المستقيـ

  ژ  ٹ ٹ ٹ   ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژقاؿ تعالى: المطمئنة، لى النفس إكطمأنينة القمب تصؿ 

"النفس المطمئنة ىي النفس التقية، : اآلية ىذه تفسير في حكل سعيد الشيخ ، يقكؿ( ِٖ - ِٕ)الفجر: 
 . (ّ)المتقيف" -عز كجؿ-بلح الذم كعد اهلل كىك مظير مف مظاىر الف

 .(ٗ)األىكاءفي عصر غمبت فيو الشيكة ك  ةكىي ضركري
 الخدمة:  -ٖ

اهلل عمييا مكافأتيف  يكافئؾعبادة  معظـ العبادات كالقربات الى اهلل، فأأالخدمة العامة كالخاصة مف 
 ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَبةً  َعْنوُ  اهللُ  َفرَّجَ  الدُّْنَيا ُكَربِ  ِمنْ  ُكْرَبةً  ُمْسِممٍ  َعنْ  َفرَّجَ  َمنْ ) :--، قاؿفي الدنيا كاألخرة

                                                
 (.َّٔانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
(، جامع بياف العمـ كفضمو: باب: جامع ُّٓ/ُ(، )ِٕٓ) :باب: في ذىاب العمـ، رقـ الحديث سنف الدارمي: المقدمة، ((ِ

(. قاؿ محقؽ سنف الدرامي: في إسناده عمتاف: األكلى جيالة صفكاف بف ِّٔ/ُ(، )ِّٔفي فضؿ العمـ، رقـ الحديث: )
 فالحديث ضعيؼ. رستـ كالثانية االنقطاع.

 (.ُٖٔٓ/ُُاألساس في التفسير: ) ((ّ
 (.َّٕانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ْ
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 ِفي اْلَعْبدُ  َكانَ  َما اْلَعْبِد, َعْونِ  ِفي َواهللُ  اآْلِخَرةِ  ِفي اهللُ  َسَتَرهُ  الدُّْنَيا ِفي اْلُمْؤِمنَ  َأَخاهُ  َسَترَ  َوَمنْ  اآْلِخَرِة,
 . (ُ)(َأِخيوِ  َعْونِ 

فالخدمة الخاصة ليا  .، في أم لحظة يككف جاىزان إخكانوس الجندية لخدمة ف يمبس لباأفالمسمـ ينبغي 
 .(ٕ)ثارىا في تعميؽ المكدة كالمحبة كالتبلحـ، كالخدمة العامة تدخؿ في الغالب في تحقيؽ فركض كفائيةآ
  المحبة: -ْ

بيف  محبةكانتياء بالبمحبة اهلل كرسكلو كالمؤمنيف  ، ابتداءن كليست شعاران  اىي حالة يجب التحقؽ بي
: َوَتَعاَلى َتَباَركَ  المَّوُ  َقالَ :)--، قاؿ رسكؿي اهللألىميا محبتيف - -التي تستكجب مف اهلل خكاف،اإل

, ِلْمُمَتَحابّْينَ  َمَحبَِّتي "َوَجَبتْ  , َواْلُمَتَجاِلِسينَ  ِفيَّ , َواْلُمَتَزاِوِرينَ  ِفيَّ  . (٣)(ِفيَّ  َواْلُمَتَباِذِلينَ  ِفيَّ
مراض النفكس الناتجة عف أكتسيؿ متاعب التكميؼ، كتقضي عمى  ،هلل تمغي متاعب الطريؽفالمحبة في ا

 .(ٗ)العمؿ السياسي، حيث التنافسات الخفية، كالحقد كالكراىية كالبغضاء ىي أثر الحسد
 الحترام:  -ٓ

 الشيخ يقكؿ, ( ٤٢المائدة: ) ژ ھ ھ ھ ژ ، قاؿ تعالي:خبلؽ حزب اهللأؽ الثاني مف مي كىك الخي 
اآلية: "األذلة جمع ذليؿ، كالذليؿ بٌيف الذؿ، كالذؿ ىنا يتضمف  ىذه تفسير في -اهلل رحمو -حكل عيدس

الحنك كالعطؼ، كأنو قيؿ عاطفيف عمييـ عمى كجو التذلؿ كالتكاضع، ىذه الذلة ذلة الكلد لكالده، فيي أثر 
 . (ٓ)مف الرحمة لذلؾ كصؼ الرسكؿ كأصحابو"

قد أمر ، ربٍ عف ىذه المرتبة ففي قمبؾ بقية مف كً  تحترمو، فإف كنت بعيدان ف تتذلؿ لمف أكأعمى درجاتو 
ككصؼ (، ٤٢اإلسراء:) ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ژقاؿ تعالى: و، اهلل الكلد بخفض الجناح ألبكي

فخفض  (،ِٗ)الفتح:  ژ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژ تعالى: صحابو بقكلوأرسكلو ك 
  ژ ۆئ ۆئ ۇئ ژقاؿ تعالى: مر رسكلو فأ، لذلؾ اضعكالتك  الجناح مظير مف مظاىر الرحمة

  فما باؿ بقية المسمميف ال يخفضكف جناحيـ. (، ١١الحجر: )

                                                
صحيح مسمـ: كتاب: الذكر كالدعاء، باب: فضؿ االجتماع عمى  (،ّٗٓ/ّٔ(، )ََِِّمسند أحمد: رقـ الحديث ) ((ُ

 (.َِْٕ/ْ(، )ِٗٗٔتبلكة القرآف، رقـ الحديث: )
 (.َّٖانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ِ
(، صحيح ابف حباف: ْٓٗ/ِ(، )ُٔجاء في المتحابيف في اهلل، رقـ الحديث: )الشعر، باب: ما  :مكطأ مالؾ: كتاب ((ّ

(. صححو ّّٓ/ِ(، )ٕٓٓكتاب: الصحبة كالمجالسة، باب: ذكر أيجاب محبة اهلل جؿ كعبل لممتحابيف، رقـ الحديث: )
 .كاأللباني، صحيح ابف حباف، نفس الصفحة شعيب األرنؤكط

 (.َّٖانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ْ
 (.َُّْ/ّاألساس في التفسير: ) ((ٓ
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   ں ں  ڱ ڱ ژقاؿ تعالى: ، االحتراـ شيء زائد عف المحبة كالمحبة في اهلل تككف دائمةف

كب سم(، كيظير االحتراـ بالكممة الطيبة كالتصرؼ الحنكف كحسب األٕٔ)الزخرؼ:  ژ ڻ ڻ ڻ
 . (ٔ)البشر أخبلؽ حسفكالتمقي ك 

  التسميم والمطاوعة في الخير والمصمحة: -ٙ
النفس التصدم لمكبلـ في كؿ كقت كالمناقشة في كؿ أمر، كمف آدابيا التسميـ هلل كرسكلو  ةمف رعكن
 خكاف كالكالديف إال في معصية.الكراثة كمطاكعة اإل ةكلمف ىك فطن

ف كانت دائرة بيف ا  ف كاف فييا مضرة يتكقؼ، ك ا  ك  ،بل يتكقؼفإذا كانت القضية فييا خير كمصمحة ف
 فضؿ فيسمـ كيتكاضع.الفاضؿ كاأل

 َولَ  َوَتَطاَوَعا تَُنفَّْرا, َولَ  َوَبشَّْرا ُتَعسَّْرا, َولَ  َيسَّْرا) :-رضي اهلل عنيما– مكسى بيألمعاذ ك  - –قاؿ
 .(ِ)(َتْخَتِمَفا

إال في معصية أك  ،سبلمي عامة مطمكبان خاصة كالعمؿ اإل مالعمؿ الدعك ىذا األدب في ف أ يرل الشيخ
 .(ٖ)ضرر

  الكتمان: -ٚ
ف يعتاد الفرد عمى أ ف يككف الحس األمني عند كؿ فرد فييا، كال بدأألننا أمة مجاىدة كمحاربة ال بد 

يجكز بيف ما  سرار المسمميف، مفرقان أك  و،خكانإسرار أعمى  ف يككف مؤتمنان أكعمى  ،كتماف أسراره الخاصة
 .(ٗ)كال يجكز

 اإلنفاق:  -ٖ
 الشيخ يقكؿ .(ُٖ)الميؿ:  ژ  ٺ ٺ ٺ ڀ ژقاؿ تعالى: ، إنفاؽ ىناؾ ذا لـ يكفإال زكاة لمنفس 

 . (ٓ)أم لمفقراء كيطمب أف يككف عند اهلل زكيان ال يريد بو رياءن كال سمعة": "اآلية ىذه تفسير حكل في سعيد
قؿ أالزكاة فيي  إخراج ذا تحققت شركطا  ك  ف كاف قميبلن ا  ك  ،هلل خرج مف مالو شيئان ف يي أفبل بد لممسمـ  

  .(ٙ)كيتخير الجية التي يدفع ليا ،التكميؼ
 

                                                
 (.َّٗانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
(، ٓٔ/ْ(، )َّّٖ) :صحيح البخارم: كتاب: الجياد كالسير، باب: ما يكره مف التنازع كاالختبلؼ، رقـ الحديث ((ِ

 (.ُّٗٓ/ّ(، )ُّّٕ) صحيح مسمـ: كتاب: الجياد كالسير، باب: في األمر بالتيسير كترؾ التنفير، رقـ الحديث:
 (.َُّانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ّ
 (.ُُّ: )ص:المصدر السابؽانظر:  ((ْ
 (.ٕٓٓٔ/ُُاألساس في التفسير: ) ((ٓ
 (.ُُّانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ٔ
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  التنظيم والترتيب: -ٜ
كثيرة، كبدكنيا يضيع الجيد كالزمف  كىما سمتاف أساسيتاف لممسمـ، تختصر الجيد كتحقؽ أىدافان 

 دب المسمـ في كؿ حاؿ.أدؼ، فالتنظيـ كالترتيب يكال
نظمة كالعقائد العبادات كاألفسبلـ يرم العقمية التنظيمية المنظمة، ف كؿ شيء في اإلألشيخ ا كيرل

 َوَل  َأَحَدُكْم, َعَمْيُكمْ  َفَأمُّْروا َسَفرٍ  ِفي َثاَلَثةً  ُكْنُتمْ  ِإَذا:)- –قاؿ كفي الحديث ،يجاد تمؾ العقميةإتصب في 
ساس، كسبب كعدـ التدبير ىي األ ،العفكية عتبرالمسمميف مف يفمف  .(ُ)(َصاِحِبِيَما ُدونَ  اْثَنانِ  َيَتَناَجى
  .خاطئ لبعض النصكصالفيـ ال ىك ذلؾ
ف ىناؾ خطأ في فيـ الفطرة كالعفكية كالتككؿ، فيي ألننا في تنظيـ العمؿ أ -رحمو اهلل -الشيخ كيرل

 ،في شؤكنو الخاصة أك العامةبؿ يعتمد المسمـ التنظيـ  ؛نفي التكمؼ كالتعقيد كتجاكز الحدكدننما إكالحياة، 
 .(ٕ)لنحفظ الزمف كالجيد كتحقيؽ األىداؼ ككذلؾ العمؿ الجماعي يككف منظمان 

: "ىناؾ خطأ في فيـ قضايا الفطرة كالعفكية كالتككؿ، فيذه القضايا ال -رحمو اهلل -يقكؿ الشيخ سعيد حكل
نما تنفي التكمؼ كالتع  .(ّ)قيدات كتجاكز الحدكد"تنفي تنظيـ العمؿ كالحياة؛ بؿ تؤكد ذلؾ، كا 

 الدعوة والتعميم والتربية:  -َُ
 االقتداءلمنفس البشرية، فيذا يدخؿ في  كمربيان  ،لمخير كمعممان  ،كؿ مسمـ داعية يككف فأينبغي 

حيث دعا (، ٤٤األحزاب: )  ژ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ       ۇئ وئ ژقاؿ تعالى: ، المطمكب مف كؿ مسمـ
 يقكؿ ,(ٛٓٔ)يوسف:   ژ ڈ ڎ ڎڌ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ژى: قاؿ تعال، عمى بصيرة - –رسكؿ اهلل

اآلية: "أم أدعك إلى دينو بحجة كاضحة غير عمياء مع  ىذه تفسير في -اهلل رحمو -حكل سعيد الشيخ
ككاف ، (ُُٓ)البقرة:  ژ ۉ     ۅ ۅ ژقاؿ تعالى: معممان،  - –ككاف. (ْ)يقيف كبرىاف"

– -  البقرة:  ژ ۋ ژقاؿ تعالى: ، مربيان(ُُٓ). 
ربائو كأصحابو كمعارفو يككف كذلؾ مع أىمو كجيرانو كأرحامو كأقو مف ذلؾ، فيك كالبد لممسمـ أف يأخذ حظَّ 

 .(٘)كمع الناس جميعان ما استطاع إلي ذلؾ سبيبلن 

                                                
ذكر البياف  (، صحيح ابف حباف: كتاب: باب فرض متابعة اإلماـ، باب:َّٓ/ٕ(، )ِّْٕمسند أحمد: رقـ الحديث: ) ((ُ

(، المعجـ الكبير لمطبراني: رقـ َٓٓ/ٓ(، )ُِِّبأف حكـ الثبلثة كأكثر في اإلمامة حكـ االثنيف سكاء، رقـ الحديث: )
 .، مسند أحمد، نفس الصفحة(. صححو شعيب األرنؤكطُٖٓ/ٗ(، )ُٖٓٗالحديث: )

 (.ُِّانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ِ
 (.ُّّ: )صالمصدر السابؽ ((ّ
 (.َِٕٓ/ٓاألساس في التفسير: ) ((ْ
 (.ُّّانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ٓ
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عتمدىا اف أفضؿ طريقة لتمقي الدعكة كالتعميـ كالتربية، ىي طريقة األسر التي "إ :يقكؿ الشيخ سعيد حكل
، كىي طريقة يقكـ فييا المربي الداعية باإللقاء عمي طبلبو كتككف فييا -رحمو اهلل -بناالشيخ حسف ال
 .(ٔ)"المتابعة أفضؿ

يعيد الشيخ التأكيد عمى دائرة األخبلؽ كأسمكبو مف أساليب الدعكة، كيرل أنو مف الضركرم أف 
ز عمى المحبة كاالحتراـ تتكفر ىذه األخبلؽ العشرة في العامميف في حقؿ الدعكة اإلسبلمية، حيث ركٌ 

 كالخدمة، بعد أف قٌدـ العمـ كالذكر.
، إذ يحػػػرص بعػػػض -رحمػػػو اهلل–قممػػػا يأخػػػذ الػػػدعاة بيػػػذه التكجييػػػات كاآلداب التػػػي ذكرىػػػا الشػػػيخ 

العػػػامميف فػػػي الحقػػػؿ اإلسػػػبلمي عمػػػى مصػػػمحة تنظيمػػػو كحزبػػػو كعمػػػك كممتػػػو أكثػػػر مػػػف حرصػػػو عمػػػى كحػػػدة 
 لـ يمتـز كثير مف المسمميف بيذه النصائح الثمينة.المسمميف كرفعة شأف اإلسبلـ، بذلؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (.ُّْانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص:  ((ُ
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 ادلبحث انثانث

 مشكالث انعامل اإلصالمي وصبم معاجلخها عنذ انشيخ صعيذ حىي

 

 وفيو مطمبان:

  :مشكبلت العالـ اإلسبلمي.المطمب األول 
  :سبؿ معالجة المشكبلت.المطمب الثاني 
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 المطمب األول
 سالمياإلمشكالت العالم 

سبلمي كلمعالـ اإلسبلمي، كناقش لمعمؿ اإل شامبلن  خبلؿ مؤلفاتو تقييمان  لقدـ الشيخ سعيد حك لقد 
، كطرح العديد مف الحمكؿ كالعبلج ليذه المشكبلت، ككاف خبلؿ يقع بيامشكبلتو كبيف اإلشكاالت التي 

اإلسبلـ بصكرتو دـ قَّ ف يي أينبغي  ككيؼ ،ف الفيـ الصحيح لئلسبلـبيٍّ طرحو ليذه المعيقات كتمؾ الحمكؿ يي 
 المشرقة لمعالـ أجمع، كييركز في تقديمو ىذا عمي الجانب الثقافي كالتربكم لئلسبلـ.

 إلى قسميف: -رحمو اهلل -الشيخمف كجية نظر كتنقسـ مشكبلت العالـ اإلسبلمي 
 مشكبلت عامة، كمشكبلت خاصة.

 فييا الشيخ سعيد حوى مشكالت المسممين بشكل عام:ن يَّ المشكالت العامة: وىي التي بَ  البند األول:
 مشكالت المسممين:  أوًل:

قاـ الشيخ في رسالتو )عقد القرف الخامس عشر اليجرم( بمناقشة مشكبلت المسمميف كقد حصرىا 
خطكات كؿ ىذه المشكبلت ىك كاجب عمى س مَّ مي إف تى ": -رحمو اهلل –في إحدل عشرة مشكمة، يقكؿ 

 .(ٔ)"ساعد حيث أتيحت لو فرصة المساعدةاء ىذا العصر، ككاجب عمى كؿ مسمـ أف يالقادريف مف أبن
  :ضعف الوازع الديني -ٔ

خاء العاـ منيا، ضعؼ اإل العديدة أف المسمميف كقعكا في كثير مف اإلشكاالت :يرل الشيخ
 لمكاف.عدـ تحديد العمـ المطمكب الذم يناسب الزماف كامنيا خاء الحزبي، ك كغمبة اإل ،كالخاص

 .عدـبال وشبأسبلمية عمى الذكر، مما يجعؿ ثقافة المسمـ اإل اإلقباؿضعؼ ك 
 ىماؿ مبدأ التضحية كالتكاصي بالحؽ كالصبر.إ كأيضان 

 ىماؿ مبدأ الخدمة العامة كالخاصة.ا  ك 
 قامة فركض الكفاية.إقامة فركض العيف كالتقصير في إالتقصير في ك 

 لمشركعات المفيدة كقمة التخصص كضعؼ الشعكر باالنتساب.قباؿ عمى المساعدة في اكمنيا عدـ اإل
ىك عدـ التكجو نحك الربانية التي ىي أرقي مقاـ بعد مقاـ  ليذه اإلشكاالت ف السبب الرئيسيأالشيخ  كيرل
 النبكة.

                                                
 .(ٖٔانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
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كذلؾ مقاـ  ،ف يجتمع لئلنساف المسمـ عمـ كصديقية كحكمة كتعميمو كعمؿأ : "ىيبقكلوؼ الربانية عرَّ كيي 
ثـ لحؿ مشكبلتيا  ان،اثة الكاممة لرسكؿ اهلل، كىؤالء ىـ المرشحكف لحؿ مشكمة االمة االسبلمية ثقافيالكر 

 .(ٔ)"األخرل
ف يتكلى الربانيكف حؿ ىذه المشكمة، كالجية المرشحة إليصاؿ أكىك  ؛كيطرح الشيخ الحؿ لممشكمة الثقافية 

الشيخ مجمكعة مف الكتب التي تكفر الثقافة سبلـ، كيقترح الثقافة التي يحتاجيا المسمـ ىـ عمماء اإل
 الضركرية لممسمـ.

 .(ٖ)المطمكبة مف األمة في كؿ قطر (ِ)حصاء فركض الكفايةإكالخطكة الثانية لحميا ىي 
  مشكمة التقدم المدني: -ٕ

حميا كجكد مختصيف في كؿ جكانب  فَّ أبكجكد المختصيف، ك  تعمقةف ىذه المشكمة مأ يرل الشيخ
 .(ٗ)لى جيد صادؽ بيف المسمميف كالعامميف لئلسبلـ كالحككمات القائمةإاج ىذا كيحت ،الحياة

 ية والروحية: و المشكمة الترب -ٖ
إف تربية الفرد تربية جسدية قكية دكف النظر إلي تربية ركحو كغرس القيـ اإلنسانية في نفسو ييعٌد 

الشيخ  رة عف معنكيات عالية كقكية، كيرلفشبلن ذريعان في منيج التربية؛ فاألجساد القكية ال تعبر بالضرك 
ف الربانييف كحدىـ ىـ أيترافؽ العمـ كالتخصص مع الجانب التربكم كالركحي، كيؤكد  أف نو ال بد مفأ

 .(٘)المؤىمكف لحؿ ىذه المشكمة لممسمميف
 المشكمة الجيادية:  -ٗ

في ببلدىـ لذلؾ ال  خطرو المسمميف كىـ في  دميزاف القكة اليكـ ليس بيال يٍغريب عف كؿ فكرو أف 
لي التفكؽ إمكر ىك الكصكؿ صعب األأف مف أالشيخ  كيرلالعدكاف،  بد مف تعديؿ ميزاف القكة لردٍّ 

 .(ٙ)فالحماس ال يكفي ،المسممكف نظريات معاصرة بمكرى ف يي أالعسكرم، ك 
 
 

                                                
 (.َٗكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
إلى أصحابيا، كىي عشرات  فركض الكفاية: ىي كؿ ما تحتاجو إلقامة الديف كالدنيا، كيشكؿ كؿ عممية أداء الحقكؽ ((ِ

 (.ْْألكؼ. انظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص:
 .(ٕٖانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ّ
 .(ٕٗ: )ص:المصدر السابؽانظر:  ((ْ
 .(ٕٗ: )ص:المصدر نفسوانظر:  ((ٓ
 .(ٕٗ: )ص:المصدر نفسوانظر:  ((ٔ
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 مشكمة التخطيط المناسب لمعصر:  -٘
ك ألى عمؿ إىداؼ كف ترجمة الشعارات كاأللـ يستطع المسممفي ىذه الفترة الزمنية الصعبة 

 ، مما جعميـ يعكفكف عمى الذات.كيضعكا خططان لتحقيقيا ىداؼيبرمجكا ليذه األ
ألكضاع العالـ  ؼف يككف االستشراأبل بد ف ،التخطيط ليذاسبلمية المخططة قميمة ف العقكؿ اإلأزد عمى 

 .(ٔ)ختصاصلى اإمف خبلؿ المكاقؼ الحكمية كالتخطيط المطمكب يحتاج 
 مشكمة الخطط المناسبة:  -ٙ

ف يترجـ التخطيط ألى خطط عممية ال فائدة فيو، فبل بد إذا لـ ينقمب إف التخطيط أ يرل الشيخ
 لى خطط كبرامج.إ

 .(ٕ)الى جية مركزية تشرؼ عمييا  ك  ،بيف الشعكب كالحككمات تعاكفلى إف ىذه الخطط تحتاج أ كيرل
 :داريةمشكمة النظريات التنظيمية وال -ٚ

دارية كتنظيمية إعدـ كجكد نظريات ل كحزبيان  كشعبيان  سبلمي يتعثر حككميان ف العالـ اإلأ يرل الشيخ
 فؽ كجمكد القكالب التنظيمية.ضيؽ األ ظير صحيحة، حيث

 .(ٖ)مف تجارب األمـ فادةستكااللي النظرية التنظيمية الصحيحة إلذلؾ ال بد مف الكصكؿ 
خاؼ، فقد يحدث أرم مظاىر مف الخطأ في النظريات التنظيمية مما جعمني أصبحت أكلقد ": يقكؿ الشيخ

ىؿ السنة ألي فرؽ جديدة منشقة عف إثـ تنقمب  حزابان أسبلمية ف تصبح الجماعات اإلأفي المستقبؿ 
 .(ٗ)"كالجماعة ثـ يككف فيما بينيا صراعات دمكية

 :مشكمة األطر التنظيمية -ٛ
لى مزالؽ بسبب عدـ كجكد اإلطار التنظيمي، إاعية كالسياسية تتعرض المؤسسات المالية كاالجتم

 .(٘)ف يككف منبثقان عف نظرية تنظيمية كاعتقادية صحيحةأالذم ينبغي 
 مشكمة الجفوة بين عمماء المسممين والشباب:  -ٜ

حاكؿ االستعمار احتكاء العمماء كعزليـ عف الحاكـ كعزؿ الشباب عف العالـ، ككانت جفكة بيف 
ف أسبلمي كال الشباب استطاعكا ف يفيمكا ما حدث في العالـ اإلأكالعمماء، فمـ يستطع الشيكخ  الشباب

                                                
 .(ٗٗانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
 .(ٗٗ)ص: :المصدر السابؽانظر:  ((ِ
 .(ََُ: )ص:المصدر نفسوانظر:  ((ّ
 (.ََُ: )ص:المصدر نفسو ((ْ
 .(َُُ: )ص:المصدر نفسوانظر:  ((ٓ
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، كيرجع الشباب ألحضاف لي نصابياإمكر عادة األإفبل بد مف  ،ال عذر لمشباب كالعمماء، ك يفيمكا الشيكخ
 .(ٔ)الشيكخ لينيمكا مف عمميـ كخبرتيـ، كيتعممكا أمكر دينيـ مف مصادرىا األصمية

  المشكمة القيادية: -ٓٔ
المسممكف في مناطؽ كثيرة تحت حككمات متعددة ال يحكميـ خميفة كاحد، ككانت ىناؾ  خضع
 أصبح سبلميةلفراغ القيادم لؤلمة اإللكف لـ يزؿ المسممكف ال يجمعيـ جامع، فا لتكحيدىـ، ادةمحاكالت ج

 .ف يزيمكهأعمماء المسمميف ان عمي كاجب
كضاع ىذه األ ؼسبلـ، فبل بد مف كجكد جية تستشر كتصكرات مختمفة عف اإلفيناؾ شعكب كصراعات 

 .(ٕ)سبلميةحسف التخطيط لؤلمة اإلكتي 
  مشكمة توحيد المسممين: -ٔٔ

مة، كلـ تفمح محاكالت يجسد األ عضكيان  ، كلـ يرتبطكا ارتباطان كاحدان  لـ يكف المسممكف جسدان 
ف ك كسيطر الكافر  ،سبلـتقارب، حيث ابتعد المسممكف عف اإلحكاـ المسمميف في ال كال ،سبلميةالحركات اإل

 سبلمية.قطار اإلعمى معظـ األ كحضاريان  كعسكريان  سياسيان 
 ف الحؿ ليذه المشكمة التنظيمية يكمف في أربعة شركط:أالشيخ  كيرل
 لى الكحدة التنظيمية.إمة الدعكة ف يتكلى ربانيك األأ -ُ
كمصالح  ،سبلميةمة اإللخطكات كالمكاءمة بيف مصالح األف تأخذ الكحدة التنظيمية التدرج في اأ -ِ

 األمـ االخرل.
 .طار التنظيمي مرنان ف يككف اإلأ -ّ
 .(ٖ)ر مف عمماء كدعاة كمخمصيف كمتخصصيفثف تضـ الكحدة التنظيمية كؿ مف لو دكر مؤ أ -ْ

كمة سبلمية ال تحؿ بدكف حؿ لممشمة اإلمشكمة التخطيط لمستقبؿ األ يقكؿ الشيخ سعيد حكل: "أف
 .(ٗ)"التنظيمية التي تكحد المسمميف

 عمل المسممين: ثانيًا: 
 ف عمؿ المسمميف تكمف في خمسة أمكر:أ يرل الشيخ

 الجانب الثقافي. -

                                                
 .(َُِانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
 .(َُِ: )ص:المصدر السابؽانظر:  ((ِ
 .(َُّ: )ص:المصدر نفسوانظر:  ((ّ
 (.َُٓ: )ص:المصدر نفسو ((ْ
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 خبلقي.الجانب التربكم كاأل -
 الجانب التخطيطي. -
 الجانب التنفيذم. -

ف أخطيط كادت ف عقمية التأسبلمية، ك خبلؽ اإللى األإف المسمميف قصركا في االرتقاء أحيث يرل 
 -ي برسؿ اهللكسبب ذلؾ فقداف القدكة العظمي كالتأسٌ  ،القدرة عمى التنفيذ المكافئ كفالمسمم قدتمكت، كف

- .كأصحابيـ 
، كمف دركس --بيكسؼ  ران مذكٍّ  ،ف الكريـآاقتباس الحمكؿ مف نصكص القر  ضركرة لىإكيشير الشيخ 
 السيرة النبكية.

كبكه بنظريات ثقافية اف يك أف يستكعبكا المكقؼ العالمي الجديد ك أمية سبلمة اإلكالمفركض عمى قادة األ
 .(ٔ)عمى ضعؼ سبلـ، لكنيـ تفرقكا في طرؽ شتى فازدادكا ضعفان كتربكية كتخطيط مناسب عمى ضكء اإل

ف تتخذ عمى ضكء أف تحسف تقدير المكقؼ، ك أسبلمية إف مف أكائؿ كاجبات القيادات اإل: "الشيخيقكؿ 
 .(ٕ)..."ف تكجد التنظيـ الذم يساعد عمى تنفيذ ىذا القرارأف تخطط لتنفيذ ىذا القرار، ك أك  ذلؾ قرارىا،

 : الردة في العالم السالمي: ثالثاً 
ة؟ دَّ سبلمي رً ف سؤاؿ ىؿ في العالـ اإلعمف خبلؿ التأمؿ العميؽ لبعض اآليات القرآنية يجيب الشيخ 

 :تتحدث عفكاآليات التي تأمميا 
 كفر.ىؿ الأمكاالة  - أ
 ما أنزؿ اهلل. غيرالحكـ ب - ب
 تحكيـ كتاب اهلل كتحكيـ سنة الرسكؿ. - ت
 الحاكمية هلل. - ث
 تطبيؽ كتاب اهلل. - ج

فإنو في  ،بنائوأ، كمف لـ يرتد مف ًردَّةسبلمي اليكـ ف في العالـ اإلأ يرل الشيختمؾ اآليات  كعمي ضكء
 .اهلل بحبؿ بو معتصمان  حالة ترؾ لئلسبلـ كالقميؿ القميؿ مف بقي مستمسكان 

ك أك منافقيف ألي يد مرتديف إلت آ جيزة الحكـ تقريبان أف أسبلمي باعتبار صبغ حياة العالـ اإل ًردَّةالفطابع 
، في السياسة كالقضاء كاالقتصاد تقريبان  تامان  سبلـ عف الحياة انحساران فانحسر اإل، صمييفأكافريف 

 .(ٖ)كاالجتماع كالعسكر كالتعميـ
                                                

 (.ٕ-ٔ-ٓسبلمي: )انظر: دركس في العمؿ اإل ((ُ
 (. ٕ: )ص:المصدر السابؽ ((ِ
 (، كما بعدىا.ٓانظر: جند اهلل ثقافةن كأخبلقان: )ص: ((ّ
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سبلمي بأنيا قطار العالـ اإلأؿ فإننا ال نحكـ عمى المجتمعات التي تشكٌ  كمع ما مر: "الشيخ يقكؿ
  .(ٔ)"ف نتريث في ىذا الحكـ مع كثرة المرتديف كمع غمبتيـ عمى األمكرأكنؤثر  مجتمعات كافرة،...

رحمو  –الشيخ سعيد حكل عف تكفير المجتمعات المسممة خبلفان ألستاذه سيد قطب  ىنا يحجـ
، كىنا تظير حكمة الشيخ (ِ)مى المجتمعات المسممة المنحرفة عف الحؽ بالكفر كالردةالذم حكـ ع -اهلل

سعيد حكل كمدل سعة صدره كفيمو لئلسبلـ ككاقع المسمميف كفطنتو لخطكرة التكفير، كىذا أيضان مف 
 حكمتو في الدعكة إلى اهلل.

 ن سبب ذلك ىو:أ ويرى
 تقصير المسمميف في فرض مف فركض الكفايات. -ُ
 ر المسمميف في تحقيؽ كحدة األمة التي ىي فريضة.تقصي -ِ
 ف يككف ليـ خميفة كاحد.أف يككف الحكـ هلل ك أتقصير المسمميف في  -ّ
 يجاد متخصصيف في كؿ فف.إتقصير المسمميف في  -ْ
 تقصير المسمميف في كسائؿ القكة. -ٓ
 تقصير المسمميف لتككف كممة اهلل ىي العميا. -ٔ

 ي:مشكالت العمل اإلسالم ند الثاني:بال
 سالمي الحالي: : واقع العمل اإلأولً 

ف الشيء الذم يجاىد مف أجمو أ بيَّفك  ،وسبلمي الحالي كقاـ بتقييمكصؼ الشيخ العمؿ اإل
حيث لـ  ،سبلمييفلقمكب اإل مقنعان  سئمة التي لـ تجد جكابان كىناؾ بعض األ ،بعد المسممكف لـ يتبمكر
ف تستكعب الصيغة المناسبة لمعمؿ أك أ مميف جميعان لي قمكب المسإف تصؿ أك جماعة أتستطع أم حركة 

                                                
 (.َُ)ص:: جند اهلل ثقافةن كأخبلقان  ((ُ
: "لقد استدار الزماف كييئتو يكـ جاء ىذا الديف إلى البشرية ببل إلو إال اهلل. فقد ارتدت  -رحمو اهلل–يقكؿ سيد قطب  ((ِ

ف ظؿ فريؽ منيا يردد عمى المآذف: البشري لى جكر األدياف كنكصت عف ال إلو إال اهلل، كا  ال إلو إال »ة إلى عبادة العباد، كا 
التي يدعييا « الحاكمية»دكف أف يدرؾ مدلكليا، كدكف أف يعني ىذا المدلكؿ كىك يرددىا، كدكف أف يرفض شرعية « اهلل

ادعكىا كأفراد، أك كتشكيبلت تشريعية، أك كشعكب. فاألفراد، كالتشكيبلت، سكاء  -كىي مرادؼ األلكىية -العباد ألنفسيـ
كالشعكب، ليست آلية، فميس ليا إذف حؽ الحاكمية.. إال أف البشرية عادت إلى الجاىمية، كارتدت عف ال إلو إال اهلل". في 

 (.َُٕٓ/ِ) : سيد قطب، دار الشركؽ،ظبلؿ القرآف
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كلـ تتحرر أم جماعة مف  ،دكارحيث تعالت كؿ فئة عمى األخرل دكف تكامؿ األ فرادان أال إ (ُ)سبلمياإل
 .(ٕ)، كمع ذلؾ فالمسممكف بخيرلعبلجيا ك تطرح نظرية متكاممةأسبلمية مة اإلمراض األأ

جؿ ترؾ السمبيات أمف  ىادؼ ة لكؿ طبقات المسمميف كحكارحارَّ ليذا كمو ال بد مف دعكة ": يقكؿ الشيخ
نو ال بد مف حكار دائـ مف كؿ أهلل، ك  لى الحزبية الربانية فيككف جنديان إليرتفع المسمـ  ؛كالتحقؽ باإليجابيات
 .(ٖ)"سبلـمر اإلأمنيـ بما غاب عنيا مف كؿ فئة المسمميف لتذكير 

 ف:يف ميمتيف ىناؾ حقيقتأكيرل الشيخ 
 ف المسمميف في كؿ قطر بعيدكف عف تشكيؿ حزب اهلل.إ -ُ
قاؿ تعالى:  ،حتى يصمكا الى مرتبة جند اهلل ك خبلصان أ ف المسمميف في كؿ قطر لف يحققكا نصران إ -ِ

 .(ِِ)المجادلة:  ژ ڍ  ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈژ 
 ڳ ڳ ڳ ڳ  گ   گ گ ژقاؿ تعالى: ، ذا تحققت الشركطإفالنصر لئلسبلـ كالمسمميف ىك رباني المصدر 

 .(ُِٔ)آؿ عمراف:   ژ ڱ ڱ

ركا كؿ طبقة مف المسمميف كيذكٌ  ،سبلمييفف يدعك غير اإلأفالكاجب عمى مف يعممكف صفات حزب اهلل 
 بما غفمت عنو مف أمر االسبلـ.

