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يعاً َوَال    تـََفرَُّقواْ َواْعَتِصُموْا ِحبَْبِل اهللِّ مجَِ
  َواذُْكُروْا نِْعَمَت اهللِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف َبْنيَ قـُُلوِبُكمْ 

  ً   فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوا
َها   نـْ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّ   وَُكنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

َْتُدونَ  َ تِِه َلَعلَُّكْم  َ ُ اهلّلُ َلُكْم آ   َكَذِلَك يـَُبنيِّ
  »١٠٣آل عمران / «
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  كلمة
  إن خطر حمو اهلوية اإلسالمية زاحف على العامل اإلسالمي

  مغيب البصريةال يشك يف ذلك إال مطموس القلب 
  علماء املسلمني كافة تههذا اخلطر الذي يتحمل مسئولي 

م نقو علّ يُ بعيدا عن مشاعة املؤامرة اليت    عليها أسباب مأسا
  الفنت الكربى بعد أحداث  األمة اإلسالمية وختلفت لقد تفّرقت

  بسبب بدعة الفرقة الناجية  اوختاصم علماؤها وكفر بعضهم بعضً 
  وأصبحوا يف ذيل التقدم احلضاريمن النور إىل الظلمات وا خرجو 

  وهم حيملون اآلية اإلهلية القرآنية العقلية
  من الظلمات إىل النور اليت خترج الناس

  ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ 
  ِِْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصَراِط اْلَعزِيِز اْحلَِميدِ 
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  نحو إسالم الرسول 

  » المقاالت«
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  ! االختالف والتفرق في الدين ... إلى أين؟

معهم  وأنزل  النبيني،  هللا  فأرسل  فاختلفوا،  الشيطان،  ففتنهم  احلق،  على  واحدة،  أمة  الناس  كان 
ت التالية الكتاب،   :ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. نتدبر اآل

حلَْ   - ١ ِ رِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب  النَِّبيَِّني ُمَبشِّ  ُ ْحُكَم قِّ لِيَ َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اهللَّ
ِفيَما   النَّاِس  ِفيهِ (َبْنيَ  بـَْعدِ   )اْختَـَلُفوا  ِمْن  أُوتُوُه  الَِّذيَن  ِإالَّ  ِفيِه  اْختَـَلَف  اْلبَـيَِّناُت    َوَما  ُْم  ْ َجاَء بـَْغياً  (َما 

نَـُهمْ  ُ    )بـَيـْ اهللَّ آَمُنواالَِّذينَ (فـََهَدى  ِصرَاٍط    )  ِإَىل  َيَشاءُ  َمْن  يـَْهِدي   ُ َواهللَّ ِِْذنِِه  احلَْقِّ  ِمْن  ِفيِه  اْختَـَلُفوا  ِلَما 
  .) البقرة٢١٣ُمْسَتِقيٍم (

نَـُهْم ِفيَما ِفيِه   )فَاْختَـَلُفوا(اُس ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدًة  َوَما َكاَن النَّ   - ٢ َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك َلُقِضَي بـَيـْ
  ) يونس١٩َخيَْتِلُفوَن (

َعَلْيَك  «  - ٣ أَنزَْلَنا  الَِّذي  ِإالَّ   )اْلِكَتابَ (َوَما  َهلُْم   َ لِتـَُبنيِّ ِفيهِ (  يـُْؤِمُنوَن   )اْختَـَلُفوا  ِلَقْوٍم  َوَرْمحًَة  َوُهًدى 
 النحل »)٦٤(

إن هللا تعاىل مل ينزل نصوص شريعة إال ودّونت يف كتاب، وعندما اختلف أتباع الرسل السابقني مل 
بكتاب   اخلامت  نبيه  هللا  وأرسل  الكتاب،  يف  إال  ألتباعخيتلفوا  فيه   يُبّني  اختلفوا  ما  السابقني   الرسل 

أمة    )٣  اآلية ( املتخاصمني  املختلفني  املسلمني  توحيد  اخلامت  النيب  يستطع كتاب  مل  فلماذا   ،...
 !واحدة؟ 

هو   السبب  أن  بينهم( أرى  ال)البغي  واملعىن  معىن،  من  أكثر  له  العريب،  اللسان  يف  والبغي،  ذي  ، 
القائم على متسك كل صاحب مذهب مبذهبه، وكل منتمي  )  التخاصم(يشري إليه السياق القرآين هو  

جلماعة جبماعته، وكل عضو حزب حبزبه!! ولقد حذر القرآن أتباع النيب اخلامت حممد، عليه السالم،  
 :من أن يكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا...، تدبر قوله تعاىل يف سورة آل عمران 

  »َوأُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  )اْلبَـيَِّناتُ (ُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم  َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـلَ َوال«
الذين  يعلم  فهل  الدين،  يف  أي  الكتاب،  يف  وتفرقهم  ختالفهم  يشهد  املسلمني  واقع  فإذا كان 

جاءهم   ما  بعد  من  الدين،  يف  واختلفوا  نصوص  )البينات(تفرقوا  م  جاء ما  بعد  من  أي  اآلية  (، 
الـ    )القرآنية  مصريهم  أن  يعلمون  هل  العظيم(البّينة،  ثوب    )العذاب  وخيلعوا  يتوبوا  مل  الُفرقة  (إن 

  !، ويلتفوا حول كتاب هللا تعاىل؟)واملذهبية 
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 مجتمع السنة النبوية
على  نقيم  واحدة،  نصوص رسالته أمة  حنمل  هو أن  وسلم  صلى هللا عليه  هللا  إن التأسي برسول 
لغة، واجتهاد معاصر، وفقه قرآين حي، فلو بعث   أساسها حركة حياتنا وتطورها، بفهم واع، وحكمة 

نقيمه   على صحابته الكرام وألمر مجيعا أن  فينا لتال علينا القرآن كما تاله  عملياً  هللا رسوله  سلوكاً 
على  الشهادة  يف  ومكانتها  خرييتها  لألمة  يعيد  حضاري  مشروع  إطار  يف  حياتنا  واقـع  يف   ً حضار

جمتمع    إن  النبوية (الناس.  هللا    )السنة  رسول  به  حتلى  الذي  اخللق  هذا  نية،  الر خبلق  التخلق  جمتمع 
ذي جاء مجيع الرسل يدعون وصحبه الكرام، ويتحلى به كل مسلم دارس لكتاب هللا. هذا اخللق ال

 :أقوامهم إىل التحلي به. تدبر قوله تعاىل يف سورة آل عمران
يلِّ « ِعَباداً  اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّبـُوََّة ُمثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ  ِمن ُدوِن اهللِّ    َما َكاَن لَِبَشٍر َأن يـُْؤتَِيُه اهلّلُ 

نِيِّنيَ    » ِمبَا ُكنُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنُتْم َتْدُرُسونَ َولَـِكن ُكونُواْ َرَّ
املختلفة،  املذهبية  ا  توجها لتدعيم  فرقة  تتخذه كل  مذهبيا  روائيا  ترا  ليست  النبوية  السنة  إن 
هي  وإمنا  عنده،  تصح  ومل  عندها  صحت  اليت  السنة  نصوص  إلنكاره  لكفر  خمالفها  على  وحتكم 

م العلمية واملعرفية و (فعيل كافة املسلمني  قرآنية تقوم على تحقيقة   لذات النص القرآين    )فق إمكانيا
 .)هلل وتنزيهه وإخالص العبودية له وفق حبهم(صحة نسبته إىل هللا تعاىل بينهم اجملمع على  

تشربت   أن  التخاصم  ومنذ  وثقافة  املذهبية  الصراع  (القلوب  بداية  اخلالفة  مع  وأحداث  على 
بل ظهور وق(عصر الرسالة   يف )كحقيقة قرآنية (عن معناه    )السنة النبوية (  ومحتول مفه  )الكربى  الفنت

املختلفة  واملذاهب  والصراعات  )الفرق  اإلشكاليات  وظهرت  فرقة  بكل  اخلاص  املذهيب  معناه  إىل 
 .التخاصمية التكفريية 

ال شك أنه كان يشمل حديثه القويل مع قومه    )يف واقع حياته(تفعيل رسول هللا للنص القرآين    إن
متدبر   عاقل  مسلم  ذلك  ينكر  ال  وسلم،  عليه  هللا  صلى  من كلماته  واملكون  بيته،  وأهل  وصحابته 

 .لكتاب هللا
 أمل يقل الرسول للسيدة عائشة رضي هللا عنها يوما أريد ماًء؟

 كثري من نصوص القرآن؟ ، والذي هو تفعيل ل»ال تغضب« أمل يقل رسول هللا ألحد من صحابته 
إن هذه ليست اإلشكالية اليت تواجه أتباع الفرق واملذاهب املختلفة، وإمنا اإلشكالية احلقيقية يف 

ت مذهبية  هجر كتاب هللا ، وفق مدرستها يف اجلرح تنسبها كل فرقة إىل رسول هللا( تعاىل، واختاذ مرو
ته!!!  )والتعديل   مصدراً تشريعياً حيل وحيرم خارج حدود هذا النص القرآين، بل وينسخ آ

يوجد ال  الذي  الوقت  عليه يف  جممع  واحد  املختلفة    كتاب  الفرق  هذه  علماء  عصر (بني  منذ 
ا  واملفرتض  التشريعي،  املصدر  هذا  نصوصحيوي    )الرسالة وإىل يومنا هذا  هللا   عن  قطعياً   ثبوً   بتة   أ

  كنص   هلا  تعاىل   هللا  حفظ  عدم  شبهة   عنها  تنتفي  حىت  وذلك  ،)هللا  رسول  عن   فقط  وليس(  وجل  عز
  حفظ   علمائها  إىل  أسند  قد  تعاىل  هللا  أن  تدعي  فرقة   كل  وأن  خاصة  االتباع،  واجب  ن  تشريعي  قويل

 !!! املصدر  هذا نصوص
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 إنهم ال يعالجون المرض، وإنما يعالجون العرض
لعامل الثالث، أصول املنهج العلمي يف التفكري والبحث، ال يف البيئة مل تتعلم شعوب، ما   يسمى 

اهلم كل وكان  األساس،  التعليم  مرحلة  يف  وال  فيها،  تربت  مراحل    اليت  يف  األوالد  ينجح  أن  اهلم 
ءهم، من  املختلفة، بفضل العلوم املعلبة يف الكتب...، وأن ي  )التعليم( تدّين (تبعوا ما وجدوا عليه آ

   !!مذهيب، دون علم، وال فهم، وال وعي )وراثي
آية  (، الذي محل للناس نصوص )ميالدين اإلسال(مل يكن بسبب  ،)ة النهضة اإلسالمي(إن سقوط  

، خترجهم من الظلمات إىل النور، وال بسبب عدم توافر أدوات وآليات النهضة...، وال بسبب  )قرآنية 
سقوط  عل   »املؤامرة« بسبب  وإمنا  املسلمني...،  املتفقه(ى  َا«،  )ة القلوب  ِ يـَْفَقُهوَن  ال  ،  »قـُُلوٌب 
ال  «  ) العاملة   القلوب( فـَُهْم  قـُُلوِِْم  َعَلى   ُ اهللَّ السليمة (،  »يـَْعَلُمونَ َوطََبَع  اهللََّ  «،  )القلوب  أََتى  َمْن  ِإالَّ 

َسِليمٍ  املنيبة ( ،  » ِبَقْلٍب  ُمِنيبٍ «،  )القلوب  ِبَقْلٍب  الذاكرة(،  »َوَجاَء  َعْن  «،  )القلوب  قـَْلَبُه  َأْغَفْلَنا  َمْن 
  !!االتباع بغري علم...، بسبب سقوط هذه القلوب يف دّوامة التقليد األعمى، و »ِذْكِرَ َواتـََّبَع َهَواهُ 

سقطت   اإلسالمية (لقد  سقط    )النهضة  ُأصيبت    )العلم(عندما  أن  وبعد  املسلمني،  قلوب  من 
، وبعد أن أصبح الشغل الشاغل لألئمة وعلماء ودعاة املسلمني يالتغييب العقل  )سو فري (القلوب بـ  
م ، فكانت النتيجة املنطق) املرض(وليس  )العرض(أن يعاجلوا   نور اآلية  (ية أن يغيب نور العلم عن قلو

اجلاهلي)القرآنية  ظلمات  الظلمات،  إىل  النور  من  الناس  ُخيرجوا  أن  املنطقي  من  اليت ، كان  األوىل،  ة 
   :منها أنقذهم هللا

َها« ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمْن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ  !!»وَُكنـْ
ملسكنات  لقد أضاع أئمة وعلماء ودعاة املسلمني قرو من ا املواعظ (لزمن يف عالج األعراض 

مرض  )املعلبة  املرض:  يعاجلوا  ومل  األعمى(،  مرض  )التقليد  علم(،  بغري  مرض  )االتباع  التدّين (، 
،  ...   )خلف احلضاريالت(، مرض  )المية اخلالفة اإلس(، مرض حلم  )الفرقة واملذهبية (، مرض  )الوراثي

  !!املتخلفني عقليا وعلميا )مشاعة (، اليت أصبحت )نظرية املؤامرة(ويستحيل أن يكون هذا املرض هو 
يعاً َما أَلَّْفَت َبْنيَ    َلْو أَنَفْقَت َما ِيف اَألْرضِ   )قـُُلوِِمْ (َوأَلََّف َبْنيَ  « نَـُهمْ (َوَلِكنَّ اهللََّ أَلََّف    )قـُُلوِِمْ (مجَِ  )بـَيـْ

  »ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
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 التقية ..... فتنة كبرى
ريخ   هي فتنة مقتل خليفة املسلمني الثالث عثمان    )اإلسالم السياسي(لقد كانت أول فتنة يف 

املؤمنني..، كانوا  أمهات  ومن  هللا،  رسول  صحابة  من  الباقية  والبقية  مسلمة،  يدي  عفان،  بن 
أحد على  قامت  ولقد  هلا!!  هذه  امعاصرين  ملنظومة  األص  )الفتنة (ث  والتشريعية،  العقدية  الفقه  (ول 

اإلصرار )السياسي سبق  مع  للدماء،  سفك  من  حدث  ملا  فقهيا  تربيرا  جتد  أن  عليها  اليت كان   ،
 »: ٩/  احلجرات«والرتصد، وكان هذا التربير هو فهم معوج لقوله تعاىل يف 

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت  « ِإْحَداُمهَا َعَلى اُألْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّيت  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمْن اْلُمْؤِمِنَني اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
ْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ الْ  تـَْبِغي ِ نَـُهَما     »ُمْقِسِطنيَ َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل أَْمِر اهللَِّ فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

خيرج من شاركوا فيها من ملة  مل    )الفنت الكربى(ما حدث من سفك للدماء يف أحداث    قالوا: إن
إلميان  !!اإلسالم، فقد شهد هللا تعاىل هلم للفئتني املتقاتلتني 

، فأمر هللا تعاىل  )ختاصميعين عن  (املؤمنني اقتتلوا    أقول: احلقيقة أن اآلية تتحدث عن طائفتني من
لثة( ا هي اليت متلك القوة والسلطان، أمرها أن تتدخل لردع الطائفة    )جهة  وهي ال شك الدولة، أل

 الباغية. ولو كان سياق اآلية يتحدث عن معركة قتالية، وسفك للدماء، ما قال هللا تعاىل بعدها: 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا اهللََّ «   »  َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ ِإمنَّ

ومعارك   أحداث  الكربى(إن  وجهازها   )الفنت  نفسها  الدولة  مع  أي  املسلمني،  خليفة  مع  كانت 
احلكومي، وهذه اآلية ال تتحدث مطلقا عن قتال الدولة، فالدولة هي اليت أسند هللا إليها فض التقاتل 

 !!بني الفئتني
يبيح ملسلم    وإذا كان هللا تعاىل قد حرم سفك الدماء بغري حق، وال يوجد دليل واحد يف كتاب هللا

دم م  سفك  عمدا،  املسلمون   عمسلم  خرج  شرعي  أساس  أي  فعلى  إذن  والرتصد،  اإلصرار  سبق 
اجلمل  ي موقعة  يف  بعض،  دماء  وصفني  )هـ٣٦(سفكون  والنهروان  )هـ٣٧( ،  وكربالء  )هـ٣٧(،   ،
  !؟)يهفق (، إال إذا كان خروجهم هذا بفتوى ... )هـ٦٣(، واحلرة )هـ٦١(

، وإمنا إىل فتوى )آية قرآنية (لذلك أقول: إن الذي يفجر نفسه اليوم، ال يستند يف عمله هذا إىل  
  !!الذي يقدسه، وإال ما ضحى هذا املسكني حبياته يف سبيل فتوى غري مقدسة عنده )اإلمام(

لقد كان من الطبيعي أن يتخوف الناس من صعود اإلسالميني إىل دائرة احلكم، واليوم أصبحوا ال 
ملناورات السياسية، اليت اعتاد أنصار   أن يلعبوها، مستخدمني يف ذلك   )الُفرقة واملذهبية (ينخدعون 

، ووصلوا إىل  ، وإظهار حرصهم على مصاحل الناس، ومستقبل وطنهم!! فإذا حققوا أهدافهم)التقّية (
  !!مرادهم، أعطوا ظهورهم للناس، وأظهروا هلم العداوة والبغضاء

م املذهبية، ولن تنتهي الفنت الطائفية من عاملهم،  إنه لن ينصلح حال املسلمني، ولن تنتهي صراعا
 !!)الفتنة الكربى(، ثوب )التقية (، وثوب )الُفرقة واملذهبية (إال إذا خلعوا ثوب 

 »ِفِقَني ِيف الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن جتََِد َهلُْم َنِصرياً ِإنَّ اْلُمَنا«
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 !كيف تدعو إلى التغيير وقلبك لم يتغير؟
ت اليت تعيش يف قلوبنا،   ت اليت جيب أن نواجهها، وحنن ندعو إىل التغيري، هي التحد إن التحد

حكيمة. وهذا ما دعا  وإدارة فإن أرد التغيري علينا أن نواجه أوال ما يف قلوبنا، بفهم واع، وإرادة قوية، 
نفس القوم أوال قبل الدع    وة إىل تغيري واقعهم اخلارجي:إليه املنهج القرآين يف التغيري؛ تغيري ما 

َنُفِسِهمْ « ِ ُوا َما  ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ  ».ِإنَّ اهللََّ ال يـَُغريِّ
وظروفهم   الناس  ألحوال  التفاصيل  وترك  ألنفس،  ما  لتغيري  القواعد  القرآين  املنهج  وضع  لقد 

م   م، على مر العصور، وعلى رأس هذه القواعد إميا لسنن اإلهلية، احلاكمة هلذا الوجود،  وإمكا
والوقوف على آليات عملها يف حياة الناس، وأن طبيعة معيشتهم، من سعادة أو شقاء، من راحة أو  

يديهم ا    .ضنك...، هم الذين يصنعو
ت القرآن احلكيم، ستكون معيشته ضنكا، كما قال تعاىل يف  عِرض عن ذكر هللا، أي عن آ

ُ
فامل

  سورة طه: 
َعْن  وَ « َوَحنُْشرُ   )ِذْكرِي (َمْن َأْعَرَض  َضنكاً  َمِعيَشًة  َلُه  أَْعَمى  فَِإنَّ  اْلِقَياَمِة  يـَْوَم  َربِّ ِملَ   )١٢٤(ُه  قَاَل 

َبِصرياً    َحَشْرَتِين  َوَقْد ُكنُت  أَتـَْتَك    )١۲٥(َأْعَمى  تـَُنا(قَاَل َكَذِلَك  َ تُنَسى فـََنِسيتَـَها    )آ اْليَـْوَم  وََكَذِلَك 
)١٢٦(« 

النعم،    )النعمة (و لسنن  املخالفة  وتصرفاته  بسلوكه  زواهلا،  اإلنسان  أراد  إذا  إال  تزول  قال  ال  كما 
اً نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ  تعاىل يف سورة األنفال: «  َِنَّ اهللََّ َملْ َيُك ُمَغريِّ َنُفِسهِ َذِلَك  ِ ُوا َما  . ْم»يـَُغريِّ

  !، وهداية القرآن، من نعمة؟ )اإلسالم(وهل بعد نعمة 
نعمة    ببطر  )الرسل(صاحلة، مث يتغري حاهلا بعد موت    مؤمنة   )النبوات(إن الناس تكون يف عصر  
هلل، وهنا يغري هللا )النبوة(اإلميان، فتنحرف عن منهاج   ، ويعظم فسادها، وأعظم الفساد هو الشرك 

تعاىل ما كانوا عليه من نعمة اإلسالم والوحدانية، إىل نقمة عذاب التفرق إىل شيع وأحزاب...، فقد  
، فتدبر:   هلل ما مل ينزل به سلطا   أشركوا 

اْلَقاِدُر  « ُهَو  َعَلْيُكْم  ُقْل  يـَبـَْعَث  َأْن  ً (َعَلى  أَوْ   )َعَذا فـَْوِقُكْم  أَْو    ِمْن  أَْرُجِلُكْم  َحتِْت  يـَْلِبَسُكْم  (ِمْن 
ََْس بـَْعضٍ َويُ ( )ِشَيعاً  ِت ان )ِذيَق بـَْعَضُكْم   » )َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهونَ ( ظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآلَ

نقمة  عليهم  فلماذا حقت  له واحد، وبرسول واحد، وبكتاب واحد،   إن املسلمني كافة يؤمنون 
  !عذاب التفرق والتخاصم والتقاتل؟

ا من سلطان، استحقوا أن   م يوم أشركوا بكتاب هللا مصادر تشريعية، ما أنزل هللا  واجلواب: أل
 .يبعث هللا عليهم عذاب التفرق والتقاتل والتخلف والضياع

واحد   بيد كل  األسوأ،  أو  األفضل،  إىل  التغيري،  أدوات  جعل  أن  لناس  تعاىل  هللا  رمحة  من  وإن 
منهم، ال بيد غريه، وعلى قدر قناعة املرء الذاتية بتغيري ما يف قلبه، من عقائد ومعارف وأفكار...،  

مة على قناعة ذاتية، على قدر جناحه يف تغيري واقعه اخلارجي، فاملسألة أوال وأخريا مسألة إرادة، قائ
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الناس  سعادة  لصاحل  وتسخريها  والنتائج،  األسباب  الوجود،  هذا  لسنن  واع  وفهم  لنفس،  ما  لتغيري 
   .وتقدمهم وتطورهم احلضاري

َْهِلِه فـََهْل يـَْنظُُروَن إِ « ِ الَّ ُسنََّة اَألوَِّلَني اْسِتْكَباراً ِيف اَألْرِض َوَمْكَر السَّيِِّئ َوال حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ 
 »فـََلْن جتََِد ِلُسنَِّة اهللَِّ تـَْبِديًال َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اهللَِّ َحتِْويالً 

حفظ الدين وإدارة الدولة، ومل يكن ذلك    تنصيب من خيلفه يف  لقد اجتهد صحابة رسول هللا يف 
  يضع نظاما أو شروطا للخالفة. ، فالقرآن مل يذكر من سيخلف الرسول، ومل يإهل يعن نص تشريع

الذ الصراع  نظرية    يأما  بني  ونظرية    )اخلالفة (قام  السنة،  يظهر    )اإلمامة (عند  فلم  الشيعة،  عند 
بعد قرنني من وفاة رسول هللا،   يإال بعد عصر التدوين، أ )اإلسالم احلكم يف(نظام  كقضية حمورية يف 

ت(ت كل فرقة نظريتها، استنادا إىل  حيث وضع رسول هللا، ولو أراد هللا تعاىل ، نسبها الرواة إىل  )مرو
يوم   )التنظري( إىل  الناس  ا  يعمل  ا،  وآليا نظامها  تُفّصل  شريعة  ألنزل  اإلمامة،  أو  اخلالفة  ملسألة 

  الدين.
يٍد مسلمة، وكانت هذه الفتنة همث   القاعدة   يجاءت فتنة مقتل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان، 
، واستباحة الدماء بغري حق،  )التخاصم والتكفري(ألصول العقدية والتشريعية ألزمة  قامت عليها ا  اليت

  بني أتباع الفرق واملذاهب املختلفة، على مر العصور.
ُسفكت   خترجيا فقهيا هلذه الدماء اليت)  يالفقه السياس(نظومة  أن جتد م  يولقد كان من الضرور 

قتل    ، اليت)الفنت الكربى(أحداث    بغري حق، مع سبق اإلصرار والرتصد، بعد مقتل عثمان، خاصة يف
  فيها آالف املسلمني. 

اليت  تكان   لقد األدلة  تعاىل    أهم  قوله  هو  اإلشكالية،  هلذه  خمرج  إلجياد  السلف  أئمة  إليه  استند 
  : »٩/   احلجرات«

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى اُألْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّيت َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمْن  «   اْلُمْؤِمِنَني اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
ْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسطِ يَحىتَّ َتفِ  يتـَْبغِ  ِ نَـُهَما    . »نيَ َء ِإَىل أَْمِر اهللَِّ فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

على  بقائهم  مع  بعضا،  بعضهم  دماء  املسلمني  سفك  جواز  على  دليال  اآلية  هذه  اعتربوا  لقد 
املذهيب التوظيف  وهذا  م.  الذ  إميا حقها  الدماء  حلرمة  يُعط  مل  يف  يلآلية  تعاىل  هللا  كتابه    ذكره 

، فأمر هللا تعاىل  )ختاصميعىن  (من املؤمنني اقتتلوا    احلكيم!! فهذه اآلية الكرمية تتحدث عن طائفتني
لثة   متلك وحدها القوة والسلطان، أن تتدخل لردع الطائفة الباغية: «َحىتَّ    ، اليت)الدولة  يوه(جهة 

»، ولو كان السياق القرآينيَتفِ    يتحدث عن قتل وسفك للدماء، ما قال بعدها: َء ِإَىل أَْمِر اهللَِّ
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلحُ    وا َبْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن». «ِإمنَّ

كانت معارك قتالية، بدأت مبوقعة اجلمل، بني جيش خليفة املسلمني   )الفنت الكربى ( إن أحداث  
م، وأسفرت عن آالف القتلى!! أ   ي علّى بن أىب طالب، وجيش السيدة عائشة، واستمرت عدة أ

أ املسلمني،  خليفة  ضد  احلكوم  يكانت  وجهازها  نفسها  الدولة  مبا يضد  اآلية  هذه  عالقة  فما   !!
  داث «الفنت الكربى»؟!  أح ارتكب من جرائم جنائية يف
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دليل   يوجد  وال  حق،  بغري  الدماء  سفك  تعاىل  هللا  حرم  دم   يفلقد  سفك  ملسلم  يبيح  هللا  كتاب 
سفك املسلمون دماء بعضهم    يأساس شرع  يمسلم عمدا مع سبق اإلصرار والرتصد، إذن فعلى أ

يف اجلمل    البعض  وصفني  )هـ٣٦(موقعة  والنهروان  )هـ٣٧(،  وكربالء  )هـ٣٧(،  واحلرة )هـ٦١(،   ،
، إال أن يكونوا، ومعظمهم من الصحابة، قد خرجوا للقتال ١٢٠٠٠قُتل فيها وحدها    واليت  )هـ٦٣(

  ؟!  )فقيه(بناء على فتوى 
أن   يستند    يالذكما  ال  اليوم  نفسه  إىل    يفيفجر  هذا  قرآنية (عمله  إمام،  )آية  فتوى  إىل  وإمنا   ،

قلبه!! وعلى هذا مل جتد   يفيعتربها مقدسة، وإال ما قدم حياته فداء فتوى ليست هلا مكانة عقدية  
أنفسهم   أعضاؤها  يفجر  أن  إال  العاملني،  أمام  ا،  قو إلظهار  سبيال  اإلرهابية  اجلهادية  اجلماعات 

سم اإلسالم، واالستشهاد يف    سبيل هللا!! يديهم، 
أزمة   م  قلو مألت  فقد  الدماء،  حرمة  يعرفوا  مل  هؤالء  والتكفري (إن  فقه )التخاصم  غياب  بعد   ،

  عنها!!   )اآلية القرآنية (
الطبيعلقد كان   اليتيمن  التكفريية،  التخاصمية  األزمة  هذه  وسط  يف  ،  الفرق    سرت  أتباع  دماء 

املختلف منظومة  واملذاهب  تفرز  أن  السياس(ة،  تسميته  )يالفقه  على  اصطلح  وه)التقيَّة (  :ما  أن   ي، 
لحة قلبه جتاه اآلخر، اتقاء أذاه، مث تطورت لتشمل كل ما حيقق للمسلم مص  املرء حقيقة ما يف  يخيف

  دينية أو سياسية!!
حياته، ما قيدها هللا تعاىل بسياق حمدد،    سلوكا أخالقيا، يتحلى به املسلم يف  )التقيَّة (ولو كانت  

ت، ومنها قوله تعاىل    : »٢٨/  آل عمران«وبظروف وشروط خاصة، قد بّينها كثري من اآل
ِإالَّ َشْيٍء    ِيف ال يـَتَِّخْذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمْن اهللَِّ  «

ُ نـَْفسَ  ُهْم تـَُقاًة َوُحيَذِّرُُكْم اهللَّ   . »ُه َوِإَىل اهللَِّ اْلَمِصريُ َأْن تـَتـَُّقوا ِمنـْ
ع بغري  دينا،  اختذوا «التقيَّة»  الذين  يفإن  ليسوا  من  يعتربون كل  هؤالء  حترم    لم،  مجاعتهم كفارا، 

م،   ذه  مواال ، لوجود مصاحل مشرتكة بينهم، ولتحقيق أهداف  ) التقّية (لذلك فهم يعيشون بني الناس 
م، حىت يتمكنوا من حتقيق أهدافهم. دينية وسياسية، لن تتحقق إال إذا قالوا ما ليس يف   قلو

النظام   لتدعيم  واحدا،  صفا  ووقفت  الدينية،  واألحزاب  واجلماعات  اجلمعيات  حتالفت كل  لقد 
ذلك    يالذ   يباإلرها ومع  واحدا،  يوما  السياسة  تعرف  مل  مجعيات  ومنها  عاما كامال،  مصر  حكم 

ملال والسالح؟!   استغلت مساجدها يف   نصرة وتدعيم التنظيمات اجلهادية املتطرفة 
ألمس أن يعودوا إىل منابرهم   ولكن األخطر من هذا، أن نسمح ملن كانوا حلفاء النظام اإلرهايب

يف وهم  حاديثهم،  الناس  ويفتنوا  إال    الدعوية،  التحالف  هذا  من  م  براء أظهروا  ما  ،  )تقّية (احلقيقة 
تيهم    سيعيد إليهم حلم اخلالفة مرة أخرى!!  يالذ  )املخلص (حىت 

يف اجملاهدين  فتنة  من  الدرس  يتعلموا  إسال  أمل  حتالفات  وقد كانوا  أحناء أفغانستان،  مجيع  من  مية 
بعض،   دماء  يسفك  بعضهم  أخذ  رهم،  د من  الروس  وأخرجوا  هدفهم،  حققوا  أن  بعد  مث  العامل، 

عليه الطائفة املنتصرة، وكل   ي، حىت ال حتكم البالد مبذهب غري املذهب الذبسبب االنتماء املذهيب
سم  لكتاب والسنة!! )اإلسالم(هذا    ، وحتت راية التمسك 
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أن يتخوف الناس من صعود اإلسالميني إىل دائرة احلكم، واليوم مل تعد    يمن الطبيعلذلك كان  
اليت السياسية،  املناورات  أنصار    ختدعهم  واملذهبية (اعتاد  الناس،   )الُفرقة  إلرضاء  يستخدموها  أن 

  ، حىت حيققوا أهدافهم!!  )تقّية (وإشاعة روح الطمأنينة بينهم، وكل ذلك 
 اليت   )التقّية (احلضارة، بسبب هذه  ذيل    إلسالمية، ومل تعد، وأصبحت يفلقد ذهبت خريية األمة ا

ا أزمة التخاصم وال ، لذلك مل ُميّكن هللا تعاىل  )الفنت الكربى(تكفري بني املسلمني، بعد أحداث  أفرز
  : »٥٥«النور /  األرض، ومل يُبّدل خوفها أمنا، فتدبر للفرق التكفريية املتخاصمة يف

الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم يف«  ُ اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن   َوَعَد اهللَّ
يـَْعُبُدوَنِين قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهْم الَِّذى اْرَتَضى َهلُْم وَ   ال ُيْشرُِكوَن ِيب   لَيـَُبدِّلَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً 

  »أُْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقونَ َشْيئاً َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَ 
فهل حقق أتباع هذه الفرق التكفريية املتخاصمة شرط وفاء هللا تعاىل بوعده، وهو: اإلميان، وعمل  

  َشْيئًا»؟! ال ُيْشرُِكوَن ِيب   الصاحلات، واللذان يقومان على قاعدة: «يـَْعُبُدوَنِين 
ولباس   الطائفية،  لباس  خللعوا  حققوه  لو  م  أل الشرط،  حيققوا  مل  م  يشهد  واقعهم  أن  أظن 

 .املذهبية، من عاملهم )التقّية (
 

 !؟اإلسالمال تجلدوا أنفسكم، ولكن ... هل هذا هو 
على  لقد   وحواشي  وشروح،  اجتهادات،  من  محلت  وما  الدينية،  م  مبدو السلف  أئمة  انشغل 

ركا وراءه  ب االجتهاد، منذ ألف عام تقريبا،  الشروح، وهوامش على احلواشي...، إىل أن أُغلق 
 !!َكّما هائال من أمهات كتب التفسري واحلديث والفقه

ت  هللا نص، حفظ  )آية قرآنية (لقد حتول اإلسالم من   ها الباطل أوصها إىل يوم الدين، إىل روا
من بني يديها ومن خلفها...، ومن منظومة حياتية فاعلة يف حياة الناس، إىل منظومة فكرية معقدة، 

 !!ال حيمل مفاتيحها إال أئمة السلف
ومنابر الدعوة، وأمهات الكتب،   )اإلسالم(سم    يلقد أصبح املتحدث الرمس هم علماء الدين، 

والد اجلمعة،  وخطباء  الدينية،  واملعاهد  الدينية،واملؤسسات  والربامج  واملواعظ،  واملسلمون    ،...  روس 
  !!على هذا احلال قرو من الزمان

أصبح   أي    )اإلسالم( لقد  يف كالم،  عمل،  )مكلمة(كالما  إىل  الكالم  املسلمون  حيول  ومل  ومل ، 
 !!يقيموا الدين بل تفرقوا فيه، ومل يقيموا الشهادة على الناس، ومل خيرجوا الناس من الظلمات إىل النور

لقد هجر املسلمون السنن والقوانني الكونية، واغلقوا الباب على أنفسهم، وألقوا مفتاحه يف عرض  
 !!البحر

، كٌل حسب مذهبه العقدي )ميالفكر اإلسال(  دائرة مغلقة، هي دائرةلقد عاش املسلمون داخل  
العاملية،   واملعارف  العلوم  على  وال  الشعوب،  حلياة  الكاملة  الصورة  على  يقفوا  مل  لذلك  والتشريعي، 

ت اآلفاق واألنفس يف الكون   !!ودورها يف بيان فاعلية آ
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 !!فهل ظلم هللا تعاىل املسلمني عندما تركهم يسريون يف طريق التخلف احلضاري
تقدون أن ما  اة املسلمني، كوضوح الشمس يف كبد السماء، إال أن هناك من يعومع وضوح مأس

 !!جلد للذات، وأن األفضل أن أضع احللول البديلة هلذا اجللد كتبهأ
وحسب خربيت املتواضعة، أعلم، أن الذي يسأل كثريا عن الدواء، هو الذي لن يستخدمه، إال يف  

 :حالة واحدة
 !!العضال، وأن هذا الدواء هو الوحيد الذي يشفيهأن يؤمن أن مرضه من األمراض 

تيه الدواء وهو  ملرض، وآمن بضرورة البحث عن الدواء، فإنه لن ينتظر حىت  فإذا اعرتف املسلم 
عمليات،  غرفة  ويقيمون  مثله،  املرض  م  أصا الذين  عن  وسيبحث  ينام،  لن  إنه  بيته!!  يف  جالس 

ا ليست    !!قضية فرد وإمنا قضية جمتمع ويعلنون حالة الطوارئ...، أل
تينا الدواء إننا دائما نبحث عن الدواء، ولو َصَدْقنا، ما انت  !!) ُصْدَفة (ظر حىت 

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنْ « ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلْم اهللَّ   ُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِين»أَْم َحِسبـْ
ُتْم تـََتَمنـَّْون اْلَمْوَت ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْلَقْوُه فـََقْد رَأَيـُْتُموُه َوأَنـُْتْم تـَْنظُُرونَ َوَلَقْد  «  »ُكنـْ
ُتْم َعَلى َأْعَقاِبكُ « ْم) َوَمْن َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل (أَفَِإن َماَت أَْو قُِتَل انـَْقَلبـْ

ُ الشَّاِكرِينَ  َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اهللََّ َشْيئاً َوَسَيْجزِي اهللَّ   »يـَنـْ
 

 الفقه القرآني ... والفقه السلفي
منطلق   العاملية...، ومن  العنكبوتية  هذه الشبكة  بفضل  قرية واحدة،  العامل  اليوم، وبعد أن أصبح 

على العاملني إىل يوم الدين...، فإن    )نية اآلية القرآ( العامل اليوم يف أشد  اليت جعلها هللا تعاىل حجة 
.، آليات عمل القلب، ملواجهة  آليات التفكر والتعقل والتدبر..  ، يتفاعل مع)فقه قرآين( احلاجة إىل  

م ت احمللية والعاملية، برؤية حضارية، حتقق للناس أمنهم، وحريتهم، وسعاد  .التحد
والتدبر   )فهم(هو    )لفقها(و والتعقل  التفكر  آليات  القلب:  عمل  آليات  إعمال  إىل  حيتاج  ما 

تعلق   فإذا  عن  والنظر...،  خيرج  فال  اإلسالمية  القرآين(لشريعة  لنصوص  )الفقه  القرآين  الفهم  أي   ،
 ). اآلية القرآنية (

 !!ويتصادم معه، بل )الفقه القرآين(فال عالقة له بـ  )السلفي(مبعناه  )الفقه(أما 
لذلك أرى أنه ال جيب على أصحاب مشاريع جتديد الفكر اإلسالمي، وتطوير الفقه السين...،  

من تغييب عقلي، وختلف حضاري، فكل هذه   ي)الفقه السلف (ياع ساعة واحدة يف بيان ما أصاب  ض
تب قد    ) واخللف(لف  اعه، فأئمة وعلماء الساجلهود تبذل خارج دائرة ما جيب أن يكون، وما أمر هللا 

، ولكل شبهة خمرجا...، والعامة من املسلمني هم الضحية   !!أعدوا لكل سؤال جوا
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إىل  إن   احلاجة  أشد  يف  اليوم  قرآين( العامل  سالمتها، )فقه  على  وحيافظ  الناس،  قلوب  حيكم   ،
للمس تعيد  معاصرة،  علمية  بلغة  احلياة،  مناحي  يف كافة  والرقي  والنجاح  السالمة  هلم  لمني ويضمن 

م  .خرييتهم، وكرامتهم، وعز
عتباره  إنه ال مفر من دعوة املسلمني إىل إعادة قراء معاصرة،   )آية قرآنية ( ة القرآن قراءة علمية، 

، خيلع  )موسوعة للفقه القرآين املعاصر(ألمر الذي لن يتحقق إال من خالل  وليس فقط كتا إهليا، ا
الفرقة   ثوب  املسلمون  ويرتقو فيها  مس  نواملذهبية،  نصوص  إىل  لفاعلية  احلضاري  الفهم  اآلية  (توى 

  .، يف إقامة الشهادة على الناس، وإخراجهم من الظلمات إىل النور)القرآنية 
م، وأرادوا التغيري، وأعدوا   م، فإذا استيقظوا من سبا لقد شاء هللا تعاىل أن يرتك املسلمني الختيارا

  .ا...، أيدهم بنصره، وَمّكن هلم دينهم الذي ارتضى هلمله عدته اليت أمرهم 
الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم ِيف اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِ «  ُ يَن ِمْن َوَعَد اهللَّ

ْم) َولَيـَُبدِّلَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً (يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب قـَْبِلِهْم (َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهْم الَِّذي اْرَتَضى هلَُ 
  »َشْيئاً) َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَأُْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقونَ 

  

 "َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ 
 :،وتعهد حبفظ رسالته إىل يوم الدين،كان هذا يقتضي)للعاملني(عندما أرسل هللا رسوله حممدا رمحة  

العلمي   املستوى  على  املسلمون  يصبح  خماطبة  أن  من  ميكنهم  الذي  بلغة   )العاملني(والتقين، 
ا جاءت رمحة للعاملني م، وأ  .معاصرة، تعرفهم برسالة ر

املتقدمة  الدول  تنتجه  ما  يستهلكون  هم  وجد املسلمني،  حياة  إىل  نظر  جماالت  فإذا  يف كافة   ،
  !!الذي يستخدمونه يف سفك دماء بعضهم بعضا )السالح(احلياة، وخاصة 

 !للمسلمني، وهم على هذا احلال من التخلف؟ فهل يقبل أحد، من هذا العامل املتقدم، أن يستمع
ه أسلم على املذهب الذي أعلن إسالمه يف   فإذا نظر إىل من أسلم (من هذا العامل املتقدم)، وجد

منظومة   أفراد  أحد  وأصبح  واملذهبية (مؤسسته،  اليوم،   )الُفرقة  املسلمني  معظم  بداخلها  يعيش  اليت 
 !!مبرجعية دينية سلفية 

ب    فهل ، ومعىن تكبرية  )ال إله إال هللا(، وعرف معىن  )الوحدانية (دخل هذا املسلم اإلسالم من 
ب    )هللا أكرب(اإلحرام   ئية (يف صالته...، أم دخل من  ، وأنه ال إسالم إال )السلفية (  ، فعرف )اآل

  !؟ )للسلف الصاحل(خالل املنظومة الروائية الفقهية من 
ب    دخل هذا املسلم اإلسالم  هل ، وقام بتفعيلها يف حياة الناس، يف حاضرهم  )اآلية القرآنية (من 

إىل   الظلمات  من  وأخرجهم  الوح  النور...،ومستقبلهم،  أن  ب  من  دخل  وحي   يأم  وحيان: 
 !الكتاب، ووحي السنة؟
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الظلمات ، فهو كالم هللا، احلق املطلق، والعلم اليقيين، الذي خيرج الناس من  )بوحي الكتا(أما  
ت، ظنية الثبوت عن رسول هللا، خترج الناس من حاضرهم إىل ) وحي السنة (و   ،إىل النور ، هو مرو

 !!عات املذهبية، والفتاوى التكفريية اماضيهم البعيد، حيث الفنت الكربى، والصر 
فأين أجد اجملتمع، الذي يعيش أفراده على مستوى حضاري، ميكنهم من خماطبة الناس بلغة علمية 

وفاعليتها يف إخراج الناس من الظلمات إىل    )اآلية القرآنية (ا، وبتقنيات متقدمة، تظهر عطاء  يفهمو
ا جاءت رمحة للعاملني؟   !النور، وأ

 !فهل من معني؟
) َويـَْهِدي ِإَىل «  »ِصرَاِط اْلَعزِيِز اْحلَِميدِ َويـََرى الَِّذيَن (أُوتُوا اْلِعْلَم) الَِّذي أُنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك (ُهَو احلَْقَّ

 ا شده منكرً أما 
لو قال يل أحد: إن الدليل على صدق أن الواحد أكثر من الثالثة هو  «لقد أعجبين قول حكيم:  

أن أقلب لك هذه العصا حية، ووجدته فعال قد قلبها، أمام عيين، فإن ذلك لن يغري من يقيين أن  
 !؟»كيف قلب العصا حية   الواحد أقل من الثالثة، إال أنين سأتعجب:

ت ) اآلية القرآنية (إن التفاعل بني نصوص   لروا ت اآلفاق واألنفس، تفاعل حّي، ال يثبت  ، وآ
لعلم، وتفاعله مع التقنيات احلديثة املعاصرة  .واألساطري، والعشوائية الفكرية...، وإمنا 

يقينا، وأن حممدا هو النيب اخلامت، الذي أرسله هللا  ، وأن القرآن كالم هللا  )الوحدانية (إن اإلقرار بـ  
خياط أن  املسلمني،  ودعاة  علماء  على  يفرض  للعاملني،  ومبرجعية  رمحة  العصر،  بلغة  الناس  اآلية  (بوا 

 .، بعيدا عن منظومة الرتاث الديين، والفقه املذهيب السلفي)القرآنية 
 :قرن الواحد والعشرينفما أشده منكرا، أن حيمل اخلطاب الديين للناس، يف ال

ه الباطل (السنة) أن مرجعية اإلسالم وحيان: -  !! وحي إهلي حمفوظ (الكتاب)، ووحي إهلي أ
 !!أن تفرق املسلمني وختاصمهم وتقاتلهم يرجع إىل إرادة هللا، فلو شاء هللا ما فعلوه -
لسيف -  !!أن اإلسالم انتشر 
 !!ان، والقرآن يقول جيلدانيرمجاحملصن والزاين احملصنة أن الزانية  -
قص، خلقها هللا من أجل االستمتاع، وهي اليت أخرجت آدم من اجلنة، وإذا   - أن املرأة خملوق 

ا تقطع صالته، كما يقطعها الكلب واحلمارمرت بني يدي مصلٍّ   !!، فإ
 (ملك ميني)، يوزعن أن منابع الرق مازالت موجودة، وأن أسرى احلروب من النساء يعتربن سبا -

 !على الضباط واجلنود؟
م حيسنون صنعا ا اليوم أدعياء العلم، وهم حيسبون أ   .وآالف الفتاوى، اليت ينطق 

بلغة  احلضارية،  واملستجدات  العاملية،  ت  التحد مع  يتفاعل  قرآين،  فقه  إىل  احلاجة  أشد  يف  إننا 
  .الديين املتخلف، الذي ال يغين وال يسمن من جوعمعاصرة، تقدم حلوال عملية، بعيدا عن اخلطاب 
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 طاعة الرسول بعد وفاة النبي 
يثبت صدق   الذي  اإلهلي  الربهان  على  االدعاء، وإمنا  على  تقوم  ال  اإلهلية،  الرساالت  ُحجية  إن 

بـ   النبيني)  حممدا (خامت  هللا  بعث  ولقد  االدعاء.  قرآنية (هذا  صدق    )آية  عن )نبوته(تثبت  وبالغه   ،
  .هللا، وكانت قرآ يتلى بني الناس إىل يوم الدين

مر   م، فقال تعاىلولقد كان من الطبيعي أن    هللا املعاصرين لـ (النيب) بطاعته، كشرط لصحة إميا
 »:٦٥«النساء / 

ِممَّا قَ « ُدوا ِيف أَنُفِسِهْم َحَرجاً  نَـُهْم ُمثَّ ال جيَِ ْيَت ضَ َفال َوَربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
 النساء  »)٦٥(َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 

ذا األمر هم هؤالء   إن ضمري اخلطاب يف قوله تعاىل (حيكموك)، و(قضيت)، يؤكد أن املخاطبني 
اخلضوع   يكون  له. فكيف  والتسليم  واخلضوع  مباشرة،  الرسول  من  احلكم  مساع  م  مكا الذين كان 

 !والتسليم لـ (النيب) بعد وفاته؟
من هللا تعاىل، و(الرسول) هو املأمور بتبليغ ما نُبئ به من هللا، وعلى الناس    ؤ) هو املنبَّ إن (النيب

  .طاعته، ألنه املبلغ عن هللا رسالته
أما بعد وفاة (النيب)، فلم تعد لطاعته فاعلية، وإمنا الفاعلية للرسالة اليت بلغها، وتعهد هللا حبفظها، 

، ما شاء )النبوة(، اليت احتوت نصوصها من أحداث ومواقف وتشريعات عصر  )اآلية القرآنية (وهي  
 .م الدينهللا أن تضمنه رسالته إىل الناس كافة، يف إطار عامليتها، وفاعليتها إىل يو 

سالم ا ملرء وكفره، لذلك يستحيل أن حيل  إن قضية طاعة الرسول ومعصيته، قضية حمورية، تتعلق 
حمل (النيب) يف هذه القضية احملورية، وأن يتوجه ضمري اخلطاب (حيكموك ـــــ قضيت) إليهم،   )احملدثون(

يف مذاهبهم  حسب  وذلك  النيب،  لسان  على  خرج  ما  معرفة  مسئولية  والتعديل، ويتحملون  اجلرح    
، قضية مذهبية، يتحكم  )اإلسالم والكفر(،  )عة واملعصية الطا(والتصحيح والتضعيف، فتصبح قضية  

 !!فيها أئمة السلف حسب هواهم
م من حتيز ملذهب، أو هلوى متبع، بعيدا عن النظرة  م وتوثيقا إن البشر هم البشر، ال ختلو مرو

لألحداث. الصادقة  ف  الشمولية  عصر  لذلك  أحداث  على  الوقوف  الرتاث  )الرسالة (إن  خالل  من   ،
إىل  أساءت  مصيبة كربى،   ، قر عشر  أربعة  على  يزيد  ما  وبعد  املختلفة،  واملذاهب  للفرق  الديين 

  !!اإلسالم، وضيعت املسلمني
مصادر   من  يديهم  صنعوه  ملا  قيمة  وال  البشر،  لكالم  قيمة  فال  تكلم  إذا  تعاىل  هللا  تشريعية إن 

 !مفرتاة، ولو أمجع عليها الناس مجيعا، فمن أصدق من هللا حديثا؟
حلَْقِّ فَِبَأيِّ (َحِديٍث) بـَْعَد اهللَِّ « ِ ُلوَها َعَلْيَك  ُت) اهللَِّ نـَتـْ َ تِِه) يـُْؤِمُنوَن تِْلَك (آ َ  اجلاثية   »)٦( (َوآ

يستحيل   أمر  فهو  وفاته،  بعد  (النيب)  طاعة  املسلمني  على  يفرض  هللا أمراً  يف كتاب  أجد  مل  إنين 
حتققه، وإمنا وجدت أمرا بطاعة (الرسول) يف حياته وبعد وفاته، وهو أمر ميكن حتققه يف حياة (النيب)،  
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تباع (رسالته) بعد وفاته، من أجل ذلك حفظ رسالته، لعلمه أن (الرسول) سيمو  ت، وأن رسالته و
 .هي اليت ستبقى قائمة بني الناس إىل يوم الدين

يت املذهبيون املغيبون...،   والغريب، أنه مع وضوح هذه الرؤية، كوضوح الشمس يف كبد السماء، 
بطاعة  هللا  أمرهم  وقد  (الرسول)،  لـ  وليس  (النيب)،  لـ  الطاعة  فيجعلون  مواضعه،  عن  الكلم  وحيرفون 

 !!(النيب)(الرسول) بعد وفاة 
م يعيشون مع (النيب) يف عصر الرسالة، يسمعهم ويسمعونه، فإذا   م، أ لقد تصوروا، ملرض يف قلو

السنة  (م، وهم يف حضرته، جيعلون بينهم وبينه وسطاء، ينقلون إليهم ما اصطلحوا على تسميته بـ  
 !!الزمان...، أفال تفقهون، اليت ُدونت بعد وفاة (النيب) بقرنني من )النبوية 

إن هؤالء الوسطاء ظهروا بعد أن ضاعت األمة اإلسالمية، ومتزقت إىل فرق ومذاهب، وكل طائفة 
تعيش داخل منظومتها (السلفية)، ال تعلم شيئا عن رسالة (الرسول)، اليت جاءت لتخرج الناس من  

 !!تعقلون الظلمات إىل (النور)، على مر العصور، وإىل يوم الدين...، أفال 
 »نَ فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا (النُّوَر) الَِّذي أُنزَِل َمَعُه أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحو «

  

 أزمة التابعين والمتبوعين 
إن إثبات حجية املرجعية، اليت يستقي منها (املسلم) معارفه، وثقافته الدينية، فريضة شرعية، حيرم 

تعاىل: «عليه   لقوله  ا،  االلتزام  َواْلُفَؤاَد ُكلُّ عدم  َواْلَبَصَر  السَّْمَع  ِإنَّ  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  لَْيَس  َما  تـَْقُف  َوال 
 . »أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً 

تتقوله تعاىل: «إن   ِبِه ِعْلٌم»َوال تـَْقُف (أي ال  ل على (حرمة) االتباع بغري ، دليبع) َما لَْيَس َلَك 
 .»ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً علم: «

بعني   ) أطرافها  فعلى  (احملرم)،  دائرة  تدخل  عندما  الفكرية،  املشاريع  فورا إن  التوقف  ومتبوعني) 
ذه العشوائية الفكرية (احملرمة شرعا)   عنها!! فإىل مىت سيتعامل املسلمون، مع مقتضيات (اإلسالم)، 

 !اليت نراها على شبكات التواصل االجتماعي؟
م   نولكن الغريب، أن جند من أصحاب املشاريع الفكرية القرآنية، من يقعو  ميا يف هذا (احملرم)، 

هوائهم (التابعني) بغري   ا توافق القرآن، فضلوا وأضلوا  ت) املنسوبة إىل النيب، بدعوى أ حبجية (املرو
 !!علم

يف  أستاذ  منهم  األزهر، كان  جامعة  أساتذة  من  ثالثة  وبني  بيين  مناظرة  حدثت  الثمانينيات،  يف 
ن إطار (القرآن) يف إثبات بطالن حجية ما ُيسمى بعلم احلديث أعلنت فيها أن منهجي، لن خيرج ع

 .احلديث
بري)  الد (عش  دخلت  أين  ذلك،  بعد  الدرس  منها  تعلمت  اليت  املنهجية،  الغلطة  ولقد كانت 

أصر   فعندما  احلديث برجلي!!  ا  أستاذ  (احلديث  حجية  إثبات  ذلك على  على  واستدل  ملتواتر)، 
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لنيات» مين إال أن انفعلت، وخرجت عن منهجي، وقلت له: ولكن    ، ما كانحبديث «إمنا األعمال 
مري املؤمنني يف احلديث، قال: إن هذا احلديث ليس مبتواتر  !!ابن حجر، الذي تلقبونه 

ب خماطبة اخلصم مبا يؤمن هو به، وليس مبا أؤمن أ به، إال   ذه اجلملة كان من  ومع أن تلفظي 
وقال:   اجلملة،  هذه  استغل  الدكتور  من  أأن  يت  فكيف  األحاديث كلها،  حبجية  تكفر  أصال  نت 

ا كلها!!   ا كلها، أو تكفر  قلت داخلها حبديث وتستدل به على عدم حجيتها؟! فإما أن تؤمن 
 !!له: صدقت، أنت على حق، وتعلمت الدرس

لقد درست ما يسمى بعلم احلديث، فرتة طويلة، وكانت هذه الدراسة هي السبب الرئيس الذي 
ا من هذه الدراسة، أن حراس هذا العلم، جعلوا له خمارج   جعلين أكفر حبجيته، وأهم نتيجة خرجت 

ب آخ ، خرجوا من   !!ر كثرية، فإذا أغلقت عليهم 
منه املسلم أقوال النيب أو أفعاله،   يالباطل، حيرم اختاذه مرجعا يستق  هأ إن املصدر املعريف، الذي  

  أو حىت سريته، ألن هللا تعاىل يقول: 
َها َوَما َبَطَن َواِإلْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ  « َا َحرََّم َريبِّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ ) َما ملَْ ُقْل ِإمنَّ هللَِّ ِ احلَْقِّ َوَأْن (ُتْشرُِكوا 

ً (َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اهللَِّ َما ال تـَْعَلُموَن)  .»يـُنَـّزِْل ِبِه ُسْلطَا
إن الذين يؤمنون حبجية (األحاديث) اليت توافق القرآن، وينتقدون األخرى، هؤالء عليهم أن يعلموا 

ه الباطل، حىت ولو كان هذا الباطل حديثا أصدر تشريعي قد  أن (اإلسالم) ُحيرم على املسلم اختاذ م 
  !!واحدا، (ألن احنا مش بنقي رز)

هللا   متحركة (إن كتاب  بسبب  )آية  الكتاب،  دفيت  بني  حمبوسة  ساكنة،  ا  أ للناس  بدت  وإن   ،
نيني) الذين حيملون آليات تفعيلها   !!غياب (الر

، املعاصرة لنا اليوم، برتاث األموات، أو حىت  )اآلية القرآنية ( قة اإلسالم، القائم على فاعلية  فما عال
 !برتاث شهر مضى؟

ُْم ِبَغْريِ ِعْلٍم َأال َساءَ «   !!»َما يَزُِرونَ   لَِيْحِمُلوا أَْوزَاَرُهْم َكاِمَلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن أَْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّوَ
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 بعيدا عن السياسة ... وعدم الشفافية
ما معىن أن يرفع مسلم، (راية) أو (شعار) مجاعة، من اجلماعات الدينية، وكلها (منذ عصر الفنت  
الكربى وإىل يومنا هذا)، لعبت دورا كبريا يف متزيق املسلمني إىل طوائف شىت، وتدعيم أزمة التخاصم  

  والتقاتل بينهم...، وهو مبوقفه هذا، خيالف قول هللا تعاىل: 
  !؟»َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَّقُوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلبَـيَِّناُت َوأُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ َوال «

  يبدو أن هذا (املتدين) ال يعلم، أن مصريه مع هؤالء:  -
 »!!َوأُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ «

وي مجاعة،  إىل  مسلم  ينتمي  أن  معىن  هللا  ما  مع كتاب  اختذت  وقد  (شعارها)،  أو  (رايتها)  رفع 
  !مصدرا تشريعيا، ما أنزل هللا به من سلطان؟

تباعه:   -   يبدو أن هذا (املتدين) ال يعلم، أنه يصر على خمالفة ما أمر هللا 
   » َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِننيَ ِكَتاٌب (أُنزَِل ِإلَْيَك) َفال َيُكْن ِيف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُه لِتُنِذَر ِبِه «
 !!»اتَِّبُعوا َما (أُْنزَِل إِلَْيُكْم) ِمْن َربُِّكْم (َوال تـَتَِّبُعوا) ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ «

ا، وقد رضيت أن تلعب لعبة السياسة  ما معىن أن يدافع مسلم عن مجاعة، ويقاتل يف سبيل نصر
أ أمل  على  يوم(تقية)،  تتمكن  إعادة  ن  من  اإلسالمية (ا،  فشل كل   )اخلالفة  متجاهال  األرض،  إىل 

 !احلركات الدينية (عرب قرون مضت) يف حتقيق ذلك؟
فاعلية   عن  شيئا  يعلم  ال  (املتدين)  هذا  أن  اإلهلية (يبدو  أجل  )السنن  من  أحدا  جتامل  ال  اليت   ،

ا أعطته:     ملته، وإمنا تعمل وفق أسباب، من أخذ 
    »ِويالً فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّة اَألوَِّلَني فـََلْن جتََِد ِلُسنَِّة اهللَِّ تـَْبِديًال َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اهللَِّ حتَْ «
 !؟»فـَيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ أََوَملْ َيِسريُوا ِيف اَألْرِض «

(املتدينون)   يتجاهل  أن  معىن  اإلهلية (ما  هذا )السنن  يف  فاعليتها  على  والوقوف  قوانينها،  وفهم   ،
  !الوجود، فأصبحوا ال يفقهون، وال يبصرون، وال يسمعون..، كالم هللا؟

م مل يقر  ِمْن اجلِْنِّ َواِإلنِس َهلُْم قـُُلوٌب (ال يـَْفَقُهوَن)  «وا قوله تعاىل:  ؤ يبدو أ َ ِجلََهنََّم َكِثرياً  َوَلَقْد َذرَْأ
َا، أُْولَِئَك َكاألَنـَْعاِم َبْل ُهْم أَ  ِ َا، َوَهلُْم آَذاٌن (ال َيْسَمُعوَن)  ِ َا، َوَهلُْم أَْعُنيٌ (ال يـُْبِصُروَن)  َضلُّ أُْولَِئَك  ِ

 .»ْم (اْلَغاِفُلوَن)هُ 
زلت (متدينا)   والسؤال: هل تربأت من الُفرقة واملذهبية، وأصبحت (مسلما) كما أمرك هللا؟! أم ما

 !ين بدين الُفرقة واملذهبية؟تدِ 
 !!يبدو أنك يف حرية من أمرك ... فكن صادقا مع نفسك
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 اآلية القرآنية وفقه إدارة األزمات
عتباره مصدرا معرفيا للدراسة والبحث، وليس (آية  كثري من املسلمني،   يتعاملون مع كتاب هللا، 

ا، إلخراج الناس من الظلمات إىل النور  !!إهلية)، حتمل آليات وأدوات تفعيلها يف ذا
كثري من املسلمني، يعتقدون أن كتاب هللا، صاحل لكل زمان ومكان، فإذا سألناهم: إذن ملاذا مل  

ال من  الناس  أمهات كتب  ُخيرج  إىل  ذهبوا  (املسلمون)؟!  الناس  مقدمة  يف  وطبعا  النور،  إىل  ظلمات 
  !!السلف يبحثون عن اإلجابة 

فإذا نظر إىل ما أسفرت عنه جهود أصحاب الدراسات القرآنية املعاصرة، فلن جند مشروعا قرآنيا  
ت املعاصرة، بصورة (علمية) و(عملي  !!ة)متكامال، يصلح إلدارة األزمات والتحد

وقبل أن يتسرع أحد، مشريا إىل وجود مشروع فالن...، أقول: إن املوجود على الساحة الفكرية،  
،  ) املرأة يف القرآن(ت الذكر احلكيم!! فنجد دراسة عن  دراسات (موضوعية) مفككة، تستند إىل آ

األزمة املعاصرة، هذه الدراسات تقوم على النظر إىل    ، ومعظم...، وعن)املرياث(، وعن  ) اجلهاد(وعن  
 !!!مث تبحث هلا عن حل من القرآن!! وهذه وحدها أزمة 

، نزلت لَتحُكم ال لُتحَكم!! وهذا معناه أن يكون لدى املسلمني (ومن )اآلية القرآنية (إن نصوص  
قبل ظهور األزمات)، رؤية قرآنية متكاملة، للحياة يف ظل الشريعة اإلسالمية، يف مجيع مناحي احلياة،  

 .يشارك يف وضعها خنبة من علماء العصر، من كافة التخصصات العلمية 
ا أحكام إهلية  إن أحكام الشريعة القرآنية، منظومة متكاملة، وبناء حمكم، وحدود حيرم تعدّ  يها!! إ

من  العديد  يف  هللا  حدود  تعدي  من  التحذير  ورد  ولقد  الدين.  يوم  إىل  الناس  بني  قائمة  بتة، 
 :ية، ومن ذلك قوله تعاىل يف سورة النساء، بعد بيان أحكام (املرياث)السياقات القرآن

َخاِلِدينَ « َاُر  ْ اَأل َحتِْتَها  ِمْن  َجتْرِي  َجنَّاٍت  يُْدِخْلُه  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  (يُِطْع)  َوَمْن   ( اهللَِّ (ُحُدوُد  ِفيَهاتِْلَك    
راً (َخاِلداً    ) ١٣(َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم   َ ِفيَها) َوَلُه  َوَمْن (يـَْعِص) اهللََّ َوَرُسوَلُه، َو(يـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه) يُْدِخْلُه 

 »)١٤(َعَذاٌب ُمِهٌني 
ت، من جعلوا مرياث املرأة مساو ملرياث الرجل؟  !فهل قرأ هذه اآل

القطعية):   (الداللة  بـ  تعاىل،  هللا  يقل  األُنثـََيْنيِ «أمل  َحظِّ  ِمْثُل  من »لِلذََّكِر  (الفرض)  هذا  أليس  ؟! 
ت، اليت يواجهها املسلمون؟! أال يعلم من   حدود هللا اليت حيرم تعديها، مهما كانت األزمات، والتحد

 !خلق؟
القر  هذه  أصحاب  على  العلمي،  البحث  أصول  ووفق  يُوقفو   ءاتا لذلك،  أن  الشاذة،  ا القرآنية 

