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 مقدمة

 
لبشر أحاول كغريي منذ قدم الزمن إىل هناية العامل أن نفهم طبيعة حياتنا وعالقة البشر ببعضهم، لنجيب على السؤال األكرب الذي مل جيد له ا

بل كان االستعباد، استعباد  إجابة، وهو عالقتهم ابلقوة العليا الكونية اليت أوجدت احلياة والطبيعة، فمنذ اخللق األول مل تكن احلرية مصري اإلنسان،
لك األرض واستعباد السماء، فاستعباد الرجل للرجل من انحية واستعباد القوة العليا الكونية له من جهة أخرى كالمها غذى اآلخر، فاستمد امل

احلاكمون أبمر هللا،  األرضي سلطته من ملك السماء، وحكم ملك األرض ابسم وإبرادة ملك السماء، فصار رجال السياسة ورجال الدين هم
 فكانت حياتنا على األرض ما هي إال انعكاسات هلراوة الرب وظل اإلله. 

 
لنا حاولت يف هذه الصفحات أن أنقل حوارًا عقلًيا ونفسًيا يف حماولة لفهم العالقة التارخيية بني الدين واحلكم والسلطة، وهي تساؤالت توص

 سان احلقيقية والغاية احلقيقية من وجوده. لإلجابة على السؤال األكرب عن ماهية اإلن
ميكن استنتاج خط زماين ومكاين سارت      ويف هذا السرد التارخيي املبسط ألحوال وظروف بشرية متنوعة؛ ألن التاريخ يكرر نفسه، وابلتايل 

 وتسري وستسري عليه األحداث وحياة البشر إىل هناية العامل .
 

 ثر تعقيدا هي عالقة الدين وسلطته ورجاله وأتثريهم على احلكم والسياسة والظروف االجتماعية لكافة الشعوب. وتبقي العالقة الكونية األك    
 ويف هذه املغامرة الكتابية بني دروب الزمان واملكان من العصور السحيقة حىت حلظات ألفظ فيها أنفاسي أحاول جمتهًدا ومعتمًدا على هللا    

 بسيطة هي وجهة نظر القارئ العادي جًدا، كما أحب  أان شخصًيا أن أحصل على مصادر املعلومات املركزة . تقدمي األمور من وجهة نظر
 قطاعات زمنية لبحث عالقة الدين ابلسياسة واإلنسان ابإلله. 3واخرتت 

 
قة، مث الدايانت السماوية الثالث يتحدث عن األمم القدمية وأعرقها املصريون القدماء، ونشأة مصر كدولة دينية مركزية عري الفصل األول

 ابختالف ظروفها واختالف النماذج الدينية والسياسية فيها واإلله من كل رسالة مساوية وأتثريها 
 

بعد انقطاع وحي السماء مبوت آخر األنبياء، وبعد ساعة واحدة من موت النيب حممد رسول اإلسالم وخلفاؤه وأتباعه واحلياة يف  الفصل الثاين 
 اآلن. تمعات اإلسالمية من صراعات مذهبية وسياسية وتيارات فكرية وحياة علمية يف علوم الشريعة والعقيدة وغريها وأتثريها على املسلمني حىت اجمل

 
 يتحدث عن اتريخ املسلمني احلديث والفرق واالجتاهات واملذاهب اإلسالمية وأتثرياهتا احلالية . الفصل الثالث 
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 الجبتانا

 
والكامة املصرية وتعديالهتا  اجلبتاان منت مقدس أي سورات، وهي كلمة مصرية قدمية انتقلت إىل الساميات بنفس االستخدام املصري،    

قرتب من سيفر أو ِسفر، وهذا النص يروي قصة بدء اخللق والعبادات واملعتقدات الدينية املصرية القد مية، موجودة يف كلمة سورة يف الساميات ت
فيف املستنقعات حىت وبداية جتمع الساللة املصرية القدمية حول وادي النيل، وبداية ظهور احلضارة ومقوماهتا؛ الزراعة وأدواهت ا، واستئناس احليوان وجت

 املصري .زمن مصرع أوزوريس الناسويت وحتوله إىل صورة الهوتية حىت زمن االحتاد الثاين على يد مينا "انرمر"، كتب ومجع على يد مانيتون املؤرخ 
ا دخل     

ّ
ت املسيحية كان الكهنة يتلوهنا ودخلت كجزء من كانت اجلبتاان نًصا مقدًسا يتلى يف القداسات والصلوات وحيفظه الكهنة، ومل

قباط الذوا ابلفرار إىل اجلبال وإىل الصحراء، ورّددوا اجلبتاان كنص مقدس يربطهم مبا  الصلوات، أما بعد عصر الشهداء وبداية اضطهاد األرثوذكس األ
صرية وما يرتبط هبا من تراث، عادت اجلبتاان إىل الظهور ابعتبارها يؤمنون به، ومع دخول اإلسالم واللغة العربية شعر املصريون ابخلوف على اللغة امل

قدسة الغربية أرسطو جزًءا من فكر املسيحية الغربية (  نًصا دينًيا حمسواب على القبطية )مثلما اعتربت الكنائس واجملامع امل
ان املعلمني لتعليم الطالب القراءة والكتابة حىت هناية العصر وظلت اجلبتاان تُ َردد يف املواسم واالحتفاالت القبطية، واستخدمها بعض الرهب    

 الفاطمي يف مصر .
يف العصر احلجري القدمي عاشت أصول اجلنس املصري يف السهول اخلضراء اليت تصحرت بعد ذلك ونعرفها اآلن ابسم الصحراء الغربية     

تنطق بعض أصوات قليلة، وكان الذكر األكرب واألقوي يطرد الذكور الصغرية والشرقية، واعتمدت األسر املصرية األوىل على اإلشارات، وكانت 
ر احليوانية العليا كما ورد يف أغلب ال دراسات والضعيفة إذا كربت، وكذلك األمهات القوايت اإلانث الصغريات الضعيفات )حياة شبيهة حبياة األس

فعهم للتجمع من جديد، وهكذا تتجمع والبحوث العلمية ( ومع حالة الطرد للصغار يظلون حيملون حني نا للحياة األويل وللموطن األساسي تد
ات، القبائل والعشائر، ومع زايدة التصحر و قلة املطر وقلة فرص الغذاء ال سيما مع زايدة العدد ومتطلبات الطعام حتدث املشاجرات واملشاحن

لب الطيور على الوجه كعالمة مشرتكة بني  ويتطور الصراع والنزاع فتتالحم اجملموعات ذات األصول املشرتكة واحلاجة لعالمة مشرتكة كالتعليم مبخا
 أفراد القبيلة أو اجملموعة، ومع التجمع والتقدم يزداد نشاط العقل وتنمو اللغة  وتتقدم احلياة  .

ث املاء والطعام، وكانت العشائر ختشي وأييت عصر غري مطري، ومع زايدة اجلفاف تبدأ بعض اجملموعات يف االجتاه حنو منابع النيل حي    
االقرتاب من النيل لوجود وحوش وضواري ومفرتسات وأخبار عن مسوخ وغيالن، وبدافع حب البقاء تقدمت العشائر حنو منابع النيل وابتكروا 

دمت عشائر النيلو و جبتو تو وهكذا تق -لو  جب  -نداءات للتعارف والتمايز أو طلب احلاجة واالستغاثة، وكان غالبيتها مقطعني ين 

gep-to ne-lo . لتعيش على ضفاف النيل geptonelo   ومع مرور الوقت ازداد التصحر، وجاءت عشائر أخرى
وتعّقد لتصطدم ابلقدمية أحياان وتنصهر وتعيش معها أحياان أخرى وتتكون جمتمعات جديدة، فنمت اللغة وتقدم الفكر، ومع ازدايد األمور والشؤون 

سرّيون واملسيطرون والساسة ورجال اإلدارة واحلرب، وكذلك املتخصصون يف إشارات القبائل وأصواهتا املتطلب ات واحلاجات ظهر املنظمون وامل
لفكرة ورموزها، وكان لكل قبيلة تومت خاص هبا من جذوع األشجار وحنوها، أو من الصخور، مث حتولوا إىل رجال دين وكهنة، واملصري القدمي توصل 

 د والعيش بعد املوت، لذلك آمن إبله خالد ومطلق، هذا اخلالق مينحه احلياة بعد املوت )العصر احلجري احلديث النيولييت (اخللو 
ويتأمل املصري القدمي يف الكون وما حوله من ظواهر ومساء وجنوم وكواكب وقمر ومشس وغروب وشروق، فيعتقد أن اإلله اخلالق البد أن     

يل، أي أن هللا له عرش فوق السماوات )عقيدة أهل السنة واجلماعة يف التوحيد (، وكما أوجد اخلالق للحاكم األرضي معاونني يكون جمده يف األعا
ا فالبد أن هناك معاونني ومساعدين فوقيني مساويني أمسوهم اتسوع املالئكة، ومن هنا كان املصريون أول من عرف للمالئكة أجنحة، وقد أخذه

 ذلك . الفكر السامي من
 

 ومع رقي الفكر املصري تعرفوا على وجود وازع ديين داٍع لإلله اخلالق وهو الضمري دافعا للخري وانهًيا وزاجًرا للشر، ومع الوقت تكونت    
 منظومة من القيم واملبادئ املصرية، 

املفردات املصرية إىل الرتاث السامي والعرباين  من خالل ملحمة إيزيس وأوزوريس صور املصري الصراع األبدي بني اخلري والشر، وانتقلت هذه 
وادي العذاب كمفردات الهوتية )اإلله وبداية اخللق واليوم اآلخر والثواب والعقاب واجلنة والنار )الباردويس ومعناها بيت النعمة, جي هنوم معناها 

 أي الفردوس وجهنم (
 عوزير إيل أي عزرائيل يف الفكر العرباين.  ست اليت صارت بعد التنوين سااتن , عوزير هو أوزير وهو    
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، آمني نفسها آمون املصرية, نيو املصرية معناها النيب أو املبارك أو املقدس أو املرسل، وجاابر حيمل امسًا وصفيًّا لتحوت رسول السماء    
ملصرية اخلاصة، مث انتقلت حسب بعض املراجع املسيحية وسكان املأل األعلى حيمل أوصاف مالك الرب جربائيل . هيال هيال كانت تردد يف املزامري ا

ل ميخا أي شبيه اإلله توت قد  انتقلت إىل إىل هللواي اليت ختتتم هبا الصلوات والرتانيم واملزامري يف الكتاب املقدس .ميخانوت اليت كانت يف األص
 الساميات يف ميخائيل أي شبيه هللا.

أتثر موسى بكل حكمة املصريني فكان صر أمر متفق عليه من املؤرخني، بل وموثق يف العهد القدمي )إن أتثر الفكر العرباين السامي مب    
 ملوك أول. 4( إصحاح.)فاقت حكمة سليمان مجيع بين املشرق وحكمة مصرمن أعمال الرسل  7إصحاح  22( آية مقتدرًا يف األقوال واألفعال

الناس وزادت شكليات ورمزايت املعتقد مثل التحكم يف مصائر املويت، و أخذوا أمواالً كثرية من أهل املويت،  مع الوقت تسلط الكهنة على    
دابت، وكذلك وابلغوا يف أسعار املقابر والتوابيت والتحنيط، ومع تعقد املراسم والطقوس ظهر املرددون والتماثيل الصغرية والشوابشية والنوحات والن

يت ترشد الكاوالبا أو الروح لتصل للميت وتضع األقنعة دليال هلا، مث تطورت إىل فكرة التماثيل الشبيهة ابمليت ويوضع أمامها موائد األبواب الومهية ال
قتصادي القرابني خلدمة روح امليت، وتطورت فكرة األوقاف من أجل موائد القرابن وخدمة قرب امليت وحراسته، واختل النظام االجتماعي والوضع اال

 كان البد لألرض من االنتظار ملخّلص مساوي لتظهر بشارة املسيح.  ف
ة دخل اجلبتوس املصريون األقباط إىل املسيحية ونور التوحيد الذي يفتح أبواب السماء ألنقياء القلب والفقراء ال ألصحاب التوابيت الفخم    

اجلدد الرهبان، فهم يتحدثون نفس اللغة املصرية، بل إن متوهنم املقدسة تتلى وأصحاب السلطان والسلطة واجلاه والنفوذ، وانبهر املصريون ابلكهنة 
يس أنطون بنفس اللغة )وإن كانت تكتب حبروف يواننية فغالبية املصريني أميني ال يعرفون القراءة والكتابة ( وجياهد املصريون املؤمنون منذ القد

حتواء اخلالف حول طبيعة يسوع املسيح بني آريوس وإثناسيوس، ويستقر الفكر والقديس بولس ضد بطش الرومان، مث جياهدون من جديد ال
 القبطي يف النهاية على رأي جممع اإلسكندرية، بل إن القبطية املصرية أثرت أتثريًا كبريًا يف الفكر املسيحي العاملي. 

رية هي اللغة السائدة، وظل حيفظ املصريون نص اجلبتاان وتنزوي العبادة املصرية القدمية أمام تقدم املسيحية، ولكن تبقى اللغة املص    
عتربوهنا تومت مصريتهم.   ويقدسونه خوفًا على لغتهم اليت كانوا ي

ومع بزوغ فجر اإلسالم ودخوله ظلت اللغة املصرية موجودة حىت العصر الفاطمي، وإن استمرت العائالت القبطية يف ترديدها يف الكنائس     
 ظ بنصوص اجلبتاان، وظل املصريون املسيحيون يرددون اجلبتاان كنص مقدس يربطهم ابللغة والتاريخ. والصلوات واالحتفا

وتعاُقب الدايانت على مصر عّلم املصريني التسامح و تعدد الطرق إىل هللا، وذكر املؤرخون على اختالف عصورهم و جنسياهتم أن     
املساجد لألعياد واملناسبات وأحياان العكس، ويف موسم الفيضان كان خيرج املصريون يف موكب  املسيحيني كانوا يستعريون البسط والشمعداانت من

رتاتيل يتقدمه السلطان واخلليفة وقاضي القضاة و شيوخ الكنيسة املصرية مث أحبار اليهود مث محلة الكتب السماوية الثالثة، وتقام الصلوات وال
 كل يدعو هللا الزدهار البالد وخلريها. ابللغات العربية والقبطية والعربية، وال

 وذكر جيمس برستيد أن مصر هي صانعة ضمري العامل املتمدن، وأن املتون املصرية هي جذر املتون العربانية والسامية.     
"أمني مويب" هي أصل  ومن املقطوع به بني املؤرخني أن نصائح املصري القدمي احلكيم "بتاح حتب" هي أصل سفر املزامري، كما أن ِحَكم    

ألمل يف سفر االمثال، إن مصر هي اليت أدخلت احلياة األبدية والبعث واخللود إىل الفكر العرباين السامي، فأقدم أسفار العهد القدمي يعرب عن ا
نت اي إبراهيم  فتمضي إىل آابئك بسالم وأما أاستمرار حياة القبيلة استمرارًا عضواي بدائًيا مثل مملكة النحل أو النمل، دون اهتمام ابلعامل اآلخر )

( ألكون إهلا لك اي إبراهيم ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتكتكوين، ) 15إصحاح  15( آية وتدفن بشيبة صاحلة
 خروج 17إصحاح 13( أكرم أابك وأمك لتطول أايمك على األرضتكوين، ) 17إصحاح  7-9

ملوك أول، 3إصحاح   14( سليمان وحفظت فرائضي ووصاايي كما سلك داود أبوك فإين أطيل أايمكفإن سلكت يف طريقي اي )    
 3إصحاح  20 )ليس لإلنسان مزية على البهيمة ألن كليهما ابطل، يذهب كالمها إىل مكان واحد، كان كالمها من الرتاب وإىل الرتاب يعود(

حزقيال، وواضح أنه التوجد أي إشارة لعامل آخر أو حساب أو  31إصحاح   17 -14 (أسلمت مجيًعا إىل املوت إىل األرض السفلىجامعة  )
ر دانيال جنة أو انر، إن دوام اختالط العربانيني ابلفكر املصري فتح هلم ابب البعث واخللود، ولعل أول إشارة واضحة للبعث واآلخرة جندها يف سف

ن الراقدين يف تراب األرض يستيقظون، هؤالء إىل احلياة األبدية وهؤالء إىل العار واالزدراء وكثريون م) 12وهو متأخر زمنيا، فقد ورد يف اإلصحاح 
أن كون اإلميان ابليوم اآلخر مرافقا للجنس البشري يثبت أن الرغبة يف  -( وذكر جوزيف وورد كراتش يف كتابه "اإلنسان احلديث ومزاجه"األبدي

بة يف اخللود هي احتجاج أو اعرتاض على قوانني الطبيعة اليت ال تدخل مطالب وغاايت اإلنسان يف احلياة بعد هذه احلياة رغبة عارمة، فالرغ
الدين حساهبا، ففي حلظة ما يتبني لإلنسان أن الغاية من وجوده منحصرة يف استمرار النوع، إذ ال غاية من وجوده كفرد، فاخللود الذي هو أساس 

إلنسان وتؤهله أخالقيا حلمل فضائل هي يف األصل غرائز حيوانية كإيثار األبناء والتضحية يف سبيلهم أو له وظيفة أساسية، وهي أنه صيغة متكن ا
حث عن سبيل الوطن مثل النحلة اليت تضحي بنفسها يف سبيل اخللية، إن ازدايد وعي اإلنسان بفرديته ومتيزه عن بقية الكائنات هو الذي جيعله يب
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اليت يكتفي هبا احليوان، ويتضح من حتليل جوزيف وود كراتش أن الشعوب األقرب للبداوة والوحشية تكون أقرب يف  دافع أخالقي يقوم مقام الغريزة
كالتضحية لألبناء دوافعها إىل الغرائز احليوانية املباشرة كاستمرار النوع، أما الشعوب املتمدنة فإهنا تؤمن ابلبعث واخللود لرتبط هبما قيًما معنوية  

 هذا املبدأ سبقت مصر حضاراًي ولّقنت العامل اإلميان ابلبعث يف العامل اآلخر.  والوطن، ومن
الطبيعة وختتلف الفلسفة الشرقية عن الغربية؛ فاإلميان الشرقي كان حريًصا على املزج بني هللا والعامل، وابلتايل فإن العامل إهلي وإن حركات     

ا ختضع لقوانني أزلية، بل تعود لصريورة اإلرادة اإلهلية ودوامها، وابلتايل ال مربر للسؤال عن العلة؛ ألن إهلية، وإن راتبة حركات احلياة ال تعود لكوهن
ومن هنا آمن اإلجابة معروفة أبن هللا أراد ذلك، أما العقل الغريب املرتكز على العقل اليوانين النقدي فقد حرر الطبيعة وجعلها يف أسر قوانينها، 

والنتيجة( ومن هنا آمن العقل الغريب أبن الكون ظاهرة طبيعية ختضع لقوانني يسعى للكشف عنها وترويضها لصاحل اإلنسان، ابلِعلّّية )السبب 
 وابلتايل اإلجابة عن السؤال توصل الكتشاف قوانني )علمية(.

 
بني؛ األول أهنا مل تدمج هللا يف العامل، يضيف األستاذ سالمة موسى يف كتابه "حرية الفكر" أن اإلغريق أول أمة نزعت نزعة علمية لسب    

دائما فصل  فالعامل قدمي بل إن اآلهلة عندهم قد يعجزون عن حتقيق ما يريدون )كالبشر(، والثاين أن داينة اإلغريق مل تتحول إىل شريعة، فكان هناك
 بني الدين والقانون.

 
عيد اإلله أوزيريس  –مانيتون السمنودي  –قضيت  أان  3الرؤية، إصحاح  1سفر برز ما جاء يف نصوص اجلبتاان ابختصار وتصرف من أ    

ساء يف العام األول من حكم اثين البطاملة ضيًفا على سريابيس القريب من عمود بوميب ) يرجح أنه عمود السواري ابإلسكندرية ( وبعد قداس امل
يل منت واستيقظت مذعورًا، أيقظين حورس يف هيئة الصقر مستخدًما أجنحته املصنوعة من الذهب والياقوت والزمرد، وكانت ترافقه وصالة أول الل

)أوزيريس أمه إيزيس، وكانت ترتدي رداًء أرجوانًيا أهبى من زانبق احلقول ومن زهور اللوتس، وابتسمت يل وربتت على كتفي، وكذلك ابتسم يل أوزير 
ورس ( وطمأنين أبنه لن أيخذين معه إىل الغرب )االنتقال للغرب معناه املوت( وقدم يل جبار أحد معاوين رع )اسم اإلله ( ويسميه والد ح

 الكنعانيون واالدوميون "اله" وتسميه القبائل العربانية والسامية "إلوهيم" .
، وطار يب مستخدما أجنحته الذهبية صاعًدا  إىل السماء، وتوقف اختفي حورس وعائلته ومحلين جبار على ظهره الذي يشبه ظهر احلصان    

لذهبية جبار عند اجلميزتني السماويتني املقدستني اللتني تقفان شاخمتني عند مدخل طريق النور املؤدي إىل العرش السماوي، وخلع جبار أجنحته ا
ت أنه ال ميكن أن يتجاوز اجلميزتني املقدستني وإال احرتق . وجدتين وركبها يف كتفي وأشار يل أن أواصل الطريق إىل عرش الرب العظيم، وفهم

فُتح الباب  أبجنحة جبار دون إرادة مين واقرتبت من قدس األقداس ففتحت األبواب النحاسية السبعة اباًب مث اباًب، مث فتحت األبواب الذهبية وأخريا
النور والياقوت والعقيق، وتفيض عنه بني حلظة وأخرى أضواء وألوان تشبه قوس  الزمردي الذي يقع خلفه سر األسرار، فإذا عرش عظيم مصوغ من

كون املطر، فيضاء قدس األقداس وعرش اجلالس على الكروبيم، وكلما أشرقت األنوار )هرم ذهيب صغري ( أضواؤه وأنواره يظهر اجلالس على عرش ال

وت واليشب والزبرجد، ساعتئٍذ مل جتد عيناي القدرة على النظر وكلما فاض عن كل بننب الذهب ممزوجا ابلياق Ben Ben وكأنه 
 للجالس على العرش، ووجدتين ساجًدا أمام عرش سيد األكوان .

حول العرش العظيم رأيت اتسوع املالئكة متسربلني بثياب بيض جيلسون على عروش صغرية تكّون دائرة حول العرش العظيم، ويرفعون     
ويدعون اجملد لرع الرب العظيم والذي كان آتوم أول اخللق، والذي صار آتون وآمون وات الذي حتول إىل توت وأصل الروح  أيديهم إىل الرب العظيم

خلق نفسه بنفسه وخلق   -اليت هي ذاته  –)خالق( أوزيريس وحورس وإيزيس، اجملد لرع الذي مسح  لنا أبن نكون معه يف األعايل، والذي ابلكلمة 
 ودات والكائنات .كل األشياء واملوج

 أمام عرش اإلله رع واتسوع املالئكة رأيت سبع مشوس تتألأل أنوارها تنطق وتسبح بعظمة اإلله، ويف كل زاوية من الزوااي األربع احمليطة    
التامة إبجرام  بقدس األقداس يقف حيوان ضخم يف حجم جبل مهول، فبدت هذه احليواانت حميطة ابملكان كله حىت إن عيين عجزات عن اإلحاطة
  تلك احليواانت، لكن بدا يل احليوان األول كأنه أسد عمالق، والثاين كفرس النهر، والثالث أبو اهلول والرابع هو نسر الكروبيم اجملنح.

 
ريورة الدائمة وترتدد متجيدات لإلله قائلة "قدوس قدوس قدوس هو الرب اإلله  األزيل القادر على كل شيء، قدوس هو الرب اإلله ذو الص    

ه منذ األزل وإىل األبد، قدوس قدوس هو الرب اإلله الذي خلق نفسه بنفسه منذ أن كان هو آتوم الذي خرج من البيضة الطافية على سطح امليا
لك اجملد يف األزلية )نون( مث كونت تشو وتفنوت اللذين أجنبا نوت سيدة السماء وجب جسد األرض، ويسجد املأل األعلى ويقولون للرب اإلله 

 نفس السفر 4إصحاح  األعايل ألنك تستحق اجملد، فأنت القدرة اليت تقف خلف كل ما كان وما هو كائن وما سوف يكون".



 ِظُل اإلله وَهَراوة الّرب
...................................................................................................................

............................................................................ 

7 

، تبدأ سلسلة املصريني إبيزيس وأوزيريس وحورس مرورًا  ابمللك عحا احملارب الذي هو نعرمر )مينا انرمر موحد القطرين( حىت زمن اإلسكندر 
إذن فالتاريخ املصري كله يبلغ أحد عشر ألف عام  –كل ثالثة أجيال تكّون قراًن من الزمان   –ثالمثائة وواحد وأربعني جيال من الناس  سيطروا على

اب د والكتوثالمثائة وأربعني عاًما، وأول ملك مينا انرمر يعود اترخيه إىل سنة أربعة آالف قبل اإلسكندر )يذكر نفس الرقم تقريًبا شّراح التلمو 
 نفس السفر 5إصحاح  املقدس، وكذلك شّراح املشنا (

ذ بدء التكوين أقر  أان مانيتون السمنودي أبن اجلبتاان هي التاريخ احلقيقي للساللة املصرية ومعبوداهتا ومقدساهتا وملوكها وابنائها منذ القدم، من
عارمر )الشهري مبينا انرمر موحد القطرين ( ومرورًا ابلتوحيد األول لألرضني وظهور اإلله ابمسه األول آتوم )آتوم هو نفسه رع ( وحىت امللك عحا أو ن

ريس الالهويت ابعث اخلضرة يف مصر واملشرف على طريق الراحلني إىل ريس الناسويت الذي حتول بعد أن فداه حورس بعينه إىل أوزي  على يد أوزي
  1أسفار انبثاق العامل واآلهلة إصحاح الغرب )ملك املوت(. 

 يف البدء مل يكن إال ماء وضباب، ومل تكن حياة ومل تكن نبااتت وال دابابت )حيواانت ( . كان هناك طبقتان متالصقتان من املياه بينهما    
عد على سطح احمليط  فاصل فضي من النور، اجلزء األسفل من املياه هو نون احمليط األزيل. مياه وضباب وظلمة، فالشمس مل تكن قد تكونت ب

زيل، نون طفت بيضة ذهبية يف حجم ألف بيضة من بيض النعام، مث حدث انفجار هز الكون كله وانفجرت معه تلك البيضة اليت طفت على األ
زال سطح نون وخرج آتوم )اإلله( من تلك البيضة ودفع الطبقة العليا فارتفعت وانفتقت عن الطبقة السفلى اليت هي البحار . كانت الظلمة ال ت

عطس آتوم قائالً تشو، فتكّون الفضاء، وتفل آتوم فتكونت تفنوت وهي الندى، إذ كان آتوم هو الكلمة، وكان آتوم هو اخلالق إبرادته، مسيطرة، ف
خلق نفسه بنفسه وابلكلمة تشو خلق الفضاء وابلكلمة تف نوت خلق تفنوت وهي الندى. ظل آتوم يف الظلمة يراقب تشو وتفنوت مث بدا آلتوم 

ألف عام، مث أجنبت ابنتها السماء وامسها نوت  القادر على اخللق ابلكلمة أن يزوج تفنوت لتشو فقال ليكن زواج بني االثنني، فتزوجا ومحلت تفنوت 
قدرته على التزويج وجعل املتزوجني ينسلون وأمر آتوم السماء نوت أن ترفع السماء بعيًدا  عن وابنهما جب الذي هو جسد األرض .وأعجب آتوم ب

 نون وملا رأى آتوم زرقة السماء وقتامتها حيث مل يكن ليل وهنار، قال للسماء نوت عليك أن تزيين ابلسماء فتجعلي فيها مصابيح ابلليل وسطح 
من نورًا ابلنهار، فاستجابت نوت لكلمة آتوم فكان صباح ومساء. ولكي يكون صباح صنعت نوت قرًصا كبريًا من ذهب لينري النهار وقرًصا أصغر 

عد اآلال ن، ويف فضة تعاونه مصابيح صغرية إلانرة الليل، وفجاة حترك قرص النهار الذهيب وصارت له الكلمة وقال  أان اإلله رع مل يعد امسي آتوم ب
مسه آتوم ( الليل اهتز القرص الفضي ونطق ابلكلمة قائال مل أعد جمرد مصباح بل  أان القمر خنصو الشجاع املغامر . صارت الكلمة اآلن لرع )كان ا

ن وظهرت قدرة رع اخلالقة، كان جب جسد األرض متواراي أسفل حميط املياه نون، فأمر رع جب أن يظهر للوجود فتلوى جب حبركات اهتز هلا الكو 
فجارات ونريان وزالزل، وساعده رع حيث اقرتب من جب وأمّده بنار فارتفعت أجزاء على سطح جب فكانت القارات واخنفضت أجز  اء وكانت ان

 فكانت البحار واحمليطات .
فلما أتمل رع كل ذلك وجده حسًنا؛ أرض حتوي جباال ومرتفعات، وحبار ووداين ومساء تزينها مشس ابلنهار وقمر وجنوم ابلليل، وفكر رع     

     2 إصحاحقائال: وماذا بعد، إنين حمتاج للحكمة، وملا كانت كلمات رع كلمات خالقة وجدت احلكمة وامسها حتوت.
قال رع لتحوت إن منظر السماء صار مجيال ابلنهار والليل، وإن البحر مجيل حبركته واضطراب أمواجه، لكن منظر األرض اجلدابء ال يسرين، 

س أبي فقال حتوت )رمز احلكمة ( أيها الرب العظيم رع، مبا أنك فوضتين ابحلكمة، ومبا أنك ختلق ابلكلمة، فلتكن حتحور رمًزا لكل أنثي، وليكن
 رمًزا لكل ذكر، وليكن ذكر وأنثي يف كل شئ، نبااتت تنبت من جسد األرض، أمساك يف البحر ودابابت )حيواانت (على األرض وطيور يف السماء

هها وودايهنا وأهنارها ونبااتهتا و  اانهتا . كل حيو .وظل رع و نوابه التاسوع )رؤساء املالئكة التسعة( و معاونوهم يستمتعون جبنات األرض ويتأملون ميا
شئ أرضي ميوت ويتجدد ابمليالد، وكل شئ إهلي ال ميوت، كل شئ إهلي خالد، فاإلله مل يكن قبله شئ ولن يكون بعده شئ .وبعد خلق السحاب 

رادهتا، واملطر لتنبت األرض و تزدهر، محلت )قمة الغرب( وهي) رمز لألم الكربى اليت تنجب كل األشياء(، ولكنها هذه املرة شعرت بضعف يف إ
ناسلية، وكان محلها خفيفا فاجنبت توأما عجيبا مها جبتو وجبتاان، وكاان متالصقني من الظهر، ولكن لكل منهما رأسه ورجاله وذراعاه واعضاؤه الت

  3إصحاح ولكنهما جسد واحد متالصق ال يستطيع أحدمها أن ينظر إىل عورة اآلخر. 
خلق الشياطني والعفاريت واجلن واملسوخ والتنانني و  تكاثر التوائم املتالصقة )جبتو وجبتاان(، فأراد كان املأل السماوي ال أيكلون . بعد      

لتصاق جيعلها خالدة، واخللود طبيعة اإلله، أما احليواانت البشرية )البشر( فطبيعتهم التزاوج  رع فصل جبتو عن جبتاان )الذكر واألنثي(؛ ألن اال
دة رع أن خيلق هنًرا عظيًما يف األرضني، فشربوا منه )التوائم امللتصقة ( فأمر رع بفصلهم، فصلت الذكور عن اإلانث والتكاثر واملوت، فشاءت إرا

ان ونشأ شعب عظيم هم اجلبتوس )املصريون( أو النيلوس، ومن هنا جاءت تسمية هنر النيل العظيم . وصار يف األرض صراعات عظيمة، فالبشر أحيا
واملالئكة، ومرة حنو الشياطني واألابلسة واملردة، و كان الشياطني غري مرئيني ابلنسبة للبشر ويوسوسون هلم ابلشر. و ألن البشر  مييلون حنو جهة اإلله

وي ُيسفك وير  عرفوا املوت والزواج وامليالد، ومن طبيعتهم التصادم والصراع، وبدأ القتل، ورأى رع سائل احلياة األمحر الذي مد به البشر لكي يعيشوا
  4 إصحاح ثرى األرض، فعندئذ قال رع إن جنة األرض )مصر( مل تعد تصلح للسكن وال تليق به ومعاونيه، فقرر أن يعيشوا يف جنة السماء.
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ويف أدغال ومستنقعات النيل عاشت حيواانت وزواحف األدغال، كما عاشت املسوخ والتنانني واملردة واألواتن ومسوخ أيب اهلول ذات     
ء منذ لبشرية واألجساد احليوانية، أما اجلبتيون )املصريون( فقد عاشوا إىل غرب النيل )مكان الصحراء الغربية احلالية، فقد كانت أرًضا خضراالوجوه ا

عد جيل، وبدأ البشر يتصارعون م ع بعضهم آالف السنني (، ومنذ أن انتقل اإلله ومالئكته إىل جنة السماء بدأت املياه تقل رويًدا رويًدا وجيال ب
عضا .   5 إصحاح على مثار األرض ومناطق الصيد والنفوذ، وحتولت العائالت البشرية إىل قبائل متصارعة أيكل بعضها ب

 إذا وجد القلب املفكر فالبد من لسان ينقل فكر القلب لآلخرين )اعتقد الفراعنة أن القلب هو مركز التفكري والتدبر (    
 ويف فقرة أخرى : 

لنيلوس اجلبتيون )املصريون( الذين هم من نسل التوائم املزدوجة، وظل لسان النيلوس اجلبتيون هو نفسه لسان )لغة( املأل السماوي وتناسل ا    
غتهم اجلبتية )املصرية( على احلوار أمام حمكمة أوزيريس يف اآلخرة، والثانية أل كنهم من ن لغتهم مت. ليشكروا اإلله مرتني؛ املرة األوىل ألهنم قادرون بل

     2 سفر املهد إصحاح معرفة األسرار السماوية، كما متكنهم من الطب والسحر )قوى خارقة لتسخري الطبيعة (.
 

جبتو جبتو جبتو، صوت من مقطعني تردده قبيلة جبتو )أصل شعب مصر( املتجهة إىل الشرق )يعين من الصحراء الغربية، فقد كانت خضراء 
لتصحر اجته املصريون ليسكنوا حول ضفاف النيل(، هذا الصوت كان يستخدمه اجلبتيون للتعارف والتمييز فيما قبل عصر التصحر، وبعد عصر ا

 بينهم . وكانت هناك بعض القبائل من اهلمج حاولت االستيطان حول ضفاف النيل، ولكن هذه القبائل فنيت عن آخرها، وماتوا وأكلتهم الوحوش
 ه .واملسوخ، إذ مل حيظوا بتوفيق اإلل

زعيم هذه القبيلة، وأكربهم سنا وأكثرهم خربة، وكان اجلميع ينفذون تعليماته وأوامره .  -يعترب أاب كل املصريني  -كان )جبتو مصرامي(      
قرتاب من النيلوس وكان حيّذر اجلميع من املسوخ والتنانني يف أدغال النيل، وإن أقاموا للراحة والصيد كان خيتار تلة عالية، وكان حيذر اجلميع من اال

ين عليها مركًزا له أو املياه اهلادرة احلمراء اليت صارت بعدها نيلو، فصار اسم هنر النيل العظيم. واختار جبتو الزعيم تلة مرتفعة من احلصي والرمال ليب
تو تعين األرض املقدسة أو جبتاان يف لغتنا وللقبيلة . ويف مركز املعسكر كان اخلص املكعب الصغري الذي هو مقر جبتو مصرامي األكرب والزعيم، وجب

  3 إصحاح اجلبتية )املصرية( ومن االسم الثاين مصرامي كانت مصر عند العربانيني والساميني واألدوميني. 
من  ويف الصباح هنض اجلميع على شقشقة الطيور وأصوات القردة على األشجار وأصوات  فرس النهر، وكان الفتيان والغلمان قد عادوا   

فوجد  الصيد وااللتقاط، خرج جبتو مصرامي من خّصه )تعترب املركزية و التدرج والطبقات نظاًما مصراًي أصيالً ظل حىت اآلن ( يتوكأ على عصاه،
ياد حشًدا من الفتيان والفتيات واألطفال قّدموا للجد جبتو قطعة من كبد الصيد و قطعة من املخ وبعض البيض، وفيما بعد علمهم جبتو اصط

 4 إصحاحاألمساك ابحلراب وأكلها .)وظل هناك تقدير كبري للزعيم أو اجلد حىت وقتنا هذا ( 
مات غالم، فقد لدغته أفعي أثناء الصيد، حفروا له حفرة خارج املعسكر وأجلسوه القرفصاء داخلها وأهالوا عليه الرتاب واحلصى، ووضعوا      

 4 سفر التثنية إصحاحىت ال أتكله الوحوش النابشة. كمية كبرية من الصخور واحلجارة على قربه ح
خر يروي أحد أحفاد جبتو مصرامي بعد وفاته : أن جبتو مصرامي الذي أراه بنور قليب والذي أراه أحياان يف املنام البد وأن يكون له وجود آ    

املقصود هبا الروح اليت تنتهي حياة اإلنسان  -القرين )كا( ابق سرمدي بعد املوت، إن اجلسد يفين ألنه من تراب األرض وطعاهنا، أما االخت أو 
  5 إصحاح وكذلك الروح اإلهلية )اب( فال ميكن أن تفىن، ألن كل شئ متصل بعامل السماء البد وأن يكون سرمداًي وخالًدا. –خبروجها 

عيشون يف الكهوف وفتحاهتا تغلق ابلدلتا كان اجلبتيون يطلون األخصاص ابلطمي، وتذكر زعيم القبيلة )حفيد جبتو مصرامي( كي      ف كانوا ي
)أو األبواب اليت على شكل مثلث حجري صغري( وكانت إحدى األمهات تتلو مزمورًا وهي ترضع طفلها، حيث تشكر السماء على النعم اليت أتيت 

السماء، إذ كانوا يؤمنون بتجسد املعنوايت يف صور منها، ويلقبوهنا ابألم نوت و حبتحور )اعتقد الفراعنة أن رمز األمومة هو حتحور إحدى صور 
حسية ملموسة كالبقرة حتحور رمز األمومة عندهم والسماء هي أصل ذلك (. وبعدها حترق بعض األخشاب العطرية على املذبح املقدس لتصل إىل 

من عائلتني كبريتني  من الفرع الثاين للقبيلة حيث كانت القبيلة –السماء، وتدعو هيال هيال هيال . وكان زوجها  ملا مسعها تدعو أسرع  –تتكون 
اإلله هلم، وشكروه على ه ذا ألنه أراد ووضع أغصان الكافور يف النار فانتشرت رائحته وصعد دخانه إىل السماء، فُسّر اجلميع وتفاءلوا وشعروا بتأييد 

سفر االستئناس والتدجني  حىت يستمر نسل جبتو مصرامي املقدس املبارك. هذه التثنية بني اجملموعتني اجلبتيتني )العائلتني الكبريتني يف القبيلة (
  2إصحاح 

قبل الغروب أخرج زعيم القرية البقرة الرضيعة من احلظرية و ذحبها عند أطراف البحرية وجهزها للشواء، وحتلق اجلميع )جلسوا على شكل     
العشاء سريعا ولكن زوجته رفضت العشاء، واستمرت يف النحيب على ابنها الذي حلقات دائرية( وامجني حول اجلذور واملوز والشواء، وانفض 

)اسم اختطفه الرخ )طائر ضخم ورد يف األساطري القدمية( مع فجر اليوم التايل بدأت الزوجة تعاين من آالم يف ثدييها، ذلك ألن شاسا الصغرية 
شوي واملوز، فاحتقن ثداي الزوجة، وزادت آالمها مع مشرق الشمس، فأخذت البنت توأم الولد املقتول( زهدت يف الرضاعة وفضلت السمك امل
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وكان  تعتصر ثدييها من شدة األمل، فسال ذلك السائل األبيض )لنب األم( وشعرت ابلراحة لنزول ذلك السائل األبيض، ومسعت نعيق البقرة العنيف،
فوجدته منفخا وملتهبا فتذكرت حالتها، وأدركت أن حال البقرة مثله، ففعلت  الزوج خيرجها لذحبها للتخلص من نعيقها، فنظرت إىل ضرع البقرة

  للبقرة مثلما فعلت لنفسها، فربتت على ضرع البقرة اليت استسلمت هلا، فأخذت تعتصر أخالف البقرة، فسال ذلك السائل األبيض، وأشارت إىل
ة أخرى، واستطاب اجلميع طعم ذلك السائل، فصاحت كوان: الاب، فحلبت هلا كوان )بنتها الصغرية( اليت كانت حتمل وعاًء فخاراًي ومألت أوعي

 مية اللنب(الابان )اسم املرأة( املزيد، وأطلقوا على هذا السائل األبيض اسم "الابان" وعندما نعقت البقرة مت حلبها يف املساء .)من هنا جاءت تس
 تحور، اي واهبة السائل األبيض )اللنب( سائل احلياة الثاين )الدم هو سائل احلياة األول(.حيت أنه كان من ترانيمهم )أيتها البقرة األم السماوية ح

 5 إصحاح
بعد أن اطمأن زعيم القبيلة على اجلميع )امسه جبتو على اسم جده األكرب جبتو مصرامي( . أتكد لديه شعور عميق أبنه نبو )يعين نبًيا     

كمة اليت حيتويها قلبه، وينطق هبا لسانه )تكررت هذه العبارة يف املتون املصرية القدمية، فاإلله يلهم القلب متصالً ابلسماء( وأبن اإلله ميده ابحل
و تذّكر بعض األوامر اإلهلية له  -الكلمة أو لوجوس –ابحلكمة فيعرب عنها اللسان . وعرب عن احلكمة ابلكلمة فانتقلت إىل الفكر العرباين والسامي 

التعامل مع احليواانت( وأن اإلله أمره أن خينت كل مولود ذكر من نسل جبتو مصرامي يف اليوم الثامن مليالده )نشأة السبوع الذي يف شؤون احلياة )ك
سفر  حنتفل به اآلن للمواليد (. ويرى عدد من كبار املؤرخني )جيمس هنري وجون ويلسون( أن الساميني قد أخذوا عادة اخلتان من املصريني.

  1 طني الظالم إصحاحاملسوخ وشيا
ا بعد وجبة الغروب مسع اجلميع عند انر القرية صرخة االستغاثة من اثنني من أفراد القرية كاان يصطادان األرانب الربية، ووجدوا أن أحدمه    

جانب الزعامة والكهانة أنه طبيب  طريح قد مهشته أفعي الكوبرا، فحملوه بسرعة إىل انر القرية )مركزها( إىل زعيم القبيلة الذي كان من وظائفه إىل
 القرية.

ته كان زعيم القبيلة يقوم بدور الكاهن أيًضا ويتلو ترنيمة يلقن فيها امليت بعد أن دفنوه يف حفرة ووضعوا معه يف قربه أهم أدواته؛ سكين     
 الغرب )مملكة املويت يف العامل اآلخر( سوف تشد أنت اآلن يف طريق العبور إىل –اسم امليت  –احلجرية ورحمه وعصا صيده و وعاء شربه )أي وسر 

ملتعارف عليه ( بني لك الصراطا ) من الكلمات العاملية اليت ابتكرها املصريون منذ القدم وانتقلت إىل الساميات واليواننية والالتينية، ومعناها الصراط ا
نو التاسوع )رؤساء املالئكة التسعة ( من أكلة األكباد والقلوب وحمطمي اجلبلني، فإذا كان قلبك مليئا حبب الناس فلن تقع، وسوف يشهد لك معاو 

ط، األدمغة والعظام وساملي العيون وجادعي األنوف وصاملي اآلذان )مالئكة العذاب(، وإن كان قلبك مليئا بكراهية الناس والتاسوع فسوف تسق
تحوت وبقية التاسوع والقضاة املبجلني،  أان مل أعتِد على األرملة،  أان مل آكل وحني ينزع قلبك للميزان أمام حتوت )املقصود حمكمة اآلخرة( فقل ل

 إصحاحقرب. مال اليتيم، أان مل ألّوث أحجار القرابن، مث أهالوا الرتاب على امليت ووضعوا كمية من األحجار فوق القرب خوفا من الوحوش النابشة لل
 من داء الفراعنة وصلواهتم إلهلم العظيم 4

 نت رع العظيم .. أنت آتون احلي رب األبدية أ
فأنت واهب كل شئ  نورك هو نور لعيون مجيع البشر والدابابت  -اجلبتيني -إنك مشرق وذو هباء ونورك ميأل اآلفاق نقدسك حنن 

 )املخلوقات (
ود والرباعم ألواهنا  أنت اي رع اإلله الذي خلق نفسه وألوانك املبهجة هي اليت ترسم البسمة على الوجوه  كما أن ألوانك املبهجة هي اليت تعطي الور 

 بنفسه  وكان قبل أن يكون شيء .
 أنت ابعث احلياة يف اجلنات ومثار األرض اي ربنا العظيم لك اجملد يف األعايل.. هيال هيال هيال 

ست نفيت البلهاء املقدسة تلك اليت جبوار جبتو )زعيم القبيلة( كانت جتلس زوجته جبواره عند النار وتردد تلك الرتنيمة، ق     ريبا منهم جل
بركة  وجدوها يف أحد كهوف املسوخ وهي كومة من اللحم األبيض ال تفعل شيًئا سوى النظر إىل السماء، واجلميع يطعموهنا ويسقوهنا شاعرين أبهنا

 السماء حتل عليهم لكوهنا بينهم .
 

 1 سفر القمح والكوشري إصحاح
ف وتراجعت الكالب خلف األسوار، وجتمع أهل منف للطعام وعجبوا من أن هاجار )اسم مصري قدمي صار هاجر دبت احلركة يف من    

فيما بعد( صارت واحدة منهم بعد ليلة واحدة معهم، وأكلت من طعامهم )كان املصريون بدأوا يتجمعون يف مدن صغرية مثل منف وعني مشس،  
راء يف منطقة ميدوم، وقد أسروا هاجار وبعض الفتيات من هناك ونقلوهن إىل منف ( ورددت وبدأت مدينة منف ابستكشاف ما حوهلا من صح

  2 إصحاح الفتيات أمساءهن وهن يشرن إىل أنفسهن حىت تفهم هاجار أن تعّرف نفسها وتشري إىل نفسها وتقول امسها .
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رحلة استكشاف يف النيل ابملراكب النيلية والطوافات، خيل إىل )كانت العائالت املصرية تتبادل الزايرات بني منف وعني مشس ( ويف     
ات وعدد اجلبتيني أهنم رأوا بشًرا على أحد ألسنة الشاطئ، فاجتهوا إىل ذلك اللسان فوجئ اجلبتيون من أهل عني مشس بعدد كبري من النساء والفتي

ن بينهم إبطالق اسم قبيلتهم( ففوجئ اجلبتيون هبؤالء الواقفني عند الشاطئ من الغلمان، فصاح اجلبتيون بشعارهم جبتو جبتو )كان اجلبتيون يتعارفو 
لنفسه يركعون هلم للتحية. فأمر زعيم اجلبتيني إبحضار سالل من الرطب والعنب وتوزيعها عليهم، فقال الزعيم هلم بعد أن استنهضهم جبتو وأشار 

متينة البنيان فارعة الطول انعمة البشرة واستنهضت الباقيات فنهضن، فشعر ولرجاله فركعوا من جديد، فاستنهضهم من جديد، فقامت امرأة 
ون أن الزعامة اجلبتيون أهنا هي الزعيمة، فأشارت لنفسها ومن معها وقالت أتريب )اسم البلدة اليت يعيشون فيها، والزال امسها حىت اآلن( ففهم اجلبتي

صنع الطوافات النيلية، فقام الشباب بتعليم أهل أتريب طريقة صنع الطوافات النيلية، واختذ  يف أتريب للمرأة، وسالت الزعيمة ابإلشارة عن طريقة
  3 إصحاح اجلبتيون من بعض بنات أتريب زوجات هلن، وغادرن معهم إىل عني مشس وهن يرددن شعار أتريب، وانضمت أتريب لشعب اجلبتاان .

  4 إصحاحشعب بعد أن اتصلت منف مبيدوم وعني مشس أبتريب انصرف اجلميع وظل الزعيم جبتو يفكر يف مصري ال    
وورد يف إحدى الربدايت القدمية اليت كان ينسخها التالميذ )مجع تلميذ وانتقلت للعربانية صارت تلمودا وهو كتاب ديين يهودي( أن نيما     

عض التسوس كقرابني يف املعابد )إحدي األمهات( وضعت طفال ذكًرا، وكان من عادة اجلبتيني ختان الذكور منهم يف  اليوم الثامن ملولده، وتقدمي ب
 شكرا للسماء، ويف اليوم الثامن خنت الطبيب الكاهن دحبن )اسم الطبيب الكاهن( املولود اجلديد .

سماء فرأت خرجت كوان )اسم إحدى األمهات( ابلطفل من الكهف وجلست على النهر، وكان الطفل يبكي ويتأمل، فتطلعت األم إىل ال    
ألم اجلبتية إىل عًشا للعصافري ومعهم أمهم تطعمهم منقارًا ملنقار وترى العصفورة األم تفتش يف األعواد الذهبية عن احلبات الذهبية )القمح( فانتبهت ا

ضحك وضحكت األم، نبتت احلبات الذهبية اليت منحها هلم اإلله، فمضغتها وأطعمتها للرضيع مثلما تفعل العصفورة مع أوالدها، فهدأ الطفل و 
بعض احلبات الذهبية يف الكهف يف العام التايل، زرعت كوان تلك احلبات يف الطمي الذي خلفه حايب )النيل( ويف شهر بشنس حصدت كوان 

هم منجزات احلضارة احلبات الذهبية، ومن هنا عرفنا حنن اجلبتيني الكوان أو الكوران )انتقلت تلك التسمية إىل اللغات الغربية (. )القمح من أ
زية للزراعة وال ري والطرق، املصرية، وهي حضارة زراعية تعتمد على احلبوب اليت تؤدي إىل املزيد من أعداد البشر، وتؤدي إىل ظهور التنظيمات املرك

 ومن هنا فإن املركزية نظام مصري أصيل(.ويف النهاية تتبلور الدولة كسلطة عليا وينمو الدين مع هذا اخلط من التومت البسيط إىل الدين القومي العام، 
تعّود األطفال أن أيكلوا حبوب القمح وأحياان العجني، وذات مرة كانت طفلة من عني مشس تعبث ابلطمي تصنع منه أوعية طعام     

لعجني ينتفخ، فأخرجته وأكلت منه وشراب تدفعها يف النار لتجف، فنظرت إىل العجني ولونه أبيض فدفعته إىل النار فوق األحجار احملماة، فإذا اب
عين خبز (الطفلة، وعّلم اإلله من خالل هذه الطفلة اجلبتيني صناعة البتاو )اخلبز( جلميع املصريني )أصل كلمة بتاو تعين احلياة ثقل، كلمة عيش   ت

  6إصحاح
بد عني مشس يتناولون حبكم عوائدهم شيئا من بعد العودة من الغرب )غرب النيل( حيث دفن جبتو )زعيم القرية( وقف اجلميع خارج مع    

وطلب خبز القرابن إشارة إىل أن امليت ال يزال معهم وفيهم، ووقف دحبن كاهن عني مشس األول يعلن أنه رأى جبار )سفري وحي اإلله( يف املنام 
ح والفول والعدس واحلمص مع الثوم والبصل منهم شعرية الصيام واإلفطار على الكوشري )طعام مصري لإلفطار عقب الصيام وهو من حبوب القم

من فجر  مطهوا على النار، وأخذه اليهود عن املصريني، ويف الوقت احلايل مت استبدال األرز ابلقمح وصار الكشري األكلة املشهورة( ويكون الصيام
حيتفل املبجل دحبن بيوم القمح أم خبلو  يوم احلادي عشر من بشنس حىت غروب الشمس . وقال أحد الكهنة املعارضني لدحبن لزميل له: هل

الساحة له بعد موت جبتو )يقصد أن دحبن صار زعيما وحاكما بعد موت جبتو، وهذه إحدى صور الدولة الدينية، إذ كان يصل أحياان الكهنة 
  1سفر املتحدون ابلقلب واللسان إصحاح  للحكم يف اتريخ الفراعنة (

خرب مقتل مويب )أحد اجلبتيني( وسحبت جثته إىل املعبد دقت الطبول املقدسة ونودي على أهل عني مشس يف اليوم التايل وبعد أن شاع     
مبا حدث ابلقرون واألبواق، واجتمع الناس يف ساحة القرية ابلقرب من املعبد واحملكمة والنار املقدسة، وقال املبجل دحبن ألهل عني مشس: علمتم 

ا ليلهمهم حتوت "رمز احلكمة")املقصود هنا   9سوف يقدم اتسوع احملكمة ))التحقيق يف إحدى جرائم القتل( و  كهنة هم قضاة احملكمة( ثورًا واحًد
أن يعرفوا احلكم الصحيح( حيث إن جثة املقول حاضرة وسوف يقدم املبجلون الرأس واألرجل واجللد والذيل لتحرق على النصب املقدس، مث 

نفردين ويضربون امليت مبا يتبقي من الذيل احملروق، فيصحو امليت وخيرب مبن قتله، واحلكم معروف عني بعني يتناولون طعام الشهادة داخل املعبد م
ا واجتمع ودم بدم وحياة حبياة. ويف املساء شاع أن املبجل دحبن قد غري قائد احلراس وحبسه يف املعبد. ويف صباح اليوم التايل دقت الطبول سريعً 

ليعلن للجميع أن الكهنة بعد ما أكلوا من ثور التقدمة وضربوا امليت ببقااي ذيل الثور فعادت الكا )الكا هي األخت أو الناس وظهر املبجل دحبن 
ز وبدأ يتحرك، مث ضربوه الضربة الث فرتض أهنا حتوم حول جسد امليت( إىل جسد امليت، فاهت انية فعادت القرين أو رمز الصورة احلية عند املصريني، وي

بجلني )البا هي الروح املفارقة اليت تعود إىل الكا واجلسد يوم احلساب( فنطق وأخرب الكهنة مبن قتله. وأعلن املبجل دحبن أن حكم الكهنة املإليه البا 
وزير معروف. إن شرع حتوت )احلكم ابلشريعة( موات ميوت كونو )املذنب( وتلقى جثته إىل ساللة سوبك )التماسيح( يف النيل وحبب الشريعة فإن )أ
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عبد وكذلك أي عزير عند اليهود وصار أوزوريس فيما بعد إذ برأته األقدار وصار مؤسًسا جلذور املصرية والوحدة( ابن القاتل كونو يصبح من خدام امل
زوجة من منف زوجته. وانشغل الكهنة ومعهم رئيسهم املبجل دحبن مبراسم صرف الكا والبا ومراسم حتنيط و جتهيز القتيل للدفن . ولكن هربت ال

  2إصحاح  وابنها وجلأوا إىل عني مشس.
ما علم أنه مت إطعامه للتماسيح ففقد امسه وفقد حياته السماوية )لضياع جثته(، وقال      علم دان حاكم عني مشس خبرب موت كونو فحزن عند

جملامع املقدسة واجملمع الذي يضم كهنة األرضني املبجل ساكبو )الكاهن األول لعني مشس( لدان أن املبجل دحبن يريد أن يفرض سلطانه على ا
أعيد  )أرض الشمال واجلنوب وهي الوجهان القبلي والبحري قبل الوحدة املصرية( وفرض سلطانه على كل الساللة اجلبتية. وحبسب عوائد هذا الزمان

اتان األتريبية )زوجة كونو وأم أوزير( زوجة اثنية لدان،  تعميد وتثبيت بيت دان وبىن بيًتا جديًدا وأحلق على بيت دان وذلك يف معبد منف، فصارت
مع كاهن  وصار أوزير ابنا له ابلعماد )التبين( وأخا لست وإيزي )إيزيس فيما بعد( ونفيت. وبعد مراسم الدفن التقى حاكم عني مشس وكاهنها األكرب

والتبين من قبل دان البن وزوجة كونو، فقال دحبن: ليس من منف وحاكمها يف نفس الوقت املبجل دحبن، وحدث جدال بينهما بسبب الزجية 
سعة اإلنصاف أن نرتك كالم اجملمع املقدس، هذا خروج عن األعراف والشرع، فتدخل املبجل ساكبو كاهن منف قائال: طاملا وصل االهتام ألحد الت

ركتم يف جممعكم )كان املتهم من الكهنة( فاملفروض شرًعا أن جيتمع جممع عني مشس مع  جممع منف لتحديد احلكم، إننا يف منف نعتربكم قد ت
 املاعت )العدالة( فاحلكم كأن مل يكن، وإنكم مشاركون أنتم الثمانية )أعضاء اجملمع( يف قتل كونو .

اء )حمملة ابلطمي( من احنسر الفيضان بشدة يف العام العشرين من أتسيس عني مشس، وتوقف حايب )النيل( عن العمل بشادوفه لنقل املياه احلمر     
لني الصيادين أهنار اجلنة إىل مصر. أما يف منف فاحلال خمتلف، فكل أسرة هلا انرها اخلاصة وحظريهتا اخلاصة وطعامها اخلاص، ومت حتديد أعداد املقات

ستطاع أن يسجل أمساء الشباب والفتيان من كل أسرة الذين جيمعون حلظة االستغاثة عند مصطبة املعبد)شبه حكومة ابملفهوم احلايل( كما أن أوزير ا
من خشب السنط وجعل يف وسطها أقفاًصا  يف كل أسرة على قطع االسرتاكا )اخلزف واملقصود أنه قام إبحصاء سكاين( وصنع أيًضا أوزير سفينة 

هر القلب، حىت إن التماسيح )سوبك( لتخزين ما جيمعونه من صيد أوطيور ومثار، وكان اخلري الوفري والرزق الكثري من نصيب أوزير املبارك طا
    3 إصحاح وكذلك أفراس النهر كانت تنتظر سفينته ألنه كان يطعمها الكثري. وبرع أيًضا يف صناعة الشباك واخلّيات والشصوص )الفخاخ(.

نصائح من أهايل عني مشس  كانت  السيادة يف حكا عز )عني مشس( للمبجل دحبن الكاهن، و كانت شعبيته قليلة مقارنة مبنف، ورغم تلقيه  
أبن جيعل لكل أسرة احلرية يف املمتلكات اخلاصة كاحلال يف منف، إال أنه رفض قائال: إن عني مشس أرض مقدسة، فهي مدينة الكهنة،  ستظل 

وجنوب أتريب يف موحدة كأسرة واحدة ومائدة واحدة وحظرية واحدة وجيش موحد، ولكن بعض أسر عني مشس كّونوا قرية جديدة مشال عني مشس 
موا منطقة املستنقعات عند التقاء منطقة هنر البوصة أبرض النحلة، وأمسوها سايس )صان احلجر مبحافظة الشرقية عاصمة الدلتا القدمية( قد قا

زعامة دان املتسامح بتجفيف املستنقعات لزراعة القمح والبقول وتقاربوا بشدة مع منف، مما زاد كراهية دحبن ملنف، واجلميع كان يعلم أن منف ب
أقوى وأفضل من عني مشس مع حكم املستبد دحبن. ويف إحدى الزايرات بني سايس وأصدقائهم يف منف واجلميع صار يتحدث عن أحوال عني 

والقنوات واملصارف مشس السيئة، فاملبجل دحبن الكاهن بعيد عن املاعت )الشريعة( والعدالة يف توزيع احلبوب والفرائس والثمار، وال يقوم بشق الرتع 
قدسة. وذكر انر  مر وجتفيف املصارف كما جيب، وال يقوم بتمهيد الطرق، وصار الشباب يسرقون احلبوب من شونة املعبد ويستولون على النذور امل

فىت سرق كبًشا من حظرية النذور، فإذا الكاهن ا لقاضي  يسأل الشاب عن )امللك املشهور موحد القطرين فيما بعد( ألحد أقاربه عن واقعة حماكمة 
فسهم وليس للذبح وتقدمي القرابني، بل قدم  السبب ملخالفة الشريعة وقيامه ابلسرقة، فأجابه أبنه رأى املبجل دحبن وجنوده أيخذون من النذور ألن

اذا ال تقدم ابكورة شياهك دحبن كبًشا لواحدة من الفتيات اليت تعرف كل الرجال )عاهرة( ويف واقعة أخرى سأل أحد الكهنة فيت من الرعاة مل
السماء )أفضلها( تقراًب لإلله كما تقضي الشريعة؟ فإذا الفىت املهرطق يقول: لو كنت أعرف أين هللا لقدمتها حىت ال تضل شياهي يف الطريق إىل 

القرابن( وكان سايكا )زعيم سايس( بطال فيستحوذ عليها الكهنة، وقال آخر: إننا مل نر النار املقدسة تنزل من السماء أتكل القرابني )عالمة قبول 
ألرض النحلة )الوجه البحري( إذ متكن بدعم السماء له من سحق املتسللني البدو الذين يفدون من الصحراء الشرقية وسيناي )سيناء( للسلب 

 5إصحاح   والسرقة .
فاالت كبرية، وعرض دان األسريات من عادت بعثة اجلبتيني إىل بالد النوبة ابلغنائم واألسرى، واستقبلهم اجلميع يف      ساحة املعبد وسط احت

ني أنه قام بالد النوبة على اجلميع، ولكن أوزير رفض إذ كان متعلًقا إبيزي بنت دان )إيزيس وأوزيريس فيما بعد( وأضمر يف نفسه الزواج منها، يف ح
 بعضهم على اخرتاعاته واكتشافاته وصناعاته . بضم عدد من صبية وفتيان النوبة إليه ليكونوا من جنوده، وقام بتدريب 

يف العام اخلامس والعشرين على أتسيس عني مشس، ويف اليوم التاسع عشر لشهر بؤونة يوم االحتفال جبايب )وفاء النيل( أعدت العروس     
ماث )مراكب شراعية( وتقدمت املراكب املنحوتة من خشب اجلميز املقدس وزينت ابلنحاس والذهب والفضة، وامتأل نيل منف ابلطوافات واألر 

ر( وسط فرحة وهتاف اجلميع. ويف  اليوم املزينة والكهنة، وتقدمت إيزي البكر لتدفع العروس اخلشبية إىل النيل )ال بد أن تدفع العروس فتاة بك
ملختلفة، وجهزوا لذلك سفينة صممها أوزير من العشرين من أبيب مت الزواج بني إيزي وأوزير، وجهزت بعثة صداقة من منف لتجوب األقاليم املصرية ا
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إىل  خشب السنط هلا دورين ومقصورة، ووضعوا عليها شعارات األقاليم املصرية املختلفة، واستغلوا الفيضان واجتهوا مع عدد من كبار املسئولني
واالحتفاالت الكربى وأهدوا لألقاليم اليت زاروها هدااي مميزة  األقاليم الشمالية وغريها، وتلقوا هدااي من كل إقليم ومدينة، وأقيمت الصلوات يف املعابد

كاليل من منف. ويف منديس أقام أهلها احتفال اإلكليل اخلاص ابلزواج وطقوس الزواج املقدس يف معبدهم، على الرغم من القيام بتلك الطقوس واأل
عثة منف مبجموعة من كبار جتار ببل وس وفينيقيا )لبنان( من عبدة عشتاروت وأدونيس )آهلة قدمية( وأن هؤالء يف معبد منف. والتقي هناك أوزير وب

صري التجار تعودوا التجارة مع املدن املصرية كمنديس واتنيس، ويقايضون بزيت الزيتون وأخشاب األرز والسيوف واألدوات النحاسية, الكتان امل
فية صناعتها، وبدأ بتدوين  والقمح والشعري وبضائع أخرى، وذهبوا ملرفأ منديس، وأعجب أوزير جدا ابلسفن الفينيقية، وأصر على تفقدها ليتعلم كي

مدينة جبيل يف لبنان( مبادلة إحدى سفنهم الضخمة م ن بعض البياانت على أوراق الربدي املقدسة، فأعجب هبا الفينيقيون، وعرض الببلوسيون )
وعروق الذهب واألليكرتوم )سبيكة من الذهب والفضة تستخرج من سيناء  خشب األرز بعدد من أدراج الربدي واألحبار احلمراء والسوداء

سة )مصر( والصحراء الشرقية( فوافق املصريون على الفور، وعرض الببلوسيون على أوزير وإيزي زايرة بلدهم ببلوس ليكوان أول اثنني من األرض املقد
زها ابألطعمة الالزمة واملؤن ومعها ثالث سفن فينيقية إىل ببلوس، وعربوا منطقة حبرية تطأ قدمهما أرض فينيقيا. وانطلقت سفينة أوزير بعد ما مت جتهي

أقفاص ليحصلوا على بيضها وس ط اندهاش البجع )حبرية املنزلة، إذ كان يعيش فيها قدميا عدد كبري من األوز والطيور املائية( وقد مجعوا بعضها يف 
ربية  الطيور، وأخذ بيضها فاعترب املصريون بذلك أن دينهم أفضل من آهلة الفينيقيني، وكان الفينيقيون مندهشني الفينيقني، إذ إهنم ال يعلمون كيفية ت

      1سفر رسل من األرض املقدسة )مصر( إصحاح من منظر التماسيح وأفراس النهر وهي مستلقية على رمال اجلزر تستمع ابلشمس . 
ة البجع، ولونت أشعة الشمس الذهبية اليت أرسلها اإلله رع ثوب إيزي املصنوع من كتان نزل اجلميع يف آخر جزيرة مصرية تطل على حبري 

ء اجلزيرة اتسوع اتنيس عندما نزلت من السفينة، فاحنين هلا الفينيقون والببلوسيون اعتقاًدا منهم أهنا صورة لربتهم عشتار )ربة اخلصوبة( وحّوم يف مسا
ية . وأشعلت النار على اجلزيرة، وبىن اجلنود خًصا إليزيس وأوزيريس، واكتشفا أن الشاطئ اجلنويب من اجلزيرة املالئكة املصريني على هيئة نسور ذهب

لة إىل يطل على مياه النيل احلمراء، يف حني أن الشاطئ الشمايل يطل على املياه الزرقاء الصافية للبحر األخضر )البحر املتوسط( واستمرت الرح
اجلبتيون عندما رأوا الدالفني وهي تتقافز وتضحك كأهنا حتيي السفن. ويف برمهات من التقوىم املصري تويف أحد األمراء يف  فينيقيا، وخالهلا اندهش

بة اجلبل، فينيقيا، فعلم أوزير وسأل الفينيقيني عن مراسم الدفن، فقالوا حنفظها يف كهف يف اجلبل ونسدها ابلصخور حىت ال هتامجها احليواانت ودب
ته ه طاملا أن اهليكل العظمي سليم ستبقي روح امليت سعيدة حتوم حبرية حول املستنقعات واخللجان واألهنار، فرد أوزير أن اإلله رع ومالئكوذلك أن

يف يت التسعة قد ضمنوا للميت مكاان يف جنتهم السماوية، بشرط االحتفاظ ابجلسد كله سليًما وليس جمرد اهليكل، حىت تستطيع الكا وهي قرين امل
وت. ولذلك الصورة أن تتعرف على البا روحه النورانية اإلهلية فتعود إليه، فيقوم من األموات ويصعد جنات السماء، ويعيش فيها خالًدا أبًدا ال مي
يع فيما بعد يف نقوم بتحنيط اجلسد، وطلب األمراء الفينيقيون من أوزير املقدس أن يقوم إبجراءات التحنيط والدفن مثل الطقوس املصرية اليت ستش

  3إصحاح  فينيقيا.
كان ست ابًنا لدان حاكم منف سيًئا وشريًرا، ورفض أن حيل حمل أخيه أوزير يف متابعة أعمال الزراعة والري والفيضان والطرق، وأساء      

ان، فلما سأل عن السبب حكت له نفيت معاملة جاريته النوبية، وافتعل مشكالت مع بعض النوبيني. وذات يوم وجد دان ابنته نفيت وأمها توان تبكي
، أن ست كذب عليها وخدعها عندما طلب منها أن تركب معه طوافته يف النيل ليصطادا معا األوز، ولكنه حمتال فطرحها أرًضا، فتوسلت له وبكت

عبد، إال أنه اغتصبها  . فرفع دان شكوى للمجمع املقدس ضده ولكنه مل يستمع هلا، وقالت إهنا مستعدة أن تكون زوجة له ويعلن زواجهما يف امل
يع على مطالبا أبن ست يتزوج نفيت، إال أنه هرب وجلأ إىل عصاابت الرمال احلمراء يف شرق النيل. ويف فجر أحد األايم نبحت الكالب وانتبه اجلم

عبد من جمموعة من لصوص البدو، ومت صد اهلجوم ومت إتالف طوافاهتم و  أسر بعضهم وقيدوا ابلسالسل ليعملوا كخدام حماولة سرقة حلظرية نذور امل
ا إذ للمعبد، وبدأ الناس يتناقلون أخبارًا عن عالقة شريرة جتمع بني ست واملبجل دحبن وجيجا )أحد زعماء األشرار يف عني مشس( وحزن دان كثري 

كان مشهورًا ابحلكمة وحسن اخللق، ولكنه أجنب سرت شائعة أن ست كان قائدهم، وتذكر قصة رواها أحد الكهنة يف املعبد عن نيب من الغابرين و 
ابنا سئ اخللق فلم يرض عنه اإلله، فأرسل عليه أفعى فلدغته فمات. ومات دحبن ومل يعرف مصدر قتل بعد، وترددت شائعات كثرية عن ذلك 

لعارايت، وقال بعض الناس إنه انتقام واشتكت من ذلك إحدى السيدات ألخرى وقالت: عجبا هلؤالء املبجلني إهنم يهوون أتمل أجساد النساء ا
ومنف  السماء من دحبن. حضرت الوفود للعزاء وأبرزها وفد منف برائسة دان، وقاموا ابلعزاء ملدة يومني، ويف اليوم الثالث اجتمع كهنة عني مشس

رر اجملتمعون أن يكون ملنف وعني مشس جممع برائسة ابورعا الذي صار كاهنا أكرب جملمع األرضني، وحضر الكهنة وقادة اجلنود وقادة احلراس، وق
ام مجيع مقدس واحد، وأن تتحدا معا حتت قيادة دان، وأن يعني له انئبا يف عني مشس، واختيار أوزير ابن دان وريثا شرعيا له، وأن يفتح الباب أم

  4إصحاح  قرى اجلبتيني لالحتاد معا ليعيش مجيع اجلبتيني كقبيلة واحدة .
وزوجته إيزي مدن ساحل فينيقيا حىت وصال بريوات )بريوت( وزارا معبدها الشهري لإلله إل وزوجته إيالت، كذلك صور وصيدا طاف أوزير     

حيرقون  وأرواد، ويف معبد متوز يف أرواد )ابلقرب من طرابلس احلالية( أغمي على إيزي حيث زرات الكهنة خينقون األطفال حىت املوت، ورأت الكهنة
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على مذابح املعبد. وحضر اجلميع حفل االعتدال الربيعي يف منتصف شهر نيسان يف ببلوس، ووفدت مجوع غفرية من خمتلف املدن جثث األطفال 
ر التقوى الفينيقية حلضور االحتفاالت املقدسة، نظر أوزير والوفد املصري ابندهاش إىل الفينيقيني والببلوسيني وهم يؤذون أنفسهم كمظهر من مظاه

غبات اآلهلة، ففي معبد عشتار كانت العذارى يقدمن شعورهن لتحرق على األنصاب، بل كان بعضهن يضحني ببكارهتن للعبيد واخلضوع لر 
هوشع ( ويف معبد اإلهلة إيالت واليت يطلق عليها أحياان عشرية يوجد مكان –أرميا –واألسرى من أجل عشتار )ذكر يف العهد القدمي ملوك أول 

لإلهلة األم، وكذلك تتقبل اآلهلة غدائر البنات كما تتقبل خصي الذكور من الشباب خصوصا الطامعني يف وظائف الكهنوت للبغاء املقدس تضحية 
كذلك   . ويف هناية االحتفال عند معبد أدونيس تقدم الكاهن األكرب إىل قرب ركزي ألدونيس )أحد اآلهلة( وأعلن عن قيام أدونيس من قربه، وأعلن

احلضور مجيعا سوف يقومون من األموات ليحيوا حياة اثنية مثلما حدث ألدونيس، ويف النهاية بلل الكهنة والشمامسة شفاه  عن وعد أدونيس أبن
  5إصحاح  احلضور خبمر املعبد املعتقة.

لبدو )بزعامة ست( ويف اليوم التايل من انتقال أوزير إىل عني مشس أعدت محلة برية ضخمة لتطهري دروب الصحراء الشرقية من عصاابت ا    
وبعدها  وخرج يف احلملة كل رؤساء اجلنود والقادة الكبار، بل وشاركت بعض احملارابت من أتريب الاليت اشتهرن بضرب السهام والنبال ودقة الرمي،

عني مشس . ورفضت نفيت  مت أسر ست واالنتصار يف املعركة، وحزن أوزير على ست بشدة وعاجله بنفسه يف بيت الشفاء امللحق ابملعبد الكبري يف
يدها أن يتزوجها ست بعد أن اغتصبها، إذ ال يصح الزواج املقدس بعد االغتصاب؛ ألن االغتصاب )يف الشريعة( يدنس الزواج واإلكليل املقدس، وأ

  1سفر أوزيريس إصحاح  يف رفضها جممع الكهنة املقدسني.
م     قيا وحيت النوبة، وأقام دارًا لضيافة التجار جبوار مرفأ عني مشس، وأمر بتوسعات بعدما استتب امللك ألوزير وازدادت رحالت التجارة  ع فيني

وت( أمر يف بيت الشفاء ابملعبد، وزاد عدد الكهنة واألطباء املعاجلني، وقام بتوسعة حمكمة عني مشس وجتديدها مع أول أايم شهر توت )نسبة إىل حت
امة الطقوس الدينية الالئقة، وحضر احلفل اجلنائزي الضخم وفود األقاليم واملقاطعات املختلفة، و ابستخراج جثث أجداده املؤسسني للتحنيط وإق

مراسم اخللود يف بدأت مراسم الدفن يف املقربة احلجرية اجلديدة، وابشرتاك مجيع الكهنة واألمراء والقادة والوجهاء، تبدأ املراسم مبراسم فتح الفم مث 
ا والبا )الروح( ابجلثة احملنطة، ومت محل التابوت على زحافتني جترمها الثريان، ويف املقربة احلجرية قام ابورعا )الكاهن األكرب( التابوت ومراسم تعريف الك

يات بتلقني امليت قبل أن يوارى يف القرب )الشهادة لكي يثبت عندما يواجه حمكمة املوت يف اآلخرة( فقال نشد لك الصراطا )انتقلت إىل السام
يت ومها املتعارف عليه( بني اجلبلني يف الغرب )مملكة املويت تقع إىل غرب النيل( فلو كان قلبك مليئا حبب الناس سيكون مصريك ابرادويس بمبفه

هي  ليتالنعمة )انتقلت ابلعربية إىل الفردوس وإىل اللغات الغربية مبعين اجلنة( ولو كان قلبك بعيدا عن حب الناس فسوف يكون مصريك جي هنوم ا
ن وادي العذاب )صارت جهنم فيما بعد( قل للمحكمة املقدسة إنك تستحق اجلنة وأن تعيش فيها خالدا أبًدا . وترددت رواايت وأقاويل كثرية ع

معجزات وكرامات حدثت يف هذا اجمللس، حيث وجد بعضهم ابرد اجلسد كأنه ميت منذ ساعات قليلة، وبعضهم الزالت آاثر جراحه ظاهرة، ورأى 
، حىت ض الناس ملعة الكا وبرقة البا. قالت نيما )عداءة املراسالت( هلاجال زعيمة أتريب إن أوزير رجل صاحل بل إن نور اإلله رع يشع من وجههبع

فيه.   4 إصحاح ابنه الصغري فإهنا رأت وجهه يشع نورًا وكأن أجنحة مالئكة صغرية على كت
مه إيزيس وعلى انفراد؛ ألنه يعلم أن حورس يعتكف بعد قداس املساء حمذرًا إايه من عمه يتحدث ابورعا الكاهن لينصح حورس يف حضور أ    

عبد ست الشرير وأعوانه، و ابلذات الكاهن الطبيب سسنبنف الذي أيكل اخلنزير وهو حمرم على األكلريوس، وال يتبع الشريعة اإلهلية ويدخل امل
، حىت أنه حوكم ذات مرة الستخدام طبه وسحره ألغراض شريرة ومنفعة خاصة له وليست واهليكل و قدس األقداس وتفوح من فمه رائحة السمك

 ألغراض دينية مقدسة كشفاء املرضي. 
 

إىل آخر الرواايت والقصص عن الصراع املعروف بني حورس وست عمه الشرير، وانتهي بفوز حورس الذي من ساللته مينا انرمر موحد    
 اليم الشمال واجلنوب حىت وقتنا هذا. القطرين ومثبت الوحدة بني أق

وهو ما ورد يف الرتمجة األصلية  يعترب أغلب العلماء واملؤرخني أن الداينة املصرية القدمية قائمة على تعدد اآلهلة حتت زعامة إله واحد،    
فاخرتت اإلشارة للتوحيد، وأن ابقي اآلهلة هي صور له،  للجبتاان، ولكن بعضهم يقول أبنه إله واحد، واآلهلة الباقون هم صور لنعم اإلله الواحد،

 وذلك تسهيال وليس إمهاال اترخيًيا.
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 اليهودية 
 

حيث إنه من اخلطأ االعتقاد ابن العربانية  للغة العربية من أمهات اللغات السامية، كانت شائعة قبل نشوء بىن إسرائيل وظهورهم ىف العامل.ا    
فاحلقيقة التارخيية تؤكد أن اللغة العربانية تكلمها الكنعانيون )من العرب البائدة( قبل اليهود بفرتات طويلة. فكانت هناك مجاعات  هي اليهودية،

شتق اللغة مجنوب اهلالل اخلصيب ومجاعة يف املنطقة اجملدبة )فلسطني احلالية( قبل أن يستقر الفلسطينيون يف مكاهنم احلايل )معين الفلسطينيني يف 
إذ كانت لغة أهل فلسطني هى  من الذين أيتون من البحر( فتكلم الكنعانيون اللغة العربانية قبل القبائل اليت أتت من أور جنوب العراق )اليهود(.

حل مع التغريات الكنعانية. إىل أن ظهر أتثري إحدى اللهجات الكنعانية وهى اآلرامية، فأخذت اللهجات األخرى )العربية والكنعانية األصلية( تضم
رون السياسية، إىل أن أصبحت أغلب بطون )قبائل( فلسطني وسوراي والعراق وطور سيناء تتكلم ابللهجات اآلرامية. مث أخذت هذه اللهجات ىف الق

عد امليالد، تتدهور تدرجيياً ىف أطراف اجلزيرة العربية، وتنكمش وتتضاءل أمام اللغة العربية، الىت كانت ىف ذل  ك احلني متتد وتنتشر بسرعة .األوىل ب
يعىن أن اجلماعات اليهودية الىت نزحت على فرتات متباعدة من جنوب العراق، فاستقرت قدمياً ىف منطقة فلسطني وصارت مع الوقت     

ألسنة الناس ىف ذاك الزمان،   تتكلم اللغة السائدة ىف مستقرهم اجلديد، واختارت هلجًة خاصًة هى )العربية( الىت هى واحدة من اللهجات اجلارية على
ً بني يهود. ولذلك، فإن "السيد املسيح" الذى كان واحداً من اليهود، وكذلك أمه "مرمي العذراء" كاان  يتكلمان كاآلرامية الىت كانت أكثر انتشارا

يتكلمون هبا يف بلدة معلولة املعاصرة )بسوراي(،  ابآلرامية الىت سوف تتطور إىل صيغة أحدث هى اللغة السراينية، املستمرة إىل اليوم وال يزال الناسُ 
قني. والعجيب هنا أننا ال نعرف اللغة الىت كانت تتكلمها هذه اجلماعات النازحة من بلدة "أور" ىف جنوب العراق ليس مبقدور أحد أن يؤّكد بي

ارها داينة( ليس صحيحا ومن غري الصائب أن ُنطابق بني "عربى ولكن ما يهمنا هنا، هو أن االرتباط بني العربية ابعتبارها) لغًة( واليهودية )ابعتب
قية هلجات اللغة الكن طورت ب عانية فأصبحت ويهودى" ابعتبارمها شيئاً واحداً. فما العربية إال هلجٌة كنعانية تطوَّرت فصارت الحقاً مستقلة، مثلما ت

 يد املسيح والذين كانوا حوله من يهود ذاك الزمان.لغات مستقلة ذات انتشار أوسع، حىت بني اليهود أنفسهم، ومنهم الس
وابلعودة أللف سنة قبل امليالد حسب التوراة فيقوم داود امللك )أوصاف خمتلفة عن داود وسليمان يف عقيدة املسلمني( وخيرتع الدروع     

صد هجوم األعداء يقاتل الكنعانيني والفلسطينيني ويستطيع أن يوحد هذه ا لقبائل حتت قيادته يف مملكة واحدة )طبقا للرتاث اليهودي احلديدية اليت ت
كم مربع، واعتربت مساحة   6وال يؤيد ذلك أي شواهد اترخيية أو أثرية(، أما املراجع التارخيية فتصف مملكة داود أهنا كانت تقع على مساحة حوايل 

يهودية متعددة( وتعددت الرواايت واألساطري اليهودية عن اهليكل )شبه  كيلو مرت مربع)بناء على دراسات  10إمرباطورية ابنه ووريثه امللك سليمان 
نت فقرية وجمدبة معبد وهو دار العبادة يف الدايانت الشرقية مثل الصابئة( واإلمرباطورايت اليهودية القدمية، ولكن احلقيقة الثابتة أن هذه املمالك كا

لك مسوا ابلعربانيني لتنقلهم حبثا عن الرزق( لذلك مل تقم  حضارة هناك أبدا. وكانت حماطة وبال زراعة وال ثروات ويف طريق التجارة )العبور ولذ
عة )حىت هنر حبضارات عظيمة كسومر واببل وآشور يف العراق  والفينيقني)لبنان( والفراعنة وغريهم، حيث إن احلضارات القدمية مرتبطة ابألهنار والزرا

لتعميد، فلم يكن له فيضان تنتج عنه زراعة أو حماصيل(وتتواىل الرواايت عن هذه اململكة اليهودية ويف آخر األردن كانت وظيفته دينية فقط وهي ا
 عهدها تعاين االهنيار ويعانون من اليأس واملذلة يف انتظار املشيح )املسيا( أي املخلص املمسوح ابلزيت املقدس .

 
إذ ذكر العهُد القدمي وإمنا كجماعة )إثنية( عرقية، كانت اململكة حتوي عناصر غري يهودية،  وللداللة الكربى على أن اليهودية مل تبدأ كداينة    

"امرأة  أن "أوراي احلّثى" الذى أجنب داوُد سليماَن من زوجته، كان جندايً ىف جيش داود! وكان يسكن ىف بيت جماور لبيت امللك! ولذلك رأى داود
ن ما كان من قصة اغتيال داود للزوج )الذى هو من: احليثّيني( مث ضّم زوجته إىل حرمي داود، وإجناهبا أوراي" من فوق سطح بيته، فاشتهاها، فكا

و قصص أخرى غري أخالقية كثرية وردت يف التوراة عن أوامر من داود لسليمان بقتل إخوته ألهنم سليمان. إىل آخر الوقائع املذكورة ىف العهد القدمي 
عهن عالقات غري شرعية ومبساعدة أحد قادته، مث أيمر داود سليمان ابلتخلص منه هو أيًضا إىل انقسمت اململكة يتحرشون بزوجاته ويقيمون م

عد. فاملوضوع سياسي حبت ولكن مت استحضار اجلانب الديين ليعيد قراءة التاريخ وتوظيفه لصاحل اليهود.  واهنارت فيما ب
  الرتاث اليهودي؛ وهي:مداخل أو أدوات لتفسري 3ومن هنا جند أن هناك     
 العقيدة احللولية: يعين هللا حيل يف اإلنسان - 1

 علمانية: تصور أن احلقائق موجودة يف العامل وليست خارجه . -2
 وظيفية تقوم يف اجملتمعات بدور أعضاء اجملتمع )الدعارة والراب( . -3
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رة يف فلسطني، ورغم أن الفلسطينيني أخضعوا أحناء كثرية من البالد اندمج الفلسطينيون ابلكنعانيني وظلت احلضارة الكنعانية مسيط    
ق م دون أن ينتزع أهلها اليبوسيني منها )بطن من بطون العرب  1000لسيطرهتم فقد بقيت القدس أبيدي الكنعانيني إىل أن دخلها داود حوايل 

ق م ( ويف القرن  3000املهاجرة، وهم أول من وضع لبنة يف القدس حوايل األوائل وترعرعوا يف اجلزيرة العربية وهاجروا إىل فلسطني مع القبائل 
فشملتها السادس ق م كان الصراع بني إمرباطورييت مصر والعراق للسيطرة على املناطق الواقعة بينهما ومن ضمنها ممالك اليهود )يهوذا والسامرة( 

 150ريني( السامرة واستمرت مملكة يهوذا )عاصمتها أورشليم( بعدها حبوايل ق م غزا سرجون )أحد امللوك اآلشو  722معارك حربية كثرية. يف 
ق م، فقام  586سنة بفضل وجود الكهنة واهليكل، ومع تعاقب احلكام واحلروب تعرضوا للسيب أكثر من مرة حىت عهد امللك نبوخذنصر عام 

 بسيب اليهود و بتدمري أورشليم متاما .
ق م يف الشهر الرابع ويف اليوم التاسع من الشهر ثغرت املدينة  586بت، ففي السنة احلادية عشر لصدقيا يف كانت هناية املدينة قد اقرت      

( بعد أن أرهقها احلصار واجملاعة، ويبدو أن امللك صدقيا حاول اهلرب فأمسكه جيش الكلدانيني وأخذوه أسريًا وأحضروه إىل 2و 1: 39)إرميا 
-4: 25مل 2بل بين صدقيا أمام عينيه مث قلعوا عيين صدقيا و قيدوه بسلسلتني من حناس و جاؤوا به إىل اببل )نبوخذنصر يف ربلة، فقتل ملك اب

ابلنار  (، ومل ينج هذه املرة ال املدينة وال اهليكل وال القصر، فقد أحرق نبوزرادان )القائد( بيت الرب وبيت امللك وكل بيوت العظماء أحرقها 7
ت األسوار ونقل ما بقي من كنوز اهليكل إىل اببل، وعمت مشاعر األسى والعار اليهود، ويعرب عن ذلك سفر مراثي (. كما هدم 9: 25مل2)

أرميا )أمت الرب غيظه, سكب محو غضبه وأشعل انرًا يف صهيون )مملكة يهوذا( فاكلت أسسها، مل تصدق ملوك األرض وكل سكان املسكونة أن 
 (. 12و 11:4ليم )مراثي العدو واملبغض يدخالن أبواب أورش

 16:5)ويل لنا ألننا أخطأان من أجل هذا حزن قلبنا، من أجل هذا أظلمت عيوننا، من أجل جبل صهيون اخلرب الثعالب ماشية فيه )مراثي 
ن مسح هلم  ألف شخص حوايل نصف عدد السكان يف أورشليم، إىل أ 70( وقدر بعض املؤرخني أعداد السيب يف مراحله املختلفة حبوايل  18-

ق م )وكانوا ال يريدون العودة ألن اببل أفضل من بالدهم املقفرة حسب  538كورش )ملك فارسي قضى على اببل( ابلعودة إىل بالدهم سنة 
الفأس ق م، فقد كان كورش  536بعض الرواايت( فقرر )حبيلة ذكية إلعادة توزيع دميغرايف ملنطقة اهلالل اخلصيب بشكل عام( إعادة بناء اهليكل 

 22: 36اخ  2( وقد أعاد كورش املسبيني ) 28- 26: 44(، وقد تنبأ أشعياء بذلك )اش  20: 51اليت سيسحق هبا يهوه )هللا( اببل )أرميا 
ل ألًفا من املسبيني من ابب42( وجند أخبارًا مفصلة عن العودة يف سفري عزرا وحنميا ويف نبويت حجي وزكراي، وعاد حوايل  4-1: 1()عز   23و

حثّا وبنوا املذبح ووضعوا أساسات اهليكل، ولكن العمل توقف ملقاومة السامريني، إذ مل يسمح هلم ابلبناء، ولكن النبيني حجي وزكراي تدخال و 
ق م  458(. ويف عام 18-15: 6ق م واحتفلوا ابلفصح فيه )عز  515( وانتهي العمل يف سنة  9: 2الشعب على استئناف العمل)حجي 

شخص من املسبيني، ووجد أن اليهود الراجعني قد حتالفوا وتزاوجوا مع شعوب األرض  1800لكاتب يف العودة إىل أورشليم ومعه شرع عزرا ا
( ولكن أمكن جتنب ذلك اخلطر نتيجة جلهوده وجهود حنميا )امللك( وأقوال  9وأصبحوا يف خطر فقدان مميزاهتم القومية ابالختالط ابلوثنيني )عز 

ق م فيها رغم كل عداء وافرتاء من  445إىل أن جدد حنميا أسوار أورشليم، ودعا عزرا الشعب للعمل حىت أصبحت صاحلة للسكن  مالخي النيب،
وقطعوا  جانب السامريني )هكذا الرواية طبقا للتوراة العربانية( ومجع حنميا وعزرا الشعب ليستمع الشعب إىل الشريعة حيث قرأوها وفسروها للشعب

 فظوا انموس موسى وأال يتزاوجوا مع الوثنيني، وأن حيفظوا السبت، وأن يدفعوا ثلث الشاقل كل سنة خلدمة اهليكل، عهدا أن حي

 (. 39-10:28وأن يقدموا الباكورات والعشور )نح  
 

قدسة،     ومنت صياغة اجملتمع اليهودي  أثرت بشدة فرتة حنميا وعزرا فأصبحت تعاليم موسى أساس احلياة القومية كما حتددت األسفار امل
 والصدوقيني على الصورة اليت مل يطرأ عليها تغيري جذري يف القرون التالية )يقصد ظهور املسيح( فقد رأى ذلك القرن متهيًدا ملا عرف بعد ابلفريسيني

كما بدا االنفصال السامري، وال ميكن املبالغة يف   ومجاعة الربيني )املعلميني( وحتدد موقف اليهود من األمم ودفع ابلكهنوت إىل مركز السلطة العليا
مم الوثنية تقدير األثر السليب للسيب، حيث به انتهي اتريخ إسرائيل )مملكة( وبدأ اتريخ اليهود )كداينة وقومية(، فوجودهم داخل ذلك اخلضم من األ

ه إبراهيم، وألهنم كانوا معرضني دوًما للسخرية واالزدراء واالحتقار من جعل اجلالية اليهودية تبتعد عن كل احمليطني هبا وتلتصق إبميان آابئهم يف إل
مادي املمالك العظيمة حوهلم كونوا دائرة منغلقة حول أنفسهم واختذوا عادة االنعزال، فبعد أن أصبحوا بال وطن وبال نظام طقسي وال أي أساس 

ية على أساس داينتهم، وتطور نظام اجتماعي وديين وبّشر األنبياء ابلعودة )ليس ليهوذا حلياهتم كشعب تعلموا أن يقدروا تراثهم، فأقاموا هويتهم الوطن
ا أعلن أن فقط بل وإلسرائيل )السامرة( أيًضا، فستعود الكروم لالزدهار فوق جبل السامرة كما يف وداين يهوذا، بل إن أرميا تنبأ مبدة السيب عندم

 (. 10: 29, 12: 25يا تلك الشعوب ستخدم ملك اببل سبعني سنة )أرم
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ن لليهود كتب مقدسة، وهي الكتاب املقدس بعهده القدمي والتلمود )يعين تعاليم احلاخامات لتالميذهم وال تعترب وحًيا( وأمهها التناخ )ت     
وية للشرائع. فاألصل أن هللا أعطى موسى ختوبيم أو كتوبيم وتعين كتابة، فاملرادف هلا هو الكتابة النب –نبيئيمو يعين أنبياء  –خ ( توراة ويعين شريعة 

وكتابتها متت يف السيب البابلي على يد عزرا الكاتب فخصص سبط الوي الذي هو منه لدراستها وتعليمها للناس. فغري بنو إسرائيل التوراة األلواح 
صنع أصالً لكل بلد وكل مجاعة، خرى. فمن منظور رفع الروح املعنوية لليهود حبلم العودة ومن حقدهم وغلهم على احلضارات واألمم األ التوراة ت

ية أو وتعيد صياغة العامل أبن تزعم أصوال معينة لألشياء، وخطورة أن تتسلم اجلماعات اإلنسانية أصوهلا واترخيها من اليهود بال مواجهات فكر 
 3أدلة اترخيية أو أثرية على رواايت عزرا. وكتبت التوراة على حضارية أو مراجعة اترخيية يف هذا الزمان، إذ كان اليهود يعدون على هامش األمم، وال 

 أسس :
 التوحيد املنقوص :توحيد الرب ولكن اعتباره هلم فقط بشكل خاص دون ابقي األمم .-1
 شريعة الرب هلم فقط )التوراة( إذ ال تبشري وال كرازة يف اليهودية. -2
 سوف أييت من بين إسرائيل وليس من بين إمساعيل. النيب املنتظر الذي أخرب مبجيئه موسى-3

عين واحلقيقة أن التوراة املشهورة بني أيدي الناس ليست الوحيدة، إذ إن الطائفة السامرية هلا توراهتا اخلاصة، وكذلك وجدت توراة أسينية      ت
عربانية املشهورة(، وكتبت التوراة ابللغة العربانية ولكنها مل تشتهر ومل أنقياء القلوب أو األتقياء )السامرية واألسينية أرقى وأفضل بكثري من التوراة ال

إذ مجع  –فلوالها ما عرفت التوراة وال اليهودية وال وصلت إىل الناس وما حدثت كل مشكالت العامل احلالية  –تعرف إال بعد الرتمجة السبعينية 
يواننية . وكما ظهر يف الفصل السابق أن التوراة )األسفار اخلمسة وآيت ذكره يف أسفار حربًا من اليهود يف اإلسكندرية لترتجم إىل ال 70بطليموس 

( يف النص  36-34: 32األنبياء( ال تتحدث عن اآلخرة، ولكن يظهر ذلك يف التوراة السامرية، حيث حتدثت عن اليوم اآلخر يف )تث 
ل أقدامهم إذ قريب يوم تعنتهم وتسرع املستعدات إليهم، إذ يدين هللا قومه وعن ( )إىل يوم االنتقام واملكافأة وقت تز 36 -35: 32السامري )تث 

 عبيده يصفح، إذ يرى إن زالت اليد وانقرض احملاصر واملطلق (.
 

ام (. )تك ( )ظهر الرب إلبرام( يف السامرية )جتلي مالك هللا إلبر 1: 17ومن أوجه االختالف الواضحة اجلوهرية أيًضا يف التوراة العربانية )تك 
نفس املعين. وورد  18( )فلما فرغ عن الكالم صعد هللا عن إبراهيم( يف التوراة السامرية )مالك هللا(. وكذلك آخر نفس السفر إصحاح  22: 17

بن هو إمساعيل. ( قصة ذبح إبراهيم البنه إسحق وفداء هللا له، وهذا يناقض عقيدة املسلمني اليت ترى أن اال13-8: 22يف التوراة العربانية )تك
( أفاد النص العرباين أن يعقوب نظر هلل وجًها لوجه، أما يف التوراة السامرية فإنه )إذ راست )حاربت( مع املالئكة  31-28: 32ويف )تك 

لتكوين يف سفر ا 32وقدرت، ودعا يعقوب اسم املوضع حضرة القادر إذ نظرت املالئكة وجها لوجه وخلصت نفسي( واحلقيقة أن هذا اإلصحاح 
وحيت هناية اإلصحاح ال ميكن تفسري النص كما هو دون أتويل يف اآلية  20من أكثر أسفار الكتاب تعقيًدا وإاثرة للجدل؛ ألن يف اآلايت من اآلية 

ال، وفسر قال )فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حىت طلوع الفجر( وسياق اآلايت قبلها وبعدها توضح أنه ليس إنسااًن أبي حال من األحو  24
لرب، البعض ذلك أبنه جتلى )ظهور مسياين( للرب، وعند املسيحيني أنه جتلى للسيد املسيح يف صورة إنسان وعند بعض املفسرين نفس املعىن وهو ا

لبعض . وبعضهم قال إنه مالك جتسد ليعقوب، وذهب ا 18إذ كان إطالق لفظ إنسان عندهم يعين الرب متجسًدا كما ظهر إلبراهيم يف تكوين 
للصحة  إىل االستدالل برتمجة من لغات أخرى، فرتمجوا جاهد بدالً من صارع، ليكون النص أن يعقوب جاهد مع هللا واملالئكة، أما التفسري األقرب

بخار )نزول واألكثر منطقا وذلك ابلعودة إىل النص األصلي وجد أن )صارع( ال يشرتط فيها العراك ابأليدي، وإمنا هي مبعين طاف أو حلق مثل ال
مرة مبعىن  151شئ من السماء كغبار وضباب( وأيًضا صراع ونضال وأيًضا تشبث، وأصل )ضرب فخد( أي ملسها، وقد أتت يف الكتاب املقدس 

لك ملس ومبعين ضرب ابليد مرة واحدة فصار املعىن األقرب أن الصراع ليس اشتباكا ابأليدي أو عراكا، إمنا هو صراع روحي بدون شك )ويؤيد ذ
حللول الرأي أن نضال يف الصالة أو العبادة تؤخذ مبعين صراع روحي( وفسر البعض )إنسان( أنه جتسد الرب أو مالك الرب عند الذين ال يؤمنون اب

( ومن هنا يتضح أن الذي صارع يعقوب هو الرب )أو مالك 6:9( ويف أشعياء )23-18:13من املسلمني. واألقرب أنه املالك كما يف قضاة )
ركه لرب( حيث مت تغيري امسه من يعقوب إىل إسرائيل وال يقدر على ذلك إال الرب )أو مالك موكل من الرب(وإصرار يعقوب أال يرتكه قبل أن يباا

 هو أمر خاص ابهلل لينال يعقوب الربكة، وقد حتققت فعالً، فنوع الصراع صراع روحي ألن الذي يكسر الفخذ بضربة واحدة هو كائن مساوي وأن
( )وبقوته جاهد مع هللا. جاهد مع املالك وغلب. بكي واسرتمحه( ويف تكوين 4و3) 12عقوب غلبه ابلدعاء وابلدموع وابلتوبة  كما يف هوشع ي

)قالت راحيل مصارعات هللا قد صارعت أخيت وغلبت( أي دعوت واستجاب هللا الدعاء. يؤكد ذلك أن إسرائيل تعين رجل رأى هللا )عرف  30
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يف العربانية رجل ويف السامرية  37( وهذا أيًضا أن املكان مسي فنوئيل أي رأى هللا أو من رأى هللا، نفس املعىن تكرر يف إصحاح  وأحس عظمته
 مالك.

 سفر التكوين يف بدايته يكاد يكون متطابًقا مع التصور املصري القدمي لبداية العامل واإلله وبداية اخللق. واستمر سفر التكوين يف سرد    
رج من قصص األنبياء ومنها قصة آدم وبعدها طوفان نوح حىت إبرام )إبراهيم( بطريرك التوحيد )أب أو كاهن( فهو أبو اآلابء، طلب منه الرب أن خي

ركة وأابرك مباركيك والعنك ألعنه وتتبارك فيك مجيع قبائل  أور الكلدانيني إىل أرض كنعان )فأجعلك أّمة عظيمة وأابركك وأعظّم امسك وتكون ب
(  20-12:11.و يف نفس السفر يطلب الرب أن ينزل إبرام إىل مصر بسبب حدوث جوع شديد، وتروي التوراة يف )تك  12األرض( تكوين 

لفرعون أن إبرام خاف من املصريني أن يقتلوه وزوجته كانت شديدة اجلمال، فقال لفرعون إهنا أخته وقدمها لفرعون لتمتع الفرعون حىت يسمح هلم ا
جته. ويف لبقاء ويعطيهم طعاًما وماشية كثرية، ولكن هللا أنزل لعنته على مصر بسبب ذلك، فعرف الفرعون احلقيقة وعاتب إبرام بشدة وأطلقه مع زو اب

ا السفر. عاد إبرام إىل أرض كنعان وبدأ ينتشر مع  قريبه لوط وأغنامهما يف املناطق احمليطة، و أييت وصف أرض مصر كجنة الرب يف هذ 13تكوين 
:األرض  15( )ألن مجيع األرض اليت أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إىل األبد، وأجعل نسلك كرتاب األرض(. وكتب هللا يف إصحاح 16و15)

فيحكي عن قصة هاجر اجلارية املصرية اليت لساراي زوجته )وهنا اعرتض كثري من املؤرخني  16لنسل إبرام من النيل إىل الفرات. أما إصحاح 
 حملققني، حيث إنه من غري املعقول أن تكون هناك جارية مصرية لزوجة عراقية أو عربانية وشعب مصر هو أعظم شعوب األرض وهؤالء العربانينيوا

وضع جمموعة من البدو الرعاع، والسبب اآلخر أن عزرا بكرهه للمصريني أراد أن يضع أصال وضيعا للعرب أحفاد  اجلارية أم إمساعيل كعادته يف 
ية أصول كل أمة خلدمة اليهود بشكل سياسي، وبعضهم قال إنه قدميا كان الزوج تقول له الزوجة سيدي، وأهنا مل تكن جارية بل هي زوجته، وجار 

إمساعيل إن مبعين امرأة صغرية وليست خادمة( وابنها إمساعيل أبو العرب االبن األكرب إلبرام ومعناه )مسع هللا( أي مسع بشكواها وقال هلا املالك 
جلزيرة العرب  مبارك ومبارك نسله، وأهنم كثريون وأنه سيكون صيادا ماهًرا ومروضا للوحوش والربية حمبواًب من الناس وأمام إخوته يسكن )نبوءة لنزوله

على أنه ملك وإله هذه  ( يغري هللا اسم إبرام إىل إبراهيم )أبو األمم( وأخذ الرب منه عهدا 22-4: 17إذ تعد جنوب املشرق العريب(. ويف )تك 
( )وأما  20: 17األرض اليت يعيش فيها نسل إبراهيم، وأن يعبدوا هللا وحده وأن خيتتنوا يف اليوم الثامن، وبشره إبسحق وابلربكة يف أبنائه، ويف )تك 

كبرية( وأنه الرب سيجعل يف نسل إبراهيم إمساعيل فقد مسعت لك فيه، ها أان أابركه وأمثره وأكثره كثريا جدا، اثين عشر رئيسا يلد، وأجعله أمة  
 الشريعة )احلكمة والنبوة( وامللك، وهذه من املبشرات ابلنيب العريب حممد من نسل إمساعيل وإبراهيم وغريها.

هالك سدوم إذ بعد  21ومن املالحظات أيًضا على هنج عزرا يف كتابة التوراة جند استمراره يف ذكر أصول األمم بطريقة غريبة كما يف إصحاح 
فسرون هل هلك وعمورة تقوم ابنتا لوط النيب إبسكاره وزان احملارم معه وتنجبان مواب وهو أبو املوابيني وعمون وهو أبو العمونيني ) وهنا يتساءل امل

وم إال البنتني وحدمها  الرجال من الدنيا  فلم يبق إال أبوهم ؟!!! وبعد حادث مهول كإهالك سدوم وعمورة كان البشر يف حالة اندهاش كبري ووج
ن، وأهنم كانتا تفكران، فمن له ابل للتفكري أصال يف هذه الظروف( واحلقيقة أن املتتبع للتوراة جيد أن اليهود يثبتون أنفسهم كأصح وأقدم األداي

يتحدث عن يعقوب  27ية. إصحاح أعلى أصال من العرب مجيًعا إذ هم األصل وال تضع تفسريا هلذا وال أدلة اترخيية على هذه الرواايت التورات
ن وقصته مع أبيمالك ملك الفلسطينيني، والغريب أن قصة إهداء زوجة يعقوب للملك تتكرر مثلما حدث مع إبرام، ولكن امللك عرف ابألمر قبل أ

 كثريين .يضطجع معها )شئ عجيب جدا(. وأخذ هللا منه العهد السابق )كعهد إبرام( وأعطاه هللا ماشية وأمواال وأوالًدا  
( يقول الرب خماطًبا موسى وكان معه بنو إسرائيل  21-14: 18وقد بشرت التوراة مبحمد حفيد إمساعيل آخر األنبياء كما يف) تث     

م وهتمجيًعا إن األمم تكفر وترتد من بعده و )أقيم هلم نبيا من وسط إخوهتم مثلك وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به( معين من إخ
ينة وسألوه أي من بين إمساعيل ومثلك أي أييت بشريعة )املسيح مل أيِت بشريعة( وقد أخرب النيب حممد اليهود مبا كان حيدث سابًقا وعاصرهم يف املد

عروف واثبت يف عن أشياء وبعضهم أسلم فعال. وأتكيًدا قال الرب )الذي اليسمع لكالمي الذي يتكلم به أان أطالبه( أطالبه معناها أعاقبه وهو م
غري قادر  27-15: 32اتريخ اإلسالم. وحبسب النص السامري يف )تث  ( يتوعدهم الرب ابلعقاب وجيازيهم عن كفرهم وشركهم )هم أسخطوين ب

 إشارات واضحة ليوم احلساب، 37و 36وأكادوين هببائهم وأان أغريهم بغري قوم بشعب ساقط أكيدهم( وبعدها )أعطل من املأل ذكرهم( ويف 
بلد املسيح  –()جاء الرب من سيناء وأشرق هلم من سعري  3- 1: 33وهذه كلها أدلة على بعثة النيب حممد يف آخر الزمان. وورد أيًضا يف )تث 

وتألأل من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن ميينه انر شريعة هلم( فاران عند املسلمني هي الصحراء العربية، وذكر ذلك عدد كبري من  –
( فاران موضع سكن إمساعيل ونسله وفيه عيشة أهل الصحراء من صيد وركوب للخيل  21: 16املفسرين واملرتمجني للكتاب املقدس كما يف )تك 

فسرين وتنقل دائم، واستدل املسلمون عن هاجر اليت زوجت ابنها ابمرأة مصرية )وفتح هللا عينيها فأبصرت بئر ماء( إنه بئر زمزم، وأنكر بعض امل
ى نبوة ذلك وقالوا إن فاران جنوب بئر سبع بفلسطني، وقال البعض إهنا جنوب صحراء كنعان ومل حيدد موقعها. واعترب املسلمون هذا دليالً آخر عل

لة لسورة التني يف حممد وأنه سيكون نبًيا وملًكا وحماراب )عن ميينه انر(. واعترب املسلمون أو األحبار الذين أسلموا هذه اآلايت يف سفر التثنية كمشاك
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عري ابلقدس(. كذلك ورد يف) حيقوق  ( )هللا جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران( فاران  3: 3القرآن )إذ التني يف سيناء والزيتون يف بلدة س
منطقة مكة واملدينة اآلن(  تقع إىل جوار تيمان وهي منطقة من مملكة أدوم اليت تقع جنويب شرقي مملكة يهوذا )الصحراء العربية وإن حدد البعض يف

لذي ميدحه ومعين فاران املقدسة بذاهتا أو من ذاهتا )اعتربها املسلمون البلد احلرام( والقدوس الذي خيرج منها تعين الرجل املهيب حسن األخالق ا
أويلهم ملوقع فاران يف جنوب فلسطني اجلميع ويقدرونه، وهو ما يعين اسم حممد )أنكر بعض املفسرين من غري املسلمني هذا التأويل ومتسكوا بت

تجبت واستدلوا بذلك يف إحدى آايت الكتاب املقدس أن يعقوب ذهب إىل فاران( .واستنتج كثريون اسم حممد من التوراة السامرية )ويف إمساعيل اس
تعين مباد ماد )قريبة من حممد مع حتور  منك هو ذا ابركته وأمثره وأكثره جدا جدا اثنا عشر رئيسا يلد وسأجعله شعبا عظيما( وكلميت جدا جدا

الكالم وتطور احلروف( وكلمة شعبا عظيما تعين جلوي جدول( وحبساب اجلمل )كل حرف له قيمة عددية حسب ترتيبه يف حروف اهلجاء( جند أن 
و الدال  1وااللف  40امليم 2)الباء  92(ومباد ماد عددها  4والدال  8واحلاء  40امليم  92هذا الذي هو من بركة إمساعيل امسه حممد )عددها 

 (.  4والدال  10الياء  6الواو  3واجليم  30)الالم 92( ومثلها جلوي جدول عددها 4
( مجع يعقوب وهو على فراش املوت أبناءه ليوصيهم ابلتكاتف والتعاون وأيخذ منهم عهد هللا أن يعبدوه وال  12-1: 49ورد يف )تك  

نهم ومهماته وأن حيرتموا بعضهم البعض ويسمعوا ويطيعوا كل يف جماله، فالوي كاهن ويهوذا ملك وقائد )ال يزول يشركوا به. ويذكر صفات كل م
قضيب من يهوذا ومشرتع من بني رجليه حىت أييت شيلون وله يكون خضوع شعوب. رابطا ابلكرمة جحشه وابجلفنة ابن أاتنه غسل ابخلمر لباسه 

ن اخلمر ومبيض األسنان من اللنب( استقر املفسرون على أن شيلون )تعين مرسل من هللا أو واهب السالم، وورد وبدم العنب ثوبه مسود العينني م
شرتع يعين أييت بشريعة ومن بني رجليه تعين من عين الذي ملك كل شئ( وقضيب يهوذا تعين صوجلان امللك، وم  اللفظ شيلوه يف بعض الرتاجم وت

ا حىت أييت شيلون وختضع له الشعوب، وقوله إنه مجع ابألاتن واجلحش ترمز إىل اليهود واألمم األخرى فيجمعهم إىل أبنائه فيكون امللك يف نسل يهوذ
اإلميان بعد ما ضل اليهود، ويكون لكل األمم وليس لليهود فقط )إذ كان خيتص اليهود الرب هلم فقط( وأوصاف شديد سواد العينني وبياض 

 الوجه والربكة يف عهده، إذ حيل الرخاء والسالم على يدي شيلون، وقد ذهب بعض املفسرين أن شيلون هو نيب األسنان دليل احلسن والبهاء يف
ل اإلسالم وهو رأي ضعيف، إذ ليس حممد من نسل يهوذا ومل يركب األاتن بل كان العرب يركبون اجلمال، وكذلك البعد الزمين الكبري وال تسلس

عض اآلخر )الرأي األقوى( أن شيلون هو املسيح، إذ إنه من نسل يهوذا وقد دخل أورشليم راكبا األاتن، وقد وحد اترخيي يربط بني احلديثني، والب
 األمم بدعوته إىل اإلميان، وهذه بشارة واضحة ابملسيح يف التوراة .

طلقون على هذا املمسوح )مسيا( وتعين وكان من عادة الكهنة يف بين إسرائيل مسح امللوك والعلماء بدهن أو بزيت خمصوص كانوا يقدسونه وي
 املبارك أو املختار أو املصطفى. ويف أصل العربانية )ماشيح( ويف اليواننية مسيح .

وقد مت يف الكتاب املقدس املسح )الربكة أو التنصيب( يف عدة مواضع )ومتسح هارون وبنيه ليكهموا يل( و)فامسحه "شاؤول" رئيسا لشعيب( 
ايهو بن منشي ملكا على إسرائيل وامسح اليشع بن شافاط من آبل  امسحهوذا ومسحوا هناك داود ملكا على بيت يهوذا(,),)وأتوا هناك رجال ي

 حمولة نبيا عوضا عنك ( .
ذابه ععندما خالف بنو إسرائيل العهود اإلهلية وجحدوا بوصاية األنبياء وخالفوا تعاليم التوراة أذهلم هللا بكفرهم وسّلط عليهم األمم بسيف 

ت ونقمته، وظل اليهود ينتظرون خملصهم ليفديهم وحيط عنهم خطاايهم. فأرسل القدر هلم املسيح يسوع الناصري الذي خرج من مدينة اجلليل ببي
املسيحية،  وإن كان غالبها مت بتأويل النصوص والنبوءات من قبل علماء -حلم يف مدينة القدس. البشارات بقدوم املسيح يف العهد القدمي كثرية جدا 

 فاليهود مل يؤمنوا ابملسيح وينتظرون مسيًحا آخر.
عات وقبائل قبل أن يوحدهم داود يف مملكتهم اخلاصة. وزعماء ورؤساء القبائل كان هلم أتثري سياسي واجتماع  ي بدأ بنو إسرائيل حياهتم كتجم

عيب إسرائيل( واعترب املؤرخون أن هذه احلقبة  ()ومنذ يوم أقمت 11: 7صم  2وديين وعرفوا )ابلقضاة :شوفيطيم( كما ورد يف ) فيه قضاة على ش
فته( وخالهلا عصي اليهود أوامر الرب وارتكبوا املعاصي والذنوب والسيئات  اليت امتدت بداية من موت يشوع )يوشع بن نون فىت موسى وخلي

عليهم وازدرهتم واحتقرهتم مجيع األمم، وانتهت مبقتل مششون  وأشركوا وكفروا وتقاعسوا عن حرب أعداء الرب، وكانت فرتة شديدة السواد والظلمة
()وكان رجالً جبارًا وغنًيا من  2, 1: 9صم 1وأعدائه الفلسطينيني ابهنيار املعبد وتتويج شاؤول فهو أول ملوك بين إسرائيل وهو من سبط بنيامني )

ه ابن حسن الطلعة يف زهوة العمر امسه شاؤول ومل يكن يف بين إسرائيل رجل قبيلة بنيامني امسه قيس بن أبييل بن صرور بن بكورة بن أفيح. وكان ل
ار أهبى منه، وكان يزيد طوال على مجيع الشعب من كتفه وما فوق( وشاؤول مل يرث أحد ملكه ولكنه رفض من أمام هللا بسبب كثرة خطاايه، واخت

( حيدث الرب داود قائال )مىت كملت أايمك  16-12: 7صم  2ويف )الرب داود من سبط يهوذا )لذلك اشتهر بنو إسرائيل ابسم يهود( .
واضطجعت مع آابئك أقيم بعدك نسلك الذي خيرج من أحشائك وأثبت مملكته، هو يبين بيتا المسي وأان أثبت كرسي مملكته إىل األبد( ويكمل 

ليمان ونسل داود، والبعض قال إن املعىن روحي وهو املسيح )إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضرابت بين آدم( وذكر املفسرون هنا أن املقصود س
الوحيد الذي ملكه يدوم إىل األبد. ويستمر السفر على معصية اليهود للرب وكفرهم به وبنعمه فيسلط عليهم من يذهلم  –عند املسيحيني –ألنه 
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قذهم من الذل واألذى. سفر القضاة خري دليل غري قابل  % وأن اليهود  100اجلدال وال املساومة أن فلسطني أرض عربية ويهزمهم مث يستغيثونه فين
 )سبط بنيامني( عندما دخلوا أورشليم كان فيها اليبوسيون وعاشوا مًعا فيها .