 سالمي: : أوضاع شاذة في العالم اإلثانياً 
 ليا: سبلمي كذكر صكران كضاع شاذة في العالـ اإلأكجكد  يرل الشيخ

 .مؤسسات كافرة أك عميمة ضخمة جدان كجكد  -ُ
 التنظيمات الشيكعية كالمحافؿ الماسكنية كشبيياتيا. -ِ
 المدارس كالمؤسسات التبشيرية كىي مرتبطة بجيات خارجية. -ّ
 حزاب الكطنية كالقكمية كالزعامات الشخصية.األ -ْ
 المؤسسات الثقافية كالتكجييية. -ٓ
 جعؿ مراكز القكة بيف الكافريف كأتباعيـ. -ٔ
 عمى قيادات جيكش العالـ االسبلمي.السيطرة  -ٕ
 المتجاكرة. قطاريجاد الصراع بيف األإ -ٖ

                                                
رره الشيخ مف أف جماعة اإلخكاف المسمميف قد استكممت عمى األقؿ شركط جماعة ال يتناقض ىذا الكبلـ مع ما ق ((ُ

سعيد حكل، مكتبة كىبة، المسمميف كأنيا تشكؿ القاسـ المشترؾ بيف الجماعات. انظر: المدخؿ لدعكة اإلخكاف المسمميف: 
 (.ُِ)ص:ـ، ُْٖٗ-قَُْْ، ّالقاىرة، ط

 كما بعدىا. (،ّٔانظر: جند اهلل ثقافةن كأخبلقان: )ص: ((ِ
 (.ّٗ: )ص:المصدر السابؽ ((ّ
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 .(ٔ)سبلميةالتطكيؽ االقتصادم لؤلقطار اإل -ٗ
سبلـ في ىذا العصر الذم ذف فالدكؿ العالمية كالكتؿ العالمية كالقكم العالمية كميا ضد اإلا  ك ": الشيخيقكؿ 

 .(ٕ)"فيو الكسائؿ كتعاظمت فيو القكل تشابكت فيو المصالح كتقاربت فيو المسافات كازدادت
أنو اعتبر األحزاب الكطنية  -رحمو اهلل –مما يؤخذ عمى الشيخ كمف كجية نظر الباحث أف 

كالقكمية كالزعامات الشخصية مف ضمف األكضاع الشاذة في العالـ اإلسبلمي، كىك بذلؾ ال يجعؿ طريؽ 
الذم ينادم بالعكدة إلى اإلسبلـ كبيف الصؼ الذم التقاء بيف اإلسبلمييف كالكطنييف، كيفصؿ بيف الصؼ 

ينادم بحب الكطف، مع أف جماعة اإلخكاف في الدكؿ العربية كاإلسبلمية التقت مع األحزاب الكطنية 
 كاستطاعت تكظيؼ طاقات الكطنييف لخدمة مصالح اإلسبلـ عمى قاعدة حب الكطف.

 الواقع الثقافي والتربوي لممسممين: ثالثًا: 
 ،ف أف مفيكـ المسمميف لئلسبلـ مفيكـ مضطربيَّ شيخ الكاقع الثقافي كالتربكم لممسمميف كبى ناقش ال

ف مفيكميـ لئلسبلـ قاصر كجزئي كال أك ، سبلـ الحقيقيمفيكـ اإليكجد مبلييف مف المسمميف ال يعرفكف ك 
 يعرفكف حقيقتو.
 ك جاىؿ.أك زعيـ سياسي فاسؽ أف يأخذكا عف مستشرؽ أال يبالكف سبلـ، حكاـ اإلأيأخذكف  كنرم أف مف

 التفاعؿ الشامؿ كالكامؿ. المسمـ ، حيث فقدكجزئيان  سبلـ قاصران صبح تفاعؿ المسمـ مع اإلأك 
ف االستشياد طريؽ الحياة لـ يعد حقيقة تمؤل قمب المؤمف كما أيماف بكاإل": -رحمو اهلل –الشيخ قاؿ 

صبح حقيقة يتمكىا لساف أبؿ  ؛خكؿ المعركةه مف دك ف يخاصـ أكالده منعأأعرج  كانت، إذ تدفع شيخان 
 . (ٖ)"ف تؤثر في سمككوأالمسمـ كيعتقدىا قمبو، دكف 

ف أسبلـ عداء اإلأككذلؾ فقد المجتمع المسمـ مناعتو كحصانتو ضد الفكر المعادم كالجاىمي، كاستطاع 
كفقد المسممكف  ،ـلى مراكز التعميـ كصاغكا برامج كمناىج شكىت صكرة كؿ ما لو عبلقة باإلسبلإيصمكا 

 سبلمية.الثقافة اإل
سبلـ قدت مكازيف الكتاب كالسنة، كتضخمت جكانب مف اإلكفي  ،المكازيف عند المسمميف كذلؾ كاضطربت

 .(ٗ)كضمرت جكانب في حس المسمـ فأصبحت النافمة فريضة كالفرض منسيان 
( حيث خبلقان أك  جند اهلل ثقافةن ب )الثقافي كالتربكم بتأليؼ كتا معالجة ىذا الخمؿ لكقد قاـ الشيخ سعيد حك 

 ف يتخمؽ بيا كؿ مسمـ.أسبلمية التي ينبغي خبلؽ اإلسبلمية كفي األرأيو في الثقافة اإل فيوطرح 
                                                

 (، كما بعدىا.ُُانظر: جند اهلل ثقافةن كأخبلقان: )ص: ((ُ
 (.ِّ)ص:المصدر السابؽ:  ((ِ
 (.ٔٓ)ص:: نفسوالمصدر  ((ّ
 (، كما بعدىا.ُٓ: )ص:نفسوالمصدر انظر:  ((ْ
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 المطمب الثاني
 سبل معالجة المشكالت

نو ال بد مف أ كيرلسبلـ يمر في مرحمة الجراح الحتمية، ف اإلأ -رحمو اهلل- لسعيد حك  يرل الشيخ
 الخركج منيا، كيسجؿ بعض المبلحظات في ىذه المرحمة كيفيةرحمة لتحمؿ مشاقيا ك مال ىذه معرفة طبيعة

 :أىميا
 يجاد الكارثيف الكامميف مف خبلؿ العمـ كالتربية.إال بد مف التركيز عمى  -ُ
 يجب دعـ الحركات االسبلمية كاالتجاىات كالمؤسسات ذات الطابع غير السياسي. -ِ
سبلمية نحك التصنيع كاالنتاج كاالرتقاء حككمات في األقطار اإلسبلمية الف تكجو الحركات اإلأ -ّ

 في التخصص.
 سبلـ.قكاعد االتجاىات التي تحارب اإل ف تعزز فكريان أسبلمية تحاكؿ الحركات اإل -ْ
 نصار.االستمرار في تخريج النقباء كالمجاىديف كاأل -ٓ
 ك حككمة.أعدـ قبكؿ أم مساعدة خارجية مف دكلة  -ٔ
 فيعة، إذا تعامؿ مع الحركة االسبلمية معاممة حسنة.ر بأخبلقية  ف تتعامؿ مع العالـأ -ٕ
 ة عمى اتخاذ القرار السياسي الصحيح.ر ف تمتمؾ الحركة االسبلمية الجرأة كالمبادأ -ٖ
سبلـ تفيمو كااللتزاـ بو ككعي عظيـ كاستيعاب شامؿ عمى البداية الصحيحة ىي الدعكة الى اإل -ٗ

 .(ٔ)اتخاذ القرار السميـ
 إلى قسميف: عبلج عاـ كعبلج خاص. -في نظر الباحث– ج عف الشيخ سعيد حكلينقسـ العبل
 العالج العام: البند األول:

 : بيان نظام اإلسالم والرد عمى بعض التصورات الخطأ:أولً 
كيرد عمى ىذه  ،الشيخ العديد مف االعتراضات كالتصكرات الخطأ عمى النظاـ اإلسبلمي فىنديي 

 لنقاط حيث يبيف خبلليا:االعتراضات بالعديد مف ا
 وتتوافر فيو ىذه الخصائص:أف النظاـ الذم يريده الدعاة ىك النظاـ المريح لكؿ أفراد الشعب،  -ُ
 سيادة القانكف العامؿ. - أ
 مبلحظة التركيب العاـ لمشعب. - ب
 تمتقي فيو كفاءة الرجؿ مع سبلمة المنيج. - ت
 .كمختصان  يجعؿ كؿ مكاطف مجاىدان  - ث
 ف الخدمات.أدنى م نساف حدان إيحقؽ لكؿ  - ج

                                                
 (.َُٖ-َُٓانظر: دركس في العمؿ اإلسبلمي: )ص: ((ُ
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 مؾ الكفاءة.م  كيى فيو ربي الشعب عمى الكعي السياسي كتتكافر أعمى درجات الثقة يي  - ح
ف إغرر بيـ، حيث فيـ كاىمكف كمي  ك قصكران أ الذيف يتصكركف أف تطبيؽ االسبلـ يعني تخمفان  -ِ

 .ان ف نظاميا متخمؼ دينيأساس ديني كإسرائيؿ كغيرىا كلـ يعتبر العالـ أقامت عمى  ىناؾ دكالن 
سبلـ يسمب الناس ما يحبكف كيرتاحكف إليو، فيذا خطأ، فيؤالء ف تطبيؽ اإلأالذيف يتصكركف  -ّ

 لى شفاء.إك ىـ مرضى يحتاجكف أسبلـ مف جديد، لى دراسة اإلإيحتاجكف 
ف أسبلـ سيسمبيـ مكاسب، ىـ كاىمكف، فاإلسبلـ يزيد كال ينقص، ك ف تطبيؽ اإلأالذيف يتصكركف  -ْ

 لى الكراء.إماـ ال األ ليإسبلـ ينظركف ىؿ اإلأ
سبلمييف ليس كذلؾ، مر عند اإلف األإ :نقكؿ ،أسبلـ نتيجة لتطبيؽ خطلى الذيف يخافكف مف اإلإ -ٓ

 صكر.قبعد الناس عف الأسبلـ حؽ الفيـ فاإلسبلميكف الذيف فيمكا اإل
ف أف العالـ عمى استعداد إسبلـ نقكؿ ليـ: ذا طبقنا نظاـ اإلإالذيف يخافكف مف تكالب العالـ  -ٔ

 ف يبادلنا مصالح بمصالح.أيتعامؿ مع الكاقع حيثما كاف، ك 
براز ا  ماـ العامة، كالتركيز عمى بعضيا كبشكؿ مبسط، ك أسبلـ ال بد مف تبسيط طرح اإل -ٕ

 .(ٔ)االيجابيات في مستقبؿ الدعكة االسبلمية
 خطأين كبيرين يقع فييما كثير من الدعاة: -رحمو اهلل-ثم أوضح الشيخ 

نو ال أمؿ كال أك  ىسبلـ انتيفيرم الدنيا فسدت كأف اإل ،سبلـلنظرة التشاؤمية في شأف اإلتعميؽ ااألول: 
 سبلـ.بانتصار اإل كاف يبشر دائمان -  -نصر، بينما القرآف يفتح باب الثقة، كالرسكؿ 

بي بكر أكالحديث عف  ؛جعؿ ما ىك كماؿ في حؽ بعض الناس ىك األصؿ في قضايا المعاشالثاني: 
ف الدكلة االسبلمية دكلة فقر أ، فبل يتجاكز حتى يشعر الرجؿ المعاصر مثبلن  -اهلل عنيما رضي -كعمر

 .(ٕ)ر عمى المكاطنيفيتقكت
 اجتياد إلزالة الفوضى الفكرية: : ثانياً 

ف ىناؾ اجتيادات كثيرة زعزعت االستقرار الفكرم، فبل بد مف كجكد اجتياد كيناسب أ يرل الشيخ
ف تكثر االجتيادات ما داـ أرية، فاإلسبلـ يحتاج الى تجديد مستمر، كال حرج العصر كيحسـ الفكضى الفك

ف يككف مبناه عمى إحياء أخر، ك آ عمى أال يككف االجتياد عمى حساب اجتيادو  ،ىميا متحابيف متعارفيفأ
 .(ٖ)ف يسير عمى منيج متكامؿأجازة ك فكرة اإل

 

                                                
 (.ّْعاليـ: )ص:انظر: في آفاؽ الت ((ُ
 (.ِْ -ّٕ: )ص:المصدر السابؽانظر:  ((ِ
 (.ُٓانظر: جند اهلل تنظيمان: )ص: ((ّ
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 ثالثًا: الظمأ الروحي والفوضى الفكرية: 
قر فيو اإلنساف لمقيـ كالمعاني التي تسمك باإلنساف إلي مراتب التديف كالتخمي في عصر افت

َـّ بالعسؿ، ففي مثؿ ىذا   نحف العصرباألخبلؽ الحميدة، في عصر سادت فيو الفكضى الفكرية كديسَّ السي
قضية الظمأ الركحي لغيث اإلسبلـ الحؽ كقضية فكضى  -لى الخركج مف ىاتيف القضيتيفإبحاجة 
؛ بؿ مع أىؿ الحؽ جتماعاالك  ،ألىؿ الحؽ نتماءاالك ، كالعبلج ىك الذكر اليكمي كالعمـ الصحيح -الفكر

 . (ٔ)االنخراط في صفكفيـ مف أجؿ التعبئة المعنكية كسبلمة الفكر
لى تجديد مستمر، كلقد كاف مف سنة إسبلـ يحتاج ، فإف اإلان جديدقرف ف لكؿ إ: "سعيد حكل الشيخ يقكؿ
 . (ِ)"مة أمر دينياف يبعث عمى رأس كؿ قرف مف يجدد ليذه األأ -جؿ جبللو-اهلل 

  سالمية تكامل ل تعارض:رابعًا: التيارات اإل
كجماعة  ،كاإلخكاف المسمميف ؛سبلميةمة اإلف ىناؾ تيارات رئيسة في األأ لسعيد حك  يرل الشيخ

 كالعممي. ،سبلمي الحككميكاإل ،كالصكفي ،كالتيار السمفي ،التبميغ
تناقض، كىذا  بدكف مؿ ىذه الجيكدف لكؿ تيار جيكده الطيبة كخدماتو الجميمة، لكف ال بد مف تكاأ كأيضان 
 تؤلؼ قمكب ىذه الجيكد الطيبة. لى جيكد كثيرةإيحتاج 

ف كجكد طبقة ميمتيا أالشيخ  كيرليجابيات كعدـ تعميؽ السيئات، لى اإلإف يفطنكا أككاجب الدعاة 
ة لسد الثغرات.مف كاجبات العصرف التيارات كاجب التقريب بي  ، كضركرة ميمٍّحى

 .(ٖ)سبلميةلفيـ مشترؾ بيف التيارات اإل ساسان أصكؿ الفيـ العشريف لؤلستاذ البنا تصمح أف أالشيخ  تبركيع
  الثورة عمى التبعية لالستعمار:خامسًا: 

ما أ، انتيتر كقد الشيخ الثكرة الثانية، حيث كانت الثكرة األكلى عمى االستعما طمؽ عميياكقد أ
سبلميكف ف تبدأ فيي الثكرة عمى التبعية االقتصادية كالسياسية كالفكرية لبلستعمار، كاإلأالثكرة الثانية يجب 

 ىـ كقكدىا.
ف مف أبنائيـ ك سرار، كمرتدأطط ك خك  زـ المسمميف فييا ألغاماأك  ،لى العمـ كالكعيإتحتاج فيي 

لمخبلص  كبرألى جيد كجياد إتحتاج  د تيار داخؿ الكطف،يي ضف ،لى زمف كبيرإكىي تحتاج ، خكانيـا  ك 

                                                
 (.  ٗٓانظر: جند اهلل تنظيمان: )ص: ((ُ
 (.ُٓانظر: المصدر السابؽ: )ص: ((ِ
 (.ُّ-ِٖانظر: جند اهلل تخطيطان: )ص: ((ّ
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، زالة الحكاجزا  ك  ،المشاكؿ إلنياء ، كال مفر عنياالثكرة الثانية ىذه لكف ال بد مفمنو كالقضاء عميو، 
 .(ٔ)غبلؿتحطيـ األك 

عمار كىذه نظرة ثاقبة لمكاقع الذم يحياه كثيره مف المسمميف في الدكؿ العربية، حيث أصبحت تتبع لبلست
اقتصاديان؛ مف خبلؿ ربط اقتصادىا باقتصاد الدكؿ المستعمرة، كسياسيان؛ مف خبلؿ تبعية الزعيـ لمسياسة 

 العامة لبلستعمار كخططو، كفكريان، مف خبلؿ الغزك الفكرم كاإلعبلمي.
ف لمثكرة أليذا كمو كاف ال بد مف الثكرة الثانية، كليذا كمو كاف ال بد مف قياـ حزب اهلل، ": يقكؿ الشيخ

لى مميكف قتيؿ إكلى احتاجت كانت الثكرة األ ذافإ ،كليالثانية مبررات ىي في حجـ مبررات الثكرة األ
 . (ٕ)"ف الثكرة الثانية تحتاج الى دماء كثيرة كذلؾإف ،سبلمي كالجزائرإليتحرر قطر 
 العالج الخاص: البند الثاني:

  :المسممين كيف تحل مشكالتأوًل: 
سبلمي لحؿ ىذه المشكبلت، لكنيا كمحاكالت في العالـ اإل ف ىناؾ جيكدان أ إلي يشير الشيخ

لى تضافر إ األمر لكف يحتاج ،ف تحؿ ىذه المشكبلتألى متابعة كدعـ، كال يمكف لجية كاحدة إتحتاج 
 لحؿ ىذه المشكبلت. حركية كمختصيفة ك يجيكد كبيرة حككمية كشعب

ف يقكـ العمماء الربانيكف أكيرشح ، "سبلـ كدعاتولمية لعمماء اإلالجمعية العا"ف تقكـ جمعية اسميا أكيقترح 
 المرجع كالدافع نحك حؿ المشكبلت.دكر ب

أف عمماء االسبلـ لـ يشكمكا التيار العالمي الذم يأخذ دكر "سبلمي ناتج عف كالفراغ المكجكد في العمؿ اإل
 ، كلمشعكب لمحككمات كلمجماعات ؽاألبكة لجميع المسمميف كدكر الناصح المشف

سبلمية المقدمة التي ال بد منيا لترشيد السير الثقافي لؤلمة اإل"ف كجكد ىذه الجمعية ىك أالشيخ  كيرل
 .(ٖ)"يجادىـ كلمتنسيؽ كلتكظيؼ طاقات المسمميف جميعان ا  الربانييف ك  كالستكشاؼ

 خص فيما يمي:مف كاجبات ىذه الجمعية يتأ كيرل
 النتساب: -ٔ

فإذا ": الشيخقاؿ ، نساف السمت كاألدب كالعمـ الصحيحلى الربانية، فيأخذ اإلإكىك انتساب الربانييف  
ف لـ ألى ىؤالء إف ينتسب أكجد مف يحمؿ الحؽ بحؽ كيعمؿ مف أجمو كعرؼ ذلؾ المسمـ، فالمطمكب 

 .(ٗ)"...يكف ىناؾ مانع
                                                

 (.ْٔانظر: جند اهلل ثقافةن كأخبلقان: )ص: ((ُ
 (.ْٕ: )ص:ابؽالمصدر الس ((ِ
 (.َُٔكي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ّ
 (.ُُُ)ص:المصدر السابؽ:  ((ْ



 

- 189 - 

 

 ين:صالح ذات البا  سالمي و خاء اإلتعميق اإل -ٕ
خاء االسبلمي كجكد الفيـ المشترؾ لئلسبلـ عند الجميع، اإلمف أىـ األمكر التي تساعد عمى تعميؽ  

 .(ُْ)المائدة:    ژ ڀ ڀ ڀ پ پ ژقاؿ تعالى: زالة ما يؤدم الي البغضاء، إككذلؾ 

ف يقكـ بمبادرات تجمع أك  ،سبلميخاء اإللتعميؽ اإل مستمران  ف يبذؿ جيدان أف عمى الرباني أالشيخ  كيرل
 .(ٔ)القمكب كتصمح ذات البيف

 ة المشروعات المفيدة:قامإ -ٖ
مع ازدياد االستثمار الربكم كزيادة البطالة كارتباط المسمـ بمقمة عيشو كدكائو، ال بد مف التفكير في  

 .(ٕ)سبلمي العادؿالمشركعات المفيدة كمساندتيا، كالبحث عف البديؿ إلى االقتصاد اإل
 النصيحة واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر: -ٗ

لى الخير، إمر بالمعركؼ كالدعكة ميمات الربانييف النيي عف المنكر كاأل ف مفأيبيف الشيخ  
)آؿ    ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژقاؿ تعالى: كالنصيحة لخمؽ اهلل عامة مف اخبلؽ الربانييف االساسية، 

 .(َُُعمراف: 
 ،فك في السنيأف ما ال يتـ في يكـ يتـ في الشيكر ..أ: ".ف العبلج يحتاج الى زمف، يقكؿأالشيخ  كيرل
 .(ٖ)..."قدامنا عمى الطريؽ الصحيح في ىذا القرفأف نضع أالميـ 
 وضاع الشاذة: الحل لمردة واأل ثانيًا: 

ما ىك الحؿ إلنياء الردة كتجاكز  كبعد ما كصؼ الشيخ المناخ العالمي المتآمر، يطرح تساؤالن 
 في كؿ قطر. سميمان  يامان ق (ْ)ف الحؿ ىك قياـ حزب اهللأالشيخ  كيرل ،األكضاع الشاذة كتحطيـ التآمر

 كضاع الشاذة.ف قياـ حزب اهلل المكعكد بالغمبة كالنصر ىك الكفيؿ بإنياء ىذه الردة كاألأفيرم 
 ء مشاكؿ األمة،ئدة صفات القكـ المرشحيف إلنياذكر في سكرة الما --ف اهلل أ يرل الشيخحيث 

 ككصفيـ بأنيـ حزبو ككعدىـ بالغمبة.

                                                
 (.ُُِ)ص:: كي ال نمضي بعيدان  ((ُ
 (.ُُْ)ص:المصدر السابؽ:  ((ِ
 (.ُُٔ: )ص:المصدر نفسو ((ّ
قافة كأخبلقان...(، ث -تخطيطان  -( حزب اهلل: ىك التنظيـ الذم ينٌظر لو الشيخ خبلؿ مؤلفاتو المتتالية )جند اهلل تنظيمان ْ)

 كالذم يرل أنو الذم يجب أف تجتمع الجماعات كالحركات اإلسبلمية عمى تشكيمو.
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فكف بصفات معينة كىـ حزبو المكعكد، كىذا النصر ىك خاص بأكلئؾ القكـ ف ىؤالء القكـ متصأ كيرل
-َْ)الحج:  ژ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ژقاؿ تعالى: لمف استجمع الشرط كالصفات 

ُْ). 
مشاكؿ كؿ ليحؿ فيذا ىك الحؿ الكحيد، اف تقكـ جماعة أك فئة كيككف حزب اهلل قائما في كؿ قطر 

 .(ٔ)المسمميف
 انو: ير حزب اهلل وأركمظ

 ف مظير حزب اهلل كاتجاىو نحك ثبلثة أمكر:أ يرل الشيخ
 الرغبة في العمؿ إلقامة دكلة اهلل كنصرة شريعتو. -ُ
 االتصاؼ بأخبلؽ بعينيا. -ِ
 قطع أم صمة بأعداء اهلل كتمتيف الصمة بأكلياء اهلل. -ّ
 .(ٕ)"امةـ عأـ ربانييف أإف حزب اهلل ىك المسممكف الحقيقيكف سكاء كانكا عمماء : "الشيخ يقكؿ
) المحبة هلل، الرحمة بالمؤمنيف، الشدة  :ذكرىا القرآف الكريـ كىي - -ف صفات حزب اهللأالشيخ  كيرل

 .(ٖ) عمى الكافريف، الجياد دكف حكؼ(
 -أربعة أركاف: لأما أركاف الحركة في حزب اهلل فيي عند سعيد حك 

 نظرية متكاممة في الثقافة كالتربية. -ُ
 كالتنظيـ.نظرية سميمة في النظاـ  -ِ
 خطة جيدة لمعمؿ كتخطيط مناسب. -ّ
 نظرية صالحة لمتنفيذ. -ْ
 -:شياءأربعة أعمى  ف يككف مركزان أالعامميف لئلسبلـ ينبغي  يدى ف جي أ يرل الشيخليذا 
 خبلقي لمفرد.االرتقاء بالمستكم الثقافي كاأل -ُ
 .يجاد النظاـ الصالح الذم يضـ المسمميف جميعان إ -ِ
 ر.يجاد الخطة المناسبة لكؿ قطإ -ّ
 .(ٗ)سبلميةىداؼ اإلنحك تحقيؽ األ يوالسير في خطكات تنفيذ -ْ

                                                
 (.ِْانظر: جند اهلل ثقافةن كأخبلقان: )ص: ((ُ
 (.ِٖ: )ص:المصدر السابؽانظر:  ((ِ
 (.ِٕ: )ص:المصدر نفسوانظر:  ((ّ
 (.ِٖ: )ص:المصدر نفسوانظر:  ((ْ
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لقد أجاد الشيخ سعيد حكل في كصؼ أحكاؿ العالـ اإلسبلمي، كعرض مشكبلتو، كبياف جركحو 
التي تنزؼ مف أنحاء جسده، كعرض ىمكمو كآالمو أماـ ذكيو، كلـ يقتصر تكصيؼ الشيخ لمدل عمؽ 

ظيار ىذه العمؿ؛ بؿ كقؼ بفكره مداكيان ليذه العمؿ كالجركح، كقد ىذه الجركح كصعكبة تضميدىا، كال بإ
كضع طرقان شافية مف ىذه العمؿ، حيث أرجع سبب اإلصابة إلى ضعؼ الكازع الديني كفقداف األمؿ كالثقة 
في عكدة اإلسبلـ قكيان مزلزالن ألركاف ىذا العالـ مف جديد، كجعؿ الشيخ مف ضعؼ الكازع الديني عامبلن 

كراء االعتبلؿ بيذه العمؿ، كال شؾ أف ضعؼ الكازع الديني ىك أكؿ المشكبلت كاآلفات، كىك بداية  رئيسان 
 ضعؼ كانحراؼ المسمميف عف بكصمة اإلسبلـ كتفرقيـ في األرض. 

كذلؾ أكلى الشيخ الجانب التربكم كاألخبلقي اىتمامان كبيران، كنادل بضركرة تجديد التخطيط في كافة 
في كيفية مكاجية المشكبلت بالتخطيط كجعؿ التخطيط مكاكبان لركح العصر بما يتكافؽ مجاالت الحياة، ك 

 مع ركح اإلسبلـ المتجددة كالمكاكبة لكؿ عصر.
كقد عالج الشيخ المشكبلت عبلجان عامان يكمف في عكدة نظاـ اإلسبلـ كالعمؿ بو، كتقكية الكازع الديني 

فات كتعميؽ ركح االنتماء ليذا الديف كتقبؿ النصيحة كالعمؿ كتكحيد الرايات كالصفكؼ، كنبذ الفرقة كالخبل
بيا، كتطكيؽ النظاـ اإلسبلمي بذرائع قكية لحمايتو ممف ينالكف منو، كتكحيد قمب المسمميف كتعميؽ ركح 
المحبة كاإلخاء بينيـ، فاإلسبلـ ديف مرف صالح لكؿ زماف كمكاف باإلضافة إلى التعبئة النفسية كالركحية 

 كدينو...   - -ىذه التعبئة المعززة بالثقة باهلل لؤلفراد
ىذه التعبئة ال تترؾ فراغان في الركح إال كمؤلتو، كىي تحمي الفرد مف سمكـ المغرضيف كمف فكضى 
االعتقادات كالمبادئ إلى يقيف اإلسبلـ مما تجعؿ الفرد قادران عمى الرد كالدفاع عف دينو، كما أف تعميؽ 

ديف كاالعتزاز بو يزيد مف قكة المسمـ عمى مكاجية المشكبلت كتجعمو أكثر ثباتان عمى ركح االنتماء ليذا ال
 أرضو، كأكثر قكة في الدفاع عف دينو ألف مف ينتمي لئلسبلـ بصدؽ يعرؼ كيؼ يحميو بصدؽ!
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 ادلبحث انرابع

 منهج انشيخ صعيذ حىي يف إصالح اننفش وانبيج ادلضهم
 

 وفيو مطمبان:

 منيجو في إصبلح النفس اإلنسانية.مب األول: المط 
  :منيجو في إصبلح البيت المسمـ.المطمب الثاني 
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 األولالمطمب 
 في إصالح النفس اإلنسانية منيجو

إفَّ نقاء النفس البشرية مف شكائب الشيكات كاألىكاء كاألخذ بيا مف مغريات الدنيا كممذاتيا إلي 
مف ميمات الرسؿ كعمييا مدار النجاة لرحيؿ ال يأتي إال بتزكية النفس، التي العمؿ لآلخرة كاالستعداد كا

 :بالتطيير، كالنمك، كعرفيا اصطبلحان  :التزكية لغة -رحمو اهلل –الشيخ  ، كعرؼ- -كاليبلؾ عند اهلل
تطيير النفس مف أمراض كأفات، كىي: تطير كتحقؽ كتخمؽ، يظير أثرىا في التعامؿ مع اهلل مع الخمؽ 

 ضبط الجكارح.ك 
ثاره كثمراتو عمى آ، كيككف لذلؾ الصالحة عماؿع مف األانك أككف تزكية القمكب كالنفكس بالعبادات، ك تك 

 كميا. البشرية الجكارح
جيؿ بعد جيؿ، مما تحتاج الى تجديد مستمر، كضعؼ التزكية في عصرنا  تزكية النفس الضعؼ كيصيب

 في التزكية. خاصان  أكثر مف أم عصر مضى لذلؾ احتاج كبلمان 
ض فشغميا ذلؾ عف بع ،سبلـ كالرد عمى الشبياتسبلمية المعاصرة في الدفاع عف اإلكغرقت الحركة اإل

 أف نتكجو إلحياء معاني التزكية. األكافف آلذلؾ  ؛فأالش االكاجبات، كمنيا الكتابة في ىذ
 العبد دبتأاألنفس كي كىب كتز القمك  حيىسبلمي كمو، فإف لـ تحياء الركحي ىك المقدمة لمتجديد اإلف اإلإ

 .(ُ)مع اهلل كمع خمقو فبل تجديد
إحياء  -زكية النفس مف كتاب تنظرية  ستمدا ف الشيخ سعيد حكمألى إاإلشارة ىنا  بنا جدركي
عصره ضعؼ الحياة الركحية  فيأف الغزالي كاجو  :منيا ؛لئلماـ الغزالي كذكر أسباب ذلؾ -عمكـ الديف
، قد اجتمع لمغزالي عقؿ كبيافكأنو  ،نو استكعب المكضكعات التي ذكرىا السابقكفأك اليكـ،  نحف كما نكاجو

 .(ِ)كىك مظنة التحقؽ بكؿ ما اعتقد ككتب
 تي:عمى النحك اآل الغزالي ككاف منيج

 داب العالـ كالمتعمـ.آ :أولً 
 .كسائؿ تزكية النفس :ثانياً 
 ماىية تزكية النفس. :ثالثاً 
تطرؽ أكلـ  ،-المستخمص–الذم ضمنو كتاب  ط عمى كبلـ الشيخ سعيد حكلفي بعض النقا تي اقتصر كقد 

 .-رحمو اهلل  –ماـ الغزالي لى كبلـ اإلإ
                                                

 (.ٗ-ّـ، )ص:ُٖٖٗىػ/9َُْْٖنفس، سعيد حكم، دار السبلـ، القاىرة، طػة األانظر: المستخمص في تزكي ((ُ
 (.ٓ)ص:المصدر السابؽ: انظر:  ((ِ
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 :داب المتعمم والمعممآ: البند األول
ماـ الغزالي في عمى نيج اإل بناءن كظائؼ،  داب لممتعمـ كأسماىاآذكر الشيخ سعيد حكم عشرة 

 كتابو )إحياء عمكـ الديف(.
كنقطة البداية في نجاح العمؿ ىك األدب الذم يحكـ العاًلـ ما لـ ": -رحمو اهلل -سعيد حكل قاؿ الشيخ

فإف ما يفسده يكثر أك  ،تربط اآلدابي المتعمـ بأستاذه ال يستمر في السير، كما لـ يقـ المعمـ بأدب التعميـ
 . (ُ)يقؿ حسب بعده أك قربو مف األدب"
 :جمؿ ةعشر في ا يكلكف تنتظـ تفاريق ،كثيرة أما المتعمـ فآدابو ككظائفو الظاىرة

ال بعد طيارتو إذ ال تصح عمارة القمب بالعمـ إتقديـ طيارة النفس مف رذائؿ األخبلؽ، الوظيفة األولى: 
 .(ِٖ)التكبة:   ژ  ٿ  ٿ   ٿژ قاؿ تعالى: نجاس، عف الخبائث كاأل

زلة النجس، فكانكا أصحاب نجس، ثـ ىـ الشرؾ الذم ىك بمنمعيـ  يقكؿ الشيخ في تفسير ىذه اآلية: "ألف
ال يتطيركف كال يغتسمكف كال يجتنبكف النجاسات، فيي مبلبسة لو أك ىـ النجاسة بعينيا؛ ألف ذرات ركحيـ 

 . (ِ)كتصكراتيـ نجسة"
ألنيا تصرؼ كتشغؿ كما جعؿ اهلل لرجؿ مف قمبيف في جكفو،  ؛أف يقمؿ انشغالو بالدنيا الوظيفة الثانية:

 الحقائؽ.حتي يدرؾ 
كال يستنكؼ  ،مع لنصيحتوتبؿ يتكاضع كيس ؛أال يتكبر عمى العالـ كال يتأمر عمى المعمـالوظيفة الثالثة: 

لقاء السمع. مف أم عالـ كائنان  االستفادةعف   مف كاف، فبل يناؿ العمـ إال بالتكاضع كا 
بؿ ال بد  ؛ةخر الدنيا أك اآل في بداية أمره مف اختبلؼ الناس، سكاء في عمكـ يحترزأف الوظيفة الرابعة: 

 أف يتقف الطريؽ الكاحدة المرضية.
ف ساعده العمر إعمى مقصده كغايتو، ف عً أال يدع طالب العمـ فنان مف العمكـ إال يطمٍّ الوظيفة الخامسة: 

ف لـ يتسفى لو ر فيو، بحطمب الت  اشتغؿ باألىـ منو كاستكفاه.كا 
باألىـ، كاألفضؿ  أبؿ يراعي الترتيب كيبد ؛عة كاحدةمـ دفأال يخكض في كؿ فنكف الع الوظيفة السادسة:

 خرة.اآل ـأف يأخذ مف كؿ شيء أحسنو، كال يدع عم
كأال يحكـ  ،أال يخكض في فف حتى يستكفي الفف الذم قبمو، ألف العمكـ مرتبة ترتيبان الوظيفة السابعة: 

 فيو. حادو آعمى عمـ بالفساد لخطأ 
 الذم بو يدرؾ أشرؼ العمكـ، كىما: شرؼ الثمرة، كقكة الدليؿ. أف يعرؼ السببالوظيفة الثامنة: 

                                                
 (.ُْنفس: )ص:المستخمص في تزكية األ ((ُ
 (.ُِِْ/ْاألساس في التفسير: ) ((ِ
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كال يقصد بو الرياسة كالماؿ كالجاه، كال ينظر  ،- -ف يقصد المتعمـ القرب الى اهللأالوظيفة التاسعة: 
 بعيف الحقارة الى سائر العمكـ.

