
وقفات مع كتاب العقائد 
لحسن البنا

 العقائد كتاب مع وقفات
 للشأاعرة البنا حسن وموافقة
مع التعامل في الغامضة ومنهجيته

وصفاته الله أسماء
 دمشقية الرحمن عبد للشيخ؛

يمثئئل اللئئه رحمئئه البنئئا حسئئن للسائئتاذ العقائئئد كتاب
."المسلمون الخاوان" جماعة منها تنطلق التي العقيدة

أهئئل طريئئق يمثئئل الكتاب أن بينهم السائد أن وحيث
بعئئض أورد أن أحببئئت فقئئد ؛الصئئالح السئئلف ومنهج السنة

الئئذي العقائئئدي المنهئئج حقيقة تبين التي المهمة التعليقات
الله. رحمه البنا حسن يمثله

باشئئراف طبئئع الكتئئاب أن اليئئه التنئئبيه يجب ما وأول
محمئئد رضوان عليه وعلق البنا. وحققه السالما سايف ولده

كئئالرازي الشئئاعرة طريقئئة علئئى بالتأويلت ومله رضوان
والجويني.

:قئئائل عليئئه أثنئئى بئئل ذلئئك على البنا ولد يعترض ولم
المجاهئئد الخأ كئئان تعليقئئات عئئدة الرسائئالة هئئذه بهئئامش(

أوردهئئا قئئد اللئئه رحمه رضوان محمد رضوان الشيخ فضيلة
التفسئئير كتئئب أمهئئات مئئن اساتمدها السابقة الطبعات في

والحديث.

علئئى قارئئئا تعيئئن علهئئا الطبعئئة هئئذه في أثبتناها وقد
أو معنئئاه، عليئئه دق لفئئظ أو خائئبره عليئئه خافئئي علم معرفة
)الجئزاء خايئر كاتبهئا اللئه وجئزى فحئواه، عنئه غاب تركيب

. ]الشهاب دار طباعة ،العقائد كتاب مقدمة[

مئئن مسئئتمد المحقئئق هئئذا علئئم أن ولئئده قرر فهكذا
يستنكره لم الذي التأويل نهج وأقر والحديث، التفسير كتب
طبعات تكرار من بالرغم بالقبول تلقوه بل الخاوان من أحد

الكتاب.
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هلللو     المكللللف     عللللى     اللللواجب     أول
النظر:

العقيئئدة: (كئئل فئئي مسئئألة أول في البنا الساتاذ قال
العقئئل اللئئه شئئرف العقئئل... ولهئئذا يؤيئئدها العقائئئد هئئذه

فقئئال ينظئئرون، ول يتفكئئرون ل الئئذين (وذما ،بالخطئئاب)
عليهئئا يمرون والرض السموات في آية من وكأين: {تعالى
. ]10 ص) [معرضون}} عنها وهم

وقئئد الشئئاعرة، بئه يبئئدأ بما العقيدة في الكلما فابتدأ
- السئئمناني جعفئئر أبئئي اعئئتراف العسئئقلني الحئئافظ ذكر
علئئى الئئواجب أول بأن القول - أن وقته في الشاعرة إماما

المئئذهب في بقي المعتزلة مخلفات من هو ؛النظر المكلف
.]1/70 الباري فتح[ الشعري المذهب أي

ملللن     كتلللابه     ومحقلللق     هلللو     ملللوقفه
:  اللهية     الصفات

آيئئات القرآن في الله: (وردت رحمه البنا الساتاذ قال
الحئئق مشابهة بظاهرها توهم أحاديث المطهرة السنة وفي

.]57 صفاتهم) [ص بعض في لخلقه وتعالى تبارك

يئئأتيه ل الئئذي اللئئه بئئوحي ظئئن اسائئاءة قلئئت: وهئئذا
خالقه.  من ول يديه بين من الباطل

ممئئا أفضئئل تعئئبير تعالى الله عند ليس  وكأنهتعليق:
فهئئل بئئه: وال يليئئق ل ما توهم عن الناس به ليبعد به أوحى
إن بئئه؟ يليق ل مما أو به يليق مما أوحى التي الصفات هذه
 الله؟ أما أعلم أأنتم نفسه؟ به يصف فكيف به يليق ل كان

يئئداه بل: {وقال }،أيديهم فوق الله يد: {تعالى قال
عملئئت ممئئا لهئئم خالقنا أنا يروا أولم: {قالو }،مبسوطتان

ا}.أنعام أيدينا

مطلئئع هئئو  أي}أيئئديهم فئئوق اللئئه يد({المعلق:  الق
يئداه بئل{ تعئئالى عليهئئا. وقئوله فيجئازيهم مبئايعتهم علئى

عملئئت: {بئئالجود. وقئئوله الوصف في  مبالغة}مبسوطتان
وقال. معين ول شريك بل وعملناه أبدعناه  أي}أنعاما أيدينا
أأمنتم: {وقال ]،61 ص[عباده}  فوق القاهر وهو: {تعالى
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يصعد الرض} وقال: {اليه بكم يخسف أن السماء في من
يرفعه} .  الصالح والعمل الطيب الكلم