 كان لليهود حياة روحية ونظاٌم يف العبادة، وكان الكهنة كلهم من سبط الوي، ويف بداية سفر الويني يتحدث الرب عن كيفية تقدمي القرابني
اخلطااي عند احملرقة واملذبح من احليواانت والطيور والدقيق، ويوضح الرب الغرض منها وما يستحل وما حيرم عليهم عند القرابن وحىت التكفري عن 

فاء والعالج والذنوب وأيًضا خيانة األمانة، واستمر السفر يف تعاليمه حىت التطهر من النجاسة واملرأة من حيضها ووالدهتا، كما ذكرت طرقا لالستش
، من بعض األمراض. وأنذرهم الرب بشدة عن أكل أموال الناس ابلباطل وطالبهم ابإلحسان لآلخرين وغريها من العبادات والتشريعات واحملرمات

يهم ( عندما أخرجهم موسى من مصر وكانوا أنكروا فضل هللا عل 15-21:5وخيتتم السفر بطريقة حساب النذور ودفعها. ولكن كما يف )عدد 
ات منهم وكفروا نعمته وقالوا إن هللا سيهلكنا يف الصحراء وأهنم كرهوا الطعام السخيف الذي رزقهم هللا فعاقبهم الرب إبرسال احليات تلدغهم وم

 عدد كبري، وهذا غالبا حاهلم اجلحود والكفر واخلطيئة. 
()رب اجلنود معنا( إن احلروب 10, 9: 46وقد ورد يف )مز وعرف اليهود حرواب طويلة خسروا غاليتها العظمي بسبب معاصيهم وخطاايهم،

عدما شاخ امللك داود وقارب على املوت بدأ نزاع على امللك، وقد حاول أدونيا أن ميلك م ن بعده البد أن تكون لنصرة الرب، وتذكر التوراة أنه ب
وحسن عالقاته مع كل امللوك احمليطني به، وقام ببناء اهليكل حىت وصل لسليمان وهو ما يرويه سفر امللوك األول حىت صاهر سليمان فرعون مصر 

مع ملكة سبأ مشهورة. ولكن الغريب جدا هو التحول الشديد إىل ملك مسرف  ليكون بيتا للرب وبلغ سليمان حبكمته وثروته شهرة عاملية وقصته 
واثن وتفضيله اخليل والنساء على الرب وشعبه. ومن هنا يبدأ السقوط وغارق يف شهواته ونزواته ال يطيع الرب، بل وأوصلته رواية التوراة لعبادة األ

وري للمملكة املوحدة وتتفشى املعاصي والكفر وتنقسم اململكة إىل جزئني وأحياان كثرية يدخالن يف صراع وحروب، مث يظهر بوضوح التهديد اآلش
ي أحداث السفر ابلسيب البابلي وحتطيم اهليكل وخراب أورشليم. مث احلديث الذي يهلك مملكة السامرة مث بعدها هتلك اململكة األخرى يهوذا وتنته

حىت عهد  عن فرتة السيب والعودة وبناء اهليكل أبمر كورش وجتديد أورشليم، وتستمر أسفار العهد القدمي يف إيراد نبوءات وأخبار أنبياء ومراثيهم
املكابيني عن آخر أايم اليهود قبل ظهور املسيح ودعوته، وتصف أحداث كاستقالل املكابيني )االسم احلقيقي هلم احلسمونيني( وتتحدث أسفار 

ق م . ووردت أسفار أخرى وإن مل تتفق على صحتها  135اليهود عن العرش السرايين على يد يهوذا مكابيوس، وبعد ذلك يتحدث وتقريبا حىت 
 الطوائف املسيحية واليهودية. 

هد الشعب على ذلك وإن كان الشعب مل يظهر بوضوح أن نظام احلكم كان مل كيا ثيوقراطًيا، فاهلل هو امللك احلقيقي احملتجب غري املنظور وعا
ابلعقوبة  يِف يف غالب األوقات فاهلل أمر صموئيل ليمسح شاؤول ملكا ومن بعده داود، ووعده هللا بدوام امللك مث ملا أخطأ داود هدده اناثن النيب

 املزامري )الرب ملك إىل الدهر وإىل األبد(,)ألن الرب امللك هو املتسلط على األمم(,)جيلس الرب ملكا إىل األبد( فكان من هللا فتاب داود. وورد يف
عة الرب لألنبياء دور كبري جدا يف حياة اليهود، ونرى ذلك واضحا فيما يعرف ابمليثاق الداودي مما أنتج ما يعرف ابلناموس وهو عهد ووصية أن طا

يام اململكة وعدم الطاعة للشريعة اإلهلية يعين دمارًا وهدًما وزواالً للمملكة. ولكن تكمن املشاكل يف خلط اليهود عبادة )يهوه يعين تؤدي إىل ق
 الرب( وبني آهلة الكنعانيني والوثنيني والزواج من األجنبيات الوثنيات، وكانوا عصاة وخانوا العهد غالب األوقات.
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 المسيحية

 
بعدما جاء إبراهيم أبهله من أور يف جنوب العراق وسكن أبناؤه وأحفاده مناطق خمتلفة، وجاء أبناء يعقوب )إسرائيل ( يف مصر مدة     

سنة أايم يوسف )تعين يزيد أو من يكرمه هللا ابلنعم أو من يزيدهم هللا ولًدا آخر( حيت أخرجهم هللا على يد موسى وبعده يوشع بن نون  200
 1000الكنعانيني والفلسطينيني يف حكم قبائل يراسها قضاة حىت اختاروا شاؤول ملكا، ولكن تعترب أول دولة لليهود مملكة داود قبل  وعاشوا مع

سنة، وورثه سليمان حىت عهد التقسيم إىل مملكتني. وبلغت اخلالفات والصراع بينهما أن بىن أحد ملوك السامرة  100ق م وظلت موحدة تقريبا 
مري مملكة إسرائيل )اململكة الشمالية يف السامرة( عام  هيكال يف مري مملكة يهوذا  727مملكتهم حىت عام تد ق م بسيب البابليني هلم وبعدها تد

وقتنا ودة حىت ابلسيب البابلي وتدمري أورشليم وهدم اهليكل على يد نبوخذ نصر والسيب البابلي ليهوذا أيًضا، ويف هذه الفرتة كتب عزرا التوراة املوج
ق م )طوال فرتة اململكتني كانت مملكة يهوذا  538هذا ومعروفة بني الناس. وبعد سقوط آشور مسح كورش ملك الفرس هلم ابلعودة وببناء اهليكل 

 –ة من السيب أفضل حاال بسبب العبادة واهليكل فيها، وتشتت السامريون بشكل أكرب يف أماكن كثرية من العربانيني، فكان هلذا أثر كبري بعد العود
ق م ويف أواخر أايم حكم  333أعداد اليهود أكثر من أعداد السامريني(. سقطت أورشليم أبيدي اليوانن وانتصروا على الفرس عام  –وإىل اآلن 

ق م  167 عام اليوانن اضطهدوا اليهود جدا وأذلوهم حىت أن ملوكهم أجربوا اليهود على عبادة األواثن، وحتت هذا الظلم قامت ثورة املكابيني
ق م  134)كان املكابيون عمالء لروما( ضد أنطيوخس أبيفانيوس، وحكم املكابيني )من سبط يهوذا( أورشليم، ووصل للحكم يوحنا هركانوس 

وه ق.م وأجرب األدوميني على التهود وبعده أخ130سنة يف جبل جرزمي عام   200ومجع الوالية والكهنوت مًعا، وهدم هيكل السامريني بعد 
ق م عندما حكم الرومان بعدما هزموا اليوانن والبطاملة )انتهت  37ق م حىت عام  97إسكندر جانيوس الذي قام بتهويد الفلسطينيني 

عد معركة أكتيوم ابإلسكندرية  ق م ( وقد صار هريودس الكبري األدومي )أدومي األب ونبطي األم( حليف الرومان، وقد قام  30إمرباطوريتهم ب
بناء اهليكل وتوسعته وظل ملًكا ألورشليم حىت ظهور املسيح وانتشار دعوته يف عصر خلفاء هريودس حتت حكم الرومان، يف هذه الفرتة إبعادة 

 الصعبة من التاريخ حيث أتفل قوة قدمية وتظهر قوة جديدة يف العامل .
 

سبقه وأخرى تليه بشارة ابملسيح، ووردت أوصافه طوال هذا اإل 11ورد يف سفر أشعياء إصحاح       -صحاح صراحة وتلميًحا يف أسفار ت
من جذع يّسى  -ملك أو نيب أو كاهن وهي إشارة ملن حيكم يف األرض  -)وخيرج قضيب  -وهذه األوصاف يتفق عليها القرآن والكتاب املقدس

روح الرب روح احلكمة والفهم واملشورة  )من سبط يهوذا( وينبت غصن من أصوله)أي حيمل رسالة إبراهيم وموسى وإسحق ويعقوب( وحيل عليه
 والقوة روح املعرفة وخمافة الرب ولذته تكون يف خمافة الرب فال يقضي حبسب نظر عينه وال حيكم حبسب مسع أذنيه بل يقضي ابلعدل للمساكني

ق بنفخة شفتيه ويكون الرب منطقة وحيكم ابإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األرض بقضيب فمه "كالمه له بركة عظيمة ومعجزات" ومييت املناف
متينة واألمانة منطقة حقوية فيكون الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع اجلدي والعجل والشبل واملسمن معا وصيب صغري يسوقها(, )ويكون يف 

ضم مشتيت يهوذا من أربعة أطراف األرض ذلك اليوم أن السيد )الرب( يعيد يده اثنية ليقتين بقية شعبه(, )ويرفع راية لألمم وجيمع منفيي إسرائيل وي
وينقرض املضايقون من يهوذا إفرامي ال حيسد يهوذا ويهوذا اليضايق إفرامي()وتكون سكة لبقية شعبه اليت بقيت من  -السامريني  -فيزول حسد إفرامي 

صود هو أحد أنبيائهم أو ملوكهم إذ إن املسيح آشور كما كان إلسرائيل يوم صعوده من أرض مصر( وتدحض اآلايت األخرية ادعاء اليهود أن املق
الذي يتحدث عن  12وحده هو الذي وحد بني السامريني وبني يهوذا، كما أنه وحده من مجع يف دعوته اليهود ابألمم كلها وحىت إصحاح 

ضبت علّي ارتد غضبك فتعزيين هو ذا هللا املخاطب هو اليهود )وتقول يف ذلك اليوم حتمدك اي رب ألنه إذ غ  -التوبة والغفران للخطااي –اخلالص 
رنيميت وقد صار يل خالصا( اختلف املفسرون حول هذه اآلية فاملسيحيون قالوا اخلالص هو  خالصي فاطمئن ألن ايه يهوه )تعين اي إهلي( قويت وت

ص يف الرتنيمة )ايه يهوه( وهللا يستجيب ذات هللا )يهوه( فيكون اخلالص يف املسيح، واعرتض آخرون)يهود ومسلمون( على هذا وقالوا إن اخلال
()فتستسقون مياها بفرح من ينابيع اخلالص وتقولون يف ذلك اليوم امحدوا الرب ادعوا ابمسه عّرفوا 6-3: 12الدعاء وميدهم ابلقوة. ويستكمل )أش 

فتخري اي ساكنة صهيون رجل مبارك عظيم الشأن أو نيب  -ألن قدوس–د رمز لليهو  -بني الشعوب أبفعاله ذّكروا أبن امسه قد تعاىل(, )صويت وا
( يتحدث أيًضا بوضوح كبري عن املسيح )يولد لنا ولد 9إسرائيل عظيم يف وسطك(. ويف )أش  –املسيحيون أصروا أهنا أحد أمساء الرب وصفاته 

م( اتفق اليهود واملسيحيون على أن للفىت امسًا عجيًبا ونعطى ابنا وتكون الرايسة على كتفه ويدعي امسه عجيبا مشريا إهلا قديرا أاب أبداًي رئيسا للسال
استدل ولكن اختلفوا يف التشكيل ففسر املسيحيون اآلية أبن الفىت هو نفسه اإلله القدير األبدي، وفسر اليهود أن الذي يسمي الفيت هو اإلله و 

للسالم ال هناية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها ابحلق املفسرون من املسلمني على صحة رأي اليهود ابآلية اليت تليها )لنمو رايسته و 
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تصنع هذا( ورب اجلنود اسم هلل متعارف عليه يف التوراة عندما يريد  -انتقاما من أعدائه وحبا يف املؤمنني -والرب من اآلن إىل األبد غرية رب اجلنود
فسري املسيحي، وبقية اإلصحاح يدل على املسيح إذ إنه أصلح بني يهوذا والسامرة ومل إهالك أعدائه فال دليل على جتّل أو ظهور مسياين عكس الت

متتد يداه ابألذى ألي شخص حىت من أعدائه عكس كل من سبقوه من بين إسرائيل، ووضحت دعوته لألمم كلها وليس لبين إسرائيل خاصة كما  
 كان كل من سبقوه.

سيح )ها أايم أتيت يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملًكا وينجح وجيري عدال وحقا يف ( تستمر البشارات عن امل 5: 23ويف )أر    
األرض( واإلصحاح يتحدث بوضوح عن سوء حالة بين إسرائيل وعصياهنم ألوامر الرب ونكران النعم )ألن األرض امتالت من الفاسقني ألنه من 

وقد  –اهليكل  -للباطل ألن األنبياء والكهنة تنجسوا مجيًعا بل يف بييت وجدت شرهم أجل اللعن انحت األرض(, )صار سعيهم للشر وجربوهتم 
 -وأضلوا شعيب إسرائيل(, )هكذا قال رب اجلنود ال تسمعوا لكالم األنبياء الذين يتنبأون لكم –إله أشركوا به  –رأيت يف أنبياء السامرة تنبأوا ابلبعل 

برؤاي قلبهم ال عن فم الرب(, )قال الرب يكون لكم سالم(, )ال يرتد غضب الرب حىت جيري ويقيم  فإهنم جيعلونكم ابطال ويتكلمون -الكهنة
)ها أايم أتيت يقول الرب وأقيم الكلمة الصاحلة اليت تكلمت هبا إىل  33مقاصد قلبه يف آخر األايم تفهمون فهما( ومثله يف نفس السفر إصحاح 

م ويف ذلك الزمان أنبت لداود غصن الربفيجري ِبًرا وعدال على األرض( والكلمة الصاحلة بال خالف بني بيت إسرائيل وإىل بيت يهوذا يف تلك األاي
 اجلميع أنه املسيح كلمة هللا.

 
ا مع خمتاري حلفت لداود عبدي إىل الدهر أثبت نسلك وابين ( )قطعت عهدً  5- 3: 89من أكثر ما حري املفسرين هي اآلايت يف )مز     

نه إىل دور فدور كرسيك والسماوات حتمد عجائبك اي رب وحقك أيًضا يف مجاعة القديسني( رأى البعض أن املقصود هو املسيح واملسيحيون رأوا أ
التفسري واستدلوا على رأيهم من اآلايت اليت تليها )ألنه من يف تصريح أبن يهوه )اسم الرب يف العهد القدمي( هو املسيح، واعرتض البعض على هذا 

من يشبه الرب بني أبناء هللا ؟ إله مهوب جًدا يف مؤامرة القديسني  –َمن استفهامية وهو استفهام استنكاري يفيد النفي  -السماء يعادل الرب 
الرب للقديسني من قدرته و خوارقه مثل أن هللا يقضي على أيدي )يعطيهم أوامر إذ يعتقدون ان القديسني واسطة هلم عند هللا حيث أعطى 

وخموف عند مجيع الذين حوله، اي رب إله اجلنود من مثلك ؟ ( قوله َمن يشبه الرب بني أبناء هللا تعين ال مثيل للرب بني  -القديسني حوائج الناس 
صريوا أوالد هللا أي املؤمنني ابمسه(12: 1املؤمنني )يو  ( )أن ي

ليس فيه دليل على التبشري ابملسيح. ومل يثبت  -خاصة أنه ورد يف املزامري -وذهب آخرون أنه حوار بني داود والرب أثناء الصالة والدعاء    
ن أي منهم رأيه بشكل حاسم. يف نفس اإلصحاح ورد نفس املعىن السابق )هو يدعوين أيب أنت إهلي وصخرة خالصي أان أيًضا أجعله بكًرا أعلى م

عيت ...إىل آخره( مل وك األرض إىل الدهر أحفظ له رمحيت وعهدي يثبت له وأجعل إىل األبد نسله وكرسيه مثل أايم السماوات إن ترك بنوه شري
ل يب مرسابلتأكيد داود ليس بكًرا فالذي كان بكًرا هو املسيح. رأى املسلمون هذه اآليه تطابًقا مع القرآن إذ إن املسيح هو من نسل داود وهو ن

وهو بكر ألنه أبدي أي أعلى من امللوك، أما كلمة )نسله وبنوه فتعين التابعني له املؤمنني به( ويف املسيحية أن املسيح هو بكر لقيامته من األموات 
يد للرب رأس الكنيسة، وهذا يرجح الرأي القائل إن اإلصحاح بشارة ابملسيح، وأكثر دليل قاطع على ذلك ما ورد يف آخر السفر من عتاب شد

( بسبب مذلتهم الكبرية وحاهلم السيئة وتسلط أعدائهم عليهم وامتهان األمم هلم حىت آخر السفر واألسفار اليت تليه )قد يكون من داود 49: 38)
بعده وما  94و 93حبمد الرب )حسن هو الرتمن للرب والرتمن المسك أيها العلي( وإصحاح  92أو شكوى حال خلفائه من بعده( ويبدأ إصحاح 

هبا(, )اي  واضح أنه متهيد لعمل إهلي كبري ورمحة من هللا ورفع لسخطه وإنفاذ لعهد هللا مع داود )الرب قد ملك لبس اجلالل لبس الرب القدرة ائتزر
ث العظيم وهو إله النقمات أشرق اي رب اي إله النقمات أشرق. ارتفع اي داين األرض جاِز صنيع املستكربين( وبعد كل هذا التمهيد اتضح احلد

)هلم نرمن للرب هنتف لصخرة خالصنا نتقدم أمامه حبمد وبرتنيمات هنتف له ألن الرب إله عظيم ملك كبري على   95خالصهم يف بداية إصحاح 
إىل يوم خبالصه( )رمنوا للرب ترنيمة جديدة، رمني للرب اي كل األرض، رمنوا للرب ابركو امسه بشروا من يوم  96كل اآلهلة( ونفس املعىن يف إصحاح 

ما وهنا اخلالص واضح أنه خالص جديد غري معهود من قبل ليس كاإلرسال السماوي السابق هذه املرة القدر يضع نقطة مفصلية يف التاريخ خيتلف 
 األمم الرب قد ملك ( )قولوا بني10: 96بعدها متاما عما كان قبلها، كل هذه األدلة املتسلسلة تؤكد أن هذه املزامري تبشر ابملسيح املخلص )مز

على  أيًضا تتثبت املسكونة فال تتزعزع يدين الشعوب ابالستقامة( وهذه نقطة اختالف املسيح عن كل من سبقوه أهنم جاءوا انتقاما وكانوا نقمة
ن األرض، يدين املسكونة أعداء بين إسرائيل، أما هو فجاء رمحة وسالم ونعمة )ابتفاق اجلميع مسلمني ومسيحيني (, )أمام الرب ألنه جاء ليدي

شخص املسيح،  89ابلعدل والشعوب أبمانته( ويف هناية إصحاح  شرتط أهنا ختتص ب عين املمسوح ابلربكة وال ي )الذين عريوا آاثر مسيحك( مسيح ت
فاعل، أما اآلخرون فريونه . ويظهر اخلالف بني املسيحيني وغريهم أهنم يرون أن الرب بذاته هو ال89وقد تكررت يف السفر ونفس املعين ورد يف  

 أداة إهلية أو وسيلة مساوية للرب األعلى.
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فآريوس كاهن سكندري قدمي وأتباعه مل  –رمبا تزعج البعض ولسنا يف جمال أو حمل للحكم على صحتها  -ولكن يروي التاريخ رواية أخرى 

م منافية للعقيدة منكراً الهوت املسيح وأنه مل يكن إهلاً بل هو جمرد إنسان فقد اندى آريوس بتعالييكن هلم نفس وجهة النظر لغالبية املسيحيني اليوم، 
ابلنسبة للمسلمني   –خملوق، فكان نتيجة هذا التعليم أن حدث انشقاق وبلبلة هددت وحدة املسيحية. واعتربه كثري من املؤرخني واملؤلفني موحًدا 

مجاعة شهود يهوه تقريًبا. فاخلالف بني الطوائف املسيحية قدميا وحىت اآلن على  وضعف املذهب اآلريوسي وتالشى حالًيا إال من –كابن حزم 
ا كبريًا العالقة بني الالهوت والناسوت والروح القدس واألقانيم مل تكن فقط خالفات لتفسريات دينية أو خالفات عقائدية، فقد لعبت السياسة دورً 

روما والقسطنطينية وأن قدمة دائما حلسم الصراعات الدينية كمرجع علمي أكرب هي كنيستنا القبطية بني الكنائس العظمى وقتها ك طاكية، وكانت يف امل
فكرسي القديس مرقص الكرسي السكندري ميثل براثن األسد املدافع عن اإلميان  ،اليت متثل حىت اآلن الركن األعظم لإلميان األرثوذكسي

قدسة املختلفة اليت صاغت قوانني اإلميان املسيحي عرب التاريخ، فاجملمع املسكوين )العاملي( األرثوذكسي. إذ كانت شريًكا أساسًيا يف كل اجملام ع امل
قية  م برائسة اباب اإلسكندرية األنبا ألكسندروس صاغ أول قانون لإلميان. ولقب قسطنطني 325األول الذي دعا له اإلمرباطور قسطنطني يف ني

صري يسوع ، إال أن الكثريين شككوا يف صدق إميانه وأنه فعل ذلك ألهداف سياسية حبتة، حيث نقل العاصمة من مبحبوب اإلله وحامي اإلميان ون
ضي على الثورات والشقاقات والنزا عات املتعددة روما إىل بيزنطة ومساها ابمسه واختذ من املسيحية ستارًا لضرب أعدائه وليسيطر على اإلمرباطورية ويق

 يفرضه على األساقفة فيستحوذ على الكنيسة، وذكر البعض أنه كان مهرطًقا ومل يتم تعميده إال على فراش املوت.واملتكررة من خالل نفوذ ديين 

وكان التنافس بني اإلسكندرية وأنطاكية كان له جذور ثقافية، إذ استمدت كل منهما رؤيتها للمسيح من خلفية فلسفية تسبق املسيح، إذ     
يف للكتاب املقدس )نظرة أرسطوطالية( أما اإلسكندرية فقد كانت تفضل الطريقة اجملازية الرمزية )األفالطونية(. فنتج ركزت أنطاكية على املعىن احلر 

مع وحىت اآلن وصارت هي اإلميان املسيحي( دافعت عن الهوت املسيح بشدة ولو على حساب  عن ذلك أن اإلسكندرية ورؤيتها انتصرت يف اجملا
مع أنطاكية اليت تبنت تيار العقائد الذي يدعى اللوجوس )أي الكلمة( إنسان فصار هلا نظرة ثنائية للمسيح )هذا  الناسوت، وهي نقطة خالفهم

ا اخلالف خيالف ما تؤمن به املسيحية أن اإلله واحد يف جوهره األقانيم الثالثة( فرأت كل منهما خطورة من األخرى على املسيحية. وقد نتج بعد هذ
الكبري مع البااب كريلس عمود الدين اباب اإلسكندرية، فقد أتثر نسطور آبراء آريوس وتعاطف معه ومع عدالة قضيته، فقد ذكر ظهور نسطور وصراعه 

ور بعض تالميذ نسطور عنه قوله إن املسيح مولود من بشر والبشر ال يلد آهلة، كيف نقول إن السيدة العذراء ولدت َراًب ونسجد لطفل عمره شه
وا له، فاملسيح معجزة رابنية إنسان ظهر هللا لنا من خالله وحل فيه ليجعله بشارة اخلالص وعالمة العهد اجلديد لإلنسانية. ويرى ألن اجملوس سجد

تظر حىت نسطور أيًضا يف شأن آريوس أن قسطنطني أراد فرض واليته على أهل الصليب بدليل أنه أقام اجملمع يف نيقية اجملاورة للقسطنطينية ومل ين
قسطنطني مل بناؤها، ولذلك فإن اجملمع كان تلبيًسا قام به شيطان السلطة الزمانية اليت تنازع الرب يف سلطانه وتنزع اختصاصاته لنفسها حىت أن يكت

لالهوت املسيحي أدار اجملمع بنفسه وتدخل يف احلوار الالهويت وأملى على األساقفة قراراته، ويظن نسطور أن قسطنطني مل يقرأ حىت كتااًب واحًدا يف ا
بل إنه مل يكن يعرف اللغة اليواننية. فكل ما كان يهم قسطنطني هو تثبيت ملكه على حساب اإلميان املسيحي فوصف قسطنطني اخلالف بني 

ولكن قسطنطني آريوس وألكسندريوس ابخلالف التافه األمحق السوقي الوضيع مطالًبا األسقفني أن حيتفظا برأييهما ألنفسهما وال يشغال به الناس. 
ألرثوذكسية احناز إىل ألكسندريوس طمًعا منه يف قوة مصر وخرياهتا ابلذات القمح والعنب متحالًفا مع قوهتا الروحية العظمى وهي كنيستنا القبطية ا

ا وحرماهنا وطردهم من وقتال أصحاهب –ابستثناء األربعة املشهورة –فحكم قسطنطني هبرطقة آريوس وأكثر من ذلك حرق مجيع األانجيل املخالفة 
فرأى نسطور أن  –طبًعا منها أانجيل كثرية منها إجنيل برانبة املشهور لدى كثري من املسلمني وغريها  –الكنائس وعزهلم من مناصبهم وحماكمتهم 

الذي أجنبته أمه يف والدة عذرية آريوس حاول ختليص املسيحية من أتثري الداينة املصرية القدمية اليت فيها اثلوث مقدس )إيزيس وأوزيريس وحورس( 
فهو واحد ال شريك له يف ألوهيته، ويرى نسطور أيًضا أن آريوس أراد أن تكون )دون مضاجعة( فال يصح أبًدا أن يقال عن هللا إنه اثلث ثالثة، 

عرتف بسر الظهور اإلهلي يف املسيح وغري معرتف أبلوهية يسوع، أي أنه يرى يسوع بن مرمي املوهوب لإلنسان وغري معرتف  الداينة هلل وحده فا
 بشريك لإلله الواحد. فحىت الداينة املصرية القدمية كانت تقول إن اإلله واحد فوق كل مقدس. ويروي البعض أنه مات مقتواًل.

تلد إهلًا بل ما يولد من م ُعقد جممٌع خاٌص ملناقشة أفكار نسطور لكونه أنكر أن العذراء والدة اإلله، فقال إن مرمي مل 431يف إفسس سنة     
حد  اجلسد ليس إال جسًدا وما يولد من الروح فهو روح، فالعذراء ولدت إنساان ما هو إال آلة لالهوت. وذهب إىل أن يسوع املسيح ليس راًب يف

وس )أم اإلله( بل تسمى  ذاته إمنا هو شخص مملوء ابلربكة أو ملهم من هللا أو نيب مل يرتكب خطية وبذلك ال يصح أن تسمى العذراء ثيوتوك
وحدين واجملمع كريستوكوس)أم املسيح(. وكالعادة يرأس اجملمع اباب اإلسكندرية وكان وقتها هو البااب كريلس الكبري، وحضر معه األنبا شنودة رئيس املت

خ البااب كريلس الكبري عمود الدين يدرك م برائسة اباب اإلسكندرية األنبا تيمواثوس. والذي يعرف اتري381الذي قبله أيًضا كان يف القسطنطينية 
ها غالبية متاًما أنه املؤسس احلقيقي لإلميان األرثوذكسي واحلامي له حىت وقت طويل جًدا، وانتصرت إرادة الكنيسة يف اإلسكندرية واليت كان يؤيد

 العامة، وأعلن اإلمرباطور اتؤدسيوس حرم نسطور وتعاليمه ووضع مقدمة قانون اإلميان .
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ن ارتبط التاريخ املسيحي ابإلمرباطورية الرومانية إذ كانت روما يف القرن األول ق م هي القوة املهيمنة على البحر املتوسط، واستطاعت أ    
حدودها، صى ترث إمرباطورية اإلسكندر األكرب املقدوين وتوسعت اإلمرباطورية الرومانية يف القرن األول امليالدي يف عهد اإلمرباطور تراجان إىل أق

فرتة سالم واستقرار عاملي فقامت روما مبد الطرق الربية والبحرية وتشجيع التجارة بني الشرق والغرب، فالعامل صار حت ت قيادة وكانت تلك أشبه ب
قيصر وورد ذكر  ولغة وعملة موحدة. فساعدت هذه العوامل على انتشار املسيحية بدليل كتابة اإلجنيل ابللغة اليواننية. ولقب اإلمرباطور بلقب

القيصر يف األانجيل يف مواضع كثرية، ووردت بعض أمسائهم مثل أغسطس وطيباريوس ونريون. من أهم األابطرة الذين تزامن عهدهم مع أحداث 
 ضخًما لنفسه اترخيية مؤثرة كوالدة املسيح يف عهد أغسطس وصلبه يف عهد  طيباريوس الذي طرد اليهود من روما والذي خلفه كاليوجا أقام متثاال

مرباطورية يف عهده، ومن بعده نريون  41يف قلب أورشليم مما أغضب اليهود جًدا. ويف عهد كلوديوس أعلن اليهودية والية رومانية عام  م ووسع اإل
 25ال الرسل )أع م وألصق التهمة ابملسيحيني للتخلص منهم وأذاقهم أصناف العذاب واالضطهاد، وورد عنه يف أعم 64املشهور حبرق روما عام 

( )وقال أغريباس لفستوس  32: 26()ولكن ملا رفع بولس دعواه لكي حيفظ لفحص أوغسطس أمرت حبفظه إىل أن أرسله إىل قيصر( و)أع  21:
طرس م استشهاد القديسني بولس وب 68كان ميكن أن يطلق هذا اإلنسان لو مل يكن رفع دعواه إىل قيصر( وكان من ضحااي نريون القديسني عام 

ضد بولس والتمسوا منه(   -وجهاؤهم وكرباؤهم  -قصة مقتل بولس )فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود  25الرسولني، ومما ورد عن ذلك يف أع 
ما أخطأت , )فلما حضر وقف حوله اليهود الذين احندروا من أروشليم وقدموا على بولس دعاوى كثرية وثقيلة مل يقدروا أن يربهنوها إذ هو حيتج أين 

ولس بشئ ال إىل انموس اليهود وال إىل اهليكل وال إىل قيصر(, )لكن كان هلم عليه مسائل من جهة داينتهم وعن واحد امسه يسوع قد مات وكان ب
يهود يف يقول إنه حي(, )فقال فستوس أيها امللك أغريباس والرجال احلاضرون أمجعون أنتم تنظرون هذا الذي توسل إىل من جهته كل مجهور ال

أصبح فسباسيان إمرباطورًا وأرسل ابنه تيطس الذي صار إمرباطورًا من بعده إىل  69أورشليم وهنا صارخني إنه ال ينبغي أن يعيش بعد(. عام 
رتبة اآلهلة بعد موته من م إلمخاد ثورة اليهود فخرهبا متاًما ودّمر اهليكل ومحل كنوزه إىل روما بعد أن هدم أورشليم متاًما، ومت رفعه مل 70أورشليم عام 

ت قبل جملس الشيوخ، وجاء بعد تيطس دوميتيان الذي اضطهد املسيحيني بشكل كبري وأمر إبلقاء يوحنا احلبيب الالهويت تلميذ املسيح يف الزي
ل والكتب الدينية ومنع م مراسيمه اليت تقضي حبرق األانجي 302املغلي. مل ينته اتريخ االضطهاد فدقلداينوس خري دليل على ذلك، فقد أصدر 

فمزقت أجسادهم ابلسياط واملخالب احلديدية، املسيحيني من التجمع وهدم الكنائس وحبس رجال الدين وصادر أمالك الكنائس وقتل املسيحيني 
مي عصره بعصر الشهداء، وبين وبلغ االضطهاد والتنكيل ابملصريني حًدا كبريًا فس والنشر ابملناشري، والتمشيط بني اللحم والعظم، واإلحراق ابلنار،

ختليًدا هلذه الذكرى واعترب توليه بداية التقوىم القبطي، وأرغم املصريني على عبادة األواثن أو  -أعلى نصب تذكاري يف التاريخ  –عمود السواري 
كلها لرفضهم   –األقصرية  –الكتيبة الطيبية يُقتلون، بل إنه جعل من نفسه إهلا وطالبهم بتقدمي القرابني والسجود لتمثاله، وقتل مكسيميان شريكه 

وقدر  القسم ابمسه أثناء توجههم للحرب وإهناء املسيحية يف بالد الغال، ويذكر املؤرخ ترتيليان أن كفة شهداء مصر ترجح على كل شهداء العامل
 ألف شهيد . 800الف و  100عددهم بني 

 
مت اعتماد  324م أصدر قسطنطني مرسوم ميالن الذي ينهي اضطهاد املسيحيني، وعام  312ولكن أايم املذلة ال تدوم لألبد، ففي عام     

حيث أعلن اإلمرباطور ثيودوسيوس العظيم املسيحية ديًنا وحيًدا وقام حبظر الوثنية، وقد أمر حبرق  394املسيحية ديًنا لإلمرباطورية الرومانية إىل عام 
قل مسلة حتتمس الثالث من طيبة إىل مكتبة اإلسكندرية وإلغاء األلعاب األوليمبي ة ظًنا منه أهنا حتوي أفكارًا أو طقوًسا وثنية حىت إنه أمر بن

دة قبل أن القسطنطينية وحظر التنجيم وحارب علم الفلك والفلسفة وغريها، وحّول الكثري من املعابد إىل كنائس، ويعترب آخر إمرباطور للدولة املوح
مته القسطنطينية وآخر غريب عاصمته  ميالنو حتت حكم ولديه اللذين قّسم امللك بينهما. ولكن كان لذلك أثر تنقسم بوفاته إىل قسم شرقي عاص

 سليب إذ طغت السياسة على الدين وتدخل األابطرة يف شؤون الكنيسة.
عد روما وهذا يعين     ارتفاع مكانة كنيستها وراعيها لتزيح  بعدما نقل قسطنطني العاصمة إىل القسطنطينية عال شأهنا وصارت املدينة األوىل ب

صية أثرت كثريًا يف جمرى التاريخ وهو القديس يوحنا ف م منافستها الكربى كنيسة اإلسكندرية. ومل تكن املكانة السياسية وحدها بل ظهرت شخ
 صار بطريرًكا للقسطنطينية. وصل للرهبنة عام الذهب الذي ظهر يف أنطاكية وتعلم خمتلف العلوم والفلسفة واحلكمة اليواننية، وكان خطيبا ابرًعا حىت

ليبانيوس عندما سأله تالميذه عمن خيلف بعده فقال  –الوثين  –م. قال عنه أبرز خطباء عصره الفيلسوف 398م إىل أن صار أسقفا  380
صري الفقراء وأحد أكرب الوعاظ على مر التاريخ يوحنا فم الذهب لوال أن املسيحيني سلبوه منا. ورغم سريته الكبرية وأعماله اخلريية الكربى فقد كا ن ن

 الكنسي، إال أن إصالحاته اإلدارية يف الكنيسة كانت واضحة حيث سن القوانني للقساوسة والرهبان، وكانت تعاليمه وعظاته قاسية جًدا على
والغريب  –عرفه الكثريون أبسوأ اباب يف التاريخ  – األرستقراطيني واصطدم معهم أكثر من مرة. وله قصة شهرية جدا مع ثيوفليس أسقف اإلسكندرية

رهبان  3وكانوا أنه توىل األسقفية يف حفل كان يرأسه ثيوفليس ولكنه كره القديس يوحنا جًدا وظنه متكربًا، هذه القصة املعروفة اترخييا إبخوة الطوال 
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طنطينية حتت محاية القديس يوحنا لعدالة قضيتهم. استغلت اإلمرباطورة إخوة مصريني عانوا من ظلم ثيوفليس هلم وحرماهنم حقوقهم ففروا إىل القس
قدهتا وصاحباهتا ملخالفتها القوانني الكنسية فأرادت التخلص منه، وفع الً مت عقد الشريرة هذه القضية لكراهيتها الشديدة للقديس يوحنا بعد أن انت

يري كثريون أن اجملمع غري شرعي وغري قانوين  –وفليس وصدر احلكم ضده غيابيا جممع كنسي وعقدت للقديس يوحنا حماكمة وكان رئيس اجملمع ثي
مرباطورة ابألرض هتتز من حتتها وأن ملكها يهدد وأن هللا سينت – قم ابلنفي، وهرب خمافة الفتنة، ولكن الشعب عرف فثار ثورة عارمة وشعرت اإل

العودة دبروا له مكيدة عندما دخل الكنيسة ليلقي العظة فدخل عليه اجلنود وأمروه برتكها  منها ملعاداهتا الرجل الصاحل. ومتت إعادته من منفاه وبعد
عده للكرسي القسطنطيين، ولكن إرادة هللا أن يعوض اإلسك ندرية واخلروج منها ورفض فصارت مقتلة عظيمة وأهنارًا من الدماء. مت اختيار نسطور ب

كريلس الكبري، وقصته مع نسطور معروفة واليت انتصر فيها البااب كريلس. مل يكن البااب كريلس هو   عن ثيوفليس بقامة كبرية وعمالقة وهو البااب
قداسة البااب ديسقورس  -على سبيل املثال ال احلصر  -الشخصية الوحيدة البارزة يف التاريخ البابوي السكندري واثرت يف العامل، ولكن ظهر بعده 

عد جممع إفسس وعرف ببطل األرثوذك 25وهو البااب  ذكر كثري من املؤرخني أن الكتب املعتمدة فقط  كانت حتمل إىل البالد كلها  431سية. ب
. كل 450وغريها مينع ويتعقب ابلسجن أو احلرق أو املنع للكتب وأصحاهبا يف عهد اإلمرباطور ثيودوسيوس امللك ابمللك األرثوذكسي الراحل عام 

واسعا حول طبيعة املسيح. وكانت املؤامرات حتاك ضد مصر وكنيستها وكان الون أسقف روما رأس احلربة يف هذه األحداث أشعلت جدالً الهوتًيا 
بتويل هيبا أسقفية الرها وهو تلميذ كبري لنسطور زاد اجلدل. ليدخل ثيؤدورت  435الفتنة وسعى لدى اإلمرباطور وزوجته لإليقاع بديسقورس. ويف 

ا لنسطور معاداًي للبااب كريلس واستمر يف عدائه لديسقورس. وقصته مع أوطيخا املهرطق معروفة للجميع كان مناصرً   –أسقف قورش على اخلط 
عندما رجع عن آرائه. وهذه املكانة الكبرية للبااب  -برائسة  األنبا ديسقورس -م 449وتصديه له حىت مت إعادة اعتبار أوطيخا يف جممع إفسس 

تنم عن غرية وحقد من الون أسقف روما، فكان يصفه ابلسفاح املصري وبلغ الصراع ذروته يف جممع ديسقورس ظهر أمامها تبجح وإهاانت 
حيث عقدت املؤامرة ونصب الشيطان شباكه وصدر احلكم غري الشرعي وغري القانوين بنفي ديسقورس بعد عقد جلسة اثنية سرية  451خلقيدونية 

 حبسن حجته وحكمته وقوة إميانه وكان لإلمرباطورة دور كبري يف احلكم املدلس. مل حيضرها، ويف اجللسة األوىل تغلب عليهم مجيعا
 

لربية وأبو الرهبان يعترب املؤسس التارخيي للرهبنة و      أول يف التاريخ املصري من هم أفضل من غريهم على مر التاريخ، فأنطوان الكبري كوكب ا
س مينا العجائيب كأشهر شهيد يف التاريخ املصري وحىت خارج مصر، وكانت له عجائب راهب يف التاريخ كله. ويف اتريخ الشهداء يظهر القدي

عاًما فقط بعد جلد بسياط من جلد الثور ومت تقطيعه ابملنشار وضربت رأسه مث أحرقوه ابلنار. خاضت  24م عن 309وكرامات كثرية وقُتل 
قبل أن يستقر األمر للمسيحية كداينة وحيدة ظهر اجلدل  331طور يوليان الكنيسة القبطية معارك فكرية على مر التاريخ، ففي عهد اإلمربا

سيحية )ضد   3املسيحي الوثين وحاول يوليان أن يعيد الوثنية لإلمرباطورية واضطهد املسيحيني جًدا فأمسوه يوليان اجلاحد، ووضع  كتب ضد امل
ر  كاته، فرد عليه البااب كريلس الكبري يف مصنفاته الشهرية. استمرت الكنيسة اجلليليني( كانت مفخرة الشباب الوثين وشككت يف يسوع وتالميذه وب

هريقلوس ال بيزنطي القبطية تدافع عن إمياهنا األرثوذكسي وتعاين من اضطهاد الروم الذين سعوا لفرض ملتهم على املصريني الذي بلغ مداه يف عهد 
ة مصر هبم من قبل بعثة النيب ولكنها توثقت يف عهد سريوس اليوانين )املقوقس( زعيم حىت جاء نيب اإلسالم وأشرق نوره وأصحابه، وقد توثقت عالق

العريب ملصر القبط كما يعرفه العرب. واألنبا بنيامني األول الذي عاد من خمبئه ابلصعيد ليمارس سلطته وحييي الكنيسة األرثوذكسية من جديد ابلفتح 
ن اخلطاب. ويف العصر احلديث ظهر حكماء كثريون اشتهروا بكتاابهتم كاألب مىت املسكني والبااب  بقيادة عمرو بن العاص يف زمن اخلليفة عمر ب

 كريلس السادس والقمص عبداملسيح بسيط.
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 أسئلة وأجوبة عن اإليمان
 

ة انفردت مبفهومها اخلاص عن تعترب عقيدة الثالوث من أهم العقائد يف املسيحية وإن كانت املسيحية مل تنفرد بعقيدة الثالوث ولكن املسيحي    
ال  الثالوث وحدها فال يتشابه الثالوث املسيحي مع غريه. فالثالوث هو أن هللا واحد موجود بذاته حكيم بعقله حي بروحه وهي صفات ذاتية هلل

عدد من كبار املفسرين للقرآن يف   ميكن أن تكون انقصة )كاملة يف ذات هللا(. حىت إنه ورد يف القرآن أن املسيح هو كلمة هللا وروح  منه. وذكر
أول من آمن ابملسيح وقال بعضهم إن مرمي ملا محلت بعيسى محلت أختها أيًضا بيحىي فجاءت  –يوحنا املعمدان  –فيحىي 39سورة آل عمران 

ا يف بطين يسجد ملا يف بطنك. أختها زائرة فقالت اي مرمي أشعرت أين محلت؟ فقالت هلا مرمي أشعرت أنِت أين محلت؟ فقالت هلا: وإين ألجد م
 والفارق بني اإلسالم واملسيحية يوضحه فصوص احلكم البن عريب بقوله إن الكلمة من صفات هللا وتعين احلكمة أما يف املسيحية فتعين هللا

منه حياة مثل آدم واملسيح يف الثالوث هي عقل هللا الناطق. أما الروح يف القرآن فهي كل خلق نوراين هلل جعل  -لوجوس -متجسًدا. فالكلمة
ان جربيل انقالً واملالئكة، أو اتيت مبعين أمر هللا وأحياان خيتص بكلمة الروح )روح القدس( جربيل أمني الوحي الذين ينزل كالم هللا على األنبياء، فك

، وكان اإلحياء هلل والنفخ لعيسى كما كان النفخ جلربيل لكالم هللا ملرمي كما ينقل الرسول كالم هللا ألمته وعن إحيائه املوتى إبذن هللا ألنه روح إهلي
ى هناك والكلمة هلل.  ولكن النظرة املسيحية للروح خمتلفة حىت داخل امللل املسيحية، ولكن إمجاال فإن الروح هي ذات هللا عندهم. ومن جهة أخر 

سالم احلياة هي صفة هلل وليست ذاته كما يف املسيحية، وهذا يؤدي اتفاق بني اإلسالم واملسيحية أن روح هللا تعين حياته ولكن اخلالف أن يف اإل
حلياة إىل نفس املعىن الوارد يف فصوص احلكم يف االختالف بني املسيحية واإلسالم )إن حياة املخلوق هي من عند اخلالق احلي الذي جتلى بصفة ا

(. وبذلك يتضح أن الثالوث املسيحي على هيئة اآلب هو الوجود )أصل على خملوقاته فحياهتم حمدودة أبمره ومشيئته وهو احلي الذي ال ميوت
صل عقله الوجود( والكلمة هوعقل هللا الذي ظهر يف صورة بشر فال ينفصل هللا عن عقله، مث الروح هو روح هللا احلية مثل اإلنسان ال ميكن أن ينف

واالبن والروح القدس إله واحد(. فاآلب هلا معان كثرية )وأحياان األب(  عن روحه عن جسده كوحدة واحدة متكاملة، ومن ذلك الدعاء )بسم اآلب
)القانوين( جمازًا أبو املخلوقات مثل قول بولس الرسول )لنا إله واحد اآلب الذي منه مجيع األشياء( فهنا أتيت مبعىن مصدر. وهناك املعىن الشرعي 

بل أخذمت روح التبين الذي به نصرخ اي أاب اآلب(. وهناك معىن جوهري  15: 8قدس )رو مثل التبين، فيكون االبن ليس ابمليالد. ويف الكتاب امل
ألقرب لفكرة مثل أن نقول النور يتولد من النار، ومعىن آخر روحي وهو )ليس أاب يف الطبيعة ولكنها أبوة روحية( وهو املعىن األمشل للمعاين كلها وا

فاملسيح ( –املقصود والدة روحية  –من دم وال من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل بل من هللا  :أن الذين ولدوا ليس 13: 1الثالوث، ففي )يو
ل الدهور(, ابن هللا ابملعىن الالهويت ليس املعين التناسلي اجلسدي فجاء يف قانون اإلميان )يسوع املسيح ابن هللا الوحيد املولود من اآلب قبل ك

هر(. أما املعىن الثاين للثالوث وهو االبن فال تعين البنوة اجلسدية التناسلية، وقد عرف العرب معاين أخرى )مولود غري خملوق مساٍو لآلب يف اجلو 
ديث القدسي لكلمة االبن منها املالزمة كما أورد اإلمام النسفي يف تفسريه عن ابن السبيل أي املالزم له. ووردت مبعىن الرعاية واملسئولية يف احل

 قصود يف الثالوث هو املعىن الالهويت الروحي.)الفقراء عيايل( وامل
 

 يعترب مبدأ الفداء هو األساس األكرب يف املسيحية، حىت أن الصلب وما استتبعه من قيامة وما يصاحبه من تعميد كلها خلدمة عقيدة الفداء    
أن جتسد هللا يف صورة بشرية كان من أجل الفداء ألن  املسيحي، فمنشأها هو العدل اإلهلي. الفداء هو اخلالص للبشرية، بل إن هناك آراء تعتقد

يه حكم هللا خلق اإلنسان على صورته ومثاله، فلما عرف اإلنسان اخلطيئة وأكل من الشجرة انفصل عن هللا أي انفصل عن احلياة )األبدية( فوقع عل
ف الفصح اليهودي وحىت ذكرها القرآن يف فداء إمساعيل، املوت، فلما أراد هللا أن خيلص اإلنسان جعل له فداء. وظهرت يف التوراة يف خرو 

لذنوب لبين واألضاحي يقدمها املسلمون حىت اآلن وعرفها العرب يف قصة فداء عبد هللا بن عبد املطلب والد النيب حممد. وكذا القرابني املكفرة عن ا
)نتيجة املعصية( ويقصد ابملوت دخوهلم -أن حكم هللا مبوت البشرية  إسرائيل يف هيكلهم واهلدي عند املسلمني يف شعائر احلج. فاعتربت املسيحية

 البد له من فداء إلزالة هذا احلكم، فكان مبدأ الفداء توفيًقا بني عدل هللا ورمحته. فوضعت عدة شروط هلذا الفادي : -النار فال حياة أبدية هلم 
اس حبق من أخطا اإلنسان يف حقه وهو هللا، فكان العقاب غري حمدود. ألن اخلطية غري حمدودة؛ ألن اخلطية تقأن يكون غري حمدود  -1

علة )اجلرم يف حق هللا غري حمدود ولذلك البد من خملص غري حمدود وكل من على األرض حمدود فالبد من خملص مساوي، فال حمدود إال هللا وهذه 
 التجسد والصلب(.

لفادي من نفس نوع املفديني )كفارة عن البشر لكي يعترب قيامه قياًما للبشر مجيعا( أن يكون إنسااًن: فاملخطئون بشر والبد أن يكون ا-2
 ولذلك كان التجسد اإلهلي يف اإلنسان عندما حل روح هللا يف العذراء وروح هللا غري حمدود .
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م على بركة املسيح وأمه وطهارهتما أن يكون طاهًرا من كل ذنب وخطية، فال يكون مذنًبا ألن املذنب حيتاج من يفديه أصالً. أكد اإلسال-3
ميتلئ أبدلة واصطفاء هللا عز وجل هلما يف كثري من املواضع القرآنية والسنة النبوية الشريفة، فهو نيب وأمه صديقة. والكتاب املقدس بطبيعة احلال 

 طهارة املسيح من اخلطااي والشرور وعلى بركته العظيمة.
 ت له نتائج عظمى جاء هبا املسيح وهي: وبركات الفداء كبرية جًدا وكان    
لكى يغفر للبشر خطاايهم، فاملسيح وهو على عود الصليب قال اغفر هلم اي أبتاه املغفرة، وبعدها قال: قد ُأكمل فغفراخلطية وفدى  -1

 البشرية وضحى بنفسه فداًء عن كل البشرية.
فعندما طرد آدم من الفردوس بسبب خطيته األوىل اليت ورثها بنو آدم كلهم وكان هللا مستعًدا للمغفرة  أعاد العالقة بني هللا وبني البشر،-2

أن هللا كان ىف املسيح  19: 5كو   2واملساحمة لتحقيق سالمة وسعادة وراحة البشر، وقد ذكر الكتاب املقدس على لسان بولس الرسول يف )
 هم وواضعا فينا كلمة املصاحلة(.مصاحلاً العامل لنفسه غري حاسب هلم خطااي

صنا ابمليالد الثاىن وجتديد الروح القدس فينا.-3  إعطاء رمحته لإلنسان، فبمقتضى رمحته خل
حياء( مع املسيح فبالنعمة وحنن أموات ابخلطااي أحياان )أ 5: 2) 2إعطاء اإلنسان اخلالص كما يف رسالة بولس الرسول ألهايل إفسس-4

ألنكم ابلنعمة خملصون وذلك ليس منكم هو عطية هللا( ومن هنا جاءت الصالة )صنعت خالصاً ىف وسط  8: 2  2أنتم خملصون( ويف )إف
 األرض كلها عندما بسطت يديك الطاهرتني على عود الصليب خالًصا(.

ألن أجرة اخلطية هي موت وأما هبة هللا فهي حياة أبدية ابملسيح  23: 6ا ورد يف )رو منح البشر احلياة األبدية اليت كانوا حمرومني منها كم-5
ملكوت السماوات هو اجلنة(. ويفهم  -ال ختف أيها القطيع الصغري ألن أابكم قد ُسرَّ أن يعطيكم امللكوت  32: 12يسوع ربنا( ويف )لو 

 نيب حممد يدخلون جنة رهبم برمحته ال أبعماهلم كما ورد يف األحاديث.املسلمون نفس املعىن بطريقة أخرى وهي أن كل البشر حىت ال
  شفاعة املسيح للبشر عند هللا لريحم هللا ضعفهم ويغفر ذنوهبم. وردت الشفاعة يف اإلسالم بشكل أكرب ومفصل أكثر.-6
)فنثق  5إصحاح  2د ورد يف رسالة بولس كوإحياء البشرية، وذلك بقيامته من املوت ليعطي حياة جديدة للبشر وبعدها حياة أبدية، وق-7

ع كي ونسر ابألوىل أن نتغرب عن اجلسد ونستوطن عند الرب (, )إنه إذا كان واحد قد مات ألجل اجلميع فاجلميع إًذا ماتوا وهو مات ألجل اجلمي
خليقة جديدة األشياء العتيقة قد مضت(  يعيش األحياء فيما بعد ال ألنفسهم بل للذي مات ألجلهم وقام(, )إذا إن كان أحد يف املسيح فهو

والغفران األشياء العتيقة تعين ما قبل املسيح ومنها اجلسد العتيق أي جسد اخلطيئة الذي ورثه البشر عن آدم، لذلك هللا صنع لنا الفداء للخالص 
 واحلياة األبدية.

 
هذه الفكرة رأوا أن هناك إجاابت عن اإلميان أكثر من وجهة نظر أخرى إن هذه املقدمات غري كافية لإلميان املسيحي، وأص     حاب 

مع العدل، فاهلل ع دل عن منطقية، فمثال قضية العدل والرمحة، فال يشرتط أبًدا حدوث أحدمها دون اآلخر، فتفضيل عدم تنفيذ العقوبة ال يتعارض 
قدس أمثلة على ذلك كعبادة بين إسرائيل للعجل، ومدينة نينوى اليت اتب أهلها فعفا عنهم، ويف  تنفيذ العقوبة يف عدة مواضع، وقد ذكر الكتاب امل

ال يتنايف مع  األانجيل أيًضا املسيح مل ينفذ العقوبة يف املرأة الزانية، وقد علم املسيح العفو عن املسئ وبذلك يظهر أن العفو وعدم تنفيذ العقوبة
ايت يف الكتاب املقدس)بعهديه( اليت تتحدث عن وحدانية هللا وصفاته أمام اآلايت العدل بعكس مبدأ حتمية العقوبة يف عقيدة الفداء. فبمقارنة اآل

اليت ذكرت التجسد والصلب والفداء بكل أتكيد ترجح الكفة اليت تتحدث عن هللا وصفاته. فالعهد القدمي مل يتحدث مطلًقا عن الفداء بشكل 
اان يتندر املعارضون للفداء على تلك التأويالت( وحتميل النص ما ال حيتمل. فمثال صريح، وكل ما يستدل به عن الفداء كان من ابب التأويل)وأحي

قصة آدم وحواء ملا انكشفت عوراهتما بعد األكل من الشجرة ووقوعهما يف اخلطيئة مجعا ورق الشجر ليسرتا العورة، ولكن ورق الشجر يذبل 
حة اليت ترمز للفداء وهذا استدالل غري منطقي وغري دقيق ألن هللا بقدرته لن يعجز ويسقط، فصنع هلما الرب أقمصة من جلد واجللد أييت من الذبي

عن خلق جلد بدون ذبيحة. وأيًضا قصة الفصح اليهودي وإنزال عذاب هللا على املصريني بقتل األبكار منهم فوضع بنو إسرائيل عالمة من دم 
الضحية )الذبيحة( أي أهنا رمز للفداء، وهذه القصة ال متت أبي صلة للفداء ألن  اخلروف على بيوهتم حىت ال يدخلها ملك املوت واملقصود هنا

قد ملك املوت ال حيتاج لعالمة لتنفيذ أوامر هللا وإرادته، واحلقيقة أن األمر لبين إسرائيل كان آية وموعظة من هللا  للمصريني حىت يؤمن وا. وحىت ما يعت
ضحون كذلك وال املسيحيون أنه رمز للفداء يف تقدمي اليه ود قرابني ككفارت عن الذنوب ليست دليال على الفداء مبفهومه املسيحي؛ ألن املسلمني ي

:من أجل  32يعتربون الفداء رمًزا للمسيح. حىت إن بعض املفسرين املسيحيني قالوا إن الفداء ابملفهوم املسيحي موجود يف القرآن الكرمي )املائدة 
نه من قتل نفًسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيًعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا( واعتربوا ذلك كتبنا على بين إسرائيل أ

فاسد يف غري  أن احلكم نزل يف بين إسرائيل حتديًدا ألهنم من قتل املسيح، وذلك أهنم قتلوا نفًسا بريئة طاهرة مل تفسد يف األرض، وهو استدالل ابطل
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ن اآلية مل تذكر ذلك وحىت لو النفس مذنبة وارتكب اإلنسان ذنًبا فليس ضروراًي أن يكون عقابه القتل، كذلك ظهرت هناك إشكالية كبرية حمله أل
بدون سفك دم ال حتصل مغفرة( إن هذا النص موجود يف الكتاب على أنه رسالة من بولس الرسول إىل العربانيني، ولكن  22: 9بسبب )عب 

حتديًدا من أكثر مطاعن الكتاب املقدس و يشكك كثريون يف صحتها وأن كاتبها غري معلوم حيث إهنا حمذوفة من بعض األانجيل مثل هذه الرسالة 
عرتضون أبن هللا ليس متعطًشا للدماء ليغفر للبشر فاألصل يف اإلله الرمحة 1970نسخة الكتاب املقدس األمريكي اجلديد طبعة  . ويستشهد امل

عرتاضات اترخيية كثرية على الرسالة وأهنا مكذوبة. وفوالغفران )فال ند ذبيحة يف اإلسالم تسمى قراباًن للتقرب إىل هللا بغري املفهوم املسيحي( وهناك ا
 18( وكذلك اخلطيئة ال تورث كما )حز 33: 35و عدد  6:9املعارضون ملبدأ الفداء أبن سفك دم البشر هو عقوبة وليس مغفرة كما يف )تك 

(  6: 12(, )الويني  17: 10(, )الويني 25: 6(, )الويني 14: 29ومغفرة اخلطااي تكون بدم احليواانت وليس البشر )خروج (  20:
 10: 3(,)يوانن  4: 1(,)مرقص  3: 13( والتوبة ختلص من اخلطااي )لوقا  13: 9ومكفرات اخلطااي كثرية جًدا، فالرتاحم يكفر اخلطااي )مىت 

 11(, )لو  9: 12(, )طوبيا 11: 4شكل عام فأعمال الرب تغفر الذنوب وختلص من اخلطااي كالصدقة )طوبيا ( ب 22-21: 18(,)حز 
 12(,)أمثال  4: 3( وأيًضا بر الوالدين وصلة األرحام )يشوع بن سرياخ 8: 15(, )أمثال  1: 7( وكذلك الصالة )أخبار األايم الثاين  41:
داء تفسريًا عقالنًيا أي أن الفداء املقصود به العبادة وليس التضحية كما جاء يف رسالة بولس الرسول يف (. بعض املفسرين فسروا عقيدة الف 28:

فأطلب إليكم أيها اإلخوة برأفة هللا أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند هللا عبادتكم العقلية( ومن هنا رأى املعارضون  1: 12)رو 
:لن  37ا يف حد ذاهتا، وإمنا اهلدف أن يبدأ اإلنسان حياة جديدة مع هللا بدون خطااي وينهي حياة املعصية )احلج للفداء أن الضحية ليست هدف

اء يف ينال هللا حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سّخرها لكم لتكرّبوا هللا على ما هداكم وبشر احملسنني( وبذلك خيتلف الفد
حية إذ وضع القرآن مبدأ وهو التضحية ابألدين من أجل األعلى كتضحية األمم بشهدائها يف احلرب للمصلحة العليا والتضحية اإلسالم عنه يف املسي

ّلم أبصبع يف سبيل احملافظة على اليد والتضحية ابليد للمحافظة على الذراع والتضحية ابلذراع يف سبيل احلفاظ على اجلسد وليس العكس. لُيع
بشهوات نفسه من أجل هدف أعلى هو مرضاة هللا وليس العكس، فال تكون التضحية ابألعلى من أجل األدىن فكيف يضحي  اإلنسان التضحية

 هللا اببنه من أجل اإلنسان اخلاطئ. وهنا يرى املؤمنون ابلفداء أن تلك التضحية هي احملبة اليت يعطيها هللا للبشر.
 

الفداء واعرتضوا على مبدأ احلكم ابملوت األبدي يف النار نتيجة املعصية األوىل آلدم وكذلك فكرة  وجه الكثري من الباحثني انتقادات لعقيدة    
عية(  مع العدل ومع العقل أيًضا بفرض أن شخصني متفاوتني )يف العمر أو املكانة االجتما قاما بنفس قياس اخلطيئة حبق املساء إليه وأن هذا يتناىف 

لك فكرة التعويض يف حال اخلطأ ال تكون إال  اخلطأ يف حق شخص ما ال ميكن أن يكون نفس العقاب لكليهما، ابلتأكيد سيختلف العقاب. وكذ
ين لناقص وهللا كامل ال يضريه معصية البشر، وهذا فهمه املسلمون من احلديث القدسي )إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعو 

ذلك من ملكي شئ( فاهلل هو الغين الكامل والبشر فقراء حمتاجون إىل رعايته و نعمته، ورد يف )خروج  ...ما زاد هذا يف ملكي شئ ...ما نقص
الرب إله رحيم ورؤوف وبطئ الغضب وكثري اإلحسان والوفاء حافظ اإلنسان إىل الوف غافر اإلمث واملعصية واخلطية( وأطلق البعض  6: 34

البشري من لوازم الفداء؟ ووجدوا تعارًضا بني فكرة التجسد ومبدأ توارث اخلطيئة لبين آدم وما جاء يف  تساؤالت حول الفداء من أبرزها ملاذا التجسد
الروح القدس حيل عليك وقوة العلي تظللك( فالفادي البد أن يكون طاهًرا بال خطيئة فإذا كان كل بين آدم ورثوا اخلطيئة ابجلسد  35: 1)لو 

عن آابئها وابلتايل ورثها املسيح فال يصلح أن يكون فاداًي )ألنه ورث اخلطيئة( واالحتمال اآلخر أن العذراء  فهناك احتماالن أن العذراء ورثتها
ون حىت ظهور تطهرت من اخلطيئة كما ورد يف اآلية من سفر لوقا فلماذا مل حتل روح هللا على آدم وتطهره من اخلطيئة ؟؟ وملاذا االنتظار كل هذه القر 

)فكيف يتربر اإلنسان  4: 25مل يقتنع كثريون بفكرة وراثة اخلطيئة واحلكمة من التجسد واستدلوا على هذا الرأي من سفر أيوب املسيح ؟؟ وهلذا 
 17: 10عند هللا وكيف يزكو مولود املرأة( ويف أيوب أيًضا )من خيرج الطاهر من النجس ال أحد( بل إن يسوع اعرتف بعدم طهارته يف )مرقس 

يف الطريق ركض واحد وجثا له وسأله: أيها املعلم الصاحل ماذا أعمل ألرث احلياة؟ فقال له يسوع: ال تدُعين صاحلًا ليس أحد وبينما هو خارج 
صاحلا إال واحد وهو هللا( فلو كان هذا هو الناسوت فكيف حيل الالهوت يف جسد غري صاحل؟ ومن هذا يتضح أن يسوع كان خاطئا بدليل 

 (  4: 1يوحنا املعمدان له )مرقس  املعمودية اليت قام هبا
مايل ولك اي امرأة ( وورد أيًضا عن خطااي يسوع سبه للناس عندما طلبوا منه آية من هللا  4: 2والغريب ما جاء عن يسوع قوله ألمه يف )يو 

 23والفريسيون املراؤون(, )مىت ويل لكم أيها الكتبة  13: 23جيل شرير وفاسق( وكذلك مع رؤساء الكهنة من اليهود يف )مىت  39: 12)مىت 
ما جئت أللقي سالما بل سيفا(  34: 10مجيع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص(, ) مىت  8: 10أيها احليات أوالد األفاعي( ويف )يو  33:

ابجلنب واجلنون وأخرى معاكسة  ومن أعجب ما جاء عنه يف القصة املشهورة مع املرأة الزانية اليت دهنت قدميه بشعرها وغري ذلك كثري من اهتامات
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ف ابإلرهاب والعنف يف مواضع أخرى وإن كان املسلمون واملسيحيون يؤمنون بطهارة ونقاء املسيح وكل األنبياء وأفضليتهم وسيظل اجلدل واخلال
 حول هذه النقاط واملسائل موجود بني مؤمن ابلفداء املسيحي ومعارض له. 
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 الوجه اآلخر للمسيح

 
من رأى وجًها آخر للمسيح فلم يهتم بكل اإلشكاالت املتعلقة أبفكار الالهوت والناسوت واألقانيم وإمنا نظر للقيمة الروحية هناك     

للمسيح كشخصية إصالحية اجتماعية من الطراز األول. فشخصية يسوع ذات طابع ثوري جتديدي تنويري حتمل قيًما عليا غري كل من سبقوه من 
لعامل وقت ظهوره حيث كان عهده عهًدا جديًدا بكل ما حتمله الكلمة من معان، كأنه ثورة على املاضي بكل ما فيه، قال يسوع اليهود واألمم يف ا

روح الرب انزل علّي ألنه مسحين وأرسلين ألبشر الفقراء وأبلغ املأسورين إطالق سبيلهم والعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن 18: 4)لو 
تعالوا إىل مجيع املتعبني واملثقلني ابألمحال وأان أرحيكم، امحلوا نريي عليكم و تعلموا مين ألين وديع  29 -28: 11)مىت  املظلومني( وقال يف

طف من ومتواضع القلب فتجدوا راحة نفوسكم( لقد جاء يسوع ابألساس إىل الشرائح املضطهدة واملهمشني رافعا راية العدل املفقود فلم يلق أي تعا
إنه يعسر أن يدخل غين إىل ملكوت السماوات. إن مرور مجل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غين إىل ملكوت  23:  19ففي )مىتاألغنياء، 

الح عنده وكان الفساد األكرب يف بين إسرائيل ألهنم يعرفون حق هللا وال يؤدونه ويكتمونه ويعصون  أوامر هللا( ووضح بشدة نزعة التغيري واإلص
مىت جلس ابن اإلنسان على كرسي جمده جتلسون أنتم أيًضا على اثين عشر   28: 19ىت السماء، ففي )م إنكم أنتم الذين تبعتموين يف التجديد 

 19-18: 11كرسًيا تدينون أسباط إسرائيل االثين عشر( ويستمر خط التجديد واإلصالح واضحا حىت يشمل أفكار الناس النمطية ليغريها )مىت 
فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب مخر حمب للعشارين  -يسوع–كل واليشرب فيقولون فيه شيطان جاء ابن اإلنسان ألنه جاء يوحنا ال أي

ما جئت ألدعو األبرار بل اخلاطئني( فأراد  17: 2واخلطاة( فسأل بعض الكتبة والفريسيني ملاذا جيلس مع اخلاطئني وأيكل معهم فقال هلم ) مر 
إن ملوك األمم يسودوهنا وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوا  26-24: 22ىل امللك األعلى كما يف )لو لفت الناس عن ملوك الدنيا إ

ة حمسنني أما أنتم فليس األمر فيكم كذلك بل ليكن األكرب فيكم كاألصغر واملرتئس كاخلادم( بل وطالبهم بقطع صلتهم متاما حبياهتم القدمي
مىت   من وجد حياته يضيعها ومن فقد حياته يف سبيلي جيدها(. 39: 10واالستعداد للعامل اجلديد )

 
وهذه الرؤية املختلفة للمسيح ورسالته كمعلم أو مصلح يعتقد أصحاهبا أن هناك خلالً واضًحا بني تعاليم املسيح وسلوكياته وما يناقضها     

القدمية وعباداهتا الشكلية و مثلها صارت الشريعة التوراتية القاسية اجلامدة  من قيم اجملتمع القدمي كالوثنية اليت ال روحانية فيها و التقاليد اليواننية
يعة ابلية بفضل الكهنة و علماء بين إسرائيل الذين قيدوا الفكر السماوي اخلاص ابألنبياء السابقني كموسي وداود وسليمان وحولوا اليهودية إىل شر 

شكليات دون اهلدف احلقيقي واملعين الروحي التعبدي منها .فقد حاول اليهود االنفراد ممسوخة هتتم بتفاصيل الطقوس لتتحول العبادات إىل 
دية بداينتهم عن ابقي البشر وحافظوا على طقوسهم بشدة مما انتج تسلسل كهنويت تبعه أيًضا طبقية اجتماعية كريهة وهبذا صارت الشريعة اليهو 

مقومات اإلميان الروحي فمجئ املسيح كان لالمم كلها ليس جلماعة وحدها دون اآلخرين  حاجزا امام التقدم والتطور الفكري وحيت اهنا اضعفت
عين املعرفة، والغنوصية مذهب يقوم على الفلسفات الباطنية والتا مل ملعرفة فانتج هذا طريق آخر للوصول إىل احلقيقة  وهو الغنوص )كلمة يواننية ت

سيح يف العهد اجلديد الغيبيات والغنوصيون هم العارفني ابهلل ( وج د الغنوصيون أنفسهم يف حرية كبرية بني )يهوه( إله العهد القدمي وبني تعاليم امل
ال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس أو األنبياء، ما جئت  17: 5فاملفرتض أن يسوع جاء إلكمال ما قبله من نبوة بين إسرائيل وقوله املشهور )مىت 

سيحيون العهد القدمي مع أانجيلهم يف كتاب واحد وصاروا يتعبدون به. أصحاب املذهب العقالين بدأوا بتعقب ألنقض بل ألكمل( ولذلك مجع امل
سيحية االويل النصوص وحتليلها ومقارنتها ملا هلا من امهية كربى اذ ان يسوع مل يرتك ترااث مكتواب بل رسائل شفوية لقد تكلم وعاش وكانت اجلماعة امل

ة حياته كما وصلت اليهم عن طريق تالميذ يسوع الذين راوه و مسعوه ومارسوا تبشريهم يف هذه الظروف ومات هذه اجليل تتناقل اقواله وسري 
قد املسيحي ومحايته ويتضح ان إجنيل مرقس كان اقدم األانجيل مت ت دوينه واختلف الكهنة فظهرت احلاجة لتدوين تعاليم املسيح هبدف تثبيت املعت

م ابلطبع مل تكن فقط هذه هي األانجيل املوجودة هذه االربعة هي فقط  110و  90م مث يوحنا بني  90و 80ىت ولوقا بني م تاله إجنيال م 70
لقدمية  القانونية من قبل الكنائس ولكن كان هناك أانجيل ورسائل أخرى   كانت موجودة مل تعتمدها الكنيسة واعتربهتا منحولة ولكن هذه النصوص ا

رتبط ابلعوام والبسطاء من املسيحيني مما اعتربه البعض تقاليد أو كان هلا أتثريا ك بريا على الرتاث الثقايف الديين واالجتماعي والثقايف املسيحي امل
ى عادات ظل هذا االثر حىت اآلن .وجد غالبية تلك النصوص يف احلفائر االثرية أو ما ورد عن احراق كنائس الطوائف األخرى وقتل اتباعها عل

املرحوم ر اهنم مهرطقني فقام كثري منهم ابخفاء أانجيلهم املمنوعة وعثر عليها الحقا ابلصدفة ومنها مكتبة جنع محادي الغنوصية يف مصر ومجعها اعتبا
رف د.طه حسني ملا كان وزير املعارف ووضعت يف املتحف القبطي حىت اآلن ومكتوبة ابللغة القبطية وأشهرها إجنيل توما ووجد قبل ذلك ما يع

عرتف به الكنائس، وكذلك ما يعرف إبجنيل يهوذا الذي أاثر اكتش ريفا )غري قانوين( ال ت افه يف املنيا إبجنيل مرمي اجملدلية كنص غنوصي مهم ولكنه أبوك
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الثانية فتجدها يف صدًى دولًيا وأاثر جدال كبريًا وغريها يف أماكن متفرقة ثبت صحة بعضها اترخييا مثل اختالف الكنائس على رسالة املكابيني 
مىت ومرقس ولوقا( يف حني أن يوحنا يبقى  منفرًدا يف نظرته أانجيل وأخرى ال جتدها. األانجيل املعتربة املوجودة حاليا ميكن تصنيفها إىل ثالثة إزائية )

 وسرده.
 

رابع استنادا آلراء ابيباس يف القرن الثاين، حيث قال أقدم إشارة ملىت ومرقس ابعتبارمها مولفني إلجنيلهما تعود ألوزيبوس القيساري يف القرن ال    
 أبن مىت أول من مجع تعاليم يسوع ووضعها يف كتاب امسه لوجيا )األقوال( وهناك من يشكك يف أن هذا الكتاب )األقوال( هو نفسه إجنيل مىت

ع يف مناسبات وظروف متعددة ووضعوهها يف إطار من تلميذ يسوع وعلى أي حال يتضح أن كاتيب األانجيل قد مجعوا جمموعة أقوال وأفعال ليسو 
عض األانجيل األبوكريفا حتتوي فقط على عظات وأقوال دون هذا الربط بينها( يذكر اببياس عن مرقس أنه كان مرافقا  لبطرس األحداث املتسلسلة )ب

مل ير أو يقابل بطرس يف حياته أصال. ولوقا ال تتوفر  يف رحالته للتبشري وأن مرقس قد دون كل ما رأى ومسع من بطرس وهذا مل حيدث؛ ألن مرقس
ا منه إمنا دونوا عنه معلومات حمددة ابستثناء ما ورد عنه يف أعمال الرسل. ويرى كثري من الباحثني أن مؤلفي األانجيل اإلزائية مل يروا يسوع ومل يسمعو 

 5طاء يف األماكن واجلغرافية لفلسطني يف هذا الوقت حيث ورد يف )مرقس أانجيلهم ابليواننية بعد فرتة من وفاة يسوع. ويستدلون على ذلك أبخ
( اليت تروي قصة ممسوس يف كورة اجلدريني وهي بلدة يف اجلليل ورقاه يسوع وطرد منه الشياطني وسكنت يف أجسام اخلنازير  26: 8,لوقا   1:

قيقة أن املسافة بعيدة جدا بني بلدة جدرة وحبراجلليل. األمثلة لذلك كثرية فاهتاجت اخلنازير واندفعت من على اجلرف إىل حبر اجلليل وغرقت، واحل
صوص جدا أصر الكهنة األوائل على صحة األحداث وأماكنها وقاموا بتأويل النصوص وأحياان ابستخدام شواهد اترخيية أخرى وأحياان االستدالل بن

ماكن بني األانجيل و  غض النظر عن صحة األحداث وأماكنها فإننا يف أانجيل أخرى إذ يوجد تعارض بني األ بعضها وهذا يضعنا أمام إشكالية أنه ب
وإن حاولت كل كنيسة فيما بعد ذلك أن تضع تفسريات أكثر منطقية وأكثر إقناعا  -على األقل إن مل يكن أخطاء –أمام عدم دقة يف التدوين 

ن نفس احلدث، على كل حال تبقى هذه املسائل ال متس أو تغري من اإلميان هلذه النصوص وأحياان أتخذ نصا من أحد األانجيل دون نص آخر ع
ظر متطابقة عن حياة يسوع ولكن هنا ك أو العقيدة واملالحظ اجليد جيد أنه تتشابه األانجيل اإلزائية يف تسلسل األحداث وأهنا تعكس وجهة ن

صارًا فبدايته ظهور يوحنا وتعميده للناس متجاهال ميالد يسوع وطفولته اختالفات يف الصياغة وتناول األحداث، فمثال إجنيل مرقس األشد اخت
يزيد طول ونسبه بعكس اإلجنيلني اآلخرين الذين حتداث بروايتني خمتلفتني عن امليالد. ينفرد إجنيل لوقا بقصة يسوع وهو طفل يناقش كهنة اهليكل. 

اإلجنيالن يشرتكان يف أحداث مل ترد عند مرقس األمر الذي دعا بعض % ف 70% من طول إجنيل مرقس ولوقا يزيد ب  60إجنيل مىت على 
ر  ( وفسر البعض هذا أبن 9,لو16, مىت  8الباحثني أن يعتقدوا أن إجنيل مرقس أتليف أصلي مستقل اعتمده ونظمه كل من مىت ولوقا كما يف )م

بولس هو انتصار لكنيسة اخلتان على كنيسة األمم، ولعل ما يلفت  اإلضافة اليت انفرد هبا مىت ختدم أهدافه فاإلعالء من شأن بطرس على حساب
ربهن املالك عن النظر أكثر هو مسالة الفروق الزمنية بني األانجيل اإلزائية يف النسخ القدمية إلجنيل مرقس ينتهي بقصة النسوة الاليت ذهنب للقرب وأخ

جلديدة( عن ظهور متكرر ليسوع للتالميذ أو ارتفاعه للسماء هي إضافات على النص قيام يسوع من األموات مما يرجح أبن ما ورد فيه )يف النسخ ا
دث األصلي حيث مل يذكر مرقس أي شئ عن بداية حياة يسوع أو الوالدة العذرية، أما مىت فيبدأ بنسب يسوع من إبراهيم وجتاوز هناية مرقس وحت

على أنه مل  25: 1مىت ابلذات يف النهاية عن ظهور يسوع بعد القيامة مثال )مىت  عن ظهور يسوع بعد القيامة. أما لوقا فيزيد أحداث أكثر من
حىت ولدت ابنها البكر فسماه يسوع( ووردت نفس اآلية يف الرتمجة الكاثوليكية اجلديدة )علي أنه مل يعرفها فولدت ابنا  -مل يضاجعها –يعرفها 

مي ولدت بكر بعد والدهتا يسوع( ويظن الغنوصيون وجود أتثريات ومداخالت يهودية كثرية فسماه يسوع ويف اهلامش تربير هلذا احلذف مفاده أن مر 
ل هي على األانجيل مما أفسدها وأخرجها من سياقها وروحها وعلى ذلك أمثلة كثرية ومنها قصة امليالد، فأسرة يسوع ليست أسرة جليلية متهودة ب

نت اي بيت حلم أرض يهوذا لست الصغرية يف والايت يهوذا فمنك خيرج وال يرعي شعيب أسرة يهودية من بيت حلم حيث ولد وقد ذكر مىت )وأ
أما أنت اي بيت حلم أفراتة وأنت صغرية أن تكوين بني  2: 5إسرائيل( وإن النبؤة الوحيدة يف العهد القدمي اليت تتطابق مع ما ذكره مىت هي )ميخا 

وتك  16: 35إسرائيل( ومبا أن بلدة أفراتة تقع يف اجلليل كما يذكر العهد القدمي يف )نك ألوف يهوذا فمنك خيرج يل الذي يكون متسلطا على 
( وإن ردت التفاسري املسيحية على هذا الرأي أبنه يوجد مدينتان امسهما بيت حلم  12: 17وصم األول 2: 1وراعوث  7: 48وتك 19: 35

ية زبولون ابلقرب يف الناصرة )اليت يطلق عليها منطقة اجلليل( ومستقر يف التاريخ املسيحي أن األوىل املعروفة حاليا وفيها بلدة أفراته )أفرات( والثان
يف وجهة  مرمي ولدت يف الناصرة وأتت لبيت حلم وولدت هناك ألن لقبه يسوع الناصري أو اجلليلي ومل يقبل املسلمون هذا التفسري فأيدوا الغنوصيني

هو ذا فتاي الذي اخرتته حبييب الذي سرت به  18: 12رب من أورشليم. ومما أاثر اجلدل والتساؤل )مىت نظرهم أن يسوع وأمه من بيت حلم ابلق
هذا هو عبدي الذي أعضده( يف الرتاجم العربية لإلجنيل )فتاي( أما النصوص األصلية اليوانين 1: 42نفسي أضع روحي عليه( مشاهبا ل  )أشعياء 

 بدي( أيًضا بعض الرتاجم اإلجنليزية.والعرباين كانت )عبدي( ويؤيد ذلك )ع
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عقيدة البعث والقيامة من أهم ركائز اإلميان املسيحي وابلطبع روهتا األانجيل وإن كان هناك اختالفات بني الرواايت ويظهر هذا اخلالف     

قصة القيامة( تتحدث ابختصار شديد عن واضحا بني مرقس ومىت فحىت بعض النسخ القدمية إلجنيل مرقس مل تتضمن اخلامتة احلالية )اليت تروي 
القيامة تنتهي بشكل مفاجئ مع هروب النسوة الثالث مذعورات من القرب الفارغ بعد أن أخربهن شاب مبالبس بيضاء أبن يسوع قام من بني 

 لنسخة السينائية( مع خامتة مىت:األموات، ومبقارنة خامتة مرقس املضافة الحقا )ميكن التأكد من اإلضافة ابلعودة للنص األصلي اليت تعرف اب
 

 مرقس )اخلامتة األصلية( مىّت 
وملا انقضي السبت وبزغ فجر األحد جاءت مرمي اجملدلية ومرمي -

األخرى تتفقدان القرب فإذا زلزال شديد قد حدث ذلك أبن مالك الرب 
نزل من السماء وجاء إىل احلجر فدحرجه وقعد عليه وكان منظره كالربق 

 ابيض كالثلج فقال املالك للمراتنيوثوبه 
 
 
ال ختافا انتما  أان اعلم نكما تطلبان يسوع املصلوب انه ليس هنا  -

فقد قام من بني االموات كما انبا تعالىا فانظرا املوضع الذي كان فيه 
مضطجعا واسرعا يف الذهاب إىل تالميذه وقوال هلم انه قام من بني 

 جلليل فرتونه هناكاالموات وها هو ذا يسبقكم إىل ا
 
فرتكتا القرب مسرعتني ومها يف خوف شديد وفرح عظيم وابدرات إىل  -

 التالميذ حتمالن البشري . 

وملا انقضي السبت اشرتت مرمي اجملدلية ومرمي أم يعقوب وسالومة -
طيبنه ويف غداة يوم األحد جئن إىل القرب وقد طلعت الشمس  طيًبا ليأتني في

بعضهم لبعض من تراه يدحرج لنا احلجر عن ابب القربفنظرن وكان يقول 
فراين ان القرب قد دحرج وكان كبريا جدا فدخلن القرب فابصرن شااب جالسا 

 عن اليمني عليه حلة بيضاء فارتعنب
 
فقال هلن ال ترتعنب أننت تطلنب يسوع الناصري الذي صلب إنه  -

وقلن للتالميذ ولبطرس ليس هنا وهذا هو املكان الذي وضع فيه فاذهنب 
 أن يتقدمكم إىل اجلليل فرتونه هناك كما أنبأكم 

 
 
فخرجن هارابت من القرب ملا أخذهن من الرعدة والدهشة ومل خيربن -

 أحًدا بشئ ألهنن كن خائفات .
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 مرقس )النسخة احلالية ( ابقي نص مىت

واذا جاء يسوع قد جاء للقائهما فقال هلما السالم عليكما فتقدمتا -
والتزمتا قدميه ساجدتني له فقال هلما يسوع ال ختافا اذهبا فقوال الخويت 

 ميضوا إىل اجلليل فهناك يرونين 
 
وأما التالميذ األحد عشر فذهبوا إىل اجلليل إىل اجلبل الذي جعله -

ا له ولكنهم بعضهم اراتبوا فدان يسوع يسوع موعدا هلم فلما رأوه سجدو 
اليهم وكلمهم قال إين أوليت كل سلطان يف السماء واألرض فاذهبوا 

وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم ابسم اآلب واالبن والروح القدس وعلموهم 
أن حيفظوا كل ما أوصيتكم به وهأنذا معكم طوال األايم إىل انقضاء الدهر 

. 

اءي اوال ملرمي اجملدلية تلك اليت اخرج قام يسوع صباح األحد فرت -
منها سبعة شياطني فمضت واخربت تالميذه وكانوا يف مناحاة وحنيب فلما 

صدقوها وتراءى بعد ذلك هبيئة أخرى   مسعوا انه حي واهنا شاهدته مل ي
التنني منهم يف الطريق ذاهبني إىل إحدى القري فرجعا وأخربا اآلخرين فلم 

ى آخرا لألحد عشر أنفسهم وهم على الطعام فوخبهم يصدقومها أيًضا وتراء
بقلة إمياهنم وقساوة قلوهبم ألهنم مل يصدقوا الذين رأوه بعدما قام وقال هلم 

اذهبوا يف األرض كلها وأعلنوا البشارة إىل اخللق أمجعني فمن آمن واعتمد 
خيلص ومن مل يؤمن يقضي عليه والذين يؤمنون تصحبهم هذه اآلايت 

ردون الشياطني ويتكلمون بلغات خمتلفة وميسكون أبايديهم فبامسي يط
احليات وان شربوا شرااب قاتال ال يؤذيهم ويضعون ايديهم على املرضي 

عدما كلمهم الرب يسوع رفع إىل السماء وجلس عن ميني هللا  فيتعافون وب
فذهب أولئك يبشرون يف كل مكان والرب يعينهم ويؤيد كالمه مبا يصحبه 

 .من اآلايت 
 

وب اعترب كثريون إجنيل يوحنا حالة فريدة خمتلفة عن ابقي األانجيل فالقارئ له يشعر حبالة مستقلة يظهر يف اإلطار الزمين والالهويت وأسل
قدم رسالة جديدة ليسوع فوضع اإلزائيون سنة حل ياة يسوع الصياغة، وكثريا ما خيتلف عن اإلزائيني واالتفاق بينهم يف األحداث اندر جدا، وكأنه ي

بل التبشريية بينما يوحنا سنتني واختلفا يف اتريخ يوم الصلب، وهناك شكوك يف أن يكون يوحنا نفسه هو كاتب اإلجنيل بسبب انقطاع أخباره ق
ام يف وقت كتابة م أن يوحنا من أعمدة كنيسة أورشليم، وهذا يعين أنه كان جتاوز املئة ع 67وقت طويل من فرتة تدوين اإلجنيل وأفاد بولس املتويف 

اإلجنيل فلماذا انتظر كل هذا الوقت؟ واألكثر من ذلك أنه يصعب على يوحنا صياد السمك البسيط أن يكتب نصا مليئا ابحلكمة والفلسفة 
 اليواننية كاإلجنيل الرابع. ليس من املهم اتريخ كتابة النصوص املقدسة طاملا هناك مؤمنون هبا ألن اإلميان هو الذي يبقي. 
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 اإلسالم

 
فلو نظر بتمعن  املتابع لواقع املسلمني اآلن وتصرفاهتم قد يفسر تلك احلال املزرية البائسة أبن تعاليمهم الروحية ومصادر دينهم هي السبب،    

. وهذا اليوم يف التاريخ والرتاث اإلسالمي الثقايف واحلضاري لوجد أن النصوص الدينية ختتلف متاما يف تعاليمها ورسالتها وأهدافها عن حال املسلمني
ن األوائل خيتلفون متاما عن االختالف يعطي إحساًسا عجيبا يرقى ليقني راسخ أن املسلمني ال يعرفون دينهم وال كتاهبم وال رسوهلم، فاملسلمو 

ا يف طريقة املسلمني اليوم. وبقراءة متأنية للتاريخ جند أن مسلمي احلاضر يشبهون كثريا العرب واألمم املفتوحة قبل اإلسالم ليس يف العقيدة وإمن
الم من حرايت وعدالة ومساواة وما فيها من التفكري وابلتايل يف السلوك واملعاملة. األمثلة على ذلك كثرية جدا فما ورد من نصوص دينية يف اإلس

ون حقوق لإلنسان وحقوق للمرأة واألقليات ال نراها اآلن، بل العجيب أن بعض الفرق واملذاهب اإلسالمية تنكرها وال تعتربها من الدين فيضع
 يف القرون األوىل لإلسالم !!!! أنفسهم يف مكانة أفضل من النيب حممد رسول اإلسالم وكتابه وتعاليمه وما فعله أصحابه وأتباعهم

 
الشئ امللفت جدا أن النصوص الدينية اإلسالمية تسبق كثريا يف إنسانيتها ورمحتها وعدالتها تفكري كثري من املسلمني يف الوقت احلايل،     

ئا للغاية خبالف حقيقته اليت فهمها األوائل وعملوا ويبدو أيًضا أهنم مل يستوعبوا ما استوعبه املسلمون األوائل وابلتايل كان التطبيق العملي لإلسالم سي
ضار عصره، ولكنهم مل يفهموا املقصد من الرسالة  هبا متفوقني جبدارة عن املسلمني احلاليني. حاول بعض املسلمني تقليد النيب وأتباعه األوائل ابستح

ة اليت قامت عليها حضارة اإلسالم وهي أن يعيش املسلم حياة النيب فأنتجوا مسوخا بدون عقل ال تتفق مع روح العصر واحلداثة مهدرين بذلك القيم
تتخطى البشر ال عصره. اإلسالم هو رسالة يف املقام األول قبل أن يكون داينة هبا جمموعة تعاليم وأوامر فإنه رسالة تتخطى املسلمني لكل البشر بل و 

 حممد أتثر به حىت اجلماد كالشجر واحلجر واجلبل واجلن واملالئكة. توجد أدلة اثبتة يف إىل مجيع الكائنات احلية ولن نكون مبالغني إذا قلنا إن النيب
 الرتاث اإلسالمي عن مواقف النيب مع كل هذه املخلوقات. وكما ذكرت فاحتة القرآن وهي السورة العظمي للمسلمني )احلمد هلل رب العاملني(

أن العاملني هو كل ما دون هللا. ووصف القرآن النيب حممد )وما أرسلناك إال رمحة للعاملني( فرسالة والعاملني هلا تفسريات كثرية أما أفضلها وأمشلها 
إسرائيل اإلسالم عاملية ويوجد به نصوص للتعامل مع غري املسلمني بل إن ما ورد يف القرآن عن السابقني أكثر من شرائع اإلسالم فقصة موسى وبين 

لقرآن، وخصص القرآن سورة كاملة عن مرمي العذراء وسورة آلل عمران وغريها سور كثرية لألنبياء، ويكرم اإلسالم تكاد تكون مذكورة يف كل أجزاء ا
بسيطة  السيدة هاجر املصرية أم إمساعيل جد العرب ويسعي املسلمون اآلن بني جبلي الصفا واملروة سبعة أشواط يف مكة ختليدا لذكراها، ومبقارنة

قدر األنبياء ويعظم شأهنم مجيًعا، فالتوراة تصف األنبياء أبوصاف سيئة حلال األنبياء يف التو  راة والقرآن سنجد القرآن متفوقا على التوراة بكثري وي
آمر وزاٍن فإبراهيم ديوث ضعيف الشخصية ولوط يزين اببنتيه وسليمان ال يهمه إال النساء بل قد يكون مات وثنًيا وداود شرير ماكر يقتل أبناءه ومت

م منحطة الده يطمعون يف نسائه، والغريب أن التوراة تسئ لألمم األخرى كاألردنيني والفلسطينني والعرب والعراقيني والشاميني وتصفهم أبن أصوهلوأو 
ويذكر يف التوراة قصص إابحية عن األختني  وأن يكونوا حتت ملك بين إسرائيل يف الدنيا، النار يف اآلخرةوقلوهبم قاسية وال يستحقون إال دخول 

أنه آخر أنبياء الزانيتني وتصف التوراة فحولة وقوة الرجال املصريني والعراقيني بال أدين خجل وال حياء إىل غري ذلك. تناول القرآن حياة املسيح على 
وكرمه هللا أبن خلقه من مادة نورانية مساوية مثل آدم بنفخ الروح، بين إسرائيل وأنه يتميز ابحلكمة وله معجزات وخوارق كإحياء املويت وشفاء املرضى 

بشر للمرة فقد كان الوحيد من بين آدم الذي مل ميسه شيطان عند والدته وذلك لسببني أنه هناية عامل قدمي وبداية عامل جديد كأن هللا يعيد خلق ال
م قبل بعث النيب حممد، والسبب اآلخر أنه مطهر ويسكن السماء قبل أن ينزل إىل األوىل وهو ميهد النقضاء أايم عهد هللا مع بين إسرائيل بكفره

وا األرض يف هناية العامل. ويعترب املسلمون أنفسهم احللقة األخرية يف سلسلة الوحي اإلهلي ولذلك يقدرون كل من سبقهم من رساالت وإن كان
 يفضلون املسيحيني على اليهود.

 
وكي يضع شروط اإلميان يف )إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق(، )املسلم من سلم الناس من لسانه ويده( ، )الدين اإلسالم دين أخالقي سل    

لرب والتقوى( ، املعاملة( ، )الدين النصيحة( ، )ال دين ملن ال أمانة له( ، )من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر فال صالة له( ،  )وتعاونوا على ا
وم القيامة( مما يدل على أن اإلسالم جاء مببادئ تغيري اجتماعية اقتضت احلكمة اإلهلية أن ال يكون للعرب دولة وال مملكة جمرد )الظلم ظلمات ي

 ابه فريتبطونقبائل متناثرة متعادية يف صحراء بعيدة لثالثة أسباب منها أهنا لن تكون مطمًعا لدول استعمارية وعدم االستقرار كحياة زراعية أو ما ش
 خالفاهتم ابجلزيرة العربية وال خيرجون لنشر الدين إال قليال و يكونون أهل حرب وقتال فينشأوا فرساان أشداء. وأييت اإلسالم موحًدا بينهم مزيال

الصحابة بالل احلبشي  موحًدا بينهم مساواًي بينهم فاإلسالم دخل فيه السيد والعبد والغين والفقري ورسخ اإلسالم أنه ليس عرقًيا وال إثنًيا، فكان من
 وصهيب الرومي وسلمان الفارسي.
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وأسس النيب هذا املبدأ أبن الناس سواسية كأسنان املشط فال فضل لعريب على أعجمي وال أبيض على أسود إال ابلتقوى والعمل الصاحل . 
قرشيا .ومما أعلى شأن املرأة يف اإلسالم كجزء من منظومة التغيري فاجلنة ملن أطاع هللا واتبع النيب ولو كان عبدا حبشيا والنار ملن يعصي ولو كان حرا 

اء ذكر البغااي للقيم حترمي الشغار وهو أن يبادل الرجل قريبته مع قريبة اآلخر فيتزوجون بال مهر وكأهنا رأس غنم برأس أخرى. وعندما حرم القرآن البغ
ضحااي ظروف جمتمع ظامل وجائر. وضع اإلسالم اهتماًما كبريًا ابألسرة وتكوينها الصغار اجملبورات بكل رفق ولني ألهنن مستكرهات واعتربهن 

الوقوف جبانب وترابطها وأكثر األسر تقدميًا للتضحيات طوال اتريخ اإلسالم هي أسرة النيب صلى هللا عليه وآله فقدمت دعمها مالًيا وأدبًيا للدعوة و 
يف طليعة اجملاهدين وقدموا من الشهداء والدماء الكثري، وبعد الفتح كان العلم الديين دورهم الرائد  صوت احلق أمام قريش كلها، مث بعد اهلجرة كانوا

ان إىل جانب اجلهاد يف سبيل هللا على مدار قرون طويلة بعد ذلك ظلت هذه األسرة الشريفة الفاضلة تقدم النماذج املضيئة للبذل والعطاء وك
 أة الرابنية. فقد عودهم أن يقدموا كل شئ لدين هللا بال انتظار األجر والشكر.أساسها النيب وتربيته الطيبة والنش

 
وق ولذلك فأحوال الدعوة اإلسالمية ميكن قياسها حبال املرأة املسلمة فبمقارنة حال املرأة العربية قبل اإلسالم من وأد للبنات وهضم للحق    

األحوال إىل املرأة اجلديدة صاحبة الرأي واملشورة والعاملة بل واملعلمة واجملاهدة واملربية واألديبة  ومعاملتها كالبهائم واحليواانت أو كاخلادمة يف أفضل
ن الشاعرة و سيدة األعمال فهي شريكة للرجل يف كل شئ وهلا حقوق متساوية مع الرجل وال تعاين أي متييز بل اإلسالم خلص املرأة العربية م

درها، وهذا ما يقوم به املسلمون من فرض قيود اجتماعية وليست دينية على املرأة تصل بنا إىل مقدمة أوضاع اجتماعية ظاملة تنتقص من ق
 اجملتمعات املتخلفة. أول من آمن ابإلسالم هي امرأة وهي زوجة الرسول األوىل وكرم القرآن زوجات الرسول يف أعلى مقام أبن جعلهن أمهات

منني وقدمت للبعثة وللرسالة أكثر من أي رجل وترسيخا لقيمة الوفاء مسي عام وفاهتا رضي هللا عنها بعام املؤمنني، فالسيدة خدجية كانت أول املؤ 

أبناء ومل ينجب النيب إال منها، والسيدة مارية املصرية رضي هللا عنها وكان يعرف صاحباهتا وحيرتمهن  6احلزن. وتكرميا وتعظيما هلا أجنبت من النيب 
ت تسأله ملاذا يفعل ذلك وحيب خدجية كل هذا احلب وقد ماتت، فيقول النيب: اي عائشة صدقتين يوم كذبين الناس. وأفضل جدا حىت أن عائشة كان

ة وامللقبة أبم النساء أربعة؛ السيدة آسيا بنت مزاحم املصرية ومرمي بنت عمران والسيدة خدجية أم املؤمنني والسيدة فاطمة الزهراء بنت النيب من خدجي
. وفاطمة وأمها أكثر امرأتني ن اإلمامة والوالية كانت من نسلها الشريف املطهر ولكثرة أهل العلم والتقوى والدين من أبنائها وأحفادهااألئمة أل

ضرب لنا . وبعدها تزوج النيب السيدة سودة بنت زمعة رضي هللا عنها وهذا الزواج يأنزل هللا جربيل بسالم هللا هلا وبشرها ابجلنةأحبهما املسلمون و 
اي وقتها بل  مثال رائعا حيث كانت سودة رضي هللا عنها امرأة بسيطة عادية ومل يكن زواج رجل مثل حممد مبكانته االجتماعية من امرأة مثلها أمرا عاد

مدة. بعد ذلك تزوج النيب إبحدى أكثر النساء إاث رة للجدل واخلالف يف كان غريبا على العرب فأراد النيب بذلك حتطيم قوالب اجتماعية طبقية جا
ة األكثر التاريخ هي عائشة بنت أيب بكر رائدة العمل النسائي اإلسالمي اليت علمت الرجال حىت اآلن تروي أحاديث النيب عنها، ولرمبا كانت املرأ

لغ إن قلنا إهنا من أكثر املسلمني علما وفقها وفهًما، وكانت رقيقة القلب طيبة ورحي مة أحبها أهل السنة ومل حيبها الشيعة علما يف اإلسالم وال نبا
عمل النسوي بنفس القدر ومل يعرفوا قدرها وبعض الغالة املتطرفني منهم يروي عنها رواايت كاذبة، ولكن هذه املرأة حيتاجها املسلمون اآلن لتقود ال

ما أطلق املنافقون عنها شائعات الهتامها ابلفاحشة وهللا عند  بشخصيتها الفريدة وحكمتها الكبرية فال نظري هلا اآلن وصربها وثباهتا وثقتها ابهلل بعد
وحىت بعد موقعة ظن العبد به وحقق ظنها ورجاءها ودعاءها وتنزل براءهتا التارخيية، فقليل فقط من النساء شهد هلن هللا ابلطهارة القلبية قبل اجلسدية 

م  تكن تعرف حقيقة األمر، فقد خدعها بنو أمية لتخرج معهم ويكفي أن النيب اجلمل كانت تبكي وتطلب من هللا أن يساحمها مع أهنا مل ختطئ، فل
زوجها مات عندها يف بيتها. وتزوج النيب غريهن وكل زجية كان هلا هدف وحكمة، فمرة تزوج السيدة أم سلمي رضي هللا عنها األرملة وهلا أوالد و 

هللا أبن أعطى زوجته أمانة ألكثر العرب أمانة وهو النيب حممد وكافأها هللا لصربها على  رضي هللا عنه مات من أجل اإلسالم والدعوة إىل هللا فكافأه
وهو موت زوجها الذي حتبه بشدة بزواجها من النيب. ومن حكم تعدد زواج النيب أيًضا فمرة يتزوج قريبته ومرة يعطف على أمرية وقعت يف األسر 

 أمريهتم.املنتصر املتوج فيتكرم على املهزومني ويتزوج 
 

ا وهكذا كل الزجيات ليعطي دروسا عن أمهية تكوين األسرة وأن االختيار ليس على حسب الغين أو العائلة وأن املهم يف الزواج أن يكون رابطً 
كاذبة على حممد بني رجل وامرأة ويتعدى ذلك بني عائلة وعائلة وقد يكون بني مدينتني لتعميق احملبة والشعور الطيب بني الناس فكل االدعاءات ال

ال تغري يقينا يف قلوب املسلمني، واألسخف من ذلك ادعاءات اجلهلة أن حممًدا كان شهوانيا يبحث عن امللذات، فهذا ال ميكن لرجل يقضي 
 نصف الليل للصالة حىت تتورم قدماه والباقي للدعاء .

و يعلم القرآن وأحياان يضع خطط احلرب فكيف يكون رجل بكل هذه وابلنهار يقابل وفودا ويلتقي ابلناس ويعلمهم الدين وينزل عليه الوحي  
االعمال واالعباء يفكر يف شهوة أو يبقي له وقت ملمارسة أي شئ. وحيت خلوته بزوجاته كانت من حقهن الشرعي وإن كن هن أصال متفرغات 

قر شديد، إذ وضع كل أمواله للفقراء والدعوة إىل اإلسالم حىت للعبادة والصالة والصيام و الدليل األكرب على تضحيات النيب وأسرته أنه عاش يف ف
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ا بال اشتكت بعض الزوجات. وكان آخر ما يفكر فيه النيب هو الطعام، فطعامه كان بسيطًا جدا و كان يف بيته ال أيكل إال القليل، وقد يظل أايمً 
ماله إال أن زوجاته فضلن ما عند هللا على الدنيا. وكان النيب يف بيته  طعام وعاش معه زوجاته يف صرب على شظف العيش يف الدنيا رغم غناه وكثرة

أيكل فال حنوان طيبا مل يقُس على واحدة منهن ومل يشتمها ومل يعايرها ومل يكلفها مبا ال تطيق وكان أيكل أي طعام يوضع أمامه وإن مل يعجبه مل 
. ونرى قدر املرأة يف اإلسالم أنه كان حييك مالبسه ويصلح نعله بنفسه بكل تواضع طلبات دنيوية، ُكّن غالب الوقت يسألنه عن الدين وهو جييب

 وإحساس ابملسئولية جتاه زوجاته وبيته.
ربة ونري يف اتريخ اإلسالم رائدات العمل النسائي يف اجملتمع، فسمية تسقط شهيدة من التعذيب الوحشي ميزقها الكفار متزيقا ويطعنوهنا ابحل 

و لكن تتحول كل قطرة من دمائها إىل االف من املسلمني يذكروهنا بكل خري ويعلمون اوالدهم وبناهتم ان اإلسالم دين عزيز  يف موضع عفتها
البدوية وغالب ايت للمسلمني اليوم بدماء و تعذيب وقتل ومتزيق .ونري من الصحابيات الشهيدة واليت تداوي جراح املرضي يف املعارك ونري املرأة 

الشهادة من هللا فيخربها النيب اهنا ستموت يف غزو البحر يف وقت مل تر البحر يف حياهتا واييت عثمان بن عفان اخلليفة الثالث و يصنع اليت تطلب 
سالته يبلغ ر املسلمون  اسطوال وتستشهد يف سبيل هللا اليت تريب ابنها على العطاء وان يهب حياته لغريه فيرتك أرضه وبالده ويذهب لنشر كلمة هللا و 

أةتزوجت يف مشارق األرض ومغارهبا . قد يستغرب البعض من منع  بعض االسر املسلمة بناهتن من التعليم اذا علم يف زمن الصحابة والتابعني ان امر 
و اجلهلة رجال مبهر حفظه لسور القرآن .حيت ان ابنة احد الصاحلني كانت تقول لزوجها تعال اعلمك علم ايب وما يستدل به أعداء اإلسالم أ

املتسلطني منهم أن النساء انقصات عقل ودين مع أن احلديث واضح بسبب الشهادة وذلك نقصان العقل واحليض فذلك سبب نقص الدين الن 
بس املرأة املسلمة ال تؤدي بعض الواجبات الدينية يف حيضها .يتخذ البعض من عدم االمن أو سوء اخللق و املتسكعني أو حىت التحرش ذريعة حل

عها من اخلروج البنات ونسوا اهنا مسئولية احلكومة البائسة واجملتمع الغري عادل فالنيب اقام حراب مع اليهود بسبب حترش احدهم ابمرأة مسلمة ومل مين
و طلق امراته لعدم أو يلومها املسلمون مثلما حيدث اليوم ويساوون بني الفتاة الضحية وبني اجملرم .ومل نسمع صحابيا غضب وتضايق انه اجنب انثي أ

ها ان ختتار اجناب الذكر ومل يورد لنا التاريخ اإلسالمي ان حممدا و أصحابه قد زوجوا الفتاة بدون ارادهتا أو بدون استشارهتا فالفتاة املسلمة حق
 سورة مشهورة وان هللا قد مسع شكاية شريك حياهتا كما له احلق يف االختيار ويكفي ان القرآن اهتم بقضااي األسرة املسلمة وتبين وجهة نظراملرأة يف

 عمر امرأة من زوجها وانزل يل ذلك قراان.واستمرار للمنهج احملمدي كان خلفاؤه من بعده وكان عمر الشديد املهيب قاطعته امرأة فيقول وحيك اي
م بيد امرأة و نفس الرجل عمر يعدل قوانني اصابت املرأة واخطئت والعجيب ان عمر قد وضع مسئولية السوق والتفتيش على البائعني وحل خالفاهت

اجليش كله بسبب شكوي امرأة من طول مدة سفر زوجها واالعجب ان رجال قد مل من ارتفاع صوت زوجته يف البيت وذهب لعمر فسمع صوت 
امت على شؤوهنم والواجب زوجة عمر عاليا فقال الرجل جئت اشكو اليك فوجدت حالك مثل حايل فريد عمر ان زوجة حتملته و رعت اوالده وق

النطاقني  ان يعرف حقها و يقدر االعباء امللقاة عليها .وحلت املرأة املسلمة يف كل حادثة كربى من اإلسالم فاهلجرة عانت امساء بنت ايب بكر ذات
مال الشاقة مثل اطعام الفرس وغري ذلك اليصال الطعام البيها وللنيب وال يعلم الكفار وكان زوجها الزبري بن العوام فقريا و كانت تقوم بكل االع

ديرا لدور املرأة وكان يف اهلجرة االويل للحبشة والثانية للمدينة وجود للمراة املسلمة ويف بيعة العقبة كانت املبايعات االوائل رضي هللا عنهن . و تق
ما ودارت األايم وصارت القوة بيد النيب واصخابه يف املدينة املسلمة ولو كانت واحدة فقصة إحدى بنات الرسول وزوجها املشرك وقد مت التحرمي بينه

 ويتحول حالة زوجها امن سيد يف قريش إىل رجل هارب مطارد ويكلب منها االمان فيعطيه املسلمون االمان اكراما المرأة واحدة هي بنت النيب
عشري البهائم ألنه حقها وحيرم صيد صغار الطيور قبل سن معينة صلي هللا عليه واله . بل حىت امتدت رمحة اإلسالم للحيواانت فيحرم أخذ أجر ت

 وأمثلة أخرى  كثرية .
لبالغ عندما جيد املسلمون هذا التاريخ الكبري والرتاث العظيم الذي ال يقف فقط عند النيب بل هو امتداد لكل األمم املؤمنة و يرتكون مهمة ا

كمة واملوعظة وابلذات التوصية أبهل الكتاب فاذية الذمي اذية هلل وللرسول فان ما يطبقه املسلمون عن هللا وان يدعو إىل الدين ابملنهج الرابين ابحل
 من دينهم قليل جدا كمثل شجرة واحدة يف حديقة كبرية.

أتته قد حيتج بعض الطاعنني على اإلسالم ابنه دين عنف وحرب وذلك غري صحيح فعندما عفا النيب عن آالف األسرى يوم فتح مكة     
فاول ما يف  الوفود من القبائل مبايعني بال قتال وال قطرة دم بل هي األخالق اإلسالمية والشهامة العربية و احلرص الشديد على العلم من امة العلم

الكاذبة أيًضا ان القرآن القرآن اقرا بسم ربك الذي خلق و جعل اإلسالم لالسريفدية يف غزوة بدر ان يعلم املسلمني القراءة والكتابة .و من املطاعن 
هو عريب من اخرتاع واتليف حممد وهو الذي مل يتعلم وال يقرا وال يكتب ومل يكن شاعرا طوال اربعني سنة قبل الوحي ومل يكن حكيما وال فيلسوفا ف

املعاين اللغوية واللفظية واجملاز والعرب ال يعرفون هذه العلوم ولو كان حممد من الف القرآن على حسب زعمهم هبذه البالغة والفصاحة والدقة و 
فحة لكان حقا ان يعترب حممد اهلا  ٦٠٠سورة قد جتمع يف أكثر من  114والتصوير بدون اي خطا و بدون اي خلل يف املعين أو تعارض يف  ص

القرآن ولو كان يعقل هؤالء وان يعبد وليس جمرد رسول أي وهم يقول املشككون بعد حتدايت مستقبلية من القرآن للكافرين و حيدث ما ورد يف 
على جهل لدمروا اإلسالم متاما لو كذبوا ما اخرب القرآن انه سيحدثةوحدث ابلفعل مثل انتصار الفرس على الروم وحتويل القبلة .ومن أكثر االدلة 
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مة املعين أو غري مالوفة وذلك حلكمة من هؤالء بطبيعة العرب واترخيهم ما قاهلوه ان القرآن مقتبس وبه كلمات غري عربية أو كلمات غريبة غري مفهو 
عصر النيب وقالوا هللا ان يكون القرآن ديوان العرب وحيفظ اللغة اليت متثل الثقافة العربية متهيدا لتاسيس احلضارة الكربي.وعندما ظهر مدعي النبوة يف 

  املعاين العميقة والقضااي اليت يناقشها واالحكام الفقهية هذايان على انه وحي ال ميكن مقارنته ابلقرآن وال يف البالغة والفصاحة وال حىت يف
لنص ومن أهم املشكالت يف هذا العصر اليت تواجه املسلمني هو اخللط يف املفاهيم الدينية وتفضيل آراء الفقهاء والعلماء األوائل على فهم ا

لالحلاد ان ينتقدوا ويسبوا األداين ويهينون الوحي ابختالف انواعه و واملراد منه وهو ما يعطي الفرصة الكبرية للحاقدين على األداين والداعني 
انت السماوية يدعون إىل الالدينية وال يعرفون نبيا وال كتااب ورسوال وال جنة وال انر وال حساب فنجد التقذيع والتجريح من هؤالء املغرضني ضد الداي

لل ارضية افضل من اؤلئك امللحدين الن الدين األرضي حيرتم اآلخرين و عقيدهتم فيصبح البوذي واهلندوسي والكنفوشي وغريها من دايانت وم
اع مث القياس وافكارهم وال يهينها وال يتدخل فيها لكي يبطلها ويهدمها.الفهم الصحيح لإلسالم يلزمه فهم التدرج يف االدلة القرآن مث السنة مث االمج

و هجوم قاصر و جاهل ويف غريحمله الن احلكم الصحيح يكون على القرآن اوال فمن اراد ادانة .فمن يهاجم اإلسالم لراي عامل مهما عال قدره ه
القرآن اإلسالم فليستخرج من القرآن .و حتدي القرآن منتقديه ومعارضيه ابن جيدوا خطئا و لو طفيفا يف خلق الكون وانتظامه أو تعارض بني اايت 

ن املعجزات الثابتة اليت ال تنقضي علميا و اترخييا ولغواي وعدداي .ومثل ذلك السنة النبوية اليت يعترب ما أو ان ايتوا بسورة من مثله وايل غري ذلك م
صح منها هو متمم للوحي بل هو وحي ولكن بتطبيق عملي وهذا دليل دامغ ان اإلسالم منهج متكامل للحياة وليس جمرد عبادات وشعائر ولذلك 

قص مثاال بشراي ليحمل رسالته ويبلغها وهو اإلنسان الكامل )حممد صلي هللا عليه وآله ( واكثر من هذا جعل هللا اختار هللا الكامل املنزه عن الن
املسلمني أصحابه أفضل املسلمني وأنقاهم قلبا واشجعهم ليكونوا على قلة عددهم االكثر إمياان حلكمة ابلغة نراها مبرور القرون وهي زايدة اعداد 

ع إميان الصحابة على من بعدهم حىت يعود اإلسالم كما بدا قبل الدعوة بال اتبعني وهي من عالمات القيامة فاراء الفقهاء غري اضعافا مضاعفة فتوز 
ه ابلوحي مهمة إىل جوار الوحي وسرية وسلوكيات حامله االعظم واتباعه احملبني االنقياء  املخلصني .فال ميكن مقارنة اجلهد البشري مهما عظم شان

 م السماء .وتعالي
 

من  انتشار التيارات اإلحلادية يف العامل ال اييت عن طريق نشر فكرهم اذ ال فكر لديهم يقدمونه بل هو اهلجوم على معتقدات اآلخرين متخذين
ثرية للضحك من بعض النصوص يف العهد القدمي أو حىت اآلن من سفاهة بعض املدعني كذاب اهنم شيوخ لإلسالم و يتصيدون بعض االراء التافهة امل

ضني من شيخ أو معمم أو بعض االصوليني أو جيدون فتاوي مدفونة يف كتب تراثية ويسوقوهنا كذاب أهنا هي اإلسالم وان هذا هو القرآن و بعض املغر 
ينتج اال خالفات وفنت .  املستشرقني يثريون شبهات فلسفية أو خالفية اترخيية انتهت مبرور الزمن و حسمها علماء املسلمني وجمرد النقاش فيها ال

لنتائج ومل يعرف اإلسالم فرض قيود على الفكر وامنا وضع اسس لالستدالل و االستنباط يف منظومة فكرية متناغمة ميكن ابستعمال ادواهتا الوصول 
جلدل واحق لنا العمل ألن اإلسالم منطقية فاذا كان النقاش هبدف الوصول للحقيقة فإنه سيتحقق أما إذا كان هبدف اجلدال فإن هللا قد كره لنا ا

 يري دين عمل ألنه يكره قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة املال .ومن العجيب ان من ينكر وجود هللا فكانه ال يري كل هذا الكون املعجزوكانه ال
 ية.احليواانت والطيور واالمساك و حىت الفريوس واألميبا يف ما يعرف ابهلرم الغذائي أو السلسلة الغذائ

كيف ألي عاقل أو حىت غري عاقل أن يقول إن كل هذا الكون من قبيل الصدفة؟! فأي صدفة تعلّم احليوان كيف أيكل وكيف يتكاثر ويف      
بة الغا أي موسم يهاجر؟ وكيف أن احليواانت الضارية ال تقتل أوالدها بني فكيها وكيف أن النظام البيئي ال خيتل؟ كل شئ خيضع لقانون حىت قانون

 وابخلروج بعيًدا األرض والقمر والشمس والنجوم و والكواكب فهل جاء هذا فقط بسبب جمرد اصطدام أو انفجار بني جنمني ضخمني؟ احلقيقة أن
 إنكار وجود اإلله أتفه فكرة يف التاريخ. 

قدي يف التفكري بعض دعاة التحديث يف الفكر اإلنساين احلديث اختذ منهجا سليما للوصول إىل التطوير املنشود و  ذلك ابختاذ منهج حتليلي ون
 يكن قائم على ما سبقهم من نظرايت فلم يهدموا كل ما سبق وإن كان ثبت عدم صالحيته فنيوتن استفاد مما سبقه وآينشتاين استفاد من نيوتن .ومل

التفاضل والتكامل اجلرب ولوال احلساب ما حتقق ذلك ولوال   ممكًنا الوصول للنظرايت الرايضية املعقدة حاليا اليت تستخدم يف العلوم االليكرتونية بدون
لوم املتنوعة الفلسفة اليواننية القدمية ومنطقها و جهود املصري القدمي يف تسجيل حساابت احملاصيل الزراعية ما وصلنا ملا حنن عليه اآلن فهكذا الع

 اعتقادات دينية راسخة اآلن نتجت عرب تراكمات من اجلهود العلمية والفكرية ومنهاعلوم الدين فلوال اجتهادات علماء القرون االويل ما وصلنا إىل
 وكل جيل يضيف ملا قبله وابلتايل كان القدمي غري صاحل للحاضر ولكنه أساس و مدخل مهم و لوال القدمي ما كان سيتحقق اجلديد.

 
ها النصوص الينية قد يعتربها غري املؤمن اسطورة إال أنه ال إميان بدون وإن كانت الظواهر اخلارجة عن العادة اخلارقة للطبيعة  اليت تناولت    

امهال غيبيات فلو علم اإلنسان كل الغيبيات لصار يف منزلة اآلهلة .لذلك تظهر امهية العلم والعقل الذي يصل اليه دون امهال اجلانب الروحي ف
لًيا بدون إحساس أو مشاعر .فاإلميان ابي دين به جزء خارج نطاق  الروحانيات واالستغراق يف مادية جمحفة اعطي احلياة املعاصرة بعدا ميكانيكيا آ



 الحاكمون بأمر هللا 
...................................................................................................................

............................................................................ 