حكام املرياث كلها (مل ت املواريث منظومة متكاملة، (شجرة  ؟مرياث املرأة فقط)  اذاالعمل  ! إن آ
تكونوا  جذرها،  من  الشجرة  فاقطعوا  األجزاء،  قي  على  يؤثر  منها،  جزء  يف  عبث  فأي  املواريث)، 

  !!منطقيني مع أنفسكم

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٢٢

فإذا   متكاملة،  قرآنية  برؤية  إال  تعاجل  لن  اليوم،  املسلمون  يواجهها  اليت  ت  والتحد األزمات  إن 
، فوق ما هم  )َمِعيَشًة َضنكاً (املسلمون  غابت هذه الرؤية، وغاب املشروع وآليات تفعيله...، فلينتظر  

  !!فيه
اآلية  (ب من نصوص  ج علينا (الدجال)، يطلإن من عالمات قدوم هذه املعيشة الضنك، أن خير 

، أن تواجه هذه األزمات بـ (عصى موسى)، وإال ال بديل عن حتريفها لتتماشى مع احلداثة  )القرآنية 
 !!واملعاصرة

ت احلسية   !!وهللا العظيم...، لقد انتهى عصر اآل
 قَاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين « –  »ِة َأْعَمىَوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَيامَ «

تـَُنا) فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى«– َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصرياً» َ  !!»قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك (آ
  

 ن الفرق بين المسلم والمتديّ 
  :املسلم): من شهد شهادة (علمية)(
 .الوحدانية، املنشورة يف اآلفاق واألنفسأنه ال إله إال هو، من خالل دالئل  - 
  .أن القرآن، هو كتاب هللا، الذي أنزله على نبيه اخلامت حممد، عليه السالم - 
هو    -  القرآن  املسلمون  )اآلية (أن  ميلك  ال  واليت  حممد،  هللا  رسول  (نبوة)  صدق  على  الدالة   ،

 !!غريها، إلثبات صدق (نبوته)
(العلمية) الشهادة  هذه  أساس  يقيم وعلى  دينا،  (اإلسالم)  اختذ  قد  (مسلما)،  اإلنسان  يصبح   ،

 .حياته، على أساسه، يف كافة شؤونه
أما (املتدّين): فهو من اختذ (دينا)، ودان به، يف كافة شؤون حياته، ولكن..، هل كل (املتديّنني)  

  !(مسلمون)؟ 
يه الرسول والذين آمنوا هل اإلسالم الذي عليه (املسلمون) اليوم، هو ذات اإلسالم، الذي كان عل

معه؟! هل (املتديّنون) اليوم، اختذوا (الدين) الذي ارتضاه هللا تعاىل للناس كافة، منهجا، وشريعة، يف  
م؟  !كافة شؤون حيا

فهمه   الذي  الدين،  هذا  و(املذهبية)،  (الُفرقة)  بدين  يدينون  (متديّنون)،  اليوم،  املسلمني  إن 
مهات الكتب، بعد وفاة النيب مبا ال يقل عن قرنني من الزمن، وهذا  (السلف)، ودّونوه يف ما يُعرف 

 !!هو (الدين) الذي اتبعه (املتديّنون)، بعد أحداث الفنت الكربى، وإىل يومنا هذا
على  إسالمهم  يقيموا  مل  املختلفة،  الدينية  واجلماعات  والطوائف،  واملذاهب،  الفرق،  أتباع  إن 
ء)، اليت تُلقى يف أذن املولود، فيصري مسلما بـ (الوراثة)،   الشهادة (العلمية)، وإمنا على شهادة (اآل

  وعندما يكرب، يقول، كما قال الذين من قبله: 
َ عَ « َء َ َ آ َّ َوَجْد رِِهْم ُمْهَتُدونَ ِإ َ َّ َعَلى آ  !!»َلى أُمٍَّة َوِإ
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يؤد فهم  (وراثة)،  الوحدانية  شهادة  (املتديّنون)،  محل  ( لقد  والزكاة، كواجب  الصالة  يريدون ون 
)، والصيام (شهر كل سنة)، واحلج والعمرة (من استطاع)..، ويف هذا كله، يتبعون فهم التخلص منه

 !!الشريعة (بغري علم)..، فهل هذا هو (الدين اإلسالمي) واجتهادات أئمة مذاهبهم هلذه
إن إثبات حجية املصدر، الذي يستقي اإلنسان منه تديّنه، فريضة شرعية، حيرم عليه عدم االلتزام  

  ا، لقوله تعاىل: 
 .»أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ «

إن إثبات حجية (الدين اإلسالمي)، ومرجعيته اليت ُتستقى منها نصوصه..، مسألة علمية..، ذلك  
ئهم،  نفسهم) تديّنهم على (علم)، وليس اتباعا آل أن اإلسالم (علم)، واملسلمون (علماء)، أقاموا (

 .ملعاصرةوتقليدا أعمى، ألصحاب التوجهات الفكرية ا
ِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ « ٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ «   -   »َقْد َفصَّْلَنا اآلَ ٍت ِإنَّ ِيف َذلِ «  -   »ِإنَّ ِيف َذِلَك آلَ َك آلَ

ٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن»ِإنَّ ِيف َذلِ «   -   ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن» ِت ِلَقْوٍم يـَْفَقُهو َقْد َفصَّْلنَ «  -   َك آلَ َقْد  «  - َن»  ا اآلَ
ِت لَِقْوٍم َيذَّكَُّرونَ   !!»َفصَّْلَنا اآلَ

 
 اإلسالم السياسي وأزمة اإلسالم القرآني 

إن معظم املسلمني، يعتقدون أن اإلسالم الذي هم عليه اليوم، هو اإلسالم الذي كان عليه رسول 
هللا وصحبه يف عصر الرسالة، وهذا فهم خاطئ، يرجع إىل عدم علمهم بتاريخ (اإلسالم السياسي)، 

(ت   عفان  بن  عثمان  الثالث  اخلليفة  مقتل  بعد  بذوره  ُوضعت  بعد  ٣٥الذي  شجرته  ومنت  هـ)، 
(ت  أح طالب  أيب  بن  علّي  الرابع  اخلليفة  فيها  شارك  اليت  الكربى)،  (الفنت  مث كربت  ٤٠داث  هـ)، 

 !!هـ)٦٥٦ - ٤١وامتدت فروعها املتشابكة، على أيدي خلفاء الدولتني، األموية والعباسية (
األموية  اخلالفة  صنعته  الذي  السياسي)،  (اإلسالم  هذا  إىل  ينتمون  اليوم،  املسلمني  معظم  إن 

ت الذكر احلكيم، وما ١٣٢  - ٤١( ت، وتفسريات آل هـ)، وقام على ما نسبه الرواة إىل النيب من روا
وضعه أئمة املذاهب الفقهية من أحكام وفتاوى، ملواجهة اإلشكاالت العقدية والتشريعية، اليت ظهرت  

) اجلمل  يف:  وقعت  اليت  الكربى  املذابح  وبعد  الثالث،  اخلليفة  مقتل  وصفني٣٦بعد  (هـ)،  هـ)، ٣۷ 
القتل (هـ)..، وراح ضحيتها آالف املسلمني، واليت اقتضت أن يكون هناك خمرج ألزمة  ٣۸والنهروان (
 !!)سبق اإلصرار والرتصد عالعمد، م

هـ) فوجدت أمامها ترا مذهبيا ضخما، حيمل كّما هائال ٦٥٦ - ١٣٢مث جاءت الدولة العباسية (
محلت   فقهية  ومنظومة  ت،  الروا على من  احلواشي  تفرعت  مث  وشروحهم،  املذاهب  أئمة  اجتهادات 

عتباره  بتدوينه،  فسمحت  النبوية)،  (السنة  سم  ذلك  وكل  احلواشي،  على  واهلوامش  الشروح، 
  !!املصدر الثاين للتشريع، املبني واملكمل ألحكام القرآن
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دا من كتاب هللا، وإمنا سن  )سبق اإلصرار والرتصد  عالقتل العمد، م(د (مطلقا) ألزمة  إنك لن جت
ستجد كل األسانيد والفتاوى يف هذا املصدر الثاين للتشريع، الذي رفعت عليه كل فرقة راية (السنة  

  !!النبوية)، مبا يوافق مذهبها يف اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف
ت الذكر احلكيم، ما جاء   وإن من أخطر ما محله هذا املصدر التشريعي من فتاوى، وتفسري آل

دائرة   من  فيه  املشاركني  وإخراج  للدماء،  سفك  من  حدث  ما  اإلصرار (يربر  سبق  مع  العمد  القتل 
ية قرآنية واحدة، خترج املشاركني يف هذه األحداث)والرتصد من    ، بعد عجز من صنعوه، عن اإلتيان 

 !!)القتل العمد مع سبق اإلصرار والرتصد(دائرة 
لقد ذهبوا إىل آية قرآنية، ال عالقة هلا، ال من قريب وال من بعيد، مبا حدث من جمازر يف هذه 

  األحداث، واعتربوها هي املخرج من هذه األزمة، واآلية هي قوله تعاىل يف سورة احلجرات: 
نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى اُألْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّيت  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمْن اْلُمْؤِمنِ « َني اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ

ْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اهللََّ حيُِ  ِ نَـُهَما    »بُّ اْلُمْقِسِطنيَ تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل أَْمِر اهللَِّ فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ
على  بقائهم  مع  بعضا،  بعضهم  دماء  املسلمني  سفك  جواز  على  دليال  اآلية  هذه  اعتربوا  لقد 

، ختاصميعين تتحدث عن  (عن طائفتني من املؤمنني اقتتلوا  اإلميان، واحلقيقة أن هذه اآلية تتحدث  
ن، ، فأمر هللا الطرف الثالث، الذي هو النظام احلاكم، الذي ميلك السلطا)وليس عن معارك حربية 

»َحىتَّ «والقوة املرهوبة، أن يتدخل لردع الطائفة الباغية:   ، ولو كان السياق يتحدث   َتِفيَء ِإَىل أَْمِر اهللَِّ
  عن معارك حربية، ُتسفر عن آالف القتلى، كما حدث يف الفنت الكربى، ما قال بعدها:  

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبْنيَ «  ».َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ ِإمنَّ
النظام احلاكم، ضد خليفة املسلمني،   ضد  أصال  قامت  ها  موقعة (اجلمل)، وجد نظر إىل  فإذا 
ا هي اليت تتدخل لتفصل بني الطائفتني املتنازعتني!! ولكن   أي ضد القوة املرهوبة، اليت من املفرتض ا

ما، ويف جرائم جنائية، مع سبق اإلصرار والرتصد، فهذا ُيسأل عنه قضاة  أن يستمر سفك الدم اء أ
(قتال  يعترب  للدماء،  سفك  من  حدث  ما  هل  ومتأخرين،  متقدمني  مسلمني،  وغري  مسلمني  العامل، 

  !عمدا مع سبق اإلصرار والرتصد)، أم ماذا نسميه؟
ا   إ وتشريعية كربى،  عقدية  أزمة  الكربى،  الفنت  أحداث  ريخ إن  يف  واحليوي،  األساس  احملور 

(اإلسالم السياسي) الذي يعيش بداخله املسلمون منذ قرون من الزمن، لذلك فهو ال ينفصل عما 
خمطط وما كان  واليمن..،  وليبيا،   ، وسور العراق،  يف  اليوم،  حوهلم  مصر،    احيدث  يف  حيدث  أن  له 

  !!واحدةفاملرجعية الدينية التشريعية هلذا (اإلسالم السياسي) 
إن املصدر التشريعي الثاين، الذي محل اسم (السنة النبوية)، ليأخذ قدسية يف قلوب أتباع الفرق،  
املذهبية  التوجهات  تليب كافة  وفقهية  سياسية  ظروف  يف  ُصنع  الدينية..،  واألحزاب  واجلماعات، 

مج شريعة،  أنصار  أو  سنة  أنصار  جهادية،  سلفية  أو  سلفية  سواء كانت  أو  املختلفة،  شرعية  عيات 
حممدية..، فكلها إذا حان وقت النفري، سيتحالفون على قلب رجل واحد للقتال ضد الكافرين، مث 

 !!بعد أن يتمكنوا، يقاتل بعضهم بعضا..، وهذا بشهادة (اإلسالم السياسي)
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ولقد استغلت القوى العاملية، تفرق املسلمني وختاصمهم، وتكفري بعضهم بعضا، خلدمة مصاحلها 
والتفجريات  يف   العامل،  يف  مكان  أي  يف  الدينية،  اهلوية  بسبب  اليوم  تسفك  اليت  فالدماء  املنطقة، 

سم (اإلسالم)، وحتت راية (ال إله إال هللا     –االنتحارية، وكافة صور اإلفساد يف األرض اليت حتدث 
ييدها، وتدعيمها..، والقتل م  حممد رسول هللا)، كل هذا حيدث مبباركة هذه القوى و جنازا ة سعداء 

م على   م على يقني أ يف الدنيا، وينتظرون احلور العني يف اآلخرة، وال يفعلون ذلك إال إذا كانت قلو
احلق، وقد بّينا أن هذا احلق هو (اإلسالم السياسي) وليس (اإلسالم) الذي كان عليه النيب وصحبه،  

 !!الذين رضي هللا عنهم
عن احلق، أن يبحث عن نشأة الفرقة اليت ينتمي إليها، ويساعده إن على املسلم اجلاد، الباحث  

(السنة   محلت  ا  أ يّدعون  اليت  الكتب  أمهات  أصحاب  ووفاة  ميالد  ريخ  إىل  النظر  ذلك،  على 
النبوية)، ليتأكد بنفسه، أن عصر النبوة، وعصر اخلالفة الراشدة، مل يعرفا شيئا عن هذه الكتب، وال  

ا    !!عن أصحا
: لقد كانت هناك صحف مدونة، ولكن ليست جممعة...، نقول هلم: إذن فلماذا مرت  سيقولون

الصحف اليت دّون فيها (القرآن) بسالم، من عصر النبوة إىل يومنا هذا، ومل متر هذه الصحف بسالم،  
  !إال بعد أن دّونت (مذهبيا) يف الكتب، بعد وفاة النيب بقرن ونصف قرن من الزمن؟

يعي، وسط هذه األزمة التخاصمية التكفريية، اليت سرت يف دماء أتباع الفرق  ولقد كان من الطب
، وهي أن  )التقيَّة (ما اصطلح على تسميته بـ    )الفقه السياسي(ذاهب املختلفة، أن تفرز منظومة  وامل

  سياسية!!خيفي املرء حقيقة ما يف قلبه جتاه اآلخر، لتحقيق مصاحل شخصية أو دينية أو 
هذه   وراء  ختتفي  لعلها  )التقيَّة ( واليوم  الدينية،  واألحزاب  واجلماعات  األهلية،  اجلمعيات  ، كافة 

ت الربملا  !!نية)تستطيع أن تفعل شيئا يف الكارت األخري الذي تبقى معها، وهو (االنتخا
مأخذ   السياسي)  أزمة (اإلسالم  خذوا  وأن  وينتبهوا،  م،  سبا من  يصحوا  أن  املسلمني  على  إن 
مصيبة كربى  أمام  ألننا  لدميقراطية..،  وال  السياسية،  اإلنسان  حبقوق  هلا  عالقة  ال  فالقضية  اجلد، 

متكن يف األرض، امسها (اإلسالم السياسي)، الذي سيسحق كل هذه األنظمة السياسية أمامه، إذا  
 !!ألنه ال يعرتف إال بنظام واحد فقط، امسه (اخلالفة اإلسالمية)، ودولة (اإلسالم)

ولكن هل هي دولة (اإلسالم) اليت أسسها رسول هللا وصحبه، الذين رضي هللا عنهم، أم هي دولة  
فة)، األمر  (اخلالفة) اليت قامت على دماء الفنت الكربى؟! قطعا، ودون أدىن شك، هي دولة (اخلال
 !!الذي يقتضي أن تُقتلع عروق هذا (اإلسالم السياسي)، وأصوله، وفروعه، من حياة املسلمني

ا كلها (تقيَّة)..، قبل أن تُغسل   فال حتدثين عن مصاحلة، وال عن مبادرات وتنازالت وصفقات، أل
)، الذي مل يصنع على  قلوب وشرايني أتباع هذه الطوائف الدينية مجيعها، من هذا (اإلسالم السياسي

ويستقو  يفعلون،  ال  ما  يقولون  (منافقني)،  إال  العصور  قبل و مر  من  وقد كانوا  الكربى،  لقوى  ن 
 !!ُيكفرون من يواليهم

  اللهم إين بلغت، اللهم فاشهد
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 ؟!لماذا لم يعتنقوا اإلسالم
ماسلمان)،   و(جوزيف  هارت)،  (مايكل  من  شهادات كل  التاريخ  سجل  ...  لقد  و(المارتني) 

ريخ البشرية، بل   م، أن رسول هللا حممدا، هو أعظم شخصية أثرت يف  وغريهم، ممن ذكروا يف مؤلفا
 !!وكان يف مقدمة عظماء العامل

وجاء املستشرق اإلجنليزي (آرثر أربريي)، وترجم القرآن، وكان يقول: إنين أشعر وكأنين أستمع إىل  
 !!هلا قليبسيمفونية موسيقية رائعة، يهتز 

 !والسؤال: ملاذا مل يعتنق هؤالء اإلسالم؟
يف   مجع  أنه  حىت  ليفه  يف  أبدع  قد  وأنه  حممد،  ليف  من  القرآن  أن  يعتقدون  م كانوا  أل أوال: 
قلوب  يف  قدسية  ليأخذ  هللا  إىل  نسبه  وقد  السابقة،  اإلهلية  الكتب  يف  جاء  ما  واحد، كل  كتاب 

عظيما ومب شخصا  القلوب، فكان  له  اهتزت  يف صياغته البالغية والشعرية حىت  وأبدع  دعا، أتباعه، 
لضرورة   !!تباعه، ألن العظماء كثريوناوليس 

ت احلسية، فلم جيدوا هلذا القرآن فاعلية على أرض الواقع تثبت أنه  آل م ال يؤمنون إال  نيا: أل
  !!من عند هللا (وليس من عند حممد)

وي الصدور،  يف  ما  ويشف  النور،  إىل  الظلمات  من  الناس  ُخيرج  القرآن  هذا  أن  جيدوا  غري حال مل 
ليف  م أن يكون هذا القرآن من  املسلمني إىل األفضل، ورمحة للعاملني...، فكان األقرب إىل قناعا

 !!حممد، خاصة بعد أن تفرق أتباعه بعد وفاته، ولو كان القرآن من عند هللا ما تفرقوا
ول املادية،  ملعايري  جودته  تقاس  بشري،  القرآن كمنتج  مع  تعاملوا  م  أل إهلية،  لثا:  يس كرسالة 

ا من عند هللا ا (اآلية) الدالة على أ  !!محلت يف ذا
يف   املكذبون  فعل  فقالوا: «وكذلك  الرسالة،  يـَُعلُِّمُه ِإنْ عصر  َا  وقالوا: «ِإمنَّ اْلَبَشِر»،  قـَْوُل  ِإالَّ  َهَذا   

وقالوا:  َبَشٌر» ُمتْلَ «،  َفِهَي  اْكتَـتَـبَـَها  اَألوَِّلَني  َعَليْ َأَساِطُري  َوَأِصيًال»ى  ُبْكَرًة  القرآن    ِه  ن  يعرتفوا  ومل   ،...
 !!(آية إهلية)

 :رابعا: ألنه إذا أراد أحدهم أن يدخل يف اإلسالم، وأن يسجل ذلك يف هويته
  !ـ فهل خيتار أكثر الفرق اإلسالمية عددا، أو قوة، فيعتنق مذهبها؟ 

  !هر إسالمه على هذا األساس؟ـ أم يدرس مذاهب الفرق كلها، مث خيتار منها ما يعجبه، وُيش
ب  به الوحيد،   !؟)اآلية القرآنية (ـ أم أن عليه أن يبدأ الطريق من أوله، ويدخل اإلسالم من 

ولكن السؤال: أية مؤسسة حكومية ستقبل، أن ُيشهر هذا الشخص إسالمه أمامها، دون أن يُقر  
بع ملذهبها الديين؟  !نه 

ا حقا مأساة أمة، ختلت    !!عن مسئوليتها يف إقامة الدين، وتفرقت فيهإ
  »َشرََع َلُكْم ِمْن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه نُوحاً «
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َنا إِلَْيكَ «   » َوالَِّذي أَْوَحيـْ
َنا بِِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى «   »َوَما َوصَّيـْ
  »َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ «
  »اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيهِ َكُربَ َعَلى «
ُ َجيَْتِيب إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيبُ «   » اهللَّ
نَـُهمْ «   » َوَما تـََفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بـَْغياً بـَيـْ
نَـُهمْ َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبَِّك ِإَىل َأَجٍل  «   » ُمَسمًّى َلُقِضَي بـَيـْ
  » َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ «

 
ُ إِالَّ بِاْلَحقِّ   َوال تَْقتُلُوا  َّ َم   النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

م، وأ ال أستطيع نشر موضوع   الدماء مازالت   ي، وأمام)كنتم خري أمة أخرجت للناس(عدة أ
سم (اإلسالم)، وحتت راية (ال إله إال هللا)   !!ُتسفك بغري حق، 

لشيات (عسكرية)، أن هذه  ي(سياسية)، أو م  أحزا  ىماء بقرار (سياسي)، وتر عندما ُتسفك الد
القوى، أما عن    الدماء ُسفكت بغري حق، فتخرج لتثأر هلا…، فهذه (أزمة سياسية)، حيسمها ميزان

ا عتبارها (لعبة حقيقتها وأسبا …، فهذا أمر ال يعلمه إال هللا، والقائمون على إدارة هذه األزمة، 
 !!سياسية)، ساحتها (املطبخ السياسي)

إميانية)،   (منظومة  فهذه  هللا)،  إال  إله  (ال  راية  وحتت  (اإلسالم)،  سم  الدماء  ُتسفك  عندما  أما 
 !!)، تقوم على ميزان (احلق والعدل)، قبل ميزان القوى، واخلربة السياسية حتكمها (شريعة قرآنية 

إن ميزان (احلق والعدل)، مرجعيته هي (اآلية القرآنية)، وليس (الرواية البشرية)، والذين يسفكون  
 !!الدماء بغري حق، ال يستندون إىل شريعة (اآلية القرآنية) وإمنا إىل شريعة (الرواية البشرية)

اختذوا (الرواية البشرية) مصدرا تشريعيا يسفكون به الدماء بغري حق، هؤالء هم الذين فرقوا   والذين
 !!دينهم وكانوا شيعا، الذين حكمت عليهم نصوص (اآلية القرآنية) بـ (الشرك)

فهل يعلم الناس، وخاصة أتباع الفرق واملذاهب املختلفة، أن التفجريات الدموية اليت يشهدها العامل 
 !!حتت راية (ال إله إال هللا)، يقوم على التخطيط هلا، وتنفيذها، (مشركون) وليسوا (مسلمني)؟ أمجع،

اإلسالميني)،والذين  من(املفكرين  قلوب(املذهبيني)،وكثري  يف  احلقائق  تزييف  يف  الشيطان  جنح  لقد 
م مرض) هلل،وهم حيسبون.. يف(قلو م مسلمون ،فأحلوا ما حرم هللا،وحرموا ما أحل هللا،فكفروا   !!!أ

نـَْيا» ـ «َوُهْم َحيْسَ  َألْخَسرِيَن أَْعَماًال» ـ «الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ ِ ُْم  «ُقْل َهْل نـُنَـبُِّئُكْم  َّ ُبوَن َأ
ِت َرِِّْم َوِلَقائِِه» ـ   َ ِ «َفَحِبَطْت َأْعَماُهلُْم» ـ «َفال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً» ـ «أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا 

ِيت َوُرُسِلي ُهُزواً  َ ً» ـ «َذِلَك َجزَاُؤُهْم َجَهنَُّم ِمبَا َكَفُروا» ـ «َواختََُّذوا آ  !!»اْلِقَياَمِة َوْز
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 ا ا وإيمانيً المغيّبون إسالميً 
أحداث   من  العرب  خذوا  ومل  الدرس،  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أتباع  املسلمون،  يتعلم  الفنت  (مل 

، اليت مزقت أمتهم، ومل يقفوا على فاعلية األوامر اإلهلية احلاكمة لسنن التغيري، فظلت سنن  )الكربى
ا وهي شاخصة أمام أعينهم  !!(التغيري السليب) تعمل فيهم، ال يرو

 !!… ماتت قلوب املسلمني،بعد أن تعطلت آليات عملها:آليات التفكر،والتدبر،والتعقل،والنظرلقد 
الكونية   السنن  مع  تتعامل  أن  واستطاعت  العرب،  وأخذت  الدرس،  العظمى  القوى  تعلمت  لقد 

  .وتسخرها، فوصلت إىل ما وصلت إليه اليوم، من تقدم يف مجيع جماالت العلوم املختلفة 
الق تعلمت  واخرتقت لقد  وختاصمهم،  وتفرقهم  املسلمني  ختلف  واستغلت  الدرس،  العظمى  وى 

ما  ليحاربوا  والسالح،  ملال  ا  أصحا وأمدت  السياسية،  ا  توجها لصاحل  ووظفتها  م،  قلو
م الدينية، وها حنن نرى مثار هذا االخرتاق على أرض الواقع  !!(اإلسالم) من الداخل، وعرب مؤسسا

ملقد فرح املسلمو   !!ن بتخلفهم وتفرقهم وختاصمهم، ومبا تفعله القوى العظمى يف حيا
أداء   على  احملافظة  هو  أصبح  (اإلسالم)  وأن  وختاصمهم،  وتفرقهم  بتخلفهم  املسلمون  فرح  لقد 
وكلما  واملساء،  الصباح  يف  النيب  على  والصالة  مغّيبون)  (وهم  الزكاة  وأداء  ساهون)،  (وهم  الصلوات 

 !!بون النبوة)ذكر امسه (وهم حيار 
انتظار   إال  يفعلونه،  ما  ذلك  بعد  وليس  وختاصمهم،  وتفرقهم  بتخلفهم  املسلمون  فرح  لقد 

 !!(املهدي)، ليضع عنهم إصرهم، واألغالل اليت عليهم، وليخرجهم من معيشتهم (الضنك)
 !!املصري  أيها (املغّيبون)استيقظوا قبل يوم احلساب،واخلعوا ثوب(اإلجرام)قبل أن ختلعه(جهنم)وبئس

َ َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا (اْلُقْرآَن) َمْهُجوراً»   «وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدّواً   - «َوقَاَل الرَُّسوُل 
ً َوَنِصرياً»   ِمْن (اْلُمْجرِِمَني) وََكَفى ِبَربَِّك َهاِد
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 الطريق إلى هللا
به الصحيح، وهوإن دخول املرء   :اإلسالم، جيب أن يكون من 

دالئل  بفاعلية  إقراره  بعد  وذلك  هللا،  إال  إله  ال  أنه  وراثية)  علمية (وليس  شهادة  يشهد  أن  أوال: 
 .الوحدانية يف هذا الكون

نيا: أن يعلم أن هذا اإلله يستحيل أن خيلقه ُسدى، وأنه البد من وجود حكمة من خلقه، وأن  
تحيل أن يقف عليها إال بوجود صلة بينه وبني خالقه، وأن هذه الصلة شاءت إرادة هذه احلكمة يس

لرساالت، اليت تبني للناس الطريق إىل صراط   اخلالق أن تكون عن طريق «النبوة»، وإرسال الرسل 
م املستقيم  .ر

أقام هذه الصلة  لثا: أن يعلم (بعد حبث ودراسة)، أن القرآن هو الكتاب اإلهلي الوحيد، الذي  
 .بني الناس وخالقهم، وأنه حقا كالم هللا الذي محل شريعته الواجب على الناس اتباعها
 .رابعا: أن يتبع كل ما جاء يف هذا القرآن، بعد أن آمن بصحة نسبته إىل هللا تعاىل

 :وهنا ... ال أظن، أن الذي أقام إسالمه على هذه املنهجية العلمية، سيشغله السؤال
، وإمنا الذي سيشغله هو كيف يفهم هذا القرآن،  من أن هللا أراد كذا أو كذا …  )احلكمة (  ما هي

 .ألدوات اليت نص عليها القرآن ذاته
هذا هو الطريق، الذي جيب أن يسلكه املرء، إذا أراد أن يعرف ربه، ويقف على شريعته، ويعلم أن 

 .الذي خلقه هو وحده الذي يهديه
ُتْم تـَْعُبُدونَ قَاَل «   » أَفـَرَأَيـُْتْم َما ُكنـْ
ؤُُكْم األَْقَدُموَن»« َ   أَنـُْتْم َوآ

ُْم َعُدوٌّ ِيل ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمَني» َّ   «فَِإ
  «الَِّذي َخَلَقِين فـَُهَو يـَْهِديِن»

  «َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِين َوَيْسِقِني»
  «َوِإَذا َمرِْضُت فـَُهَو َيْشِفِني»

  «َوالَِّذي ُميِيُتِين ُمثَّ ُحيِْيِني»
   «َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِيل َخِطيَئِيت يـَْوَم الدِّيِن»
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 ِلَم تَقُولُوَن َما ال تَْفعَلُونَ 
املسلمون   ورث  ومو )اإلسالم(لقد  أقواال،  عن  ،  مبعزل  وكتبا،  الصاحل(اعظ،  فتخلفوا  )العمل   ،

األمم   على  عالة  أمة  وأصبحوا  (خري  مصري  (التخلف)  هذا  فلماذا كان  املسلمة)،  (غري  املتقدمة 
  !أخرجت للناس)؟

حيمله   هللا  فكتاب  واخلطب،  والكتب  ألفكار  يكون  لن  اجلنة  دخول  وهم  إن  مجيعا،  املسلمون 
رسوهلم حممد، فلماذا أصبحوا يف ذيل التقدم    )نبوة(ته الدالة على صدق  ، وآي)كالم هللا( يعلمون أنه  
 !احلضاري؟

، نزلت لتخرج الناس من الظلمات إىل النور، فهل أخرج املسلمون الناس  )آية قرآنية (إن كتاب هللا  
 !من الظلمات إىل النور، أم هم الذين خرجوا من النور إىل الظلمات، بتفرقهم وختاصمهم وتقاتلهم؟

أَنزَْلنَ   - الر  « إِلَْيَك  ِكَتاٌب  النُّوِر    - اُه  ِإَىل  الظُُّلَماِت  ِمْن  النَّاَس  َرِِّْم    - لُِتْخرَِج  ِصرَاِط    - ِِْذِن  ِإَىل 
 .اْلَعزِيِز اْحلَِميِد»

، وفاعليتها يف إخراج الناس من )اآلية القرآنية (ؤمن)، الذي أقام دينه على نصوص  إن املسلم (امل 
)  عمله الصاحل(عن إميانه، وال ينفصل إميانه و  )عمله الصاحل(مات إىل النور، يستحيل أن ينفصل  الظل

َرُهْم» َ ر املرتتبة على هذا العمل، تدبر قوله تعاىل: «َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآ  .عن رؤية مستقبلية لآل
عمله على  فقط  ليس  حماسب  اإلنسان  أن  تعين  َرُهْم)،  َ (َوآ (املمتدة  إن كلمة  ره  آ على  وإمنا   ،

تضمن   )متابعة (، وعلى  )شاملة   خطة تنموية (ن عمال صاحلا، فيجب أن يقوم على  املفعول)، فإذا كا
 .)التنمية املستدامة (، وهو ما يُعرف اليوم بـ ) الصالح(عدم احنراف العمل عن صفة 

هلل، ويعملون الصاحلات، ويقيمون أحكام  م يؤمنون  ولكن املسلمني، قرو من الزمن، يقولون إ
 !..، فأين إذن املشكلة؟.الشريعة، ويعلمون جيدا كل احلقائق السابقة 

فرق  )كربىالالفنت  (لقد كانت   إىل  املسلمني  فرقت  اليت  والعظمى،  الكربى،  املشكلة  هي   ،
متقاتلة  متخاصمة  بعد ومذاهب  األعقاب  على  االنقالب  من  هللا  رسول  (صحابة)  هللا  حذر  وقد   ،

 !!وفاة النيب، ومع ذلك حدث االنقالب، وُسفكت الدماء بغري حق، مع سبق اإلصرار والتعمد
بعو التابعني) …، إىل رشدهم، ونبذوا التفرق والتخاصم والتقاتل؟!  فهل رجع (التابعون)، أو (