قئئوله فئئي الفوقيئئة أن القرطئئبي عئئن المعلئئق نقئئل
بئئالقهر السائئتعلء  فوقيئئة}عباده فوق القاهر تعالى: {وهو

مكان.  فوقية ل تسخيره تحت هم عليهم: أي والغلبة

ماء فئي من أأمنتم({المعلق:  وقال أأمنتئم  أي}الس
.)وقدرته سالطانه السماء في من

يعلمئئه  أي}الطيب الكلم يصعد اليه({المعلق:  وقال
.)يقبله  أي}يرفعه الصالح والعمل{

النصئوص هئذه علئى أشعريا حكما البنا الساتاذ وحكم
الجهئئة نسئئبة منه يؤخاذ فقال: (مما ،والجهة الحيز تفيد بأنها
لله).

والشئئاعرة والمعتزلئئة الجهميئئة قئئول  وهئئذاتعليق:
الجهئئة منهئئا يلئئزما اليئئات هئئذه أن وهئئو للتأويئئل وتئئبريرهم

أخائئرى. معئئاني الئئى معانيهئئا عئئن صئئرفوها ولئئذلك والتحيز
التئئأويلت هذه بنفس مليئة وتفاسايرهم اليوما الشيعة وكتب

اللفظ؟ وبنفس

فئئانهم باطئئل، فهئئو بالمتشئئابه الصئئفات وصئئف وأمئئا
تئئأويلهم ويجعلئئون تأويلهئئا ليئئبرروا المتشئئابه مئئن يجعلونها
باطل: قول التشابه. وهو به يزول الذي المحكم هو الباطل

فئئان بعضها؟ أما المتشابه من الصفات كل هل نسألهم فاننا
بعضها قالوا وإن الله صفات كل جحود في وقعوا كلها قالوا

هئئذا علئئى دليل لهئئم: هئئاتوا قيئئل محكئئم وبعضئئها متشئئابه
التقسيم! وذاك التحديد

اليهئئا سائئبقهم الئئتي بالتئئأويلت جئئاؤا أنهئئم والواقئئع
وصئئفه الئئذي الشئئعري المعلئئق تئئأويلت فئئي كما المعتزلة

بالمجاهد. البنا السالما سايف

ربهئئا بكلمئئات تعئئالى: {وصئئدقت البنئئا: (وقئئال قئئال
.})صفا صفا والملك ربك وجاء: {. وقال]62 [}وكتبه

هئئل فيهئا: وتقئول يلقئى جهنئم تزال حديث: (ل وذكر
قئئدمه) وحئئديث: (للئئه فيهئئا العئئزة رب يضع حتى مزيد من

فرحا). أشد
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بشئئرائعه.  أي}ربها بكلمات وصدقت{المعلق: ( قال
رب يضئئع حئئتى{وقضئئاؤه. وقئئال:  أمئئره  أي}ربئئك وجاء{

علئئى القئئدما الزمخشئئري: وضئئع  قئئال}قئئدمه فيهئئا العئئزة
اللئئه أمئئر قئئال: يأتيهئئا والقمئئع. فكئئأنه للئئردع مثئئل الشيء
ّففها . انتهى. )فترتدع المزيد طلب عن فيك

لجهنئئم اللئئه قئئول عنئئده القدما وضع معنى صار وبهذا
مئئن بئئالله اكتفيت!. نعئئوذ فتقول: اكتفيت المزيد عن كفي
الباطنية. تأويل

:فرحئئا) أشئئد (للئئه حديث على رضوان المعلق وعلق
تعئئالى اللئئه أن هنئئا المئئازري: المئئراد النئئووي: قئئال قئئال(

ّفلته واجئد يرضئى مما أشد عبده بتوبة يرضى ا عئن فعئبر ض
.)بالفرح الرضا

التأويللل     يثبللت     العقائللد     كتاب     محقق
:  الشأعري

أبئئي حئئال اليئئه انتهئئى لمئئا مخئالف أشئئعري نهج فهذا
بئئن أحمئئد طريئئق باتباع الناس وصاية من الشعري الحسن

ومقئالت البانئة كتابه ذلك على دل كما التأويل وترك حنبل
كئئذب تئئبيين عسئئاكر ابئئن الحئئافظ وكتئئاب السائئلميين

المفتري.