38 

ه بشارة املالوف واملعقول وبال اجاابت فمثال سفر أخنوخ احلبشي وهو سفر ابوكريفي لليهود واملسيحني إال أن الكنيسة احلبشية تعرتف به ويوجد ب
طفى نيب آخر الزمان وعن يوم الدينونة ووجد من السفر نصوص منقولة يف سفر يهوذا وأخبار واضحة ابملسيح ابن اإلنسان وصفاته وعن حممد املص

صة أنبياء آخرين كادم ونوح فجميع الدايانت تقبل عليه الثبات حجيتها ولكن يف نفس الوقت يرفضونه وال يعرتفون به فمثال يشبه البعض بني ق
 إىل غري ذلك من استنادات ختص كل داينة ولذلك فاجلميع يعتقد أنه صاحب احلقيقة. معراج أخنوخ و حادث االسراء واملعراج للنيب حممد

 
 هذا االختالف يف فهم الدين ينحصر بني نظريتني أساسيتني مها النظرية الغيبية اليت تعزو كل قوانني الطبيعة إىل الغيبيات مثل الفقهاء    

ته وارادته وعلي النقيض النظرية املادية اليت ال تؤمن إال مبا ميكن قياسه واليت يذهب اليها االشاعرة املسلمني الذين يردون كل شئ إىل علمه وقدر 
وا من امللحدين والالدينيني ولكن بعض علماء املسلمني  أصحاب املنهج العقالين واحلداثي أرادوا فهم األداين والغيبيات بشكل عقالين واستنتج

والبقاء لالصلح ما يعرف بنظرية نشاة وتطور األداين أو ما يطلق عليه قانون احلاجة واالنسجام  احلاجة نظرية دارون القائمة على تطور االنواع 
ه بشكل  البشرية إىل الدين واالنسجام مع الوضع النفسي واالجتماعي .وقدموا حتليالت منطقية جدا لإلسالم من خالل هذه النظرية واهنا تنطبق علي

مستوايت وهي اإلميان والعقائد والتشريعات أو االحكام .اإلميان ينقسم إىل قسمني  3ه ميكن تقسيم الدين إىل كبري جدا وقد ال تنطبق على غري 
 ملن قسم بشري حيث حاجة اإلنسان إىل هللا والتعبد وتفويض امره إىل هللا  فهو  الضعيف وهي حاجة بشرية أما اإلميان نفسه فهو اهلي يعطيه هللا

وهذا اجلزء اإلهلي املقدس هو اهم جزء يف النظرية كلها اما العقائد والتشريعات فهي حاجات بشرية كقول النيب )قولوا ال اله  يعبده ويقوي عالقته به
سجام قسم اال هللا تفلحوا(ليس كلها غيبية منها جزء مينحه هللا وجزء يقوم به البشر.اما ابلنظر لإلسالم كنموذج فاحلاجة نفسية واجتماعية واالن

تمع يف منظومة اإلنسان وآخر اجتماعي . احلاجة النفسية للنيب هي ككل األنبياء العظماء ورواد التاريخ يغريون بنفوسهم القوية وارادهتم اجملفكري 
تمع قبائلي فالنيب كان يري الظلم يف جمتمعه اجلاهلي .احلاجة االجتماعية للحرية و العدل واملساواة يف جمتمع طبقي  عنصري فيه السادة والعبيد وجم

لو انفقت متقاتل متفرق حيتاج إىل التوحد فالعرب مل يكن من املمكن ان خيضعوا لسلطة رجل من اي قبيلة أخرى  سواء ابملال أو القوة ففي القرآن )
ة عكس مكة والطائف ما يف األرض ما الفت بني قلوهبم ( ولكن قد خيضعوا لنيب مؤيد من السماء . ومثال لذلك الدعوة حققت اهدافها يف املدين

دولة  فحاجة أهل املدينة للوحدة) عكس املناطق اآلخري( بعد ان اتعبتهم اخلالفات والشقاق وجدوها يف إمياهنم لنيب من عند هللا يوحدهم ويقيم
ة على أركان االعتقاد الثالثة ونظام  وقوانني ويرفع الذل عنهم من أهل الكتاب )اليهود( فصار هلم نبيا وكتااب  مثل بين إسرائيل .وبتحقيق النظري

شاكسون )التوحيدو النبوة واآلخرة(فاإلنسان بطبيعته فرد متوحد حيب ان يكون اله واحد أيًضا كما يف القرآن )ضرب هللا مثال رجال فيه شركاء مت
لفناء شئ غريزي وكذلك انتظار عدل ورجال سال لرجل هل يستواين مثال احلمد هلل( وحاجة اإلنسان لآلخرة أمر طبيعي فحب البقاء واخلوف من ا

السلطة دائما مع هللا يف االنتقام من الظاملني يف الدنيا( وإن زاد الشيعة ركنني جديدين انبعني من حاجتهم ومها العدل واإلمامة لوقوع ظلم عليهم وأن 
عندهم رواايت كسر ضلع الزهراء وغريها. وهكذا تنتج هذه  اخللفاء السنة لذلك غالبيتهم يف إيران ويكرهون عمر حتديدا إلهنائه إمرباطوريتهم، وتوجد

ن إهلي ومقدس النظرية نتائج مثل إنزال القداسة عن االحكام فهي بشرية خبالف اإلميان) االرتباط ابهلل( فاهلل ينري قلب اإلنسان املتصل به، فاإلميا
 إلنسان ابعتبارها منح إهلية وحقوق دينية.والتعددية االعرتاف حبق اآلخر واحرتامهم ونؤمن كدين ابحلرية وحقوق ا



 ِظُل اإلله وَهَراوة الّرب
...................................................................................................................

............................................................................ 

39 

 
 المنطقة العربية بين الثيوقراطية والمدنية

 
العربية منذ القدم عرب اترخيها الطويل مناذج من حكم الدولة الدينية الثيوقراطية من خالل الربط بني احلكم والقداسة بداية من  عرفت املنطقة

اخريا هم السالم و الدول القدمية كالفراعنة والبابليني مرورًا بعصر النبوة يف العهدين القدمي واجلديد وبعد ذلك الدولة اإلسالمية وجهاد أهل البيت علي
ركيا مع ما صاحب ذلك من حكم شرعي أو والية فقيه أو حكم ائمة أو تيارات جهادي ة ابنتهاء اإلمرباطورية العثمانية ابعالن اجلمهورية يف ت
فريية وإرهاب سواء من مجاعات إسالمية أو من دول إرهابية كإسرائيل من حيث فكرة ربط كرسي احلكم ابآلهلة فدائما  كان احلاكم اهل ا أو مؤيد وتك

رخيية تضعنا من اإلله أو موكل منه أو اإلله يؤيده أو ظل اإلله يف األرض أو املتحدث بسم اإلله أو اختيار إهلي إىل غري ذلك كل هذه املقدمات التا
 . اآلن يف تصادم بني حماوالت الحياء الدولة الدينية و بني العلمانية  وبني رفض مبدا احلكم الديين واملفاهيم املدنية

 
ذي كان ظهرت الرغبة القوية لدى األوربيني يف التقدم والتطور إبصرار كبري على إزالة أي عائق أمام هذا التقدم، فلم جيدوا إال قطار العلم ال    

الوعظ وإقامة الشعائر سريعا جدا حنو التقدم املنشود أسرع بكثري من املؤسسات الدينية والكنسية وأكرب من إمكاانهتا التقليدية اليت قد تقتصر على 
ر أمام موجات متالحقة من نزعات فلسفية ونظرايت علمية، إال أن اجملتمع إذا تغري كان كالزلزال يضرب كل ما هو قدمي ولكن برغم انزواء دو 

يسة وابقي األسبوع يف البنك، هذه املؤسسات الروحية والكهنوتية إال أن الدين مل يِضْع ولكنه بقي يف اخللفية أو على األقل كانوا يصلون يوما يف الكن
 )األصلن ما نعيشه يف الوقت املعاصر من تفوق الدول األوربية املسيحية احلياة املادية مل تقِض على الدين املسيحي رغم دعوات اإلحلاد، والنتيجة أ

 .علمانيةولكنها حكمت بقيم ( واألكيد أهنا أتثرت ابلكتاب املقدس
فلسفة الدين هو   اإلنسان واألداين ودورها يف احلياة املعاصرة بني مؤمن  ببشرية األداين ومنكر هلا، فظهرت هناك نظرايت كثرية تتحدث عن

يني كيفية فهم الدين بشكل عقالين. فلسفة الدين بدأت منذ بداية التفلسف وإن كانت التسمية مل تكن موجودة. بدأت من احلكماء االوائل الوثن
ا ابرسطو وافالطون ومسيت يف اطار امليتافيزيقا )ما وراء الطبيعة (عن اصل الوجود والكون ومن ينظم الطبيعة وما هي منذ طاليس قبل امليالد مرور 

ا وراء القوة املنظمة لللكون ومن اين اتيت وكان العقل قبل نزول الوحي كان مشغوال ومهموما دائما بتجاوز ذاته يف حدود الزمان واملكان إىل م
ظم العالقات يف الكون وتردها إىل علة واحدة الطبيعة فكان طال يس يقول املاء اصل كل األشياء وهذه كانت أول اطروحة يف التاريخ عند اليوانن تن

ية أو اصل واحد فيظهر مفهوم الدين الطبيعي ألنه مستقي وانبع  من الطبيعة ومشتق منها فيحدد ظواهر الطبيعة وما يقف وراءها  مث ظهور نظر 
عمر حمدد   االربعة الرتاب واهلواء والنارواملاء إىل ان أظهر الكسندرمنس مفهوم األيربون) الالحمدد أو الالحمدود أو الالهنائي( فاألشياء هلاعناصر العامل

ذي يعيشه وبعدها متوت وتنتهي فهي حمدودة فالبد أن الذي خلق وأبدع كل هذه األشياء أن يكون غري حمدود فلم يكتف اإلنسان ابلعامل املادي ال
تقل بل حاول جتاوزه إىل ما وراء ذلك وهذه هي النقاشات األساسية لفلسفة الدين. قبل ظهور األداين التوحيدية ووحي السماء كان الفيلسوف ين

ن الغيبيات  من عقله إىل ما وراء هذه األشياء ابحثا عن ماروراء الطبيعة بينما بعدها قدم  الدين ابي شكل سواء كان وحي أو تنزيل اجاابت ع
دين الطبيعي فمثال اخلالق هو يهوه يف اليهودية والكلمة اواللوجوس يف املسيحية وهللا اخلالق البارئ املصور يف القرآن ومن هنا بدا الصدام بني ال

ة الدين ابملعين واملفهوم املعروف واألداين التوحيدية فكان الصراع بينهما مث التوفيق يف العصر الوسيط  مث التوفيق بني الفلسفة والدين لتستقر فلسف
و خارق عن حاليا كاحد فروع الفلسفة يناقش امليتافيزيقا  وما وراء املادة وهو ما خيرج عن حدود العقل الن العقل حدوده الطبيعة اما ما بعدها فه

واختلف الفالسفة حول تعيني طبيعة هذه احلقيقة القصوي  ادراكه الغري مرئيات  قد يكون هللا أو املالئكة أو القوة العليا أو احلقيقة القصوي  املطلقة
ال عقلي هل هي مادية ام طبيعية ام روحية أو عقلية لكن اجلميع بال استثناء اتفقوا على وجود هذه احلقيقة القصوي اليت تقف وراء الطبيعة فال جم

ودات بني واحد واثنني وثالثة أو عدة اهلة أو عبادة ظواهر الطبيعة إلنكار وجود إله مؤسس للكون على اختالف األداين واملعتقدات واختالف املعب
 إىل اخره من االختالفات .

 
ل هللا وماهيته و طبيعته وصفاته وخواصه و بعد نزول األداين كان اجلهد األكرب من الفالسفة التساؤالت األهم يف فلسفة الدين تدور حو     

يس ابلدين الطبيعي ولكن طاليس ليس معه كتاب أو وحي ميكن اعتباره داينه اوعقيدة فدور الدين تقدمي هو اثبات وجود هللا وهو مايعادل آراء طال
ل إن اجاابت هلذه االسئلة .و مع ظهور األداين  التوحيدية حدث لبس أو خلط  يف مسالة  مفهوم الالهوت )ثيولوجيا( اي علم هللا وممكن أن نقو 

 هللا( ومرشد للنفس البشرية . الالهوت هو علم هللا فيما هلل )خيص
وعالقة الالهوت بفلسفة الدين أساسية فالدين والعقل بينهما قاسم مشرتك ففلسفة الدين تبدا من العقل لتصل إىل هللا أما الالهوت أو     

ان بال اي قيمة واإلميان بدون معرفة الدين فبالعكس يبدأ من هللا )النص الديين( وصوال إىل العقل اي ان هدف الالهوت هو العقل فاملعرفة بدون إمي
ملعين العقلي وهو ال قيمة له .وهنا يتسائل البعض هل عامل أو خمرتع اآلن معرفته بال قيمة ألنه بال إميان والصحيح ان هذه املعرفة العلمية هي ملعرفة اب
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واحلدس وليس العقل فقط ولذلك جند ان اإلميان ضروري فهو  مفهوم قاصر ولكن املعرفة ابملعين االوسع وهو يشمل كل امللكات و احلواس واجلوارخ 
. فالدين يتيح ابعاد أخرى  للمعرفة ال يتيحها العقل فهو حمكوم بقوانني الطبيعة ولذلك يوجد ما يعرف بقلسفة التخوم اذ اتسع جمال املعرفة جدا 

 شياء مثل املوت والوالدة واحلياة وغري ذلك ال ميكن تفسريها ابلعقل .دوره تقدمي اجاابت مطبوعة يف عقل اإلنسان جمبول عليها ابلغريزة فهناك أ
 

أهم سؤال اآلن يف الغرب هو ملا اإلنسان موجود وما الغرض من وجوده هل خلق ابلصدفة ام اوجدوه شخص ام اشخاص من خارج العامل     
لك كان دور االمسان ان لكل إنسان غاية ورسالة والدليل كل ادلة وجود وطبعا ال يوجد شء يف العامل من الناحية الفلسفية  امسه وجود ابلصدفة ولذ

الدين هللا انه مل خيلق العامل ابلصدفة كالكمال و االتساق فكل واحد له هدف ودور ومن يقول ان الكون ابلصدفة عليه اثبات الصدفة يف حني ان 
د استقر الفالسفة على مبادئ لقبول الدين أو ما يعرف بنظرية الدين العاقل، اييت دور العقالنية فقيوضح أسباب عدم اخللق ابلصدفة.  ومن ذلك 

ضوء هذه ولذلك وضعت معايري ملا يعرف ابلدين العاقل وهو لشرح وتفسري ظواهر العوملة فالعامل اآلن قرية صغرية فعلى األداين أن تتعايش معا يف 
 الظروف اليت فرضتها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت : 

 ال يفرض طقوسه وتعاليمه ابلقسر واإلجبار -1
 ال ميارس العنف وال يدعم العنف بشكل مقدس  -2
 ن ميتثل للتعددية نعيش يف جمتمع تعددي فال ميلك احد احلقيقة املطلقة وحده ويكفر اآلخرين أ-3
مل هو دور أن ميتثل حلق العلم يف احتكار تفسري العامل فيقر ويعرتف بسلطة العلم يف تفسري العامل وليس ما وراء العامل )ألن تفسري ما وراء العا-4
 الدين (
ستند السياسة ملقدمات دستورية وليست دينية فاحلاكم ليس وظيفته إدخال الناس إىل امللكوت وإمنا تسيري أمور يف اجملال السياسي أن ت -5

 الناس إىل األفضل .
 

ألن فال ميكن حتقيق كل هذا التقدم يف العلوم الطبيعية والتكنولوجية إال بتحقيق تقدم مماثل يف علوم الالهوت وعلوم الدين وفلسفة الدين؛     
ض إىل دف األول للدين هو حماربة الشر وما يتصل به. ويتضح هذا من قول هللا يف سفر التكوين آلدم اعملها واحرثها فغاية األداين حتويل األر اهل

لعليا لألمة فردوس فهذه العلوم الدينية أيًضا تتيح قوي روحية كبرية لالمم تدفعها للتقدم وللعمل واالحتاد ووضع خالفاهتم جانبا من اجل املصلحة ا
قدميا مل تكن تلك املفاهيم املدنية واحلداثية قد نضجت فكان احلاكم يسيطر على منظومة  الن تقدم امتهم فيه اعالء ونصرة للدين الذي يعتنقونه .

اي داينة ابالخص لو الثروة و منظومة الكهنوت وبضمان القوة العسكرية يرسخ ويتوطد احلكم ولكن كل هذا خيتلف عما اذا كان احلاكم من اتباع 
ومع  . ذلك مساوية فان احلكم اكيد يصطبغ بصبغة دينية تتجلي يف احلرص على الشعائر واملواسم واختاذ االلقاب الدينية وبناء اماكن العبادة إىل غري

شرتط ابدا كون الدولة دينية ان تكون ظاملة وفاشلة حتكم ابلقهر فاملعيار يف جناح الدولة هو العدل  ذلك فهذا ليس عيبا يف الدولة الدينية وال ي
.فشرط اقامة دولة دينية هو النيب املقيم الن هدفها األساسي ليس جمرد احلكم وامنا غرضها ترسيخ الدين واالعتقاد  ووفائها ابلتزاماهتا حنو الشعب  

انبياء وجعلهم ملوك )إذ جعلكم أنبياء وجعلكم ملوًكا(  كما ختربان الكتب السماوية . ايمر هللا بين إسرائيل يف القرآن ابن يشكروا نعمته اذ جعلهم
يت التوراة ابعتبارها  ويوجد أسفار يف العهد القدمي ابسم األنبياء وامللوك فالواضح هنا ان هللا اختار هلم النبوة وامللك أي رائسة الدنيا ورائسة الدين وح

هذا االختيار اإلهلي للحاكم إن مت تطبيق الوصااي واألوامر اإلهلية فإنه ابلتأكيد أفضل من أي كتااب دينيا فاهنا ال تكتفي بذكر النيب وامنا ابلنيب أيًضا و 
اهد ومبشر ونذير دولة مدنية. وهذا مل يتكرر إال مع النيب صلى هللا عليه وآله، إذ مجعت له كل اخلريات واملناصب الدينية والدنيوية فوصفه هللا أبنه ش

للبشرية . بنظرة متانية للمقارنة بني اشكال احلكم والتشريع يف التوراة واإلجنيل والقرآن لوجدان انفراد اإلسالم عن غريه مببدا وداع إىل هللا و سراج منري 
املنكر القيادة اجلماعية فاحلكم مسئولية لألمة كلها وليس احلاكم فقط ووضع واجبات على األمة تشرتك فيها معا مثل األمر ابملعروف والنهي عن 

بعض طاب اإلهلي للمسلمني ليس خنبواي مثل التوراة فاخلطاب دائما للملك أو النبياو الكهنة بعكس اإلسالم فاخلطاب للمؤمنني بشكل عام إال واخل
كام حاملواضع القليلة وحالة اإلجنيل خمتلفة فاملسيح مل ايت ضد السلطة وقال دع مال هلل هلل ودع ما لقيصر لقيصر وامنا جاء ينسف منظومة اال

 السابقة اليت وضعها الكهنة فجاء مستهدفا تغيريا اجتماعيا ومل ايت بشريعة جديدة وقال )ما جئت ألنقض الناموس أو األنبياء بل ألكمل(.
د اليهود هناك تشابه كبري بني األداين على اختالفها يف عدة أمور ابلذات يف العقائد فمثال مبدا الزهد يف الدنيا واالنقطاع للعبادة ظهر عن    

مني وما صاحبهم مجاعة االسينيني مث الرهبان املسيحيني و ظهرت املدرسة الغنوصية العقالنية الكشفية الفلسفية يف املسيحية أيًضا مث املتصوفيني املسل
ابملدرسة االصولية الراديكالية يف  من مدارس تعين بعلم الكالم واملنطق وعالقة النص ابلعقل مثل االشاعرة واملاتريدية واملعتزلة .وكذلك ظهور ما يعرف

يعرف  اإلميان وكانت عند اليهود ما يعرف ابحلريدمي )املتمسكني ابلشريعة (مث الكنيسة قومية اإلميان )االرثوذكسية (وبعد ذلك يف اإلسالم ما
هب جديدة كانشقاق السامريني عن يين ابلتيارات السلفية على تنوعها واختالفها .وعرفت األداين انشقاقات وظهور مدارس جديدة أو حىت مذا
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طوائف  إسرائيل و الربوتسانت يف املسيحية واخلوارج والشيعة يف املذاهب اإلسالمية .حيت النصوص نفسها تتشابه بطريقة كبرية فاتفقت الكتب وال
آخر الزمان ابختالف الظروف واألحداث حبسب  كلها على عبادة اله واحد وعلي املالئكة والشيطان واجلنة والنار ويوم القيامة  واحداثها و خملص 

عنده كل عقيدة و.وكذلك نري احرتام األنبياء مثل آدم ونوح وإبراهيم ويعقوب وإمساعيل واسحق وداود وسليمان.واتفقوا ان هللا أرسل شرائع من 
استعدادا ثقافيا الستقبال نبوة جديدة.الفكرة األساسية ووضع احكاما لالمم .واثرت ثقافة األنبياء على العرب ابلذات يف اجلزيرة العربية ووضعت هلم 

 أو اليت سعي اليها البشر هي فكرة الشفاعة للتخلص من النار ودخول اجلنة وساعد على ذلك عبادة االواثن فهي اما وسائط اهلية أو تقرب من هللا
لشفيع ليس األصنام اليت ال تنفع وال تضر بل النيب البشري الذي يعرفه أشكال هلل )ما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا زلفى( فلما جاءت النبوة وصار ا

ما جاءت قومه صارت فكرة مقبولة .اكثر األمم الوثنية يف عصور النبوة عرفوا ان هللا مصدر اخلري وكان عند بعضهم إله آخر للشر كاجملوس مثال فل
هلة يف حد ذاته افاد األداين التوحيدية الن اآلهلة السابقة كان هلا نفس خواص األداين بفكرة الشيطان استساغوها واالكثر من ذلك ان تعدد اآل

احلكمة وصفات هللا من حيث القدرة املطلقة فقبل الناس النبوة من هذا املبدا ولكن بدل اهلة صار اهلا واحدا وهنا عظمة التوحيد من حيث اضافة 
ني األداين ان القرآن كان تنزيال من عند هللا وليس تدوينا كما هي احلال يف الكتاب املقدس والعدالة إىل هذه القدرة املطلقة .اهم االختالفات ب

ريف وال زيال  وظهور اشكاليات التح رتمجة والنسخ الذي هو صياغة بشرية بتاييد السماء هلذا التدوين  ابستثناء اسفار موسى االويل اخلمسةاليت تعتربتن
والنصوص املنحولة إىل غري ذلك ولكن القرآن كان عربيا واضحا مبينا أكثر بالغة وادق وصفا واعمق يف الرواية و املتعددة للعهدين القدمي واجلديد 

هنة القصص وأكثر حتديدا يف االحكام والتشريعات ولكن يتفوق بشكل كبري الكتاب املقدس على القرآن يف التأويل وقد يعزي هذا إىل اختالط الك
عرب الذين تفوقوا يف البالغة واألدب ولذلك جند ان كل كتاب يناسب بيئته والظروف يف الفرتة الزمنية اليت نزل فيها ابملدارس الفلسفية عكس ال

ة يف اتريخ .حيت ان العربية لغة القرانتعترب امتداد للغات السامية االويل اليت نزل هبا التوراة و اإلجنيل والعجيب ان مصر دائما هي حجر الزاوي
من سيدة مصرية والعائلة املقدسة جاءت ملصر الدايانت فجا ءها إبراهيم اخلليل وتزوج منها واجنب إمساعيل ااب العرب من ام مصرية والنيب حممد تزوج 

هاربة من بطش الرومان و قدمت مصر تضحيات ومئات االف الشهداء ضدهم ومجع الرومان اثناء احتالل مصر كل اسرار احلضاة اهللينستية وهي 
يف املصرية القدمية يف صورة يواننية حىت جاء الفتح العريب ملصر وحررها من االضطهاد والعبودية ويف نفس الوقت انطلقت الدولة اإلسالمية احلضارة 

اكرب حركة فتوحات يف التاريخ مجعوا فيها نصف العامل يف نصف قرن مستفيدين من موقع مصر ومن أمواهلا ومن الرتاكم احلضاري املصري حيث 
وا من علوم اليوانن والرومان ليبدا املسلمون حضارهتم الكربى وحيت بعد سقوط اخلالفة يف بغداد احتضنت مصر اخلالفة وصارت عاصمتها ترمج

ل تشهد  اسطنبو وعندما جاء الغزو العثماين للبالد العربية وهزموا املماليك حققوا هنضتهم الثقافية والعمرانية من خالل املصريني و ااثرهم الباقية يف
أتثر املؤمنون األوائل ابلدايانت شبه متماثل فموسي كان له اسباطا و املسيح تالميذ بعظمة وابداع املهندسني واملعمارين والفنانني والعمال املصريني 

خلص رأي اليهود اماما وبنفس فكرة امل 12و عند الطائفة الشيعية هناك  12والتالميذ  12و حممد كان له صحابة وبنظرة خاصة كان االسباط 
هر حفيد انه من نسل امللك داود واملسيحيون يرون عودة يسوع املسيح واملسلمني ينتظرون نزول املسيح من السماء يف صورة بشرية ألنه نيب ومعه يظ

ري كتبا مقدسة ملحقة ابلنسخة النيب حممد وهو اإلمام املهدي يف آخر الزمان ومن أوجه الشبه يف السلوك اإلنساين للجماعات املؤمنة االويل اننا ن
ز بسيط حيث إن االويل مثل اسفار امللوك واألنبياء يف العهد القدمي وبعده التلمود ويف املسيحية اعمال الرسل بعد األانجيل األربعة ويف اإلسالم متي

عدة )ان هو اال وحي يوحي ( مع اعتبار لبشرية النيب  وعصمته )وهللا يعصمك من الناس( ويشرتك حممد السنة فعال وقول)حديثا( وتقريرا وحمكومة بقا
جاء ليغري  )صلي هللا عليه واله(مع موسى )عليه السالم( انه صاحب شريعة ومع داود وسليمان انه نبيا وسياسيا وقائدا حربيا أيًضا و مع املسيح انه

يح )ما جئت اللقي سالما بل سيفا (,)جئت أللقي انرا على العامل وان األمم الوثنية ستحارب اتباعه وسيدافع املؤمنون عن انفسهم  كقول املس
يل األرض ( ويف احلديث )جعل رزقي حتت سن رحمي(, )إمنا بعثت بني يدي الساعة ابلسيف( و)أمرت أن أقاتل الناس(. ويشرتك مع إبراهيم وإمساع

عا يف القبلة اليت كانت بيت املقدس مث صا شرتك األمم مجي  رت الكعبة قبلة اثنية للمسلمني .يف رفع قواعد الكعبة وت
و كل هذه الدعائم اإلميانية لتثبيت اليقني يف هللا أفسدها تدخل اإلنسان فلوث طهارة الرابطة اإلميانية من عند هللا وحول رسالة الكتب      

احلياة الدنيا على الدار اآلخرة واحب ملك األرض  األنبياء إىل اتريخ أو تراث فلم ينفذ أوامر هللا ومل حيمد نعمه ومل يتبع تعاليمه وخان العهد وفضل
طيب وانه اغين  أكثر من ملكوت السماء متبعا سرية قابيل يف تقدمي املرتدية واملنخنقة واملوقوذة والنطيحة انسيا أو متناسيا ان هللا طيب ال يقبل اال

.كما قال الشاعرايليا ابو ماضي عن ذلك نسي الطني ساعة انه طني الشركاء عن الشرك وان العزة والكربايء له وحده فهو رب اجملد ورب اجلنود 
ات حقري فصال تيها وعربد وكسي اخلز جسمه فتباهي وحوي املال كيسه فتمرد وهو ما انصله ابملفهوم الشرعي املقام األولللنفس من السبع مقام

رضية والكاملة وهو مقام النبوة ( كان لبين إسرائيل منها النصيب األكرب من الكفر )األّمارة ابلسوء و اللوامة وامللهمة واملطمئنة  الكاملة والراضية وامل
د عذهبم بكفرهم وقتل األنبياء وازدراء الدين والكذب على هللا فقالت اليهود يد هللا مغلولة غلت ايديهم ولعنوا وقالوا اهنم احباء هللا واصفياؤهم وق

 ال تنتقل السلطة من ايدي كهنة السوء الذين اشرتوا ابايت هللا مثنا قليال .الدولة الدينية اليت صنعها بنو واتمرهم على املسيح حماوين قتله وصلبه حىت
ني إسرائيل مشرعني من انفسهم دينا جديدا مقتبسني صفة اإلله يف التشريع ويظهر ضالهلم يف التوحيد املنقوص وان هللا اهلهم فقط دون العامل
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سيب وكتماهنم امر النيب العريب خامت املرسلني مع علمهم به وقصة الصحايب عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه وكان حربا لليهود وتغيريهم التوراة أايم ال
خرج هلم  خري دليل عندما اسلم هلل مع النيب وأصحابه ويف القصة املعروفة عندما سال النيب اليهود عن عبد هللا قالوا هو سيدان وابن سيدان فلما

ضلهم م إبسالمه قالوا عنه هو سفيهنا وابن سفيهنا .فما فعله بنو إسرائيل نتيجة الدولة الدينية من ابتداع للتشريع ما مل ينزل به سلطاان اواخربه
بتة يف واحلقيقة التارخيية والدينية و العقلية ان هللا عادل ال ميكن ان يعطي حق التشريع للبشر حسب اهوائهم ومصاحلهم و عواطفهم بل جعلها اث

مرياث اسود من الضالل واال ستبداد حىت اصل الدين والكتاب وهو الذي قال )إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إايه( فنتج عن تلك الدولة الدينية 
هلا مندوب مساوي على  اآلن ابن جتعل اجلماعة الدينية من نفسها حمتكرا للدين متحداث وحيدا ابسم اإلله املقدس واهنا متلك احلقيقة وحدها وكان

وهلذا فان مفهوم  اجلنة والنار فيعملموا هم يف األرض ما يف السماء والغيب ال يعلمه اال هللا فكيف يفرتون )كرب مقتا عند هللا ان تقولوا ماال تفعلون(
ة فهي وحي فال ميكن االضافة هلا النقضاء زمن املدنية والتقدمية ميكننا ان نفهم اهنا ال تعارض التشريع االهي من زاوية ان االحكام اإلهلية اثبت

 وال الوحي وهي السقف الذي يقف عنده اجملتهد سواء يف القوانني أو التنظيمات احلديثة املتعارف عليها وهلذا فان املشرع احلديث يتبع القدمي
د يوجد حكم مستبد وظامل ولكنه ال يستمد اركانه يتخطاه خارقا هذا السقف .الن هبذا يتحقق خطر الدولة الدينية وتكون اقصر طريق للكفر. ق

نع من الدين اي ال ميارس استبدادا  بسم الدين وقد يستمد اركانه من اخضاع رجال الدين لسلطته ولكنه ال يغري يف الدين أو يف شرائعه فيصط
افضل ألهنا تفسد الدنيا وقد تصلح معها اآلخرة اما الدولة عقائد أو شعائر وهذا هو الفارق بني الدولة الدينية والدولة املستبدة والدولة املستبدة 

اهلي فكل  الدينية فال دنيا وال اخرة .وهذا احلديث عند الدولة الدينية ال ينطبق ابدا حبال من االحوال على عصور األنبياء الن تعيني النيب عمل
يصح مقارنة النيب ابي حاكم مهما كان صالحه وهلذا جيب التفريق بني احلديث السابق عن طبيعة نظام احلكم يف حالة االختيار البشري فقط وال 

فاهيم قدمية على الدولة الدينية الشمولية والدولة النبوية أو احلكم النبوي .واننا لو امعنا النظر لكان اقرب مصطلح حديث مبفاهيم هذه األايم وليس مب
ية واحلضارة والتقدم الن جوهر األداين حتسني حياة الناس وحياة الناس ال تتحسن اال احلكم الرشيد العادل من اتباع الدايانت هو مصطلح املدن

ستخلفنهم بتنقيذ اوامر هللا )اين جاعل يف األرض خليفة(,)وما خلقت اجلنس واالنس اال ليعبدون(,)وعد هللا الذين امنوا منكم وعملوا الصاحلات لي
هلم دينهم الذي ارتضي هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا(, يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 

 وقوله)ال ينال عهدي الظاملني(.
 

هذه املشكالت الناجتة عن استغالل الدين ألغراض سياسية يصاحبها هجمات من املشككني يف الوحي أو الرسالة سواء من امللحدين أو     
 فيطعنون فيه و قد عاىن اإلسالم يف الوقت احلايل من اهلجوم الشديد يف عدة قضااي جوهرية وذلك العتبارها أمة حتتضر عدم املؤمنني بدين معني

للذروة يف فريى كثريون أن اإلسالم صار ال ميلك أي أجوبة ألسئلة احلياة املعاصرة حيث يرى كثريون أن منحىن احلضارة العربية اإلسالمية قد وصلت 
ن وصلت إىل مرحلة االحندار وذلك بسبب اضمحالل الدين كتعاليم وروحانيات فصار مركزا يف بعض الشعائر واملظاهر والشعارات وما املاضي واآل

قرون من بداية احلداثة بطئ جدا خاصة يف الدول  3يعربعن تراجع فكري كبري قد اوصل املسلمني إىل تراجع مادي وان التفاعل اإلسالمي منذ 
أن من ن املسلمني لرايدهتم وقيادهتم يف العامل اوجد عندهم حالة من املكابرة وانكار الواقع والزالوا يصرون ابعتبارهم اتباع رسالة مساوية العربية ففقدا

ىل تغيريات حقهم بل واجبهم العودة لرايدة العامل ولذلك حيتاج املسلمون اليوم إلصالحات جذرية تبدا من علوم الدين مرورا ابلعلوم األخرى وصوال إ
الشوق إىل اجتماعية وسياسية وثقافية كبرية للقضاء على حالة اخللل الفكري والعقائدي املتوغل يف العامل اإلسالمي .فكلما ابتعدان يف الزمن زاد 

 نصائح الرسول ولكنه يستتبع زايدة يف األحاديث املوضوعة وظهورا للبدع والفكر اهلدام .
فيا وليس روحيا أو علميا مما يعين ضرورة بذلنا جهد اكرب للحفاظ على الدين واصوله وثوابته وامهها العلم و مما يزيد التشبث ابلنص حر     

كرية املختلفة اداته العظمي وهي العقل املسلم .والغريب ان املسلمون يف القرن الثامن كانوا يشهدون جدال علميا فلسفيا وتنوعا وثراء يف املدارس الف
 القرآن وطبيعة هللا وهو مقياس التحضر يف حني اليوم ال يكادون ثقافة االختالف واحلوار.حىت وصلت لطبيعة 

 
وابلنظر للحركات التصحيحية واإلصالحية الكربى يف التاريخ بشكل عام أوسع من نطاق الداينة جند أهنا كلها متسقة مًعا وكأهنا تسري يف     

لها ختدم بعضها يف تسلسل يكمل بعضها بعضا، وهذا طبقا لقانون احلاجة واالنسجام، نفس اخلط لتحقيق أهداف الدايانت بشكل عام، فك
 فهناك دائما هدف اجتماعي من وراء الدين، والنيب يتحدث عن مشاكل يواجهها اجملتمع أكثر من دعوتة إىل اإلميان بشكل مباشر انطالقًا من

موسى عليه السالم يتحدث عن مشكلة الظلم الذي يتعرض له بين إسرائيل وحاجته لرفع احلاجة إىل التغيري االجتماعي وحتقيق االنسجام النفسي، ف
د يف الظلم )أن أرسل معي بين إسرائيل( ويوسف دعا إىل العدالة االجتماعية )اجعلين على خزائن األرض( ومل يدع إىل اإلميان إال يف موضع واح

ن مشكلة املثلية ومثل ذلك، وشعيب يتحدث عن التطفيف والغش ابمليزان، وهكذا السجن فقط، ولوط عليه السالم جند أكثر حديث اآلايت ع
فحالة املسيح توضح ذلك، فالقوانني الرومانية أكثر حضارة ورقًيا من شريعة كهنة ب ين تكون حاجة البشر هي أساس اإلرسال والتوجيه اإلهلي، 
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نصر الضعفاء، وأمثلة ذلك كثرية كإهناء القطيعة بني يهوذا والسامرة، فالدولة الدينية إسرائيل، فلم ايت بشريعة مثل موسى وإمنا جاء ليوحد األمم وي
ويف القصة الشهرية اليت وردت يف حوار يسوع مع امرأة سامرية يف سوخار اإلصحاح الرابع اليت حكمت صار معاداهتا كفر فكل منهم يكّفر اآلخر، 

سامرية فرفضت فقال هلا سوف لو علميت عطية هللا لطلبيت مين املاء فأعطيك ماًء حيا، قالت له ال  يوحنا ووردت يف براناب طلب يسوع املاء من امرأة
 فيه دلو لك والبئر عميقة، فقال هلا من يشرب من ماء هذا البئر يعطش أيًضا أما املاء الذي أعطيه أان من يشرب منه ال يعطش أبًدا ألنه يصري

احلوار، حىت قالت املرأة السامرية آابؤها سجدوا يف هذا اجلبل والعربانيون يقولون إن موضع السجود يف أورشليم، فرد  ينبوع إىل احلياة األبدية إىل هناية
ق، يسوع املسيح أبنه ستأيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم تسجدون للرب، فاستطرد قائال سيجد الساجدون احلقيقيون للرب ابلروح واحل

عة جدا ألن املسلمني سيشربون من يد حممد صلى هللا عليه وآله يف اآلخرة واملاء والوعاء ترمز للعلم اإلهلي واحلكمة والوحي. ويف هذا رمزية رائ
قض الناموس أو األنبياء، ال يزول حرف واحد أو نقطة  ظنوا أين جئت ألن وضالل اليهود  ابحتكار الدين والكتاب يصححه املسيح بقوله )ال ت

الكل فمن نقض هذه الوصااي الصغرى يدعى أصغر يف ملكوت السماء, ومن عمل وعلم يدعي عظيم يف ملكوت السموات(  واحدة حىت يكون
ليصبح الفرق بني احلق والضالل هو اتباع أوامر هللا من عدمه، وقوله )خاطب يسوع اجلموع والتالميذ قائال على كرسي موسى جلس الكتبة 

فظوا فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعماهلم ال تعملوا ألهنم يقولون وال يفعلون( وهو السبب األساسي لضالهلم والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن حت
ليه السالم اهنم غريوا وبدلوا حبسب اهوائهم وليس ابوامر هللا الن الدين للناس كافة وليس جلماعة واحدة أو لفئة دون غريها مثل قول اإلمام على ع

تعترب بعثة حممد نيب اإلسالم د اعرفوا الرجال ابحلق وال تعرفوا احلق ابلرجال الن الرجل يتغري ام احلق فال الن احلق من عند هللا عن هذا املفهوم املمت
رتني يف العامل وحتتهما حكم البشر ة وقت فاحلاجة الواضحة هلذه الرسالة االخري .والتغيريات العاملية اليت احدثتها بني صراع قوتني كربتني ظاملتني جائ

اإلسالم  تفشي الظلم واالضطهاد واستكمال مسرية املؤمنني يف األمم السابقة وهلذا جاء اإلسالم مناسبا لبيئته ولبيئات أخرى  غري عربية سيدخلها
انيها األمم الغري وهذا من عاملية الرسالة ومن هذا يري بعض الباحثني احتواء القرآن على كلمات غري عربية وان مل يفهمها العرب وقتها ففهم مع

الئكة العربية ومن هذا عبارات مسيحية سراينية وارامية قدمية فكلمة حور عني تعين العنب االبيض وسورة القدر اليت حتكي عن نزول القرآن وامل
ت السابقة وليس املسيحية شبيهة برتنيمة مسيحية قدمية حتكي عن والدة املسيح فالقرآن استمرار لبشارة السماء الن حممد يكمل ويتمم كل الرساال

ق والباطل فقط وحيت املعاين العقائدية مثل فرقان فكلمة فرقانوالسراينية  تعين اخلالص وهكذا صار املسيح خالصا من النار والقرآن فارقا بني احل
اخلنزير وجتنب النساء يف احمليض وأشياء كثرية  وتشابه االحكام بني القرآن وبني شريعة التوراة كبري من صوم وحترمي. فكالمها خالص من النار إىل اجلنة

ا والتشابه حىت يف سلوك األنبياء فعندما اختص موسى سبط الوي الذي هو منه ابلكهانة وعلم الدين فعل ذلك النيب حممد مع اإلمام على عندم
ك فان خطورة احلكم الديين جيعل القتل واالضطهاد ولذل.اراد ان يبلغ الوحي عندما نزلت سورة براءة بقوله ال يؤدي عين اال رجل من أهل بييت 

حيت لو كان يستحق -سعال حسب رأي احلاكم وهي امرب عقبة يف اتريخ اإلسالم كاضطهاد اإلمام أمحد وصموده يف حمنة خلق القرآن وكقتل احلالج
فتح لذلك فا.فان فكرة القتل بسم هللا متوغلة و جيسدها تيارات التكفري واإلرهاب اآلن -القتل ن على األمة املؤمنة الصادقة ان تتجه اجتاه جديد ب

الذين انعم هللا عليهم من ) امللفات الشائكة مرة واحدة وحنسم القضااي الفكرية املعلقة حسما علميا وعقليا يعيدا عن االهواء واملذاهب متبعني طريق
قني والشهداء والصاحلني وحسن اولئك رفيقا   (.النبيني والصدي
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 من ينظر لتاريخ املسلمني نظرة متأنية فاحصة، ميكنه أن يرى مالمح احلكم املدين يف فرتة مهمة من التاريخ، وهي ما يطلق عليها"اخلالفة

هللا عنه .واألكيد عند ا ملسلمني أن فرتة اخلالفة الرشيدة" قبل أن ينتقل احلكم إىل نظام التوريث يف أايم يزيد بعد خالفة معاوية بن أيب سفيان رضي 
ا تؤيد هذا األوىل هي أفضل فرتات اإلسالم، وأن اخللفاء األوائل   رضي هللا تعاىل عنهم   أفضل من بين أمية. حىت أن النصوص القرآنية والسنة كله

 السنة الصحيحة واإلمجاع والقياس. االجتاه وهذا االستنتاج، على أن أصل احلكم يف اإلسالم ليس الدولة الدينية، تؤيده األدلة من القرآن و 
انضباط املفاهيم خطوة أساسية لفهم املصطلحات السياسية والتارخيية والدينية، ومدلول مصطلح املدنية اآلن خيتلف عن املدلول من   
قى األ 1400سنة. وهكذا فإن املفاهيم تتطور من1000سنة، وكذلك من  200سنة، وعنه من 100 ساس واحد سنة وماقبلها، ولكن يب

ا التطور واجلوهر اثبت .فاملدنية بشكل عام أصلها اللغوي مدن، ومن نفس املادة املدينة، فاملرادف اللغوي للمدنية هو احلضارة، ومن لوازم معناه
الذي حيرتم حقوق  والتقدم واالزدهار.وكذلك فإن الدولة املدنية هي الدولة العصرية احلديثة املتقدمة، واجملتمع املدين هو اجملتمع احلضاري

د، اإلنسان.وحصر املدنية يف أهنا ضد الدينية أو العسكرية أو امللكية تعريف انقص. فإن احلكم املدين هو احلكم الرشيد، وهو عكس االستبدا
عية واملساواة.ومن نفس املنطلق فإن احل كم بسم اإلله، مبا مل أيذن به هللا، وابلتايل تدخل أسس كثرية للدولة املدنية منها: العدل واحلرية واملشاركة اجملتم

ى هو دولة دينية ظاملة. أو بشكل أبسط فالدولة الدينية تسلط رجال الدين على الشعب، أو تسلط احلاكم بسلطة الدين أو ابستخدام الكهنة عل
ك امللوك ملكه ألحد، وإمنا الغرض هو الشعب، وهو ضد إرادة هللا الذي أنزل كتبا وأرسل رسال، ليكون الدين خالصا له. فال ميكن أن يعطي مل

 استخالف اإلنسان يف األرض.
مبدأ االستخالف اإلهلي لإلنسان يعترب مدخال مهما لوضوح الفكرة بشكل أكرب فإن االستخالف اإلهلي أييت على مرحلتني أوهلما األمانة  

منها ومحلها اإلنسان( فهي أمانة تكليف، والتكليف له شقان )إان عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن 
ثانية ما االختيار واملسئولية املرتتبة على االختيار، أو بشكل أوضح حرية االختيار، مث احلساب واجلزاء على أساس تصرفات اإلنسان. واملرحلة ال

التكليف وسيد احلواس واجلوارح )ولقد كرمنا بين آدم(. االستخالف ليس استتبع هذا التكليف من رفع لقيمة اإلنسان وتكرميه ابلعقل الذي هو حمل 
الذي للحاكم فقط كما قد يفهممن بعض التيارات الدينية العاملة ابلسياسة، وإمنا االستخالف والتكليف لكل فرد يف األمة، وإن كان على القدر 

م مسئوٌل عن رعيته( فاألب راع واألم راعية وكل مسئول راع حىت احلاكم. وضعه هللا أمانة عليه، وهذا يوضحه احلديث الشريف )كلكم راع وكلك
ق، فالكل راع على مستواه ونطاقه، واآلية جاءت مطلقة لتشمل كل بين آدم، وليس احلاكم أو مجاعة معينة فقط، والدليل على ذلك احلديث الساب

ن، وإن كان وضع اإلسالم منزلة عظمى للحاكم العادل، حلرص اإلسالم الشديد ومثله احلديث )إن هللا مستخلفكم فيها( أي الدنيا فينظر ما تعملو 
 على أداء األمانة فكان يف احلديث )سبعة يظلهم هللا بظله يوم ال ظل إال ظله :إمام عادل(.

ثقافة. وحىت العصر، ولكن ولكن من السخيف أن نقيم مبفاهيم املدنية اليوم عصر اخللفاء والصحابة، الختالف اجملتمع والناس والظروف وال 
، مبا نعيشه اآلن، يبقي اجلوهر اثبت واألشكال تتغري. فمثال مل يعرف العامل وقتها مفهاهيم الدولة أو القومية أو املواطنة أو الدميقراطية أو العلمانية

فرق يف روايته عن قصص األنبياء بني مدينة  ولكن عرف العاملطوال اترخيه العدل والظلم واإلحسان واإلصالح والقهر والتعذيب والفساد.فالقرآن
وآتت   ومدنية وحضارة وبني بدو وبني قرى وقبائل، فمثال يصف القرآن مصر القدمية حبضارهتا يف سورة يوسف :أن امرأة العزيز )أعتدت هلن متكأً،

ب بدو وسكان صحراء أيكلون أبيديهم، وليس كل واحدة منهن سكينا(، وهذا يوضح رفاهية ورقي النظام االجتماعي املتقدم، يف حني أن العر 
لديهم هذا اإلتيكيت املصري القدمي، وإخوة يوسف من بين إسرائيل، عندما جاؤوا من صحراء فلسطني ليسكنوا أرض مصر، جنة هللا يف األرض. 

ملك ومستشارين وسجن، وهو ما ال وصفهم هللا )وجاء بكم من البدو( ويتحدث عن مصر كدولة هلا وزراء وقادة ونظام وقصر وأسواق وجنود و 
وأنه صاحل  يعرفه العرب قبل اإلسالم. فال ميكن احلديث عن البيئة إال مبا يناسبها، فيجب أن يكون يف الذهن مبادئ عن التعبريات والصيغ القرآنية،

 لكل زمان ومكان وأن اإلسالم رسالة وسطية وعاملية.
 اإلسالم، ومع استقرار املفاهيم السابقة عن التعبريات والصيغ القرآنية، مع األخذ يف ابستعراض آايت القرآن اليت تتحدث عن احلكم يف

وذج احلكم، االعتبارالثقافة العربية قبل اإلسالم وطبيعة اجملتمع العريب ابعتباره أول جمتمع خياطب ابلرسالة. جند أن القرآن ال ميكن أن حيدد من
دخلها يف ما بعد، وهو ما حتقق فعال فلم يرد يف القرآن نص على وجوب نظام حكم معني، ولكن ألن الختالف البيئات والعصور واألمم اليت سي

دآن العدل القرآن ال تنقضي عجائبه، وأن هللا أنزله حلياتنا الدنيا واآلخرة، فقد وضع أسس ومبادئ عامة اثبتة يلتزم هبا احلاكم املسلم، ومها مب
ومة قيم اجملتمع اإلسالمي أتكيدا على عدم االستبداد واالنفراد ابلرأي. ووردت آايت كثرية عن ذلك، فعن ومشاركة اجملتمع، وجعل ذلك ضمن منظ

حكمتم بني العدل )أن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان(، )شهد هللا أنه ال إله هو، واملالئكة وألو العلم قائما ابلقسط(، )وإذا حكمتم فاعدلوا()وإذا 
وأورد هللا سبحانه وتعاىل قصص األولني من العادلني لنسرتشد هبا كقصص داود وسليمان، وذكر مقومات امللك الصاحل : الناس أن حتكموا ابلعدل( 

وهي التوحيد وعدم الشرك والتقوى والعلم وشكرالنعم وعدم الطمع، وكذلك الشجاعة يف احلرب والفطنة يف القضاء إىل غري ذلك.كقصة موسى 
عية. فقد تصدرها مفهوم الشورى )وأمرهم شورى بينهم(، القوي األمني ويوسف احلفيظ  العليم.وعن املبدأ الثاين يف القرآن، وهو املشاركة اجملتم
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ؤمنات )وشاورهم يف األمر(، وكذلك وردت البيعة كطريقة للتأييد الهنا كانت ثقافة سائدة يف عصرهم )إذ يبايعونك حتت الشجرة(، )إذا جاءتك امل
عنك(.وحىت آايت ا لعقوابت مل توجه للحاكم، وإمنا لألمة كلها )فاجلدومها(، )فاقطعوا أيديهما(. وعند الصلح بني املتقاتلني )فقاتلوا اليت تبغي(، يباي

مر يف والصلح بني الزوجني )فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها( حىت يف الكفارات والشعائر )حيكم به ذو عدل منكم(. واخلطاب الدائم املست
 ن اي أيها الذين آمنوا حىت يف احلرب اخلطاب للمؤمنني كلهم بال اختصاص وال متييز.القرآ

واألمر مل يظهر مفهوم الدولة بشكلها احلايل يف القرآن، وإمنا ظهر مفهوم السلطة )والية األمر( ، ومل حيدد ما هي نوعية الوالية وال نظامها  
ن يظل فردا واحدا كاخلليفة، وإمنا سيتغري كحالنا اآلن فراعي ذلك اخلطاب القرآين وآيت ابلنص لفظ مطلق يعين كل مسئولية أو مهمة ألن احلاكم ل

على صيغة تشمل كل الظروف والتطبيقات. ومن ذلك )أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم( يف وضع طاعة الشعب للحاكم بطاعة هذا 
وسع املفسرون يف معين أويل األمر ليشمل كل صاحب سلطة، واستقرت غالبية اآلراء على أهنم احلكام احلاكم هلل ورسوله وتنفيذ تعاليم اإلسالم. وت

نهم مبا أنزل هللا وال وعلماء الدين. ويشري القرآن إىل ضرورة عدم اتباع األهواء والتزام احلاكم ابلعدل واحلياد بني افراد األمة بقوله تعاىل )وأن احكم بي
م أن يفتنوك عن بعض ما أنزِل إليك(, )إاّن أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتحكم بني الناس مبا أراك هللا( ويستمر القرآن يف تعليمنا تتبع أهواءهم واحذره

وأموال  أسس إقامة حكم سليم ومنها تقدمي املصلحة العليا على املصاحل الفردية بقوله )قل إن كان آابؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم
هدي القوم قرتفتموها وجتارة ختشون كسادها، ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حىت أييت هللا أبمره، وهللا ال يا

يعترب جزء من الفاسقني(. وحيرص اإلسالم حرصا شديدا على نزاهة احلكم وإبعاد شبهة األموال حىت يبعد الفساد والرشوة واحملاابة، وأن مال الغين 
ال الناس ابإلمث وأنتم منظومة القوة املالية لألمة كلها ولذلك ذكر القرآن )وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أمو 

عروف والنهي عن املنكر)ولتكن منكم أمة تعلمون(ومن لوازم حفظ األمة ومتاسكها وترابطها والتاكيد على املسئولية اجلماعية، ظهر مبدأ األمر ابمل
ت( واملقصود يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر أولئك هم املفلحون. وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينا

مرارا للتاكيد على مفهوم الوحدة ومتاسك اجملتمع ألن هنا أكرب وأمشل من ادعاء حكومة أو مجاعة أو هيئة تطبيقه وحدها دون ابقي اجملتمع واست
ا إليك وما اجملتمع املسلم امتداد للمجتمعات املؤمنة السابقة، وحيمل رسالة عظيمة فيذكر القرآن )شرع لكم من الدين ما وّصى به نوحا والذي أوحين

ازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم(، )وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه(، )وال تن
حفظ  أنكااث(. وأتكيدا على وحدة مصري األمة )واتقوا فتنة ال تصيب الذين ظلموا منكم خاصة (. وألن علم الدين من مهوم األمة األساسية وجيب

يف احلرب اهتم هبم القرآن فورد فيه )وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل العلماء بعيدا عن أتثري احلكم واحلكام حىت يف أصعب الظروف، و 
سلمون حكما فرقة طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون(. كل هذه األسس واملبادئ اليت أرساها القرآن ليقيم امل

عيش الشعب رقيبا على السلطة.عادال بكرامة وتقدم ال يستبد احلاكم على   احملكوم وي
يف السنة النبوية أحدايث ورواايت كثرية تتحدث عن احلكم وعن احلكام من بعده حىت يوم القيامة وأكدت السنة على نفس معاين القرآن     

أن تكون مث يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها مث وفسرهتا بشكل اكثر.واختذ املسلمون القاعدة األساسية يف ذلك احلديث )تكون النبوة فيكم ماشاء هللا 
تكون مث تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء هللا أن تكون مث يرفعها هللا إذا شاءأن يرفعها مث تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء هللا أن 

رفعها هللا إذا شاء أن يرفعها مث تكون خالفة على منهاج يرفعها إذا شاء هللا أن يرفعها مث تكون ملكا جربية فتكون ما شاء هللا أن تكون مث ي
دايتها أبو بكر النبوة(.وهبذا ينقسم احلكم إىل أربع مراحل : وهي مرحلة اخلالفة وغيها رواية )خالفة النبوة ثالثون سنة (، )اخلالفة بعدي ثالثون(،وب

ر اخللفاء الراشدين األربعة كثريا، وتنازل عنها ملعاوية ،وهذه اخلالفة هي النظام الصديق، وهنايتها احلسن بن علي رضي هللا عنه، ومل تدم بعد أبيه آخ
ح شرعا أو الذي يرضي هللا ألهنا ابلشورى، وابختياراألمة، وليست ابلتوريث أو احلرب أو اإلجبار أو غري ذلك. مما حدث يف املراحل التالية وال يص

ا جاءت التسمية لشيوعها.املرحلة الثانية هي امللك العضوض الذي جاء ابلتوريث ومسي عضوضا ألن اترخيا إطالق لفظ اخلالفة على غري هؤالء، وإمن
عده. وورد عن ا لصاحلني استخالصه كان صعبا، واحلفاظ عليه كان شديد الصعوبة، وفيه املؤامرات واملكائد واستمات احلاكم على كرسيه ليورثه ملن ب

وشؤونه وأهنم غري راضني عن حكم بين أمية بعد معاوية. وأهنم تفرغوا للعلم وطلبه وإن كان هذا له أثر كبري يف  أهنم اعتزلوا السياسة وأهلها واحلكم
الفلك النهضة العلمية يف اتريخ اإلسالم نتيجة االستقرار السياسي واالجتماعي، فازدهرت علوم الدين والعلوم الطبيعية والطب والكيمياء علوم 

لسفة واملنطق واألدب والشعر.مث مرحلة امللك اجلربي الذي يعين الديكتاتوري، ويكثر فيه القهر والقتل والدماء وهو العصر واحلساب والعمارة والف
ر الزمان. وتلك اخلالفة على منهاج ا لنبوة الذي نعيش فيه اآلن وتصفه األحاديث أنه زمن الفنت حىت تزيد الفنت إىل خروج اإلمام املهدي يف آخ

عن النيب يف رواية عن هذه األحوال )سيكون بعدي خلفاء وبعد اخللفاء أمراء، ومن بعد األمراء ملوك، ومن بعد امللوك جبابرة، مث خيرج  األخرية.وورد
عتهم األابطرة العثمانيني مويني أمري املؤمنني وتب م ، فذلكرجل من أهل بييت ميأل األرض عدال كما ملئت جوراً ( وكان يلقب حكام العباسيني واأل

ا هللا يف امللوك أو كما يلقبون ابلسالطني واجلبابرة الذين حيكمون اآلن حىت ظهور املهدي سالم هللا عليه. جاءت األحاديث تطالب احلكام أن يتقو 
ليه، ومن ويل املسلمني ،وأن حيافظوا على األمانة ويرعوا امللك الذي منحهم هللا ومن ذلك )اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق ع
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أمانة وأهنا يوم القيامة من أمر أميت شيئا فرفق هبم فارفق به(. يعلمنا النيب قواعد اختيار املسئولني : وهي الكفاءة واألمانة وعدم احملاابة يف قوله )وأهنا 
 خزي وندامة إال من كان أهال هلا وأخذ حبقها وأدى الذي عليه فيها(

و من كبار الصحابة، ومن ذلك قوله )إذا وسد، أوأسند األمر لغري أهله فانتظر الساعة( وقوله ألحد املسئولني أليب ذر   رضي هللا عنه   وه    
زيها عن مجع الزكاة من القبائل عندما جاء أبموال الزكاة، وأموال خاصة أهديت له أن هذه األموال ليست حقه، وأهنا رشوة وفساد حىت لو كان ن

رجل، ألنه من الصحابة فأن األفضل أال أيخذ املسئول أي أموال أوهدااي من الشعب أبدا. هلذا جاءت الوصااي النبوية ،وكانت القبائل حتب هذا ال
ابالحتاد خلف القيادة واحلكام والبعد عن الفوضى ووحدة الصف، ونبذ اخلالف ألن الفتنة أشد من القتل، ولذلك ففي احلديث )ألزم مجاعة 

لنيب )ال تعودوا بعدي كفارا،أو ضالال،يضرب بعضكم رقاب بعض( كما ورد يف احلديث )من ابيع إماما فأعطاه صفقة املسلمني وإمامهم(، وقال ا
قلبه" لضمان  يده، ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع(، وهنا وضع النيب شرطا وهو أن يكون اختيار املسلم إبرادته وليس نفاقا أو حىت إجبارا لقوله "مثرة

صرب فإنه من خرج إخالص الشعب للقي ادة، وصفقة اليد دليل على الراحة النفسية هلذا االختيار والتأييد. ولذلك قال: )من كره من أمريه شيئا، فلي
ة يف من السلطان شربا مات ميتة اجلاهلية( يف حال سري احلاكم على النهج اإلسالمي الصحيح يف احلكم، وهذا ليس معناه السلبية، وعدم املشارك

ة همة كاختيار احلاكم وإمنا التأكيد على التدقيق يف من نؤيد فالنيب شجع على اإلجيابية يف حديثه)من خلع يدا من طاعة لقي هللا وال حجاألمور امل
يف له. ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(،ومثل ذلك)من فارق اجلماعة شربا فكإمنا خلع ربقة اإلسالم من عنقه(، بل وزاد النيب 

نة ربكم( لتوصية ابلوحدة، وعدم االنقسام أبهنا من الطاعة هلل عز وجل )أطيعوا ربكم وصلوا مخسكم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جا
شروطا لطاعة  قد يظن بعض السذج أواملغرضني أن اإلسالم ال يسمح ابخلروج والثورة على احلاكم الفاسد الظامل فإن النصائح القرآنية والنبوية وضعت

عصية فال احلاكم )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق(، ويف احلديث )السمع والطاعة على املرء املسلم فيما احب وكره ما مل يؤمر مبعصية فان أمر مب
رجالً أّم قوما وهم له كارهون(،  مسع وال طاعة(، )ال طاعة ملن مل يطع هللا(، ويف رواية )ال طاعة يف معصية هللا( ويف احلديث أيًضا )لعن هللا ثالاث

م الفاسد وقال عمر بن اخلطاب )فمن ابيع أمريا بغري مشورة املسلمني فال بيعة له(، واتفق علماء املسلمني ابختالف مذاهبهم على ضرورة عزل احلاك
ابة وأن اختلفوا يف حتديد نوع اإلفساد، ولكن املفسد، وخلعه واخلروج عليه وتعيني من حيكم مبا يرضي هللا على هنج وسنة الرسول واخللفاء والصح

كل اتفقوا على وجوب عزل الذي يفسد الدين أو الذي يبتدع فيه ويرغم الناس على البدعة أو أن يرى املسلمون الكفر الصريح من احلاكم. وعلى  
 حال يبقى تعيني احلاكم املصلح من أهم مهمات األمة املسلمة.

ق تنظيم الدولة القانونية وعرفوا عقد وقد عرف العرب قبل اإلسال     م وبعده ما نعتربه اليوم مؤسسات دستورية أو دميقراطية، وكذلك واثئ
معاهدات ومصاحلات واتفاقات بني القبائل وبعضها مثل "حلف الفضول" الذي أهنى حرب الفجار، وهو أشهر أحالف قريش األربعة. ووقت 

ش للمسلمني يف شعب أيب طالب ملدةثالث سنوات. ووقعت قريش البين هاشم وبين عبد املطلب البعثة كانت صحيفة املقاطعة وهي حصار قري
لك، وعلقت يف الكعبة إالأنه بفضل دعاء املسلمني سلط هللا األرضة وآتكلت الصحيفة إال عبارة )بسمك اللهم(، وأخرب النيب  بذلك على وثيقة بذ

 معنواي عظيما للنيب واملسلمني.ووجدت قريش ما أخرب به النيب حقا مما كان نصرا 
ام من وبعد الدعوى كان هناك صلح احلديبية الشهري، مث بعد اإلسالم كانت رسائل النيب إىل امللوك واألابطرة لدعوهتم، وقد صار اخللفاء واحلك

إلتفاقيات املعهودة يف هذا الزمان اليت يعقدها بعده يف على هذا النهج، ولكن تبقى وثيقة مؤثرة يف التاريخ اإلسالمي، بل واتريخ العامل متفوقة على ا
دينة وهي أول الروم والفرس مع األمم اليت انتصروا عليها ألخذ اجلزية.فهذه املعاهدة بني املسلمني واليهود وهو ما يعرف بعهد املدينة أو صحيفة امل

وتكافؤ الفرص فلم تشهد املدينة تفضيل أي من مواطنيها على اآلخر وثيقة دستورية يف التاريخ القدمي، ووضع فيها مبادئ مواطنة احلقوق املتساوية 
املدين بتنظيم اال ابلقانون الذي حيكم هذه الصحيفة وال خيتلف عن الدساتري اليت نعرفها اليوم، ومشل عهد املدينة إثنان ومخسون بندا، وقام الدستور 

ر واليهود والقبائل األخرى وفيه أن يتصدي سكان املدينة كلهم ألي عدوان خارجي العالقة بني مجيع الطوائف يف املدينة من املهاجرين واألنصا
ني أن وللجميع احلق يف اقامة شعائره وتعبده والعجيب أن الدستور وضع الشريعة اإلسالمية كمرجع قانوين للمدينة وذكر بعض املستشرقني واملؤرخ

لتنظيم العالقة بني املسلمني وبني غريهم.ومن بعض البنود اليت وردت فيه  27املسلمني ولتنظيم امور  25النيب ملا وضع بنود الدستور جعل منها 
معهم. أهنم )بسم هللا الرمحن الرحيم( هذا كتاب من حممد النيب رسول هللا بني املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق هبم وجاهد 

فدون عانيها ابملعروف والقسط بني املؤمنني، ومثل هذه املادة أمة واحدة من دون الناس.املهاجرون من قري ش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم ي
 تكررت مع بين عوف وبين احلارث وبين ساعدة وبين جشم وبين النجار وبين عمرو بن عوف وبين النبيت وبين األوس.وبعد ذلك )وأن املؤمنني ال

يف فداء أو عقل. وأن ال خيالف مؤمن موىل مؤمن دونه.وأن املؤمنني أيديهم على كل من بغي أو ابتغي يرتكون مفرحاً بينهم أن يعطوه ابملعروف 
نصر كافراً على دسيعة ظلم أو إمثا أو عدواان أوفسادا بني املؤمنني وأن أيديهم عليه مجيعا ولو كان ولد أحدهم. وال يقتل مؤمن مؤمناً يف كافر، وال ي

جيريعليهم أدانهم وأن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس.وإنه من اتبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غري مظلومني مؤمن.وأن ذمة هللا واحدة 
عنا وال متناصرعليهم. وأن سلم املؤمنني واحدة ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل هللا األعلي سواء وعدل بينهم.وأن كل غازية غزت م
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وأن املؤمنني يبئ بعضهم عن بعض مبا انل دماؤهم يف سبيل هللا( وورد أيضا )وأنه من اعتبط قتال عن بينة فإنه قود به إال أن  يعقب بعضهم بعضا
وايل حممد.وان يرضى ويّل املقتول "ابلعقل"وأن املؤمنني عليه كافة ال حيل هلم إال قيام عليه(، )وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده إىل هللا 

ال من ظلم أو اليهود ينفقون مع املؤمننب ما داموا حماربني(، )وإن يهود بين عوف امة مع املؤمنني لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مواليهم وانفسهم ا
م وان بينهم النصر على امث فانه ال يوتغ اال نفسه واهل بيته(وتكرر هذا البند مع كل القبائل اليهودية .)وأن على اليهود نفقتهم وعلي املسلمني نفقته

 من حارب أهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والرب دون االمث(، )وأن بثرب حرام جوفها الهل هذه الصحيفة .وان اجلار كالنفس غري
ان مرده إىل هللا وايل حممد مضار وال امث .وان ال جتار حرمة اال ابذن اهلها وانه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خياف فساده ف

اهنم اذا رسول هللا وان هللا على اتقي ما يف هذه الصحيفة وابره (، )وأن بينهم النصر على من دهم يثرب واذا دعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه و 
بلهم ( وأخريا )أنه ال حيول هذا دعوا إىل مثل ذلك فانه هلم على املؤمنني اال من حارب يف الدين .علي كل اانس حصتهم من جانبهم الذي ق

 الكتاب دون ظامل أو امث وانه من خرج امن ومن قعد امن ابملدينة اال من ظلم أو إمث(.
 مل يعرف اتريخ اإلسالم يوما صعبا كآخر يوم يف حياة الرسول، وهذه الصدمة الكبرية وأمواج احلزن تروح وجتئ على قلوب املسلمني األوائل

فدان عليه ماء الشؤون وبعد احلزن على  فمنهم املذهول ومنهم املندهش ومنهم الذي يبكي ويقول اإلمام على سالم هللا عليه لو كان املوت يعيده ألن
،)وما الفراق مل تتوقف احلياة فكل من عليها فان وقال هللا )وما حممد اال رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم(

 من قبلك اخللد افان مت فهم اخلالدون (. جعلنا لبشر
عد النيب  وتنعى األرض آخر عهدها ابلسماء وينقطع عصر الوحي ويتذكر الصحابة خطبة النيب انه اختار الرفيق األعلي.واتيت احملنة االويل ب

ينة فقط وإمنا صارت اغلب جزيرة العرب حتت لواء وجيتمع املسلمون االوائل الختيار قائدهم اجلديد والذي يقوم على أمرهم،فاملسلمون ليسوا يف املد
قيفة بعد اإلسالم وكل املناطق هلا والة إال املدينة اليت حتولت لعاصمة للدولة اإلسالمية اجلديدة.وكما كانت دار الندوة قبل اإلسالم كانت الس

قشة املواضيع املهمة.ومسيت هبذا االسم ألن هلا سقفا وكانت لبين اإلسالم وهي مكان مياثل الربملاانت يف وقتنا احلايل كان الناس جيتمعون فيها ملنا
ن مكة ساعدة وراي األنصار ان من حقهم الديين والتارخيي وخدماهتم العظيمة اليت قدموها لإلسالم وللمهاجرين الذين احتضنوهم هاربني بدينهم م

وه إىل أن مات يف أرضهم وكذلك عاصمة الدولة اإلسالمية يف املدينة فرشح وأهنم اسبق أهل اإلميان واهنم محوا النيب يف ضعف اإلسالم واهنم نصر 
ل على األنصار للوالية كبريهم سعد بن عبادة وهو من كبار الصحابة وبدأوا يطلبون له البيعة وبعضهم ابيعه للوالية فعال وكان بعض الصحابة مث

املهاجرين وفيهم أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب   رضي هللا تعاىل عنهما   والزبري وغريهم يف بيت السيدة الزهراء بنت النيب وذهب كبار 
وحاوروهم، وقام عمر بن اخلطاب وخطب فيهم واثين على األنصار وقال عن النيب )لو سلك االانس شعبا وسلك األنصار شعبا لسلكت شعب 

م أاب بكر فابوا كلهم فقال األنصار منا امري ومنكم امري فذكروهم حبديث األنصار(، وقال أن النيب أمر ااب بكر ليصيب ابلناس فايكم حيب ان يتقد
أيب الصديق وابيعوه   النيب )اإلمامة يف قريش( فقال : سعد منكم األمراء ومنا الوزراء فقبلوا هبذا األمر وبدات عملية االختيار الثاين ومت االستقرار على 

عد النيب ملا له من فضائ ل فهو صهر النيب وكان معه يف اهلجرة ومن أول من دخل يف اإلسالم وقدمت عائلته التضحيات كاول حاكم للمسلمني ب
بشرين الكبرية يف سبيل الدعوى مع حسن السرية ألبو بكر قبل اهلجرة، وكان سببا يف دخول كبار الصحابة يف اإلسالم من خالل دعوهتم فغالبية امل

صالة ابلناس يف آخر أايم مرضه رجح هذا كفة الصديق ابالضافة لقربه الشديد من النيب يف حياته.فاختار ابجلنة أسلمواعلى يده وعندما قدمه النيب لل
م املسلمني من بعده.وعني الصديق عم ر املسلمون أاب بكر الصديق للوالية ولقبوه خبليفة رسول هللا وصارت التسمية واشتهر هبا واصبحت حلكا

 فته قصرية املدة ولكنها قوية األثر واملفعول حىت وقتنا هذا.قاضيا كاول قاض يف اإلسالم وكانت خال
ومن ذلك نستنتج أن اإلسالم عرف الدساتري وبىن الدولة على أسس من العدالة واملساواة وعقد املعاهدات وكان هلا جيش وقيادة سياسية     

الشوري كاساس للحكم فكانت دولة اإلسالم مدنية ابمتياز فإن أاب  خبالف القيادة الدينية الروحية وعرف أنظمة اقتصادية كالزكاة والصدقات وحدد
إلسالمية بكر كان خيارا بشراي على أساس الكفاءة وحسن السرية وجاء حتقيقا للمصاحل وليس عيبا أبدا أن يكون اختيار القائد يف الدولة املدنية ا

ة كما يروج البعض وكان ال ضري وال إمث من عدمه اختياره للخالفة فاألنصار ابيعوا حتقيقا ملصلحة دينية فلم يكن تعينا من هللا  فهي ليست دولة ديني
على ذلك  زعيمهم اوال وان كان االختيار بتوفيق من عند هللا فأنه ال يغري القاعدة األساسية فالصحابة واخللفاء كانوا استثناءا.والدليل األكرب

عن اخلالفة وكذلك قيادة اجليش، واألهم من ذلك الشؤون الدينية ومنها مجع القرآن ابشراف  اهناعرفت الفصل بني السلطات فالقضاء كان مستقال
مل زيد بن اثبت رضي هللا عنه ألن اخلليفة ليس كالنيب الذي كان حاكما وسياسيا ومفتيا وقاضيا وقائدا للجيوش . وليس أدل على أن اإلسالم 

احلكم وحقوق الشعب وواجبات احلاكم أن جند طريقة اختيار كل خليفة ختتلف عن من كان يفرض اي نظام لالختيار بعكس ما اكد على مبادئ 
من اختيار قبله ولكنهم مجيعا ساروا على النهج القومي فعمر واله أبو بكر يف هناية حياته وكتب عثمان كتاب الوالية قبل موت أبو بكر.وعثمان جاء 

الرمحن بن عوف حكما بني علي وعثمان فزهد على فيها، ولكن بعد الفتنة واستشهاد عثمان ابيع  الستة الذين رشحهم عمر واستثنا ابنه وصار عبد
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اوية وبعده املسلمون على بن أيب طالب فلم يتأخر عن خدمة اإلسالم، وبعده توىل احلسن فرضي هللا تعاىل عنهم مجيعا وأحلقنا هبم، وتنازل احلسن ملع
 سلكت الوالية مسلكا جديدا.

 
 واإلمامة الخالفة

 
عدى مسألة اخلالفة إىل      تعد اإلمامة هي نقطة اخلالف الرئيسي بني السنة والشيعة، ولكن هذا اخلالف يشتمل على أبعاد كثرية قد تت

ن اإلمام يعني من قبل هللا بشكل مباشر فهو جوانب دينية واترخيية واجتماعية. إذ يرى الشيعة أن األحق ابخلالفة هو اإلمام علي وأبناؤه من بعده وأ
ادها احلايل إما منصوص عليه أو يعلن اإلمام من خيلفه بوحي أو اتييد من هللا. وهذا هو عني اخلالف بني الدولة الدينية يف الطائفة الشيعية، وامتد

 مسائل كثرية ولكنهم على اختالف علمائهم وطوائفهم ومنذ ألف والية الفقيه والدولة املدنية عند اتباع مدرسة اخللفاء.فالشيعة يتفقون مع السنة يف
صله وربعمائة عام يتنازعون مع السنة يف كثري من املسائل اليت ميكن التغاضي عنها،وتوضح رواية الكليين يف أصول الكايف اخلالف األساسي وأ

لى الصالة والزكاة واحلج والصوم والوالية, قال زرارة وأي شيء من وجذوره  يف روايته عن زرارة عن أيب جعفر )بين اإلسالم على مخسة أشياء :ع
هللا ذلك أفضل فقال: الوالية أفضل ألهنا مفتاحهن والوايل هو الدليل عليهن قلت مث الذي ذلك يف الفضل؟ فقال : الصالة أن رسول هللا   صلى 

يف الفضل؟ قال الزكاة ألنه قرهنا هبا وبدا ابلصالة قبلها وقال رسول هللا صلى  عليه وسلم   وقال هللا الصالة عمود دينكم، قال: قلت: مث الذي يليها
ليه سبيال هللا عليه وآله :الزكاة تذهب الذنوب .قلت وما الذي يليها يف الفضل؟قال احلج قال هللا عز وجل "وهلل على الناس حج البيت من استطاع ا

 صلى هللا عليه وآله: حلجة مقبولة خري من عشرين صالة انفلة، ومن طاف هبذا البيت طوافا ومن كفر فإن هللا غين عن العاملني " وقال رسول هللا
م آخر أحصي فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه غفر هللا له. وقال يف يوم عرفة ويوم املزدلفة ما قال :قلت فماذا يتبعه؟ قال الصوم قلت :وما ابل الصو 

ليه وآله الصوم جنة من النار قال :مث قال : إن أفضل األشياء ما إذا فاتك مل تكن منه توبة دون أن ذلك اجلمع؟ قال:قال رسول هللا صلى هللا ع
ه أديت ترجع إليه فتؤديه بعينه إن الصالة والزكاة واحلج والوالية ليس يقع  شيء مكاهنا دون أدائها وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت في

نب بصدقة، وال قضاء عليك وليس من تلك األربعة شيء جيزيك مكانه غريه ,قال :مث قال ذروة األمر وسنامه مكانه أايما غريها وجزيت ذلك الذ
سلناك عليهم ومفتاحه وابب االشياء ورضا الرمحن الطاعة لالمام بعد معرفته ,ان هللا عز وجل يقول :"من يطع الرسول فقد أطاع هللا ومن توىّل فما أر 

ام ليله وصام هناره وتصدق جبميع ماله وحج مجيع دهره ومل يعرف والية ويل هللا فيواليه ويكون مجيع اعماله بداللته إليه ما  حفيظا" أما لو أن رجال ق
األخرى كان له على هللا عز وجل حق يف ثوابه وال كان من أهل اإلميان،مث قال اولئك احملسن منهم يدخله هللا اجلنة بفضل رمحته،وبعض الرواايت 

 ة.مل يناد بشيء من االركان اخلمسة مثل الوالية وان الناس عملوا أبربعة وتركوا اخلامسة واملقصود أهل السنة وأهنم تركوا العمل ابلوالي ذكرت انه
 

ن كامال وذكر الشيخ املفيد وهو من أعالم الشيعة اإلمامية أن إمام الدين ال يكون إال معصوًما من اخلالف هلل تعاىل عاملا جبميع علوم الدي    
مث يف  يف الفضل من الكل ابلفضل عليهم يف األعمال اليت يستحق هبا النعيم املقيم وابستعراض بعض آرائه :اإلمامة بعد النيب يف بين هاشم خاصة

ص عليه ابإلمامة بعد على واحلسن واحلسني، ومن بعد يف ولد احلسني دون ولد احلسن إىل هناية العامل. رسول هللا استخلف أمري املؤمنني يف حياته ون
عد وفاته ومن دفع ذلك قد دفع فرضا من الدين. ورسول هللا نص على إمامة على بن احلسني وأبوه وجده نصا عليه كما نص عليه الرسول.األئمة ب

ائمتنا ابلنبوة دون ان يكون رسول هللا اثنا عشر إماما .كان من أنبياء هللا عز وجل حفظة لشرائع الرسل وخلفائهم يف املقام.منع الشرع من تسمية 
ئمة ال العقل مانعا لذلك. رسول هللا يشفع يوم القيامة جلماعة من مرتكيب الكبائر من أمته وامري املؤمنني يشفع يف أصحاب الذنوب من شيعته وا

هم عند التمكن بعد الدعوة هلم واقامة حممد يشفعون كذلك وينجي هللا بشفاعته كثريا من اخلاطئني أصحاب البدع كلهم كفار وعلي اإلمام ان يستتيب
األئمة  البينات عليهم فإن اتبوا عن بدعهم وصاروا إىل الصواب واال قتلهم لردهتم عن اإلميان ومن مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار.

األئمة سهو يف شيء من الدين وال ينسون شيئا من  معصومون كعصمة األنبياء وال جيوز منهم صغرية إال ما قدم ذكر جوازه على األنبياء.ال جيوز من
ن األحكام .ليس بواجب عصمة والة األئمة وواجب علمهم جبميع ما يتولونه .لالمام ان حيكم بعلمه كما حيكم بظاهر الشهادات.جيوز أن تغيب ع

لعذر احلاصل ألئمتنا من ترك إقامة احلدود وتنفيذ اإلمام بواطن االمور فيحكم فيها ابلظواهر وإن كانت على خالف احلقيقة عند هللا تعاىل .ا
 األحكام هو عدم متكينهم منها من قبل من جعل لنفسه حق إقامة اإلمام من أهل احلل والعقد.

 
وأخرج الكليين من حديث حممد بن حيي عن ابن أيب نصر )قلت أليب احلسن الرضا عليه السالم إذا مات اإلمام مب يعرف الذي بعده؟     

ا ل لإلمام عالمات؛ أن يكون أكرب ولد أبيه ويكون فيه الفضل والوصية ويقدم الركب فيقول إىل من أوصى فالن؟ فيقال إىل فالن والسالح فينفقا
ح سال مبنزلة التابوت يف بين إسرائيل تكون اإلمامة مع السالح حيث كان(. وزاد يف رواية )وأما املسائل فليس فيها حجة( واملقصود ابلسالح هو

 النيب كما ورد يف حبار األنوار ويرمز للعلم.
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روى الصديق يف معاين األخبار )عن النيب صلى هللا عليه وآله :خلقت  أان وعلي بن أيب طالب عليه السالم من نور واحد نسبح هللا مينة     
اجلنة وحنن يف صلبه ولقد هم ابخلطيئة وحنن يف صلبه  العرش قبل أن خيلق آدم أبلفي عام فلما ان خلق هللا ادم جعل ذلك النور يف صلبه ولقد سكن

 انتهي ولقد ركب نوح السفني وحنن يف صلبه ولقد قذف إبراهيم يف النار وحنن يف صلبه فلم يزل ينقلنا هللا من اصالب طاهرة إىل ارحام طاهرة حىت
ايب طالب وجعل يف النبوة والربكة وجعل يف على الفصاحة بنا إىل عبد املطلب فقسمنا بنصفني فجعلين يف صلب عبد هللا وجعل عليا يف صلب 

من حديث والفروسية (ويف رواية أخرى )فاما النبوة حملمد عبدي ورسويل واما اإلمامة فلعلي حجيت وويل ولوالمها ما خلقت خلقي (.وورد يف الكايف 
 مل يزل متفردا بوحدانيته مث خلق حممد وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر مث حممد بن سنان عن أيب جعفر الثاين اجلواد عليه السالم )أن هللا تبارك وتعاىل

ن يشاء هللا خلق مجيع األشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فلم حيلوا ما يشاءون ومل حيرموا ما يشاءون ومل يشاءوا إال أ
ون الغيب منها ستة أحاديث مشهورة يف الكايف حتت ابب أن األئمة يعلمون ما كان وما تبارك وتعاىل( ووردت رواايت كثرية عن أن األئمة يعلم

 يكون وأنه ال خيفي عليهم شيء ورد بعض علمائهم األحاديث كلها ومنهم من ضعفها ومل يصحح  منها إال رواية واحدة مثل اجمللسي وورد فيها
ى عباده  مث خيفي عنهم اخبار السماوات واألرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما )على لسان الباقر أترون ان هللا افرتض طاعة اوليائه عل

طن وأان فيه قوام دينهم؟( ويف رواايت عن األئمة وشاهنم وخصائصهم ما اورده الكشي عن امري املؤمنني عن قوله )أان األول واآلخر والظاهر والبا
فن النيب، وعندي العلم الظاهر والباطن بتعليم النيب يل وبربكة هللا على وأان من خيرج املهدي من وارث األرض( أي أول املسلمني وآخر من يد

ى عباده( أحفادي. ومن ذلك أيًضا ما ورد عن اإلمام الباقر يف أصول الكايف )حنن وجه هللا وحنن عني هللا يف خلقه وحنن يده املبسوطة ابلرمحة عل
 ويف احلديث ان هللا يد ومسع وبصر ورجل العبد الذي حيبه وهل يوجد من حيبهم هللا أكثر من االئمة؟ويف رواية أخرى لكوهنم عبادا رابنيني وأولياء هلل

ينية ختضع )حنن لسان هللا وحنن وجه هللا وحنن عني هللا يف خلقه(وذكر املرجع روح هللا اخلميين أن لإلمام مقاما حممودا ودرجة سامية وخالفة تكو 
رهتا مجيع ذرات الكون. إال ان هذه العصمة املطلقة غري متفق عليها فنراها حمدودة عند اصحاب املدرسة االصولية الشيعية.وكذلك العلم لواليتها ويط

 للمعصوم والوالية مقيدة مثل ذلك إذ يرون تفوق بعض األنبياء على االئمة يف اخلصائص أو املراتب ومنهم من أنكر الوالية التكوينية
 ووضعهم يف مرتبة بني االسوة والواسطة أي أهنم ينقلون أحاديث النيب إهلاما أي علما لُدنّ ًيا كشفًيا. ومثل ذلك بعض اإلخباريني. والتشريعية

 
غري الوالية التكوينية هي من األمور اليت يتم حبثها عند التعرض لإلنسان املعصوم أو الصاحل  سواء كان نبيا أو إماما أو وليا وهي مسالة     

ون خمتصة ابلشيعة وحدهم بل ابملسلمني كلهم ومن غري املسلمني. الوالية التكوينية هي القدرة على التصرف بدون توسط البدن، والقدرة قد تك
ارق خلو مطلقة أو مقيدة على حسب حدود التفويض اإلهلي اي اهنا قدرة الويل على فعل االشياء ان اراد ابرادة هللا وتسديده.وهي مثل املعجزات وا

حماور : وهي علم الكتاب والقدرة على  3اليت أجراها هللا على أيدي األنبياء واألولياء واالوصياء اليت اوردها القرآن يف قصصه .وميكن إثباهتا على 
عدها والايت املعجزات وقدرة األئمة على فعل ما يريدون .فالوالية التكوينية والوالية التشريعية اتلية لوالية هللا اي أن والية هللا  والية كربي وما ب

التكوينية  صغري فاإلمام له والية سياسية ودينية وتكوينية وتشريعية وعرفانية هذا حبسب اختالف املدارس الفقهية. وأن العامل األساسي يف الوالية
ومن امثلتها إحياء املويت وشفاء املرضي للمسيح عند غالبية الشيعة هي أهنا تفويض من هللا هلم لعلو منزلتهم للتصرف يف الكون إبذن هللا ومشيئته .

واملباح  وكرسي سليمان ووزيره العامل ابلكتاب وقصص موسى واخلضر وذي القرنني وغريها كثري. والوالية التشريعية ترتبط ابحلالل واحلرام والواجب
هم ال البيت هلم منزلة تكوينية وتشريعية وان توسع فيها واألحكام الشرعية بشكل عام وعلى كل حال اتفق املسلمون على أن للصاحلني ويف مقدمت

اهنا  الشيعة أكثر لقوهلم بعصمة االئمة واختلفنا على مقدار وسعة هذه القدرة ضمن دائرة حمددة وكذلك اخلالف هل الوالية التكوينية دائمة،أم
 قبوهلا أمرا اختياراي لقبول احلق. عرض زائل .ويشرتط يف الوالية التنكوينية عدم اإلجبار لتنايف ذلك مع العدل ف

 
ويظهر تشابه شديد يف أساليب الفكر السين مع الشيعي وإن اختلفا يف الوسائل واألدوات والنتائج، ولكن التطابق واحد يرجع لوحدة     

فتني من الرواة غري متفق عليهم األصل وهو القرآن واالختالف الختالف الفروع من حيث مصادر تلقي السنة النبوية،فالعدول والثقات يف الطائ
 ولكن هناك اتفاق على بعض الصحابة كثقات وعدول و جند تشابه كبري بني املدرسة السلفية ومدرسة أهل احلديث واملدرسة األصولية واملدرسة

ة العرفانية الشيعية.بل أن املالحظ ان عددا االخبارية وجند البعد الفلسفي العقالين الراقي يف األشعرية واملاتريدية واملتصوفة بشكل عام يشابه املدرس
أتثري من علماء الطائفتني أخذ العلم عن املخالفني فايب حنيفة رمحه هللا اهم فقهاء املذاهب السنية أخذ العلم عن اإلمام جعفر الصادق وجند 

 لكربى.مؤلفات ابن عريب وأيب حامد الغزايل وابن سينا وفخر الدين الرازي واضحا يف كتب الشيعة ا
عتربها السنة دليل على النص الئمة الشيعة فقد قال      وردت اإلمامة يف القرآن بطرق وصيغ خمتلفة متحدثة عن موضوعات كثرية وابلطبع ال ي

أولياء الرمحن مثل  هللا عن أئمة الضالل والباطل مثل فرعون )وجعلناهم ائمة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال ينصرون (وهذا مثال اولياء الشيطان اما
األنبياء والصاحلني واتباعهم فقد ضرب هللا مثال بسيدان موسي عليه السالم )ونريد ان منن على الذين استضعفوا وجنعلهم أئمة وجنعلهم 
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القرآن معان مشاهبة مثل الوارثني(وجاءت اإلمامة يف القرآن مبعين القائد أيًضا فيحكي القرآن عن يوم القيامة )يوم ندعو كل اانس ابمامهم (وأورد 
ذا املعين امللك، ولكن اإلمامة مبعناها الواسع املشتمل على رائسة الدين والسياسة سواء كانت لنيب، أو لويل أو مرشد صاحل عادل مؤيد من هللا وه

رة يوسف أورد هللا قصة العزيز، خيتلف عن امللك الذي هو جمرد معين سياسي ومثال على ذلك )وكان ورائهم ملك ايخذ كل سفينة غصبا( أو يف سو 
وهو وزير أو قائد اوحمافظ وهي ختتلف عن اإلمامة أيًضا ووصف هللا حاكم مصر ابمللك كقوله )وقال امللك إين أرى سبع بقرات (، )صواع 

 موضعني أساسيني)وجعلنا منهم ائمة امللك()يف دين امللك(، ولكن اإلمامة ابملعىن الذي عند الشيعة وهو اإلمام املؤيد من هللا وهو ليس بنيب ورد يف
اة وكانوا لنا عابدين( يهدون ابمران ملا صربوا وكانوا ابايتنا يوقنون (،)وجعلناهم ائمة يهدون ابمران واوحينا اليهم فعل اخلريات واقام الصالة وايتاء الزك

ؤمنني بشكل عام إال أن حكمها يسري على املسلمني واتفق وبرغم ان اآلايت اتيت يف سياق احلديث عن بين إسرائيل، أو األمم السابقة من امل
لقيادة الرابنية الغري مرتبطة ب زمان وال مكان املسلمون أن من صفات األئمة التقوى وااللتزام ابمر هللا والصرب واليقني والصالة والزكاة وهي صفات ا

املسلمني أيًضا، ولكن اخلالف هو يف تفسري معين االئمة فالشيعة  ألهنا اثبتة يف كل األمم وهو ما يؤكد القول أبن حكم اآلايت يسري على
مة حيصروهنم يف آل البيت واإلثنا عشر إمام فقط أما السنة فلهم وجهة نظر متوسعة، وهي أن كل ويل صاحل تتوافر فيه هذه الصفات هو من األئ

أو العلماء العاملني األتقياء.ويف قوله تعاىل )أن إبراهيم كان أمة قانتا هلل وابلطبع يتقدمهم ال البيت والصحابة واالولياء والصاحلني وحىت احلكام، 
عين اماما وقد غايل بعض الشيعة يف وض ع حنيفا(واألمة تعين اجلماعة أو الطائفة ولكن إذا اجتمعت الصفات اخلريية يف شخص واحد فهنا امة ت

 راهيم كان نبيا مث ارتقي لدرجة اإلمامة.مرتبة اإلمام أعلى من النبوة مستدلني هبذه اآلية أي أن إب
 

الرواايت عن النيب يف هذا املوضوع متعددة عند الطائفتني وختتلف درجة صحتها ما بني صحيح عند الطائفتني وما بني الصحيح عند     
ل إىل غري ذلك.ومما أحدث إشكاال عند أحدمها دون اآلخر وما بني االتفاق يف املعين مع اختالف الفاظ الرواية وما بني الضعيف املوضوع الباط

القليل منهم دراسة الرواايت اليت تتحدث عن اإلمامة أو اخلالفة أو الوالية واإلمارة بشكل عام عدم االتفاق بني الطائفتني على الرواة وصدقهم،إال 
أخرى.وإن كان قدأخذ بعض احملدثني الرواايت عن  وحىت اختالف مواضيع البحث الفقهي بني الطائفتني فما هو مقبول يف طائفة ال ميكن قبوله يف

املسالة الطائفة األخرى، واوردوا رجاهلا يف كتبهم يف كتب الرجال أو علم اجلرح والتعديل إال أن الرجوع للقران ال يعترب فيصال حامسا يف تلك 
اخلاصة وتبقى التقية عند الشيعة مسألة يصعب معها الختالف التفاسري بني الطائفتني وحىت اختالف املؤرخني لألحداث كل حبسب وجهة نظره 

لذلك التحقيق وشيوع التأويل عندهم خبالف أهل السنة الذين ال يعملون ابلتقية ،وغالبيتهم ال يتأولون، وإن قاموا بتاويل بعض النصوص وضعوا 
ئفة الشيعية فكتبهم هي االشهر واالكثر انتشارا .وتظهر ضوابط واضحة صارمة ،ولكثرة أعداد أهل السنة تقريبا أربعة أو مخسة أضعاف أعداد الطا

هذه املشكلة بوضوح يف عدة مؤلفات تنسب الهل السنة وكل ما فيها شيعي فاإلفكار واألسلوب والصياغة ختتلف متاما عن مناهج أهل السنة 
كتب الشيعة مثل غاية املرام للسيد هاشم البحراين)اعتمد على   وحىت األحاديث، والتفاسري الواردة فيها ال توجد مثيالهتا يف كتب السنة وإمنا تكثر يف

دوزي مصادر سنية( وكتاب على القرآن الية هللا العظمي السيد صادق الشريازي حيث اعتمد يف حبثه على كتاب ينابيع املودة الشهري للحافظ القن
ا( اليت يستدل هبا الشيعة وكذلك مشكلة الضبط التارخيي فتشابه األمساء احلنفي وكتابني للحاكم احلسكاين احلنفي وهي اكثر املؤلفات السنية )ظاهر 

يين بني العلماء يوقع يف لبس فمثال من أكابر علماء السنة اإلمام اجلويين إمام احلرمني وصاحب كتاب فرائد السمطني إبراهيم بن حممد احلمو 
ل با ومثل ذلك العامل السين الكبري واملؤرخ ابن جرير الطربي الذي خيتلف عن الشيعي الشافعي اجلويين ومن يقرأ  كتب احلمويين جيدها شيعية قلبا وقا

 ابن جرير بن رستم الطربي صاحب كتاب اإلمامة والسياسة، وله أيًضا اتريخ الرسل وامللوك واالحاديث اليت تتحدث عن اإلمامة عند الشيعة،
هل السنة )من مات وليس يف عنقه بيعة مات ابلطبع كثرية ولكن عند السنة منها ما خيالف الراي الشيع ي ومنها يوافقه ولكن احلديثني االشهرعند أ

ن ميتة جاهلية( )من مات بغري إمام مات ميتة جاهلية( )من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية( وكلها بني الصحيح واحلسن ولكن اخلالف أ
ة فيعتربون كل ويل أمر هو إمام ولتفسري هذا املعين عند السنة حديث)أن السامع املطيع ال الشيعة حصروا اإلمامة يف أئمتهم االثين عشر أما السن

نقباء  حجة عليه وإن السامع العاصي ال حجة له( وورد أيًضا بطرق صحيحة، والفاظ متعددة أن بعد النيب إثنا عشر إماما أو اثنا عشر امريا كعدة
 دين، ولكن السنة ال يقولون ابلنص على االثناعشر الثابتني املعينني عند الشيعة.بين إسرائيل كلهم من قريش وأهنم يقيمون ال

وبرغم كل هذا اخلالف حول السلطة واحلكم والرواايت والتفاسري ومنازل األولياء والصاحلني إال أن ما أمجع عليه املسلمون هو املنزلة     
زوجل ذكرهم يف كل ركعة من صلوات املسلم وأنزل هللا فيهم خاصية الطهارة التطهريية )إمنا العظيمة اّلل البيت اليت ال يضاهيها منزلة فوضع هللا ع

ها يف يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا(وصح من احلديث املعروف حبديث الكساء برواية أم املؤمنني أم سلمة رضي هللا عن
خمتلفة، ومع تعدد الرواة فإن رسول هللا كان ببيتها على منامة له عليها كساء خيربي فجاءت فاطمة رواايت السنة والشيعة على حد سواء وأبلفاظ 

"إمنا رضي هللا عنها بربمة )وعاء به طعام( فقال النيب : ) ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا فدعتهم فبينما هم أيكلون إذ نزلت على رسول هللا 
يت ويطهركم تطهريا"فأخذ النيب بفضلة أزراره فغشاهم إايها مث أخرج يده من الكساء وأومأ هبا إىل السماء، مث يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل الب
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على  قال : اللهم هؤالء أهل بييت وخاصيت فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ثالث مرات(فقالت : السيدة أم سلمة وأان اي رسول هللا قال : انك
سياق اآلايت يف القرآن فاهنا معين عاما اّلل البيت، وهم كل من حرم الصدقة بعد النيب من أهله غري املفهوم الضيق عند خري مرتني .وابلعودة إىل 

االجتماعية وأنه قدوة للمؤمنني، وان اّل بيته قدوة أيًضا وتعط ينا صورة الشيعة املقتصر على احلديث فقط، فالسورة بشكل تتحدث عن النيب وحياته 
االرحام  ع ازواجه وبناته لكي يتعلم منها املؤمنني واملؤمنات فففي بداية السورة جند)النيب اويل ابملؤمنني من انفسهم وازواجه امهاهتم واولواعن تعامله م

عض(أي أن قريب النيب تفوق كل قريب وعلي املسلم ان يفضل النيب واهله على نفسه واهله.وعن سياق اآلايت )اي ايها النيب  قل بعضهم اويل بب
ع النيب الزواجك (ويستمر اخلطاب )اي نساء النيب لسنت كاحد من النساء(حىت آية التطهري وبعدها يدل هللا املسلمني على كل خري يف اشارته التبا 

هناية اآلية)أعد هللا هلم  وال بيته وأزواجه التنه االسوة احلسنة كما ورد يف نفس السورة فيقول هللا )ان املسلمني واملسلمات و املؤمنني واملؤمنات( حىت
لب من املسلمني مغفرة وأجرا عظيما(. ومن آايت القرآن يف هذا املعين أيًضا )قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القريب( واملعروف أن النيب مل يط

 غري تلك املودة آلل بيته وهو مل يطلبها من تلقاء نفسه بل هي أمر من هللا تعاىل.
 

ليه الرواايت واألحاديث يف هذا الشأن كثرية، وتتنوع درجتها بني االتفاق بني الطائفتني والوضع واملغاالة الغري مقبولة، ولكن مما اتفق ع    
اء مبحديث الثقلني أو حديث الغدير وهو عند أهل السنة اثبت وصحيح يف حجة الوداع، ففي رواية عند مسلم عن زيد بن أرقم أن النيب قام خطيبا 

ا كتاب هللا فيه يدعي مخا بني مكة واملدينة مث قال )أما بعد :أال أيها الناس إمنا أان بشر يوشك أن أييت رسول ريب فأجيب وأان اترك فيكم ثقلني أوهلم
أذكركم هللا يف أهل بييت(، اهلدي والنور فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به فحث على كتاب هللا ورغب فيه مث قال :وأهل بييت أذكركم هللا يف أهل بييت 

وعند أهل السنة أهل البيت يشمل أهل الكساء وزوجات النيب وال على وآل عقيل وال جعفر و ال العباس.ويف رواايت أخرى عن ايب سعيد 
يت أهل بييت وان اللطيف اخلدري رضي هللا عنه )اين اترك فيكم الثقلني كتاب هللا عز وجل وعرتيت كتاب هللا حبل ممدود من السماء إىل األرض وعرت 

اين تركت اخلبري اخربين اهنما لن يفرتقا حىت يردا على احلوض فانظروين مب ختلفوين فيهما(.واستخرج العلماء معان أعمق من احلديث بربطه حبديث )
ل البيت هم مصدر اساسي للسنة فيكم ما ان متسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب هللا وسنيت (ويف رواية أخرى  )وعرتيت أهل بييت(وهي أن آ

النبوية الصحيحة ويدل على ذلك رواايت عائشة وابن عباس رضي هللا عنهما لالحاديث،وحديث )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين( فاوجب 
اسرتمحوا فرمحوا (، )األمراء يف قريش النيب األخذ بسنة اإلمام على وابقي اخللفاء.ويف شأن اخلالفة )االئمة من قريش ما حكموا فعدلوا ووعدوا فوفوا و 

اال كبه هللا يف النار ابرارها امراء ابراها وفجارها امراء فجارها (، )ان األمر ال يزال يف قريش ما بقي منهم اثنان()أن هذا األمر يف قريش ال يعاديه احد 
ول هللا مغضباً حىت استوى على املنرب فحمد هللا وأثىن عليه مث على وجهه ما اقاموا الدين( وروى أبوالشيخ عن على كرم هللا وجهه قال: )خرج رس

هللا قال: ما ابل رجال يؤذونين يف أهل بييت، والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حىت حيبين، وال حيبين حىت حيب ذرييت(، ولذلك قال أبو بكر رضي 
)من أبغض أهل البيت فهو منافق(. وعن أيب سعيد أنه قال: )ال يبغضنا  عنه: )صلة قرابة رسول هللا أحب إىل من صلة قرابيت( وروى أمحد مرفوعاً 

رتيت( أهل البيت أحد إال أدخله هللا النار( رواه احلاكم وصححه على شرط الشيخني. وعن أيب سعيد أنه قال: )اشتد غضب هللا على من آذاين يف ع
بني الطائفتني مثل حديث السفينة )إمنا مثل أهل بييت فيكم كسفينة نوح  رواه الديلمي .اختلفت درجة صحة  بعض الرواايت يف شان أهل البيت

 من ركبها جني ومن ختلف عنها غرق(، )يف كل خلف من اميت عدول من أهل بييت ينفون عن هذا الدين حتريف الضالني وانتحال املبطلني واتويل
(، )من احب ان حييا حيايت وميوت ميتيت ويدخل اجلنة اليت وعدين هبا ريب وهي اجلاهلني اال وان ائمتكم وفدكم إىل هللا تعاىل فانظروا من توفدون 

ه جنة اخللد فليتول عليا وذريته من بعدي فاهنم لن خيرجوكم من هدي ولن يدخلوكم ابب ضاللة (، )إمنا مثل أهل بييت فيكم كباب حطة من دخل
انفع يف سبعة مواطن اهواهلن عظيمة :عند الوفاة ويف القرب وعند النشور وعند غفر له(.واورد الصدوق يف اخلصال واالمايل)حيب وحب أهل بييت 

 الكتاب وعند احلساب وعند امليزان وعند الصراط(.
 

حلب هللا واحبوا أهل بييت حليب (، يف  رواية ويبقي القول االوضح والعظم يف تلك املسالة هو حديث )احبوا هللا ملا يغذوكم به من نعمه واحبوين 
ن اخلطاب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وآله )كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة اال سبيب ونسلي(على الرغم من ذلك يصر دعاة عم ب

على ق والردة الفتنة من املتطرفني كالنواصب أو غالة الشيعة على االساءة للرموز وللثوابت كاإلهانة والسب واللعن والتقليل من القدر والوصف ابلنفا
 اخللفاء األربعةاو أمهات املؤمنني أو أهل البيت رضي هللا عنهم مجيعا، وهو ما اليرضاه وال يقره غالبية املسلمني من الطائفتني.

 
 الخالفة على منهاج النبوة

 
ة مناذج تطبيقية فوضع مل يفرض اإلسالم منوذجا حمددا لصورة احلكم ليجرب الناس عليها، ولكن وضع يف القرآن أساس احلكم وبينت السن    

آن ظروف الزمان واملكان والثقافة واحلضارة يف اعتباره حينما فرض التشريع وجعلها قسمني قسم اثبت يف اصل العقيدة أوضحته النصوص يف القر 
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املتخصصني واجلزء اآلخر يشمله والسنة وهي شروط احلكم يف اإلسالم كالعدل والشورى واملصلحة العامة واملسئولية اجلماعية واالستعانة ابهل العلم و 
تضاه حديث )أنتم أعلم بشؤون دنياكم( والسياسة واحلكم من أمور الدنيا كقول عمر بن اخلطاب عن ايب بكر الصديق يوم السقيفة ان رسول هللا ار 

يف الرتاث اإلسالمي أن القائد العسكري  لديننا أفال نرضاه لدنياان ومقولة ابن تيمية ان الكفاءة هي معيار احلكم وليس اي معيار آخر وجري العرف
 القوي الفاجر أفضل من الضعيف التقي العابد، ألن نفع القوي على فساد خلقه إمنا ميتد للجنود أما فساده فيقتصر على نفسه وحسابه على هللا

بني احلضارة والتقدم واإلسالم، ألن التشريع  .ولذلك انتشر اإلسالم يف دول كثرية وبني أمم متعددة خمتلفة حضاراي وثقافيا ومل حيدث اي تعارض
املسائل الدينية االهلي به مرونة خمتلف عن التشريع البشري يف املسائل الدينية. وإمنا اخلالف أن القانون البشري لن حيل حمل القانون اإلهلي أبدا يف 

هنا جاء اإلسالم كرسالة وضعت األسس الدينية الثابتة من عند هللا وحده، والعقائد وإمنا القانون البشري اييت حلاجات الناس املعيشية واحلياتية، ومن 
د األمم فال تكون يف يد حاكم يشرع من دون هللا ما مل ينزل به سلطاان فيستعبد الناس ويدخل النار واجلنة طبقا هلواه أو فهمه اواجتهاده لتستم

ري يف مقدمة األمم علميا وفكراي وحضاراي فاهلدف من خلق اإلنسان بعد عبادة هللا هو املسلمة على اختالفها املبادئ اليت تعيش عليها وتتطور لتص
 تعمري األرض .

املسلم الجيد تناقضا، أوصعوبة يف فهم فكرة التشريع املتكامل وأن هذا املنهج وضع أسسا حلرية التفكري والتعبري، ووضع قاعدة شرعية :     
ملا يروج له أنصار تيارات اإلسالم السياسي الذين بعدوا كثريا عن املفهوم واملضمون االساسي للحكم يف وهي املصلحة وربطها ابلشرع يف خالف 

االهلي،  اإلسالم.وقدم اإلسالم مناذج متعددة ليس للحكم فقط وإمنا يف كل جماالت احلياة  فاشتمل واحتوي كل املذاهب واإلفكار اإلنسانية والوحي
ساسي من هيمنة كتاب املسلمني وهو القرآن على كل الكتب السابقة بل والكتب كلها والبد من أجل اكتمال فهم بل واألداين األرضية كجزء أ

ال جيعل هللا اإلسالم واإلميان به اقامة احلجة االهلية ابلرسالة وعلي املسلمني اختيار ما يناسبهم من هذه النماذج اليت صححها وأحكمها اإلسالم. ف
تجربة واخلطا بل قدم هلم إرشادات طريق الصواب ووجهم لذلك ولعل امللحدين من أصل إسالمي مل يستوعبوا طريقة حساب املسلمني معرضني للت

مما السيئات واحلسنات، وآلية احلساب و فكر الثواب والعقاب ،ولعل هذه القضااي خترج من دائرة اخلالف الديين العقائدي إىل فكر فلسفي حبت 
ا عن اي تفكري يف هذه النقاط بل وخوفهم من امتداد السؤال الغييب ان تطول أفكارهم ماهية اإلله و تتطرق عقوهلم إىل املال جعل األصولييني يبتعدو 

ة خاصة بني االعلي ويبداوا ابسئلة يعجز عن الرد عليها هؤالء العلماء ضعيفي اخليال قليلي اهلمة مما جعل اإلميان يف الدين اإلسالمي جتربة وعالق
هنا مل م وبني هللا. بعد السرد التارخيي والشرعي والعقلي ملسالة تويل احلكم يف اإلسالم يتضح أن اخلالفة ليس فريضة وإمنا هي اجتهاد بشري الاملسل

مفهوم  ترد ابلنص عليها وان الدولة الدينية مبفهومها الشرعي اإلسالمي لدى أهل السنة هو والية اإلمام املهدي سالم هللا عليه وبذلك خيالف
ية املختلفة اإلمامة الشيعي املتعارف عليه وابالمكان تقسيم اإلمامة إىل ثالثة اقسام إمامة سياسية ،وهي احلكم وامامة فقهية وهي املرجعيات الدين

دينية وهو خمالف للمفهوم وامامة عرفانية اومعنوية وهي اليت تسوق الناس إىل الكمال واإلمامة مبفهومها الشيعي. ووالية الفقيه أحد صور الدولة ال
قدمة  مثل السين ولكن بوضع مالحظات حول قضية اإلمامة وإهنا اجتهاد أيًضا إذ ال نص صريح عليها، ال يف القرآن وال حىت يف كتب املذهب املت

عية فقد أخذ من علمه علماء هنج البالغة لالمام على وإمنا ظهر يف عهد اإلمام جعفر الصادق مؤسس املذاهب واملدارس اإلسالمية السنية والشي
مام مذاهب الطائفتني ولذلك فاملذهب اجلعفري شائع يف فقه السنة ويعترب يف ما نقلت كتب الشيعةمن رواايت لتاسيس نظرية اإلمام فكلها من اإل

باس مل تعد حاجة املذهب المامة الصادق سالم هللا عليه. ومن هنا يتضح مبدا احلاجة واالنسجام فمع استقرار احلكم لبين أمية ولعدهم بين الع
يلهم فابو سياسية وإمنا حلاجة فقهية فاحتاج الشيعة للتمييز لقلة عددهم اما عند أهل السنة فالوضع خيتلف قليال إذ يرون يوم اهلجرة إرشادهم ودل

.وما رسخ لدى أهل السنة ان عطاء هللا واسع بكر رضي هللا عنه هاجر مع النيب وانم اإلمام على مكانه ومن هنا يبدا احلكم الرابين وينتهي هبما
هم فمواضع التفضيل متعددة فال افضلية مطلقة مثال اليب بكر على اإلمام على، أو لعائشة على خدجية فهذا فهم قاصر فكل صحابية وصحايب وقبل

ة دينية أو علمية وليست سياسية ولذلك اختار ال البيت وأمهات املؤمنني هلم خاصية متيزهم عن اآلخرين فكان كل ما ورد عن اإلمام على أفضلي
عة املسلمون األفضل سياسيا وهذا دليل آخر على مدنية الدولة اإلسالمية. أصبح التشيع مذهب كل معارضي الدولة ألنه المواطنة فتتخذ كل مجا

ربالية والرأمسالية واالشرتاكية والقومية فكان أول من أرسى دينا، أو مذهبا ميثلها.وبتعدد النماذج اليت استوعبها الفكر اإلسالمي فإننا نرى مبادئ اللي
ني رصيد  دعائمها ويبقى تطور الزمن والفكر اإلنساين عامال حامسا يف األخذ أبفكار السياسة احلديثة وعلومها كاي علم أو فكر وامنا. لدي املسلم

 ع أساسي كبري يف الفكر والرتاث ابمكاهنم العودة اليه واألخذ به، وتطويره كمرج
 للسياسة على اختالف التوجهات واإلفكار والتيارات يف األمم اإلسالمية.

 من أهم مناذج احلكم يف اإلسالم إذا حكمنا عليها مبعايريان احلالية ممكن اعتبارها متقدمة جدا ومدنية وحضارية مثل : 
 أبو بكر الصديق )النموذج الليربايل(:-1

صية فذة معروفة حبسن غري أن الصديق رضي هللا      عنه أول خليفة بعد النيب يف اصعب فرتة على املسلمني بعد رحيل النيب فقد كان شخ
كفار واقنع السرية والسمعة واالستقامة، حىت قبل اإلسالم كما انه من أوائل املسلمني وصهر النيب واسهم مباله يف عتق املسلمني العبيد من ايدي ال
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ائل بدخول اإلسالم وأثىن عليه النيب كثريا، وكذلك احبه الصحابة مجيعا ونزلت اايت القرآن متدحه يف اكثر من موضع عدد كبري من املسلمني األو 
زكي (، )وال ايتل اولو الفضل منكم والسعة (، )اال حتبون ان يغفر هللا لكم( وموقفه يف حاد ثة اإلسراء ومنها )وسيجنبها االتقي الذي يؤيت ماله يت

ا ساله الناس ان كان يصدق خرب النيب فقال ان كان قاهلا فهو صادق.من أهم اعماله واجنازاته مجع القرآن وحروب الردة وبدء واملعراج عندم
ان هللا معنا(  الفتوحات اإلسالمية وتثبيت الدولة وقبلها تثبيت الدين وحفظه.ويف اهلجرة كان )اثين اثنني اذ مها يف الغار ()إذ يقول لصاحبه ال حتزن

يف اإلسالم  ل وفيا ملعية رسول هللا وظل هللا معه حىت وفاته فهو الشيخ احلكيم يف اجلاهلية واإلسالم ألن الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهمفظ
 وكان من اويل الفضل.

 أما سياسته فاتسمت ابآليت :
عده التحكم يف تفاصيل احلياة اليومية للمسلمني عرف املسلمون يف عهده افضل منظومة حرايت على مدار اترخيهم.ىفكان هنج من ب-1

سونه والتدخل يف شؤوهنم مثل عمر بن اخلطاب،فنظام الصديق مل يكن مشوليا أبدا بل كان الصديق حمبوب الشعب املسلم يلتقونه يف الطرقات وجيال
ى، وكفل حربة الفكر وحرية التعبري واشرك معه األمة يف وأيخذ رأيهم وحتقق يف عهده املنهج الرابين للحكم من حيث العدل واالحسان والرب والتقو 

احلكم وخري دليل خطبته الشهرية "إن احسنت فاعينوين وان اسات فقوموين" فكان ابب لكل صاحب حاجة ومسالة كانه فرد من الشعب فذابت 
ومل ينفرد براي ابدا.وغري ذلك من رمحته ورقة قلبه وحنوه  الدولة مع الشعب يف كيان واحد، فال نستطيع التمييز بني احلاكم واحملكوم يف امتزاج رائع

ون له اي فكان ااب للشباب واخا للشيوخ وحافظ على حقوق املراة ومكتسباهتا ومل يضطهد خمالفا، ومل يعذب ومل يقتل وكان األطفال يف املدينة يقول
رعا فاستطاع يوم السقيفة أن يستميل األنصار ويوحد جبهة املسلمني وعهده ابتاه وحيبونه حلسن خلقه ولني طبعه وكان بلغة هذه األايم دبلوماسيا اب

 عهد استقرار، ومل يشهد اي نزاعات داخلية وامتاز ابلتقوي والعمل الصاحل وكثرة البكاء من خشية هللا وبقوة اإلميان.
وهو أول من عني قاضيا مثل عمر بن اخلطاب وقضية  سيادة القانون :اختذ قانوان إسالميا نفذه بصرامة بال اي هتاون أو تفاوت أو متييز-2

ته مع خالد فدك الشهرية مع الزهراء عليها السالم خري دليل على عدم احملاابة وهو الذي قال :إن أقرابء النيب واهله احب اليه من قربته واهله وقص
نه أخطأ يف فهم بعض اآلايت يف التعامل مع األسرى، فقدر بن الوليد بعدما عاد من إحدى الغزوات وطالبه عمر ابن حيكم عليه حكما شديدا ال

ملرتدين، أو حبكمته ان خالد بن الوليد قائد حريب ليس بفقيه وال بعامل، فغفر له خطأه وما قام به يف حروب الردة وإصراره على قتال مدعي النبوة وا
ول هللا واكيد املسالة ليست يف العقال فهو ال يساوي شيئا وإمنا مسالة مبدا ان من رفض دفع الزكاة قائال وهللا القاتلنهم على عقال كانوا يؤدوهنا لرس

 القانون يطبق فوق اجلميع ليقتدي به من بعده.
تكافؤ الفرص واملساواة واملواطنة كل هذه املبادئ واضحة يف عهد الصديق، فهو مل يعني أاي من أقاربه وال أبنائه يف أي منصب. وعندما -3

و االجل اصر على اختيار اكفا رجاله وهو عمر بن اخلطاب ليكون خليفة من بعده رغم حتذير الصحابة له إال أنه رأى الصاحل مرض وأحس بدن
اءة العام للمسلمني، ومل يعرف يف عهده تفضيل قبيلة على قبيلة أو عائلة على عائلة أو عرق أو جنسية على أخرى فالكل سواء تفصل بينهم الكف

نية يف اختيارالوالة واملسئولني ،وقيادات اجليوش واستمرار لسياسة الدفع ابلشباب فكان احد قادته اسامة بن زيد وهو قائد جيش فيه والقدرة واإلمكا
يب الحم الشعمن كبار الصحابة الكثري ويف خطبته الشهرية قوله "إمنا وليت عليكم ولست خبريكم" ودعا هللا أن يوفقه هلذه املسئولية الكربي فكان الت

عداء وهو من اهم عوامل جناح اخلالفة.  اإلسالمي بني الصديق والصحابة والقبائل العربية ضد اال
ال الفصل بني السلطات فكان لعمر القضاء وزيد بن اثبت رائسة جلنة مجع القرآن والربيد والكتابة واملراسالت اخلارجية وابو عبيدة بيت امل-4

 شارين وثبت كل الوالة الذين عينهم النيب.وعثمان بن عفان وعلي بن ايب طالب مست
ذ االهتمام بعلوم الدين وتطويرها فبدا الفقهاء من الصحابة يعلمون الناس الدين وجيتهدون يف التفسري ويدونون العلم ملن بعدهم من تالمي-5

مث القياس اضافة إىل ان اخلليفة كان عاملا بتاريخ  وعرف املسلمون تنوع االراء واالجتهاد فصارت مصادر العلم الشرعي القرآن مث السنة مث االمجاع
 العرب واالنساب.

