
عندما يیدعي علماء «مرصد ااألززهھھھر» أأنهھم «ااألمة ااإلسالميیة» 

محمد االسعيید مشتهھريي 

في إإططارر االردد على االشبهھاتت االموجهھة إإلى «االسنة االنبويیة»٬، ووعلى موقع «مرصد ااألززهھھھر»٬، 
ووددااخل قسم «صحف صفرااء»٬، كتب علماء االمرصد في «١۱٧۷-٤-٢۲٠۰١۱٦مم» رردداا على مقالل 
لي نشرتهھ جريیدةة «االمقالل»٬، بتارريیخ «٢۲٢۲-٥-٢۲٠۰١۱٥مم»٬، بعنواانن «االسنة حقيیقة قرآآنيیة في 

عصر االنبوةة ووبعدهھھھا ااجتهھاددااتت أأئمة»٬، ووقالواا في ررددهھھھم إإنن فحوىى شبهھتي تتمثل في:  

أأنن االقرآآنن هھھھو االمصدرر االوحيید للتشريیع٬، ووأأنن االسنة االنبويیة ليیست االمصدرر االثاني للتشريیع٬، 
ووإإنما هھھھي تفعيیل االرسولل – صلى هللا عليیهھ ووسلم – للنص االقرآآني فقط٬، ووهھھھي سلوكك 
ووتصرفاتت عمليیة تحدثث في ووااقع االحيیاةة٬، ووليیست نصا يیتلى على االناسس وويیدوونن في االكتب٬، 
ووأأننا لو بحثنا في االقرآآنن كلهھ عن آآيیة ووااحدةة تأمر االناسس باتباعع كتابب تشريیعي مستقل غيیر 
االقرآآنن لم نجد٬، ووسنجد آآيیاتت كثيیرةة تثبت أأنن االمسلميین ال يیرثونن إإال كتابا ووااحداا ووهھھھو االقرآآنن٬، 

ووأأنن االسنة لم يیحفظهھا هللا كما حفظ االقرآآنن. 

ووسأقومم بالردد على ما أأثاررووهه من شبهھاتت بالتحليیل وواالنقض٬، ووأأبيین كيیف أأنن علماء االمؤسساتت 
االديینيیة االرسميیة ووغيیر االرسميیة٬، للفرقق وواالمذااهھھھب االمختلفة٬، يیفتقدوونن «االمنهھجيیة االعلميیة» في 

ررددهھھھم على االشبهھاتت االتي توجهھ لإلسالمم. 

أأووال: إإنن علماء «مرصد ااألززهھھھر» لم يیتعرفواا أأووال على مشرووعي االفكريي٬، االذيي ااتهھموني 
بسببهھ بإنكارر االسنة٬، ووتسرعواا بالردد على موضوعع من موضوعاتهھ٬، ددوونن أأنن يیعلمواا  

«االمنهھجيیة االعلميیة» االتي أأقمت عليیهھا مشرووعي االفكريي. 

إإنني٬، كاتب هھھھذاا االمقالل٬، لم يیحدثث أأنن ووجهھت خطابي لفرقة من االفرقق ااإلسالميیة٬، إإال على 
سبيیل ضربب االمثل٬، لبيیانن مشكلة عامة تتعلق بجميیع االفرقق٬، ذذلك أأنن مشرووعي االفكريي 
يیخاططب أأتباعع االفرقق ااإلسالميیة جميیعهھم٬، وولو كانن علماء «مرصد ااألززهھھھر» على ددرراايیة بهھذاا 
ااألمر٬، ما أأجهھدوواا أأنفسهھم في االردد على أأيي شيء يیتعلق بمشرووعي االفكريي٬، إإال بعد تشكيیل 

لجنة من علماء االفرقق ااإلسالميیة االتي أأخاططبهھا!! 

لذلك فإنن ما سأقومم بالردد عليیهھ٬، ال يیخص االمذهھھھب «ااألشعريي» االذيي يینتمي إإليیهھ علماء 
«مرصد ااألززهھھھر»٬، ووال يیخص فرقة «أأهھھھل االسنة وواالجماعة»٬، االتابع لهھا تارريیخيیا٬، ووإإنما يیخص 

مفهھومم «االسنة االنبويیة» عند جميیع االفرقق وواالمذااهھھھب االعقديیة ااإلسالميیة االمختلفة. 