ة يسئوغه فالكتاب ذلك ومع تظهئر ل ساياسائية بطريق
التعليئئق. وبهئئذه حواشئئي في ولكن مباشرة البنا أقوال من

الفئئرق: المؤولئئة جميئئع مسئئايرة تتئئم السياسائئية الطريقئئة
وحاشئئيته التفئئويض، علئئى يحثئئك الكتاب والمفوضة. فمتن

التأويل!!! على تحثك

:  الله     صفات     في     الناس     أقسام

: (انقسئئم]64 ص[ الله رحمه البنا حسن الساتاذ قال
فرق: أربع الى المسألة هذه في الناس

اللئئه الى هي. فنسبت كما بظواهرها أخاذت  فرقة)1
كضئئحكهم... كأيئئديهم. وضئئحكا الخلئئق. ويئئدا كوجئئوه وجها

فئئي السائئلما مئن والمشبهة. وليسئئوا المجسمة هم وهؤلء
الصحة. من نصيب لقولهم وليس شيء
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وجئئه... أي علئئى اللفاظ هذه معاني عطلت  فرقة)2
لن يبصئئر ول يسئئمع ول يتكلم ل عندهم وتعالى تبارك فالله
عنئئه تنفئئى أن يجئئب والجئئوارح بجارحئئة، ال يكئئون ل ذلئئك

سابحانه...

أمامنئئا النظر. وبقي من لهما حظ ل باطلن رأيان هذا
رأي وهمئئا العقائئئد، فئئي العلمئئاء أنظئئار محئئل همئئا رأيئئان

. )الخلف ورأي السلف

اليئئات بهئئذه السئئلف: فقئئالوا: نئئؤمن أضئئاف: (أمئئا
للئئه... منهئئا المقصئئود بيئئان ونئئترك وردت، كمئئا والحاديث

بعلمهئئا...) الحاطئئة للئئه ونئئترك نئئدركها ل بمعان ذلك وكل
].66 [ص

ألفاظ معاني بأن نقطع فقالوا: اننا الخلف وأما: (قال
فهي ذلك ظواهرها. وعلى بها يراد ل والحاديث اليات هذه

بالئئذات الئئوجه يؤولئئون تأويلها. فأخاذوا من مانع ل مجازات
.]70 التشبيه) [ص شبهة من هربا بالقدرة واليد

:  للصفات     السلف     تفسير     من     نماذج

وتحريئئره السئئلف منهئئج ضئئبط فئئي ينجئئح لم البنا إن
مذهب أن من الشاعرة توارثه لما كلمه في مقلد هو وانما

بالسائئانيد ثبئئت اللئئه. وقئئد صئئفات معئئاني تفئئويض السلف
الصئئفات ليئئات والتئئابعين والصحابة النبي تفسير الصحيحة

لمعناها. الصفات كيفية فوضوا وإنما

"الجهميئئة علئئى الئئرد" كتئئابه أحمئئد المئئاما كتئئب فقد
بئئه  رد]13/493 الفتئئح[ اليئئه نسئئبته الحئئافظ أثبئئت الئئذي

الحقئئة المعئئاني أثبئئت ثم للصفات الباطلة الجهمية تأويلت
لها.

والرتفئئاع بئئالعلو السائئتواء العاليئئة وأبو مجاهد وفسر
]،المئئاء علئئى عرشئئه وكئئان بئئاب التوحيئئد كتئئاب البخئئاري[

مئئن عبئئاس ابئئن عئئن التفسئئير القائل: (أخائئذت هو ومجاهد
الصفات. آيات ال يقل ولم ،آية) آية آخاره: أقفه الى أوله

أربئئع: ال أعلئئم القئئرآن يقئئول: (كئئل عباس ابن وكان
معهئئا يئئذكر ولئئم علمهئئا والرقيئئم) ثئئم وأواه وغسلين حنان

الصفات.
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أي }؛السئئماء في من تعالى: {أأمنتم قوله فسر وقد
تعالى: وقوله ]،8/322 الجوزي لبن المسير زاد[ الله وهو

وتعئئالى تبئئارك اللئئه بعيئئن أي }؛بأعيننئئا الفلئئك {واصئئنع
أهئئل اعتقئئاد أصول  شرح396للبيهقي والصفات الساماء[

.]3/411 لللكائي السنة

السئئماء فئئي النئئداء كئئان موساى الله كلم وقال: (لما
العبئئاد أفعئئال خالئئق فئئي السئئماء) [البخئئاري في الله وكان

40[.

معئئاني فوضئئوا السئئلف أن البنئئا للسائئتاذ أيئئن فمئئن
 الصفات؟

حئئتى الصئئفات معئئاني جميع معاني يجهلون كانوا هل
اسائئتثنوها والئئتي الشاعرة عند المشهورة السبعة الصفات

تفئئويض ادعئئوا إن بمعناهئئا؟ العلئئم وأوجبئئوا التفئئويض مئئن
باسائئتثناء بهئئا الجهل زعموا وإن مكابرة، فهذا الجميع معاني

بسئئبعة المعلئئوما تحديئئد على الشرعي الدليل فأين السبعة
واجبئئا السئئبعة الصئئفات إثبئئات يكئئون وكيئئف البئئاقي؟ دون

 لنا؟ فتخرجوه علم من عندكم هل محرما؟ والباقي

اللئئه صئئلى اللئئه رسائئول بئئأن يقول أن أحد يجرؤ وهل
يجهلهئئا كان فاذا الله؟ صفات معاني يجهل كان وسالم عليه