 .(ٔ)د كالميـ عمى غيرهب عمى البعييف يعمـ نسبة العمكـ الى المقصد، كيؤمر القر أالوظيفة العاشرة: 
 :داب المرشد المعممآ

 داب يتأدب بيا المعمـ:آثمانية كظائؼ لممعمـ، كىي  لذكر الشيخ سعيد حك 
بأف يقصد إنقاذىـ مف النار، فصار حؽ  ،ف يعتبرىـ كبنيوأك  ،الشفقة عمى المتعمميفالوظيفة األولى: 

 ِلَوَلِدِه, اْلَواِلدِ  ِمْثلُ  َلُكمْ  َأَنا ِإنََّما:)-–ؿ ألنو سبب الحياة الباقية، قا ؛المعمـ أعظـ مف حؽ الكالديف
  .(ِ)(ُأَعمُّْمُكمْ 

لمتقرب  بؿ يعمـ لكجو اهلل طمبان  ؛كال جزاء فبل يطمب أجران  ،-–أف يقتدم برسكؿ اهلل الوظيفة الثانية: 
)ىكد:  ژ  ڀپ    پ  پ      ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ قاؿ تعالى: عمييـ،  ةإليو، كال يرم لنفسو من

يثقؿ عميكـ إف أديتمكه إلٌي،  عمى تبميغ الرسالة ماالن أم أجره "أم: اآلية ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ، (ِٗ
نما أنا مبمٍّغ عف اهلل كمبتغو   . (ّ)كجيو" أك كيثقؿ عمي إف أبيتـ دفعو، كا 

، كعدـ طمب الرياسة أال يدع نصح المتعمـ، فيمنعو مف التصدم لرتبة قبؿ استحقاقياالوظيفة الثالثة: 
 كالمنافسة.

أف يزجر المتعمـ عف سكء األخبلؽ بالتعريض ما أمكف، دكف التصريح كبطرؽ الرحمة ال الوظيفة الرابعة: 
 التكبيخ.

ألنيا أخبلؽ  ؛أال يقبح المعمـ الميتـ ببعض العمكـ في نفس المتعمـ العمكـ األخرلالوظيفة الخامسة: 
 مذمكمة لممعمميف.

 ليو ما ال يحتممو عقمو فينفر، اقتداءن إ مؽً بالمتعمـ عمى قدر فيمو، فبل يي أف يقتصر دسة: الوظيفة السا
ا : سعكدمقاؿ ابف  ،- –برسكؿ اهلل  دٍّثو  أىٍنتى  )مى ًديثنا قىٍكمنا ًبميحى ، تىٍبميغيوي  الى  حى ـٍ  كىافى  ًإالَّ  عيقيكليييـٍ  ًلبىٍعًضًي

 .(ْ)ًفٍتنىةن(

                                                
 (.ُٗ-ُٔنفس: )المستخمص في تزكية األ انظر: ((ُ
(، سنف النسائي: كتاب: ُُْ/ُ(،  )ُّّ) :ستنجاء بالحجارة، رقـ الحديثسنف ابف ماجو: كتاب: الطيارة، باب: اال ((ِ

(، صحيح ابف خزيمة: كتاب: الكضكء، باب: النيي عف َْ) :الطيارة، باب: النيي عف االستطابة بالركث، رقـ الحديث
 .ي، نفس الصفحة، سنف النسائ(، صححو األلبانيّٖ/ُ(، )ّْ/ُ(، )َٖ) :االستطابة بدكف ثبلثة أحجار، رقـ الحديث

 (.ِٓٓٓ/ٓاألساس في التفسير: ) ((ّ
 (.ُُ/ُ(، )ٓ) :صحيح مسمـ: المقدمة، باب: النيي عف الحديث بكؿ ما سمع، رقـ الحديث ((ْ
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عنو،  خرهديبو، فبل يقاؿ لو أف ىناؾ ما ئؽ مقى إليو البلالقاصر ينبغي أف يي أف المتعمـ الوظيفة السابعة: 
 فيشكش عميو كيكىـ إليو البخؿ بو.

  ژ ، قاؿ تعالى:(ٔ)بعممو، فإذا خالؼ العمؿ العمـ منع الرشد أف يككف المعمـ عامبلن  الوظيفة الثامنة:

"إف  :اآلية ىذه تفسير في -اهلل رحمو– الشيخ يقكؿ ،)ْْ: البقرة)  ژ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ
األمر بالمعركؼ كاجب عمى العاًلـ، كلكف الكاجب األكلى بالعاًلـ أف يفعمو مع مف أمرىـ بو كال يتخمؼ 
عنيـ، فكؿٌّ مف األمر بالمعركؼ كفعمو كاجب ال يسقط أحدىما بترؾ اآلخر، فالصحيح أف العاًلـ يأمر 

ف ارت ف لـ يفعمو كينيي عف المنكر كا   .(ِ)كبو مع إثمو في التفريط كقصكره كنقصانو"بالمعركؼ كا 
 :: وسائل تزكية النفسالبند الثاني

تزكية النفس مف األمكر الميمة لمنفس البشرية التي تمرض كتصاب بالعمؿ، كالتزكية مطمكبة 
 النفس مف أدراف الغرك كالكبر كالحسد. ، كتنقيةيريلتط

عمى  مباشران  ئؿ التزكية: ىي األعماؿ التي تؤثر تأثيران كالمراد بكسا: "-رحمو اهلل -سعيد حكم يقكؿ الشيخ
 .(ّ)..."النفس بأف تشفييا مف مرض أك تخرجيا مف أسر أك تحققيا بخمؽ، كقد يجتمع ىذا كمو في عمؿ

 -باهلل الشرؾ درفكحيد، فيك الذم يطير النفس مف كنقطة البداية كالنياية في تزكية النفس ىك الت
-كحسد، كبقدر ما يتعمؽ التكحيد في النفس تزكك، كتنمك ثمرات  ركر ككبرو ، كما يتبعو مف عجب كغ

 . (ْ)مف تككؿ كرضا كشكر كعبكدية كصدؽالتكحيد 
كىي  ؛ثبلثة عشرة كسيمة لتزكية النفس -رحميما اهلل –لئلماـ الغزالي  تبعان  كقد ذكر الشيخ سعيد حكل

 : (ٓ)النحك اآلتيعمى 
 :األولى: الصالةالوسيمة 

ژ قاؿ تعالى: باالستقامة، ذكر تي بسجكدىا كرككعيا كأذكارىا تطير النفس مف التكبر، ك الصبلة 

اآلية: "أم  ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ ،)ْٓ)العنكبكت:  ژ  ىۉ  ې  ې  ې  ې     ى
 . (ٔ)الفعمة القبيحة كالزنا مثبلن كالمنكر ما ينكره الشرع كالعقؿ"

                                                
 (.ِّ-َِانظر: المستخمص في تزكية األنفس: ) ((ُ
 (.ُّٕ/ُاألساس في التفسير: ) ((ِ
 (.ِٕالمستخمص في تزكية األنفس: )ص: ((ّ
 (.ِٗلمصدر السابؽ: )ص:انظر: ا ((ْ
 (.ُّ-ِٗ: )نفسوانظر: المصدر  ((ٓ
 (.ُِْْ/ٖاألساس في التفسير: ) ((ٔ
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ة العظمى في تزكية النفس، كىي في الكقت نفسو عمـ كميزاف "الصبلة ىي الكسيم :يقكؿ الشيخ سعيد حكل
 . (ُ)كاحد، فيي تعميؽ لمعاني العبكدية كالتكحيد كالشكر" عمى تزكية النفس، فيي كسيمة كغاية بآفو 

 الوسيمة الثانية: الزكاة واإلنفاق:
،  -اء ىك اهللعمماف اإلنساف أف المالؾ الحقيقي لؤلشيح، كتي فيما تطيراف النفس مف البخؿ كالش  

اآلية: "أم  ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ ،(ُٖ)الميؿ:  ژ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ قاؿ تعالى:  ،فيما كسيمة تزكية
 . (ِ)لمفقراء)يتزكى( أم يطمب أف يككف عند اهلل زكيان ال يريد بو رياءن كال سيمعة"

نما تؤدم الزككات كاإلنفاؽ دكران في تزكية ا :حكل سعيد الشيخ يقكؿ لنفس إذا لكحظ فييا أدب الظاىر "كا 
 . (ّ)كالباطف"

 الوسيمة الثالثة: الصوم:
كالصكـ تعكيد لمنفس عمى التحكـ بشيكتي البطف كالفرج، لذلؾ كاف : "حكل سعيد الشيخ يقكؿ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ژ قاؿ تعالى: ، (ْ)عامبلن ميمان مف عكامؿ تزكية النفس"

 . )ُّٖ) البقرة:   ژ    ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

اآلية: "عبادة اهلل طريؽ إلى التقكل كالصياـ طريؽ مف طرؽ التقكل، كألىمية  ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ
رض عمى األمـ مف قبمكـ؛ ألف الصياـ رض عميكـ كما في عؿ ركنان مف أركاف اإلسبلـ، أم في الصياـ جي 

لصياـ مف زكاة النفكس كطيارتيا كتنقيتيا مف أضبطي لمنفس كأردعي ليا عف مكاقعة السكء، لما في ا
 . (ٓ)األخبلط الرذيمة"

 الوسيمة الرابعة: الحج:

ٻ  ژ قاؿ تعالى: كترؾ الفسكؽ كالجداؿ كغير ذلؾ،  ،د النفس عمى الترفع عف الرفثالحج يعكٌ 

ية: اآل ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ ،(ُٕٗ)البقرة:   ژ      ٺپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ
"أم مف أحـر بالحج أك العمر فميجتنب الرفث كىك الجماع كدكاعيو مف المباشرة كالتقبيؿ كنحك ذلؾ، 

                                                
 (.ّّالمستخمص في تزكية األنفس: )ص: ((ُ
 (.ٕٓٓٔ/ُُاألساس في التفسير: ) ((ِ
 (.ُٓالمستخمص في تزكية األنفس: )ص: ((ّ
 (.ُٔالمصدر السابؽ: ) ((ْ
 (.ِْٔ/ُاألساس في التفسير: ) ((ٓ
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ككذلؾ التكمـ بحضرة النساء كيدخؿ فيو الكبلـ الفاحش، كليجتنب الفسكؽ كىك المعاصي عامة كيدخؿ في 
 . (ُ)ذلؾ السباب"

 ن:آالوسيمة الخامسة: تالوة القر 

  ڦژ قاؿ تعالى: فيي كسيمة مف كسائؿ تزكية النفس،  ،نفس بكؿ الكماالتف تذكر الآتبلكة القر 

 .(ِ)األنفاؿ:   ژ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

 األدلة تظاىر ألف كطمأنينة؛ يقينان  بيا ازدادكا القرآف اآلية: "أم ىذه تفسير في -اهلل رحمو – الشيخ يقكؿ
  .(ٕ)"عميو بالمدلكؿ لبلستشعار أقكل
تبلكة القرآف ميذبة لمنفس مف جكانب شتى، فيي تعرؼ اإلنساف : "-اهلل رحمو– حكل سعيد الشيخ يقكؿ

 . (ّ)عمى المطمكب منو، كتثير عنده كؿ المعاني المرادة مف تزكية النفس"
 الوسيمة السادسة: األذكار:

) الرعد:  ژ ىت  يت     جث  مث  ىثژ القمب، قاؿ تعالى: ؽ اإليماف كالتكحيد في كىي تعمٌ 
 . (ْ)"أم بسبب ذكره تطمئف قمكبي المؤمنيف": اآلية ىذه تفسير في خالشي يقكؿ ،(ِٖ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ژ ، قاؿ تعالى: (ٓ)فتصؿ النفس إلى أعمى درجات التزكية

 (. ِٖ - ِٕ)الفجر:   ژڤ

 الوسيمة السابعة: التفكر في خمق اهلل:
لذلؾ كاف التفكر مف كسائؿ  ؛آيات اهللعمى  كصدره قمب اإلنساف انشراحالذكر كالفكر تكأماف في 

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ژ قاؿ تعالى: ، التزكية

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

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

                                                
 (.ِْٔ/ُاألساس في التفسير: ) ((ُ
 (.ُُِْ/ْ)المصدر السابؽ:  ((ِ
 (.ٕٕالمستخمص في تزكية األنفس: )ص: ((ّ
 (.ِٕٓٓ/ٓاألساس في التفسير: ) ((ْ
 (.ٖٗ)ص المستخمص في تزكية األنفس: ((ٓ
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﯁  ﯀   ﮿   ﮾     فاستخراج ىذه المعاني مف ثمرات اجتماع  ,)ُّٗ – َُٗ)آؿ عمراف:     ژ  ﮽ 
 .(ُ)الذكر كالفكر
اآلية: "أم الذيف اجتمع ليـ دكاـ الذكر كعبادة الفكر في ممككت  ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ

 السمكات كاألرض، كفسر الذكر في اآلية بالصبلة، كالتفكير في خمؽ السمكات كاألرض يدخؿ فيو التفكير
في الظكاىر الدالة عمى عظمة الخالؽ كقدرتو كعممو كحكمتو، كيقكال: ربنا ما خمقتى ىذا الخمؽى عبثان بغير 

 . (ِ)حكمة بؿ خمقتو لحكمة"
 الوسيمة الثامنة: ذكر الموت:

، كانغمست في الممذات - -كمرشدان، فميما ابتعدت النفس البشرية عف اهلل بالمكت كاعظان  ىكف
كحده ميما شردت النفس عف اهلل، كتكبرت كتجبرت كغفمت فإف ذكر المكت مكت فجأة، ك كالشيكات يأتي ال

ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ، قاؿ تعالى: (ّ)يرجعيا إلى العبكدية

"مبلئكة حافظيف لكـ : اآلية ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ ،(ُٔ)األنعاـ:  ژ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڃ
( أم استكفت ركحو كىـ ممؾ المكت كأعكانو ڃ     ڃعمالكـ، كىـ الكراـ المكمفكف )كآخريف حافظيف أل

 . (ْ)كىـ ال يتكانكف كال يؤخركف"
 الوسيمة التاسعة: المحاسبة:

أيف أخطأت؟ كأيف أصابت؟ كالتيقف بأف اهلل يراقبيا  -يكميان  -إف محاسبة النفس كمراجعة أفعاليا
ڀ  ٺ  ٺ  ژ قاؿ تعالى:  باب التكبة قريبان جدان ليذه النفس، يزيد مف مخافة النفس لخالقيا كيجعؿ

 . )ُٖ)الحشر:  ژ  ڤٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ڻ   ڻ  ڻ  ژ قاؿ تعالى: مبت النفس بالغفمة كالمعصية كالشيكة كانت المجاىدة لترجع، غي  لكف إذاك 

 ژۀڻ  ۀ
(ٓ)

"أم في حقنا كمف : اآلية هىذ تفسير في -اهلل رحمو – الشيخ يقكؿ ،(ٗٔ)العنكبكت:  
أجمنا كلكجينا خالصان، كقد أطؿ المجاىدة لتناكؿ كؿ ما تجب مجاىدتو مف النفس كالشيطاف كأعداء الديف، 

 . (ٔ)لنيدينيـ لنصبرنيـ طرقنا في الدنيا كاآلخرة أك لنزيدنيـ ىداية إلى سبؿ الخير كتكفيقان"

                                                
 (.ّٗ)ص المستخمص في تزكية األنفس: ((ُ
 (.ْٔٗ/ِاألساس في التفسير: ) ((ِ
 (.ُُُ)ص: ة األنفس:المستخمص في تزكي ((ّ
 (.ُٖٖٔ/ّاألساس في التفسير: ) ((ْ
 (.ُُِ)ص: المستخمص في تزكية األنفس: ((ٓ
 (.ِِْٗ/ٖالمصدر السابؽ: ) ((ٔ
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 كر:الوسيمة العاشرة: األمر بالمعروف والنيي عن المن
ؽ نفكرىا مف الشر، فالذيف ال يقكمكف بيذا الكاجب ؽ معنى الخير في النفس، كيعمٌ يعمٌ  فيك

  ڄٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄژ قاؿ تعالى:  ،(ُ)يستأىمكف المعنة

، (ٕٗ – ٖٕ)المائدة:   ژ  ڍڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
أم ذلؾ المعف بسبب عصيانيـ كاعتدائيـ ثـ فسر المعصية كاالعتداء اآلية: " ىذه تفسير في  الشيخ يقكؿ

بؿ يصركف  ؛بأنيـ كانكا ال ينيي بعضيـ بعضان عف قبيح فعمكه، كالمراد أنيـ ال ينتيكف عف منكر فعمكه
 . (ِ)عميو"

 : الجياد:الحادية عشرةالوسيمة 
تخرج النفكس عف حب الدنيا إلي يكٌحد الرايات كما يكٌحد القمكب بو، ك  - -الجياد في سبيؿ اهلل

مبلقاة العدك كالتطمع لآلخرة، كتحت راية الجياد تصفك النفكس لؤلخكة كتعمك اليمـ، فالنفير إلي القتاؿ 
يجعؿ النفس زاىدة في أمكر الدنيا، تاركةن كراءىا الشيكات كالرغبات فكؿ شيءو رىيف عمييا كمؤجؿ 

ؽ الخير كيضعؼ المنكر، ككانت الشيادة في يعمٌ ، فالجياد عندىا، كما بعد قتاؿ األعداء كالجياد فييـ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ قاؿ تعالى:  اءة الخطايا، كيخرج المجاىد مف عقدة الخكؼ كالشح،سبيؿ اهلل محٌ 

 ىأرق فيك ,)ُُُ)التكبة:   ژ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۅۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ
اآلية: "قاؿ الحسف البصرم كقتادة: بايعيـ اهلل  ذهى تفسير في -اهلل رحمو – الشيخ ، يقكؿ(ّ)كسائؿ التزكية

 . (ْ)فأغمى ثمنيـ سكاء قيتمكا أك قىتمكا أك اجتمع ليـ ىذا كىذا، فقد كجبت ليـ الجنة"
 : الخدمة والتواضع:الثانية عشرةالوسيمة 

؛  - -مف تكاضع هلل فالخدمة العامة رفعو، كما كاف لعبد تكاضع في دنياه إال رفعو اهلل ككـر
، (ٓ)-–ؽ األلفة كالمحبة، حيث أمر بو رسكؿ اهلل الخاصة تكلد التكاضع كتنفي الكبر كالعجب، كتعمٌ ك 

اآلية: "أم كتكاضع  ىذه تفسير في  الشيخ يقكؿ ،(ٖٖ)الحجر:   ژ    ۇئ  ۆئ  ۆئژ قاؿ تعالى: 
 . (ٔ)لمف معؾ مف المؤمنيف فقراء كأغنياء"

 
                                                

 (.ُّّ)ص: المستخمص في تزكية األنفس: ((ُ
 (.ُِْٔ/ّاألساس في التفسير: ) ((ِ
 (.ُّّ)ص: المستخمص في تزكية األنفس: ((ّ
 (.ِّٖٓ/ْ) األساس في التفسير: ((ْ
 (.ُّٓ)ص: المستخمص في تزكية األنفس: ((ٓ
 (.ِٖٔٗ/ٔالمصدر السابؽ: ) ((ٔ
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 : التوبة:الثالثة عشرةالوسيمة 
كاإلنابة إليو مىٍصفىاة النفس البشرية، ككنيا تنقي اإلنساف مف ذنكبو،  - -كبة إلي اهللالت تيعتبر

كما ينقى الثكب األبيض مف الدنس، فالرجكع عف الذنكب يطير النفس كيجمك الذىف، فالتكبة بكصمة 
ؿ بيف الصحيحة، كتحك  ةنطبلقاال طةكترد النفس إلى نق ،فيي تصحح مسار النفس إذا انحرفتالتائبيف 

 يقكؿ ( َٕ)الفرقاف:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ قاؿ تعالى: ، (ُ)النفس كبيف استمرار الخطأ
كعمؿ بعد  -عميو الصبلة كالسبلـ-حمد ماآلية: "إال مف تاب عف الشرؾ كآمف ب ىذه تفسير في الشيخ

لسيئة تنقمب بنفس التكبة تكبتو )يبدؿ اهلل( أما كأف يكفقيـ اهلل إلى عمؿ الحسنات بدؿ السيئات أك أف ا
 . (ِ)النصكح حسنات"

 .زكاة النفس ة: ماىيالبند الثالث
تزكية النفس تعني تطييرىا مف الشرؾ كما يتفرع عنو، كتحقيقيا بالتكحيد " سعيد حكل: يقكؿ الشيخ

داء برسكؿ كما يتفرع عنو، كتخمقيا بأسماء اهلل، مع العبكدية الكاممة هلل بالتحرر مف دعكل الربكبية، باالقت
 . (ٖ)"- –اهلل 

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ  :مف قكلو تعالىذلؾ يقتبس كالمبلحظ ىنا أنو 

 . )ُِ)النكر:   ژ    ڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڄ

 كالنيي عف إشاعة الفاحشة كعف اتباع خطكات الشيطاف، فيؤكد ما يمي: ،كالتي جاءت بعد قصة اإلفؾ
بذؿ الجيد، كسؤاؿ  :، فيقتضي- -ة قكية، تستحيؿ معيا التزكية لكال فضؿ اهللأف مكانع التزكي  -ُ

 َوَمْوَلَىا, َوِليَُّيا َأْنتَ  َزكَّاَىا, َمنْ  َخْيرُ  َأْنتَ  َوَزكَّْيا َتْقَواَىا, َنْفِسي آِت  المُيمَّ :)-–ياىا، قاؿ إاهلل 
 َل  َدْعَوةٍ  َوِمنْ  َتْشَبُع, َل  َنْفسٍ  َوِمنْ  َيْخَشُع, َل  َقْمبٍ  ِمنْ وَ  َيْنَفُع, َل  ِعْممٍ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإنّْي المُيمَّ 

 .(ٗ)(َلَيا ُيْسَتَجابُ 
 ف مف تزكية النفس العفك كالصفح عف مف أساء إلينا.إ -ِ
ف مف تزكية النفس عدـ اتباع خطكات الشيطاف، فيي تعني: تجنب الفحشاء كالمنكر كتجنب إ -ّ

 خطكاتو.
 منكا.آفي الذيف  عدـ محبة إشاعة الفاحشة -ْ

                                                
 (.ِّٕ)ص: المستخمص في تزكية األنفس: ((ُ
 (.ِٕٖٗ/ٕاألساس في التفسير: ) ((ِ
 (.ُّٓالمستخمص في تزكية النفس: )ص: ((ّ
شر ما عمؿ كمف شر ما لـ يعمؿ، رقـ  التعكذ مف :الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب :صحيح مسمـ: كتاب ((ْ

 (.َِٖٖ/ْ(، )ِِِٕالحديث: )
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 .(ُ)إمساؾ المساف عف األعراض ككؿ ما يؤذييا -ٓ
 :, كما يراىا الشيخالتزكية ةتفصيل ماىي

ٺ  ٺ    ژ قاؿ تعالى: ف ىناؾ نجاسات قمبية كنفسية سببيا الشرؾ كما يتفرع عنيا، أ يرل الشيخ: أولً 

فر كالضبلؿ كشجرة اآلية: "ىي كممة الك ىذه تفسير في يقكؿ ,)ِٔ)إبراىيـ:   ژ  ٺ   ٿ  ٿ
خبيثة كىي كؿ شجرة ال يطيب ثمرىا كال أصؿ ثابت ليا كشجرة الحنظؿ، استؤصمت مف فكؽ األرض ما 

 . (ِ)ليا مف قرار ال أصؿ ليا كال ثبات"
، فأكؿ ما يدخؿ في التزكية --فيتفرع عف شجرة الشرؾ، انحرافات كأخبلؽ فاسدة، كعبكدية لغير اهلل

 تطيير القمب مف الشرؾ.
عند  ،كظممات النفاؽ كالكفر كالفسكؽ كالمعاصي ؛عبلج الظممات التي تدخميا النفس كالقمبإف : انياً ث

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ قاؿ تعالى:  أف يتنكر القمب بنكر اليداية الربانية، ىنا الشيخ

فقيـ كيرعاىـ كينصرىـ اآلية: "اهلل يتكلى أمكر مريدم اإليماف، ير  تفسير في ، يقكؿ)ِٕٓ)البقرة:   ژ   ڀپ
كمف ذلؾ: يخرجيـ مف كؿ ظممة إلى نكر اإليماف كاليداية كجمعت الظممات ألنيا كثيرة، ظممة الكفر 

 . (ّ)كظممة النفاؽ كظممة الشيكة كظممة البدعة"
كتطييرىا مف السمكؾ  ،مف شيكاتيا الحسية كالمعنكية المحرمة بد مف تطييرىا ال يضان أتزكية النفس : ثالثاً 

.ا  لمحـر
أف النفس كالقمب يمرضاف كما تمرض األجساد، كأمراض الغركر كالعجب كالحسد  يرل الشيخ: رابعاً 

 كالحقد، فيدخؿ في تزكية النفس تطييرىا مف ىذه األمراض.

وئ  ۇئ   ۇئ  ژ قاؿ تعالى: ، أف ما يدخؿ في تزكية النفس عدـ متابعة الشيطاف كيرل خامسًا:

اآلية: "أم طرقو التي يدعككـ إلييا يقاؿ: اتبع خطكاتو  ىذه تفسير في ، يقكؿ(ٗ)(ُٖٔ)البقرة:   ژۆئۆئ
 . (٘)إذا اقتدل بو كاستف بسنتو كخطكات تزييف الحراـ كاتباع الشيكات"

أىمية مكضكع تطيير النفس الذم يدخؿ في باب التزكية، كذكر فيو  كبيذا يككف الشيخ قد طرح
، الغركر، الشح، الكبر، العجب، الحسد، الجاه حب، ؽكالنفا الكفر)  النفس لتطيير أحد عشر مرضان 

نافي الفطرة، أف ما يدخؿ في التطيير تطييرىا مما يي  كيرل(، اليكل اتباع، الدنيا حب ،لمظالـ الغضب
                                                

 (.ُْٓ-ُّٓالمستخمص في تزكية النفس: )ص: ((ُ
 (.ََِٖ/ٓاألساس في التفسير: ) ((ِ
 (.َّٔ/ُ)المصدر السابؽ:  ((ّ
 (.ُٕٓ-ُْٓانظر: المستخمص في تزكية النفس: )( (ْ
 (.ُّٕ/ُاألساس في التفسير: ) ((ٓ
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تبع الخكؼ مف اهلل كشكره كالصدؽ معو كالمحبة ى، كمظيرىا قبكؿ ىداية اهلل، كتفأصميا العبكدية هلل تعال
ذكر فيو قد يسمي بمقامات االيماف كاليقيف، كىك ما يشكؿ الركف الثاني كىك التحقؽ، ك كىك ما  ،لو كالزىد

 ،الخكؼ ،اهلل محبة ،التككؿ ،الزىد ،اهلل مع الصدؽ ،االخبلص، كالعبكدية التكحيد) ان كىي:اثني عشر مقام
 (.التكبة ،المراقبة، الصبر، الشكر ،التقكم ،كالرجاء

، كفقرة في االقتداء - -مؽ كجعمو فقرتيف: فقرة في التخمؽ بأسماء اهللعف التخ كبعد التحقؽ عقد فصبلن 
 كىك الركف الثالث في التزكية. ،لفيـ زكاة النفس كاعتبر الكبلـ ضركريان   -–برسكؿ اهلل 

 كىك مكمؼ بشيئيف:  ،- -فاإلنساف كجد عنده استعداد لمتخمؽ بأسماء اهلل
 الربكبية، كالعظمة كالكبرياء. تضيياقتأال يقترب مف األسماء التي  -ُ
 كالرحمة كالكـر كاالنتقاـ كالعزة. ؛أف يضبط نفسو في األسماء التي يجكز التخمؽ بيا -ِ

 –ف التزكية ال تخرج مف مقاـ العبكدية، كأعمى الخمؽ في ىذا المقاـ رسؿ اهلل أ -رحمو اهلل -الشيخ كيرل
بو، كىذه ىي التزكية، كراثة رسكؿ االقتداء ممة ىي فالعبكدية الكا -–كعمى رأسيـ محمد  -عمييـ السبلـ

 .(ُ)-–اهلل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (.ُٕٓ)ص: خمص في تزكية النفس:انظر: المست ((ُ
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 الثانيالمطمب 
 في إصالح البيت المسمم منيجو

أف تركز عمى البيت المسمـ بعد تركيزىا  ، البد- -أف الدعكة الى اهللل سعيد حك  يرل الشيخ
المسمـ مقارنة بما نالت الشخصية عمى الشخصية اإلسبلمية، حيث أغفؿ الكثير التأليؼ حكؿ البيت 

 .اإلسبلمية مف التركيز
حيث إف المركءات كمكاـر األخبلؽ كمحاسف اآلداب لـ تستكعب الكتابة عنيا كؿ ما يمـز المسمـ 

 في شؤكف البيت.
في بعض مؤلفاتو عف إصبلح البيت المسمـ، كبدأ منيجو في اإلصبلح  لذلؾ تحدث الشيخ
 ةن اهلل في شعائره كشرائعو، كتظير ىذه الرحمة كاضح ةرحم مف مظاىر مظيران بالتأكيد إف ىذا الديف كاف 

ة داخؿ البيت كمع الجيراف، ىذه اآلداب التي يمبيت المسمـ، حيث العبلقات الرح في اآلداب اإلليية في
دب في البيت نكع كغياب ىذا األ، لبيت ىي مف مظاىر رحمة ىذا الديفينبغي تطبيقيا في البيت كعمى ا

 .اسبلـ في شؤكف البيت لكؿ بيت كالتذكير بياإل آدابالشقاء، حيث كاف ال بد مف معرفة  مف
عمى أىـ ما ينبغي  ىذه الكتابة تب في كثير مف جكانب البيت المسمـ، لكف لـ تركزأنو قد كي  كيرل

ف كاف ا  ك ة، نيتأثيره الكبير في بناء الحضارة المد ف التركيز عمى البيت لوأل ؛مبلحظتو في ذلؾ البيت
 .التركيز عمى الفرد ميمان 

األخبلؽ الحسنة ك  ،الجماؿ كالستر كالعفاؼ كالرحمةالنظافة ك  ؛سبلميةمما تتميز بو الحضارة اإلك 
تنبع مف البيت المسمـ، فالتركيز عمى إصبلح البيت المسمـ تأكيد عمى جكانب حضارية  قيـ كأخبلؽ ىي

 كمدني. ليظير لمعالـ ما نريده مف بناء حضارم ؛كمدنية
ليشعر أف  قكانيف البيت المسمـ،حيث جعؿ الشيخ منيجو في إصبلح البيت المسمـ تحت عنكاف 

الدنيا أك األخرة أك في  في خبلؽ ليا صرامة القانكف كمخالفتو تقتضي العقكبة ىنا قد تككف الشقاءىذه األ
 .(ٔ)كبلىما

حكامان فقيية أب كاألخبلؽ، كلـ يذكر ز عمي اآلداقد ركٌ  -رحمو اهلل - كييعمؽ الباحث عمى أف الشيخ
حكاـ في ؿ تمؾ األ، حيث فصٌ -رحمو اهلل -تخص البيت المسمـ، عمي عكس الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 .البيت المسمـ(، لكنو ذكر بعض الرخص الفقييةالمرأة ك أحكاـ مكسكعة )
 
 

                                                
 (.ِّٔ-ِّٓانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص:  ((ُ
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 البيت المسمم: إلصالحعشرة قوانين  -رحمو اهلل -ويذكر الشيخ
  ألول: في النظافة والطيارة:القانون ا

 النََّظاَفَة, ُيِحبُّ  َنِظيفٌ  الطَّيَّْب, ُيِحبُّ  َطيّْبٌ  المَّوَ  ِإنَّ :)-–قاؿ استيؿ القانكف األكؿ بحديث نبكم
مما يتميز بو المسمـ في نفسو كبيتو ىك النظافة، كقد يشترؾ غير  .(ُ)(الُجودَ  ُيِحبُّ  َجَوادٌ  الَكَرَم, ُيِحبُّ  َكِريمٌ 
، لكف ارتباط ال مسمـ بالنظافة، لكف المسمـ يتميز بالطيارة، قد تتبلـز الطيارة مع النظافة كقد ال تتبلـز

 ف كاحد.آبيف الطيارة كالنظافة في  الطيارة بالماء يجعؿ ىناؾ تبلزمان 
 . (ِ)(ُمْؤِمنٌ  ِإلَّ  اْلُوُضوءِ  َعَمى ُيَحاِفظُ  َوَل  :)-–كيحرص المسمـ عمى طيارة البدف كالثكب كنظافتيما قاؿ

ككذلؾ يحافظ عمى طيارة البيت كأدكاتو كأثاثو ما أمكف، مع تخصيص مكاف الصبلة بمزيد مف العناية، 
كفى سبلؿ الميمبلت، كيخص الحماـ كالمرحاض بمزيد مف العناية، كيحرص عمى النظافة في ككذلؾ أف تي 
 .(ٖ)محيط المنزؿ

 كيفية تحقيق النظافة:
لقاء األكراؽ إال في سمة الميمبلت، أما أكساخ المطبخ فتمقي في إؿ بيتو عدـ تعكيد المسمـ نفسو كأى -ُ

 عف متناكؿ األطفاؿ. المكاف المخصص ليا بعيدان 
بقايا  ىبمصفاة ثـ تمق ىنما تمقإ، انسدادان في مصارؼ المياه حتي ال تحدث  األكانيعدـ إلقاء أكساخ  -ِ

 الطعاـ في مكاف أخر.
 لثياب كأدكات الطعاـ في مكاعيد محددة.أف تنظـ المرأة أكقات غسيؿ ا -ّ
 تخصيص األشياء التي يتجمع فييا الغبار بالنظافة. -ْ
 كجكد مكاعيد محددة لكنس البيت. -ٓ
كؿ يكـ جمعة، ككذلؾ استعماؿ  االغتساؿأف ينظـ أىؿ البيت غسؿ أجساميـ كؿ أسبكع، فمف السنة  -ٔ

 السكاؾ كالفرشاة مع المعجكف لؤلسناف.
 المطبخ كالحماـ. مف النفايات بحيث ال تؤذييـ كال تؤذم غيرىـ، خصكصان  أف ينظمكا أمر التخمص -ٕ

                                                
(، مسند البزار: مسند ُُِ/ٓ(، )ِٕٗٗ) :سنف الترمذم: كتاب: أبكاب األدب، باب: ما جاء في النظافة، رقـ الحديث ((ُ

(. ُُِ/ِ(، )َٕٗيث )(، مسند أبي يعمى المكصمي: رقـ الحدَِّ/ّ(، )ُُُْ) :سعد بف أبي كقاص، رقـ الحديث
 .، سنف الترمذم، نفس الصفحةضعفو األلباني

(، سنف الدارمي: كتاب: الطيارة، باب: ما جاء في الطيكر، رقـ َُُ/ّٕ(، )ِِّْٔ) :مسند أحمد: رقـ الحديث ((ِ
، (ِٕٕ) :(، سنف ابف ماجو: كتاب: الطيارة، باب: المحافظة عمى الكضكء، رقـ الحديثُٗٓ/ُ(، )ُٖٔ) :الحديث

 .، المصدر السابؽ، نفس الصفحة(. كصححو األلبانيَُُ/ُ)
 (.ِّٕص: انظر: كي ال نمضي بعيدان: ) ((ّ
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النظافة، كيككف عبلج الكسكسة  بأمرعبلج الكسكسة بنظافة أك طيارة، ككذلؾ عبلج التساىؿ  -ٗ
 .(ٔ)بالعمـ

 القانون الثاني: الترتيب وحسن اليندام:
 َحتَّى ِلَباَسُكمْ  َوَأْصِمُحوا اَلُكمْ ِرح َفَأْصِمُحوا ْخَواِنُكمْ إِ  َعَمى َقاِدُمونَ  )ِإنَُّكمْ ": -– المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى 

َش  اْلُفْحَش  ُيِحبُّ  َل  المَّوَ  َفِإنَّ  النَّاسِ  ِفي َشاَمةٌ  َكَأنَُّكمْ  َتُكوُنوا  .(ِ)(َوالتََّفحُّ
 ،كخاصة بالنسبة لمصغار ،يقكؿ الشيخ سعيد حكل: "كمف الميـ أف نتذكر أف ترتيب أمر النكـ ضركرم

مع ما يتفؽ مع الكاجبات الدينية كالدنيكية كالقكاعد الصحية، كينبغي أف يراعى في النكـ التفريؽ بيف 
 . (ّ)األكالد كخاصة بيف الذككر كاإلناث"

صبلح المباس يدخؿ فيو إحساف منظر اإلإإصبلح الرحؿ يقابمو  نساف صبلح السيارة كالبيت الخارجي، كا 
 .جمعيان لؤلخريف، ككذلؾ أدب أىؿ البيت 

 يالحظ أىل البيت ما يمي:
 .أف يككف كؿ شيء في البيت مرتبان  -ُ
 أف يعتاد أفراد البيت كضع كؿ غرض في مكانو. -ِ
 أف تعطي كؿ غرفة حقيا في الترتيب بما يناسب حاليا. -ّ
 .أف يككف كؿ ما عمى الطاكالت مرتبان  -ْ
 .(ٗ)أف يسارع أىؿ البيت إلى لباسيـ المعتاد بعد النكـ -ٓ

 : خفض الصوت وكتم األسرار:القانون الثالث
 كرفع الصكت كالضجيج. ؛يتأكد في حؽ أىؿ البيت الكاحد أال يزعج أك يؤذم بعضيـ بعضان 
 كىناؾ أدب عظيـ لممرأة خاصة: كىك ضركرة التحكـ في صكتيا ككبلميا.