 
ه ملا ورد يف إجنازاته وفتوحاته احلربية كبرية جدا ابلنسبة للوقت الصغري الذي قضاه يف اخلالفة وكان رمزا للني والرفق الذي مل يعرف املسلمني بعد

 وهي هنج من جاءوا بعده الصديق ولكنهم مل يصلوا ملكانته ابدا رضي هللا عنه وارضاه.األثر )إن هللا يعطي على اللني ما ال يعطي على الشدة (
 



 ِظُل اإلله وَهَراوة الّرب
...................................................................................................................

............................................................................ 

55 

 

 عمر بن اخلطاب )النموذج االشرتاكي(:-2
 

أكاد أقول وأان مسرتيح وموقن متاما إن أعدل حاكم يف التاريخ بعد األنبياء كان عمر بن اخلطاب ليس ألنه صحايب ومبشر ابجلنة واثين     
ن أهل دعا النيب هللا ان يعز به اإلسالم ومسي فاروقا ألن هللا فرق به بني احلق والباطل وعمر كان من األولياء ومن أهل السلوك إىل هللا وماخللفاء و 

فية يف نفس الوقت  الطريق ومن العارفني الذين تكشف هلم احلجب وايتيهم إهلام السماء وتوفيقها فعمر طريقة جمتمعة يف شخص وهو مدرسة سل
لعدو وهو أشد املسلمني يف احلالل واحلرام ولو كان نبيا بعد الرسول لكان عمر ووافق الوحي رأيه يف مواضع كثرية وشهد له القريب والبعيد وا

من  روالصديق واملسلم والكافر بعدله وتواضعه وزهده وتقشفه وورعه فكان اخلليفة الناسك الذي اجتمع بقربه مع النيب وهو الذي حيب النيب اكث
أين لك هذا نفسه اليت بني جنبيه ويعترب عمر الفاروق   رضي هللا تعاىل عنه   مؤسس الدولة اإلسالمية ابمتياز وكان سيفا يف احلق ومؤسس نظرية من 

 ية رضي هللا عنه.وكان شديدا على الوايل واملسئول ورحيما ابملواطن يدفع احلكومة خلدمة املواطنني وكان شديد التقوي حمبا للطاعة مبغضا للمعص
 

 أهم إجنازاته ومعامل سياسته :
 
العدل :املقولة األشهر إذا سئلت عن العدل يف بالد املسلمني فقل قد مات عمر وأسلم مبعوث ملك الروم ملا رآه انئما يف طرقات املدينة -1

به وضربه ابن الوايل سيدان عمرو بن العاص واضحة بال حراسة قائال حكمت فعدلت فامنت فنمت اي عمر.وواقعة املواطن املصري املسيحي الذي س
مل يفعلها أي حاكم مسلم بعده فاقتص للمصري على حساب ابن الوايل وهو القرشي وأبوه من اصدقاء عمر منذ الطفولة ولكنه العدل ومسئولية 

ا حقها فوفقه هللا كان عمر يبكي خوفا من ان تتعثر دابة وأمانة املسلمني يف رقبته ومسئولية السري على هنج النيب وأبو بكر الصديق يف رقبته فاوفاه
م العطر فقام فيساله هللا ملاذا مل ميهد هلا الطريق االكثر من ذلك أن املسلمني غنموا بعض العطور وحكم بتقسيمها كسائر الغنائم وقامت زوجته بتقسي

اكثر من غريها من نساء املسلمني ،وكان يتعسس ليال ليعلم احوال الرعية وقصة برد مثنه النيب بيت مال املسلمني خوفا من ان تعلق الرائحة يف يديها 
لقوا الرتبية النبوية  الفتاة الصغرية االمينة اليت زوجها ابنه  ابئعة اللنب مع أمها معروفة للجميع وكان عبد هللا بن عمر من افقه واعبد املسلمني الذين ت

 اي من اقاربه يف اي منصب وعاش عمر حياته فقريا جدا.كاجليل الثاين من الصحابة ومل يعني عمر 
العدالة االجتماعية :ةطبق عمر العدالة االجتماعية كما جيب ان تكون يف حني فشلت كل التجارب اليسارية واالشرتاكية واملاركسية من -2

ق العدالة االجتماعية واملساواة النظرية فكان البد من وجود روسيا إىل الصني إىل أمريكا اجلنوبية إىل شرق أوراب يف التطبيق الكامل للشيوعية وحتقي
ملاوية متييز لفئة أو مصلحة عليا أو مستفيد أكرب من النظام وعلي اقل تقدير يكون احلزب احلاكم مما استدعي تطوير النظرايت اليسارية وظهور ا

متداد ألفكار ماركس األوىل الذي ذكر  بنفسه عن نظريته انه مل يصل فيها إىل الكمال يف حتقيق العدالة االجتماعية أما والستالينية واللينينية وغريها كا
 عند عمر بن اخلطاب فقد حققها وكانت واقعا ملموسا معاشا وسبقهم إليها مبئات السنني.

على ذلك ادلة كثرية قام عمر كان النظام يف عهد عمر قائماً على الشورى اليت نرتمجها اآلن مبفاهيم االشرتاكية والدميقراطية الشعبية و -3
خطيبا يف املسجد فقام رجل وقال له ال مسع وال طاعة أنك أعطيت كل رجل من املسلمني ثواب واخذت ثوبني فانك رجل طويل ضخم فقال هذا 

كثر من مرة محد هللا ان ثويب ونصف ثوب أخيكم عبد هللا بن عمر ابين فاسالوه فاقر عبد هللا بذلك فقال له الرجل اآلن قل فنسمع ونطيع ويف أ
لغياب زوجها اكثر من ثالثة اشهر وم سبب شكوي زوجة  رة أخرى  املسلمني يراجعونه يف القرارات وحياسبونه ،ومل يكن غريبا أنه غري سياسة التجنيد ب

انه مل خيصص نفقة للرضيع  كان خيطب واخطا يف فهم اية وصححتها له احد املسلمات فقال اصابت امرأة وأخطا عمر ومرة مسع امرأة تشكو من 
 كما خصص للفطيم ففطمت ابنها مبكرا فعدل اللوائح ووضع نفقة لكل مولود.

عرف عمر حكما مركزاي قواي فكان مسئوال عن الوالة ويبعث مبفتشني عنهم ويعلم حالة الوالايت وحياسب الوالة واملسئولني بشدة على أي -4
زارات واملؤسسات يف اتريخ اإلسالم ووضع جلنة علمية دائمة يف املدينة هتتم بشؤون البالد املفتوحة تقصري أو ظلم وكان من اسس الدواوين أو الو 

اري الضخم فتنقل إليه الكتب واملعارف اإلنسانية والفلسفية والعلمية لترتجم ويستقيد منها املسلمني يف حضارهتم الكربي وحافظوا على الرتاث احلض
اإلسكندرية وترمجة كتبها وعلومها واحملافظة على اآلاثر املصرية القدمية كما هي ومتكني املصريني من ممارسة شعائرهم  ملن قبلهم مثلما حدث يف مكتبة

نفتح بكامل احلرية والعهدة العمرية مع أهل بيت املقدس واسقاطه اجلزية عن كبار السن والضعفاء من اهلها وكذلك فتح فارس والعراق فخاف أن ب
ارات الفرس ويتاثروا هبا بشكل سليب فاوقف الفتوحات إال أن الفرس هامجوا املسلمني فاكمل الفتوحات حىت امت هللا له الفتح املسلمون على حض

نتقل لنا ومزق املسلمني اتج كسري رمز الظلم ولكنه استفاد من بعض النظم االدارية والقوانني كجزء من حفاظ املسلمني على الرتاث العاملي الذي ا
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خل وله عن نفسه أنه كان راعيا للغنم وابن امرأة فقرية وذهب ليالقي عظماء الروم يف القدس بثوبه املرقع وكان يركب وينزل لريكب خادمه ودويكفي ق
 بيت املقدس وهو يسوق الدابة خلادمه قائال اننا قوم اعزان هللا ابإلسالم.

 
 عثمان بن عفان )النموذج الرأمسايل(:-3

ملك يف اتريخ املسلمني مثلما ظلم عثمان رضي هللا عنه على كل املستوايت أوهلا يوم قتله اخلونة اخلوارج ليلقي ربه  مل يظلم خليفة أو    
ورؤوس  شهيدا متحمال أمانة األمة إىل آخر قطرة دم مضحيا بنفسه يف سبيل عدم وقوع فتنة بني املسلمني رافضا أن يدافع عنه الصحابة ضد اخلوارج

قتتلوا مفضال أن ميوت يف سبيل هللا وال ان يفتنت الناس بعده ,كذلك ظلم اترخييا فهو االقل شعبية بني اخللفاء وهناك ملوك هلم الفتنة حىت ال ي
هل السنة حتدث عنهم املؤرخون أكثر منه مل يفعلوا ربع ما فعل سواء كان خليفة أو اايم النيب كذلك اهلجوم الشيعي عليه، وأيًضا من الضالني من أ

يل اقاربه ين اخذوا مذهب اخلوارج والتكفرييني ال ينزلونه منزله وال يعطونه قدره الذي يستحقه مع هتم مثل الفساد وعدم مراعاة املال العام وتفضالذ
ذه األايم جندي وهذه القرابة مع بين أمية اليت انل بسببها القسط الوافر من اهلجوم يف حياته، وبعد موته   رضي هللا تعاىل عنه   فهو مبصطلحات ه

قول هللا عز جمهول، مل أيخذه حظه اعالميا .ولكن هللا عزوجل ال يرتك عباده املؤمنني، بل يثبتهم وايجرهم يف الدنيا قبل اآلخرة فقد نزل يف عثمان 
ني الصحابة الذين تزوج ابنتني من وجل عن غزوة العسرة )لقد اتب هللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة(.وهو الوحيد ب

الشديد فقال بنات النيب فسمي يذي النورين وقال النيب : "لوعندي اثلثةلزوجته" وفضائله كثرية واشتهر ابلكرم فكان من اجود الناس وابلعفة واحلياء 
 عنه النيب صلى هللا عليه وسلم أنه رجل تستحي منه املالئكة.

 
عهود املسلمني القصرية املستقرة وبعده يبدأ االنقسام والفتنة كالرؤاي اليت رآها قبل موته أبربعة أايم وراي فيها ديكا كان عمر بن اخلطاب آخر 

لقدرهتم على وفسرهتا السيدة أمساء بنت عميس أبهنا موته وقتله أبولؤلؤة اجملوسي لعنه هللا فقرر قبل موته ان يقدم للمسلمني مرشحني يطمئن ويراتح 
ون ة واحلكم بكتاب هللا وسنة نبيه، وكان من بينهم عثمان بن عفان لعدة أسباب أمهها أنه من املبشرين ابجلنة ومن السابقني لإلسالم قد يكاخلالف

هللا يف رابع  من اسلم وهو رضي هللا عنه صاحب اهلجرتني،إذ كان أول مهاجر للحبشة مع زوجته بنت النيب السيدة رقية ونزل فيهم )والذين هاجروا 
الطيار رضي  من بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا حسنة والجر اآلخرة اكرب لو كانوا يعلمون (،وكان يف بعثة احلبشة ابن عم النيب جعفر بن ايب طالب

ويف الصابرون اجرهم بغري هللا عنه وفيهم نزل أيًضا )قل اي عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا يف هذه الدنيا حسنة وارض هللا واسعة إمنا ي
بذله ،وعطائه فهو حساب (. كما هاجر إىل املدينة املنورة مع املسلمني، وحلسبه ونسبه وقرابته من النيب فامه ابنة عم النيب صلى هللا عليه وآله ولكثرة 

فاحبه الناس وكانوا حيبون جمالسته والتزود احد كبار التجار  وكذلك كان احد مستشاري ايب بكر الصديق وكان من أهل الشورى حلسن رايه وسداده 
اجح من علمه وكان كثري الصيام، ومكثرا من قراءة القرآن فقد قال له الصديق عندما دعاه لإلسالم )اي عثمان انك رجل حازم( أي سديد الرأي ر 

إنسان رقية وزوجها عثمان( فقد كان مجيل العقل. وقالت عنه أم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها عند زواجه من السيدة رقية )أحسن زوجني  رآمها 
أن يبقى الطلعة واملالمح. وذكر يف احلديث أن النيب قال :)أبو عبد هللا أشبه أصحايب يب خلقا(. يوم بدر مرضت زوجته السيدة رقية فامره النيب 

)لك أجر رجل حضر بدر وسهمه(. رشحه عمر سفريا ليمرضها فلما عاد جيش املسلمون منتصرين اعطاه النيب سهمه فاعترب من أهل بدر قائال 
 للنيب لدي قريش لطلب العمرة فقال عمر للنيب : )أدلك اي رسول هللا على رجل اعز مبكة مين (.فلقوة حجته وكياسته وفطنته ارادت قريش ان

ث رسالة تطمئنهم وان هللا سينصرهم قريبا وانتشرت يطوف وحده ابلكعبة دون املسلمني فايب عثمان، وأبلغ املستضعفني املسلمني يف مكة ان النيب بع
رفت ببيعة شائعة مقتله، فجهز النيب الصحابة ليبايعوه على القتال اثرا لعثمان فبايعوه على املوت، ووضع النيب يده بدال من يد عثمان ودعا له.وع

هللا عن املؤمنني اذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم  الرضوان وبيعة الشجرة وكانوا اكثر من ألف وربعمائة صحابيا ونزل فيهم )لقد رضي
 فانزل السكينة عليهم وااثهبم فتحا قريبا (.

 
اختار عمر ستة من خري الصحابة وأبرزهم عثمان بن عفان وعلي ابن ايب طالب وكتب عمر الوصية ملن بعده وأراد عمر بذلك حتقيق الشوري  

ع اإلمام على والعباس عم النيب لعمر، ومت اختياره بعد ما زهد اإلمام على يف امللك وابيع عثمان رضي هللا والعدل يف االختيار وكان وزيرا م
وهذا مبلغ عنه.ولكن يبقى أبرز ما قدمه عثمان رضي هللا عنه يوم العسرة وكان احلر شديد واملسري بعيد لغزوة تبوك إذ تربع من أمواله أبلف دينار 

تى هبا فجهز ثلث اجليش ما يعادل ألف بعري للنيب قال: )ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم( ألهنا اكرب نفقة أو تربع يف ضخم جدا وقتها، فلما أ
يف الصحراء سبيل هللا.وكذلك واقعة بئر رومة وكان يف املدينة وصاحبها يهودي طلب من املسلمني أمواال من أجل أن يشربوا مائها واملاء أغلى السلع 

يقبلون املساومة ومستغلني الفرص املادية فطلب فيها مبلغا ضخما جدا واشرتاها عثمان   رضي هللا عنه   وأوقفها هلل وجعلها للمسلمني واليهود ال 
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ه وحوهلا مزرعة كبرية الزالت ابقية حىت اآلن بسم وقف عثمان فكان مكسب اسرتاتيجي كبري للمسلمني وقال النيب عنها :)من حفر بئر رومة فل
 راحلة وارسل للنيب صلى هللا عليه وهلتسع منها فاستبشر الصحابة. 24(. ،وغريها كثري من املواقف اجلليلة ففي إحدى الغزوات اشرتي  اجلنة

بعد موت عمر حصر األمر يف من تبقي من العشرة املبشرة ابستثناء سعيد بن زيد النه ابن عمه رضي هللا عنهما، وكانت فطنة عمر يف حملها 
سيختارون بني عثمان وعلي ،الهنما من كتاب الوحي فلما اتوا جبسد عمر ليصلي عليه هم عثمان وعلي ان يصليا عليه فردمها عبد الرمحن  ان الناس

ضل سعد عبد الرمحن وفضل طلحة عثماان  بن عوف رضي هللا عنه قائال :"عمر أوصى لصهيب الرومي" وبعدما اجتمع الستة فضل الزبريعليا وف
رمحن نفسه ليبقي عثمان أو على رضي هللا عن اجلميع.ورجحت كفة عثمان لسببني اوهلما رفقه ولينه فكان مثل ايب بكر ففضل الناس فخلع عبد ال

مشاورات   عثمان على عمر لشدته ويوم البيعة يف مسجد النيب وعلي منربه ارتدي عبد الرمحن عمامة اهداها له النيب وبعد الصالة ودعاء طويل وقبلها
مع املهاجرين واألنصار والقبائل وامراء اجلنود والوالة طلب يد كل من الرجلني قائال من يبايعين على كتاب هللا وسنة رسوله وعلي هنج  كثرية

عم لهم ناخلليفتني فرهب اإلمام على املوقف لتقواه وورعه قائال )اللهم ال ولكن على طاقيت من ذلك وجهدي ( فشاءت ارادة هللا ان يقول عثمان ال
عثمان  فقال عبد الرمحن اللهم امسع واشهد اين تقلت ما يف رقبيت إىل رقبة عثمان وذكرت بعض املصادر أن اإلمام على أول مبايع للخليفة الثالث

 بن عفان رضي هللا عنه وابيعه الناس ودعوا له.
 

 إجنازاته وسياسته :
 
هافة ان يتاثر املسلمني ابالمم املفتوحة فلما رسخ اإلميان والعقيدة ترك هلم وسع على الناس توسعة كبرية، وأاتح هلم حرايت حجبها عمر م-1

 حرية التملك والتنقل فكان من اكثر العهود رخاءا ومغامن.
رأى عثمان بعقلية التاجر واملستثمر أنه جيب أن تقف حضارة املسلمني موقفا راسخا امام األمم املفتوحة خباصة الروم وان ذلك ال حيدث -2

ة ابإلهبار واالدهاش اي الفخامة يف املعمار واجليوش وغريها من لنواحي الجتذاهبم لإلسالم واستمالة قلوهبم من جهة فهو دين رخاء ومن جه إال
ة خاصة ائلأخرى كي ال يفتنت املسلمون وخباصة اجلدد ابلفارق احلضاري بني حضارة اإلسالم الناشئة وبالد الروم القائمة على البذخ فانفق امواال ط

لة ابلذات يف الشام على هذا األمرعلى يد معاوية بن أيب سفيان وعبد هللا بن سعد بن ايب السرح يف مصر وأفريقيا وكاان رجلني هلما هيبة ورجال دو 
 معاوية فقد نشا وتريب على امللك، وفهم عقلية أهل هذه البالد فعملوا للمسلمني الف حساب.

 لعثمان حىت يوم القيامة بكل قارئ للمصحف الذي مجعه وارسله للبالد كلها منه نسخا ليعلم مجع املصحف الشريف، فكان ثوااب-3
أنقذ املسلمني املسلمني كتاب هللا ويوحد القراءات مع اتساع رقعة الدولة وانتشار الدين وحفظ اللغة العربية وعلمها املسلمني يف كل هذه البالد مما 

فوا مثل األمم السابقة.وكان ممن شارك يف هذا اجلمع الصحابة واملهاجرون واألنصار وعلى راسهم اإلمام على إىل بفضل هللا، فال يضيع كتاهبم وخيتل
صحف مما عرف مبصحف عثمان.  ان انتهوا إىل توحيد امل

 توسعة املسجد النبوي وكان أول من وسع مسجد رسول هللا يف املدينة املنورة . -4
ففتح أرمينيا وخراسان ومناطق جبوارمها مثل اذربيجان وقربص، وكانت أول جزيرة يفتحها املسلمون مما  اتساع رقعة الفتوحات يف عهده -5

 هلم أن زلزل موازين القوي يف العامل فصار للمسلمني أسطوال وخاض معركة تدع ذات الصواري وهم الذين عاشوا حياهتم يتنقلون يف الصحراء فاراد هللا
 ا على الروم وزاد عدد اجليش بكثرة واكمل فتح بالد فارس.خيوضوا البحر وينتصروا أيضً 

 
فتح أفريقية وكانت الطريق لفتح أوراب وهاجم الروم االسكندرية، وحاولوا احتالل مصر بعد فتحها فارسل الشعب املصري لعثمان مطالبني  -6

هللا شر هزمية بعدما اعملوا النهب والسلب يف مصر خاصة بعودة أمريهم احملبوب عمر بن العاص رضي هللا عنه لصد هجمات الروم فهزمهم إبذن 
طة االسكندرية وبين عمرو مسجدا مكان مقت قائد الروم مسي مسجد الرمحة وفتح عبد هللا بن سعد بن أيب السرح بالد النوبة لكن دون قتال شري

 .وكان البد حلماية مصر من فتح تونس واملغرب العريب، ألهنا ان يبقي حكامها عليها اماان للمسلمني وتفتح للتجارة واملرور وأسلم منهم عدد كبري
جرجرييوس سواحل واهنا اتبعة للروم ففتحت تونس يف عهده بقيادة عبد هللا بن سعد وايل مصر وبقيادة عقبة بن انفع وعبد هللا بن الزبري الذي قتل 

 حاكم أفريقية)تونس( الروماين.
 

ابلتضحيات من أجل هللا والرسول واملسلمني فقد كاد عبد هللا بن سبا اليهودي املنافق املظهر لإلسالم مقتل عثمان فصل أخري يف رحلة حافلة 
اقدين املدبر ألحداث الفتنة اليت استشهد فيها عثمان فقد نشر االكاذيب والشائعات عن عثمان وحاصر داره مع جمموعة من اخلوارج الغوغائيني احل

النفوس اجلهلة اجتمعوا ببيته وحاصروا داره وارسل له الصحابة أن ينقذوه ويدافعوا عنه فرفض حىت ال يراق دم  على اإلسالم ومن معهم من ضعفاء
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راق دم يف بسببه وكان صائما فجاءه النيب يف املنام مبشرا ابجلنة فقتله اخلوارج لتسيل دماؤه على مصحفه الشريف الذي عاش له حاميا وحارسا ومل ي
د ذلك، وكان النيب قد بشر ابستشهاده البن عمر وأن الناس يقتلونه وهم له ظاملون.وذكر النيب لعثمان ان هللا مقمصه عهده ولكنه سيحدث بع

 قميص فال خيلعه إذا أراد الناس، فاهنم قاتليه وانه مظلوم وانه افتداهم بنفسه.
 
 علي بن أيب طالب )النموذج الثوري(-4
 

من فضائل اكثر من على بن ايب طالب فهو الرجل األكثر شعبية بني املسلمني فاتفق على حبه اجلميع مل جيمع ألحد من الناس بعد رسول هللا 
ال بيت النيب املطهرين، وابن عم ال نيب وصهره بل وكتب عنه غري املسلمني أيًضا متحدثني عن حكمة مل يعرفها العقل اإلنساين قبله وال بعده فهومن 

ي األمة انم مكان الرسول يف فراشه يوم اهلجرة مث فداها مرة أخرى  يوم استلم اخلالفة يف عصر الفتنة فحافظ من كتاب وحيه فاإلمام على هو فاد
ادهم لنشر كلمة على اإلسالم كدين اوال قبل اخلالفة.مث فدا ابناؤه واحفاده اإلسالم من بعد ذلك يوم تنازل احلسن اجملتيب ملعاوية ويوم كربالء ويف جه

علم حيث علموا املسلمني يف مجيع احناء األرض كتاب هللا وسنة نبيه وفضائل اإلمام على كثرية جدا وكذلك سياسته وكذلك جهاده هللا ويف طلب ال
 وحربه وبالغته وخطابته وفصاحته.ومن فضائله :

ن، ومل يقدرعلى حتريكه مثان رجال فتح هللا على يديه يوم خيرب فوصفه النيب أبنه رجل حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله ورفع ابب احلص-1
 وقتل بطل ابطاهلم عمرو بن ود ومسي لذلك اإلمام على حبيدرة أو حيدر اي االسد فهو فارس العرب واشجعهم.

الذين وجبت واليته وحمبته فقال النيب عنه : الحيبهإال مؤمن وال يبغضه اال منافق  لقوله تعاىل عنه )إمنا وليكم هللا ورسوله والذين امنوا -2
ية وهذا ال يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون(فكان هذا احلزب املؤمن هو )حزب هللا إال أن حزب هللا هم الغالبون (وهي دليل الوالية الدين

 يعين أنه نص ابخلالفة لالمام علي.
حممد.وقول النيب أان مدينة العلم وعلي ابهبا وال  الصالة ال تقبل إال بوالية أهل البيت ملا ورد يف التشهد اللهم صل على حممد وعلي ال-3

التكرمي تؤيت املدينة اال من ابهبا احاديث واايت تفضيل آايت البيت كثرية جدا فوصية النيب )هللا هللا يف أهل بييت(وسورة اإلنسان جاءت هبذا 
منكم جزاءا وال شكورا (، ووصي هبم وجعل هللا فضل حمبيهم  )يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسريا ()إمنا نطعمكم لوجه هللا ال نريد

وورد  واتبعيهم كبري)فوقاهم هللا شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا(،وورد يف االثر ان كل سبب ونسب يوم القيامة مقطوع اال شفاعة أهل البيت
ام والزكاة ولكين احب هللا ورسوله وال بيته" فقال النيب :"انت مع من أيًضا انرجال جاء للنيب فقال له :"ليس يل من اعمال كبرية من الصالة والصي

 احببت" وفهم الصحابة ذلك وحافظوا على قريب رسول اله ومودة وحمبة ال بيته.
 املنهج السياسي :

د بعد فتح العراق فاشار على كان مستشارا ووزيرا وقاضيا للخلفاء الراشدين الثالثة األوائل وكان دائما مرشحا للخالفة . كان له دور رائ-1
هدين وأن ترتك للمسلمني وان ايخذ خراجها واال كانت ستكون اكرب حالة اقطاع يف التاريخ وكان ممن أش اروا عمر بعدم تقسيم االراضي بني اجملا

 جبمع املصحف.
الظروف األصعب يف اتريخ اإلسالم وكان زهد استلم اإلمام علي اخلالفة بعد حالة االنتفاضة والثورة والفوضي انتهت ابستشهاد عثمان يف -2

 فيها من قبل إال أن واجب الوقت حتم عليه ان يتقدم، ومل يكن هناك اقدر منه على ذلك.
ري يعترب منهج اإلمام عليمدرسة سياسية متكاملة فريدة مميزة، حىت عن الثالثة الذين سبقوه فقد اعتمد منهجا ثوراي للحكم يعتمد على التغي-3

يري لكان اجلذري الشامل، ووضع اليات لإلصالح مل يعهدها العرب وال األمم اآلخرى، ولو وعي العرب بعد ثورات الربيع العريب منهج اإلمام يف التغ
 حالنا افضل بكثري.

األمور، وختريب مؤامرات  االهتمام ابملصلحة العليا للدولة وأمنها الديين والقومي دون النظر العتبارات فئوية أو طائفية فرأى استقرار-4
ملسلمني وخمططات هدم الدولة أوىل، وأهم قبل املطالبة بثأر عثمان    رضي هللا عنه   وحماسبة القتلة وعمل دائما كرم هللا وجهه على وحدة صف ا

هم واكرمهم وصلي على قتالهم فقد عمل على إصالح ما بينه وبني معارضيه كالسيدة عائشة وطلحة والزبري ومعاوية رضي هللا عنهم مجيعا وصاحل
 رضي هللا عن اجلميع.

معادلة احلكم عند اإلمام كانت واضحة : لكي يغريالبد من استبدال مجيع مؤسسات احلكم السابقة املتمثلة يف الوالة ورجال الدولة وقادة -5
رس القدمي حىت تقوي الدولة مث استبداهم هو حمض هراء اجليوش واستبداهم مبؤسسات جديدة متاما يكون والئها للخليفة اجلديد ألن االستعانة ابحل
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على ألن احلاكم اذا قويت شوكته هبم صاروا جزءا من نظامه وصار مثلهم ال يفرق بينهم شيئا فوضوح املنهج الثوري يف التغيري وعدم االعتماد 
 املؤسسات املوجودة.

وفكر جديد. كان البد من تربية جيل كامل يؤمن هبذه الدولة ودورها  لكي يضطلع هبذه املهمة يف التغيري واقامة دولة مبنهج جديد-6
كان يشعر ورسالتها للعاملية فهي حتمل الدين احلق بدأ اإلمام على يف تربية جيل كامل يقوم هبذ الدور يعي مسئولية التحول يف دولة اإلسالم فقد  

 حابة.اإلمام وهو مما وفقه فيه هللا مع كثرة الفنت وموت كثري من الص
 أنه البد من تثبيت أركان القيادة الرابنية واسسها يف نفوس املسلمني وجيل التابعني فهم من قاد األمة بعد ذلك.

جاز نقل العاصمة إىل العراق بعيدا يف األرض اجلديدة املفتوحة اليت مل تالطمها وتتداخل فيها بعد تيارات العصبية،والقبلية واحلزبية كاحل-7
حضارة ومدنية كبرية بطبعه فراي ان ذلك يضيف لإلسالم مما ميهد لفتح بالد أخرى  فيم بعد ودمج املسلمني اجلدد وغري العرب يف  والشام فالعراق

أمية بعد احلكم وترغيبهم يف اإلسالم وجتنيب االراضي املقدسة يف مكة واملدينة الصراع السياسي حىت ال يطاهلا اذي أو سوء وهو خطا وقع فيه بنو 
 ذلك.

 الحسن السبط والصلح بين المؤمنين
 

ر بعد مقتل اإلمام على تويل اخلالفة ابنه احلسن السبط اجملتيب ويعترباحلسن بن علي بن ايب طالب عليه السالم آخر اخللفاء الراشدين واخ     
ت عام واحد مث تنازل عنها ملعاوية رضي هللا عنه سلسلة احلكم الرابين املستويف لكامل شروط احلكم من عدالة وشورى. فرتة خالفته مل تدم طويال كان

د عند ضاراب املثل يف التضحية والفداء ومستكمال حلقات العطاء والفضائل اليت قدمها ال البيت لإلسالم.كان التنازل عن اخلالفة أمر غري معهو 
لبيعة، وهو حيظي بتاييد الغالبية الساحقة من املسلمني، العرب وحىت بعد ذلك مل حيدث ان تنازل خليفة الخر عن ملكه وهو قوي ممكن قد متت له ا

ثار وحىت مؤيدي معاوية رضي هللا عنه غالبيتهم حيبون احلسن عليه السالم ،ولكنه تفضيل اآلخرة على الدنيا وحب ما عند هللا عن اخلالفة واي
كان سيد شباب أهل اجلنة.تويل احلسن عليه السالم مصلحة املسلمني على املصلحة اخلاصة فطويب ملن فضل ملك السماء عن ملك األرض، ف

.اختار النيب اخلالفة طبقا التفاق عقد بني ابيه اإلمام على ومعاوية   رضي هللا عنه   وبويع احلسن على ذلك وتويل اخلالفة بعد استشهاد اإلمام على
عليها بعد ان اراد ابيه تسميته حراب، فلم حيب النيب اسم حرب .احب صلى هللا عليه اسم احلسن حلفيده األكرب من ابنته السيدة الزهراء سالم هللا 

علي املسلمون مجيعا احلسن ويف مقدمتهم الصحابة فقد روي أن ااب بكر الصديق رضي هللا عنه لقيه فاحتضنه قائال هو اشبه ابلنيب وليس بعلي و 
يب عنه )انه مل يكن قبلي نيب اال قد اعطي سبعة رفقاء جنباء وزراء واين قد جالس يضحك وكان اشبه الناس برسول هللا صلى هللا عليه وآله .وقال امل

اعطيت أربعة عشر :محزة وجعفر وعلي وحسن وحسني وابو بكر وعمر واملقداد وعبد هللا بن مسعود وابو ذر وحذيفة وسلمان وعمار وبالل (. 
 وقال عنه النيب إنه حيبه فدعا هللا )اللهم أحب من حيبه (. 

قبله وجيلسه على حجره وحيمله على ظهره وايخذه معه للمسجد .وله يف اجلود والكرم واحللم والعلم  وله دالئل حمبة كبرية للنيب. فقد كان ي
سبط نة وهو قصص كثرية جدا فقد كان كثري الصدقة مسارعا للخري حمبا للفقراء.وعرفت عنه احلكمة فله أمثال ووصااي ومواعظ كثرية امساه النيب الرحيا

عنه  رسول هللا.، وكان قد كان يقسم ماله ويتصدق به كله.كما عرف عنه اجلهاد فقد شارك يف فتح مشال أفريقيةوطربستان يف عهد عثمان رضي هللا
د بن وقاتل مع أبيه يف اجلمل وصفني وحارب معه  ضد اخلوارج حىت بويع ابخلالفة على كتاب هللا وسنة ورسوله  وكان أول من ابيع قيس بن سع

 عبادة.
 11إىل أن حدث أكرب مآثره وأهم مكارمه وهو عام اجلماعة وكان هو آخر اخللفاء الراشدين لقول النيب اخلالفة بعدي ثالثون بدأت عام     

اء يف الصلح بني ابحلسن اجملتىب، وقال النيب عنه )إن ابين هذا سيدا ولعل هللا ان يصلح به بني فئتني من املسلمني(وج 41هجرية ابلصديق وانتهت 
حسب رواية اإلمام احلسن عليه السالم ومعاوية رضي هللا عنه أن حيكم معاوية بكتاب هللا وسنة رسوله وسرية اخللفاء الصاحلني )الراشدين املهديني 

حيث كانوا من أرض هللا أخرى(،وليس ملعاوية ان يعهد الحد من بعده عهدا بل يكون األمر من بعده شوري بني املسلمني وعلي،أن الناس آمنون 
عته يف رواية أخرى(آمنون على انفسهم وامواهلم ونساؤهم واوالدهم حيث   تعاىل يف شامهم وعراقهم وحجازهم ومينهم وعلي ان اصحاب على )وشي

صلى هللا عليه وهلعائلة سرا كانوا وعلي معاوية بذلك عهد هللا وميثاقه وان ال يبتغي للحسن بن على وال الخيه احلسني وال الحد من بيت رسول هللا 
صطفي وجهرا وال خييف احد منهم يف افق يف االفاق .وقد ابيع احلسن عليه السالم معاوية رضي هللا عنه وخطب يف الناس وذكرهم ابهلل وجبده امل

زعه حقه يف اخلالفة فنظر لصالح األمة صلى هللا عليه وآله وإن هللا هداهم به من الضاللة ورفعهم من الذلة وصاروا يف صدارة األمم وان معاوية ان
ملن ال عقل له وقطع الفتنة وذكرهم ببيعتهم له ان يساملوا من يسامل وحياربوا من حيارب فإنه رأي ان يصاحل معاوية وعنه عليه السالم انه قال ال أدب 

يؤخذ رأي احلسن يف النوازل واال يشتم عليا فال يذكر اال خبري  وال مروة ملن ال مهة له وال حياء ملن ال دين له. ومن الشروط أيًضا احلكم ابلشوري وان
 وال يساء اليه أو للحسن وان يعطي معاوية احلسن اجملتيب خراج دارجيرد بفارس وما يف بيت مال الكوفة.
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فيت وتولين فيمن توليت ومما وصل لنا عنه من قول مأثور ودعاء الزال املسلمني يدعون به )اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عا    
وابرك يل فيما اعطيت وقين شر ما قضيت فانك تقضي وال يقضي عليك وانه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعالىت (،وروي عن النيب )دع ما 

رهم غدا فمن مل حيفظ منكم يريبك إىل ما اليريبك فان الصدق طمانينة والكذب ريبة (وأوصى بنيه واهله ) تعلموا فانكم صغار قوم اليوم وتكونوا كبا
صدق يف مرة مبائة الف دينار.وعند موته دفن يف البقيع إىل جوار امه الزهراء وكان له مقاما حىت  وقت قريب فليكتب (.ومن امثلة كرمه وجوده انه ت

احلجرة النبوية مع النيب وابو بكر  إىل أن مت هدمه بدعوي التوسعات ومكان القرب معلوم يقصده الناس .وكان اتفق مع السيدة عائشة ان يدفن يف
ة وعمر اما لو رفض بنو أمية ذلك فاوصي احلسني  بدفنه يف البقيع، وأوصي بعدم الرد على االساءة وجتنب الفتنة وحدث اإلمام احلسني السيد

حيمل السالح فتذكر وصية اخيه فلم يرد  عائشة يف األمر فقالت نعم وكرامة فرفض مروان بن احلكم عليه من هللا ما يستحق وكاد اإلمام احلسني أن
قتله ومل يعرف ابلتحديد الفاعل احلقيقي  .على تطاول مروان ومجاعته .وذكرت بعض الرواايت أنه مات مسموما واهتم البعض زوجته أو معاوية ب

هد ابيهما يف احملراب على يد يوم أن استشهد عثمان رضي هللا عنه، وكان احلسن واحلسني حيرسان الباب ويصدون عنه إىل إن استش    
ائب امللعون ابن ملجم وكان اشقي الناس يف اآلخرين بعد اشقي الناس يف االولني الذي عقر انقة صاحل مث مقتل احلسن عليه السالم وتتوايل مص

ر الذي أساء البيه ولكل بين أمية املسلمني حىت فجعت األمة بل العامل على مقتل اإلمام احلسني يف كربالء على يد النواصب يف عهد يزيد الفاج
لثورة السلمية وللخالفة ولإلسالم وللمسلمني .فدا اإلمام احلسني املسلمني بدمائه ودماء آل بيته غري مبال حبياته اليت بذهلا ليعلم املسلمني قيمة ا

من احبهما فقد احبين ومن ابغضهما فقد ابغضين وقيمة العطاء بال حدود وعدم انتظار األجر اال من هللا ومن حديث النيب عن احلسن واحلسني )
ب واألهل ()احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة (.علمنا احلسني درسا وكم كان درسا قاسيا أن ال اله اال هللا غالية وان رفع رايتها دونه الرقا

صدي الهل البدعة من واجبات الدين واال نتخلي عن اسس احلكم واألوالد واألموال وأال نرضي ابجلور وال ابلظلم واال نرضي الدنية يف ديننا وان الت
الشريعة ال  الرابين وعن سنة النيب وخلفائه الراشدين وان القيادة اليت تبتعد عن التكاليف االهلية وعن املنهج الصحيح يف احلكم القائم على مبادئ

معاين البذل والعطاء ولو قدر هللا اكتمال االنتفاضة احلسينية املباركة ما فعل بنو  يتحقق إال ابتباع كتاب هللا وسنة نبيه تعلمنا من دماء احلسني امسي
مام احلسني أمية الفظائع يف بالد املسلمني واستحلوا حمارمه مثل اجملرم السفاح احلجاج بن يوسف الثقفي وكانوا ساروا يف منهج قومي .فما اراد اإل

منا اراد اآلخرة اراد ما عند هللا وهو خري وابقي. مراثي احلسني ملظلوميته يف كربالء ومقتله هبذه الطريقة تدمي امللك وإمنا اراد الدين ما اراد الدنيا وإ
دسة ومسجده القلب ومقتله يف يوم عاشوراء ذي الفضل الكبري ولالمام احلسني اضرحة ومقامات كثرية اشهرها الروضة احلسينية املباركة يف كربالء املق

الذي حيتوي على راس اإلمام احلسني اليت قطعت يف املعركة وقد ايت هبا الصاحل طالئع رمحه هللا إىل مصر حفاظا عليها من مهجية الشهري يف مصر 
رون به  الصليبينب وهجماهتم فهم ال يعرفون حرمة لدين، أو ملقدسات وبقيت يف مصر يف املسجد الشهري الذي يهيم به املصريون حبا ويفتخ

ى نعمته عليهم .ويف كربالء قتل احلسني ومعه اهله مجيعا إال على زين العابدين السجاد رضي هللا عنه وكان صغريا فاعمي هللا وحيمدون هللا عل
م الطغاة، وصرفهم عنه فهو جد كل احلسينيني على األرض اآلن وكانت امه امرية فارسية من سبااي فتح فارس فاهداها عمر رضي هللا عنه لالما

 يته كان هلا دور كبري يف نشر كلمة هللا ونور اإلسالم فهم طالئع اجملاهدين، أو كبار املفسرين والعلماء وهم أهل هللا العارفني به مناحلسني اما ذر 
حفظ اإلمام مني .النساك الزهاد فراي الناس فيهم نور هللا وعالمات النبوة ومنهم غالبية أهل العلم واإلفتاء والدين حىت وقتنا هذا يف أغلب بالد املسل

غري بيعة احلسني العهد مع معاوية رضي هللا عنه فسمع واطاع إال أنه بعد استالم يزيد بن معاوية الفاجر للخالفة غصبا ونقضا للعهد وابلتوريث وب
ه أهل الكوفة مبايعني شرعية وال شوري فال مسع له وال طاعة فخرج اإلمام احلسني مطالبا بتحكيم كتاب هللا واحلكم بسنة جده رسول هللا .ارسل ل

هللا عليهم مناصرين اكثر من مرة إال أنه ملا ااتهم ختاذلوا عنه وتركوه لسيوف الفجار ميزقون جسده ورماحهم وسهامهم تقطع حلمه وقلبه وكبده لعنة 
قد قاد املعركةضده  عمر بن سعد ويسبون أهل البيت فدعا عليهم )اللهم ال ترض عنهم الوالة ابدا (وهو ما حدث طوال اتريخ العراق حىت اآلن و 

هد ا يقاتل وعبيد هللا بن زايد ومشر بن ذي اجلوشن وفاوضهم على ثالث أمور اما ان يلقي يزيد يف الشام أو يرتكوه يذهب الي بلد من املسلمني جما
صدق عليهم ابليس ظنه  فابوا وبعدما قتلوه أعداء هللا أو يعود إىل مكة مع اهله قائال اتقوا هللا انه ليس على األرض ابن بنت نيب غريي، ولكن 

امتين ان ذهبوا ابهله إىل الشام عند الفاجر يزيد إال أنه مل أيمرهم بقتله ولكنه مل حيزن ومل يقتص لالمام احلسني منهم فقط المهم وقال : كنت 
عدم اخلروج مما يوحي أبنه أخطا يف املسري يسيطروا على العراق دون قتل احلسني.وبعض املفسرين قالوا ان احلسني مل يستجب لنصح الصح ابة ب

يوم حىت  حلرب يزيد وهو خطا فادح وقع فيه علماؤان ألن النيب اخرب اإلمام احلسني مبصريه ومبقتله وكان يعلم ما ينتظره فقد كان النيب يبكي ذات
نيا فنعم قال إن أمتك ستقتل هذا أبرض يقال هلا كربالء( دخل عليه احلسني فقال :)إن جربيل كان معنا يف البيت قال أفتحبه؟ قلت :أما يف الد

وحليته تراب ومعناها أرض كرب وبالء .ويف الرواايت بعد مقتله ان السماء ظلت اايما مثل العلقة وروت ام سلمة اهنا رات النيب يف املنام وعلي راسه 
 املنام معه قارورة فيها دم .ورواايت كثرية منها انه ما رفع حجرا يف الشام ملقتل احلسني وان اجلن كانت تنوح وتبكي ملوته. وراي ابن عباس النيب يف

ما يومئذ اال وحتته دم و ان الشمس انكسفت كسفة فبدت الكواكب يف نصف النهار وكان الصحابة حيبونه يف حياته أيًضا فقال عمر )فإمنا انبت 
ما وحازوا اخلري واحلكمة( وابن عمر كره أهل العراق بسبب ختاذهلم وتقاعسهم عن احلسني تري يف رؤوسنا هللا مث انتم (وقال عثمان :)فطموا العلم فط



 ِظُل اإلله وَهَراوة الّرب
...................................................................................................................

............................................................................ 

61 

ابرض  وقال :)ان هذا يسالين عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النيب (.وقالت عمرة بنت عبد الرمحن اهنا مسعت ام املؤمنني عائشة تقول )يقتل حسني
ا وقرابة من النيب.واإلمام على كان يعلم مبقتل ابنه وملا مر بكربالء قال :)صربا ااب عبد هللا(.وروي اببل (.وقال معاوية ان له رمحا ماسة وحقا عظيم

ك عن اإلمام  احلسني )أعلم أين مقتول مذبوح ظلما وعدواان(، وقبل ذهابه للعراق )إن مل أذهب غدا سأذهب بعد غد وما من املوت بد (. ولذل
كبرية  يف قلوب املؤمنني. فكان خري جماهد واثئر ومضح ومعطاء فالسالم عليك اي أاب عبد هللا وعلي األرواح اليت   ورد يف األثر ان ملوت احلسني مرارة

 حلت بفنائك.
 عبد هللا بن الزبير بن العوام

 
يف املدينة املنورة عبد هللا ملا هاجر النيب إىل املدينة كره اليهود ذلك النه مل ينجب املسلمون اطفاال منذ اهلجرة فكان أول طفل للمسلمني     

أيب قحافة)أيب بكر بن الزبري   رضي هللا عنه   وفرح به النيب بشدة وكرب املسلمون مجيعا وابركه ودعا له ومساه عبد هللا على اسم جده ألمه عبد هللا بن 
النيب وكانت أتتيهما ابلطعام وخالته هي ام املؤمنني الصديق(، وأمه هي السيدة أمساء بنت أيب بكر ذات النطاقني اليت كانت يف اهلجرة مع أبيها و 

فارسا مغوارا وشارك  عائشة وكانوا ينادون عائشة ابم عبد هللا اما ابوه فهو الزبري بن العوام احد العشرة املبشرين ابجلنة ومن السابقني إىل اإلسالم وكان
لروماين يف مصر مدخال الفتح العريب ملصر.وكان شديد الشبه جلده الصديق يف الفتوحات بعد النيب وهو قائد احلملة اليت فتحت حصن اببليون ا

 يف رضي هللا عنه وقال عنه على بن زيد )كان كثري الصالة كثري الصيام شديد الباس كرمي اجلدات واألمهات واخلاالت(. وكان مع احلسن واحلسني
اهد يف فتح أفريقية مع عبد هللا بن سعد بن أيب السرح وايل مصر يف عهد عثمان محاية دار عثمان حىت استشهد يف الفتنة على أيدي الغوغائيني وج

لتقوي وكان ضمن جيش العبادلة وقتل جرجرييوس وايل الروم يف معركة سبيطلة يف تونس وقاتل يف معركة الريموك مع أبيه رضي هللا عنه وعرف عنه ا
الصباح وليلة هو راكع حىت الصباح وليلة هو ساجد حىت الصباح .وقالوا عنه انه من احسن وكثرة العبادة والصالة وقيام الليل فليلة هو قائم حىت 

 الناس صالة وانه اذا صلى كان مثل العمود من اخلشوع.
قتل شارك مع املسلمني يف أحداث الفتنة الكربي مبوقعة اجلمل مع ابيه وكان مع خالته السيدة عائشة وكان ال ميسك خبطام اجلمل احد اال     

لى( حىت جاء فقالت السيدة عائشة من انت قال  أان عبد هللا بن الزبري فحزنت وخافت ان يقتل فلما راه مالك االشرت )احد قادة جيش اإلمام ع
صد  أقبل عليه فاحتضنه ليحميه .وجنا يومها من القتل فقد عرفه جندب بن زهري االزدي وكان من الفرسان األشداء قال له جندب لوال خالتك   يق

الزبري  عائشة   لقتلتك. حىت توىل معاوية رضي هللا عنه احلكم فلما قرب اجله قال لبنيه :"أحذركم من اربع رجال من قريش منهم عبد عبد هللا بن
يعة، إال أنه مل فهو كاالسد املرابض والثعلب املراوغ".وبعد موت معاوية حدث اخلالف بني املسلمني حول احقية يزيد ابحلكم وقد طالبه يزيد ابلب

الوليد بن  يستجب والذ ابلبيت احلرام فمكث فيه اليفارق مكة حىت خرج اإلمام احلسني إىل العراق، واستشهد يف كربالء فعزل يزيد واليه على املدينة
ك وأهنم سيعطونه امواال كثرية عتبة وعني عمرو بن سعيد بن العاص وارسل له مبعوثني يطالبونه ان ايتيه ويبايعه يف الشام وان يزيد اقسم على ذل

يت احلرام فكتب عبد هللا إىل مروان بن احلكم انه قد عرفت عنايتك ورأيك فما هذا فاين ال افعله ابدا فليكفر يزيد عن ميينه أو يدع فاستعاذ ابلب
ئيسا للشرطة يف املدينة وهو اخوه احلاقد الغيورعمرو ودعا هللا ان حيفظه واهله.واختار يزيد مع واليه على املدينة عمرو بن سعيد اكثر اعداء عبد هللا ر 

ن املدينة بن الزبري فاشاع  ظلما وبطشا وقهرا وخوف الناس وضرهبم ابلسياط من قريش واألنصارألهنم مناصرو عبد هللا بن الزبري وقد فر عدد منهم م
د هللا وقال له جبري بن شيبة اتسري إىل حرم هللا وامنه فتدنسه والخيك فارسل يزيد الفاجرعمرو بن الزبري لقتال اخيه يف الف رجل من الشام لقتال عب

نه فهاجم عبد يف سنه وفضله فتقاتله ان هذا امث كبري ومعرة وقال له : أن الناس لن يدعوك تفعل هذا فرد عمرو اما يبايع أو اقتله واقتل من مينعين م
و االسلمي )من قواد يزيد( فقتلوه وارسل ابن الزبري مصعب بن عبد الرمحن بن عوف فهزمهم هللا بن صفوان )احد املوالني البن الزبري(أنيس بن عمر 

قتلوه ولكنه جلد تطبيقا حلدود هللا وعقوب ة له وسجنوه مع شر هزمية مث جاء عبيدة بن الزبري بعمرو بن الزبري أسريا إىل اخيه عبد هللا وشفع فيه فلم ي
بد هللا بن الزبري احلارث بن خالد القرشي وايل يزيد على مكة وعني مصعب بن عبد الرمحن بن عوف مكانه بعض نعاونيه وقواده الظاملني.وحني ع

قيقا للشوري فال يقطع امرا إال بدوهنم وال يستبد براي ابدا وكان معه امل سور بن فكان يصلي ابلناس وقام بتشكيل جملس قيادة أو جملس رائسي حت
ري بن شيبة وعبد هللا بن صفوان بن أمية. وهي جتربة مل تتكرر يف اتريخ املسلمني ان تكون الكلمة جمللس وليس خمرمة ومصعب بن عبد الرمحن وجب

" وقد توافد خلليفة واحد وإمنا هي استعادة للحكم الرابين القائم على الشوري واخلتيار املسلمني وليس القهر والتوريث رافعا شعار "ال حكم اال هلل
دون من احناء كثرية .وظل حيج ابلناس عشر سنني .وملا علم يزيد بذلك ارسل جيشا كبريا حملاربة ابن الزبري بقيادة مسلم بن عقبة عليه مناصرون ومؤي

رمتها رفض وقاتلهم وهنب املدينة  وافسد فيها املري ومن بعده احلصني بن منري فلما كلمه عبد هللا بن جعفر )كان معارضا ليزيد ( يف أهل املدينة وح
ش يزيد تقدم البن الزبري يف مكة فحاصرها أربعا وستني يوما قاتل فيها ابن الزبري ومن معه قتال األبطال، وثبتوا كاجلبال الرواسي حىت ضرب جيو 

 بن منري مكة ابملنجنيق والكعبة على ابن الزبري وانصاره فيها حىت مات يزيد واستجاب هللا لدعاء املؤمنني واهلك الطاغية فوقع الصلح بن احلصني
يف الشام وابن الزبري وطاف جيش الشام ابلكعبة ،وانصرفوا فتويل عبد هللا بن الزبري اخلالفة على احلجاز ومصر واليمن واجزاء من العراق ومناطق 

ه يف اكثر من معركة وكان خصمه مروان بن احلكم االموي وانتصر الضحاك بن قيس )قائد ابن الزبري (يف مرج راهط على مروان بن احلكم وعلي اتباع
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اع معهم وخدثت معركة بينهم يف املدينة انتصر فيها ابن الزبري عليهم نصرا كبريا وقد بين الكعبة من جديد كما كانت على عهد إبراهيم وظل يف صر 
 ق رضي هللا عنه.حىت ذحبه السفاح احلجاج الثقفي وصلبه بعد أن هدم الكعبة يف أايم عبد امللك بن مروان ابملنجنيق وثبت وصمد للح

 
 شخصيات بارزة في تاريخ الخالفة

 
هناك شخصيات ابرزة أثرت يف التاريخ اإلسالمي ومنها شخصيات اثرت يف تغيري العامل ابكمله فزلزلوا امرباطورايت وحطموا عروش، وأقاموا     

أفذاذ مثل خالد بن الوليد القائد الذي مل يهزم يف معركة قط  دوال وأفنوا أخرى وقدموا أروع امثلة يف التضحية والفداء ومنهم من جيل الصحابة قادة
وهو الوليد ولقبه النيب بسيف هللا املسلول قائال )إن خالد سيف من سيوف هللا سله على الكافرين( وخالد بن الوليد ابن الحد سادة قريش واثرايئها 

لمني، وهو قائد لصفوف املشركيني يف غزوة احد حبيلته وذكائه وبعد إسالمه بن املغرية ونشا رضي هللا عنه فارسا شجاعا مقداما انتصر على املس
 عمل قائدا للجيوش يف عهد أبو بكر الصديق وعمر وكانت ابرز فتوحاته يف الشام وعزله عمر حىت ال يفتنت الناس ابنتصاراته، فعاد جنداي يف

الته وأدواره ضرب مثاال رائعا للجندية والعسكرية والطاعة وااللتزام بتنفيذ اوامر صفوف اجملاهدين مث يف عهد عثمان تويل القيادة من جديد ويف كل ح
ه فكان يبكي القيادة وتنفيذ األوامر واحلزم والنظام الشديد مما كان حيقق نتائج مبهر جليوش املسلمني بفضل هللا عز وجل.وخلالد قصة مؤثرة عند موت

أو رمية بسهم اوطعنة برمح واموت على سريري فال انمت اعني اجلبناء ولكنه بشر أبجر الشهيد قائال ليس يف جسدي شرب اال فيه ضربة بسيف، 
فتح الشام جلهاده ومتنيه الشهادة ولكنه مل يكن عاملا ابمور الدين فلم حيفظ من القرآن إال قليال فكل حياته للسيف والفرس شارك يف حروب الردة و 

رية هدم  صنم العزي، وله موقف مشهور مع بين جذمية فقد غزاهم بدون حتقق الضوابط الشرعية ملبادأة اهلجوم وقتل والعراق وابرز معاركه مؤتة وس
جلندل اسر منهم عددا فدعا النيب )اللهم إين أبرأ اليك مما فعل خالد(، وأرسل النيب اإلمام على لدفع دية القتلي وشارك يف غزوة تبوك ويف دومة ا

م الصنم ود وله يف حروب الردة انتصارات كثرية ومعركة اليمامة اليت انتصر فيها على مسيلمة الكذاب مدعي النبوة ملكهم الذي دفع اجلزية، وهد
قائد  وفتحه حلصوهنا.ودوره يف فتح فارس يف معركة ذات السالسل اذ ربط الفرس اجملوس جنودهم بسالسل، حىت ال يفروا امام املسلمني وابرز هرمز

الفتح امام املسلمني مث انتصر يف الوجلة مث يف اليس حىت فتح احلرية وهي عاصمة العراق. أما دوره يف الشام فاكرب واشهر الفرس فقتله مما سهل 
طائي حىت وقصته يف اجتياز ابدية الشام يعجب هلا القادة العسكريون إذ توجه من العراق إىل الشام من قلب الصحراء ومعه الدليل رافع بن عمرية ال

الغساسنة نصرا حامسا يف مرج راهط مث يف بصري واجتمعت جيوش املسلمني لقتال الروم يف أجنادين وانتصروا عليهم مث االنتصار الكبري  انتصر على
تصر على يف الريموك الذي ثبت اقدام املسلمني يف الشام منهيا وجود الروم فيها.وبعد ان عزله عمر وتويل أبو عبيدة القيادة العامة يف الشام ان

عركة تيودورس قائد الروم قرب دمشق، مث حاصر محص فاستسلم أهلها، وتبعهم محاة والالذقية.مث جاء االنتصار الكبري يف انطاكية مث خاض هرقل م
فاصلة حاسة يف محص عاصمة املسلمني يف الشام، ومجع هلا كل جنوده وحلفاؤه من املسيحيني العرب ووجه عمر كل قوات  وجيوش املسلمني 

ر ة أيب عبيدة وخالد وسعد بن ايب وقاص والقعقاع بن عمرو فنتصر املسلمون انتصارا مدواي يف محص وانتهي وجود الروم يف الشام فجاء القرابقياد
بن الك من عمر بفتح بالد ما بني النهرين ففتح الرها.وله وداير بكر وارمينيا وضمهم إىل قنسرين .وقصته مع بين يربوع اثناء حروب الردة ومع م
قه وهي نويرة وامراته وان خالد تسرع يف قتل مالك البعض انكرها والبعض اقرها ومن أقرها مل يقتل مالك على سبيل القتل وإمنا لشعور خالد بنفا

 وأخطأ.مسالة ال تؤثر يف شيء ألن مالكا كان يصلي دون ان اييت ابلزكاة وقد عذره أبو بكر جلهله ابحلكم الصحيح يف هذه املسالة فقد أتول 
 

 داهيةالعرب
 

كان من أبرز القادة داهية العرب عمرو بن العاص وكان صديقا خلالد وكان خالد شديد الشبه بعمر بن اخلطاب فلما اسلم خالد وعمرو      
ته وذكائه هجرية بعد صلح احلديبية كان فتحا عظيما ووضعه عمر حتت بصرة ليعتمد على فكره احلريب وبراع 8وعثمان بن طلحة معا يف عام 

شام الشديد يف الفتوحات فواله مصر وكانت أهم والايت املسلمني فهي قوة بشرية هائلة لكثرة عدد اهلها قوة مالية وقاعدة لتامني احلجاز وال
عد اضطهاد والعراق وقاعدة لفتح أفريقية يف ما بعد .وقد احبه أهل مصر جدا فقد عادت اجراس كنيستنا القبطية االرثوذكسية لتدق من جديد ب

رية ضد قبيلة قضاعة دفاعا  وبطش الرومان وله معارك كثرية أخرى  فقد انشاه ابوه العاص بن وائل احد سادة قريش نشاة الفرسان وقد واله النيب س
وقال عمر بن عن املدينة وشارك اايم ايب بكر يف فتح الشام وفتح فلسطني وشارك يف معارك الريموك وذات السالسل كاحد قواد جيش املسلمني 

ور كبري يف اخلطاب عنه ودوره الكبري يف فتح بيت املقدس رمينا ارطبون الروم ابرطبون العرب )ارطبون قائد رومي ابرز وشديد احليلة والذكاء(.وله د
صحف ألهنم كانوا سيهزمون شر هزمية امام على كرم هللا وجهه وكان  وكيله يف التحكيم .وملا صار معركة صفني اذ اشار على معاوية ابلتحكيم ورفع امل

لب معاوية خليفة عينه واليا على مصر وهبا دفن يف مسجده الشهري .وقصة املصري املسيحي، الذي ضربه ابنه وقد شكاه لعمر يف املدينة وقد طا
ن احدثوا حتوال ا قديرا للوايل .ومن الصحابة الذي قتصاداي كبريا يف ميزان قوة عمر املصري ان يضرب عمرو بن العاص، ولكن الشاب رفض حبا وت
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 اليه املسلمني مثامة بن آاثل وهو زعيم اليمامة وهي مصدر القمح واحلبوب واحملاصيل ملكة وكان ملكا مسيحيا وقع يف أسر املسلمني واحسن النيب
ن يصلهم من اليمامة حبة قمح وسقاه من انقته فاندهش من أخالق املسلمني واسلم وكان أول معتمر يف اتريخ اإلسالم وكان هدد قريش انه ل

 واحدة اذا اساوا للنيب.ومن أقواله للنيب "لقد أصبح وجهك أحب الوجوه إيّل وأصبح دينك أحب الدين إىل قليب ألضعن نفسي وسيفي وأهلي يف
 نصرة دينك".

 
 أبو ذر الغفاري 

 
ولعبوا دورا مؤثرا ليس فقط يف حياهتم ولكن بعد موهتم أبوذر جندب بن جنادة الغفاري رضي هللا  من الصحابة الذين غريوا جمري التاريخ،    

ا انداه أبو تعاىل عنه .ابو ذر كان من قبيلة اشتهرت ابلسطو وقطع الطريق يف اجلاهلية ولذلك تريب عنده عقدة جتاه االغنياء فكان يسلبهم ماهلم فلم
انت اتئه يف جاهليتك فقال : نعم" حىت اسلم فكان سببا يف  دخول قبيلته يف اإلسالم،  فتحول ما كان يف قلبه  بكر الصديق فقال :"اي أاب ذر هل

وحىت مواقفه إىل عطف على الفقراء وحمبة للعدل فكان من اوائل الداعني إىل العدالة االجتماعية أو ما يعرف اآلن ابالشرتاكية واالقتصاد االجتماعي 
ته دائما كانت للفقراء وهو منوذج غري تقليدي للصحايب املتواضع الفقري غري النموذج التقليدي عن التاجراو الغين  أو السيد القوي السياسية واحنيازا

ك رسول مثل ايب بكر  وعثمان وعبد الرمحن بن عوف وعثمان ومعاوية.وكان أبو ذر من السابقني لإلسالم ومن كبار الصحابة ومما قال أبو ذر )ما تر 
عون  شيئا مما صبه جربيل وميكائيل يف صدره إال صبه يف صدري(.وقال للنيب اي رسول هللا ذهب اصحاب الدثور ابألجور   يقصد األغنياء يترب هللا

ن م للجهاد والدعوة   صلوا كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم فضول اموال يتصدقون هبا فقال النيب  : )اي ااب ذر اال اعلمك كلمات تدرك هبن
تمها سبقك وال يلحقك من خلفك إال من أخذ مبثل عملك, تكرب هللا دبر كل صالة ثالاث وثالثني وحتمده ثالاث وثالثني وتسبحه ثالاث وثالثني وخت

منا يكفيين كل بال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حيي ومييت وهو على كل شيء قدير (.و من أقواله )وما أصنع أبن أكون أمريا وإ
وقال يوم شربة من ماء أو لنب ويف اجلمعة بعض القمح ()كان قويت على عهد رسول هللا صاعا من التمر فلست بزائد عليه حىت القي هللا تعاىل (.

فقساله عمر :اي نيب هللا  عنه النيب صلى هللا عليه وآله )ما تقل الغرباء وال تظل اخلضراء على ذي هلجة اصدق واويف من ايب ذر شبيه عيسي ابن مرمي
ذر ميشي افنعرف ذلك له قال :نعم فاعرفوا له(. وكان رضي هللا عنه حمبا للجهاد وقد خرج للجهاد ماشيا يوم تبوك فقال عنه النيب )رحم هللا ااب 

امرؤ فيك – ااب ذر انك ضعيف وحده وميوت وحده ويبعث وحده (وقال له النيب واصفا تواضعه وزهده وعدم حبه للقيادة وعزوفه عن املناصب )اي
وإهنا أمانة واهنا يوم القيامة خزي وندامة اال من اخذ حبقها وادي الذي عليه فيها (.وسال أبو ذر النيب عن االسراء  –ضعف يعين كراهيته لألغنياء 

ا )أي العمل أفضل فقال :إميان ابهلل وجهاد يف واملعراج وقال هل رايت ربك فرد النيب )نور فاين اراه (يعين كيف أراه وروي عن النيب حديثا مشهور 
ذر  سبيله (.وبدات دعوته اإلصالحية للزهد وعدم االسراف والرتف اايم خالفة عثمان حيث زاد الثراء وبوركت االرزاق واالموال فكان يذهب أبو

بشرهم بعذاب اليم يوم حيمي عليها يف انر جهنم فتكوي هبا إىل البالد يعظهم بقوله هللا )والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا ف
ري أمام جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزمت النفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون (فراي معاوية رضي هللا عنه هذا املد )االشرتاكي (إن جاز التعب

ة اليب ذر اهنا نزلت يف الذين اوتوت الكتاب .فاستدعاه اخلليفة إىل املدينة املذهب الرامسايل للخليفة عثمان وواليه معاوية رضي هللا عنهم فقال معاوي
رهم فرد أبو ذرليس يل حاجة يف دنياكم وذهب بعدها للعراق وهناك طالبه بعض أهل البدع  الفوضويني املخربني ابخلروج على اخلليفة عثمان فنه

ك خري يل وكان دائما يردد اين امسه واطيع لو اتمر على عبدا حبشيا.وهو من قائال وهللا لو صلبين عثمان لسمعت واطعت واحتسبت ورايت ذل
عد موت النيب وقد انصر  أبو ذر الصحابة الذين امجعوا على حبهم املسلمني فهو من االركان األربعة عند الشيعة وهو عندهم من الذين مل يرتدوا ب

قداد .وكان اإلمام على هو من دل أبو ذر اإلمام على يف كل مراحل التاريخ اإلسالمي.ويف رواايت ان  اجلنة تشتاق إىل على وعمار وسلمان وامل
 على مكان النيب ليسلم وقد اثين عليه اإلمام على يف هنج البالغة ثناءا كبريا لتقواه وحبه للدين وللفقراء.

 
 آل  ياسر

 
الرجل الذي تغري التاريخ ألجله وينول من الوحي الجله وبه  من القامات املضيئة يف اتريخ الصحابة عمار بن ايسر رضي هللا عنه فهو    

فار فبشرهم النيب ابجلنة )صربا ال اي سر فان تنتهي املعارك والفنت فكان من السابقني لإلسالم مع أهله، وقد تعرضوا لصنوف التعذيب على يد الك
خياط أول شهيدة يف اإلسالم وزوجها ايسر فكاان أول شهيدين زوجني موعدكم اجلنة ()اللهم ال تعذب احدا من ال عمار ابلنار (،وأمه مسية بنت 

طمئن يف اإلسالم .وعمار فمن التعذيب قد فقد وعيه وارتد عن اإلسالم فجاء للنيب وهو حزين يبكي فينزل قول هللا تعاىل )اال من اكره وقلبه م
وبعد ذلك شهد بدرا واحدا وبيعة الرضوان ومعركة اليمامة وحضر الغزوات كلها  ابإلميان (فقال النيب :)اي عمار ان عادوا فعد فقد انزل هللا عذرك (،

يدعوهم إىل وكان من املقدمني يف اجليش وقد واله عمر والية الكوفة. أخرب النيب يف حياته عن دور عمار يف الفتنة )ويح عمار تقتله الفئة الباغية 
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ئة الباغية تقتله ويكون يف اجليش املنتصر والفئة اليت على حق، وبذلك انتهي القتال بني على اجلنة ويدعونه إىل النار(، فكان موته عالمة ان الف
ومعاوية وكان عمار يف صف اإلمام على يوم صفني.ومن الصحابة الذين سلكوا نفس منهج عمار حجر بن عدي رضي هللا عنه وكان من القالئل 

مام على واحد قواده  وكان من القادة يف صفني والنهروان.ومن الذين ضربوا اروع امثلة يف الثبات الذين شاركوا يف دفن ايب ذر وكان من املناصرين لال
لل والفداء والبطولة والشهادة محزة عم  النيب، وهو سيد الشهداء استشهد يف احد وممن استشهد يف احد أيًضا مصعب بن عمري رضي هللا عنه مد

البسهم مع مالبسه وترك كل هذا وبعد اإلسالم ارتدى جلد شاه وهاجر اهلجرتني .ومن الصحابة الذين قريش الذي كانوا يدفعون امواال لتغسل م
 نقلوا علوم الدين أبو هريرة وجابر بن عبد هللا وبن عباس وبن عمر وايب الدرداء.

 "السالم عليك اي قمر بين هاشم ساقي عطاشى كربالء"
     

الذين ضربوا املثل يف التمسك ابلكتاب والسنة والذي رفع شعارا العطاء حىت لو اعطي حياته فداءا من أروع أمثلة الفداء بعد جيل الصحابة 
زام رضي لإلسالم واملسلمني حىت تكون كلمة هللا هي العليا هو العباس بن على بن ايب طالب ويكين ااب الفضل وامه السيدة ام البنني فاطمة بنت ح

يف كربالء مع اخيه اإلمام احلسني وضرحيه  ومسجده يف العراق معروف ابسم العتبة العباسية وعرف عنه رضي  هللا عنها.استشهد ااب الفضل العباس
كربالء هللا عنه الشجاعة الكبرية فقد ورث الفروسية عن أبيه اإلمام على وعن اخواله فقد عرفوا ابلشجاعة والبسالة.كان حامل لواء احلسني يوم  

رية والعميد وابب احلسني، وسبع القنطرة وحامي الظعينة، النه كان مسئوال عن انتقال وخدمة ال البيت من املدينة فسمي حامل اللواء ومقدم الس
إىل كربالء، وكان مسئوال عن املاء فكان ساقيهم فسمي ساقي عطاشي كربالء وقمر بين هاشم فقد كان يقوم على خدمتهم واتمينهم 

كته الكبرية فانه مسي ابب احلوائج ألن الدعاء يكثر يف مسجده ويستجيب هللا عزوجل هلذه الدعوات ويفرج  ومحايتهم.ولكثرة حمبة املسلمني له ولرب 
ن عليه كرب الناس من املؤمنني احملبني اليب الفضل العباس وال بيت النبوة عليهم السالم.وعرف ابمانته وحفظه للعهد فقد حاول مشر بن ذي اجلوش

ميل العباس وإخوته بعيدا عن صف اخيهم احلسني وان ينجوا ابنفسهم فرفضوا وقال العباس إمنا نفسي دون نفس احلسني لعنة هللا يوم كربالء أن يست
ل احضار وحارب العباس مع ابيه يف اجلمل وصفني والنهروان وكان مع اخوته يف محاية امري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه يوم استشهاده .وكان حياو 

 يت احملاصرين يف كربالء حىت قتل غدرا.املاء ليشرب آل الب
ه علي السّجاد زين العابدين  وجنا من مقتلة كربالء طفل واحد وهو على بن احلسني ولقب ابلسجاد لكثرة سجوده وبزين العابدين لكثرة عبادت

طفل وهو الوحيد من ال البيت الذي جنا وكل وخشوعه وتقواه  واراد هللا عز وجل اال ينقطع نور حممد وال حممد عن البشر بعد كربالء فنجا هذا ال
م أهل زمانه ذرية اإلمام على واإلمام احلسني هي من ابناء على زين العابدين السجاد رضي هللا عنه.واحبه املسلمون مجيعا وهو ابتفاق أهل السنة اعل

زين العابدين وال أفقه منه(،قال سعيد بن املسيب :)ما  وافقههم واعبدهم واتقاهم قيل عنه )مارأيت قرشيا أفضل منه ()ما رأيت هامشيا أفضل من
ه على رأيت قط أفضل من على بن احلسني(،وبشر به النيب يف حديثه جلابر بن عبد هللا وكان اإلمام احلسني يف حجر رسول هللا )يولد هلذا ولد امس

د امسه حممد فان انت ادركته اي جابر فاقراءه  مين السالم ( وكان له اوراد اذا كان يوم القيامة اندي مناد ليقم سيد العابدين فيقوم ولده مث يولد له ول
لناس يف وادعية يقرؤها مسيت ابلصحيفة السجادية .يقول املؤرخون ما فقد أهل املدينة صدقة السر اال مبوت زين العابدين وقال حممد بن إسحقكان ا

ات زين العابدين فقدوا من كان ايتيهم ليال. وكان يرفع احلمل على ظهره ابحلبال فلما املدينة يعيشون ال يدرون من اين معاشهم وماكلهم فلما م
له مات ظهرت عالمات احلبال على ظهره وكان عنده جارية محقاء تصب له ليتوضا فسقط االبريق فشج راسه وسال منه الدم فاعتقها لوجه هللا لقو 

حيب احملسنني ( وأنشد فيه الفرزدق شعرا رائعا )هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه تعاىل )والكاظمني الغيظ  والعافني عن الناس وهللا 
ظمي يف حفظ واحلل واحلرم(ومن مقالته يف احلكمة )الرضا مبكروه القضاء أرفع درجات اليقني ( )من قنع مبا قسم له فهو أغين الناس ( ومن أدواره الع

حج املسلمون النه ملا هاجم احلجاج بن يوسف مكة وضرب الكعبة ابملنجنيق.وقتله ابن الزبري وهدمها انتهبها اإلسالم انه لوال لضاعت الكعبة وما 
اس أن يعيدوا ما الناس واخذوا احجارها وتراهبا للتربك هبا فاحتار احلجاج ماذا يفعل فاشاروا عليه ابن يرسل لزين العابدين   رضي هللا عنه   فأمر الن

لبناء بيديه الشريفتني وقد علم البنائني كيف يبنوا وعلى أي ارتفاع ووضع احلجر األسود بيديه الشريفتني. وما كاد هذا ليحدث أخذوا وشارك يف ا
الكربى وأم  لوال انقذته العناية االهلية يف كربالء اليت قيضت له أخته السيدة زينب وهي عقيلة بين هاشم بنت اإلمام احلسني ولقبت ابحلوراء وزينب

صائب والطاهرة والسيدة وهو لقب اختصها به أهل مصر أو ام العواجز وهو لقبها يف مصر أيًضا حيث شرفت مصر بقدومها مع أخيها زين امل
فدت أخيها العابدين. عندما أراد جيش يزيد أن يقتل زين العابدين وكان مريضا فاحتضنته بقوة وهنرهتم وقالت هلم قوال بليغا وأن روحها دون روحه ف

شديد نفسها حىت اقتادوهم مجيعا سبااي ومعهم رأس احلسني املوجود يف مسجده الشهري ابلقاهرة اآلن وخطبت خطبة بليغة يف أهل العراق نبهتهم لب
املصاب وعظيم جرم يزيد الفاجر، وعندما وصلت الشام خطبت يف أهل الشام فغريت موقفهم املؤيد ليزيد إىل تعاطف مع احلسني وعداة قضيته 

انت بذلك رائدة من رائدات العمل اإلسالمي.وهي اليت حولت مسريهتا مع نساء بيت النبوة إىل يزيد إىل مواكب ااّلابء، وعندما حاول جيش فك
أمية بعد بنو   يزيد قتله قال هلم زين العابدين "اقتلوين اين ال اخاف املوت" اننا قوم املوت لنا عادة وكرامتنا عند هللا الشهادة وعندما ضيق عليها
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وصدق  عودهتا للحجاز فاضطروها للهجرة يف أرض هللا الواسعة فاختارت مصر وخرج املصريون الستقباهلا فتلت قول هللا تعاىل )هذا ما وعد الرمحن
اي. ومن تلك األنوار املرسلون ( وال زال حىت اآلن مقام ومسجد وحي زين العابدين والسيدة زينب يف القاهرة وأبنائهم وأحفادهم مألوا مصر نورا نبو 

ها السيدة نفيسة بنت احلسن األنور بن زيد األبلج بن احلسن بن على بن ايب طالب ومسيت نفيسة العلم وهلا كرامات كثرية ومسجدها وحيها وقرب 
خيها احلسن املتوج اهنا ينري القاهرة ويدفع اإلميان لقلوب أهل مصر دفعا وقد اخذ عنها الشافعي صاحب املذهب علمه الغزير وتروي زينب بنت ا

 خدمت عمتها نفيسة أربعني عاما كلها صيام وقبام وقران وتفسري وتعليم للدين والفقه رضي هللا عنها وعن آابئها وعن ال البيت مجيعا.
 

 السفير
 

 عنه، وكانت زوجته ومن أكثر الشخصيات يف اتريخ اإلسالم إحساان وإخالصا ووفاًء مسلم بن عقيل بن أيب طالب اهلامشي رضي هللا    
عليه  السيدة رقية بنت على بن أيب طالب رضي هللا عنها، وكان قواي شجاعا وآاته هللا عزوجل فضال أنه يرفع الرجل بيده فيلقيه أرضا مثل موسي

عد وفاة السالم وقال عنه أبو هريرة )ما رايت من ولد عبد املطلب اشبه ابلنيب من مسلم بن عقيل(.وشارك يف صفني وكان على م يمنة اجليش وب
لم بن عقيل معاوية رضي هللا عنه وتويل يزيد للملك وارسال أهل العراق لالمام احلسني مطالبينه ابلسري اليهم والبيعة له فاختار اإلمام احلسني مس

لشيعة فارسل مسلم إىل اإلمام احلسني خيربه رضي هللا عنه ليكون سفريه يف العراق وداعية له ابلبيعة حىت سافر إىل الكوفة تقبله مثانية عشر الفا من ا
عد ذلك وخذله الشيعة ومل خيرجوا ملناصرته كما وعدوا مسلم بن عقيل وبعضهم رضخ ل ضغوط ابلقدوم إىل الكوفة الهنم ابيعوه مث تطورت االحداث ب

إىل حني ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا وال ترضي   بنو أمية خوفا من بطشهم واآلخرون رضوا ابملال فدعا عليهم اإلمام احلسني )اللهم ان متعتهم
تقدم على جند  عنهم الوالة ابدا اهنم دعوان لينصروان مث عدو علينا فقتلوان (،وذكر الطربسي يف االحتجاج )امل تكتبوا إىل ان قد اينعت الثمار وإمنا

سيفا كان ابيدينا وحششتم انرا اضرمناها على عدوكم وعدوان فاصبحتم جمندة تبا لكم ايها اجلماعة حني على استصرختموان واهلني فشحذمت علينا 
عتنا كطرية الذابب وهتافتم الينا كتهافت الفراش مث نقضتموها سفها بعدا لطواغ يت هذه األمة البا اولياؤكم وسحقا ويدا على اعدائكم استسرعتم إىل بي

لة فارتدي مالبس احلجازيني وعليها عمامة سوداء كعمامة احلسني وتلثم فغطي وجهه فلم (.وملا عني يزيد عبيد هللا بن زايد امريا للكوفة احتال حي
بيد هللا، يعرفه احد ولكن اعتقدوا انه احلسني فلم عرفوا انه عبيد هللا حزن الناس واغتموا وكان مسلم بن عقيل خمتبا ببيت هانئ بن عروة وعذبه ع

ام بثورة الستعادة هانئ وبدا عبيد هللا ارسال جواسيسه والقيام برشوة القبائل حىت ال ينضموا ملسلم ولكنه مل يدل على مكان مسلم وحاول مسلم القي
تله عبيد بن عقيل فلما عرفوا مكانه حاصرته الشرطة فخرج هلم وانتصر عليهم مع كثرة عددهم فامنه عبيد هللا مقابل االستسالم ولكنهم غدروا به وق

ان يبكي بشدة )اين وهللا ما لنفسي أبكي وال هلا من القتل ارثي وان كنت مل احب هلا طرفة عني تلفا ولكن ابكي هللا بن زايد وقبل استشهاده ك
 الهلي املقبلني إىل أبكي حلسني وآل حسني (.

 
 الحر

 
انضم الولياء الرمحن ولكن ليس كل جنود يزيد وعبيد هللا بن زايد أهل ابطل واولياء للشيطان فكان منهم من عاد للحق وانشق عنهم و     

وفة فلما وصف اإلمام احلسني ومنهم احلر بن يزيد الرايحي التميمي رضي هللا عنه فكان واحدا من قواد شرطة عبيد هللا بن زايد وكان اشجع أهل الك
تار على اجلنة شيئا ولو قطعت وحرقت رأإىصرار القوم على قتال احلسني اتب واستغفر وقال:)إين وهللا ألخيّ ُر نفسي بني اجلنة والنار، ووهللا ال أخ

 (وانضم لإلمام احلسني يف املعركة.
دل اي لثارات احلسني ولكن بعد هذه املعركة وااثرها الكربي على العامل اإلسالمي خرج اثئرون مطالبون ابحلق والعدل والقسط وابلقصاص العا

ثار لدماء اإلمام احلسني ومنهم شخصية مثرية للجدل وهي املختار بن ايب عبيد من القتلة اجملرمني ورفعوا شعار )اي لثارات احلسني( مطالبني ابل
الثقفي ودفن يف مسجد الكوفة مع مسلم بن عقيل وابوه ايب عبيد جاهد مع عمر بن اخلطاب ضد الفرس واستشهد وهو صهر عبد هللا بن عمر بن 

ة قال النصرنه فبلغ األمر عبيد هللا بن زايد فجلده وحبسه فلما اطلق سراحه اخلطاب وملا بلغته دعوة مسلم بن عقيل وكان من األمراء يف الكوف
ل كتااب البن بشفاعة عبد هللا بن عمر بن اخلطاب توجه إىل احلجاز وانضم لعبد هللا بن الزبري وانصره مث عاد إىل الكوفة فخلع الوايل ابن مطيع وارس

لى املنرب ودعا بسمه يف اجلمعة فاقره  ابن الزبري واليا عليها فلما استقر للمختار الثقفي األمر يف الزبري خيربه انه على السمع والطاعة له وخطب له ع
احلسني  الكوفة فبدا يف تتبع قتلة احلسني لالخذ بثاره وقتل من اجملرمني عبيد هللا بن زايد وعمر بن سعد بن ايب وقاص ومشر بن ذي اجلوشن قاتل

يد االصبحي وحرملة بن كاهل وكان مؤيدا حملمد بن احلنفية بن على ايب طالب شقيق احلسني واملطالب بثاره حىت وسنان بن ايب انس وخويل بن يز 
لب بن حدثت خالفات وشقاقات بينه وبني الزبري على ملك العراق فارسل ابن الزبري اخاه مصعب بن الزبري فتوجه اليه يف جيش كبري وانضم له امله

لكه وتذكر بعض الرواايت اليت ال دليل عليها أو اثر انه كان كاذاب وظاملا وانه ادعي النبوة .وكان من كبار قواده وخريهتم ايب صفرة وقتلوه وبددوا م
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ملختار إبراهيم بن مالك االشرت النخعي رضي هللا عنه فكان مواليا البن الزبري )وقت طاعة املختار البن الزبري ( وقد شهد صفني وكان خرج مع ا
 احلسني وكان املختار ارسله يف عشرون الف مقاتل لقتال عبيد هللا بن زايد الذي كان جيشه مثانني ألفا، ولكن إبراهيم انتصر عليهم وقتلطالبا دم 

كت صوت مل يسعبيد هللا بن زايد فقطهع راسه فارسلها إىل املختار فارسلها املختار إىل عبد هللا بن الزبري يف مكة .وامتدادا الصداء مقتلة كربالء 
 يف احلق ضد الظلم وخرج كثريون مطالبني به حىت ظهر ذلك شعرا وأداب وفكرا ومنهم دعبل اخلزاعي )بنات زايد مقصورات يف اخليام وال رسول هللا

و جمدد يف الفلوات ( والكميت بن زيد االسدي شاعر بين هاشم واملسماة قصائده ابهلامشيات وهو أول من جاهر ابلتشيع متفاخرا بذلك بشعره وه
قال الشعر العريب بكل املقاييس الدخاله اجلدل املنطقي يف موضوعاته فشعره مذهيب وعقلي ذهين وتعرض لالذي الشيد من احلكام املعاصرين له و 

سالميني عنه الفرزدق )أنت وهللا أشعر من مضي واشعر من بقي (.وقيل عنه )أشعر اجلاهليني امرؤ القيس وزهري وعبيد بن األبرص وأشعر اإل
ته على الفرزدق وجرير والراعي واألخطل والكميت أشعر األولني واآلخرين( وهجا يوسف بن عمر الثقفي وايل العراق الذي قتل زيد بن على أايم ثور 

 هشام بن عبد امللك.
 األشتر 

 
أ وعلي نصرة احلق وحب الدين وحب القرآن عرفت األمة اإلسالمية قدميا رجاال كالرواسي يف اإلميان واجلبال الراسخة حفاظا على املبد    

فيذ اوامر هللا واتباع السنة ومن هؤالء مالك بن احلارث النخعي رضي هللا عنه  امللقب مبالك االشرت و  مسي ابألشرت والتعلق ابل البيت والصحابة وتن
لريموك .ومن بطوالته فتح امد وميافارقني قرب حدود تركيا ألنه يف موقعة الريموك ضربه رجل على رأسه فسال الدم إىل عينيه وكان من ابطال معركة ا

شام خالد ويف فتح املوصل قتل بيورنيك االرمين وكان ملكا وقائدا وقصته مع اجلهاد بدات مع اخلليفة ايب بكر الصديق وكتب رسالة إىل قائده يف ال
حدد بن معد يكرب الزبيدي ومالك بن االشرت النخعي وحىت ملا تويف بن الوليد حيمسه فيها للقتال وان اجليش فيه من االبطال من مكة واليمن و 

ابلوا الصديق رضي هللا عنه وتويل ايب عبيدة حىت خاض املسلمون معركة القادسية الفاصلة ضد الفرس اجملوس فقد كانت قبيلته ربع اجليش يومها و 
كان يف اجلمل وصفني واظهر شجاعة وفروسية اندرة وواله اإلمام على بالء حسنا وعلي راسهم مالك بن االشرت .وشهد مع اإلمام على معاركه و 

عد وفاته علم اإلمام على فقال )هلل  حكم مصر وهبا دفن وقربه رضي هللا عنه الزال موجودا يعرفه املصريون ويقصده الناس للزايرة من دول خمتلفة ,وب
صلدا ( ومات مسموما رضي هللا عنه وبعض الرواايت الغري موثقة تتهمه مبا  در مالك لو كان من جبل لكان اعظم اركانه ولو كان من حجر لكان

عنه بقتله  ليس فيه انه ممن قتل عثمان وهذا حمال ان يويل اإلمام على رجل من الفجار القتلة لعثمان رضي هللا عنه وهناك اهتمات ملعاوية رضي هللا
رية يف كتب املسلمني مجيعا من السنة والشيعة وكان فصيحا بليغا وكاد يقتل معاوية قبل ان وهي أيًضا ال ادلة عملية عليها وكان االشرت حممود الس

لى يلجا إىل التحكيم يوم صفني ويوم اجلمل ابرز بن الزبري طويال امام هودج السيدة عائشة ولكنه محاه واحتضنه حىت ال يقتله جيش اإلمام ع
اقتلوين وعبد هللا .وملا دخل وفد مذحج )قبيلته (وكان من بينهم صوب النظر اليه طويال فقال فحمي ابن الزبري ومحي هودج السيدة عائشة وقال 

 عمر رضي هللا عنه اين الري للمسلمني منه يوما عصيبا .
 

 حركة التوابين
 

يب مطرف وكان حمبا آلل البيت مناصرا هلم ومن مثله من األبطال األتقياء الصحايب اجلليل سليمان بن صرد اخلزاعي رضي هللا عنه ولقب أب    
ا ابرزه سكن الكوفة فكان أول خزاعي يبين بيتا فيها قاتل مع اإلمام على يف اجلمل وصفني والنهروان وقتل حوشيا ذا ظليم االهلاين يف صفني عندم

يد بعدما استشهد احلسني فقرر ان ينتقم ورفع راية وحبسه عبيد هللا بن يزيد اابن قدوم احلسني إىل الكوفة وكان من أول مراسليه واحس بذنب شد
ة ولكنهم هزموا الثورة على يزيد بن معاوية مؤسسا حلركة التوابني لقوله )ما لنا توبة إال أن نطلب بدمه (فخرجوا ابلكوفة وقاتلوا يف معركة عني الورد

احلسني بن على بن ايب طالب واليه ينسب مذهب الزيدية وكان له  واستشهد سليمان بن صرد رضي هللا عنه .وكان  زيد بن على زيني العابدين بن
د العلم ألن واخيه حممد الباقر اثر يف امتداد نور ال البيت علما ودينا وثورة ضد الظلم فقد عرف عنه الورع والزهد والتقوي والعبادة وعن اخيه حمم

عت احد من اابئي تربا منهما وال يقول فيما إال خريا( وله تراث فكري حافل الباقر كان يبقربطون العلم والكتب وقوله عن أيب بكر وعمر )ما مس
بعض  وخرج مناداي ابلثورة ضد بين أمية وخاض معركة كبرية حامية ضد جيش الشام مع الوايل االموي حىت قتلوه وصلبوه وارسلوا راسه الشريف إىل

 املدن تنكيال منهم به وترهيبا للناس.
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 الربيعسعد  بن 

 
 كان هذا النهج دائما هنج الصحابة فقد الزموا احلق وساروا على دربه فحموا بدمائهم وارواحهم الدين وعلموان الناس القرآن والسنة وكان     

الذي اخي الرسول األنصار خري مثال على ذلك لقوله تعاىل )والذين تبواوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر اليهم ( ومنهم سعد بن الربيع 
ن وكان بينه وبني عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنهم وحضر بدر واحد وابيع بيعة العقبة وسعد بن معاذ رضي هللا عنه  الذي اهتز ملوته عرش الرمح

عون الف ملك مل ينزلوا األرض من سيد قبيلة االوس وإبسالمه توطد اإلميان يف املدينة املنورة اذ دخلت قبيته كلها يف اإلسالم ونزل ليشهد جنازته سب
عليه  قبل وحضر بدر واحد واخلندق. وسعد بن عبادة رضي هللا عنه زعيم اخلزرج وقد شهد بيعة العقبة وكان احد املرشحني خلالفة النيب صلى هللا

الوزراء ( وكان يومها يف مرض شديد.ودعا له وسلم بعد موته قبل ان يتويل أبو بكر الصديق اخلالفة وهو الذي قال يوم السقيفة )منكم األمراء ومنا 
ن رايتان مع على بن ايب طالب راية امل هاجرين النيب )اللهم اجعل صلواتك ورمحتك على ال سعد بن عبادة ( ويقول ابن عباس )كان للنيب يف املواط

د احد الذين لعبوا دورا مؤثرا يف االحداث يف عهد اخللفاء ومع سعد بن عبادة راية األنصار(. وكان ابنه قيس بن سعد بن عبادة امللقب ابلداهية اجلوا
م فتح فكان يقول )لوال اإلسالم ملكرت مكرا ال تطيقه العرب ( وكان صحابيا جليال يطعم الناس يف اسفاره مع النيب وكان حامل لواء األنصار يو 

ية مصر وحارب معاوية يف صفوف اإلمام احلسن رضي هللا عنه .ويف مكة وشهد مع النيب الغزوات وقد كان مع اإلمام على يف الفتنة وقد تويل وال
من  اايم خالفة معاوية رضي هللا عنه ارسل له ملك الروم رجلني مها اطول رجل واقوي رجل يف الروم وراهن ملك الروم عليهما ان كان يف العرب

اوية إىل حممد بن احلنفية رضي هللا عنه فغلب قوي الروم وارسل معاوية سنني فارسل مع 3يفوقهما بعث اليه ابالسري واالموال وان مل يكن فاهلدنة 
 إىل قيس فكان رضي هللا عنه اطول من طويل الروم فغلب معاوية ملك الروم يف الرهان وأخذ منه األسرى واألموال .
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 تاريخ الخالفة 

 
قاليد احلكم احدااث جسام من ثورات وقتل وحصار وصراعات وملدة عاشت الدولة اإلسالمية بعد عصر اخللفاء الراشدين وتويل بين أمية م    

ل فقد  تسعني عاما هي مدة حكم بين أمية ولكنه شهد أيًضا فتوحات كبرية وازدهار وقوة اقتصادية كبرية، فليست عهود كل اخللفاء على نفس املنوا
وهناك الرجل املقسط احلكيم رجل الدولة مثل معاوية رضي هللا عنه  كان هناك العادل مثل عمر بن عبد العزيز وهناك الناصيب الفاجر مثل يزيد

سالم ابملعين وبشكل عام اتسم عهد بين أمية ابلطابع القبلي لالدارة اكثر منه ادارة الدولة وابمتياز يعترب معاوية مؤسسا هذه الدولة واول ملوك اإل
تماد على العنصر العريب هو السائد يف حكم بين أمية واالعتماد على أهل الثقة التقليدي للملك ومل يكن اخلق وال اليق للملك منه فكان االع

وكل االراضي وتقسيم الوظائف احليوية على بين أمية دون غريهم ومل يكن هناك فارق بني اموال الدولة واموال اخلليفة فكان اخلليفة ميلك كل االموال 
عامل تدين اخلليفة وتقواه عنصر مهم واساسي اذ كان دائما حماط بعلماء دين خيتارهم بدقة يف الدولة ويهب من يشاء وحيرم من يشاء لذلك كان 

حرام وأحياان مؤيدين ملذهبه الفكري أو االعتقادي القصائه اآلخرين املعارضني أو املخالفني وكان أول اساس يف دولة بين أمية ان اخلروج على احلاكم 
الدعاية فكان الشعراءواألدابء  واملؤرخني وعلماء الدين هم اجلزء االساسي من هذه املنظومة وعمل بين أمية على يبيح قتله واهتم بنو أمية ابالعالم و 

هيبا أو توطيد ملكهم من خالل مبدا فرق تسد بني القبائل فيقربون جمموعة منهم ابملال أو املناصب ويبطشون ابجملموعة اآلخرى أحياان ترغيبا وتر 
ة بني القبائل لينشغلوا وال يثوروا واعتمدوا أحياان مبدا الشائعات لتحطيم معارضيهم ولكن من مميزات ذلك ازدهار أديب كبري ابشعال صراعات داخلي

ي يف الشعر والنثر وظهر شعر اهلجاء وكان لكل فريق شاعر أو اكثر واشتهر منهم جرير والفرزدق واالخطل وبشار والكميت وحاول كل خليفة امو 
وم ابجنازات سواء اعمار مثل بناء مساجد أو مستشفيات أو مكتبات أو ترميم املقدسات كاحلرمني واملسجد االقصي واهتموا ابملسجد أو وايل ان يق

العطاء  االموي يف دمشق ودائما كان كل خليفة يريد زايدة الفتوحات واعمال اخلري كاألوقاف اإلسالمية وغريها واهتموا بطلبة العلم واجزلوا هلم
 من ابب التقرب إىل الناس ابهنم يساندون اخل التقوي والصالح وأحياان من اجب العطااي واجلوائز واملناصب ومن اجنازات عهدهم توسيع أحياان

على  واحلرص رقعة االمرباطورية وزايدة اعداد املسلمني وارتفاع شان اخلالفة بني األمم وتدوين السنة وازدهار علوم احلديث والتوحيد واألدب والشعر
خامة كان تدوين اتريخ املسلمني والتصدي الهل البدع واملخالفني وبدءوا ابلرتكيز على علوم الدين حىت ينشغل الناس هبا إال أن طابع الثراء والف

الرب املوجودة لقرب طابعا للدولة اليت اختذت نظاما رامساليا طبقيا شديدا ولكن قلل من ااثره يد الدولة القوية وحالة التقوي واخلريية والصالح و 
هور عهدهم ابلصحابة والتابعني وبدات حركة التصوف والزهد تنشا يف هذا العصر وكذلك يعترب عهد بين أمية هو بداية عصر العلوم اإلسالمية وظ

عدا جديدا  املذاهب ويتخذ اإلسالم مسارا جديدا فيتحول من عقيدة إىل علم له اصول وفروع كعلوم القرآن والفقه واحلديث والتوحيد واضافة ب
سيني بعدهم للعقيدة وهو االجتهاد والراي والقياس إىل املصدرين االساسيني القرآن والسنة الذين حتوال إىل علوم أيًضا وكل هذا تطور يف عهد العبا

خلالفة وعلي أفكار املسلمني ولكن االستبداد والقبضة احلديدية ضد احلرايت واقصاء العناصر غري العربية كان سالح ذو حدين فقد حافظ على ا
بع وسالمة اعتقاداهتم من تعدد التيارات الفكرية اهلدامة ولكن زايدته عن حده جعل عاملي الشعوبية وهو تفضيل القوميات الفارسية على الطا

هم إىل ان قامت دعوة بين العباس اإلسالمي للخالفة وافرز أفكار مشتقة من الزرادشتية واملنوية واهلندوكية اختلطت بغقائد املسلمني فاضلت بعض
لتطوي هذه الصفحة بعد عصر اضمحالل وضعف وكانت بلغت الدولة اتساعا من اطراف الصني حىت جنوب فرنسا وشهدت انضمام مشال افرقيا 

الوليد وكان فاجرا مييل إىل االحلاد  واسبانيا وبالد السند وماوراء النهر ويف آخر األايم بعد عهد احفاد مروان عندما اقرتب الزوال تويل احلكم يزيد بن
ليد حاكما ال يعظم حرمات هللا فتواصل بعض املخلصني الغيورين على الدين من ابن اخيه يزيد فعزله واراح البالد والعباد من شره وكان يزيد بن الو 

ان للدولة شان آخر ولكنه لالسف مل يستمر طويال نزيها تقيا ورعا زاهدا حاول ان يسلك هنج عمر بن عبد العزيز ولوال سوء احلظ لكان استمر فك
هم اجلديدة واهنارت الدولة يف عهد مروان بن حممد على يد العباسيني يف معركة الزاب وقد هرب بعض االمويني إىل املغرب وايل األندلس واقاموا دولت

الدولة واستغلوا الفرس يف ذلك استغالال كبريا وكذلك الشيعة  هناك يف األندلس .قامت الدولة العباسية على العناصر الغري عربية يف اكرب مناصب
نبار مث واعتمد العباسيون يف دعوهتم على القرويني والفالحني والعمال البسطاء وصغار التجار ونقلوا عاصمة اخلالفة من دمشق إىل الكوفة مث اال

عد أول  بغداد يف عصر اي جعفر املنصور املؤسس احلقيقي للدولة العباسية كدولة عده وي هلا مؤسسات واضعا شكل الدولة والنظام اليت سارت عليه ب
لسفاح الذي مؤيد للدولة العباسية أبو مسلم اخلراساين حيث اعلنت الدولة العباسية يف خراسان مث مرو مث الكوفة حىت ابيع أهل الكوفة أبو العباس ا

الدولة وقضي على الثورات واهتم ابلعلم وابلطرق واملرافق واالمن والعمران وكان قتل وهنب يف دمشق قتال كبريا واحرق قصورهم ووطد املنصور 
الذهيب مقتصدا يف النفقات مث خلفه حممد املهدي وكان حمبا للفقراء تقيا صاحلا ملتزما ابلشريعة ومتدينا وقد اصلح الدولة ممهدا لدخول العصر 

 مل ماداي وعسكراي وعلميا وانتشرت كل انواع العلوم واالخرتاعات واألدب والفنون.لإلسالم واكرب عصور قوته فكان القوة االويل يف العا
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 هارون الرشيد وخلفاؤه
 

 كان عهد هارون الرشيد وأبنائه هو العصر الذهيب لإلسالم حيث انتشار وازدهار علوم الدين والعلوم الطبيعية والفيزايء والكيمياء والطب     
من غري العرب كالفرس مث األتراك يف عهد والفلك والرايضيات واألدب وه م األمني واملأمون واملعتصم اعتمدوا سياسة أن حييطوا أنفسهم ببطانة 

على املعتصم يف عهد الواثق كان األتراك تقريبا هم قوام اجليش، وهذا كان من بداايت سقوط الدولة بسبب ازدايد نفوذ غري العرب مث تفضيلهم 
كون القوة للفرس ومرة لالتراك ومع حالة حرية التفكري والتعبري وحركة الرتمجة والتاليف ظهرت مذاهب إسالمية متعددة غريهم من العناصر، فمرة ت

 وتيارات فكرية متضادة متصارعة واستغل كثري من اعداء اإلسالم الفرصة هلدم اإلسالم من الداخل من خالل نظاهرهم ابإلسالم وبثهم أفكارا
ساع الدولة قويت شوكة الوالة والسالطني وبعضهم استقل شكليا أو فعليا أوجزئيا أو كليا عن اخلليفة يف بغداد مع كثرة وعقائد مغلوطة، ومع ات

دارس الثورات وزايدة نزعة الشعوبية والزندقة مع غرق الشعب يف طلب العلم سواء علوم الدين والتصوف وبناء املساجد واملكتبات واجلامعات وامل
والعلوم الطبيعية واألدب والرتمجة فكانت األمة منصرفة عن السياسة وقليل منهم يف حالة ترف وإسراف وجمون ومع تنامي  وغريها كالفلسفة

ى السلطة الفتوحات ووصول الدولة إىل قمتها توقفت الفتوحات فغاب العدو اخلارجي الذي كلن يوحد األمة ومع كثرة االموال واخلريات زاد النزاع عل
ني مل يستعملوا ادوات البطش والفتك ابملعارضني من جهة ومن جهة أخرى  االعتماد على من هم ليسوا ابكفاء أو خملصني فاهنارت والن العباسي

اد الوالايت الدولة بشكلها املركزي أو االداري التقليدي ولكنها انتجت شكال جديدا من الدولة اإلسالمية وهو الفيدراليةة أو الكونفيدرالية أو احت
خلليفة يف سالمية فلم يكن للخليفة السلطة املباشرة على حكم االقليم ولكن كان ال يتويل احلاكم أو الوايل اال مبوافقة اخلليفة وكان يرجع إىل ااإل

مسئولية اقامة  االمور العظمي اذا حدث خالف بني الوالايت أو بني االسر احلاكمة وكان اخلليفة هو الفيصل يف املسائل الدينية الشائكة وكان يتويل
لفكرية الشعائر الدينية وممكن اعتبار ذلك يف عصران احلايل حكما بني السلطات له سلطات فوق دستورية ومرتبة شرفية حيدد االجتاهات الدينية وا

 احلقيقيني للدولة  واملناسك والشعائر والطقوس  االمن والدفاع والسياسة اخلارجية ومراقبا على احلكام اما الوالة فهم احلكام التنفيذين
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 من بعد قوة أنكاثا
     

اليت من أبرز أسباب سقوط الدولة أيًضا التنازع الفكري فلم يتخذوا مذهبا موحدا رمسيا ومل تكن هلم لغة واحدة فاختالفهم عن عقلية القبيلة 
ملالحدة والزاندقة واحلاقدين على اإلسالم ملا اعطاه هللا من عز ادار هبا بنو أمية لذلك فان امرباطورية اإلسالم احلقيقية هي الدولة العباسية .وكثر ا

 ومتكني للمسلمني وقد أهلكوا ممالك البغي والظلم اليت هي اصول هؤالء الزاندقة واملالحدة، ومع أن اخلالفة أعطت غري املسلمني كاليهود
لي ذلك يف اشعارهم وأدهبم ومنهم االخطل )ولست بصائم رمضان واملسيحيني حقوقا واكراما كبريا إال أن بعضهم كان حاقدا على اإلسالم  وجت

عمري ولست ابكل حلم االضاحي ولست بزائر بيتا عتيقا مبكة ابتغي فيه صالحي ولست بقائم كالعري ادعو مع االصباح حي على الفالحي 
املالم فقد أطعت غواييت وصرفت معرفيت إىل  وأسجد عند منبلج الصباحي( وقال أبو نواس )فدعي –يقصد اخلمر  –ولكين سأشرهبا مشوال \

عجال من طيب هذه الدار  ما جاءان أحد خيربان أنه يف جنة من مات أو يف النار( ويف عهد على بن الفضل \اإلنكار ورأيت اتياين اللذاذة واهلوي وت
املساجد فقيل عنه )خذي الدف اي هذي والعيب  اخلنفري الذي استويل على حكم اليمن مث أعلن الكفر واستحل احملرمات وأبطل العبادة وخرب

أحل البنات مع األمهات ومن فضله زاد \لكل نيب شرائع وهذه شرائه هذا النيب \تويل نيب بين هاشم وقام نيب بين يعرب  \وبثي فضائل هذا النيب 
ان القوم صلوا فال تنهضي \زورة القرب يف يثرب فما نبتغي السعي عند الصفا وال \فحط الصالة وحط الزكاة وحط الصيام ومل يتعب \حل الصيب 

فكيف حللت لذاك الغريب وصرت حمرمة على االب (وقال عبد \وال متنعي نفسك الناكحني من االقربني ومن اجنيب \وان صاموا فكلي واشريب 
اراين منك اهوي قرص خد ورشفا للثنااي  \نات الصمد بن املعذل مفضال زان احملارم وحمبا لدين اجملوس )احب بنييت حبا اراه يزيد على حمبات الب

أرى حكم اجملوس إذا التقينا \وشيئا لست اذكره مليحا به حيظي الفيت عند الفتاة \والصاقا ببطن منك بطين وضما للقرون الواردات \واللثات 
منع \واذا سئلت اجائز فيه اللواط فقل اجل \ يكون أحلى من ماء الفرات (وقال أبو نواس عن رمضان )وإذا ايت شهر الصيام ففيه ابملرض اعتلل

ال تقرب البيت احلرام وخله حىت حيل (وقال أبو دالمة كارها ليلة القدر )خايف اهلك يف نفس قد احتضرت \النفوس من اليت هتوي العظيم من الزلل 
اي ليلة القدر قد كسرت ارجلنا اي ليلة القدر حقا ما متنينا \ا ما ليلة القدر من مهي فاطلبها اين اخاف املنااي قبل عشرين\قامت قيامتها بني املصلينا 

عدما قمنا ثالثينا (ومن الشيعة ديك اجلن احلمصي )أأترك لذة الصهباء عمدا ملا وعدوه من لنب ومخ\ حياة مث \ر ال ابرك هللا يف خري اؤمله يف ليلة ب
دعا موسي \الء املعري )فقد طال العناء فكم نعاين سطورا عاد كاتبها بطمس موت مث بعث حديث خرافة اي ام عمر( وقال زعيم املالحدة أبو الع

اذا قلت احملال رفعت صويت ولن قلت اليقني \وقيل جيئ دين غري هذا فاودي الناس بني غد وامس \فزال وقام عيسي وجاء حممد بصالة مخس 
 علمنا ابن اصل اخللق من زنية وان مجيع الناس من عنصر الزان (\نا اطلت مهسي ( )اذا ما ذكران ادم وفعاله وتزوجيه بنتيه البنتيه يف اخل
اثنان أهل األرض ذو عقل بال دين واخر دين ال عقل له ( )وال حتسنب مقال \)هفت احلنيفة والنصاري ما اهتدت ويهود حارت واجملوس مظللة 

 ال كدروه (.وكان الناس يف عيش رغيد حىت جاؤوا ابحمل\الرسل حقا ولكن قول زور سطروه 
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 أمير األمراء بدال عن الخالفة

 
ميالداي بدأ االهنيار يدب يف أوصال الدولة العباسية وتتقلص سلطة اخلليفة لصاحل الوزراء وقادة اجلنود االتراك .ومع  847مع حلول عام     

ة وغري مذهب الدولة من املعتزيل إىل السين الشافعي وبدا هذا الواقع حاول اخلليفة املتوكل التخلص من األتراك فقتل عددا منهم وحاول نقل العاصم
زامهم ابضطهاد الشيعة بعد ان حتسنت عالقتهم ابسالفه من اخللفاء وهدم ضرحيي اإلمام على واإلمام احلسني وكنائس العراق ومعابد اليهود مع ال

خلونة مؤامرة لقتله ومتت مبايعة ابنه مث عاشت اخلالفة فرتة من عدم ابرتداء ما مييزهم عن املسلمني وحرماهنم من ركوب اخليل  فدبر له االتراك ا
وقامت  االستقرار والثورات حىت بلغت امالكها  ربع ما كان لبين أمية وتدخل االتراك يف تعيني اخلليفة وعزله وسجنه شجع الوالة على االستقالل

تمدون على والة أو امراء جند اقوايء حيتمون هبم واذا اراد خليفة ان يغري نفوذ الثورات وشاعت الفنت .وكان اخللفاء العباسيني يف عصور الضعف يع
غريهم وهلذا استحدثت مناصب مثل امري األمراء والسلطان .واول من استحدث هذا املنصب بدافع محايته ومحاي ة العرش الوزراء والقادة كان يستعني ب

هجراي وكان يعهد المري  934لى النهوض مبهام الدولة كما جيب كان اخلليفة الراضي ابهلل عام من الثورات ومن تدخل االتراك ولعدم قدرة الوزراء ع
ليفة كافة األمراء ابلشؤون املدنية والعسكرية وابلتايل حل منصب امري األمراء مهام الوزارة وتويل حممد بن رائق امري واسط هذا املنصب وقلده اخل

لفوضي بينه وبني احد قادته يسمي جبكم وبني االتراك وبني اخلليفة حىت حسم األمر دخول احلمدانيون السلطات والصالحيات وسادت حالة من ا
ف الدولة ولكن بغداد يف عهد املتقي ابهلل وكان احلمدانيون اسرة شيعية موالية للعباسيني واعطاهم اخلليفة القاب مثل امري األمراء وانصر الدولة وسي

قيادة  االمري توزون وحدث صراع بني االتراك وبني احلمدانيني واشهر امرائهم سيف الدولة احلمداين وايب فراس وشاعرهم املتنيب وحد االتراك قوهتم ب
 الذي احدثت اشعاره صدي اعالميا وشهرة واسعة للحمدانيني وكذلك حرهبم وانتصاراهتم ضد الروم ولكن ضعفت الدولة احلمدانية ومعها املتقي

م االتراك من بغداد وفر معهم اخلليفة إال أن االتراك ارسلوا له واعطوه االمان ولكنهم كعادهتم خائنون كاذبون بعدما عاد عزلوه ابهلل حليفهم واخرجه
البويهي  ومسلوا عينيه وابيعوا خليفة غريه ظلت االمور على سوءها يف بغداد حىت دخلها البويهيون واطاحوا ابالتراك وكان ذلك يف عهد معز الدولة

م واطلق على نفسه حامي اخلالفة وكان عهدهم  945ان سلطاان من الديلم وبنو بوية اسرة شيعية متيل إىل املذهب الزيدي دخلوا بغداد سنة وك
قوة  وبلغت عهد استقرار واحسان وإصالح وقوة وازدهرت  احلركة العلمية واألدبية واهتموا ابملراقد املقدسة اهتماما كبريا واسسوا املساجد وعمروها

عاما وملا قدم معز الدولة أمحد بن بويه يف عهد املستكفي ابهلل واصبح  130الدولة يف عهد عضد الدولة بن بويه ودام سيطرهتم على بغداد حوايل 
عبد الرمحن من هذا التاريخ اخلليفة منصبا شرفيا والقوة والسلطة يف يد السلطان وكانت الدولة العباسية وقتها مقسمة فكانت األندلس حيكمها 

بون ابسم الناصر ومشال الفريقيا حيكمه الفاطميون وهم من الشيعة اإلمساعيلية واملغرب حيكمه االدارسة اما مصر والشام فيحكمهم االخشيديون وخيط
دانيني  وبالد فارس اخلليفة العباسي اما عمان والبحرين فهي حتت حكم القرامطة وهم من الشيعة اإلمساعيلية واجلزيرة الفراتية حتت حكم احلم

 قد زوج ابنته واالهواز والعراق الري  حتت حكم بين بويه وخراسان وماوراء النهر للسامانيني ومجيعهم خيطبون للخليفة العباسي وكان اخلليفة الطائع هلل
ثري التهجد وملا جاء عهد املطيع هلل عام عاما وكان متدينا ك 40م واستمرت خالفته قرابة  991إىل عضد الدولة بن بويه مث خلفه القادر ابهلل عام 

اال م زاد نفوذ الفاطميني جدا وكان هناك ثالث عواصم للخالفة قرطبة وبغداد والقاهرة واقواهم القاهرة واضعفهم بغداد وقدم املطيع هلل امو  946
م القطط والكالب وكانوا ايكلون الشوك واصيبوا واقطاعات واسعة للجنود وامرائهم حىت زاد الغالء والكساد وفشي اجلوع واكل البغداديون حلو 

اك من ابألمراض الشديدة ومات عدد كبري منهم  إىل ان تنحي وخلفه الطائع هلل .وزاد الصراعات بني السنة والشيعة من جانب وبني الديلم واالتر 
 رضها على أهل السنة.جانب وكان املسلمون كرهوا حكم اإلمساعيليني والزيدية وأفكارهم الشيعية اليت يريدون ف
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 السالجقة قادمون 

 
عندما أرسل اخلليفة القائم أبمر هللا إىل طغرل بك السلجوقي أن يدخل بغداد وخيلصه من البويهيني،  1055واستمرت الفوضى حىت عام 

اإلسالمية وأحسنوا للخلفاء العباسيني ومن أهم والسالجقة قبائل من الغز الرتكمان وكانوا من أهل السنة وحكموا مساحات واسعة من الدولة 
خلفائه ألب أرسالن الذي بدأ يقلص نفوذ الفاطميني. وبدأ االستقرار يف عهدهم وتوسعت الدولة حىت وصلت إىل األانضول وسوراي وامتد ملك 

سراع بزوال دولتهم ومع النزاعات الداخلية م قد سامهت يف اال 1098عاما إال أن احلمالت الصليبية بدأت يف عام  45القائم أبمر هللا ملدة 
واستطاع املقتفي ألمر هللا أن يستقل  1136للسالجقة ظهر نور الدين زنكي السلجوقي الذي ثبت ملك اخلليفة فاستعاد اخللفاء السلطة عام 

بعد  1258حىت عام  1187 عام ببغداد وسقطت الدولة الفاطمية وعلي جنم الدولة األيوبية وطهر صالح الدين الشام من رجس الصليبني
عد ان عصف ببالد فارس وخراسان بعد خيانة الوزير الشيعي الر  افضي دخول هوالكو سلطان املغول بغداد وتدمريها وكتبتها واملدرسة املستنصرية ب

ومت نقل مقر اخلالفة إىل القاهرة يف  ابن العلقمي الذي سرح اجلنود وقلل عددهم واضعف اجليش وختابر مع املغول حىت سقط اخلليفة املستعصم ابهلل
ومل ميض اال نصف قرن  1517وظلت اخلالفة يف القاهرة حىت عام  1260محاية سالطني املماليك الذين انتصروا على التتار يف عني جالوت عام 

 من خراب بغداد إال ودخل أعداد كبرية من املغول يف اإلسالم ونشروه يف غالبية أرجاء قارة آسيا .
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 الفرق والمذاهب اإلسالمية

 
أخرب النيب صلى هللا عليه وآله أنه ستفرتق أميت على بضع وسبعني شعبة أو فرقة كلها يف النار إال واحدة فسأله الصحابة ما هي صفات     

ومن اتبعين( وأخرب أيًضا أن اإلسالم الفرقة الناجية قال ما أان عليه وأصحايب ويقول هللا يف القرآن )قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على بصرية أان 
البية سيعود غريبا كما بدأ أي يقل عدد املسلمني بعد أن يهونوا يف األمم إىل غري ذلك. وانقسم املسلمون بعد النيب إىل فرق متنوعة ولكن الغ

كرب الطوائف الباقية هم الشيعة حوايل % من أعداد املسلمني اآلن وأ85% إىل 80الكاسحة من املسلمني هم أهل السنة واجلماعة ميثلون بني 
%من املسلمني والدروز واإلابضية وطوائف أخرى صغرية تلحق هبم . فأهل السنة مصطلح له مدلوالن سياسي وديين فاملصطلح السياسي هو   15

امنوا ابهلل راب وحده ال شريك له وهوعلي   كل من ارتضي ابخللفاء األربعة االوائل برتتيبهم التارخيي اما الديين وهو اعم وامشل واصح فالسنة هم من
مستوايت اإلسالم واإلميان واالحسان  3كل شيء قدير له الصفات الكمال واجلالل واجلمال .وحتقيق االلوهية والربوبية ويقسم اإلميان على 

واركانه هي اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله  اركان الشهادتني والصالة والصيام والزكاة واحلج اإلميان للخواص 5.اإلسالم لعامة املسلمني وله 
ك الدرجات والقدر خريه وشره اما االحسان فهو خلواص اخلواص وهو ان تعبد هللا كانك تراه فان مل تكن تراه فانه يراك .والسبيل إىل الرتقي بني تل

اشياء  3مث اتقوا واحسنوا وهللا حيب احملسنني ( وترتكز عقيدة املسلم على  هو التقوي لقوله تعاىل )اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وامنوا
حمفوظ اساسية هي التوحيد والرسالة والبعث واحلساب بعد املوت يف يوم القيامة .يعتقد أهل السنة واجلماعة ان القرآن اثبت غري قابل للتحريف 

نه سيحاسبهم على اعماهلم وان املالئكة من خلق هللا وانه ال ينازع هللا يف ملكه احد وانه منزه حبفظ هللا وان مجيع البشر واملخلوقات ميوتون اال هللا وا
 عليه وآله عن اي نقص وانه واحد احد متفرد ابلعبادة وبتدبري الكون واالمور وانه عامل الغيب .وان افضل البشر هم األنبياء وافضلهم حممد صلى هللا

للحديث )اصحايب كالنجوم ابييهم اقتديتم ومن بعده ال بيته وزوجاته ومن  عدهم الصحابة وكلهم ثقات عدول ال جيوز الطعن فيهم أو تكذيبهم  ب
قولية والتقريرية اهتديتم ( وعلي راسهم اخللفاء األربعة الراشدين والعشرة املبشرين ابجلنة فاهنم من نقل احلديث والسنة ابنواعها الثالثة الفعلية وال

عد طعنا يف ثوابت الدين فمصادر العلم الديين هي القرآن مث السنة الصحيحة مث اإلمجاع وهو االجتهاد البشري الذي  وابلتايل التشكيك يف احدهم ي
بلد وكل حيقق درجة االتفاق العام بني آراء العلماء مث القياس وهو مرحلة االجتهاد الثانية وهي درجة اقل من االتفاق وهي درجة خاصة بظروف كل 

ب رأي املفيت وابب االجتهاد مفتوح طاملا امتلك األدوات الشرعية الالزمة من فهم للغة وللنصوص الدينية ولدرجات االدلة وملناسبات زمن حس
مذاهب اليب حنيفة  4نزول اآلايت إىل اخره من علوم الدين كالعقيدة والتوحيد والفقه والسرية .والهل السنة مذاهب فقهية معتربة إمنا بقي منها 

ري ويف  مالك والشافعي وابن حنبل وهي اكثر ما ايخذ هبا املسلمون يف معامالهتم وسلوكياهتم والهل السنة كتب معتربة يف احلديث والسرية والتفسو 
الكتب كل ابب من أبواب العلم الديين ويتناوهلا العلماء ابلشرح والتفسري والتفصيل والتنقيح جيال بعد جيل كمراجع علمية يطلق عليها أمهات 

لزيتونة يف واهم كتب العقيدة هي العقيدة الطحاوية واهم املدارس العلمية السنية منذ القدم يف اإلسالم األزهر الشريف يف مصر ومساجد القرويني وا
فية مثل الصوفية املغرب واالموي واالقصي يف الشام وكانت بغداد اهم املدن العلمية يف اتريخ اإلسالم .واهل السنة فرق ومذاهب فكرية أو فلس

رق سنية من الناحية  التارخيية أو  ريدية واهل احلديث وهم يتفقون مضموان وخيتلفون يف الفروع مع ثبات االصل وهناك ف السياسية واألشعرية واملات
هة واملعطلة واجلهمية واخلوارج واحللولية ولكنها من الناحية العقائدية خيتلفون عن الفرق السنية السابقة مثل املعتزلة واجلربية والقدرية واجملسمة واملشب

تها لنفسه إىل غري ذلك من فرق ال وجود حايل هلم .لكن غالبية أهل السنة يتفقون على مسائل اساسية منها اثبات أمساء وصفات وافعال هللا اليت اثب
ركه األبصار وهو يدرك األبصار ( )مل يكن له كفوا ووردت يف الكتاب والسنة الصحيحة عمال بثالث قواعد من القرآن هي )ليس كمثله شئ()ال تد

يف رواايت أخرى  ( ومن مما وصلنا عن العلماء اإلميان –االءه ونعمه –احد ( ومن السنة )ال تتفكروا يف ذات  هللا ولكن تفكروا يف عظمته 
تشبيه أو جتسيم والسؤال عن الكيفية بدعة فاهلل ال  ابلصفات واجب والصفات اثبتة ومعلومة والكيقية جمهولة بدون تكييف أو اتويل أو تعطيل أو

ضرة إىل رهبا حيكم عليه مبكان أو زمان .ومن مثل تلك األبواب اليت اثبتها هللا يف منهج أهل السنة اثبات رؤية هللا يف اآلخرة لقوله )وجوه يومئذ ان
ه فالقرآن كالم هللا غري خملوق وان هللا تعاىل مستو على عرشه لقوله )الرمحن انظرة (.وان كالم هللا غري خملوق فالكالم صفة هلل وصفات هللا ازلية مثل

ن على العرش استوي(، وهو ليس كاستواء املخلوقني وكذلك سائر صفات هللا ال يشبه فيها املخلوقني وكل صفة نقص بشرية هي كمال هلل )وميكرو 
ن النقص وله تعاىل وجها )ويبقي وجه ربك ذو اجلالل واالكرام (وله عني )انك ابعيننا وميكر هللا وهللا خري املاكرين ()خيادعون هللا (فهو منزه ع

فاعة ()ولتصنع على عيين (ومسع وبصر )اين معكما امسع واري (وله ثبوت صفات القدرة واالرادة والعلم وتقدير اعمال العباد ومن رمحة هللا الش
عيم فهو أول مراحل اآلخرة .والصفات اليت هلل واآلخراج من النار بعفوه ورمحته وان للنيب حوضا يف  اآلخرة يسقي منه املؤمنني وان للقرب عذاب ون

فرق توسعت يف فهمها أهل السنة مبعنيها املادي واملعنوي فمثال عني هللا هي اجلارحة وهي الرعاية أيًضا ويد هللا هي اجلارحة والنعمة أيًضا وبعض ال
 الصفات وتصنيفها وابرزها احلياة.
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عشرية الذين يعتقدون ابلنص ابخلال فة أما الشيعة بشكل عام  فهم الذين حصروا اخلالفة يف اإلمام على وابنائه من بعده واهم طوائفهم االثنا

فعه الثناي عشر اماما وهي عندهم ركن الدين االعظم وبعد موت النيب انقسموا إىل ثالث اقسام الشيعة الغالية وهم من غايل يف اإلمام على فر 
مامة واحلربية ملراتب فوق مرتبة البشرية وهم مخس عشر فرقة وهم البيانية واصحاب عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر ذي اجلناحني وراوا فيه اإل

عجل واخلطابية وهم اتباع اصحاب عبد هللا بن عمرو بن حرب واملغريية وهم اتباع املغرية بن سعيد واملنصورية وهم اتباع ايب منصور وهو رجل من بين 
اتباع بزيغ  ايب اخلطاب بن ايب زينب وهم مخس فرق وهم اإلمام يعبد ومنهم املعمرية أو العمومية الذين يروي ان معمر هو اإلمام ومعهم البزيغية وهم

رون بن موسي ويرون جعفر بن حممد اهلا والعمريية وهم اتباع عمري بن بيان العجلي ويزعمون أهنم ال ميوتون  ومعهم املفضلية وزعيمهم كان صريفيا وي
من يسب  جعفر بن حممد اهلا مثل ابقي اخلطابية والفرقة احلادية عشر يزعمون ان روح القدس هو هللا وانه حيل يف االئمة ويؤمنون ابلتناسخ ومنهم

وهم النيب واصحاب الكساء األربعة وهم يشبهون  اشخاص 5النيب النه سرق الرسالة وان عليا هو هللا واصحاب الشريعي يزعمون ان هللا حل يف 
قدون ان هللا حل فيه وافرقة االخرية من يرون ان هللا فوض االمور إىل النيب وانه االقدر على تصريف ها والقسم الثاين من النمريية اتباع النمريي الذين يعت

وقد رفضوا إمامة اخللفاء الثالثة االوائل وان الصحابة ضلوا عندما ابيعوا الشيعة بعد الغالية هم الروافض وهم االكثر شيوعا وهم املعروفون حاليا 
س واعلمهم الصديق وان اإلمامة اختيار اهلي ابلنص أو الوحي للنيب أو اإلمام من بعده وابطلوا مجيع االجتهاد يف االحكام ويرون اإلمام افضل النا

فرقة أوهلم القطعية وهم الفرقة الغالبة واالكثر عددا املسماة اآلن اثناعشرية لقطعهم  24ويدعون ابإلمامية لقوهلم ابمامة على بن ايب طالب وهم 
مبوت موسي بن جعفر بن حممد بن على ويزعمون ان النيب نص ابإلمامة لعلي وان على نص ابإلمامة للحسن واحلسن نص على إمامة احلسني ومن 

حممد الباقر ومن بعده جعفر الصادق ومن بعده موسي الكاظم حىت احلسن العسكري ومن بعده على زين العابدين السجاد بن احلسني ومن بعده 
ما ملئت جورا وظلما والفرقة الثانية  هي  الكيسانية وهم إحدى عش ر فرقة بعده حممد بن احلسن احلجة وهو املهدي املنتظر ليمال األرض عدال بعد

بدم احلسني ودعا إىل حممد بن احلنفية كان يقال له كيسان والفرقة االويل من الكيسانية يرون ظهرت ألن املختار بن عبيد هللا الثقفي خرج مطالبا 
سني والكربية ابمامة حممد بن احلنفية ألن اإلمام على اعطاه راية يف البصرة ومن يرون ان حممد بن احلنفية رابع االئمة بعد ابيه واخويه احلسن واحل

بن احلنفية حي جببال رضوي عن ميينه اسد ويساره منر وانه هو املهدي وان االسد والنمر حيميانه وايتيانه ابلطعام  اتباع ايب كرب الضرير يزعمون ان 
والفرقة كل يوم مرة صباحا ومرة ليال وهناك من يرون ان بن احلنفية منفي أو حمتجز يف جبال رضوي عقوبة له من هللا لبيعته عبد امللك بن مروان 

نية يرون ان اإلمام بعد ايب هاشم عبد هللا بن حممد بن احلنفية ابن اخيه احلسن بن حممد بن احلنفية وان احلسن اوصي البنه على السابعة من الكيسا
بن  ومات على ومل يوصي من بعده فهم هائمون اتئهون ال امام هلم وينتظرون عودة حممد بن احلنفية ومعهم من يرون اإلمامة بعد ايب هاشم حممد

من فرقة منهم الراوندية الذين ساقوا اإلمامةعلى بن ع إىل  بد هللا بن عباس وزعموا ان النيب نص على إمامة العباس بن عبد املطلب وافرتق عنهم اكثر 
ية اتباع بيان نايب جعفر املنصور و الفرقة التاسعة من الكيسانية هم احلربية اتباع عبد هللا بن عمرو بن حرب وافرتقوا فيه على فرق ثالث وهناك البيا

املفريية بن مسعان التميمي وهناك من زعم ان اإلمامة بعد ايب هاشم إىل على بن احلسني بن على بن ايب طالب والفرقة الثالثة عشر من الرافضة هم 
و أبو جعفر حممد بن على وهناك اتباع املغرية بن سعيد ويورن ان ااب جعفر اوصي إىل املغرية والفرقة الرابعة عشرويرون اإلمام بعد على بن احلسني ه

ر بن فرق أخرى  نسوق اإلمامة من على حىت ايب جعفر وافرتقوا بعد ذلك على اإلمام من بعده والفرقة السابعة عشر يرون اإلمام إمساعيل بن جعف
رارية أو التميمية والواقفة والقائلون ابمامة حممد وهم اإلمساعيلية والثامنة عشر هم القرامطة ويرون اإلمام بن إمساعيل بن جعفر ومعهم العمارية والز 

د يفضل موسي بن جعفر وهم املوسائية .اما القسم الثالث من الشيعة فهم الزيدية وهم اتباع زيد بن على بن احلسني بن على بن ايب طالب .وكان زي
فرق اجلارودية اصحاب ايب جارود والسليمانية اتباع سليمان  6اإلمام على اكثر من سائر الصحابة ولكنه ال يلعن ااب بكر وعمر ويتوالمها والزيدية 

ون ان على بن جرير الزيدي ويرون اإلمامة شوري ويثبتون خالفة ايب بكر وعمر .والبرتية اصحاب احلسن بن صاحل وإمساعيل كثري النواء أو االبرت وير 
ها هلما .والنعيمية اتباع نعيم بن اليمان ومعهم اليعقوبية .وعقائد الشيعة افضل اخللق بعد النيب وان خالفة الشيخني ليست خطا ألن اإلمام على ترك

وهي تورية أو   تتنوع ويتفقون مع أهل السنة يف اشياء وخيتلفون يف اشياء ولكن تبقي الوالية الل البيت هي االساس وهلم احكام انفردوا هبا مثل التقية
واج املتعة وعقيدة البداء وهي ان هللا يصحح فعال أو حكما مل يكتبه عنده وخيرجون الزكاة كذب على اآلخرين حىت ال يقع عليهم قهر أو ظلم وز 

يته التكوينية مخس امواهلم منها سهما لالمام ايخذه املراجع اآلن ويقولون ابلغيبة لالمام وبعضهم يقول ابحللول واالحتاد وبعضهم بعصمة اإلمام وبوال
 قني من نور ويؤمنون ابلشعائر احلسينية من لطم وتطبري ومواكب عزاء.والتشريعية وبعضهم يري االئمة خملو 

ومن الفرق الضالة عن الفكر الصحيح والفهم السليم لنصوص الدين واحكامه هم اجلهمية اتباع اجلهم بن صفوان .والذي تفرد به جهم     
واالاحكام والعقائد والفرائض وان الكفر ابهلل هو اجلهل به فقط وانه الفعل  قوله بفناء اجلنة والنار وحصر اإلميان ابهلل على معرفته فقط دون العبادات

شمس وإمنا يف احلقيقة اال هلل وحده وانه هو الفاعل وان نسب افعال الناس اليهم هو على سبيل اجملاز وان القول حتركت الشجرة ودارالفلك وزالت ال
الفاعل معلوم وهو هللا فالفاعل ابلشدرة والفلك والشمس هو هللا إال أنه خلق لإلنسان  فعل ذلك ابلشجرة فهي مفعول به أو مبنيا للمجهول ألن
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جهم ينتحل  قوة كان هبا الفعل وخلق له ارادة للفعل واختيارا له منفردا بذلك لإلنسان كما خلق له طوال فكان به طويال ولوان فكان به متلوان وكان
مها وال يعرتف هبما ومن اقواله :ال اقول ان هللا سبحانه وتعاىل شيء ألن ذلك تشبيه له ابالشياء وكان يقول األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فال يقر 

الفكر ان علم هللا حمدث فيما حيكي عنه ويقول خبلق القرآن وانه ال يقال ان هللا مل يزل عاملا ابالشياء قبل ان تكون .ولكن قبل ذلك ظهر يف 
طائفة القدرية وهم الذين يعتقدون ان اإلنسان صانع افعاله وخالقها خريها وشرها وال دخل لقدرة هللا فيها ومن مؤسسي  الفلسفي والرتاث اإلسالمي

هذا الفكر  معبد اجلهين الذي قال )ال قدر( اي انكر وجود قدر هللا الذي كتبه يف عباد مما يبطل صفات كثرية من صفاته ومن بعده غيالن 
رية ظهرت اجلربية وهي تشبه اجلهمية كثريا وذلك لقوهلم إن أفعال اإلنسان خريها وشرها مصدرها هللا أي نفوا أي اختيار الدمشقي وكرد فعل للقد

لإلنسان، أي أن اإلنسان كالريشة يف مهب الريح، وهذا خطأ وقصور يف فهم العقيدة السليمة، ونشأ عن هذا التضاد بينهما سؤال أبدي هل 
واجلواب عند أهل السنة واجلماعة أن اإلنسان خمري يف حدود مشيئة هللا وهو ما يعرف مببدأ الكسب الذي وضعه األشعري اإلنسان خمري أم مسري؟ 

 خلق احلسنات فيما بعد لينهي هذه احملنة فهم مل يفهموا أن علم هللا أزيل وأنه يعلم ما سيكون وأن هللا قال )وهديناه النجدين(، ويف احلديث )إن هللا
يد ( وذلك ألن بين أمية تبنوا مذهب اجلربية لتربير استبدادهم ومذاحبهم، وكان التيار املضاد هلم القدرية ومت إعدام غيالن الدمشقي على والسيئات

هولة بس خلفاء بين أمية وقال عنهم الصحايب ابن عمر ملا سئل عنهم )قائال اذا رايت هؤالء فاخربهم اين برئ منهم (،ومسالة القدر فهمها الصحابة
الفلسفة  ويسر النه من اركان اإلميان وقال عمر بن اخلطاب )نفر من قدر هللا إىل قدر هللا (وقد علمهم النيب اال يتجادلوا يف القدر ابلذات ألن

قال النيب يف احلديث واجلدال ليست من العلوم اليت يتقنها العقل العريب ولكن ملا فتحت األمم املسلمة اجلديدة ظهرت املتكلمون واهل املنطق وهلذا 
األمر خماطبا اصحابه وقد امحر وجه غضبا من جداهلم يف القدر )اهبذا امرمت ام هبذا ارسلت اليكم إمنا هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا 

هللا ال يضلل أحدا، فرد عمر عزمت عليكم اال تنازعوا فيه (،ويف مرة كان خيطب عمر قائال )من يضلل هللا فال هادي له( فرد أحد املبتدعني :إن 
وكتب أهل اجلنة وما هم عاملون وكتب أهل  -يقصد عامل الذر –)كذبت لقد خلقك هللا إن هللا خلق اخللق وقال حني خلق آدم نثر ذريته يف يده 

 النار وما هم عاملون مث قال هؤالء هلذه وهؤالء هلذه فتفرق الناس وما خيتلف يف القدر اثنان (.
 