ثانيیا: إإنن علماء «مرصد ااألززهھھھر» ذذكروواا االشبهھة٬، وولم يیبيینواا للناسس ووجهھ ااالنحراافف فيیهھا٬، هھھھذاا 
ااالنحراافف االذيي جعلهھم يیتهھمونني بإنكارر االسنة٬، ووهھھھو أأمر في منتهھى االخطوررةة٬، ألنن عامة 
االمسلميین يیعلمونن «بناء على ثقافتهھم االمذهھھھبيیة االتخاصميیة»٬، أأنن منكر االسنة كافر٬، مرتد٬، 

يیستتابب٬، ووإإنن لم يیتب قُتل!! 

إإنن مصطلح «إإنكارر االسنة»٬، االذيي يیرفعهھ أأتباعع كل فرقة في ووجهھ من أأنكر مروويیاتهھا٬، مصطلح 
هھھھالمي٬، ال تستطيیع أأنن تمسك بهھ٬، ألنن مروويیاتت «االسنة االنبويیة» ذذااتهھا٬، شيء هھھھالمي٬، إإذذاا 

أأمسكت االضعيیف منهھا٬، ووجدتت من يیخرجهھ من يیدكك بدعوىى أأنهھ يیرااهه صحيیحا!! 

لقد ااتهھمني علماء «مرصد ااألززهھھھر» بـ «إإنكارر االسنة»٬، ألنني أأعتقد:  

١۱- أأنن االقرآآنن هھھھو االمصدرر االوحيید للتشريیع: ووهھھھل هھھھناكك عالم مسلم يیشك في أأنن االقرآآنن٬، االذيي 
بيین أأيیديینا االيیومم٬، هھھھو االمصدرر ااإللهھي االوحيید للتشريیع٬، االذيي ووررثهھ االمسلمونن كتابا ووااحداا٬، منذ 

عصر االرسالة ووإإلى يیومنا هھھھذاا؟! 

٢۲- ووأأنن «االسنة االنبويیة» ليیست االمصدرر االثاني للتشريیع: ووهھھھل هھھھناكك عالم مسلم يیعتقد أأنن 
االمصدرر االثاني للتشريیع االخاصص بالفرقة االتي يینتمي إإليیهھا٬، قد جمع مروويیاتت «االسنة االنبويیة» 

االتي عند جميیع االفرقق ااإلسالميیة االمختلفة٬، وومن جميیعهھا تستنبط أأحكامم االشريیعة؟! 

٣۳- ووإإنما هھھھي تفعيیل االرسولل – صلى هللا عليیهھ ووسلم – للنص االقرآآني فقط٬، ووهھھھي سلوكك 
ووتصرفاتت عمليیة تحدثث في ووااقع االحيیاةة: ووهھھھل هھھھناكك عالم مسلم٬، على ددرراايیة بعلم االلسانن 
االعربي٬، يیشك في أأنن كلمة «االسنة» تعني ططريیقة أأددااء٬، ووسلوكا عمليیا٬، ووليیست نصا يیتلى على 

االناسس وويیدوونن في االكتب٬، كما سأبيین بعد قليیل؟! 

وومما يیؤخذ على علماء «مرصد ااألززهھھھر»٬، أأنهھم ااستخدمواا مصطلح «االسنة االنبويیة»٬، في 
ررددهھھھم على ما جاء في االمقالل٬، ددوونن أأنن يیبيیّنواا للناسس مفهھومهھم لهھذاا االمصطلح٬، وواالفرقق بيین 
«االسنة االنبويیة» االتي ال أأنكرهھھھا٬، ألنهھا محمولة ددااخل االنص االقرآآني٬، ووبيین مروويیاتت «االسنة 
االنبويیة» االتي أأنكرهھھھا٬، ألنهھا ظظنيیة االثبوتت عن االرووااةة االذيین نقلوهھھھا عن االنبي٬، ووووسموهھھھا باسم 
«االحديیث االنبويي» لتأخذ قدسيیة في قلوبب أأتباعهھم٬، ثم دُدوّونهھا االمحدثونن مذهھھھبيیا في أأمهھاتت 

االكتب بعد قرنن وونصف االقرنن من ووفاةة االنبي٬، على أأقل تقديیر!! 

لقد بدأأتت مقالي٬، االمشارر إإليیهھ سابقا٬، بقولي: «إإنن االدااررسس لكتابب هللا تعالى٬، يیعلم علم االيیقيین٬، أأنن 
االذيي بلّـغ نصوصص آآيیاتهھ٬، هھھھـو ررسولل هللا محمد٬، وومن خاللل تدبر هھھھذهه ااآليیاتت٬، يیرىى ااإلنسانن 
ررسولل هللا ووهھھھو يیقـيیم كل آآيیة من آآيیاتت هھھھذاا االكتابب٬، سلوكـا عمليیا في ووااقع حيیاتـهھ االخاصة 



وواالعامة. ووإإذذاا كانت (االسنة) هھھھي االطريیقـة االمطـرددةة٬، االتي ال تتخلف٬، كما أأجمعت على ذذلك 
معاجم االلغة (ماددةة سنن)٬، فيیجب أأنن تكونن االنصوصص االتي تستقى منهھا أأيیضا حقا ال تتخلف».  