كقد دأبت بعض فضميات النساء عمى مراعاة ىذا المعنى؛ بؿ اعتادت بعض " :حكل سعيد الشيخ يقكؿ
 . (ٓ)فضميات أف يكتفيف بنقر الباب إذا جاءىـ طارؽ ليتكمـ كيسمعف دكف أف يتكممف"ال

                                                
 (.ِّٖص: انظر: كي ال نمضي بعيدان: ) ((ُ
(، مصنؼ ابف أبي شيبة: كتاب: الجياد، باب: ما ذكر في فضؿ ُْٔ/ِٗ(، )ُِِٕٔ) :مسند أحمد: رقـ الحديث ((ِ

(. ٓٗ/ٔ(، )ُٕٔٓ) :(، المعجـ الكبير لمطبراني: رقـ الحديثِِٕ/ْ(، )ُِْٓٗ) :ديثالجياد كالحث عميو، رقـ الح
 (.َِّ/ْلمحاكـ ) :صححو الحاكـ ككافقو الذىبي. المستدرؾ عمى الصحيحيف

 (.ِّّكي ال نمضي بعيدان: ) ص: ((ّ
 (.ُّّص: : )المصدر السابؽانظر:  ((ْ
 (.ّّْ) ص:: نفسوالمصدر  ((ٓ
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ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ ، النار كايذاء الجيراف كبيرة تدخؿ صاحبيا  ِإنَّ  اهلِل, َرُسولَ  َيا: َرُجلٌ  َقالَ  ):قىاؿى  ىيرى
 ِفي ِىيَ : "َقالَ  ِبِمَساِنَيا, ِجيَراَنَيا ُتْؤِذي َأنََّيا َغْيرَ  َيا,َوَصَدَقتِ  َوِصَياِمَيا, َصاَلِتَيا, َكْثَرةِ  ِمنْ  ُيْذَكرُ  ُفاَلَنةَ 
نََّيا َوَصاَلِتَيا, َوَصَدَقِتَيا, ِصَياِمَيا, ِقمَّةِ  ِمنْ  ُيْذَكرُ  ُفاَلَنةَ  َفِإنَّ  اهلِل, َرُسولَ  َيا: َقالَ  ,"النَّارِ   ِباأْلَْثَوارِ  َتَصدَّقُ  َواِ 
 .(ُ)(اْلَجنَّةِ  ِفي ِىيَ : "َقالَ  ِبِمَساِنَيا, ِجيَراَنَيا ُتْؤِذي اأْلَِقِط, َوَل  ِمنَ 

 ويالحظ أىل البيت ما يمي:
 إذا أرادت المرأة حاجة مف زكجيا كىك مع الضيكؼ فمتقرع الباب دكف النداء. -ُ
 تجيب النساء بأقؿ قدر مف الكبلـ. ، كأفف الذككر يتكلكف الردإإذا قرع الباب ف -ِ
 ىؿ البيت الكبلـ اليامس.أكيعتاد  ،عند التحاكر يككف خفض الصكت -ّ
يذاء. -ْ  أف يتجنب أىؿ البيت كؿ ما يزعج مف تشكيش كا 
 .عدـ استعماؿ أم أغراض المنزؿ مع ضجيج -ٓ
 أال يترؾ األطفاؿ عند بكائيـ. -ٔ
 ِعْندَ  النَّاسِ  َأَشرّْ  ِمنْ  ِإنَّ :)-–كلو ق, أف يعتاد أىؿ البيت المسمـ كتماف األسرار، كجاء في الحديث -ٕ
  .(ٖ).(ِ)(ِسرََّىا َيْنُشرُ  ثُمَّ  ِإَلْيِو, َوُتْفِضي اْمَرَأِتِو, ِإَلى ُيْفِضي الرَُّجلَ  اْلِقَياَمِة, َيْومَ  ِزَلةً َمنْ  اهللِ 

  القانون الرابع: تنظيم العمم والعبادة:
أىـ قضيتيف في حياة المسمـ: تنظيـ العمـ كتنظيـ العبادة، كيدخؿ في العمـ العمكـ المفركضة 

ف يتعاكف أىؿ البيت عمى أكينبغي  ،قامة الفرائض كالكاجبات كالسنةإكفي باب العبادات يدخؿ كالمطمكبة، 
نْ القدسي:) قاؿ تعالى في الحديث  ،إقامتيا نْ  ِمْنُيْم, َخْيرٍ  َمََلٍ  ِفي َذَكْرُتوُ  َمََلٍ  ِفي َذَكَرِني َواِ   ِإَليَّ  َتَقرَّبَ  َواِ 
نْ وَ  ِذَراًعا, ِإَلْيوِ  َتَقرَّْبتُ  ِبِشْبرٍ  نْ  َباًعا, ِإَلْيوِ  َتَقرَّْبتُ  ِذَراًعا ِإَليَّ  َتَقرَّبَ  اِ    .(ٗ)" َىْرَوَلةً  َأَتْيُتوُ  َيْمِشي َأَتاِني َواِ 

 وأىم ما يالحظ أىل البيت ما يمي:
 عمى المطالعة. كاعتيادأف يككف في كؿ بيت مكتبة  -ُ
 كالنكافؿ. ف كصياـ الفرائضآال بد مف تنظيـ العبادة خاصة الصمكات كقراءة القر  -ِ

                                                
(، صحيح ابف حباف: كتاب: الحظر كاإلباحة، باب: الغيبة، رقـ ُِْ/ُٓ(، )ٕٔٔٗ) :لحديثمسند أحمد: رقـ ا ((ُ

 ." مسند أحمد، نفس الصفحةإسناده حسفقاؿ األرنؤكط: "(. ٕٕ/ُّ(، )ْٕٔٓ) :الحديث
 (، صحيح مسمـ: كتاب: النكاح، باب: تحريـ إفشاء سر المرأة، رقـُٕٗ/ُٖ(، )ُُْٓٔ) :مسند أحمد: رقـ الحديث ((ِ

(، مصنؼ ابف أبي شيبة: كتاب: النكاح، باب: في إخبار ما يصنع الرجؿ بامرأتو، رقـ ََُٔ/ِ(، )ُّْٕالحديث )
 (.ّٗ/ْ(، )ُٕٗٓٓ) :الحديث

 (.ّّّص: انظر: كي ال نمضي بعيدان: ) ((ّ
(، ُُِ/ٗ(، )َْٕٓ) :صحيح البخارم: كتاب: التكحيد، باب: قكؿ اهلل تعالى: )كيحذركـ اهلل نفسو(، رقـ الحديث ((ْ

 (.َُِٔ/ْ(، )ِٕٓٔ) :صحيح مسمـ: كتاب: الذكر، باب: الحث عمى ذكر اهلل تعالى، رقـ الحديث
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 .كصياـ يكمي األثنيف كالخميس ،كيكـ الجمعة ؛االىتماـ بالمناسبات األسبكعية -ّ
 سبلمية في بعض الشيكر.التذكير بالمناسبات اإل -ْ
 ربط العبادة بالعمـ الخاص بكؿ مناسبة. -ٓ
 .(ٔ)س العممية في المساجد كالبيكت في بعض المناسباتك ازدياد الدر  -ٔ

 طعام والشراب والمباس:القانون الخامس: القتصاد في ال
"ما مف سنة كال فريضة تترؾ إال كيترتب عمى تركيا عقكبة فطرية، كما  :حكل سعيد الشيخ يقكؿ

 .(ٕ)رية"فطمف محـر يرتكب إال كيترتب عميو عقكبة 
 ؼ بالنسبة لمطعاـ كالشراب:فالمسمـ مكمَّ 

حيث  .( ُّراؼ: )األع  ژ ٺ  ٺ  ٺ ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ  ژقاؿ تعالى: اإلسراؼ: عدـ  -ُ
اآلية: "كال شؾ أف مراعاة عدـ اإلسراؼ في الطعاـ كالشراب عامؿ رئيسي  ىذه تفسير في الشيخ يقكؿ

سرؼ كلككنو نسبيان، كال شؾ أف ما فكؽ افي الصحة، كقميبلن مف يراعي ذلؾ لغمكض مكضكع اإل
 . (ّ)الشبع سرؼ"

. أال يأكؿ أك يشرب ما يضره، خصكصان  -ِ   المحـر
, َحْسبُ  َبْطٍن, ِمنْ  َشرِّا ِوَعاءً  آَدِميّّ  َمََلَ  َما:)-–، قاؿباعتداؿشرب أف يأكؿ كي -ّ  ُيِقْمنَ  ُلَقْيَماتٌ  اآْلَدِميّْ

 .(٢)(ِلمنََّفسِ  َوثُُمثٌ  ِلمشََّراِب, َوثُُمثٌ  ِلمطََّعاِم, َفثُُمثٌ  َنْفُسُو, اآْلَدِميَّ  َغَمَبتِ  َفِإنْ  ُصْمَبُو,
لطعاـ كالشراب تنظيمو كنكعيتو، كاألثماف المعقكلة كالمقدار المعتدؿ، فيراعي ا ،أال تظير فيو السمنة -ْ

 لى القكة.إكال بد مف تنظيـ الرياضة لمكصكؿ 
سراؼ في المباس ككؿ معيشتو، فالمباس بقدر الحاجة ككذلؾ األثاث، كال يشترم كال بد مف مراعاة عدـ اإل

 .(٘)شيئا أال كىك ضركرم االستعماؿ

                                                
 (.ّّٔص: انظر: كي ال نمضي بعيدان: ) ((ُ
 (.ّّٖ: ) ص:المصدر السابؽ ((ِ
 (.ُٖٔٗ/ْاألساس في التفسير: ) ((ّ
(، سنف الترمذم: ُُُُ/ِ(، )ّّْٗ) :ـ الحديثسنف ابف ماجو: كتاب: األطعمة، باب: االقتصاد في األكؿ، رق ((ْ

(، السنف الكبرل لمنسائي: َٗٓ/ْ(، )َِّٖ) :كتاب: أبكاب الزىد، باب: ما جاء في كراىية كثرة األكؿ، رقـ الحديث
الترمذم، نفس (. صححو ِٖٔ/ٔ(، )ّٕٕٔ) :كتاب: الكليمة، باب: ذكر القدر الذم يستحب لئلنساف األكؿ، رقـ الحديث

 .المصدر
 (.ّّٖص: انظر: كي ال نمضي بعيدان: ) ((ٓ
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"كمما تجدر مبلحظتو أف يبعد البيت كأىمو عف الدخاف فضبلن عف غيره مف  :حكل سعيد الشيخ يقكؿ
المأككالت أك المشركبات المحرمة، كأف يعكد أىؿ البيت عمى مجاىدة النفس في الطعاـ كالشراب بحيث ال 

 . (ُ)يككف ىناؾ إفراط كال تفريط"
 القانون السادس: العالقات وآداب التعامل:

ألف البيت المسمـ فحصف  ؛عشرةبيت المسمـ بأدب العبلقات كحسف الداخؿ ال ىعتنف يي أينبغي 
 تربكم أساسي في حياة األنساف.

 ومن المستحسن مالحظة ما يمي:
اختيار األسمكب كالكقت مف عف سكء أدب أك خمؽ أك تصرؼ، كال بد  السككت ال يصح -ُ

 المناسبيف لممعالجة.
 جيراف كيعممكا حدكد ىذا المعب. ينبغي مبلحظة عبث األطفاؿ مع بعضيـ كمع أكالد ال -ِ
 تعكيد األطفاؿ عمى احتراـ الكبير في المعاممة كخفض الصكت. -ّ
 ال بد مف تميز الحسف مف القبيح لمطفؿ منذ نشأتو. -ْ
 خريف.لى الخدمة كعدـ انتظار اآلإأف يعتاد أفراد األسرة المبادرة  -ٓ
 تربية كؿ فرد مف األسرة عمى التكاضع لغيره. -ٔ
 بيت عمى الكممة الطيبة مع الجيراف ككؿ الناس.أف يعتاد أفراد ال -ٕ
ف دخمكا فالفترة قصيرة. ،أال يعتاد األطفاؿ الدخكؿ عمى الضيكؼ -ٖ  كا 
 .(ٕ)يخؿ بالذكؽ العاـ أف يعتاد كؿ فرد أال يتصرؼ تصرفان  -ٗ

  القانون السابع: العناية بالصحة والرياضة:
, اْلُمْؤِمنُ ) :-–قاؿ االىتماـ بالرياضة كالصحة جزء مف تربية المسمـ،  ِإَلى َوَأَحبُّ  َخْيرٌ  اْلَقِويُّ

ِعيفِ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  اهللِ  نَّ  َحقِّا, َعَمْيكَ  ِلَجَسِدكَ  )َفِإنَّ : كقكلو، (ّ)(الضَّ نَّ  َحقِّا, َعَمْيكَ  ِلَعْيِنكَ  َواِ   َعَمْيكَ  ِلَزْوِجكَ  َواِ 
 . (٘)ف يعتاد كؿ فرد رياضتو الخاصةأفة، ك بل بد مف تدبير أمر الصحة، بالدكاء كالغذاء كالنظاف .(ْ)(َحقِّا

                                                
 (.ّّٗكي ال نمضي بعيدان: ) ص: ((ُ
 (.ُّْص: : )المصدر السابؽانظر:  ((ِ
(، سنف ابف ماجو: َِِٓ/ْ(، )ِْٔٔصحيح مسمـ: كتاب: القدر، باب: في األمر بالقكة كترؾ العجز، رقـ الحديث ) ((ّ

(، السنف الكبرل لمنسائي: كتاب: عمؿ اليـك كالميمة، باب: ما يقكؿ ُّ/ُ(، )ٕٗ) :المقدمة، باب: في القدر، رقـ الحديث
 (.َِّ/ٗ(، )َُِّٖ) :إذا غمبو أمر، رقـ الحديث

، رقـ الحديث ((ْ ، باب: حؽ الجسـ في الصـك (، صحيح مسمـ: كتاب: ّٗ/ّ(، )ُٕٓٗ) :صحيح البخارم: كتاب: الصـك
 (.ُّٖ/ِ(، )ُُٗٓ) :الصياـ، باب: النيي عف صـك الدىر، رقـ الحديث

 (.ّّْص: انظر: كي ال نمضي بعيدان: ) ((ٓ
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 :والنحرافالقانون الثامن: حماية البيت من الشذوذ 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ژ قاؿ تعالى: 

  .(ٔ)التحريـ:   ژ    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 ،المكركىات كالمحرماتكما يكقع  ،ف يبعد المسمـ بيتو عف كؿ ما يتنافى مع المركءاتأينبغي 
خريف، كلبلبتعاد عف القكؿ كالفعؿ الشاذ الذم يخؿ بالذكؽ صاف مف نظر اآلف يي أفداخؿ البيت عكرة ينبغي 

ك كشؼ العكرات، ككذلؾ رفع صكر الحيكاف كالتماثيؿ كما يدخؿ في دائرة المغك أك الكراىة أ ـالعاـ، كعد
 ذاعية كالتمفزيكنية.التحريـ مف البرامج اإل

مؤبدة أك نباء، ككذلؾ التفريؽ بيف دائرة المحرمات حرمة مف التصرفات كاألأسرار ك ذلؾ كتماف األكك
 .(ٔ)خ في الظيكر بالحجاب كحرمة المصافحةمؤقتة، كمراعاة زكجة األ

"كمما ينبغي أف يعتاد عميو أىؿ البيت المسمـ كتماف أسرارىـ كأمف تصرفاتيـ  :حكل سعيد الشيخ يقكؿ 
 . (ِ)يترتب عميو ضرر" كأمف أبنائيـ، كفضح األسراريكتيـ كأمف ب

كرام الضيف:إالقانون التاسع: اإلحسان   لي الجار وا 
ك شقة عمى األىؿ، كالبيت المسمـ يزكر أالمسمـ في الضيافة أف تككف ببل كمفة مالية  آدابمف 

 قكؽ الجيراف كخصكصان ىؿ البيت حأعي اف ير أ، ك كاالحتراـ كاالستقباؿكيقكـ بحقيـ في اليدية  ،رحاـاأل
 . (ٖ)المناسبات، كعدـ التشكيش عمييـ أك إيذائيـ

"مف أىـ ما يبلحظو أىؿ البيت المسمـ مع جيرانيـ أف يفطنكا لمقياـ بحقكؽ  :حكل سعيد الشيخ يقكؿ
المناسبات مف حزف أك فرح، كمف أىـ ما يفطف لو أىؿ البيت المسمـ أف يحفظكا أكالدىـ، فبل يصطدمكا 

 .(ْ)الجيراف، كأف اصطدمكا مع أكالد الجيراف كانكا مع أكالد الجيراف عمي أكالدىـ" مع أكالد
 دب في الدخول والخروج:القانون العاشر: مراعاة األ

أكؿ ما يبلحظو المسمـ في الدخكؿ كالخركج تطبيؽ سنة الدخكؿ كالخركج مف الدعاء كالتسميـ 
ع فحظ المرأة نفسيا كحجابيا كعدـ التعطر أك ر كتقديـ اليمنى، كمراعاة الينداـ عند الخركج، كتبل

 . (٘)الحذاء

                                                
 (.ّْٓص: انظر: كي ال نمضي بعيدان: ) ((ُ
 (.ّْٔ: ) ص:المصدر السابؽ ((ِ
 (.ّْٕص: : )المصدر نفسوانظر:  ((ّ
 (.ّْٖ) ص:المصدر نفسو:  ((ْ
 (.ّْٗص: : )المصدر نفسوانظر:  ((ٓ
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 :أدب العالقات
صبلح البيت المسمـ تحدث عف أدب العبلقات أسماىا إما ذكر الشيخ القكانيف العشرة في  كبعد

بؿ ىي حقكؽ يجب أداؤىا، مف ىذه الحقكؽ: حقكؽ  ؛، إشارة إلى أنيا ليست مف نافمة اآلدابحقكقان 
 ؽ األقارب كالرحـ، كحقكؽ الجكار، كحقكؽ الزكجيف.الكالديف، كحقك 

نساف كسعادتو، كقد أصبح ىذا النكع مف في صبلح اإل "أدب العبلقات البشرية ميـ جدان  الشيخ: يقكؿ
 . (ٔ)"...اآلداب مدارس متعددة عمى حسب االختصاص

 تي:عمى النحو اآل وسأقوم بذكرىا باختصار
 : حقوق الوالدين والولد:أولً 

ًبيعىةى  ٍبفً  مىاًلؾً  أيسىٍيدو  أىًبي عىفٍ ؼ حؽ األرحاـ في الكالدة كيتأكد، يتضاع ، رى  نىٍحفي  بىٍينىا: قىاؿى  السَّاًعًدمٍّ
اءىهي  ًإذٍ :  المَّوً  رىسيكؿً  ًعٍندى  ةى، بىًني ًمفٍ  رىجيؿه  جى مىمى اأىبىر   شىٍيءه  أىبىكىمَّ  ًبرٍّ  ًمفٍ  بىًقيى  ىىؿٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  سى  ىيمى
ا؟ بىٍعدى  ًبوً  ٍكًتًيمى اَلةُ  َنَعمْ ):-–قىاؿى  مى ْنَفاذُ  َلُيَما, َواِلْسِتْغَفارُ  َعَمْيِيَما, الصَّ  َوِصَمةُ  َبْعِدِىَما, ِمنْ  َعْيِدِىَما َواِ 

ْكَرامُ  ِبِيَما, ِإلَّ  ُتوَصلُ  َل  الَِّتي الرَِّحمِ   .(ِ)(َصِديِقِيَما َواِ 
، ٍبفً  المَّوً  دً عىبٍ  عىفٍ  ،كيستحب الرفؽ بالكلد فٍ  شىدَّادو ةو،  المَّوً  رىسيكؿي  ديًعيى : قىاؿى  أىًبيًو، عى بلى رىجى  ًلصى  كىىيكى  فىخى

اًمؿه  سىننا حى سىٍيننا أىكٍ - حى عىوي  -حي ٍنًبوً  ًإلىى فىكىضى دى  جى ًتوً  ظىٍيرىانىيٍ  بىٍيفى  فىسىجى بلى فىٍعتي : أىًبي قىاؿى  ًفييىا، أىطىاؿى  سىٍجدىةن  صى  فىرى
ـي  فىًإذىا النَّاسً  بىٍيفً  ًمفٍ  رىٍأًسي مىى اٍلغيبلى ، رىٍأًسي فىأىعىٍدتي  ، المَّوً  رىسيكؿً  ظىٍيرً  عى ٍدتي ا فىسىجى ـى  فىمىمَّ مَّ  المَّوً  رىسيكؿي  سى
،  ٍدتى  لىقىدٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: اٍلقىٍكـي  لىوي  قىاؿى ًتؾى  ًفي سىجى بلى ا سىٍجدىةن  ىىًذهً  صى ديىىا، كيٍنتى  مى ى أىفىكىافى  تىٍسجي ، ييكحى  ًإلىٍيؾى
َموُ  َأنْ  َفَكرِْىتُ  اْرَتَحَمِني اْبِني َوَلِكنَّ  َل ):قىاؿى   .(ّ)(َحاَجَتوُ  َيْقِضيَ  َحتَّى ُأَعجّْ

ف لـ تجب في الحراـ ف طاعة األبكيف كاجبة في الشبياتإ :أكثر العمماءيقكؿ ك  ،فيو الرفؽ بالكلد كالبر ، كا 
 .(ٗ)المحض

                                                
 (.ِْْالمستخمص في تزكية األنفس: )ص: ((ُ
(، سنف ابف ماجو: كتاب: ّّٔ/ْ(، )ُِْٓ) :سنف أبي داكد: كتاب: األدب، باب: في بر الكالديف، رقـ الحديث ((ِ

(، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ: كتاب: َُِٖ/ِ(،  )ّْٔٔ) :األدب، باب: صؿ مف كاف أبكؾ يصؿ، رقـ الحديث
ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه. ككافقو الذىبي، (. قاؿ عنو الحاكـ: ُُٕ/ْ(، )َِٕٔ) :البر كالصمة، رقـ الحديث

 .، سنف أبي داكد، نفس الصفحةكضعفو األلباني
(، سنف ّٕٗ/ٔ(، )ُُِّٗ) :مصنؼ ابف أبي شيبة: كتاب: الفضائؿ، باب: ما جاء في الحسف كالحسيف، رقـ الحديث ((ّ

(، المستدرؾ ِِٗ/ِ(، )ُُُْ) :رقـ الحديث النسائي: كتاب: التطبيؽ، باب: ىؿ يجكز أف تككف سجدة أطكؿ مف سجدة،
(. ُُٖ/ّ(، )ْٕٕٓ) :عمى الصحيحيف لمحاكـ: كتاب: معرفة الصحابة، باب: مف مناقب الحسف كالحسيف، رقـ الحديث

 .، نفس الصفحةسنف النسائي، صححو األلباني
 (.ِْٔ)ص:: انظر: المستخمص في تزكية األنفس ((ْ
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 : حقوق األقارب والرحم:ثانياً 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ   َوَصَمكِ  َمنْ : المَّوُ  َفَقالَ  الرَّْحَمِن, ِمنَ  َشْجَنةٌ  الرَِّحمَ  ِإنَّ  ):قىاؿى   النًَّبيٍّ  عىفً  ، ىيرى

 .(ُ)َقَطْعُتُو( َقَطَعكِ  َوَمنْ  َوَصْمُتُو,
تجاكر يكرث ألف ال ؛انما قاؿ ذلؾ ،(ِ)"اكركاجمركا األقارب أف يتزاكركا كال يت"قاؿ:  - -كركم أف عمر 

  .(ٖ)التزاحـ في أعمى الحقكؽ كربما يكرث الكحشة كقطيعة الرحـ
 : حقوق الجوار:ثالثاً 

عمـ أف الجكار يقتضي حقان كراء ما تقضيو اخكة اإلسبلـ، فيستحؽ ا" يقكؿ الشيخ سعيد حكل:
 .(ٗ)"الجار المسمـ ما يستحقو كؿ مسمـ...

ا، المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً  عىفً  ٍنييمى  َأنَّوُ  َظَنْنتُ  َحتَّى ِباْلَجاِر, ُيوِصيِني ِجْبِريلُ  َزالَ  َما): المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  عى
 .(ٓ)(َسُيَورُّْثوُ 
ٍيرىةى  أىًبي كعىفٍ  : َمرَّاتٍ  َثاَلثَ   النَِّبيُّ  فَقالَ  َلُو, َجاًرا ِإَلْيوِ  َفَشَكا , النَِّبيّْ  ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ ) :قىاؿى  ، ىيرى

ونَ  النَّاُس  َفَجَعلَ : َقالَ  َفَفَعَل, "الطَِّريقِ  ِفي َمَتاَعكَ  اْطَرحْ : "الثَّاِلَثةِ  َأوِ  الرَّاِبَعةِ  ِفي َلوُ  َقالَ  ثُمَّ, "ِبرْ اصْ "  ِبوِ  َيُمرُّ
 َل  َوالمَّوِ  َل  َمَتاَعَك, ُردَّ : فَقالَ  َجاُرُه, َفَجاَءهُ  المَّوُ  َلَعَنوُ : َيُقوُلونَ  َفَجَعُموا َجاُرُه, آَذاهُ : َفَيُقولُ  َلَك؟ َما: َوَيُقوُلونَ 
 .(ٙ)(َأَبًدا ُأوِذيكَ 

الرفؽ بد مف  بؿ ال ؛كال يكفي احتماؿ األذل فقط بؿ احتماؿ األذل، ؛كليس حؽ الجكار كؼ األذل فقط 
سداء الخير كالمعركؼ، كيشاركو في األفراح كاألحزاف  .(ٚ)كا 

                                                
(، صحيح مسمـ: كتاب: ٔ/ٖ(، )ٖٖٗٓ) :اب: مف كصؿ كصمو اهلل، رقـ الحديثصحيح البخارم: كتاب: األدب، ب ((ُ

 (.َُٖٗ/ْ(، )ِْٓٓ) :البر كالصمة، باب: صمة الرحـ كتحريـ قطعيا، رقـ الحديث
 لـ أجده في كتب متكف الحديث. ((ِ
 (.ْْٔ)ص:: انظر: المستخمص في تزكية األنفس ((ّ
 (.ْٓٔالمستخمص في تزكية األنفس: )ص: ((ْ
(، صحيح مسمـ: كتاب: البر َُ/ٖ(، )َُٓٔ) :صحيح البخارم: كتاب: األدب، باب: الكصاة بالجار، رقـ الحديث ((ٓ

 (.َِِٓ/ْ(، )ِِْٔ) :كالصمة، باب: الكصية بالجار كاإلحساف إليو، رقـ الحديث
(، كصحيح ابف حباف: ِٗٔ/ْالمسند المكضكعي الجامع لمكتب العشرة: كتاب الكبائر، باب أذل الجيراف مف الكبائر، ) ((ٔ

البر  :(، كالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، كتابِٖٕ/ِ(، )َِٓالجار، رقـ الحديث: ) :بابكتاب: البر كالصمة، 
صحيح األدب المفرد: محمد بف إسماعيؿ بف ، قاؿ األلباني: حسف صحيح (.ُّٖ/ْ(، )َّّٕكالصمة، رقـ الحديث: )

، الناشر: دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، حاديثو كعمؽ عميو: محمد ناصر الديف األلبانيحقؽ أ إبراىيـ بف المغيرة البخارم،
 .(ِٕ/ُ، )ـُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالرابعة،  الطبعة:

 (.ْٓٔ)ص:: انظر: المستخمص في تزكية األنفس ((ٕ
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 داب العالقة الزوجية:آ: رابعاً 
 :دب في اثني عشر أدبان عاة االعتداؿ كاألعمى الزكج مرا

 الكليمة عند الزكاج كىي مستحبة. -ُ
 ژۉ  ۉېژ :، قاؿ تعالىترحمان عمييفحسف الخمؽ معيف كاحتماؿ األذل منيف  -ِ

 (. ُٗالنساء: )
 ب قمكب النساء.كىي تطيٌ  ،كالمبلعبة حالمداعبة كالمزا -ّ
 االعتداؿ في الدعابة. -ْ
 االعتداؿ في الغيرة. -ٓ
 النفقة.االعتداؿ في  -ٔ
 حكاـ الصبلة.أف يتعمـ عمـ الحيض كأحكامو، كيعمـ زكجتو أ -ٕ
 ف يعدؿ بيف نسائو.أ -ٖ
 التأديب في النشكز. -ٗ
 ف يراعي آداب الجماع.أ -َُ
 آداب الكالدة. -ُُ
 .(ٔ)آداب الطبلؽ -ُِ

لقد تيقف الشيخ سعيد حكل أف صبلح النفس اإلنسانية كتزكيتيا ىك صبلح الديف كمو؛ لذلؾ نراه 
س كتقكيميا في منيجو أبكابان كاسعة، سار فييا عمى نيج اإلماـ الغزالي عبلمة األمة قد أفرد لصبلح النف

اإلسبلمية في عمكـ التربية كأصكليا، كىك أكثر العمماء الذيف تحدثكا عف أمراض القمكب كعمميا كطرؽ 
 عبلجيا كتقكيـ الفرد. 

يقيا، كاف أىميا البعد كقد حدد الشيخ سعيد حكل أسبابان لضعؼ النفس كقمة ىمتيا، كذىاب بر 
، كالخضكع لبلستعمار كالتبعية لو كالفرقة كالتشرذـ الذم أصاب األمة، كاليكة - -عف العمؿ بكتاب اهلل

التي حدثت بيف الشباب كشيكخ ىذه األمة، كغيرىا مف األسباب، ككضع حمكالن ليذه األسباب كاف أىميا 
كأكامره، كالعمؿ بأركاف اإلسبلـ كفرائضو التي تمثؿ أىـ ككتابو، كاالمتثاؿ لنكاىيو  - -الرجكع إلى اهلل

الركابط التي تربط بيف الفرد كربو، كمف أىـ كسائؿ تزكية النفس؛ ألنيا أسرع كسيمة اتصاؿ بيف الفرد كرٌبو 
تجعمو دائـ القرب منو كبيذه الحمكؿ الفعالة أنضج الشيخ سعيد حكل شخصية إسبلمية متميزة، كأقدـ عمى 

كسائؿ تنبع مف نيج الشريعة كمف رؤية الشيخ النافذة نراه كضع المبنة األكلى في البيت المسمـ تزكيتيا ب
 حيف قدـ نفسان زكية صالحة إذا أنضجت ىذه النفس أصبحت قادرة عمى بناء بيت مسمـ.

                                                
 (.ْٖٔ)ص:: انظر: المستخمص في تزكية األنفس ((ُ
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ز منيج الشيخ سعيد حكل في اصبلح البيت المسمـ عف غيره مف الدعاة في طرحو لعشرة كتميٌ   
فية إلصبلحو، كتحدث عف أدب العبلقات االجتماعية مع الكالديف كالجيراف كاألقارب كالترابط قكانيف كا

ذا استقامت العبلقات األسرية  األسرم كتقكية العبلقات؛ ألف األسرة المترابطة تخمؽ مجتمعان مترابطان كا 
 قكيت الركابط االجتماعية تمقائيان.

