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)) ((......................... 


 

 
 نحمده ونستِعينه ونستغِفره ، ونعوذُ ِباِهللا ِمن شروِر أَنفُِسنا ، وِمن سيئَاِت           ِإنَّ احلَمد هللاِ  

أَعماِلنا ، من يهِدِه اُهللا فَال مِضلَّ لَه ، ومن يضِللْ فَال هاِدي لَه ، وأَشهد أَنْ ال ِإلَـه ِإالّ اُهللا                   
ال ش هدحو لُهوسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو ، لَه كِري.  

   دعا بٍد           ... أَممحم يدِي هاهلَد ريخاِهللا ، و ابِث ِكتاحلَِدي قدفَِإنَّ أَص    ـرشو ، 
  .ةٌ ، وكُلَّ ضاللٍَة ِفي الناِر اُألموِر محدثَاتها ، وكُلَّ محدثٍَة ِبدعةٌ ، وكُلَّ ِبدعٍة ضاللَ


  من حـسن

 ماال يعنيه  هاسالم املرء ترك  


















 
 

 








 










  






 
 
 



)) ((......................... 


 

 
 

















  












 
 

 
































)) ((......................... 


 































 
 

 



































)) ((......................... 


 
































 
 

 



































)) ((......................... 


 




























 



 
 

 

 




















 أن : اإلتباع
  وعن أصحابه مث هو من بعد التابعني خمرييتبع الرجل ما جاء عن النيب 








)) ((......................... 


 

















  قوال خيالف كتاب اهللا تعاىل ، وخرب إذا قلت

  ، فاتركوا قويلالرسول 
يفيت بكالميحرام على من مل يعرف دليلي أن 

  إمنا أنـا
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما مل : بشر أخطيء و أصيب ، فانظروا يف رأيي   

  وافق الكتاب والسنة فاتركوه
 رسول اهللا أمجع املسلمون على أن من استبان له سنة عن  مل حيل لـه 

 أن يدعها لقول أحد



 
 

 

           ال تقلدين ، وال تقلد مالكا ، وال الشافعي ، وال
األوزاعي ، وال الثوري ، و خذ من حيث أخذوا 

      رأي األوزاعي ، و رأي مالك ، و رأي أيب حنيفة ، كلـه رأي ، و
 ، و إمنا احلجة يف اآلثار هو عندي سواء
 وقد ذكرنا أن مالكا وأبا حنيفة والشافعي مل يقلدوا ، وال أجازوا              ابن حزم 

 .ألحد أن يقلدهم ، وال أن يقلد غريهم








) ١/١٣٠(بن مفلـح  االفروع) (




 

 
 
 
 



)) ((......................... 


 

 






 
























 
 

 





ت املختلفة موقفنا من الدعوا ...

  . أن نزا مبيزان دعوتنا فما وافقها فمرحباً وما خالفها فنحن برءآء منه





 ما أنا عليه

اليوم و أصحايب 















)) ((......................... 


 

 































 
 

 
































)) ((......................... 


 










اِإنَّ الَِّذينعوا ِشيكَانو مهقُوا ِدينفَر 




















 
 

 



 )  ١٥٩: األنعام( 

  )    ٣٠١ص   / ٥ج  : تفسري البحر احمليط (  )  : بو حيان  أ (
 ))ه مستقيم   ـا ذكر تعاىل أن صراط    ـمل  ،ى عن اتباع السول ب

وذكر مـا  ، وأمر باتباعه ، القرآن وذكر ، ا أنزل عليه   ـوم   وذكر موسى   ،  

ه عن سبيل اهللا ـل فتفرقت ببا هو كائن م ، انتقل إىل ذكر من اتبع الس ـينتظر الكفار مم  
؛  

 ا وا متفقني على الشرائع اليت بعث أن   ـد أن كان  ـ بع وافتـراق  ...، بياؤهم ، 
ا عليه الرسـول    ـكلها يف النار إال من كان على م       ،  ذه األمة إىل ثالث وسبعني فرقة       ـه

 آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، وأضـاف الـدين    معىن  : وقيل   .وأصحابه  

فهو دين  ،  اد  ـو دين اهللا الذي ألزمه العب     ـان ينبغي أن يلتزموه إذ ه     ـإليهم من حيث ك   
 آمن ببعض وكفر ـن فرق دينه فـتركوه وباينوه ، وم: وقيل .. .ذا الوجه ـمجيع الناس

 ، .. .ارق دينه املطلوب منه    ـد ف ـفق،  ببعض  

 ((.  
  : ابن جرير 



   





)) ((......................... 