يعلمهما كان واذا المؤولة؟ الشاعرة إخاوانكم علمها فكيف
أحرص المؤولة الشاعرة إخاوانكم هل كتمها؟ أما بلغها فهل
وسالم؟ عليه الله صلى منه العلم تبليغ على

من المفوضة قسم بالسلف يعني البنا الساتاذ لعل أما
فئئإن الشئئاعرة، مئئن المؤولئئة قسئئم الشئئاعرة. وبئئالخلف

الصئئفات مسئئائل فئئي أنفسئئهم علئئى منقسمون الشاعرة
التأويئئل. وهئئو التعطيئئل مئئن الول النئئوع يرجئئح من فمنهم
التفئئويض. وهئئو التعطيئئل من الثاني النوع يرجح من ومنهم

الشئئاعرة اخاتلفات بكثرة السلما عبد بن العز اعترف ولذا
بقواطئئع العلما ،172 الحكئئاما قواعئئد[ اللئئه صئئفات حول

.]24 السالما

- والتفئئويض التأويئئل-  المتناقضئئان الطريقان وهذان
أحئد ليئئس إذ منهمئئا أي باخاتيئار الشئعري المئذهب يسئمح
المؤمنين. سابيل على منهما

البنا. اليه دعا ما عين وهذا
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وقفات مع كتاب العقائد 
لحسن البنا

الصئئفات تثبئئت لطائفة البنا الساتاذ عند وجود ل وكأنه
للتشئئبيه إثبئئات عنئئده المعئئاني إثبئئات لن الحقئئة، بمعانيهئئا

وتثبئئت اللئئه صفات تثبت التي الفرقة طرد والتجسيم. فقد
كيد يدا لله تثبت عنده تشبيه. لنها بل الصحيحة المعاني لها

ل مئئا كاسائئتوائه! وألزمهئئا واسائئتواء كعينئئه وعينئئا المخلئئوق
ترهيئئب فئئي الشئئاعرة طريقئئة علئئى التشئئبيه مئئن تلئئتزمه

الئئى لعلهئئم الشنيعة باللقاب ووصمهم للمذهب المخالفين
يرجعون!  التأشعر

نعيئئم قئئاله مئئا وفق على الصفات في أصولهم أن مع
ومن كفر، فقد بخلقه الله شبه البخاري: (من شيخ حماد بن

وصئئف فيمئئا وليئئس كفئئر، فقد نفسه به الله وصف ما جحد
تمثيل).  ول تشبيه رساوله ووصفه نفسه به الله

المللذهب     الللى     دعللوة     العقائللد     كتللاب
:  الشأعري

كئئونه عئئن يخرج لم الطرح بهذا البنا حسن الساتاذ إن
بالعقيئئدة التمسئئك الئئى العقيدة. يئئدعو في التلقي أشعري

الصئئفات يئئؤول أن بيئئن اليهئئا المنتمئئي تخير التي الشعرية
السائئتواء كتأويئئل المعتزلئئة لتئئأويلت المطابقئئة بالتئئأويلت
المئئر بمجيئئء والمجيئئء القئئدرة أو بالنعمة واليد بالساتيلء
محقئئق قررهئئا الئئتي التئئأويلت وهئئي المئئر بنزول والنزول

البنا.  الساتاذ كتاب في التأويلت من العقائد كتاب

التأويل إما لك  (يجوز:البنا قول بين تقارن أن وأريدك
جئئوهرة" كتئئاب صئئاحب اللقئئاني قئئاله التفئئويض) بمئئا أو

الشعرية: العقيدة تدريس في معتمد  وهو"التوحيد

ْله التشبيها أوهم وصف وكل ّو ّوْض أو أ تنزيها وُرما ف

البيتئئان هئئذان يمثلهمئئا البنا حسن الساتاذ البنا فدعوة
ساياسائئية بطريقئئة الشئئاعرة مئئذهب يقئئرر الشعريان. انئئه

المذهب. اسام معها يخفي

علمللاء     علللى     وثناؤه     للتأويل     ترجيحه
م:  الكل

 –الثئئاني الئئرأي هئئذا أن أيضئئا البنئئا السائئتاذ ويئئدعي
شئئبه دفئئع" بكتاب له ويحتج العلماء نظر محل  هو- التأويل

)7(والجهاد التوحيد منبر



وقفات مع كتاب العقائد 
لحسن البنا

العلمئئاء أنكئئره الئئذي الكتئئاب وهئئو "،التنزيئئه بأكف التشبيه
بئئه، البنا حسن يحتج ذلك ومع الجوزي، ابن الفرج أبي على

كتبئئه شئئر هئئو الئئذي  للئئرازي"التقئئديس أسائئاس" وبكتئئاب
تئئبريره بئئه والمعتزلئئة. ويبلئئغ الجهميئئة منهئئج الئئى وأقربهئئا
بزعمئئه السئئلف وهئئم الول الفريئئق أن يزعئئم حتى للتأويل