ملعتزلة عند ظهور مذهبهم نشاط يف احلالة الفكرية والثقافية اإلسالمية وقادوا حركة التغيري والنهضة الفكرية اإلسالمية واليت مهدت أحدث ا    
بيات ك من غييف العصر العباسي لتقدم مهول نتيجة حرية الفكر والتعبري ولكنها ملا جتاوزت العقل وحدوده الطبيعية العلمية والفكرية إىل ما وراء ذل

م وما يتصل هبا من نصوص دينية ضلوا واضلوا وحدثت فتنا اضعفت الدولة اإلسالمية ومكنت العناصر الغري عربية من زعزعة احلكم وبعد هزميته
لى العقل امام أمحد بن حنبل يف حمنة خلق القرآن جنوا وظلموا بل اهنوا متاما اي مشروع عقلي فكري إسالمي ليفسح اجملال ملدرسة النقل متفوقا ع

عتزل بكثري يف اغلب االحيان ومنهيا العقل والراي متاما يف غالب االحيان والعصور بعدها .وزعيمهم واصل بن عطاء تلميذ احلسن البصري فلما ا
زيه اخلالق عن اي تشبيه أو جتسيم وهي رد على تي ارات الضالل حلقته قال اعتزلنا واصل وفكر املعتزلة يرتكز على نقطة اساسية حمورية وهي تن

ورة وال حلم وال املنتشرة من اايم بين أمية وهم اجملسمة واملشبهة.ويري املعتزلة ان هللا واحد ال شريك له وال شبيه وليس جبسم وال شبح وال جثة وال ص
يسكن وال يتبعض وليس بذي دم وال شخص وال جوهر وال عرض وال بذي لون وال رائحة وال جمسة وال عمق وال اجتماع وال افرتاق وال يتحرك وال 

ماسة وال ابعاض وال اجزاء وجوارح واعضاء وال جهات وال ميني وال مشال وال فوق وال حتت وال حييط به مكان وال جيري عليه زمان وال جتوز عليه امل
ركه احلواس وال يقاس ابلناس فال يشبه احللول وال يوصف بشيء من صفات اخللق الدالة على احلدوث وال حتيط به االقدار وال حتجبه االستار وال تد

كل اخللق بوجه من الوجوه فهو اوال متقدما للمحداثت موجودا قبل كل املخلوقات وقالوا ان هللا يف كل مكان فهو مدبر لكل مكان وتدبريه يف  
على العرش استوي (ابن معناها قهر واستويل مكان وبعضهم قال هو يف ال مكان بل هو على ما مل يزل عليه فانكروا صفة االستواء متاولني )الرمحن 

النعمة والعني  ويقولون ان القرآن خملوق وامجعوا انه ال يري ابألبصار وان ما ورد يف القرآن عن اجلوارح كالعني واليد والوجه معناها جمازي فاليد هي
نه ال يتنزل وال جيئ وال اييت فمعين التنزل هو اجابة الدعاء ومعين االتيان هو هي الرعاية واهنم يرون هللا بقلوهبم وامجعوا ان هللا مل يزل عاملا قادرا حيا وا

زهد األمر كالعذاب وقال بعضهم ان الصفات ال هي املوصوف وال غريه وقال بعضهم ان صفات هللا قدمية ازلية  . ابلغ البعض من تيار النسك وال
الدين ووسطيته وهم تيار احللولية القائلني ان هللا حيل يف خملوقاته وهي نظرية احللول  والتصوف يف الفكر والفلسفة فضلوا ضالال بعيدا عن مقاصد

مهم من قال انه واالحتاد  فعندهم حيل هللا يف خملوقاته فيتحدوا   فيصري اخلالق واملخلوق وحدة واحدة  فكانوا يقولون اذا استحسنوا شيئا لعله ربنا و 
ه أحسن رأي هللا أحسن ومنهم من يري أن هللا له هيئة وصورة كاإلنسان وله حواس وجوارح وابعاض وحلم ودم يري هللا على قدر عمله فمن كان عمل

صوه وقد ومنهم من يري ان هللا قد يلمس أو قد حيس يف صورة املخلوق وقال ايب شعيب ان هللا يسر ويفرح لعبادة وطاعة اوليائه ويغتم وحيزن اذا ع
هبم منزلة تزول عنهم العبادات والفرائض فتكون احملظورات على غريهم فاستحلوا النفسهم احملرمات ومهم من يزعم ان  ابلغ بعضهم ان العبادة تبلغ

بادة تبلغ هبم مرتبة العبادة ترقي به لدرجة ان يروا هللا وايكلوا من مثار اجلنة ويعانقوا احلور العني يف الدنيا وحياربوا الشياطني ومنهم من يري ان الع
املالئكة واألنبياء مبعين ان هللا هو اخلالق وهو املخلوق أيًضا ويف نفس الوقت .فكل خملوق هو صورة لالصل واصل اخللق هو هللا فجميع  تفوق
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يف املخلوقات ما هي اال صور متفرقة اذا اجتمعت كانت ذات هللا و هذا اعتقاد خطري وفاسد وابطل النه ابطل االداين واجلنة والنار والتكال
عبد ان لعبادات وحصر اإلميان والكفر يف قضية واحدة الوحدة والكثرة فمن رأي هللا يف الوحدة فهو مؤمن ومن شغلته الكثرة فهو كافر وقد يري الوا

لوحدة نري ان هللا بداخله أو ذاته يف ذات هللا ولكن فهم أهل السنة الواضح يطيح هبذه االدعاائت الباطلة فمثال بتحليل مفاهيم االحتاد واحللول وا
هو وسط بني االحتاد والوحدة فمثال االحتاد هو امتزاج شيئني أو اكثر يف وحدة واحدة كاملة متصلة االجزاء وهو يف –يف مفهوم السنة –احللول 

م ال جتوز يف حق هللا وهي اجلنس جمانسة ويف الشبه مشاهبة ويف الكم مساواة ويف االضافة مناسبة ويف مجيع املعاين موازاة أو مطابقة وهي كلها مفاهي
ئه إىل اعتقادات هندية ابطلة تسربت لعقائد املسلمني اما جهال أو بقصد تدمرياملسلمني وهدم اإلسالم وهي تعين فناء اإلنسان يف هللا أو ارتقا

 يف حيوان أو صنم أو اي خملوق أو احلضرة االهلية واحللول فهو النزول مثال يف مكان معني أو الوجود وله معان كثرية أخرى  قد تكون حلول هللا
هبا إما  موجود أو التناسخ أو كاملسيحية حبلول هللا يف اإلنسان فيكوان وحدة واحدة فتكون االشارة الحدمها هي نفس االشارة لالخر والوحدة يقصد

أهل السنة العاملني ابهلل وامساءه وصفاته الثابتة  وحدة الوجود الفلسفية وهي ابطلة أو وحدة الشهود الصوفية وهي اعتقاد إسالمي أصيل ال يفهمه اال
 اي ان يف كتابه وسنة نبيه فالفرق بني وحدة الوجود ووحدة الشهود ففالسفة اليوانن يرون اخلالق واملخلوق شيء واحد ال فرق بينهما فال صفات هلل

 وصفاته وان ذاته حمجوب عنا ألنه الظاهر والباطن )الظاهر صفاته الكون كله هو ذات هللا اما فالسفة املسلمني فريون كل العامل دليل على وجود هللا
اخللق ال جيد  والباطن ذاته ( فالفارق كبري جدا ويري أهل السنة أيًضا أن احلقيقة الوحيدة يف الكون هي هللا وان ما عداه غري حقيقي وان املتامل يف

الدنيا صفاته ابتالء واختبارا حىت نصل للحقيقة يف اآلخرة ونراه ذاات .وهذا يوضحه دليالن إال هللا فالكون كانه مراة ضخمة تعكس نور هللا لنري يف 
سلم )أال كلُّ جتلي هللا سبحانه وتعاىل للجبل ابزالة احلجب فاهنار اجلبل ومل يره موسي عليه السالم ولكنه سرياه يف اآلخرة ويف القصيدة للشاعر امل

ا املعين ان معرفتنا ابهلل تفوق علمنا به الننا مل نره ولكننا راينا ادلته وعظمته وكل صفاته متجلية يف الكون ويوضح شيٍءماخال هللاَ ابطُل ( ويؤكد هذ
يف الدنيا  القرآن اختالف رؤاي هللا يف الدنيا وهي ابلقلب ويف اآلخرة وهي ابلعني )كال لو تعلمون علم اليقني( املقصود منها اإلميان ابلقلب وهي

مع هللا سبحانه وتعاىل وقال )للذين احسنوا يف)لرتوهنا   هذه عني اليقني( رؤاي ابلعني يف اآلخرة وما ينطبق على اجلنة والنار والنعيم والعذاب سيحدث 
لعقيدة قد الدنيا حسنة وزايدة (وهي رؤاي هللا يف اآلخرة وهي اعلي مرتبة من النعيم يف اجلنة ومفهوم املسلمني يوضح امهية التوحيد كاساس سليم ل

نية  نضل بدونه عقيدة قائمة على تنزيه رب العاملني )العاملني كل ما دون هللا (. ودخلت على اإلسالم عقائد فاسدة مشتقة من عقائد ابطلة وث
،وهي دعوة قائمة على كاحلشاشني أو الباطنية أو ما يعرف اليوم ابملذهب اإلمساعيلي ومثلهم العبيدين اتباع عبيد هللا بن ميمون القداح أو الفاطميني

ن على الكتمان والسرية والتخفي وهو اخطر تنظيم سري ماسوين يف اإلسالم اسسه احلسن بن الصباح يف إيران وقاموا على االغتياالت وكانوا يكذبو 
عني اإلسالم امام الناس ويؤمنون بعقيدة خفية يف السر التباعهم وهي ان للكون اهلان واحد لل خري والثاين للشر وكانوا يعطون الناس وخيدعوهنم مد

ابلغناء هلم اتباعهم املخدرات واحلشيش ليقتلوا وهم يف غري وعي ويعدون اتباعهم ابجلنة وجيلسوهنم يف احلدائق والبساتني وايمرون اجلوار والغواين 
ار إمساعيليا واسس مذهبا مسي ابلنزارية منشقا عن وامتاعهم فيظنوا انفسهم يف اجلنة مع احلور العني وللحسن بن الصباح نشاة شيعية اثناعشرية مث ص

ول املذهب اإلمساعيلي الفاطمي يف مصر وكان الدهاء والتقية والغدر واخليانة طريقهم ومسلكهم فقد يعملون عند السلطان أو الوزير أو املسئ
قوم ابالغتياالت السرية أو االنتحاري لفظ فدائي وقتلوا فيتجسسوا عليه مث يقتلوه أو ينقضوا عليه أو يستغلوه الغراضهم وكانوا يطلقون على من ي

ألنصار واملؤيدين وحاولوا قتل مجيع رموز الدولة اإلسالمية وقتهم وكانوا يستغلون املناطق النائية اليت يكثر فيها ضعف الدين ويشيع فيها التذمر جلمع ا
ائعات أو ابجملازر والقتل حىت استويل هوالكو على عاصمتهم وأهنى بيربس وجودهم وكان يرسل الدعاة إىل القري ليستويل عليها ابحليل الدعائية والش

 يف الشام وكان يصد خطر بدعتهم أبو حامد الغزايل وسالطني السالجقة.
 



 ِظُل اإلله وَهَراوة الّرب
...................................................................................................................

............................................................................ 

77 

 
 الخوارج

 
دموية ويرون احلق معهم اخلوارج من أضل فرق املسلمني واخطرهم واترخيهم ملئ ابلتخريب والقتل والتكفريوهم اكثر الفرق تعصبا وقتاال و     

دعوا وحدهم دون اآلخرين  .ومسيت اخلوارج هبذا االسم خلروجهم على اإلمام على وكانوا من شيعته ومؤيديه وقد ظهروا يف هناايت خالفة عثمان و 
فطالب اإلمام على بقتلته ليقيم  للخروج عليه وقد خرجوا عليه وقتلوه وقد حاول اإلمام على تقوميهم عقائداي وسلوكيا حىت قتلوا عبد هللا بن خباب

ى تكفري على عليهم احلد فابوا فقاتلهم يف معركة النهراوان واهني شوكتهم .وبعد رفضهم للتحكيم ابيعوا عبد هللا بن وهب الراسيب وأمجعت اخلوارج عل
إال طائفة منهم تسمي النجدات وشعارهم )إن احلكم بن أيب طالب وهم خمتلفون يف شركه ألهنم يكفرون ابلكبرية وأن هللا يعذب مرتكبها عذااب دائما 

 إال هلل ( أو املصحف حيوطه سيفان وقد قدموا العقل على النقل فردوا السنة الصحيحة. وأول من أحدث اخلالف بينهم انفع بن األزرق والذي
تربا ممن تقدمتها من سلفها من اخلوارج يف توليهم القعدة احدثه الرباءة من القعدة واحملنة ملن قصد عسكره واكفار من مل يهاجر إليه واألزارقة ال ت

هم دار كفر الذين ال خيرجون وال تتربأ أيًضا من سلفها من اخلوارج يف تركهم اكفار القعدة واحملنة ملن هاجر اليهم وكل كبرية كفر وان دار خمالفي
األشعري وعمرو بن العاص لوقوعهم يف التحكيم ويرون قتل األطفال فكل ومرتكب الكبرية خملد يف النار ويكفرون اإلمام على ومعاوية وأاب موسى 

 مؤيد لفكرهم البد ان خيرج على احلاكم يف بلده أو ينضم لبلدهم .وكانت االزارقة كانت عقدت لقطري بن الفجاءة وكان اذا خرج استخلف رجال
وعبد ربه الكبري .فاما التوحيد فقول اخلوارج فيه كقول املعتزلة ومجيعهم يقول  من بين متيم ومن زعمائهم عمرو القنا وعبيدة بن هالل وعبد ربه الصغري

مامة يف خبلق القرآن ويرون اخلروج ابلسيف على الوالة وينكرون وصف الظلم هلل تعاىل ويرون إمامة ايب بكر وعمر وينكرون إمامة عثمان ويرون اإل
ائر وتري النجدات وهم اتباع جندة بن عامر اهنم ال حيتاجون امام وان عليهم حتكيم كتاب هللا قريش اذا كان القائم مستحقا هلا وال يرون إمامة اجل

ر القرآن  فيما بينهم والعمل به .واختلفت اخلوارج يف اجتهاد الراي فمنهم من جييز االجتهاد يف االحكام كالنجدات ومنهم من ال جييزه وايخذ بظاه
عذاب القرب واختلفوا هل كاالزارقة وفريق منهم اليرون على ال ناس فرضا حىت ايتيهم نيب لقوله تعاىل )وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال (.وال يقولون ب

ارقة ملا ورد يف هللا يرزق عباده احلرام ام ال فمنهم من ايد ذلك ومنهم انكره .ومن القاهبم احلرورية نسبة لبلدة حروراء اليت بداوا فيها طائفتهم وامل
رقون من الدين مروق السهم من الرمية (. ويرون ابلثورات ويطلقون على انفسهم مجاعة املؤمنني أو اجلماعة املؤمنة فقم خيتصون انفسهم احلديث  )مي

اذا بلغ لفاسق وانصارهم وحدهم ابإلميان ويشرتطون الصالح والتقوي للوايل وال يرون حرجا يف والية املراة ويرون وجوب اخلروج على الوايل الظامل أو ا
لتقية حىت حتني ويقولون ابلتقية ويقولون حبد الشراء اي ان اشرتوا اجلنة ابنفسهم مقابل اخلروج على احلاكم الظامل اما اذا كان عددهم قليل فيعملون اب

قبون زعيمهم ابمري املؤمنني فرصة اخلروج واالنقضاض على احلكم وجعلوا املر ابملعروف والنهي عن املنكر اساسا متينا ورابطة للخروج من عدمه ويل
قراءهتم ووردت فيهم احاديث كثرية منها اهنم سيخرجون من العراق )خيرج منه قوم يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ( أي ال يفهمون شيئا مع كثرة 

م.ورجل من بين متيم يدعي ذي اخلويصرة وعباداهتم فهم يقومون بعبادات وتكاليف شرعية كثرية تفوق املسلمني العاديني ومع ذلك ال يستجيب هللا هل
تهم وزعمائهم قال للنيب اعدل اي حممد فرد النيب ويف رواية ايب سعيد اخلدري رضي هللا عنه انه مسع هذا احلديث وقاتل اخلوارج مع اإلمام على وغالبي

من قتلوه ()طويب ملن قتلهم وقتلوه (.ويف رواية ان عبد هللا من بين متيم.ويف رواايت أخرى )اخلوارج كالب النار شر قتلي حتت ادمي السماء خري قتلي 
فساله سعيد اكل  بن اويف رضي هللا عنه قابل سعيد بن جهمان وساله عن والده فرد قتلته االزارقة فرد عبد هللا )لعن هللا االزارقة لعن هللا االزارقة (

نة )عليك ابلسواد االعظم فان كان السلطان يسمع منك فائته يف بيته واخربه مبا تعلم اخلوارج فرد نعم كلهم .وعلمه عبد هللا  هنج الصحابة واهل الس
فان قبل منك واال فدعه فلست ابعلم منه ( أي انك تبلغه فان مل يستجب فان هللا لن يوفقه ويستبدله .واختلفت اخلوارج -من النصح والدعوة–

ة بن االسود والفديكية اتباع ايب فديك الذي قتل جندة .ومن العطوية اتباع عبد الكرمي بن وانقسموا إىل فرق وامهها النجدات والعطوية اتباع عطي
مي عجرد وهم العجاردة واختلف معهم رجل من بلخ يسمي ميمون واسس اخلوارج امليمونية وهم يرون ابلقدر كاملعتزلة وظهرت فرقة من اخلوارج تس

كان فقيههم هو جابر بن زيد الزهراين ويسمون ابلقعدية الهنم قعدوا عن قتال املسلمني واخلروج على االابضية نسبة إىل عبد هللا بن اابض التميمي و 
حبرية اإلنسان احلكام والوالة مثل االزارقة فهم ليسوا من الغالة وال املتطرفني ويطلقون على انفسهم مجاعة الدعوة أو مجاعة احلق واالستقامة ويرون 

هي قدرة نسبية على الفعل والقدرة املطلقة هلل وحده وان هللا ال يعذب اال على املقدور واالستطاعة وخيتلفون عن فاالختيار على قدر الكسب ف
ينية حتمل اخلوارج ان مرتكب الكبرية كافر نعمة ال كافر ملة .ومن الطوائف املخربة القرامطة املنشقون عن الدولة الفاطمية قامت ثورة اجتماعية د

بعهم بنوهالل وسليم ومعقل وفرازة واشجع وعاشوا يف مصر وسيطروا على مشال أفريقيا فيما يعرف ابلتغريبة اهلاللية وتنسب احلركة طابع اشرتاكي وات
الف حاج وسبوا أهل مكة وخلعوا ابب الكعبة وسلبوا كسوهتا وسرقوا  30إىل قرمط وهو محدان بن االشعث من عربستان وقد هامجوا الكعبة وقتلوا 

 سنة حىت عاد احلجر االسود إىل مكة . 22سود وعادوا به إىل البحرين ملدة احلجر اال
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 السنة والشيعة

 
مناطق اساسية هلذا اخلالف خيتلط فيها العلم ابلدجل واالسطورة ويكثر فيها الدس  5اخلالف بني السنة والشيعة كبري ولكن هناك     

سالم عرب أربعة عشر قران هذه النقاط اخلمس هي مسائل اترخيية هلا جوانب دينية مرتتبة عليها والكذب من الطرفني أو من غري املسلمني واعداء اإل
ليها ويف اوقات الفنت يكثر احلديث عنها ويتم الرتكيز عليها وهي حادثة اإلفك و ردة الصحابة وارض فدك وحادثة كسر ضلع الزهراء سالم هللا ع

  والشيخان اخلليفة األولوالثاين ومن بعدهم
 
ابإلفك كانت السيدة عائشة زوج النيب ومن الشائع عند املتشددين أو اجلهلة من أهل االشيعة يسبون عائشة  املتهمة حادثة اإلفك :-1

مجتمع النسائي ويتهموهنا ابلزين وهو قول متطريف الشيعة واملعلوم ان الشيعة ال حيبون عائشة وال يضعوها يف مكانتها الالئقة كزوجة للنيب وكزعيمة لل
غري وظيفتها العلمية الرائدة يف رواية احلديث على كل حال فالثابت من كتاب هللا اهنا طاهرة وان من ينكر ذلك ويسبها املسلم وكقدوة وهذا 

هرة شريفة ويتهمها فهو كافر خملد يف النار النكاره نصا صرحيا يف القرآن وجحود القرآن ال يعين اال الكفر وهذه مسالة يشهد هبا اجلميع ابهنا طا
ما ال يعلمه اغلب أهل السنة ان ماخذ الشيعة أو اعرتاضاهتم على السيدة عائشة ليست هذه املسالة ولكن اعرتاضاهتم مسائل أخرى  عفيفة ولكن 

عبد احلسني  سياسية واترخيية .وابستعراض آراء طائفة واسعة من العلماء واالجتاهات الشيعية القدمية واحلديثة امجعوا على ذلك فمثال العالمة السيد
اما رف الدين املوسوي كتب عن السيدة عائشة اهنا انقي جيبا واطهر ثواب واعلي نفسا واعلي عرضا وامنع صوات وارفع جنبا واعز خدرا وامسي مقش

زوم طهارة ولمن ان جيوز عليها غري النزاهة وان ميكن يف حقها اال العفة والصيانة ويري الشيخ حممد طه النجفي بوجوب نزاهة األنبياء عن اقل غائبة 
م اعراضهم عن ادين وصمة وهذا من كمال العصمة فال جنوز عليها اال ما جيوز على زوجات األنبياء واالوصياء وقال السيد الشريف املرتضي عل

مفسري  اهلدي ان األنبياء عليهم الصالة والسالم جيب عقال ان ينزهوا عن مثل هذه احلال الهنا تعر وتشني وتغض من القدر وعلي ذلك امجاع
القول بشك الشيعة ومتكلميهم وسائر علمائهم .والسيد حممد حسني الطباطبائي يف تفسريه لسورة النور ابن طهارة نساء النيب اثبتة ابلدليل العقلي و 

ده حدين وعقوبته النيب صلى هللا عليه وآله ابهله غري صحيح ويقول أبنه وجب احلد على القائل بذلك وعبد هللا بن أيّب بن سلول راس النفاق ح
ن الظن مضاعفة النه من قذف السيدة عائشة وان نزل القرآن يوبخ املؤمنني على اساءهتم الظن وعدم رده ما مسعوه من اإلفك فمن لوازم اإلميان حس

رز من سوء الظن الذي من االمث وله مقام النبوة والعصمة االهلية وذكر مثل  ذلك عديد العلماء ومنهم ابملؤمنني والنيب احق من يتصف بذلك ويتح
ب اايت هللا العظمي السادة الشيخ لطف هللا صايف الكلبايكاين والسيد حممد صادق الروحاين والشيخ جعفر سبحاين .ورغم ذلك يتصدر تيار الس

لشيخ )املقبور( حسن والشتم واللعن الشيخ ايسر احلبيب )اخلبيث(، وكتابه عائشة الوجه اآلخر للفاحشة ويسب الصحابة ومعه من املشاهري ا
اين يدفنان شحاتة املصري الذي مات مسحوال بعد الثورة املصرية ومقطعه الشهري عندما رد بعض املسلمني عليه أبن هللا قدر أن اخلليفتني األول والث

كلب( خمالفا نص القرآن وما إىل جوار النيب وأن هللا اليسوء نبيه وال يكتب عليه ما يكره فينتفض حسن شحاتة قائال )شوف عملت إيه بنت ال
لفتنة اثئر اجتمع عليه املسلمون عليه من هللا ما يستحق، وينكر الدفاع عن عثمان ذي النورين وهو صهر النيب مرتني ومبشر ابجلنة. ويف نفس اجتاه ا

علم ان املراجع ال تقول بذلك فالسيد الدراجي وحىت على الكوراين دخل منظومة السب والذم وغريهم من اجلهال املتعصبني اتباع الشيطان مع ال
حسن نصر هللا يف مقطعه الشهري عن ايسراحلبيب ان شخصا شيعي غري معروف عند الشيعة  اساسا القي خطااب يف لندن اساء فيه ألم املؤمنني 

إليران على خامنئي فتوي قائال حيرم النيل السيدة عائشة وبعض صحابة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ورضوان هللا عليهم واورد رد املرشد االعلي 
ار عليه غالبية من رموز اخواننا السنة فضال عن اهتام زوج النيب صلى هللا عليه وآله مبا خيل بشرفها بل هذا األمر ممتنع عن نساء األنبياء.وهذا ما س

د رد عليهم متربا من مواقفهم املرجع السيد صادق الشريازي يف مراجع الشيعة وحىت من يدافعون عن ايسر احلبيب من امثال أمحد وجمتيب الشريازي فق
احد رسائله املنشورة وشدد على البعد عن اخلطاب الصدامي والبعد عن جنون فتنة التواصل االجتماعي وله رأي قدمي حىت قبل ظهور احلبيب 

و يكّفر بعضهم بعضاً من أجل حكم غري إمجاعيفذاك هو والدراجي وغريهم وهو أن يسّب بعض املسلمني بعضاً ألجل بعض املسائل اخلالفية أ
الذي يدعو إىل تشتت املسلمني وشق عصاهم وضرب الوحدة اإلسالمية العظمى واكد على براءة الشيعة من تلك التهمة حىت علماء السنة ومنهم 

في افعال اجملرمني ضد ام املؤمنني فحىت ذهاب الشيعة إىل برائتها من الفاحشة فان هلما هتما عندهم كثرية جدا ترتاوح بني  االلوسي.ولكن هذا الين
بيتها بعد قوله املعتدل واملقتصد واجلاهل واملتشدد والرافضي والزنديق والكافر وممكن  تلخيص موقف غالبية الشيعة منها انتقاد افعاهلا من اخلروج من 

جميئها إىل البصرة تقود جيشا عرمرما تطالب على زعمها فيه بدم عثمان وهي اليت تعاىل )وقرن يف بيوتكن( وركوهبا اجلمل رغم انه مت حتذيرها مسبقا و 
 امالت حربه والبت عليه وقالت فيه ما قالت ولومها على افعاهلا يف البصرة يوم اجلمل االصغر مع عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة واستنكار

 مروان من رفضه لدفن اإلمام احلسن جبوار جده النيب ويف سائر افعاهلا مع ال البيت.اعماهلا يوم اجلمل مع اإلمام على ويوم البغل وقصة الناصيب 



 ِظُل اإلله وَهَراوة الّرب
...................................................................................................................

............................................................................ 

79 

وأمجعت كتب السنة على ندمها الشديد وتوبتها من هذا الذنب وبكائها الشيد كل يوم ليقبل هللا توبتها فهي الصديقة بنت الصديق حبيبة     
ا وعمر ولكنها احبت البقاء مع اخواهتا زوجات النيب فدفنت مثلهن ابلبقيع الشريف الطاهر رسول هللا .وكانت لديها فرصة الدفن جبوار النيب وابيه

.ومعلوم عند أهل السنة انه مل يكن خالف بني عائشة وفاطمة ويشهد بذلك حديث ان النيب مهس البنته الزهراء يف اذهنا فبكت مث ضحكت إىل 
ديث النيب فابت ولكن بعد موته قالت الزهراء لعائشة اآلن احدثك واحلقيقة التارخيية يف اجملتمع آخر القصة املعروفة وطلبت عائشة منها ان ختربها حب

بنته وزوجته العريب القدمي من العالقة الطيبة بني زوجة الرجل وابنته وان رجال مثل النيب بصفاته وذكائه وفكره وشخصيته مل يكن يدع اي خالف بني ا
يمة دينيا .وحكاية يوم البغل عن منعها دفن احلسن اجملتيب يف بيتها قد ضعفها كثري من علمائهم وذكر اجمللسي يف مراة يف حياهتم البسيطة دنيواي العظ

هجراي اي ان عمر عائشة كان قارب سبعني سنة فال يعقل ان تركب بغل وتقوم بلك  50العقول اهنا احاديث ضعيفة .ومات االمات احلسن عام 
 احلادثة املكذوبة.

 
القول بردة الصحابة بل ولعنهم مسألة خطرية ال ميكن للسنة أن يقبلوها، فهم نقلة الدين وهم املبلغون عن النيب ورضا هللا  ة الصحابة :رد-2

فثقافة لعن اللهم العن يزيد خامسا(  -معاوية –عنهم اثبت يف القرآن والسنة ويف دعاء الشيعة عند عاشوراء )اللهم العن األول والثاين والثالث والرابع 
اضطهادهم الل اخللفاء الراشدين يف حمافل كثرية وحىت انتقلت لتشمل بين أمية كلهم ومل تنتقل لبين العباس مع العلم ان بين العباس فاقوا يف ظلمهم و 

ء )اتهلل ما فعلت بنو أمية فيهم فقط وقال احد الشعرا 3ائمة واالمويني  6البيت بين أمية لقصر مدة خالفتهم وكوهنا مليئة ابلثورات فقتل العباسيني 
 معشار مافعلت بنو العباس (وقال أبو العطاء أفلح بن يسار السندي )اي ليت جور بين مروان دام لنا ....وليت عدل بين العباس يف النار(،… 

يزيد اجملرم لقتله احلسني يف عهده، أما ويفسر ذلك بعض املؤرخني هو كون العباسيني هامشيني مع أنه ليس كل هامشي حممداي إال أنه ميكن تفهم لعن 
كن طبقا حلديث ابلنسبة لألربعة األوائل فإن الشيعة يرون أهنم خالفوا وصااي النيب واغتصبوا اخلالفة وأفسدوا يف النظام اإلداري واملايل للدولة .ول

هل السنة وإمنا تعين املنزلة الدينية .اما السبب الثاين وهو الفساد الغدير الصحيح والثابت عند املسلمني مجيعا فان الوالية ال تعين ابدا اخلالفة عند أ
ذا اثبت فلم يعرف به األولوالثاين فلم يتول أي من أقارهبما أي منصب ولكن تتجه االهتامات بشدة إىل عثمان ومعاوية يف مسألة تويل األقارب، وه

بلغ الربع فهذه االدعاءات حتمل ضد عثمان رضي هللا عنه مبالغة كبرية .وكل هذه ال والًيا أي ال ي 47من أصل  8اترخييا ابالتفاق ولكن بلغ العدد 
نشر ميكن ان يكون سببا مقنعا أو دينيا للعنهم وسبهم فقد يكونوا اخطاوا يف اتويل نص قراين اوحديث كما ان ما قدموه كصري وعظيم كفتوحات و 

ن تفتت مشل املسلمني وجتعل مظلومية أهل البيت جتارة يف ايدي السياسني على اختالف دواجية وعدم وضوح للرؤية ومسالة اللع\للدعوي فهذه از
مات  عصورهم استغلوها دينيا الغراضهم اخلاصة.ومن هنا فان معين االرتداد الذي جاء يف آية )وما حممد اال رسول قد خلت من قبله الرسول افان

 9أو  7واخرون  3ين وهو ردة الصحابة إال رهط منهم فلم يتفقوا يف العدد البعض قال أو قتل انقلبتم على أعقابكم( فسره الشيعة على تفسري 
ام على اما والباقي صاروا كفارا.ومفسرون آخرون ال يرون كفر الصحابة وإمنا الردة مبعين الضالل فهي ردة عن احلق بوالية ايب بكر وعدم والية اإلم

النيب وان منهم الثقات العدول ولكن ليس كلهم فمنهم احملسن واملسئ بعكس أهل السنة الذين يروهنم   رأي غالبيتهم فهو ان الصحابة مل يكفروا بعد
 كلهم حمسنني صاحلني.

 
مسالة اترخيية كثر فيها احلديث فهي قطعة أرض قرب املدينة  اهداها النيب البنته الزهراء يف حياته وكان غنمها من الفتوحات  أرض فدك:-3

الزهراء مبرياثها من اخلليفة ايب بكر الصديق إال أنه رفض حمتجا حبديث صحيح عند السنة ويرفضه الشيعة )حنن معشر األنبياء ال وبعد موته طالبت 
ملوضوعي نورث، ما تركناه صدقة (.واختلفت الرواايت بني السنة والشيعة عن خالف بني اخلليفة والسيدة الزهراء وفيها ما قد يكون اسطورة ومنها ا

قي ومنها ما هو ظاهر انه موضوع ومنها ما هو صحيح وحسن إال أنه يف النهاية اختذها غالة الشيعة ذريعة للخوض يف اخللفاء ويف عدالتهم املنط
انون لى القواملسالة ليست اال خالف مدين قانوين بني حاكم الدولة ومواطنة مهما عال قدرها وهذا يؤكد على ان دولة اإلسالم مدنية ابمتياز قائمة ع

عقل والعدالة بغض النظر عند االعتبارات اآلخرى وهو ما اسسه النيب يف حديث احلد )وامي هللا لو ان فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها (وابل
وعرف  واملنطق فان الزهراء سالم هللا عليها ليست ممن يبحثون عن الدنيا فهي اليت عاشت يف فقر وعنت تفعل كل شيء بنفسها لزوجها بال خادم

 خلاص ابلعائلة.عنها التقوي والزهد والورع الذي ورثه أبناء وأحفادها وكذلك عندما توىل اإلمام على اخلالفة مل يضم فدك إىل أمالكه أو إىل املرياث ا
 
ل البيت فال أكثر ما يشعل الفتنة بني املسلمني هو ما ميس مقدساهتم وليس أكرم وأغلى وأعلى وأفضل من حرمة آ كسر ضلع الزهراء :-4

 مساس هبم فتلك املسالة انقسم حوهلا املسلمون بني غالبية كبرية تنكرها واقلية تقرها.
لكن من أراد إشعال فتنة دينية الغراض سياسية كاخلروج على احلاكم وغري ذلك هبدف الوصول للحكم أو الهداف شعوبية ضد سلطة     

ية والطائفية سالحا فالصوت الشيعي العقالين املوضوعي ال يقول بكسر الضلع ابدا واملتشدد العرب على املسلمني فاختذت الدين ستارا واملذهب
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سره ومن  املغايل يثبتها وينادي هبا .ومن اقوال ابرز علماء الشيعة يف هذه املسالة التسجيل الشهري لسماحة السيد حممد حسني فضل هللا قدس هللا
يف يعقل ان رجل فارس مغوار اشجع العرب وافضلهم يف فنون القتال ومبرؤة وشهامة على بن ايب طالب ان اهم ما فيه من تكذيب للرواية املغلوطة ك

نه ليس يرتك امراته للناس يؤذوهنا ويضربوهنا ويكسرون ضلعها الشريف وهو جالس يف نفس البيت يقول ال حول وال قوة اال ابهلل واالغرب من ذلك ا
تفتح الباب للغرابء وموجود يف البيت بعض اقارهبم وكل هؤالء الرجال ال يفعلون شيئا ويرتكون الناس يقتحمون  من عادة العرب ان املراة هي اليت

 البيت والسيدة هي اليت تتصدي هلم وهو بيت ليس ببيت عادي هو بيت رجل له ثقل يف األمة رجل ليس سفيها هو بيت العزة والكرامة والبطولة
على ابن ايب طالب فارس الفرسان واصال السيدة الزهراء مل يكن يراها الرجال وال تكلم االغراب فكيف السيدة  فال يتجرا احد على مهامجة بيت

سيدة الزهراء تفتح الباب هذه املرة فقط وابقي حياهتا ال تفتح  واجلارية موجودة وعلي الرواية املدسوسة ان الناس جاءوا يريدون اإلمام على وليس ال
بزعمهم انه جبان أو ديوث ال يغار على عرض رسول هللا وان اقاربه من ال –حاشاه وحاشا اولياء هللا –م صريح لالمام على فهذا ليس اال اهتا

ن العلماء البيت ضعفاء وان املعتدين كفار اي ان املسلمني مجيعهم يف هذا املوقف يستحقون اخللود يف النار .وحممد حسني فضل هللا مل ينكر عليه م
م عند الشيعة احد بل اثين عليه كثريون منهم اية هللا حسني على منتظري و جعفر سبحاين  ومساحته الوكيل العام للعالمة املرجع ايب القاساملعتربين 

وان اخلوئي فهذا قد يكون رأي املرجعية ولكنه اعلن بشكل غري مباشر ففي سؤال للسيد اخلوئي قال اهنا مشهورة ومل يعقب على صحتها أو ضعفها 
ة فهم من سياق احلدفتوي انه ال مييل إىل تلك الرواية  وليس مساحة حممد حسني فضل هللا وحده الذي قال بذلك فغريه كثري من متقدمي الشيع

اليل انه اهل ومتاخريهم نفوا الواقعة متاما فاية هللا السيد كمال احليدري نفي الواقعة وأيًضا ذكر من شان الراوي ومصدر الواقعة كتاب سليم بن قيس
ليس بثقة ومدسوس على سليم بن قيس وما اخذ عنه ومنه قصة كسر ضلع الزهراء كذب وافرتاء حيث ذكر الشيخ املفيد يف كتاب تصحيح االعتقاد 

( فاملعين  واما ما تعلق به أبو جعفر الصدوق من حديث سليم الذي رجع فيه إىل الكتاب املضاف اليه برواية اابن بن ايب عياش )موجودة يف الكايف
ما فيه صحيح غري ان هذا الكتاب غري موثوق به وال جيوز العمل على اكثره وقد حصل فيه ختليط وتدليس  فينبغي للمتدين ان يتجنب العمل بكل 

ابدا هبذه الرواية ورد فيه.وقال نفس الراي املرجع السابق السيد أبو القاسم اخلوئي .ومثل ذلك املرجع حممد حسني ال كاشف الغطاء الذي مل يقتنع 
ه وجداين واعتربكتاب سليم بن قيس مكذواب ومدسوسا فرغم رايه الواضح يف ذم اخللفاء إال أنه قال قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما ال يكاد يتقبل

ين واألنصار كانوا سيمنعون ويقبله عقلي و يقتنع به مشاعري ألن العريب اذا ضرب امرأة يبقي عارا يف احفاده وانسابه .وان الصحابة واملهاجر 
سن ابملرصاد اي اذي ضد ابنة النيب فضال عن زوجها الذي خياف منه كل العرب والدليل على كذب تلك الرواية ان الزهراء مل حتمل بولد امسه حم

سنا هذا واكثر من ذلك ما اورده حممد ادعوا كذاب انه سقط اثناء الواقعة املكذوبة فالشيخ املفيد مل يذكر عندما ذكر ابناء اإلمام على مل يذكر حم
يثها لنساء حسني ال كاشف الغطاء أيًضا ان ما زاده يقينا ان الزهراء سالم هللا عليها مل تورد يف مقاالهتا وال خطبها اي واقعة عن ذلك وال يف حد

مام الكاظم سالم هللا عليه عن الزهراء اهنا الصحابة والتسليم بصحة هذه الواقعة ينسف اساسا شيعيا وهو ان لالئمة محاية رابنية وكذلك ق ول اإل
نور  صديقة شهيدة.وقال بنفس الراي علماء شيعة اخرون ومنهم عبد احلسني شرف الدين واية هللا حسني املؤيد والسيد حممد احلسيين والسيد جنيب

لتسرتي واحلر العاملي والعالمة  اجمللسي وابو احلسن الفتوين والشيخ الدين  الذي اورد آراء كبار العلماء املنكرين للرواية وهم احملقق الكركي القاضي ا
للرواية جعفر كاشف الغطاء والسيد عبد هللا شرب والسيد حممد قلي املوسوي واية هللا حممد حسن املظفر والشهيد حممد ابقر الصدر ومن املعارضني 

ن االمني واحملقق هاشم معروف احلسين.وحىت السيد مرتضي جعفر العاملي احد أيًضا احملقق جعفر البحراين واملريزا حمسن الفضلي والسيد حمس
لرواايت وهو ليس مؤيدين رواية كسر الضلع فان غالبية الرواايت اليت اوردها يف كتابه ماساة الزهراء مل حيققها اويقطع بصحتها وإمنا ايت ابملشهور من ا

 دليل على الصحة.
 
ايت اللعن والتكفري ورواايت الثناء والدعاء ابلربكة والرمحة حبقهما إال أنه بتحكيم العقل ومبوضوعية فالنيب ال يف كتب الشيعة رواالشيخان : -5

الم منتشر يصاهر منافقني وال اجناس وهللا ال يقضي بشيء يسوء نبيه بدفنهما جلواره وانتشار اإلسالم ومجع الكلمة والفتوحات والتقوي والعمل لإلس
عوذ ابهلل من مسالة ليس هلا ااب احلسن ( فهو  يف األمة وقتهما ابمجاع املسلمني وموقعه املميز يف الشوري مقراب من عمروعينه قاضيا للمدينة وقوله )ا

ميكن الرجل الثالث يف الدولة بعد عمر والعباس عم النيب وكان قبله مستشارااليب بكر و صالت النسب واملصاهرة بني العائالت دالئل اثبتة ال 
 اهلها واالرجح ان هذا اللعن جاء لظروف سياسية سابقة يف عصور االضطهاد فال حاجة له االن.جت

 
 علماء المسلمين

 
يف هذه األوقات العصيبة يف اتريخ اإلسالم من وقت وفاة عمر مث فتنة عثمان رضي هللا  عنهما حىت والية اإلمام على وبنيه ومعاركهم مع     

قد  املسلمون انوار النبوة مبوت الصحابة واحًدا تلو اآلخر لكنهم ورثوا العلم لتالميذهم وهم التابعني وسيد التابعني هو احلسن البصري بين أمية كان يف
ولد احلسن البصري رضي هللا عنه وسط الصحابة وحضر فتنة مقتل عثمان وهو ابن أربعة عشر سنة وكان أبوه موىل زيد بن اثبت األنصاري 
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يل الذي له دور كبري يف مجع القرآن وكتابة الوحي وأمه خرية موالة ام املؤمنني ام سلمة رضي هللا عنها واذا اشتغلت امه حباجة وكان الصحايب اجلل
عته ام املؤمنني عليها السالم فتشرب منها العلم وكانت امه وهو صغري خترجه للصحابة فيدعون له ودعا له عمر بن اخلطاب  )اللهم الزال رضيعا أرض

أن  فقهه يف الدين وحببه إىل الناس (،وقد نشا بني الصحابة فاخذ عنهم العلم وقبله نور النبوة وذهب إىل البصرة وعاش هبا وكان مفتيها إىل
 نيمات.وقيل عنه )كان اشبه الناس كالما بكالم األنبياء واقرهبم هداي من الصحابة (، وروي عنه )ان من عصي ربه فقد حاربه واين ادركت سبع

احلساب ( ومن بدراي   أهل بدر   لو رايتموهم قلتم جمانني ولو رؤوا خياركم لقالوا ما هلؤالء من خالق ولو رؤوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤالء بيوم 
ي ال يقوم به غريي مأثوراته )بئس الرفيقان الدينار والدرهم ال ينفعناك حىت يفارقناك ()علمت أن رزقي ال أيخذه غريي فاطمئن قليب وعلمت ان عمل

ر فاشتغلت به وحدي وعلمت ان هللا مطلع على فاستحييت أن يراين عاصيا وعلمت أن املوت ينتظرين فأعددت الزاد للقاء ريب(. وعندما واله عم
فحفظ ونسينا وأيضً  ا اين الغبط أهل البصرة بن عبد العزيز القضاء لقبه بسيد التابعني وقال انس بن مالك عنه سلوا موالان احلسن فانه مسع ومسعنا 

يف على حممد بن سريين واحلسن البصري وقال عنه قتادة ما جالست فقيها اال وكان فضل احلسن عليه اال سعيد بن املسيب فقد كان احلسن يساله 
بيان أمر احلاكم لالمة هو من ما مل يعرف .وكان له دور سياسي رائد يف ترسيخ مبدا إسالمي مهم يف النصح لوالة االمور وعدم اخلروج عليهم وان 

اج واجب العلماء وملا جترب احلجاج بن يوسف على أهل العراق تصدي له احلسن مبنهج أهل السنة هتجم عليه احلسن يف دروسه العلمية فعلم احلج
ومالذي عند كربيت اي منجي إبراهيم من  ونوي قتله وجهز لذلك فعلم احلسن ببصرية املؤمن وابدره فذهب اليه ودعا بدعاء إىل هللا تعاىل اي ويل نعميت

سعيد النار فتحول احلجاج متاما واجلس احلسن واحسن اليه واعطاه من الطيب واملسك ليطيب حليته وارسل معه خادما ليوصله وقال احلجاج اي ااب 
 اي سيد العلماء .

 
ألخالق والتقوي اإلمام العارف القدوة إبراهيم بن ادهم رضي هللا ومن أهل العلم الذين كان هلم دور مؤثر يف تعليم الناس الزهد والورع وا    

 عنه وله قصة شهرية وان كان مل جيمع عليها يف كتب التاريخ حيث كان رجال له خدم وحاشية ضخمة وكانت عائلته غنية جدا ويف يوم كان يركب
قصود اللهو واالنصراف عن الطاعة   أفحسبتم إمنا خلقناكم عبثا اتق فرسه وخرج للصيد فسمع صوات من السماء يقول اي إبراهيم ما هذا العبث   امل

ة فليخرج من املظامل هللا عليك ابلزاد ليوم الفاقة فنزل عن دابته ورفض الدنيا وقد وثق القشريي رمحه هللا يف رسالته ومن اقواله املأثورة )من اراد التوب
ق هللا عبدا احب الشهرة ( )الزهد فرض وهو الزهد يف احلرام وزهد سالمة وهو السالمة وهو الزهد وليدع خمالطة الناس واال مل ينل ما يريد ( )ما صد

هل البصرة يف الشبهات وزهد فضل وهو الزهد يف احلالل ()اختذ هللا صاحبا ودع الناس جانبا ( ملا سئل ملاذا ندعو هللا وال يستجاب لنا فقال :اي أ
هللا ومل تؤدوا حقه ,قرامت القرآن ومل تعملوا به،ادعيتم حب الرسول صلى هللا عليه وآله وتركتم سنته ,ادعتم عداوة  قد ماتت قلوبكم بعشرة اشياء عرفتم

اشتغلتم بعيوب الشيطان واطعتموه ,ادعيتم دخول اجلنة ومل تعملوا هلا ,ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها انفسكم ,قلتم املوت حق ومل تستعدوا له ,
اع  تنشغلوا بعيوبكم ,دفنتم االموات ومل تعتربوا ,اكلتم نعمة هللا ومل تشكروه عليها،وكانت له آراء إصالحية اجتماعية فقد سئل عن ارتفالناس ومل

قيا فهو والذئب سواء وكل  من اسعار اللحوم فقال )ارخصوه وال تشرتوه ( وأيًضا )كل ملك ال يكون عادال فهو واللص سواء وكل عامل ال يكون ت
تز حتت ذل بغري هللا فهو والكلب سواء(.وهناك رواايت ذكرت ان هللا اعطاه كرامة يف مكة اذ حترك له جبل ايب قبيس شهادة لواليته وان اجلبل اه

 قدميه فركل اجلبل فسكن .وقال عنه ابن تيمية انه من املستقيمني من السالكني على طريقة السلف واتباع السنة.
 

السنة واجلماعة أربعة مذاهب فقهية وهم أربعة فقهاء علماء أفاضل ثقات أمناء آاتهم هللا علما وحكمة ابلغة وأراد هبم وللمسلمني من أهل     
دق خريا وهم أبو حنيفة النعمان من العراق وهو صاحب املذهب األولواإلمام االعظم وتلقي العلم عن الصحايب انس بن مالك واإلمام جعفر الصا

السنتان هللك النعمان (وكان من التابعني وظهر يف القرن األولوايد ثورة اإلمام زيد بن على و يعترب مؤسس مدرسة القياس وهي  الذي قال عنه )لوال
وامام  فتح ابب االجتهاد والراي يف الفقه اإلسالمي وبعده اإلمام مالك بن انس يف املدينة املنورة صاحب كتاب املوطا أول كتاب يف علم احلديث

ام جرة وكان يقول )كل قول يؤخذ منه ويرد اال صاحب هذا املقام فانه يؤخذ منه وال يرد (،ويشري إىل قرب النيب يف مسجده وكان تلميذه اإلمدار اهل
 الشافعي وظهر يف القرن الثاين وهو مؤسس علم اصول الفقه واشتهر مبصر وفيها اشتهر وهبا دفن .واخرهم أمحد بن حنبل يف الدولة العباسية

 صدي لفتنة خلق القرآن وتفوق على املعتزلة.وت
 

 جعفر الصادق 
 

ر ال ميكن أبي حال من األحوال دراسة الفقه اإلسالمي بدون عماده االساسي و ركيزته الثابتة وفرعه الرابين ونوره النبوي وهو اإلمام جعف    
ة على حد سواء ويعترب نقطة مفصلية ومنعطفا اترخييا يف اتريخ الصادق عليه السالم وجعفر الصادق من قالئل الذين ايخذ عنهم السنة والشيع

سنة فقد اخذ عنه أبو حنيفة صاحب أول مذهب فقهي سين  1300اإلسالم فعلمه وتراثه هو املصدر االساسي والرئيسي يف الفقه اإلسالمي منذ 
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فهو املؤسس احلقيقي للمذهب الذي حوله من مذهب سياسي وتالميذ واتباع ايب حنيفة كثريون وعند  الشيعة اخذوا عنه غالب مذهبهم وفقههم 
من  إىل فقهي فمبدا اإلمامة مل يرتسخ اال فيما اخذ عنه واغلب االحكام الفقهية للشيعة اخذوها عنه واالعجب من ذلك ان املذهب اجلعفري وهو

ها ودساتريها وقوانينها ملا فيه من سعة وعلم وحكمة ومراعاة اقرب املذاهب الفقهية الهل السنة اخذت منه دول كثرية يف التاريخ وحىت اآلن احكام
رث العلم للواقع وموازنة بني الشريعة وبني امور احلياة .واإلمام جعفر بن حممد بن على بن احلسني بن على بن ايب طالب سالم هللا عليهم مجيعا و 

اسم بن حممد بن ايب بكر الصديق وهو حفيد السيدة أمساء بنت ايب بكر واحلكمة عن اابئه وعن جده املصطفي ويكين ابيب عبد هللا وامه بنت الق
هم فكان يقول ولدين أبو بكر الصديق مرتني وملا تنامي صيته وشهرته وخاف أبو جعغر املنصور العباسي على امللك ارسل الفضل علمائه وطلب من

معه العلماء فسئلوه فاجاب االسئلة االربعني كلها وكان يفصلها ان هذا مسالة صعبة ليعرضها عليه ويعجز عن الرد فيها ودخل على اخلليفة و  40
(وعرف  رأي أهل املدينة وهذا رأي أهل العراق وان الصواب كذا وكذا وفصلها حىت قال أبو حنيفة )قد روينا ان اعلم الناس اعلمهم ابختالف الناس

هم وكرمه الشديد وبيانه وحسن منطقه وكان كارها للفتنة والفوضي وسفك الدماء عنه غزارة العلم والفقه وحبه لنصيحة اآلخرين وإرشادهم وتوجيه
توهلما وابرا وملا سئل عن ايب وعمر قال :)توهلما وابرا من عدومها فاهنما كاان امامي هدي وابو بكر جدي ال انلتين شفاعة حممد يوم القيامة ان مل ا

كار الضالة وتفوق عليهم ابكتساح لقوة حجته النقلية والعقلية وذلك مع امللحدين واملعتزلة واهل من عدومها (، وقد انظر أهل البدع واملذاهب واإلف
ضع اهلند والزاندقة .وتقدير وحب الشيعة لالمام جعفر كبري وعميق فهو عند بعضهم معصوم وكل ما يقوله وحي من هللا وان السماوات واألرض خت

غداد على  له النه مستجاب الدعاء ومفوض من هللا يف الكون .اال انه توجد مشكلة اترخيية كربي تعيقنا عن الوصول للرتاثه كامال بعد حرق مكتبة ب
صحة كل ما يد التتار فاصبح التوثيق والتدقيق مشكلة كبرية وتظهر اكثر يف مراجع الشيعة الضطهادهم وظلمهم واستعماهلم التقية فال ميكن التسليم ب

 جاء عن اإلمام الصادق .
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  العقيدة الطحاوية توحد المسلمين

 
اجتمع أهل السنة واجلماعة مبتقدميهم ومتأخريهم وجبميع اجتاهاهتم من أشاعرة وماتريدية ومتصوفة وأهل احلديث واتباع املذاهب األربعة     

 عنه وكان على املذهب الشافعي مث انتقل على كتاب العقيدة الطحاوية أو ما يسمي بيان اعتقاد أهل السنة واجلماعة اليب جعفر الطحاوي رضي هللا
نس إىل املذهب احلنفي وهو عامل وفقيه مصري كبري ومن القالئل الذي اجتمع عليه املسلمون ابلذات يف ابب مهم كاالعتقاد واثين عليه ابن يو 

ء جيال بعد جيل وحصل فيه علماء املسلمني على والذهيب وابن اجلوزي وابن كثري والسيوطي وقد قام بشرح منت العقيدة الطحاوية املشايخ والعلما
أهل االف االجازات وقدموا فيه شروحا كثرية وذلك من علماء السلفية واألشعرية على حد سواء ومن اقواله رضي هللا عنه )هذا ذكر بيان عقيدة 

ذه املذاهب األربعة وهلل احلمد واملنة يف العقائد يد السنة واجلماعة على مذهب فقهاء أهل امللة (، ويقول الشيخ اتج الدين السبكي رمحه هللا )ه
ابلقبول  واحدة اال من حلق منها ابهل االعتزال والتجسيم واال فجمهورها على احلق يقرون عقيدة ايب جعفر الطحاوي اليت تلقاها الناس سلفا وخلفا

عاىل براي شيخ السنة ايب احلسن األشعري الذي مل يعارضه اال م  بتدع (.ويدينون هلل ت
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 إخوان الصفا وخالن الوفا 

 
اخوان مل تكن جهود العلماء فردية فقط وإمنا كانت مجاعية أيًضا وعرف املسلمون حماوالت جادة ملزج الفلسفة ابلشريعة وابلعلوم الدينية وكان     

اخوان الصفا يف البصرة على املذهب اإلمساعيلي وكتبوا يف الصفا وخالن الوفا أول اخوية يف اتريخ املسلمني وقد ظهروا يف القرن الثالث اهلجري وبدا 
وعلوم الرايضيات والفلك ومؤلفهم ممتع للغاية ملئ ابلعلم واحلديث عن النجوم واالبراج والكواكب والشمس والقمر واالعداد والزوااي واالشكال 

وردها إىل اصلها وهي علوم الدين فيما يعرف اآلن ابالعجاز العلمي  اهلندسة وحىت علوم الطاقة والتنبؤ يف ربط لكل هذه العلوم ابلفلسفة واملنطق
مث النفس مث املادة للقران واتثروا ابلفلسفة اليواننية والفارسية واهلندية وضعوا تصورا عن نشاة الكون وهو االصل االهلي للكون فيبدا من هللا مث العقل 

رين ابلفكر الشيعي اذ كان يتم التضيق عليهم  االويل مث االجسام مث األفالك والعناصر واملعادن وا ركهم متاث حليوان والنبات واستعملوا مبدا التقية لتح
عيلني وكانوا يرون ان نفس اإلنسان جزء من النفس الكلية اليت بدورها سرتجع إىل هللا يوم املعاد ويرون ان اهلدف املشرت  ك بني كفالسفة وكإمسا

هلل بقدر ما يستطيعه اإلنسان. ومن ارائهم ان اإلنسان الكامل هو العامل اخلبري الفاضل، الذكي املستبصر، العريب الفلسفة واالداين ان تتشبه النفس اب
ققوا معادلة الدين العرباين املخرب، املسيحي املنهج، الشامي النسك، اليوانين العلوم، اهلندي البصرية،الصويف السرية.مما احدث جدال املهم اهنم ح

 سفة يف وقت كان يتهم فيه الفيلسوف ابلزندقة.صعبة يف الفل
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 لب الدين وجوهره 

 
 مل يكن من املعقول أبًدا أن ترااًث ضخًما مثل الفكر اإلسالمي الذي صاغ وبلور كل حضارات العامل القدمي ليصنع حضارته وإنتاجه الفكري    

ن يغيب عنه فكر التصوف وهو الفكر الذي ظهر مع الكتب السماوية واألنبياء ومجعه لعلوم وفلسفات مصر واليوانن والعراق والشام واهلند وفارس ا
فضال عن الدايانت األرضية القدمية وكعادة اي شيء يدخل عليه اإلسالم فانه يصلحه وحييله من فكر أو مذهب أرضي إىل منهج مساوي رابين 

نسان واملخلوقات وماوراء الطبيعة ولكن النظرة اإلسالمية للتصوف والتصوف بشكل عام هو مفهوم فلسفي معقد يضع نظرة كونية للخالق واإل
وضعته يف قالب ديين وصاغته بنصوص دينية واصقلت التجربة الصوفية واثرهتا فاصبح التصوف اإلسالمي مثل كل انواع التصوف يسمو ابلروح 

ات مثل البوذية والكنفوشية ووضع اإلسالم اطرا للتصوف جعلها يف ولكنه يتميز ابملسحة الدينية العقائدية وليس بنجرد اوهام أو خرافات أو تصور 
الثالثة من العبادات واألخالق والسلوكيات وربطها ابلشكل العملي التطبيقي وليس جمرد االنعزال والتامل يف الطبيعة وهبذا صار التصوف هو املرتبة 

اه فان مل تكن تراه فانه يراك وهبذا ارتبط التصوف ابملنهج العملي وابجلهاد بنوعيه الدين اإلسالم واإلميان واالحسان الذي هو ان تعبد هللا كانك تر 
 جهاد احلرب واجلهاد األكرب هو جهاد النفس للطاعات وترك املعاصي.
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 الكبريت األحمر 

 
ابلشيخ األكرب وهو الشخصية االكثر ااثرة وإذا ذكر التصوف يف اإلسالم ذكر حمي الدين بن عريب احلامتي الطائي األندلسي رمحه هللا  امللقب     

ه كثري للجدل بني املسلمني ففي طوائفهم فمع أنه من املعروف ان الشيخ ابن عريب كان سنيا إال أن بعض مراجع الشيعة صنفته من علمائهم واتثر ب
ويرفض ابن عريب الذين ال يعطون اي فرصة العمال  من علماء الشيعة فيما عرف ابملدرسة العرفانية القائمة على الكشف الباطين والتامل الفلسفي

ول العقل من السنة والشيعة على حد سواء ويقول عنه الشيخ األحسائي إنه مميت الدين وإنه العدو األول للمدرسة املشيخية ويرفضه الشيعة لق
مة عمر بن اخلطاب وانه مل يقتل الزهراء فهو انصيب عند منسوب له اهنم يف  ذاهتم خنازير وكالب ولقوله برباءة السيدة عائشة وعصمتها ولقوله بعص

فضله وجهده غالة الشيعة وكثري من السلفيني يصفونه ابلكفر والشرك والزندقة والفجور ولكن غالبية علماء املسلمني من أهل السنة اتثروا به وعلموا 
ة واشعارومدائح اهلية تفيض ابلتامل والتفكر واملشكلة  يف فهم فلسفة وعلمه الغزير وما قدمه للمسلمني من مؤلفات تفيض حكمة رابنية وعلوم لدني

ماته ابن عريب ان خطابه ليس للجميع من العوام وإمنا خلواص اخلواص فهو حيتاج لذوق وفهم وليس جمرد قراءة ابلبنظر ولكن البد من استشعار كل
صوفية يستخدمون لغة الرموز فال يفهم غريالصويف املعين املقصود فهذا ابحلواس كلها وكذلك مشكلة أخرى  كبرية هي استعمال املصطلحات فال

اء القصور اللغوي بني املتصوف وبني عامة الناس حيدث خلال يف الفهم أو سوء فهم كما ان قدم الطبعات وقلة شروحها يف وقتها مع تنقل العلم
تضر ابملضمون العام هلذه املؤلفات النفيسة عالية املقام وابلتاكيد وجود مغرضني  وعدم استقرارهم يف بالدهم وأحياان التاليف بلغات غري العربية كلها

حاب اعداء لإلسالم مسترتين بستار الدين يتعمدون االسالءة اليه وهدمه من الداخل وتلويث عقائده ووجود اجلهال واملنتفعني من وراء ذلك واص
الوجود واجملسمني واملشبهني وساهم بشكل الكبري الصراعات السياسية يف افساد صورة التصوف  العقائد الباطلة اهلدامة كاهل احللول واالحتاد ووحدة

وتنقل ابن عريب بني  الزاهية النقية الصافية كما انزهلا هللا يف القرآن وعلمها النيب للصحابة وسار عليها املسلمون االوائل واليه تنسب الطريقة االكربية
الشام واحلجازوالعراق ولقب ابلكربيت االمحر  ويقول ابن عريب رمحه هللا )من قال ابحللول فدينه معلول وما قال ابالحتاد األندلس واملغرب والقاهرة و 

 تصور اال أهل االحلاد ( )هللا تعاىل واحد ابالمجاع ومقام الواحد يتعاىل ان حيل فيه شيء أو حيل هو يف شيء أو يتحد يف شيء (.كان البن عريب
وجل كاله عظيم كامل ال بد ان يرسل إنساان كامال )لقد كان لكم يف رسول هللا اسوة حسنة (،وهذا اإلنسان الكامل هو النيب حممد أو ان هللا عز 

ذب أو اي نيب يف زمنه وافضلهم حممد صلى هللا عليه وآله ومما يدعي بعض اجلهلة ان ابن عريب رمحه هللا قال ان الويل افضل من النيب هو حمض ك
اله فان مقام النبوة هو اعلي درجات الوالية ويقول هللا عن اخلضر العبد الصاحل )وعلمناه من لدان علما (.ويقول ابن عريب عن هللا تعاىل )جهل 

موجود ل واحد ال اثين له والوهيته منزهة عن الصاحبة والولد مالك ال شريك له ملك ال وزير له موجود بذاته من غري افتقار إىل موجد يوجده بل ك
ال جبسم سواه يفتقر اليه فالعامل كله موجود به وهو وحده متصف ابلوجود لنفسه ليس جبوهر متحيز فيقدر له مكان وال بعرض فيستحيل اليه البقاء و 

ي املعين الذي اذا شاء استوي على عرشه كما قاله وعل–يف اآلخرة –فتكون له اجلهة والتلقاء مقدس عن اجلهات واالقطار مرئي ابلقلوب واألبصار 
وال يرجع اراده وله اآلخرة واالويل ليس له معقول وان دلت عليه العقول ال حيده زمان وال يقله مكان وهو على ما عليه كان وقال ان الواحد احلي 

معه فان هللا قبل  والبعد من صيغ الزمان الذي اليه صفة كم .تعاىل ان حتده احلوادث أو حيلها أو تكون بعده أو يكون قبلها بل يقال كان وال شيء 
لكالم والتنزيه ابدعه فهو القيوم الذي ال ينام والقهار الذي ال يرام وليس كمثله شيء (، ويعتقد أن هلل تعاىل صفات اخللق والعلم واالرادة والسمع وا

حلكم ومن قبله مؤلفه الكبري الفتوحات املكية. واألمر. وحتدث ابستفاضة عن احلكم من االسراء واملعراج والقرآن وقصص األنبياء يف رائعته فصوص ا
صنيفه ودرجاته وسنده  وعلوم الرجال واجلرح والتعديل أو الكاذب والصادق  وابرزهم البخاري و  مسلم وكان للمسلمني علماء ختصصوا يف احلديث وت

 والنسائي والطرباين وابن حبان وابو داود وابن ماجة والبيهقي واحلاكم.
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  حجة اإلسالم

 
 ومن القامات العالية يف اتريخ املسلمني اإلمام العالمة املنقذ من الضاللة أبو حامد حممد الغزايل الطوسي النيسابوري الصويف األشعري    

عني وخمريب الدين مث ل الفرق الباطنية الشافعي وهو رمحه هللا من الذين ااتهم هللا عز وجل العلم واحلكمة وهداهم لفهم القرآن والسنة والرد على املبتد
قحها واحلشاشني اتباع احلسن بن الصباح ويعد ايب حامد الغزايل من الرواد من علماء املسلمني الذين فهموا الفلسفة واملنطق وعلوم التصوف ون

ق وحكمه يف الكون واستخرج منها ما يتناسب مع الشريعة فلم يقع كغريه يف البدع وكان فقيها مفسرا فهم طبيعة الدين وحقيقته وصفات اخلال
ن ابرز علماء القرن اخلامس اهلجري ويع ترب احد واوصلها للمسلمني سهلة مبسطة بال تعقيد أو خرافات وكذب على هللا سبحانه وتعاىل وهلذا يعترب م

وحي أو بني الفلسفة وبني الدين مؤسسي املدرسة األشعرية السنية يف علم الكالم وهي القائمة على التوازن بني النص املقدس وبني العقل املهتدي ابل
رمحهما هللا احد  مما ااتح له معرفة واسعة من اجلانب العقلي يغذيها ابجلانب الروحاين فتقوي ايلعقيدة وتثبتها لدي املسلم وكان مع الباقالين واجلويين

ذا مسي حجة اإلسالم .وله مؤلفات عن أمساء هللا اضالع هذه املدرسة واستغل اجلانب العقلي والفكري يف النصوص الدينية بشكل كبري ومتوسع وهل
رحلة احلسين وصفاته مثل مشكاة االنوار وان كان افضل ما قدم هو احياء علوم الدين الكتاب الذي احدث ثورة التجديد يف الفكر اإلسالمي بعد م

فة وعلو التصوف يف قوالب الفقه والشريعة جعلت منه من اجلمود الفكري اصابت علماء اإلسالمي واستغراقهم يف مؤلفات القدماء وتقدميه للفلس
اء رائد بال أدىن شك واسس أفكاره على ربط الدين ابألخالق والسلوكيات شانه كشان الصوفيني بدون االغراق يف تفاصيل خمتلف عليها وقسم احي

غرور والتكرب والشهوات ,واملنجيات كالتوبة ومعرفة هللا والندم علوم الدين أربعة اقسام وهي العبادات مثل الصالة و الصيام , والعادات واملهلكات كال
مؤلف االقتصاد يف االعتقاد ,بفية املريد يف مسائل التوحيد ,اجلام  250والصرب واالستغفار والتامل والتفكر .ومن ابرز مؤلفاته اليت بلغت اكثر من 

لتفرقة بني اإلسالم والزندقة ,فضائح الباطنية ,مقاصد الفالسفة ,هتافت الفالسفة العوام عن علم الكوام ,املقصد االسين يف أمساء هللا احلسين ,ا
خرة ,منهاج ,معيار العلم يف فن املنطق ,الوجيز يف فقه الشافعي ,فتاوي الغزايل ,املستصفي يف اصول الفقه ,روضة الطالبني وعمدة السالكني ,زاد اآل

ب وكان انظرا للمدرسة النظامية وهي جامعة يف بغدادا وقت العباسيني ومن اشهر تالمذته أبو العابدين ,مكاشفة القلوب إىل حضرة عالم الغيو 
فهو بكل حامد اجلوزجاين وابو عبد هللا املهدي وابو الفتح أمحد بن برهان وعبد القادر اجليلي وقد شرح احياء علوم الدين فقهاء وعلماء كثريون 

للشيعة وخباصة االخباريني واالصوليني هو انصيب متشدد حبقهم النه برفض اللعن وحيرمه ضد اي مسلم أو املقاييس جمدد املقرن اخلامس .وابلنسبة 
به مثل الفيض  اي حاكم حىت لو كان فاجرا ظاملا فاننا ال نكفر أهل القبلة وحساهبم عند هللا ومل يكفر الغزايل الشيعة يف كتبه وان كان منهم من اتثر

 الكاشاين.
 

الجتاهات الفلسفية يف اإلسالم هي اجتاهات أيب حامد الغزايل وحده وإمنا كان هناك فالسفة أثرت آراؤهم على الدين بشكل كبري، مل تكن ا    
سالمية أبن ويعد أبو النصر حممد الفارايب أحد أبرز فالسفة ومفكري املسلمني بل والفالسفة على مر التاريخ وخبتلف عن اجتاهات الغزايل الفكرية اإل

واصله  سفته غلبت على اجلوانب الدينية والشرعية .فالفارايب ليس من علماء الدين ولكن ارائه الفلسفية اثرت يف عقيدة البعض بسبب رؤيته للكونفل
لفاته وهو من ونشأته مما انعكس على طبيعة اخلالق وصفاته وعالقة اإلنسان ابلكون.اطلق على الفارايب املعلم الثاين لتاثره ابرسطو فقد قام بشرح مؤ 

يقصد هللا عز -ادخل مفهوم الفراغ يف علم الفيزايء كما برع يف الطب ..وكان له معتقدات يف اإلميان ابهلل منها وحدة احلقيقة لقوله )واجب الوجود
د لنا وما املرء على عقل حمض يعقل ذاته بذاته فهو عاقل ومعقول يف آن واحد (.ونظريته اخلاصة ابلوجود فقد قال :)فما الدار دار خلو -وجل 

واملوجود األرض مبعجز ( ويطلق عليها نظرية الصدور والفيض ومييز بني نوعني من املوجودات ومها املوجود املمكن الوجود ,املوجود الواجب الوجود.
ابحديته وصفات اخللق  ممكن الوجود لكي يوجد البد له من موجود واجب الوجود واملوجود واجب الوجود ال جيب إال أن يكون واحدا منفردا

غري  واالرادة له وحده النه لو كان اكثر من موجود واجب الوجود لكان هناك اكثر من كون واكثر من صورة لنفس املوجود املمكن الوجود وهو أمر
قسم إىل اله خالق كل شيء قابل احلدوث واملوجود واجب الوجود ال جيب إال أن يوجد بذاته فهو موجد ذاته مبعين آخر اسهل ان االشياء كلها تن

سلمني يف آخر فاهلل هو وحده واجب الوجود وغريه ممكن الوجود فال يتحقق املخلوق اال ابخلالق وال الرزق اال ابلرازق .وخالف الفارايب غالبية امل
ل اجلهات وانه جوهر   علي خالف اعتقاده يف هللا فهو يري ان هللا عقل )ليس مبعين مخ وهو العضو العضلي وإمنا مبعين مدبر(حمض واحد من ك

من لوازم أهل السنة   يعقل ذاته فقط و ان هللا من تعقله لذاته يفيض عنه عقل أول ففعل التعقل عنده للضرورة وليس االرادة والقصد اي ان العقل 
ا من هللا حىت تنتهي ابملخلوق أو اإلله فهو صفة ذاتية فيه.ويصدر عقل آخر من تعقله يصدر عقل آخر وهكذا تتم عملية اخللق حيث من تبد

من احملسوسات( فالفيلسوف وا لنيب كالمها املوجود ممكن الوجود .وربط بني الفيلسوف والنيب يف قوله أن )املعرفة ال تتم إال بتجريد املعاين الكلية 
اها الفيلسوف تكون ابلعقل الفعال فهي عقلية اما يتلقي حقائق وينقلها لآلخرين وإن معرفة احلقائق القصوى مصدرها هللا ولكن احلقائق اليت يتلق

 بري.النيب فيحوهلا إىل حقائق حسية عن طريق الوحي املنزل اليه .وله كتب يف السياسة ويف املوسيقي وابرزها املدينة الفاضلة واملوسيقي الك
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 منصور الحالج 

 
اإلسالم ابعتباره االكثر روحية ومر التصوف يف اإلسالم مبراحل كثرية فهو ليس إذا كان التصوف جزءا مهما يف اي دين فانه جزء اساسي من     

وشعائر   جمرد حالة من النسك والزهد أو جمرد فلسفة فالتصوف اإلسالمي هو علوم األخالق وتزكية النفس والتقوي فهو مرتبط بعبادات واذكار واوراد
نسان حلاالت عالية من التصوف .ويظهر احلسني بن منصور احلالج كمؤسس للتصوف كاحلج والعمرة والصيام والصالة وكلها عبادات توصل اإل

يدا عن اإلسالمي يف حالته االويل قبل ان يطرا عليه  الطرائقية )يصبح طرقا وشيخا ومريد وحضرة ( كتصوف خام يف حالة العشق االهلي والتامل بع
قدة .وكان  احلالج  حالة فريدة من العشق االهلي وترك الدنيا واالنشغال بنور هللا فطغا عنده اجلانب  الفلسفة وقواعدها العقلية واستنتاجاهتا املع

والزندقة  الروحي على كل شيء حىت على النواحي التعبدية واالعتقادية مما سبب له مشاكل كبرية فلم يفهمه علماء عصره من التقليديني واهتم ابلكفر
ريق العارفيني من أهل احلقيقة خيتلف عن طريق أهل الفقه فيتفوق عليهم بكثري فمثال العبادات مثل وصلب وحرق وكانت عنده مشكلة اكرب ان ط

م ( أما أهل الصالة أو احلج  يراها أهل الفقه من انحية االداء احلركي احملكم وترتيبه واركانه للحديث )صلوا كما رايتموين اصلي ()خذوا عين مناسك
ابحلكمة من اداء العبادة وليس جمرد ادائها وان  احلقيقة والطريق )فهي حقيقة ا لعبادة والطريق إىل هللا ( فيهتمون جبانب اخلشوع والروحانية ويهتمون 

هم كان اداء اتما حمكما وحىت يف حالة الرتكيز الشديد وصفاء الذهن فانه ليس كاهل التصوف الذين يرون االمور من جوهرها وابطنها وال خيدع
ناس وكان احلالج مثل راهب مصري قدمي هرب من بطش الرومان أو كاهن بوذي هام يف اجلبال متامال فاحلالج كان كالصارخ يف الظاهر كغالبية ال

لتجليات الربية متزقه االم العشق االهلي وال حتتمل طبيعة جسده البشري تلقي النور السماوي واال ما كان هللا منعها موسي عندما مل ير هللا فا
كشف احلجب للمخلوق هي متعة ال يعادهلا متعة ورؤية قلبية ال يشعر هبا اال صاحبها وهذه احلالة الروحية العالية كان املتصوفني واملكاشفات و 

واطهرها  االوائل يضعوهنا يف سياقها الشرعي مقتدين ابلصحابة الذين بلغوا من املقام يف اجلانبني الشرعي والروحي نفس املستوي فهم انقي القلوب
ات ثر الناس التزاما ابلشريعة واالحكام .كان املتصوفة قبل احلالج يستخدمون رموزا ملقاصدهم  لسببني خوفهم من بطش احلكام وعلماء املؤسسواك

ي إىل لسعالغري قابلني للتجديد ومناقشة الفكر ألن ما يطرحه التصوف مسائل جديدة عليهم ال يفهمها اال خواص اخلواص وأيًضا مليل املتصوفة إىل ا
ألن  ما وراء االشياء ولكن فضل احلالج ورايدته كانت يف قيامه ابلتصريح واالعالن عن املضامني والفكر الصويف بشكل علين وخطؤه انه فعل ذلك

ند العامة وحىت العوام لن يفهموها وظنوا اهنا كفر وزندقة واحلاد .فالشعر الصويف أو حىت املؤلفات كلها حتتمل معان أخرى  غري املتعارف عليها ع
بسببها فقد  علماء الشيعة كفروه ولعنوه وهو عندهم زنديق مما جعله شهيدا للكلمة كلمة اراد هبا احلالج وجه هللا ومل يفهمها أهل زمانه واهدر عمره

صطلحات والرموز الصوفية اراد ان خيرج اللغة إىل افاق جديدة تستوعب املعاين اليت يقصدها ورمبا كان أول متصوف يؤسس لقاموس أو معجم للم
ب فعاد إىل اصل اللغة وهو القرآن كالم هللا واللغة مكونة من حروف والقرآن ورد به حروف مقطعة مثل )ص و ق وامل وكهيعص و حم ( فالف كتا

عده على ما وضعه من مصطلحات والفاظ ورموز .وعندما اراد ان يعلن مذهبه الفك ري للعوام هنره بشدة أبو الطواسني يعين )طس ( وسار املتصوفة ب
الفكر القاسم اجلنيد رضي هللا عنه )اية خشبة سوف تفسدها ( كناية عن صلبه املتوقع فكان مبثابة التضحية الكربي للصوفيني حىت يعيش املذهب و 

صعوبة لغوية وتعقيدات واشتقاقات حىت اآلن وهو جتسيد لالزمة التعبريية اليت عاشها املتصوفة منذ زمن البسطامي وكانت توجد يف كتبهم وكالمهم 
واعتقادي جديدة فكان لزاما هذه الثورة اللغوية اليت احدثها احلالج وقال احلالج قبل اعدامه )ظهري محي ودمي حرام وما حيل لكم ان تتاولوا على 

وحتل الضمري جوف  \الدموع من اجفاين اإلسالم ومذهيب السنة( ومن شعره  خماطبا املويل عز وجل :) انت بني الشغاف والقلب جتري مثل جري 
ظن ان فؤادي كحلول األرواح يف االبدان (، وله أيًضا )مزجت روحك يف روحي كما متزج اخلمرة ابملاء الزال( ويف قول آخر له يشرح االبيات )من 

ور يف االوهام فاهلل هتايل خبالفه كيف حيل به ما منه االلوهية متتزج ابلبشرية فقد كفر ()وان معرفة هللا هي توحيده وتوحيده متيزه عن خلقه وكل ما تص
ن بدا (،وبذلك نسف االعتقاد ابملزج واحللول وهي اعتقادات ابطلة الصقت به لعقود طويلة وإمنا املقصد من املزج هو ان كل إنسان له مكوان

سان ابهلل وترك املعاصي والشهوات قل املكون الناسويت وزاد املكون الهويت نوراين وهي الروح وبشري انسويت املتعلق ابلغرائز والرغبات وكلما تعلق اإلن
ل آخر فكان تصوفه النوراين فارتقي عن حيوانيته وغرائزه إىل انسايته ومالئكيته فكان عبدا رابنيا تري نور هللا وهداه فيه.وقام احلالج بدوررائد يف جما

.واهتم ابلرموز فقال )من احلروف تتالف األمساء اليت هو الظهور اخلاص ملعاين االشياء  جهادا ضد الظلم فاكتسب طابعا سياسيا وإصالحا اجتماعيا
من نوره (وقسم كتابه الطواسني إىل فصول مثل طاسني النقطة وطاسني الدائرة وطاسني السراج) وهو النيب حممد الذي اقتبس منه كل األنبياء نورهم 

واملاء ( مث طاسني القرآن وقال : )كل ما يقع عليه بصر احد فهو دليل على جتلي هللا سبحانه وتعاىل من  القدمي الذي يتالال منذ كان ادم بني الطني 
 كل ما يشاهد وترائيه عن كل ما يعاين(،ومن كفره فسر التجلي ابنه جتلي ذات)وحدة الوجود واحللول( واحلالج قصد جتلي الصفات )ظهور عظمة

 مارأيت شيئا اال رايت هللا فيه (.هللا يف خلقه(، ويدل على ذلك قوله )
من املمكن تلخيص املشهد الفكري والرتاثي اإلسالمي من خالل وجهيت نظر كالمها تدافع عن اإلسالم من وجهة نظرها مها مدرستا الفقه     

اقتلوين  تؤجروا واسرتح اقتلوين تكتبوا عند هللا والتصوف يف مشهد واحد عندما قال احلالج : )ايها الناس اعلموا ان هللا قد اابح لكم دمي فاقتلوين 
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حلكم جماهدين واكتب  أان شهيدا (فاحلالج مل يصلب ومل يقتل من فراغ وإمنا كان وراء ذلك عقليات اصولية وعلماء اصوليني ارتبطوا مع اجتاه ا
تشدد الرجعي أحياان هو مسة اعاقت تقدم املسلمني الرافض للتجديد الفكري ملنع اي جتديد سياسي قد يطرا عليه وظل هذا الفكر احملافظ اجلامد امل

 واجلمت حرايهتم مما اسقطهم من رايدة العامل إىل ذيل األمم املتاخرة.
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 ابن تيمية

 
 وجيسد هذه العقليات احملافظة ابن تيمية وكان رمحه هللا حريصا اشد احلرص على حفظ الدين ومحايته وتشدده املعروف عنه إمنا كان رد فعل    

ل املختلف طبيعي لعامل يري امته مهددة يف ثوابتها من خماطر التتار .يعترب تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين احلنبلي من الشخصيات املثرية للجد
غداد على هجراي يف وقت زالت فيه دولة اخلالفة من ب 661عليها ولكنه بالشك لعب دورا كبريا يف الفكر والرتاث اإلسالمي وكان مولده يف عام 

يمية يد املغول ونقلت للقاهرة يف فرتة من اصعب الفرتات يف اتريخ املسلمني حيث كانوا يعيدون بناء األمة من جديد .وممكن ان نقول عن ابن ت
وآله ولكن اختلف رمحه هللا انه كان شيخ اإلسالم عند الفكر السلفي .وهذا خمالف لغالبية أهل السنة فشيخ اإلسالم هو رسول هللا صلى هللا عليه 

جمموع الفتاوي الكثريون مع ابن تيمية وايده كثريون ولكن الغالبية امجعت على قدراته العقلية وذاكرته احلادة وغزارة إنتاجه الفكري من فتاوي )كتاب 
واملعارك الفكرية فهو عند السلفيني  (وردوده العلمية املنطقية على كل املخالفني له اعطته شهرة واسعة وحمبة كبرية ملناصريه بسبب هذه املناظرات

ها عن الوسطية رجل الرتاث بعد االئمة األربعة .اما املشكالت اليت ااثرها بفكره الذي اعتربه كثريون متشددا ارائه السياسية واجلهادية فقد ابتعد في
جب الوقت فقد كان احلكام من املغول وبالد املسلمني ومالت إىل التشدد وينبغي البعد عنها الهنا كانت لظروف الزمان واملكان وهو ما نسميه وا

ئن الذي ابع حمتلة واالمم كلها تتامر علينا والدين يف خطر واملؤامرات الداخلية ابلذات الكيد من الشيعة فمؤامرة نصري الدين الطوسي الرافضي اخلا
ضالة كلها عوامل اثرت يف فتاوي ابن تيمية ولو كان موجودا اآلن اخلالفة واتمر مع هوالكو وكذلك ظهور كيد وحقد بعض غري املسلمني والفرق ال

كما هي من   لتغريت هذه الفتاوي متاما لتغري الظروف وهذا هو الفارق بني أهل العلم واهل البدعة فاهل البدعة أو اجلهلة أو اخلوارج ايخذون الفتوي
م يراعون ذلك وال يقلدون الرتاث تقليدا اعمي وإمنا يسرتشدون جبهود القدماء مئات السنني دون مراعاة تغري الوقت والظروف احلياتية واهل العل

ره لوضع فتاوي تناسب العصر .وهناك خالفات كربي بني ابن تيمية وعلماء عصره يف مسائل العقيدة عن ذات هللا وطبيعته وصفاته وافعاله واقدا
سقه واهتمه ابلبدعة والنفاق من فقهاء املذاهب األربعة ومن أهل السنة وحىت من واكثر  أهل عصره من العلماءوالعوام  خالفوه وبعضهم كفره وف

نت له املخالفني كاملعتزلة وغريهم وسجن اكثر من مرة بسبب ارائه الشاذة والغريبة يف بعض املسائل ابلذات مسائل العقيدة وصفات هللا .وان كا
وفيها مساحة وإنسانية و انصاف للمراة ومواقفه اجلهادية حيث قاد األمة دينيا وجهاداي  فتاوي أخرى  تعرب عن فهم عميق واراء تدل على علم غزير

سلمني فقد محل السالح وامتطي اجلواد وقاتل وله موقف اترخيي من نور عندما ذهب للحاكم املغويل طالبا فداء االسري فقال له احلاكم نعطيكم امل
أهل ملتنا( فاعطوه اسري الغري مسلمني واملسلمني معا على حد سواء ومشكلة ابن تيمية االساسية فرفض رفضا قاطعا حامسا وقال )اهل ذمتنا قبل 

من امللة مع ارائه ان املتطرفني واملتشددين يطبقوهنا بشكل خاطئ متاما وان كان هذا ال يعفيه من هفوات واخطاء قاتلة وسقطات تؤدي إىل اآلخراج 
ضيع معامل الدين واملنهج وايل سهولة القتل والتكفري واابحة ا لدماء والسر يف حرصه الشديد على التوسع وأحياان االسراف يف سد الذرائع حماولة اال ت

ه ووقوعه يف التشبيه السين ومتيع العقيدة وابمجاع آراء املعتدلني املنصفني فان ابن تيمية رمحه هللا كان عاملا غزيرا فاضال اراد خدمة اإلسالم رغم اخطائ
 م من وجهة نظر معارضيه وهم ليسوا قالئل ومنهم قمم من أهل العلم ويؤخذ عليه نزعة عدائية التباع أهل البيت واالولياء والصاحلني وغريوالتجسي

بسه يف مت ح املسلمني السلفيني فالسلفيون فقط هم من ايخذون ابرائه وابقي االراء وان كانت ال هتامجه أو تكفره فاهنا ال اتخذ ابرائه لتشددها فقد
نهم قرب القاهرة واالسكندرية ودمشق نتيجة حماكمة العلماء له وحكمهم بضالله ومن مسائل اخلالف اليت شت فيها النهي عن زايرة قبور األنبياء وم

تابه منهاج السنة شرح فيه النيب وقوله جبلوس هللا على عرشه وبتنزله وهبوطه إىل السماء الدنيا يف كل ليلة واثبت هلل صفات االتيان واجملئ واحلركة وك
بة يف ازالة ااثر الصاحلني ارائه اليت يراها غالبية العلماء اهنا خمالفة .وفتاواه يف هدم اضرحة االولياء والصاحلني مما يرتتب عليها نبش املقابر وفتواه الغري

محه هللا ان كان من اصحاب الفكر الثوري التجديدي يف من النيب وال بيته ولكن كل هذه اخلالفات واالجتهادات ال تغري احلقيقة الثابتة عنه ر 
مؤلف واكثر ما يستفاد منه ردوده على املخالفني للسنة اما اقواله يف العقيدة  300الرتاث ملا له من ملكات قوية وعقلية وذهنية عالية فقد كان له 

تمع املسلم من استغراق يف الروحانيات ادت به إىل البعد عن والسياسة فليست بذات قيمة كبرية.كما ان ارائه شكلت منعطف مهم الخراج اجمل
ابتباعهم اايه الواقعية واوصلته إىل روح اتكالية اهنزامية فكان البد من جتديد اهلمة فكان ابن تيمية من هذه األسباب ولكنه رمحه هللا ظلمه اجلهلة 

 د وصاحب الراي خارجا من الدين.بغري علم فاطاحوا مبدرسة الراي واالجتهاد والعقل حىت صار اجملته
 

 األقطاب األربعة 
 

قادر قسم القدماء العلم فوقع بني أربعة مشايخ وأطلقوا عليهم األقطاب األربعة الكربي هم االركان اليت يين عليها علم املسلمني وهم عبد ال    
املشايخ األربعة قدس هللا سرهم الشريف حيملون تقدير املسلمني منذ قدمي الزمان اجليلي والسيد أمحد الرفاعي وإبراهيم الدسوقي وأمحد البدوي وهؤالء 

تباع النيب ملا عرفوا به من التقوي والزهد والورع والطاعات واالنكباب على طلب العلم وعلي القرآن وعلي تعليم الناس األخالق وسري الصاحلني من ا
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طوهنم األذ  كار واألوراد واالدعية وعرفوا ابلتواضع على كثرة علومهم .وام كان هناك أقطاب غريهم ومتصوفني وصحابته الكرام وال بيته األطهار ويع
ربعة إمنا وعلماء وفقهاء أخرين ولكن شهرة الشيخ من كثرة تالميذه وانتشارهم وهو ما جنده من أتباع الطرق األربعة حىت وقتنا هذا .وهذه الطرق األ

لكرمي والسنة املطهرة وكان هلم من الكرامات والربكات بفضل استجابة هللا لدعائهم من شهرة واسعة فوضع هللا تنتهي إىل اصل واحد وهو القرآن ا
اء عزوجل حبهم يف قلوب عباده ألن هللا اذا احب عبدا أمر املالئكة بوضع القبول واحملبة هلم يف األرض وتظهر على وجوههم انوار وهباء وصف

عبادة فيجد املؤمن لذة يف النظر اليهم والتعلم منهم فهم أهل اهلمم العلية واآلداب القدسية واملدارك الناجحة والتجارة وعذوبة من الطاعة والذكر وال
جلموا األلسن الراحبة عرفوا حد البشرية وما جتاوزوا مقام العبودية وال حجبتهم احلجب املستعارة الفانية عما ورائها من الشؤون الصحيحة الباقية فأ

م م عن غري احلق وتبعهم على ذلك جم غفري من غين وفقري وخادم وامري فهم اعيان االولياء وأقطاب العرفاء شهرهتم صارت شرقا وغراب وتبعهابلكال
م حيزنون الذين ال هعجما وعراب واننا تربكنا بعلومهم وااثرهم وتشبها ابتباعهم .وساروا على مفهوم الوالية القرآنية )اال ان اولياء هللا ال خوف عليهم و 

طمي ملصر امنوا وكانوا يتقون ( زما نسب اليهم من بدع وخرافات وخمالفات شرعية دينية وعقلية وأخالقية هو افرتاء حمض أو من أتثريات احلكم الفا
ؤمنني الذين تعلقت هبم قلوب وبالد الشام وما حاول الشيعة ادخاله من عقائد خمالفة الهل السنة والصقوها زورا وهبتاان ابلصاحلني واالولياء امل

لبعض الناس.وممكن وضع تعريف خمتصر ملفهوم القطب هو التحقق ابلعبودية هلل فالقطب ليس اله وال يفوضه اإلله يف تسيري امور الكون كما يظن ا
تاج فالقطب هو عبد هلل انعم أو يكذبون فليس له يف الكون يد ليعذب أو يرحم فالقطب حمب يدعو هللا فقد يعطي أو حيرم فهو يسال ويدعو وحي

لدعاء ولكنه يف قرارة نفسه يعلم يقينا ان الشا يف هو هللا ولكن عليه وميرض وجيوع ويبتلي وحيزن ويتامل وايخذ ابألسباب املادية كاالدوية وابلروحية كا
خذ أبسباب الدنيا ويتوكل على قيوم القطب كمؤمن راسخ اإلميان ابلصرب والقضاء والقدر تكون شكواه هلل وليس تسخطا على قدره وال اي

ال وكثرة السماوات واألرض كامل التوكل إال أن هللا يعلمهم من احلكمة لعبوديتهم وذهلم وتضرعهم هلل العظيم وحده وكثرة الشكر هلل على كل االحو 
وتسبيح فهو الويل املتحقق.ومن األقطاب  الذكر على كل حال يف الكالم والصمت والقيام والنوم فالقطب هذا كل حياته هلل وابهلل ذكر وشكر

ابة فكلهم املشهورين السيدة مرمي والسيدة اسية بنت مزاحم واخلضر العبد الصاحل عليه السالم. ويعترب على رأسهم آل البيت وأمهات املؤمنني والصح
ام األنبياء خامت الرسل سيدان حممد فقد كان للصحابة  اولياء ومتقون اخذوا الوالية الكربي والقطبية العظمي من قطب األقطاب وويل االولياء وام

عني وظلت تتناقص الكرامات لكثرة املعاصي والذنوب فالقطبية هي ابطن علم النبوة )ذهبت النبوة وبقيت املبشرات  كرامات ومعجزات وللتاب
كرامة والقطبية اعلي مراتب الوالية وشرط فيها موافقة   (،والرؤاي الصادقة من عالمات النبوة والوالية فاملسلم يؤمن ان لكل نيب معجزة ولكل ويل

علم الذي القطب للقران والسنة وشرطها االستتار وليس االستعالء اي انه ال يقول للناس اين ويل أو اين قطب وال يدعي لنفسه املعجزات فيفتخر ابل
ؤمنني ما يشاء على قدر إمياهنم ومتسكهم ابلكتاب والسنة .فالقطب إمنا انعم به هللا عليه وال بكثرة عبادته ولكن هللا يظهر من نعمه على عباده امل

ا رمز لإلميان وصل هلذا املقام ابسرتحامه واستعطافه هلل .وقال ابن عريب عن القطب انه مركز الدائرة وحميطها ومراة احلق والدائرة رمز للكون وحميطه
م على طريقه وهو كحزمة الضوء أو شعاع النور اينما حل كان اخلري والربكة واإلميان وهذا ليس ابهلل ومراة احلق ان القطب يدعو الناس إىل هللا ويدهل

عض بفضله فهو ال ميلك خريا والشرا وال ضرا وال نفعا ولكنه فضل هللا ونعمته واهل السنة يدركون ذلك من خالل الوضع )الدين أو القرآن( وب
ب غواث اللتجاء الناس اليه طلبا للدعاء والربكة وقد فعل ذلك عمر بن اخلطاب مع العباس عم النيب الفالسفة يدركونه ابلعقل البحت.ويسمي القط

لمني عندما توسل هلل بفضل العباس النزال املطر مع ان عمر بن اخلطاب من االولياء الكبار فقد رأي املعركة يف بالد أخرى  وهو خيطب يف املس
و جيش املسلمني صاح اي سارية اجلبل اجلبل وسارية هذا من جيش املسلمني فسمعه سارية وهو ابرض وكان يصف هلم ما حيدث فلما حاصر العد

قبل أخرى  والذ اجليش ابجلبل وانتصر املسلمون .فكما هو معلوم ان هللا عز وجل ال حيجب العلم والفضل والدعاء املستجاب عن عبده الصاحل امل
سان بسبب معاصيه وبعده عن هللا ولذلك كان الويل يدعو هللا فيستجيب له يف غالب االحيان اليه وان هذه احلجب هي حجب على قلب اإلن

لرتف من جهة .ومما عزز هذه الشهرة الواسعة واحلركة الصوفية الكبرية واقبال الناس عليهم بسبب اهنم يرمزون للزهد والتواضع يف زمن فاحش الثراء وا
دات الضالة الفاسدة وأعداء اإلسالم من جهة .والقطب هو يف حضرة دائمة مع هللا اما ابلصالة أو الذكر وكثرة املعاصي والذنوب من جهة واملعتق

 أو التامل ومن مقامات الوالية معرفة هللا والفرق بني العامل  والعارف ان العارف يعرف ارادة هللا له وما اراده به على وجه اخلصوص.
م من حيث التحليل والتحرمي واألحكام )العامل يعلم إرادة هللا يف شيء معني هل هو حرام ام حالل ام أما العامل فيعرفها على وجه العمو     

 عبادته مكروه (،ويتفوق العامل على العابد للحديث)فضل العامل على العابد كفضل القمرليلة البدر على سائر الكواكب (،وهذا مع اجتهاد العابد يف
يف معرفته ارادة هللا على اخلصوص لعلو إميانه ابلقدر ورضاه به فهو تيقن من اختيار هللا له يف كل شئون حياته حامدا اما العارف فيتفوق على العامل 

 شاكرا راضيا للحديث )عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء
القطب علمه لدين كشفي ابطين يعلمه الناس وبه يفيت للناس وحيل مشاكلهم ايخذه تلقيا من هللا .والقطب الويل املتحقق شكر فكان خريا له ( ف

ايخذ ام يعطي يعرف ما اراد هللا به يف ما اقامه فيه من أمر من االمور يعين يوفقه هللا يف قرارته )مثال يسافر ام ال أو يفعل شيء أو ال يفعله أو 
مية املشايخ ابألقطاب األربعة لتاسيسهم الطرق املشهورة اليت سار عليها املسلمون للوصول إىل طريق هللا وانتشرت يف كل العامل (.وسبب تس
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 الية الرفيعةاستكماال للطريق الذي رمسه النيب والصحابة وبداه األنبياء من قبل ويدعو املسلمون يف صالهتم )ات حممد الوسيلة والفضيلة والدرجة الع
لدرجة الرفيعة وابعثه اللهم املقام احملمود الذي وعدته (،والوسيلة هي موطن ومنزلة االولياء كلهم والفضيلة لرؤساء االولياء والتابعني والصحابة وا

ا األمر ابملعروف والنهي عن لألنبياء والرسل واملقام احملمود للنيب صلى هللا عليه وآله .ووضع العلماء شروطا للوالية وهي طاعة هللا واالستقامة واعظمه
واساس املنكر ونشر اخلري وإصالح اجملتمع واعمار األرض واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر شرط خريية األمة وخريية املؤمن وهي شرط الوالية 

لي مقامات اخلري واألمر ابملعروف هو مقام القطبية لقوله تعاىل )كنتم خري امة اخرجت للناس اتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل ( واع
ب بباز هللا الدعوة إىل هللا .والشيخ عبد القادر اجليلي أو اجليالين أو الكيالين النه ولده ببلدة جيل وهو رمحه هللا مؤسس الطريقة القادرية ولق

الشريعة واشتهر يف العراق مث صار يعلم الناس ويعظهم  هجراي وانل قسطا وافرا من علوم 470االشهب وشيخ اإلسالم وكان فقيها حنبليا ولد عام 
شخصية اسرة  وكان له كلمة مسموعة عند احلكام واألمراء والوجهاء فتاب كثريون منهم إىل هللا وعرفوا طريقه هبداية الشيخ عبد القادر اجليالين وكان

يف مدرسة أبو سعيد يف ابب االزج وصار رئيسا للمدرسة وتوافد عليه طلبة  مؤثرة )كاريزمية (يف دروسه ووعظه والقائه واتثر ابلغزايل وقام ابلتدريس
االف شخص واثين عليه  5العلم حىت ضاقت املدرسة هبم وضموا املنازل حوهلا ومناطق أخرى  وتربع االغنياء مببالغ كبرية للمدرسة واسلم على يديه 

ما جيتمع ثناؤمها يف شخص (،وغريه من العلماء من علماء املذاهب األربعة فقد اجاد يف ابن تيمية رمحه هللا ثناءا كبريا ابن عريب رمحه هللا )وقل
ارفني املذاهب الفقهية كلها وهو اكثر األقطاب األربعة بل ومن اكثر املتصوفني اتفاقا على علمهم وفضلهم ونسكهم وتقواهم ومن كتبه اغاثة الع

 منازل السلوك ,حتفة املتقني وسبيل العارفني ,جالء اخلاطر يف الباطن والظاهر الرسالة الغوثية اما  وغاية مين الواصلني ,اوراد اجليالين ,التوصل إىل
د املبارك كتابه االشهر الذي فيه اوراده ومواعظه فهو الفتح الرابين والفيض الرمحاين وتروي كتب املؤرخني الصوفيني انه اخذ الطريقة عن ايب سعي

شي اهلكاري عن ايب الفرج الطرطوسي عن ايب بكر الشبلي عن اجلنيد عن السري السقطي عن معروف الكرخي عن املخزومي عن ايب احلسن القر 
ه داود الطائي عن حبيب العجمي عن احلسن البصري ويقولون ان مصدر الطريقة هو اإلمام على وقد ورث علم النبوة عن رسول صلى هللا عليه وآل

هجراي وهو فقيه اشعري صويف شافعي وملقب ابيب العلمني وايب الطرائق  512رفاعي طيب هللا ثراه يف عام .ومن العراق أيًضا بزغ نور أمحد ال
هجراي وهو من السادة نسل ال البيت وجده هو اإلمام موسي الكاظم بن جعفر الصادق  512ومؤسس الطريقة الرفاعية املنتشرة يف العامل ولد سنة 