نيا للتشريع، محل تراثها الديين، من (ال)!! بل أيّدوا التفرق،   ودّعموه، واختذت كل فرقة هلا مصدرا 
ت الذكر احلكيم، وفتاوى ويالت آل ا هي  .(أحاديث) منسوبة إىل النيب، و ..، وكل ذلك إلثبات أ

 !!الفرقة الناجية 
ا املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أتباع  املسلمون،  يتعلم  أمل  من  العرب  خذوا  ومل  الفنت (حدث  لدرس، 

اليت مزقت أمتهم، وفرقت دينهم، فظلت سنن التغيري (السليب) تعمل فيهم، إىل يومنا هذا،   )الكربى
وهي ا  يرو هجروا    ال  لقد  أعينهم!!  أمام  الدين، )القرآنية اآلية  (شاخصة  يوم  إىل  املفعول  املمتدة   ،

  !!فذهبتهم خرييتهم
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املسلمون على أداء الصلوات (وهم ساهون)، وأداء الزكاة (وهم ، أن حيافظ  )اإلسالم(لقد أصبح  
بعد   عليهم  ما  مث  لنبوة)،  هلم  عالقة  النيب (وال  على  البيت (وهم مغيّبون)، والصالة  الهون)، وحج 

م، وعلى أرضهم، نيابة عنهم  !!ذلك إال االنتظار، حىت حيضر (املهدي)، ويقيم هلم (دين هللا) يف قلو
املس يتعلم  ظهورهمل  وأعطوا  الدرس،  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أتباع  من لمون،  هلم  هللا  لتحذير  م 

 !!، إن هم أصروا على تفرقهم يف الدين)الشرك(الوقوع يف 
هلل تعاىل فهل يعلم أتباع الفرق واملذاهب املختلفة ذلك؟   !إن التفرق يف الدين شرك 

  :فلنتدبر قوله تعاىل يف سورة النور
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ «   »َوَعَد اهللَّ
 َلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم»لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم ِيف اَألْرِض َكَما اْسَتخْ «

  »َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهْم الَِّذي اْرَتَضى َهلُمْ  «
 » َخْوِفِهْم أَْمناً َولَيـَُبدِّلَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد  «

ذا الوعد   :مث تدبر جيدا، الشرط الذي اشرتطه هللا تعاىل للوفاء 
 » يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئاً «

 :مث تدبر جيدا ماذا قال هللا بعدها
 »َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَأُْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقونَ «

ِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئًا»، مث انظر من هم الذين حيذرهم هللا من تدبر جيدا هذا (الشرط): «يـَْعُبُدونَ 
م «الَِّذيَن آَمُنوا  هلل تعاىل؟ - هذا (الشرك)، إ  !َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت»، فهل ميكن أن يشرك هؤالء 

اَألرْ  ِيف  (لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم  بقضية  أنفسهم،  املختلفة  واملذاهب  الفرق  أتباع  شغل  من ِض)لقد  قرو   ،
هذا   أن  وظنوا  اإلسالمية (يعين    )االستخالف(الزمن،  بغري  )اخلالفة  الدماء  سفك  على  قامت  اليت   ،

قي الوعود، ومل   ا، وخيططوا إلقامتها، ودّونوا فيها الكتب…، دون  ينتبهوا إىل أن  حق، فظلوا ينتظرو
هللا   متكاملة (وعد  ُيْشرِكُ )منظومة  ال  «يـَْعُبُدوَنِين  شرط  على  تقوم  أضاعوا  ،  فلما  َشْيئًا»،  ِيب  وَن 

 !!) ودالوع(، مل حيصلوا على كل ) الشرط(
 !هل املشكلة يف عدم وفاء هللا بوعده؟! أم يف عدم وفاء املسلمني بشرطه؟ 

التمكني  أن  وجد  َهلُْم»،  اْرَتَضى  الَِّذي  ِدينَـُهْم  َهلُْم  «َولَُيَمكَِّننَّ  الثاين،  الوعد  إىل  نظر  إذا  إننا 
ال   اْلَقيِّمللدين،  (الدِّيُن  لـ  إال  ايكون  ال  للناس،  هللا  ارتضاه  الذي  الفرق  )  أئمة  ارتضاه  الذي  لدين 

واملذاهب املختلفة ألتباعهم، هذا الدين املذهيب، الذي حذر هللا رسوله حممدا، والذين آمنوا معه، من 
 :اتباعه، فقال تعاىل يف سورة الروم

َها    - فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفاً  « َذِلَك الدِّيُن   - ِديَل ِخلَْلِق اهللَِّ  ال تـَبْ   - ِفْطَرَة اهللَِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ
 َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن » - اْلَقيُِّم 
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ِمْن الَِّذيَن فـَرَّقُوا ِدينَـُهْم وََكانُوا   - َوال َتُكونُوا ِمْن اْلُمْشرِِكَني    - َوأَِقيُموا الصَّالَة    - ُمِنيِبَني إِلَْيِه َواتـَُّقوُه  «
 !!ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»  - ِشَيعاً 

 !!والسؤال: من هم الذين خاطبهم هللا بقوله: «َوال َتُكونُوا ِمْن اْلُمْشرِِكَني»؟
م: رسول هللا حممد، عليه السالم، (فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفاً)، وصحابته: (ُمِنيِبَني ِإلَْيِه َواتـَُّقوُه)  .إ

يعلم   رسوله  فهل  من  هللا،  عند  أفضل  يكونوا  لن  م  أ املختلفة،  واملذاهب  الفرق  وأتباع  أئمة، 
مصادر   اختاذ  ومن  الدين،  يف  التفرق  من  حتذيرهم  وأن  عنهم)،  هللا  رضي  (الذين  الكرام  وصحبه 

ا من سلطان، هو حجة عليهم يف الدنيا واآلخرة؟   !تشريعية، ما أنزل هللا 
اف من اإلسالم، ومن املسلمني، ولن يزيل هذا اخلوف قول أئمة  إن من حق شعوب العامل أن خت

ن وشيوخ ودعا  !!)اختالفهم رمحة (ة الفرق واملذاهب املختلفة، 
أية رمحة هذه، اليت تسفك الدماء بغري حق، حتت راية «ال إله إال هللا، حممد رسول هللا»، ويُفجر 

 !اإلنسان نفسه، طمعا يف احلور العني؟
، اليت تسفك دم الزانية والزاين (رمجا)، بشريعة مفرتاة على هللا ورسوله، ويتفق على  أية رمحة هذه 

أو   إخوانية،  أو  سلفية كانت  املختلفة،  واملذاهب  للفرق  الدينية،  املؤسسات  أئمة  تنفيذها،  وجوب 
 !داعشية؟

ئنا، استنادا إىل فقه املصدر الثا ين للتشريع، وهي  أية رمحة هذه، اليت مبوجبها تطلق املرأة طالقا 
 !عند هللا مازالت زوجه؟

أئمة   اليوم،  عنها  يدافع  مفرتاة،  روائية  منظومة  من  للتشريع،  الثاين  املصدر  هذا  محله  ما  آخر  إىل 
 !!وشيوخ وجنوم ومشاهري الدعوة اإلسالمية 

ا ونبذ  الواحدة،  األمة  فكر  إىل  املسلمني  عودة  من  مفر  ال  حببل إنه  واالعتصام  الدين،  يف    لتفرق 
، حىت حيقق هللا هلم وعده، ويستخلفهم يف األرض، وُميكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم، )الوحدانية (

ا العلمية املختلفة  دة يف كافة جماالت احلياة، بتخصصا  .ويبدل خوفهم أمنا، وتكون هلم الر
  »َكُربَ َمْقتاً ِعْنَد اهللَِّ َأْن تـَُقوُلوا َما ال تـَْفَعُلونَ   - َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِملَ تـَُقولُوَن َما ال تـَْفَعُلوَن «

 :معلومات

ال تقل «إعجاز القرآن»، وقل «آية القرآن»، فاهلل ال يُعجز أحدا من خلقه، النتفاء املثلية، وإمنا  *
توا مبثلها ستحالة أن   .يُبّني للناس دالئل وحدانيته، وخيربهم 

ا السابقون، طلب املشركون من   * عينهم، كاليت أُرسل  ا  ت حسية»، يشاهدو النيب اخلامت «آ
َّ أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم»، فالكتاب آية    !!فقال تعاىل: «أََو ملَْ َيْكِفِهْم َأ
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 اآلبائية السلفية
يولد املولود بفطرة إميانية، وبقلب حيمل آليات التدبر والتفكر والتعقل (آليات عمل القلب)، ما  

..، فيؤمن أال إله إال هللا،  .جيعله مؤهال للتعرف على دالئل الوحدانية، وعلى فاعلية أمساء هللا احلسىن  
تباعه لرسل، ويقيم الدين الذي أمره ربه    .وخيلص عبوديته هلل، ويؤمن 

واملعريف   العاطفي  ارتباطه  ولكن  الفكري،  والتطور  اإلبداع  ت  مكا مزودا  حرا،  املولود  يولد 
بوالديه، جيعله أسري أفكارهم الدينية، يقاتل يف سبيل الدفاع عنها، فإذا بلغ النكاح، واكتمل رشده،  

ع الوقوف  يف  يُفكر  ال  جنده  ا …،  حتياجا والوفاء  أسرة،  بناء  مسئولية  تدينه وحتمل  حقيقة  لى 
 !!الوراثي

إن أكثر أهل األرض يعيشون أسرى التدين الوراثي، هذا التدين الذي غالبا ما تتواصل حلقاته، 
مل، ليتعرف على حقيقة ما وجد عليه   دراً ما يقف وقفة  منذ أن يولد اإلنسان إىل أن يتوفاه هللا، و

تباعه ءه، ومدى موافقته للحق الذي أمره ربه   .آ
ء بغري علم، ُيصادم منطق التطور احلضاري، وحركة الفكر وإبداعاته، فاإلنسان مع   إن تقليد اآل

الظن  سجني  األعمى،  التقليد  دائرة  يف  يعيش  الدينية،  احلرية  فاقد  نفسه  جيد  طفولته،  فرتة  انتهاء 
دة)، فإذا والوهم…، فإذا حاول اخلروج من هذا األسر، وجد سيفا مسلطا على رقبته، امسه سيف (الر 

ءه، (قُتل)  !!مل يعد إىل ما وجد عليه آ
لردة، كان يعيش منذ طفولته مسلوب اإلرادة، ليس له من أمر تدينه شيء، فهل  موه  إن الذي ا

 !عندما ميلك إرادته، ويقيم الرباهني العقلية الدالة على أنه قد ضل الطريق، يكون جزاؤه القتل؟
ء سيشفع لأل بناء يف اآلخرة، إذن فما أمهية إرسال الرسل، إذا كان الناس مجيعا  وإذا كان تدين اآل

م أسرى تدينهم الوراثي، ال حول هلم وال قوة؟ م عاشوا حيا  !سيدخلون اجلنة بغري حساب، أل
إن إدارة هذه األزمة تكتب فيها اجمللدات، ولكن احملور األساس الذي تدور حوله، هو قوله تعاىل 

 :يف سورة البقرة
ُ  «وَ  اهللَّ أَنَزَل  َما  اتَِّبُعوا  َهلُْم  ِقيَل  َ    - ِإَذا  َء َ آ َعَلْيِه  َنا  أَْلَفيـْ َما  نـَتَِّبُع  َبْل  ال   - قَالُوا  ُؤُهْم  َ آ أََوَلْو َكاَن 

 !َوال يـَْهَتُدوَن»؟ - يـَْعِقُلوَن َشْيئاً  
 :وقوله تعاىل يف سورة املائدة

ُ  «َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا ِإَىل َما   َ    - َوِإَىل الرَُّسوِل    - أَنَزَل اهللَّ َء َ َ َعَلْيِه آ أََوَلْو    - قَالُوا َحْسبـَُنا َما َوَجْد
ُؤُهْم  َ  !َوال يـَْهَتُدوَن»؟ - ال يـَْعَلُموَن َشْيئاً  - َكاَن آ

إن اخلطاب القرآين يبّني للناس كافة، أمهية وقوفهم على حقيقة تدينهم الوراثي، وموقعه من الدين 
ء قد (ال يـَْعِقُلوَن)، قد (ال يـَْعَلُموَن)، قد (ال يـَْهَتُدوَن)   تباعه، فاآل ..، فهل يعذر هللا . الذي أمر هللا 

ذن به؟ ئهم، واتباعهم دينا مل   !األبناء بغفلة آ
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فيه   يستند  ال  الذي  الوقت  يف  الديين،  ئهم  آ تراث  يقدسون  األبناء  جتعل  ا  أ ئية،  اآل خطر  إن 
ء من سلطة زمنية دينية، استقرت يف  هذا ال تقديس على نصوص شريعة إهلية، وإمنا على ما محله اآل

 .قلوب األبناء، وأصبحت عقبة أمام دعوة الرسل
ئهم، ولكن مشيئة هللا اقتضت، أن  يثاإن الناس يولدون أسرى تدينهم الور  ، مكرهني على اتباع آ

وعلى   بنفسه،  تدينه  قرار  اإلنسان  أن  خذ  تستطيع  قوة،  هناك  فليس  إرادته،  وبكامل  مسئوليته، 
تفرض على اإلنسان تغيريا ال يريده، وإن استطاعت أن حتمل جسده على التغيري، فلن تستطيع أن 

 !!حتمل قلبه على تغيري ما يؤمن به
القائم   العلمي  واإلميان  مسئوليته،  ء  اآل يتحمل  الذي  الوراثي،  اإلميان  بني  الفاصل  احلد  على إن 

نفسه   اإلنسان  مسئوليته  يتحمل  والذي  والربهان،  واكتمال  .احلجة  النكاح،  اإلنسان  بلوغ  هو   ،..
 :رشده، وهذا ما بيّنه هللا يف سياق احلديث عن أحكام اليتامى، فقال تعاىل

ُهْم  - َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح  - َوابـْتَـُلوا اْليَـَتاَمى «  .»فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواَهلُمْ  - ُرْشداً فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ
فإذا كانت هذه هي مسئولية املسلم جتاه اليتيم، فكيف تكون مسئوليته جتاه الدين الذي أمر هللا 

  !تباعه؟
لقد ولد معظم املسلمني يف بيئات مذهبية، بعد أن تفرقوا إىل فرق ومذاهب متخاصمة متقاتلة، 

ءهم هم السلف الصاحل، فاتسعت دائرة وأصبح أبناء كل فرقة يؤ  م هم الفرقة الناجية، وأن آ منون أ
التقليد والتعصب املذهيب، وساد اجلمود الفكري، ومل يعد للتحقيق العلمي، وال للحوار اجلاد، مكان 

  !!بني شيوخ ودعاة الفرقة واملذهبية، الذين يقفون حيرسون أزمة التخاصم والتكفري 
ت منسوبة إىل  لقد توقف الفكر اإل سالمي عند ما دّونه أئمة السلف من تراث ديين، محل مرو

فأين  الديين …،  ء، كٌل حسب مذهبه  اآل عن  الصحابة، وورثها األبناء  عن  نقلها التابعون  النيب، 
قُوا ِفيِه»، وكل  جند اليوم، هذا الدين الذي أمر هللا املسلمني أال يتفرقوا فيه، «َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوال تـَتَـَفرَّ 

ا الفرقة الناجية؟  !فرقة تّدعي أ
حرية   أمام  عقبة  األبناء،  على  املذهبية  ئية  اآل فرضتها  اليت  العقلي،  التغييب  عملية  وقفت  لقد 

  :األبناء يف اختيار دينهم احلق، وهللا تعاىل يقول
َفمَ « الَغيِّ  ِمْن  الرُّْشُد   َ تـََبنيَّ َقْد  الدِّيِن  ِيف  ِإْكرَاَه  اْسَتْمَسَك ال  فـََقْد  هللَِّ  ِ َويـُْؤِمْن  لطَّاُغوِت  ِ َيْكُفْر  ْن 

يٌع َعِليمٌ  ُ مسَِ ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ال انِفَصاَم َهلَا َواهللَّ ِ« 
»، مث جيعل مسئولية هذا (التبّني)، يف   َ الرُّْشُد ِمْن الَغيِّ فهل يُعقل، أن يقول هللا تعاىل: «َقْد تـََبنيَّ

ء    ! (أئمة السلف)، دون أن يكون لألبناء (التابعني) دور يف حتمل هذه املسئولية؟أيدي اآل
  ،..« هللَِّ ِ لطَّاُغوِت»، ودين هللا «َويـُْؤِمْن  ِ مث كيف سيفرق األبناء بني دين الطاغوت: «َفَمْن َيْكُفْر 

ئهم (أئمة السلف)؟   !إذا مل يكن قرار تدينهم يف أيديهم، ال يف أيدي آ
اآل على  إن  حاكما  تشريعيا  دينيا  مصدرا  السلف  وجتعل  التاريخ،  تقدس  ا  أل فتنة،  السلفية  ئية 

دعوة الرسل، ولقد أرسل هللا نبّيه اخلامت حممدا، عليه السالم، بكتاب محل يف ذاته «اآلية القرآنية»،  
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أمة أخرجت    الدالة على صدق نبوته، والقائمة بني الناس إىل يوم الدين، هذا القرآن الذي أقام خري
ا على مر العصور؟.للناس   !..، فأين ذهبت هذه األمة، وملاذا مل تتواصل حلقا

ماذا لو قال هللا يوم القيامة، ألتباع الفرق واملذاهب املختلفة، الذين جعلوا (أئمة السلف) طوق  
م يف اآلخرة   :جنا

تباع (الرسول)، الذي محل رسالة هللا للناس:   تيه الباطل من لقد أمرتكم  القرآن الكرمي، الذي ال 
 .بني يديه وال من خلفه

مث افرتيتم على هللا ورسوله الكذب، وقلتم: إن هللا أرسل رسوله بـ (الكتاب) و(السنة)، مث هجرمت  
ا حاك ا  (الكتاب) واتبعتم (السنة)، وجعلتم مرو ت الكتاب، بدعوى أ ، )السنة النبوية (مة على آ

تباعهااليت أمر هللا  . 
وموضوع  وضعيف،  ومشهور،  وحسن،  صحيح،  هو  ما  النبوية»،  ت «السنة  مرو من  جعلتم   مث 

هذه  النيب كتابة  يشهد  ومل  والتضعيف،  والتصحيح  والتعديل،  اجلرح  يف  مدرسته  حسب  …، كٌل 
ت الكتاب) ت السنة)، كما حفظت (آ ت، وال يعلم عنها شيئا، وإال حلفظت (مرو  .املرو

لو قال هللا ذلك، ألتباع الفرق واملذاهب املختلفة، فماذا سيكون موقفهم، خاصة إذا علموا ماذا  
 :أن الرسول قد تربأ من كل من اختذ نصا تشريعيا غري النص القرآين، فتذكروا قوله تعاىل

َ َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً «  » َوقَاَل الرَُّسوُل 
ً َوَنِصرياً وَكَ «  » َذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدّواً ِمْن اْلُمْجرِِمَني وََكَفى ِبَربَِّك َهاِد

 :معلومات

ت *   فاآل واإلبداع،  والتجديد  الفكر  حلرية  دعوة  خالدة،  عقلية  علمية  ية  هللا  رسول  جميء  إن 
م  ا الناس، وفق إمكا   .املتطورة، إىل يوم الدينالقرآنية واحدة، خوطب 

إن طاعة الرسول من أصول اإلميان، تتحقق عمليا مع من عاصروه، وعلميا مع من جاءوا من *  
 .بعده، وآمنوا برسالته، واتبعوها
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 !هل عرف النبي المذهبية؟
(النيب)  يّتبعون  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أتباع  من  املاليني  أن  البعض،  (وهم) ..،  .  يظن  وهذا 

م على (اإلسالم)، الذي كان عليه (النيب)، والذين آمنوا معه   !!يعيشون بداخله، إلرضاء أنفسهم، أ
 :أوال: الفرق بني املسلم املذهيب وغري املذهيب* 

 !!أن األول ال يرى غري املذهب(العقدي والتشريعي)الذي ترىب عليه، ويدافع عنه، ويقاتل يف سبيله
 :يرى غري (اإلسالم)، الذي قال هللا تعاىل عنهأما الثاين فال 

َتِغ َغْريَ اِإلْسالِم ِديناً «   »َوُهَو ِيف اآلِخَرِة ِمْن اْخلَاِسرِينَ  - فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه  - َوَمْن يـَبـْ
عليه  الذي  اإلسالم  (النيب)،  وفاة  قبل  شهد  قد  الدين»،  و«اكتمال  التنزيل»،  «عصر  فإذا كان 

واملذا الفرق  لنا  أتباع  ينقل  أن  الشرعي)،  املنطق  (قبل  السليم،  املنطق  فمن  (اليوم)،  املختلفة  هب 
ا مصادر (السنة النبوية) …، ما كان حيدث من تفاعل بني (النيب)،  (القرآن)، أو حىت ما يّدعون أ
إلينا   وصلت  حىت  العصور،  عرب  مرت  اليت  والتشريعية)،  (العقدية  واملذاهب  وهذه  الفرق،  وهذه 

  !!(اليوم)
  الربهان األول:

ا   أ يّدعون  اليت  والتشريعية)،  (العقدية  مصادرهم  يف  حىت  وال  (القرآن)،  يف  ال  مطلقا،  يوجد  ال 
النبوية) (السنة  به   محلت  جاء  الذي  (اإلسالم)  يكون  أن  تعاىل)،  (هللا  قبول  إيل  إشارة،  أية   ،…

  !!(رسوله حممد)، فرقا ومذاهب متخاصمة متقاتلة 
  الربهان الثاين:

هلل تعاىل)، وهذا ما حذر هللا تعاىل به وج ود إشارات يف القرآن، تفيد أن التفرق يف الدين (شرك 
  :(النيب)، والذين آمنوا معه، من الوقوع فيه، فقال خماطبا رسوله

َها    - فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفاً  « َذِلَك الدِّيُن   - تـَْبِديَل ِخلَْلِق اهللَِّ  ال    - ِفْطَرَة اهللَِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ
 »َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ  - اْلَقيُِّم 
َواتـَُّقوُه  « إِلَْيِه  الصَّالَة    - ُمِنيِبَني  اْلُمْشرِِكَني»    - َوأَِقيُموا  ِمْن  َتُكونُوا  ِدينَـُهْم    - َوال  فـَرَُّقوا  الَِّذيَن  «ِمْن 

 »لُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ كُ   - وََكانُوا ِشَيعاً 
 !والسؤال: هل حقا تفرق املسلمون إىل فرق ومذاهب (عقدية وتشريعية) بعد وفاة (النيب)؟

ا واقع (املسلمني)، وقلب يعقل به حقيقة .اجلواب: نعم، نعم، نعم . .، ولكن ملن له عني يُبصر 
 :وهللا تعاىل يقول(اإلسالم)، الذي ارتضاه هللا للناس مجيعا، 

َا    -أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اَألْرِض  « َا    - فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ َا ال تـَْعَمى   - أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِ َّ فَِإ
  !» َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ  - األَْبَصاُر 

 اإلسالم الذي ارتضاه، وكان عليه الرسول والذين آمنوا معه،  إذن، فلن يقبل هللا تعايل إسالما، غري

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٣٧

وهذا   املتصارعة…،  املتخاصمة  والتشريعية)  (العقدية  املذاهب  وهذه  الفرق،  هذه  ظهور  قبل 
أن  على  وبرها  دليال  غريها  (اليوم)  املسلمون  ميلك  ال  اليت  القرآنية»،  «اآلية  إسالم  هو  اإلسالم 

 !!و الذي أنزل هللا عليه القرآن، وأمره أن يبلغه للناسرسوهلم امسه (حممد)، وأنه ه
  أوًال:

  !فهل بلغ (الرسول) القرآن، ووصل إىل كل بيت من بيوت ماليني املسلمني؟
  .اجلواب: نعم

  نًيا: 
 ً نيً هل بلغ(الرسول)كتا   !ا، محل (سنته النبوية)، ووصل إىل كل بيت من بيوت ماليني املسلمني؟ 

  . واب: الاجل 
هلل)، عليه أن ُخيرج لنا هذا الكتاب، الذي وصل إىل   والذي يريد أن ُخيرج نفسه من دائرة (الشرك 

 !!بيوت ماليني املسلمني، مصاحبا لكتاب هللا
إذن، فليحذر أتباع الفرق واملذاهب املختلفة، من أن يلقوا هللا تعاىل (مشركني)، فلن يكونوا أفضل 

ذا التحذيرمن (النيب)، والذين آمنوا معه،    !!الذين خاطبهم هللا 
  :لثاً 

فإذا  والضالل…،  للهدى  والباطل،  احلق  مليزان  حاكم  مؤشر  قانون (األكثرية)  أن  البعض  تصور 
م على (احلق)، والعكس   !!أمجعت األكثرية على شيء، فإن هذا يعين أ

 !!وهذا برهان آخر يُبّني الفرق بني املسلم املذهيب وغري املذهيب
ألكثرية، ألنه ترىب على قاعدة (ومهية)، منسوبة إىل (النيب)، تقول: إن   املسلم املذهيب يزن (احلق) 

على ضالل» …، فهل إذا بُعث (النيب) اليوم، سيجد أصال (أمته)؟! أين هي؟!   «ال جتتمع أميت 
  !هل يستطيع عاقل أن يدل الناس عليها؟

أتباع مجيع الفرق    ىالسنة هي (أمته)، وسيحكم عل هل إذا بُعث (النيب) اليوم، سيعترب فرقة أهل  
لردة أو الفسق أو الكفر…؟   !اإلسالمية األخرى 

فليخرج علينا إمام من أئمة (أهل السنة)، ويقل لنا إن فرقته هي (األمة اإلسالمية)، وأن (النيب)  
 !!إذا بُعث سيعلن ذلك للناس

ان (األكثرية) ميزان فاسد، فقد وردت (األكثرية) أما املسلم غري املذهيب، فيعلم من القرآن، أن ميز 
 :يف السياق القرآين يف مقام (الذم)، فتدبر ماذا قال هللا تعاىل عنها

يضلوك   - جيهلون    - ال يعلمون    - ال يعقلون    - كافرون    - فاسقون    - ال يشكرون    - ال يؤمنون  
 !!كارهون للحق  - معرضون   - عن سبيل هللا 

هللَِّ ِإالَّ َوُهْم ُمْشرُِكونَ َوَما يـُْؤِمُن َأْكثـَرُ  « ِ   »ُهْم 
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 سنة اإليمان الوراثي وسنة اإليمان العلمي
للحقائق  املثبت  (الربهان)  طلب  على  تقوم  والتحقيق،  والبحث  الدراسة  يف  العلمية،  املنهجية  إن 

 »َصاِدِقنيَ اليت يريد الباحث التوصل إليها، «ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم 
صدر عن النيب،   فأين الربهان الدال على أن مفهوم (السنة النبوية)، مفهوم (مذهيب)، يعين: كل ما

 !من قول أو فعل أو تقرير…، حسب اجتهادات أئمة اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف؟
يع اجملاالت  إن غياب املنهجية العلمية عن الفكر اإلسالمي، كلف املسلمني خسائر كبرية، يف مج

 .العلمية، مما جعلهم يف مؤخرة التقدم احلضاري
ت وقواعد، ختدم  لقد أقام أئمة الفرق واملذاهب اإلسالمية املختلفة، مذاهبهم، على مناهج ونظر
ا املنسوبة  ا، ومرو م (العقدية والتشريعية)، فأصبح لكل فرقة، مصادرها التشريعية اخلاصة  توجها

  !!اليت إن صحت عندها، مل تصح عند الفرق األخرىإىل رسول هللا، 
هللا،   رسول  عن  حىت  وليس  الرواة،  عن  الثبوت  الظنية  ت)  تعاىل (املرو هللا  جيعل  يُعقل، أن  فهل 
يكفر  اليت  النبوية)  (السنة  هو  ويكون  القرآن،  ألحكام  ومكمال  مبّينا  نيا،  تشريعيا  مصدرا  جيعلها 

 !منكرها؟
، ألتباعهم املقّلدين بغري علم، الذين فهموا أن اإلسالم هو إسالم (الفرقة)  وهل قدم أئمة كل فرقة

اليت ينتمون إليها، وأن علماء اإلسالم هم علماء (الفرقة)، وأن (السنة النبوية) الصحيحة، هي اليت  
ت (الفرقة)..، هل قدم هؤالء األئمة، برها واحدا، يثبت صحة هذه االدعاءات؟  !محلتها مرو

(العلمي)    إنين، اإلميان  إىل  (املذهيب)،  الوراثي  اإلميان  من  رحليت  وخالل  السبعينيات،  اية  ومنذ 
اليقيين..، مل أجد إماما من أئمة الفرق اإلسالمية، ميلك برها واحدا، على أن (نصوص) الدين اليت 

ت (السنة) املذهبية  ت (الكتاب)، ومرو  !!ارتضاها هللا للناس مجيعا، هي آ
ت (الكتاب)، إىل هللا تعاىلفهل     ؟!يوجد مسلم، على هذه األرض، يشك يف صحة نسبة آ

  . ال أحد من املسلمني مطلقا ... اجلواب: ال
ت) الفرق املختلفة إىل رسول  وهل يوجد مسلم، على هذه األرض، يشك يف صحة نسبة (مرو

 !هللا؟
 !!علماء اجلرح والتعديلاجلواب: نعم، يوجد الكثري والكثري … ويف مقدمتهم 

ت) الفرق املختلفة إىل هللا تعاىل، وال حىت إىل  إنين مل أجد برها واحدا، يثبت صحة نسبة (مرو
ت)، وهذا  . رسول هللا.. ، وإمنا وجدت أن صحة هذه النسبة، ال تتعدى الرواة الذين نقلوا هذه (املرو

العدالة)، وهل هذا الشرط، يشمل مجيع  يتوقف على شروط علماء اجلرح والتعديل، وخاصة شرط (
منهم.  فريقا  يشمل  أم  الروائي)،  (السند  حلقات  سلسلة  من  األوىل  احللقة  وهم  هذا  .الصحابة،   ،.