المسممة بصكرة كاسعة، كنادل بإعداد المرأة إعدادان  إال أف الشيخ سعيد حكل لـ يتحدث عف المرأة
سميمان كفؽ منياج الشريعة؛ ألف إعداد المرأة كتربيتيا يعني إعداد المجتمع كافة فيي الزكجة الصالحة 
التي تعيف زكجيا عمى الدنيا كاآلخرة، كىي األـ التي تربي األبناء كتعدىـ لمكاجية الحياة كتقدميـ 

 الشييدة زكجة الشييد كأـ الشييد كأختو كابنتو أيضان.مجاىديف شيداء كىي 
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 ادلبحث اخلامش

 ادلنهج احلركي يف فكر انشيخ صعيذ حىي
 

 وفيو أربعة مطالب:

  :تعريؼ عاـ بالحركات اإلسبلمية المعاصرة.المطمب األول 
  :فقو التككيف كالعمؿ.المطمب الثاني 
  :ؿ.التكميؿ كاالستكماالمطمب الثالث 
  :النظاـ كالتنظيـ كاالنتماء.المطمب الرابع 
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 األولالمطمب 
 سالمية المعاصرةعام بالحركات اإل تعريف

ف نجمميا في أسبلمية المعاصرة، كالتي يمكف نتناكؿ في ىذا المطمب أىـ الحركات كالجماعات اإل
 أربعة جماعات:

 أوًل: جماعة أنصار السنة المحمدية:
سمفية قامت في مصر أكالن ثـ انتشرت في غيرىا لمدعكة إلى اإلسبلـ عمى  جماعة إسبلميةىي "

أساس مف التكحيد الخالص كالسنة الصحيحة لتطيير االعتقاد كنبذ البدع كالخرافات كشرط لعكدة الخبلفة 
 . (ُ)"كنيضة األمة اإلسبلمية

ـ جماعة حي عابديف باسفي بمدينة القاىرة ، ـُِٔٗ-ُّْٓتأسست ىذه الجماعة في عاـ
محافظة بكمة العنب نأنصار السنة المحمدية، أسسيا فضيمة الشيخ محمد حامد الفقي، الذم كلد بقرية 

كىك مف خريجي األزىر، بدأ دعكتو إلى الكتاب كالسنة كالدعكة السمفية أثناء  ،ىػَُُّالبحيرة بمصر سنة 
ىػ، كىك الذم تكلى رئاستيا ُّٖٕب رج ٕتكفي في  حياة حافمة باإلنجازات، كبعدفترة دراستو باألزىر، 

  .(ِ)حتى تكفاه اهلل
رشاد الناس  ،لى التكحيد الخالصإدعكة الناس لكتيدؼ الجماعة  لى إكمحاربة الخرافات كالبدع، كا 

 سبلمية، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.المبادئ اإل
صدعبى عقد الجماعة  كتعمؿ لقاء المحاضرات كالندكات، كا  ، أسمكبان ليا ار المجبلت كالكتبالمؤتمرات كا 

 كميداف المساعدات االجتماعية. ،حيث تعمؿ في ميداف الخدمات الدينية كالثقافية كاالجتماعية
كانتشرت في أنحاء مصر  ،كقد قامت الجماعة ببناء العديد مف المساجد كالمدارس كالمؤسسات

 . (ّ)كليا فركع في السكداف كأنصار في المغرب كالسعكدية
 النفكذ صاحبة مازالت التي ،الصكفية بلةغي  كعقائد أفكار فضح في بارز بدكر الجماعة قامتكقد 

 باإلضافة كذلؾ كاالضطياد، المضايقات، مف لمعديد الجماعة ضرَّ عى  مما ،السكداني المجتمع في القكم
 كالعممانية نيةكالعقبل الباطنية كاالتجاىات كالخكارج كالمعتزلة الرافضة عقائد مف المسمميف تحذير إلى

 .المختمفة بصكرىا

                                                
 (.ُِٖ/ُحزاب المعاصرة: )المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاأل ((ُ
-ىػَُْٔ، ِالككيت، ط –انظر: الطريؽ إلى جماعة المسمميف: حسيف بف محسف بف عمى جابر، دار الدعكة  ((ِ

 .(َِٖص:)ىػ، ُٖٔٗ
 (.ِٕٖ-ِِٖالسابؽ: )ص: المرجعانظر:  ((ّ
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 اإلسبلمية الجبية في الجماعة شاركت فقد: السكدانية العامة الحياة في كتفاعؿ حضكر لمجماعة "كاف
 .(ُ)ـ"ُٕٓٗ السكداف في إسبلمي بدستكر لممطالبة

 ثانيًا: حزب التحرير:
 ،بو الناس كتثقيؼ ،توكأنظم ،اإلسبلـ مفاىيـ تبني إلى يدعك إسبلمي سياسي حزبه  التحرير حزبي 

، إال أنو التغيير في رئيسية أداة الفكر معتمدان  ،اإلسبلمية الخبلفة دكلة إلقامة جديًّا كالسعي ،إليو كالدعكة
 .(ِ)المسمميف عمماء جميرة انتقاد محؿ كانت انحرافات عنو قد صدر

أحد خريجي  ,م٤١٤٣ عاـ (ّ)نشأ حزب التحرير في األردف، كأسسو الشيخ تقي الديف النبياني
، ترأس كفاة طبيعية -رحمو اهلل -ىػ، بعد كفاة النبيانيُّٖٕجامعة األزىر، كافتتح لو فرع في لبناف عاـ

الحزب عبد القديـ زلكـ كىك مف مكاليد مدينة الخميؿ بفمسطيف، كىك عالـ مف خريجي األزىر، كصاحب 
ٍت الخبلفة ككتاب األمكاؿ في دكلة الخبلفة.  كتاب ىكذا ىيًدمى

عادة بناء المجتمع عمي أسس سبلمية كحمؿ الدعكة اإلييدؼ الحزب إلى استئناؼ الحياة اإل سبلمية كا 
  .(ْ)تسمـ الحكـ عف طريؽ األمةيحتي  تو،لى غايإلكصكؿ ا مف الحزب تمكفيه األىداؼ ذكبي جديدة، 

 ،الثقافية احيةالن عمى الكبير التركيز ىي الحزب بيا يتصؼ التي الرئيسة الميزةكمف المبلحظ أف 
 الحرص أشد الحزب كيحرص ان،ثاني اإلسبلمية كاألمة ،أكالن  اإلسبلمية الشخصية إيجاد في عمييا كاالعتماد

 .إليو المنتسبيف لدل الناحية ىذه تنمية عمى
 ناحية مف السياسي كالعمؿ ناحية مف الثقافي العمؿ طريؽ عف باإلسبلـ الثقة إعادة عمى الحزب ركزيي 

 .(ٓ)أخرل
 الثًا: جماعة التبميغ:ث

رشاد منيا إلى جماعة منظمة. تقكـ  إسبلمية أقربي  جماعةه ىي  ما تككف إلى جماعة كعظ كا 
دعكتيا عمى تبميغ فضائؿ اإلسبلـ لكؿ مف تستطيع الكصكؿ إليو، ممزمةن أتباعيا بأف يقتطع كؿ كاحد 

                                                
 (.ُٖٗ/ُالمكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة: ) ((ُ
 (.ُّْ/ُسابؽ: )ال المرجع ((ِ
الذم يدعك إلى إقامة الخبلفة اإلسبلمية،  الشيخ، القاضي، مؤسس حزب التحرير اإلسبلمي: تقي الدين إبراىيم النبياني ((ّ

، كتكفي عاـ نشأ في بيئة عممية دينية ـ،َُٖٗكلد في قرية إجـز "قرب حيفا" ، كأخذ يبث دعكتو في األقطار العربية
 (َُٓيف )ص: تكممة معجـ المؤلف. ـُٖٕٗ

(، كالمكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة: َّّ-ِٗٗانظر: الطريؽ إلى جماعة المسمميف: ) ((ْ
(ُ/ُّْ.) 
 (.ِّْ/ُالسابؽ: ) المرجع ((ٓ
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كالقضايا السياسية، كيمجأ  ،بيةمنيـ جزءن مف كقتو لتبميغ الدعكة كنشرىا بعيدان عف التشكيبلت الحز 
لقاء المكاعظ  أعضاؤىا إلى الخركج لمدعكة كمخالطة المسمميف في مساجدىـ كدكرىـ كمتاجرىـ كنكادييـ، كا 
كالدركس كالترغيب في الخركج معيـ لمدعكة. كينصحكف بعدـ الدخكؿ في جدؿ مع المسمميف أك 

 . (ُ)خصكمات مع الحككمات
قارة اليندية بمديرية سيار نفكر، بعد أف انكشفت طريقة التبميغ لمؤسسيا تأسست جماعة التبميغ في ال

أسسيا ، (َُُ)آؿ عمراف:     ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژكألقي في ركعو في المناـ تفسير قكلو تعالى: 
ىػ حيث درس الكتب االبتدائية كحفظ ُّْٔىػ كتكفي عاـ َُّّالذم كلد عاـ  ،ىمكمدمحمد إلياس الكان
 .(ِ)أف أخذ البيعة مف شيخ الطريقة الحشتية الصكفية بعد ثـ رحؿ الى مدرسة ديكبفالقرآف في قريتو 

ف التصكؼ ىك الطريؽ إليجاد التعمؽ باهلل، كال ترل أمف مبادئ الجماعة القكؿ بكجكب التقميد كفرضيتو، ك 
 (ّ)ؿ الستةالنيي عف المنكر بحاؿ مف األحكاؿ، كيفرقكف بيف الديف كالسياسة كال يركف الخركج عف األصك 

  .(ْ)التي حددىا المؤسس
 الكعظ كاإلرشاد، كالرحمة أك السياحة. كسائؿ الجماعة:كمف 

 .تمقائيان  المجتمع مف سيزكؿ المنكر فإف فردان  فردان  األفراد أصمحكا إذا بأنيـ يعتقدكف
 أف عميو كأف ةقدك  بأنو يحس إذ عمميان؛ كلصقمو الداعية لتربية أمكر ىي الناس كدعكة كالتبميغ الخركج إف
  .إليو الناس يدعك بما يمتـز
 لو يحؽ الذم المجتيد شركط بأف ذلؾ معمميف االجتياد كيمنعكف كاجب المذاىب في التقميد بأف يركفك 

  .(ٓ)الزماف ىذا عمماء في مفقكدة االجتياد
لفاتو ىي سبلمية التي أنصفيا كأثنى عمييا الشيخ سعيد حكل في مؤ أكثر الجماعات اإل مف المبلحظ أف

كجماعة جماعة التبميغ، بالرغـ مف انتمائو إلى جماعة اإلخكاف المسمميف، مع اعترافو بأف جماعة اإلخكاف 
 .الحركات اإلسبلمية في العصر الحديث أكبرىي التبميغ 

                                                
 (.ُّٕ/ُالمكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة: ) ((ُ
 (.ُّٔ-ُّٓ:الطريؽ إلى جماعة المسمميف: )ص ((ِ
 قرر المؤسس ليذه الجماعة ستة مبادئ جعميا أساس دعكتو، كيحصركف الحديث فييا في مؤتمراتيـ كبياناتيـ العامة: ((ّ

ػ الكممة الطيبة )ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل(.ػ إقامة الصمكات ذات الخشكع.ػ العمـ كالذكر.ػ إكراـ المسمميف.ػ اإلخبلص. 
 (.ُّٗ/ُسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة: )انظر: المكسكعة المي

 (.ِّٓ-ُّٔانظر: الطريؽ إلى جماعة المسمميف: ) ((ْ
 (.َِّ/ُالمكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة: ) ((ٓ
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في أف يشارؾ أحد أعضاء جماعة اإلخكاف في أنشطة  بأسان جماعة التبميغ حقيا كال يرل  ييضـلكنو لـ 
  .(ُ)تبميغجماعة ال

كمحاربة كىذا مف ضمف منيجو في السعي إلى تكحيد الجماعات كالتعاكف بيف أعضائيا إلقامة اإلسبلـ، 
الحزبية كالفئكية، كربما يأتي انصافو ىذا لمجماعة بسبب نشأتو الصكفية التي تتفؽ كنشأة جماعة التبميغ، 

 .(ِ)"تياران عالميان كجزاىـ اهلل خيران  يقكؿ الشيخ سعيد حكل: "كلقد استطاعت جماعة التبميغ أف تشكؿ
 رابعًا: جماعة اإلخوان المسممين: 

لى  كبرلاإلخكاف المسممكف  الحركات اإلسبلمية المعاصرة التي نادت بالرجكع إلى اإلسبلـ، كا 
مكجة  تبذنسياسة فصؿ الديف عف الدكلة ك  ضدَّ في كاقع الحياة، كقد كقفت  تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية

 . (ّ)عمماني في المنطقة العربية كالعالـ اإلسبلميالمد ال
بعد اجتماع في  ـُِٖٗ/ىػُّْٕتأسست جماعة اإلخكاف المسمميف في مدينة االسماعيمية عاـ 

ماـ حسف البنا، حيث ضـ ىذا االجتماع ستة مف الذيف سمعكا منزؿ مؤسس الجماعة كمرشدىا األكؿ اإل
 .(ْ)عامميف لئلسبلـ كمجاىديف في سبيمو عمى أف يحيكا إخكانان ع السبعة بايى طب الشيخ كتأثركا بو، تى خي 

ـ في المحمكدية بمصر َُٔٗلد عاـ مؤسس الجماعة ىك الشيخ حسف بف أحمد بف عبد الرحمف البنا، كي 
 في بيئة إسبلمية حيث كاف كالده أحد العمماء المشيكريف في عصره.

لى مدرسة المعمميف بدمنيكر، ثـ تخرج مف إثـ انتقؿ ف الكريـ، آدرس االبتدائية في قريتو كحفظ أكثر القر 
 ـ.ُِٕٗعاـ  دار العمكـ بالقاىرة معممان 

فبراير  ُِاالماـ حسف البنا ربو شييدان في كالدعكة إليو، لقي مف أجؿ اإلسبلـ حافؿ بالعمؿ تاريخكبعد 
 . (ٓ)ـُْٗٗعاـ

عادإلى إكتيدؼ الجماعة  مة اإلسبلمية ة الكياف الدكلي لؤلصبلح الفرد كالبيت كالمجتمع كالحككمة كا 
 . (ٔ)أما كسائميا فيي اإليماف العميؽ كالتككيف الدقيؽ كالعمؿ المتكاصؿ ،ستاذية العالـ بنشر دعكة االسبلـكأي 

 ـ مف مائة عضك اختارىـ الشيخ حسف البنا بنفسو.ُُْٗتككنت أكؿ ىيئة تأسيسية لمحركة عاـ 

                                                
 (.َُّانظر: كي ال نمضي بعيدان: )ص: ((ُ
 .(ُْٔصالمصدر السابؽ: ) ((ِ
 (.ُٖٗ/ُي األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة: )المكسكعة الميسرة ف ((ّ
(، الطريؽ ِٕ)ص:حسف البنا، دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية، القاىرة، بدكف طبعة، انظر: مذكرات الدعكة كالداعية:  ((ْ

 (.ّّٕالى جماعة المسمميف: )ص:
 (.ّّٖالطريؽ الى جماعة المسمميف: )ص: ((ٓ
 (.ّٔٓ-ّٓٓالسابؽ: )ص: المرجعانظر:  ((ٔ
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دخمكا بقكات خاصة بيـ، كقد سجؿ ذلؾ بالتفصيؿ كامؿ ـ حيث ُْٖٗشارؾ اإلخكاف في حرب فمسطيف 
 .(ُ)في كتابو )اإلخكاف المسممكف في حرب فمسطيف( الشريؼ

يؤمف اإلخكاف باإلسبلـ عقيدة تحكـ تكجيات المسمميف كمنيجان شامبلن لكؿ جنبات الحياة كينادكف بإقامة 
 الدكلة اإلسبلمية التي تسعى إلعبلء كممة اهلل في األرض.

 ـ البنا مراحؿ الدعكة إلى ثبلث:يقس -
 ػ التعريؼ.ُ
 ػ التككيف.ِ
 .(ِ)ػ التنفيذّ

 :-رحمو اهلل -سعيد حوى نظر الشيخخوان في جماعة اإل
 كيرلأف جماعة اإلخكاف المسمميف تتكفر فييا شركط جماعة المسمميف،  ليرل الشيخ سعيد حك 

 .(ّ)لبناء جماعة المسمميف األساس النظرم -عمى األقؿ-أف دعكة األستاذ البنا استكممت 
إف جماعة اإلخكاف المسمميف في اإلطار الذم أقاميا فيو األستاذ حسف البنا ىي : "لسعيد حك  الشيخ يقكؿ

خكاف المسمميف تؤمف باإلسبلـ كمو ألف جماعة اإل ؛ف يضع يده بيدىاأالجماعة التي يجب عمى كؿ مسمـ 
 . (ْ)كتدعك الى االسبلـ كمو"

يد حكل أف جماعة اإلخكاف ىي الجماعة الكحيدة التي يمكف أف تشكؿ القاسـ المشترؾ سعاألستاذ  كيرل
 في ىذه المرحمة. الذم يمتقي عميو المسممكف جميعان 

كأخذت عمى عاتقيا إنقاذ ىذا  ،سبلمية كرأتيا كما ينبغيت األكضاع اإلفأنو ال يكجد جماعة استشر  كيرل
يقاظيـ كجماعة بالحاؿ كت  . (ٓ)اإلخكافصير المسمميف كا 

تحدث الشيخ سعيد حكل عف الجماعات اإلسبلمية بشكؿ عاـ، لكنو فٌصؿ في جماعتيف، كىما التبميغ  
ذلؾ ألنو يرل أف جماعة التبميغ مف الجماعات التي ليا جيد كبير في الدعكة إلى  ؛كاإلخكاف المسمميف

 ا الشيخ.برل الحركات اإلسبلمية كينتمي إليياهلل، كأف جماعة اإلخكاف ىي كي 

                                                
 طبعتو دار الزىراء لئلعبلـ العربي، القاىرة، مصر. ((ُ
 (.َِْ/ُالمكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة: ) ((ِ
 (، كما بعدىا.ِِانظر: المدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: )ص: ((ّ
 (.ِٓ: )ص:المصدر السابؽ ((ْ
 (.ِِ-ُِ: )ص:نفسوانظر: المصدر  ((ٓ
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إف الشيخ سعيد حكل ال يٌدعي أف جماعة اإلخكاف تمثؿ جماعة المسمميف، كأنيا اكتممت فييا 
ف كاف يدعك إلى تكاتؼ الجيكد اإلسبلمية كالعمؿ تحت  جكانب الدعكة إلى اهلل مف الناحية العممية، كا 

يف كاستكماؿ الجيكد إطار الكحدة في العقيدة كالدعكة، كىي دعكة صريحة لتحقيؽ شركط جماعة المسمم
 الدعكية.
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 الثانيالمطمب 
 التكوين والعمل فقو

 فقو التكوين:  -أولً 
 تدكر فياف المسمميف لمشخصية المسممة الشيخ سعيد حكل أف نظرية التككيف عند اإلخك  لير 
 كدائرة الخصائص، كدائرة االلتزاـ. ،دائرة الثقافة :ثبلثة دكائر

ثائية مف المسمميف، كيتـ االلتزاـ بجماعة المسمميف غصائص كااللتزاـ تنتيي مرحمة الفمف خبلؿ الخ
ماميـ  نساف عمى بصيرة.كبالثقافة ينتيي التخمؼ كيسير اإل ،كا 

سبلمية، كتضـ الثقافة المعاصرة، كالثقافة التأىيمية في اختصاص فتدخؿ فييا الثقافة اإلأما دائرة الثقافة: ف
 .حياتي كلعمؿ إسبلمي

لى الخصائص التي كانت في الجيؿ األكؿ كىي إحيث يرل أنو ال بد مف العكدة وأما دائرة الخصائص: 
كأخبلؽ النقباء كأخبلؽ المجاىديف، حتى تظير أخبلؽ جماعة المسمميف  -- الكراثة الكاممة لرسكؿ اهلل

 في الجميع.
كال بد أف يككف االلتزاـ عمى  ،حتى تنتيي اإليمانيكيراىا الشيخ في االلتزاـ بالصؼ وأما دائرة اللتزام: 

 .(ُ)بصيرة أم عمى ضكء قكاعد منبثقة مف النصكص
عمى ضكء الدكائر الثبلث نبدأ سيران صحيحان في حؿ مشكبلت أمتنا عمى المدل ": سعيد حكل يقكؿ الشيخ

 . (ِ)القريب أك البعيد"
ىك الميـ، فيناؾ صكر كثيرة لمتككيف بؿ المضمكف  ؛في قضية التككيف ف الشكؿ ليس ميمان أيرل الشيخ 

 فيناؾ التككيف المكجو كالتككيف العاـ كالتككيف الفردم. ؛الكامؿ، حسب أصناؼ الناس
حيث تضع الجماعة  ،خكاف ىك التككيف الشامؿسبلمي عند اإلف أكؿ مظير مف مظاىر التجديد اإلأكيرل 

ف كساركا في ك خكاف المسممث فطف ليا اإلاألساس لحجتيا عمى الناس في التنظيـ كالتخطيط كالعمؿ، حي
  .(ّ)الطريؽ المؤدم إلييا

 
 

                                                
 (.َٓ-ّْانظر: المدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: )ص: ((ُ
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 : دليل العمل في دعوة اإلخوان المسممين:اً ثاني
حماس قكم، كتحكـ قكم في ىذا الحماس،  ؛ف كاحدآلى شيئيف في إيرل الشيخ أف الدعكة تحتاج 

ف يككف لكؿ كاحد خططو أ بد لو منياج منظـ، فبل فك إذ الحماس ال يكفي كال يغني، لذلؾ ال بد أف يك
 نظـ بيا دراستو كصمتو بربو كنفقاتو.يالعممية كالسمككية كالمالية التي 

حيث قسميا عمى النحك  ،حياة المؤمف بمظاىر األعماؿ التي يرضي اهلل تعالى مئف تمتكيرل أنو ينبغي أ
 -:اآلتي
 ف.آكقراءة القر دعية سبلمية في اليكـ كالميمة: كالصمكات كاألمظاىر األعماؿ اإل -ُ
 سبكعي: كالدركس كليمة الكتيبة كصبلة الجمعة كالرحبلت.مظاىر النشاط األ -ِ
يكـ النصيحة، يكـ  :لى عدة أياـ كأعطى كؿ يكـ اسمان إمظاىر النشاط الشيرم: كقسميا الشيخ  -ّ

 خرة، يكـ العيادة، يكـ الزيارة في اهلل، يكـ اإلصبلح، يكـ الصدقة، يكـ الريؼ.اآل
 أداء الزكاة. ،سبلمية، االعتكاؼط في السنة: االحتفاؿ بالمناسبات اإلمظاىر النشا -ْ
 ، أداء الحج، المشاركة في الجياد بأنكاعو.مظاىر النشاط في العمر: أف يككف البيت مسممان  -ٓ

فالحماس كحده ال يغني في الدعكة، كالعقؿ كحده ال يغني، فبل يستخفنا الذيف ال : "سعيد حكل يقكؿ الشيخ
 . (ُ)"تفزنا الشر القريب، كالمتقدـ عف الصؼ كالمتأخر عنو في الصبلةيؤمنكف كيس

ف صكر العمؿ كثيرة في الخدمة المعاصرة لئلسبلـ، مثؿ: العمؿ الفردم كالعمؿ خبلؿ أسرة أالشيخ  كيرل
 أك مجمكعة.

أف يككف عبة أك مركز أك جياز، الميـ ف يككف العمؿ ترسمو القيادة أك األفراد، أك في إدارة شي أكيمكف 
 .(ِ)لئلنساف عمؿ يصب في خدمة اإلسبلـ

  .(ّ)سبلمي أك الجماعةفي العمؿ ىك كسب عضك جديد إلى الصؼ اإل ،كيرل الشيخ أف أىـ شيء
 الخطوط المتوازنة الثالثة: 

 ،) العمـ كالتربية كالجياد( :خكاف المسمميف ثبلثةركاف دعكة اإلأف أ -رحمو اهلل –سعيد حكم  يرل الشيخ
 ختؿ كاحد منيا اختمت الجماعة.فإذا ا

 الشخصية معرضة لمزلؿ العممي كالفكرم. ىفبدكف عمـ بالثقافة تبق
 خبلص كمرضاة اهلل كالثقة بالجماعة.كبدكف تربية ال يتحقؽ اإل

                                                
 (.َٔالمدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: )ص: ((ُ
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 .(ُ)كبدكف جياد ال يتحقؽ ىدؼ مف أىدافيا، كباجتماعيا يككف التكامؿ عمى مستكل الفرد كالجماعة
 تحقيؽ ىذه المعاني ىي: كيذكر الشيخ أف كسائؿ

 نظام الحمقات لتحقيق العمم: -ٔ
كىك النظاـ الذم يحققكف فيو ركف العمـ كمبدأ الجير باإلسبلـ كمكضكع الدعكة العريضة 

 المفتكحة، ككذلؾ إليجاد رأم عاـ صالح.
ف تككف في البيكت، كىناؾ حمقات خاصة كتككف في أجد كيمكف اكىناؾ حمقات عامة تككف في المس

 ف تككف في المسجد.أكيمكف  البيت
خاطب بيا كؿ الناس خطابان عامان كيدعي ليا كؿ كنقصد بالحمقة العامة: التي يي : "لسعيد حك  الشيخ قاؿ

  .(ِ)بيا عمـ خاص أك مجمكعة مف العمكـ" ىعطالناس، كنقصد بالحمقة الخاصة: التي يي 
رات ك خكاف كالدت المسجد لغير اإلخكاف كىك أف حمقاكينتقد سعيد حكم تصكران مغمكطان عند بعض اإل

 ال قميبلن.إالعممية لغيرىـ، فبل يحضركف حمقات العمـ 
 يقكؿ: "إنني، ف يدعكا إلييا كيحضركىاأخكاف بذؿ أقصى جيد لتغييره، فعمى اإلأنو يجب أف يي  كيرل

 . (ّ)"بؿ قد أىممناىا إىماالن تامان  ؛ألنظر بأسى إذ أجد أف ىذه الثغرة يممؤىا غيرنا
 التكوين لتحقيق خط التربية: أسر -ٕ

سبلـ، أما نظاـ األسر فميمتو الربط في اإل ـأف نظاـ الحمقات ىك لتقكية الربط العا يرل الشيخ
 طبلؽ الطاقات، كيدخؿ فيو نكعاف مف األسر:ا  سبلـ كأىمو ك الخاص في اإل

 مؿ اليكمي.طبلؽ طاقة المسمـ في العأسر العمؿ إل ،أسر التككيف ميمتيا التربية عمى العضكية
نساف ال بد لو مف مرب، كالعضك الذم يريد السير في الجماعة ال بد أف ف اإلإ": سعيد حكل الشيخ يقكؿ

 . (ْ)"يربيو كاحد منيا قد تخرج قبمو، إذ بدكف تربية كمرب ال تصمح األمكر
 لى ثبلث:إخكاف قسـ درجات العضكية في جماعة اإل قد الشيخ أف كأنكه في ىذا المقاـ

 ، كمنفذ، كنقيب.نصير ،ارثعضك ك 
 ير.صن ،منفذ ،عضك نائب، نقيب :ستاذ البنا فييأما في تقسيـ األ
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- 225 - 

 

 موضوع الزي والييئة: 
يبلحظ أف األستاذ سعيد حكل يكلي ىذا المكضكع اىتمامان في مكضكع التربية كخصكصان مف 

 كصؿ إلى درجة النقيب في جماعة اإلخكاف.
فيرل أف  ،ركز الشيخ عمى البنطمكف كالمحية بشكؿ خاصفيرل أنو مكضكع دقيؽ كحساس، حيث يي 

 يمثؿ العقمية األكركبية كيتنافى مع اآلداب اإلسبلمية. "البنطمكف"
أما المحية فيرل أف الذم يتركيا مريض الفطرة إلى حد كبير، فيي الفارؽ بيف الطفكلة كالرجكلة، لكثرة 

 ف يحرص عمى تعميـ الزم كالييئة.أمف التـز بيا ك حاديث الكاردة فييا، فأبسط الحرص أال ينكر عمى األ
 .(ُ)أك القميص كالعمامة كالقمنسكةالقميص  ؛زياء العربيةكيرل أف أبسط األ

 أسر العمل لتحقيق خط الجياد: -ٖ
لما كانت عممية التغيير السياسي ترتكز عمى الحركة اليكمية في إطار التنظيـ السياسي، 

سعيد حكل أف أنكاع الجياد خمسة: المالي كالتعميمي كالسياسي حيث يرل  ،فأصبحت أسر العمؿ ميمة
 كالمساني كباليد.

كتتألؼ أسرة العمؿ مف أعضاء حصمكا عمى رتبة العضكية الكاممة، ككؿ كاحد مسؤكؿ عف نكع مف أنكاع 
 الجياد داخؿ األسرة.

ثنيف: العمؿ العاـ د مف االسعيد حكل أنو ال ب الشيخكفي المفاضمة بيف العمؿ العاـ كالتككيف الفردم يرل 
ألف العمؿ العاـ يكجد مناخان فكبلىما الـز  ؛في ضكء الخطكط العامة لو، كاالتصاؿ الفردم كالتككيف

 . (ِ)كأىـ شيء في العمؿ الخاص كالعاـ ىك شخصية الداعية ككمالو ،فبل بد مف الجمع بينيما ،كضركرم
 قضايا رئيسة في عممية التكوين: 

 اؾ قضايا تخص األخ النقيب الذم يرشح لرتبة األخ النائب:أف ىن الشيخيرل 
 موازين النجاح في تربية العضو النقيب: -ٔ

يجاد األخ المتحمي باألخبلؽ العميا كيممؾ الطاقة القادرة عمى إأف ىدؼ تربية العضك ىك  يرل الشيخ
 كاجتمعت لو الثقافة بشتى أنكاعيا كيمتمؾ القدرة عمى النقؿ. ،االنتاج
 سالمي:النضح اإلمعوقات  -ٕ

الجاىمية في النفس،  بركاسك  ،مف ىذه المعكقات: المناخ الجاىمي غير المبلئـ أف الشيخكيعتبر 
 كاستعماؿ تعبيرات الغير، كعدـ القدرة عمى التخمص مف أمراض النفس.
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كا ىذه ف يبلحظكا ىذه بعضيـ بعضان، كال بد لمقائميف بأمر التربية مف أف يبلحظأال بد لئلخكاف : "كيقكؿ
 . (ُ)"عضاء عميياالمعاني كيحددكىا كينبيكا األ

 طرائق التربية:  -ٖ
 التي يسمكيا المربي ثبلثة:  الشيخطرائؽ التربية عند 

 كة كىي أىميا كأسرعيا.سة كاألك التربية بالقد - أ
 النصيحة كمعالجة العيب. - ب
 .(ٕ)التدرج كاالنتقاؿ - ت

 أفضميات العمل: 
داية في العمؿ ىك البحث في المنطقة كالمجاؿ عف أف نقطة الب -رحمو اهلل –الشيخ يرل 

أف  ،ثـ تككينيـ تككينان صالحان، كبعد ذلؾ االنطبلؽ، بشرط ،األعضاء المرشحيف لرتبة النقيب أك النائب
 .(ٖ)يتـ ذلؾ في مناخ مناسب

ريع جزئية مف الدعاة يشغمكف أنفسيـ ابتداء بمشا نقطة البداية إذف صناعة الرجاؿ، إف كثيران ": الشيخيقكؿ 
فعمرانية أك غير  ف يستنفدكا طاقاتيـ في االبتداء أسبلمية ال يصح يف في الجماعة اإلممالعا عمرانية، كا 

 . (ْ)"ال في تككيف الرجاؿإ
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 الثالثالمطمب 
 والستكمال التكميل

جعؿ الشيخ سعيد حكل قضية تكميؿ جكانب اإلنساف اإليجابية كمكاصفاتو كمميزاتو، ككذلؾ  
استكماؿ األجيزة الدعكية ضمف المنيج الحركي، حيث ال تستقيـ جماعة أك حركة حتى يككف األعضاء 

، ككذلؾ سبلمة األجيزة الدعكية العاممة في حقؿ ةعمى مكاصفات محددة مف األخبلؽ كالتدريب كالكفاء
 الدعكة.

 : أوًل: التكميل
 بية كمكاصفات كماؿ كميزات عمؿ.يجاإنساف لجكانب بقضية التكميؿ: تكميؿ اإل الشيخيقصد  

، كبقدر نتاج كبيران لمكاصفات كماؿ كميزات عمؿ يككف اإل كفمستكمم فبقدر ما يككف عند الجماعة أعضاء
 عند اهلل. د أعضاء مستكممكف لشركط الربانية يككف السير مرضيان كجى ما يي 
نجاحنا في كؿ شيء كعندما نيمؿ  إف تكميمنا إلخكاننا ىك الكاجب الدائـ الذم يتكقؼ عميو": الشيخ يقكؿ

 . (ُ)"ىذا الجانب فإف أمكرنا كميا تككف الى تقيقر كتراجع
لي ضياعيا كانتيائيا كتصؿ إلى إسبلمية في التكميؿ يؤدم سعيد حكل أف فشؿ الحركات اإل الشيخ كيرل

 شي كالضياع.لى التبلإف الفشؿ في العمؿ المكافئ يؤدم ألى النار في اآلخرة، ك ا  الخذالف في الدنيا ك 
ة عمى نيعضاء، استكممت األجيزة مبذا استكمؿ األفإ ،بيف التكميؿ كاالستكماؿ ف ىناؾ تبلزمان أ كيرل
 .(ٕ)الرجاؿ

كال تجديد بدكف رجاؿ أخذكا حظيـ مف الكماالت  -ذف اهللإب –إننا حركة تجديدية في ىذه األمة فيقكؿ: "
 . (ّ)جدد كؿ ما في ىذه األمةف تأسبلمية، كال تجديد ببل أجيزة قادرة عمى اإل

 التكميل: ثانيًا: 
جيزة متكقؼ عمى تكميؿ ألف استكماؿ األ ؛كجب مف االستكماؿف التكميؿ أىأ سعيد حكل يرل األستاذ

أف عممية التكميؿ متعددة الجكانب، كأف عمى الفرد أف يبذؿ جيدان في تكميؿ نفسو كال  لكير  عضاء.األ
ف يأخذه دكف الجماعة، كمنيا ال بد فييا مف أنساف ـ كبير منيا يستطيع اإلينتظر األكامر مف القيادة، فقس
 :(ٗ)الجماعة ليكمؿ االنساف فييا

                                                
 (.ُِٓالمدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: )ص: ((ُ
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 بػ كبدأ أف أقساـ التكميؿ اثنا عشر نكعان: كيرل
 اإليمان والعمل الصالح:-ٔ

يماف كالعمؿ الصالح كالتكاصي بالحؽ كالصبر ىك األساس، حيث اقتبس ىذا ف اإلأ لحيث ير  
 .( ّ)العصر:   ژ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ ژ :ؿ مف قكلو تعالىصاأل

 مر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.لى الخير كاألإالدعكة  ىك أف مظاىر التكاصي لكير 
ف ينضج أكعبلمة النجاح في ىذا النكع ىك  ،كيدخؿ في العمؿ الصالح: الصبلة كاالنفاؽ كالصكـ كالحج

ضج عممو كيتقف تبلكة القرآف كيألؼ الذكر كالعمـ كاألمر بالمعركؼ كالنيي يماف القمبي كالعقمي عنده كيناإل
 .(ُ)عف المنكر

 :قضايا األخالق واآلداب-ٕ
 ف كرياض الصالحيف كاألذكار.آ: القر يقدـ أكالن  ؛عدة مراجع ليذا التكميؿ الشيخيعدد  
ك)مف أجؿ خطكة إلى  (كأخبلقان  قافةن ك)جند اهلل ث ك)خمؽ المسمـ( رسالة التعاليـ( ك)أخبلقنا االجتماعية(ثـ )

 سعيد حكل. لمشيخ األماـ( كاألخيراف
أف  يرل، كما دب دكائر: اآلداب مع اهلل، كاآلداب مع األحياء، كاآلداب مع األشياءأف األ الشيخ كيرل

لى عمـ إف كؿ كماؿ يحتاج أأبرز أخبلؽ المسمـ التقكل كالطاعة فيما عبلمتا النجاح في التكميؿ، ك 
 .(ِ)كعمؿ

 التدريب الجسمي والتدريبي:-ٖ
خكاف ال يعني الخركج عمى القانكف كال يشكؿ اإل دف االعتناء بالرياضة كالكشفية عنأ الشيخ يرل 
 عمى النظاـ العاـ، حيث ينفي تيمة اإلرىاب عف الجماعة. خطران 
ف يمارس أال بد حيث ، خكاف المسمميفاإل دبلـز كجكد المساجد مع النادم الرياضي كالكشفي عنكقد تى 
مع إعطاء كؿ رياضة ما يمـز لتككف شرعية  ،مف الرياضة اليكمية أك الشيرية أك العضمية خ أنكاعان األ

 .(ّ)مع عدـ إغفاؿ تدريب المرأة مع عدـ الكقكع في محظكر شرعي ،غير محرمة
بات تخرجيا ف نكتب عنيا كتاأف عمينا أف نبلحظ كنحف نتكمـ عف ألعاب القكة أعمينا "الشيخ: يقكؿ 

 .(ْ)"مصطمحاتيا في أصؿ نشأتيا لنعطييا اصطبلحاتنا كنحررىا مف ارتباطاتيا األكلى

                                                
 (.َُّانظر: المدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: ) ((ُ
 (.ُْٓانظر: المصدر السابؽ: ) ((ِ
 (.ُّٓ: )نفسوانظر: المصدر  ((ّ
 (.ُٔٓ: )ص:نفسوالمصدر  ((ْ
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 التدريب األمني:-ٗ
ف تعتمد نظرية أمنية كتربي عمييا أبناءىا كتربي عمييا المسمميف، كذلؾ كأثر ناتج أال بد لمجماعة  

 .(ُ)عف انكشاؼ المسمميف لؤلعداء
 التدريب الروحي:-٘

ف الجماعة اعتمدت مبدأ الدكرات كركزت عمى الجانب الركحي منذ نشأتيا بسبب أ يخيرل الش 
 .(ِ)طغياف المادة ككثرة الشيكات

 دائرة الثقافة اإلسالمية:-ٙ
 الفقوف الدراسات الحديثة تكمؿ عمكـ أ كيرلف يأخذىا، أمف الكتب التي يجب  يذكر الشيخ عددان  

 كيرل، ـ كالدراسات مطمكبة مف الطبقة القيادية كليس مف كؿ الناسف ىذه العمك أ لكالتكحيد كاألخبلؽ، كير 
 .(ّ)الحد المتكامؿ مف الثقافة منيا بمف مرحمة األخ النقيب يطأ
 دائرة الثقافة المعاصرة:-ٚ

خكاف نحك الحصكؿ عمى ف تكجو الجماعة اإلأنو ال بد أخكاف ال يركزكف عمييا، ك ف اإلأ الشيخ لير  
ي الشؤكف السياسية كفي شؤكف بمد األخ، كىك نكع مف تأىيؿ رجؿ الدكلة ثقافة معاصرة كخاصة ف

 .(ْ)المعاصر
 التأىيل لعمل إسالمي:-ٛ

لى تأىيؿ خاص، فأم أخ يؤىؿ لميمة أك إسبلمي تحتاج كثير مف األجيزة التي يحتاجيا العمؿ اإل 
 .(ٓ)ف كاحدآي كىذا يحتاج إلى عمـ كتربية ف، ف تؤىمو القيادة لذلؾأعمؿ أك مكضكع ال بد 

 سالم:السير العممي في مقامات اإل-ٜ
لى عمـ كعمؿ عمى إمف يتفطف ليا، كىذه المقامات تحتاج  ف ىناؾ مقامات خمس نادران أ الشيخ لير  

 الشكر.-التقكل-حسافاإل-يمافاإل-ضكء العمـ كىي: اإلسبلـ

 گ ک کک ک ڑ ژ قاؿ تعالى:مف كؿ مقاـ مف ىذه المقامات  حظوف يأخذ أكيفترض مف كؿ مسمـ 

 .(ٔ) (ُْ)الحجرات:  ژ  گ

                                                
 (.ُٔٓانظر: المدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: ) ((ُ
 (.ُٕٓانظر: المصدر السابؽ: ) ((ِ
 (.ُٕٓ: )نفسوانظر: المصدر  ((ّ
 (.َُٔ: )نفسوانظر: المصدر  ((ْ
 (.ُُٔ: )نفسوانظر: المصدر  ((ٓ
 (.ُُٔ: )نفسوانظر: المصدر  ((ٔ
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 التدريب العممي الدعوي:-ٓٔ
كالتربية كتزكية النفس كتعميـ الناس،  - -لى اهللإيا ىي الدعكة بنساف ؿ اإلمي كٍ مف األشياء التي يى  

 تقاف الخطابة كالدرس.ا  فيدرب عمى مخاطبة الناس كالدعكة الفردية ك 
 .(ُ)اب، كالسمبيات كاإليجابياتكعمى المربي أف يبيف لو الخطأ كالصك 

 مراتب العضوية: -ٔٔ
كىضـ  ،الشخص ىذه الخصائص ذا تكافرت في ىذاإال إعطى ف درجة العضكية ال تي أ ل الشيخير  
ف يسيركا عمى ذلؾ كعمى أكعمى كؿ األجيزة كعمى كؿ االخكاف ": -رحمو اهلل -يقكؿ ج الجماعةبرنام

 .(ِ)"جية ما ال تتساىؿ في إعطاء صفةالقيادات ذات العبلقة أف تتأكد مف أف 
 لختصاص الحياتي:ا-ٕٔ

ر لو اختصاص حياتي، كال بد ف يككف رجؿ قمة في اختصاصو حيثما تيسٌ أكؿ كاحد  الشيخيطالب  
 .(ّ)أف يغطي االسبلميكف كؿ اختصاصات الحياة برجاؿ قمة

 الستكمال:ثانيًا: 
 العمؿ. القادرة عمىجيزة بقضية االستكماؿ: استكماؿ األ الشيخكيقصد 

لتحمؿ  جاىزة تككف الجماعة بقدر ما فبقدر أف تككف أجيزة الجماعة متعددة كذات كفاءة عالية في العمؿ
 .(ْ)ثقؿ كؿ مرحمة
لى إكيحتاج كؿ جياز ، استكماؿ األجيزة، كالمراحؿ الى أجيزة متعددة كمتطكرة متجددة :الشيخكمعناه عند 

كال بد مف تحديد ميمة كؿ جياز، كمبلحظة خصائص عناصر ، اء كالبناءتأىيؿ، فبقدر التأىيؿ يككف األد
 الجياز ككضع البرامج المبلئمة.