ين بن احلسن بن على سالم هللا عليهم مجيعا وكان الرفاعي قدس هللا سره اعلم أهل زمانه وابرز فقهاء الشافعية بن حممد الباقر بن على زين العابد
الشريعة واحلقيقة فقد برع يف مجيع علوم الشريعة رغم صغر سنه واتقن الفقه اتقاان اتما ومسي ابيب العلميني لبلوغه قمة العلم يف علوم الظاهر والباطن )

  قه والتصوف واتقن علوم احلديث والتفسري وكان متواضعا زاهدا شديدا على الكافرين واملبتدعني رؤوفا رحيما ابملؤمنني سخيا كرميا جوادا(،وعلوم الف
ضد وعكف من عمره وجهده تعليم الناس العلوم الدينية وعلوم األخالق ومدرسة الرتبية والتزكية. وتقوم الطريقة الرفاعية على جماهدة النفس 

ة لشهوات واالكثار من الطاعات كما ورد يف الكتاب والسنة واالكثار من االذكار واألوراد لشغل النفس ابلطاعة عن املعصية وعن زخرف احلياا
ك ومن د ذلالدنيا مما جيلي حقائق اإلميان واسرار الكون للمؤمن فتالميذ السيد الرفاعي واملنتسبون لطريقته الرابنية هم كبار علماء املسلمني بع

تحفة الرفاعية ،كتاب مؤلفاته حالة أهل احلقيقة مع هللا الصراط املستقيم والربهان املؤيد وكتاب احلكم،معاين بسم هللا الرمحن الرحيم،الطريق إىل هللا ،ال
–يقصد طريق هللا –قطاع الطريق  قالدة اجلواهر.ومن مأثوراته يف نصح الناس وامرهم ابلتزام الشريعة والتحذير من أهل الشطح واللغو والبدع )هؤالء

م فاحذروهم (وعن القائلني ابحللول واالحتاد ووحدة الوجود وكان ميقتهم ويبني فسادهم وضالهلم )هؤالء قوم اخذهتم البدعة من سروجهم اايك
وصرت من أهل إسالمة وان ابتدعت  وجمالستهم(، وكان ايمر ابتباع السنة على هنج جده املصطفي قائال :)اتبع وال تبتدع فان اتبعت بلغت النجاة

عن ايب هلكت (، وكان حمبا للعلماء والفقهاء ويدعو الناس لتقديرهم قائال هم اركان األمة.وأخذ الطريقة ولبس اخلرقة عن موسي الواسطي القاري 
آخر وهو خاله الشيخ بكر الشبلي عن اجلنيد عن السري السقطي عن معروف الكرخي عن حبيب العجمي عن احلسن البصري ومن طريق 

 البطائحي وصوال للجنيد.
وكما أراد هللا ألرض مصر أن تكون كنانته يف أرضه وحتفظ دينه فكلما اضطهد أهل اإلميان يف بلد أتوا إىل مصر حيث القلوب املؤمنة     

يف حطني وعني جالوت وخرج إليها ال البيت بعد  وأهل اخلري الكثري الفياض وحميب الصاحلني وال البيت والصحابة والتابعني فقد مجت مصر اإلسالم 
العرب كربالء وكانت مقر خالفة املسلمني بعدما دمرت بغداد فلم يكن مستغراب ان حتمل ما تبقي من أنوار الوالية فكان فيها القطب الثالث شيخ 

جراي واجداده من اجلزيرة العربية هاجروا منها هراب من ه 596السيد أمحد البدوي يف قلب دلتا النيل ولد السيد أمحد البدوي يف فاس ابملغرب عام 
كة بطش بين أمية وينتهي نسبه الشريف إىل اإلمام احلسني بن على عليهما السالم كما وسقه غالبية العلماء ومنهم احلافظ السخاوي وعاش يف م

قة عن الشيخ بري الرفاعي عن على بن نعيم البغدادي عن السيد وزار العراق وصوال إىل ضريح الشيخ أبو العلمني الرفاعي قدس هللا سره واخذ الطري
ظه يف الرفاعي قدس هللا سره.ورابه ابوه على الفروسية فنشا فارسا شجاعا حىت كان أشجع فرسان مكة وقتها ومسي ابلعطاب لذلك وتعلم القرآن وحف

ن عبد الرمحن النيسابوري بسبعة وسائط تنتهي إىل داود الطائي عن سن صغرية .وقد حصل على التزكية العلمية واالجازة من الشيخ عبد اجلليل ب
حبيب العجمي عن احلسن البصري رضي هللا عنهم .ومسي ابلبدوي لكثرة وضعه اللثام وتغطية وجهه وذلك من طفولته ومن اثر الفروسية وحبه 
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منذ الصغر ودرس الفقه الشافعي وتلقي علومه.وأشهر ااثره )هللا هللا اي لركوب اخليل وتنقله يف الصحراء فقد كان مييل إىل االنعزال واالنفراد بنفسه 
ل بدوي جات اليسرى( املقصود هبا األسرى حيث كان البدوي جماهدا حيارب ضد الصليبني الذين يغزون أرض مصر وايسر منهم كثري وملا حيدثتباد

اس يذهبون إىل مسجده ويطلبون منه الدعاء والربكة فيدعو هللا عز وجل االسري ويعودون الهلهم ولسبب آخر انه كان مستجاب الدعوة فكان الن
ان ويصلي على النيب طويال فريد هللا االسري ووردت اكثر من قصة عن هروب االسري من بالد اوراب من بطش الصليبني.وذكر املؤرخون اوصافه فك

يوم كان انئما يف صحن الكعبة وراودته رؤاي انه ينتقل إىل مصر )قم اي غالم شديد الشبه ابهل البادية يف شكله وثيابه ولذلك مسوه ابلبدوي وذات 
فبها يكون مقامك حىت متوت ( وكان قبل ذلك ينعزل عن الناس يف مغارة جببال مكة يتعبد فيها  –طنطا –ووحد امللك العالم واذهب إىل طندات 

صر فقد عاش فوق سطح احد املنازل حىت ال يكون بينه وبني السماء واالفق ويتضرع هلل عزوجل وقد ظلت هذه عادته حىت سكن يف طنطا بدلتا م
 الفسيح حائل ولعادة ورثها عن أهل العراق وهو نومهم على اسطح املنازل وكان ال جيب ان يضايق أهل البيت لشدة حيائه رمحه هللا ومن هنا

كثريون وتنتشر طريقته االمحدية أو البدوية ويكثر تالميذه على فقهه الشافعي تفجرت فكرة البدوي اليت جاء هلا خصيصا فقد اراد ان يكون له اتباع  
ال فيها متسع والعلوم اليت ورثها عن اجداده ال البيت وقد جنح وكان له ماكان فهيا جمال مصر الدولة القوية املؤمنة اليت حيب اهلها ال البيت واجمل

اق أو مكة فوجد يف مصر أرضا خصبة لبداية اتسيس الطريقة اخلاصة به النفتاح جمال الدعوة فيها ملثل هذه احلركات الصوفية فهي مل تتشبع مثل العر 
نهم وطنطا تقع بني القاهرة العاصمة واالسكندرية ورشيد من جهة ودمياط من جهة أخرى  وهي املوانئ حيث حركة التجارة والرواج على الطريق بي

ليس فيها اثر لدعوة أو شهرة فانفتح اجملال امامه متاما وتوافد عليه الناس من كل مكان وحيبون  يف حني ان طنطا كانت بلد صغرية جدا مهملة
مجيع احناء التقوي والورع والزهد والتواضع وترك زينة الدنيا وهي كلها صفات يف الشيخ أمحد البدوي رمحه هللا فكثر اتباعه وتالميذه حىت اآلن يف 

سطوحيني نسبة إىل سطوح املنزل الذي كان يسكن عليه ويدونون هم العلوم عنه وينقلون اذكاره واوراده وكتبه ومؤلفاته العامل وكان تالميذه يلقبون ابل
مكث فيها واشعاره وتراثه الكبري من الوصااي واملواعظ وكانت له اسرتاتيجية يف الدعوي انه يرسل احد تالميذه إىل منطقة انئية أو قرية صغرية في

ال يغادرها حىت ميوت فصنع مراكز دعوية متعددة يف اماكن غري تقليدية وكان البدوي قدس هللا سره حاد الذكاء شديد احلياء واخلجل وييعلم الناس و 
يوما متواصال وكان يصلي اليل كله وابلنهار يدعو هللا شاخصا ببصره إىل السماء اغلب الوقت  40قوي الذاكرة شديد التحمل فقد كان يصوم 

جدا يعيش على شرب املياه ويقوي بدنه بذكر هللا فقد كان يقول عن شدة تعلقه وحبه هلل عزوجل )الوجد   شدة احلب   أن يكثر ذكر قليل االكل 
 وجد يزيد وهلااحلق ال إله أال هو فيقذف نور يف القلب من قبل هللا تعاىل فيقشعر منه اجللد فيلحق ابملريد الوجد ويتعلق ابهلل قلبه وعندما يزيد ال

تمكني وهو مقام وعندها يبلغ املريد الدرجة العليا يف التسامي الروحي ()فيفيض هللا عليه من كماالته وانعاماته ما يقتضيه كرمه مث مين عليه مبقام ال
عد حموه ليؤدي رسالته اليت اقتضاها ذلك الكرم (–يقصد فناء العبد يف نور هللا –البقاء بعد الفناء  ،وهي تعليم الناس علوم فريده إىل نفسه وسصحو ب

مه الدين )كشفا وتلقيا أو فقها ( فاطلقوا عليه القدسي ملا نور هللا سره وذاته حيث إنصرف بكامل جوارحه إىل ملكوت هللا والصامت لقلة كال
مريديه ارسل اليه قاضي القضاة ابن والويل النه فضل هللا عزوجل على كل ماسواه يف كل حياته وأموره وملا بلغت شهرته االفاق وكثر تالميذيه وزواره و 

 دقيق العيد رجل معه كتاب احاديث وسنن فساله اسئلة كثرية اجاهبا كلها فذهب اليه بنفسه واعجب بعلمه وصربه وتقواه وزهده ورفع امره إىل
قط بل   شخصيته املعقدة فهو مل يكن قطبا صوفيا ف كانت له رسالة اجتماعية إصالحية  السلطان شاكرا شانه رافعا قدره .لكنه عاش دورا مركبا ك

من جديد فلم  كربي وهو ترسيخ اجلهاد ضد الصليبني وقته اايم اواخر الدولة األيوبية وصعود دولة املماليك واتهيل اجملتمع اإلسالمي للتقدم والرايدة
أيًضا وقائد للمقاومة وقائد سياسي فقد حول  يكن جمرد رجل دين صويف عرف عنه الزهد والتقشف وكثرة املريدين والتالميذ فقد كانزعيما شعبيا

 يف كتابه التصوف من حالة اجلمود اليت أصابته وأعاده إىل سريته األوىل وهي واجب الوقت والواجب العملي واجلهادي ومن مأثوراته )يقول هللا تعاىل
ركعة ابلليل افضل من الف ركعة ابلنهار ,اشفق على اليتيم  املكنون "ان هللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون "فعليك بكثرة االذكار واعلم ان

ميان واكس العراين ,واطعم اجليعان واكرم الغريب والضيفان ()اايك وحب الدنيا فانه يفسد العمل الصاحل كما يفسد اخلل العسل(، وله وردان يس
ساطري ال يقبلها العقل من مؤيديه ومن معارضيه وهذه الرواايت ابحلزب الكبري والصغري .وتروي عنه قصص ورواايت عجيبة وغريبة تقرتب ممن اال

ها العقل فهي الباطلة اليت ال توافق الشريعة وال تتوافق مع سرية عبد صاحل ترفعه إىل مصاف األنبياء واملرسلني وتعطيه اشياء خارقة للعادة ال يقبل
عد  200أو  100أنشأ بعد وفاته ب مدسوسة عليه فمثال مسجده الكبري وضرحيه الذي يقام عليه املولد  سنة و تدوين حياته واترخيه وسريته كان ب

سنة يف اايم الدولة العثمانية وكان فيه اساءات الغراض هدم الدين من خالل تشويه رموز اإلسالم ومن خالل مؤامرات الشيعة  300وفاته ب 
يه انه مل يكن كثري التالف وإمنا اهتم اكثر برتبية الرجال وارساهلم لالقطار فهي كرامته الباطنية اإلمساعيلية هلدم اتريخ أهل السنة وتزويره ومما اتفق عل

عض العظمي وظل املسلمون يبجلونه ويوقرونه وحيبونه حىت وقتنا هذا ومل يشغب على امجاع املسلمني على واليته وصالحه إال من عهد قريب من ب
فريية اليت ما انزل هللا هبا من سلطان وبشكل عام يعترب البدوي عبد صاحل قطب صويف فقيه شافعي جماهد كبري  االصوات الوهابية واجلماعات التك

مع شديد احلب هلل معلم من الطراز األولصاحب رسالة عظيمة شخصية مؤثرة تقي ورع زاهد انسك وان كثرت عليه الشائعات سلبا واجيااب .وارتبط 
بع إبراهيم الدسوقي طيب هللا ثراه الذي اانر مصر ابنوار العلم والنبوة الزال تالميذه منتشرين ينشرون البدوي قدس هللا سره اسم آخر هو القطب الرا
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د ولقب ابيب طريقته حىت اآلن وتعترب من اكرب الطرق يف العامل والشيخ إبراهيم الدسوقي شريف احلسب ااب واما فجده االعلي البيه وامه هو النيب حمم
هجراي يف مدينة دسوق مبحافظة كفر الشيخ وتريب على  633الدين وصاحب السيفني وصاحب الرحمني ولد يف مصر عام العينني وبرهان امللة و 

اإلسالم  الفقه الشافعي واتثر أبفكار ايب احلسن الشاذيل وأمحد الرفاعي واتصل أبمحد البدوي وبينهما مراسالت شهرية وهو القطب الرابع من أقطاب
عية عن طريق ايب الفتح الواسطي وكان من القائلني بوحدة الشهود وهو التيار املضاد لالعتقادات الكفرية الشركية الباطلة عند األربعة .واتصل ابلرفا

قد يف احلقيقة احملم دية أو معتقد أهل السنة مثل وحدة الوجود كان يري ان الكون جتليا لصفات هللا وليس لذاته كما يزعم أهل الباطل .وكان يعت
من  احملمدية وهي ان النيب هو حمل نظر هللا وعنده منتهي علم البشر وان كل علم من علوم الدين إمنا هو مستمد أو جزء من علوم النبوة وبلغاحلضرة 

 علمه كل علوم التصوف السين الشرعي إىل جانب الفقه فتويل يف عهد السلطان بيربس منصب شيخ اإلسالم .وقد بشر هللا عباده الصاحلني برؤي
غرب ادقة عن مولد الشيخ الدسوقي قدس هللا سره فقد قال حممد بن هارون لوالد الشيخ انه سيولد لك ابنا سيكون وليا صيته من املشرق إىل املص

وله قصة طريفة عندما كان رضيعا كان هناك خالف على أول يوم يف رمضان لعدم حتقق رؤاي اهلالل فامتنع عن الرضاعة منذ طلوع الفجر حىت 
علي الدرة البيضاء كان اجتماعنا ويف قاب \ب الشمس فكانه صيام وأنشد )نعم نشايت يف احلب من قبل ادم وسري يف االكوان من قبل نشايت مغر 

اان القطب شيخ الوقت يف كل مذهب  أان السيد الربهان شيخ احلقيقة (، \وكل ويل لالله مؤيد يشهد ابين اثبت يف والييت \قوسني اجتماع االحبة 
خلوة  كان نبوغه العقلي والعلمي واضح وكبري وظاهر من صغر سنه وبراعته يف املذهب الشافعي وعلوم التصوف أيًضا واشهر كتبه اجلوهرة  وكان لهو 

به وعجائب خيتلي فيها بنفسه يدعو هللا ويصلي ويتلو األوراد واالذكار واجتهد يف تفسري القرآن اجتهادا عظيما واخرج هللا على لسان من اسرار كتا
عام اليت عجز عنها خايل أبو احلسن الشا سريات مل ايت هبا من سبقوه حىت انه قال )فككت طالسم سورة االن ذيل القرآن اليت ال تنقضي وكانت تف

مع السلطة كعادة املتصوفة فقد كتب إىل السلطان برفضه زايدة الضرائب على الناس ودعا هللا فاستحاب هللا فلم يزدها  (كانت له صدامات 
السلطان وذات مرة بشره ابلنصر يف عكا وهو ما حدث فكان السلطان يتبارك به ويساله الدعاء كلما خرج للقتال .وللدسوقي رؤية خاصة يف 

لتدرج االتصوف انه ليس جمرد الزهد وترك الدنيا وإمنا هو مراحل إميانية واتملية تدرجيية وكان ينصح مريديه ابلتجرد عن الشهوات وحب الدنيا و 
قيق نسبيت (، وقد زاد \الروحي اييت ابلطاعات والذكر ومن اقواله املأثورة يف نفي احللول واالحتاد )فاوصلت ذايت ابحتادي بذاته  بغري حلول بل بتح

فريه اخرون ونسبت اليه عبارات كفرية وابيات شعر شركية  إال أن املؤكد من نسبته فيه املغالون واملنتفعون ومروجو االساطري وغايل يف سبه ولعنه وتك
دنسوا وان كنتم للشيخ رمحه هللا يدل على تقواه وصالحه وواليته )اي اوالدي انشدتكم ابهلل ال تسيئوا إىل طريقي والتلبسوا يف حتقيق وال تدلسوا وال ت

هم وخوفهم من رهبم وموالهم فلم يطريوا يف صحبتموان لتاخذوا منا اوراق بغري عمل فال حاجة لنا بكم ()خواص اخلواص زواايهم قلوهبم ولبسوا تقوا
 اهلواء وال المسوا جمذوما أو ابرص فربئ فخرجوا من الدنيا اجورهم كاملة رضي هللا عن اجلميع (.

 
 يا حضرة موالنا

 
فع شان الفرس مل يقم اإلسالم وحده على العرب وإمنا أسهم الفرس واألتراك يف تلك احلضارة بقوة ومع بداية عصر اهنيار الدولة ا     لعباسية ارت

مذاهب توحد  واالتراك على حساب العرب إىل ان زالت اخلالفة على يد املغول ولكن كان هلذه العوامل اثرا عند قيام االمرباطورية العثمانية يف اجياد
ركن الزاوية يف هذه املنظومة وهي النشاة يف املسلمني حىت اآلن يف اوراب والدول العربية وافغانستان ودول اسيا وهو علوم التصوف والطرق الصوفية و 

بن  افغانستان أو بالد الفرس والشهرة من تركيا وذيوع الصيت يف اوراب هو حضرة موالان جالل الدين الرومي قدس هللا سره فكان حممد بن حممد
ونيا يف تركيا ومؤسس املولوية .املولوية نقلة نوعية يف هجراي املدفون يف ق 604حسني هباء الدين البلخي املولود يف خراسان )افغانستان حاليا (عام 

ولوية الفكر اإلنساين ككل ويف الفلسفة بشكل عام وما استتبع ذلك من ااثر ونتائج على الفلسفة اإلسالمية وعلوم التصوف والفقه اإلسالمي فامل
د تصنف املولوية على اهنا شكل من اشكال التصوف .ساعد على قائمة لغة راقية جدا من الرمزية والتعبريية فهي ليست جمرد طريقة صوفية بل ق

حنفيا وشاعرا   انتشار املولوية اهنا انتشرت يف تركيا فلما قامت االمرباطورية العثمانية انتشرت معها املولوية كما ان جالل الدين الرومي كان فقيها
صول عربية فوجد الفرس واالتراك واالسيويني طريقة حتمل طابعا مميزا ونكهة كتب ابلفارسية وهو ما ميز طريقته فكل الطرق اآلخرى املشهورة من ا

خاصة تعكس ثقافتهم وتراثهم واحبها العرب بشدة والزالت موحجودة حىت اآلن ومشهورة جدا وخرجت من النطاق الصويف إىل النطاق األديب 
عددة فاحلضرة عندهم عبارة عن دائرة ترمز للكون  والفين والفلكلوري فهي اخذت شكال كاشعار وكحكم وكقصائد متت ترمجتها وغنائها بلغات مت

ي والشيخ جيلس يف وسطها الشيخ كرمز ملركز الكون املادي وهي الكعبة وملركزه املعنوي وهو النيب صلى هللا عليه وآله وما ميثله من علم ونور اهل
األوراد واألذكار اليت يتوارثها املشايخ عن جيل الصحابة والتابعني ويرتدي املريدون  يستقي علمه من النيب إما تلقًيا )إهلاما من هللا( وإما عن طريق

شعبية قبعة طويلة بنية اللون كرمز لشاهد القرب ويرتدون رداءا ابيض كرمز للكفن ومن مثل ذلك التنورة اليت بدات كطقوس روحية مث صارت رقصات 
مرار الدوران يعطي املريد مستوايت عليا من الرتكيز والصفاء الروحي والبعد عن العامل املادي فتتوارد وترمز لدوران األرض وتعاقب الليل والنهار واست
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على ذهنه خواطر عن حقائق الكون وعجائبه وهي مراحل متقدمة يف التامل والروحية والصفاء الذهين ومثل ذلك الشطح )ان يقف الرجل وحيرك 
( املوجود بكثرة يف املوالد واالحتفاالت واحللقات وهو ان مل يكن له اي اساس شرعي فانه ممارسة ذهنية حبتة  وجهه ميينا مث يسارا يف حركات متتابعة

هو ومعقدة جدا تعتمد على اهالك اجلسد واتعابه بشدة فتعلو روحانية املريد )علي اعتبار أن اإلنسان مكون جسدي بشري ومكون معنوي نوراين و 
سدي قل الروحي والعكس صحيح ( يرمز الشطح احلركي إىل البندول الذي له مركز ونقطتني يف اليمني واليسار وهكذا الروح فكلما زاد املكون اجل

قت األرض تدور حول مركزها ويتعاقب عليها الليل والنهار ومعين ذلك ان اإلنسان ال ينشغل ابلدنيا عن اآلخرة ألن املوت قريب اييت يف اي و 
بت واحوال الناس تتبدل اما التعلق ابهلل ورسوله فهو اثبت مثل املركز الثابت وهذا تشبيه حلال الدنيا الفانية عندهم .واشهر فالدنيا متغرية واإلميان اث

والديوان اعماله قواعد العشق االربعني الذي يعد من اشهر الكتب يف التاريخ بشكل عام والتاريخ اإلسالمي بشكل خاص ومثنوية املعاين والرابعيات 
وما ميثله ري والذي كتبه راثءا لشيخه العالمة مشس الدين التربيزي رمحه هللا وقصيدته الرائعة انني الناي كانت حتمل فلسفة راقية جدا عن الناي الكب

ضخما سنواي  للمتصوفني من رمزية عن املوت واحلياة واخللود يف اجلنة وحالوة القرب من هللا عزوجل والزالت حىت اآلن قونيا حتتضن احتفال دينيا
 يضم علماء املسلمني من كل بالد الدنيا إحياًء لذكراه وللتشاور يف أمور الدعوة . 

 
 الطريقة النقشبندية 

 
الرمسية  ومن الطرق غري العربية النشأة أيًضا وهلا انتشار واسع ومرت بنفس ظروف املولوية تقريبا هي الطريقة النقشبندية وقد كانت الطريقة شبه    

قشبند وهي طريقة تعتمد على فكرة االللسالطني تزام  الدولة العثمانية وهي املقربة منهم واحملببة إليهم. ومؤسسها هو الشيخ حممد هباء الدين شاه ن
ة وقد يكون داألخالقي والتواضع والصفاء الروحي وكثرة العبادة والطاعات وفعل اخلري اكثر من التامل واالهتمام ابإلفكار الفلسفية العرفانية املعق

عن  ذلك ليس يف بدايتها وإمنا يف وقت الحق عليها وهي ختتلف عن غريها من الطرق اليت اختذت موصالها الروحي إىل النيب تعالىم  اإلمام على
مثل اليسوية  طريق اإلمام جعفر الصادق فكان موصل النقشبندي الروحي للنيب هو أبو بكر الصديق رضي هللا عنه .النقشبندية هلا تفرعات كثرية

مارة ابلسوء واملالمية واخلالدية .وتعتمد النقشبندية على نفس فكرة املقامات السبعة للنفس اليت تنتهجها غالبية الطرق الصوفية التقليدية وهي األ
 واللوامة واملطمئنة وامللهمة والراضية واملرضية والكاملة وهي نفس النيب.
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  مصر ورجاالتها

 
خلالفة العباسية يف بغداد وانتقال عاصمة اخلالفة إىل القاهرة ظهرت جهود العلماء املصريني يف كل علوم الدين ومن ابرزهم وبعد سقوط ا    

كتاب وهو من امت تفسري اجلاللني الشهري مع احملالوي وقد عاصر احلافظ مشس الدين   300السيوطي وكتابه االتقان يف علوم القرآن وكان له حوايل 
ختلفا سواي والسخاوي فقيها شافعيا مصراي ومؤرخا شهريا يف عصر املماليك له مؤلفات كثرية واتثر اببن حجر العسقالين املصري امري السخاوي وا

 املؤمنني يف علم احلديث وكان شافعيا اشعراي صاحب كتاب فتح الباري يف شرح صحيح البخاري وكتاب االصابة يف متييز الصحابة .
ن جبب هللا ورسوله وآل بيته وأوليائه الصاحلني وكان منهم شعراء وأهل علم وفضل ومنهم عمر بن الفارض سلطان واشتهر املصريو      

هجراي وله قصائد رائعة من افضل ما قيل يف الغزل العفيف والوصف وبرع يف وسف الطبيعة وكان يري حمبوبته  576العاشقني رمحه هللا .ولد يف عام 
عل حبه هلا من ارقي انواع احلب وهو احلب يف هللا فكان روحه حتب روحها يف ملكوت السماء وله مدائح نبوية رائعة وله يف كل ارجاء الكون وقد ج

مي واضاف إىل الشعر معان جديدة مل  يتطرق يف التذلل والتوبة والعشق االهلي والتامل يف خلق هللا قصائد تكاد تكون هي االفضل يف الرتاث اإلسال
مثل ان جعل روحه تالقي روح ليلي العامرية )حمبوبته ( لقاءا خياليا النه تقريبا مل ير وجهها ويف الغالب كان يتخيل ذلك وقد تكون إليها القدماء 

صية خيالية ويف الغالب اشتهر شعره ابنعكاس الكون والطبيعة من حوله على نفسه والعكس وهي االمتزاج ابلطبيعة وقد اوقعه هذا يف  حمبوبته شخ
هم واخطاء وخمالفات شرعية فقد كتب عن احلب والعشق االهلي كما يكتب يف الغزل والوصف وقد اخذ عنه بعض املؤرخني والنقاد عدم سوء ف

عض فسره على احللول واالحتاد ودفن ابملقطم يف مسجده الكبري ه ناك وله كثري الوضوح أحياان واملغاالة واملبالغة قد تؤدي إىل التجسيم والتشبيه والب
إىل الزهد  ن احملبني واملريدين ومن شرح كتبه وقصائدة اجلميلة الراقية .نشا ابن الفارض رمحه هللا شافعيا وأخذ علم احلديث عن ابن عساكر مث مالم

زهد والورع عاما .وعرف عنه العبادة والقناعة وال 15وذهب إىل مكة واعتزل الناس يف إحدى مغارات اجلبال واشد اشعاره وعاد ملصر بعد ذلك بعد 
ويف بشكل عام وحسن اخللق والسرية وحمبة الناس وكان النس يقبلون عليه وكبار رجال الدولة واقام يف قاعة اخلطابة ابجلامع األزهر .وامتاز الشعر الص

هرت يف رمزيتهم اهنم اشاروا للذات ابلرمزية والكناية وابملبالغة والتهويل يف وصف االم النفس املرتتبة على ذنوهبم اليت تبعدهم عن هللا عزوجل وقد ظ
يت االهلية مبحبوابت العرب املشهورات مثل ليلي وهند وسلمي  وذلك العتقادهم ان كل مظاهر احلسن يف الوجود هي جتليات للجمال االهلي الذا

وكل علم وكل شيء وكل خملوق إمنا هو فاملراة عندهم ليست جمرد جسد وإمنا كل مجال يف األرض هو من مجال الذات االهلية وكل ابداع وكل حياة 
من جتلي صفات هللا علىمخلوقاته.وعمربن الفارض رتب قصائده حسب احلروف فكان ينهي قافيتها بكل حرف من اهلجاء ومن اروع قصائده اتئية 

هلي )سقتين محيا احلب راحة مقليت وهي اطول قصيدة يف اتريخ العشق اال 700نظم السلوك اليت احبها الناس وتعلقوا هبا وعدد ابياهتا اكثر من 
وابحلدق استغنيت عن قدحي ومن مشائلها ال \فاومهت صحيب ان شرب شراهبم به سر سري مع انتشائي بنظرة \وكاسي حميا من عن احلسن جلت 

عين احلب االهلي والكاس يعين القلب والنظرة معناه ا نور العلم والنشوة درجة عالية من من مشويل نشويت( واخلمرعندهم يف لغتهم الرمزية التعبريية ت
االبيات  القرب من هللا والصفاء النفسي و الشرب معناه تلقي العلم أو نلقي الربكة من هللا أو من شخص ويل تقي انعم هللا عليه بعلمه ومعين هذه

وق عن عظمة اخلالق .ومن روائعه أيًضا يف مدح ان حبه هلل تعاىل قد بلغ ذروته وانه يري كل شيء مجيل يف الكون من صنع هللا وال ينشغل ابملخل
هلا البدر كاس وهي الشمس \النيب صلى هللا عليه وسلم وقال بعضهم يف حب هللا )شربنا على ذكر احلبيب مدامة سكران هبا من قبل ان خيلق الكرم 

ومل يبق منها الدهر غري حشاشة كان \ورها الوهم ولوال شذاها ما اهتديت حلاهنا ولوال سناها ما تص\يديرها هالل وكم يبدو اذا مزجت بنجم 
ومن بني احشاء الدانن تصاعدت ومل يبق منها يف \فان ذكرت يف احلي اصبح اهله نشاوي والعار عليهم وال امث \خفاها يف صدور النهي كتم 

فيها وال أتثيم( هي املقصودة ومعناها يف الدنيا احملبة  احلقيقة اال اسم( احلقيقة ان النزعة الدينية واضحة جدا فاحلديث عن مخر اآلخرة اليت )ال لغو
لسرية العطرة وانستهم انفسهم من حالوهتا  االهلية ومعين االبيات اهنم جلسوا يصلون على النيب)املقصود ابحلبيب( ويتناولون سريته فاخذهتم هذه ا

توبة يف السماء وهي الكلمات اليت قال عنها هللا )فتلقي ادم من ربه  وحمبتهم للنيب فتلك الصالة على النيب ازلية حىت من قبل خلق اإلنسان ومك
كلمات( .مث يستحضر جملس النيب واصحابه كاهنم جنوم وهو بينهم كالشمس ويستعرض معجزاته الكربي من شق القمر وغري ذلك. ويقول انه لوال 

اللذة ولوال هدي هللا هلم بنوره ما كان سيدركه تلك احلالوة وتلك  االخبار واالحاديث والسري اليت وردت عن النيب ما كان سيعرفه وسيجد تلك
اال اثرها كان  السرية النبوية احد ولو حىت يتخيلها .ولبعد عهدهم ابلنيب والصحابة فلم يدركوه وحيصلوا على حالوة القرب من النيب كاملة ومل يبق هلم

ني فيزداد حبهم للنيب ولسريته وللصالة عليه واال كان امث وذنب على هؤالء العارفني .واذا انتشرت البد للعارفني واالولياء املقربني ان خيربوا هبا املؤمن
م تعرب الصالة على النيب وسريته وأخالقه يف احلي بني الناس صاروا منتشني هبا بغري امث فهو اسكار بدون مخر ولكنه من انوار النبوة.وبشكل عا

رفاء املصريني املشهورين الفضالء الذين امجع عليهم اغلب ابن عطاء هللا السكندري رضي هللا عنه. ولد االبيات عن حب هللا عزوجل.ومن الع
هجراي وكان فقيها مالكيا اشعراي  واحد اركان الطريقة الشاذلية التابعة اليب احلسن الشاذيل قدس هللا سره ولقب مبرشد  658ابالسكندرية عام 
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باس املرسي وكان البن عطاء جملس علم حيضره الكثري من املؤمنني وكان يفيت على املذهبني )الفقه والتصوف (وكان السالكني وتتلمذ على يد ايب الع
على  يروي من ااثر السلف ومن افضل مؤلفاته احلكم العطائية وترمجت للغات اجنبية .وعرف عنده رفضه لبدغ كثري من املنتسبني إىل الطرق وانكر

 غاثة ابلرسول واقواله على ابن عريب وبينهما مناظرة شهرية تفوق فيها ابن عطاء هللا وإن انكرت ذلك مراجع أخرى.ابن تيمية انكاره االست
هجراي ويعده املؤرخون  94ومن الراسخني يف العلم من أرض مصر شيخ اإلسالم الليث بن سعد وهو أحد أعالم مدرسة احلديث وولد     

ملنصور العباسي ان يكون انئبه أو يوليه القضاء على مصر فرفض وقال الشافعي عنه انه افقه من مالك وله ااثر فقيه مصر وحمدثها واراد أبو جعفر ا
 واضحة يف كتب الصحاح ويعترب من مؤسسي علم احلديث فقد كانت له مدرسة مميزة يف ذلك وكان له مذهبا فقهيا مل حيفظه تالميذه اذ مل يهتم

لى العلم فقط وقيل عنه انه اكمل العلماء وكان كرميا سخيا وجنازته من اعظم اجلنازات .ومن فقهاء مصر بذلك لكونه زاهدا انسكا انصب ع
هم الفقه احملدثني ذو النون املصري وامسه ثوابن بن إبراهيم وهو احد اعالم التصوف يف القرن الثالث اهلجري وكان من مسات علماء هذه الفرتة مجع

عرف التوحيد ابملنظور الصويف وهي نقلة كبرية للتصوف وللتوحيد وقربت بني الفقه والتصوف ووضعت اساسا  واحلديث والتصوف .وهو أول من
يف  يسري ليه الصوفيون فال يقعون يف زلل أو خطا أو بدعة أو خمالفة ابالغراق يف الفلسفة والبعد عن التوحيد .وكان ظهوره احدث ضجة وزلزال

أهل زمانه فاشتكوه إىل اخلليفة املتوكل وذهب اليه فوعظه ثوابن فبكي اخلليفة وكرمه واعاده إىل مصر.ومن حكمه )من  املفاهيم القدمية اليت مل يدركها
يف كل –النيب – تذلل ابملسكنة والفقر إىل هللا رفعه هللا بعز االنقطاع اليه()الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر()من عالمات حمبة هللا متابعة حبيب هللا

وامره وسننه(.ويعد ثوابن أول متصوف يف مصر وهو أول من استخدم الرموز واالصطالحات بسبب اتثره برموز اهلريوغليفية والضطهاد افعاله 
السلطات له وكثرة املعارضني ويعترب مؤسس مصطلحات االحوال واملقامات وغريها من اصطالحات التصوف وأكثر يف حديثه عن املعرفة اإلهلية 

 لى سنة الرسول وطهارة النفس والطاعة وصوال لإلهلام والكشف.ومذههبه قائم ع
 شهيدة العشق اإللهي

 
درجات الزهد والعبادة وهي ام اخلري رابعة بنت إمساعيل العدوية  ومل يكن التصوف منحصرا يف الرجال فقد ظهرت امرأة اسست بلغت أعلى

هجراي .بدات حياهتا حياة جمون وهلو وغناء ومخر وانعم هللا عليها ابلتوبة واالنقطاع للعبادة وارتبطت مع ذي النون املصري  100ولدت ابلبصرة عام 
للعبادة وان شعور احلب هلل يفوق اخلوف من ارتباطا اترخييا كثرت فيه الرواايت وهي صاحبة نظرية احلب االهل ي وهي عبادة هللا النه وحده املستحق 

يب )ال حتزن فهذه النار والرجاء يف اجلنة فنعم هللا اكرب من ان حتصي وااتها هللا مجاال فتاان ولكنها مل تتزوج وانقطعت للعبادة وراي ابوها مناما للن
ما الذي هو حب اهلوي فشغلي بذكرك عمن \مجيلة ) احبك حبني حب اهلوي وحب النك أهل لذاكا الوليدة سيدة جليلة(، وهلا ابيات شعرية  فا

فال احلمد يف ذا وال ذاك يل ولكن لك احلمد يف ذا وذاكا (.وهلا أيًضا )فليتك حتلو \واما الذي انت أهل له فكشفك للحجب حىت اراكا \سواكا 
 ت الذي بيين وبينك عامر وبيين وبني العاملني خراب (.ولي\واحلياة مريرة وليتك ترضي واالانم غضاب 

 الجنيد
 

م ومن أهل العراق أيًضا الذين اشتهروا يف اآلفاق وكان من العلماء املوسوعيني وكان كالمه مقبوال عند مجيع الطوائف وشهد له أهل اإلسال    
ليه السري السقطي واحملاسيب وابو بكر الشبلي وابن تيمية واعتربه املؤرخون كافة ابلعلم والفضل والصالح أبو القاسم اجلنيد البغدادي رمحه هللا واثين ع

ة على اخللق من كبارالعلماء الذين مجعوا الفقه والتصوف فقد عرف عنه الزهد والعبادة والعلم ومن كتبه رسائل اجلنيد ومن أقواله )الطرق كلها مسدود
قتدي به يف هذا األمر إال على من اقتفي أثر الرسول ( وحدد متطلبات  العارف والسالك وشيخ الطريقة )من مل حيفظ القرآن ومل يكتب احلديث ال ي

 ألن علمنا هذا مقيد ابلكتاب والسنة(.
 

  إمام الحرمين
 

 ولقب ابمام احلرمني فقد زار من أبرز القامات العمالقة ومنارات للعلوم اليت انتشر نورها يف كل بالد املسلمني اإلمام أبو املعايل اجلويين رمحه هللا    
هجراي  419اغلب بالد املسلمني ولكنه اشتهر ببغداد ومكة وكان يؤم املصلني يف احلرم وهو احد ابرز فقهاء الشافعية وكان اشعراي ولد اجلويين عام 

للرجل االكادميي يقضي اكثر اوقاته يف البحث  وقد ولد يف نيسابور وتتلمذ على يديه حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل وكان اجلويين رمحه هللا مثاال
متسكه والتدريس وكان حمبا للبحث واالستقصاء رافضا للقوالب الفكرية الرتاثية اجلامدة وكان من افضل املتكلمني ومن أهل مدرسة العقالنية مع 

نسك مسلكا له وكان التصوف السين حمببا إىل قلبه وقام ابصول الدين والفقه وضوابط االجتهاد وكغريه من الفقهاء والعلماء اختذ مدرسة الزهد وال
 ابلتدريس يف املدرسية النظامية واشتهر هبا وكثر طالبه وامجع املسلمون على علمه وفقهه وفضله.
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 قاضي القضاة وشيخ اإلسالم 

 
أشعراي واشتهر بعلم النحو واللغة ولقب بشيخ وكان من أعالم السنة وفقهائها املشهورين تقي الدين السبكي، وكان رمحه هللا فقيها حمداث      صوفيا 

علم اإلسالم وقاضي القضاة وولد يف مصر واتثر اببن عطاء هللا السكندري ومن بعده ولده اتج الدين السبكي وكان قاضي القضاة يف دمشق وكان ا
دة يف شيت مناحي العلوم اإلسالمية وكان احد ابرز علماء السنة يف فقهاء الشافعية يف عهده واحد ابرز فقهاء الشافعية يف التاريخ وكان له مؤلفا متعد

قد ابن تيمية بشدة فقال :)انه ملا أحدث ابن تيمية ما أحدث يف أصول العقائد ونقض من دعائم اإلسالم األركان وامل عد اتريخ املسلمني وانت عاقد ب
داع وشذ عن مجاعة املسلمني مبخالفة اإلمجاع وقال مبا يقتضي اجلسمية والرتكيب يف أن كان مسترتا بتبعية الكتاب والسنة وخرج من األتباع إىل االبت

 الذات املقدس وقال حبلول احلوادث بذات هللا وان هللا يتكلم ويسكت ويتحرك  ققال ابستلزام  قدم العامل (
 بن تيمية(. وقال املؤرخون شيوخ اإلسالم ثالثة )مشس الدين ابن ايب عمر واتج الدين السبكي وا    

 
ومن الفقهاء من اعالم التصوف السين يف القرن الثالث اهلجري سهل بن عبد هللا التسرتي واشتغل بعلم الكالم،وعلوم االخالص     

 والرايضيات .امجع املسلمون على فضله وعلمه وزهده وله كتاب رقائق احملبني.
 

 شيخ اإلشراق
 

عددة فأضافت عمقا إلميان املسلم واعتقاده وصقلت عرف املسلمون أشكاال متعددة للتدين وذ     لك النفتاحهم على حضارات وثقافات مت
يخ احلكمة والفلسفة واملعرفة الرتاث الفكري اإلسالمي ويظهر ذلك بوضوح اكثر يف مدرسة تزكية النفس وعلوم التصوف وابرز مثال على ذلك الش

هجراي وامللقب بشيخ االشراق واملؤيد ابمللكوت وابحلكيم مظهر احلقائق  549ل املولود يف شهاب الدين أبو الفتوح حييي السهروردي الشيخ القتي
بل  ومبدع الدقائق فقد مجع السهروردي رمحه هللا بني فلسفة اليوانن القدمية وبني الفلسفة اإلسالمية الصوفية مما انعكس على حكمه وفلسفته

يف عصره وقد تريب على بد الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا ونشا فقيها شافعيا وكان من اعلم  ومعتقده أيًضا وكان رمحه هللا من اعالم التصوف
لذين يكثر على أهل زمانه ابلفلسفة وعلوم احلكمة والتصوف وتعلم السيميا وللسهروردي أسلواب راقيا يف الكتابة يفوق اقرانه من املتصوفة التقليديني ا

واستخدام لغة معقدة تكثر فيها الرتاكيب اما هو فيتسم أسلوبه ابلوصول إىل اإلفكار سريعا واتثر ابلفكر اإلمساعيلي أسلوهبم االطناب واالطالة 
هو ابالفق ودرسه إال أن مذهبه واعتقاده قائما على السنة ومن مأثوراته )ليس العلم وقفا على قوم لينغلق بعدهم ابب امللكوت بل واهب العلم الذي 

على الغيب بضنني وشر القرون ما طوي فيه بساط االجتهاد وانقطع فيه سري اإلفكار واحنسم ابب املكاشفات وانسد طريق املشاهدات املبني ما هو 
جود ()حرام على االجساد املظلمة ان تلج ملكوت السماوات فوحد اله وانت بتعظيمه مالن واذكره وانت من مالبس االكوان عراين ولو كان يف الو 

مست االركان وايب النظام ان يكون على ما كان (،ويف تفسري قوله تعاىل )الذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم ادخلوا مشسان النط
ر عنه )مسطو  اجلنة()وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا حىت اذا جاءوها وفتحت أبواهبا وقال هلم خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين (قال

لكوت ويصبون يف لوح الذكر املبني ان السائرين وهم الذين يقرعون أبواب غرفات النور خملصني صابرين تتلقاهم مالئكة هللا مشرقني حييوهنم بتحااي امل
حكمة جديدة عليهم ماء من ينبوع البهاء ليتطهروا فان رب الطول حيب طهر الوافدين (.وتظهر قيمة السهروردي رمحه هللا يف انه وضع فلسفة و 

اق اضافت للتصوف ابعادا جديدة مل تكن معهودة من قبل فهي ليست جمرد طريقة صوفية وإمنا منظومة عرفانية فلسفية متكاملة ومسيت حكمة االشر 
راق تعين انبثاق النور فالعلم نوريضعه هللا يف  أو فلسفة االشراق واظهر أفكاره بقوة يف كتابه الشهري هياكل النور الذي القي قبوال كبريا وفلسفة االش

ة حىت تظهر قلب العارف فيشرق فالقلب مثل املراة اجمللوة املصقولة مثل اللوح احملفوظ وما عليه من علوم وحقائق اهلية فالبد للمراة ان تكون صافي
ه فيماله هللا نورا وذكر اسسها العلمية يف  فيها الصور والقلب مثلها البد ان يصفو من االحقاد والظنون وحب الدنيا واملعصية فيصفو وينقي حبب اللل

كتابه املطارحات ومنها العقل واالستدالل املطقي والفلسفي وانه بدون ذلك ال ميكن فهم كتابه حكمة االشراق وكذلك الذوق الفطري وصفاء 
قاييس ومن نتائجها املقارنة بني املشاهدة الباطن ومنتاز تلك الفلسفة ابجياد رابط بني االستدالل العقلي والتصوف فهي مدرسة مستقلة بكل امل

قسم إىل والربهان فالصانع يغين عن الصناعة أو هللا يغين عن املخلوقات .كما ان فلسفة االشراق تعتمد على ظواهر القرآن والسنة .فهياكل النورت
و كل ما ميكن االشارة اليه ابحلس فله طول وعرض سبعة هياكل اوهلا هيكل اجلسم ويذكر السهروردي رمحه هللا ان هللا ليس جبسم ألن اجلسم ه

ها واختالفها وابعاد وال ميكن ان يتكون من اجزاء أو من ذرات فاهلل غري قابل لالنقسام والتجزئة اما اهليكل الثاين فهو هيكل النفس ومعانيها ووجود
ردة عن اجلسمية وهو جوهر روحاين وهلا ماهية قدسية وهلا قوي منها عن اجلسم وان هلا طبيعة جمردة الهنا تدرك حقائق جمردة فالنفس الناطقة ذات جم

ت والروح احلواس اخلمس الظاهرة وابطنة وهي املخيلة والفكر والذاكرة ومركزها هو املخ وهناك فارق بني الروح احليواين احململ ابلغرائز والشهوا
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ليس بنفس كما قال املؤهلة الذين يقولون ان النفوس كلها اصلها واحد وهو هللا أو اإلنساين الذي يرتقي عن ذلك ليكون روحا نورانيا ويثبت ان هللا 
بوحدة من يقول كذاب على هللا ان نفسه حمبوسة يف جسم وهو ما ينسف االهتامات الباطلة اليت وجهت للسهروردي مدعية قوله ابحللول واالحتاد أو 

تتجزا النفس فاهلل واحد احد غري قابل للتجزئة وان هللا جيعل لكل جسد روحا داخله ويف  الوجود ويؤكد ذلك قوله ان الذات االهلية ال ميكن ان
ناه وجوب اهليكل الثالث  يتناول بعض املبادئ العقلية واملنطقية ويثبت ان هناك قوة علية مساوية تدير الكون اذ ال جمال للصدفة فوجود العلة مع

يف اهليكل الرابع ينفي فكرة تعدد املوجود واجب الوجود اي ان الكون يستحيل ان يكون له اكثر من اله وجود املعلول فاملخلوقات تدل على اخلالق و 
صار(ويف واحد .وان هللا ليس بعرض اي غريقابل للحوادث فاهلل)نور السماوات واألرض( نوره قائم لذاته ظاهر لذاته )يدرك األبصار وال تدركه األب

حركة االفالك واهليكل السادس والسابع عن املعاد والنبوة واألحالم وعودة النفس إىل عامل األرواح الطاهرة بعد اهليكل اخلامس يتحدث عن طبيعة 
 املوت وأن كمال النفس يكون يف مفارقتها للجسد.
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 ابن عدد مرات توبة النبي
 

بن سبعني ومسي بذلك لقوله )أان ابن عدد مرات توبة النيب( ومن العلماء الذين اشتهروا يف أوراب ونقلوا علوم األندلس إىل الشرق عبد احلق     
ين إىل املسلمني وقال عنه البااب )إنه ليس للمسلمني اليوم أعلم ابهلل منه( ومن أهم رسائله املسائل الصقلية وكانت أسئلة من اإلمرباطور فريدريك الثا

اصة يف جمال فلسفة الدين وعلوم الالهوت وعلوم التصوف وحقق كتابه فأجاب عنها كلها وقد أحدث ابن سبعني هنضة علمية فلسفية شاملة خ
 بدر العارف ثورة يف جمال البحث الفلسفي يف إطار الدين وكان أتباعه يرددون دائما )ليس إال هللا( فأطلق عليهم الليسية.
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احلديثة علماء محلوا أمانة الدعوة إىل هللا وساروا على طريق األوائل من الفقهاء والعلماء والعرفاء والصاحلني، عرفت األمة اإلسالمية يف العصور 
ايدي األكرب حلمل كلمة هللا ونشر نور الدين يف العامل وربط األمة يف حاضرها مباضيها وتراثها وبكتاب هللا وسنة نبيه، وكانت مصر صاحبة الدور الر 

سباب، منها أهنا مركز العامل اإلسالمي لقرون طويلة ليس بفعل اجلغرافيا فقط، ولكن بفضل حب أهلها للدين وإقباهلم على اإلسالم،  يف ذلك لعدة أ
هجرة كما أن السياسة دائما تلعب دورها، ففي عهد اخلالفة الراشدة كانت مصر قاعدة انطالق الفتوحات يف مشال أفريقيا، مث يف عصر بين أمية و 

كبرية من آل البيت إىل مصر هراًب من التضييق عليهم يف احلجاز، وقد حذا حذوهم عدد من القبائل العربية اليت كان فيها العلماء من آل أعداد  
عني فوضعوا بذرة العلم، ويف العهد العباسي تشجع الناس على طلب العلم، ويف عهد الدولة العباسية اهتم أمحد بن  طولون البيت والصحابة والتاب

د قوة واإلخشيد ابلعلم واملساجد، حىت دخل الفاطميون مصر وأسسوا اجلامع األزهر، فكانت نقطة التحول يف اتريخ اإلسالم، وأصبحت القاهرة تزدا
 مكة مع قوة الدولة الفاطمية وانتشارها وخضوع أجزاء كبرية من الدولة العباسية حلكم الفاطميني من مصر واملغرب والشام واألماكن املقدسة يف
نفس قوته واملدينة وازدايد قوهتا متفوقة على كل الدول اإلسالمية، ومع دخول صالح الدين األيويب إىل مصر وانتهاء حكم الفاطميني حتول األزهر ب

ر املذاهب الفقهية وقيمته ولكن إىل املذهب السين واملبادئ اليت وضعها الشيخ أبو احلسن األشعري رمحه هللا يف العقيدة األشعرية، واحتضن األزه
لوم اإلسالمية، األربعة، وإن كان الشافعي له التقدم يليه املالكي واحلنفي، ومع سقوط اخلالفة العباسية يف بغداد وانتقاهلا للقاهرة أصبحت عاصمة الع

من األزهر واشتقت منها ما تدرسه،  وانتقل إليها كل طالب العلم أو زاروها، وبذلك أخذت غالبية اجلامعات اإلسالمية واملدارس الكربى مناهجها
مني، وبعد إسقاط العثمانيني لدولة املماليك بقيت مصر حصن العرب أمام حماوالت الترتيك املستمرة، وبقي األزهر املصدر األساسي لعلوم املسل

وتراجع حالة الدول اجملاورة وابلذات بالد وساعد على ذلك غىن الدولة املايل وكثرة األوقاف على العلم واملساجد واملدارس من العهود السابقة، 
طق اتبعة احلجاز، فقد كانت غالبية البالد العربية واإلسالمية إما يف حالة حرب وعدم استقرار أو فقر، ومل تكن هلا كياانت واضحة، فهي جمرد منا

ر وبعد أن اختار أهل مصر وأعياهنا وكرباؤها وأهل احلل للدولة العثمانية أو والايت ضعيفة يف أفضل األحوال. وبعد جالء احلملة الفرنسية على مص
ضد والعقد ويف مقدمتهم شيوخ األزهر والسادة األشراف حممد على ابشا الكبري والًيا بعد مبايعة السيد عمر مكرم يف أعقاب الثورة املصرية 

ت قوة مصر ومعها األزهر، وقام حممد على إبسقاط الدولة م، وقد أقره السلطان العثماين مرغًما، ومع ازدايد قوته ازداد1805العثمانيني يف 
حلبشة، ووعده السعودية األوىل والدعوة الوهابية املتمردة عن السلطان العثماين يف الدرعية، وشارك يف حروب اليوانن، وقام بضم السودان وأجزاء من ا

لى الدولة العثمانية من السقوط وكانت يف أوخر أايمها لعبة يف يد السلطان العثماين مبنحه والية بالد الشام مكافأة حلفاظه مع جيش مصر ع
اشئة األوربيني، ولكنه حنث بعهده وخان الوعد فقاتله حممد على، وانتصرت مصر وضمت بالد الشام وأجزاء من العراق، ومع هذه اإلمرباطورية الن

ت اجليوش املصرية على جيوش العثمانيني ووصلوا إىل مشارف األستانة حارب السلطان العثماين وانتصر عليه حىت وصل إىل حدود تركيا، وانتصر 
إجنلرتا عاصمة العثمانيني، فكادوا يسقطون الدولة العثمانية إال أن مؤامرة دولية حيكت ضد مصر وتعاون السلطان العثماين مع حلفائه األوربيني 

مت البحرية اإلجنليزية مبحاصرة السواحل املصرية للضغط على حممد على بقبول وروسيا والنمسا، وأرسلت روسيا جيشا كبريًا حلماية اسطنبول، وقا
، فكان احلكم فيها وراثيا ألبناء حممد على حىت توىل اخلديو 1833الصلح واالنسحاب من الشام، ومن نتائج ذلك انلت مصر احلكم الذايت يف 

والثقافة والعلم، وقاد تلك احلركة األزهر ورجاله وخرجيوه، كما أسس حممد  وبدأت مصر عهًدا جديدا يف اإلصالح والبناء 1863إمساعيل احلكم 
لفاء على حكم البالد على أكتاف رجال األزهر يف البداية. وظلت مصر تطالب ابستقالهلا الكامل عن الدولة العثمانية ابلذات بعد مشاركتها للح

م، ومن ذلك التاريخ استمرت مصر يف قيادة املنطقة ورايدهتا وأصبح 1872 انتصاراهتم يف معارك القرم، وحصلت مصر على استقالهلا كامال
 للمسلمني قبلة علمية وهي األزهر الشريف الذي كان يواكب كل تطور يف الدولة وهو أحد أعمدة انطالقتها وأركاهنا .
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 محمد عبده األستاذ اإلمام

 
خالل حكم األسرة العلوية برزت أمساء كربى وقامات علمية مضيئة، ومنهم الشيخ حممد عبده رمحه هللا امللقب ابلشيخ اإلمام أو األستاذ     

أ يه الصداإلمام ومبجدد عصره، وقد ظهر يف أواسط وهناايت القرن التاسع عشر جمدًدا شباب اإلسالم ومعيدا له جمده السابق وبريقه بعدما تراكم عل
عز وجل من العثماين، وكان الشيخ رمحه هللا أهم رموز التجديد واإلصالح يف الفقه اإلسالمي، ومن دعاة الوحدة العربية اإلسالمية مبا أعطاه هللا 

اء، فهو أول ذكاء وفطنة وحب وغرية على دين هللا واهتمام بشئون املسلمني يف كل أرجاء األمم اإلسالمية. كان الشيخ أول من تشرف مبنصب اإلفت
وكان من ُمْفٍت يف اتريخ مصر، ملا كان له من مسعة طيبة بني تالميذه يف األزهر الشريف وصيته الواسع الذي بلغ مجيع أحناء الدولة العثمانية، 

وصورته وحماولة إلصاق الصخور اليت حتطمت عليها موجات التغريب والتوجهات األوربية يف وقته، وقاوم بفكره ومؤلفاته وآرائه احلرب ضد اإلسالم 
كتب   التخلف والرجعية ابلشرع احلنيف، وكان من أوائل الذين ردوا على املستشرقني ليدفعوا خطرهم وشرهم عن بالد اإلسالم. وقام الشيخ بتأليف

 وفتاوى عصرية تناسب احلالة اجلديدة املنفتحة للمجتمع املصري بعد انغالقه سنوات طويلة. 
ره التقليديني ابًعا أو نصيبا يف هذا التجديد واإلصالح الفكري الديين والرتاثي، ولكن الشيخ وفقه هللا هلذا فكان من ومل يكن لعلماء عص    

راء والقضاة، احملافظني على اهلوية العربية اإلسالمية ضد موجات التغريب، وأتثر به كل أطراف اجملتمع من سياسيني وأدابء وعلماء ورجال الدين والوز 
بية عوته اإلصالحية أكرب األثر يف تغيري اجملتمع املصري والعريب بعد ذلك للتطوير والتقدم والنهضة، ولقد أتثر به كثريون يف البالد العر فكان لد

ربة يف بالدهم. من أقوال الشيخ املأثورة )إنه مل يوجد يف أمة من األمم من يضاهي الصوفية يف علم األخال وتربية ق واإلسالمية وقاموا بنفس التج
 النفوس وإنه بضعف هذه الطبقة فقدان الدين(, )قد اشتبه على بعض الباحثني يف اتريخ اإلسالم وما حدث فيه من البدع والعادات اليت شوهت

عدهم مجاله السبب يف سقوط املسلمني يف اجلهل( وقوله املشهور عن فرنسا والغرب وعن سلوكياهتم وأخالقهم وعن حال املسلمني املزرية بسبب ب
عن جوهر الدين ومتسكهم ابملظاهر والشكليات فقط )وجدت إسالما ومل أجد مسلمني ويف الشرق وجدت مسلمني ولكين مل أجد إسالما ( وعمل 

ين ابلقضاء الشرعي وجملس األوقاف األعلى وجملس شورى القوانني، ومن املتأثرين به وتالمذته حممد رشيد رضا, حافظ إبراهيم, الشهيد عز الد
لقسام, سعد زغلول, قاسم أمني، ومن مشايخ األزهر حممد مصطفى املراغي ومصطفى عبد الرازق وحممد حمي الدين عبد احلميد، وكان من ا

به ، ومن أهم كتاملناصرين املشاركني يف الثورة العرابية، وقد نفي للخارج بقرار من احملتل اإلجنليزي، ومن أهم كتبه رسائل التوحيد وشرح هنج البالغة
ة اجملحفة حىت اآلن اإلسالم والنصرانية بني العلم واملدنية، وهو يف عالقة الدين ورجاله ابلسياسة والدولة بشكل عام بني دعوات اإلحلاد واملادي

ربالية( وأنه ال تعارض والتجين على التشريعات الدينية، وكان أول من أّصل أتصيالً شرعًيا ملنظومة احلرايت مبفهومها احلديث )ما يطلق عليه اآلن اللي
 اآلن يف بني احلضارة واحلداثة واإلسالم، وأنه دين حيفظ احلرية وحيرتم العلم ويشجع عليه، ووضع الشيخ رمحه هللا أساسا يبين عليه املسلمون حىت

عية والسياسية وربطها ابحلقوق واملسئوليات، ومل يقم أحد قبله بذلك ومن جاء بعده مل يقم  عالقة الدين ابلسياسة ومبنظومة احلرايت املدنية واالجتما
احلرية  ابجملهود الكايف حلل مشكلة انفتاح املسلمني على املذاهب الفكرية والسياسية احلديثة، فقد حل الشيخ مشكلة كبرية يف إميان املسلم وهي

مع عقيدة املسلم، فكان البد من إحداث توافق وإال سيبعد ا ملسلم عن دينه بتطبيقه ملنهج غريب متكامل يعادي املطلقة الغربية فهي ال تتناسب 
عية روحي ة راقية، اإلسالم وال يتناسب مع طبيعة وتراث املسلمني، أو على أقل تقدير ينحصر اإلسالم يف املساجد وخيسر دوره كرسالة توجيهية اجتما

الشرعي لألفكار الغربية احلديثة كالعلم واحلرية واملدنية بقوله  وبذلك يفرط املسلمون يف جانب مهم جًدا من رسالتهم ودينهم، فقام اإلمام ابلتأصيل
من  إن احلرية املطلقة هي هلل وحده ال شريك له، فهو القادرعلى تصريف األمور وحده، وهو اخلالق وهو القاهر فوق عباده، ليخرجنا حممد عبده

فيدة على أساس إميان وعقيدة صلبة راسخة كما قال بعض املؤرخني، فالعرب جدل فلسفي عقيم بني عالقة اإلسالم ابحلرية إىل تطبيقاهتا العملية امل
دعاة العلمانية  أول من عّلم العامل كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين، وذكر الشيخ رمحه هللا يف كتابه اإلسالم بني العلم واملدنية يف الرد على

: إن مل يكن للخليفة ذلك السلطان الديين أفال يكون للقاضي أو للمفيت أو لشيخ اإلسالم الكاملة يف فصل كلي للدين عن الدولة، قال )يقولون
وأقول: إن اإلسالم مل جيعل هلؤالء سلطة على العقائد  –يقصد بذلك شيخ األزهر، فشيخ األزهر يلقبه املصريون بشيخ اإلسالم حىت وقتنا هذا  –؟

وكل سلطة تناوهلا واحد من هؤالء فهي سلطة مدنية قررها الشرع اإلسالمي وال يسوغ لواحد  –لوحي ألهنا اثبتة اتمة ابنقضاء ا –وتقرير األحكام 
ء منهم أن يدعي حق السيطرة على إميان أحد أو عبادته لربه(. وعن احلاكم املسلم كان يرى الشيخ أن سلطته مدنية بوظيفة دينية، وأن لعلما

لمسلمني، وليس من حق احلاكم أن يستأثر بفهم القرآن والسنة وحده وال أن يفرضه على املسلمني، وأن اإلسالم احلق يف الدعوة والتوجيه والنصح ل
تقدميهم األدلة عقيدة املسلم ال حتتاج لوسيط إذا كان ميلك الفهم الالزم، فإن مل ميلك الفهم والعلم واللغة فعليه ابللجوء ألهل العلم واالختصاص مع 

هلم سلطان ديين على األفراد. وإن احلاكم عليه أن جيتهد يف أمور الدين ليقيم العدل الذي يطالبه به الشرع واألمة مًعا. الشرعية لذلك، فإهنم ليس 
استبداله فاحلاكم مطاع إذا ما التزم الكتاب والسنة، فإن اعوّج مت تقوميه ابلنصح، فإن أصر فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، ووجب على األمة 

ي صاحبة احلق والسلطة وعلى األمة حتقيق مصاحلها والسعي إليها، فلهذا احلاكم مدين من كل الوجوه. ويقول إن املسلمني املتأخرين مل وعزله؛ فه
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من  يفهموا مقصد اإلسالم األساسي وهو العلم كما فهمه األوائل، وقد أنفق املسلمون أمواال وثروات وجهوًدا عظمى على العلماء والعلم بداية
م الدين فاء والوالة والوزراء، وأنه جيب أن يتوقف املسلمون عن االكتفاء بشرح الكتب القدمية وأن يستمروا يف البحث العلمي اجلديد وتطوير علو اخلل

إلسالم وجه للتكفري ووجه واحد لعدم التكفري فإن ا 100بشكل كامل. وذكر أن اإلسالم بعيد متاما عن التكفري، وأنه إذا كان هناك مسألة فيها 
ئما هلم أيمر أبن أنخذ وجه عدم التكفري، وكانت للشيخ مواقف سياسية كثرية داعمة لالستقالل واجلهاد ضد احملتل اإلجنليزي. وكعادة املصلحني دا

ء نية بغرض أعداء وخصوم ومنافسون، إما غيورون من مكانة الشيخ وتالميذه أو الجتاهات فكرية مضادة أو مذاهب إسالمية خمتلفة، فبعضهم بسو 
رين به، أو لعالقة بعض رموز التيارات الفكرية عتدلة وآخرون هلم مآخذ على بعض تالميذ الشيخ واملتأث ابلشيخ، وإما   تشويه الرموز الدينية الوسطية امل

 كانت عالقات عابرة فأخذوا األستاذ اإلمام بذنب بعض التالميذ.
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 األزهر القيمة والقامة 

 

كان يتمتع األزهر مبكانة عالية، وهو أحد مراكز القيادة الشعبية إىل   1952األسرة العلوية وحىت إعالن اجلمهورية يف وطوال سنوات حكم     
ضد االحتالل اإلجنليزي ظهر دور األزهر يف قيادة الصفوف والوحدة  1919جوار دوره الديين والعلمي الكبري. ويف الثورة الوطنية الكربى عام 

ب الوقت يف قيادة اجلماهري، ومن علماء األزهر أصحاب الدور البارز يف الثورة فضيلة الشيخ حممد عبد اللطيف دراز رمحه هللا، الوطنية، وجتلى واج
سالمية، فهو قائد األزهر يف الثورة الشعبية، وخطب يف األزهر ويف الكنيسة أيًضا، وكان وكيال لألزهر ومؤسًسا جلماعة الكفاح لتحرير الشعوب اإل

عدها أصبح عضًوا يف جملس األمة، وله مواقف وعمل  رمحه هللا مدرًسا مبعهد اإلسكندرية الديين، وكان عضًوا مبجلس النواب قبل ثورة يوليو، وب
ار ني، وز تضامنية مع الشعوب العربية واإلسالمية، فكان من ضمن العلماء الذين تضامنوا مع املناضل عمر املختار وأرسلوا برقيات للزعماء األوربي

 1922فرباير عام  28حيث انعقد مؤمتر دعم وتضامن مع فلسطني. ويف الفرتة من قيام الثورة واستقالل مصر عن إجنلرتا يف  1931القدس يف 
مدن القناة وحىت قيام ثورة يوليو  1936مرورًا ابحلرب العاملية الثانية ومعاهدة  من  كان  1952بني مصر وبريطانيا وبقاء القوات الربيطانية يف 

، وكان رمحه هللا 1935و 1928األمساء البارزة يف مشيخة األزهر فضيلة الشيخ حممد مصطفى املراغي رمحه هللا، وقد توىل املشيخة مرتني عام 
ر التطور قاضًيا شرعًيا، وينتهي نسبه الشريف إىل اإلمام احلسني رضي هللا عنه. وكان له منهًجا خاًصا يف األسلوب والبالغة والتعبري يواكب عص

قًتا وجمهوًدا ويركز على املعىن واملفهوم بدال من ركاكة أساليب القدماء املعتمدة على تعقيدات الرتاكيب واألسلوب واأللفاظ الغريبة، وخّصص الشيخ و 
قف عزة اإلسالم ضخًما لتأسيس األزهر كمؤسسة ومنظومة يف عهده، وكانت له مسعة ومكانة دولية وليس فقط داخل الدول اإلسالمية، وله مو 

خة وكرامة املؤمن مع امللك جورج اخلامس ملك بريطانيا العظمى، إذ كانت هناك احتفاالت هلا بروتوكوالت خاصة بعضها يتناىف مع طبيعة املشي
 غري هللا( .وجالهلا ومع تقاليد اإلسالم مثل االحنناء والتحية، فرفض الشيخ ذلك وأصر أال ينحين للملك وقال: )ليس يف ديننا الركوع ل

 
كان املد القومي العرويب يف أعاله ومساندة مصر حلركات التحرر حول العامل واملستضعفني من الدول   1952بعد قيام ثورة يوليو     

اتريخ املشيخة كان اإلسالمية، فكان الدور الكبري احملوري لألزهر يف البعثات والوافدين لنشر تعاليم اإلسالم يف كل الدنيا، ومن العالمات البارزة يف 
وكان من املتأثرين  1919فضيلة الشيخ حممود شلتوت رمحه هللا أول من محل لقب اإلمام األكرب من شيوخ األزهر، وكان من املشاركني يف ثورة 

اإلسالم واملسلمني يف عام  ابلشيخ املراغي، وأيد حركة إصالح األزهر، وكان عضًوا يف هيئة كبار العلماء ومدرسا بكلية الشريعة. ومن أعماله خلدمة
ملدنية عقد مؤمتر الهاي للقانون الدويل املقارن، الذي يبحث يف عالقة الشريعة والقانون، وكان عضًوا ابلوفد فقدم حبثا حمكما عن املسئولية ا 1937

التشريع العاملية، وأهنا أصلية وليست أرضية  واجلنائية يف الشريعة اإلسالمية، وقد وافق احلاضرون على اعتماد الشريعة اإلسالمية كمصدر من مصادر
قبل  أو مقتبسة، وأهنا صاحلة للتطور وتعمل على رقي اإلنسان وهذه اجلهود املخلصة محت اإلسالم واملسلمني من عدم اعتماد دينهم وشريعتهم من

الفقهية واملذهبية وتكوين جبهة إسالمية موحدة، واندى اجملتمع الدويل. وللشيخ رمحه هللا جهود هي األضخم يف التقريب بني املسلمني من النواحي 
ما زار إبنشاء جممع عاملي للرد بشكل علمي على االفرتاءات من احلاقدين ضد اإلسالم. وقبل تويل املشيخة عني مراقبا عاما للبعوث اإلسالمية، ك

لتقريب بني املذاهب اإلسالمية قبل أن يصبح شيخا لألزهر، وسار العديد من الدول اإلسالمية. ومن جهوده للتقريب بني املسلمني عضويته يف دار ا
ت على هذا النهج عندما توىل املشيخة، وكان جيتمع ويناقش علماء الطوائف واملذاهب األخرى، وشهد عصره نشاطا ثقافيا وحراكا فكراي وزايرا

زال كثريًا من الفرقة والفتنة وآاثر املاضي واألفكار املغلوطة وانعكاسات متبادلة بني املرجعيات الدينية اإلسالمية املختلفة مما قرب بني الشعوب وأ
 اخلالفات السياسية والتارخيية على املعتقدات اإلسالمية الصحيحة .

 
فتاء وأوهلم فضيلة الشيخ حممد املهدي العباسي رمحه هللا وكان أول حنفٍي يتوىل املشيخة، و      توىل اإلفتاء وكان هناك من مجع بني املشيخة واإل

درجات وهو صغري السن، وكان مقراًب من األسرة العلوية يف هناية القرن التاسع عشر، وأول من وضع قانوان لألزهر قائًما على االمتحان وإعطاء 
فتاء للخديو إمساعيل بضم أموال  األوقاف خلزينة الدولة، علمية وشهادات وأشهرها العاملية وتعطى للعامل، وهي شهادة الدكتوراه، كما أنه رفض اإل

عندما احتلوا مصر، وكان حمًبا للدولة  1882فحافظ بذلك على أموال األوقاف، وله موقف وطين شهري إبفتائه بوجوب اجلهاد ضد اإلجنليز عام 
م حممد عبده، وقد منحه العاملية العثمانية ويرى هلا السمع والطاعة ويفيت بعدم جواز اخلروج على السلطان العثماين، وكان يف جلنة املمتحنني لإلما

لنواوي من الدرجة األوىل قائال: مل أَر يف حيايت أنبه وال أذكى من حممد عبده، وعلي سبيل إصالح التعليم األزهري أصدر يف عهد الشيخ حسونة ا
والشريعة، وكان من رواد علوم الفقه وله نزعة لينظم مراحل التعليم واملناهج. وله مؤلفات يف القانون  1896رمحه هللا أول قانون شامل لألزهر عام 

 إصالحية جتديدية، وله فتوى شهرية بعدم جواز إبطال احلج حىت مع تفشي وابء الكولريا تعظيما حلرمات هللا وشعائر اإلسالم .
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، بدأ الشيخ عمله كقاٍض  1952 ومن أبرز من مجع بني املشيخة واإلفتاء فضيلة الشيخ حسن مأمون رمحه هللا، وكان ذلك بعد ثورة يوليو    

وظل شيخا  1963مت تعيينه مفتًيا مث مجع بني اإلفتاء واملشيخة عام  1955منصب قاضي قضاة السودان، ويف عام  1941شرعي مث توىل عام 
عبة جًدا، فقد كانت دعوات اإلحلاد والشيوع1969لألزهر حىت عام  ية واخلروج عن الدين ، وتوىل الشيخ رمحه هللا هذه املناصب يف أوقات ص

ول والطعن فيه أو حتجيم دوره وتيارات االنسالخ عن اهلوية حتاول تقويض مشروع مصر القومي العريب بعد ثورة يوليو حماولني إخضاع مصر والد
قة بني مفاهيم التطور اإلسالمية لتبعية االستعمار، ولكن ثبت األزهر جبهود رجاله وكان حائط صد حيمي عقيدة املسلمني وتراثهم وحيفظ العال

ية والعربية، وتيارات التقدم واحلداثة وبني حماوالت هدم الدين والتقليل من ثوابته، كما كان للشيخ دوٌر ابرز يف قيادة الوعي الديين للشعوب املصر 
س ودور العلماء يف بناء ثقة  1967ة عام ومن مواقفه الوطنية قيادة األزهر إىل دعم القيادة السياسية يف معاركها ضد العدوان الثالثي وبعد النك

 األمة من جديد وجتديد روابطها ابهلل عزوجل، مما كان له دور كبري يف االنتقال من مرحلة اهلزمية إىل مراحل االنتصار .
 

 عبد الحليم محمود 

 )تحويل األسطورة إلى واقع(
  

هللا، مث ورث املشيخة شيخ االنتصار الذي كانت حرب أكتوبر اجمليدة يف جاء بعد الشيخ حسن مأمون فضيلة الشيخ حممد الفحام رمحه     
يف أول أعوامه ابملشيخة، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد احلليم حممود الشيخ التارخيي لألزهر وابعث هنضته وجمدد شبابه ومؤسس  1973

شيخ رمحه هللا على الدكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية عن احلارث احملاسيب معاهده، الرجل الذي أعاد أجماد األزهر ومحل لواء دعوته اخلالدة. حصل ال
مينا من فرنسا، وكانت تظهر عليه عالمات نبوغ وتفوق على سائر أقرانه من الطالب، ودرس يف جامعة األزهر وصار عميًدا لكلية أصول الدين مث أ

. كان الشيخ رمحه هللا رجال مؤسسًيا تنظيميا إداراي 1970وزارة األوقاف عام عاما جملمع البحوث اإلسالمية، وتوىل منصب وكيل األزهر وتوىل 
هد األزهرية ونشرها مهه األول، فقد مت بناء عديد املعاهد األزهرية يف عهده أكثر من أي شيخ آخر يف اتريخ  األزهر. وكان قديرا، وضع التعليم واملعا

عوته إلقامة دولة العلم واإلميان واستكمال جهود الزعيم مجال عبد الناصر يف القضاء على بقااي الشيخ من املقربني الناصحني للرئيس السادات يف د
األمانة، الشيوعية، فقد حارب الشيخ دعوى الشيوعية اإلحلادية اخلبيثة منذ صغره وهو مدرس يف األزهر يف قريته، فلما ارتقي املناصب استكمل محل 

وضم آالف من املساجد األهلية وانتقى رجال الدعوة حبرص، وكان على تواصل مع أبنائه من اخلطباء والدعاة وكان حريصا على االهتمام ابملساجد 
اضعا واألئمة، فحاول تعزيز جهود األوقاف واإلفتاء واألزهر وجممع البحوث اإلسالمية، فكانت النتيجة تلك النهضة الكربى يف األزهر وخارجه و 

ي ومدرسته هي علوم التصوف السين اليت أعادها للحياة بعد أن تراكمت عليها السنون. عمل على تطوير منظومة منهجه الواضح األخالقي والسلوك
ويرجع الدعوة بشكل كامل، فاستصدر من الرئيس السادات تعديالت لقانون األزهر واضعا مرتبة شيخ األزهر بدرجة انئب للرئيس أو رئيٍس للوزراء، 

 إعادة رائسة الشؤون العربية واإلسالمية واملشتغلني هبا لشيخ األزهر وابلتايل أصبح املسئول األول عن الدعوة اإلسالمية إليه يف األمور الدينية، ومت
إبنشاء هيئة  وشئوهنا، واهتم إبقامة املؤمترات العلمية اإلسالمية ومنها مؤمتر جممع البحوث اإلسالمية، وأقام مكتبة األزهر الكربى واستصدر قرارًا

قيق يف جمال التوحيد والفلسفة اإلسالاأل مية وقاف املستقلة لتدير أراضي األوقاف الزراعية، وقد بلغت مؤلفاته شهرة كبرية ودرجة عالية من التح
لسفي يف فوعلوم التصوف وبعضها ابللغة الفرنسية مثل اإلسالم والعقل والتوحيد اخلالص, اإلسالم وأوراب, أسرار العبادات يف اإلسالم, التفكري ال

عية قبل اإلسالم, النيب والقرآن. وآراؤه السياسية كانت حمل تقدير من اجلميع ابلذات تعديالت قانون األحوال الشخصية الذي كان فيه خمالفات شر 
م يف قضااي مجاعات صدوره فعدله الشيخ وأصلحه وصدر القانون مطابقا متاما للشريعة اإلسالمية، ورأيه يف احملاكم العسكرية أهنا غري مؤهلة للحك

ل اجليش املصري اخلوارج التكفرييني مثل مجاعة التكفري واهلجرة، وأن احملكمة حتتاج قضاة شرعيني. وموقفه رمحه هللا اخلالد من التعبئة املعنوية لرجا
ربون قناة السويس مع القوات املصرية فبشر وعودة االرتباط الكبري بني رجال األزهر واجليش ورؤايه املباركة اليت رأى فيها الشيخ النيب والصحابة يع

 الرئيس السادات ابلنصر الكبري .
 

ا مث ومن أعالم اإلفتاء كان فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف رمحه هللا، وكان رمحه هللا يلقي دروًسا يف األزهر متربًعا، وُعنّي قاضيا شرعي    
مث أعيد لإلفتاء من جديد  1950الشرعية وعضوا هبيئة كبارالعلماء، وبلغ سن التقاعد عام  مدرسا مبدرسة القضاء الشرعي مث انئبا للمحكمة العليا

، وكان يعطي دروًسا وعظات يف مسجد اإلمام احلسني ابلقاهرة، وبعدها عمل رئيسا للجنة الفتوى ابألزهر. ومن أعالم احملققني 1954وحىت عام 
مد شاكر رمحه هللا، ولقب إبمام احملدثني وعمدة احملققني ومشس األئمة وأيب األشبال، ولد رمحه هللا وعلماء احلديث يف مصر والعامل اإلسالمي أمحد حم
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ودرس على املذهب احلنفي، وقام  1917ودرس ونشأ يف األزهر الشريف، وكان عضو احملكمة العليا للقضاء الشرعي، وانل العاملية  1892
 . 1958يف علم احلديث، وتويف رمحه هللا  العالمة أمحد شاكر بشرح وحتقيق أمهات الكتب 

يف العصر احلديث حافظ العلماء على نفس السرية احلسنة واملسلك احلميد جلهود السابقني ومنهم فضيلة الشيخ حممد زكي إبراهيم رمحه     
صر احلاضر لينقيها من الشوائب والشركيات وهو رائد العشرية احملمدية وجمدد علوم التصوف السين يف الع 2008هللا، وانتقل إىل رمحة هللا عام 

الم والدجل واملخالفات، وقام بتوحيد العشرية احملمدية لتكون جبهة السادة األشراف من نسل آل البيت يف خدمة قضااي أمتها وعمال لعزة اإلس
وأًما، وكان ممن صدق فيهم احلديث )خري الناس واملسلمني، ونشر العلوم الشرعية. لقب الشيخ بزكي الدين وأيب الربكات، وهو حسيين النسب أاًب 

، وكان 1930من طال عمره وحسن عمله( وقال تعاىل )ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلا( وقد حصل على شهادة العاملية عام 
له انتشارًا واسًعا ابلذات بني الشباب، وأسس املؤمتر الشيخ رمحه هللا غزير الكتابة واإلنتاج الفكري يف كافة املدوانت واملطبوعات اإلسالمية، مما حقق 

لتصوف الصويف العاملي مما كان له صدى دويل واسع يف حماوالته إلعادة الرونق للتصوف السين، وأسس مؤسسة املرأة املسلمة، ومن كتبه: أجبدية ا
ألرواح بعد املوت, اخلطاب، وله دواوين شعرية راقية ومنها ديوان اإلسالمي, األربعون حديثا ردًعا للطوائف املكفرة اآلمثة, أصول الوصول, حياة ا

فحام، قضااي الوسيلة والقب ور، ومن أقواله البقااي وديوان املثاين، ومن كتبه أيًضا عصمة النيب وجناة أبويه وعمه, قضية اإلمام املهدي, اإلفهام واإل
هتييج، والهو الذكر أبلفاظ ساذجات حمرفات وال صعق وتشنيج ومواكب راايت املأثورة )ليس التصوف رقص الراقصني وال طبل وزمر وتصخاب و 

وال هو العمة الكربى وال ِسَبح حول الرقاب والتعطل وادعاء الوالية، وال نسب البهتان إىل النيب وال مظاهر آاثم  –هللا –ملونة فيها ما يغضب الداّين 
ة يتناقلوهنا كالببغاوات، وإن الصواب واحلق وحده فقط هو ما جاء به النيب، وإن التصوف املوالد أو تكاثر برجال خريهم عوج أو فلسفات فارغ

احلقيقي الصحيح هو سر هللا مينحه من قد أحب، وهو أخالق ومعرفة وذكر وفكر وأتمل وروحانية، فالتصوف هو فقه الدين قاطبة، وهو مربوط 
 (.موثق ابلقرآن، والتصوف هو حتقيق اخلالفة يف أرض هللا

 
تعترب املدرسة السلفية اجلديدة من االجتاهات اإلسالمية احلديثة، وليست مصرية أصيلة وإمنا هي قادمة من بالد احلرمني بعدما وضع      

سلفية لبذرهتا األوىل حممد بن عبد الوهاب وحممد بن سعود، وجتسدت يف قيام اململكة العربية السعودية على يد عبد العزيز آل سعود، ولكن كان ل
يف مصر يف مصر ابٌع وقامات أتثروا مبدرسة أهل احلديث التقليدية، ومن التيارات السلفية ما يطلقون عليها السلفية غري احلزبية، ومن أعالمها 

نهج السلفي غري فضيلة الشيخ حممد سعيد رسالن حفظه هللا، ويكين أبيب عبد هللا ويطلق عليه املخالفون ملنهجه اجلامية أو املداخلة، وإن كان امل
عًدا عن التكفري والعنف واإلرهاب، واألكثر تعايشا مع الشعوب املسلمة ألنه يشجع على االستقرار . احلزيب هو األفضل وهو األكثر سلمية وب

الً يف والشيخ رسالن من أهم علماء احلديث يف مصر، وهو من أفاضل العلماء وأكثرهم تقوى وأفضلهم لفظا وعبارة، ومن أقل الناس دخو 
يف قريته الصغرية بدلتا مصر حيّصل العلم ويعلمه لطالبه، وكان بعيًدا عن منازعات السياسة  60مشكالت، وعاش سنوات عمره اليت قاربت ال

املاجستري  واحلزبية، وخترج الشيخ يف جامعة األزهر يف كلية الطب، مث حصل على ليسانس اآلداب من قسم اللغة العربية فرع الدراسات اإلسالمية، مث
 يف علم احلديث، مث الدكتوراه يف علم احلديث أيًضا، كما حصل على إجازة يف إسناد األحاديث الصحيحة .

 
كثريون جمدد القرن العشرين، فقد   أما يف مدرسة الفقه والتفسري ظهر إمام الدعاة فضيلة الشيخ حممد متويل الشعراوي رمحه هللا، ويعتربه    

ع أن يفهمه بلغت شهرته العامل اإلسالمي كله وتفسريه للقرآن هو األجود واألفضل واألمشل، وأيخذ به املسلمون يف الدول العربية واإلسالمية ويستطي
سرياته وحلقاته الرجل البسيط والفقيه العامل على حد سواء بلغته العلمية البسيطة السلسة، وقد أعطاه هللا قبو  ال وحضوًرا الفتا ظهر بشكل كبري يف تف

نني لقربه مع على التلفزيون، وال تزال تعرض يف مجيع الدول اإلسالمية، يتميز تفسري الشعراوي ابملنطقية والعقالنية والبالغة، فقد صقلته جتارب الس
ى السلفية عندما ذهب للسعودية وذاع صيته هناك، وعاش ابجلزائر فرتة يف البالد اإلسالمية املختلفة، فقد نشأ صوفًيا أشعراي يف مصر، مث تعرف عل

ذ عجز علماء بعثة األزهر والتقى بعلمائها، كما عمل وزيًرا لألوقاف يف عهد الرئيس السادات، وكان له سبٌق حفَظ هللا به اإلسالم يف شريعة احلج، إ
فأرسل رسالة للملك يوضح له فيها طريقة التوسعات مع حفظ أساسات الكعبة السعودية عن حل قضية مكان حجر إمساعيل بسبب التوسعات، 

راوي منحازًا ومواقعها املوجودة حاليا. وخواطر الشعراوي أحد أشهر الكتب اليت يدرسها الطلبة يف املدارس يف مقررات الرتبية الدينية، ومل يكن الشع
دة عن مناطق اخلالف بني املدارس اإلسالمية املختلفة، وإن كان للمذهب األشعري بصمته ملذهب دون اآلخر أو تياٍر، فكانت تفسرياته حمايدة بعي

م الدفاع الكربى، وكان الشعراوي شديد احملبة لإلمام احلسني الذي سكن جبواره يف القاهرة، وأما عالقته ابلسياسة والشخصيات العامة فقد كان دائ
قات الوسطى يف العامل العريب وهم مجهوره، فخاض معارك فكرية انتصر فيها مع كبار الكتاب. قد أثرت عن اإلسالم منحازا للتيار الوطين حمًبا للطب

م نشأته الوفدية وحبه هلذا احلزب ولسعد زغلول وبعده مصطفى النحاس وتقارب الشعراوي مع اإلخوان يف بداايهتم، ولكنه سرعان ما كره منهجه
 صول للحكم وإهانتهم واحتقارهم الرموز الوطنية.وتركهم لرتكيزهم على السياسة ومههم الو 
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 محمد رشيد رضا 

 
ومل تكن مصر وحدها اليت شهدت حركة اإلصالح والتغيري يف الفكر اإلسالمي، فقد كانت بالد الشام هلا نصيب من ذلك من خالل     

، تلقى يف صغره العلوم الشرعية واللغة 1935هبا دفن عام يف القلمون، وانتقل إىل مصر و  1865الشيخ حممد رشيد رضا رمحه هللا املولود عام 
هنضت فيه العربية والرايضيات، وكان مهموما هبموم أمته ومعاانهتا بسبب تردي أحوال الدولة العثمانية وأتخر املسلمني بشكل كبري يف الوقت الذي 

الح، إال أنه ورغم أتثره ابلشيخ  1897أوراب وتفوقت. حصل الشيخ على إجازة التدريس عام  اإلمام حممد عبده ودعوته املنفتحة للتجديد واإلص
ماعات ظل مييل إىل الفكر السلفي األصويل، وقد أسس جملة املنار على هنج العروة الوثقى حملمد عبده، وكانت له آراء يف اإلسالم السياسي واجل

مرشدها األول، ومن أسباب شهرة الشيخ حممد رشيد رضا انضمامه جملال اإلسالمية وحكم الشريعة، وأتثر به حسن البنا مؤسس اإلخوان املسلمني و 
قادرة على  الصحافة ودفاعه عن معتقداته والتيارات اإلسالمية يف الصحافة، وركز الشيخ رمحه هللا على الرتبية والتعليم كسبيل إلنتاج أجيال مسلمة

فسري القرآن الذي بدأه الشيخ حممد عبده، إال مواجهة حتدايت احلياة احلديثة، فأنشأ مدرسة دار الدعوة واإل رشاد لتخريج وتدريب الدعاة، وأكمل ت
منه ابملوت  أن املوت مل ميهله أن يكمل تفسري القرآن كامال، وكان قريب الصلة ابألسرة السعودية، وآخر ما قاله )فنسأله تعاىل أن جيعل لنا خري حظ

 على اإلسالم ( اللهم آمني .
 ضية القدس أمني احلسيين وق

كان الصراع على فلسطني صراعا أبداًي بني الشرق والغرب طوال فرتات التاريخ، ويف القرن العشرين كان صراًعا بني العرب واملسلمني من      
كان الشعب   جهة وبني الصهيونية واملاسونية من جهة أخرى، وهذا الصراع صراع حضاري ثقايف اترخيي قبل أن يكون سياسًيا أو عسكراًي، ودائما

محه الفلسطيين يف مقدمة املضحني من أجل كرامة وعز اإلسالم وعلى رأس رجال الدين الفلسطينيني كان فضيلة الشيخ أمني احلسيين مفيت القدس ر 
ه هللا على هللا، وكان احلاج أمني من أشد معارضي ومقاومي الكيان الصهيوين ومن قبله ضد االنتداب الربيطاين على فلسطني، ونشأ الشيخ رمح

عداد ا لدعاة، العلوم الشرعية وأتقن اللغة الفرنسية وجاء إىل مصر ليتعلم يف األزهر الشريف، وفيه خترج وانضم ملدرسة الشيخ حممد رشيد رضا إل
عية يف فلسطني وهي أول مج 1915. أسس النادي العريب عام  1917وبسبب احلرب العاملية األوىل كان من قواد الثورة ضد الربيطانيني يف عام 

ترأس اجمللس اإلسالمي األعلى لفلسطني وهي أعلى سلطة دينية متثل القضاء واإلفتاء والشئون  1922ومنشأ احلركة الوطنية الفلسطينية، ويف عام 
ة املنوطة إبعمار ترأس اللجن 1929الدينية والدعوية بفلسطني، كما توىل منصب قاضي قضاة فلسطني، وقام بتاسيس الكلية اإلسالمية ويف عام 

ترأس مؤمتر العامل اإلسالمي الذي كان معنيا بقضية فلسطني، قام مبحاوالت متعددة إلرشاد  1931وترميم املسجد األقصى وقبة الصخرة، ويف عام 
الفدائيني، وكان رئيسا  السكان العرب من بيع أراضيهم لليهود الصهاينة، ومل ينس اجلهاد املسلح فقد شارك يف أتسيس جيش اجلهاد املقدس لتدريب

وبتكليف من اجلامعة العربية ترأس اهليئة العربية العليا لفلسطني أو حكومة فلسطني، وعمل على  1946للجنة العربية اخلاصة بفلسطني يف عام 
األعمال الفدائية ضد  أعلن حكومة عموم فلسطني ودستورها وظل ينسق 1948توسيع اتصاهلا ابلعامل وافتتاح مكاتب هلا يف اخلارج، ويف عام 

يف قيادة واعية  احملتل. ولقاءاته مع الزعماء العامليني ابلذات لقاؤه مع هتلر أعطى انطباعا دوليا على ثقل كفة العرب ورجوح كفة الفلسطينيني متمثلني
سا مقابل االستقالل وإهناء االنتداب الربيطاين، مثل احلاج أمني احلسيين، وحاول جاهدا قبل هزمية أملانيا التنسيق معها لتكوين جبهة ضد إجنلرتا وفرن

ر من مرة وكان هو الواجهة السياسية، وعبد القادر احلسيين هو قائد العمليات العسكرية وظل مقاوًما حىت بعد النكسة، ومت استهدافه ومطاردته أكث
قضية فلسطني ومنها متثيله لفلسطني يف مؤمتر ابجندونج لعدم  من قبل سلطات االحتالل اإلجنليزي والعصاابت اليهودية، وكان كثري األسفار لتعزيز

 االحنياز، وظل حىت وفاته رمًزا للقومية والعروبة والغرية على اإلسالم .
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 الشيخ الشهيد 

 
فيها هذه النفحة والفقه  إن كنا يف القرن العشرين أو احلادي والعشرين ومل ندرك علماء وقمم األئمة السابقني، فإن الزمان جيود علينا بفلتات    

، والفهم ملقاصد الشريعة، هو فضيلة الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي رمحه هللا، الشيخ الشهيد الذي مات يف مسجده وهو يعلم الناس كالم هللا
يف العامل اإلسالمي، وللشيخ  مات بني طالبه وبني كتب القرآن والسنة. الشيخ البوطي ليس من أعالم سوراي فقط بل هو من أعالم املنهج األشعري

كتااًب يف الشريعة والتصوف والفقه وعلوم االجتماع واحلضارة، والشيخ رمحه هللا كان رئيس احتاد علماء الشام، وأشهر كتبه:   60رمحه هللا أكثر من 
اركة ال مذهب إسالمي. أجاد الشيخ اللغات اجلهاد يف اإلسالم كيف نفهمه وكيف منارسه, احلكم العطائية شرح وحتليل, السلفية مرحلة إسالمية مب

وحصل على شهادته منها مث  1955العربية والكردية والرتكية وتعلم علوم التصوف والعقيدة يف صغره وانضم إىل كلية الشريعة ابألزهر الشريف 
عمادة كلية الشريعة يف دمشق مث رئيس ، وتدرج يف املناصب اجلامعية والتدريسية حىت وصل إىل 1965حصل على الدكتوراه يف علوم الشريعة 

بني  العقائد واألداين هبا، إضافة إىل عضويته يف عديد احملافل اإلسالمية الدولية واملؤمترات األخرى. وكان للشيخ مبادرات ووساطات مصاحلة
 ري املسجد. وسقط دمه على مصحفه يف تفج 2013املعتقلني وبني احلكومة السورية لإلفراج عنهم حىت قتل الشيخ يف 
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 عبد العزيز بن باز 

 
يعترب خرج من بالد احلرمني علماء كبار يف املدرسة السلفية وحتديًدا الفكر الوهايب، وعلى رأس هؤالء الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا، و     

سبب علمه الغزير وبعد آرائه عن التكفري واحلزبية ابن ابز علما من أعالم الفقه احلنبلي واملدرسة السلفية اجلديدة، وهو من أسباب علو شاهنا ب
ويعترب أغلب دعاة السلفية اجلديدة تالميذ له، ولكنه تفوق  1999وحىت وفاته  1992والشطط، وشغل الشيخ منصب اإلفتاء يف السعودية يف 

الميذ الذين أيخذون عنه العلوم الشرعية، ومل يتمتع برفاهية عن اجلميع حبياته اخلشنة اجلافة البسيطة املتواضعة، فلم يكن له إال حلقات العلم وكثرة الت
صيته وتفوقه  ورغد رجل يف مكانته ومل يكن خمالطًا للحياة املادية السريعة املتطورة من حوله، فقد عزل نفسه وكرس وقته للعلم والدعوة وهذا سر ذيوع

ل األخرى يف فتاويه وآرائه، وابن ابز ليس من العقليات اجلامدة املتخلفة، بل كان وكثرة تالميذه وبعده عن السياسية والتدخل والتعليق يف شئون الدو 
ة يف جمتمع القبيلة يتسم بعقلية مرنة حتليلية أكثر من غريه من علماء السعودية، وإن كانت آراؤه حمافظة أصولية وفيها أتثر كبري ببيئته البدوية الصحراوي

إال أن هذا ال يعيبه فالفقه ابن بيئته والفقيه تتأثر آراؤه ابلبيئة، وإن كانت آراء الشيخ تناسب متاما طبيعة الذي يشكل العرف السائد يف اململكة، 
ية اجملتمع السعودي وال تناسب طبيعة اجملتمعات احلضارية يف دول عربية أخرى، فان هذا ليس بنقيصة لرجل عامل يتحرك من خلفية فكرية وتراث

الفة لغالبية آراء املسلمني يف بعض النقاط واملسائل فإن اخلالف يف اإلسالم أمر طبيعي جًدا، والبن ابز كتب عديدة غزيرة معينة، وإن كانت آراؤه خم
عنها ورسائل كثرية أثرت يف املسلمني بشكل عام ويف السعودية ودول اخلليج بشكل خاص، وإمجاال فإن حرص ابن ابز رمحه هللا على السنة ودفاعه 

حيسب له وحىت إن اجتهد فأخطأ أو أصاب فإن إسهاماته يف الفكر اإلسالمي يف اجملاالت ذات االتفاق جيدة  –ة نظره على األقل ولو من وجه –
ومفيدة بغض النظرعن نقاط اخلالف، كما أن اخللق احلسن واألدب اجلم والتواضع الشديد البن ابز كان مسة أساسية فيه، كما شغل مناصب يف 

لتدريس يف اجلامعة اإلسالمية، وله ابع كبري يف العمل اخلريي. أما ما أيخذه املسلمون الوسطيون أو حىت غري السلفيني على آراء القضاء الشرعي وا
ودورها  ابن ابز فإنكاره علوم التصوف وفروع العرفان والروحانيات وأي اجتاه فلسفي أو عقالين، وإنكاره لالجتاه القومي العريب وحتجيمه للمرأة

مع اجملتمع السعوديوحقو   قها ومتسكه ببعض املظاهر مثل بعض تفاصيل اهليئة اخلارجية كالشكل اخلارجي والثياب، إال أن كل هذه اآلراء تتناسب 
غري الثقا تمعية فة اجملومع العادات والتقاليد والعرف السائد هناك يف جمتمع حمافظ، وهي ابلقطع أفضل اآلراء املتناسبة معهم يف هذه املرحلة حىت تت

مع اجملتمعت املدنية احلضارية يف ا لعامل السائدة، ولكن هذه اآلراء انفردت هبا املدرسة السلفية اجلديدة وليس كل املسلمني، فهي ال تتناسب 
هب األربعة اإلسالمي، ولكن هذا ال يعين بطالهنا وفسادها فهي وجهة نظر واإلسالم دين يسر والفقه اإلسالمي يسع اجلميع، وهلذا نشأت املذا

 وتنوعت اآلراء بني املسلمني منذ القرون األوىل لإلسالم، وكان ألهل العراق إفتاء خمتلف عن أهل املدينة عن أهل مصر عن الشام وهكذا. 
دهتم، ولكن للجميع حق الدع     وة ملذهبه وابلتايل املشكلة ليست يف ابن ابز بل يف حماوالت البعض إجبار املخالفني هلم على آرائهم واجتها

 وفكره، والبن ابز مواقفه املشرفة يف دعم قضااي اجلهاد ورفع الظلم ضد املسلمني يف العامل.
 

افظ ومن أبناء السعودية أيًضا الدكتور حممد عبده مياين رمحه هللا، وضرب حممد عبده مياين مثاال رائعا لرجل متفتح العقل يعيش يف جمتمع حم    
يم اإلسالم املتسامح بني بعض اآلراء املتشددة املتزمتة يف السعودية، وقام مياين بتقدمي صورة مغايرة عن السعودي مثل السعودية وكيف يعيش بق

ن السلفي الوهايب وهي صورة املعتدل الوسطي املتناغم مع السلفية بدون مشكالت وبدون حتفظ بينهم، فكان صوفًيا بال طريقة رقيق الكالم حس
سنة، ليس من املغالني يف األولياء، وكان أشعري املنهج ومل يناصر أهل البدع، وكان وجًها آخر مسحا يف السعودية بني أهل األسلوب حمافظًا على ال

بة، وأّلف يف ذلك السلفية، وكان ممن أتثروا إبمام الدعاة الشيخ الشعراوي رمحه هللا، وكان عبده مياين حمًبا للسنة حبا شديًدا ولسرية آل البيت والصحا
ة الثقافة كتب كتًبا جيدة معتدلة ليست فيها خمالفات، وأثر يف اعتدال الثقافة والفكر السعودي وأخذها بعيدا عن الغلو والتطرف أثناء توليه وزار و 

ط املشجع لذلك، واإلعالم حمداث بعض التوازن مع السلفيني املتشددين، ويف عهده كانت شعبية السعودية يف ازدايد كبري بفضل الرسائل اإلجيابية واخل
دارس وللراحل الكبري إسهامات يف مجع علماء غري سعوديني واستضافتهم يف اململكة وعقد لقاءات ومؤمترات إسالمية لتقريب وجهات النظر بني امل

 الفكرية اإلسالمية املختلفة، وكان من أشد املهتمني بقضااي األقليات اإلسالمية والعمل اخلريي .
 

ليت يستبشر هبا املسلمون السيد حممد السقاف ببشاشة وجهه وما فيه من نور وروحانية ورقة وعذوبة يف األسلوب، وللشيخ من وجوه اخلري ا    
الدعوة جذور مينية إال أنه أحد أفضل الدعاة السعوديني الشباب. يعتمد السقاف يف أسلوبه على احلكمة واملوعظة احلسنة، كما أن جهوده يف جمال 

قبل عليه الشباب املسلم املعتدل يف أفريقيا وحول  العامل من أبرز اجلهود، فقد زار بلداان كثرية وله متابعة جيدة على الوسائل التكنولوجية احلديثة، وي
 من مجيع أحناء الوطن العريب، كما أن له مؤلفات كثرية وحلقات تلفزيزنية تتسم ابالعتدال والوسطية والعمل على نشر السنة الصحيحة وجذب

 باب إليها من خالل مدرسة سلوكية أخالقية راقية وأمهها سلسلة "فاتبعوين" لنشر السنة بني شباب املسلمني .الش
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ورأيهم  كان دائما العراق بلد الشموخ وأهله كرماء أحرار فضالء جيهرون ابحلق، ومن رجال العراق الذين ثبتوا ومل تغرهم الدنيا فيغريوا كلمتهم     
فضيلة الشيخ حارث سليمان الضاري رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة، وهو من خيار علماء املسلمني ورجال العراق الذين جتري يف  أو ينحنوا لغري هللا

مصر ودرس  عروقهم دماء العروبة والقومية والغرية على اإلسالم وعلى كلمة هللا وحرماته، حفظ الشيخ رمحه هللا القرآن يف بداية حياته مث جاء إىل
، وعاد 1978، وحصل على ليسانس أصول الدين واحلديث والتفسري مث املاجستري والدكتوراه يف شعبة احلديث عام 1963الشريف يف  ابألزهر

عاًما وعمل يف جامعات عربية  32للعراق وعمل ابألوقاف وتدرج يف املناصب وعمل ابلتدريس يف جامعة بغداد، وقضى يف التدريس أكثر من 
عاد للعراق وأسس هيئة علماء املسلمني ابلعراق لتكون متحداث ابسم الشعب  2003االحتالل األمريكي الغاشم للعراق يف  وإسالمية أخرى، وبعد

ق، العراقي وحمافظة على حقوق أهل السنة والعرب بشكل خاص من مشاريع التقسيم األمريكية، ومن حماولة إيران فرض سطوهتا ونفوذها على العرا
سلمني من أهم اهليئات املعارضة لالحتالل األمريكي وللطائفية املتفشية من احلكومة اجلديدة العميلة وكل حماوالت تقسيم وكانت هيئة علماء امل

اريع العراق ودعمه للمقاومة الوطنية يف الظاهر والباطن والسر والعلن وابلكلمة وابلسالح وابإلفتاء وبكل السبل ضد األمريكي احملتل وضد مش
حمًبا اين األجنيب وتدخله يف شئون العراق، وحىت ضد حكومة املالكي الطائفية املذهبية اخلبيثة، ومل يكن رمحه هللا داعيا للفتنة وإمنا كان العمالة لإلير 

فض االعتصام السلمي واالحتجاج الراقي ألهايل األنبار وشكايتهم من ت فري واإلرهاب حىت قام املالكي ب عمد لبلده وعروبته رافضا تيارات التك
تفجريية احلكومة إذالهلم وغبنهم حقوقهم ومعاملتهم كمواطنني من الدرجة الرابعة، وله رأي واضح يف العيش املشرتك مع الشيعة وجترمي األعمال ال

الالعنفية ضدهم وأعمال القتل واإلرهاب وأن العراق شعب واحد واالعتصام يف ساحة واحدة مع خطبة مجعة موحدة هي طريقة يف املقاومة السلمية 
أبناء  وتوحيد الكلمة إمنا يفهمها شخص وطين له عقل راق وليس طائفًيا كريًها خبيًثا مثل املالكي الذي فض اعتصامهم ابلقوة، وكان الشيخ يوجه

فريية  العشائر لصد تيارات التكفري مثل داعش وغريها، وكانوا يصدوهنم ويقون العراق واملنطقة خطرهم، حىت أزاهلم املالكي فاندفعت التيارات التك
 ودفن ابألردن . 2015والداعشية تقتل وتسلب أراضي العراقيني، وتويف رمحه هللا يف عام 

 
الدعوة دائما وأبًدا عرب التاريخ اإلسالمي كان هناك رموز للبذل والعطاء واإلنفاق يف سبيل هللا، ويف هذا الوقت املعاصر يعترب اإلنفاق على     

من  أو على األقليات يف دول االضطهاد من أكرب أنواع اجلهاد والرب لقول النيب صلى هللا عليه وسلم )لئن يهِد هللا بك رجال واحًدا خري لك لإلسالم
رمحن بن محود لالدنيا وما فيها( لذلك فإن قضية املسلمني اجلدد من أولوايت األمم املسلمة. ومن أبرز الرموز اإلسالمية يف هذا اجملال الدكتور عبد ا

.ولد مفخرة الكويت يف  2013السميط رمحه هللا، مؤسس مجعية مسلمي أفريقيا اليت صار امسها بعد ذلك مجعية العون املباشر، وتويف رمحه هللا يف 
 11لتقديرات حوايل عاما يف الدعوة إىل هللا يف قلب أفريقيا، وأسلم على يديه ماليني من األفارقة )طبقا لبعض ا 29وقضي أكثر من  1947عام 

مليون(. خترج من جامعة بغداد وحصل فيها على بكالوريوس الطب واجلراحة مث دبلوم األمراض الباطنية واجلهاز اهلضمي من جامعة ليفربول 
وجلنة  1976وأكمل الدراسات العليا يف جامعة ماكجل الكندية. وقد شارك يف أتسيس مجعية األطباء املسلمني يف أمريكا الشمالية  1974

وعضو مؤسس يف اجمللس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة وعضو يف مجعية النجاة اخلريية الكويتية  1980مسلمي مالوي يف الكويت عام 
ت أمنية ابواهلالل األمحر الكوييت، إضافة إىل مجعيات وهيئات تعليمية وخريية يف بالد خمتلفة، وقد تعرضت حياته للخطر أكثر من مرة ما بني اضطرا

هبا يف سبيل عن طريق امليليشيات املسلحة أو احليواانت املفرتسة والبعوض القاتل، وقد حصل على عديد من اجلوائز التقديرية والتشجيعية ولكنه تربع 
 الدعوة . 

 
ثر أن )اإلميان مياين واحلكمة ومل تكن اليمن بعيدة عن ساحة العمل اإلسالمي وعن تقدمي العلماء يف الدعوة لدين هللا، فقد ورد يف األ    

بن حممد بن سامل ميانية( ومن أبرز الدعاة اليمنيني يف الفرتة األخرية والذين انلوا مسعة دولية واسعة يف األوساط اإلسالمية فضيلة الشيخ احلبيب عمر 
ة ترمي وعضو اجمللس األعلى االستشاري ملؤسسة طابة ابعلوي العامل والداعية الشافعي األشعري، وهو عميد دار املصطفى للدراسات اإلسالمية مبدين

ت يف أبوظيب. بدأ طلب العلم من صغره وتتلمذ على يد أكابر العلماء واملشايخ، كما حصل على إجازات علمية وله دروس وحماضرات كثرية وحلقا
ة اليت يقصدها املسلمون من طلبة العلم من دول كثرية تلفزيونية ابلذات من دار املصطفى للدراسات اإلسالمية اليت أصبحت إحدى الوجهات العلمي

إضافة  خباصة من دول آسيا، ومن أهداف دار املصطفى حتصيل وحتقيق علوم الشريعة اإلسالمية ابلسند املتصل عن العلماء مث التابعني مث الصحابة.
سلم والدعوة إىل كتاب هللا وسنة رسوله ونشر علوم الدين والتقريب بني إىل علوم األخالق وتزكية النفس والتحلي ابآلداب النبوية ونشر قيم اجملتمع امل

 املسلمني عن طريق الوسطية واالعتدال والسماحة والرمحة ونشر السالم بني املسلمني، والشيخ حيظي بتقدير يف أغلب الدول اإلسالمية، ومن
 ي, ثقافة اخلطيب .مؤلفاته: نور اإلميان من كالم حبيب الرمحن, شرح منظومة السند العلو 
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 مل يكن مشال أفريقيا وبالد املغرب العريب غائبني عن مستوى الدعوة اإلسالمية بل كان احلضور الدائم ومنبع احلكمة طوال التاريخ ومصدر    
فشمال أفريقيا عرف بعلوم التصوف الثراء والتنوع سواء وقت احلقبة األندلسية وغالبية األفكار اليت اعتقنها أهل املشرق، كان للمغاربة أتثري فيها، 

عربية واألمازيغية اترة واترة أخرى ابلفكر اإلمساعيلي وابلفكر السلفي، وكلها مدارس اكتسبت طابع الثقافة املغاربية الواسع واملرن ومتعدد األطر بني ال
البه، واملغرب من الدول القليلة اليت امتزج تراثها الصويف ابملدرسة واألندلسية وغريها. واململكة املغربية عرفت مبيلها للعلوم وتركيز احلكام على العلم وط

ني الفقه السلفية الوطنية، فكسرت حدة السلفية وختطت كالسيكية الصوفية، وكان علماء مشال أفريقيا يتأثرون ابلفقه املالكي وحيت اآلن، فمزجوا ب
صحيحهم حلركة التصوف مبا أدخلوه من أفكار سلفية للقضاء على املخالفات. والتصوف، فكان علماء املغرب علماء موسوعيني حبق ويتميزون بت

دثي ومن كبار العلماء األجالء يف اململكة املغربية فضيلة الشيخ أبو شعيب بن عبد الرمحن الدكايل الصديقي رمحه هللا، ويعترب آخر حفاظ وحم
ه هللا يفيت ابملذاهب األربعة، كما ألقي دروًسا يف احلرم املكي الشريف وألقى دروًسا املغرب، وكان فقيًها على درجة كبرية من العلم، وكان الشيخ رمح

وتتلمذ على يديه  1878ابألزهر الشريف وجبامع الزيتونة التونسي، وهي إجنازات قليل أن جتتمع لعامل واحد، كما توىل وزارة العدل. ولد الشيخ 
ملوك وهم  3 بناء املغرب احلديث، فأحرز الرايسة العلمية والدينية يف القصر امللكي املغريب يف عهد جيل من العلماء والفقهاء واملفكرين أسهموا يف

عبد احلفيظ بن احلسن ويوسف بن احلسن وحممد اخلامس الذي كان شديد القرب منه. وتعلم العلوم الشرعية يف صغره من علماء املغرب وأخذ 
رس يف األزهر الشريف ومكث فيه مدة طويلة، وانتقل إىل مكة املكرمة وحظي فيها ابلرتحاب والتكرمي، عنهم الفقه واحلديث، مث جاء إىل مصر ليد

فذاع صيته وهتافت عليه العلماء واألعيان وطلبة العلم،  1907مث زار عديد البالد اإلسالمية كالعراق واليمن واهلند، مث عاد إىل مدينة فاس يف 
أته الصوفية إال أنه كان من كبار دعاة السلفية وأعلن عن دفاعه عن السنة وتنقية  معتقدات املسلمني من البدع واجلهل واخلرافات، ورغم اجتاهاته ونش

احلال حىت بعد  الوطنية املغربية املتأثرة اببن حزم ومذهبه الظاهري. إن ليبيا مهزة الوصل بني املشرق وابقي دول املغرب العريب. وظلت ليبيا على هذا
ح، القذايف واهنيار الثورة الليبية وفشلها ومتزق الوطن ووقوعه يف النزاع الداخلي وسيطرة املتشددين واجلهاديني والتكفريين ومحلهم السال انتهاء حكم

ومنهم من انضم لداعش وآخرون ابيعوا، ولكن يد الغدر واإلرهاب قتلت الشهيد كمال حسن بزازة بسبب خطبة ألقاها يف بنغازي، وقليلون هم 
ضباط السلفيون، ولكن العقيد كمال كان من طالب العلم على املنهج السلفي الذي ال يرضى التخريب والتكفري وال البدع والسفك الدماء، ال

 فأرادوا أن يكتموا صوت احلق بعد أن صدح به الشهيد، وقاموا بتفجري سيارته وهو خارج من صالة الظهر، وإن خطبته األخرية قد أبكت ماليني
ني، ودخل غرفة العمليات قائال )لست أابيل حني أموت مسلًما( وعمل مستشارًا لوزارة الداخلية للشئون اإلسالمية، ويف تسجيل منسوب إىل املسلم

الذي  الشيخ كمال قبل وفاته عن اخلطبة اليت اغتاله التكفرييون بسببها )فإنه مهما احلولكت الظلمة فالبد للشمس أن تشرق يوما ما ويصفو اجلو
دان طاملا تكدر، وسيتبدد الظالم الذي طغا وانتشر وستختفي زعامات الباطل مغلوبة مدحورة وسيظهر احلق ويزهق الباطل, اللهم من أرادان وبال

هللا إذا من شهادة ال إله إال  -التكفرييني–وديننا بسوء فاجعل كيده يف حنره، اللهم شل يده واقصم ظهره واجعله عربة للمعتربين. أين يذهب هؤالء 
اتوا على جاءت يوم القيامة حتاج عن صاحبها، فإىل هللا املشتكى من انبيتة أغرار وشرذمة أشرار حداثء األسنان سفهاء األحالم ركبوا رؤوسهم وافت

في هب ا لؤما ودانءة أن ينشأوا والة أمورهم وعلمائهم وهاموا زهًوا وتيًها وغرورًا فخرقوا سياج أمتنا ووحدة بالدان، سيارات مفخخة وعمليات منظمة ك
فجريًا، لقد بلغ السيل زابه وجاوز الظلم والطغيان م داه، وذرفت الدموع على أرضها وأيكلوا خرياهتا مث يقلبوا هلا ظهر اجملن نسًفا وتدمريًا وختريًبا وت

ي املنحرف والنظر االنشطاري اجملرتف، لقد السجام وأميط اللثام على خفافيش الظالم، وبرح اخلفاء واتضح األمر جبالء عن هذا الفكر األحاد
يرات أوسعنا من الفوضي والتخريب أوالعبث فجزاؤهم أن ينفوا كما ينفى اخلبث، فويح هؤالء أال خيافون ويرتعبون؟ أبعد كل هذا يبقى جمال لترب 

اإلخوان وميليشات فجر ليبيا واخلوان أي –ان وتلمس التأويالت؟ كال وألف كال. أيها املؤمنون تسمعون وتنظرون يف كل يوم كيف يدافعون اخلو 
على التكفرييني وعلى اجملرمني ويقولون  –اإلخوان –على هؤالء كيف يقولون إن الدولة قصرت يف ضمهم؟ والعجيب أن يدافع هؤالء  –اخلونة 

عقة ماذا ؟ حالال زالال أو ماًء معينا؟ أال وهللا ودماء الصا -مث يتسائل عن موقف اإلخوان من قتل الضباط -للدولة هذه فتنة ودماء املسلمني حمرمة
علينا بثوب املشيخة  إهنا فئة ال تريد هلذه البالد شيئا إال تفتيتها وإركاعها جلماعتهم. سبحان هللا! يقتل رجال أمننا وشبابنا بسم هللا مث يظهر اإلخوان

صرخ املؤمنون واملسلمون الليبيون الاااا ملشروع قطر يف ليبيا خرج من أفىت والفضيلة، خدعة مللناها وسئمناها فقد انكشف أمركم. كلمة حق حينما 
: إن من مل يشكر قطر فهو أقل وأخس من الكلب، ملاذا مل نَر هذه الفتوى اجلائرة الظاملة يف -الصادق الغرايين اإلخواين املفيت السابق لليبيا  –وقال 

ويسلموهنا ألجندات غربية كافرة أو إخوانية مارقة، لقد اتضح األمر لكم اي ليبيون. ملا احنرف فئة من  التكفرييني الذين يقتلون شبابنا وخيربون بالدان
اب املسلمني عن منهاج الوسطية يف الدين ظهرت فتنة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، أال وهي فتنة التكفري، وسببه فهم منحرف لنصوص الكت

 والسنة .
 