إإنن هھھھذهه االفقرةة منقولة من مقدمة االجزء ااألوولل من كتابي «موسوعة االسنة االنبويیة حقيیقة قرآآنيیة 
- قبل ظظهھورر االفرقق وواالمذااهھھھب االمختلفة»٬، االذيي نشرتهھ عامم «٢۲٠۰٠۰٥مم»٬، ووقد بيیّنت في هھھھذهه 

االمقدمة مفهھومم كلمة «االسنة»٬، حسب ووررووددهھھھا في كتابب هللا وومعاجم االلسانن االعربي٬، فقلت:  

«إإنن االسنة٬، ططريیقة أأددااء ثابتة٬، ال تتخلف٬، ووسلوكك ووتصرفاتت عمليیة٬، تحدثث في ووااقع االحيیاةة٬، 
ووليیست نصا يیُتلى على االناسس٬، وويیُدوّونن في االكتب٬، فإذذاا أأضيیفت كلمة االسنة إإلى هللا تعالى٬، فإنهھا 
تعني االقواانيین االثابتة االتي قامت عليیهھا فاعليیة االرساالتت ااإللهھيیة٬، ووفاعليیة أأسماء هللا االحسنى في 
ِ فِي  ُ ُسنَّةَ هللاَّ ُ لهَھ ٍ فيِیَما فََرضَض هللاَّ ا َكانَن َعلَى االنَّبِيِّ ِمْن َحَرجج هھھھذاا االوجودد٬، يیقولل هللا تعالى: «مَّ

االَِّذيیَن َخلَْواا ِمن قَْبُل». 

«أأما إإذذاا أأضفنا كلمة (االسنة) إإلى (االنبي)٬، فإنهھا تعني فاعليیة (االنبوةة)٬، أأيي فاعليیة (االوحي)٬، مع 
أأحدااثث ووموااقف عصراالتنزيیل ووااكتمالل االديین…٬، ووما شاء هللا أأنن يیعلمهھ االناسس٬، من تشريیعاتت 
ووموااقف ووأأحدااثث عصر (االنبوةة)٬، قد نزلل بهھ قرآآنن٬، كانن هھھھو االمرجعيیة االتي يیستقي منهھا 

(االنبي) سنتهھ االمصاحبة لهھ ددووما٬، سلوكا عمليیا على أأررضض االوااقع»!! 

وواالسؤاالل لعلماء «مرصد ااألززهھھھر»: هھھھل يیمكن أأنن تتحولل «سنة هللا» مع ررسلهھ٬، وو«سنة 
االنبي» في عصر االرسالة ووبالغهھ عن هللا٬، إإلى سنة االمحدثيین في االجرحح وواالتعديیل٬، 

وواالتصحيیح وواالتضعيیف٬، ووبالغهھم عن ررووااةة االفرقق وواالمذااهھھھب االمختلفة؟!  

ووهھھھل كانن أأئمة االسلف منكريین للسنة٬، عندما ررفضواا مروويیاتهھا٬، كٌل حسب مدررستهھ في االجرحح 
وواالتعديیل٬، وواالتصحيیح وواالتضعيیف؟! 

ثم قلت بعدهھھھا: «إإنن غيیابب االمنهھجيیة االعلميیة في االتفكيیر٬، جعل أأنصارر (االفُرقة وواالمذهھھھبيیة)٬، 
يیحّرفونن مفهھومم (االسنة االنبويیة) عن معناهه االقرآآني ووااللساني٬، ليیصبح كل ما صدرر عن (االنبي) 
من قولل أأوو فعل أأوو تقريیر…٬، حسب ااجتهھاددااتت أأئمة االجرحح وواالتعديیل٬، (االعقديیة وواالتشريیعيیة)٬، 

فهھم االذيین يیُقّررروونن٬، ما هھھھو ُسنة٬، ووما ليیس بسنة٬، مما نسبهھ االرووااةة إإلى (االنبي)»!! 