 !!اإلشكال الكبري، القائم بني أكرب فرقتني من الفرق اإلسالمية، السنة والشيعة؟
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ت مصدر تشريعي، ال برهان ع ا شريعة إهلية، وال على فهل يُعقل، أن يؤمن املسلمون مبرو لى أ
مسها؟  !أن الرسول أشرف على تدوينها بنفسه، ومل يشهد عصر (اخلالفة الراشدة) مدونة واحدة 

ت) مصدر تشريعي، إن صحت عند  هل يُعقل، أن ُتسفك الدماء بغري حق، استنادا إىل (مرو
الفرق مذاهب  من  فقهي)  عند (مذهب  صحت  وإن  أخرى،  عند  تصح  مل  تصح  فرقة،  مل  الواحدة،  ة 

 !عند آخر؟
حراسة   على  تقوم  الدينية  واملؤسسات  الديين،  والتطرف  اإلرهاب،  حماربة  إىل  ندعو  فكيف 
هذه   وبصر  مسع  حتت  تتم  اليت  أعماهلم،  شرعية  إثبات  يف  اإلرهابيون،  إليها  يستند  اليت  املرجعيات 

لكتاب والسنة؟  !املؤسسات الدينية، وحتت راية العمل 
ريصا، خالل رحليت من اإلميان (الوراثي)، إىل اإلميان (العلمي)، أن أجري حوارات لقد كنت ح

مع علماء من الفرق اإلسالمية املختلفة، وكان احملور األساس هلذه احلوارات، هو الوقوف على مفهوم 
  :(السنة النبوية)، وحكم من ينكرها، وذلك بطرح عدة أسئلة 

  :أوًال 
 !)، من وجهة نظر أئمة كل فرقة؟ما هو مفهوم (السنة النبوية 

  ا: نيً 
 !ما هي املصادر اليت تستقي منها كل فرقة نصوص (السنة النبوية)؟

  ا:لثً 
  ؟! هل أمجع علماء اجلرح والتعديل، عند مجيع الفرق، على عدالة وجرح رواة (السنة النبوية)

  ا: رابعً 
 !هل قوهلم إن هذا احلديث (صحيح)، يعين أن الرسول قاله؟

  ا:خامسً 
قي علماء الفرق األخرى؟  !ما موقف علماء كل فرقة من 

ولقد كان من الطبيعي، أن أجد إمجاعا حول املفهوم املذهيب لـ (السنة النبوية)، وهو: كل ما صدر 
، حول (النيب) من قول أو فعل أو تقرير…عن   ، يف الوقت الذي خيتلفون فيه اختالفا كبريا، وجذر

 :النبوية)، ومن ذلكحجية مصادر (السنة 
  :أوًال 

ت (السنة النبوية) حجة، إال إذا كان الرواة، ينتمون إىل الفرقة أو إىل املذهب، الذي  ال تعترب مرو
أهل السنة (على سبيل   لفرقة  علماء اجلرح والتعديل،  فوجئ  فقد  علماء اجلرح والتعديل،  ينتمي إليه 

ألمهات كتب احملدثني  من تدوين  قرن  بعد  املذكورين يف    املثال)،  من الرواة  عددا كبريا  احلديث، أن 
كتب أهل السنة، ليسوا من أهل السنة، وإمنا من أتباع فرق أخرى، فما كان منهم إال أن أضافوا يف  

  :كتبهم، (عن رواة الشيعة)، هذه العبارات
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رافضي)   أنه  إال  ثقة  لتشيع)    - (فالن  رمي  أنه  يف    - (إال  مغال  أنه  (يروي   - التشيع)  (إال 
لتشيع من غري سب)    - (من شيعة علّي)   - أحاديث يف فضائل أهل البيت)   (كثري   - (كان معروفا 

 !!…، إىل آخر التعبريات اليت تعين رفض رواية الشيعي، أو تضعيفها العبادة والغزو، لكنه شيعي)
صيب)، ال   .تقبل روايتهوهكذا كان موقف الشيعة من رواة أهل السنة، فقالوا: فالن (

حال   يعكس  والذي  سب)»،  غري  (من  لتشيع  معروفا  «فالن كان  قوهلم:  يعين  ماذا  انظر  مث 
املسلمني، بعد أحداث (الفنت الكربى)، وتفرقهم إىل طوائف متصارعة، يسب بعضهم بعضا، حتت 

ريخ الفرق واملذاهب اإلسالم  !!ية رعاية الدولتني األموية والعباسية، وبرهان ذلك مفصل يف 
تشربت  أن  بعد  تنجح)،  (ولن  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  بني  التقريب  جهود  تنجح  مل  ولذلك، 
عرب  يتحدثون  فرقة،  وعلماء كل  أئمة  اليوم،  نرى  وأصبحنا  والتكفري،  التخاصم  أزمة  أتباعها،  قلوب 

سم (السنة النبوية) الصحيحة  سم (األمة اإلسالمية)، و  !!الفضائيات، 
  ا: نيً 
تعترب (توثيقات)، و(توهينات)، علماء اجلرح والتعديل حجة، فقد مرت بعصور زمنية خمتلفة، يف  ال 

عن   والتحري  البحث  ت  إمكا لديها  اليت  اإلسالمية)،  (اخلالفة  قبل  من  العلمي  اإلشراف  غياب 
  أحوال الرواة…، لذلك أخذ (السند الروائي) ينمو وينمو، حىت توقف عند عصر تدوين علماء اجلرح 

سم (اخلالفة اإلسالمية)،   والتعديل لكتبهم، ومل يظهر كتا واحدا من أمهات كتب اجلرح والتعديل، 
 !!وُدّون حتت إشرافها

  ا:لثً 
والتعديل اجلرح  وعلماء  واحملدثني،  الرواة،  اختالف  ُيسقط  .إن  وضعفه،  احلديث  صحة  حول   ،..

ه نصا   تشريعيا إهليا واجب االتباع، ذلك أن احلكم على حجية احلديث من قواعده، هذا إذا اعترب
الراوي جرحا أو تعديال، خيضع لوجهات نظر احملدثني، وعلماء اجلرح والتعديل، بل قد تتعارض أقوال  
اجلارحني واملعدلني يف الراوي الواحد، فيوثقه بعضهم وجيرحه آخرون، وبرهان ذلك ُمفّصل يف أمهات  

 !!كتب اجلرح والتعديل
  ا: رابعً 

ذه الصحة ظاهر احلال ال حقيق ، ة إن قول علماء احلديث (هذا حديث صحيح)، إمنا يقصدون 
قرن   ملضي  وذلك  حقيقته،  يف  طل  هو  بينما  احلال،  ظاهر  يف  شروطهم  وفق  احلديث  يصح  فقد 
ونصف من الزمن، (على أقل تقدير)، على ما وصل إليهم من معلومات عن الرواة، وما محلوه من 

ت، عرب  !!رحلتها إىل عصر التدوين  مرو
، وكنت قد قدمت له دراسة  لقد كانت تربطين بفضيلة الشيخ حممد الغزايل قنوات اتصال علمية 

صيل اخلطاب الديين(بعنوان   ، هي خالصة ما توصلت إليه من نتائج، بعد دراسيت لألصول  )حنو 
 !!العقدية اليت قامت عليها الفرق واملذاهب املختلفة 
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الغزايل   الشيخ  صدر كتاب  ال(مث  احلديثالسنة  وأهل  الفقه  أهل  بني  من )نبوية  بسيل  فقوبل   ،
لردة والكفر…، فذهبت إىل رئيس جلنة الفتوى  امات، وحكمت عليه بعض املذاهب السلفية  اال
صيل اخلطاب الديين»، وطلبت من جلن ة ألزهر، د/ عبد هللا املشد، وأعطيته هذه الدراسة، «حنو 

 :الفتوى، أن جتيب على هذا السؤال
ثبات اإلجياب والتحرمي، هل يعد كافراً»؟  !«ما حكم من أنكر استقالل السنة، 

 :م) على النحو التايل١٩٩٠-  ٢ - ١وجاء رد جلنة الفتوى، يف (
ثبات اإلجياب والتحرمي، فهو منكر لشيء اختلف فيه األئمة، وال يعد « من أنكر استقالل السنة 
لضرورة، فال يعد كافراً مما ع   » .لم 

وقد قمت بتقدمي هذه الفتوى إىل فضيلة الشيخ الغزايل، فقام بنشرها يف كتابه «تراثنا الفكري يف 
 !!ميزان الشرع والعقل»، الفصل التاسع، على هامش السنة 
ولكن   قرآنية)،  (حقيقة  النبوية)،  (السنة  إن  عندوأقول:  مبفهومها  وليس  القرآين  فقهاء    مبفهومها 

 .السلف
) َلَوَجُدوا ِفيِه (اْخِتَالفًا َكِثريًا «  » )أََفَال يـََتَدبـَُّروَن (اْلُقْرآَن) َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد (َغْريِ اهللَِّ

  :معلومات

  :ياإلميان الوراث
ء، القائم على التقليد واحملاكاة بغري علم، (َبْل   َ هو اإلميان الذي يرثه األبناء عن اآل نـَتَِّبُع َما َوَجْد
)، والذي جيب أن يعيد املرء النظر فيه، بعد بلوغه النكاح، واكتمال رشده َ َء َ   !!َعَلْيِه آ

  فالن رافضي:
أيب   خالفة  رفض  من  به  يصفون  السنة،  أهل  لفرقة  والتعديل،  اجلرح  علماء  يستخدمه  مصطلح، 

  !!بكر، ويقصدون به (الشيعة)

صيب:    فالن 

صب العداء لعلي بن مصطلح،   يستخدمه علماء اجلرح والتعديل، لفرقة الشيعة، يصفون به من 
 . أيب طالب، ويقصدون به (أهل السنة)
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 إلسالم مجتمع إيماني وعمل جماعيا
َهْوَن َعِن  « ْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ِ هللَّ ُكنُتْم َخْريَ (أُمٍَّة) ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َُْمُروَن  ِ  »اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن 

 . واألمة: مجاعة من الناس، يعيشون على أرض واحدة، حتكمهم شريعة واحدة
 :وال فرق يف «اإلسالم» بني السلوك والعبادة، كعمل مجاعي

 »َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ (َمْسِجٍد) َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّينَ «
 :سالم» بني السلوك والعبادة وأحكام الشريعة، كعمل مجاعيوال فرق يف «اإل

َن الدِّيِن … َأْن (أَِقيُموا) الدِّيَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ «  » َشرََع َلُكم مِّ
إن إقامة الدين، وتفعيله يف حياة الناس، (ملة وشريعة)، عمل مجاعي، ودليل ذلك: «َوَال تـَتَـَفرَُّقوا  

 ».ِفيهِ 
أن   اإلسالم ومنذ  مفهوم  ا  أصحا وحّرف  اإلسالمي،  الفكر  للقرآن،  الشاذة  القراءات  أفسدت 

و(اإلميان) عن املعىن الذي أنزله هللا يف كتابه، ووجد املقلدون بغري علم هواهم يف اتباعها، ليعيش كل 
  :فرد منهم

 . اإلسالم بغري (اإلسالم) الذي ارتضاه هللا للناس - 
 . الذي فرض هللا أصوله على الناسواإلميان بغري (اإلميان)  - 
 !!والشريعة بغري (الشريعة) اليت فرض هللا أحكامها يف كتابه احلكيم - 

الفكر   عامل  يف  األعمى،  التقليد  عامل  يف  نعيش  أصبحنا  اإلسالمي،  الفكر  هؤالء  أفسد  أن  منذ 
ميالعشوائي، يف عامل التسول الفكر  م، يقتطف منه أدعياء العلم أفكارهم، ومشاركا ، …، وتعليقا

م حيسنون صنعا   !!!على شبكات التواصل االجتماعي، وهم حيسبون أ
أَْعَماالً   « َألْخَسرِيَن  ِ نـُنَـبُِّئُكْم  َهْل  ُْم    - ُقْل  َّ َأ َحيَْسُبوَن  َوُهْم  نـَْيا  الدُّ اْحلََياِة  ِيف  َسْعيـُُهْم  َضلَّ  الَِّذيَن 

  »ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً 
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 هامش الشهادتين  ىعل
ذات  من  مستنبطة  أدوات  على  يقوم  الفكري،  مشروعي  محله  الذي  القرآن،  فهم  يف  منهجي  إن 
النص القرآين، وتستلزم املنهجية العلمية يف الدراسة والبحث، أن يدرس من يريد التعليق على األفكار  

يتحول احلوار (العلمي) إىل  واآلراء اليت وردت يف هذا املشروع، أن يدرس أوال هذه األدوات، حىت ال  
  ).جدل عقيم(

ميلكون   ال  هؤالء  واإلجنيل…،  فقط، كالتوراة  إهليا  عتباره كتا  القرآن،  مع  يتعاملون  الذين  إن 
 !!أصال الربهان (اآلية) املثبت لصحة نسبة هذا القرآن إىل هللا تعاىل
لرباهني   السالم،  عليهما  وعيسى،  موسى  هللا  أيد  صدق  لقد  على  الدالة  احلسية  ت)  (اآل

لتايل ال  ا ال تثبت (نبوته)، و نبوتيهما، فما هي (اآلية) الدالة على صدق (نبوة) حممد، واليت بدو
 !تثبت حجية القرآن على العاملني؟

اجلواب: (اآلية) الدالة على صدق (نبوة) حممد، ليست (آية حسية)، وإمنا هي (آية عقلية)، قائمة 
 .)الناس إىل يوم الدين، وهي (اآلية القرآنية بني 

دوات، محلها النص القرآين، ويف مقدمتها   إن تفعيل وإثبات حجية (اآلية القرآنية)، ال يكون إال 
 !!(اللسان العريب املبني)، الذي هو احملور األساس لفاعلية هذه اآلية 
م، وال يقومون بدورهم يف   تعليم الناس (اللسان العريب)، الذي  فعندما ينقلب املسلمون على أعقا

صدق   على  املسلمون  ميلكه  الذي  الوحيد  الربهان  هي  اليت  القرآنية)،  إىل (اآلية  الدخول  مفتاح  هو 
، إذن فكيف نطلب من الناس، الدخول يف اإلسالم، وهم ال حيملون مفتاح  . (نبوة) رسوهلم حممد..

 !!دخوله أصال؟ 
 !!اإلسالم، الذي عرفوه من تدين املسلمني لذلك، فليس غريبا أن خياف الناس من 

 !!وليس غريبا أن جند من ينادي برتمجة القرآن، قياسا على تعريب كثري من برامج الكومبيوتر
 !!وليس غريبا أن جند من يقول: إن القرآن مت حتريفه بعد وفاة النيب

 !!وليس غريبا أن يظهر أصحاب القراءات الشاذة للقرآن
الذي   يمن يقول: إن حممدا قد مات، فكيف جنمع يف الشهادة، بني هللا احل   وليس غريبا أن جند

 !ال ميوت، ورسوله الذي مات؟
 !!وليس غريبا أن جند من يعترب الشهادتني (شعارا) حمليا مؤقتا، كانت تقتضيه ظروف عصر الرسالة 

تيه الباطل، وميكن  إن كل هؤالء، يتعاملون مع القرآن، ككتاب من كتب الرتاث الديين، ميكن أن 
لقر  ملنهج اللفظي الرتتيلي، أو  ، نفهمه  ملعىن، وميكن اعتباره كتا لغو  !!ءات املعاصرةاترمجته 

ت (اآلفاق واألنفس)، ومجيع   ا مجيع آ لقد غاب عن هؤالء أن القرآن (آية إهلية)، مجعت يف ذا
ت الرسل السابقني، اليت شاء هللا أن يبينها للناس  .آ
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(النبوة)…،   بـ  والتصديق  (الوحدانية)،  بـ  التصديق  على  يقوم  اإلسالم  أن  هؤالء،  عن  غاب  لقد 
هللا.. إال  إله  ال  أنه  (علمية)  شهادة  نشهد  أن  هو  (الوحدانية)،  بـ  التصديق  بـ  . وأن  التصديق  وأن   ،

ني، بتصرفات (النبوة)، أن نشهد شهادة (علمية) أن حممدا رسول هللا…، وال عالقة هلاتني الشهادت
  !!املسلمني املنحرفة عن حقيقة هاتني الشهادتني

حلاضر، وأننا عندما نشهد أن   ملاضي، وإمنا  لقد غاب عن هؤالء، أن (الشهادة)، ال عالقة هلا 
حقا   أنه  األمس)،  وليس  (اليوم  املعاصرة،  العلمية  لرباهني  أثبتنا  أن  بعد  فذلك  هللا،  رسول  حممدا 

 !!ناء على تصديقنا أصال بـ (آيته القرآنية)رسول هللا، وذلك ب
لساعة   ألمس القريب، وال حىت  وأيضا (اآلية القرآنية)، ال عالقة هلا بـ (املاضي)، وال عالقة هلا 

 !!القريبة…، فقط (اآلن)…، فنحن عندما ننظر إىل (آية الشمس)، ال ننظر إليها مبنظار األمس
ا الرسل لقد طلب املشركون أن ينزل هللا على   ت حسية)، تراها األعني، كاليت أيد هللا  رسوله (آ

 :السابقني، فقال تعاىل
َ َنِذيٌر مُّبِ « َا َأ ُت ِعنَد اهللَِّ َوِإمنَّ َ َا اْآل ٌت مِّن رَّبِِّه  ُقْل ِإمنَّ َ  » نيٌ َوقَاُلوا َلْوَال أُنزَِل َعَلْيِه آ

يكون القرآن (آية) يف ذاته، دالة على أنه (ال إله إال مث بّني هللا تعاىل بعدها، أن من مل يكفه، أن  
  : هللا)، وأن (حممدا رسول هللا)، يف عصر الرسالة، وإىل يوم الدين، فليس مبؤمن أصال، فقال تعاىل

َّ أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب - أََوَملْ َيْكِفِهْم « ِلَك - يـُتـَْلى َعَلْيِهْم - َأ  »لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ - َوِذْكَرى - َلَرْمحًَة ِإنَّ ِيف ذَٰ
  

 تدين الناس  اختراق الشرك
ًئا»، وإال  ال يعلم معظم املسلمني، املفهوم احلقيقي ملعىن قوله تعاىل «َواْعُبُدوا اهللََّ َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ

  !!ما وصلوا إىل هذا احلال، من الضنك، والتخلف، والعشوائية الفكرية 
والتعظيم، إن   والّتذّلل،  اخلضوع،  هو  العريب،  اللسان  ويف  القرآين،  السياق  يف  العبادة،  مفهوم 

  :والطاعة املطلقة، لـ (املعبود)
ُكْم َكانُوا يـَْعُبُدونَ « َّ يًعا ُمثَّ يـَُقوُل (لِْلَمَالِئَكِة) َأهُؤَالِء ِإ   »َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم مجَِ
 »َنا ِمن ُدوِِم َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن (اجلِْنَّ) َأْكثـَُرُهم ِِم مُّْؤِمُنونَ قَاُلوا ُسْبَحاَنَك أَنَت َولِيـُّ «
َ َبِين آَدَم َأن الَّ تـَْعُبُدوا (الشَّْيطَاَن) ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ «   »أََملْ َأْعَهْد إِلَْيُكْم 
  »قَاُلوا نـَْعُبُد (َأْصَناًما) فـََنَظلُّ َهلَا َعاِكِفنيَ «

 :ولقد (َحّرَم) هللا تعاىل أن يكون هناك (معبود)، يف هذا الوجود، إال (هو)
نَس ِإالَّ (لِيَـْعُبُدوِن) «  » َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
ً َوَما لَْيَس َهلُم ِبِه ِعْلمٌ  « ) َما َملْ يـُنَـّزِْل ِبِه ُسْلطَا  .… »َويـَْعُبُدوَن ِمن (ُدوِن اهللَِّ
  ..… » َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوًال َأِن اْعُبُدوا (اهللََّ) َواْجَتِنُبوا (الطَّاُغوَت) «
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 !فكيف نعبد هللا تعاىل؟
  :أن جنعل (بوصلة) حياتنا كلها يف سبيل هللا، وهذه هي أعلى مراتب الطاعة واخلضوع هلل تعاىل

َ    - َوَحمَْياَي َوَممَاِيت هللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني»  ُقْل ِإنَّ َصَالِيت َوُنُسِكي  « «َال َشرِيَك َلُه (َوِبَذِلَك أُِمْرُت) َوَأ
  »أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ 

رادته)، لذلك كان (احلب) هو القاعدة اليت  وبدون (احلب)، ال يكون (العبد) عابدا خاضعا هلل (
 .تعاىل يقوم عليها إخالص (العبودية) هلل 

ؤُُكْم   * َ  -َوأَْمَواٌل اْقَرتَفْـُتُموَها    - َوَعِشريَُتُكْم    - َوأَْزَواُجُكْم    - َوِإْخَواُنُكْم   -َوأَبـَْناؤُُكْم    - ُقْل ِإن َكاَن آ
َا    - َوِجتَاَرٌة َختَْشْوَن َكَساَدَها   َن اهللَِّ َوَرُسولِِه    - (َأَحبَّ ِإلَْيُكم)    - َوَمَساِكُن تـَْرَضْوَ ِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه وَ   - مِّ

َْمرِِه - ِ  ُ َِْيتَ اهللَّ ُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم (اْلَفاِسِقَني) - َفَرتَبَُّصوا َحىتَّ    »َواهللَّ
   .والذي (أحب) هللا، ال (يشرك) به شيئا، (مطلقا)

يًعا ُمثَّ نـَُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا  « نَـُهْم  َوقَاَل ُشرََكاُؤُهم َويـَْوَم َحنُْشُرُهْم مجَِ َمَكاَنُكْم أَنُتْم (َوُشرََكاؤُُكْم) فـََزيـَّْلَنا بـَيـْ
َ (تـَْعُبُدوَن) َّ  » مَّا ُكنُتْم ِإ

يفصل   وال  جيعل (عبادة هللا) قاصرة على أداء الشعائر والفرائض الوقتية،  والذي (أحب) هللا، ال 
  .لة بني الشعائر ومنظومة الشريعة القرآنية املتكام

اهللََّ  « ًئا    - َو(اْعُبُدوا)  َشيـْ ِبِه  ُتْشرُِكوا  ً    - َوَال  ِإْحَسا ْلَواِلَدْيِن  اْلُقْرَىب    - َوِ   - َواْليَـَتاَمى    - َوِبِذي 
ْجلَنِب    - َواْجلَاِر اْجلُُنِب    - َواْجلَاِر ِذي اْلُقْرَىب    - َواْلَمَساِكِني   ِ َكْت َوَما َملَ   - َواْبِن السَِّبيِل    - َوالصَّاِحِب 

) َمن َكاَن ُخمَْتاًال َفُخورًا - أَْميَاُنُكْم    »ِإنَّ اهللََّ (َال حيُِبُّ
وعلى  تعاىل،  هللا  على  (الكذب)  افرتاء  على  تقوم  هلل،  (عبادته)  جيعل  ال  هللا،  (أحب)  والذي 

)، ١٥٣- ١٥١(الشرك) به، فيحصر (عبادة هللا) يف (الوصا العشر)، اليت وردت يف سورة األنعام (
  !!وى أن الشعائر الدينية ليست واردة فيهابدع

هو  إمنا  واللصق)،  (القص  قاعدة  على  يقوم  عشوائيا،  عمال  ليس  القرآنية،  األحكام  استنباط  إن 
  !!(منهجية علمية)، حتمل أدوات، لفهم السياق القرآين

آلية ( ت سورة األنعام، يبدأ    :اىل)، فيقول هللا تع١٥١وليس ( )،١٤٨والسياق القرآين، آل
َهلْ « ُقْل  َشْيٍء …  ِمن  (َحرَّْمَنا)  َوَال  ُؤَ  َ آ َوَال  َأْشرَْكَنا  َما   ُ اهللَّ َشاَء  َلْو  (َأْشرَُكوا)  الَِّذيَن   َسيَـُقوُل 

ْن (ِعْلٍم) فـَُتْخرُِجوُه لََنا   » َوِإْن أَنُتْم ِإالَّ (َختُْرُصوَن) - ِإن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ (الظَّنَّ)  - ِعندَُكم مِّ
  :)١٤٩قال تعاىل (مث 
ُة) اْلَباِلَغُة    جَّ  فـََلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعنيَ  - ُقْل فَِللَِّه (احلُْ

   :)١٥٠مث قال تعاىل (
 » ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اهللََّ (َحرََّم) َهَذا«
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  :)١٥١مث قال تعاىل يف اآلية (
ًئا    - ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما (َحرََّم) َربُُّكْم َعَلْيُكْم   « ً   -َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ ْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا َذِلُكْم   .…َوِ

  »َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم (تـَْعِقُلوَن)
) ت  اآل أن  تصوروا  من  أحكام ١٥٣  -١٥١فهل  من  به  هللا  أمر  ما  حصرت كل  قد   ،(
  !الشريعة..، هل هؤالء (يعقلون)؟

  ):١٥٣لقد قال هللا تعاىل يف اآلية (
(َوصَّاُكْم) «َوَأنَّ َهَذا (ِصرَاِطي) ُمْسَتِقيماً (فَاتَِّبُعوُه) َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم  

 ِبِه َلَعلَُّكْم (تـَتـَُّقوَن)» 
تقد املسلم أن اتباع الصراط املستقيم، هو فقط اتباع األحكام اليت وردت  فهل من (التقوى) أن يع

ت سورة األنعام (الوصا العشر)؟   !يف آ
إن هللا الذي قال يف سورة األنعام: «ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما (َحرََّم) َربُُّكْم َعَلْيُكْم»، هو هللا الذي قال 

 :أيضا يف سور أخرى
(الَّ   « َدًما ُقل  أَْو  َتًة  َميـْ َيُكوَن  َأن   ( (ِإالَّ َيْطَعُمُه  طَاِعٍم  َعَلٰى  (ُحمَرًَّما)  ِإَيلَّ  أُوِحَي  َما  ِيف  َأِجُد) 
 .…»مَّْسُفوًحا

»  َ ُ اْلبَـْيَع (َوَحرََّم) الرِّ  » َوَأَحلَّ اهللَّ
 » َو(ُحّرَِم) َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَربِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًما «
اُتُكْم َوَخاَالُتُكْم َوبـََناُت اْألَ  «   …»خُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ

  !!!وغري ذلك من احملرمات الكثري
أداء   يف  هللا)  (عبادة  وحصروا  القراين،  للنص  العشوائي  الفهم  أوهام  يف  املسلمني  معظم  غرق  لقد 

  !م (احملرمات) يف الوصا العشر…، فتقّولوا على هللا بغري علمالشعائر فقط، وحصر بعضه
ركها من ملة اإلسالم،  هلل تعاىل، واليت خيرج  فكيف تكون (الصالة)، اليت هي (منظومة الصلة) 
وعقوبته تنتظره يف اآلخرة، هذه الصالة اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر…، كيف ال تكون هي احملور 

  !(العبادة)، اليت فرضها هللا على الناس مجيعا؟ األساس، يف مفهوم
َعَلْيِهم  «  ُ اهللَّ أَنـَْعَم  الَِّذيَن  آَدَم    - أُولَِئَك  ُذرِّيَِّة  ِمن  النَِّبيَِّني  َن  نُوٍح    - مِّ َمَع  َمحَْلَنا  ُذرِّيَِّة   - َوِممَّْن  َوِمن 

َنا ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسرَائِيَل َوِممَّْن َهَديـَْنا  ُت الرَّْمحَِن   - َواْجتَـبَـيـْ َ   » َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكيًّا - ِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آ
 »َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا - َواتـَّبَـُعوا (الشََّهَواِت)  - َأَضاُعوا (الصََّالَة)  - َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف «

  هلي)إن الدين اإلهلي (عبادة)، والعبادة هي (الدين اإل
َ أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن»  « َ َعاِبٌد   - «َوال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد»    - «ال أَْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن»    - ُقْل  «َوال َأ

   »«َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِدينِ  - «َوال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد» -َما َعَبدمتُّْ» 
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  نائمة الناجية خليةعندما تكون الفرقة 

أحداث   بعد  الدرس  املسلمون  يتعلم  الكربى(مل  البعض،  )الفنت  بعضهم  دماء  يسفكون  وظلوا   ،
م العقدية، حىت ال حتكم البالد بعقيدة غري اليت عليها الطائفة املنتصرة، وهم بذلك قد  بسبب انتماءا

  !!الدينأعطوا ظهورهم لتحذير هللا هلم من الشرك، إن هم تفرقوا يف 
لقد أصبح املسلمون على شفا حفرة من النار، بعد أن أنقذهم هللا منها، وقت أن كانوا معتصمني  
ا املتبعة   حببل هللا مجيعا، أمة واحدة، لقد متزقت أوصاهلم، وأصبحوا فرقا ومجاعات، تدعى كل طائفة أ

  !!حالل الدم يلكتاب هللا وسنة رسوله، وتعترب املخالف ملذهبها العقد
أزمة   امتدت  والتكفري(لقد  وصلت   )التخاصم  حىت  وتفرعت،  جذورها  وتشعبت  املسلمني،  بني 

وغري   اإلرهايب  التشريعي،  أو  العقدي  الديين،  ئه  آ مذهب  إىل  ينتمي  مسلم  قلب كل  إيل  اليوم 
سم )األمة اإلسالمية (رهايب، ويعترب أن مذهبه هو مذهب اإل   !!)اإلسالم(، وأنه املتحدث الرمسي 

ريخ الصراع ا وإىل اليوم، أن القلوب   )الفنت الكربى(ملذهيب بني املسلمني، منذ أحداث  لقد شهد 
تشربت  ) املساملة ( اليت  والتكفري(أزمة  ،  قلوب  )التخاصم  إىل  تتحول  ر  )عدوانية (،  تشتعل  عندما   ،

  !!للدماءالفتنة املذهبية بني املسلمني، وعندها لن تكون هناك حرمة 
ريخ الصراع ، وما تسفر عنه من )التخاصم والتكفري(املذهيب بني املسلمني، أن أزمة    لقد شهد 

يت وقت اشتعاهلا، األمر الذي جيب   ئمة»، حىت  تصرفات عدوانية جتاه اآلخر، تظل كامنة «خلية 
بصار ، قبل أن نشاهده    !!أن نراه ببصائر

يت يوم   كملها، امتزجت فيها دماء األوالد  فهل كان يُتصور، أن  دم فيه بيوت  ُ على العراق، 
ت، حىت اشتعلت  مبذهيب السنة والشيعة، واستمروا يعيشون يف سكن الزوجية يف سالم، سنوات وسنوا

  !، فُهدمت البيوت؟)اخللية النائمة(
يت يوم يف مصر، تتحالف فيه املؤسسات الدينية املختلفة،   الرمسية واألهلية،  وهل كان يُتصور، أن 

رخيه،   مع نظام جاء إيل سدة احلكم، على أكتاف عاطفة الشعب الدينية، يف الوقت الذي يشهد 
  !أنه يسعى إىل إقامة دولة اخلالفة، على أساس توجهه العقدي، وإن طال الزمن؟

ظر البالد  ملاذا مل يتعلم النظام احلاكم يف مصر الدرس، بعد أن تبني له حجم الدمار الذي كان ينت
مرة  الكرة  ليعيدوا  جديد،  من  أوراقهم  ترتيب  يعيدوا  أن  اخلالفة،  دولة  ألنصار  يسمح  وراح  والعباد، 

  !!أخرى، حتت رعاية مؤسسات الدولة الدينية؟
صلت يف  ا، وإمنا أحتدث عن جذور أزمة  إنين ال أحتدث عن أزمة يراها كل من له عني يبصر 

ختلفة، جيال بعد جيل، وال يراها إال من نظر إىل حال املسلمني بعني قلوب أتباع الفرق واملذاهب امل
ئمة(على جذور هذه األزمة، اليت تظل    البصرية، ليقف يت  )لتقية ا(، تلبس ثوب  )خال  ، إىل أن 

  !!الوقت الذي تثور فيه
ا هي  ولكن هل تعلم، أن أصل هذه األز  اليت بشرها    )الفرقة الناجية (مة، هو إميان كل طائفة، أ

ا يف النار؟   !النيب بدخول اجلنة، وأن ما دو
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رواية  الكبري،  قبل  الصغري  حيفظها  أصبح  واليت  السالم،  عليه  النيب،  إىل  املنسوبة  ت  الروا من  إن 
فرق وسبعني  اثنتني  أو  فرقة،  وسبعني  إحدى  على  اليهود  «تفّرقت  ذلك، تقول:  مثل  والنصارى  ة، 

  .وتفرتق أّميت على ثالث وسبعني فرقة 
  وزيد يف رواية أخرى: 

  .ما أ عليه وأصحايب»« «كلهم يف النار إال مّلة واحدة»، قالوا: ومن هي  رسول هللا؟! قال:
ضعف الرواية  هذه  أسانيد  يف  أن  يرى  السلف  أئمة  بعض  أن  من  الرغم  اعتربوها  اوعلى  م  أ إال   ،

«الفرقة   هي  تكون  ن  الناس  أحق  أن  يتبني  ذا  «و تيمية:  ابن  فيقول  الدين،  أصول  من  أصال 
أعلم   وهم  هللا،  رسول  إال  له  يتعصبون  متبوع  هلم  ليس  الذين  والسنة)،  (احلديث  أهل  هم  الناجية»، 

وسقيمها»!!   صحيحها  بني  متييزا  وأعظمهم  وأحواله،  قواله  الفتاوى  جمم(الناس  القاهر   - وع  عبد 
  )البغدادي/ الفرق بني الفرق 

  !!تدبر قول ابن تيمية، وهو يصف احملدثني فيقول: «وأعظمهم متييزا بني صحيحها وسقيمها»
الفرق   من  احملدثني  به  ووز  غريها،  عن  الناجية  الفرقة  به  ُميّيز  الذي  امليزان،  ذا  أخذ  فإذا 

اليت   األخرى،  اإلاإلسالمية  واجلماعة،  السنة  أهل  شيخ  (تذكرها  األشعري  يف كتابه ٣٣٠مام  هـ) 
جية، ألن اآلليات اليت ُمتّيز صحيح   )االت اإلسالميني واختالف املصلنيمق( لوجد كل هذه الفرق 