كالمالي، كالسياسي، كالدعكة  جياز التعريؼ، كالتككيف، كالتنفيذ، إلييا: ةجيزة التي بحاجأف األ الشيخ كيرل
 .(٘)عبلـكاإل
 
 

                                                
 (.ُٕٔانظر: المدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: ) ((ُ
 (.ُٖٔ: )ص:السابؽ المصدر ((ِ
 (.ُٗٔ: )نفسو المصدر ((ّ
 (.ُِٕ: )ص:نفسوالمصدر  ((ْ
 (.ُِٖ-ُِٕ: )نفسوانظر: المصدر  ((ٓ
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 المطمب الرابع
 النظام والتنظيم والنتماء

ف أسباب بيٍّ تنظيـ، كيى اللى إلشيخ سعيد حكل في ىذا الجانب أىمية انتماء المسمـ يناقش ا 
 ف يككف منظمان.أكيذكر شركط التنظيـ، كما يشير إلى أف العمؿ ال بد  ،االرتباط بجماعة

  أوًل: النظام:
ؿ المنظـ ال بالعمإالشيخ سعيد حكل أف األىداؼ التي يريد األفراد تحقيقيا ال يمكف أف تتحقؽ  لير  

، كأف العالـ يتكاطأ بقكاه ياتكميفان شرعيان بتحقيؽ أىداف ةف الجماعة المسممة مكمفأ لكالتنظيـ الصالح، كير 
 الكافرة الضخمة ليحكؿ دكف تحقيؽ تمؾ األىداؼ.
 لذلؾ ال بد لمجابية ىذه القكل الباغية مف أمريف:

 العمؿ المنظـ.-ُ
 التنظيـ الصالح.-ِ

كال بد أف  ،كمف ثـ كاف ال بد لممسمـ مف االرتباط بجماعة منظمة": ذلؾ بقكلو سعيد حكل كيؤكد الشيخ
  .(ُ)"يككف ىذا التنظيـ صالحان 

لتطبيؽ مبدأ أف كراء كؿ فرد  العممي الطريؽ خكاف المسمميف ىـ الذيف فطنكا لذلؾ كساركا فيف اإلأكيرل 
 .(ٕ)صالح تنظيـ صالح

 ثانيًا: التنظيم: 
 لممسمـ لعدة أسباب: ان يشرع ان ف االرتباط بجماعة منظمة كاجبأسعيد حكل  الشيخ يرل
 سبلـ ال تتحقؽ إال عف طريؽ الجماعة.ف أىداؼ اإلإ-ُ
 ف الكالء لممسمميف ال يتحقؽ في ىذا العصر إال في جماعة.إ-ِ
 ،(ٗٓ)النساء:  ژ یی  ی یژ ف أكلى مف يقدـ لو المسمـ طاعتو ىي الجماعة، قاؿ تعالى: إ-ّ
  .(٣)(النَّارِ  ِإَلى َشذَّ  َشذَّ  َوَمنْ  الَجَماَعِة, َمعَ  المَّوِ  َيدُ ) :--قاؿك 
 ال يتحقؽ االسبلـ بأخبلقو كمعانيو إال داخؿ الجماعة.-ْ

                                                
 (.َُٕ)ص: :المدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف ((ُ
 (.َُٕالمصدر السابؽ: )ص:انظر:  ((ِ
(، المستدرؾ عمى ْٔٔ/ْ(، )ُِٕٔ) :ما جاء في لزـك الجماعة، رقـ الحديث :أبكاب الفتف، باب :سنف الترمذم: كتاب ((ّ

طاعة  :السير، باب :(، صحيح ابف حباف: كتابُٗٗ/ُ(، )ِّٗ) :العمـ، رقـ الحديث :عمى الصحيحيف لمحاكـ: كتاب
 .، المصدر نفسو(. صححو شعيب األرنؤكطّْٖ/َُ(، )ْٕٕٓ) :األئمة، رقـ الحديث
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 كثير مف الثقافة االسبلمية ال تككف إال داخؿ الجماعة.-ٓ
 .(ٔ)لى العمؿ، فبل تمكت حركتوإنساف التنظيـ يدفع اإل-ٔ

بلؿ التنظيـ يتكاصى المسممكف بالحؽ كالصبر كيقيمكف أنكاع الجياد، كما كمف خ: "-رحمو اهلل -يقكؿ
 . (ِ)"ـ التيارات الكبرلضيساعدكف بعضيـ عمى االستقامة الكاممة فبل ينجرفكف في خ

 شروط التنظيم الصالح: 
 ال بد لو مف شركط، كىي في نظره كاآلتي: ف التنظيـ حتى يككف صالحان أ الشيخيرل 
 أسو قيادة تعرؼ ىدفيا ككسائؿ تحقيؽ األىداؼ.أف يككف عمى ر -ُ
 .(ّ)أف يككف لمتنظيـ منياج ثقافي تربكم سميـ، كخطة شاممة-ِ
 أف تككف حركة التنظيـ سميمة مستمرة متكازنة.-ّ
 أف يضـ التنظيـ أعضاءه حيثما كانكا.-ْ
 .كالقاعدة تكفر الثقة بيف القيادة-ٓ
 لتنظيـ.أف يككف كؿ كاحد في مكانو المناسب في ا-ٔ

القيادة كالتسيير فيو مف  و كتقتمو أف يصؿ إلى مركزشمٌ ف أخطر قضية تكاجو التنظيـ فتي إإذ " :الشيخيقكؿ 
 . (ْ)"كفاءاك مف يتجاكز األ ءن ليس كؼ

 .(ٓ)يحكـ التنظيـ قكاعد معترؼ بيا تراعي األمكر السابقة -ٕ
 أىمية األنظمة والموائح لمتنظيم: 

 :اآلتية لؤلسباب ؛نيايراىا الشيخ قضية ال بد م
 طاره كالعمؿ فيو نظامان كلكائح.ا  يقتضي تحديد بنية التنظيـ ك -ُ
 سبلمية.مة اإلعممية إنقاذ األ ال بد مف نظاـ تقتضيو-ِ
 .(ٔ)ال تقكـ دكلة اإلسبلـ إال بالجياد، كال جياد ببل تنظيـ كتنسيؽ كتعاكف-ّ

 ي: أتما ي يف يراعأف ىذا النظاـ ينبغي أكيرل الشيخ 

                                                
 (، كما بعدىا.َُٕانظر: المدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: )ص: ((ُ
 (.ُِٕ: )ص:المصدر السابؽ ((ِ
يركز الشيخ سعيد حكل خبلؿ مؤلفاتو ككتاباتو عمى التخطيط، كيرل أنو مف األمكر الميمة جدان، فبل نجاح لمعمؿ إال  ((ّ

 ث ألؼ كتابان كامبلن في التخطيط )جند اهلل تخطيطان(.بالتخطيط، حي
 (ُّٕالمدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: )ص: ((ْ
 (.ُٕٓ-ُّٕالسابؽ: )ص: انظر: المصدر ((ٓ
 (.ُْٕ: )ص:نفسو انظر: المصدر ((ٔ
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 سبلمي.االستفادة مف تجارب العمؿ اإل-ُ
 لى الرجاؿ كالبناء كالكماؿ.إسبلمية احتياجات الحركة اإل-ِ
 الشكرل، مراعاة الكفاءة لمف يصمكف إلى القيادة.-ّ
 سبلمي جميع مرافؽ الحياة.شمكؿ العمؿ اإل-ْ
 ؾ لممسمميف.ف يككف التنظيـ ىك العقؿ المفكر كالمحرٌ أ-ٓ
 ة الصؼ كتحرؾ الجياد.تجديد الطاقات كحماي-ٔ
 التبلحـ بيف القيادة كالقاعدة.-ٕ
 .(ُ)ظمـ فيو أحدتحقيؽ الكضع السميـ الذم ال يي -ٖ

منيجو الحركي بمنيج جماعة اإلخكاف المسمميف التي ينتمي  ربطقد  الشيخ سعيد حكل يتضح أف 
ؿ مف أسس الفكر ككاف لو تقسيـ خاص بفكره نظران لسعة اطبلعو كقراءتو الكاسعة، حيث جع ،إلييا

الحركي فقو التككيف كالعمؿ، كجعؿ كذلؾ التكميؿ كاالستكماؿ ضمف أسس منيجو الحركي، كختـ منيجو 
 بالنظاـ كالتنظيـ كاالنتماء.

 ثالثًا: النتماء: 
ف نضيؽ أنو ال ينبغي أ كيرلسبلمية، إلى أم جماعة إ االنتماءسعيد حكل عف  الشيخيتحدث  

كتمنع  لئلسبلـف تجمع العامميف أستاذ البنا تحاكؿ ف دعكة األأكيبيف  ،سبلميةإعة لى جماإباالنتماء  رعان ذ
 الحؽ ألم أحد أف يأخذ الحؽ أينما كجد. يتجريحيـ كتعط

لئلسبلـ  كجده، كال يمنعكف عامبلن  ىمف أخذ الخير أن خكاف المسمميف ال يمنعكف مسممان اإل الشيخ: "إفقاؿ 
  .(ِ)"ف يككنكا صفان كاحدان إلقامة فرائض اهللأكنيـ يطالبكف كؿ المسمميف أف يعمؿ اذا لـ يرتكب إثمان، كل

 خكاف المسمميف، فميس كجكدىا عذران ف يقكـ كؿ مسمـ بإصبلح الظكاىر المرضية في اإلأكال يرل حرجان 
 لعدـ المشاركة في إزالتيا.

ساس لقياـ جماعة ف األف تكك ف دعكة البنا ىي كحدىا تصمح ألأسعيد حكل ىنا يعتبر  الشيخإال أف 
 .بجماعة اإلخكافالشيخ  إعجابالمسمميف، كىذا مف 

 .(ّ)خر مف مؤلفاتوآسبلمية عمميا متكامؿ كما قرر في مكضع فالجماعات اإل
الصحيحة ىي دعكة األستاذ البنا، كأف عمى  االنطبلقةكذىب الى أبعد مف ذلؾ، حيث يرل أف نقطة 

 عة.ستفرغ لتقكية ىذه الجماأف تي  دالجيك 

                                                
 (.ُٕٓالمدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: ) ص: ((ُ
 (.ِْٖالمصدر السابؽ: )ص: ((ِ
 (.ِٖاهلل تخطيطان: )ص: انظر: جند ((ّ
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 .(ُ)ف لـ يكف فالمكدة كالدعاءإلى االنتماء إلييا، فإف لـ يكف فالتعاكف، فإكىك يدعك كؿ مسمـ 
 كىذا منو جميؿ في جمع المسمميف عمى التعاكف بيف الجماعات كعدـ التعصب في جماعة كاحدة.

كسطية كنظرة الشيخ أف جماعة اإلخكاف ىي المؤىمة إلمامة المسمميف، لما تتميز بو مف  فمف كجية نظر
 شاممة كجيكد متكاممة.

لى االنتماء إلييا، فإف لـ يكف فصيغة لمتعاكف، فإف لـ يكف إكليذا كمو فإننا ندعك كؿ مسمـ ": يقكؿ الشيخ
 . (ِ)"كىذا أقؿ ما نطالب بو كؿ مسمـ ،فالمكدة كالدعاء

 .(ّ)-رحمو اهلل –لبنا ستاذ اأنو نقؿ ىنا كبلـ األ عممان يتحدث الشيخ عف االنتماء في ثبلثة فقرات: 
 أوًل: درجات النتماء والعضوية: 

 درجات: أربعبنا أف االنضماـ لئلخكاف عمى يذكر األستاذ ال
ىك األخ المساعد الذم استعد لمصبلح، ككافقت إدارة الدائرة عميو كتعيد بتسديد  النضمام العام:-ٔ
 الشتراؾ المالي.ا
 بعد مكافقة إدارة الدائرة. ،لذم أدل كاجباتو التي تقرىا الجماعةىك األخ المنتسب، ا النضمام األخوي:-ٕ
داء كاجبات أخرل تقرىا الجماعة، كتكافؽ أكىك األخ العامؿ، كىك الذم تزيد عمى  النضمام العممي:-ٖ

 عميو إدارة الدائرة.
 ،عامة تليسكىي مف حؽ األخ العامؿ، كتزيد كاجباتو عف المرتبة السابقة، فيي  النضمام الجيادي:-ٗ

 . (ْ)عمى كاجباتو السابقة محافظودارة عميو كيثبت لمكتب اإلرشاد كتكافؽ اإل
 ثانيًا: الشروط النفسية لالنتماء:

 كىي خمسة شركط عند األستاذ البنا:
ؤثرة، تبع، كالدنيا المي طاع، كاليكل المي المي  حَّ مف الشي  صبلح الفرد لمعمؿ الجماعي: فيككف خاليان -ُ
 رأم، كعدـ حفظ العيكد كاألمانات. عجاب بالكاإل
ذا إفبل بد أف يتطير كؿ فرد مف أفراد الجماعة مف الحسد ": سعيد حكل الشيخ التطير مف الحسد: قاؿ-ِ

 .(ٓ)"ما أريد ليذه الجماعة أف تبقي كتمة كاحدة

                                                
 (، كما بعدىا، بتصرؼ.ُّٖالمدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: )ص: ((ُ
 (.ِٖٓ: )ص:المصدر السابؽ ((ِ
 (.َِِ)ص: أنظر: مذكرات الدعكة كالداعية: ((ّ
 (، كما بعدىا.ِٖٓانظر: المدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: )ص: ((ْ
 (.ِٖٗ: )ص:المصدر السابؽ ((ٓ
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  ى     ى ې ژقاؿ تعالى: لذلؾ  ؛القدرة عمى الجندية: كمظيرىا الطاعة التامة كالنظاـ كاالستعداد-ّ

 .( ّٖ)القصص: ژ  ائ
)التكبة:  ژ  گ گ ک ژقاؿ تعالى:  ،التمثؿ بالصفات التي يستحؽ صاحبيا رحمة اهلل-ْ
ُٕ ). 
ف عمى الفرد أكيرل الشيخ سعيد حكل ، كىك شرط أساسي لقياـ عممي جماعي يماف باإلسبلـ كمو:اإل-ٓ
فإف كاف غير راضو عف كضع جماعة، قدمو الفقد يككف مأمكمان كقد تي  ،ف يتحمؿ كيصبر عمى الجماعةأ

 .(ٔ)قناع اليادئ مع االلتزاـ الكامؿعميو اإل
لي نفسيات معينة كاستعداد خاص، كما لـ يكف إف السير داخؿ الجماعة يحتاج إ": -رحمو اهلل–كيبيف 

 .(ِ)"نو ال يستطيع السير كالصبرإنساف عنده ىذه النفسية كىذا االستعداد فاإل
 ء في األحوال العادية:ثالثًا: أطر النتما

كفرؽ الرحبلت ليتربى عمى الدعكة  (ٖ)لى الحمقات العامة، كأسر التككيف اإلخكانيةإكمعناه: أف ينتسب  
 لمجياد. العمميجكاء االستعداد الركحي أش يليع (ْ)كالخشكنة، كنظاـ الكتائب

 في خدمة جماعة اإلخوان: -رحمو اهلل –الشيخ  جيود
لجماعتو كحركتو، كقد تكزعت خدماتو بيف التأليؼ كالتنظير إلييا كالدفاع عنيا،  قدـ الشيخ خدمات جميمة

 عمى بندييف: في خدماتو الجميمة كسكؼ أقتصر
 

                                                
 (.َِِنظر: مذكرات الدعكة كالداعية: )ص:ا ((ُ
 (.ُِٗالمصدر السابؽ: )ص: ((ِ
مثؿ األساليب لتربية الفرد تربية أىي المبنة األكلى في بناء الجماعة كتككينيا، كما أنيا أساس التككيف لؤلفراد، ك األسرة:  ((ّ

. كيكيبيديا تاب اهلل كسنة رسكلو متكاممة، تتناكؿ كؿ جكانب شخصيتو، كتصكغ ىذه الشخصية صياغة إسبلمية كفؽ ك
 )مكقع الجماعة عمى شبكة االنترنت(. االخكاف المسممكف

في تربية مجمكعة مف اإلخكاف. يقـك ىذا األسمكب عمى تربية الركح، كترقيؽ القمب، كتزكية  خاصان  تعنى أسمكبان  :الكتيبة ((ْ
كقد فيمت ، كلمتيجد كالذكر كالتدبر كالفكر بصفة خاصةالنفس، كتعكيد البدف كالجكارح عمى االستجابة لمعبادة بعامة 

الجماعة منذ نشأة نظاـ الكتائب ؛ أف الكتيبة جياد لمنفس كجياد لمشيطاف كنزعاتو، كما أنيا إعداد لمفرد إعدادا جياديا، 
عند الجماعة مفيكـ  كلمكتيبة، يمكنو مف األخذ بأسباب القكة، قكة الركح، كقكة العقؿ، كقكة البدف كقكة الصبر كاالحتماؿ

حركي، إذ بيا يتدرب أفراد الجماعة عمى معايشة بعضيـ لبعض فترة مف الزمف ليست بالقصيرة، بؿ ليست عادية، إذ ىي 
الميؿ الذل تيجع فيو النفكس، كيركف فيو الناس جؿ الناس إلى الراحة كالدعكة ؛ ليرل اإلخكاف أنفسيـ عمى حقيقتيا يؤثركف 

)مكقع  خكاف المسممكفسبيؿ اهلل كفى سبيؿ الدعكة إليو. المصدر: كيكيبيديا اإل يتعب كالجياد فالراحة أـ يفضمكف ال
 .الجماعة عمى شبكة االنترنت(
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 أوًل: التأليف:
  :الشيخ كتابيف في خدمة جماعة اإلخكاف كقد ألؼَّ 
 :فاؽ التعاليـ(آ) في  -ُ

حيث قاـ  يا،س الجماعة كالحركة كزعيمحيث درج متبعك الجماعات كالحركات أف يقكمكا بشرح كبلـ مؤس
 بشرح رسالة التعاليـ لؤلستاذ البنا كبيف نظريات الحركة فييا. الشيخ

 في ظبلؿ األصكؿ العشريف(.بشرح رسالة التعاليـ في كتابو ) ككذلؾ قاـ الشيخ القرضاكم
 :خكاف المسمميف(ي دعكة اإلإل)المدخؿ  -ِ

 ؼ بالمؤسس كمنيج الجماعة.عرَّ خكاف كأركانيا ك حيث شرح فيو أصكؿ دعكة اإل
في الدعكة كالتربية  اإلخكاف المسممكف سبعكف عامان و الشيخ القرضاكم حيث ألؼ كتاب )كسار عمى درب

 كالجياد(.
 ثانيًا: الدفاع عن الجماعة:

بان كامبلن في كتابو أفرد با فخكاف، حيالدفاع عف جماعة اإل في ود الشيخ سعيد حكل قممحيث جرٌ 
التيـ الرئيسة خكاف، حيث أحصى لى جماعة اإلإالردكد عمى االتيامات التي كجيت  )المدخؿ( في

 لى ستة عشر اتيامان.إصمت ك المكجية لئلخكاف ف
 ".سبعكف عامان  في كتابو "اإلخكاف المسممكف ككذلؾ فعؿ الشيخ القرضاكم

عي دَّ نزاىتيـ، كال نى  سَّ مف يأحد أف يستطيع أكبر مف أخكاف المسمميف ف اإل"إ :الشيخ سعيد حكليقكؿ 
 . (ُ)"نا بفضؿ اهلل نزيوف صفَّ أكلكنا نزعـ  ،ال نزيوإالعصمة، كال ندعي أنو ال يكجد فينا 

 حزب اهلل في نظر سعيد حوى:
ر الشيخ سعيد حكل لحزب أك جماعة أك تنظيـ أسماه )حزب اهلل( كىي التسمية التي اقتبسيا ينظٌ 

ف الكريـ آحيث ذكر القر ، (ِِ )المجادلة:  ژ  ڈ ڎ ڎ ڌ     ڌ  ڍ ڍ ژ ف الكريـ مف قكلو تعالى:آمف القر 
ف قياـ حزب اهلل في كؿ قطر ىك بداية الطريؽ لحؿ كؿ مشاكؿ أالشيخ  كيرلب، ز صفات ىذا الح

 المسمميف.
ـ ربانييف أـ عامة كسكاء قاـ الكاحد منيـ بدكر كبير أالمسممكف الحقيقيكف سكاء كانكا عمماء  "ىكتعريفو: 

  .(ٕ)"ك منفردان أخريف باالشتراؾ مع اآل ،رك صغيأ

                                                
 (.ِٗٓالمدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: )ص: ((ُ
 (.ِٖجند اهلل ثقافة كأخبلقان: )ص: ((ِ
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ف إمامنا، آاهلل غايتنا، كالرسكؿ قدكتنا، كالقر "كيرل أف األستاذ البنا حمؿ ىذه المعاني كميا في عباراتو 
 كالجياد سبيمنا، كالمكت في سبيؿ اهلل أسمى أمانينا".

خاصة مستجمعة األخبلؽ قطار العربية كيؤكد أنو ال يكجد حركة أك جماعة إسبلمية قامت في األ
 .(ُ)ستاذ البنااألساسية كالمظاىر الحقيقة التجاه حزب اهلل كالجماعة التي أقاميا األ

كنت أعتقد في بداية قراءتي لكتب سعيد حكل أنو ينظر لحركة جديدة أك تنظيـ اسبلمي جديد اسمو  
 )حزب اهلل( حتى كجدت ىذه العبارة.

سماء مترادفة، إذا أخكاف المسممكف كميا ك اإلأسبلمية أك حزب اهلل ذف فالجماعة اإلا  ك "-رحمو اهلل -قاؿ
 . (ِ)"سبلـ ال سكاهحؽ كتناصر عميو كعداء لمف عاداه كالحؽ ىك اإل :كجد مضمكنيا

خكاف المسمميف، حيث قد تضطر ذاف مف اسـ اإلأخؼ عمى اآل "حزب اهلل"ف استعماؿ كممة أكيرل 
 عمؿ باسـ ما.الظركؼ الحركة االسبلمية ألخذ رخصة 

نيا جزء مف الحركة االسبلمية أف تدؿ أكال حرج أف تخرج الحركة في أم قطر باسـ جديد، بشرط 
 . (ّ)العالمية
سبلمية قدـ الحركات اإلأي تمثؿ حزب اهلل، كىي بنفس الكقت تخكاف المسمميف ىي الف دعكة اإلأكيرل 

 . (ْ)الشاممة المعاصرة
 إنما يبيف الصكرة المثالية لمجماعة الراشدة بأىدافيا كأركانيا. ،جديدان  فالشيخ ال يؤسس تنظيمان 
فيناؾ كثير مف الدعاة كالعباد  ،خكافف يككنكا في تنظيـ اإلأألعضاء حزب اهلل  كيؤكد أنو ليس شرطان 

 كالعامة أخذكا حظيـ مف صفات حزب اهلل.
طار الذم اف المسممكف في اإلسبلـ كما أخذ اإلخك خبلؽ اإلأسبلمية أخذت مف إكيؤكد أنو ال يكجد فئة 

 . (ٓ)تاىـ بو حسف البناأ
 ،آمف بجماعة اإلخكاف المسمميف كمبادئيا كأسسيا ،لقد كاف الشيخ سعيد حكل إخكانيان خالصان 

عمى نيج مؤسسيا الشيخ حسف البنا كانتيج منياجو في بناء جماعة إسبلمية تككف قاسمان مشتركان  كسار
بؿ  ؛إخكانيان مستبدان بإخكانيتو اإلسبلمية المحضة -رحمو اهلل -الشيخ سعيد  كلـ أرى  ،فك يمتقي عميو المسمم

لتككيف جماعة تمتقى عندىا مشارب  ابؿ دع ؛أراه صاحب فكرو متفتح، كدعكة كاعية، دكف إراقة دماء
                                                

 (.ِٖالمدخؿ الى دعكة اإلخكاف المسمميف: )ص: انظر: ((ُ
 (.َّالمصدر السابؽ: )ص: ((ِ
 (.َّ: )ص:نفسوانظر: المصدر  ((ّ
 (.ُّ: )ص:نفسوانظر: المصدر  ((ْ
 (.ّّ-ِّ: )نفسوانظر: المصدر ((ٓ
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 دكف تطرؼ كاستبداد في نشر ىذه الدعكة كتطبيقيا، كيثاب الشيخ ،المسمميف كتتحد عمييا أيدييـ كجيكدىـ
في طريقتو لمدعكة لئلسبلـ كنشره ككيفية إعادة مجده كقكتو بالمكعظة الحسنة كاإلقناع كالبرىاف بأف 

 .اإلسبلـ ديف صالح لكؿ العصكر كاألزماف
عجابو بكؿ  كلقد ترؾ الشيخ الحرية لمناس في انضماميـ لجماعة اإلخكاف المسمميف رغـ انتمائو كا 

المسمميف  مف ككاف رجاؤهكقد سخر كؿ كتاباتو ليا  ،ينتمي إلييا مبادئ مؤسسيا، كحبو ليا كافتخاره بأنو
ألنيا المنيج القكيـ كالسميـ في طريقو  ؛أف يقرأكا مبادئ الجماعة كيفيمكا أسسيا كينخرطكا في صفكفيا

 .العكدة إلى اهلل كمف ثَـّ العكدة إلى الديف اإلسبلمي
 

 كالحمد هلل رب العالميف
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 التوصياتالنتائج و 
عمى ما أنعـ عمٌي بإكماؿ  -سبحانو كتعالى-الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كأشكر اهلل 

ىذا البحث مف غير حكؿ مني كال قكة، كأسألو سبحانو كتعالى أف ينفعني بو كينفع بو المسمميف، كقد 
خ سعيد حكل في حرصت في بحثي ىذا عمي االختصار كالبعد عف التكسع كالتركيز عمى جيكد الشي

، شاء ربي أف أصؿ إلى الشيخ سعيد حكل مؤلفاتالشيقة في ك تعة فعقب ىذه الرحمة المم العقيدة كالدعكة،
 :عبر البنكد اآلتية أىـ النتائج كالتكصيات، أسطرىا

إف الشيخ سعيد حكل قد بدأ حياتو العممية منذ نعكمة أظافره، ككاف يتمتع بقكة الحفظ كالحرص  -ُ
 طمب العمـ. الشديد عمي

 الفترة التي عاشيا.بقية العمماء في يعد الشيخ مف المؤلفيف المكثريف في ىذا العصر بالمقارنة ب -ِ
 .أف الشيخ سعيد حكل صاحب نظرية شمكلية متكاممة تظير مف خبلؿ مؤلفاتو ككتاباتو -ّ
، مع قرآف كالسنةي كاالستدالؿ عند الشيخ سعيد حكل: التبيف لي مف خبلؿ البحث أف مصدر التمق -ْ
 .بأقكاؿ السمؼ، كعدـ إغفالو لمعقؿعتنائو ا
 تعالى هلل أثبت ككما العقمية، لؤلدلة يمتفت كلـ النقمية، األدلة عمى كحدانية اهلل إثبات في اعتمد -ٓ

 .التكحيد أنكاع كباقي الربكبية
 اىيف فيمان صحيحان، كلـأثبت الشيخ سعيد حكل أف الفطرة السميمة تساند العقؿ في فيـ األدلة كالبر  -ٔ

 يمتؼ إلى عمـ الكبلـ في فيـ العقيدة اإلسبلمية.
 اتبع الشيخ منيج السمؼ في الجمع بيف األدلة كالتكفيؽ بينيا. -ٕ
استخدـ الشيخ العديد مف األساليب في التنظير لعقيدة السمؼ؛ مثؿ األسمكب القصصي كضرب  -ٖ

 األمثاؿ كتأليؼ الكتب.
 بالكتاب األخذ إلي كيدعك، كالشيكخ العمماء كأقكاؿ لممذاىب كالتعصب التقميد بذن إلي الشيخ يدعك  -ٗ

 .بيما كااللتزاـ مباشرة كالسنة
اعتمد الشيخ عمى الكتاب كالسنة في الرد عمى االنحرافات العقدية عند الفرؽ المخالفة كالتحذير  -َُ

 منيا، كاستعاف بأقكاؿ العمماء في كصؼ عقائدىـ.
ا حقيقة عداء الشيعة ألىؿ السنة كعمي رأسيـ الخميني، كأنيـ امتداد لمرافضة الذيف سمكك  بيف الشيخ -ُُ

 .مسمؾ السب كاإلىانة ألىؿ السنة
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 الدعكة تناكؿ في دقيقان  منيجو لفنر  استكفاه إال اهلل إلي الدعكة أصكؿ في بابان  الشيخ يطرؽ لـ -ُِ
 ثبلثة إلي مرتكزاتيا كتقسيـ، أصبلن  عشر ثمانية ليإ األصكؿ ىذه كتقييـ كمرتكزاتيا كأصكليا اإلسبلمية

 . مرتكزان  عشر
أكلى الشيخ التخطيط اىتمامان كبيران كمرتكز مف مرتكزات الدعكة، كما رٌكز عمى كحدة األمة  -ُّ

 كالعامميف فييا، كلـ يجمد عند المرتكزات القديمة؛ بؿ قبؿ الحديث منيا كاالنتخابات.
لدعكة ككسائميا كأساليبيا، حيث ذكر تمؾ الكسائؿ بعد كؿ ىدؼ مف ربط الشيخ بيف أىداؼ ا -ُْ

 األىداؼ الدعكية.
ظيرت حكمة الشيخ في الدعكة حيف أحجـ عف تكفير المجتمعات التي ال تحكـ بما أنزؿ اهلل،  -ُٓ

 خبلفان لؤلستاذ سيد قطب، فكانت عند الشيخ سعة صدر كفيـ عميؽ لئلسبلـ.
 ،تعميؽ اإلخاءكعالجيا ب ،التي أكليا ضعؼ الكازع الديني الـ اإلسبلميمشكبلت العباىتـ الشيخ  -ُٔ

صبلح ذات البيف ،كنبذ الفرقة كاالختبلؼ ذابة الجفكة ،كا   كالرجكع عف األخطاء. ،كا 
 المعاصرة الثقافة امتمكت التي سبلميةاإل الشخصية كجكد ضركرة عمى دائمان  الشيخ يركز -ُٕ

 ىذه كجكد ىك سبلمياإل العمؿ نجاح سر فأ معتبران ، االلتزاـ لدييا كتعمؽ النبكية الخصائص كاستجمعت
 .الشخصيات

صبلح البيت المسمـ كتقكيمو بما أمر اهلللتزكية النفس، ك لـ يغفؿ الشيخ عف كضع منيج  -ُٖ  --ا 
 . ان لمعبلقات االجتماعية كاألسريةككضع آداب --بو، كرسكلو الكريـ

 ، حيثمنيجو الحركيكظير ذلؾ في د كالمركنة يبالتجدالدعكية و ئتميز الشيخ سعيد حكل في آرا -ُٗ
 .الشديد بالتمسؾ بالديف كالعمؿ بوالعصر مع الحرص  مكاكبة ىيدعك إل

أثنى الشيخ عمى جماعة التبميغ كالدعكة رغـ انتمائو لجماعة اإلخكاف، كلـ ييضميا حقيا في المدح  -َِ
 كالثناء.