عنه. ابتعدوا مهما التأويل في ضرورة الوقوع الى لجأوا

خالف مثئئار الطريقئئان هذان كان فيقول: (وقد ويتابع
.]74 المسلمين) [ص أئمة من الكلما علماء بين شديد

"للمسئئلمين أئمئئة" ؛الكلما علماء أن ودعواهتعليق: 
كالشئئافعي الحقيقييئئن المسئئلمين أئمة له يسلمها ل دعوى
مئئن وحئئذروا الكلما علئئم ذموا الذين وغيرهم ومالك وأحمد

بئأنهم الكلما علمئاء البنئا حسن يصف فكيف أهله، مجالسة
المسلمين؟ أئمة

الخلئئف مسئئافة أن لعلمئئت المئئر بحثت ويقول: (ولو
هئئذا مثئئل فئئي البحئئث شئئيئا... وأن تحتمل ل الطريقين بين

ال النهايئئة فئئي يؤدي ل ،القول فيه القول طال مهما الشأن
لله). التفويض هي ؛واحدة نتيجة الى

أن والحئئاديث اليئئات فئئي السئئلف مذهب وذكر: (أن
أو تفسئئيرها عئئن ويسئئكتوا عليئئه، جئئاءت مئئا علئئى يمروهئئا
تنزيئئه مئئع يتفئئق بمئئا يؤولوها أن الخلف مذهب وأن تأويلها،

الرأييئئن أهئئل بيئئن شئئديد والخلف خالقئئه، مشابهة عن الله
باللقاب). التنابز الى بينهما أدى حتى

الله. تنزيه على الفريقان أول: اتفق(

هئئذه بألفئئاظ المئئراد بئئأن يقطئئع منهمئئا ثانيئئا: كئئل
هئئذه لهئئا وضئئعت التي ظواهرها غير الله حق في النصوص
اتفاقهمئا علئى مئئترتب المخلوقات. وذلئئك حق في اللفاظ

.]75 التشبيه) [ص نفي على

:  للتنزيه     ضروري     التأويل     أن     زعمه

علئئى والخلئئف السلف اتفق فقد هذا تقرر قال: (واذا
زادوا الخلئئف أن فئئي بينهمئئا الخلف وانحصر التأويل، أصل

ذلك الى التنزيه ضرورة ألجأتهم حيث المراد المعنى تحديد
ل خالف وهئئو التشئئبيه، شئئبهة مئئن العئئواما لعقائئئد حفظئئا
إعناتا). ول ضجة يستحق
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وقفات مع كتاب العقائد 
لحسن البنا

الجئئويني عليئئه حكئئم بمئئا السئئلف علئئى حكئئم ثئئم
أن نعتقئئد فقئئال: (ونحئئن ،الشاعرة من وغيرهما والغزالي

الئئى المعئئاني هئئذه علم وتفويض السكوت من السلف رأي
والتعطيئئل). التأويئئل لمئئادة حسما بالتباع وأولى أسالم الله

تئئوجب ل الخلف تأويلت أن هذا جانب الى أضاف: (ونعتقد
فسوق). ول بكفر عليهم الحكم

هئئو هئئل ؛التأويل على الحكم عن حيدة  وهذه:  تعليق
هئئذا فئئإن والتفسيق التكفير قضية من دعك ؟حق أما باطل
منعنئئا هل الصفة على الخلف الخلف. وانما محل هو ليس
وهئئو منئا؟ علئم بغيئر تأويلهئا لنئا أجئاز أما بها العلم من الله

الحئئق ليظهئئر ضئئجة ويسئئتحق الهيئئن بئئالمر ليئئس خالف
أن المؤولئئة اعئئتراف تنئئس المجرمين. ول سابيل ولتستبين
 و13/353 الفتئئح[ بهئئا القطئئع يمكئئن ل محتملئئة تئئأويلتهم

للسئئيوطي التقان ،2/112 للزبيدي السادة اتحاف ،383
.]91 للباجوري التوحيد جوهرة شرح المريد تحفة ،2/221

؛التأويئئل الئئى ألجئئأتهم التنزيئئه ضئئرورة أن دعواه أما
إذ والجهميئئة للمعتزلئئة يئئوهب أن يمكئئن خاطيئئر تئئبرير فهذا
الئئذي التأويئئل الئئى ألجئئأته التنزيئئه ضئئرورة أن يدعي كلهم

علئئى حيئئاتهم أواخار في وندموا الشاعرة من لكثير تكشف
سالوكه.