اقرتن مشال أفريقيا ابملذهب املالكي، كان دائما لتونس احل      ضور اإلسالمي الكبري عن طريق جامع الزيتونة الذي كان منارة للعلم، وطاملا 
ا
ً

وفقيها، ولد  وأعلى املالكية يف العصر احلديث مسعة ومكانة واستنارة هو فضيلة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور رمحه هللا. كان الشيخ رمحه هللا عامل
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عندما زار تونس وأتثر آبرائه اإلصالحية، 1973وتويف  1879أصول أندلسية عام ألسرة هلا  ، وقد التقي ابألستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده 
ع وكانت له عالقات كبرية مع شيخ األزهر الراحل حممد اخلضر حسني، وتدرج يف القضاء واإلفتاء ومناصبهما املختلفة، وكذلك التدريس يف جام

 كبري فقهاء املالكية. وتعترب آراء الشيخ رمحه هللا نقلة نوعية كبرية لعقلية منفتحة يف ابب التجديد للفكر واخلطاب اإلسالمي، متحداي  الزيتونة، فكان
الدين،  ت مناآلراء النمطية التقليدية اليت صارت محالً ثقيالً على الفكر وقيوًدا على العامل إبضافة قداسة هلذه اآلراء وإلصاقها ابلدين وهي ليس

غري أصوله بثبات الكتاب والسنة، ولكن االجتهاد والقياس يتغريان، وهب ذا فإنه فليس كل رأي مشهور أو قدمي يكون صحيًحا، وقد يتغري الفقه وال تت
ا مت إمهال من أجل تطوير الفقه يستحيل أخذ فتاوى القدماء كما هي بدون مراعاة ظروف الوقت، وال ميكن أيًضا الوصول لعلم شرعي انفع إذ

الهلا عن فتاوى القدماء ألهنا اجتهادات هلا ثقل وجودة ورصانة. ومرت على األمم املسلمة يف مشال أفريقيا ظروف صعبة يف فرتة انتقالية بعد استق
اوالت ابقي الدول العربية اليت االستعمار وحماوالت تيارات التغريب والتيارات العلمانية املطلقة يف أوج قمتها، مع التأثر ابلشيوعية ومناهجها أمام حم

يف مصر وارتفاع املد القومي العريب وحماوالت مصر والدول األخرى مساعدة الدول احملررة على  1952قامت فيها ثورات التحرر بعد ثورة يوليو 
ألصيلة لسكان مشال أفريقيا وتعويض الفجوة اخلروج من التبعية لألجنيب، فكان لرجال الدين دورهم الكبري يف إحداث التوازن بني اهلوية اإلسالمية ا

قدم، وبني املد السلفي الوهايب واإلخواين القطيب الذي كان يف بداايته، فوجود  الثقافية العربية الغائبة بفعل االستعمار، وبني اجتاه الدول للحداثة والت
ريدة وعلومه املوسوعية، فقد كان أشعري املنهج والعقيدة متفتح رجل مثل الشيخ الطاهر بن عاشور رمحه هللا أحدث التوازن املطلوب بشخصيته الف

رات طلب الفكر، آراؤه تقدمية يف متسك كامل بثوابت الكتاب والسنة وتراث الصحابة والتابعني، واحلفاظ على طريقة التلقي واالتباع، ويف أحد امل
ة ورغبته يف زايدة اإلنتاج، فطلب من الشيخ اإلفتاء بذلك واستعمال الرئيس التونسي استخدام رخصة اإلفطار يف رمضان للعمال للمشقة الكبري 

ل الرخصة، ولكن الشيخ الذي يفهم الدين بشكل أعمق يفهم الدنيا أيًضا بشكل أعمق، وأن عبادة الصوم تروض النفس وتزيد الروح املعنوية طوا
العام وأن الصيام للعمال سيزيد اإلنتاج طوال العام ويف رمضان أيًضا، وأن  العام، وهو أمر مهم يف جمتمعات العمال يف الشرق األوسط، فنظر للصاحل

رضا،  رخصة االفطار لن حتقق اهلدف منها، وأفىت بصيام العمال يف اإلذاعة التونسية. وله كتاابت يف جملة املنار بعد توطد عالقته مبحمد رشيد
سرياته وجهوده يف الفقه عالمة من عالمات القرن   العشرين، والزالت مؤلفاته ركًنا أساسيا يف جامعة الزيتونة.وتعترب تف

فرنسية، عرفت دول املغرب العريب ويف القلب منها اجلزائر معركة شرسة إما بتثبيت اهلوية العربية اإلسالمية أو ابالنسالخ عنها واستبداهلا ابل
ابديس رمحه هللا مؤسس مجعية العلماء املسلمني ابجلزائر، ورائد النهضة اإلسالمية، ولد واليذكر علماء اجلزائر إال وعلي رأسهم الشيخ عبد احلميد بن 

غية التارخيية، وكان لوالده  1889الشيخ رمحه هللا عام  ألسرة عريقة معروفة بكثرة األمراء والوالة والعلماء والقضاة، ومتتد إىل قبائل صنهاجة األمازي
، والتقي 1908نية، وكان يصلي ابلناس الرتاويح يف سن صغرية حىت انتقل إىل جامعة الزيتونة يف تونس لطلب العلم أكرب األثر يف نشأته الدينية القرا

ن األفغاين ابلعالمة الشيخ حممد النخلي القريواين والشيخ حممد الطاهر بن عاشور، وكانت رايح احلركة اإلصالحية اليت بدأها حممد عبده ومجال الدي
الح واعتبار الدين قاعدة ومن بعدمها حممد  رشيد رضا بدأت هتب من مصر إىل مشال أفريقيا، فتأثر هبم وبدأت تتبلور يف نفسه أفكار التجديد واإلص

قاصًدا احلج والعمرة واالقرتاب من العلماء املسلمني يف بالد املشرق كمصر والشام،  1913انطالق إلصالح اجملتمع، مث انتقل إىل املدينة املنورة 
عاد إىل  قي ابلعلماء يف املدينة املنورة وألقي دروسا ابحلرم النبوي وتواصل مع شيخ األزهر وعلماء الشام ورجال الدعوة السلفية يف احلجاز، مثوالت

ليد، فسخر اجلزائر حممال هبموم أمته للتصدي حلملة االستعمار من أجل تغريب اجلزائر والقضاء على اهلوية العربية واللغة وعلي العادات والتقا
، وجريدة املنتقد، وبدأ يركز على العلوم الدينية وأن يكون 1931جمهوداته إلعادة اجلزائر لرونقها العريب اإلسالمي، وأسس مجعية العلماء املسلمني 

ار جريدة املنتقد )احلق فوق كل للعلوم الشرعية طالب ينقلون عنه العلوم املختلفة، ومل تغب عنه القضية الوطنية اجلزائرية، بل ظلت يف ابله، وكان شع
أحد والوطن قبل كل شئ ( وتتابع إصدار الصحف حىت مع إيقاف بعضها لنشر آرائه اإلصالحية ومنها جريدة الشهاب، مثل البصائر والشريعة 

ورة وهي )شعب اجلزائر مسلم والسنة والصراط، وكان شعار جريدة الصراط )ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا( وله قصيدة رائعة مشه
بد الوهاب وللعروبة ينتسب( ويتضح أتثر فكر الشيخ رمحه هللا مبزيج من أفكار وعلوم املسلمني من املغرب العريب مرورًا مبصر وحىت آراء حممد بن ع

 والوطين الرائد. السلفية. وللشيخ جهود كبرية يف الرتبية والتعليم  ونشر اللغة العربية يف اجلزائر خبالف دوره الديين
إسهامات املسلمني يف أفريقيا ليست فقط يف الشمال ولكن احلضور الكبري ملسلمي الشرق بدأ منذ اهلجرة األوىل للحبشة، فإن أرض احلبشة 

مني ليس ظلت متمسكة ابإلسالم، ومع دخول اإلسالم مصر وارتباطها مع السودان حبكم اجلغرافيا والسياسة شكلت مصر حلقة اتصال مع املسل
اجلنوب فقط يف مشال أفريقيا بل مع الشرق أيًضا، والزالت مدينة هرر يف إثيوبيا ذات األغلبية املسلمة شاهدة على االتصال بني مسلمي الشمال و 

ة الوجود اإلسالمي وبني العرب واملسلمني غري العرب، وكانت احلمالت العسكرية املصرية على احلبشة يف فرتات اترخيية متعاقبة حتبط حماوالت إزال
األزهري   هناك وآخرها إابن حكم األسرة العلوية ومحلة اخلديو إمساعيل، فكانت إثيوبيا تتبع مصر يف مذهبيها األرثوذكسي املسيحي والسين األشعري

وبيني املسلمني حياهتم املستقرة اإلسالمي، وظلت األمور هكذا حىت وقت قريب بوصول أتباع التيار السلفي الوهايب إىل هناك، فبدأ ينغص على اإلثي
بيا املتناغم يف اآلمنة اهلادئة، ويطعن يف معتقداهتم الدينية والفقهية والرتاثية اليت توارثوها عرب قرون فأصبحوا كمن أدخل نغمة نشاز وسط  حلن إثيو 
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تمعيا أقل من العهود السابقة، إال أن جنما ابزغا يف مساء طوائفه مع احلمالت السيئة للكيان الصهيوين، فأصبحت مسعة املسلمني يف إثيوبيا وقبوهلم جم
وحفظ القرآن يف سن العاشرة  1910أفريقيا اإلسالمية وهو شيخ اإلسالم احلبشي الشيخ عبد هللا اهلرري رمحه هللا، حيث ولد الشيخ رمحه هللا عام 

والسنة فانتقل إىل الصومال لطلب العلم هناك رغم مصاعب التنقل، فدرس مث بدأ يتعلم فقه الشافعية ونبغ فيه منذ صغره، وكان حمبا لعلوم احلديث 
لما للعلوم مذاهب الفقه األربعة وحفظ كتب احلديث الستة، وأخذ اإلجازة فيها وهو مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره، فأجيز ابإلفتاء والرواية فصار ع

كبار علمائها كالسيد علوي املالكي والشيخ عبد الغفور النقشبندي الذي أخذ عنه الشرعية يف شرق أفريقيا، مث رحل إىل مكة املكرمة والتقي ب
قدس عام  ومنه إىل دمشق وسائر املدن  1950الطريقة النقشبندية، وبعدها انتقل للمدينة املنورة والزم علماءها ومكتباهتا، مث رحل إىل بيت امل

قدير العلما ء وعامة املسلمني أينما ذهب، لبلوغه مرتبة عالية يف الفقه واحلديث، ومن مأثورات الشيخ السورية، إىل أن نزل يف بريوت، وكان حمل ت
عا كامال فهو من أولياء هللا من أحباب هللا  رمحه هللا )عالمة حب هللا تعاىل هو اتباع سيدان حممد صلي هللا عليه وسلم، فمن اتبع سيدان حممد اتبا

ء كانوا رجاال أم نساًء(. وبزغ يف أرض السودان جنم أضاء علما ألفريقيا وللعرب وللمسلمني، وكان فخرا الذين الخوف عليهم وال هم حيزنون، سوا
يف  للدين وهوفخر الدين حبق ألن كنيته فخر الدين، وهو فضيلة الشيخ حممد عثمان عبده الربهاين رمحه هللا، وهو علم من أعالم التصوف السين

قة الدسوقية الشاذلية، وهي طريقة الشيخني إبراهيم الدسوقي القرشي وأيب احلسن الشاذيل قدس هللا سّرمها الشريف، العامل كله، إذ يعترب جمدد الطري
يقتني الشاذلية أما تسمية الربهانية فهي حتوير لفظي للربهامية نسبة إىل الشيخ إبراهيم الدسوقي، فمزج الشيخ فخر الدين الربهاين رمحه هللا بني الطر 

، فقد جاء قدر هللا عز وجّل أن حتيا علوم القدماء من جديد على يد هذا الشيخ الذي اجتمع على حبه ماليني 1902يف عام والدسوقية 
دولة تتبع طريقته يف وقتنا احلايل، مستمًدا حمبته من حمبة املسلمني للشيخ إبراهيم الدسوقي، وجلده املصطفى صلي هللا عليه وسلم.   38املسلمني يف 

رمحه هللا مالكي املذهب وجدد دماء التصوف وتقاليده، فبدأ إبحياء السنن املدفونة مع الزمن ومع االستعمار اخلارجي كقراءة القرآن  كان الشيخ
غريها، وتعليمه فانتشرت الكتاتيب، وكقيام الليل واألوراد واألذكار وحلقات الذكر ودروس العلم، فدخل على يديه آالف يف اإلسالم من أفريقيا و 

ربط  التصوف الذي هو لب الدين ابلواقع احليايت اجملتمعي، فاجتمع عليه الشباب وكانوا أكثر املتبعني، حيث كان حيث على اإلنتاج وكسب و 
 برع دة اليتاألرزاق من عمل شريف، وكان للشيخ رمحه هللا درس يومي يتعلم منه الناس أمور التوحيد والفقه والتفسري واألخالق وسري الصاحلني والعقي

، وتذكرة أويل فيها ومتيز، وكان يف جملسه كبار العلماء واملشايخ واألدابء واملفكرين من األزهر ومن كل البالد، ومن كتبه تربئة الذمة يف نصح األمة
 األلباب للسري إىل الصواب, انتصار أولياء الرمحن على أولياء الشيطان, ديوان الوصل, وعّلموا عين.

 
للعرب وحدهم، بل إن علماء غري عرب علموا العرب وتفوقوا على نظرائهم وأعطاهم هللا عز وجل قبوال بني مجيع  ليس اإلسالم حكًرا

أبيب عبد املسلمني، ومن أعالم املسلمني يف علم احلديث وأحد أبرز احملدثني فضيلة الشيخ حممد بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األلباين املعروف 
، وتعترب مؤلفات األلباين من أكثر املؤلفات ثقة وجودة 1999وتويف  1914األلباين رمحه هللا رمحة واسعة. ولد الشيخ يف الرمحن أو انصر الدين 

فسه للبحث يف هذا الشأن. ونشأ الشيخ على  عند سائر املسلمني يف العصر احلديث، وجهوده يف علم احلديث والسنة كبرية وضخمة، فقد وهب ن
لى يد الشيخ سعيد الربهاين. وانتقل بني العواصم اإلسالمية لطلب العلم وللتدريس أحياان أخرى مثل اسطنبول ودمشق املذهب احلنفي وتعلم ع

 واألردن ومات هبا، والسعودية ومصر وغريها، وكان الشيخ رمحه هللا غزير اإلنتاج، ومن كتبه صفة صالة النيب وضعيف اجلامع وأفضلها صحيح
لباين إصراره الشديد، فقد تعلم العربية وأتلق يف بالد الشام، وحمبوه يف السعودية وآراؤه معتربة يف مصر، أي أن كثرة تالميذه اجلامع، وأهم ما مييز األ

ال أتويل، واملتأثرين به صنعت منه أكادميية علمية يف علم احلديث، وآراؤه ضد اجلماعات واألحزاب وأهل البدع واضحة، وأقواله فيهم ال لبس فيها و 
 ذلك كثر مادحوه وقل شاكوه إال من هؤالء اجلماعات، والزالت كتبه من أهم مراجع علوم احلديث حىت وقتنا هذا.ول

 
ملا دخل اإلسالم وسط آسيا وهي أرض احلكمة القدمية حيث بالد اهلند وابكستان وأفغانستان، وهي قالع إسالمية قدمت للدين خدمات   

داد العرب. واحلقيقة أن املسلم العريب عندما يتلقي دينه من غري عريب فهو دليل نبوغ وتفوق، وترمجة أعمال جليلة وتفوق فيها أعداد املسلمني أع
ومجعوا بني  إسالمية للعربية حىت يستفيد منها العرب هو خري دليل واعرتاف بعلم وحكمة هذا العامل. ومن هؤالء الذين أخذوا اإلسالم مأخًذا عاملًيا

وبني علوم التصوف اإلسالمي ووضعوها يف أطر احلكمة العاملية حىت صار غري املسلم أيخذ منها، كان الكاتب والفيلسوف حكمة العامل القدمي 
، ألسرة من أصول أفغانية، وقد نشأ وتريب يف لندن، ومن 1996وتويف  1924اإلسالمي الكبري إدريس شاه رمحه هللا. ولد إدريس شاه يف اهلند 

ذا احلكيم الفيلسوف املتصوف السين الذي أهبر الغرب، وقدم صورة مغايرة للعامل املسلم التقليدي، مما جعله قريًبا من هناك كانت االنطالقة هل
الشرق مع حفاظه  االنتشار الدويل، مؤلفاته ابإلجنليزية ومؤسسته اخلريية ومضمون كتبه اليت مزج فيها بني املفاهيم الروحية احلديثة املتطورة وبني حكم

 15لغة وبيعت منها  12روح التصوف األصيلة الرتاثية كاليت أرساها منصور احلالج رمحه هللا، فقد عرب إدريس شاه يف كتبه اليت ترمجت إىل على 
. فقد كينةمليون نسخة عن روح التصوف احلقيقية اليت هي جوهر السالم الداخلي والروحانية ومعرفة احلقائق اجملردة يف الكون والتأمل والتفكر والس
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لسفة وضع طريًقا ألن التصوف هو قلب اإلسالم احليوي ونبعه املتجدد الذي يرسم خط العالقة بني اإلنسان واخلالق وابقي املخلوقات، وارتكزت ف
ل إنسان بل يف كل خملوق، والتصو  ف موجود إدريس شاه على أن التصوف كمفهوم موجود يف الطبيعة البشرية كغريزة؛ ألن حمبة اخلري موجودة يف ك

ي، يف كل األداين السماوية واألرضية أيًضا، ولكن بصور خمتلفة اهلدف منها السيطرة على النفس وترشيد شهواهتا للحصول على االرتقاء الروح
سلوكيات فالتصوف ليس داينة أو عبادة أو فلسفة بل هو أعمق من ذلك، هو منهج يف احلياة، وتتجلى عظمة اإلسالم يف أنه وضع هلذا املنهج وال

قواعد وأسس فصارت علًما وله طرق ومدارس، ويرى إدريس شاه أن التصوف هو أحد أشكال احلكمة اخلالدة واألزلية أيًضا، وأبرز كتب إدريس 
بندية يف شاه: الصوفيون, حياة الصويف أو طريق الصويف, أخبار حكماء الشرق، وقدم ترمجة جديدة لرابعيات عمراخليام. كان النتشار الطريقة النقش

تركيا، وألن التصوف تركيا أثر كبري على انتشارها يف العامل يف فرتة الدولة العثمانية، وشكلت الطريقتان املولوية والنقشبندية رافدين أساسيني للطرق يف 
س الشموس العلمية يف يف الرنكا بقربص ظهرت مش 1922هو مذهب غالبية املسلمني فالقت تلك الطرق قبوال كبريًا حىت وقتنا هذا، ويف عام 

، والشيخ انظم احلقاين هو شيخ عموم النقشبندية 2014شرق املتوسط فضيلة الشيخ حممد انظم عادل احلقاين النقشبندي طيب هللا ثراه املتويف يف 
ميتد إىل عبد القادر اجليالين رمحه هللا،  يف العامل كله. والشيخ انظم له حمبون وتالميذ من كل الدول، ورث الطريقة القادرية علما ونسًبا، فنسبه من أبيه

ت على يد وورث املولوية أيًضا علًما ونسًبا، فأمه حفيدة جالل الدين الرومي رمحه هللا، فتلقى الطريقتني ومجع بينهما، ولكن نشأته العلمية كان
ظهرعليه يف وقت كانت العلمانية ومعاداة اإلسالم تظهر مشايخ الطريقة القادرية، وبدأت عالمات السلوك الطيب والسرية احلسنة والذكاء الشديد ت

على شهادة  يف كل أوراب وابلذات يف تركيا، فكان املتدين شخًصا اندرًا، وكان يقول: أميل إىل العلوم الروحية أكثر من العلوم املادية، بعد حصوله
لوم الشريعة وأصول الدين، وعاد لقربص لينشر التعاليم الروحية بني أهلها اهلندسة الكيمائية من جامعة إسطنبول، كما تعلم اللغة العربية وأصوهلا وع

عداء  هناك، ورفعت ضده قضااي وسجن بسبب رفعه األذان، مما زاد من حمبيه ومريديه وتالميذه، فكان من األصوات اإلميانية القليلة يف مناخ كله
طريقة النقشبندية ومنها لبنان ومصر والسعودية، وله جهود يف نشر اإلسالم على منهج لإلسالم يف تركيا، فقرر السفر بني البالد املختلفة لنشر ال

ألف شخص، وكان  19مركًزا للطريقة يف أمريكا، ويف إحدى الزايرات أسلم على يديه  15التصوف السين وطريقته النقشبندية يف اخلارج، وأسس 
وللدول اإلسالمية، وكان حيظي مبحبة الشعوب اإلسالمية وحكامها وعلمائها، ويف اجتماعات مرة، وله زايرات كثرية ألوراب  27رمحه هللا كثري احلج 

وتعاىل.  ومؤمترات الطريقة حيضر عديد من علماء املسلمني من كل العامل للحضور واللقاء والتباحث يف أمور نشر اإلسالم والدعوة إىل هللا سبحانه
 1942ية بقامة وقيمة إسالمية وكبرية وعقلية متفتحة وهو فضيلة الشيخ عمران نزار حسني، ولد الشيخ وأنعم هللا على املسلمني يف أمريكا الشمال

كر يف ترينداد وتوابغو ألسرة هندية األصل يف هذه اجلزيرة الصغرية يف الكارييب يف منطقة يقل فيها عدد املسلمني بشكل عام، كان هذا املف
يتميز بقوة اخلطابة والدليل وابلتوقع ألحداث املستقبل عن طريق تفسريات للنصوص الدينية وآراء الشيخ عمران اإلسالمي الكبري والعامل اجلليل الذي 

صريته النافذة وثقافته الواسعة، ولوجوده يف دول الغرب فإن له فهًما كبريًا لل سياسة الدولية، مرجًعا هاما لتحليل األحداث السياسية العاملية، حيث ب
وت إسالمي يثق فيه مسلمو الشرق قبل مسلمي الغرب، ويعترب أحد أبرز علماء علم آخر الزمان يف الغرب سواء من املسلمني أو من وابلتايل فإنه ص

ق وعود هللا ومقدرة كبرية جدا يف التفسري  غريهم، ولكنه ال يتبع دجال وال تنبًؤا، وإمنا بصرية املؤمن وقبلها األحاديث النبوية وآايت القرآن وصد
يف  فهم آلايت القرآن وربطها ابلواقع، والشيخ تشكلت ثقافته اإلسالمية وعلومه نتيجة تنقله بني عديد املدارس اإلسالمية، فقد بدأ تعليمه وال

احلديث, عصر كراتشي بباكستان وجامعة األزهر، وللشيخ متابعة عالية خلطبه وحماضراته وسياسته املناهضة ألمريكا، ومن كتبه: اإلسالم والبوذية يف ال
 أيجوج ومأجوج, القدس يف القرآن, اخلالفة واحلجاز والدولة السعودية الوهابية.

 الفرق اإلسالمية
 

أقسام رئيسية؛ وهم أهل السنة والشيعة واخلوارج، وهذه التقسيمات ختتلف مًعا يف العديد من الفروع  3يقسم املسلمون يف هذه األايم إىل     
ثابتة متفق عليها وهي القرآن والرسالة وأركان اإلسالم اخلمسة واليوم اآلخر، وغالبية اخلالفات اترخيية وسياسية يف وبعض األصول، ولكن األصول ال

رهم سواء أساسها، ولكن الوضع القائم جاء نتيجة النزاعات والصراعات وأحياان املصاحل الشخصية، مما أدى إىل املغاالة يف أشخاص واملبالغة يف قد
وعدم الدقة التارخيية يف النقل مع ضياع كثري من املصادر يف األندلس وخراب بغداد واحلمالت الصليبية. الطائفة األكرب اليت متثل  مدًحا أو ذما،

 لقرآن غريغالبية املسلمني هم أهل السنة واجلماعة، وعددهم حوايل مليار وربع املليار شخص. ويتفق أهل السنة على األركان اخلمسة لإلسالم، وأن ا
ثقات قابل للتحريف، وأن آل البيت حبهم عبادة وقرىب هلل وأن سبهم أو لعنهم غري جائز، وأن زوجات النيب أمهات املؤمنني، وأن الصحابة عدول 

حد أحد ال ال جيوز لعنهم، وأهل السنة يثبتون إمامة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي واحلسن ومعاوية رضي اللهم عنهم مجيعا. واعتقادهم يف هللا أنه وا
مذاهب فقهية  4شريك له وليس كمثله شئ وال يشبهه شئ وال يعجزه شئ، ويؤمنون بقضاء هللا وقدره فهو على كل شئ قدير. يتبع أهل السنة 

ته. وأئمة أساسية ويقدرون كتب التفسري والفقه والتوحيد واحلديث من القرون األوىل الثالثة ابعتبارهم أعلم املسلمني لقرب عهدهم ابلنيب وصحاب
غالبيتهم من  املسلمني يف العلوم الدينية والشرعية غالبيتهم من آل البيت وساللتهم، وذلك يف غالبية أقطار اإلسالم. علماء وفقهاء اإلسالم القدماء
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اصر السنة وهازم البدعة، أهل التصوف والتقوى والرب والصالح وعقيدة غالبية أهل السنة هي ما مجعه ودونه اإلمام أبو احلسن األشعري امللقب بن
حيث يؤمن أهل السنة أبن كل كلمة وحرف يف القرآن والسنة الصحيحة هي من عند هللا، وأهنا صحيحة وأن له أمساء وصفات ليست كالبشر وال 

قرتب  ريدية وأهل احلديث، وي منهم املعتزلة واملرجئة مع عدم جيوز أن يشبهه البشر سبحانه وتعاىل، وأهل السنة ينقسمون إىل الصوفية واألشعرية واملات
أحناء مطابقة معتقداهتم لباقي أهل السنة. فالصوفية هم أتباع الطرق وهلم مشايخ يعلموهنم ويوجهوهنم، وانتشرالتصوف والطرق الصوفية يف مجيع 

زمون مبدأي الدعوة واجلهاد بكافة جوانبه بداية العامل، وقد ساهم املتصوفة األوائل يف نشر اإلسالم يف مجيع أحناء العامل أكثر من غريهم بكثري، ويلت
ق من اجلهاد العسكري ابلسالح للدفاع عن الوطن وجهاد النفس ضد الشهوات والرغبات والرذائل، وهي مدرسة يطلق عليها النسك والزهد واألخال

ؤسسي الطرق ويتأثرون هبم بغري انتماء للطريقة سواء وتزكية النفس، وهناك طائفة كبرية من املسلمني مييلون إىل ذلك ويقدرون املشايخ القدماء م
ور تنظيميا وحيت أورادهم وأذكارهم، ولكن لألسف عكر هذا النبع الصايف الذي حافظ على عقيدة املسلمني متخذا سلوك الصحابة مثاال وقدوة ظه

هذا املسلك وسوأت مسعته وصرفته عن هدفه، وحولته إما  منتفعني ودجالني وجهال وخمربني هلم خمالفات شرعية ودينية واجتماعية كبرية أثرت على
املبالغة يف للرتبح والتجارة أو نشر التحلل والتفسق أو اباًب للتشيع ونشر الفكر اهلدام يف عقائد املسلمني أو نشر البدع واملخالفات، وذلك بسبب 

أهل احلديث وهم األصوليون أو السلفيون، وهم حياولون تقليد  إعمال العقل وتقدميه على النصوص الواضحة وأتويلها أتويالت خاطئة، وهناك
دعوات اهلدامة القرون اخلريية الثالثة األوىل تقليًدا كامالً ويدافعون عن السنة والصحابة بشكل كبري، ولألسف أيًضا لّوث هذا التيار الفكري بعض ال

لتشدد والتوسع يف ابب سد الذرائع والرتكيز على التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، مما مثل التكفري واهتام اآلخرين ابلكفر، وهذا بسبب الغلو أحياان وا
لببغاوات يرددون الكالم بال فهم، ومن العقائد اهلدامة اليت دخلت عليهم التشبيه  أفقد النص اإلهلي روحه ورونقه وجعل بعض أتباع هذه املدرسة كا

ما املاتريدية واألشعرية فهم تقريًبا متشاهبون وهم غالبية املسلمني من أهل السنة الذين ال ينتمون والتجسيم وغري ذلك وحترمي أغلب مظاهر احلداثة. أ
هناك إال  إىل طرق وليسوا من األصوليني وميثلون التيار الوسطي يف أهل السنة واجلماعة ويقدرون أصحاب املذاهب األربعة وآراءهم، وإن كان مل يعد

املذاهب، فعامة املسلمني أيخذون فتواهم حسب املوطن أو البلد وحيت البالد القريبة منهم، وغالبيتها مصدرها األزهر  قليل فرق واضح بني أتباع تلك
يف بالد الشريف الذي أعاد للسنة وعلومها البهاء والرفعة والعزة بعد أن ختلص من املذهب اإلمساعيلي، وأخذت غالبية املراجع العلمية والفقهية 

وعن األزهر الذي أسسه صالح الدين على منهج اإلمام أيب احلسن األشعري البعيد عن أفكار اجلهمية واملعتزلة وغريهم من الفرق  اإلسالم عن مصر
اضحة اليت بعدت عن الفكر الصحيح. وعامة املسلمني ميثلون إسالم الفطرة النقية بال حزبية وال اتباع جلماعات فقط يتبعون القرآن والسنة الو 

فهم وسط بني تعقيدات السلفيني وبني أوهام الغالة من الصوفيني، وهم يعتقدون أن هللا قادرعليم حكيم حي ومسيع وبصري ومتكلم وقيوم الراسخة، 
فهم وخالق وابرئ ومصور وكل صفات الكمال واجلالل واجلمال اليت ال ينبغي فيها النقص؛ ألن الشرع الشريف منزه عن النقص واخلطأ حىت لو مل ن

غري د أو احلكمة، فاالتباع واالقتداء مذهبنا مع حتكيم العقل يف غري الثوابت قطعية الداللة، إذ ال اجتهاد مع نص، ولكن ابب االجتهاد يف املقص
 أيالثوابت مفتوح ومباح بل ومطلوب، ألن القرآن محّال أوجه وال تنقضي عجائبه، فلم يتوقفوا ابلنصوص جامدين مثل السلفيني ومل يقدموا الر 

غري املعصية وال يعادون غري املسلمني وال  الشخصي على النص الديين مثل املعتزلة وغالة الصوفية واجلهمية. ويرون السمع والطاعة للحاكم يف 
وى وإن  يستحلون دماءهم وأمواهلم وال يرون القتال إال للمحارب املقاتل، ويرى غالبية أهل السنة واجلماعة أن شيوخ الطرق من أهل الصالح والتق

 كانوا من غري مريديهم.
ويعترب أغلب أهل السنة أن أخالق اإلنسان وسلوكياته مع من حوله هي املعيار احلقيقي للحكم على الناس، فهم يقدمون الصدق والعدل     

بدين. ويظهر الشيعة كثاين الطوائف واألمانة وحب الناس واحرتام اآلخرين والعطف على الفقري واحملتاج ورعاية الكبري واملريض وحمبة الصاحلني العا
مليون مسلم، ويف األساس تنقسم الطائفة إىل اثناعشرية وزيدية وإمساعيلية. وخيتلفون عن أهل السنة يف وضعهم  300إىل  250وعددهم بني 

شر إماما آخرهم غائب ينتظرون ظهوره اإلمامة كركن من الدين، ويعتقدون ابلنص عليها وبعصمة األئمة، وأمههم وأكربهم االثناعشرية، فريون اثين ع
ليحكم األرض، وغالبية االثناعشرية يرون ضالل السيدة عائشة وأبيها أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وبين أمية، ويرون 

عيلية عن االثناعشرية بعد اإلم ام السادس جعفر الصادق سالم هللا عليه، اإلمامة تعييًنا إهلًيا وليس للبشر دخل يف هذا االختيار. وخيتلف اإلمسا
سائر  فاالثناعشرية يرون بعده موسى الكاظم، أما اإلمساعيلية فريون اإلمامة إلمساعيل بن جعفر الصادق، والزيدية يرون بتفضيل اإلمام على عن

قرب الشيعة إىل أهل السنة وغالبيتهم يف اليمن، أما الصحابة ووجوب اإلمامة له، إال أهنم ال يلعنون وال حيكمون بضالل الصحابة، ويعترب الزيدية أ
اد قليلة مع االثنا عشرية فغالبيتهم يف إيران والعراق ودول اخلليج، ومن الدول اليت يتواجد فيها الشيعة أذربيجان وابكستان وأفغانستان ولكن أبعد

ين والصويف يف املدارس الشيعية، واالثناعشرية تتمثل يف التمسك بظاهرية بعض األقليات املنتشرة يف العامل، وميثل املذهب اإلمساعيلي اجلانب العرفا
يل يف النصوص وحرفيتها. والزيدية أتباع اإلمام زيد بن على زين العابدين بن احلسني بن على بن أيب طالب عليهم السالم مجيعا، وهلم تواجد قل

عل املال والسعي حنو السلطة شيئا فشيئا إىل السعودية ومشال أفريقيا وبعض مناطق العراق وإيران والدول اجمل اورة هلا، ولكن الزيدية القدمية تغريت بف
ية اليمنية امليل إىل املذهب االثناعشري، ومن أمثلة ذلك اتباع احلوثي يف حركة أنصار هللا ومن قبله حكم األئمة يف اليمن الذي أطاحت به اجلمهور 
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قد قامت مصر مبناصرة هذه الدعوة للجمهورية وقاومتها اململكة العربية السعودية، إال أن اجلمهوريني يف عهد الصحوة العربية يف الستينيات، و 
ني من أهل القوميني انتصروا يف النهاية. وعاصمتهم هي صعدة يف مشال اليمن، وكانت عاصمة حلكم أئمة الزيدية منذ زمن بعيد، وغالبية الزيدية قريب

أما إيران وطن الشيعة األكرب يف العامل فهي مل تكن كذلك بل كانت إيران سنية وتشيعت ابلقوة والسالح والقتل والنار  السنة وخباصة الصوفيني منهم.
م عندما قام شاه إمساعيل الصفوي بزعامة الطريقة الصفوية األردبيلية وهي إن كانت طريقة صوفية سنية يف الظاهر إال أهنا كانت  1501يف عام 

ذهب والباطن، فكان القزلباش جناحهم العسكري يرتدون عمامات محراء هلا اثنتا عشرة لفة إشارة لألئمة االثين عشر، وعندما شيعية املنحي وامل
ألي أسس الشيخ صفي الدين األردبيلي الطريقة كانت على أساس سين يف أردبيل أبذربيجان، وهي غالبيتها من الشيعة. يف هذا الوقت كان السبيل 

سياسي هو اختاذ مذهب غري مذهب الدولة يسوغ لصاحبه اخلروج على احلاكم، فهو ضال ملخالفته مذهب اخلارجي املستقل أو مطمع أو طموح 
عام  100الثائر، وهلذا السبب اختذ شاه إمساعيل األول فكًرا جديًدا فتحول لالثناعشرية، وأراد حتويل إيران وبالد فارس إىل مذهبه، وظل ملدة 

ة ابلقوة والقهر وإما يقتلون، فقد قتل قرابة املليون شخص من أهل السنة الذين رفضوا تغيري مذهبهم. وكانت املنافسة مشتدة بني حياول تشييع السن
إمساعيل الصفوي اللعب على النعرا ت اإلمرباطورية العثمانية وقوهتا ونفوذها يف املنطقة وهي على املذهب السين وبني الصفويني، وقد حاول 

الفارسية من جانب واإلغراق ابملال والعطااي من جانب آخر، وأرسل يطلب كل علماء الشيعة من كل مكان لسد الفراغ املوجود يف دولته والقوميات 
ا إيران الناشئة وابلذات علماء جبل عامل يف لبنان. ومن العوامل اليت ساعدت على قيام الدولة الصفوية حالة الفوضي وعدم االستقرار اليت مرت هب

ما حوهلا من دول وسط آسيا بسبب حروب التتار يف عهدي هوالكو وتيمور لنك من جهة، واحلروب الداخلية بني املسلمني وبعضهم البعض. و 
وحاول شاه إمساعيل الصفوي بكل طريقة وسبيل أن يثّبت أركان حكمه حىت إنه أجرى تعديالت على املذهب الشيعي القدمي وأحدث فيه بدًعا 

تدع ن املسيحية واليهودية واهلندوسية واجملوسية والزرادشتية وبعض متفق عليه اترخيًيا واآلخر غري متفق عليه، فقد قام بتغيري األذان وابمنكرة أخذها ع
ألوزبك ا جمالس العزاء احلسينية وما فيها من خمالفات من لطم وتطبري ونياحة، وجعل من مدينة قم أو مشهد مركًزا دينيا للشيعة واصطدم مع جريانه

نيه أهل السنة وقتل غالبية سكان مدينة مرو السنية، وقام بفرض املذهب الشيعي على املدن اجملاورة. لكنه ملا اصطدم ابلعثمانيني ووجدوا ما يعا
مع األوزبك يف معاركهم ضد إمساعيل الصفوي وأحلقوا به هزمية نكراء يف  السنة على يديه من قتل وتنكيل وهتجري مجاعي، حينها حتالف العثمانيون 

م، وقد دخل السلطان العثماين جبيشه الكبري مدينة تربيز عاصمة الصفويني واستويل على أمواهلم. وكان بعده طهماسب  1514جالديران يف عام 
 وحاول حتجيم سلطات األول، وقد استطاع توسيع رقعة الدولة الصفوية ومن بعده شاه إمساعيل الثاين، وكان معتدال أراد التقارب مع اإلسالم السين

سائدة قبل جملس الفقهاء، فتآمر القزلباشيني وقتلوه. وحاول الصفويني نزع كل طابع إسالمي عن إيران وتغليب الطابع والثقافة الفارسية اليت كانت 
يون مبدأ تويل رجال الدين املناصب اإلسالم، وعملوا على تزكية روح الفرقة واخلالف بني املسلمني الذين كانوا أمة واحدة متقاربة، واعتمد الصفو 

شة مسلكا شيطانيا هلم وما فيه م ن كذب والسلطات يف مشاهبة لنظام والية الفقيه احلايل يف إيران، واختذوا سب ولعن الصحابة وأم املؤمنني عائ
ل نشر مذهبهم اخلبيث، وملا حاول وتزوير وتدليس أحاديث كاذبة ورواايت على لسان آل البيت كلها حتريض على الصحابة وعلى السنة من أج

م الذي كان وحشًيا حاقًدا على  1587إمساعيل الثاين وقف هذا الظلم والقهر قتلوه. وكان أهل السنة هم الغالبية حىت عصر عباس األول يف عام 
سنة يف أفغانستان والعراق، فقام السنة، وسار على خطاه السلطان حسني الصفوي الذي حاول نشر املذهب خارج إيران، إال أنه اصطدم أبهل ال

بغزو إيران وإسقاط الدولة الصفوية واحتل  1722، مث قام حممود بن مري فايز يف 1709الزعيم األفغاين مري فايز السين ابلتمرد يف قندهار عام 
 أصفهان. 

م القواد احلربيني يف اتريخ آسيا احلديث، إذ ظهر اندر شاه على الساحة، وهو أحد أبرز القادة يف اتريخ إيران وأحد أعظ 1736ويف عام     
ان من حرر إيران من األفغان وقام بضم مناطق واسعة من اهلند وضم أفغانستان والبحرين وعربستان واألهواز إىل ملكه، وحرر مناطق واسعة من إير 

من السنة، والشاه اندر الذي حاول إعطاء السنة فرصة  النفوذ الرتكي والروسي مما دفعه لتحسني سياسة إيران حنو الُسنة ألن غالبية سكان دولته
السنة ليعيشوا يف اجملتمع اإليراين من خالل التقريب بني املذاهب وحماولة إجياد مدرسة فقهية جديدة تعرف ابملذهب اجلعفري يكون خامس مذاهب 

كراد، وحاول إعالن اعرتاف الدولة ابملذهب السين ودعا علماء أو مذهب أهل البيت، ودفعه لذلك أن معظم قواته من السنة األفغان والرتكمان واأل
الشيعة إىل العودة ألصول املذهب القائم على تبجيل اإلمام علي دون سب ولعن الصحابة، لكنه فشل يف ذلك خلوف الفرس ورجال الدين 

بني السنة والشيعة إبعادة املذهب الشيعي إىل ما كان عليه  املتشددين على مناصبهم وأراضيهم وأمواهلم، وانتهي مبوته مشروعه اإلصالحي يف التقريب
رضا  قبل بداية الدولة الصفوية، وعاد بعد موته احلال كما كان. وظل أهل السنة يثورون ضد الظلم حىت وقتنا هذا بعد سقوط الشاه األخري حممد

لشيوعية والعلمانية واالشرتاكية، وبشكل عام فإن عالقات إيران متوترة مع تركيا هبلوي وقيام الثورة اخلمينية، ويف القرن العشرين أتثرت إيران ابلتيارات ا
مضطربة أحياان متقاربة مع روسيا. ونظام والية الفقيه غرّي طبيعة إيران من جار متسامح مع السنة منفتح له عالقات مع إجنلرتا وأمريكا قوية أحياان و 

ليني واملثقفني ومعهم كل خمالف حىت وصلت إىل جار مشاغب مزعج، حيث عمل اخلميين وخلفاؤ  ه على إقصاء رموز الثورة اإليرانية وهم طبقة الليربا
جرياهنا،  إيران إىل ما هي عليه من ترٍد يف احلرايت وقمع، وإصرارها على التدخل يف شئون جرياهنا العرب حملاولة نشر التشيع أو فرض سيطرهتا على
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عد ما حاولت وقد دخلت يف حرب طويلة مع العراق  وانتصر فيها صدام حسني قبل أن يسقط ومعه نظامه، ومل يعرف العرب الطائفية واملذهبية إال ب
عودي إيران حتويل الشيعة العرب من مواطنني عرب إىل اتبعني وموالني هلا على حساب أوطاهنم، وساعد على تلك الروح العدائية ظهور النظام الس

ربية التقليدية مثل مصر مبوت الزعيم مجال عبد الناصر وانشغال الرئيس السادات ابحلرب وترميم االقتصاد املصري السلفي الوهايب وضعف القوى الع
، وكل هذا تسبب يف ظهور الفئة الثالثة من املسلمني وهم اخلوارج أو ما يعرفون به اآلن الدواعش، وهذه الطائفة 1973املنهك بعد انتصار اكتوبر 

عت قاد إال أهنا أضافت ركًنا جديًدا لإلسالم وهو احلاكمية واخلالفة، وهي ليست عند أهل السنة، وهذه الطائفة تتشابه مع الشيعة وإن كانت سنية اال
، يف غالبية مظاهرها وتصرفاهتا. وأضاف اخلوارج إىل املذهب السين بدعا ليست فيه وهي التكفري للمخالف ووجوب قتل كل من مينعهم من احلكم

ومبوت الزعيم الراحل مجال عبد الناصر زادت  1967تيار التكفريي أنصار اإلسالم السياسي، وهذه الظاهرة قد ترعرعت بعد نكسة ويغذي هذا ال
ى مع هذه الظاهرة وغذهتا أموال النفط اخلليجي وشجعتها الصحوة اجلهادية للمسلمني أمام االحتاد السوفييت بعد حتالف القوى اإلسالمية الكرب 

مصر والسعودية وتركيا وابكستان إلسقاط الروس يف أفغانستان، وإرسال اجملاهدين من مجيع أحناء العامل. وهذه الفئة اخلارجية تكّفر كل أمريكا وهي 
عتقد يف ردة املسلمني من القرن الثالث، وأنه ال إسالم صحيًحا يف أي دولة إسالمية،  وأن خمالفيها وتستحل دماءهم وترفع شعارات متشددة، وت

 يطبق جبهم الشرعي إقامة النظام اإلسالمي القائم على الشريعة ابلقوة وليس ابلدعوة كما هو احلال عند أهل السنة، ويرون بكفر احلاكم الذي الوا
بقتله وكل  أحكام الشريعة مجلة واحدة، ومبفهومهم اخلاص املتوحش الرجعي، مستبعدين مبدأً إسالمًيا فقهًيا كبريًا يسمي املصاحل واملفاسد، ويرون

لى إلغاء جنوده ومسؤوليه ومعاونيه إذا أعانوه وإذا وقف الشعب معه ومل يستجب لدعوهتم اهلدامة فهو شعب كافر مرتد. وبرغم أن املسلمني اتفقوا ع
يار ميثل فكر املرجئة وهو تيار الرقيق والعبيد فإهنم ال يزالون يقومون ابلسيب وبيع األسريات يف أسواق النخاسة. وإن كان يوجد يف املسلمني طبقة أو ت

يب يسلك فكري يدعو أن اإلسالم جمرد إميان ابلقلب واألعمال والفرائض أتيت يف املرحلة الثانية وابلتايل ال حاجة للتقيد هبا، وهناك تيار تغري
فكر غريب حبت جديد على أمتنا اليت متزج بني سلوكيات ممجوجة مقيتة تدعو خللع اهلوية والثقافة العربية اإلسالمية والرتاث والتاريخ واستبداله ب

االحنالل، وهي األصالة واحلداثة وبني القيم والتطوير وبني الرتاث والتطور دون اخلروج من الثوابت ألهنا تعطي الفرصة الجتاهات اإلحلاد واإلابحية و 
حذر منهم النيب والصحابة وأهنم أانس هلم صالة كثرية وصيام وعبادة  اجتاهات يستغلها اخلوارج وأتباع التيار التكفريي يف تربير قتلهم للمسلمني. وقد

عملهم لفساد عقيدهتم فهم ميرقون من الدين  ويكثرون قراءة القرآن ولكنهم ال يعقلون منها شيئا كاحلمار حيمل أسفارًا، وليس هلم ثواب وقد حبط 
ل قتيلهم، وُروي أن النيب أشار بيده إىل العراق حيث سيخرجون وقال النيب إنه مثل السهم يف اندفاعه وسرعته، فطويب ملن قتلهم وقتلوه فخري قتي

 واجب قتلهم ودفع شرهم العظيم، ومن صفاهتم حلق الرؤوس وحسن القول وسوء الفعل، يقتلون أهل اإلسالم ويذرون أهل الكفر .
واضحة بني أخالق وتصرفات وسلوكيات املسلمني وبني إن أكرب معضالت فهم اإلسالم اليوم ابلنسبة لغري املسلمني هي الفجوة ال    

نصوصهم الدينية، فمع إقبال املسلمني على التدين كشعارات ومظاهر وشعائر وطقوس، إال أن انعكاس ذلك على حياهتم غري واضح، بل األدهي 
هل والفقر والتخلف الفكري والعلمي واالقتصادي من ذلك أن األمم املسلمة اآلن ختتفي فيها قيم احلضارة واملدنية واإلنسانية وتظهر سحب اجل

، فالظن وإهدار حقوق األقليات وحقوق املرأة والتشدد بل واإلرهاب والتكفري، وللحقيقة فإن تعاليم اإلسالم تدعو للتقدم وللتحضر وإلعمار األرض
ول أعداء اإلسالم رمسها مستغلني عدم الفهم الصحيح من السائد أبن اإلسالم دين البداوة والتصحر والرببرية واهلمجية هي صورة غري صحيحة حيا

الم قبل بعض املسلمني، وأييت على رأس هؤالء التيار التكفريي واخلوارج من جهة وطائفة كبرية من أهل السنة والشيعة أيًضا، وهم أنصار اإلس
م إساءة ابلغة من خالل تصدرهم لقيادة احلركة اإلسالمية وما السياسي. إن أنصار اجلماعات اإلسالمية وتيارات اإلسالم السياسي قد أساؤوا لإلسال

ال  أفضت إليه من فشل ذريع على كل املستوايت بسبب متسكهم مبفاهيم مغلوطة ومورواثت خاطئة أضرت الدعوة اإلسالمية أكثر مما أفادهتا، ومما
وحيد، وهو املدخل الذي اعتمد عليه أعداء اإلسالم لتقسيم بالد شك فيه أن اإلسالم السياسي هو الباب األول لإلرهاب والتطرف إن مل يكن ال

زاب اإلسالمية املسلمني أو لنشر الفرقة بينهم معتمدين على األخطاء اليت ارتكبها أتباع هذه اجلماعات والتيارات، ولكن يف املقابل أثبتت جتربة األح
الرخاء جملتمعاهتا ودوهلا، وذلك ألهنا اختذت الدميقراطية طريًقا وفهمت أن  اليت متسكت مببادئ الشريعة وانطلقت منها النجاح الكبري وحققت

األنظمة السياسية احلديثة والدساتري والقوانني ليست مضادة لإلسالم وليست مضادة للشريعة، بل إن جوهر الشريعة هو الرخاء واإلعمار 
تساحمة للشريعة ومن يتشبث ابألحكام الفقهية الضيقة اليت حتتاج لتطوير وحتديث واإلحسان، وهذا الفارق الكبري مثل من يتمسك ابملبادئ املرنة امل

يت هي القاطرة على كل املستوايت؛ ألن رايدة األمم اإلسالمية للعامل قدميا كانت بسبب هذا التطور اهلائل والدائم واجملهود اجلبار يف علوم الدين ال
تفظ بقدر عال من االنضباط السلوكي والعلمي ويقظة يف التفكري ونظام يف احلياة وراحة نفسية تنشأ من اليت جتر قطار التقدم. ألن املواطن املتدين حي

سلمة، تشبعه الروحي ابلقيم الدينية وإحساسه بقيمة العمل وأمهيته، وإن هدفه رفع شأن بلده مما يصب يف املصلحة العليا للدين ولكل األمم امل
ر أسري وحياته تسري وفق املنهج اإلهلي مع منظومة سلوكية راقية جتعل من السهل االرتقاء ابجملتمع كوحدة واحدة. أما فاملواطن املتدين حيتفظ ابستقرا

 مشكلة اإلسالم السياسي فقد يكون سببها األول سقوط الدولة العثمانية واجتياح االستعمار األجنيب لبالد املسلمني، وشجع هذا التيار أن
هدهم أرادوا السيطرة على الدول اليت حيكموهنا، فعملوا على مسح اهلوية القومية والوطنية لتلك األمم من جانب، وحرماهنا من العثمانيني يف أواخر ع
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لة عن التقدم العلمي ويف مقدمتها علوم الدين ومعها سائر العلوم، فحدثت حالة من االنغالق الكامل للمسلمني وخباصة العرب فصاروا أممًا معزو 
ارجي يف أوراب وعصور النهضة، فعاش املسلمون قرواًن من الزمن يف ختلف واضمحالل تتقدم الدنيا وهي بعيدون عن احلداثة، فحىت علوم التطور اخل

أضاف القدماء، فقد اقتصروا على شروح  الدين والتصوف مل حيدث فيها أي تقدم أو ظهور عامل أو مؤلف كبري حيدث نقلة نوعية ويضيف كما 
وح الشروح مث شروح شروح الشروح، ويف الشعر واألدب كذلك ويف العلوم الطبيعية كذلك، وانتشر اجلهل والدجل، ومع ضعف الدولة القدمي مث شر 

قدما حىت بدأت شرارة التنوير األوىل من مصر بعد جالء  العثمانية أصبح كل هم الوالة هو مجع الضرائب بعكس مراحل بدايتها وقوهتا اليت شهدت ت
رنسية وبداية عهد أسرة حممد على. ومع هناية عصر قوة املسلمني مع القرن اخلامس عشر وبدء حتول القوة يف القرن السابع عشر للغرب احلملة الف

ت ذه اجلماعاأحدث ذلك جتريًفا فكراًي كبريًا أدى ملا وصلنا إليه بعد احلرب العاملية األوىل. فقد كان يظن أتباع تيارات اإلسالم السياسي أهنم هب
دتنا سيعيدون أجماد املسلمني ولكنهم كانوا وامهني، فاإلسالم قامت دولته على العلم واألخالق وليس جمرد شعارات جوفاء أو مظاهر شكلية، فقا

شري ومدعي النبوة يف اهلند وآسي ا مع علو املد تلك التيارات وابلذات بعد احلرب العاملية الثانية وظهور اجلماعة اإلسالمية يف ابكستان ومحالت التب
دولة الشيوعي الذي أفقد املسلمني يف آسيا هويتهم وحرمهم منها ومن إقامة شعائر اإلسالم، بل وحاربوا العقيدة اإلسالمية بشكل عام وظهور ال

عن الدول العربية ابعتبار  الوهابية يف السعودية، ومن بعد ذلك الثورة اخلمينية يف إيران، إضافة إىل أن العثمانيني يف أواخر عهدهم بدأوا ابلتخلي
ابر العرب عبئا عليهم والدولة ضعيفة وال تتحمل كل تلك النفقات. ومشكلة اإلسالم السياسي األساسية هي أحالمهم أو أوهامهم أبنظمة أممية ع

نب مع عمالئه أو وكالئه من للحدود والقارت تتوحد معها تلك الدول والعرقيات املختلفة حتت حكم واحد وهو غري ممكن بفعل االستعمار من جا
عبها  حكام ليس هلم اهتمام ابلشعوب، فقط يهتمون ابحلفاظ على املنصب، ومن خنب ملوثة ابلعمالة لالستعمار وللخارج على حساب أرضها وش

دينية والسياسية جلماعتهم وآرائها وقوميتها. اإلسالم السياسي جيعل أتباعه ال يعرتفون بدستور وال بقانون وال أبي هيئات يف بالدهم، فقط املرجعية ال
ي، واجتهاداهتا، وعلى اآلخرين أن يذعنوا هلذا االختيار ألن من وجهة نظرهم كأصوليني أن احلق معهم وحدهم، فاملسألة ليست جمرد صراع سياس

دير الثورة اخلمينية أو مثل مجاعة األخطر هو إجبار أمة أو دولة على املذهب أو االجتهاد اخلاص ابجلماعة والعمل على نشرها، مثل فكرة تص
 اإلخوان يف مصر، فطبيعي حصول صدام ديين يؤدي إىل فاشية، فاملعارضة هلم كفر وليس جمرد خالف سياسي.

مليون شخص، مقرهم األساسي فلسطني  2ومن الطوائف اإلسالمية األخرى قليلة العدد واالنتشار املوحدين الدروز، تقدر أعدادهم بنحو     
ي الكيان الصهيوين وسوراي ولبنان وبعض دول املهجر، وهم أقرب إىل الشيعة عن السنة، وإمامهم هو احلاكم أبمر هللا الفاطمي حاكم مصر وأراض

لويني السابق الذي اختفى وال يعلم أثره أو قربه، ويعتربونه املهدي املنتظر، والدروز طائفة منشقة عن املذهب اإلمساعيلي، ومثل الدروز من ع
كن يف إمساعيليني وكلها مذاهب قليلة وخمتلفة مع ابقي املسلمني يف العقائد وحييط هبا درجة عالية من الضبابية، مما أدى لالختالف حوهلم، ولو 

هللا النهاية هم مسلمون موحدون يقرون ابلشهادتني وابلنبوة وابليوم اآلخر والقرآن، من أهم كتبهم املعتمدة رسائل احلكمة وهي للحاكم أبمر 
الفاطمي، وللطائفة الدرزية شكل مميز يف مظهرهم وشعائرهم وحىت زي رجال الدين، وينسب بعض املؤرخني أصل تسميتهم إىل نشتكني الدرزي، 

مات، ر فامسه حممد بن إمساعيل وهو فارسي األصل جاء ملصر وعاش يف زمن احلاكم أبمر هللا وانشق عن دعوة الفاطميني وأحل ألتباعه املعاصي واحمل
لغرض منها وقيل إنه ادعى النبوة وأهنم قتلوه، وبعض املؤرخني ينكر وجوده أصالً، وعقيدة الدروز قائمة على سبع وصااي، وعقيدهتم يف التوحيد أن ا

وهي أعلى مراحل اإلميان رفع اإلنسان يف مراتب اإلميان وأوهلا مرتبة املوحد وهي فعل الطاعات، مث منزلة الصدق، مث منزلة احلدود، مث منزلة الناسوت 
لروح يف عقيدهتم، يفسر الدروز القرآن تفاسري معتمدة على التأويل وال أيخذون بظاهر النصوص يف غالب األحكام، ويؤمنون ابلتناسخ وهو رجوع ا

قد الدروز إىل احلياة ولكن يف جسد آخر وانتقاهلا فاجلسد ميوت ويبلى، أما الروح فال تفىن ولكنها أتخذ أشكاال أو أجسادً  ا أو كائنات خمتلفة، ويعت
ألوان كل منها رمز ألحد علمائهم وقادة الطائفة وهم العقل والنفس والكلمة والسابق والتايل. ويف الوقت  5حدود يشكلون جنمة مخاسية وهلا  5يف 

مي االشرتاكي املنادي ابلقومية العربية وحاليا احلايل تظهر قيادات درزية يف السياسة وخباصة يف لبنان بزعامة كمال جنبالط، وهو زعيم احلزب ال تقد
األجنيب وليد جنبالط، ومعهم زعيم احلزب الدميقراطي اللبناين طالل أرسالن، وللدروز العديد من املواقف الوطنية املشرفة، فكانوا ضد االحتالل 

 لتارخيية قائد الثورة السورية الكربى األمري سلطان األطرش.سواء الفرنسي أو اإلسرائيلي وقدميا حىت الصلييب واملغويل، ومن أبرز الشخصيات ا
رات ومن الطوائف اإلسالمية القليلة العدد البهرة، وهم من اإلمساعيلية أيًضا، ومسوا بذلك االسم ألهنم من اهلند وكانوا يتاجرون يف البها    

تراث الفاطميني، وملعرفتهم حب املصريني آلل البيت، حيث كان البهرة فأطلق عليهم ذلك االسم، وهم حيبون مصر ابلذات حًبا كبريًا ابلقرب من 
فاطميني فروا من دائمو التربع لرتميم املساجد واألضرحة القدمية وآخرها ملالك بن األشرت النخعي. فالبهرة احلاليون منهم طائفة يف اليمن وهم أحفاد ال

ك كلمة أصلها هندي تعين التاجر ويتميزون عن غريهم أبهنم متساحمون مساملون ال مصر بعد سقوط دولتهم وقيل إن سبب تسميتهم بذلك ألن تل
سبة لإلمام املستعلي ومن بعده األمر مث ابنه  3يتدخلون يف السياسة، وتنقسم البهرة إىل  طوائف الداودية والسليمانية والعلوية ويلقبون ابملستعلية ن

عتقدون يف اإل مامة كسائر الشيعة، وسالطينهم هم نواب اإلمام وحيملون رتبة الداعي املطلق. ومن أعالم الطائفة الطيب فلقبوا أيًضا ابلطيبية. وي



 ِظُل اإلله وَهَراوة الّرب
...................................................................................................................

............................................................................ 

123 

يف أسوان اإلمساعيلية يف الوقت احلايل األغا خان وهو إمام اإلمساعيلية النزارية، وقد سكن أغا خان الثالث السلطان حممد شاه يف مصر ودفن هبا 
 على ضفاف النيل.

 
طوائف مشاهبة لإلسالم لكنها ال أتخذ اعرتافا رمسيا من املؤسسات اإلسالمية ابعتبارها ال حتقق القدر األدىن من شروط  توجد أيًضا    

هدي املنتظر، اإلميان اإلسالمي، مثل اجلماعة اإلسالمية األمحدية املعروفة ابلقاداينية ومؤسسها حضرة مريزا غالم أمحد امللقب ابملسيح املوعود وامل
، واجلماعة اإلسالمية األمحدية هلا وجود كبري وحضور على الساحة العاملية وأتباعها يف مجيع 1889مواليد قاداين يف البنجاب ابهلند عام  وهو من

ات يف لذأحناء العامل، ولكنهم غري معرتف إبسالمهم من قبل جممع البحوث اإلسالمية واهليئات األخرى، إال أن هذا ال يؤثر على توسعهم ومتددهم اب
األمحدية، فقد اهلند موطن اجلماعة ويف إجنلرتا بني أوساط اهلنود واآلسيويني املهاجرين، ويف ابقي أوراب حيث ينشرون اإلسالم طبقا لتعاليم اجلماعة 

ات، ومناطق انتشارهم بنوا أول مساجد يف أوراب وأكربها، وكذلك العديد من املراكز اإلسالمية وأطلقوا أول فضائية إسالمية متخصصة بكافة اللغ
يف حي الكبابري  الدول األوربية، فالدول العربية ال ترحب ابألمحديني، ويف ابكستان يتم اعتقاهلم ورمبا ذحبهم إذا مارسوا شعائر املسلمني، وهلم تواجد

% من 6.25ية من أعضائها حوايل حبيفا، وهي أحد مراكز تواجدهم، وينشطون يف أفريقيا بقوة، واجلماعة قائمة على اشرتاكات شهرية أو سنو 
يًضا، دخل األمحدي. وهم يؤمنون ابهلل وابلنيب حممد ويصلون ويصومون وحيجون إىل مكة مثل ابقي املسلمني ويقرأون القرآن مثل ابقي املسلمني أ

وأن هللا بعث مريزا غالم أمحد بذلك،  ولكنهم خيتلفون عن ابقي املسلمني يف أهنم يعتقدون أن مؤسس مجاعتهم هو املهدي املنتظر يف آخر الزمان،
يل ومصادرهم يف الكتاب واألحاديث الصحيحة هي نفس مصادر أهل السنة واجلماعة، إال أن تفسرياهتم ختتلف متاما العتمادهم على العقل والتأو 

ور أمحد، وهناك طقس عندهم يدعى ابجللسة بشكل كبري ومبالغ فيه. وهي مجاعة قائمة على نظام اخلالفة والبيعة، واخلليفة احلايل هو مريزا مسر 
، واألمحدية السنوية، تقام يف مسجدهم ومركزهم الكبري يف لندن، ويف كل دولة هناك أمري للجماعة يقوم على شؤوهنم وينقل تعاليم ووصااي اخلليفة هلم

 يف الغالب مجاعة تركز على العمل اخلريي واالستثماري ونبذ العنف والتطرف .
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 حسن الساعاتي 
 

سي لقد ترددت كثريًا يف تدوين هذا اجلزء اخلاص جبماعة اإلخوان املسلمني رمبا بسبب خويف من عدم احليادية الكاملة ملوقفي الشخصي والسيا
املشهور من األقوال من اجلماعة ومن املؤيدين لفكر اجلماعة، ولذلك قررت أال أورد آراء أو حتليالت شخصية على قدر املستطاع، وإمنا قمت جبمع 

حسن من املصادر املوثقة يف صاحل اجلماعة أو ضدها من أكثر من تيار فكري ومن أكثر من وجهة نظر، والبداية ستكون مع املؤسس واملرشد األول 
 البنا .

 اآلراء املؤيدة حلسن البنا :
راثئي * اي ُمنِصَف املوتى من األحياء (,)رحم هللا حسن البنا صاحل عشماوي )قيادي إخواين راحل( يف راثئه البنا )قد كنت أوِثُر أن تقول -1

 فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة قلما جيود الزمان مبثله، وهو مل ميت بل حي عند ربه يرزق (
سماء دائما مصطفى السباعي )قيادي إخواين راحل(: فما هو إال النور املرسل من السماء ليكشف عن أهل اخللود ظلماهتم مث يظل يف ال-2

 وأبدا، ولن خيتلط برتاب األرض(
عمر التلمساين مرشد سابق: )كنت بني يدي األستاذ املرشد كامليت بني يدي مغسله (,)ملا كان األمر أمر جتميع وتكوين وتوحيد مفاهيم  -3

 . أمة مسلمة ملا كان األمرعودة املسلمني إىل اإلميان، اختار هللا هلذه الدعوة إمامها حسن البنا(
كامل شافعي )قيادي إخواين راحل( :كنت حني أقّبل يد حسن البنا كأنين أعبد هللا، وقال أيًضا :حسن البنا يراه الناس ماشيا فريون   -4

ا أبدً  مصحفا له قدمان، يشهدونه متحداث فيشهدون قرآاًن له لسان وشفتان، وهكذا حاله إذا أكل أو شرب أو قعد أو قام أو استيقظ أو انم، إسالم
 وإميان دائم، لقد أدركت الدنيا خطيئتها حني رأت فيه اإلسالم حقيقة واقعة .

سعيد حوي )زعيم إخواين سوري راحل (: إن نقطة البداية يف الثقة املطلقة ابإلسالم ترجع إىل الثقة بشخص رسول هللا صلى هللا عليه -5
الثقة بشخص حسن البنا، ولقد أخذان هذه الثقة ورضعناها عمن هم أمثال اجلبال يف وسلم، ونقطة الثقة املطلقة بدعوة اإلخوان املسلمني ترجع إىل 

لتحقيق  الثقة. وقال أيًضا: وال نعلم أنه من بني خلق هللا من فطن هلذا كله ولغريه لشروط مجاعة اإلخوان املسلمني كما فطن إىل جمموع ما يلزم
املسلم إىل إقامة للدولة املسلمة يف كل قطر إىل الوصول إىل الدولة اإلسالمية العاملية كحسن اجلماعة اإلسالمية أهدافها على كل مستوى من صياغة 

مني إال البنا، ويقول أيًضا: وال شك أن دور اجلماعة قبل السلطة وبعدها هو املنظم هلذا كله، ونقصد ابجلماعة املسلمني وال مجاعة كاملة للمسل
 وجيهاته.بفكر األستاذ البنا وإال بنظرايته وت

حممد احلامد )شيخ سوري سلفي راحل مؤيد لإلخوان(: إن حسن البنا جمدد السبعة قرون املاضية وليس القرن العشرين فقط، وقال أيًضا: -6
 إن املسلمني مل يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنني.

 رواح فال ختفى عليه خافية. عمر هباء الدين )قيادي إخواين راحل(: منكر الذات حكيم السري يف وجهته طب أ-7
أمحد أنس احلجاجي )كاتب إخواين راحل(: الرجل اإلنساين وديعة يف يد أمينة عن عدالة التاريخ وإنصافه وال على ذكراه أبدا من عوادي -8

مساء واليت لن تنطفئ شعلتها ولن  يف آاثره السارية يف اآلفاق واملتجدد صباح -حسن البنا–النسيان أو اجلحود والنكران مادام خالًدا خلود اإلمام 
لود اإلنساين ختبو جذوهتا، ألهنا من نبع كرمي على هللا وعلى الناس وعلى التاريخ وعلى األجيال كلها، ألهنا نبع حممد صلى هللا عليه وسلم، وأن للخ

 يف حياة أستاذان اإلمام آاثره الواضحة املمتدة إىل ما وراء الزمن واعتبارات الفناء .
 بد الرمحن البنا )أخو حسن(: وكان يهيئ لكل شئ ويعد لكل ظرف وُيصنع على عني رابنية وحتيطه هالة حممدية .ع -9

حممد شليب )إخواين راحل( عن إحدى بنات البنا أثناء تشييع اجلنازة: إن كانت احلكومة قد حالت دون أن يشرتك أحد يف تشييعك -10
 فإين أحس أن املالئكة تشيعك معنا .

لشيخ حممد الغزايل )كان من تالميذ البنا إال أنه اختلف مع اإلخوان بعد ذلك وتركهم(: إن حسن البنا استفاد من جتارب القادة الذين ا-11
 .سبقوه، ومجع هللا يف شخصه مواهب تفرقت يف أانس كثريين، كان مدمنا لقراءة القرآن بصوت رخيم وكان حيسن تفسريه كأنه الطربي أو القرطيب

صاعقة  –و احلسن الندوي )عامل هندي راحل متأثر ابإلخوان (: فكما أن عقر الناقة قد جلب على مثود عذاب هللا هلم ابلطاغية أب-12
 فإن مقتل الشهيد حسن البنا قد جيلب على املسلمني عامة وأهل مصر خاصة الويالت واملصائب والنكبات. –شديدة من السماء 
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: حيكي يف أحد الدروس اليت حضرها أن أحد كبار اإلخوان قال: لكل أمة نيب ورسول، وإن سيدان حممد ثروت اخلرابوي )إخواين منشق(-13
ة وهو غري هو آخر األنبياء والرسل، لذلك وهب هللا لألمة يف كل جيل نبًيا غري مرسل ولكنه ملهم من هللا للقيام بدوره كنىب ىف تبليغ رسالة األم

ذى جيدد ألمتنا أمر دينها قد يكون فرًدا أو مجاعة أو جامعة أو مؤسسة أو جمموعة من العلماء، ولكن النىب غري الذى جيدد لألمة أمر دينها، فال
ار دعاة املرسل هو دائما شخص واحد، وقد كان نبينا غري املرسل هو اإلمام الرابىن حسن البنا. وحني توجه بعضنا للشيخ عبد املنعم تعيلب أحد كب

هى النبوة وهللا يهب احلكمة أى النبوة ملن يشاء، أمل يقل يؤتى احلكمة من يشاء؟ وقد وهب هللا احلكمة أي النبوة حلسن البنا، اجلماعة قال: احلكمة 
هو ومن دالئل ذلك أنه أنشأ هذه اجلماعة فانتشرت ىف ربوع األرض وهى ىف الوقت ذاته تعيد للدنيا من جديد اإلسالم الذى غفلت عنه األمة، ف

 له هللا ولكن أهلمه وآاته احلكمة .نىب مل يرس
حممود عبد احلليم )من مؤسسي اجلماعة(: لقد كنت أحار يف تصور قول أم املؤمنني عائشة عن رسول هللا إنه كان خلقه القرآن حىت -14

عنا عن حب الصحابة للنيب مل نتخيل ذ لك بصورة كاملة حىت رأيت لقيت حسن البنا وصاحبته فبدأت الصورة تتضح أمامي. وقال أيًضا: عندما مس
 حب اإلخوان حلسن البنا. 

 سيد قطب )كاتب إخواين راحل(: أحياان تبدو املصادفة العابرة قدرًا مقدورًا وحكمة مدبرة يف كتاب مسطور.-15
ه العظيم وجهته حممد عبد احلميد أمحد )قيادي إخواين راحل(: لقد كان لروحه الكبري سلطان ساحر، ال جيلس إليه أحد حىت يدير روح-16

صيته السماوية القاهرة إىل أفق النور والسماء، وتدفعه طبيعته اإلمامية الفذة إىل حمراب اخلري والصالح، كان  لروحه العالية مدار اإلسالم وجتذبه شخ
 على سالسته سيال قاهر يؤثر وال يتأثر ويدفع وال يندفع.

 التقوى والدهاء السياسي، إنه قلب علّي وقلب معاوية._الشيخ طنطاوي جوهر: إن حسن البنا مزيج من 17
أمحد حسن الزايت )صحفي إخواين راحل (: إن الشذوذ عن قواعد البيئة اجلاهلية والنشوز عن أنظمة اجملتمع الفاسد والسمو على -18

يصنع النيب أو املصلح على عينه ليظهره يف  أخالق العصر الوضيع من خصائص الرسول أو املصلح، فإن هللا الذي يعلم حيث جيعل رسالته يريد أن
عبد  وقته املعلوم، وحسن البنا هو املصلح الذي اصطنعه هللا إلصالح فساد األرض. ومل يكن إصالحه على ما جاء به حممد عبده وابن تيمية وابن

 ان أول مصلح ديين فهم اإلسالم على حقيقته. الوهاب، فإهنم قصروا إصالحهم على العقيدة أما هو فقد هنج يف إصالحه منهج الرسول نفسه، فك
 الدكتور حممد طه بدوي: مل يستطع جامعي أن يلوح للبشرية بنظام خري من النظام الذي وجد من تالميذ البنا .-19

إساءة  سعيد رمضان )صهر حسن البنا ( عن مقتل حسن البنا: أصيب الرجل العظيم ابلرصاص، قتلته يد آمثة أساءت إىل اإلسالم – 20 
كربى. مات حسن البنا احلبيب مات العظيم، بل هو حي يف القلب، حي مل ميت، اي فضيلة املرشد سالم عليك حيث أنت يف قدسك وعليائك،  

،  ألعلىكان حسن البنا حجة هللا يف نفسه على أن اإلسالم يصنع الرجل ويصوغ النور املصّفى يف حلم ودم، كان عقال هائال وروًحا موصوال ابلسر ا
خ، وفقدت كان موفّ ًقا ال خيطئ الوجهة، مأل قلوبنا حبب اإلسالم وصهران يف بوتقة ال تشوهبا شائبة. وقتل حسن البنا يف يوم أسود من أايم التاري

الرجل العجيب الذي بعث األمة م ن أعماقها اإلنسانية بفقده إنساان قّلما جيود الزمان مبثله، وسقط بست رصاصات أطلقتها عليه يد شيطان. هذا 
 ومل يرتكها حىت خلف جيال كرميا حًيا هو اآلن بني جدران السجون يتأّوه آهات تزلزل عرش هللا عز وجل، سيظل قتل حسن البنا وصمة عار يف

 جبني مصر واملصريني .
ومل يقل التاريخ كلمته وينصف حسن  جابر رزق )صحفي إخواين راحل (: إن اغتيال حسن البنا هو جرمية العصر على يد امللك وأعوانه،-21

ؤامرات البنا ويضعه يف مكانته الالئقة بني الزعماء والقادة، وال تزال مجاعة اإلخوان وحدها دون اجلماعات األخرى هي املستهدفة الوحيدة من م
وى العامل كله بعد موته، وقال أيًضا: كان أعداء اإلسالم داخل مصر وخارجها، وال يزال تالميذه ومجاعته حيملون لواء البعث اإلسالمي على مست

عية،  لرتبية الرابنية وجعلت منه ومن مجاعته القيادة الدينية واالجتما وكانت أقوى أتثريًا حسن البنا من الشخصيات اليت هّيأهتا القدرة اإلهلية وصنعتها ا
 من القيادات الدينية والسياسية يف العامل العريب منذ قرون .

 حسن البنا: حسن البنا مل يقع يف خطأ واحد يف حياته، وإنه كان ُملَهًما من قَِبل هللا سبحانه وتعاىل . سيف اإلسالم-22
ن مل يكن عبد الكرمي اخلطايب )مغريب راحل متأثر ابإلخوان (: ايويح مصر واملصريني ما سيأتيهم من قتل البنا، قتلوا وليًّا من أولياء هللا، وإ-23

 ويل.البنا وليا فليس هلل 
 أما اآلراء املعارضة حلسن البنا وألهنا كثرية جدا ومتشاهبة فليس من املفيد حصرها، واألهم سردها جممعة:

حسن البنا يهودي ماسوين متآمر هلدم اإلسالم، وذلك نظًرا ألن جده مغريب، واملغرب به أعداد كبرية من اليهود، وكان يعمل يف تصليح  -1
اليهود، وألن املاسونيني تعين البنائني األحرار فحسن البنا اشتهر بلقب الساعايت، وهو لقب عائلته وليس البنا، إمنا الساعات وهي مهنة شائعة بني 
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لبدء دعوهتم أضاف البنا )املاسوين( لنفسه، كما أن مالحمه غري مصرية وطريقة املاسونية واليهود يف التظاهر واخلداع ابختيارهم مناطق ريفية انئية 
 يًدا عن السلطة .ونشرها بع
حسن البنا خارجي تكفريي يشبه احلسن بن الصباح زعيم فرقة احلشاشني الضالة يف فكره وتنظيمه ومنهجه، ويعترب البنا كشخص مبتدع يف -2

هم الرسول الدين اختص اإلسالم لنفسه من دون األولني واآلخرين وكفر اجملتمع من غري اإلخوان، وألزم مجاعته بفهمه اخلاص للدين وليس بف
رهاب، والصحابة، وأدخل يف الدين ما ليس فيه من الفرقة والفتنة بسبب األحزاب واجلماعات وفكر التكفري واخلروج على احلكام، مما أدى إىل اإل

اعش مرورًا ولذلك يعترب اإلسالم السياسي مدخال لإلرهاب، فحسن البنا هو األب الروحي للتكفريي سيد قطب ومن بعده تنظيم القاعدة وحىت د
 ابلعنف الذي مارسه اإلخوان يف مجيع البالد وبدأها ابلتنظيم اخلاص، كما أهنم جواسيس وخونة وعمالء للمخابرات األجنبية .

املخالفات الشرعية واالعتقادية الكبرية حلسن البنا، فقد وضع نفسه مبرتبة األنبياء واألولياء واألقطاب، فقد جعل الطعن فيه كطعن يف -3
الة وال جيوز النقاش معه واالعرتاض عليه معصية، وأهنم وحدهم املسلمون حقا، وأدى ذلك إىل حرمان أفراد اجلماعة من أي مصادر شرعية الرس

كما أنه أخرى غري البنا وأسس اإلسالم العشرين اليت وضعها هو، ومن نتائج ذلك أنه كان مينع أي فرد إخواين من إطالق حليته إال إبذن خاص منه،  
تلك منع اإلخوان من االطالع على كتب التفسري املعتادة عند املسلمني، إذ وجد فيها ما خيالف منهجه فخاف من الفرقة، فقال هلم )ال تقرأوا 

 ةالتفسريات فإهنا ال حتقق الوحدة وتساعد على الفتنة( كما أنكر خروج اإلمام املهدي يف آخر الزمان واملهدي وردت فيه أحاديث صحيحة كثري 
واثبتة من عالمات يوم القيامة، إال أن البنا قال )فمن حسن احلظ مل نر يف السنة الصحيحة ما يثبت دعوى املهدي وهي تدور بني الضعف 

 والوضع(
 السعي الدائم للوصول للسلطة حىت التعاون مع الشيطان نفسه، ومعىن ضياع امللك منهم ضياع اإلسالم كله .-4
إلهلي وتطبيق الشريعة وقصره يف وصول اإلخوان للحكم حىت لو بطرق غري شرعية؛ مثل استعماله التقية والكذب تغيريه معين االستخالف ا-5

قدرهتم يف  أحياان للتمويه واخلداع، وهي عادة وطريقة إخوانية مستمرة حىت اآلن، ولإلخوان طريقة يف التخفي والتسرت غري عادية أذهلت املاليني من
ق خداع الشعوب والبسطاء واألغنياء والعلماء وأخذ أمواهلم حبجة أعمال اخلري مث القيام أبعمال ينسبوهنا ألنفسهم مثل النفاق والتلون عن طري

ا أموال اجلمعيات اخلريية ومجع الصدقات والوحدات الصحية يف العشوائيات واملناطق النائية، فيشيعون عند الناس أهنم أهل خري وتقوى، يف حني أهن
واستحلوها، وجزء كبري من هذه األموال يذهب لتمويل أنشطة اجلماعة كأنشطة جتارية ومشاريع استثمارية ومتويل ألفرادها وأحياان  الناس مجعوها

شراء أسلحة ومتفجرات وإقامة معسكرات تدريب لإلطاحة ابحلكام والوصول إىل السلطة، وكل هذا بفضل فكر حسن البنا الذي مجع فيه املصحف 
 اإلسالم وأضّل املاليني.  ابملسدس فأفسد

أحاط البنا التنظيم بدرجة كبرية من الكتمان والتخفي والسرية وهي من صفات املاسونية، فهم شديدو احلرص وصعب اكتشافهم وفضح -6
التعليمية وغري ذلك، وقد يظهر أمرهم؛ ألهنم يقومون بنظرية اخللية النائمة والدعم اخلفي من داخل املؤسسات الدينية الرمسية وغري الرمسية واحلكومية و 

ظاهر أحدهم عدم انتمائه هلم مث يعلن انتماءه يف الوقت املناسب حسب أوامر القيادات، وكذلك يقومون أبداء تنظيم األدوار بشكل رائع حبيث يت
على مكتسباهتم يف املؤسسات، أحدهم أنه مع احلكومة وهو ضدها واآلخر يهامجه، وهو هجوم متفق عليه لصرف أنظار احلكومات عنهم واحلفاظ 

 وهذه األشياء هي نتائج للتنظيم السري الذي أسسه حسن البنا عمالً مببدأ الغاية تربر الوسيلة والضرورات تبيح احملظورات. 
إلخوان فكر حسن البنا هو سبب غالبية الفنت والطواّم اليت نزلت ابملسلمني إلفساده بني الشعوب وفصله بني احلكومات والشعوب، فا-7

االنتماء للدولة، وفكرة البي عة للمرشد أو دائمو الطعن يف احلكام وتشويههم، ومبدأ إنشاء مجاعات موازية للدولة األم يولّد فكًرا انفصالًيا ويلغي 
اخلفية، ولذلك فإن مراقب اإلخوان داخل الدولة جتعل منهم دولة خفية داخل الدولة الظاهرة، حىت يقوموا ابالنقضاض على احلكم فتظهر دولتهم 

 أنصار اإلسالم السياسي ال حيرتمون الدولة ومؤسساهتا الدينية وال الدستور وال القانون، ويستحلون املال العام والتخريب .
 

 عالقة حسن البنا ابلطوائف األخرى :
 
عيبًا، فالتصوف متأصل يف أرض مصر كما  عالقته ابلصوفية: فقد نشأ حسن البنا نشأة صوفية على الطريقة احلصافية الشاذلية، وهذا ليس-1

أن أصوهلم مغربية، وهي أرض يشيع فيها التصوف، أما العيب والغريب فهو أن اإلخوان أحياان ينكرون ذلك وأحياان أخرى يتفاخرون به على 
بعلم احلديث، وإذا كانوا يف وقت احلرب  حسب الدولة أو الظروف احمليطة، فإذا كان يف أوساٍط سلفية قال اإلخوان عن البنا إنه سلفي، وإنه مهتم

لتلون قالوا إنه جماهد، أما يف بالد حتارب املنهج السلفي فإن حسن البنا هو الصويف املعتدل الذي ال مييل للعنف، وهكذا هم اإلخوان دائمو ا
الغزو السلفي الوهايب ألكثر الدول، فال يعرف  حسب الظروف، فمثال اجليل احلايل يف الشباب العريب ال مييل للتصوف وال يعرف عنه الكثري بسبب

ثر فيها أكثر حميب حسن البنا أنه كان صوفًيا فهذا عندهم عيب، ومن يقول احلقيقة عندهم هو مفرٍت على البنا، ويف نفس الوقت دولة مثل تركيا يك
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ملهم احلفاظ على صورة البنا وحمبة الناس، ويدافعون عنه التصوف يقدم حسن البنا على أنه صويف وال عيب عندهم يف أي شيء وال يستحون أبًدا، فا
كتبهم   أكثر من دفاعهم عن الصحابة. وقد ذكر البنا ومؤرخو اإلخوان أكثر من مرة نشأته الصوفية وأتثريها على تنظيم اجلماعة، وذكر اإلخوان يف

لى يد الشيخ بسيوين العبد مث الشيخ عبد الوهاب احلصايف انئب رئيس )بدأ اهتمام حسن ابلدعوة مبكًرا وتريب على الطريقة احلصافية وأخذ بيعتها ع
ا الورد الطريقة، وواظب على  حضرهتا ووردها واخلروج يف موكبها يف املولد النبوي ( وذكر آخر )وظل مداوًما عليها متمسكا هبا حىت وفاته، ومنه

مذكراته )وزادين هبا إعجااب أن الوالد قد وضع عليها تعليقا لطيًفا جاء فيه أبدلة  املعروف ابلوظيفة الرزوقية صباًحا ومساًء( ويقول البنا نفسه يف
منهور صيغها مجيًعا تقريًبا من األحاديث الصحيحية وكان امسها تنوير األفئدة الزكية أبدلة أذكار الرزوقية( وقال أيًضا )وصحبت اإلخوان احل صافية بد

( وأيًضا )كانت أايم دمنهور أايم استغراق يف عاطفة التصوف، وإن انبهرت بشيخ الطريقة حسنني وواظبت على احلضرة مبسجد التوبة كل ليلة
صويف حبت من الناحية –اجلماعة –احلصاف لشدته يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر( وقد أتثرت اجلماعة بذلك حيث قال البنا )ونظام الدعوة 

ومما جعل اإلخوان يركزون على العمل اخلدمي لألهايل أن البنا قد شارك يف مجعية صوفية حصافية يف الروحية، عسكري حبت من الناحية العملية( 
لكفاح اإلخوان املسلمون (  ويقول سعيد حوي بلدته احملمودية مبحافظة البحرية وامسها اجلمعية احلصافية اخلريية، وكان وكيال هلا وقال )مث خلفتها يف ا

اعة أنواًعا من حلقات الذكر حىت أصبح لكل شيخ طريقته اخلاصة ودمج مع الذكر اإلنشاد وجعل البنا االجتماع عن ذلك )نظموا من أجل اجلم
ان اليومي على الذكر من أدب املسلم، ومجع لذلك وِرًدا أمساه الوظيفة الكربى والوظيفة الصغرى( ويقول سعيد حوي عن سبب تسمية زعيم اإلخو 

وكان البنا مرشًدا وجمدًدا واإلخوة النواب هم خلفاؤه احلقيقيون( وهذه  -القطب أو الويل -طالح املرشد الكاملابملرشد )إن الصوفية عندهم اص
اصري النزعة الصوفية زرعت يف اإلخوان حب العمل العام واخلدمي وهي أفضل خصائصهم، ولكن ملا انتقل مركز ثقل اجلماعة للسعودية يف العهد الن

السلفية، فلما عادوا ملصر أايم السادات تغريت نظرهتم وغلب عليهم التشدد مث انقلب إىل تطرف بعد ذلك مع انتشار تشبعوا أبفكار الوهابية 
 أايم اجلمعة أحد األولياء، التنظيم يف بالد كثرية، وأتثر القاعدة ابلفكر اإلخواين، وكان البنا ورفاقه من حميب زايرة األولياء واملوالد، فقال البنا )كنا نزور

كيلو مرت، أو عزبة النوام حيث ضريح الشيخ سيد   20مشًيا على األقدام مسافة  –حيث مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي  –فمرة نزور دسوق 
 سنجر أحد مشايخ احلصافية( وكان ينشد يف موكب الطريقة اخلاص ابملولد النبوي أبيااًت من الشعر.

كل يف ما مضى وجرى ( وهو بيت كله خمالفات شرعية ألنه يعترب النيب حيضر موكبهم )هذا احلبيب مع األحباب قد حضرا * وسامح ال    
ن املد ومولدهم، وأنه يغفر الذنوب ويسامح، وهذا بيد هللا وحده. والغريب أن الصورة اليت حياول اإلخوان رمسها اآلن حلسن البنا كشخص سلفي أل

عية يف كثري منها -الوهايب يف ارتفاع يتناىف متاًما مع آراء حسن البنا ماداموا ال -املعتدلة والوسطية وليست معادية لغري املسلمني -املخالفة للدين والبد
فقد قال )حنن حنيي ذكرى مولد رسول هللا ومن حق مجيع الناس مسلمني وغري مسلمني أن حيتفلوا مًعا؛ ألن  -يعارضون وصول اإلخوان للحكم 

نا يتعارض متاًما مع أفكار دعاة السلفية يف السعودية الذين يرون حرمة التوسل ابألولياء أو زايرة قبورهم أو النيب مل أيت للمسلمني فقط( وحسن الب
، الدعاء والصالة فيها، وهي عندهم شرك، ويستمر اإلخوان يف حماولتهم الدائمة لنسب جناح اآلخرين ألنفسهم وركوب املوجة وهي املد الوهايب

حممد بن عبد الوهاب الرائجة مؤسس احلركة الوهابية وبني أفكار حسن البنا يف تلبيٍس كبري على أجيال وماليني خمدوعة فيحاولون اجلمع بني أفكار 
سويق للفكر اإلخواين وحماولة  إلجياد موطن هلم فيهم ألهنم اختطفوا الفكر الوهايب معتربين البنا امتداًدا له ولو ابلكذب، على اعتبار أن هذا ترويج وت

ت  أن ال أحد يبحث من ورائهم، ومسألة التوسل وزايرة األولياء هي ليست خالفًا فرعًيا، فهي يف الفكر الوهايب شرك وعند البنا أساس بنيمستغلني
رأي الوهابية،   يفعليه اجلماعة وال حول وال قوة اال ابهلل، وال يعيب البنا أبدا أنه كان يزور األولياء كغريه من املصريني، وأنه كان يدعو من دون هللا

رعي يف  ولكن حماوالت اإلخوان لطمس احلقائق لكسب املؤيدين هي العار، ويقول البنا ) والدعاء إذا قرن ابلتوسل إىل هللا أبحد من خلقه  خالف ف
لعقيدة ألن السلفيني كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة( وهذا خطأ واضح منه ألنه ليس خالفًا فرعًيا وهي ابلقطع مسألة مهمة من مسائل ا

وتشييد  يعتربون األضرحة أواثاًن. وقال أيًضا ) االستعانة ابملقبورين أاي كانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء احلاجات عن قرب أو بعد و النذر هلم
نتأول ذلك سًدا للذريعة ( وهذا الرأي القبور وسرتها وإضاءهتا والتمسح هبا واحللف بغري هللا وما يلحق بذلك من  املبتدعات كبائر جتب حماربتها وال 

 وصفاته، فإن صائب ومعتدل عند أغلب املسلمني قدميا وعند أقلية منهم حاليا. والطامة الكربى الفارقة بني البنا وبني السلفية هي قوله يف أمساء هللا
ة كربى، والزال اإلخوان ُمصرين على لصق البنا ابلسلفية، ويقول ما قاله البنا مل يقل به أي سلفي أبًدا، فما قام به البنا أمر جلل عند السلفية ومصيب

حىت  عن مذهبه يف صفات هللا )فهم يثبتون اليد والعني واألعني واالستواء والضحك والتعجب .. إخل . وكل ذلك مبعان ال ندركها(  ورأيه خمالف
هولة الكيفية، وإذ أضفنا إىل هذا أغلب آرائه الدينية جند أنه ليس بعامل كبري وال للعقيدة األشعرية الشائعة يف األزهر؛ ألن تلك املعاين ندركها ولكن جم

يّنه متوسط  فذ يف أي جمال من العلوم الدينية، وتراثه الديين متواضع جدا مقارنة ابلضجة اهلائلة حوله، فهو قد يكون مثقًفا ثقافة دينية جيدة وتد
عامة سياسية بشكل حبت ألن كل اهتمام اجلماعة واضح يف الوصول للحكم وعدم االهتمام كأي شخص عادي يف أايمه، ولكن سر زعامته هو ز 

يئة سياسية ابملسائل الشرعية مقارنة ابهليئات الدينية كانصار السنة وقال البنا ) اجلماعة هي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية، كما أهنا ه
 تصادية وفكرة اجتماعية (ومجاعة رايضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اق
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 موقفه من الشيعة :-2

حياول دائما اإلخوان الظهور مبوقف املدافع عن السنة وابلتايل املضاد للشيعة، وذلك طمعا يف رضا حكام اخلليج املعادين إليران ولكن     
وائف الدينية وابلذات إذا اختذت شكال دينًيا مثل احلقيقة ختتلف متاما، فاإلخوان والشيعة متشاهبان ألقصي احلدود كغريهم من اجلماعات والط

وله جهود ضخمة مكتب إرشاد اإلخوان وتنظيمهم الدويل والثورة اخلمينية يف إيران. فحسن البنا مل يكن أبًدا معاداًي للشيعة بل ابلعكس كان حمًبا هلم 
لفيني املعاصرين على ذلك قائال )لو أن الشيعة يكفرون حسن البنا ما يف التقريب بني السنة والشيعة استمرت حىت بعد موته، ويعلق أحد الدعاة الس

اعدته يف أتيتم هبم لكن يكفرون الصحابة أتتون هبم( حىت أن املعّمم الشيعي ايسر احلبيب أو اخلبيث كما يطلق عليه السنة قد امتدح حسن البنا وق
قد قال البنا )نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه( وهي التعايش املشرتك وجعلها احلل الوحيد للتقارب السين الشيعي، و 

لعربية قاعدة رائعة تدل على وجهة نظر من سياسي كبري ولكن ال عالقة هلا بصورة رجل الدين والعامل اليت يسوقها اإلخوان ملرشدهم. ففي الدول ا
عنوان "حممد بن عبد الوهاب وحسن البنا" ويف ابكستان يظهر صوفًيا يف كتاب "صوفية حسن يظهر كتاٌب امسه "ابن تيمية وحسن البنا" وآخر ب

ى الكثري من البنا" ويف إيران يظهر مواليا للشيعة وللثورة الشيعية ويظهر كتاب "موقف علماء املسلمني من الشيعة والثورة الشيعية". وليس خفًيا عل
قريب بني السنة والشيعة، بل كان عضًوا يف جلنة التقريب، وكان يستضيف علماء الشيعة يف مراكز الناس أن حسن البنا كان من رواد فكر الت

اجلماعة اإلخوان يف الدول املختلفة، ويصف آية هللا القمي الشيعي حسن البنا )ابلشيخ التقي اجملاهد الذي عاش لوحدة املسلمني وأن اإلخوان هي 
بناء على اإلسالم وحده وليس املذهب( ويقول حممود عبد احلليم )رأي حسن البنا أن الوقت قد حان إىل الوحيدة اليت تقيم عالقات مع الشيعة 

لسنية مزًجا توجيه الدعوة إىل طائفة الشيعة فمد يده إليهم أن هلموا إلينا، ولو كانت الظروف قد أمهلت حسن البنا لتم مزج هذه الطائفة ابلطوائف ا
اخلريات( وطبعا ال جيرؤ إخواين أن يقول ذلك اآلن يف بالد اخلليج. وقد أثىن على حسن البنا عديد املفكرين والكتاب  عاد على بالد اإلسالم أبعظم

–السنة األربعة والشيعي –واملؤرخني الشيعة، فمنهم السيد حممد على أزرشب )عمدت دار التقريب على نشر مذاهب احلج على املذاهب اخلمسة 
هذه املناسك إىل السعودية لتوزيعها يف موسم احلج لوال حسن البنا وجهوده، ويف احلج التقى حسن البنا ابلعامل  وما كان ابإلمكان إدخال

وهذا الكبريالشيعي أيب القاسم الكاشاين( ويروي عمر التلمساين عن حسن البنا قوله عن الشيعة )السنة والشيعة مسلمون جتمعهم شهادة التوحيد 
اء وعلى التقاء، أما اخلالف بينهما فهي أمور ممكن التقريب بينهما فيها( وقد اثر الشيخ حمب الدين اخلطيب أحد أساتذة أصل العقيدة وهم فيه سو 

 البنا ضده وهامجه يف مقال له بسبب دوره يف التقريب، واهتم الشيخ اخلطيب حسن البنا بتلقي أموال إيرانية للقيام هبذا الدور املشبوه.
 املسيحيني :موقفه من اليهود و -3

ن ضم كان حسن البنا داعيا للتعايش، وكان مجع الناس إىل مجاعته مهه األول، فلم يكن يهتم أبي نواٍح دينية يف املنضمني، ومل ميانع أبًدا م     
ملسلمني وإن كان ذلك غري املسلمني إىل مجاعته على عكس الصورة املتشددة اليت يروج هلا اإلخوان، فهم يصورون أنفسهم يف حالة عداء مع غري ا

ين، فلم من ابب نشر كراهية احلكام العرب لدى شعوهبم وإعطاء صورة املنبطحني أعداء اإلسالم، ويبقى اإلخوان وحدهم املدافعني الغيورين على الد
نظرة غري اليت نسمعها من ككتائب مستقلة إال أن البنا نظر للقضية   48يكن البنا أبدا معاداي لليهود يف جمملهم، وبرغم خوض اإلخوان حرب 

لك. اإلخوان اآلن، فقد قال )إن خصومتنا لليهود ليست دينية ألن القرآن الكرمي حض على مصافاهتم ومصادقتهم( وال أعلم من أين أتى البنا بذ
ء يسري كسري الكهرابء، وقسس األقباط وحمبة ونشاط وإخا -معهم البنا -ويروي جابر رزق عنه )يف حفل كبري زاخر على رأسه علماء املسلمني

وكان يقول  فإن الكثريين حياولون أن يلصقوا ابلبنا هتمة معاداته لألقباط ويشهد هللا واحلاضرون على عكس ذلك. فلم يكن البنا داعية بغض وكراهية،
ال يوجد يف النصرانية بديل هلا، ولو وجد يف البنا إن تطبيق الشريعة ال ميكن أن تكون لألقباط وأهنا ال تصادر نصرانية النصراين، فهي جمموعة قوانني 

لدول اليت هم متصاحلون فيها مع احلكو  مة من اإلجنيل تشريعات جيب تطبيقها على النصاري( وطبعا ال يقول ذلك أي إخواين إال يف املناسبات يف ا
والبنا عندما تقدم لالنتخاابت كان وكيله يف إحدى ابب اجملاملة، أما غري ذلك فهم حيافظون على صورة البنا املعادي لكل ما هو غري إسالمي. 

زور اللجان رجالً مسيحًيا، ويذكر بعض املؤرخني أن الذين شيعوه يف جنازته رجالن فقط مها والده والزعيم املسيحي مكرم عبيد. ويقول )كنا ن
ب الناس إلينا مودة( ويروي أحد اإلخوان )حضر لزايرة مجعيات الشبان املسيحيني لنتحدث عن موقف اإلسالم من النصرانية فنخرج ونشعر أهنم أقر 

ضائل، وقال البنا يف مقر اإلخوان عدد من قادة املسيحيني وطلبوا منه إنشاء شعبة امسها اإلخوان املسيحيون لكي يسهموا يف نشر اإلميان ابهلل والف
ن معكم ونتصل بكم( وظلت العالقة جيدة يف عهد املرشدين التاليني، فكرة طيبة ولكنها غري قابلة للتطبيق ألن دعوتنا عاملية ولكننا سنظل نتعاو 

، وعند ومن أمثلة ذلك ما ذكر عن اهلضييب املرشد التايل )توجه األستاذ حسن اهلضييب بك مرشد اإلخوان إىل مقر البطريركية وقابل األنبا يوساب
يف مشهد من مجع كبري من األقباط واملسلمني(. ولو حدث هذا املوقف بني خروج فضيلة املرشد أهداه غبطة األنبا مسبحة من الكهرمان وتعانقا 

شيخ أزهري أو رئيس حزب أو مسئول حكومي لكانت االهتامات ابلكفر والزندقة ومتييع الدين وتفضيل غري املسلمني إىل غري ذلك من اهتامات 
بيا، فإهنم حيرمون على الناس ما حيُِّلونه ألنفسهم كأهنم بال خطأ حفظناها وسئمناها من اإلخوان يتمسحون هبا نتيجة إفالسهم سياسًيا وشع
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، ومرشدوهم معصومون، ولذلك قال أحد أهل العلم: اإلخوان قوم هبت يف احلق، من كان معهم رفعوه إىل عنان السماء وإىل منزلة أيب بكر وعمر
شاكر رمحه هللا واصًفا حاهلم )اإلخوان دعوة إجرامية هّدامة ينفق  ومن عاداهم وتركهم خسفوا به األرض(. ولذلك قال عالمة مصر احملدث أمحد

 عليها اليهود والشيوعيون كما نعلم ذلك علم اليقني( .
 
 موقفه من امللك :-4

أن اإلخوان  دائًما وأبًدا كان موقف األنظمة يف خمتلف الدول غري اثبت مع اإلخوان، فأحياان مهادنة وأحياان مصادمة، ولكن احلقيقة الثابتة    
هتم مل ترتح سريرهتم وأنفسهم ألي نظام حىت لو كانوا أطفاله املدللني؛ ألهنم دائما يضعون أعينهم على الوصول للسلطة لتحقيق أهدافهم ونظر 

امالً ومطلًقا للشعوب، وأن األنظمة اليت سحقتهم مل تكن تنتوي حبق اإلجهاز عليهم وإهناءهم وإمنا كان بغرض التخلص منهم بشكل مؤقت وليس ك
دة استعمال البنا واهلضييب خ ا وجزرًا وفتورًا وقوة، وكالعا فته السياسة أو إبعاد اإلخوان عن السياسة. عالقة اإلخوان ابمللكية يف مصر شهدت َمدًّ لي

مجاعة سياسية هلا طابع ديين  القائمة على اخلداع أو الكذب أو التقية لتحقيق مآرهبم. اخلط العام الذي ربط اإلخوان ابمللكية هو ما يربط أي
تباعهم ابلسلطة غري الدميقراطية، إن السلطة واإلخوان يتقارابن لتحقيق مصاحل معينة فتسمح السلطة لإلخوان ابمتيازات وحرية يف العمل فيكثر أ

حاهلم وسيظل على الدوام. عالقة البنا ابمللك  وأمواهلم ويبدأوا يف التفكري يف امتيازات أكثر فيطمعون يف احلكم أكثر، فتقوم األنظمة بتصفيتهم، وهذا
سنوات منذ أتسيس اإلخوان وحىت رحيل امللك، كما أن اجلماعة مل تكن ابلقوة الكبرية، ولكن حسن البنا ابيع  8فؤاد ليست مؤثرة حيث مل تدم إال 

أعلن البنا االنتقال من مرحلة الدعوة القولية إىل حيث  1938وذلك قبل عام –ظاهراًي على األقل  –امللك فؤاد وكان يرى له السمع والطاعة 
وقال يف بيعته  –اإلسالمية اإلصالحية من وجهة نظر البنا  –اجلهاد العملي، ومعناها الصدام مع كل من يقف يف وجه اإلخوان وتطبيق أفكارهم 

مليك مصر املفّدى يتقدم أعضاء جملس الشورى العام  للملك فؤاد )إىل سدة صاحب اجلاللة امللكية حامي محي الدين ونصري اإلسالم واملسلمني
فرع من مجعية اإلخوان برفع أصدق آايت الوالء  15واملمثلون  -هجراي– 1352صفر  22لإلخوان املسلمني اجملتمعون ابإلمساعيلية يف 

ويف خطاب البيعة )إىل صاحب اجلاللة  1936واإلخالص للعرش املفدي وجلاللة املليك ولسمو ويل عهده احملبوب( ويف خطاب البيعة لفاروق 
ء أعضاء مجاعة امللك فاروق األول أمحد إليكم هللا الذي ال إله إال هو وأصلي وأسلم على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، وأرفع إىل السدة العلية وال

اتكم احملبوبة. وأيًضا اي موالي لقد برهنتم جاللتكم يف كل اإلخوان املسلمني يف القطر املصري كله بل ويف العامل أمجع وإخالصهم لعرشكم املفدى ولذ
ليم اإلسالم وحرصكم على أن تسود الروح اإلسالمية النبيلة مظاهر حياة شعبكم املخلص وكنتم يف ذلك خري قدوة( و  طبعا موقف على اعتزازكم بتعا

هتم على اإلسالم هو غري حقيقي أو نفاق معهود، فيكفي أن أم يظهر متاما حسن األسلوب اللغوي للبنا، ولكن ما يذكره عن فؤاد وفاروق وغري 
هو حب  فاروق وأخواته قد تركن اإلسالم وتنصرن إىل غري ذلك من فساد االحتالل وغريه وشيوع رذائل اجتماعية عديدة. ورمبا الذي دفع البنا هلذا

ن البنا كان يستعمل التقية والنفاق للحاكم ألنه أسس نظاًما خاًصا يف فؤاد وفاروق لفكرة اخلالفة ولو على مستوى الدول العربية فقط، واألغلب أ
الشرعي، ويف  اجلماعة للبيعة والقسم وااللتزام من أفراد اجلماعة حنو مرشدهم وليس امللك الذي له وحده البيعة أو االنتماء، فهو ويل األمر واحلاكم

مقال للبنا يف جملة النذير اإلخوانية ثناء البنا على فاروق وهجومه على اآلخرين ومطالبته يف   1938رسالة )حنو النور( إبلغاء األحزاب متاما، ويف 
إلخوانية أبنه هاجم مجيع األنظمة القائمة واملسئولني واستثىن امللك قائال )إن لنا يف جاللة امللك املسلم أيّده هللا أمالً حمققا( ووصفته الصحف ا

اختار هلذه اهلداية العامة فاروق فعلى بركة هللا اي جاللة امللك ومن ورائك أخلص جنودك( ويف ذكرى جلوس  حامي املصحف، وقال البنا )إن هللا
شبهت جملة النذير اإلخوانية امللك فاروق بعمر بن اخلطاب وأطلقت عليه لقب الفاروق أمري املؤمنني، وتصدر الغالف صورة  1942امللك عام 

خواين سرااي عابدبن لتقدمي العدد للملك كتهنئة، ومع ذلك قال البنا يف جلساته اخلاصة )إننا ال نثق هبؤالء الطغاة امللك، وقد زار البنا ومعه وفد إ
وكان يسميهم العبارقة أي عبيد فاروق( وقال :ال يسعنا أن نقول هلؤالء إال كما قال هللا –فاروق –الذي يستمدون سلطاهنم من الطاغية األكرب 

إنك من أصحاب النار(. وقد عاىن املسلمون من هذا طويالً، فال مبدأ وال ثبات إال املصلحة والتلون حىت يف وقتنا احلايل وحماولة )متتع بكفرك قليال 
 منون بنفعهانسب الثورات العربية لإلخوان وأهنم دائما من دعاة الثورة، يقول البنا )أما الثورة فال يفكر اإلخوان فيها وال يعتمدون عليها وال يؤ 

لى مجيع ونتائجها( واستمر اإلخوان على هنجهم يف اهلجوم على حركة التحرر القومي العريب حبقدهم الشديد على الزعيم اخلالد مجال عبد الناصر وع
كما أن   األنظمة القومية ابختالق أكاذيب حول امللك وفضائله وعظائم صفاته، يف حني أن اإلخوان حيّملون مسئولية مقتل البنا للملك ولرجاله،

ليسوا إخواان وليسوا مسلمني ( يف حني أن اجلماعة قد مت حلها أايم امللك بعد القيام بعمليات إرهابية كثرية ومنها ما تربأ منه البنا شخصيا بقوله )
كان حيدث مع النيب   أحد كبار مؤرخيهم  ذكر أن البنا قال ذلك تقية أو من ابب اخلداع للدولة وهو عندهم أمر جائز شرعا ألن احلرب خدعة كما

ة يف سراايه ضد الكفار، وهبذا يستطيع اإلخوان أن يستحلوا الكذب بكل براعة وبكامل الضبط الشرعي. وقد وصفوا فاروقًا أبوصاف كثرية بذيئ
نه الصنم األكرب، متناسني وغري حمرتمة عندما رحل على يد رجال ثورة يوليو مثل اهتامه ابلكفر والزندقة والفساد وأبنه لص وطاغية وبضعف العقل وأ
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قرون  3هتافهم له )حييا امللك عاش امللك( وأن عائلة حممد علي كلها عائلة فاسدة مضادة لإلسالم، وأن هذه العائلة سبب أتخر مصر ملدة 
 ر .وابللص إىل كل أنواع السباب املمكنة، مث أيتون اآلن ويدافعون عن امللكية كرها وحقًدا على شخص الرئيس عبد الناص

 
 موقفه مع األحزاب املصرية :-5

مل يكن يف مصر قبل ثورة يوليو زعامات تذكر جبوار مصطفى ابشا النحاس رمحه هللا زعيم الوفد املصري، فقد وضع أبو املصريني سعد ابشا     
كان هناك تنظيمات شيوعية مثل حركيت   زغلول رمحه هللا الوفد يف مكانة تتوارى دوهنا كل الزعامات والقامات حىت امللك نفسه، ولكن بشكل عام

ومصر  محتو وحدتو ومها احلركتان املصرية والدميقراطية للتحرر الوطين مع نقاابت العمال وبعض التنظيمات اإلسالمية على استحياء مثل اإلخوان
كل هذا ال ميثل هامشا بسيطا من شعبية   الفتاة، ومع كل ذلك أحزاب هامشية صورية تعرب عن امللك واملستعمرين واإلقطاعيني، وبشكل عام فإن

إال أنه ونضال وكفاح ووطنية الوفد ورجاله. وممكن تلخيص حالة الوفد مع حسن البنا بشهادة الشيخ الشعراوي رمحه هللا الذي مجع بني االنتمائني 
سلمني( وقد امتدح منهج اإلخوان الدعوي ووصفه فضل االنتماء للوفد وخرج من اإلخوان سريًعا وقال )نعم خبط يدي كتبت أول منشور لإلخوان امل

ابلشجرة املزهرة، إال أن السياسة أفسدهتم وغريت منهجهم وحولت حسناهتم إىل مساوئ وشرور نراها اآلن، ويقول الشعراوي عن سبب تركه 
يشرتطون أن يكون هلم احلكم، فقال لإلخوان وهو السبب احلقيق لكره الشعوب لإلخوان، فالشعوب تريد أن حيكمها اإلسالم، أما اإلخوان ف

ذهبت لالحتفال بذكرى سعد ابشا وكنت أراها ذكرى وطنية، وألقيت قصيدة امتدحت فيها سعد ابشا  1938الشعراوي )أان كنت وفداًي ويف 
خوان قبل أن يرتكهم وكذلك النحاس ابشا، فعلم حسن البنا بذلك فغضب بشدة المتداحي النحاس ابشا( وهذا سبب اخلالف بني الشعراوي واإل

عدها بفرتة قليلة جًدا قضاها معهم خمدوًعا فيهم، وقال الشعراوي )الحظت أن جمموعة من اإلخوان وكان حسن البنا حاضرا  يتحامل ون على هنائيا ب
ضت قائال :إذا كان فاعرت  –أحد أخلص الرجال للملك واإلجنليز وأشدهم فساًدا وعداوة للشعب  –النحاس ابشا ويقولون مبهادنة صدقي ابشا 

نا، وألنين املنتسبون إىل الدين يريدون أن يهادنوا أحًدا من السياسيني وال يهامجوه فليس هناك إال النحاس ابشا ألنه رجل طيب تقي وورع ويعرف رب
لوطنية، ففوجئ الشعراوي أبحد ال أرى داعيا أن نعاديه، فهي ليست من احلكمة( وكان هذا اعتقاد أغلبية شعب مصر أهنم مع الوفد رمز احلركة ا

ا يف شعبيتنا، قيادات اإلخوان يرد عليه قائال )النحاس ابشا هو عدوان احلقيقي، هو أعدى أعدائنا ألنه زعيم األغلبية، وهذه األغلبية هي اليت تضايقن
واين عن عقدة نقص اترخيية عن تلك اجلماعة، أما غريه من الزعماء وبقية األحزاب فإننا نبصق عليها مجيعا فتنطفئ وتنتهي( هكذا عرب هذا اإلخ

فهم يغارون من صاحب الشعبية وهذا وجه صراعهم وهجومهم على أي شخص أو زعيم. فرد الشعراوي على القيادي اإلخواين )هذا الكالم جديد 
الة ليست دعوة ومجاعة دينية وإمنا هي سياسية وأن املس –يقصد نوااي اإلخوان احلقيقية السيئة  –ومفاجئ يل ومل أكن أتوقعه وعرفت ليلتها النوااي 

قض فإن وأغلبية وأقلية وطموح للحكم، ويف تلك الليلة اختذت قراري وهو االبتعاد، وتركتم فليس يل شأن هبذه املسائل( وكعادة اإلخوان يف التنا
 اجلميع فيه سالمة الدين وصدق اليقني(.)فدولتكم أكرب زعيم شرقي عرف  1936حسن البنا كان امتدح النحاس ابشا يف رسالة له عام 

 
 موقف حسن البنا من القوى اخلارجية : -6

أخرى  عالقة حسن البنا ابلقوي اخلارجية واإلخوان من بعده يرمسها خطان؛ األول الرسالة العاملية والثابت األعلى فيها هو إعادة اخلالفة مرة    
رتب على ذلك من تفضيل مصاحل اجلماعة وعدم االعرتاف ابحلدود والوطنية أو  القومية وابلتايل احلكومات وقوانينها ودستورها من جانب، وما ت

م على مصاحل الوطن، وابلتايل فإنه ال مشكلة يف التعاون مع قوى خارجية ولو على حساب الوطن أو ضده، هذا إن افرتضنا حسن النية فيهم وأهن
مث مشاركتهم يف حركات املقاومة على فرتات وإن شكك بعض املؤرخني  48وهذا ال مينع دورهم يف حرب ليسوا جواسيس وعمالء جلهات خارجية، 

تالفها. يف هذا الدور، وأن وراءه صفقات أخرى، ولكن تبقى مجاعة هلا فروع متعددة مثل اإلخوان طرفا جيدا يف التعامل مع الدول اخلارجية على اخ
يف أوراب، 1955ليز واستمرت مع مجاعة اإلخوان، فلندن معقلهم يف أوراب ومقر مهم للتنظيم الدويل يف عام العالقة الكربى للبنا كانت مع اإلجن

مربت الرئيس السابق لوحدة االتصال ابملسلمني يف شرطة لندن )جي ب وهناك أنشطة ومجعيات إخوانية يف لندن حىت اآلن. كتب الدكتور روبرت ال
جاءت رسالة من  1972ري مالذ آمن ألعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني للعقود الثالثة املاضية( وابلعودة إىل عام أن تفخر بريطانيا بنجاحها يف توف

كية لندن رئيس املخابرات السعودية للرئيس السادات بضغوط أمريكية وإجنليزية تطالبه فيها ابإلفراج عن اإلخوان، وتصف جملة فورين بوليسي األمري
لإلخوان يف الغرب، حيث ينشط فيها موقع إخوان أون الين ابللغة اإلجنليزية، وظل يرتدد عليه عديد القيادات اإلخوانية حىت  أبهنا املكان الطبيعي

عن طريق إن بعض املؤرخني اإلجنليز يصف عالقة بريطانيا ومن بعدها أمريكا على نفس النهج ابلتنظيمات اإلسالمية )اإلسالم دائما ميكن استغالله 
صن هلا الستمرار سلطتها ومسحت بظهور التيار قادته ال دينيني والتالعب هبم وجتنيدهم(, )إن بريطانيا دائما تسعي لدعم سلطة إسالمية تقليدية كح

هناك تقارير نية، و األصويل املتشدد( ابلنسبة لعالقة اإلخوان مع اإلجنليز مل تكن دائما جيدة بسبب اجتاه اإلخوان لدعم النازيني يف احلرب العاملية الثا
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ف الغريب متعددة بشأن تعاون استخبارايت بني اإلخوان والنازيني حيث كان البنا معجًبا جًدا أبفكار هتلر، ولكن بشكل عام فإن بريطانيا هي احللي
ت بل واخرتقت تنظيم املفضل لإلخوان كما يذكر املتخصصون اإلجنليز يف جمال اإلسالم السياسي، حيث أقر بعضهم أن املخابرات اإلجنليزية اتصل

وأن  1941اإلخوان منذ أتسيسه، ويرجع أحد أهم املختصني بشؤون اإلسالم السياسي مارك كورتيس بداية تعاون اإلخوان مع اإلجنليز إىل عام 
عد أتسيس التنظيم السري والتنظيم اخلاص  يطانيا بشكل فعلي يف بدأت بر  1942الواثئق القدمية اليت أفرجت عنها السلطات الربيطانية تؤكد أنه ب

)أن مجاعة اإلخوان متتلك منظمة إرهابية منذ فرتة طويلة، لكن التقرير قلل من نوااي اإلخوان  1951متويل اإلخوان، وذكر كورتيس يف وثيقة بتاريخ 
د اإلجنليز وحتت أعينهم، إال أن يف مدينة اإلمساعيلية وهي قلب نفوذ قواع 1928يف مهامجة اإلجنليز( وذلك يعود أن منذ أتسيس اجلماعة يف عام 

ا جاء ألفريد التقارير االستخباراتية اإلجنليزية أكدت )أن اإلخوان مجاعة سياسية ال تنوي مهامجة القوات اإلجنليزية يف القناة(. بل أكثر من ذلك مل
جل واحد بقيادة سعد ابشا زغلول، فمنح وأراد تقسيم الشعب املصري الذي وجده على قلب ر  1919ملنر ملصر بعد الثورة الوطنية الكربى  

عد ثورة  500حسن البنا مبلغ  ويف قمة  1952جنيه كدعم منه ملشروعات اإلخوان من شركة قناة السويس، وهو ما أقّره البنا نفسه يف مذكراته. وب
املهادن الوحيد لإلجنليز، وسجلت سجالت  مفاوضات اجلالء بني عبد الناصر واإلجنليز والعمليات الفدائية على أشدها يف القناة كان اإلخوان

( وكذلك سفارة بريطانيا اجتماعا بني قيادات إخوانية وبني السفارة وعلى تعبري قيادي إخواين )أن مصر لن جتد صديقا أفضل من بريطانيا يف العامل
غت  1954يال الفاشلة للرئيس عبد الناصر يف املنشية املرشد اهلضييب )إن شعب بريطانيا أقرب شعب لإلسالم(. يذكر بعض املؤرخني أن حماولة اال

فع حلفائهم اإلخوان للتخلص من العدو املشرتك وهو عبد الناصر. ولكن يف ريض مباشر من القيادة اإلجنليزية لد النهاية  من قَِبل اإلخوان كانت بتح
ي أن )العمليات الفدائية اإلخوانية ضد اإلجنليز يف خرجت قيادات اجلماعة من مصر، وتذكر واثئق وابحثون أجانب يف شئون اإلسالم السياس

كان هلا أهداف أخرى وهي بناء تنظيم مسلح    48هي أشبه بلعبة السريك مثل احلصان والكلب( وأن مشاركتهم يف حرب  1951منطقة القناة 
عد. يف حني اعرتف سيد قطب أن سفارة إجنلرتا وغريها من السفارات األ جنبية وابلذات أمريكا كانت مقًرا الجتماعات كامل يدعم اإلخوان فيما ب

رين يف دول عربية كثرية وخرج من هم مجاعات التنظيم لتحطيم وإفشال مشروع مجال عبد الناصر. إال أن اإلخوان ذهبوا للسعودية وإجنلرتا وكانوا منتش
غربية يف حتقيق انتشار هلم قد ساهم يف توسيع رقعة التنظيم يف أكثر تطرفا وتشددا وإجراما. واستفاد اإلخوان من عالقاهتم ابملخابرات واحلكومات ال

مع اخلارج. أما عالقة اإلخوان أبمريكا فهي تعود ألايم حسن البنا، ولكن يبقي االسم األبرز فيها هو سعيد رمضان صهر حسن وصورته الشهرية 
هم جدا للسلطات األمريكية. حبسب أغلب الواثئق واملؤرخني فإن اليت يظهر فيها كأنه مندوب دولة أو اتبع م 1953الرئيس األمريكي أيزهناور

أن )سعيد رمضان يعمل لصاحل  1967يونيو  29سعيد رمضان كان جاسوًسا وعميال للمخابرات األمريكية، وأبرزها وثيقة يعود اترخيها إىل 
ة فعلى رأسها السعودية، وجتسد عالقة قوية من أايم امللك عبد املخابرات السويسرية إضافة لعمله مع األمريكان واإلجنليز(. أما ابقي دول املنطق

 مكان العزيز وزايرة حسن البنا للسعودية أايم احلج وطلب البنا من امللك أتسيس مجاعة له هناك يف السعودية، فقال امللك )كل شعيب مسلمون فال
للحكم؟( فرد البنا رًدا دبلوماسيا )بل احلكم هو الذي يسعى إلينا(  جلماعتكم يف بالدان( وسأل امللك حسن البنا )هل يف منهج مجاعتكم السعي

جيالً  وظلت العالقة مع السعودية قوية جًدا حىت توغل فيها اإلخوان وصاروا فيها أقوى من مصر وظهر التيار السروري والقطيب يف اخلليج منتًجا
اايهتا. أما العالقة إبيران يف عهد اجلمهورية فقد ذكرت مصادر متعددة أن جديدا من اإلخوان خمتلفا عما أسس عليه حسن البنا اجلماعة يف بد

ق يف بلدين اخلميين قد زار مركز اإلخوان قبل قيام الثورة، وأن اإلخوان احتفلوا يف دول كثرية ابلثورة اخلمينية وبعضهم وصف أن حكم اإلسالم متحق
 طهران للمباركة ابلثورة، ولإلخوان مراكز وتنظيم يف إيران بني أهل السنة. فقط ومها السودان وإيران، كما زار وفد من إخوان أوراب

احندرت اجلماعة وسيطرعليها تنظيماها اخلاص والسري وبدأت تفقد رونقها الدعوي وبدأت االهتمام ابلسياسة  1949وبعد مقتل البنا     
االغتيال الفاشلة للرئيس عبد الناصر، وخالهلا عمليات إرهابية كثرية جدا بعد حماولة  1954وابلتنظيم املسلح وحدثت حالة من التخبط، حىت عام 

م البنا كانت قام هبا التنظيم اخلاص، واختالف العمليات اإلرهابية اليت قام هبا التنظيم اخلاص يف حياة البنا عن فرتة اهلضييب أن العمليات يف أاي
فقد امتدت العمليات اإلرهابية ضد اجلماعة نفسها وأفرادها، وتصارع عبد الرمحن السندي مع  موجهة ضد الدولة والقضاة واملسئولني، أما بعد البنا

لشياطني الذين حّرفوا مسار اجلماعة الذي   كان اهلضييب على منصب املرشد، وكان السندي مع صاحل عشماوي وعبد احلكيم عابدين وآخرين مبثابة ا
ة والقتل وتصفية املعارضني يف داخل التنظيم وخارجه، حىت أن التنظيم اخلاص نفذ عمليات بدون أكثر دعوية وسلمية أايم البنا، وصارت الدموي

هذا  الرجوع للمرشد اهلضييب كما اغتال السيد فايز القيادي الكبري، كما حاصروا منزل اهلضييب إلجباره على االستقالة إىل غري ذلك من إجرام
وسيطرته على اجلماعة ترك الكثري من العلماء اإلخوان وانشقوا عنها مثل الباقوري والشعراوي وأمحد  التنظيم اخلاص، وبسبب هذا التنظيم وتوغله

التنظيم السكري وخالد حممد خالد الذي أقر يف مذكراته أبن الذي حاول قتل عبد الناصر هو اإلخواين اإلرهايب حممود عبد اللطيف أبوامر من قائد 
 ينه اهلضييب خلفا للسندي.اخلاص وقتها هنداوي دوير الذي ع
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إن ممارسات التنظيم اخلاص وطقوس البيعة أشبه ابلتنظيمات املاسونية، مما جعل الناس تنفر من هذا التنظيم اخلاص وتلك اجملموعة اليت     
فريي. ويف أساءت لإلخوان ودعوهتم، وهكذا أفسد عبد الرمحن السندي دعوة اإلخوان، حىت جاء سيد قطب وأهناها لألبد ليحل حم لها التيار التك

الشيخ اغتيال أمحد ماهر رئيس الوزراء أبوامر خبيثة من عبد الرمحن السندي وحماولة نسب القاتل اخلائن إىل مجاعة أخرى غري اإلخوان، إال أن 
لوه ولعنوه وكّفروه وتنصلوا منه الباقوري شهد على حممود العيسوي اإلخواين القاتل. وقصة الشيخ السيد سابق مع اإلخوان وكيف انضم هلم مث فص

رائع الذي ليبدأ فرتة جديدة من حياته بعيدة عن النجاسات الفكرية اليت حلقت ابإلخوان، وملا اتب عن فكر اإلخوان اهلدام وقدم كتاب فقه السنة ال
 نفاق معهود، وكان اهلضييب قد أمر بفصله من ارتبطت به األسر العربية بدأ اإلخوان يف لعبتهم اليت جييدوهنا، وهي التمسح فيه وااللتصاق به يف

بت اجلماعة. وأكرب دليل على ذلك ما يرويه الشيخ الغزايل يف قصته عن اخلروج واالنشقاق من اإلخوان، وهو يروي قصة أايم اهلضييب )ولقد عج
مجاعة من املسلمني؟ واإلجابة على هذا السؤال هلا خلالف وقع بني شباب اإلخوان املسلمني أاثره بعضهم بتساؤل: هو هل حنن مجاعة املسلمني؟ أم 

ابً من نتائج ذات ابل بل نتائج ترتبط هبا صيانة دماء وأموال! فإن الذين حيسبون أنفسهم مجاعة املسلمني يرون خمالفة األستاذ حسن اهلضييب ضر 
األستاذ سيد سابق قريباً من شعبة املنيل، فمر بنا اثنان من أولئك  خمالفة هللا ورسوله وطريقاً ممهدة إىل النار وبئس القرار، وقد كنت أسري مع زميلي

ني الشبان املفتونني وأبيا إال إمساعنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم، وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك فمضينا يف طريقنا وقد سقط طن
لعب ابإلسالم وأبنائه هبذه الطريقة السمجة. وأن تتجدد سياسة اخلوارج مرة أخرى الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك يف آذاننا فعّز علّي أن يُ 

س فبعد فصلنا من املركز العام أكد خطيب  فُيلعن أهل اإلميان ويرتك أهل الطغيان. إن تعليم هذا اجلنون كان أسلوب تربية وجتميع عند بعض النا
ات وأن اخلروج من اجلماعة ميحق الفضائل، وأن الذين انبذوا القيادة أعادوا اجلاهلية األوىل اجلمعة يف مسجد الروضة أن الوالء للقيادة يكفر السيئ

 ألهنم خلعوا البيعة. فقد تغلغل هذا الضالل يف نفوس الناشئة حىت كتب بعضهم ألخ له   من قبل   يسأله هل تظن نفسك مسلماً بعد ما خرجت
 من صفوف اجلماعة؟( .