  !!احلديث من سقيمه، كلها وجهات نظر
ذكرها اليت  الفرق،  هذه  هي  يف كتابه    فما  األشعري  واختالف  مق(اإلمام  اإلسالميني  االت 

ا  ،)املصلني   !؟)الفرقة الناجية (واليت تعترب كل فرقة منها أ
اختلف الناس بعد نبيهم، صلى هللا عليه وسلم، يف أشياء كثرية، ضلل فيها بعضهم بعضا،  (يقول:  

  !!)وبرئ بعضهم من بعض، فصاروا فرقا متباينني، وأحزا متشتتني
مث قسم فرق املسلمني إىل: الشيعة، اخلوارج، املرجئة، املعتزلة، اجلهمية، الضرارية، احلسينية، البكرية،  

  !!العامة، أصحاب احلديث، الكالبية 
  !!صفحة) ٨٩وقسم الشيعة ثالثة أصناف، وما تفرع عنها من طوائف، وذكر ذلك يف (

مث تكلم بعدها يف عشرات الصفحات عن طائفة اخلوارج وأصنافهم، مث حتدث عن فرق املرجئة،  
والبكرية،   والضرارية  اجلهمية  وعن  وفرقها،  املعتزلة  عن  حتدث  ذلك  وبعد  فرقة،  عشرة  اثنتا  وهم 

  !!)أهل السنة واجلماعة (واحلسينية، والعامة …مث تكلم عن 
منتصف حىت  املسلمني  حال  هو  هذا  عشر    كان  اخلامس  القرن  يف  اليوم  اهلجري،وحنن  الرابع  القرن 

املذهب  هو  األزهر،والذي  مؤسسة  إليه  تنتمي  الذي  والتشريعي  العقدي  املذهب  أن  اهلجري،أي 
اخللفاء  وصحبه،وال  الرسول  عليه  كان  ما  إىل  اهلجري،وليس  الرابع  القرن  إىل  األشعري،يرجع 

  !!الراشدون
ت مبذهبه من عنده، وإمنا  وهنا تكمن األزمة…، ألنه سيخر  ج علينا من يقول: إن األشعري مل 

  !!هو متبع ملا كان عليه الرسول وصحبه واخللفاء الراشدون، وهو (اإلسالم الوسط)

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٤٩

ا تتمسك مبا كان  إلسالمية، تقول إ فهل ال يعلم هؤالء، أن مجيع الفرق اليت وصفها األشعري 
يتحدثون عن (اإلسالم الوسط)، وعن (األمة الوسط)، ما عليه الرسول وصحبه؟!! وهل يعلم الذين  
  !هو (اإلسالم)، وأين هي (األمة الوسط)؟

  وهل عندما قال هللا تعاىل: 
  «وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً»

ذه األم   !ة (أهل السنة واجلماعة)؟! أم املذهب (األشعري)؟كان املقصود 
أم (أنصار  مبساجدها،  اإلسالمية)  مبساجدها، أم (اجلماعة  السلفية)  املقصود (اجلماعة  هل كان 
السنة) مبساجدها، أم (اجلمعية الشرعية) مبساجدها…، إىل آخر الفرق والطوائف اليت ذكرها اإلمام  

  !األشعري؟
(ال أنصار  يرفع  عندما  فماذا هل  هلم،  املخالف  وجه  يف  األمة)  (إمجاع  سالح  واملذهبية)  ُفرقة 

  !هل يقصدون األمة اليت ال وجود هلا، أم أمة مذاهبهم العقدية والتشريعية؟ ،يقصدون بكلمة األمة 
وإذا كان رسول هللا، وهو إمام «األمة الوسط»، قد شهد على معاصريه، مث شهد صحابته على 

التابعون…، وكان من املفرتض أن تتحرك الشهادة على مر العصور، واملسلمون  معاصريهم، وشهد  
  !أمة واحدة، فأين هذه األمة اليوم؟

أمة   الناس،  على  الشهادة  مسئولية  حتمل  يف  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  علماء  تقصري  وإذا كان 
بة واحدة، يعترب معصية هلل ورسوله، فيجب أن يكون أول عمل يشغلهم، هو االست غفار والتوبة واإل

  !!الكربى، سنة النيب يف الشهادة على الناس )السنة النبوية (إىل هللا، وذلك بسبب خمالفتهم لـ 
السياس توجهه  ومهما كان  ملته،  مهما كانت  حق،  بغري  امرئ  دم  سفك  هللا يإن  عند  عظيم   ،

الدماء بغري حق، فعلى النظام احلاكم  تعاىل، فإذا كان هناك من ال يبالون بعظم هذه الكبرية، فسفكوا  
، واليت تدفع أتباع كل فرقة )الفرق الناجية (التشريعية، اليت قامت عليها هذه  أن يقتلع اجلذور العقدية و 

ء، عملهم هو محاية  ء، من الفرق األخرى، وقتل جنود أبر إىل تفجري أنفسهم، وسط عشرات األبر
  !مؤسسات الدولة؟

ن يقتل الفكر اإلرهايب، وعندما نطالب بثورة على اإلرهاب، جيب أن نعلم أن  إن قتل اإلرهابيني ل
جذور   وعلى  األبدان،  على  وليس  األفكار  على  ثورة  األول،  املقام  يف  تكون  أن  جيب  الثورة،  هذه 

منها  ُعلم  ما  على  وليس  ثوابت  املذهبية  مفهوم  تصحيح  وعلى  اإلهلي(لضرورة،  وليس  )الدين   ،
  !!)الدين املذهيب(ثوابت 

ملناورات  إن أزمة التفرق والتخاصم يف الدين، بني طوائف املسلمني، متصلة احللقات، ولن تنفك 
صورة  إلعطاء  به،  التجمل  الدينية  الطوائف  هذه  معظم  حتاول  الذي  مببدأ «التقية»،  وال  السياسية، 

ييدهم، يف اال ت الربملانية القادمة مشرقة أمام الناس، لتحظى برضاهم و   !!نتخا
إن املسلمني أمام خطر حمو هويتهم، ولن ينجو من هذا اخلطر، إال إذا خلعوا ثوب الُفرقة واملذهبية 
ئهم السين أو الشيعي أو املعتزيل أو اخلارجي،   التخاصمية التكفريية، فلن ينفعهم يوم القيامة مذهب آ
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طوا من  الفرق  هذه  من  فرقة  عن كل  تفرع  مبن  وما  ستغرق  غرقت  إذا  فالسفينة  متصارعة…،  ئف 
  !!عليها
َ َربُُّكْم فَاتـَُّقوِن  « نَـُهْم زُبُراً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم   - َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأ فـَتَـَقطَُّعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ

 »َفرُِحونَ 
  

 لسنة النبوية» عندما يكون «الرجم» شريعة يهودية لبست ثوب «ا
م، وقت أن كنت داعياً (سلفيا)، أمحل لطالب ١٩٧٢يرجع موقفي من «عقوبة الرجم» إىل عام  

ا  أ على  واحلرام  احلالل  مسائل  يف  وأفيت  املذهيب،  والتخاصم  التكفري  ثقافة  العليا  واملعاهد  الكليات 
يل   وكان  تعاىل….،  هللا  عن  الثبوت  قطعية  اإلسالمية،  الشريعة  مبسجد  أحكام  اجلمعة،  يوم  درس 

 !!اجلمعية الشرعية الرئيسية، بشارع اجلالء، رمسيس، القاهرة
الشيخ  خرج  ليبيا،  البيضاء،  مبدينة  املنعقدة  اإلسالمي  التشريع  ندوة  انعقاد  وأثناء  العام،  هذا  ويف 

األمر أول  يف  الرسول  أقرها  يهودية،  شريعة  الرجم كان  إن  قائال:  احلضور  على  زهرة  أبو  مث  حممد   ،
ُنسخت بعقوبة اجللد، بعد نزول سورة النور..، وأنه كتم هذا الرأي يف نفسه عشرين سنة، وآن له أن  

 !يبوح به، قبل أن يلقى هللا ويسأله: ملاذا كتمت ما لديك من علم، ومل تبينه للناس؟
لذهول، فقد كنت أرى، ك   ) مالرج(ما يرى علماء املسلمني، أن منكر  لقد أصابين هذا املوقف 

العلمي،   ا  وز هلا  فكرية  مدرسة  صاحب  أزهري،  عامل  يت  فكيف  اإلسالم،  ملة  من  خارج  كافر، 
 !، أمام خنبة من علماء العامل اإلسالمي؟)الرجم(عقوبة   وينكر

لقد دفعين هذا املوقف إىل إعادة النظر يف تديين الوراثي، ودراسة حجية أحكام الشريعة، يف ضوء  
ولقد انتهيت من هذه الدراسة يف أوائل الثمانينيات، وظهرت أمامي الرباهني هذه اخلالفات الفقهية،  

 !!مفرتاة على هللا ورسوله )الرجم(ة على أن عقوبة الدال
، عقوبة (اجللد) اليت جاءت بـ  )رواية مذهبية (سخ عقوبة (الرجم)، اليت جاءت بـ  فهل يُعقل، أن تن

 !؟)اآلية (، حاكمة على فقه ) الرواية (، لتصبح ثقافة )آية قرآنية (
ت البّينات)، هي اليت يُفرتى   ا بـ (اآل وهل يُعقل، أن السورة اليت مساها هللا بـ (النور)، ووصف آ

ت؟  ا البّينات) إىل روا  !على أحكامها الكذب، ويتحول (نورها) إىل ظلمات، وتتحول (آ
يت اآلية البّينة بعقوبة (اجللد)، أ بـ  وهل يعقل، أن  يت الرواية املذهبية  ي العقوبة (املخففة)، مث 

ذا التشريع؟   !(القتل)، وهي العقوبة (األشد)، بدعوى أن هللا تعاىل فوض رسوله أن يستقل 
وهل يعقل أن يقول هللا تعاىل: «اجلدوا»، مث يقول الرسول: «ارمجوا»، بدعوى أن (السنة النبوية) 

  !مبينة للقرآن؟ 
ع مؤامرة  هذه  األئمة، أليست  من  العقوبة،  ذه  آمنوا  من  فيها كل  شارك  القرآنية،  الشريعة  لى 

 !والعلماء، والشيوخ، والدعاة، املتقدمني واملتأخرين؟
  :فماذا أقول يف قوله تعاىل، يف أول آية من سورة النور 
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ٍت بـَيَِّناٍت « َ  »َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ ُسورٌَة أَنَزْلَناَها َوفـََرْضَناَها َوأَنزَْلَنا ِفيَها آ
 :واليت أعقبها هللا بقوله

ا« ِديِن  ِيف  رَْأَفٌة  َِِما  َُْخْذُكم  َوَال  َجْلَدٍة  ِماَئَة  ُهَما  نـْ مِّ َواِحٍد  فَاْجِلُدوا ُكلَّ  َوالزَّاِين  ِإن ُكنُتْم  الزَّانَِيُة  هللَِّ 
هللَِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعذَ  ِ َن اْلُمْؤِمِننيَ تـُْؤِمُنوَن  َُما طَائَِفٌة مِّ َ  » ا

  :أوًال 
)، على إطالقه، مل تفرق بني حمصنة وغري حمصنة، وال بني حمصن  لقد حتدثت اآلية عن فعل (الز

 » !!وغري حمصن، فقال تعاىل: «الزَّانَِيُة َوالزَّاِين 
  ا: نيً 

ترت  ومل  (اجللد)،  حتديدا  وهي   ،( (الز عقوبة  على  اآلية  نصت  تعاىل: لقد  فقال  النيب،  لبيان  كها 
ُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ   » !!«فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

  ا:لثً 
َُما  َ َعَذا «َوْلَيْشَهْد  تعاىل:  فقال  (العذاب)،  بـ  وصفها  العقوبة،  على  اإلشهاد  هللا  اشرتط  عندما 

  » !!طَائَِفٌة ِمْن اْلُمْؤِمِننيَ 
  ا: رابعً 

، بّينت اآلية عند احلديث عن   لز مها زوجها  ملرأة اليت ا أحكام اللعان، وهي أحكام خاصة 
َها اْلَعَذاَب…»،  ٨( َعنـْ ل العهدية، فقال تعاىل: «َوَيْدرَأُ  )، أن عقوبة هذه املرأة (العذاب)، املعرف 

َُما٢إشارة إىل (العذاب) الذي بينته اآلية ( َ  » !!طَائَِفٌة ِمْن اْلُمْؤِمِننيَ  )، وهو (اجللد): «َوْلَيْشَهْد َعَذا
  ا:خامسً 

فإذا ذهبنا إىل سورة النساء، وجد أن األمة (املتزوجة) إذا زنت، فعليها نصف عقوبة (احلرة) فقال  
  تعاىل: 

 »«فَِإَذا (ُأْحِصنَّ) فَِإْن أََتْنيَ ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى (اْلُمْحَصَناِت) ِمْن اْلَعَذابِ 
فإذا (تزوجن) اإلماء، فعليهن نصف ما على (احلرائر) من العذاب، أي أن عقوبة (األمة) نصف 

حلجارة )القتل(ن جلدة، وليس  عقوبة (احلرة)، مخسو   !!رميا 
 !فمن أين جاء أئمة، وعلماء، وشيوخ، ودعاة املسلمني، أن الزانية (احملصنة) تُرجم؟

ا من املصدر الثاين للتش ريع!! هذا املصدر الذي صنعه أئمة الفرق واملذاهب املختلفة قالوا: جئنا 
العقدية  م  توجها وليخدم  أتباعهم،  قلوب  يف  قدسية  ليأخذ  النبوية)،  (السنة  سم  وومسوه  يديهم، 
والتشريعية املختلفة، فمن أراد أن يقتل نفسا بغري حق، أخرج من خزانة هذا املصدر ما يبيح له فعل 

 !!ذلك
حلق)؟فإذا   !سألتهم: وهل يُعقل أن تقتل النفس اليت حرم هللا بـ (رواية)، وهللا تعاىل يقول: (إال 
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الذي   (احلق)  هو  وهذا  القرآن،  أحكام  وتنسخ،  وتقيد،  ختصص،  (السنة)،  ت  مرو إن  قالوا: 
 !!نصت عليه اآلية 

 !فإذا سألتهم: وكيف تنسخ (الرواية) البشرية (اآلية) القرآنية؟
لك عليها    أخرجوا  ليقيموا  يديهم،  صنعوها  اليت  القواعد  املفرتى،  التشريعي  مصدرهم  خزانة  من 

 :أحكام شريعتهم املذهبية، ومنها قاعدة (النسخ) يف القرآن، الذي صّنفوه إىل ثالثة أصناف
  :أوًال 

ت اليت ال وجود هلا يف املصحف  !!ما ُنسخ تالوته وحكمه، أي اآل
  ا: نيً 

قما ُنسخ  ت اليت ال وجود هلا يف املصحف، ولكن حكمها   !!تالوته وبقي حكمه، أي اآل
  ا:لثً 

حكامها ت موجودة يف املصحف، ولكن ال يُعمل   !!ما ُنسخ حكمه وبقيت تالوته، أي أن اآل
ذه القواعد املفرتاة على الشريعة القرآنية، استطاعوا أن جيدوا خمرجا لكل اإلشكاالت اليت تواج ه  و

ا (السنة النبوية) واجبة االتباع  ت، يّدعون أ  !!مصادرهم الثانية للتشريع، وما محلته من مرو
ا نسخت تالوة (أي ال   فإذا سألتهم: وملاذا مل يُدّون الصحابة (آية الرجم) يف كتاب هللا؟! قالوا: أل

ة)، وهو الصنف تكتب يف املصحف)، وبقيت حكما (أي ويبقي حكمها معموال به إىل يوم القيام
 !!الثاين من النسخ

م؟! هل هؤالء أسلموا وجوههم هلل تعاىل؟  !فهل هذه شريعة إهلية؟! هل هؤالء عرفوا قدر ر
 !فإذا سألتهم: وما دليلكم على وجود ما ُيسمى بـ (آية الرجم) أصال؟

ت (السنة)، ما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس، قال: ق  ال عمر أخرجوا لك من خزانة مرو
 :بن اخلطاب، وهو جالٌس على منرب رسول هللا

ها   قرأ الرجم)،  (آية  عليه  أنزل  مما  فكان  الكتاب،  عليه  وأنزل  حلق،  حممًدا  بعث  قد  هللا  إن 
لناس زمان أن يقول قائل: ما   ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول هللا، ورمجنا بعده، فأخشى إن طال 

برتك فريضة أنزهلا هللا، وإن (الرجم) يف كتاب هللا حق، على من زىن   جند الرجم يف كتاب هللا، فيضلوا
 !!إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البّينة، أو كان احلََبُل، أو االعرتاف

فها هم يّدعون أن عمر بن اخلطاب، اخلليفة الثاين، شهد أن هللا أنزل على رسوله (آية الرجم)،  
ت، جتد أن (آية الرجم)، جاءت من طريق واحد  …،    وقد قرأها الصحابة  فإذا حبثت يف كتب املرو

هو سفيان بن عيينة، الذي قال فيه النسائي يف سننه الكربى: (ال أعلم أحدا ذكر يف هذا احلديث:  
وينبغي أنه  سفيان،  غري  حكيم»،  عزيز  وهللا  هللا  من  نكاال  البتة  فارمجومها  زنيا  إذا  والشيخة  «الشيخ 

  أعلم)وهم، وهللا

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٥٣

فإذا نظر يف كتاب هللا، فلن جند هلذه اآلية «الشيخ والشيخة…» أي أثر، وإذا كان السبب هو 
الرجم)   (آية  إن  وقالوا  اختالفا كبريا،  متنها  صحة  على  احملدثون  اختلف  فلماذا  تالوة،  ُنسخت  ا  أ

م مستأنس  (الداجن: كل  فأكلها؟!  داجن  فدخل  عائشة،  سرير  حتت  صحيفة  يف  حيوان كانت  ن 
 وطري)

إنين لن أضيع وقت القارئ يف خالف (عقيم) حول صحة هذه الرواية، وسأكتفي بنقل ما قاله 
شرحه   عند  السعودية،  العربية  ململكة  العلماء  هيئة كبار  عضو  العثيمني،  صاحل  بن  حممد  الشيخ 

 :كتاب احلدود»، حيث قال  - لكتاب «زاد املستنقع 
(اإلحصا« بـ  مناط  الرجم  حكم  فالشاب إن  املذكورة،  اآلية  يف  (الشيخوخة)، كما  بـ  وليس  ن)، 

 » !!احملصن يرجم، والشيخ غري احملصن ال يرجم، وإن بلغ من العمر عتيًّا، وهذا ال يفيده ظاهر اآلية 
اخلطاب: «وإن   بن  عمر  لقول  ملعارضتها  الرجم)،  (آية  صحة  يف  يشكك  العثيمني،  ابن  فالشيخ 

على   حق،  هللا  يف كتاب  عالقة الرجم  ما  فيسأل  والنساء»،  الرجال  من  (أحصن)  إذا  زىن  من 
إلحصان؟  !الشيخوخة 

والغريب، أن هناك رواية يف صحيح البخاري، عن عبد هللا بن أوىف، أنه ُسئل عن الرجم، وهل كان 
 !!بعد نزول سورة النور أم قبلها، فقال: (ال أدري)

ت سورة الن ور، فيستحيل أن يستمر يف (الرجم)، وقد  وعلى فرض أن النيب (رجم)، قبل نزول آ
ت مبينات، قطعية الداللة، تنص على أن عقوبة الز هي (اجللد)؟  !نزلت آ

النبوية)،  (السنة  أحكام  من  (الرجم)  أن  يؤمنون  الذين  والدعاة،  والشيوخ  العلماء  يف  أقول  فماذا 
ت اإلدانة والشجب، عندما  فيسفكون بذلك الدماء بغري حق، يف الوقت الذي أراهم يصدرون بيا

مهات الكتب،  وية القتلة، وليس  تسفك اجلماعات اإلرهابية الدماء بغري حق، وكأن القضية تتعلق 
خذ منها القتلة الدليل والفتوى على شرعية أعماهلم اإلجرامية؟  !!اليت 

َّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَليْ « ِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ أََوَملْ َيْكِفِهْم َأ  » ِهْم  ِإنَّ ِيف ذَٰ
 :معلومات

  احملصنة:
العفيفة:   إما  تعين  القرآين  السياق  يف  املؤمنات«احملصنة  ِمَن  احلرة:  »واحملصنات  أو  أََتْنيَ «،  فَِإْن 

  »…ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أمهاتكم«، أو املتزوجة:  »بفاحشة فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى احملصنات ِمَن العذاب
 ».واحملصنات ِمَن النساء« :إىل قوله
  اللعان:

هلل أنه شاهد امرأته تزين، ويقول يف اخلامسة   َأنَّ  «يكون بني الزوجني، فيحلف الزوج أربع شهادات 
اْلَكاِذِبنيَ  ِمْن  ِإْن َكاَن  َعَلْيِه  اهللَِّ  يف »َلْعَنَة  وتقول  أنه كاذب،  هلل  شهادات  أربع  امرأته  حتلف  مث   ،

َها ِإْن َكاَن مِ «اخلامسة   .»ْن الصَّاِدِقنيَ َأنَّ َغَضَب اهللَِّ َعَليـْ
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  عندما تسفك «الخالفة اإلسالمية» الدماء بغير حق 

فرقهم   اختالف  على  املسلمني،  ل  يشغل  أساس،  حمور  «اخلالفة»  ومسألة  الرسول،  وفاة  منذ 
فقد  بسوء  ا  أصا من  «اخلالفة»،  حلم  خالل  من  إال  «اإلسالم»  املسلمون  يرى  فال  وطوائفهم، 

  !!مرتد كافرأصاب اإلسالم، وهو 
وحىت   علي،  خالفة  بعد  «رشدها»،  يتواصل  مل  وملاذا  اخلالفة،  هذه  حقيقة  املسلمون  يعلم  فهل 

تورك، عام ( م)، وأن الدماء مل جتف منذ سقوطها وحىت اليوم، من ١٩٢٤سقوطها على يد كمال أ
ا إىل احلياة مرة أخرى؟   !أجل إعاد

على   الدينية،  اجلماعات  أن  املسلمون  يعلم  سلفية، هل  وغري  سلفية  ا،  وتنظيما ا  ألوا اختالف 
ا،   بلدا يف  اخلالفة  دولة  عودة  إىل  تسعى كلها،  جهادية…  وغري  جهادية  متطرفة،  وغري  متطرفة 

  !كخطوة أوىل حنو حتقق حلم اخلالفة الكربى، ولُتسفك يف سبيل ذلك الدماء؟
يٍد مسلم٣٥لقد قُتل اخلليفة الثالث، عثمان بن عفان ( ة، وجاء اخلليفة الرابع علّي بن أيب هـ)، 

وكان يف مقدمة هذه الفنت موقعة   ، اليت راح ضحيتها آالف املسلمني،)الفنت الكربى(ه  طالب ومع
السيدة عائشة، وعلي بن أيب طالب «خليفة املسلمني»، وابن   )زوج النيب(، اليت حدثت بني  ) اجلمل(

  !!هـ)٣٦عم النيب (
مث عدد من قتلوا يف    وعدد من قتلوا يف هذه املوقعة؟!   )موقعة اجلمل(فهل يعلم املسلمون شيئا عن  

هـ)، مث ما حدث  ٣٧يان (، اليت حدثت بني خليفة املسلمني علّي، ومعاوية بن أيب سف)صفني(موقعة  
  !، بني خليفة املسلمني علّي، واخلارجني عليه؟)النهروان (قعة يف مو 

وهل يعلم املسلمون، الذين يتباكون على سقوط اخلالفة، وينتظرون من حيقق هلم دولتها، أن هذه  
تعرف   مل  اثنيت  )الرشد (اخلالفة،  اخلطاب   إال  بن  وعمر  بكر  أيب  اخلليفتني  عصري  يف  سنة،  عشرة 

أقل من    هـ)، وأن عمر بن عبد العزيز، الذي قالوا إنه اخلليفة الراشد اخلامس، كانت خالفته٢٣- ١١(
  !هـ)؟١٠١ -   ٩٩سنتني (

لسيف، وعلى جثث آالف القتلى، ولقد أخطأ أئمة السلف، عندما   لقد جاءت اخلالفة األموية 
من   الذي كان  سفيان،  أيب  بن  معاوية  هو  مؤسسها  ألن  مباركة،  خالفة  ا كانت  أ للناس،  صّوروا 

الغنائم من البلدان املفتوحة، (طبعا ُكّتاب الوحي، ويف عهده انتعش االقتصاد، نتيجة تدفق األموال و 
  !!لسيف)

وهنا   عادال،  إماما  سفيان كان  بن أيب  معاوية  للناس، أن  عندما صّوروا  السلف،  أخطأ أئمة  لقد 
يكفي أن أحيل القارئ الكرمي، إىل ما سجله املؤرخون األوائل من حوادث مؤملة، وتصفيات جسدية،  

ا األمويون آلالف الضحا املخال فني هلم يف املذهب، وكان على رأس هؤالء احلسني بن علي قام 
  !!بن أيب طالب

فإذا ذهبنا إىل كتاب هللا، وجد أن هللا تعاىل مل يؤسس لدولة اخلالفة، اليت حتدث عنها التاريخ، 
ي  سببا لإلفساد يف األرض، وسفك الدماء، األمر الذ  )اخلالفة (وترك األمر للناس، وحذر أن تكون  

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٥٥

، عندما مسعت قول هللا: «ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة»،  )خليفة ( جعل املالئكة تتوقف أمام كلمة  
  أي من خيلف غريه، األمر الذي قد يسبب سفكا للدماء، نتيجة الصراع على السلطة، فقالت:

  ِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء» «َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُفْ 
سببا يف اإلفساد وسفك الدماء، ولكنه بّني أن هذا حيدث يف    ) اخلالفة (مل ينف هللا تعاىل أن تكون  

، لذلك جاءت اإلجابة: «ِإّينِ أَْعَلُم )سنة االستخالف(على الفهم الواعي لـ    ) اخلالفة (تقم  حالة إذا مل  
  !!»َما ال تـَْعَلُمونَ 

ف هو الذي خيل  )اخلليفة (هي سنة الوجود البشري، فـ    )سنة االستخالف(إن هللا تعاىل يعلم أن  
هذه   وأن  مقامه،  يقوم  أي  َخالِئَف    )اخلالفة (غريه،  َجَعَلُكْم  الَِّذي  «َوُهَو  تعاىل:  هللا  يقول  ابتالء، 

لُ  ُكمْ اَألْرِض» ــ «َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت» ــ «لِيَـبـْ َ   !!»وَُكْم ِيف َما آ
بـ  وعندما وعد هللا الذين «آمنوا وعملوا الصاحلات» أن يستخلفهم يف األرض، مل يكن املقصود 

دولة    )االستخالف( إقامة  ) اخلالفة (إقامة  وإمنا  اإلسالم(،  وفق  )أمة  الناس  بني  تتحرك  اليت  سنة (، 
عتبارها  )االستخالف أمة (،  أمة  أخرجت    ) خري  عتبارها  وليس  السنة (للناس،  أو  )أهل   ،

  :…، فتدبر قوله تعاىل)الشيعة (
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت»*    :«َوَعَد اهللَّ

  «لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم ِيف اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم»
  «َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهْم الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم»

  «َولَيـَُبدِّلَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا» 
  !!«يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئًا»* 

  :لقد قال هللا تعاىل لداود عليه السالم
َّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرضِ «   » َ َداُووُد ِإ

« حلَْقِّ ِ   «فَاْحُكم َبْنيَ النَّاِس 
  »«َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعن َسِبيِل اهللَِّ 

سيسا لـ «دولة اخلالفة»، وإمنا تفعيال لـ «سنة  َّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة»، ليس  إن قوله تعاىل لداود: «ِإ
إليه   وصل  نعم،  من  داود  فيه  ما كان  وأن  فقد كان  االستخالف»،  الكونية،  والسنن  األسباب  وفق 

إىل كيفية  وإمنا  اخلالفة،  إىل  ليس  السياق  توجه  لذلك  األرض…،  ملوك  أعظم  من  عصره  يف  داود 
  تفعيلها بني الناس: 

 « حلَْقِّ ِ » - «فَاْحُكم َبْنيَ النَّاِس    «َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعن َسِبيِل اهللَِّ
اخل  أنصار «دولة  هذه أما  إقامة  وجوب  يف  هلا،  السلف  وتفسري  اآلية  هذه  إىل  فيستندون  الفة»، 

الدولة، فيقولون لقد روي عن بعض خلفاء بين مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز (أو للزهري): «هل  
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مسعت ما بلغنا؟! قال: وما هو؟! قال: بلغنا أن اخلليفة ال جيري عليه القلم، وال ُتكتب عليه معصية!!  
  !!ل:  أمري املؤمنني، اخللفاء أفضل من األنبياء، مث تال هذه اآلية»فقا

ريخ الصراع ا  وإىل اليوم، أن قلوب   )الفنت الكربى(ملذهيب بني املسلمني، منذ أحداث  لقد شهد 
أتباع الفرق واملذاهب املختلفة (املساملة)، قد تشربت أزمة «التخاصم والتكفري»، ولذلك تسعى كل 

ن تكون هي الفائزة بكرسي اخلالفة، وال مانع أن تتحالف مع الطوائف األخرى (تقية)،  طائفة إىل أ
  !!بل ومع الشيطان، حىت حتقق هدفها

ملواقف والظروف اليت أحاطت مقتل اخلليفة   )دولة اخلالفة(إن أنصار   ال يقرؤون التاريخ، بداية 
إ ا  أ ادعوا  اليت  لفتوحات  مرورا  عفان،  بن  عثمان  أفغانستان  الثالث  يف  اخلالفة  أحالم  مث  سالمية، 

  لذلك أقول: ، والسودان
إن املواجهة األمنية لإلرهاب وحدها ال تكفي…، وإن قتل اإلرهابيني لن يقتل الفكر اإلرهايب،  
تشمل مجيع املؤسسات  اإلرهاب جيب أن  على  الثورة  وإن  عقيدة وشريعة…،  القلوب  حتمله  الذي 

الرمسي وغري  الرمسية  مكتبتها الدينية،  يف  حتمل  واليت  مضت،  عقود  منذ  اإلرهابيون  اخرتقها  اليت  ة، 
  !!اإلسالمية، املرجعيات اليت يستقي منها اإلرهابيون شرعية أعماهلم اإلجرامية 

 » !!«َما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُمونَ  - أَفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمَني َكاْلُمْجرِِمَني» «
  

 مذهبيا خطابا بشريا خطاب إلهي وليس اإلسالمي الخطاب الديني 
 !!ليس من دين هللا )العقدية والتشريعية (ين الذي حيمل التعددية املذهبية إن اخلطاب الدي

مع   يتفاعل  خطاب  املستقيم،  م  ر صراط  إىل  الناس  يهدي  الذي  النور  هو  الديين  اخلطاب  إن 
ت احمللية والعاملية واملستجدات احلضارية، بلغة معاصرة، تقدم حلوال عملية بعيدا عن اخلطاب  التحد

 !!الديين املذهيب املتخلف، الذي ال يغين وال يسمن من جوع
عن   أحتدث  أين  ذلك  من  هللا  يفهم  وأمر  حممد،  اخلامت  النيب  بلغه  الذي  اإلهلي،  الديين  اخلطاب 

م وحتضرهم  م، وأن يبلغوه للناس مجيعا، ويكونوا عليهم شهداء، بسلوكيا املؤمنني أن يقيموه يف حيا
 !!وتقدمهم…، هذا اخلطاب الذي ال وجود له أصال يف واقع الناس، إال نظر يف كتاب هللا

أنتقد اخلطاب الديين املعاصر، جبميع توجهاته العقدية والتشريعية، وأبني للناس  فأ يف هذا املقال  
 !!تباعهحقيقة اخلطاب الديين الذي أمر هللا 

آلية القرآنية اليت محلها هذا الكتاب، والدالة على صدق   هلل، وبرسوله، وبكتابه، و فالذي آمن 
، ليصحو من غفلته، ويعلم أن اإلسالم ليس منهجا نبوة رسول هللا حممد، هو الذي خياطبه هذا املقال

املسلمني   إىل  حاجة  دون  بذاته،  احلياة  هذه  يقيم  أن  هللا  الستطاع كتاب  وإال  احلياة،  به  تقوم  نظر 
 !!املؤمنني به