 فلماذذاا لم يیناقش علماء «مرصد ااألززهھھھر» أأووال مفهھومم «االسنة االنبويیة»٬، حسب ما ذذكرتهھ في 
االمقالل٬، ووذذهھھھبواا يیتحدثونن عن مسائل مكرررةة٬، لم أأرَر عالما من علماء االفرقق ااإلسالميیة االمختلفة٬، 

عبر ما يیزيید عن ثالثة عقودد من االزمن٬، خرجج عنهھا خاللل حوااررااتي معهھم؟!  



ثالثا: عندما يیتحدثث علماء كل فرقة من االفرقق ااإلسالميیة باعتباررهھھھم «ااألمة ااإلسالميیة»٬،  
ووأأنهھم أأتباعع االفرقة االناجيیة٬، وويیقيیمونن على هھھھذاا ااالددعاء قولهھم إإنن مصدررهھھھم االثاني للتشريیع هھھھو 
االذيي حمل مروويیاتت «االسنة االنبويیة» االصحيیحة٬، االتي أأمر هللا ااتباعهھا٬، فهھذهه ووحدهھھھا مصيیبة 

كبرىى٬، ذذلك أأنن أأيي مسلم يیستطيیع ااتهھامم هھھھؤالء االعلماء باززددررااء االديین ااإلسالمي٬، وواالسبب: 

أأنن هللا تعالى حذرر من االتفرقق في االديین٬، بنص قرآآني قطعي االداللة٬، خاططب فيیهھ االرسولل 
قُواا دِديینهَھُْم وَوَكانُواا ِشيیًَعا  وواالذيین آآمنواا معهھ بقولهھ: «وَوَال تَُكونُواا ِمَن ااْلُمْشِرِكيیَن. ِمَن االَِّذيیَن فَرَّ

ُكلُّ ِحْزبٍب بَِما لََديْیهِھْم فَِرُحونَن». 

قُواا دِديینهَھُمْ وَوَكانُواا ِشيیًَعا لَّْسَت ِمْنهھُمْ فِي َشْيٍء٬، إإِنََّما  ووبقولهھ تعالى لرسولهھ: «إإنِنَّ االَِّذيیَن فَرَّ
ِ ثُمَّ يیُنَبِّئهُھُم بَِما َكانُواا يیَْفَعلُونَن».   أأَْمُرهھھھُْم إإِلَى هللاَّ

فكيیف يیتحدثث علماء «مرصد ااألززهھھھر» باعتباررهھھھم «ااألمة ااإلسالميیة»٬، ووهھھھم يینتمونن عقديیا 
إإلى مذهھھھب من مذااهھھھب فرقة «أأهھھھل االسنة وواالجماعة»٬، ووهھھھو االمذهھھھب «ااألشعريي»٬، االذيي أأسسهھ 
أأبو االحسن ااألشعريي٬، ووقد أأمضى فترةة ططويیلة من حيیاتهھ معتزليیا٬، ثم تابب عن ااالعتزاالل٬، 

ووأأعلن توبتهھ أأمامم االمأل بالبصرةة عامم «٣۳٠۰٠۰هھھھـ»٬، ثم اانفردد بمذهھھھبهھ؟! 

كيیف يیتحدثث علماء «مرصد ااألززهھھھر» باعتباررهھھھم «ااألمة ااإلسالميیة»٬، ووهھھھم يینتمونن إإلى 
مذهھھھب عقديي من مذااهھھھب فرقة ووااحدةة من االفرقق ااإلسالميیة٬، االتي ظظهھرتت هھھھيیاكلهھا االديینيیة 
االمختلفة بعد ووفاةة االنبي بقرنيین من االزمن٬، على أأقل تقديیر٬، شهھد االمسلمونن خاللهھا صرااعاتت 
مذهھھھبيیة ددمويیة٬، تُسقط حجيیة مروويیاتت هھھھذهه االفرقق٬، ووااقرؤؤوواا تارريیخ االصرااعع االعقديي االدمويي 

بيینهھا٬، بل ووبيین مذااهھھھب االفرقة االوااحدةة!! 

كيیف يیتحدثث علماء «مرصد ااألززهھھھر» باعتباررهھھھم يیمثلونن «ااألمة ااإلسالميیة»٬، وويیقولونن: 
«فالقرآآنن االكريیم هھھھو ااألصل ااألوولل للديین٬، وواالسنة هھھھي ااألصل االثاني٬، وولقد ااختص هللا تعالى 
هھھھذهه (ااألمة ااإلسالميیة) بحفظ دديینهھا ووصيیانتهھا لهھ٬، ووتعهھد بهھ سبحانهھ٬، فحفظت (هھھھذهه ااألمة) كتابب 
هللا االمنزلل إإليیهھا٬، فتلقتهھ بأمانة ووثقة ووتوااتر٬، ووذذبت االكذبب وواالخلل عن االحديیث االنبويي بما 

ووضعتهھ من قواانيین للروواايیة هھھھي أأصح ووأأددقق ططريیق علمي في نقل االروواايیاتت ووااختباررهھھھا». 