والجهميئئة المعتزلئئة تعطيئئل عئئن العتئئذار يجوز وهل
تئئأويلت بمثلهئئا امتلت الئئتي بتأويلتهم الله تنزيه أراوا أنهم

لزعمهئم القئدر في انحرافهم للمعتزلة نبرر هل الشاعرة؟
علئى العبئاد جئبر بئأنه العتقئاد عئن اللئه تنزيئه أرادوا أنهم

الفعل؟

يئئؤول لئئم حنيفئئة وأبئئو وأحمئئد ومالئئك الشافعي وهذا
بئئأنهم هئئؤلء نتهئئم أن أفيجئئوز الصفات، من شيئا أحد منهم
والمعتزلة! الجهمية من البدع أهل من تنزيها أقل كانوا

:  رأيهم     وليس     السلف     منهج

النئئاس أشئئد لجئئأ بقئئوله: (وقئئد التأويئئل يرجئئح بدأ ثم
وهئئو مئئواطن عئئدة فئئي التأويئئل الئئى السئئلف برأي تمسكا
الحجئئر"لحئئديث:  تئئأويله ذلئئك حنبئئل. مئئن بئئن أحمد الماما

نفئس لجئد إنئي"وحئديث:  "،الرض فئي الله يمين الساود
بيئئن المئئؤمن قلئئب"وحئئديث:  "،اليمئئن جئئانب من الرحمن
].77-76 ) [ص"الرحمن أصابع من صبعين
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وقفات مع كتاب العقائد 
لحسن البنا

الخلئئف أن الرأييئئن بيئئن الخلف يقئئرب مما أن وزعم
ل بحيئئث وشئئرعا عقل جئئائزا يكئئون أن تئئأويلتهم قيئئدوا

الدين. أصول من بأصل يصطدما

غير المراد أن على اتفقا قد والخلف السلف أن وذكر
الجملة. في تأويل وهو الخلق، بين المتعارف الظاهر

فئئي يجئئوز بمئئا اللفئئاظ تأويئئل فئئي الخلف فانحصئئر
السئئلف بعئئض اليئئه لجئئأ وأمئئر ترى، كما هين وهو(الشرع: 

المسئئلمين همئئم اليه تتوجه أن يجب ما أنفسهم. وأهم اليه
.]78 – 77 الصفوف) [ص توحيد الن

جئئانب الئئى آخار  ظلم"السلف رأي" ؛ وعبارة:  تعليق
رأيئا ليئئس السئئلف اليهم. فموقئف التفويض بنسبة ظلمهم
النقليئة بالدلئة فيئه تقيئدوا الئتزموه منهئج هئو وانما ارتأوه

قئئدما تسئئتوي ل اذ الوحي، نصوص وعظموا آراءهم واتهموا
التسليم.  مع ال السالما

ًا قبول بالصفة العلم أن: (الشافعي قال ولقد مما ورد
أبئئو . وقئئال]10/80 النبلء أعلما بالعقئئل) [سائئير يئئدرك ل

ولكئئن ذاتئئه مئئن بشئئيء الله في ينطق أن ينبغي حنيفة: (ل
شئئيئا). برأيئئه فيئئه يقئئول ول نفسئئه بئئه وصئئف بمئئا يصئئفه

فيها. للرأي إعمال ول تسليم فالقضية

بئئن حنبئئل طريئئق مئئن المرويئئة التئئأويلت هذه إن ثم
أن وغيئئره الئئذهبي الحئئافظ حكئئى وقئئد أحمئئد عئئن اساحاق
حكئئى أحمد. وانما الماما عن يرويها وغرائب تفردات لحنبل

بعئئض قئئائل: (سائئمعت التمريض بصيغة التأويل هذا الغزالي
واحيئئاء ،135 العقائئئد يقولئون...) [قواعئئد أحمئئد أصئحاب

].1/103 الدين علوما

عئئدما أحمئئد منهئئج أن العلئئم أهئئل مئئن كثير أثبت وقد
،13/51  و11/303 النبلء أعلما سائئئئير انظئئئئر[ التأويئئئئل
طبقئئات ،79و 2/12 للزبيئئدي المتقيئئن السئئادة واتحئئاف

للشهرسائئتاني والنحئئل والملئئل  محققئئة،9/39 السئئبكي
ومجموع ،174 و155 الجوزي لبن أحمد ومناقب ،1/137
].5/400 الفتاوى

مللن     شأللأنا     أعظللم     عنللده     المة     توحيد
:  الله     صفات     تعطيل
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وقفات مع كتاب العقائد 
لحسن البنا

طالما التي الله صفات في التلعب مشكلة وصف ثم
بأنهئئا: (أمئئر والشيعة والمعتزلة الجهمية تأويلت عين كانت

مئئن عنئئده أهئئم شيئا هناك لن الخلف هذا توجب هين) ول
توحيئئد وهئئو صئئفاته فئئي واللحئئاد اللئئه كلما تحريئئف قضية

الصفوف.