، خياطبه هللا دائما يف  )جمتمع إمياين(يتحرك على أرض الواقع، يف إطار    إن اإلسالم منهج عملي،
 َ  » : أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواكتابه بقوله: «
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  :«َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا»* 
ْلُوَنُكْم َخَباًال» - «َال تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة مِّن ُدوِنُكْم  َ   َال 

  َقْد َبَدِت اْلبَـْغَضاُء ِمْن أَفْـَواِهِهْم» - «َودُّوا َما َعِنتُّْم 
  «َوَما ُختِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكَربُ»

ِت  َ    ِإن ُكنُتْم تـَْعِقُلوَن» - «َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اْآل
  »:«َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا* 
  فَانِفُروا ثـَُباٍت»  - ُخُذوا ِحْذرَُكْم «

يًعا »:مجاعات«أي   .أَِو انِفُروا مجَِ
نت الكربى أما فشل اجملتمعات اإلميانية يف إقامة اخلطاب الديين اإلهلي يف األرض، منذ أحداث الف

فرق   الذي  املذهيب،  الديين  اخلطاب  واتباع  اإلهلي،  اخلطاب  هذا  هجر  بسبب  فقد كان  اليوم،  وإىل 
  :املسلمني يف الدين، هذا التفرق الذي حذرهم هللا منه، فقال تعاىل 

  : ُمِنيِبَني ِإلَْيِه َواتـَُّقوُه َوأَِقيُموا الصََّالَة»«* 
  »«َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ * 
  «ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا» * 
 «ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن» * 

منهجا يف  نصوص «اآلية القرآنية»  غري  يتخذ  ال  الذي  يتحرك «اجملتمع اإلمياين»،  أن  ويستحيل 
 :حياته، دون قيادة تنبع من داخله

 » «َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمنُكمْ  - آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ» َ أَيـَُّها الَِّذيَن «
ا سنة الوجود االجتماعي، فأين هذه القيادة اليت أفرزها اجملتمع اإلمياين؟  !إ

إننا جيب أال ننظر إىل مأساة املسلمني مبنظار ضيق، ال نرى من خالله إال الفرقة اليت ولد فيها  
مبنظار    وتربينا املسلمني  إىل  ننظر  أن  علينا  وإمنا  عالج،  عن  ا  ملأسا نبحث  أن  ونريد  ا،  مائد على 

وتطوى   األقالم  ستجف  وعندها  املختلفة،  اإلسالمية  واملذاهب  الفرق  مجيع  خالله  من  نرى  عاملي، 
  !!الصحف
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  مذاهب متخاصمة، وخالفات مرجعية، وبينهما فتوى 

امه   ا الغرب  على  يف  نعيب  حق،  بغري  الدماء  وسفك  والتطرف  لتخلف  واملسلمني  اإلسالم 
ام، ليس بسبب الدين اإلسالمي،  الوقت الذي حيمل تراث املسلمني الديين ما يثبت صحة هذا اال
وسائل   على  ار  ليل  الغرب  يشاهده  الذي  املذهيب،  وتطرفهم  املسلمني  فقهاء  تدين  بسبب  وإمنا 

  !!اإلعالم املختلفة 
ال يعلمون شيئا عن اجلهاد يف الشريعة القرآنية، وال شيئا عن    )الفقه اجلهادي(ون  من حيمل  إن أكثر

  :مفهوم قوله تعاىل
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ «   »َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن َقد تـََّبنيَّ

  :وال شيئا عن اخلالفة يف األرض
َدَعاُه  « ِإَذا  اْلُمْضَطرَّ  يُب  جيُِ مَّا  أَمَّن  قَِليًال  اهللَِّ  مََّع  أَإَِلٌه  اْألَْرِض  ُخَلَفاَء  َوَجيَْعُلُكْم  السُّوَء  َوَيْكِشُف 

  » َتذَكَُّرونَ 
  :وال شيئا عن السالم النفسي، الذي هو القاعدة األساسية للسالم االجتماعي، احمللي والعاملي

ْلِم َكافًَّة َوَال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِيف «   »السِّ
ال يعلمون شيئا عن الفقه القرآين، وخري شاهد على ذلك    )الفقه السلمي(وإن أكثر من حيملون  

ألوىل، واقرؤوا  أمهات كتب الفقه املقارن، اليت أظهرت للعامل كيف كان يفكر أئمة الفقه يف القرون ا
الفقه   مقدمتها  كتب  ويف  اجمل(املقارن،  املقتصد  بداية  اية  و رشد   - تهد  حجم  )البن  على  لتقفوا   ،

  !!املأساة اليت تعقد هذه املؤمترات من أجل الدفاع عنها ومحايتها
إن مسألة مواجهة إشكاليات الفقه يف احلاضر واملستقبل ما هي إال جمرد صورة البد من إظهارها  

  !!)حنن هنا، واإلسالم خبري(ناس الساحة العاملية لتقول لل على
ا كانت  تعالوا نلقي الضوء على بعض املسائل املتعلق الفتوى، وكيف أ زمة  سببا    )وما زالت(ة 

نه دين العنف واإلكر  ام اإلسالم    .ه يف الدين وسفك الدماء بغري حقارئيسا يف ا
  :أوًال 
األزهر،  أ جامعة  الدين  أصول  بكلية  وعلومه  احلديث  قسم  رئيس  علينا  خرج  أن  يوم  بفتوى  ذكر 

الرضاعة، حىت ال تكون اخللوة بينهما حمرمة، قامت   من، فيكون ابنها  )إرضاع املرأة زميلها يف العمل(
ال من  تسخر  العاملية  واملواقع  الصحف  يف  الكاريكاتريية  الرسوم  وظهرت  تقعد،  ومل  ومن الدنيا  فتوى 

  !!الرسول ومن اإلسالم
تفويض جامعة األزهر يف إصدار قرار بوقف الدكتور    ىوالسؤال: عندما قرر اجمللس األعل لألزهر 

لفتوى خرج  إىل  الذي  وإحالته  العمل،  إنه    عن  قال  اليت  فتواه،  يف  معه  للتحقيق  التأديب  جملس 
أخذها عن فقهاء أئمة السلف: ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاين، وما استخلصه من كالم 

صول الفقه، وهو ليس فقيها؟. ابن حجر .   !.، هل كانت هذه العقوبة ألنه حتدث يف مسألة تتعلق 
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  ا: نيً 
املؤمتر  (، خالل األعوام السابقة، من أجل حبث قضية الفتوى، منها:  لقد عقدت عشرات املؤمترات

وضوابطها للفتوى  املستقبل(،  )العاملي  واستشراف  الفتوى  وأخريا  )مؤمتر  وإشكاليات (،  الفتوى  مؤمتر 
املستقبل وآفاق  قضية  )الواقع  هو  املؤمترات،  هذه  واجه  إشكال  وأصعب  أهم  وإن  اليت    )املرجعية (، 

لفتوى وأعطوا ظهورهم للمرجعية    !!يستند إليها املفيت يف فتواه، فانشغل الفقهاء 
ابن القيم يف   املوقعني(يقول  الذي ال ينكر  )إعالم  حملل  امللوك  عن  : «وإذا كان منصب التوقيع 

وهو قدره،  جيهل  وال  األرض   فضله،  رِب  عن  التوقيع  مبنصب  فكيف  السَِّنيَّات،  املراتب  أعلى  من 
ب، فقال تعاىل:     والسموات …، وهو املنصُب الذي توالَّه بنفسه ربُّ األر

ُ يـُْفِتيُكْم ِفيِهنَّ»   «َوَيْستَـْفُتوَنَك ِيف النَِّساِء ُقِل اهللَّ
  توالَّه هللا تعاىل بنفسه شرفًا وجاللة إذ يقول يف كتابه:  وكفى مبا

ُ يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكالََلِة»   «َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اهللَّ
أن  فعلينا  إذن  والسموات»،  األرض  رِب  عن  التوقيع  مبنصب  «فكيف  القيم:  ابن  يقول  فعندما 

ئبا عن هللا تع اىل؟! لقد اختلفت املذاهب الفقهية يف  نسأل: أين هي املرجعية اليت جتعل من املفيت 
التباين   ب  من  اخلالف  هذا  يكن  ومل  والشريعة،  العقيدة  مسائل  يف  اختالفا كبريا،  الواحدة  الفرقة 

  !!االجتهادي والعلمي الذي كثرياً ما يقع داخل الفرقة الواحدة، وإمنا خالفاً يف أصول العقيدة
  ا:لثً 

ا   أحد املفتنيقال   يف مؤمتر الفتوى وإشكاليات الواقع وآفاق املستقبل: «إن الفتوى صنعة أي أ
دراك املصادِر وفهمها» لشرع الشريف  ا أن يكون عاملا    !!عملية دقيقة حتتاج من القائم 

والسؤال: ما هي املصادر اليت جيب على املفيت أن يدركها ويفهمها؟! هل هي مصادر الشريعة اليت  
الت عليهاكانت  الدستور  ينص  أن  تريد  السلفية  املواد   يارات  من  مادة  الشريعة يف  «مبادئ  وهي:   ،

يف املعتربة  ومصادرها  والفقهية،  األصولية  وقواعدها  الكلية،  أدلتها  تشمل  أهل   اإلسالمية  مذاهب 
  !السنة واجلماعة»؟

يف املعتربة  املصادر  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  تشمل  السنة    فكيف  أهل  فهل  مذاهب  واجلماعة، 
القواعد   اإلسالمية  الشريعة  تشمل  واجلماعة؟! كيف  السنة  أهل  فرقة  على  حكر  اإلسالمية  الشريعة 

منظومة الفقه السلفي السين، فقه القرنني الثالث والرابع اهلجريني، فقه الصراع    ياألصولية والفقهية، أ
  !!بني أتباع املذاهب الفقهية املختلفة؟

نتحد  معقول؟!  هذا  الشيعفهل  الفقه  عن  مبعزل  املستقبل،  وآفاق  الواقع  إشكاليات  عن  ، يث 
ضواملعتزيل أمهات كتب  ي، واأل عليه  نصت  حسب ما  إسالمية،  فرقا  مصنفون مجيعا  وهؤالء   ،…

  !!امللل والنحل؟
ع وعندما يوصي املؤمتر يف جلسته اخلتامية، بـ «الدعوُة إىل االلتزاِم بقراراِت اهليئاِت الشرعية واجملام 

»، فماذا يقصد  الفقهيِة وُدوِر اإلفتاِء الكربى يف مسائل النوازِل وفتاوى األمة؛ ملا فيها من ُجهد مجاعيٍّ
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مبا يصدر عنها من فتاوى ملا فيها من جهد مجاعي؟! هل يقصد   االلتزامهليئاِت الشرعية اليت جيب  
جمال يف  تعمل  اليت  الدينية،  واجلمعيات  لألحزاب  الشرعية  قوانني   اهليئاِت  وفق  اإلسالمية  الدعوة 

  !الدولة؟ 
  ا: رابعً 

ا هذه املؤمترات، أال تكون الفتوى شاذة، ويستندون يف تعريف  من ضوابط الفتوى، اليت توصي 
قتاًال  قاتل  الذي  الرجل  حديث  البخاري،  رواية  إىل  شديدً الشذوذ  من    يدع  ال  نه  وصف  حىت  ا 

ا بسيفه، وقد علق ابن حجر عند شرحه هلذه الرواية بقوله: املشركني شاذة وال فاذة إال اتبعها   فضر
  !!اذ املنفردفالشاذ ما انفرد عن اجلماعة، وال

ا اليت خيرج صاحبها عن اجلماعة، وخيالف  وبناء على هذه الرواية خرجوا بتعريف للفتوى الشاذة أ
استقر وما  إمجاع،  أو  سنة  أو  من كتاب  الشرعي،  والدليل  اإلمجاع  أحكام   فيها  من  األمة  أمر  عليه 

  !!الدين، عقيدة وشريعة 
  !والسؤال: اخلروج عن أية مجاعة من اجلماعات اإلسالمية جيعل الفتوى شاذة؟

  !اخلروج عن إمجاع أية فرقة أو مذهب جيعل الفتوى شاذة؟
  !وأين هي األمة اليت استقرت أحكامها الدينية عقيدة وشريعة؟

  !الفرق واملذاهب املختلفة، هي اليت يستقى منها الدليل الشرعي؟ وأية مرجعية للسنة النبوية، عند
  مثال: 

ا أحداث الفنت  إن مسألة عزل احلاكم، لفسقه أو لظلمه أو لفساده، من املسائل الفقهية اليت أفرز
الكربى، واليت بدأت بقتل خليفة املسلمني عثمان بن عفان على أيدي مسلمني. فكان من الطبيعي  

ا من املسائل الشائكة جدا، خصوصا أن القاتل مسلم، واملقتول أن   يراعي الفقهاء هذه املسألة، أل
  !!خليفة مسلم، وقُتل مع سبق اإلصرار والرتصد

، وهم ميثلون مدرسة أهل احلديث، إىل أنه ال جيب عزل احلاكم، سواء كان فسقه  )احلنابلة (فذهب  
فعال اجلوارح، وهو ارتكاب احمل العتقادمتعلقا    .ظورات، أو كان متعلقا 

، وهو املذهب العقدي لعلماء األزهر، إىل أن حدوث الفسق يف اإلمام، بعد )األشاعرة(وذهب  
  .العقد له، ال يوجب خلعه، وإن كان مما لو حدث عند ابتداء العقد لبطل العقد له

خلروج من طاعة هللا تعاىل، واجلور: أي    )دية ياملاتر (وذهب   لفسق: أي  إىل أن احلاكم ال ينعزل 
اخللفاء  بعد  واألمراء  األئمة  من  اجلور  وانتشر  الفسق  ظهر  قد  ألنه  تعاىل،  هللا  عباد  على  الظلم 

م وال يرون اخلروج عليهم ذ   .الراشدين، والسلف كانوا ينقادون هلم ويقيمون اجلَُمع واألعياد 
لشرع أن اخللع    )املعتزلة (ب  وذه إىل أن الشرع أوجب أال خيلع اإلمام إال عن فسق، فقد ثبت 

  .واإلزالة ال جتوز من غري حدث، وأن خلعه ال جيوز من السالمة، إلمجاعهم على ذلك
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الفرق   أمهات كتب  من  الصفحات  آالف  ا  سودت  اليت  الفقهية  واالجتهادات  اآلراء  آخر  إىل 
ة، لذلك كان من الطبيعي أن يعيش فقهاء هذه الفرق اإلسالمية املختلفة يف حالة  واملذاهب املختلف

ن يت  مث  السلفية،  الفقهية  املنظومة  هذه  ظل  يف  وتناقض  وانفصام  عن  بختاصم  إشكاليات  (حث 
  .)الواقع، وآفاق املستقبل

داخ نتحرك  وحنن  املستقبل،  آفاق  ونستشرف  الواقع،  إشكاليات  نواجه  أن  يستحيل  هذه  إنه  ل 
أيدينا «آية   يف  حنمل  الذي  الوقت  يف  الزمن،  من  قرون  عليها  مضى  اليت  السلفية،  الفقهية  املنظومة 

  قرآنية» قال هللا تعاىل عنها:
ِِْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِي    !!ِميِد»ِز احلَْ «ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر 

  :إن إخراج الناس من الظلمات إىل النور، عمل مؤسسي حضاري، يقوم على
منظومة الفقه القرآين املعاصر»، اليت تثبت للعامل أمجع أن هذا القرآن حيمل اآلية واملنهج يف نفس «

 الوقت،
حقا   القرآن  هذا  أن  بذاته  يشهد  الذي  واملنهج  هللا،  رسول  حممدا  أن  على  الدالة  هللا اآلية  عند  من 

  .تعاىل
ت كل عصرءفقه قرآين «متجدد» يتال   .م مع مقتضيات وحتد

عصر  يف أي  عليه  يقوم  نظام  والتقدم ألي  والنجاح والرقي  فقه قرآين «متحرك» يضمن السالمة 
  .ويف أي مكان

هللا،   يطيعون  حقا  م  أ يقني  على  وهم  سواء،  على كلمة  املسلمني  مجيع  به  يعمل  قرآين  فقه 
  .ويطبقون شريعته، ويتبعون رسوله حممدا

ا على الناس، وال جناة   إنه عمل يتعلق مبصري أمة تفرقت وختلفت وختلت عن مسئوليتها وشهاد
مجيعا  حتملوا  إذا  إال  الدينية،  املذاهب  علماء  فقط  وليس  املختلفة،  العلمية  م  بتخصصا لعلمائها 

املعا الفقهية  املنظومة  هذه  إلقامة  م  والقواعمسئوليا األصول  على  ا صرة،  جاءت  اليت  القرآنية،  د 
الذي حيمله  )اآلية القرآنية (نصوص   هي الربهان الوحيد  على   هذه اآلية اليت  الدال  اليوم،  املسلمون 
  !!رسوهلم حممد، عليه السالم  )نبوة(صدق 

َّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم   . » ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  -أََوملَْ َيْكِفِهْم َأ
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 رزية يوم الخميس، وأزمة الصراع السني الشيعي 
أزمة   هي  املوت،  فراش  على  هللا  ورسول  الصحابة،  بني  حدثت  اليت  الكربى  األزمة  لقد كانت 
الوصية على اخلليفة من بعده، هذه األزمة اليت فرقت املسلمني إىل سين وشيعي، وخارجي ومعتزيل، 
ه الباطل من بني يديه ومن خلفه،   وجعلت لكل منهم مصدره الثاين للتشريع، هذا املصدر الذي آ
ته اجلماعات السلفية واجلهادية، اليت تسعى يف األرض فسادا، وتسفك الدماء بغري   وقامت على مرو

  !!«ال إله إال هللا ـ حممد رسول هللا»، فأساءت إىل اإلسالم وإىل املسلمني أبلغ إساءة راية حق حتت 
حجم  يعلم  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  عند  احلديث،  علوم  ألمهات كتب  الدارس  العشوائية   إن 

وقام  رسول هللا،  تدوينها  على  أشرف  ت  مدو وجود  لعدم  الكتب،  هذه  عليها  قامت  اليت  التوثيقية 
ت الرواة إىل عصر التدوين وقد   .، ومنها .ها الباطل.أعلى رعايتها اخللفاء الراشدون، فوصلت مرو

  !!رواية «رزية يوم اخلميس»
لنيب وجعه قال: «ائتوين بكتاب أكتب لكم كتا ال  روي البخاري عن ابن عباس قال: ملا اشتد 

اللغط، قال  فاختلفوا وكثر  وعند كتاب هللا حسبنا،  النيب غلبه الوجع،  قال عمر: إن  بعده،  تضلوا 
النيب: قوموا عين وال ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بني  

  !!رسول هللا وبني كتابه»
  :فهم من هذه الرواية ما يلين

  !!أن خالفا حدث بني الصحابة والنيب على فراش املوت - ١
أن موضوع هذا اخلالف كان حول كتاب أراد النيب أن يكتبه ألمته حىت ال تضل من بعده،   - ۲ 

 !!إال أن عمر حال دون ذلك
 !!أن النيب امتنع عن كتابة هذا الكتاب حسما لنزاع الصحابة  - ٣

فهم   السنة (لقد  والسنة،    )أهل  لكتاب  لتمسك  أمته  يوصي  أن  أراد  النيب  أن  الرواية  هذه  من 
استنادا إىل ما رواه مالك بن أنس يف املوطأ بالغا، أن رسول هللا قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا  

ما: كتاب هللا وسنة رسوله»   !!ما متسكتم 
خلال  )الشيعة (وفهم   فة لعلي بن أيب طالب، ولكن عمر  من هذه الرواية أن النيب أراد أن يوصي 

حال دون حتققها، استنادا إىل ما رواه الرتمذي عن جابر قال: مسعت رسول هللا يقول: «إين تركت  
حسن  حديث  هذا  الرتمذي  قال  بييت».  أهل  وعرتيت  هللا  تضلوا: كتاب  لن  به  أخذمت  إن  ما  فيكم 

  !!غريب
نعلم ك  البخاري،  برواية  الروايتني  هاتني  إىل ومبقارنة  فانظر  ت،  املرو عامل  يف  الوضع  حدث  يف 

ت الثالث يف كلمة «الضالل»، فقد وردت يف رواية البخاري «ال تضلوا بعده»، وهي   اشرتاك الروا
السنة،   أهل  حجة  وهي  ما»،  متسكتم  ما  تضلوا  «لن  مالك  رواية  يف  ووردت  لوصية،  اخلاصة 

ال حجة  وهي  تضلوا»،  الرتمذي «لن  رواية  يف  أن  ووردت  أراد  هللا  رسول  ذلك أن  معىن  فهل  شيعة، 
  !يوصي أن تفرتق أمته إىل سنة وشيعة؟
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فإذا ذهبنا إىل قول عمر بن اخلطاب «حسبنا كتاب هللا»، وإىل العامل املشرتك بني الروايتني وهو 
الشيعة «كتاب هللا»، وجد أن رواة أهل السنة أضافوا إىل كتاب هللا «وسنة رسوله»، وأضاف رواة  

ألسنة   على  اشتهر  ما  فإ ومتنا،  سندا  الروايتني  صحة  عدم  من  الرغم  وعلى  بييت»،  أهل  «وعرتيت 
ما قرآن   !!العلماء والدعاة إىل درجة أن ظن املسلمون أ

ب   صحيح البخاري،  لكتاب والسنة (فإذا ذهبنا إىل  ه مل يشر إىل أي من  )االعتصام  ، وجد
ما من صلب هذا الباب، فهل هذه هي   اليت أمر هللا    )السنة النبوية (هاتني الروايتني، على الرغم من أ

  !اتباعها؟
أئمة   فهم  فهل  موته،  قبل  ا  يوصي  أن  النيب  أراد  وصية  عن  حتكي  رواية  عن  نتحدث  وإذا كنا 

الرو  هذه  جاءت  لقد  الوصية؟!  هذه  موضوع  يُفهم  السلف  رواية  منها  طرق،  بعدة  البخاري  عند  اية 
ا شيعية األصل، فريوي البخاري عن سعيد بن جبري، أنه مسع ابن عباس يقول   :منها أ

يوم   ما  عباس  ابن  قلت:   احلصى.  دمعه  بل  حىت  بكي  مث  اخلميس،  يوم  وما  اخلميس  يوم 
لكم كتا ال تضلوا بعده أبدا.  اشتد برسول هللا وجعه فقال: ائتوين بكتف أكتب  «  :اخلميس؟! قال

فتنازعوا، وال ينبغي عند نيب تنازع. فقالوا: ماله، أَهَجر؟! استفهموه، فقال ذروين، فالذي أ فيه خري 
ما   بنحو  الوفد  وأجيزوا  العرب،  جزيرة  من  املشركني  أخرجوا  قال:  بثالث،  فأمرهم  إليه.  تدعونين  مما 

  !وإما أن قاهلا فنسيتها كنت أجيزهم، والثالثة إما أن سكت عنها،
  :وينقل ابن حجر عن بعض أئمة السلف عدة احتماالت حلل لغز هذه الرواية، منها

م من   حيتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له، ولكن يبعده أال ينكره الباقون عليه مع كو
  .كبار الصحابة، ولو أنكروه عليه لنقل إلينا

  .دهش وحرية كما أصاب كثريا منهم عند موتهوحيتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن 
ن الذي يقع   وحيتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق الالزم وأراد امللزوم، ألن اهلذ

  .للمريض ينشأ عن شدة وجعه
وحيتمل أن يكون قوله أهجر فعال ماضيا من اهلجر بفتح اهلاء وسكون اجليم واملفعول حمذوف أي  

  .احلياة، وذكره بلفظ املاضي مبالغة ملا رأى من عالمات املوت
م عنده، فكأنه قال: إن ذلك يؤذ يه ويفضي يف وحيتمل أنه أراد سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصوا

  ) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري(العادة إىل ما ذكر. 
ويل أ ئمة السلف موضوع الوصية  فهذه عدة احتماالت، ُدّونت فيها عشرات الصفحات، حول 

من   إىل  حاجة  يف  القضية  ظلت  ذلك  ومع  بعده،  من  أمته  تضل  ال  حىت  يكتبها  أن  النيب  أراد  اليت 
  !؟)الكتاب والسنة (أم فقط،  )الكتاب(منا هذا: هل ترك النيب للمسلمني حيسمها إىل يو 

ت حتمل اسم  وإذا كان التحقيق العلم   )احلديث النبوي(أو    )السنة النبوية (ي مل يثبت وجود مدو
ت السنة (الفة الراشدة، إذن فمن أين جاءت  يف عصر الرسالة وال يف عصر اخل  اليت بني أيدي    )مدو

  !املسلمني اليوم، وما هو موقعها يف الشريعة اإلسالمية؟
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رت كلمة «ائتوين» خالفا بني علماء احلديث، فهل ك   ان أمرا على سبيل الوجوب أم ال؟! لقد أ
حجر نقال عن القرطيب وغريه: «ائتوين» أمر، وكان حق املأمور أن يبادر لالمتثال، لكن  قال ابن  

ب اإلرشاد إىل األصلح، فكرهوا أن يكلفوه من  ظهر لعمر وطائفة، أنه ليس على الوجوب، وأنه من 
ذلك ما يشق عليه يف تلك احلالة، مع استحضارهم قوله تعاىل: «ما فرطنا يف الكتاب من شيء»،  

  !!وله تعاىل: «تبيا لكل شيء»، وهلذا قال عمر: «حسبنا كتاب هللا»وق
ن  والسؤال: ملاذا مل يقل عمر «حسبنا كتاب هللا وسنة رسوله»؟! فهل مل يكن يعلم بوجود مصدر 
قبل   شيئا  هلا  يضيف  أن  أراد  قد  النيب  يكون  أن  واحتمال  االتباع،  واجبة  النيب  سنة  حيمل  للتشريع، 

  !موته؟
هم يعتربون قول ابن عباس «إن الرزية كل الرزية ما حال بني فإذا ذه بنا إىل أئمة الشيعة، وجد

النيب   بني  حالوا  الذين  هم  النيب،  حول  الذين كانوا  الصحابة  أن  على  دليال  وبني كتابه»،  هللا  رسول 
  !!وبني أن ينص على خالفة علي بن أيب طالب

ا عن  مجلة «وسكت  السلف  أئمة  فهم  انظر كيف  نقل مث  ما  حسب  فنسيتها»،  قال  أو  لثالثة، 
لقرآن، كما قال الداودي، وحيتمل أنه أراد جتهيز  لثالثة الوصية  عنهم ابن حجر: «حيتمل أنه أراد 
جيش أسامة، وبه جزم ابن التني، وحيتمل أن تكون الثالثة هي قوله «وال تتخذوا قربي وثنا»، كما 

  !!قال عياض
ت مصدرا تشريعيا إهليا؟!  : «فنسيتها»، فكيف تكون هذهولكن الغريب أن يقول الراوي   املرو

مؤيد   )نيب(رف النظر عن حالته الصحية، ألنه  حنن نعلم أن رسول هللا إذا أمر جيب أن يطاع، بص
يرت  أن  يعقل  فهل  هللا،  النيب  من  النبوية (ك  العقلية،    )سنته  قدراته  حسب  ا، كٌل  حيفظو لصحابته 

  !وملكات حفظه؟
البخاري،  إن   صحيح  شارح  حجر  ابن  البخاري  )هـ٨٥٢ت(بني  وبني  قرون    )هـ٢٥٦ت (،  ستة 

ونصف القرن تقريبا..، وبني تدوين البخاري لصحيحه وبني بداية عصر التدوين قر من الزمن، مث ما 
احلديث  يف  موثقة  مدونة  على  ُعثر  أن  يثبت  ومل  الزمن،  من  قر  الرسالة  وعصر  التدوين  عصر  بني 

ه إىل خالل  املنسوبة  األحاديث  يتناقلون  الصحابة  فقد كان  عليها،  االعتماد  ميكن  األخري  القرن  ذا 
مسئولية  من  املهمة  هذه  ألن  يف كتاب،  وحيفظها  جيمعها  أن  أحدهم  ببال  خيطر  ومل  شفاهة،  النيب 

  !!خليفة املسلمني، إذا كانت هذه األحاديث حقا مصدرا تشريعيا إهليا
ي أذن بتدوين احلديث النبوي، وأين هي هذه املدونة اليت إن وجدت ما  إذن فمن هو اخلليفة الذ 

  !كان ألي كتاب يف احلديث أن يولد أصال؟
تقو  تويف  وال  الذي  العزيز،  عبد  بن  عمر  الشامل  )هـ١٠١(ل  اجلامع  الكتاب  هذا  فأين  وإال   ،

  !!اخللفاء الراشدين؟للحديث، الذي أشرف على تدوينه اخلليفة بنفسه، وهو امللقب خبامس 
تيه الباطل من بني يديه ومن خلفه؟   !ويبقى السؤال قائما: هل ميكن ملصدر تشريعي إهلي، أن 

ْن َحِكيٍم محَِ « ْتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبْنيِ َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه ـ تَنزِيٌل مِّ َ   » يدٍ َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز ـ الَّ 
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  :معلومات
من *   الرواية  ُيضعف  السند  يف  انقطاع  وهذا  فالن،  عن  بلغين  الراوي  يقول  أن  أي  بالغا:  قوله 

  !!حيث صحة نسبتها إىل النيب، ما مل توجد رواية أخرى حتمل نفس املنت وتكون متصلة السند
م مل يبلغوا درجة  *   لصدق واألمانة إال أ حديث حسن غريب: الذي يكون مجيع رواته مشهورين 
مر يف متنه أو سنده رجال   !!الصحيح يف احلفظ والذي تفرد بعض الرواة به أو 

 ا عندما تكون األحزاب الدينية محرمة شرعً 
قضية   الوراثي(إن  الشعوب   )اإلسالم  ألن  ت،  حتد من  اإلسالمي  الدين  يواجه  ما  أخطر  هي 

اليت   املذهبية  القنوات  خالل  من  إال  اإلسالم  عن  شيئا  تعرف  فال  ا،  راد إسالمها  خترت  مل  املسلمة 
إال  يُفتون  وال  املذهب،  أئمة  بلسان  إال  هللا  دين  يف  املسلمون  يتحدث  فال  ء،  اآل عليها  وجدت 

  !!واألئمة والفقهاء يف ذمة التاريخ بفتاوى فقهاء املذهب،
أفرز   الوراث(لقد  من )ياإلسالم  ا  هللا  أنزل  ما  دينية،  وأحزا  ومذاهب  فرقا  العصور،  مر  على   ،

إقامة  أجل  من  للدماء  وسفكا  سياسية  صراعات  وال  مذهبية،  وال  فُرقة  يعرف  ال  هللا  ودين  سلطان، 
  !!اخلالفة اإلسالمية يف األرض

أتباع انقلب  على   لقد  انقسموا  واحدة  أمة  أن كانوا  وبعد  الرسل،  وفاة  بعد  م  أعقا على  الرسل 
  :طوائف دينية متناحرة، فيقول هللا تعاىل يف سياق احلديث عن مواقف األمم من الرساالت اإلهلية 

َ َربُُّكْم فَاتـَُّقوِن  « نَـُهْم زُبـُرًا  فـَتَـَقطَُّعوا أَمْ  - َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأ ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم   - َرُهم بـَيـْ
  »َفرُِحونَ 

نَـُهْم زُبـُرًا»، عندما غابت  لقد كانوا أمة واحدة، «فـَتَـَقطَُّعوا أَْمَرُهم بَـ  م، وتدبر    )تقوى هللا(يـْ عن قلو
  !!اة الرسلهذا التعبري القرآين املبدع «فـَتَـَقطَُّعوا»..، فقد «مزقوا» دينهم بينهم مزقا بعد وف 

فإن كل طائفة   شرعا،  حمرم  ألنه  الدين،  يف  التفرق  بعدم  ألتباع الرسل  حتذير هللا  مع  أنه  والغريب 
من تتبعه  ومبا  التفرق،  ذا  سعيدة  هللا    كانت  مساها  تشريعية  ومصادر  تعتربها )زبرا(كتب  أي كتبا   ،

فالتقطع يقتضي   ا،  شؤون حيا تعتمد عليها يف  إهلية  التحزب أن يكون  شريعة  التحزب، ومن شأن 
  !!ألهل احلزب كتاب، حيمل دستور ومنهج احلزب: «ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»