 




  الـا ق ـ، كم  : .((  )  ٣ج : تفسري ابن كثري 

  )٣٧٧  ـ٣٧٦ص / 


    من تشبه بقوم فهو منهم )     صححه العالمة األلبـاين يف
)  ٦١٤٩: حديث رقم : صحيح اجلامع الصغري 

 )الطربي أبو جعفر  (  ))




 ل، كما قال له ربه وأمره أن يقو :  

   )ألنعـام ا  :

١٦١(  .  




 وهو داخل يف عموم قوله ، :  

. )  ٢٧١ص  / ١٢ج : تفسري الطربي (  

ابن كثري




 
 

 



     كمـا رواه ،

ا ـم : " الـ، فق عن الفرقة الناجية منهم   ،  ه سئلـاحلاكم يف مستدركه أن

  ) ٣١٧ص  / ٦ج : تفسري ابن كثري (  )) " اليوم وأصحايب أنا عليه
ســعدي 

 ))





 . 

 .  

 فقـال   :   

  .    يردون إليه فيجـازيهم 

  ) ٢٨٢ص  / ١ج : تفسري السعدي  ( .))    بأعماهلم 

    ٤٥٤ / ٢ (-التفسري امليسر)   ))بعد ما  إن الذين فرقوا دينهم
 -أيها الرسول -، إنك   فأصبحوا فرقا وأحزابا  ،   كانوا جمتمعني على توحيد اهللا والعمل بشرعه      

   بريء منهم



)) ((......................... 


 





) ٣٢ ـ ٣١ :  الروم ( 

الطربي 

 وقوله :  ولـ يق  :

     ـ :  ولـ يق

 . .. ـ   : هـقول

    ، :    .. .  وقوله 

:   ولـ يق  :

  ولـ يقــ  :

(( . ) 
  . ) ١٠١  ـ١٠٠ ص / ٢٠ج : تفسري الطربي 

يسعدال  ))
 

 .  






 
 

 


  

 ؟ للمسلمني ا كاد اليت مقاصده وأعظم الشيطان نزغات أكرب من إال هذا فهل


(( . )  تفسري السعدي  :
   )٦٤٠ص  / ١ج 

 ابن كثري



 ))




        عليه السالم عن الفرقة الناجية     ،   ، كما رواه احلاكم يف مستدركه أنه سئل
ـ ٣١٦ ص / ٦ج : تفسري ابن كثري  ( . ))"  وأصحايب اليوم ما أنا عليه : " ، فقال منهم   
٣١٧ (.   




   الذين فرقوا دينهم







)) ((......................... 


 



























 



 
 

 

 































)) ((......................... 


 









  من األقوال به اهللا و يرضاه اسم جامع لكل ما حي

واألعمال الظاهرة والباطنة




















 
 

 





























 قد علمت



)) ((......................... 


 

ورب الكعبة مىت لك العرب إذا ساس أمرهم من مل يصحب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم                 
).٤٢٨/ ٤: (رواه احلاكم يف املستدرك) ٦. ()٦("ومل يعاجل أمر اجلاهلية




















 من أراد أن ينصح

لذي سلطان فال يبده عالنية ، ولكن ليأخذ بيده، وليخل به، وليكلمه فيما بينه وبينه فإن قبل                 
  . السنة بإسناد صحيح منه فذاك وإال كان قد أدى الذي عليه رواه ابن أيب عاصم يف



 
 

 








 
























)) ((......................... 


 

 























ـا  ...  من الدعوات املختلفة    موقفناأن نز
 ) . ٢٤: موع الرسائل جم(مبيزان دعوتنا فما وافقها فمرحبا وما خالفها فنحن برءآء منه  





 
 

 


 فأما االنتساب الذي يفرق بني املسلمني، وفيه خروج عن

ع، ومفارقة السنة واالتباع، فهذا مما ينهى       اجلماعة واالئتالف إىل الفرقة، وسلوك طريق االبتدا      
جمموع الفتاوى   . عنه، ويأمث فاعله، وخيرج بذلك عن طاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم              

)٢٣ / ١٩٥(  



 وتعاونوا على الرب و التقوى

وال تعاونوا على االمث و العدوان
 ولتكن منكم أمة....

