وتتوحد تتفق أن يمكن هذه صفوف أي شعري ليت أل
وعئئدما الئئدين أصئئول فئئي الحئئزما وعئئدما التمييع منهج على
 أتوحيئئد}؟!لتعلمئئون مئئا اللئئه على تقولوا أن{ منكر إنكار
توحيدا يكون أن يجب أنه أما الثم على وتعاون الباطل على
؟!الحق على

المئئة عقائئئد كتئئب فئئي تسربت وقد يتحقق توحيد أي
طائفئئة وغئئدت معتمدة، وصارت والجهمية الباطنية تأويلت

هئئي لها السلف تفسير بحسب ومعنى لفظا الصفات إثبات
حئئد  علئئى- نصئئيب السالما في لها وليس المشبهة الطائفة

- الله رحمه البنا الساتاذ قول

حئئدا تضع ل وهي بالتجربة فشلها ثبت المعالجة وهذه
المعطئئل يتوحئئد أن عنئئده يجئئب بئئل اللئئه آيئئات في لللحاد

والمتسئئنن والمتشيع والمبتدع والموحد والمشرك والمثبت
اخاتلفهئئم مئئن بئئالرغم قلوبهم وتتآلف واحد رجل قلب على
الدين. أصول وفي المنهج في

عئئن والنهئئي بئئالمعروف المئئر لمبئئدأ مخئئالف وهئئذا
ومعارض داخالها من المة بناء صيانة لمبدأ ومعارض المنكر
فقئئد الواقئئع، وتطئئبيق النصئئوص فهئئم فئئي السئئلف لمنهئئج
صئئيانة القتئئل فيهئئم وأعملئئوا المحاربة أشد الخوارج حاربوا
اليئئوما بئئه ينئئادي الئئذي المزعومئئة للوحئئدة اعتبئئار بل للدين
الجئئن خالقت وما ؛قال الله الدين. وكأن حساب على ليكون

خاارج والباطل الحق بين الصراع ليتوحدوا. وكأن ال والنس
النكار!  يستحق باطل داخالها في وليس المة

بالطعن مليئة الرواة ونقد والتعديل الجرح كتب وهذه
عليئئه الله صلى الله رساول لحديث صيانة الرجال من بكثير

وسالم.

مسئئايرة ومحاولئئة الوضئئوح وعئئدما التميئئع هئئذا ان
أولئئى المسلمين وحدة وجعل باطله عن والتغاضي المبطل

مئا علئئى ليكئئون مسئارهم وتقويم منهجهم إصلح من وأهم
الئئذي هئئو وأصئئحابه وسائئلم عليئئه الله صلى النبي عليه كان

)11(والجهاد التوحيد منبر



وقفات مع كتاب العقائد 
لحسن البنا

شئئركيات عئئن السئئاكت فصئئار عظيم فساد في المة أوقع
هئئو عليهم المنكر وصار المصلح هو وبدعها المبتدعة الفرق

المة. لوحدة المفرق الفتان المفسد

حيئئث أسائئوئه الئئى البنئئا عهئئد بعئئد التسئئاهل بلئئغ لقئئد
وانتظئئار وبئئدع شئئرك مئئن المسلمين مصائب عن التغاضي
البدعئئة أهئئل فئئرق مئئع المنتظئئرة. وتئئآخأ الخلفئئة لمجيئئء

آخأ بل وغيرهم كالروافض دعئوات وظهئور النصئارى مئع وت
في الدين. ودخاول أمور من كثير عن والتنازل النسانية الى

مئئع يريئئدون ل مئئن مئئع والمسئئاومة البرلمانئئات مجئئالس
يعترفون. ول به يبالون ول مساومة السالما

يقئول التوحيئد مقابئئل السئئكوت وهئذا المهادنة وهذه
الشيطان مداخال سابحانه الله أغلق قطب: (بذلك سايد عنه
وتجميعئئا للقلئئوب وتأليفئئا خايئئرا منهئئا يبئئدو مئا وبخاصة كلها

مقابئئل فئئي اللئئه شئئريعة من شيء في بالتساهل للصفوف
المسئئلمين) وحئئدة يسمونه ما مقابل في الجميع! أو إرضاء

علي للشيخ البيعة كتاب عن  نقل2/749 القرآن ظلل [في
. ]الحمبد عبد

قئئوله علئئى تعليقئئا البرلمانات في الدخاول عن ويقول
وقصئئة: (بالخارة} الدنيا الحياة اشتروا الذين {أولئك تعالى

مئئع بميثاقهم اساتمساكهم بالخارة: هو الدنيا الحياة شرائهم
وكتئئابهم... دينهئئم مخالفئئة يقتضئئي حلئئف فئئي المشئئركين

ول بئئالله يثئئق ل مئئن خاطئئة وهئئي ،المغئئانم بعئئض لتحقيئئق
الئئدهاء علئئى كلئئه اعتمئئاده ويجعئئل بميثئئاقه، يستمسئئك

واليمئئان ،العبئئاد برب ل بالعباد والساتنصار الرض ومواثيق
ربهم، مع ميثاقهم يناقض حلف في الدخاول أهله على يحرما

فل الوقايئئة، أو المصئئلحة باسائئم شريعتهم، تكاليف ويناقض
مئئع عهئئدهم بحفئئظ ال وقاية ول دينهم، اتباع في ال مصلحة