اانظر إإلى ااستخداامهھم لمصطلح «ااألمة ااإلسالميیة»٬، وواالذيي يیجعلنا نسألهھم: أأيین هھھھي هھھھذهه 
«ااألمة ااإلسالميیة» االتي «ذذبت االكذبب وواالخلل عن االحديیث االنبويي٬، بما ووضعتهھ من قواانيین 

للروواايیة٬، هھھھي أأصح ووأأددقق ططريیق علمي في نقل االروواايیاتت ووااختباررهھھھا»؟! 



إإنهھم ال شك يیقصدوونن االمذهھھھب «ااألشعريي»٬، وويیعتبروونن أأنن جميیع االمسلميین٬، بعد ووفاةة االنبي٬، 
يیتبعونن االمذهھھھب «ااألشعريي»٬، ووأأنن االمذهھھھب «ااألشعريي» منذ نشأتهھ٬، ووهھھھو يیملك أأصح ووأأددقق 

االطرقق االعلميیة في نقل االروواايیاتت ووااختباررهھھھا!! 

االحقيیقة أأنا ال أأعلم إإذذاا كانن علماء «مرصد ااألززهھھھر» على ددرراايیة بتارريیخ ظظهھورر االفرقق 
وواالمذااهھھھب ااإلسالميیة٬، ووهھھھل «ااألمة ااإلسالميیة» االتي تركهھا االنبي محمد٬، عليیهھ االسالمم٬، هھھھم 

أأتباعع االمذهھھھب «ااألشعريي» االذيي لم يیكن صاحبهھ قد وولد بعد؟! 

وويیؤكد علماء «مرصد ااألززهھھھر»٬، على أأنن «ااألمة ااإلسالميیة» هھھھي االتي صانت االحديیث االنبويي 
من االتحريیف وواالتبديیل فيیقولونن بعدهھھھا: 

«وولقد كانت عنايیة (ااألمة ااإلسالميیة) بروواايیة االحديیث االنبويي ووحفظهھ تهھدفف إإلى صيیانة هھھھذاا 
االترااثث االعظيیم من االتحريیف وواالتبديیل فيیهھ؛ فحازز حديیث االنبي - صلى هللا عليیهھ ووسلم - من 
االوقايیة وواالمحافظة ما لم يیكن - قط - لحديیث نبي من ااألنبيیاء٬، فقد نقل لنا االرووااةة أأقواالل االرسولل 
- صلى هللا عليیهھ ووسلم - في ااألمورر كلهھا؛ االعظيیمة ووااليیسيیرةة٬، بل في االجزئيیاتت االتي قد يیتوهھھھم 
أأنهھا ليیست موضع ااهھھھتمامم٬، فنقلواا تفاصيیل أأحواالهھ - صلى هللا عليیهھ ووسلم - في ططعامهھ ووشراابهھ٬، 
وويیقظتهھ وونومهھ٬، ووقيیامهھ ووقعوددهه٬، حتى ليیشعر من يیتتبع (كتب االسنة) أأنهھا ما تركت شيیئا صدرر 

عنهھ - صلى هللا عليیهھ ووسلم - إإال ررووتهھ وونقلتهھ». 

ووال أأعلم أأيیضا إإذذاا كانن علماء «مرصد ااألززهھھھر» على ددرراايیة بالخالفف االمنهھجي االقائم بيین 
علماء االفرقق وواالمذااهھھھب ااإلسالميیة حولل جرحح ووتعديیل االرووااةة٬، ووتصحيیح ووتضعيیف 

مروويیاتهھم؟!  

ثم ماذذاا يیقصدوونن بقولهھم: «حتى ليیشعر من يیتتبع كتب االسنة»؟! هھھھل «كتب االسنة» االموجوددةة 
في مكتبة «مرصد ااألززهھھھر»٬، هھھھي نفسهھا «من حيیث االمحتوىى» االموجوددةة في مكتباتت االفرقق 
ااألخرىى؟! إإذذنن فلماذذاا ااختلفت إإذذاا كانت نصوصهھا «ووحيیا يیوحى»٬، ووقد حفظتهھا«ااألمة 

ااإلسالميیة» من االتحريیف وواالتبديیل٬، كما يیّدعونن؟! 