)) ((......................... 


 










   ْواناوعالَ تى وقْوالتو لَى الْربواْ عناوعتو 
علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب











 وقولـه : }
اىل عباده املؤمنني باملعاونة يأمر تع} وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى اإلثِْم والْعدواِن 

. على فعل اخلريات، وهو الرب، وترك املنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل             
جماوزة ما  : ، والعدوان  ترك ما أمر اهللا بفعله    : اإلمث: قال ابن جرير   .والتعاون على املآمث واحملارم   



 
 

 

 / ٢ (- ويف غريكم تفسري ابن كـثري  حد اهللا يف دينكم، وجماوزة ما فرض عليكم يف أنفسكم  
١٢(.   

. كل طاعـة هللا ورسـوله     :  الرب: } الِْبر والتقْوى { ((  :بوبكر اجلزائري   أ
  .فعل ما أمر اهللا به ورسوله وترك ما ى عنه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم: والتقوى

اء الواجبات والفـضائل، وتـرك      على أد :  أمرهم تعاىل بالتعاون على الرب والتقوى، أي      
وتعـاونوا علَـى الِْبـر      {: احملرمات والرذائل، واهم عن التعاون عن ضدها، فقال عز وجل         

وملا كانت التقوى تعم الدين كله فعالً وتركـاً         . } والتقْوى وال تعاونوا علَى اِألثِْم والْعدوانِ     
باإلميان به ورسوله وبطاعتهما يف الفعل والترك، وحذرهم من         } هواتقُوا اللَّ {: أمرهم ا، فقال  
أيسر التفاسري لكالم    )) ( فاحذروه بلزوم التقوى  } ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ   {: إمهال أمره بقوله  

  .)٥٨٦ / ١ (-العلي الكبري 

ليعن بعضكم بعضا :  أي}وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى {   (( :شيخ سعدي  
اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه، من األعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق         : وهو. على الرب 

اسم جامع لترك كل ما يكرهه اهللا ورسوله، من  : والتقوى يف هذا املوضع   .اهللا وحقوق اآلدميني  
ا، أو خصلة من خصال     وكلُّ خصلة من خصال اخلري املأمور بفعله      . األعمال الظاهرة والباطنة  

الشر املأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه، ومبعاونة غريه من إخوانه املؤمنني عليهـا،       
وهو التجرؤ } وال تعاونوا علَى اإلثِْم {  .بكل قول يبعث عليها وينشط هلا، وبكل فعل كذلك

 وهو التعدي على اخلَلْق يف دمـائهم        }والْعدواِن  { . على املعاصي اليت يأمث صاحبها، وحيرج     
وأمواهلم وأعراضهم، فكل معصية وظلم جيب على العبد كف نفسه عنه، مث إعانة غريه علـى                

على من عصاه وجترأ على حمارمه، فاحذروا احملارم        } واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب       { .تركه
  .)٢١٨ / ١ (- تفسري السعدي ( )) لئال حيل بكم عقابه العاجل واآلجل



)) ((......................... 


 

   ١٧٦ / ٢ (-امليسر   التفسري(  أيها املؤمنون فيما بينكم    -وتعاونوا 
 على ِفعل اخلري، وتقوى اهللا، وال تعاونوا على ما فيه إمث ومعصية وجتاوز حلدود اهللا، واحذروا -

 . )) خمالفة أمر اهللا فإنه شديد العقاب


 ؟   

         وِفرعونَ ِبـالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخعدةٌ يأُم نكُمكُن ملْتو
  .وينهونَ عِن الْمنكَر 

كم أمة ولتكن من....









   ـوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخعدةٌ يأُم نكُمكُن ملْتـِن  ونَ ع

  .الْمنكَر
   ـِريونَ ِإلَـى الْخعدي

ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَر    





 
 

 














 )ابن تيمية( 

 ...  ) منهاج
 ) .٢٥٣ص  / ٥ج : السنة النبوية 





   ٩١ / ٢ (-تفسري ابن كثري (  ))ةٌ { : يقول تعاىلأُم كُمِمن كُنلْتأي} و :

وأُولَِئك هم  { عروف والنهي عن املنكر     منتصبة للقيام بأمر اهللا، يف الدعوة إىل اخلري، واألمر بامل         
واملقصود من هذه اآلية أن تكون فرقَة من األمة متصدية هلذا الشأن، وإن كان ...} الْمفِْلحونَ 

قال : ذلك واجبا على كل فرد من األمة حبسبه، كما ثبت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال             
ى ِمنكُم منكَرا فَلْيغيره ِبيده، فَإنْ لَم يستِطع فَِبِلساِنِه،         من رأَ : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     



)) ((......................... 


 

ولَيس وراَء ذَِلك ِمن اإلمياِن حبـةُ       : "ويف رواية ". فَإنْ لَم يستِطع فَِبقَلِْبِه، وذَِلك أضعف اإلميانِ      
  )) ." خردٍل

  ٩٠ / ٧ (-تفسري الطربي(   : 

مجاعـة  : أيها املؤمنون أمة يقول   " ولتكن منكم :"يعين بذلك جل ثناؤه   : ال أبو جعفر  ق(( 
ليت شرعها اهللا لعباده ويأمرون بـاملعروف        ، يعين إىل اإلسالم وشرائعه     إىل اخلري  يدعون الناس 

 وينهون  هللايأمرون الناس باتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم ودينه الذي جاء به من عند ا              : يقول
يعين وينهون عن الكفر باهللا والتكذيب مبحمد ومبا جاء به من عند اهللا، جبهـادهم            : عن املنكر 

  . )) باأليدي واجلوارح، حىت ينقادوا لكم بالطاعة
    ٤٠٣ / ١ (-التفسري امليسر( )) :  أيها املؤمنون-ولتكن منكم- 

، وهو ما عرف حسنه شرعا وعقال وتنهى عن املنكـر،           مجاعة تدعو إىل اخلري وتأمر باملعروف     
  . )) وهو ما عرف قبحه شرعا وعقال وأولئك هم الفائزون جبنات النعيم




  ـاقُولُواْ ِلمالَ تو
تِصف أَلِْسنتكُم الْكَِذب هـذَا حالَلٌ وهـذَا حرام لِّتفْترواْ علَى اللِّه الْكَِذب ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ              

   .١١٦النحل: علَى اللِّه الْكَِذب الَ يفِْلحونَ 









 
 

 




























)) ((......................... 


 

 
 




       ْوٍم ِة َق َأدََّب ِبَطِریَق ُل ، َوَت َوِإَذا َتَفقََّھ الرَُّج

ُھ َأْن َیْجَعَل ُقْدَوَتُھ َوَأْصَحاَبُھ اتَِّباِع اْلَأِئمَِّة َواْلَمَشاِیِخ ؛ َفَلْیَس َل: ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن ، ِمْثَل 
ُھُم اْلِعَیاُر ، َفُیَواِلي َمْن َواَفَقُھْم ، َوُیَعاِدي َمْن َخاَلَفُھْم











     يِنلَ ِفـي الـدلَ الْأَصعجِد أَنْ يِلأَح وزجلَا ي
 ؛ ومن   ِلشخِص إلَّا ِلرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ؛ ولَا لَقُوٍل إلَّا ِلِكتاِب اللَِّه عز وجلَّ               

   فَوالَى وعادى علَى موافَقَِتِه ِفي الْقَوِل والِْفعِل ، فَهـو          - كَاِئنا من كَانَ     -نصب شخصا   
 الْآيةَ ؛ وِإذَا تفَقَّه الرجلُ ، وتأَدب ِبطَِريقَِة قَوٍم ِمـن           ) ِمن الَِّذين فَرقُوا ِدينهم وكَانوا ِشيعا     (

اتباِع الْأَِئمِة والْمشاِيِخ ؛ فَلَيس لَه أَنْ يجعلَ قُدوته وأَصحابه هم الِْعيار ،             : الْمؤِمِنني ، ِمثْلَ    
       ناِدي معيو ، مافَقَهو ناِلي موفَيمالَفَهفَ       خالت هفْسن دوعاِن أَنْ يسِغي ِللِْإنبنِفي    ؛ فَي اِطنالْب قُّه