ات في منيجو الحركي؛ كحزب اهلل كالحركة اإلسبلمية العالمية أطمؽ الشيخ العديد مف المسمي -ُِ
كجماعة اإلخكاف المسمميف، ككاف بذلؾ يقصد الصكرة المثالية لمجماعة، كىك اجتماع الحؽ كالتناصر 

 كالعداء لمف عاداه.
ل كثيران الشيخ  ادع -ِِ  ميف،خكاف المسمحركة اإل ىلإاالنتماء  ىإلي التكحد تحت راية حزب كاحد كا 

 .ييا، فإف لـ يكف فالتعاكفلإحيث ترؾ لآلخريف حرية االختيار في االنضماـ 
فكاف يجمع بيف الدعكة الى اهلل كالتحرؾ السياسي كالعمـ الشرعي  ؛تكاممت شخصية الشيخ -ِّ

 .كالتصكؼ السني المنضبط بالكتاب كالسنة



 

- 241 - 

 

سبلمي ف العمؿ اإلأ أكلى الشيخ مكضكع فركض الكفايات أىمية كبيرة في طرحو، حيث يرل -ِْ
 .مةال يغفمكا عف فركض الكفايات التي تحتاجيا األأكقادتو يجب 

 .مباشرة معؾ يتحدث الشيخ كأف كتشعر، كسيكلتو أسمكبو بسبلسة كتابتو سمكبأ في الشيخ امتاز -ِٓ
 اعتمد الشيخ خبلؿ مؤلفاتو عمى األحاديث الصحيحة في الغالب، كلـ يستدؿ بالحديث الضعيؼ إال -ِٔ

 في نطاؽ ضيؽ، كالترغيب في األخبلؽ كالفضائؿ.
 :التوصيات

 أكصي طبلب العمـ كالباحثيف بإظيار جيكد عمماء اإلسبلـ المعاصريف. -ُ
أكصي بأف يؤخذ الجانب العممي مف مؤلفات الشيخ سعيد حكل، كتقاـ عمييا دراسة تطبيقية، مثؿ  -ِ

 كتاباتو في إعداد الدعاة، كتنكع أساليب الدعكة.
أكصي باالعتناء بمؤلفات الشيخ سعيد حكل التي تتحدث في الحكـ كالسياسة، كاستخراج نظريتو  -ّ

 فييا.  
 أكصي بعقد مؤتمر يبيف مبلمح منيج الشيخ سعيد حكل كأسمكبو الدعكم كالحركي. -ْ

، أكؿ زلؿو فمف نفسي كالشيطاف، كاهلل  ىذا كما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل كحده، كما كاف مف خطأو، أك سيكو
 كرسكلو منو براء.
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 القرآنية فيرس اآلياتأوًل: 
 اآلية م

 السورة
رقم 
 اآلية

 الصفحة

 ٙٗٔ-ٙٛ ٚ-ٙ الفاتحة ژ...ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ژ   .ٔ
    ژ...ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  پپ پٻ ٻ ٻ  پژ   .ٕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 البقرة
 
 

 

ٕ-ٖ ٖٙ 
 ٜٙٔ-ٖٗ ٗٗ   ژ...  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ژ  .ٖ
 ٔٙ ٜٚ     ژ...ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ژ   .ٗ

 ٔ٘ٔ ژ...ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ژ   .٘
ٖٕٔ-
ٖٔٛ-ٔ٘ٙ 

 ٖٙ ٖٙٔ ژحئ مئ  ىئ  يئ   جب حب     جئی ی   یژ   .ٙ

 ٚٙٔ ٓ٘ٔ    ژ ہ   ہ ۀ ۀ ژ    .ٚ

 ٕٕٓ ٛٙٔ ژ...  ۆئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئژ   .ٛ
 ٖٚ ٚٚٔ ژ...ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ  ژ   .ٜ

 ٜٚٔ ٖٛٔ ژ...ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ         ٿ  ٿٿ  ژ   .ٓٔ

 ٜٚٔ ٜٚٔ ژ...پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ    ٻ  پژ   .ٔٔ
 ٚٔٔ ٜٕٗ ژ...ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ژ   .ٕٔ
 ٖٚ ٕٕ٘   ژ     ...ې ى ېۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ژ  .ٖٔ

 ٕٕٓ ٕٚ٘ ژ   ...ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ   .ٗٔ
 ٔٙ ٕٕٛ ژ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ژ   .٘ٔ
 ٖٚ ٕ٘ٛ ژ...ڻ     ڻ  ںڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ںژ   .ٙٔ

  ژ...ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی    ژ   .ٚٔ
آل 

 عمران

 
 

ٔٚ ٕٔٛ 

 ٓٙٔ ٖٔ   ژ      ...ڄ  ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ژ  .ٛٔ

 ٔٚ ٕٙ   ژ... پٱ  ٻ ٻ ٻ ٻژ   .ٜٔ
 ٜٙ ٛٚ ژ...ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ژ  6 .ٕٓ
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      ژ...     ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌڎ ڎ     ڈ    ژ   .ٕٔ
 
 

ٜٚ 
ٕٜٔ-
ٖٔٔ-ٔ٘ٗ 

 ٕٖ ٖٓٔ   ژ...  ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ  .ٕٕ
 ٕٙٔ-ٜٖٔ ٗٓٔ ژ ...ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ژ   .ٖٕ
 ٜٛٔ-ٕٔٔ ٓٔٔ   ژ...ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     ژ   .ٕٗ
 ٖٛٔ ٕٙٔ ژ گ   گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گژ   .ٕ٘
﮵ ﮶ ھ ے ژ   .ٕٙ ﮴  ﮳          ٕٖٔ ٙٗٔ ژ ...ے ۓ ۓ   ﮲  

 ٛٔٔ ٜ٘ٔ ژڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ   .ٕٚ
 ٕٛٔ ٘ٚٔ   ژ...ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ژ   .ٕٛ

-ٜٓٔ ژ...ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ڈ ژ   .ٜٕ
ٜٖٔ 

ٜٜٔ 

 ٖٛٔ ٜٙٔ ژ ...ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ ڎ ژ   .ٖٓ

 ژ...ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ژ   .ٖٔ

 النساء

ٜٙ ٖٔٓ 
 ٔٗ ٓٛ ژ...پ پ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ  .ٕٖ

 ٕٛٔ ٖٛ   ژ...ژ ژ ڑ ڑ  ک    ک ک ک گگ گ ژ   .ٖٖ

 ٗٗ ٘ٓٔ ژ   ...ې ى    ى ائ ائ  ەئ  ەئ ې ژ  .ٖٗ

 ٖٗ ٘ٙٔ   ژ  ...ڇ ڇ ڍ  ڍ ڇ ڇژ   .ٖ٘

 ژ...ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ   .ٖٙ

 
 المائدة

ٖٔ ٕٛ 

 ٜٛٔ-ٗٔٔ ٗٔ ژ   ...پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ   .ٖٚ
 ٖٖٔ ٗٗ ژ...ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ڳ ژ   .ٖٛ
-ٗ٘ ژ...ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ژ   .ٜٖ

٘ٙ 
ٜٛ-ٕٔٚ 

 ٕٛٔ ٖٙ ژ...ۇ    ۇ ۆ ۆ   ۈ  ڭ ڭ ڭ ژ   .ٓٗ
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 ٖٛ ٗٙ ژ...  وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ېژ   .ٔٗ
 ٕٗ ٚٙ   ژ...ڍ ڌ   ڌ ڎ  ڍچ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇژ   .ٕٗ
 ٖ٘ ٖٚ ژ... گژ ڑ ڑ ک ک ک ک گژ   .ٖٗ

 ٜٙ ٚٚ   ژ...ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ   .ٗٗ

-ٛٚ ژ...ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ   .٘ٗ
ٜٚ 

ٕٓٓ 

 ژ...ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڤڤٹ  ڤ    ڤ  ژ   .ٙٗ
 األنعام

ٙٔ ٜٜٔ 

 ٚٙٔ ٕٕٔ   ژ... ڳ ڳ ڳ ڱژ   .ٚٗ
 ٘ٔٔ ٖ٘ٔ  ژ...چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ژ   .ٛٗ
   ژ ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ  .ٜٗ

 األعراف

ٖٔ ٕٓٛ 
 ٔٔٔ ٘٘ ژ... ھہ ہ ھ  ھژ   .ٓ٘
 ٜٙٔ ٜٜٔ   ژ ڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ چ چژ   .ٔ٘
 ٔٚ ٙٚٔ   ژ ې  ى ى ائژ   .ٕ٘
  ژ...   ڄ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڦژ   .ٖ٘

 األنفال

ٕ ٜٔٛ 
﮵  ژ   .ٗ٘ ﮴   ﮳    ٕٚٔ ٜ٘ ژھ ے ے ۓ    ۓ﮲ 

  ژ...  ٿ  ٿ   ٿژ   .٘٘

 التوبة
 

ٕٛ ٜٔٗ 
 ٕٛ ٖٔ ژ...ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ژ   .ٙ٘
 ٖٗ ٕٕٔ ژ ...ەئ وئ   ەئائ ې ى           ى ائ  ژ   .ٚ٘

 ٖٕ٘-ٗٔٔ ٔٚ ژ...ک گ گ  گ گڳ ڳژ   .ٛ٘

 ٕٓٓ ٔٔٔ   ژ...ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ژ   .ٜ٘
-ٜٔٔ    ژ...ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄژ   .ٓٙ

ٕٕٔ 
ٜٓ-ٔٗٔ 

 ٖٗٔ ٕٗٔ ژ...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ژ   .ٔٙ
 ٔ٘ ٕٗ    ژ...خس مس حص مص  جض حسجخ حخ  مخ جسژ   .ٕٙ
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 ٖ٘ٔ ٕٙ يونس ژ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀژ   .ٖٙ
 ژ  ...گک ک ک  گ گ گژ   .ٗٙ

 ىود
ٕٗ ٙٛ 

 ٜ٘ٔ ٜٕ ژ...  ڀپ    پ  پ      ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ   .٘ٙ
 ٖٚ ٜٗ ژ...ڱ ڱ      ں ں  ڱڳ ڳ ڱ گ  ڳ ڳژ   .ٙٙ
﮳﮴ ژ   .ٚٙ ﮲              ژ...  ۓ ۓ 

 يوسف
ٖ ٚٔ 

 ٗٚٔ ٛٓٔ   ژ... ڈ ڎ ڎڌ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ژ  .ٛٙ
   ژ...ىئ      ىئ ی ی    ژ  .ٜٙ

 الرعد
ٔٚ ٙ٘ 

 ٜٕٔ ٕٛ ژ ىت يت    جث مث ىثژ   .ٓٚ
 ژ...ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ     ىئ  ىئ ژ   .ٔٚ

 إبراىيم

ٕٗ ٙٚ 
 ٘ٙ ٕ٘ ژ پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀژ   .ٕٚ
 ٕٔٓ ٕٙ   ژ...  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ ژ  .ٖٚ

 ٕٚٔ ٛٛ الحجر   ژ    ۇئ  ۆئ  ۆئژ   .ٗٚ
 ژ...ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ژ   .٘ٚ

 النحل

ٖٙ ٕٔٔ 
 ٜٚ ٗٗ ژ  ...ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ژ   .ٙٚ
 ٙٙ ٘ٚ ژ ڌ...ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   ڄ  ڄ ڃ ژ   .ٚٚ
 ٚٙ ٙٚ ژ ...ڑ ک ک ک  ک گ گ ژ   .ٛٚ
 ژڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ   .ٜٚ

 اإلسراء
ٕٗ ٕٔٚ 

 ٖٗ ٖٙ ژ ...ېئ ېئ ىئ  ىئ   ېئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ وئژ   .ٓٛ
 ژ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ      ڈ ژژ   .ٔٛ

 الكيف

ٔٚ ٕٖٔ 
 ٕٕٔ ٕٓ ژ...ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ژ   .ٕٛ

 ٔٚ ٗٙ ژچ  چ  چ   چژ   .ٖٛ

-ٗٛ ژ...ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ       پ ڀ ژ   .ٗٛ
ٛ٘ 

ٔٔٙ 

 ٔ٘ٔ-ٛٔٔ طو ژ...ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ژ 
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ٜٔٔ 
 ٓٗ ٕ٘ األنبياء ژ ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ   .٘ٛ
    ژ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڇچ چ چ چژ   .ٙٛ

 الحج

ٗٓ ٜٔٙ 
 ٖ٘ٔ ٖ٘ ژ...ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ   .ٚٛ
 ٖ٘ٔ ٗ٘ ژ...ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ژ   .ٛٛ
 ٘ٙ ٖٚ   ژ... ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻژ   .ٜٛ

 ٙٛ ٔٚ المؤمنون ژ...ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ژ   .ٜٓ
 ژ    ...ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ژ   .ٜٔ

 النور
ٕٔ ٕٓٔ 

 ٕٚٔ ٚ٘ ژ        ...ۀۀ  ں ں ڻ ڻ          ڻ ڻ ژ   .ٕٜ
 ٜٛ ٖٙ   ژ       ...ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ    ڑ ژ  .ٖٜ
 ژ...ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ   .ٜٗ

 الفرقان
ٚٓ ٕٓٔ 

 ٘ٙٔ ٗٚ ژ ھ  ے   ےژ   .ٜ٘
 الشعراء ژ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ       ڃ ڃژ   .ٜٙ

ٛٛ-
ٜٛ 

ٔ٘ٗ 

 ژ    ...ٻ ٻ پ پ  پ پ     ٱ ٻ            ٻ   ژ   .ٜٚ
 القصص

ٗٗ ٖٚ 
 ٖٕ٘ ٖٛ ژ...  ې ى     ى  ائژ   .ٜٛ
     ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   ژ   .ٜٜ

 العنكبوت

ٜ ٖٔٓ 

 ٜٗ ٖٗ ژ    ...ہ ہ  ہڻ  ۀ ۀ ہژ   .ٓٓٔ
 ٜٙٔ ٘ٗ ژ  ...ىۉ  ې  ې  ې  ې     ىژ   .ٔٓٔ
 ٜٜٔ ٜٙ ژ...  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ   .ٕٓٔ
 ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ       ژ   .ٖٓٔ

 رومال
ٚ ٖٔٛ 

 ٔ٘ ٖٓ   ژ    ...ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ  ۇڭ ڭ ڭ      ۇژ   .ٗٓٔ
 ٕٕٔ ٚٗ ژ...ھ ھ ے  ے  ژ   .٘ٓٔ
 ٖٚٔ ٕٔ لقمان  ژ ...پ ڀ     ڀ  ڀ   ڀژ    .ٙٓٔ
 ٗٚٔ ٕٔ األحزاب   ژ وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئژ   .ٚٓٔ
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 ٔٔٔ ٙٗ ژ ٿ  ٿ     ٿ ٹ    ٹ ٹژ   .ٛٓٔ
 ٖ٘ ٔ فاطر   ژ...ڻ ں ڻ ڻ ڻ   ژ  .ٜٓٔ
 ژۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ژ   .ٓٔٔ

 الصافات
ٔٗٚ ٖٔٔ 

 ٕٗٔ ٘ٚٔ ژۉ ې  ې ژ   .ٔٔٔ
 ژی   ی      ی ی   ژ  .ٕٔٔ

 الزمر

ٜ ٘ٓ 
 ٚٙ ٜٔ   ژ... ۆ ۈ ۈ ٴۇ        ۋژ  0 .ٖٔٔ
 ٛٙ ٕٕ ژ...  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ   .ٗٔٔ
 ٛٙ ٜٕ ژ     ...ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ژ   .٘ٔٔ

 ٛ٘ٔ ٖٖ فصمت ژ    ...چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ژ   .ٙٔٔ
 ژ... چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ   .ٚٔٔ

 
 الشورى

ٖٔ ٔ٘ٛ 
 ٕٛ ٗٔ ژ...  ےۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ   .ٛٔٔ
 ٕٕٔ ٖٓ ژ...ی ی ی جئ  حئ  مئژ   .ٜٔٔ
-ٖٙ ژ...ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇژ   .ٕٓٔ

ٖٗ 
ٜٔ 

   ژ ژ    ڑ  ڑ ک ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ   .ٕٔٔ
 الزخرف

ٔ٘ ٜٚ 
 ٖٚٔ ٚٙ ژڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ ڻ ژ   .ٕٕٔ
 ٙٛ ٛٔ الجاثية ژ    ...ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ   .ٖٕٔ
﮴﮵  ژ   .ٕٗٔ ﮳   ٖ٘ ٗ األحقاف ژ    ...ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ﮲  
 ژ    ...يب جت    حت    خت  مت  ىت يت ژ   .ٕ٘ٔ

 محمد
ٜٔ ٖٜ 

 ٘ٗ ٕٗ   ژک گ گ  گ  گ ڳ ڳ ژ   .ٕٙٔ
 ٕٚٔ ٜٕ الفتح   ژ...  ٻ پ پ پ پ      ڀ ٻٱ ٻ ٻژ   .ٕٚٔ
 ژ      ...ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ژ   .ٕٛٔ

 الحجرات
ٙ ٗٗ 

 ٜٕٕ ٗٔ ژ...  ک گ گ کڑ ک کژ   .ٜٕٔ
 ٖٖ ٙ٘ الذاريات ژ... ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ژ   .ٖٓٔ

 ٔٗ ٗ-ٖ النجم ژڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ ژ   .ٖٔٔ
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 ٖٛٔ ٕٕ المجادلة    ژ ڍ  ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈژ   .ٕٖٔ
 ٜٜٔ ٛٔ الحشر ژ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ   .ٖٖٔ
 ٕٔٔ ٜ الصف ژ    ...گ گ گ گ ڳ   ڳ      ڳ ڳ  ڱ      ک کژ   .ٖٗٔ
 ٖٗ ٔٔ التغابن    ژڦ ڦ     ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ   .ٖ٘ٔ
 ٕٓٔ ٙ التحريم   ژ       ...ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ژ   .ٖٙٔ
 ٔ٘ ٓٔ الممك   ژۈئ  ۈئ       ائ ەئ   ەئ    وئ وئ    ۇئ   ۇئ ۆئ    ۆئ ژ   .ٖٚٔ
 ٖ٘ ٖ نوح ژ...  ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱژ   .ٖٛٔ

-ٕٙ الجن ژ     ...ۈئ ېئ ېئ  ېئ       ىئ ىئ ىئ  ژ   .ٜٖٔ
ٕٚ 

ٖٚ 

-ٚٔ الغاشية   ژ    ...ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ   .ٓٗٔ
ٕٓ 

ٖٙ 

-ٕٚ الفجر ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ژ   .ٔٗٔ
ٕٛ 

ٔٚٔ 

 ٖٚٔ ٛٔ الميل ژ  ڀ ٺ ٺ ٺژ   .ٕٗٔ
 ٖٛ ٘-ٗ البينة  ژ    ...ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ژ   .ٖٗٔ
 ٕٕٛ ٖ العصر   ژ    ...پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ژ   .ٗٗٔ
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 ثانيًا: فيرس األحاديث
 صفحةال الدرجة الراوي طرف الحديث ـ
 ُِٓ صحيح البخارم )َأَتْرَضْوَن َأْن َيْذَىَب النَّاُس ِبالشَّاِة َوالَبِعيِر...(  .ُ
 ُْٕ صحيح أحمد )ِإَذا ُكْنُتْم َثاَلَثًة ِفي َسَفٍر َفَأمُّْروا...(  .ِ
 َُّ حسف أحمد )َأْكِثُروا ِمْن َقْوِل َل ِإَلَو ِإلَّ اهلُل...(  .ّ
 ٕٕ صحيح أحمد الكتاِب افترُقوا...()أل إنَّ َمْن قبَمكم من أىِل   .ْ
نَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة,...(  .ٓ  ُْٓ صحيح البخارم )َأَل َواِ 
 ُُّ صحيح الدارمي )اْلِعْمُم ِعْمَماِن, َفِعْمٌم ِفي اْلَقْمِب,...(  .ٔ
 ُِّ صحيح ابف ماجو )العمماء ورثة األنبياء(  .ٕ
ِة...(  .ٖ  ٗٗ حسف أبي داكد )اْلَقَدِريَُّة َمُجوُس َىِذِه اأْلُمَّ
 َُِ صحيح مسمـ )المُيمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَىا, َوَزكَّْيا َأْنَت...(  .ٗ

, َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اهلِل...(  .َُ  َُٗ صحيح مسمـ )اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ
يَماَن َلَيْخَمُق ِفي َجْوِف َأَحِدُكْم َكَما...(  .ُُ  َُّ حسف الطبراني )ِإنَّ اإلِْ
 ُِِ صحيح البخارم ِحَم َشْجَنٌة ِمَن الرَّْحَمِن,...()ِإنَّ الرَّ   .ُِ
 ح صحيح البخارم )َأنَّ الُعَمَماَء ُىْم َوَرَثُة اأَلْنِبَياِء, َورَّثُوا الِعْمَم...(  .ُّ
 ٗٔ صحيح الترمذم )ِإنَّ المََّو َضَرَب َمَثاًل ِصَراًطا ُمْسَتِقيًما,...(  .ُْ
 َِٓ ضعيؼ الترمذم يَّْب,...()ِإنَّ المََّو َطيٌّْب ُيِحبُّ الطَّ   .ُٓ
 ُْٓ صحيح الترمذم )ِإنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأْذَىَب َعْنُكْم َعْيَبَة...(  .ُٔ
 ُٗٔ صحيح المستدرؾ )ِإنَّ المََّو َكِريٌم ُيِحبُّ اْلَكَرَم...(  .ُٕ
 ُُّ صحيح الطبراني )ِإنَّ المََّو َيْبَعُث ِلَيِذِه اأْلُمَِّة َعَمى َرْأِس...(  .ُٖ
 ِٓ صحيح البخارم )َأنَّ َأْىَل َمكََّة َسَأُلوا َرُسوَل المَِّو...(  .ُٗ
 ِٕ صحيح البخارم َأْبَرَص َوَأْقَرَع َوَأْعَمى,...( )ِإنَّ َثاَلَثًة ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل:  .َِ
 ٕٓ صحيح مسمـ )ِإنَّ َرُجاًل َأْسَرَف َعَمى َنْفِسِو َفَأَتى َرُجاًل,...(  .ُِ
 ْٓ صحيح الطبراني ُقُدِس َنَفَث ِفي ُروِعَي...()ِإنَّ َرْوَح الْ   .ِِ
 ْٕ صحيح البخارم )ِإنَّ َمَثَل َما َبَعثَِني المَُّو ِبِو ِمَن اْلُيَدى َواْلِعْمِم...(  .ِّ
 َِٕ صحيح أحمد )ِإنَّ ِمْن َأَشرّْ النَّاِس ِعْنَد اهلِل...(  .ِْ
-ُٗٔ صحيح أحمد اَلُكْم...(حرِ ِإْخَواِنُكْم َفَأْصِمُحوا  )ِإنَُّكْم َقاِدُموَن َعَمى  .ِٓ

َِٔ 
 ُٓٗ صحيح ابف ماجو )ِإنََّما َأَنا َلُكْم ِمْثُل اْلَواِلِد...(  .ِٔ
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َم َمَكاِرَم اأْلَْخاَلِق...(  .ِٕ  ُٔٓ صحيح أحمد )ِإنََّما ُبِعْثُت أِلَُتمّْ
 ُٔٓ ضعيؼ ابف ماجو )ِإنََّما َبَعْثُت ُمَعمًّْما(  .ِٖ
 ُّٗ صحيح البخارم )َبمُّْغوا َعنّْي َوَلْو آَيًة(  .ِٗ
ْن ُضِرَب َظْيُرَك,...(  .َّ  ِٗ صحيح مسمـ )َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلَْلَِميِر, َواِ 
 ُّٓ صحيح مسمـ )ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَمى اْلُقُموِب َعْرَض اْلَحِصيِر...(  .ُّ
 ٖٕ صحيح الترمذم )َتَفرََّقِت الَيُيوُد َعَمى ِإْحَدى َوَسْبِعيَن...(  .ِّ

 ٖٕ صحيح الطبراني ُنو ِإْسَراِئيَل َعَمى ِإْحَدى َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة...()َتَفرََّقْت بَ   .ّّ
 َُٓ صحيح مسمـ )َتْمُرُق َماِرَقٌة ِعْنَد ُفْرَقٍة ِمَن اْلُمْسِمِميَن,...(  .ّْ
 ِٗ صحيح ابف ماجو )َثاَلٌث َل ُيِغلُّ َعَمْيِينَّ َقْمُب ُمْؤِمٍن: ِإْخاَلُص اْلَعَمِل ِلمَِّو,...(  .ّٓ
 ُِِ صحيح ابف حباف َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم, َفَشَكا ِإَلْيِو...()  .ّٔ
 ُُْ حسف الترمذم )َدبَّ ِإَلْيُكْم َداُء اأُلَمِم َقْبَمُكْم...(  .ّٕ
 ٕٖ صحيح الترمذم )َرُجٌل ِفي َماِشَيِتِو ُيَؤدّْي َحقََّيا َوَيْعُبُد َربَُّو,...(  .ّٖ
 ٕٕ صحيح مسمـ َفَأْعَطاِني ِثْنَتْيِن َوَمَنَعِني َواِحَدًة,...( )َسَأْلُت َربّْي َثاَلثًا,  .ّٗ
 ّٖ صحيح أحمد ...(َسَيُكوُن ُأَمَراٌء ُيْعَرُفوَن َوُيْنَكُروَن,)  .َْ
ِتي َلْن َتَناَلُيَما َشَفاَعِتي...(  .ُْ  ٕٗ صحيح البييقي )ِصْنَفاِن ِمْن ُأمَّ
 ٕٓ صحيح مسمـ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َعَمْيَنا َوَنْحُن َنَتَذاَكُر...()طََّمَع النَِّبيُّ   .ِْ
نَّ ِلَعْيِنَك...(  .ّْ  َِٗ صحيح البخارم )َفِإنَّ ِلَجَسِدَك َعَمْيَك َحقِّا, َواِ 
 ُُٗ صحيح البخارم )َفَمْن َباَيَع َرُجاًل َعَمى َغْيِر...(  .ْْ
 ُِٕ صحيح المكطأ : "َوَجَبْت َمَحبَِّتي...()َقاَل المَُّو َتَباَرَك َوَتَعاَلى  .ْٓ
 َِٕ حسف أحمد )َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلِل, ِإنَّ ُفاَلَنَة ُيْذَكُر...(  .ْٔ
 ُْٔ صحيح أحمد )َقْد َتَرْكُتُكْم َعَمى اْلَبْيَضاِء َلْيُمَيا َكَنَيارَِىا...(  .ْٕ
 ُٗ صحيح البخارم )َقْوٌم َيْسَتنُّوَن ِبَغْيِر ُسنَِّتي,...(  .ْٖ
 ٖٗ صحيح البخارم )َكاَن النَّاُس َيْسَأُلوَن َرُسوَل المَِّو...(  .ْٗ
 ِٕ صحيح مسمـ )َكاَن َمِمٌك ِفيَمْن َكاَن َقْبَمُكْم,...(  .َٓ
 ُٖٔ صحيح البخارم )َكالَّ َأْبِشْر, َفَواهلِل, َل ُيْخِزيَك...(  .ُٓ
 ٕٖ صحيح أبي داكد ,...(فذكر فتنةً  -صمَّى اهلل عميو وسمم  -)كنَّا عنَد النبيّْ   .ِٓ
ٍة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس, َقاَل:...(  .ّٓ  ّٗ صحيح البخارم )ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ
 ُُِ صحيح النسائي )َل َوَلِكنَّ اْبِني اْرَتَحَمِني َفَكرِْىُت...(  .ْٓ
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 ِٗ صحيح البخارم )َل َيَزاُل َناٌس ِمْن ُأمَِّتي َظاِىِريَن...(  .ٓٓ
 ُٕٓ صحيح أحمد لنَّاِس ِإلَّ َأِميٌر َأْو َمْأُموٌر...()َل َيُقصُّ َعَمى ا  .ٔٓ
 ُِْ حسف أحمد )ل َيقصُّ عمى الناس إل أمير, أو مأمور, أو ُمَراٍء(  .ٕٓ
ْنَيا ِإلَّ َباَلٌء َوِفْتَنٌة(  .ٖٓ  ٖٖ صحيح وابف ماج )َلْم َيْبَق ِمَن الدُّ
 ُٗٔ صحيح البخارم )َلْو َكاَن اْلُمْطَعُم ْبُن َعِديٍّ َحيِّا...(  .ٗٓ
 ُٖٔ صحيح البخارم  )َلْوَل َأنَّ َقْوَمِك َحِديثُو َعْيٍد ِبِشْرٍك,...(  .َٔ
 ّٗ صحيح البخارم )َلَيْدُخَمنَّ ِمْن ُأمَِّتي َسْبُعوَن َأْلًفا,...(  .ُٔ
 ُِٗ ضعيؼ الطبراني )ليعممن قوم جيرانيم وليعظنيم...(  .ِٔ
ٍث َقْوًما َحِديثًا َل تَ   .ّٔ  ُٓٗ صحيح مسمـ ْبُمُغُو ُعُقوُلُيْم...()َما َأْنَت ِبُمَحدّْ
 ُِِ صحيح البخارم )َما َزاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِني ِباْلَجاِر,...(  .ْٔ
 َِٖ صحيح ابف ماجو )َما َمََلَ آَدِميّّ ِوَعاًء َشرِّا ِمْن َبْطٍن,...(  .ٓٔ
 ْٓ صحيح البخارم )َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإلَّ ُيوَلُد َعَمى اْلِفْطَرِة,...(  .ٔٔ
اِلِح َوالسَّْوِء, َكَحاِمِل الِمْسِك...(  .ٕٔ  ٔٔ صحيح البخارم )َمَثُل الَجِميِس الصَّ
 ٓٔ صحيح البخارم )َمَثُل الَقاِئِم َعَمى ُحُدوِد المَِّو َوالَواِقِع ِفيَيا,...(  .ٖٔ
 ٗٔ صحيح البخارم )َمَثُل َما َبَعثَِني المَُّو ِبِو ِمَن الُيَدى َوالِعْمِم...(  .ٗٔ
 ٖٓ صحيح مسمـ ا ِإَلى ُىًدى, َكاَن َلُو ِمَن اأْلَْجر...()َمْن َدعَ   .َٕ
 ُُِ صحيح مسمـ )َمْن َدَعا ِإَلى ُىًدى, َكاَن َلُو...(  .ُٕ
 ْٔ صحيح البخارم )َمْن َرَأى ِمْن َأِميرِِه َشْيًئا َيْكَرُىُو َفْمَيْصِبْر َعَمْيِو(  .ِٕ
 ٖٓ صحيح الترمذم َم...()َمْن ُسِئَل َعْن ِعْمٍم َعِمَمُو ثُمَّ َكَتَمُو أُْلجِ   .ّٕ
 ِٗ ضعيؼ أحمد )َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة ِشْبًرا,...(  .ْٕ
 ُُٕ صحيح مسمـ )َمْن َفرََّج َعْن ُمْسِمٍم ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّْنَيا...(  .ٕٓ
 ج صحيح الترمذم )َمْن َل َيْشُكُر النَّاَس َل َيْشُكُر المََّو(   .ٕٔ
 َْ صحيح مسمـ َشْيًئا َدَخَل النَّاَر...( )َمْن َماَت ُيْشِرُك ِباهللِ   .ٕٕ
 ح صحيح البخارم )َمْن ُيِرِد المَُّو ِبِو َخْيًرا ُيَفقّْْيُو ِفي الدّْيِن...(  .ٖٕ
ُل َمْن ُيَحاَسُب...(  .ٕٗ  ّٗ صحيح ابف ماجو )َنْحُن آِخُر اأْلَُمِم, َوَأوَّ
اَلُة َعَمْيِيَما, َواِلْسِتْغَفاُر َلُيَما,  .َٖ  ُُِ ضعيؼ أبي داكد ...()َنَعْم الصَّ
 ُُِ حسف أحمد )َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتْأُمُرنَّ ِبالَمْعُروِف...(  .ُٖ
 ٖٗ ضعيؼ أبي داكد )واهلل ما أدِري: أَنِسَي أصحابي أم تناَسْوا؟...(  .ِٖ
ْن َذَكَرِني ِفي َمإَلٍ َذَكْرُتُو ِفي َمإَلٍ...(  .ّٖ  َِٕ صحيح البخارم )َواِ 
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ياكم والغموَّ   .ْٖ  ٕٗ صحيح أحمد في الدين, فإنما...( )وا 
 ْٖ صحيح البخارم )َوَبْيَن َذِلَك ُأُموٌر ُمْشَتِبَياٌت,...(  .ٖٓ
 َِٓ صحيح أحمد )َوَل ُيَحاِفُظ َعَمى اْلُوُضوِء ِإلَّ ُمْؤِمٌن(  .ٖٔ
 ُٔٓ صحيح مسمـ )َوَما َيَزاُل الرَُّجُل َيْصُدُق َوَيَتَحرَّى...(  .ٕٖ
 ُّٓ صحيح البخارم َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل...( )َوَما َيَزاُل َعْبِدي  .ٖٖ
 ِٗ حسف النسائي )َيا ُحَذْيَفُة , َتَعمَّْم ِكَتاَب المَِّو...(  .ٖٗ
 ْٗ صحيح البخارم  )َيا َمْعَشَر النَّْساِء, َتَصدَّْقَن, َفِإنّْي َرَأْيُتُكنَّ َأْكَثَر...(  .َٗ
 ُِّ صحيح البخارم ُحَدثَاُء اأَلْسَناِن,...()َيْأِتي ِفي آِخِر الزََّماِن َقْوٌم,   .ُٗ
تي يقرؤون القرآن, ليست...(  .ِٗ  َُٓ صحيح أبي داكد )يخُرُج قوٌم من أمَّ
 ُِّ صحيح الترمذم )َيُد المَِّو َمَع الَجَماَعِة, َوَمْن َشذَّ...(  .ّٗ
 ُّٕ صحيح البخارم )َيسَّْرا َوَل ُتَعسَّْرا, َوَبشَّْرا...(  .ْٗ
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 فيرس اآلثارثالثًا: 
 الصفحة الدرجة الراوي اآلثارطرف  ـ

فضائل  ...(َقْمبِ  َبْعدَ  اْلِعَبادِ  ُقُموبِ  ِفي َنَظرَ  َوَجلَّ  َعزَّ  المَّوَ  ِإنَّ )   .1

 الصحابة

 45 حسن

 75 صحيح أحمد ...(َقطُّ  َشْيًئا اْلَخْيرِ  ِمنَ  َيْعَملْ  َلمْ  َرُجاًل  َأنَّ )  .2

 169 - - (لى العقول إنكارهإل تفعل ما يسبق )  .3

 85 ضعيف الدارمي ...(َيْخَتِمُفوا, َلمْ   النَِّبيّْ  َأْصَحابَ  َأنَّ  ُأِحبُّ  َما)  .4

 212 - - (اورواجمروا األقارب أن يتزاوروا ول يت)  .5

 171 حسن الدارمي ...(اأْلَْرَض, اأْلَْرَض  اْلُعَرْيِب, َمْعَشرَ  َيا)  .6
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 يرس األعالم المترجم لياف: رابعاً 
 الصفحة اسم العمم م

 8 األبشييي  .1

 46 األزرق ابن  .2

 32 خزيمة ابن  .3

 46 األبي  .4

 43 األلوسي  .5

 87 أم مالك البيزية  .6

 214 تقي الدين النبياني  .7

 36 الجنيد  .8

 36 الجيالني  .9

 87 سعيد بن زيد  .11

 117 الطبرسي  .11

 17 عزام اهلل عبد  .12

 85 عون بن عبد اهلل  .13

 111 الميث  .14

 147 الماوردي  .15

 44 النسفي  .16

 65 النعمان بن بشير  .17

 69 النواس بن سمعان ا .18
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 فيرس الفرقخامسًا: 
 رقم الصفحة الفرقةاسم  م

 111 اإلباضية  .1

 9 اإلسماعيمية  .2

 63 البابية والبيائية  .3

 63 الحمولية  .4

 111 الخوارج  .5

 111 الشيعة  .6

 111 العمرية  .7

 63 ةالقادياني  .8

 99 المعتزلة  .9

 4 النصيرية  .11

 111 النظامية  .11

 111 اليذلية  .12

 111 الواصمية  .13
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 المراجعرابعًا: المصادر و 
 القرآف الكريـ.