ثريه على اإلخوان بل على احلركات واجلماعات اإلسالمية، بل امتد أثره السليب املدمر على العامل كله سيد قطب خلف حسن البنا يف أت    
شد مؤسس التيار التكفريي وذروة سنام البدعة يف العصر احلديث. إن سيد قطب ميثل نقطة سوداء يف اتريخ البشرية كلها، بل هو من النقاط األ

ه احلديث الشريف: )إن هللا ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق سواًدا. سيد قطب ينطبق علي
ا اختذ الناس رؤوًسا جهاالً فسئلوا فأفتوا بغري علم فضّلوا وأضلوا(. مشكلة سيد قطب احلقيقية أنه ليس عامل دين وال حىت طالب ع

ً
لم، إمنا هو عامل

سافر إىل أمريكا مث عاد فحدثت له صدمة حضارية، فاختذ مسلك التكفري للحكام وللشعوب املسلمة، وإن كانت كتب سيد قطب تتميز  انقد فين
ابه املؤثر أبسلوب أديب راٍق ورفيع ألديب كبري، أما املضمون واحملتوى الديين فهو يف غاية السوء. أفضل كتبه يف التفسري يف ظالل القرآن، أما كت

حياة دمر فهو معامل يف الطريق الذي استلهم منه مجيع اإلرهابيني على اختالف أنواعهم أفكاَرهم واستحلوا به دماء املسلمني. الغريب جدا يف وامل
عباس حممود  سيد قطب أنه بدأ حياته متحررًا موهواًب صحفًيا واعًيا ويعّزز ذلك ميوله اإلسالمية، ومع ذلك كان متأثًرا حبزب الوفد وابلكاتب الكبري

، وملا ذهب العقاد، ويف هذه الفرتة   األربعينيات   كان يطلق على حسن البنا اسم احلسن بن الصباح زعيم احلشاشني وأحد رموز اخلوارج على اخلالفة
مريكية زرعته وجندته وعاد بدأ التحول الشديد يف شخصيته واجتاهاته، ولذلك يرى بعض الباحثني أن سيد عميل للمخابرات األ 1948إىل أمريكا 

لقاعدة وداعش. وبرغم بدايته ال فريي برموزه أمثال تنظيم ا عد للتيار التك ا لفتنة شباب املسلمني وأتسيس التيار القطيب الذي تطور فيما ب
ّ
وفدية فإنه مل

بد الناصر إبعاد سيد قطب عن اإلخوان عاد من أمريكا اختذ منحى مضاًدا، فكًرا إسالمًيا إخوانًيا مع فكر اشرتاكي شيوعي. وقد حاول الرئيس ع
وعرض عليه مناصب حكومية فرفض سيد، وحدثت مواجهات بني رجال ثورة يوليو وتنظيم اإلخوان وأدخل سيد قطب الفكر السلفي اجلهادي 

قطب من أهم إجن ازات الرئيس عبد الناصر، على فكر اإلخوان مغريًا املسحة الصوفية اليت أسسها البنا وحىت أعدم سيد قطب. ويعترب إعدام سيد 
غيري شكل احلكومة ابلقوة، وكان من  1965ويف عام  حكم على سيد قطب ابإلعدام بعد اهتامه ابلتخطيط لقلب نظام احلكم وتغيري الدستور وت

لرتدي. سيد  ضمن املتهمني يف القضية مرشد اإلخوان احلايل حممد بديع الذي تشرب الفكر القطيب ووصلت مجاعة اإلخوان يف عهده إىل اهلاوية وا
ية قطب ترك أكثر من تكتيك حلماية ما أمساه احلركة اإلسالمية، استمرت اجلماعات اإلرهابية تستلهمها حىت اآلن ومنها تفجري املنشآت احليو 

ضابط املرافق )كان يبدو سيد واستهداف سيارات الشرطة واألقسام والقضاة وبيوهتم وأسرهم وعلماء الدين، حىت إنه يف يوم إعدامه وطبقا لرواية ال
عذيبه كما أشاع اإلخوان وقال سيد: لألسف الشديد فشل اإلخوان يف تفجري القناطر اخلريية اليت لو مت ت قطب بصحة جيدة، فهو مل يتم ضربه وت

ه كان سيصري بداية الثورة اإلسالمية لسقط النظام( وكان حلمه األخري أن يتم تفجري القناطر، وقال أيًضا: )تدمري القناطر وحمطات الكهرابء وامليا
فطلب وإنذارًا شديًدا للناس لينتبهوا من غفلتهم وسكرهتم بنظام حكم عبد الناصر( حىت أن أحد أفراد اإلخوان عرض عليه فكرة تفجري الكباري، 

ثل جممع حلوان. وقد تعلم اإلخوان من سيد سيد منه أتجيلها إذا اشتدت األوضاع األمنية سوًءا، وكان اإلخوان قد حاولوا تفجري مصانع كثرية م
قطب صفة ذميمة قبيحة وهي االبتسام عند تنفيذ األحكام أو داخل احملكمة، وقد سخر الناس من سيد قطب أثناء حماكمته اليت كانت علنية 

، وقال هللا )وال تزكوا أنفسكم( ولكن واستمرت سنة كاملة، فأي رجل عاقل أو مؤمن صحيح العقيدة يبتسم قبل إعدامه؟ فإنه يقول إنه حيتسبها هلل
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ويف  يف احلقيقة فإن سيد أوحى هلم وحًيا شيطانًيا أبن هذا يكسر فرحة احلكومة فيهم، وتلك اخلدعة تنطلي على البلهاء أن اإلخوان أهل شهادة
ب شهيد، وال يقول الشرع إن املقتول أو املشنوق اجلنة، والعجيب أن سيد قطب مت إعدامه وحسن البنا مات مقتوالً، وكالمها يطلق عليه اإلخوان لق

فرييني، فجماعتهم فوق الناس وإمياهنم أفضل من ابقي املسلمني وابلتايل قيادهتم أفضل من ابقي املسلمني،  شهيد ولكنه الكرب يف قلوب اإلخوان والتك
)الكربايء ثويب والعظمة إزاري( ومما له العجب أن سيد قطب كان  ورغم كل البالء والعذاب الذي أنزله هللا هبم إال أهنم مل يفهموا احلديث القدسي

سيد قطب فيه ماسونًيا يتفاخر مباسونيته وله مقال مشهور يف جملة التاج الناطقة ابسم احملفل املاسوين يف مصر بعنوان )ملاذا صرت ماسونًيا؟( وقال 
ستمد قوة أحطم هبا ما يف الطريق من عراقيل وأشواك مث لكي أكون جماهًدا مع )إن املاسونية بلسٌم جلراح اإلنسانية، طرقت أبواب املاسونية أل

ليد  اجملاهدين وعامالً مع العاملني. لقد صرت ماسونًيا ألنين كنت ماسونًيا ولكن يف حاجة إىل صقل وهتذيب، فاخرتت هذا الطريق السوي ألترك
ًأ إمنا هي فعل اخلري دون مقابل وال دافع إال البناية احلرة مهمة التهذيب والصقل فنعمت اليد ونعم البن اءون األحرار. املاسونية ليست مذهًبا أو مبد

حق  الضمري. إن املاسونية تنطوي على أعلى الفضائل وأمسى املعاين وأشرف املقاصد، بل هي مبدأ الكمال ومنتهاه. إين أشعر أين مذنب مقصر يف
واجتماعي، ولكن يل عذري يف تقصريي، إذ الزلت يف أول الطريق وسأترك لألايم ولألايم وحدها فرصة املاسونية اليت هي أمسى وأنبل مبدأ إنساين 

ر، وله أن حتقق أمنييت أبن أستحق أن أكون ماسونيا(. كما أن لسيد قطب كثريًا من اآلراء املخالفة لصحيح الشريعة بل وقد تضعه حتت طائلة الكف
واملبشرين ابجلنة، كما أن عالقته ابلشيعة وثيقة، فقد اجتمع يف شخص واحد كل البالاي والرزااي على أهل عديد من السفاالت حبق كبار الصحابة 

سيد قطب السنة، مجع التكفري وسب الصحابة ومواالة الشيعة، فأي شر تركه وأي قوم مثل البهائم يوالونه ويلقبونه ابلشهيد قبح هللا وجوههم. طعن 
إايه أبنه رجل أهوج وابلعصبية واالندفاع وقلة العقل والطيش، ووصفه )أنه منوذج للزعيم املندفع عصيب املزاج(, )يبدو  يف موسى عليه السالم واصًفا

 عليه التعصب القومي كما يبدو عليه االنفعال العصيب(, )سرعان ما تذهب دفعته العصبية فيثوب إىل نفسه شأن العصبيني مجيعا(, )ويف إحدى
يئة املتفزع املتلفت املتوقع للشر يف كل حركة وتلك مسة العصبيني(, )إن موسى وعد أبنه لن يكون ظهريًا للمجرمني ولكن أنساه هيئاته كانت هيئته ه

ن حياته بعد التعصب واالندفاع استغفاره وندمه وخوفه لوال أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر وخيشى(, )فلندع موسى هنا ونلتقي به يف فرتة اتلية م
ر ر سنني فلعله قد هدأ وصار رجال هادئ الطبع حليم النفس، كال مل يصر رجال هادئ الطبع حليم النفس، فها هوذا يناديه هللا من جانب الطو عش

رجال  صار األمين أن ألِق عصاك فألقاها فإذا هي حية تسعى وما يكاد يراها حىت يثب جراًي وال يعقب وال يلوي، إنه الفيت العصيب نفسه ولو أنه قد
نتصر على فغريه كان خياف، ولكنه كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكربى، مث لندعه فرتة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن يف أعصابه، لقد ا

يًبا   فكيف السحرة وقد استخلص بين إسرائيل وعرب هبم البحر وذهب إىل ميعاد ربه على الطور، وإنه لنيب ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤاال عج
وعن ذلك قال تعاىل )رب أرين انظر اليك قال لن تراين ولكن انظرايل اجلبل  –لسيد قطب أن حيكم على نيب وعن سالمة عقله وطبيعة أدبه مع هللا 

به للجبل جعله فان استقر مكانه فسوف تراين ( مث حدث ما ال حتتمله أية أعصاب إنسانية بل هي أعصاب موسى ويف القرآن أيًضا )فلما جتلي ر 
إىل قومه  دًكا وخّر موسى صعقا( فلما أفاق قال كما يف القرآن)سبحانك تبت إليك وأان أول املؤمنني( عودة العصيب يف سرعة واندفاع مث ها هو يعود

ره إليه منفعال وال يسمع ألخيه ومعه األلواح اليت فيها وحي هللا، وقد اختذوا هلم عجال يعبدونه فلم يرتيث وألقى األلواح وأخذ برأس أخيه هارون جي
ل ال قوالً، وحني يعلم أن السامري هو الذي فعل ذلك توجه إليه مغضًبا يسأله مستنكًرا وقال فاذهب كما يف القرآن )فإن لك يف احلياة أن تقو 

 والتقي ابخلضر العبد الصاحل مساس( هكذا يف حنق ظاهر وحركة متوترة، فلندعه سنوات أخرى لقد ذهب قومه يف التيه وحنسبه قد صار كهالً 
وداود وموسى مل يستطع أن يصرب أكثر من مرة، فتلك شخصية اثبتة ويظهر عليها االندفاع واالنزعاج والعصبية الظاهرة وعدم الرتيث( وعن سليمان 

نعجة وفنت يف نعجة  99الذي كان له عليهما السالم قال )هنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر املرأة بقوته وسلطانه، وسليمان هو ابن داود 
ة وأحست واحدة، ومن شابه أابه فما ظلم، يف إشارة إىل فتنته يف امرأة مع كثرة نسائه( حسب رواية التوراة، وقال أيًضا )كانت بلقيس امرأة كامل

وألقت  -ويقصد ممانعة املرأة ومقاومتها بشكل معنوي –هبا فألقت السالح  -سليمان–بغريزهتا أن إعداد املفاجاة هلا دليل على عناية الرجل 
(,  بنفسها إىل الرجل الذي هبرها( اهّتم البعض سيد قطب أبنه معتزيل يقول خبلق القرآن لقوله )إن القرآن من صنع هللا ليس من صنع اإلنسان

قطب صفة االستواء وفّسر )الرمحن على  )الشأن يف خلق القرآن هو الشأن يف خلق هللا مجيًعا وهو مثل صنع هللا يف كل شئ (. وقد عطل سيد
 العرش استوى( بكناية عن شدة السيطرة، كما أنه أنكر صفة الكالم هلل وعلم التوحيد.

 بعض اآلراء له يف كتاب معامل يف الطريق املرجع األول يف التكفري واإلرهاب يف العصر احلديث :
م. وليست " قوًما " كان أجدادهم يف عصر من عصور التاريخ يعيشون ابلنظام فاألمة املسلمة ليست " أرًضا " كان يعيش فيها اإلسال - 1

المي.. وهذه اإلسالمي، إمنا " األمة املسلمة " مجاعة من البشر تنبثق حياهتم وتصوراهتم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من املنهج اإلس
 اع احلكم بشريعة هللا من فوق ظهر األرض مجيًعا .األمة   هبذه املواصفات   قد انقطع وجودها منذ انقط



 الحاكمون بأمر هللا 
...................................................................................................................

............................................................................ 

134 

من " بعث " لتلك األمة اليت واراها ركام األجيال وركام التصورات، وركام األوضاع، وركام األنظمة اليت ال صلة هلا ابإلسالم وال  البد -2
الشهود " ابملنهج اإلسالمي، وإن كانت ما تزال تزعم أهنا قائمة فيما يسمى " العامل اإلسالمي ". فقد غابت األمة املسلمة عن " الوجود " وعن " 

 دهًرا طويالً.
  إن العامل يعيش اليوم كله يف " جاهلية " من انحية األصل الذي تنبثق منه مقومات احلياة وأنظمتها. هذه اجلاهلية تقوم على أساس  3

أراباًب  يف االعتداء على سلطان هللا يف األرض وعلى أخص خصائص األلوهية وهي احلاكمية، إهنا تسند احلاكمية إىل البشر، فتجعل بعضهم لبعض 
 صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم، والشرائع والقوانني، واألنظمة واألوضاع.

حنن اليوم يف جاهلية كاجلاهلية اليت عاصرها اإلسالم أو أظلم . كل ما حولنا جاهلية.. تصورات الناس وعقائدهم، عاداهتم وتقاليدهم،  -4
ينهم. حىت الكثري مما حنسبه ثقافة إسالمية، ومراجع إسالمية، وفلسفة إسالمية، وتفكريًا إسالمًيا هو  موارد ثقافتهم، فنوهنم وآداهبم، شرائعهم وقوان

 كذلك من صنع هذه اجلاهلية.
إن مهمتنا األوىل هي تغيري واقع هذا اجملتمع . مهمتنا هي تغيري هذا الواقع اجلاهلي من أساسه. والذي حيرمنا ابلقهر والضغط أن نعيش   -5
 د لنا املنهج اإلهلي أن نعيش. إن أوىل اخلطوات إىل طريقنا هي أن نستعلي على هذا اجملتمع اجلاهلي وقيمه وتصوراته. كما يري
كذلك ينبغي أن يكون مفهوماً ألصحاب الدعوة اإلسالمية أهنم حني يدعون الناس إلعادة إنشاء هذا الدين، جيب أن يدعوهم أوالً إىل   -6

جيب أن يعلموهم أن اإلسالم هو)أوالً( إقرار  -كانوا يدعون أنفسهم مسلمني، وتشهد هلم شهادات امليالد أبهنم مسلمون!  حىت لو -اعتناق العقيدة 
، إقرارها يف عقيدة)ال إله إال هللا( بعدهلا احلقيقي، وهو رد احلاكمية هلل يف أمرهم كله، وطرد املعتدين على سلطان هللا ابدعاء هذا احلق ألنفسهم

 وشعائرهم،  يف أوضاعهم وواقعهم.ضمائرهم 
كة ولكن هللا يريد منهجاً معيناً متفرداً، كان يريد بناء مجاعة وبناء حركة وبناء عقيدة يف وقت واحد.. كان يريد أن يبين اجلماعة واحلر  -7

الفعلي، وأن يكون واقع اجلماعة احلركي الفعلي ابلعقيدة، وأن يبين العقيدة ابجلماعة واحلركة.. كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع اجلماعة احلركي 
يعلم أن بناء النفوس واجلماعات ال يتم بني يوم وليلة، فلم يكن هنالك بد أن يستغرق بناء  -سبحانه  –هو الصورة اجملسمة للعقيدة.. وكان هللا 

 نت اجلماعة هي املظهر الواقعي هلذا النضوج. العقيدة املدى الذي يستغرقه بناء النفوس واجلماعة، حىت إذا نضج التكوين العقيدي كا
يانه أي أن األفراد )املسلمني نظراي( سيظلون يقومون )فعالً( بتقوية اجملتمع اجلاهلي الذي يسعون )نظراي( إلزالته وسيظلون خالاي حية يف ك-8

ك بدالً من أن تكون حركاهتم يف اجتاه تقويض هذا اجملتمع متده بعناصر البقاء واالمتداد، وسيعطونه كفاءاهتم وخرباهتم ونشاطهم ليحيا ويقوى، وذل
 اجلاهلي إلقامة اجملتمع اإلسالمي. 

على البشرية كلها أن تفيء إليه، أو أن تسامله جبملتها فال تقف لدعوته أبي حائل من نظام سياسي، أو قوة مادية، وأن ختلي بينه وبني   -9
ولكن ال يقاومه وال حياربه! فإن فعل ذلك أحد كان على اإلسالم أن يقاتله حىت يقتله أو حىت يعلن  كل فرد، خيتاره أو ال خيتاره مبطلق إرادته،

 استسالمه!
أما يف سائر األنظمة، فيعبد الناس العباد، ألهنم يتلقون التشريع حلياهتم من العباد، وهو من خصائص األلوهية، فأميا بشر ادعى لنفسه  -10

د نفسه فقد ادعى األلوهية اختصاًصا وعمالً، سواء ادعاها قوالً أم مل يعلن هذا االدعاء، وأميا بشر آخر اعرتف لذلك سلطان التشريع للناس من عن
يلة البيان، البشر بذلك احلق فقد اعرتف له حبق األلوهية، سواء مساها ابمسها أم مل يسمها! واإلسالم ليس جمرد عقيدة، حىت يقنع إببالغ عقيدته بوس

ظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس، والتجمعات األخرى ال متكنه من تنظيم حياة رعاايها وفق منهجه هو، ومن إمنا هو من هج يتمثل يف جتمع تن
 مث يتحتم على اإلسالم أن يزيل هذه األنظمة بوصفها معوقات للتحرير العام.

 مة اليوم يف األرض فعال! وهبذا التعريف تدخل يف إطار "اجملتمع اجلاهلي" مجيع اجملتمعات القائ -11
عتقادي احملّرف، الذي  -12 وتدخل فيه اجملتمعات اليهودية والنصرانية يف أرجاء األرض مجيعا.. تدخل فيه هذه اجملتمعات أوالً: بتصورها اال

بتصور هللا سبحانه على غري حقيقته، ابأللوهية بل جيعل له شركاء يف صورة من صور الشرك، سواء ابلنبوة أو ابلتثليث، أو  -سبحانه  -ال يفرد هللا 
 وأخريًا يدخل يف إطار اجملتمع اجلاهلي تلك اجملتمعات اليت تزعم لنفسها أهنا )مسلمة(.

عرتاف إبسالمية هذه اجملتمعات كلها وشرعيتها يف اعتباره أن  -13 موقف اإلسالم من هذه اجملتمعات اجلاهلية كلها يتحدد يف: أنه يرفض اال
ظر إىل العنواانت والالفتات والشارات اليت حتملها هذه اجملتمعات على اختالفها، إهنا كلها تلتقي مع سائر اجملتمعات األخرى يف صفة اإلسالم ال ين

 واحدة.. صفة "اجلاهلية"
هذا الدين . ومن  وهم.. اثنيا : "كافرون".. فما يدعي أحد أن املصلحة فيما يراه هو خمالفا ملا شرع هللا، مث يبقى حلظة واحدة على -14

 أهل هذا الدين !
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ليس اجملتمع اإلسالمي هو الذي يضم انساً ممن يسمون أنفسهم "مسلمني"، بينما شريعة اإلسالم ليست هي قانون هذا اجملتمع، وإن  -15
 سبحانه ، وفّصله رسوله صلى صلى وصام وحج البيت احلرام! وليس اجملتمع اإلسالمي هو الذي يبتدع لنفسه إسالماً من عند نفسه غري ما قرره هللا

 هللا عليه وسلم، ويسميه مثالً "اإلسالم املتطور".
شيئاً آخر، ذا طبيعة  -شأنه شأن إنتاج الفكر اجلاهلي يف مجيع األزمان يف مجيع البقاع  -وكذلك أصبح نتاج الفكر األورويب جبملته  -16

يف الوقت ذاته عداء أصيالً للتصور اإلسالمي.. ووجب على املسلم أن يرجع إىل خمتلفة من أساسها عن مقومات التصور اإلسالمي. ومعادية 
مئنه إىل مقومات تصوره وحدها، وأال أيخذ إال من املصدر الرابين إن استطاع بنفسه، وإال فال أيخذ إال عن مسلم تقي، يعلم عن دينه وتقواه ما يط

 األخذ عنه.
صارى يف شأن املسلمني على ذلك النحو القاطع الذي يقرره هللا، يكون من البالهة الظن حلظة وحني يتحدد اهلدف النهائي لليهود والن-17

ملسلم، أو يف أبهنم يصدرون عن نية طيبة يف أي مبحث من املباحث املتعلقة ابلعقيدة اإلسالمية، أو التاريخ اإلسالمي، أو التوجيه يف نظام اجملتمع ا
 ىل خري.سياسته أو يف اقتصاده، أو يقصدون إ

ال يعلم إال هذا الظاهر، وليس هذا هو "العلم" -وهو شأن مجيع "العلماء!" اليوم -والذي يغفل عن ذكر هللا، وال يريد إال احلياة الدنيا  -18
اً وال أتويالً عاماً الذي يثق املسلم يف صاحبه فيتلقى عنه يف كل شأنه، إمنا جيوز أن يتلقى عنه يف حدود علمه املادي البحت، وال يتلقى منه تفسري 

 للحياة، أو النفس، أو متعلقاهتا التصويرية..
وأن هناك حزاًب واحًدا هلل ال يتعدد، وأحزااب أخرى كلها للشيطان وللطاغوت وأن هناك نظاًما واحًدا هو النظام اإلسالمي وما عداه من  -19

 النظم فهو جاهلية.
ليت تقوم فيها الدولة املسلمة، فتهيمن عليها شريعة هللا، وتقام فيها حدوده، ويتوىل وأن هناك دارًا واحدة هي دار اإلسالم، تلك ا-20

م، وال املسلمون فيها بعضهم بعضا، وما عداها فهو دار حرب، عالقة املسلم هبا إما القتال، وإما املهادنة على عهد أمان، ولكنها ليست دار إسال
 -قاطع جاء اإلسالم.. جاء يرفع اإلنسان وخيلصه من وشائج األرض والطني، ومن وشائج اللحم والدم والء بني أهلها وبني املسلمني وهبذا اجلزم ال

فال وطن للمسلم إال الذي تقام فيه شريعة هللا، فتقوم الروابط بينه وبني سكانه على أساس االرتباط يف هللا، وال  -وهي من وشائج األرض والطني 
 له عضًوا يف "األمة املسلمة" يف "دار اإلسالم".  جنسية للمسلم إال عقيدته اليت جتع

فانتهى أمر هذا الننت.. ننت عصبية النسب.. وماتت هذه النعرة.. نعرة اجلنس، واختفت تلك اللوثة.. لوثة القوم، واسرتوح البشر أرج  -21
يعد وطن املسلم هو األرض، إمنا عاد وطنه هو "دار اإلسالم" اآلفاق العليا، بعيدا عن ننت اللحم والدم، ولوثة الطني واألرض.. منذ ذلك اليوم مل 

هي "دار الدار اليت تسيطر عليها عقيدته وحتكم فيها شريعة هللا وحدها، الدار اليت أيوي إليها ويدافع عنها، ويستشهد حلمايتها ومد رقعتها.. و 
كأصحاب   -ولو مل يكن مسلما  -من يرتضي شريعة اإلسالم نظاًما اإلسالم" لكل من يدين ابإلسالم عقيدة ويرتضي شريعته شريعة، وكذلك لكل 

اس إىل الدايانت الكتابية الذين يعيشون يف "دار اإلسالم".. واألرض اليت ال يهيمن فيها اإلسالم وال حتكم فيها شريعته هي "دار احلرب" ابلقي
 ه، وفيها قرابته من النسب وصهره، وفيها أمواله ومنافعه. املسلم، وإىل الذمي املعاهد كذلك.. حيارهبا املسلم ولو كان فيها مولد

صده عن دينه، وتعطل عمل شريعته، فهي)دار حرب( ولو كان فيها أهله وعشريته وقومه وماله  -22 وكل أرض حتارب املسلم يف عقيدته، وت
 يها أهل وال عشرية وال قوم وال جتارة . وجتارته، وكل أرض تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها شريعته، فهي "دار إسالم" ولو مل يكن ف

طيئة سواء يف معتقداهتا الدينية املهلهلة. أو يف أوضاعها االجتماعية واالقتصادية واألخالقية املؤذية. هذه التصورات عن األقانيم وعن اخل -23
من بشاعة كاحلة، وهذه الفردية اآلثرة اليت ينعدم معها  وعن الفداء، وهي ال تستقيم يف عقل وال ضمري وهذه الرأمسالية ابحتكارها ورابها وما فيها

اليت يسموهنا التكافل إال حتت مطارق القانون، وهذا التصور املادي التافه اجلاف للحياة وحرية البهائم اليت يسموهنا "حرية االختالط" وسوق الرقيق 
زواج والطالق، والتفريق العنصري احلاّد اخلبيث. أما يف اإلسالم من منطق ومسو "حرية املرأة" والسخف واحلرج والتكلف املضاد لواقع احلياة يف نظم ال

الفطرة  وإنسانية وبشاشة، وتطلع إىل آفاق تطلع البشرية دوهنا وال تبلغها. ومن مواجهة الواقع يف الوقت ذاته ومعاجلته معاجلة تقوم على قواعد
أهدى طريقاً من هذه اجلاهلية، وإهنا نقلة بعيدة واسعة، هذه النقلة من اجلاهلية إىل اإلسالم،  اإلنسانية السليمة. إننا نعيش يف وسط جاهلية، وأننا

فيما يسمى  وإهنا هوة فاصلة ال يقام فوقها معرب لاللتقاء يف منتصف الطريق، ولكن لينتقل عليه أهل اجلاهلية إىل اإلسالم، سواء كانوا ممن يعيشون
 سلمون، أو كانوا يعيشون يف غري الوطن اإلسالمي، وليخرجوا من الظلمات إىل النور.الوطن اإلسالمي، ويزعمون أهنم م
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 سيد المكفراتي

 
 من ضالالت وتطاوالت التكفريي سيد قطب :

 يف كتابه العدالة االجتماعية يف اإلسالم وطعنه يف عثمان ومعاوية وأيب سفيان رضي هللا عنهم مجيعا :-
 كم )يقصد احلكم أايم أيب بكر وعمر( قد تغري شيئاً ما دون شك على عهد عثمان.هذا التصور حلقيقة احل-1
من االحنراف. -2  لقد أدركت اخلالفة عثمان وهو شيخ كبري كبري ومن ورائه مروان بن احلكم يصرف األمور بكثري 
 طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله. -3
 احلارث بن احلكم يوم عرسه مائيت ألف درهم.منح عثمان من بيت املال زوج ابنته  -4
 زيد بن األرقم خازن مال املسلمني يستشعر روح اإلسالم فيقول لعثمان:-5

 أظنك اي أمري املؤمنني أخذت من املال عوضاً عما كنت أنفقته يف سبيل هللا يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 يطيق ضمريه هذه التوسعة من مال املسلمني على أقارب خليفة املسلمني.غضب عثمان من زيد بن أرقم الذي ال -6
 واخلليفة)أي عثمان بن عفان رضي هللا عنه( يف كربته ال ميلك أمره من مروان )يطيع أوامر مروان بن احلكم ( -7
 الثورة ضد عثمان كانت ثورة من روح اإلسالم. -8
 سيقة له يسوقه حيث شاء  مروان بن احلكم يلعب ابخلليفة )عثمان( فصار-9

 )مثل احليوان وصاحبه( .
 اخلليفة يؤثر أهله ومينحهم مئات األلوف ويعزل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويويل أعداء الرسول.-10
عثمان من اتريخ اخلالفة عهد عثمان كان فجوة بني حكم أيب بكر وعمر وحكم على )رضي هللا عنهم( وأنه مييل إىل عدم اعتبار فرتة -11

 بني الشيخني وبني اإلمام على، وكان عثمان سقطة يف اتريخ اخلالفة.
 ومعروف عنه آراءه يف التكفري لعامة املسلمني من خارج مجاعته، فهم املؤمنون وحدهم، ويف كتابه الظالل )لقد استدار الزمان كهيئته يوم    

إال أن  –مث قال  –. فقد ارتدت البشرية إىل عبادة العباد، وإىل جور األداين ونكصت عن ال إله إال هللا جاء هذا الدين إىل البشرية بال إله إال هللا
مث يؤكد على   البشرية عادت إىل اجلاهلية، وارتدت عن ال إله إال هللا. فأعطت هلؤالء العباد خصائص األلوهية. ومل تعد توحد هللا، وختلص له الوالء(

رية جبملتها مبا فيها أولئك الذين يرددون على املآذن يف مشارق األرض ومغارهبا كلمات "ال إله إال هللا" بال مدلول وال واقع، كفر املسلمني )البش
 ومن بعد أن كانوا يف دين هللا(  –من بعد ما تبني هلم اهلدى  –وهؤالء أثقل إمثاً وأشد عذاابً يوم القيامة ألهنم ارتدوا إىل عبادة العباد 

أخرياً اثرت الثائرة على عثمان، واختلط فيها احلق والباطل، واخلري والشر. ولكن البد ملن ينظر إىل األمور بعني اإلسالم، ويستشعر و  -12
سسة األمور بروح اإلسالم أن يقرر أن تلك الثورة يف عمومها كانت ثورة من روح اإلسالم، وأتكيًدا على ذلك قال يف الظالل: وإقامة حكومة مؤ 

قواعد اإلسالم يف مكاهنا، واستبداهلا هبا.. وهذه املهمة.. مهمة إحداث انقالب إسالمي عام غري منحصر يف قطر دون قطر، بل مما يريده على 
قصده األمسى الذي يطمح إليه ببصره، إال   أنه الاإلسالم ويضعه نصب عينيه أن حيدث هذا االنقالب الشامل يف مجيع املعمورة. هذه غايته العليا وم

مندوحة للمسلمني وأعضاء احلزب اإلسالمي عن الشروع يف مهمتهم إبحداث االنقالب املنشود والسعي وراء تغيري نظم احلكم يف بالدهم اليت 
 يسكنوهنا.
فريية يدافعون وينافحون عن سيد قطب ويتهمون احلكومة املصرية ابل     تضييق عليه وظل الصراع بني أنصار التيارات اإلخوانية والقطبية والتك

ية ومبعاداة اإلسالم بل وكفروا املصريني مجيًعا إال من أنصار تنظيماهتم، وأقر سيد قطب يف مقال صحفي أبنه خطط وآتمر لقتل رئيس اجلمهور 
فجري حمطة الكهرابء ونسف بعض اجلسور، ويكذب عديد الباحثني الرواية القائلة إن سبب إ 3ورئيس الوزراء و عدامه هو من كبار املسئولني وت

حدث  رفضه لكتابة اعتذار للزعيم الراحل عبد الناصر وأن تلك فرية إخوانية وكذبة معتادة، فإنه ليس من عادة احملاكم العسكرية طلب ذلك، وإن
ار أفكاره طلب من السلطات األمنية يكون إقرارا ابلتوبة عن فكر التكفري الذي يعتنقه سيد قطب وأتباعه. ويرجع البعض شهرة سيد قطب وانتش

ولني للمراهقة السياسية للسعودية وقتها وخوفها من امتداد حركة التحرر العريب إليهم وإزالة ملكهم فساندوا سيد قطب ومن هم على شاكلته ومم
لتقليص مساحة اإلرهاب والتكفري يف منابعه سواء ابلسالح والتدريب أو التمويل واإليواء وحىت ابلكتب واملعارض والصحف، وكل هذه احملاوالت 

مليارات  نفوذ املد القومي العريب مل تفلح، فإن الشمس ال يردمها الرتاب، وهاهي السعودية واخلليج اآلن يكتوون بنار اإلرهاب والتكفري وينفقون
 الدوالرات حملاربته، وهكذا جنت على نفسها براقش.
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 –بن العاص  -خالق فقال عنهم )إن معاوية وزميله عمروومل يكتف سيد قطب بذلك بل وصفهم ابللصوصية والنفاق ودونية األ-13
مقيد أبخالقه يف اختيار وسائل الصراع، وحني يركن معاوية وزميله عمرو  –اإلمام على يف خالفه مع معاوية  –طليقان يف استخدام كل سالح وهو 

 –اإلمام على  –ذا الدرك األسفل، فال عجب ينجحان ويفشل ال ميلك على أن يتدىن هل إىل الكذب والغش واخلديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم
 وإنه لفشل أشرف من كل جناح(.

أبو سفيان ذلك الرجل الذي لقي اإلسالم منه واملسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ والذي مل يسلم إال وقد تقررت غلبة اإلسالم، -14
 فذ اإلسالم إىل قلب ذلك الرجل )يعتربه كافرا(.فهو إسالم الشفة واللسان ال إميان القلب والوجدان، وما ن

قال سيد قطب: إن غلبة معاوية على علي )غري معروف كيف فهم سيد أن معاوية انتصر على اإلمام علّي، مع العكس هو الثابت -15
ى جيل وعصر على عصر واجتاه على اجتاه،  اترخيًيا أن اإلمام علّي هو املنتصر وهو الفئة احملقة( كانت ألسباب أكرب من الرجلني كانت غلبة جيل عل

الم، بينما بقي علّي يف القمة ال يت بع هذا كان املد الروحي اإلسالمي قد بدأ ينحسر وارتد الكثري من العرب إىل املنحدر الذي رفعهم منه اإلس
 النفعية اليت تسيطر على األمم واألفراد واحلكومات. االحنسار. وقال أيًضا: روح ميكافيللي اليت سيطرت على معاوية قبل ميكافيللي بقرون ألهنا روح

 
عًيا لكي ينتصر للحق الفاضل املرتفع عن الوصولية      ميتدح سيد قطب الشيعة ويذم أهل السنة بقوله الفاجر )لن حيتاج اإلنسان أن يكون شي

فة واالستقامة( ويصف سيد قطب بكل حقارة )أن انتصار معاوية اهلابطة املتدنية ولينتصر لعلي على معاوية وعمرو، إمنا ذلك انتصار للرتفع والنظا
متداح متبادل، فقد امتدح كتب سيد قطب عدد من غالة الشيعة  هو أكرب كارثة دمهت روح اإلسالم اليت مل تتمكن بعد من النفوس( وكذلك اال

هون الشيعة يف أشياء كثرية وليست كلها أشياء سلبية ومن مؤيدي والية الفقيه، فقد كان سيد قطب بشكل خاص وتنظيم اإلخوان بشكل عام يشب
ن الباحثني أن فمنها اإلجيابيات أيًضا، فقد احتفلت فروع التنظيم الدويل لإلخوان مبختلف نشاطاهتا يف الداخل واخلارج ابلثورة اخلمينية، وذكر عدد م

حق الطالب الشيعة جبمعيات الطالب اإلخوانية يف اخلارج، وبدأت حركة دفاع اخلميين زار مركز اإلخوان وأنه نتيجة التقارب اإلخواين اخلميين فقد الت
يف  اإلخوان عن إيران من جهة، ومن جهة أخرى ترمجة بعض الكتب اإلخوانية للفارسية ومنها كتاابن لسيد قطب ترمجهما اخلميين للفارسية ودخال

ومن أوجه الشبه بني تنظيم اإلخوان وبني والية الفقيه بعض املصطلحات اخلاصة  منظومة الفكر السياسي اخلميين الذي ترجم للنظام القائم اآلن،
ا أو اتبًعا ابلبناء اهلرمي للتنظيم، فزعيم اإلخوان وزعيم إيران هو املرشد، وهو مرشد روحي وديين قبل أن يكون سياسًيا، ورئيس الدولة يكون واليً 

النفوذ مثل العراق ولبنان والبحرين وغريها بل وإيران نفسها هو اتبع للمرشد يف إيران وخاضع له  للمرشد العام األعلى، فمثال الدول اليت زاد فيها
لديه وهذا مطايق بل ماخوذ من نظام اإلخوان فرئيس الدولة اإلخواين اتبع للمرشد ومجيع رؤساء اإلخوان وحكوماهتم اتبعني أيًضا للمرشد الذي 

قرتب من منزلة األنبياء، وهذا مشرتك بني اخلميين وحسن البنا وخلفائهما، وإذا  سلطة دينية، فهو ظل هللا يف األرض وح امي محي الدين وكأنه ملهم ي
اإلخوان أو  كان اإلخوان والشيعة أيخذون ابلدميقراطية يف أهنا تصل ملنصب رئيس الدولة فقط وال تتعداه أبًدا للوالية العامة لإلمام الذي هو مرشد

ن، بل هو منتخب من جملس شوري أو ما يعادل جملس احلل والعقد والبيعة فيما مضى ألن املرشد مبنزلة اخلليفة له الوالية مرشد الثورة يف إيرا
متكنوا  الكربى، ومن املشرتكات أيًضا فكرة املؤسسات املوازية للدولة اليت اعتمدها اإلخوان وأخذها عنهم الشيعة وإن كانت طبقت يف الدول اليت

املليشيات املسلحة يف إيران اليت يطلق عليها احلرس الثوري هي بديل للجيش وهي ما كان اإلخوان يسعون لتطبيقه يف الدول اليت منها، فمثال 
إلمام وخلفائه حكموها بعد الثورات العربية، ولنا غزة كمثال لنظام احلكم فيها كما أن اآلراء الدينية للطائفة اإلخوانية والشيعية حمصورة يف آراء ا

ات خدمية  وكلها تنظيمات هرمية شديدة السرية، كما أهنا تعتمد مبدأ العمل اخلريي املؤسسي املوازي، فمثال يقوم الشيعة يف الدول العربية مبشروع
أصل ومعروف عند اإلخوان، فتوزيع املواد  كمستوصفات ومستشفيات ومؤسسات خريية جتمع التربعات والزكاة والصدقة وتوزعها، وهذا شئ مت

شاهبان لتموينية واألسواق اخلريية شئ مشرتك بينهما. إن تكتيكات الشيعة اليت أخذوها عن اإلخوان تتضح يف املظهر اخلارجي للقادة، فكالمها متا
تنظيم لدرجة كبرية يكاد الذي ال يعرفهما أن يفرق بينهما، وحىت يف املظاهرات واخلطب نفس طريقة املنصة ونفس األعالم ونفس األلوان ونفس ال

ونفس طريقة اهلتاف فقط ختتلف الشعارت، وممكن للمتابع العادي بطريقة سهلة أن يقارن بني احتفاالت حزب هللا واعتصامات البحرين 
واحتفاالت محاس واعتصام رابعة العدوية يف مصر ليالحظ بكل سهولة التطابق الشديد. وقد أثىن على سيد قطب من الشيعة املرجع الشريازي 

حقيقًيا  -شيعيا  –بعدائيته الشديدة ألهل السنة، وهو ثناء مل حيظ غري سيد قطب به ويذكر أحد علماء الشيعة )من أراد أن يكون جعفراي  املعروف
ال  فلينضم لإلخوان املسلمني( وكان لسيد قطب خطاابت مع الشيعة يف إيران وغريها وثناء كبري عليهم حىت قال أحد كبار اإلخوان )إن اإلسالم

فة( كم إال دولتني إيران والسودان( كما روي أن سيد قطب مثل الشيعة ال يصلي اجلمعة إال يف وجود اخلالفة )ال صالة مجعة إال يف ظل اخلالحي
ب حزب الدعوة احلز –وحيكي أحد كبار علماء الشيعة عن سيد قطب يف الفيديو الشهري )حنن رفقاء طريق مع اإلخوان، فاإلخوان سبقوان يف الدعوة 

وبال شك استفدان من أنظمة اإلخوان وخرباهتم وكنا نتعاون ونلتقي وابركوا لنا على أتسيس  –الشيعي احلاكم يف العراق والذي منه نوري املالكي 
ننم تلك الليلة  حزب الدعوة وكانوا على علم مبا نعمل، وقد أردان إيقاف إعدام سيد قطب وراسلنا الرئيس عبد الناصر وليلة إذاعة بيان احلكم عليه مل
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توسطوا وتدخل الرئيس العراقي ومت إطالق سراح سيد قطب، وملا ثبت  1964كان يف   –وكنا يف حالة حزن شديد، ولألسف مل تنفع وساطتنا 
لإلخوان يف إصرار سيد على أفكاره املتشددة وسلوكه التخرييب أصرت السلطات على تنفيذ احلكم(. ويكفي أن كمال اهللباوي وقت أن كان قياداًي 

 اخلارج قال )إننا تعلمنا من اخلميين كما تعلمنا من حسن البنا واملودودي وسيد قطب(.
كبري،   كما أن جلماعة اإلخوان آاثرًا إجيابية على الدعوة ودورًا يف العمل اخلدمي مثل ختريج أفراد متدينني حمافظني منضبطني سلوكًيا إىل حد     

فهي تتغري حبسب البالد واألنظمة واألوقات ألن انتماء اإلخوان واملتأثرين هبم واملتعاطفني معهم للجماعة أو للدين،  إال أن هذه القاعدة ليست اثبتة
وكذلك وال يوجد هذا الشعور ابالنتماء للدولة، فهم دائما يؤلبون الشعوب على احلكام وحيرضون ضدهم، وليس احلكام فقط بل علماء الدين أيًضا، 

ين واملثقفني فهم يرفعون مؤيدهم إىل السماء وحيطون من قدر معارضهم إىل ابطن األرض، وهذه طبيعة بشرية إال أن التنظيمات األدابء واملفكر 
فكر والطوائف الدينية تكون املسألة فيها مبالغة أكرب، وهو شئ معهود عليهم إال أن السلبيات بدأت منذ ظهور سيد قطب من جهة ومن امتزاج ال

هايب يف ما يعرف ابلتيار السروري، فأخذ التشدد الوهايب مع االنتشار اإلخواين وفكر اخلالفة واحلاكمية فكانت النتيجة ما يسمي حاليا اإلخواين ابلو 
ظيًما دينًيا متنوًعا بني املتدين املعتدل وبني املتشدد وبني األصويل وبني في وبني  السلابإلسالم السياسي؛ وهو تيار سياسي ابلدرجة األوىل وليس تن

وحىت التكفريي واإلرهايب. أكثر ما أخذ عن سيد قطب هم السفاحون التكفرييون قتلة املسلمني، وقد  -املؤيد لتنظيم القاعدة –اجلهادي القاعدي 
ر فيها الدولة أدى الفكر اخلاطئ اهلدام لسيد قطب ومن هم على شاكلته إىل حتويل املشكالت السياسية إىل مواجهة مفتوحة مسلحة ابلتأكيد ستنتث

 ابلبطش والقهر واجلربوت، فكم من متدين أو ملتح أو سلفي أو غري ذلك قبض عليه ظلما وعّذب وقتل بدون وجه حق فقط ألنه يشبه اإلرهابيني
ا محل اإل

ّ
سالميون السالح يف والتكفرييني، ولو نظران مبيزان عادل لوجدان أن اإلسالم السياسي بشكل عام أضر ابلدعوة وسّوأ صورهتا ومسعتها ومل

وجه احلكومات عصفت احلكومات هبم وأضاعت مكتسبات الصحوة اإلسالمية، ويف بعض الدول صارت العلمانية الشاملة هي البديل، ومن 
بسبب الغزو املمكن مبقارنة بسيطة ألعداد القتلى من الغربيني على يد القاعدة يف عملياهتا اإلرهابية وبني ماليني املسلمني القتلي واملشردين 

الم وصار العريب أو املسلم هتديدً  ا للمواطن األمريكي مرة والفرنسي مرة واإليراين واإلسرائيلي بصور مباشرة أو غري مباشرة، كما ساءت مسعة اإلس
 حلالة السيئة لبالد املسلمني.الغريب فأغلقت الدول الغربية أبواهبا يف وجه أبناء املسلمني املهاجرين للعمل فيها بعد أن كانت طوق النجاة هلم من ا

ومن الضالني التكفرييني املتأثرين بسيد قطب شكري مصطفى مؤسس تنظيم التكفري واهلجرة، وكان إخوانيا أتثر بسيد قطب وبكتاابت أيب     
عد 1965األعلى املودودي التكفريية، وقد سجن معهم يف عام  ما خرج من السجن وقد خرج من السجن بعد عفو السادات عن كثري منهم، ب

مث  1973وسجن  1971تشبع بفكر سيد قطب التكفريي وأن املسلمني أهل جاهلية ومرتدون وابألخص احلكام، وأسس مجاعة )املسلمني(
هم دعفي عنه ولكنه عاد لنشاطه اإلجرامي، ومجاعة )املسلمني( مأخوذ من كتاب معامل يف الطريق لسيد قطب، وبذلك يكون اجملتمع كافًرا بل وعن

ة مأخوذ مرتكب الكبرية كافر وتكفري مرتكب الكبرية ليس من مناهج املسلمني إال اخلوارج منهم، وسبب التسمية التكفري واهلجرة أو الدعوة واهلجر 
ي الكافر وهم عامة أيًضا من معامل يف الطريق لسيد قطب الذي وصف فيه احلركة اإلسالمية أو اجلماعة املؤمنة أبهنا البد أن تنعزل عن اجملتمع اجلاهل

لقيام الشيخ ابلتحذير من بدعتهم وخمالفتهم للدين  1978املسلمني، وقام شكري ابغتيال وزير األوقاف الشيخ حسني الذهيب وأعدم بسبب ذلك 
اخلروج من مجاعته مرتد كافر( كما أن  -التكفريواهلجرة –واستحالل دماء وأموال املسلمني، وكان شكري يقول )إن من ال يدخل مجاعة املسلمني 

امة املصريني( يعين الكفر أيًضا، كما أمر أفراد مجاعته ابخلروج ملناطق جبلية يف الصعيد لتطبيق مفهوم اهلجرة أو اعتزال اجملتمع اجلاهلي الكافر )ع
أساسي كي يكون املسلم مسلًما ونرفض  ومن أهم آرائه )أن كل اجملتمعات القائمة جمتمعات جاهلية وكافرة قطعا(, )إن االلتزام جبماعة املسلمني ركن

ق ما ابتدعه فقهاء السالطني من تقاليد ورخصوا ألنفسهم وقد أسلموا أمرهم إىل الطاغوت وهو احلكم بغري ما أنزل هللا واعتربوا كل من ينط
ة مل يكن مثة إسالم صحيح على وجه ابلشهادتني مسلما(, )إن اإلسالم ال يثبت ابلشهادتني فقط لكنه إقرار وعمل، وبعد عهد اخلالفة الراشد

 األرض حىت اآلن(.
 

واستمرت شجرة الزقوم إبنتاج رؤوس الشياطني، ومن جذور شجرة سيد قطب صاحل سرية األردين من أصل فلسطيين، وكان إخوانًيا قطبًيا     
ب إىل األردن والتقى بقيادات حزب التحرير اإلسالمي سافر إىل العراق ودرس هناك، ولكن مت اهتامه ابغتيال الرئيس العراقي أمحد حسن البكر فهر 

املسلحة،  يف األردن وهو منظمة إرهابية حمظورة يف أغلب البالد تشبع بفكر االستيالء على السلطة ابلقوة ومنها فكرة االنقالب العسكري أو الثورة
كانت سنوات املواجهة األمنية مع اإلخوان قد أكسبتهم قدرة والتقى بقيادات إخوانية وتعرف على املرشد حسن اهلضييب. و  1971وجاء إىل مصر 

يفة على التخفي والتلون والعمل بسياسة توزيع األدوار أي أن اجلماعة األم تعلن سلميتها ونبذها للعنف ولكنها تدعم جمموعة أخرى مسلحة وعن
رهابية يف أهدافها يف إسقاط احلكم يعلن اإلخوان أتييدهم للحركة وإرهابية سواء على هيئة منشقني أو اتصال وتوجيه معهم، فإذا جنحت اجلماعة اإل

بع حىت وأهنم اتبعون هلم، وإذا فشل اإلرهابيون يف أهدافهم أعلن اإلخوان أهنم ضد العنف واإلرهاب وتربأوا منهم وظل هذا األسلوب الشيطاين مت
يف حني دعمهم ولو ضمنيا لكل احلركات اإلرهابية ومنها مجاعة صاحل سرية،  وقتنا هذا. فكان النفاق اإلخواين للسادات أهنم سلميون وضد العنف،
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فأسس تنظيم عرف بتنظيم الفنية العسكرية بغرض االنقالب العسكري أو حرب العصاابت، وذكر بعض اإلخوان يف مذكراهتم أنه لو جنح صاحل 
باب متهور غري مسئول. والعجيب أن صاحل سرية وغريه حاولوا أتسيس سرية أليدوا انقالبه وسيطروا على احلكم، أما لو فشل فسيعلنون أهنم ش

 تنظيمات مسلحة وكانوا أيتون من خارج مصر ابلتنسيق مع اإلخوان والقطبيني على هيئة بعثات أو دارسني، وقد يكون منهم يف األزهر، وتذكر
ا وصل مصر للدر 

ّ
اسة يف األزهر مل حيضر أي يوم للجامعة وال احملاضرات، وكان دائم احلركة التقارير األمنية يف إحدى القضااي أن أحد الفلسطينيني مل

فرييني مما أاثر حفيظة األمن بشكل كبري وقاموا برتحيله. أما صاحل سرية فأورد يف رسالة اإلميان  املعربة عن أفكاره بني اجلماعات واملساجد التابعة للتك
واعتباره دار حرب وكل من ينفذ أوامر الدولة الكافرة ضد اإلسالم واحلركة اإلسالمية فهو كافر، وأن  وتنظيمه )احلكم بتكفري احلكام وجاهلية اجملتمع

ظمة الكافرة، ومن يفعل ذلك فهو كافر، ومن   -يقصد احلاكمية  –الرتك اجلماعي لركن من اإلسالم  كفر( وفيها أيًضا )ال جيوز مواالة الكفار واألن
من قاموا إلقامة الدولة اإلسالمية فهو كافر، ومن اشرتك يف حزب إسالمي غري عقائدي فهو كافر، ومن اشرتك مات دفاًعا عن حكومة كافرة ضد 

تخاابت ودخول يف مجعية عاملية كاملاسونية أو اعتنق فلسفة خمالفة فهو كافر( وفيها أيًضا )جواز العمل احلزيب اإلسالمي واملسامهة من خالله يف االن
 الوزارات إذا كان صرحياً أبنه يسعى إىل الوصول للسلطة وحتويل الدولة إىل دولة إسالمية. جيوز للمسلم  أن يدخل يف خمتلف الربملان واملشاركة يف

مي اختصاصات الدولة أبمر من اجلماعة اإلسالمية ويستغل منصبه ملساعدة اجلماعة للحصول على السلطة( وفيها أيًضا )يف حالة وجود مرشح إسال
اشرتاكي أو قومي أو شيوعي وانتخب الفرد غري اإلسالمي فإنه يكون كافراً هبذا املوقف. الذين حياربون دعاة اإلسالم ألهنم ميزجون وأمامه مرشح 

 الدين ابلسياسة كفار ألهنم قصروا اإلسالم على جانب وكفروا جبوانب أخرى(. 
ادات وحماولة اهلجوم على جملس الشعب واالحتاد االشرتاكي، والعملية وقام التنظيم بعمليات إرهابية منها التخطيط الغتيال الرئيس الس    

واالستيالء األكرب اليت تسمي التنظيم إعالميا هبا وهي حماولة االستيالء على الكلية الفنية العسكرية، وقامت اخلطة على مهامجة الكلية العسكرية 
الرئيس السادات وهو بداخله مع كبار املسئولني يف الدولة، وبعد أن كتب صاحل سرية  على األسلحة منها مث اهلجوم على االحتاد االشرتاكي واغتيال

 بيان االنقالب خبط يده إال أن أجهزة األمن اكتشفت املؤامرة وأحبطتها وحكم على صاحل سرية ابإلعدام، ومن أفكاره السوداء )كل القوانني
دها أو ساهم يف إعدادها أو جعلها تشريعات ملزمة فهو كافر، ومن طّبقها دون اعرتاض املخالفة لإلسالم يف الدولة هي قوانني كفر، وكل من أع

 عليها أو إنكار هلا. حتية العلم واجلندي اجملهول والسالم اجلمهوري طقوس جاهلية ومن صور الشرك(.
 

هابية العاملية وهو تنظيم داعش، وقال أمين أتثر أبفكار سيد قطب عن اجلاهلية والتكفري تنظيم القاعدة والوافد اجلديد للساحة اإلر     
عاًما النضمامه لإلخوان وهو مؤسس تنظيم اجلهاد وزعيم القاعدة احلايل عن سيد قطب بال حياء أو خجل يف كتابه  15الظواهري الذي اعتقل 

حلاكمية هللا ولسيادة املنهج الرابين شرارة البدء فرسان حتت راية النيب )فقد كانت ومازالت دعوة سيد قطب إىل إخالص التوحيد هلل والتسليم الكامل 
د خليفة يف إشعال الثورة اإلسالمية ضد أعداء اإلسالم يف الداخل واخلارج واليت مازالت فصوهلا الدامية تتجدد يوما بعد يوم( أما السفاح اجلدي

وان املسلمني يف أول أمره وكان مييل إىل القيادة فأغراه داعش املسمى أبو بكر البغدادي، فيقول عنه القرضاوي )إن خليفة داعش كان من اإلخ
رمبا يقصد تنظيم إرهايب اتبع للقاعدة  –بعد أن ظل عدة سنوات مسجوان فخرج وانضم إىل هؤالء  –رمبا يقصد قيادات إرهابية أخرى   –هؤالء 

مسي ابسم التنظيم فقد كتب عن سرية حياته كتاب "اللفظ اللساين (أما أبو حممد العدانين القيادي بداعش واملتحدث الر -قبل أن يعلن قيام اخلالفة 
أحبها إليه تفسري يف ترمجة العدانين" وفيه )وحتول هنم الشيخ حفظه هللا يف القراءة من العامة إىل اخلاصة يف العلوم الشرعية بدًءا بكتب التفسري وكان 

حىت هم بكتابة يف ظالل الظالل( أما اجلماعة األخطر يف أفريقيا وهي فرع القاعدة  –لسيد قطب  –ابن كثري، حيث قرأه مرارًا مث يف ظالل القرآن 
وهو تلميذ إبراهيم الزكزكي مؤسس تنظيم اإلخوان يف نيجرياي، أما الرجل األول  2002هناك "بوكو حرام" النيجريية فقد أسسها حممد يوسف عام 

بشهادة أمين الظواهري خليفته ورفيق عمره، حيث جاء يف سرية بن الدن )إنه أتثر بشخصني  ومؤسس القاعدة وهو أسامة بن الدن فإنه كان إخوانًيا
واإلخواين التكفريي عبد هللا عزام( وهو ابكستاين يطلق عليه رائد اجلهاد األفغاين، فهو الذي أتثر به ابن الدن  –شقيق سيد قطب  –حممد قطب 

مين الظواهري )الشيخ أسامة بن الدن كان يف مجاعة اإلخوان املسلمني يف جزيرة العرب، وملا بدأ وبفكره التكفريي فأسس تنظيم القاعدة، ويقول أ
عة فاستحسنها الغزو الروسي ألفغانستان نفر الشيخ فورًا إىل ابكستان ليتعرف على اجملاهدين( فإن القاعدة الشرعية اليت تقول إن الرجل إذا ابتدع بد

د قطب ومن معه حيث قال )إن الطريق ليست مفروشة ابلزهور والورود وإمنا مفروشة ابجلماجم واألشالء مزينة فإنه يستحل السيف، وهذا حال سي
فريية كتب )ليس على وجه األرض اليوم دولة مسلمة والجمتمع مسلم(, )إن هذا اجملتمع اجلاهلي الذي نعيش فيه  ليس ابلدماء( وبسبب آرائه التك

ملسلمني يف عصره )ليس هذا إسالًما وليس هؤالء مسلمني ومما يرتتب على ذلك احلكم بتوقف وجود اإلسالم يف هو اجملتمع املسلم( ويصف حال ا
 األرض اليوم وإعادة النظر يف دعوى مئات املاليني أهنم مسلمون(. 
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 قطر وتركيا 

 )تاريخ طويل من العمالة والخيانة(
 
 

يتغين البعض بفضائل وحماسن ومناقب النظام القطري ويف طليعتهم اإلخوان يف حني أن الغالبية العظمي من العرب يكرهون هذا النظام     
 احلاكم يف هذه الدويلة ويرون أنه داعم لإلرهاب  وأنه عميل للصهاينة وأبرز األدلة على ذلك :

طائرة، وهي  100القيادة املركزية األمريكية الوسطى وهبا أطول مدرج طائرات يف العامل يسع قاعدة العديد اجلوية بغرب الدوحة وهي مقر -1
 أكرب خمزن اسرتاتيجي لألسلحة األمريكية يف الشرق األوسط .

 قاعدة السيلية العسكرية :قاعدة عسكرية أمريكية ابلقرب من الدوحة استخدمت مع قاعدة العديد يف ضرب العراق  .-2
يونيو يف مصر، وال تتحدث مطلًقا عن  30مة القطرية وبوقها اإلعالمي قناة اجلزيرة على إطالق لفظ )انقالب( على أحداث تصراحلكو -3

مث تنازل محد   1995مث قيام ابنه األمري السابق محد بن خليفة ابالنقالب على أبيه خليفة بن محد  1972انقالب خليفة بن محد على ابن عمه 
 نت انصر البنها  متيم األمري احلايل .بضغوط زوجته موزة ب

لزايرة أمري  ليال وهنارًا تّدعي قطر وقناة اجلزيرة أهنا نصري الشعب الفلسطيين، يف حني أن الفيديو الشهري الذي بثته القناة العاشرة اإلسرائيلية-4
ولقائه مع املسئولني يف إسرائيل ومنهم تسييب ليفين رئيسة قطر السابق محد بن خليفة مع وزير خارجيته ورئيس الوزراء السابق أيًضا محد بن جاسم 

 الوزراء يف هذا الوقت .
مليون دوالر دعًما حلملته  3يف مقطع الفيديو الشهري لتسييب ليفين أيًضا الذي بثته القناة اإلسرائيلية األوىل عن أمري قطر وأنه قدم لنتنياهو -5

 دوالر، وقالت ليفين إهنا تربطها عالقة محيمة مع زوجة األمري موزة بنت انصر . مليون 1.5االنتخابية وحلركة إسرائيل بيتنا 
 مليون دوالر لبناء ملعب الدوحة يف إسرائيل يف بلدة سخنني ذات األغلبية العربية . 6تربع قطر مببلغ -6
ألمنية يف قطر ومنها شركات لتأمني آابر النفط تتعاون قطر مع إسرائيل يف جمال الشركات األمنية، حيث يوجد عديد الشركات اإلسرائيلية ا-7

، كما أن هناك شركات مقاوالت قطرية تستثمر يف بناء املستوطنات اإلسرائيلية وشركات تبادل تكنولوجيا، كما  2022وأخرى لتأمني موندايل 
مليون دوالر لفريق كرة قدم إسرائيلي،  10ع يقدر يوجد تعاون علمي يف جمال الدراسة فيأيت حماضرون وطالب إسرائيليون للدوحة، كما مت تقدمي ترب 

 إضافة إىل التعاون يف اجملال الزراعي يف مزارع ألبان ومصانع متطورة إبسرائيل .
ة بنت إنشاء شركة الكهرابء القطرية اإلسرائيلية لتوليد الكهرابء للمستوطنات كما يتم بيعها إىل املناطق الفلسطينية، كما تقدم األمرية موز -8

انصر منحا للطالب اإلسرائيلني داخل قطر وتدعم مشاريع خريية داخل إسرائيل مثل مؤسسة )تيد اريسون( كما قامت موزة بعمل عديد من 
 عمليات التجميل داخل إسرائيل لتتحول إىل امرأة عصرية .

مليون يورو والتربع مباليني  2.5ي مببلغ تعاون يف شراء قطر عقارات بفرنسا من منظمة تدعم اجلرحى واملصابني من اجليش اإلسرائيل-9
ستشفى حداسة يف إسرائيل طبقا لنيويورك اتميز األمريكية .  الدوالرات مل

وبعد تويل محد األمري السابق بعد انقالبه على أبيه، فقد أتسس املكتب  1996مل تنقطع الزايرات بني مسئويل البلدين بداية من -10
ايرة شيمون برييز التارخيية لقطر اليت فتحت ابب التطبيع على مصراعيه، كما أظهرت واثئق ويكيليكس أن برييز التجاري إلسرائيل ابلدوحة بعد ز 

ع قاتل أطفال تعاون مع محد لتأسيس قناة اجلزيرة يف قطر، ومن أبرز تلك الزايرات زايرة السفاح اإلرهايب اإلسرائيلي بنيامني بن اليعازر وزير الدفا 
 هوره يف صور مسربة حماطًا ابلشباب القطري .فلسطني إىل قطر وظ

 تصرحيات أحد املسئولني القطريني أنه على العرب التعامل مع مستجدات القضية الفلسطينية بواقعية يعين سياسة األمر الواقع اليت يتبعها-11
لك الطريقة( ويكفي تصريح لرئيس املوساد السابق االحتالل ضد الشعب الفلسطيين بقوله إن )إسرائيل ليست العدو األول وأن قطر تتعامل معها بت

 )أن قطر لعبت دورًا اترخييا لصاحل إسرائيل ( 2013يف مارس 
أبن األسلحة والقنابل والطائرات  2009الدور القطري يف متويل إجرام إسرائيل وعدواهنا على فلسطني ومنه ما ذكرته الصحف العاملية  -12

قد أعلنت قطر أهنا  2011املقاتالت واألسلحة اإلسرائيلية تدار ابلغاز القطري بشكل كامل، ويف أغسطس األمريكية تصل عن طريق قطر وأن 
 ستورد إلسرائيل الغاز بدال عن مصر وأبسعار أقل.
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نشرت ويكيليكس واثئق عن دور مشبوه للجزيرة وقطر ألحداث فوضى يف مصر ووقيعة بني احلكومة والشعب كما أن للجزيرة دورًا -13
 شبوًها يف كل الدول العربية وليس مصر فقط.م

مري السابق إلسرائيل ذكرت السي إن إن قام ابفتتاح إحدى املستوطنات من متويل قطر وأقيم حفل استقبال  -14 يف زايرة محد بن خليفة األ
 األمري من قبل املستوطنني.

لصامد يف غزة قامت اجلزيرة بدور كبري يف ضرب وحدة الصف العربية أثناء العدوان اإلسرائيلي اإلرهايب األخري على الشعب الفلسطيين ا-15
الل بقدر ما كانت تركز على الفتنة و  ضرب مستغلة بعض اخلالفات الوقتية بني احلكومة املصرية اجلديدة وحركة محاس ومل تركز على فظائع االحت

معابر مل تطالب قطر إسرائيل بفتحها وتطالب مصر  5ها وبني إسرائيل األمن القومي املصري عن طريق الرتكيز على معرب رفح مع أن إسرائيل بين
 بفتح املعرب الوحيد دون اعتبارات لدماء الشهداء من أبناء اجليش والشرطة املصرية يف سيناء بسبب اإلرهاب.

 تقالل بغزة.على السلطة الفلسطينية سياسًيا ومالًيا وإعالميا واالس 2006قامت قطر وإيران بدعم انقالب محاس -15
يف كتابه )هناية عصر اجلزيرة( للباحث واملرتجم محد العيسى الذي ترجم مقاالت لكتاب غربيني وواثئق ويكيليكس تثبت دور اجلزيرة -16 

ري األمريكي وقطر يف العمالة واخليانة واستخدامها كأداة للخارجية األمريكية ومن خلفها املخابرات األمريكية ومن هذه الواثئق برقيات من السف
يف ابلدوحة إىل وزير اخلارجية هناك يف واشنطن وحتمل موضوع اجتماع ضابطة االتصال األمريكية ابلسفارة مع مدير عام اجلزيرة وضاح خنفر، و 

مدير قناة اجلزيرة  على أداء قناة تقارير من االستخبارات العسكرية األمريكية حتتوي مالحظات  3إحدى تلك الربقيات سلمت الضابطة األمريكية 
ت أمريكا اجلزيرة وما تعرضه من أخبار ونشرات وتقارير، وقال مدير عام اجلزيرة رًدا على ذلك للضابطة األمريكية إن وزارة اخلارجية القطرية سلم

ة، وحث مدير اجلزيرة األمريكان تقريرين قبل ذلك عن أداء اجلزيرة، وقامت اجلزيرة بتعديل بعض األخبار والتقارير طبًقا للمالحظات األمريكية السابق
ول مدير اجلزيرة على إبقاء التعاون سراًي بعيًدا عن اإلعالم. ويقول مدير عام اجلزيرة عن االتفاق بني أمريكا واجلزيرة بقوله إنه كان غري رمسي، وحيا

 كا بشأن غزو العراق. إقناع الضابطة األمريكية أبن اجلزيرة حتاول أن تكون مهنية وعادلة وال تبث تقارير ضد أمري
وقامت اجلزيرة يف بعض األحيان بتعديل احملتوى اإلخباري يف موقع اجلزيرة ونشراهتا بناء على تدخالت أمريكية، ومن الطلبات األمريكية     

هد به مدير اجلزيرة وقال يف النهاية واليت استجابت هلا اجلزيرة عدم بث شرائط لإلرهابيني واملقاومني العراقيني وعدم استخدام لغة حتريضية، وهو ما تع
فيدون من هذه املالحظات األمريكية .  إنه ال ميكن أن تنتهي أخطاء اجلزيرة ولكنهم يتعلمون ويست

لعبت اجلزيرة دورًا مشبوًها إلشعال الفتنة بني الشعوب العربية وبعضها البعض وبني الشعوب واحلكام من جانب آخر، وقد سئمتها -17
ية ابستثناء أنصار اإلسالم السياسي من مؤيدي السياسة القطرية واألمريكية وكان هلا دور سليب يف عدم إظهار احلقائق عن الثورات الشعوب العرب

خط ذلك العربية وحماولتها توجيه الرأي العام العاملي عن احلقائق ونسب الثورات لإلسالم السياسي وتضخيم األحداث مبا خيدم مصاحل قطر، وقد أس
لتضييق ية الدول العربية ومسئوليها من احمليط إىل اخلليج، فقد أغلقت اجلزائر مكاتب اجلزيرة ومن بعدها السعودية مث مصر وقامت دول كثرية ابغالب

يون وقدم انئب يف عليهم لعدم مراعاة املهنية والقوانني اإلعالمية وخمالفة الرتاخيص، واشتكى منها الليبيون والسوريون والتوانسة واإلماراتيون واليمن
 الربملان الكوييت طلًبا لطردهم لتدخلهم يف شئون الكويت الداخلية. 

السجل القطري يف حقوق اإلنسان وخباصة العمال األجانب سيء للغاية كما أن مسعتها اخلارجية املادية غري نزيهة، كما أنه ال معارضة -18
قطر تستضيف منظمات على عالقة قوية ابلصهيونية وبيهود أمريكان داخل أراضيها للقيام قطرية يف الداخل وكلها موجودة يف اخلارج، يف حني أن 

مليون دوالر طبقا لكتاب  500فقد قدرت الرشاوي مببلغ  2022أبنشطة مشبوهة إلحداث فنت يف الدول العربية واخلليج، أما ملف كاس العامل 
ئل إعالم غربية متعددة ومنظمات حقوقية عن موت بعض العمال يف بناء استادات اللعبة القذرة عن استضافة قطر للموندايل، كما نشرت وسا

 املوندايل.
أما الشريك اآلخر يف جحر الضب األمريكي مع قطر هو تركيا تلك الدولة اليت هنض هبا أردوغان، ولكنه حيلم بعودة أجماد السلطنة     

ريد فرض ذلك على الدول العربية، ويقدمه أن صار اإلسالم السياسي على أنه رجل اإلسالم األول يف العامل وأنه الشريف املدافع عن العثمانية وي
 فلسطني، مع أن تركيا هبا من املخازي اليت يتغافلون عنها ومنها:

يار دوالر مل 3قاعدة عسكرية أمريكية أمهها قاعدة أجنرليك الشهرية وتركيا مبشاركة قطر ضربت من أراضيها العراق مقابل  26تركيا هبا -1
 للحكومة الرتكية، وهي الدولة الوحيدة يف املنطقة العضو يف حلف الناتو .

( وهي أكثر دولة يف املنطقة صديقة إلسرائيل، بل إن  1948هي تركيا )بعد إيران  1949أول دولة إسالمية سنية اعرتافا إبسرائيل -2
عاما، فاملناورات املشرتكة بني تركيا وإسرائيل وصيانة أسلحة  60سكري ميتد ألكثر من التعاون بينهما ليس جتاراًي وسياحًيا وسياسًيا فقط بل إنه ع

لرتكيا. ومت  اجليش اإلسرائيلي اليت جترى يف تركيا هي نفسها األسلحة اليت تقتل األبرايء والعزل الفلسطينيني، وإسرائيل هي املورد األساسي للسالح
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عاون  . كما توجد وحدة أحباث 1996وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري 1986عالقات الدبلوماسية وتطورت ال 1958توقيع أول اتفاقية ت
 بدأت اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين. 2000ودراسات عسكرية مشرتكة بني إسرائيل وتركيا، ومن عام 

ة )جاي ماج( اخلاصة ابلشواذ وهي األكرب يف العامل تركيا توفر حقوقًا للشواذ غري متوفرة يف أكثر الدول فجًرا يف العامل، حيث تصدر جمل-3
مه وتطبع وتوزع على الشواذ األتراك جمااًن، ويف إحدى احلوارات ألردوغان سأله أحد الطالب الشواذ سؤاال صرحًيا عن حقوق الشواذ وما سيقد

ومنذ عدة أشهر قام األمن بفض مظاهرة آلالف الشواذ  أردوغان للشواذ، فرد أردوغان بكل ثقة وارتياح )ال بد أن يكفل الدستور حقوق الشواذ(.
 يف تركيا .
الدستور الرتكي ينص على أن اجليش حيمي علمانية الدولة، وأن تركيا دولة علمانية مما يعطيه احلق يف التدخل العسكري إذا كان هناك  -4

 حماوالت للتيارات الدينية إلقامة دولة دينية .
ياسي جهالء يصدعون رؤوسنا ليل هنار أبحالمهم بعودة اخلالفة املزعومة ويلعنون مصطفى كمال أاتتورك الذي أنصار تيارات اإلسالم الس-5

بل األوصاف أهنى اخلالفة ويقدمون أردوغان على أنه الذي يعيد أجماد اخلالفة، يف حني أن أردوغان يقوم بزايرة قرب أاتتورك ويرتحم عليه ويصفه أبن
ا هو الرمز الرتكي ويظهر يف كل االحتفاالت العسكرية والوطنية مبشاركة أردوغان وحكومته وحزبه مثل عيد النصر الرتكي وأفضلها، وأاتتورك دائم

وليس حيث صورة أاتتورك هي الشعار، وال ذكر للخالفة وأايمها إال يف خميلة أنصار اإلسالم السياسي الدجالني، فأردوغان يكمل مسرية أاتتورك 
 ضده.

 كما أنه أقسم على أن يسري على خطى أاتتورك عندما مت انتخابه رئيسا لرتكيا، ورمبا هو الظاهر حىت اآلن، إال أن أردوغان رمبا فعل ذلك     
 يف السابق من ابب التلون والنفاق السياسي حىت يصل ملراده ابلوصول للحكم من خالل مداهنة الغرب وختدير العلمانيني يف تركيا حىت يكسر

من  هم، إال أنه عندما بىن قصره اجلديد وهو من أفخم القصور الرائسية يف العامل واألعلى تكلفة قام إبزالة صورة أاتتورك مما طاله الكثريشوكت
ركيا.  االنتقادات، ولكن الثابت واملعروف أكثر من مرة تصرحيات أردوغان اليت امتدح فيها أاتتورك وفكره وحركته وعلمانية ت

اليت اعتدى اإلسرائيليون على طاقمها واعتقل من فيها تقلصت العالقات اإلسرائيلية الرتكية،  2010لسفينة الرتكية مرمرة بعد حادثة ا-6
لرصاص وكانت السفينة تضم نشطاء من أكثر من دولة، وقامت إسرائيل ابعرتاض السفينة الرتكية يف املياه الدولية وقامت ابلسيطرة على من فيها اب

على مضض من خالل مكاملة هاتفية معتذرًا عن بعض  2013وكل ما فعله أردوغان هو طلب فتح حتقيق واعتذار قدمه له نتنياهو  احلي والغاز،
من  أخطاء عملية يف عملية توقيف السفينة ومن معها، ومل يتجاسر أردوغان على أكثر من ذلك، ومل نسمع سوى جعجعة أردوغان واجلوقة اإلخوانية

 2013د فعل، فليس ألردوغان ومن معه إال الكالم الرانن، كما أوقف التعامل العسكري مع إسرائيل حىت عاد من جديد، ويف حوله ومل يقم بر 
أن شركات تسليح إسرائيلية زودت تركيا بصفقة أسلحة استكماالً للتعاون واحملبة  –منها اجلزيرة  –نشرت وسائل إعالم تركية وإسرائيلية وعربية 

 تراك وإسرائيل.القدمية بني األ
عن حجم التجارة البينية بني تركيا وإسرائيل تضاعف بنحو ضعفني يف العشر سنوات  2013وفقا هليئة اإلحصاء الرتكية يف تقرير هلا عام -7

 والر.مليار د 2.4مليار دوالر وارتفعت الواردات الرتكية من إسرائيل إىل  2.65األخرية، حيث بلغ حجم الصادرات الرتكية إلسرائيل 
 يف أحد التقارير احلكومية عن التعاون العسكري بني أردوغان وإسرائيل أن أبرز الصفقات احلديثة اليت أبرمتها تركيا يف جمال السالح مع-8

قيمة  حني  مليون دوالر لتطوير دابابت، يف 680مليون دوالر تشمل تطوير طائرات وأنظمة رادار وصفقة أخرى  بقيمة  632اجلانب اإلسرائيلي ب
 مليون دوالر . 183طائرات بدون طيار تقدر  10مل يكن التعاون كبريًا هبذا الشكل مثل صفقة شراء  2005عام 

ما فاز برائسة احلكومة الرتكية مبحاربة معاداة السامية، ويف زايرته إلسرائيل عام -9 تكرر ذلك االلتزام منه وقام فيها  2005تعهد أردوغان بعد
ايب شارون، كما قام بزايرة قرب تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية العاملية ووضع الزهور على قربه وزار نصًبا تذكاراي لضحااي بزايرة السفاح اإلره

 اهلولوكست النازي )ايد فاشيم(.
أنه ضد الوقت الذي كان يصيح أردوغان وأتباعه من أنصار اإلسالم السياسي أبنه مع فلسطني واملدافع عن اإلسالم و  2014يف عام -10

سنوات بسبب حادثة  4الظلم ومع حرية الشعوب فإذا به يصرح لشبكة تلفزيونية أمريكية عن قرب تطبيع العالقات مع إسرائيل من جديد بعد فتور 
ل الصلح بني احلبيبني القدميني 9السفينة مرمرة الذي قتلت فيه إسرائيل   .أتراك بعد احلصول على التعويضات املادية الالزمة الستكما

يف وقت تتغين فيه تيارات اإلخوان بفضيلة تركيا ورذائل الدول العربية اليت لفظتهم فإن حكومة أردوغان تراجعت عن مشروع قانون -11
قييًدا  2014لتجرمي الزان عام  بسبب ضغوط التيار العلماين ومجعيات حقوق املرأة ومن قبلهم مجيًعا االحتاد األوريب الذي يعترب هذا القانون ت
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هي  لحرايت، وهكذا فإن أعراض املسلمات ليست أغلى عند أردوغان من رضا األوربيني الذين يرون الزان والبغاء إضافة حلقوق الشواذ واللوطينيل
 جناحات ألردوغان رجل احلرية .

العصر ما يعرف بداعش،  الدور الرتكي ومعاونه القطري يف تنفيذ أوامر املخطط األمريكي واضحة جدا يف دعم اإلرهاب وظهور خوارج-12
عش، وهؤالء الدواعش دخلوا األراضي السورية والعراقية عرب األراضي الرتكية دون غريها حىت خرجت مظاهرات كردية أطلقت على أردوغان زعيم دا

وتونس أييت السالح الرتكي وحينما طالب األكراد حبقوقهم يف تركيا قمعتهم سلطة أردوغان وأطلق عليهم إرهابيني مع أن دعم اإلرهاب يف ليبيا 
املدفعية ضد والقطري إىل مطار معتيقية وغريها من موانئ ليبيا لإلرهابيني والدواعش مما يعود ابلذاكرة جملزرة أقامها اإلخوان يف سوراي يف مدرسة 

 من الضباط. 250اجليش العريب السوري قتلوا فيها 
ومن رموز حزبه مما اضطره إلجراء تعديالت يف حزبه وحكومته  2013ة األخرية فضائح الفساد اليت طالت حكومة أردوغان يف الفرت -13

قضااي الفساد والرشوة وغسيل األ موال أبناء وإقالة مسئولني من الشرطة أيًضا بعد كثرة املطالبات األوربية بتحقيقات حمايدة ونزيهة، وقد تورط يف 
 مليار دوالر . 100وتقدر عمليات الفساد أبكثر من  وزراء منهم بالل أردوغان جنل الرئيس احلايل أردوغان،

ولة دعاوى املعارضة واجملتمع املدين أبن أردوغان يف فرتته األخرية صار ديكتاتورًا ويعبث ابلقوانني ويهيكل القضاء على هواه، وتركيا الد-14
 أعوام.  4األوىل يف العامل يف حبس الصحفيني وعقوبة التظاهر بدون ترخيص السجن 

 
 شبهات الشيطان في خالفة اإلخوان

 
 مواقف تيارات اإلسالم السياسي يراها كثريون برامجاتية وانتفاعية وانتهازية وال عالقة هلا مببادئ ومظلوميات أو شعارات يرفعوهنا وقت    

وقد طفت ظاهرة اإلسالم السياسي على السطح بعد الثورات العربية، وتبقى مجاعة اإلخوان بتارخيها  استضاعفهم ختتلف متاما عند قوهتم ومتكينهم،
صرحيات العريق وتشعباهتا املعقدة وعالقاهتا بدول وتنظيمات وأحزاب وأجهزة خمابرات وبتيارات سلفية وجهادية ومدنية أيًضا، ومن أبرز مواقف وت

  مصر قبل حكم الرئيس السابق حممد مرسي اليت أاثرات اجلدل بني مؤيد ومربر ومعارض:اإلخوان وتيارات اإلسالم السياسي يف
 )طظ يف مصر وأبو مصر واللي يف مصر ( . 2011حممد مهدي عاكف املرشد السابق يف تصريح صحفي قبل -1
نسوان، واملسيحي الذي يريد الرتشح حممد مهدي عاكف يف نفس التصريح السابق )أي أمري مكلف أبمور شرعية ولو كان مخورجي وبتاع -2

وبقاء املرشد يف منصبه حىت املوت أمر طبيعي منذ اخلالفة وأايم  –كلمة عامية معناها فتنة واضطراب –لرائسة اجلمهورية عاوز يعمل فورتينة 
 الرسول، وبسؤاله عن العالقات مع أمريكا قال ملا نتوىل احلكم هابقا أقولك ( .

حلايل عن مجال مبارك )ال نعارض ترشيح األستاذ مجال مبارك مثله مثل أي مواطن مصري بشرط أال يتميز يف طريقة حممد بديع املرشد ا-3
 العرض عن اآلخرين وآبلية تسمح ابالختيار احلر النزيه(.

عد عودة مبارك من رحلة عالج ابخلارج )الرئيس مبارك أب لكل املصريني( ويف حوار تلفزيوين يف إ-4 )الرئيس  2010بريل حممد بديع ب
 مبارك والدان مجيعا ونتمىن منه إطالق سراح أبنائه من اإلخوان املعتقلني(.

عد الثورة يف -5 يف حوار تلفزيوين متحداث عن الرائسة )لن خنتار أحًدا من اإلخوان ولن ندعم أي مرشح إسالمي وكنت   2011حممد بديع ب
و حىت حمسوب عليه، وذلك حرصا على مصلحة مصر ألهنا  حتت اجملهر العاملي وسيؤدي إىل أمتىن أال يرتشح أي مرشح من التيار اإلسالمي أ

مي(. ويف تصريح آخر )اإلخوان أعقل من  استهداف مصر خارجًيا، واملصلحة تقتضي شخصية وطنية توافقية ليست حمسوبة على  التيار اإلسال
 التفكري يف الرائسة(.

املزورة )ننسق يف دوائر مع احلزب الوطين والوفد  2010وان يف الربملان متحداث قبل انتخاابت الدكتور حممد مرسي رئيس كتلة اإلخ-6
 والتجمع ولدينا تفامهات مع األمن(

وعالم وأبو  –بطرس غايل  –وغايل  –زكراي عزمي  –)رفضنا الدفع مبرشحني أمام عزمي  2010-11-25الدكتور حممد مرسي يف -7
 احرتاما هلم كرموز للوطن ( . –فايزة أبو النجا  -النجا

آالف مقاتل مدرب على محل السالح  10عن حرب لبنان )إن اإلخوان مستعدون إلرسال  2006عصام العراين القيادي اإلخواين يف -8
 إىل لبنان للوقوف مع حزب هللا( وخرجت املظاهرات )اي مبارك انم واهتنا إنتا وراك أحفاد البنا (

يح صحفي )لسنا أهل ثورة وال مصلحة لنا يف سقوط النظام (, )حركة كفاية لساهنا طويل ونعرتض على حممد مهدي عاكف يف تصر -9
 شعاراهتا ضد مبارك وابنه( ويف تصرحيات أخرى  )نؤيد ترشيح الرئيس مبارك لفرتة جديدة وأمتىن اجللوس معه(



 ِظُل اإلله وَهَراوة الّرب
...................................................................................................................

............................................................................ 

145 

 يناير( 25أصدر اإلخوان بياان ) لن نشارك يف مظاهرات  2011يناير  20يف يوم -10
قال الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح انئب املرشد السابق واملنشق عن اجلماعة واملرشح الرائسي السابق )مرسي  2011بعد ثورة يناير -11
الثورة( سًرا خالل أايم  –انئب حسين مبارك  –اجتمعا مع عمر سليمان  –سعد الكتاتين قيادي إخواين ورئيس جملس الشعب السابق  –والكتاتين 

)قال إنه يسعي إلجناح مشروع عمر سليمان وأن هناك من حياول إفشال هذا املشروع(. وأكد على  2011فرباير  4والكتاتين يف حوار تلفزيوين يف 
 صحة هذه التصرحيات هيثم أبو خليل القيادي اإلخواين أيًضا.

ها الثوار أمام بطش األمن والنظام وكانت قبل انتخاابت قامت أحداث حممد حممود الدموية واليت صمد في 2011يف شهر نوفمرب-12
فخرج حممد بديع الربملان، وقد انصرف الثوار وأحزاهبم إىل امليادين للتظاهر والتضامن مع الثوار يف حممد حممود اتركني احلمالت االنتخابية والدعاية 

 الدميقراطي(. )بعض الناس حتاول أن تدفعنا حملمد حممود حماولة منهم إلبطال العرس 
يقصدون قناع فانديتا  –خرجت جريدة اإلخوان )احلرية والعدالة( مبانشيت )قناع ابنديتا  2012يف الذكري األوىل لثورة يناير يف -13

ربون  –لألانركيني  –الشهري   يناير(. 25يقود فوضى  –يصفون الثوار أبهنم فوضويون وخم
ن انتخاابت الربملان وقامت أحداث جملس الوزراء بني الثوار والنظام ليعلن اإلخوان يف كانت املراحل األخرية م  2011شهر ديسمرب -14

 تصرحيات مستفزة للثوار )أحداث جملس الوزراء للفت النظر عن االنتخاابت(.
ات صحفية حملمد نشر موقع اإلخوان على اإلنرتنت تصرحيات لقياديني )لن نرشح أو نؤيد أحًدا يف االنتخاابت الرائسية( ويف تصرحي-15

 بديع )لن نرشح أحًدا للرائسة والفصل ملن خيالف قرارات اجلماعة ابلرتشح(.
اليت أجلست اجمللس العسكري يف السلطة ورفضهم مقرتحات الثوار مبجلس رائسي  2011إضافة إىل أتييدهم املطلق لتعديالت مارس -16

سني يعقوب )إهنا غزوة الصناديق وقالت الصناديق للدين نعم، والدين سيدخل يف كل مدين وإبجراء الدستور أوال وتعليق الداعية السلفي حممد ح
 حاجة بعد كده واللي مش عاجبه أتشريات أمريكا وكندا موجودة(.

قام تظاهر الثوار أمام الربملان للمطالبة ابلقصاص للشهداء واإلفراج عن املعتقلني، ف 2012يناير  23بعد االنتهاء من االنتخاابت يف -17
من حقه شباب اإلخوان بتكوين دروع بشرية ملنعهم من التظاهر واالعتداء عليهم وأعلنوا شعار الشرعية للربملان وليست للميدان وأن الوحيد الذي 

 متثيل الشعب هم نواب الربملان .
لشعار )يسقط يسقط حكم العسكر(  شهد ميدان التحرير حالة من الغليان من قبل الثوار وترديدهم 2012يف ذكرى الثورة األوىل يف -18

رير ومت  طرد يف حني انتقد اإلخوان ذلك وبشدة واتباعهم السلفيني ودافعوا عن اجمللس العسكري وحدثت اشتباكات بني الثوار واإلخوان يف التح
 اإلخوان من التحرير وحتطيم منصتهم اليت كانوا حيتفلون عليها.

 كيل السباب والشتائم واالهتامات الباطلة للثوار وابلذات النساء واملسيحيني والطعن يف شرفهم كان أنصار اإلسالم السياسي يتفننون يف-19
يف ووصفهم ابلعمالة واخليانة والفسق والفجور، وكان اإلخوان وحلفاؤهم يدافعون عن اجمللس العسكري يف كل املواقف، وقد حدثت وقائع عديدة 

عدم ا  لتظاهر. املظاهرات وكانوا يطالبون الثوار ب
يوليو قام اإلخوان والسلفيون واجلهاديون الذين غزوا ميدان التحرير ومت نقلهم أبتوبيسات  29-مجعة قندهار –يف مجعة الشريعة األوىل -20

حزبية وأن  من مجيع أحناء مصر ورفع علم تنظيم القاعدة يف ميدان التحرير ألول مرة، وقد كذبوا على الثوار وسحبوا تعهداهتم بعدم رفع شعارات
 امليدان يتسع للجميع، إال أن هذا مل حيدث وكان اهلتاف )اي مشري أنت األمري(, )دقن وجالبية عسكر مية مية(.

مبشاركة األمن املركزي والشرطة العسكرية، وبعد احتماء الثوار  2011اغسطس  1مت فض اعتصام القوى املدنية مبيدان التحرير يف -21
ألمن وأخرجهم يف أول يوم رمضان وأحرقوا اخليام، وقد رحب بذلك اإلخوان والسلفيون وأنصار النظام القدمي شامتني يف مبسجد عمر مكرم اقتحمه ا

 الثوار وفض اعتصامهم ابلقوة املفرطة بدعوى تعطيل عجلة اإلنتاج.
ون عن اجمللس العسكري ويرفضون ظل اإلخوان ومعهم تيار اإلسالم السياسي ملدة عام ونصف حىت توىّل الرئيس حممد مرسي يدافع-22

شعار )يسقط يسقط حكم العسكر( واصفني اجليش أبنه عمود اخليمة ووصف اإلخوان شعار )يسقط حكم العسكر( أبنه )قلة أدب( وكان مشايخ 
دئ فوق الدستورية أو اإلخوان والسلفيني يدعون للمجلس العسكري على منابرهم ويف خطبهم وميدحوهنم ابستثناء فرتة اخلالف حول وثيقة املبا

 )وثيقة علي السلمي(.
قد عليه الشعب آماالً عريضة وحصل على فارق بسيط جًدا ال يتجاوز      بعد انتخاب الدكتور حممد مرسي رئيًسا ملصر قدم وعوًدا كثرية وع

الوطين املنحل، وحاز مرسي على األغلبية % يف جولة اإلعادة أمام رئيس الوزراء األخري يف حكم مبارك الفريق أمحد شفيق املؤيد من احلزب  1
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ودولة  بتصويت )عاصري الليمون( وهم مؤيدو الدولة املدنية والثوار الذين صدقوا وعود مرسي بتحقيق مطالب الثورة والقصاص وإجناز دستور توافقي
 يونيو مثل: 30 أفعاله حىت خرج املاليني يف دميقراطية، إال أن فرتة حكم الدكتور مرسي شهدت أحدااًث غريبة وتناقضات بني كل ما قاله وبني

% فقط 30كانت العالقة بني اإلخوان وبني التيارات املدنية متوترة بسبب مواقف اإلخوان السابقة اليت أخلفوا فيها تعهداهتم ابلنزول على -1
رشحني اثنني إضافة إىل املشكلة األساسية وهي % مث تعهدوا بعدم ترشيح أو أتييد مرشح رائسي فدفعوا مب 42من مقاعد الربملان، وقد حصدوا 

عرتف اإلخوان أبًدا جبهود شركائهم من الثوار والتيا رات املدنية الدستور واجلمعية التأسيسية وخالفوا شعار )مشاركة ال مغالبة( الذي رفعوه. ومل ي
 ونسبوا كل جناح ألنفسهم وحدهم.

شوائية والتخبط والكذب والفشل وحماوالت تربير كل هذه األخطاء، فمشروع النهضة الصفات األساسية للسنة اليت قضاها مرسي هي الع-2
 200الذي جاء به مرسي ووعوده بتطبيق الشريعة ووعوده ابلقصاص للشهداء وابلسيادة الوطنية واالستقالل وابالستثمارات الضخمة اليت تقدر ب 

قًدا و يوم وغري ذلك كثري وبعدم االنفراد ابلسلطة وبعدم السيطرة على مؤسسات  100ول مليار دوالر استثمارات ومشروع أل 200مليار دوالر ن
الرائسي اخلاص الدولة ابلذات األوقاف والتعليم والقضاء ومبشاركة اجلميع يف احلكم، وتعهد أمام القوى الوطنية بكاملها قبل جولة اإلعادة أن الفريق 

رد ديكور، إال أنه مبجرد إعالن فوزه تبخرت كل الوعود ورفع النظام اجلديد شعار دعوان نعمل يف به سيضم مجيع التيارات ويكونون فاعلني وليس جم
صمت وكفي مطالب، وأصبح كل من يف دائرة احلكم هم مستشارو خريت الشاطر املرشح األساسي لإلخوان الذي مثله يف الرائسة حممد مرسي 

راسة الكافية واملبالغة فيرتاجع عنها بضغوط شعبية. مل يقم بتطهري املؤسسات من رموز الفساد وتنّكر لكل وعوده واتسمت قرارته ابلتسرع وعدم الد
كزية حبجم مصر، وأتباع مبارك أمالً يف أن يتعاونوا معه وأدار الدولة بطريقة القبيلة أو اجلماعة اليت تناسب العمل السري وليس إدارة دولة حمورية مر 

 عته ومؤيديهم يف مجيع مناصب الدولة.ويسعى بكل قوته لفرض أفراد مجا
اإلعالن الدستوري الذي قام به مرسي مل حيدث يف التاريخ أن رئيًسا منتخًبا حيصن قرارته من الطعن، وأحاط مرسي نفسه مبجموعة من غري -3

يات إضافة إىل عدم تعاون من كثري من املؤسسات املؤهلني جملرد انتمائهم لإلخوان وصادف ذلك فشالً كبريًا يف إدارته للدولة يف غياب الربملان واحملل
لقطبيني وعلى إعالم من ا فرييني وا لقنوات الدينية اليت وعدائها له ووالئها للنظام القدمي وعداوته للتيارات املدنية والثوار واعتماده على السلفيني والتك

هوية املصريني والدولة املصرية وصبغها بصبغة إخوانية ومعاداة دول صديقة مثل تشعل الفتنة وحتتقر املصريني من غري اإلخوان والسلفيني وحماولة تغيري 
ربة دول اخلليج وفتح عالقات جديدة مع عدو تقليدي مثل إيران، فإن الدعاة املؤيدين ملرسي هم السبب األساسي لبغض الشعب له وجلماعته املتك

 ولرفضهم الدائم مطالب الشعب والقوى الوطنية.
ات اليت رفعوها قبل احلكم وظهورهم مبظهر القوى الوطنية املعتدلة هجومهم على القطاعات املختلفة من الشعب ومؤسساته مثل من الشعار -4

ؤوسنا( القضاء فهو غري نزيه يف حالة إذا مل يعجبهم احلكم، وهو أشرف قضاء يف العامل إذا أعجبهم احلكم، وقال مرسي )القضاء املصري اتج على ر 
عتقل الشرفاء، وتغتصب وهي كما قال مرسي عنها )ال ننسي دور الشرطة املصرية املشّرف يف ثورة والشرطة هي  يناير ويف  25الدموية اليت تعذب وت

( واجليش هو عمود اخليمة وخري أجناد األرض إذا أيّدهم، وهو عسكر كامب ديفيد واالحتالل العسكري إذا قمعهم وخالفهم، 73انتصار أكتوبر 
م سحرة فرعون إذا هامجوهم، وهم اجلهاز الذي له رسالة ويظهرون فيه مجيعهم جبميع وسائله إذا مل يهامجهم، واألزهر هو قبلة املسلمني واإلعالم ه

زهر الف األالعلمية والقيمة الكربى إذا كانوا يف طريقهم للسيطرة عليه وتغيري شيخه، وهم علماء السلطة وفقهاء السوء وهم اللويب الصويف إذا ما خ
صوتون وشيخه آراءهم، واملسيحيون هم شركاء الوطن ويقوم مرسي مع املرشد بديع بزايرة الكاتدرائية والتهنئة ابلعيد إذا كان بعض املسيحيني سي

هم الشركاء يف  لإلخوان يف االنتخاابت، وهم أيًضا من يريدون نشر التنصري والرذيلة ونساؤهم زانيات وفاسقات إذا عارضوا اإلخوان، والقوى الوطنية
الدولة الصديقة  امليدان وبناء الوطن إذا قبلوا اإلخوان، أما إذا عارضوا فهم العلمانيون انشرو الرذيلة والفجور، أما أمريكا فكانت الشيطان مث صارت 

يفعل( مث صارت العالقة معه )دافئة  كما وصفها مرسي يف حواره التلفزيوين الشهري، وأوابما قال عنه مرسي )ملاذا أتى هذا األوابما إىل مصر وماذا
لدين مث صاروا وودية( يف نفس احلوار التلفزيوين ملرسي، ومثال السعودية واإلمارات وحكامهما ابلذات عبد هللا آل سعود كانوا أهل األخوة والعروبة وا

تمع معهم مرسي وأثنوا عليه وغري ذلك كثري جًدا، أما بعد ذلك إمارات الشر وعبد هللا الظامل الذي الجيوز الصالة عليه، حىت الفنانني الذين اج
، أما إسرائيل فرسالة مرسي 2012اندي القضاة ورئيسه فهو الشخصية الوطنية املرموقة، وهو نفسه رمز الفساد لرفض القضاة املراقبة على دستور 

ا لشيمون برييز وفيها )صديقي العزيز شيمون برييز( وإن كانت بروتوكولية إال أن إنك
ّ

ارهم وإصرارهم أهنا مل حتدث وضعهم يف موقف سيء جًدا، ومل
وإابن أعلن أوابما أن القدس عاصمة أبدية إلسرائيل وغري مقسمة مل حيركوا ساكًنا بعد أن صدعوا الرؤوس )على القدس راحيني شهداء ابملاليني( 

ان اإلسرائيلي وأقل فرتات نشاط محاس أما السلفيون فقد كان حرب غزة ضغط مرسي على محاس من أجل وقف إطالق النار وهي أقل فرتات العدو 
 اإلخوان يدافعون عنهم وعن الشريعة املزعومة بكل قوة حىت انفصلوا عنهم فصاروا عمالء للحاكم وخونة، وهكذا اإلخوان قوم هُبت، من معهم
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عبري الداعية الس لفي الدكتور حممد حسان، ومل يقدم اإلخوان شيًئا يذكر يف أي يرفعونه للسماء ومن خيالفهم ينزلون به للحضيض، وهذا على حد ت
 سنوات بدالً من سنتني. 3جمال حىت تطبيق الشريعة، فقد زاد ترخيص املالهي الليلية إىل 

وهكذا ظلت خطااي اإلخوان ومسلسل الكذب على الشعب مع الفشل يف كل اجملاالت داخليا وخارجيا إضافة إىل األخطاء املتعددة -5
، كما رئيس يف خطاابته اليت أاثرت سخرية املصريني واألجانب إضافة إىل تربيرات واهية مما أعطى الفرصة ألنصار مبارك للهجوم على مرسي بقسوةلل

 30مما مهد الحتجاجات واسعة يف   2012أن قلة خرباهتم كانت واضحة يف كل شئ ومنها الطريقة املهينة بلّي ذراع الشعب يف إخراج دستور 
 .2013ونيو ي

وسقط فيه أكثر  2013اغسطس  14بعد اإلطاحة حبكم اإلخوان والدخول يف فرتة انتقالية شهد اعتصام رابعة العدوية الذي مت فضه يف     
وما تاله من احتجاجات واسعة لإلخوان وأنصارهم سقط منهم ضحااي واعتقلت أعداد كبرية. فقد رفضوا  1من الشرطة 44قتيل منهم  800من 

أغسطس ومتت اجملزرة  14يوليو، مث رفضوا حقن الدماء والفتنة حىت  3يونيو وقبل  30لول الوسط وتقدمي أي تنازالت وحلول وسطى قبل احل
وما  البشعة. كان هذا االعتصام وما تاله حىت اآلن من تصرحيات عدائية ضد اجليش والشرطة والشعب وحتالف اإلخوان مع اإلرهابيني والتكفرييني

ب أن ه  من تكفري علًنا على املنصة مثل )قتالهم يف النار وقتالان يف اجلنة( وأحالم ومهية وكذب وافرتاء مثل الرجل الذي رأى أن النيب يطلأعلنو 
ي سيصلي حممد مرسي به إماًما، وأن املالئكة تنزل إىل رابعة وغري ذلك كثري من كذب وأوهام حىت بلغ اجلنون أبحدهم أبن من يشك يف عودة مر 

يونيو  30يشك يف قدرة هللا وتصرحياهتم العنرتية عن سحق الشعب وإرادته  يف التخلص من حكمهم حىت أن أحد املوتورين كان يدعو أبن يوم 
نصر لإلسالم وذل وخزي للذين خيرجون ضد مرسي. لقد قدمت هذه اجلماعة أبحداث العنف واإلرهاب اليت قاموا هبا من حرق للمنشآت وختريب 

م واملصاحل وحرق للكنائس ما كان كفيال أبن يكرههم الشعب وحيب قمعهم وهم يؤيدون اإلرهاب يف سيناء ويعلنون عمليات التخريب لألقسا
إىل والتفجري من على قنواهتم يف تركيا ويفرحون لقتل الشهداء، وهذا اجملنون الذي أحل حرق سيارات وبيوت ضباط الشرطة. فهم يلقون بشباهبم 

ل سلطة زائلة وصراع الكراسي فقد صدق فيهم )الذين ضّل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا( أما قادهتم فصدق املوت من أج
كم( ل موتوا بغيظفيهم )يشرتون آبايت هللا مثًنا قليال( وقدميًا قالوا )اتجر الدين أشد على هللا من اتجرة العرض(. وها هم اآلن يدفعون مثن شعارهم )ق

 الذي رفعوه للشعب والقوى الوطنية أبن متزق مشلهم وتبدد مجعهم وذهبت قوهتم وصاروا يف كرب شديد.
 

 نحو فهٍم صحيحٍ للدين
 

قد حيل الفهم الصحيح للدين مشكالت املسلمني وابألخص يف منطقة الشرق األوسط ويعود هبم إىل سابق عهود الرقي والتحضر. ومن     
 القضية األساسية وهي جتديد اخلطاب الديين وجتديد املفاهيم الفقهية والقضااي اإلسالمية للتعاطي مع احلداثة واملعاصرة، وذلك من حديث هنا تبدأ

عنف وال النيب صلي هللا عليه وآله )يبعث هللا على رأس كل مئة عام من جيدد لألمة أمور دينها( وال ميكن حدوث ذلك إال ببث الوسطية بني التشدد
لدين تشمل والتكفري واإلرهاب من جهة وبني املادية املطلقة واإلحلاد وتيارات التغريب واالحنالل. والبد لذلك من إحداث ثورة علمية خاصة بعلوم ا

ائكة ومهمة علوم القرآن والسنة والفقه وعلوم التصوف واإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة واإلعجاز األديب والعددي ومنها استنتاج قضااي ش
سنة وتدوينها أبسلوب علمي مثل طبيعة هللا عز وجل وأمسائه وصفاته واملالئكة واملوت واحلياة وبدء اخللق والروح والقيامة واحلساب والقدر واتريخ ال

لغيب لقوله تعاىل وسري األنبياء وقصص الصاحلني وكرامات األولياء بشكل علمي وبتأصيل شرعي دون اخلروج عن أسس الدين ومنها اإلميان اب
ل قراًب )الذين يؤمنون ابلغيب( وبدون إخالل بثوابت اإلسالم اليت أقرها النيب والصحابة بدون تقديس وال عصمة هلم ولكن ابعتبارهم أكثر األجيا

ن هنا نقول جيب أن نفتح مجيع ملصادر الوحي وأعلمهم ابللغة العربية وأنقاهم قلواًب وأتقاهم )إن هللا اطّلع على قلوب أميت فاختار صحابيت( وم
عد أن نستقر على إجاابت منطقية وعقالنية على أسانيد علمي ة ال امللفات الشائكة بدون مواربة وال خجل وملرة واحدة وبعدها نغلق هذا الباب ب

جتديد وتطوير اخلطاب الديين يف مصر  تتجاوز أبي حال الثوابت الدينية والضوابط الشرعية ومستنبطة من القرآن والسنة، ولذلك كان لزاًما أن يتم
 ببعض االقرتاحات ومنها:

 
توحيد كلمة املسلمني وعدم التشتت، ولذلك جيب حل الكياانت املوازية للمؤسسات الرمسية، فيجب حل الدعوة السلفية واجلبهة السلفية -1

عية لتعاون العاملني ابلكتاب والسنة للمسامهة يف األعمال اخلريية ومجعية أنصار السنة واجلماعة اإلسالمية وغري ذلك واالكتفاء فقط ابجلمعية الشر 

                                                 
  طبًقا لتقرير منظمة "هيومان رايتش ووتش".1
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ة وليست الدعوية، ومصادرة أموال وممتلكات ومقرات الكياانت وإغالق املساجد التابعة هلا وحتويلها إىل مشروعات خدمية مثل مستوصفات خريي
مية واقتصار شئون الدعوة واإلفتا ء على األزهر ووزارة األوقاف ودار اإلفتاء املصرية وحيرم كل من ينتمي إىل ومدارس أو مكتبات أو مشاريع حملو األ

فيني هذه الكياانت واملؤسسات من اخلطابة وإلقاء الدروس واحملاضرات إال إبذن من األوقاف أو األزهر، أما الكفاءات الدينية من الدعاة السل
 تضمهم األوقاف لالستفادة من خرباهتم بشرط االلتزام بتعاليم ومبادئ وأفكار األزهر.أصحاب الفكر الوسطي امللتزمني بنفس اخلط األزهري فإنه قد 

املسجلة واملعرتف هبا وحظر ومصادرة أموال ومقرات املخالفني ويتم  اصدار قانون جديد للطرق الصوفية يتم مبوجبه مراجعة مجيع الطرق-2
ابي حال مراجعة االفكار اليت يروج هلا املنتسبني للطرق من مشايخ ومريدين طبقا للضوابط الشرعية يف الزايرات واالداب املتبعة مع عدم السماح 

الد بشكل احتفايل خمالف لطبيعة التصوف وحرمة دور العبادة حبيث يقتصر من االحوال ابلتجاوزات التنظيمية واألخالقية من حيث اقامة املو 
ملساجد اليت االحتفال على املراسم الدينية املتعارف عليها من قراءة قران واذكار وسري األنبياء والصحابة والصاحلني واال يتم حظر الطريقة وسحب ا

وائم الضوابط الشرعية يف الزايرة مثل عدم اختاذها قبلة لقول النيب )لعن هللا اليهود تشرف عليها وجيب تعديل املساجد واالضرحة امللحقة هبا لت
ماكن واملراقد يقومون بتوعية الزوار بعدم النذر والدعاء  والنصاري اختذوا قبور انبيائهم مساجد (ووضع نشرات توعية أو سدنة أو مرشدين هلذه األ

 مما يوقع يف اإلمث للحديث الشريف )اللهم ال جتعل قربي وثًنا يُعبد( وما يسري من أحكام على قرب النيب لغري هللا أو صرف أي نوع من العبادة إال هلل
والضالل ومسجده صلى هللا عليه وآله يسري على مجيع املراقد واألضرحة األخرى، وكل هذه اإلجراءات ملنع الدجالني املتاجرين ابلدين وأهل البدع 

 زكاة والنذور على األعمال اخلريية والدعوية حتت إشراف الدولة.وتقسيم أموال الصدقات وال
حل مجيع األحزاب الدينية أو املؤسسة على أساس ديين ومصادرة أمواهلا ومقراهتا ومنع مجيع أعضائها من االنضمام ألي أحزاب أخرى  أو -3

االنتماء لألحزاب السياسية أو اجلماعات الدينية وأمهها مجاعة اإلخوان،  الرتشح يف انتخاابت برملانية، ويتم منع مجيع العاملني ابألزهر واألوقاف من
نشاء وجيب حظرها متاًما وإغالق املساجد التابعة هلا مع عدم وجود مالحقات أمنية ألفرادها ابستثناء املتورطني يف محل السالح، مع السماح إب

 قني وذلك لضرورة احتواء هذه التيارات من أجل إعادة دجمها جمتمعيا .حزب واحد أو اثنني فقط ليس من أعضاء احلرية والعدالة الساب
منع كتب قادة الفكر املتشدد وعلى رأسهم التكفريي الضال سيد قطب ومن هم على شاكلته من أتباع تنظيم القاعدة كأمين الظواهري -4

ق مواقعهم وصفحاهتم اإلليكرتونية. وبعض الكتب السلفية اليت قد وأسامة بن الدن، وتعقب العناصر اجلهادية القاعدية فكراًي وليس أمنًيا وإغال
عرضها يفسرها املتشددون بشكل خاطئ مثل ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب وابن ابز وابن عثيمني وغريهم أو االعتماد على تفسريها وتنقيحها مث 

 معدلة من جديد. 
صوفية وأخرى سلفية تبث الفكر الصحيح ملختلف التيارات اإلسالمية بال غلو وال  قنوات دينية اتبعة للدولة منها قناة 5أو  4إنشاء -5

 تشدد وال تطرف وال بدع .
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   املوسوعة الكتابية. 4
   اجلغرافيا التارخيية لألرض املقدسة، جورج آدم مسيث.   5
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