ولَيس ِلأَحِد أَنْ يدعو قَلِْبِه ، والْعملَ ِبِه ، فَهذَا زاِجر ؛ وكَماِئن الْقُلُوِب تظْهر ِعند الِْمحِن ،    



 
 

 

جِل أَنها ِمما أَمر اللَّه ِبِه إلَى مقَالٍَة أَو يعتِقدها ِلكَوِنها قَولَ أَصحاِبِه ، ولَا يناِجز علَيها ، بلْ ِلأَ
وينبِغي ِللـداِعي أَنْ    . ورسولُه ، أَو أَخبر اللَّه ِبِه ورسولُه ؛ ِلكَوِن ذَِلك طَاعةً ِللَِّه ورسوِلِه              

            ي ى ؛ ثُمدهو ورن هآِن ، فَِإنالْقُر لُّوا ِبِه ِمندتا اسِفيم مقَدلَّى يولَ اللَِّه صسِة رالْأَِئم املَ إمعج
)جمموع الفتاوى  .... ( اللَّه علَيِه وسلَّم ، ثُم كَلَام الْأَِئمِة



















  موقفنا من الـدعوات

  . أن نزا مبيزان دعوتنا فما وافقها فمرحباً وما خالفها فنحن برءآء منه... املختلفة 



)) ((......................... 


 











 : ]َف موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنِإن ت
. ٥٩نساءال}تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً    


  وأقول بكل أسف لقد كان

رجال املباحث أصدق يف احلكم علينا من إخواننا الذين عرفنـاهم وعرفونـا وعايـشونا               
أم إذا أحبوا شخصا رفعوه إيل السماء : وهذا ما يعاب علي كثري من اإلخوان؛ ناهموعايش

مــن كتابــه ســيرة )) وإذا كرهــوه هبطــوا بــه إيل األرض الــسفلي؛ الــسابعة
 ٢/....٧٨ومسيرة




   و لـيس ألحـد أن
و  إىل طريقته و يوايل و يعادي عليها غري النيب صلى اهللا عليه وسلم ينصب للعامة شخصا يدعو   

عليه األمة بل هذا من  ال ينصب هلم كالما يوايل و يعادي غري كالم اهللا ورسوله و ما اجتمعت



 
 

 

أو كالما يفرقون به بني األمة يوالون به على ذلك           ل أهل البدع الذين ينصبون هلم شخصا      فع
  ١٦٤ / ٢٠الفتاوى ( النسبة و يعادون الكالم أو تلك














 

/  ي   : ((  عمر التلمساني وكف القلب المعلق بالعرش عن النبض ف
در                ك مقت د ملی د صدق عن ي مقع بض ف أقالم      [ )) ھذه الحیاة لین ا ب حسن البن

   .لجابر رزق) ٤٤(ص ] تالمذتھ ومعاصریھ
 /   واني افعي اإلخ ل ش ین      : (( كام عر ح ھ وأش ل یدی ت أقب د كن لق

 ) ١٥٦(ص ]حسن البنا بأقالم تالمذتھ ومعاصریھ    [ )) لھا أنني أعبد اهللا   تقبی
.  

     ائي یامنصف         (( : صالح عشماوي ول رث ر أن تق ت أوث قد كن
   )) .الموتى من األحیاء



)) ((......................... 


 

 ))        ة ات الطبیع ن فلت ة م ان فلت د ك رحم اهللا حسن البنا فق
حسن [انظر  )) . بل حي عند ربھ یرزققلما تجود الزمان بمثلھ وھو لم یمت   

   ) .٦٠(ص ] البنا بأقالم تالمذتھ ومعاصریھ
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)) ((......................... 


 
































 
 

 

































)) ((......................... 


 
































 
 

 































)) ((......................... 


 
































 
 

 











 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)) ((......................... 


 

 






























 
 

 

































)) ((......................... 


 































 
 

 































)) ((......................... 


 































 
 

 













 }   متعازنوِل ِإن  فَِإن تسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَريِفي ش
٥٩النساء}كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً 


















)) ((......................... 