إإنن «االمنهھجيیة االعلميیة» تفرضض على علماء «مرصد ااألززهھھھر» أأنن يیحدددوواا أأووال موقفهھم٬، 
ووبصرااحة ووشفافيیة٬، من كتب مروويیاتت «االسنة االنبويیة» االتابعة للفرقق ااألخرىى٬، ووهھھھل هھھھي 

أأيیضا «ووحي يیوحى»٬، حسب ما وورردد في قولهھم:   

«ووذذلك أأنن االقرآآنن وواالسنة ووحي من هللا عز ووجل٬، وولم يیكن االنبي - صلى هللا عليیهھ ووسلم - 
ليیقولل شيیئا من عندهه (إإنن هھھھو إإال ووحي يیوحى)٬، فلماذذاا يیتكفل هللا تعالى بحفظ االقرآآنن٬، ووال يیتكفل 

بحفظ االسنة٬، مع أأنن كليیهھما ووحي من عندهه سبحانهھ ووتعالى»؟! 



إإنن تكفل هللا تعالى بحفظ االقرآآنن٬، ال يیوجد مسلم على هھھھذهه ااألررضض يیشك فيیهھ٬، وومظاهھھھر هھھھذاا 
االحفظ٬، منذ عصر االرسالة ووإإلى يیومنا هھھھذاا٬،  يیعلمهھا االصغيیر قبل االكبيیر٬، فأيین مظاهھھھر حفظ هللا 

لمروويیاتت «االسنة االنبويیة»٬، ووعند أأيي فرقة من االفرقق ااإلسالميیة نجدهھھھا؟!  

ووإإذذاا كانن علماء كل فرقة من االفرقق ااإلسالميیة يیعتبروونن أأنفسهھم أأتباعع «االفرقة االناجيیة»٬، 
وويیؤسسونن على ذذلك قولهھم بتكفل هللا بحفظ مروويیاتهھم٬، االتي هھھھي «ووحي يیوحى»٬، أأال تعتبر 
هھھھذهه االمصيیبة مبررراا التهھامم هھھھؤالء االعلماء باززددررااء االديین ااإللهھي٬، ألنهھ يیستحيیل أأنن يیحمل للناسس 

ووحيیا صحيیحا ووووحيیا ضعيیفا؟! 

لذلك لم يیكن غريیبا على علماء «مرصد ااألززهھھھر»٬، قولهھم:  

«إإذذاا كانت عنايیة االمسلميین بالسنة وواالعمل بهھا معلومة من االديین وواالتارريیخ وواالحضاررةة وواالترااثث 
ااإلسالمي بالضرووررةة٬، ووال يیجهھل ذذلك جاهھھھل - فإنن ااإلنسانن بعد ذذلك لتأخذهه االدهھھھشة وواالعجب 
وويیحارر لبهھ في أأفهھامم ووعقولل (منكريي االسنة)٬، كيیف يیطعنونن في حجيیتهھا؟! ووبأيي عقل ووعلى 

أأيي منطق ااعتمدوواا في قبولهھم االقرآآنن ددوونن االسنة؟!» 

إإنهھم يیقولونن: إإنن االعمل بـ «االسنة االنبويیة» من االمعلومم من االديین بالضرووررةة٬، وومعلومم أأنن 
مذهھھھبهھم٬، وومذااهھھھب جميیع االفرقق ااإلسالميیة٬، تُكفر من أأنكر معلوما من االديین بالضرووررةة٬، فأيي 
عقل يیقبل أأنن تكونن مروويیاتت «االسنة االنبويیة»٬، االتي هھھھي بحر مذهھھھبي متالططم ااألموااجج٬، من 
االمعلومم من االديین بالضرووررةة؟! فأيي دديین هھھھذاا االذيي يیتالعب بنصوصهھ علماؤؤهه٬، إلثباتت حجيیة 

مذااهھھھبهھم االعقديیة؟! 

إإنن أأحادديیث «االسلسلة االذهھھھبيیة»٬، االتي يیعتبرهھھھا أأهھھھل االسنة أأصح ددررجاتت االحديیث٬، هھھھناكك من ال 
يیرااهھھھا أأصح ددررجاتت االحديیث٬، كالشيیعة٬، فكيیف تكونن مروويیاتت «االسنة االنبويیة» من االمعلومم من 
االديین بالضرووررةة٬، إإال إإذذاا كانن االمقصودد بهھذاا االديین دديین االفرقة أأوو االمذهھھھب االذيي صحت عندهه 

هھھھذهه ااألحادديیث!! 