 أوًل: المراجع العربية:

ٍعبدى، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان .ُ : محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
ترتيب: األمير عبلء الديف عمي بف بمباف ، ىػ(ّْٓارمي، البيستي )المتكفى: التميمي، أبك حاتـ، الد

الناشر: مؤسسة الرسالة، ، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط، ىػ( ّٕٗالفارسي )المتكفى: 
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالطبعة: األكلى، ، بيركت

 الشيير البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبك: األحكام السمطانية .ِ
 القاىرة. –(، تحقيؽ: أحمد جاد، دار الحديث ىػَْٓ: المتكفى) بالماكردم

: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عمم األصول .ّ
 ىػ.ُُْٗ ،دار الكتاب العربي، الطبعة األكلى

 ـ.ُٖٓٗ –ق َُْٓدار السبلـ، الطبعة األكلى،  حكل،ديب سعيد  :األساس في التفسير .ْ

 ق.ُُْٕحكل، دار السبلـ، الطبعة الثالثة، عاـديب : سعيد األساس في السنة وفقييا .ٓ

: فالح بف محمد بف فالح الصغير، مجمع الممؾ فيد لطباعة الستشراق وموقفو من السنة النبوية .ٔ
 المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة، بدكف طبعة أك تاريخ.

المحقؽ: عمي محمد , : بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبيالستيعاب في معرفة األصحاب .ٕ
 ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْالبجاكم، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة: األكلى، 

عادؿ أحمد عبد المكجكد، الناشر: دار  -ابف األثير، المحقؽ: عمي محمد معكض  أسد الغابة: .ٖ
 ـ. ُْٗٗ -ىػ ُُْٓسنة النشر:  الكتب العممية، الطبعة: األكلى،

 ـ.ُٕٗٗ -ىػُّٗٗ، ِحكم، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط ديب : سعيداإلسالم .ٗ

(، دار ىػَٕٗ: المتكفى) بالشاطبي الشيير الغرناطي المخمي محمد بف مكسى بف إبراىيـ العتصام: .َُ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْابف عفاف، السعكدية، الطبعة األكلى، 

: المستشار عبد اهلل العقيؿ، تقديـ مصطفى مشيكر والحركة اإلسالمية المعاصرةأعالم الدعوة  .ُُ
 كغيره، دار البشير.

بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى:  : خير الديف بف محمكد بف محمداألعالم .ُِ
 ـ. ََِِأيار / مايك  -ىػ(،الناشر: دار العمـ لممبلييف الطبعة الخامسة عشر ُّٔٗ
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: شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، دار عالـ الكتب، اط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيماقتضاء الصر  .ُّ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗبيركت، لبناف، الطبعة السابعة، 

، مكتبة العمكـ كالحكـ، الجزائرم بكر أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابر: أيسر التفاسير .ُْ
 ـ.ََِّىػ/ُِْْة الخامسة، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبع

: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .ُٓ
 بيركت. –اليمني، دار المعرفة 

: أبك محمد الحارث بف محمد بف داىر التميمي البغدادم بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث .ُٔ
المنتقي: أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر ، ىػ(ِِٖى: الخصيب المعركؼ بابف أبي أسامة )المتكف
الناشر: ، المحقؽ: د. حسيف أحمد صالح الباكرم، ىػ( َٕٖبف سميماف بف أبي بكر الييثمي )المتكفى: 

 ـ.ُِٗٗ – ُُّْالطبعة: األكلى، ، المدينة المنكرة -مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية 
 الزَّبيدم بمرتضى، الممٌقب الفيض، أبك الحسيني، الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمد: تاج العروس .ُٕ
 .كعة مف المحققيف، دار اليداية(، المحقؽ: مجمىػَُِٓ: المتكفى)

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم: .ُٖ
، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، تكر بشار عٌكاد معركؼالمحقؽ: الدك، ىػ(ْٖٕقىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 

 .ـ ََِّالطبعة: األكلى، 

 ـَُِِػ ِ: كماؿ ديب، دار النيار، بيركت، لبناف، طتاريخ سوريا المعاصر .ُٗ

محمد مطيع الحافظ كنزار أباظة، تقديـ د.  :تاريخ عمماء دمشق في القرن الرابع عشر اليجري .َِ
 ـ.ُٖٔٗق َُْٔ، ُشكرم فيصؿ، دار الفكر ػػػ دمشؽ ط

الناشر: دار الندكة الجديدة، ، ىػ(ُِْٗحسف محمد أيكب )المتكفى: : تبسيط العقائد اإلسالمية .ُِ
 .ـ ُّٖٗ -ىػ  َُّْالطبعة: الخامسة، ، لبناف –بيركت 

: طاىر بف محمد األسفراييني التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق اليالكين .ِِ
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْلبناف، الطبعة األكلى،  –ـ الكتب ىػ(، عالُْٕ)المتكفى: 

 .ـُٗٗٗسعيد حكم، دار السبلـ،  :تربيتنا الروحية .ِّ
(، المحقؽ: ضبطو ىػُٖٔ: المتكفى) الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي: التعريفات .ِْ

ىػ َُّْكلى لبناف، الطبعة األ–كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية بيركت 
 ـ.ُّٖٗ-
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: أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني، التفسير من سنن سعيد بن منصور .ِٓ
دراسة كتحقيؽ: د سعد بف عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ حميد، دار الصميعي لمنشر كالتكزيع، الطبعة 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕاألكلى، 
ىػ(، المحقؽ: محمد عكامة، الناشر: دار ِٖٓكفى: ابف حجر العسقبلني )المت تقريب التيذيب: .ِٔ

 ـ.ُٖٔٗ - َُْٔسكريا، الطبعة األكلى،  –الرشيد 
: محمد خير بف رمضاف بف إسماعيؿ يكسؼ، دار ابف حـز لمطباعة كالنشر َتكمَمة ُمعجم الُمؤلفين .ِٕ

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖلبناف، الطبعة األكلى،  –كالتكزيع، بيركت 
ف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، دار الفكر لمطباعة : جماؿ الديتمبيس إبميس .ِٖ

 ـ.ََُِىػ/ ُُِْكالنشر، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 

ثبات صفات الرب .ِٗ : محمد بف إسحاؽ بف خزيمة، دار الكتب العممية، بيركت، ط، عاـ التوحيد وا 
 ق.ُُِْ

عبد اهلل، أبك البركات خير الديف،  : نعماف بف محمكد بفجالء العينين في محاكمة األحمدين .َّ
 َُُْ، مطبعة المدني، -رحمو اهلل  -ىػ(، قدـ لو: عمي السيد صبح المدني ُُّٕاآللكسي )المتكفى: 

 ـ.ُُٖٗ -ىػ 
 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖ، ُحكم، مكتبة كىبة، طديب : سعيد جند اهلل تخطيطاً  .ُّ

 ق.ُِْْلرابعة، حكل، مكتبة كىبة، الطبعة اديب : سعيد جند اهلل ثقافة وأخالقاً  .ِّ

حكل، دار األرقـ، عماف، الطبعة  ديب : سعيدجولت في الفقيين األكبر واألصغر وأصوليما .ّّ
 ـ.ُُٖٗق/َُُْالثانية، 

: أبك القاسـ األصبياني الممقب بقكاـ السنة، المحقؽ: محمد بف ربيع بف الحجة في بيان المحجة .ّْ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالطبعة الثانية، السعكدية / الرياض،  -ىادم عمير المدخمي، دار الراية 

: عبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ البيطار الميداني حمية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر .ّٓ
مف أعضاء مجمع المغة العربية، دار  -الدمشقي، حققو كنسقو كعمؽ عميو حفيده: محمد بيجة البيطار 

 ـ.ُّٗٗ -ىػ  ُُّْصادر، بيركت، الطبعة الثانية، 
: محمد يكسؼ بف محمد إلياس بف محمد إسماعيؿ الكاندىمكم، حققو، كضبط نصو، الصحابة حياة .ّٔ

لبناف،  –كعمؽ عميو: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ  َُِْالطبعة األكلى، 
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 بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف قي: درء تعارض العقل والنقل .ّٕ
(، تحقيؽ: الدكتكر محمد رشاد ىػِٖٕ: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي

 -ىػ  ُُُْسالـ،  جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، المممكة العربية السعكدية، الطبعة الثانية، 
 ـ.ُُٗٗ

 أمؿ بشكر، تكزيع بركس برس. :السياسي المعاصر دراسة في تاريخ سوريا .ّٖ

 .ـُُٖٗ، مكتبة الرسالة، األردف،ُحكل، طديب سعيد  دروس في العمل اإلسالمي: .ّٗ
: دكتكر رؤكؼ شمبي، دار القمـ، الطبعة الدعوة اإلسالمية في عيدىا المكي مناىجيا وغاياتيا .َْ

 الثالثة.
: عبد اهلل بن عبد الوىاب وأعالميا من بعده الدعوة اإلصالحية في بالد نجد عمى يد اإلمام محمد .ُْ

 ـ.ََِْىػ/ُِْْبف محمد بف عبد المحسف المطكع، دار التدمرية، الطبعة الثالثة، السنة 
 ـ.ََِٕ/ُِْٖغزة، -: د. يحيى الدجني، الطبعة الثانية، آفاؽالدعوة إلى اهلل .ِْ
ىد القيسي الدمشقي الشافعي، : محمد بف عبد اهلل )أبي بكر( بف محمد ابف أحمد بف مجاالرد الوافر .ّْ

 ق.ُّّٗبيركت، الطبعة األكلى،  –شمس الديف، المحقؽ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي 

 ق.ُّٗٗبيركت، الطبعة الرابعة، ،حكل، دار الكتب العمميةديب : سعيد الرسول .ْْ

القاسـ  سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك الروض الداني )المعجم الصغير(: .ْٓ
الناشر: المكتب اإلسبلمي ، ، المحقؽ: محمد شككر محمكد الحاج أمرير، ىػ(َّٔالطبراني )المتكفى: 

 ـ.ُٖٓٗ – َُْٓالطبعة: األكلى، ، بيركت ، عماف -دار عمار 
: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد في ىدي خير العباد .ْٔ

ىػ ُُْٓمكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت، الطبعة السابعة كالعشركف ،  -بيركت مؤسسة الرسالة، 
 ـ.ُْٗٗ/

: ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )المتكفى: سنن ابن ماجو .ْٕ
ي فيصؿ عيسى الباب -الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ىػ(ِّٕ

 الحمبي.
: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم سنن أبي داود .ْٖ

الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ىػ(ِٕٓالسًٍّجٍستاني )المتكفى: 
 بيركت. –
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مذم، أبك عيسى )المتكفى: : محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، التر سنن الترمذي .ْٗ
براىيـ عطكة عكض المدرس في ، كمحمد فؤاد عبد الباقي، أحمد محمد شاكر تحقيؽ كتعميؽ:، ىػ(ِٕٗ كا 

 ُّٓٗالطبعة: الثانية، ، مصر –الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي ، األزىر الشريؼ
 ـ. ُٕٓٗ -ىػ 
حمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار : أبك الحسف عمي بف عمر بف أسنن الدارقطني .َٓ

حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب االرنؤكط، حسف عبد ، ىػ(ّٖٓالبغدادم الدارقطني )المتكفى: 
الطبعة: ، لبناف –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت ، المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىكـ

 ـ. ََِْ -ىػ  ُِْْاألكلى، 
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر لمبييقي السنن الصغير .ُٓ ٍسرى : أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

دار النشر: جامعة الدراسات اإلسبلمية، ، المحقؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، ىػ(ْٖٓالبييقي )المتكفى: 
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُُْالطبعة: األكلى، ، كراتشي ػ باكستاف

، ىػ(َّّشعيب بف عمي الخراساني، النسائي )المتكفى: : أبك عبد الرحمف أحمد بف السنن الكبرى .ِٓ
قدـ لو: عبد اهلل بف عبد ، أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط، حققو كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي

 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، المحسف التركي
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي أحمد بف الحسيف بف عمي  السنن الكبرى: .ّٓ ٍسرى بف مكسى الخي

، لبنات –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ، المحقؽ: محمد عبد القادر عطا، ىػ(ْٖٓ)المتكفى: 
 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْالطبعة: الثالثة، 

ػػػػرة، الطبعة القاىػػػػػػ –: محمكد محمد غريب، دار التراث العربي سورة الواقعة ومنيجيا في العقائد .ْٓ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  ُُْٖالثالثة، 

 الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس: سير أعالم النبالء .ٓٓ
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕالقاىرة، الطبعة:  -(، دار الحديثىػْٖٕ: المتكفى)

: د. أكـر رة النبويةالسيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السي .ٔٓ
 ىػ. ُُْٓضياء العمرم، مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، الطبعة السادسة، 

براىيـ السيرة النبوية .ٕٓ : عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، تحقيؽ: مصطفى السقا كا 
ده بمصر، الطبعة األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكال

 ـ.ُٓٓٗ -ىػ ُّٕٓالثانية، 
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: صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد ابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية .ٖٓ
 –عبد اهلل بف المحسف التركي، مؤسسة الرسالة  -األذرعي الصالحي الدمشقي، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕبيركت، الطبعة العاشرة، 
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي شعب اإليمان .ٗٓ ٍسرى : أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

أشرؼ ، حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد، ىػ(ْٖٓ)المتكفى: 
الناشر: مكتبة  ،اليند –عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: مختار أحمد الندكم، صاحب الدار السمفية ببكمبام 

 -ىػ  ُِّْالطبعة: األكلى، ، الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند
 ـ. ََِّ

: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي، تحقيؽ: أحمد الصحاح تاج المغة وصحاح العربية .َٔ
 ـ.ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕة الرابعة، بيركت، الطبع –عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف 

: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى: صحيح األدب المفرد .ُٔ
، الناشر: دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، حقؽ أحاديثو كعمؽ عميو: محمد ناصر الديف األلباني، ىػ(ِٔٓ

 .ـُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالطبعة: الرابعة، 
المحقؽ: محمد زىير بف ناصر ، : محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفيصحيح البخاري .ِٔ

، الناشر: دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، الناصر
 ىػ.ُِِْالطبعة: األكلى، 

المحقؽ: محمد ، ىػ(ُِٔ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: صحيح مسمم .ّٔ
 بيركت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، فؤاد عبد الباقي

 –منشكرات دار مكتبة الحياة  ،: محمد بف عبد الرحػػمف السخاكمالضوء الالمع ألىل القرن التاسع .ْٔ
 بيركت.

 المصرم الشافعي أحمد بف عمي بف عمر حفص أبك الديف سراج الممقف ابف: طبقات األولياء .ٓٔ
(، تحقيؽ: نكر الديف شريبو مف عمماء األزىر، مكتبة الخانجي، بالقاىرة، الطبعة الثانية، ىػَْٖ: متكفىال)

 ـ.ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓ
(، المحقؽ: ىػُٕٕ: المتكفى) السبكي الديف تقي بف الكىاب عبد الديف تاج: طبقات الشافعية الكبرى .ٔٔ

لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة: الثانية، د. محمكد محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحمك، ىجر 
 ىػ.ُُّْ
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: المتكفى) الدمشقي ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك: طبقات الشافعيين .ٕٔ
 -ىػ  ُُّْ(، تحقيؽ: د أحمد عمر ىاشـ، د محمد زينيـ محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، ىػْٕٕ

 ـ. ُّٗٗ
(، عمي محمد ىػُُٗ: المتكفى) السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف مفالرح عبد: طبقات المفسرين .ٖٔ

 ق.ُّٔٗالقاىرة، الطبعة األكلى،  –عمر، مكتبة كىبة 
، ِالككيت، ط –: حسيف بف محسف بف عمى جابر، دار الدعكة الطريق إلى جماعة المسممين .ٗٔ

 ىػ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ
 ـ.ُِٗٗ، ْف، القاىرة، ط: محمد المجذكب، دار الشكاؼ، عابديعمماء ومفكرون عرفتيم .َٕ

، دار الشافعي العسقبلني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد: البخاري صحيح شرح الباري فتح .ٔٚ
ق، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو ُّٕٗبيركت،  -المعرفة 

 كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب.

 اهلل لطؼ ابف عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد الطيب أبك :فتح البيان في مقاصد القرآن .ِٕ
(، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عىبد اهلل بف ىػَُّٕ: المتكفى) الًقنَّكجي البخارم الحسيني

يدىا  ارم، المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى  ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبىيركت،  –إبراىيـ األنصى
عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم، دار  ق وبيان الفرقة الناجية:الفرق بين الفر .ّٕ

 ـ.ُٕٕٗبيركت، الطبعة الثانية،  –اآلفاؽ الجديدة 
: د. غالب عكاجي، المكتبة العصرية فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منيا .ْٕ

 ـ.ََُِ -ىػ  ُِِْرابعة، الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ، جدة، الطبعة ال

 ق.ُُْٓحكل، دار السبلـ، ط:الثانية، عاـديب : سعيد فصول في اإلمرة واألمير .ٕٓ

(، المحقؽ: عبد ىػَٓٓ: المتكفى) الطكسي : أبك حامد محمد بف محمد الغزاليفضائح الباطنية .ٕٔ
 الككيت. –الرحمف بدكم، مؤسسة دار الكتب الثقافية 

 ـ، مكتبة كىبة، القاىرة.َُٖٗ، ُ، طحكلديب : سعيد في آفاق التعاليم .ٕٕ
 -بيركت - الشركؽ دار ،(ىػُّٖٓ: المتكفى) الشاربي حسيف إبراىيـ: سيد في ظالل القرآن .ٖٕ

 .ىػ ُُِْ - عشر السابعة القاىرة، الطبعة
 ىػ.ُّٔٓمصر، الطبعة األكلى،  –: المناكم القاىرم، المكتبة التجارية الكبرل فيض القدير .ٕٗ

الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ : مجد القاموس المحيط .َٖ
التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔلبناف، الطبعة الثامنة،  –بيركت 
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 -ء الحنفي، المحقؽ: عدناف دركيش : أبك البقاالكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية .ُٖ
 بيركت. –محمد المصرم، مؤسسة الرسالة 

: عبلء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف القادرم كنز العمال في سنن األقوال واألفعال .ِٖ
المحقؽ: بكرم ، ىػ(ٕٓٗالشاذلي اليندم البرىانفكرم ثـ المدني فالمكي الشيير بالمتقي اليندم )المتكفى: 

 .ـُُٖٗىػ/َُُْالطبعة: الطبعة الخامسة، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، صفكة السقا - حياني

 –حكل، الطبعة دار عمار األردف ديب : الشيخ سعيد كي ل نمضى بعيدًا عن احتياجات العصر .ّٖ
 ـ. ُٖٖٗ-ىػ  َُْٖلبناف 

لركيفعى : محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم السان العرب .ْٖ
 ىػ. ُُْْ -بيركت، الطبعة الثالثة  –اإلفريقى، دار صادر 

 ق.َُُْ، عاـِحكل، دار السبلـ، ط:ديب سعيد  :--اهلل  .ٖٓ

: شمس لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية .ٖٔ
دمشؽ، الطبعة الثانية،  –الخافقيف كمكتبتيا الديف أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني، مؤسسة 

 ىػ. َُِْ

: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي المجتبى من السنن = السنن الصغرى لمنسائي .ٕٖ
الناشر: مكتب المطبكعات ، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، ىػ(َّّالخراساني، النسائي )المتكفى: 

 ـ.ُٖٔٗ – َُْٔالطبعة: الثانية، ، حمب –اإلسبلمية 

: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني، المحقؽ: عبد مجموع الفتاوى .ٖٖ
الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية 

 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔالسعكدية، 

بف سيده المرسي، المحقؽ: عبد الحميد  : أبك الحسف عمي بف إسماعيؿالمحكم والمحيط األعظم .ٖٗ
 ـ. َََِ -ىػ  ُُِْبيركت، الطبعة األكلى،  –ىنداكم، دار الكتب العممية 

 شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف : محمدوالمعطمة الجيمية عمى المرسمة الصواعق مختصر .َٗ
 البعمي رضكاف بف ـالكري عبد بف محمد بف محمد: ، اختصره(ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف
مصر،  –(، المحقؽ: سيد إبراىيـ، دار الحديث، القاىرة ىػْٕٕ: المتكفى) المكصمي ابف الديف، شمس

 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْالطبعة األكلى، 

: د. عثماف جمعة ضميرية، مكتبة السكادم لمتكزيع، الطبعة الثانية مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية .ُٗ
 .-ىػُُْٕ
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 ـ.ُْٖٗ-قَُْْ، ّحكل، مكتبة كىبة، القاىرة، ط ديب : سعيدان المسممينالمدخل لدعوة اإلخو  .ِٗ

غالب بف عمي عكاجي،  :المذاىب الفكرية المعاصرة ودورىا في المجتمعات وموقف المسمم منيا .ّٗ
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ ،جدة، الطبعة األكلى-المكتبة العصرية الذىبية

 زيع كالنشر اإلسبلمية، القاىرة، بدكف طبعة.حسف البنا، دار التك اإلماـ : مذكرات الدعوة والداعية .ْٗ
 ـ.ُٖٖٗىػ/9َُْْٖحكم، دار السبلـ، القاىرة، طػ ديب سعيد :المستخمص في تزكية األنفس .ٓٗ
: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ المستدرك عمى الصحيحين .ٔٗ

تحقيؽ: مصطفى عبد ، ىػ(َْٓالبيع )المتكفى: بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف 
 ـ.َُٗٗ – ُُُْالطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ، القادر عطا

أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ  مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(: .ٕٗ
، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني، ىػ(ِٓٓ: بف عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندم )المتكفى

 ـ. َََِ -ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى، ، الناشر: دار المغني لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية
: محمد أحمد درنيقة، تقديـ: ياسيف األيكبي، دار كمكتبة اليبلؿ، يمعجم أعالم شعراء المدح النبو  .ٖٗ

 الطبعة األكلى.
سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني : المعجم األوسط .ٗٗ
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 سابعًا: فيرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 ب البسممة

 ث اإلىداء
 ج الشكر والتقدير

 ح المقدمة
 ز خطة البحث

 ٔ تمييد: عصر الشيخ سعيد حوي وحياتو.
 ِ عصر الشيخ سعيد حوى. -أولً 
 ِ الحياة السياسية.  -ُ
 ٕ الحياة الثقافية.  -ٕ
 َُ الحياة االجتماعية.  -ٖ

 ُّ حياتو ووفاتو وآثاره: -ثانياً 
 ُّ نسبو، مكلده كنشأتو. -ٔ
 ُْ دراستو كطمبو لمعمـ كمكانتو العممية. -ٕ
 ُٖ .شيكخو كتبلميذه -ٖ
 ُِ مؤلفاتو. -ٗ
 ِٗ كفاتو. -٘

 ٖٓ الفصل األول: منيج الشيخ سعيد حوى في العقيدة.
 ٖٔ المبحث األول: منيج الشيخ سعيد حوى في تقرير عقيدة السمف.

 ِّ االستدالؿ بالكتاب كالسنة.المطمب األول: 
 ُْ حجية السنة في جميع مسائؿ الديف.المطمب الثاني: 
 ٘ٗ االستدالؿ بأقكاؿ السمؼ مف عمماء األمة.المطمب الثالث: 
 ٜٗ االستدالؿ بالعقؿ كالفطرة.المطمب الرابع: 
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 ٓٓ عدـ الخكض في عمـ الكبلـ. المطمب الخامس:
 ٕٓ الجمع بيف األدلة.المطمب السادس: 

 ٜ٘ المبحث الثاني: منيج الشيخ سعيد حوى في التنظير لعقيدة السمف ونشرىا.
 ٔٙ تأليؼ الكتب في بياف عقيدة السمؼ كالدفاع عنيا.المطمب األول: 
 ٘ٙ .أسمكب ضرب األمثاؿالمطمب الثاني: 
 ٔٚ  أسمكب القصص.المطمب الثالث: 

 ٙٚ المبحث الثالث: منيج الشيخ سعيد حوى في بيان افتراق األمة.
 ٚٚ تخريج حديث افتراؽ األمة كشرحو.المطمب األول: 

 ٕٛ أسباب افتراؽ األمة.ثاني: المطمب ال
 ٗٛ االختبلؼ الجائز كاالختبلؼ الممنكع.المطمب الثالث: 
 ٙٛ التحذير مف الفتف كاألىكاء كأىميا.المطمب الرابع: 

 ٜٛ صفات الفرقة الناجية.المطمب الخامس:  
المبحث الرابع: منيج الشيخ سعيد حوى في الرد عمى النحرافات العقدية عند 

 مخالفة.الفرق ال
ٜٗ 

 ٓٗ االعتماد عمى الكتاب كالسنة. المطمب األول:
 ََُ االستدالؿ بأقكاؿ العمماء في كصؼ انحرافات الفرؽ المخالفة. المطمب الثاني:
 َُّ .التحذير مف انحرافات الفرؽ الشاذة كالرد عمييا المطمب الثالث:

 ٜٓٔ الفصل الثاني: منيج الشيخ سعيد حوى في الدعوة إلى اهلل.
 ٓٔٔ المبحث األول: الدعوة اإلسالمية أصوليا ومرتكزاتيا عند الشيخ سعيد حوى.

 ٔٔٔ .الدعكة اإلسبلمية معناىا كأىميتياالمطمب األول : 
 ُُّ أصكؿ الدعكة اإلسبلمية. الثاني : المطمب

 ُِٔ مرتكزات الدعكة اإلسبلمية. المطمب الثالث :
 ٛٗٔ مية وأساليبيا عند الشيخ سعيد حوى.المبحث الثاني: وسائل الدعوة اإلسال

 َُٓ كسائؿ الدعكة اإلسبلمية. المطمب األول :
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 ُِٔ أساليب الدعكة اإلسبلمية. المطمب الثاني:
المبحث الثالث: مشكالت العالم اإلسالمي وسبل معالجتيا عند الشيخ سعيد 

 حوى.
ٔٚٙ 

 ُٕٕ مشكبلت العالـ اإلسبلمي.المطمب األول: 
 ُٖٓ سبؿ معالجة المشكبلت.الثاني: المطمب 

 ٕٜٔ المبحث الرابع: منيج الشيخ سعيد حوى في إصالح النفس والبيت المسمم.
 ُّٗ منيجو في إصبلح النفس اإلنسانية. المطمب األول:
 َِْ منيجو في إصبلح البيت المسمـ. المطمب الثاني:

 ٕ٘ٔ المبحث الخامس: المنيج الحركي في فكر الشيخ سعيد حوى.
 ُِٔ تعريؼ عاـ بالحركات اإلسبلمية المعاصرة.المطمب األول: 
 ٕٕٕ فقو التككيف كالعمؿ.المطمب الثاني: 
 ٕٕٚ التكميؿ كاالستكماؿ.المطمب الثالث: 
 ٖٕٔ النظاـ كالتنظيـ كاالنتماء.المطمب الرابع: 

 ٜٖٕ .: وبيا النتائج والتوصياتالخاتمة
 ٕٕٗ الفيارس العامة.

 ٖٕٗ يات.فيرس اآل
 ٕٓ٘ فيرس األحاديث.

 ٕٗ٘ اآلثار فيرس
 ٕ٘٘ فيرس األعالم.
 ٕٙ٘ فيرس الفرق.

 ٕٚ٘ فيرس المصادر والمراجع.
 ٕٛٙ فيرس الموضوعات.

 ٕٔٚ ممخص بالمغة العربية.
 ٕٕٚ ممخص بالمغة اإلنجميزية.
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 ممخص الرسالة
(، كتككف البحث مف مقدمة كتمييد )منيج الشيخ سعيد حكل في العقيدة كالدعكة تناكؿ ىذا البحث

كفصميف كخاتمة كفيارس، حيث شممت المقدمة أىمية المكضكع، كأسباب اختياره، كمنيج البحث كطريقتو، 
كثـ خطة البحث، أما التمييد فتناكلت فيو )عصر الشيخ سعيد حكم كحياتو(، كفي عصره تحدثت عف 

ذلؾ نسبو كمكلده كنشأتو دراستو كطمبو لمعمـ، كمكانتو الحياة السياسية كالثقافية كاالجتماعية، كتناكلت ك
 العممية كشيكخو كتبلميذه كمؤلفاتو كفاتو.

ككاف الفصؿ األكؿ بعنكاف )منيج الشيخ سعيد حكل في العقيدة(، كتككف مف أربعة مباحث؛ في 
الؿ المبحث األكؿ تناكلت منيج الشيخ سعيد حكل في تقرير عقيدة السمؼ، حيث احتكل عمى االستد

بالكتاب كالسنة، كحجية السنة في جميع مسائؿ الديف، كاالستدالؿ بأقكاؿ السمؼ مف عمماء األمة، 
كاالستدالؿ بالعقؿ كالفطرة، كعدـ الخكض في عمـ الكبلـ، كالجمع بيف األدلة، كفي المبحث الثاني بينت 

الكتب في بياف عقيدة  منيج الشيخ سعيد حكل في التنظير لعقيدة السمؼ كنشرىا، كذلؾ بطريؽ تأليؼ
السمؼ كالدفاع عنيا كأسمكبي ضرب األمثاؿ كالقصص، كفي المبحث الثالث أكضحت منيج الشيخ سعيد 
حكل في بياف افتراؽ األمة، مف خبلؿ تخريج حديث افتراؽ األمة كشرحو، كبياف أسباب افتراؽ األمة، 

مف الفتف كاألىكاء كأىميا، كختمتو ببياف كاالختبلؼ الجائز كاالختبلؼ الممنكع عند العمماء، كالتحذير 
صفات الفرقة الناجية، كفي المبحث الرابع تناكلت منيج الشيخ سعيد حكل في الرد عمى االنحرافات 
العقدية عند الفرؽ المخالفة؛ مف خبلؿ االعتماد عمى الكتاب كالسنة، كاالستدالؿ بأقكاؿ العمماء في كصؼ 

 ير مف تمؾ االنحرافات.انحرافات الفرؽ المخالفة، كالتحذ
أما الفصؿ الثاني فكاف بعنكاف )منيج الشيخ سعيد حكل في الدعكة إلى اهلل(، كتككف مف خمسة مباحث؛ 
في المبحث األكؿ بينت معنى الدعكة اإلسبلمية كأىميتيا، كناقشت أصكؿ الدعكة اإلسبلمية كمرتكزاتيا 

الدعكة اإلسبلمية كأساليبيا عند الشيخ سعيد عند الشيخ سعيد حكل، كفي المبحث الثاني بينت كسائؿ 
حكل، كفي المبحث الثالث تكممت عف مشكبلت العالـ اإلسبلمي كسبؿ معالجتيا عند الشيخ سعيد حكل، 
كفي المبحث الرابع بينتي منيج الشيخ سعيد حكل في إصبلح النفس كالبيت المسمـ، أما المبحث الخامس 

عيد حكل، كقد قمت بتعريؼ عاـ بالحركات اإلسبلمية المعاصرة، فكاف المنيج الحركي في فكر الشيخ س
ثـ كلجت إلى فكره الحركي مف خبلؿ: فقو التككيف كالعمؿ، كالتكميؿ كاالستكماؿ، كالنظاـ كالتنظيـ 

 كاالنتماء.
 التي رأيتيا. كختمت الرسالة بمجمكعة مف النتائج كالتكصيات
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Abstract 
          This Thesis addresses Sheik Saeed Hawwa Methodology in Islamic 
Creed and Calling, where it consists of an introduction, a preface, two 
chapters, a conclusion and the indexes. The introduction includes the 
importance of the topic, the reasons behind choosing the topic, methodology of 
the research and research plan. For the preface, it addresses the era of Sheik 
Saeed Hawwa and his life where I talked about the political, cultural and social 
life during that era. It also addresses his birthplace, lineage, study and seek of 

knowledge, scientific position, sheiks, students, books and his death. 
          First chapter is titled: Methodology of Sheik Saeed Hawwa in Islamic 
Creed, where it consists of four sections. The first section talked about 
methodology of Sheik Saeed Hawwa in approving the creed of the righteous 
forefathers where it contains on reasoning based on the Holy Quran and 
Sunnah, the authenticity of Sunnah in all religious matters, reasoning based on 
the sayings of the scholars of the righteous forefathers, reasoning based on 
logic and primitiveness, not engaging into the science of speaking and the 
gathering of evidences. In the second section I have clarified Sheik Saeed 
Hawwa methodology in the theorization and publishing of forefathers creed by 
writing books on clarifying and defending the forefathers creed by adopting the 
methods of reciting proverbs and stories. In the third section I have illustrated 
Sheik Saeed Hawwa methodology in clarifying the disagreement of the Islamic 
nation through the exegesis and illustration of the authentic tradition that 
addresses the nation’s disagreement, clarifying the reasons behind the 
nation’s disagreement and the legitimate and forbidden disagreement 
explained by scholars and giving warnings of the seditions and the heretics. I 
have concluded this section by clarifying the attributes of the surviving party. In 
the fourth section I have addressed Sheik Saeed Hawwa methodology in   
responding to the perversions in Islamic creed at the contravening parties and 
warnings of those perversion. 
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          Second chapter is titled: Sheik Saeed Hawwa Methodology in Calling  
to Allah, where it consist of five sections. In the first section, I have clarified the 
meaning of the Islamic Calling  and its importance, I have also illustrated the 
fundamental concepts and foundations of Islamic Calling  based on Sheik 
Saeid’s books. In the second section,n I have clarified the methods and 
approaches of Islamic Calling  based on Sheik Saeid’s books. In the third 
section I have talked about the issues of the Islamic world and methods of their 
treatment based on Sheik Saeid’s books. In the fourth section, I have 
illustrated Sheik Saeed Hawwa Methodology in self Reconciliation and the 
Reconciliation of the Islamic home. The fifth section talked about the 
movement methodology in Sheik Saeid’s concept where I have defined most of 
the contemporary Islamic movements then I depended on his movement 
concept through: fiqh of configuration and labor, supplement and completion 
and order, preparation and the state of belonging. 
          Finally, I have concluded my Thesis with a group of results and 
recommendations that I have deduced. 
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