 











 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 











  

وأما التهنئة بشعائر الكفر املختصة به فحرام باالتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم،             
عيد مبارك عليك، أو نأ ذا العيد وحنوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من                : فيقول

اهللا، وأشد مقتـاً  احملرمات، وهو مبرتلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إمثاً عند    
وكثري ممـن ال قـدر   . من التهنئة بشرب اخلمر وقتل النفس وارتكاب الفرج احلرام وحنوه       

للدين عنده يقع يف ذلك، وال يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً مبعصية أو بدعة أو كفـر                 
 . فصل يف نئة أهل الذمة١/١٦١أحكام أهل الذمة .... فقد تعرض ملقت اهللا وسخطه











)) ((......................... 


 







 
 























 
 

 










 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)) ((......................... 


 

 
 





























 
 

 















youtube.com/watch?v=YHTCIRDhk










 أقرر إن ف
 ... خصومتنا للیھود لیست دینیة






)) ((......................... 


 








    ١/٤٠٩ اإلخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخ





     ٤٨٨ ص   حسن البنا مواقف في الدعوة والتربیة

  عباس حسن السیسي  
  




 





١٩٩٩
٢٠٠٤ 



 
 

 

















  

  :   هـذه مقالـة
اليهود من أعدى الناس للمؤمنني هم أشد الناس عداوة للمؤمنني من الكفـار كماقـال     ,خبيثة
والوثنيون هـم    فاليهود،)لتجدن أشد الناس عداوة للذين ءامنوا اليهود والذين أشركوم        :(تعاىل

 العواصم واالجوبة   ."وهذه املقالة مقالة خاطئة ظاملة قبيحة منكرة       نيأشد الناس عداوة للمؤمن   
  (٤٨ص"(السلفية

اليهـود  ، هذا الكالم فيه خلط وتضليل
لُِعـن الَّـِذين كَفَـرواْ ِمـن بِنـي          : ( ولعنهم قال تعـاىل    – تعاىل   –كفار وقد كفرهم اهللا     

فعداوتنا هلـم    "لعنة اهللا على اليهود والنصارى    : "قال عليه الصالة والسالم   و .[٢٢)[ِإسراِئيلَ



)) ((......................... 


 

األجوبـةُ   )) . ( وال حمابتهم ألن القرآن الكرمي انا عن ذلك،  وال جيوز لنا مصادقتهم   ، دينية
 ) املُِفيدة عن أَسِئلَِة املْناِهِج اجلَِْديدة







 عمـر التلمـساين  ،   شهيد احملراب 
  : يستغفر هلم إذا جاؤه حيـاً فقـط ومل أتـبني      قال البعض إن رسول اهللا

 ) وليس يف اآلية ما يدل على هذا التقييـد  اة النيبالتقييد يف اآلية عند االستغفار حبي سبب
  . ٢٢٥ص

 )) :لذا أراين أميل إىل األخذ بالرأي القائل أن رسول اهللا   يستغفر
  .)) حياً وميتاً ملن جاءه قاصداً رحابه الكرمي

 )) : يف فال داعي إذا للتشدد يف النكري على من يعتقد
كرامات األولياء واللجوء إليهم يف قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، وكرامات            

   ) .٢٢٦ص))األولياء من أدلة معجزات األنبياء
 )) :    والـداعني عنـد   فما لنا وللحملة على أوليـاء اهللا وزوارهـم 

   .٢٣١ص)).قبورهم
  ))  م، ولـئن كـان     اهللا وحبهمولئن كان هواي مع أولياء والتعلق

خيل بعقيدة التوحيد ـ هكذا ـ  شعوري الغامر باألنس والبهجة يف زيارام ومقامام مبا ال



 
 

 

آخره أمر تذوق، وأقول للمتشددين يف   فإين ال أروج ال جتاه بذاته، فاألمر كله من أوله إىل          
٢٣٢اهـ ص )) إحلادوثنية وال  هوناً ما فما يف األمر من شرك وال: اإلنكار
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  أنا ال أمنع الـشعب
.ملصرى املصري وال أقف ضده أن خيتار ما يشاء املرجعية يف هذا االمر الشعب ا





 









)) ((......................... 


 

 
 







  رض والسماءحىت ولو ملء صراخك األ.... ا ك السياسة والدعوة لست أهال هلم عندع





 
 