فبأيي عقل٬، ووعلى أأيي منطق٬، يیتهھم علماء االمذهھھھب االراافضيین لمروويیاتهھ بإنكارر «االسنة 
االنبويیة»٬، ثم يیؤسسونن على ذذلك ااتهھامهھم بالرددةة٬، ثم يیستتابونن٬، ووإإنن لم يیرجعواا عن ررفضهھم 

لهھذهه االمروويیاتت قُتلواا؟! 

فبأيي عقل٬، ووعلى أأيي منطق٬، يیساوويي علماء «مرصد ااألززهھھھر» بيین حجيیة «االقرآآنن» قطعي 
االثبوتت عن هللا تعالى٬، وومروويیاتت «االسنة االنبويیة»٬، االتي أأثبت االبحث االعلمي االجادد أأنهھا ظظنيیة 

االثبوتت عن االرووااةة ووعن االمحدثيین٬، ووليیس عن االنبي٬، عليیهھ االسالمم؟! 



إإنهھ ال يیوجد إإمامم من أأئمة االسلف وواالخلف٬، يیُنكر آآيیة قرآآنيیة ووااحدةة٬، ثم يیبقى على إإسالمهھ٬، فإذذاا 
كانت مروويیاتت «االسنة االنبويیة» ووحيیا يیوحى٬، فلماذذاا أأبقى أأئمة االسلف على إإسالمم االعشرااتت من 
أأئمة االجرحح وواالتعديیل٬، االذيین أأنكروواا مئاتت ااألحادديیث لعدمم مواافقتهھا لمذهھھھبهھم االعقديي أأوو 

االتشريیعي٬، في االوقت االذيي قبلتهھا مذااهھھھب أأخرىى لمواافقتهھا لمذااهھھھبهھم؟! 

أأال تخافونن هللا٬، ووأأنتم تساوووونن بيین حجيیة »االقرآآنن« قطعي االثبوتت عن هللا تعالى٬، وومروويیاتت 
«االسنة االمذهھھھبيیة»٬، ظظنيیة االثبوتت عن االرووااةة وواالمحدثيین٬، ثم تقولونن: 

«إإنن االذيین يیطعنونن في (االسنة) إإنما يیطعنونن في أأخص خصوصيیاتت هھھھذهه (ااألمة) ووهھھھو 
ااإلسنادد٬، االذيي ميیز هللا بهھ (أأمة ااإلسالمم) ووأألهھمهھا إإيیاهه - وولم يیكن في أأمة من قبل - (لحفظ كتابهھ 

ووسنة نبيیهھ). 

فأيي أأمة هھھھذهه االتي تتحدثونن عنهھا؟! لماذذاا ال تتحدثونن باسم االمذهھھھب «ااألشعريي»٬، حتى يیفهھم 
االناسس أأنكم لم تخدعوهھھھم باسم «ااألمة ااإلسالميیة»؟! أأال تخشونن هللا٬، عندما تخاططبونن االناسس 

باعتبارركم »ااألمة ااإلسالميیة«٬، ووتتهھمونن من يیخالفكم بالكفر وواالضاللل٬، ووتقولونن عنهھم:  

«إإنهھم يیريیدوونن لألمة ااإلسالميیة أأنن تكونن كالذيین من قبلهھم٬، حيیث ططالل عليیهھم ااألمد؛ فقست 
قلوبهھم وونبذوواا دديینهھم ووررااء ظظهھوررهھھھم٬، ووااشتروواا بهھ ثمنا قليیال٬، فبئس ما يیشتروونن٬، ووما كانن 
ضاللل ااألمم االسابقة ووتحريیفهھم لكتبهھم إإال لفقدهھھھم ما حبانا هللا بهھ من حفظ ااإلسنادد٬، فهھل 
االمقصودد أأنن نكونن مثل االذيین من قبلنا فنتركك وونهھدمم شطر االديین؛ فنضل وونحرفف وونغيیر وونبدلل 

كل ما ليیس لهھ تفصيیل في االقرآآنن»؟! 

اانظروواا ووتدبروواا هھھھذاا ااألسلوبب االتخاصمي االتحريیضي االتكفيیريي!! 