 انتهى.]1/88 القرآن ظلل في) [ربهم

 وأماني؟ آمال بقيت أما الوحدة تحققت هل ولكن

مصئئادر تتوحئئد لئئم مئئا فئئانه ،كئئذلك بقيئئت لقئئد نعئئم
توحيئئد التوحيد لن التوحيد يتحقق ل العقيدة في المسلمين

أجسئئاد وحئئدة الوحدة وليست قلوب توحيد الى يؤدي منهج
الكلمة. توحيد أسااس التوحيد كلمة وأشلء! فان

:  الحزبي     المذهبي     التعصب
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وقفات مع كتاب العقائد 
لحسن البنا

البنئئا حسئئن السائئتاذ كتئئاب علئئى السائئتدراك هذا بعد
دأب الئئذي المئئذهبي التعصئئب مئئن طائفة نطالع الله رحمه
اليه: الداعين بعض عليه

مرتبة الى وصل بأنه الله رحمه حوى ساعيد فيعتبره- 
. شروطها فيه وتحققت الجتهاد

البنا أن مؤكذا ذلك على الحامد محمد الشيخ ويزيد- 
نظريئات واضئع كلهئا. وأنئه الماضئية السبعة القرون مجدد
ننظئئر أن يجئئب كلمئئاته مئئن كلمة كل وأن السالمي العمل

. دقيق بمنظار اليها

حسئئن فكر ال لها ليس المة أن حوى ساعيد ويزعم- 
كاملئئة ولجماعئئة بئئل الصئئحيح النطلق أرادوا مئئا اذا البنئئا

النطلقئئة وأن ،ونظريئاته البنئئا حسئئن بفكئئر ال للمسئئلمين
. عمياء أو مستحيلة أو قاصرة تكون البنا فكر غير على

ل المسلمين الخاوان جماعة بأن يصرح جعله ما وهذا
ول بئئل ،يدها في يده المسلم يضع أن ينبغي التي هي غيرها
.  بها اللتحاق عن يتخلف أن مسلما يسع

ربقئئة خالئئع فقئئد الخائئوان جماعئئة فئئارق مئئن واعتئئبر
النبئئوي الحئئديث مئئن فهمئئه مئئا علئئى بناء عنقه من السالما

ربقئئة خالئئع فقد شبر قيد الجماعة فارق من: (به احتج الذي
عنقه) . من السالما

الكمئئال بعيئئن الفاضئئل الئئى والنظئئر التعصئئب وهئئذا
تخلئئف أسائئرار أحئئد هو المستدرك أو المتعقب على والحقد

المة. هذه

بنئئى لما التعصب من النمط هذا على الغرب ساار ولو
علئئى ونكصئئنا العلئئم هئئذا له تركنا الذين نحن ولكننا حضارة
أوروبئئا رجئئل عليئئه كئئان الذي التعصب منه وتسلمنا أعقابنا

اليئئوما نحئئن وهئئا المظلمئئة الوروبيئئة القئئرون في المريض
ضريبته. وندفع الظلما هذا نعيش

قائلهئئا. عظمئئة بحسئئب عنئئدنا صارت الكلمة فعظمة
متعالمئئا مكئئابرا عليها المعترض وصار قبلت إماما كان فإن

الفاضل. في طاعنا
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تطئئوير ضئئرورة تئئبيين الئئوجيز المقال بهذا أردت لقد
عنئئدها الوقئئوف وعئئدما المصئئلحين أفكئئار وتعئئديل المناهج

الئئذين المتعصئئبون المذهبيون عليه لما مشابها سالبيا وقوفا
ألف منذ المذهب فيه وقع الذي بالخطأ تتمسك أن يأمرونك

الساعة. تقوما أن الى التمسك هذا ويبقى سانة ومئتي

الربعة الئمة مذاهب يخالف التعصب هذا أن شك ول
ون وأنهئم مذهبهم، الصحيح الحديث بأن صرحوا الذين يقول
خاطئئؤه. لهئئم تكشئئف إن غئئدا عنئئه ويرجعئئون اليئئوما القول

بضئئربها وأمئئروا التحذير غاية لقوالهم التعصب من وحذروا
اللئئه صلى رساوله وقول الله قول خاالفت إن الحائط عرض
م.وسال عليه

مئئا المئئة: (أطيعئئوني لهئئذه الول المئئاما قئئال ولقئئد
عليكم). لي طاعة فل عصيته فإن فيكم الله أطعت

بريئئء الشافعي بل المذهب شافعي ليس والمتعصب
... وهكذا ،منه

واسائئعة رحمئئة البنا الساتاذ يرحم أن الله نسأل ونحن
بئئه زلئئت مئئا لئئه يغفئئر وأن النعيم جنات أهل من يجعله وأن

قريب. ساميع انه القلم به طعن أو القدما

وسالم آله وعلى محمد سايدنا على الله وصلى
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