لذلك فإنن االذيین يیصدرروونن أأحكامهھم بالسجن على االمخالفيین لمذهھھھبهھم٬، بدعوىى ااززددررااء االديین 
ااإلسالمي٬، أأوو إإنكارر ما هھھھو معلومم من االديین بالضرووررةة٬، هھھھل يیعلم هھھھؤالء أأيین هھھھي هھھھذهه «ااألمة 
ااإلسالميیة» االتي يیتحدثث عنهھا علماء «مرصد ااألززهھھھر»٬، االتابعونن للمؤسسة االديینيیة االرسميیة٬، 
االتي ترفع االتوصيیاتت بمصاددررةة االكتب٬، ووتتهھم أأصحابهھا بإنكارر االسنة٬، ووإإنكارر ما هھھھو معلومم من 

االديین بالضرووررةة؟! 

ووهھھھل يیصح شرعا توظظيیف كالمم هللا ووإإسقاططهھ على االمذهھھھب «ااألشعريي» باعتباررهه هھھھو «ااألمة 
ااإلسالميیة»٬، االتي حباهھھھا هللا بحفظ ااإلسنادد٬، فيیقولل علماء «مرصد ااألززهھھھر»: «ما حبانا هللا بهھ 
من حفظ ااإلسنادد»؟! أأال تعلمونن أأنن قولكم هھھھذاا هھھھو تدعيیم ألززمة االتخاصم وواالتكفيیر بيین 

االمسلميین٬، ثم بعد ذذلك تّدعونن إإنكم تحملونن للناسس ووسطيیة ااإلسالمم؟! 



إإنن حديیثكم االداائم عن أأنن االمذهھھھب «ااألشعريي» هھھھو االذيي حمل للناسس ووسطيیة ااإلسالمم٬، هھھھو خيیر 
برهھھھانن على أأنهھ اانطلق من االبيیئة االتخاصميیة االتكفيیريیة االتي شهھدتهھا االقروونن ااألوولى٬، بعد أأحدااثث 
االفتن االكبرىى٬، ووتكونونن بذلك قد ووضعتم مصيیر تديین االمسلميین في يید أأبي االحسن ااألشعريي٬، 

االذيي توفي في االقرنن االراابع االهھجريي٬، «تت٣۳٢۲٤هھھھـ»!! 

أأال يیعلم علماء «مرصد ااألززهھھھر» االصرااعع االعقديي االقائم بيین «ااألشعريیة» بقيیاددةة إإمامم «أأهھھھل 
االسنة وواالجماعة» أأبي االحسن ااألشعريي٬، «تت٣۳٢۲٤هھھھـ»٬، وو«االسلفيیة» من قبلهھ بقرنن من االزمن  
بقيیاددةة إإمامم «أأهھھھل االسنة وواالجماعة»٬، أأحمد بن حنبل٬، «تت٢۲٤١۱هھھھـ»٬، هھھھذاا االصرااعع االذيي جعل 
االمسلميین ال يیعرفونن شيیئا عن ااإلسالمم «ملة ووشريیعة»٬، إإال من خاللل االمذهھھھب «االحنبلي٬، أأوو 

االمذهھھھب «ااألشعريي»٬، ووكٌل يیدعي أأنن أأتباعهھ هھھھم «ااألمة ااإلسالميیة»٬، وو«االفرقة االناجيیة»!! 

إإنهھ لمن االخطر االكبيیر على ملة «االوحداانيیة»٬، ووعلى حكمة االرسالة «ااإللهھيیة»٬، ووعلى قدسيیة 
«االنبوةة»٬، ووعلى أأمن االبالدد وواالعبادد٬، ااتباعع مصاددرر تشريیعيیة لم يیأذذنن هللا تعالى بهھا٬، ووكانت 
سببا في ااستمراارر أأززمة االتخاصم وواالتكفيیر بيین االمسلميین٬، على مر االعصورر٬، كما كانت خيیر 
سند للجماعاتت ااإلررهھھھابيیة٬، االتي تسعى في ااألررضض فسادداا٬، ووتسفك االدماء بغيیر حق٬، تحت رراايیة 

االتمسك بالكتابب وو«االسنة االنبويیة»!! 

لذلك أأنصح علماء كل فرقة من االفرقق ااإلسالميیة٬، أأنن يیتحدثواا باسم االفرقة االتي يینتمونن إإليیهھا٬، 
ووليیس باسم «ااألمة ااإلسالميیة»٬، كما أأنصح علماء كل مذهھھھب عقديي من مذااهھھھب االفرقة 
االوااحدةة٬، أأنن يیتحدثواا باسم االمذهھھھب االذيي يینتمونن إإليیهھ٬، ووليیس باسم «ااألمة ااإلسالميیة»٬، ووأأنا 

ناصح لكم أأميین٬، ووااددعي أأني على علم. 

 ووللموضوعع بقيیة.