تعاىل   هللا  َحّرم  الدين(لقد  يف  وال    )التفرق  الدين  يقيموا  أن  وأمرهم  الرساالت،  أتباع  مجيع  على 
  :يتفرقوا فيه، وجعل ذلك فريضة شرعية، فقال تعاىل

َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى  شَ « َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيـْ َن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيـْ َوِعيَسى  رََع َلُكم مِّ
  َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه»

ذه اآلية املؤمنني أتباع النيب اخلامت حممد،   عليه السالم، ليُبّني هلم أن إقامة  لقد خاطب هللا تعاىل 
لتفرق  الدين وعدم التفرق فيه سنة مجيع الرسل: «َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه»، ونالحظ أن حترمي ا
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ا مجيع الرساالت، وإال ما ذمه هللا وجعله    )التعددية (يف الدين ال يتعلق مبسألة   الفكرية اليت مسحت 
  !!حمرما

التفرق يف الدين احملرم هو التفرق العقدي، قبل أن يكون التشريعي، هذا التفرق الذي قامت إن  
منها  تستمد  اليت  الدينية  مرجعيتها  فرقة  لكل  أصبح  فقد  اإلسالمية،  واملذاهب  الفرق  مجيع  عليه 

ريخ الفرق العَقدية، والتسلسل التارخيي ل ا، وتفصيل ذلك يرجع إليه يف  ا وتشريعا ظهورها،  عقيد
املسلمون اليوم، من تعصب مذهيب يقوم على    - ويعيشها    - لتقف على حجم املأساة اليت عاشها  

ا من سلطان   !!هذه املرجعيات الدينية املقدسة، اليت ما أنزل هللا 
إن التفرق يف الدين تفرق يف مرجعيته وأصوله العقدية والتشريعية، ولقد حذر هللا أتباع النيب اخلامت  

  :عليه السالم، من خطر هذا التفرق، فقال تعاىل حممدا،
  »: «فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفاً * 
َها«   »ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اهللَِّ  -  ِفْطَرَة اهللَِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ
  َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن»«

  ِإلَْيِه َواتـَُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّالَة َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني» «ُمِنيِبَني 
  ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»   -«ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً * 

»، مث وجه اخلطاب إىل لقد خاطب هللا رسوله حممدا بصيغة اإلفراد: «فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفاً 
مجيع املؤمنني بصيغة اجلمع: «ُمِنيِبَني ِإلَْيِه َواتـَُّقوُه»، لبيان أن اتباع الرسول يكمن يف اتباع شريعته اليت 

ا رسالته القرآن الكرمي، ويف مقدمتها أحكام هذه اآلية، فتدبر   :جاءت 
بة  إل لوحدانية، ويعقبه األمر  ألمر  والتقوى وإقامة الصالة، مث التحذير من   عندما يبدأ السياق 

بة   الشرك: «َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني»، فإن هذا يعين أننا أمام أصول ثالثة عاصمة من الشرك: اإل
التفرق يف   الدينية املختلفة من  الثالثة الطوائف  هذه األصول  عصمت  الصالة، فهل  والتقوى وإقامة 

  !الَِّذيَن فـَرَّقُوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»؟  الدين حىت ال يكونوا: «ِمنَ 
إىل   يحيثما وجد تفرقا يف الدين نعلم أن نوعاً من الشرك قد اخرتق هذا الدين، األمر الذي يفض

املساجد اليت يصلي التخاصم والتقاتل بني أتباع الفرق الدينية املختلفة، وتكفري بعضهم بعضا، فهل  
الدينية   واألحزاب  واملنظمات  واجلمعيات  اجلماعات  وهل  مفرقة؟!  أم  هلم  جمّمعة  اليوم  املسلمون  فيها 

  !جممعة هلم أم مفرقة؟
إىل  مضت،  عقود  عرب  املساجد  حولت  اليت  املختلفة،  الدينية  الطوائف  هذه  واقع  إىل  ذهبنا  فإذا 

ا املذهبية، لنر  ى ماذا قدمت لإلسالم، فماذا جند؟! لن جند غري تدعيم أزمة منابر دعوة لصاحل توجها
هذه   ألن  خريية،  ومشاريع  أعمال  من  تقدمه  عما  النظر  بصرف  املسلمني،  بني  والتفرق  التخاصم 

  .األعمال يف النهاية هي لصاحل هذه التوجهات
خماطبا رسول هللا حممدا،  أمل تقرأ احلكومات اليت تسمح بوجود أحزاب دينية هذا التحذير اإلهلي  

  عتباره ويل أمر املسلمني: 
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  !ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»؟  - ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا   - «َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني 
  !أمل تقرأ املؤسسات الدينية، الرمسية وغري الرمسية هذه اآلية؟

نصت   هلقد  اإلسالمية  الشريعة  أن  على  املصري  الدستور  من  الثانية  الرئيس  ياملادة   ياملصدر 
حت الشريعة اإلسالمية وجود أحزاب دينية؟!   للتشريع، فهل أ

  !مث كيف يستقيم فهم هذه اآلية مع وجود أحزاب دينية؟
الفة صرحية ألحكام أليس هذا منكرا واجبا النهي عنه؟! أال تُعد املوافقة على وجود أحزاب دينية خم

  !الشريعة القرآنية قبل أن تكون خمالفة للدستور؟
هم من الشرك، فقد جاء يف موضع   وإذا كان هللا تعاىل قد خاطب رسوله والذين آمنوا معه حمذرا إ

  آخر وأمر رسوله أن يتربأ من الذين فرقوا دينهم وأعطوا ظهورهم هلذا التحذير، فقال تعاىل:
ُهْم ِيف َشْيٍء    - رَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً  «ِإنَّ الَِّذيَن فَـ  َا أَْمُرُهْم ِإَىل اهللَِّ    - َلْسَت ِمنـْ ُمثَّ يـُنَـبِّئـُُهْم ِمبَا   - ِإمنَّ
  َكانُوا يـَْفَعُلوَن»

فّرقوا  والذين  الرسول  بني  الفاصل  اخلط  يضع  الذي  َشْيٍء»،  ِيف  ُهْم  ِمنـْ «َلْسَت  تعاىل:  قوله  تدبر 
وكانوا شيعا، فرسول هللا ليس منهم يف شيء، ودينه ليس من دينهم يف شيء، وكتابه ليس من  دينهم  

  !!كتبهم يف شيء، وشريعته ليست من شرائعهم يف شيء: «ُمثَّ يـُنَـبِّئـُُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن»
ورسوله بريئان من كيف تستقيم حمبة هللا ورسوله، وادعاء التمسك بكتاب هللا وسنة رسوله، وهللا  

ت، ويسفكون الدماء بغري حق من أجل إقامة اخلالفة اإلسالمية، وهم  هؤالء الذين يرفعون هذه الرا
  !من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، املغضوب عليهم والضالني؟

إلسالم الذي ارتضاه هللا دينا للناس مجيع ا: لقد أصبح الفكر اإلسالمي فكرا مذهبيا ال عالقة له 
ْسَالَم ِديًنا».. فكرً  ء الديين: «َبْل نـَتَِّبُع َما  ا ختاصميً «َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ ا نتيجة متسك األبناء مبرياث اآل

ا الطائفة الناجية اليت حتكم مبا أنزل هللا،   ، العتقاد كل طائفة أ ».. فكرا تكفري َ َء َ َ َعَلْيِه آ َوَجْد
حتكم   ال  األخرى  الطوائف  ُهُم  وأن  فَأُولَِئَك   ُ اهللَّ أَنَزَل  ِمبَا  َحيُْكم  ملَّْ  «َوَمن  يقول:  وهللا  هللا،  أنزل  مبا 

  !!اْلَكاِفُروَن»
، تقف صفا واحدا إذا   هلل ما مل ينزل به سلطا ولكن الغريب، أن جند هذه الطوائف اليت أشركت 

فها مبساعدة الطوائف األخرى، حان وقت النفري، ملاذا؟! ألن كل طائفة تريد أن تصل إىل حتقيق أهدا
ريخ اإلسالم السياسي  قي الطوائف، بل وقد تقتلهم، و ا عندما تتمكن ستتخلى عن  وهي تعلم أ

  !!يف املاضي واحلاضر، خري شاهد على ذلك
ت، فإن اخلطر    )اإلسالم الوراثي(وإذا كانت قضية   هي أخطر ما يواجه الدين اإلسالمي من حتد

التيارات  األكرب، والذي أر  اه أصبح ظاهرة بدأت تنتشر على مجيع وسائل اإلعالم، هو ارتداء أتباع 
رجال وبعض  بل  الدينية،  األحزاب  وخصوصا  ثوب    الدينية،  الرمسية،  الدينية  ، )التقية (املؤسسات 

  !!لتحقيق مصاحل سياسية 
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للسان   )التقية (إن   ن يداريهم املؤمن  رخصة أعطاها هللا للمؤمنني، التقاء شر الكافرين املعتدين، 
إلميان، وذلك يف حاالت اخلوف من اإليذاء البدين الذي قد يصل إىل القتل، فقال  وقلبه مطمئن 

  :تعاىل
َني َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن اهللَِّ ِيف َشْيٍء ِإالَّ الَّ يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِ «

ُ نـَْفَسُه َوِإَىل اهللَِّ اْلَمِصُري» ُهْم تـَُقاًة َوُحيَذِّرُُكُم اهللَّ   َأن تـَتـَُّقوا ِمنـْ
ُ نـَْفَسُه»  - أوال    - نالحظ   ،  )لتقية ا(، حتذير من جتاوز احلدود يف هذه  أن قوله تعاىل: «َوُحيَذِّرُُكُم اهللَّ

ا فقط رخصة للمؤمنني التقاء شر الكافرين املعتدين   !!لتساهل أو املغاالة، وأ
حتولت   املسلمني   )التقية ( والسؤال: كيف  خداع  إىل  املعتدين،  الكافرين  شر  املؤمنني  اتقاء  من 

  !للمسلمني، من أجل حتقيق مصاحل سياسية، رافعني راية التمسك بكتاب هللا وسنة رسوله؟
ا تتحرك إننا  اليت  الكبرية  الشعبية  القاعدة  من  وانتباه  تركيز  إىل  حتتاج  جدا،  خطرية  أزمة  أمام  ليوم 

  ) التقية (هذه  بعاطفتها الدينية حنو االستماع إىل أتباع التيارات الدينية املذهبية املختلفة، فتقع فريسة  
ها   !!اليت تستغل منابر الدعوة للتأثري على ضحا

فهل ستتعلم الشعوب الدرس، وتعلم أن كل هذه التيارات الدينية املذهبية املختلفة ليست من دين 
ها بعدم التفرق يف الدين؟ ا أعطت ظهورها لتحذير هللا إ   !هللا يف شيء؛ أل

َ اْلَفَواِحَش َما ظَ « َا َحرََّم َريبِّ هللَِّ َما ملَْ ُقْل ِإمنَّ ِ ْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَأن ُتْشرُِكوا  َها َوَما َبَطَن َواْإلِ َهَر ِمنـْ
ً َوَأن تـَُقولُوا َعَلى اهللَِّ َما َال تـَْعَلُموَن»   يـُنَـّزِْل ِبِه ُسْلطَا

  :معلومات
اهلوية الدينية، ويعين اخفاء التقية: مصطلح ديين، ظهر يف عصور االضطهاد والتمييز القائم على  *  

التاريخ  يف  التقية  هذه  استخدم  من  وأول  عليه،  سيقع  الذي  الضرر  خشية  الشخص،  يعتقده  ما 
م يف العصر األموي   .اإلسالمي هم الشيعة، حفاظا على حيا

  
  . اقتل أخاك المسلم وادخل الجنة.عند السلفيين . 

اون أئمة السلف يف مسألة القتل العمد مع   بقاء القاتل على إميانه، كان سببا يف استحالل إن 
جهنم،   يف  خيلدوا  لن  مؤمنون،  املتقاتلني  أن  أساس  على  بعضا  بعضهم  دماء  اإلسالمية  الفرق  أتباع 
والتعديل   اجلرح  علماء  قبول  يف  سببا  اجلنة، كما كان  إىل  املوحدين  العصاة  مع  منها  وسيخرجون 

ت املتقاتلني على أساس عدم انتفاء  م مؤمنونمرو  !شرط العدالة عنهم أل
ب إذا التقى )فتح الباري شرح صحيح البخاري(يقول ابن حجر العسقالين يف   ، كتاب الفنت، 

ليايل  بسالحي  «خرجت  البصري:  احلسن  عن  البخاري  رواية  على  تعليقا  بسيفيهما،  املسلمان 
لفتنة احلرب اليت وقعت بني علي ومن معه،    .وعائشة ومن معهاالفتنة»: واملراد 
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ت من صحيح مسلم تتحدث عن حكم من اشرتكوا يف هذه الفتنة، فيقول: ويف   مث ينقل عدة روا
ل املقتول، أي فما ذنبه؟  رواية مسلم فالقاتل واملقتول يف النار، قيل فهذا القاتل يستحق النار فما 

  !قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه
ذا السند مرفوعا ولفظه: إذا التقى املسلمان محل أحدمها    ونقل عن أمحد: حدثنا حممد بن جعفر 

على صاحبه السالح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله وقعا فيها مجيعا! وعن النسائي عن أيب بكرة 
قتل  فإذا  جهنم،  جرف  على  فهما  اآلخر  على  أحدمها  السالح  املسلمان  الرجالن  محل  إذا  قال: 

  !أحدمها اآلخر فهما يف النار
ما يستحقان ذلك، ولكن أمرمها  ما يف النار أ مث يقول ابن حجر بعد ذلك: قال العلماء معىن كو
فلم  عنهما  عفا  شاء  وإن  املوحدين،  النار كسائر  من  أخرجهما  مث  عاقبهما،  شاء  إن  تعاىل  هللا  إىل 

  !يعاقبهما أصال
لف، يصبح كل من اشرتك  إذن، وحسب ما نقله أمري املؤمنني يف احلديث ابن حجر عن أئمة الس
معل املتقاتلْني  أمر  وإذا كان  النار،  يف  اجلانبني  من  اجلمل  معركة  فتنة  شاء يف  «إن  هللا:  مبشيئة  قا 

يصدروا  عاقبهما حىت  هللا  مشيئة  على  والتعديل  اجلرح  أئمة  اطلع  فهل  عنهما»،  عفا  شاء  وإن   …
   موقعة اجلمل؟حكمهم بعدالة الصحابة وعصمة أئمة أهل البيت، الذين شاركوا يف

ذا احلديث من مل ير القتال يف الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي  ويقول ابن حجر: واحتج 
بن أيب طالب يف حروبه، كسعد بن أيب وقاص، وعبد هللا بن عمر، وحممد بن مسلمة، وأيب بكرة، 

  !وغريهم، وقالوا: جيب الكف حىت لو أراد أحد قتله مل يدفعه عن نفسه
م كانوا يعلمون أن يف كتاب هللا آية  إذن  فهناك من الصحابة من مل يشارك يف فتنة موقعة اجلمل أل
  :تقول
  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً ِإالَّ َخطًَأ»«* 

  !فمن اتصف بصفة اإلميان يستحيل أن يقتل مؤمنا إال إذا حدث ذلك عن طريق اخلطأ
أسامة بن زيد عن املشاركة يف جيش علي، مع علمه أن عليا كان ينكر وعند حديثه عن ختلف  

  على من ختلف عنه، وال سيما مثل أسامة الذي هو من أهل البيت، يقول ابن حجر: 
نه مل يتخلف ضنا منه بنفسه عن علي وال كراهة له، وأنه لو كان يف أشد األماكن هو  فاعتذر 

  !ولكنه إمنا ختلف ألجل كراهيته يف قتل املسلمنيألحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه، 
إذن فهناك من أهل البيت من امتنعوا عن املشاركة يف فتنة معركة اجلمل لعلمهم أن القاتل واملقتول 
م بقتاهلم هذا  يف النار، ولكن هل الذين مل ميتنعوا وشاركوا يف القتال وسفكوا الدماء كانوا يعلمون أ

م؟ سيدخلون النار ومع ذلك   أصروا على القتال لعدة أ
لقد كان املخرج الوحيد من هذه األزمة، أن يضع أئمة اجلرح والتعديل قاعدة حتمي كل من اشرتكوا 
يف معركة اجلمل من أن ميسهم أحد جبرح، فذهب أهل السنة إىل القول بـ «عدالة الصحابة»، وذهب 
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األساس   هذا  وعلى  األئمة»،  بـ «عصمة  القول  إىل  أئمة  الشيعة  طبقة  وال  الصحابة  طبقة  ختضع  مل 
  !الشيعة مليزان اجلرح والتعديل، وأصبح من ميسهم بسوء كافر مرتد حالل الدم

ولكن ملاذا أخرج أئمة اجلرح والتعديل الصحابة وأئمة أهل البيت من دائرة اجلرح والتعديل؟! ألن  
الفنت وأئمة أهل البيت اشرتكوا يف أحداث  الكربى، بصورة مباشرة أو غري    كثريا من كبار الصحابة 

سبق  مع  الدماء  فيها  سفكت  معارك  وهي  عفان،  بن  عثمان  الثالث  اخلليفة  مبقتل  بداية  مباشرة، 
اإلصرار والرتصد، فلو دخل هؤالء الصحابة واألئمة دائرة اجلرح لسقطت احللقة األوىل من حلقات 

وط احللقة األوىل من حلقات السند  السند الروائي، وقد سبق أن بّينت ذلك يف مقال بعنوان: «سق 
  !»الروائي

لذلك وجد ابن حجر يقول: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 
م مل يقاتلوا يف تلك احلروب إال عن اجتهاد،  بسبب ما وقع هلم من ذلك ولو ُعرف احملق منهم، أل

  !ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن املصيب يؤجر أجرينوقد عفا هللا تعاىل عن املخطئ يف االجتهاد، بل 
فكيف يكون قتال املسلمني وسفك دماء بعضهم بعضا عن اجتهاد، ويكون اجملتهد يف الرأي له  
أجران إن أصاب، وأجر إن أخطأ، ومعلوم أن القتل اخلطأ ال يكون أبدا عن تعمد مع سبق اإلصرار 

و  مأجورا  الفريقني  أحد  يكون  فكيف  إشراقة والرتصد!  مع  اآلخر  قتل  على  حريصا  منهما كان  كل 
فريق   لكل  حتقق  اليت  القتالية  األسلحة  جتهيز  خالهلا  يتم  اجلمل، كان  معركة  م  أ من  يوم  مشس كل 

  النصر على اآلخر؟
  وينقل ابن حجر مذهب أهل السنة يف مسألة اخلروج على خليفة املسلمني فيقول:

من   طائفتان  تعاىل «وإن  قوله  المتثال  علي  مع  قاتل  من  تصويب  إىل  السنة  أهل  مجهور  وذهب 
بغاة،  عليا كانوا  قاتل  من  أن  ثبت  وقد  الباغية،  الفئة  بقتال  األمر  ففيها  اآلية»،  اقتتلوا..  املؤمنني 

  !طأوافأخ وهؤالء مع هذا التصويب متفقون على أنه ال يذم واحد من هؤالء بل يقولون اجتهدوا 
إذن فجمهور أهل السنة يعترب جيش السيدة عائشة هو الفئة الباغية! إذن فهل كانوا يعلمون أن  
جلنة، األمر   من بني هذه الفئة الباغية كبار الصحابة وعلى رأسهم طلحة والزبري، ومها من املبشرين 

  الذي جيعلنا نسأل:
ت ا جلنة من الروا ليت ُوضعت يف زمن الفتنة حىت ال ُمتس الطائفة  أال تعترب رواية العشرة املبشرين 

جلنة بسوء؟   !اليت فيها أحد املبشرين 
  :بقوله تعاىل يوهل عندما يستدل مجهور أهل السنة على تصويب من قاتل مع جيش عل

نَـُهَما فَِإن بـََغْت  « ِإْحَداُمهَا َعَلى اْألُْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّيت  َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
ْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اهللََّ حيُِ  ِ نَـُهَما    !بُّ اْلُمْقِسِطَني»؟تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل أَْمِر اهللَِّ فَِإن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

ئشة ألنه الفئة الباغية، فهل  ويقولون إن هذه اآلية هي الدليل على وجوب قتال جيش السيدة عا
ا ال   سيشفع هلم هذا االستدالل يوم القيامة، وهذه اآلية ال تصلح مطلقا دليال على ما ذهبوا إليه، أل

م؟    !تتحدث عن سفك للدماء مع سبق اإلصرار والرتصد لعدة أ
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ذا املعىن عند   إن من معاين كلمة «اقْـتَـتَـُلوا» تشاجروا وتتضاربوا، وقد استخدمها السياق القرآين
احلديث عن املشاجرة اليت متت بني الرجلني اللذين تدخل موسى عليه السالم للفصل بينهما، فقال 

  :تعاىل
ْن َأْهِلَها فـََوَجَد ِفيَها َرُجَلْنيِ (يـَْقَتِتَالِن) َهَذا ِمن ِشيَعِتِه َوهَ « َذا ِمْن َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِني َغْفَلٍة مِّ
  »َعُدّوِهِ 

  فهل ما حدث يف موقعة اجلمل كان مشاجرة بني طائفتني، أم قتاال كانت الدولة طرفا فيه؟!
إن فعل األمر «فـََقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي»، خطاب للدولة، اليت هي السلطة احلاكمة يف البالد، وال يعين  

»، وما قال بعدها  هذا األمر اسفكوا دماء الطائفة الباغية، وإال ما قال بعدها «َحىتَّ   َتِفيَء ِإَىل أَْمِر اهللَِّ
نَـُهَما»، وما قال بعدها   :«فَِإن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكْم»   «ِإمنَّ
  !فكيف يتم الصلح مع موتى ُسفكت دماؤهم؟

د يف هذه اآلية ليصبح معناه القتل العمد مع  لقد حرف أئمة اجلرح والتعديل مفهوم االقتتال الوار 
ال   مؤمنني  اجلمل  موقعة  يف  عمد  عن  الدماء  سفكوا  الذين  يكون  وبذلك  والرتصد،  اإلصرار  سبق 

لتايل ال يسقط علم احلديث   !تسقط عدالتهم، و
تكون  أن  لضرورة  ليس  القرآين  السياق  يف  اإلميان  صفة  ورود  يعلم أن  هللا  لكتاب  املتدبر  ولكن 
أو   صدق  العملي  الواقع  يثبت  مث  االدعاء،  جملرد  الوصف  يت  فقد  ا،  هللا  وصفهم  الذين  يف  حمققة 

  :كذب هذا االدعاء، ودليل ذلك قوله تعاىل
  .قَاَلْت اَألْعرَاُب آَمنَّا ُقْل َملْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخْل اِإلميَاُن ِيف قـُُلوِبُكْم»«
  :يقول هللا تعاىلو 
ِِنَّ « ِِميَا ُ َأْعَلُم  فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ   َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكْم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اهللَّ

  .ُمْؤِمَناٍت َفال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر»
إلميان على أساس ادعائهن ذلك، وبعدها خاطب ويف هذه اآلية يصف هللا النساء املهاج رات 

«فَِإْن  قال:  مث  االدعاء،  هذا  صدق  من  نفسهم  ليتحققوا  «فَاْمَتِحُنوُهنَّ»،  تعاىل:  بقوله  املؤمنني 
ن: «َفال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر» التأكدَعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت»، أي بعد    .من صدق إميا

أليدي والعصما عند ألسلحة البيضاء، ويسقط آالف القتلى خالل   يتتحول املشاجرة  إىل قتال 
م مع سبق اإلصرار والرتصد، فأي شريعة هذه اليت ال ختلع صفة اإلميان عن املتقاتلني، وهللا تعاىل   أ

  :يقول
ِفيهَ « َخاِلًدا  َجَهنَُّم  َفَجزَاُؤُه  ًدا  مُّتَـَعمِّ ُمْؤِمًنا  يـَْقُتْل  ً َوَمن  َعَذا َلُه  َوأََعدَّ  َوَلَعَنُه  َعَلْيِه   ُ اهللَّ َوَغِضَب  ا 
  .»َعِظيًما
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  :معلومات

  هـ»:٨٥٢ابن حجر العسقالين «ت* 
أطلق عليه احملدثون لفظ «احلافظ» لتفرده من بني أهل عصره يف علم احلديث حىت قالوا إن أمري 

مؤلفاته «فتح الباري شرح صحيح البخاري»  املؤمنني يف احلديث حلفظه وإتقانه للحديث، ومن أشهر  
  .يف مخسة عشر جملدا

  موقعة اجلمل:* 
عام   الثاين  مجادى  يف  البصرة،  يف  وجيش ٣٦حدثت  النيب،  زوج  عائشة  السيدة  جيش  بني  هـ، 

  !خليفة املسلمني علي بن أيب طالب ابن عم النيب، وكان متوسط عدد القتلى من الفريقني ثالثني ألفا

 
  .. فبايعوه.ا حتى خرج عليه معاوية وقاتله السنة والجماعة بايعوا عليً أهل 

رخيية ال يعين قبويل أو رفضي هلا، فالتاريخ عندي تراث بشري ال يعلم   إن ما أنقله من أحداث 
هللا إال  أنصار  حقيقته  أمام  أضعه  وإمنا  تعاىل،  واملذهبية (  تدينهم  ) الُفرقة  حقيقة  على  ليقفوا  الوراثي ، 

املذهيب، وما محلته مصادرهم الثانية للتشريع من فنت ومصائب، تقتضي أن خيلعوا ثوب هذا التدين 
  !املذهيب

  ولقد حرصت أن أنقل هذه األحداث من أمهات كتب املؤرخني األُول، وهم:
  .ابن قتيبة «تويف أواسط القرن الثالث اهلجري» - 
  .هـ»٢٧٩البالزري «ت - 
  .»هـ٢٩٢اليعقويب «ت - 
  ه»ـ٣١٠الطربي «ت - 

من  القتلى  آالف  ضحيتها  راح  حربية  معارك  ثالث  طالب  أيب  بن  علي  خالفة  شهدت  لقد 
اجلانبني، وكانت سببا يف تعميق أزمة التفرق والتخاصم بني املسلمني، وظهور فتاوى التكفري واستباحة  

، حسب شروط علماء الدماء بغري حق، األمر الذي اقتضى إسقاط العدالة عن كل من شاركوا فيها
  :اجلرح والتعديل، وهذه املعارك هي

  :موقعة اجلمل
بني علي بن أيب طالب، ابن عم النيب وصهره، وأم املؤمنني عائشة، زوج النيب وأكثر رواة احلديث، 

  .ومعها طلحة والزبري
  :معركة النهروان

  .بني علي واخلارجني عليه، الذين ُعرفوا بعد ذلك بفرقة اخلوارج
  موقعة صفني: 
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  .بني علي ومعاوية ذي النسب األموي، الذي حافظ على واليته للشام عشرين سنة 
لقد اشتعلت احلرب، وقُتل آالف املسلمني يف موقعة اجلمل وحدها، منهم طلحة والزبري، وانتصر  

يف توحيد خليفة املسلمني علي، وتعامل مع املتمردين حبكمة، وأعاد السيدة عائشة إىل املدينة، وجنح  
جبوار معاوية، فقد انضم إىل جيشه أربعة   ) حركة القراء(ستثناء جبهة الشام بسبب وقوف    الصفوف

  !آالف من القراء بقيادة عبيد هللا بن عمر بن اخلطاب
قامت   القراء( لقد  يف   ) حركة  منها  املشاركني  عدد  وبلغ  الكربى،  الفنت  أحداث  يف  خطري  بدور 

عشرين  )صفني(معركة   جمموع  من  قارئ،  آالف  هي    أربعة  فما  الطرفني،  معسكر  يف  حركة  (ألفا 
  !؟)القراء
  القراء: * 

صحابة  من  والصالح  والتقوى  الورع  أهل  عتبارهم  إليهم  يُنظر  وكان  ومعلموه،  القرآن  قارئوا  هم 
يوم تزداد  الطبقة  هذه  أخذت  وقد  هللا،  منظمة  رسول  حركة  أصبحت  حىت  يوم  بعد  رمسية ( ا   )غري 

ألشرت، وأصبح هلا نفوذ يف البالد، األمر الذي جعل والة األمور  يقودها مالك بن احلارث امللقب 
م يف صنع القرار السياسي   !يقربون القراء إليهم، ويشركو

قامت   القراء( لقد  السياسي  دوا  )حركة  للون  تتلّون  وكانت  سياسية،  مصاحل  لتحقيق  خفية  ر 
خليفة  ملقابلة  الكوفة  وايل  العاص  بن  سعيد  خروج  فرصة  استغلت  فقد  مصلحتها،  فيه  ترى  الذي 
األشعري،  موسى  أ  مكانه  وعينوا  الكوفة،  دخول  من  منعه  وقررت  عفان،  بن  عثمان  املسلمني 

ن بيت مال الكوفة، مما اضطر عثمان إىل قبول هذا الوضع  ساعدهم يف ذلك عبد هللا بن مسعود خاز 
  !مكرها

حرق عثمان املصاحف اليت كانت موجودة يف أيدي القراء، واإلبقاء    )حركة القراء(ولقد استغلت  
على نسخة واحدة بقراءة واحدة هي لغة قريش، يف التحريض ضده، خصوصا بعد أن رفض عبد هللا 

  !ووقف أبو موسى األشعري معهم بن مسعود تسليم مصحفه لعثمان،
أن ما يفعله عثمان بدعة خمالفة لسنة رسول هللا وخليفتيه، فقد كان يف    ) حركة القراء(لقد اعتربت  

م إىل ابن مسعود، ويف البصرة والشام أيضا قراؤها، فشعرت احلركة أن مجع   الكوفة قُراء ينسبون قراءا
لتايل سلطتهم   عثمان املسلمني على رسم واحد للقرآن يسحب نفوذهم الديين من بني املسلمني، و

عتبارهم املمثلني لرسول هللا يف العمل بكتاب هللا وسنة رسوله الشرعية    !على اخلليفة، 
،  ) حركة القراء(ه  ولكن الالفت للنظر، والذي يكشف الدور السياسي املتلون الذي كانت تقوم ب

ا أشاعت بعد مقتل عثمان أن عليا كان وراء مقتله، وعندما علمت السيدة عائشة ذلك، وكانت  أ
  مكة، طلبت القصاص من قتلة عثمان، فانقسمت البالد إىل قسمني:وقتها يف 

  .األول: وقف مع السيدة عائشة بقيادة طلحة والزبري
عتباره اخلليفة الشرعي   .والثاين: وقف مع علي بن أيب طالب 
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حلسم   سريعة  بصورة  ذلك  وحدث  املدينة،  أهل  مجاع  البيعة  طالب  أيب  بن  علي  أخذ  لقد 
والصراع إىل  اخلالفات  البيعة  هذه  يف  املدينة  أهل  واستند  عثمان،  مقتل  بعد  ظهرت  اليت  والفنت  ات 

نتائج جملس الشورى الذي كان قد اختاره عمر بن اخلطاب قبل موته، واليت أسفرت عن أن يكون  
  .االختيار بني عثمان وعلي، فتوىل عثمان اخلالفة وجاء الدور على عليّ 

ت،   ي بن أيب طالب إىل االستعانة بـ وإلحكام السيطرة على البالد، اضطر عل وأمام هذه التحد
القراء ( الفريق   )حركة  ولكن  عليها،  والسيطرة  الكوفة  واسرتداد  األشعري  موسى  أيب  عزل  يف  وجنح 

الذين  القراء  يسلمهم  حىت  علي  بيعة  رفضهم  أعلنوا  والزبري،  وطلحة  عائشة  السيدة  بقيادة  املعارض 
  !ريض على قتل عثمانشاركوا يف التح

عليها   يطلق  طائفة  هناك  اجلماعة (وكانت  السلطة،  ) أهل  إليه  تؤول  الذي  اإلمام  بطاعة  تنادي   ،
وإن   حىت  عليه،  اخلروج  وحترمي  بيعته  إىل  املسارعة  إىل  ووجوب  انضموا  فهؤالء  وطغى،  حركة (فسد 

ه، وهم ي خرج على علّي وقاتلوسارعوا إىل بيعة علّي، وهؤالء سيبايعون بعد ذلك معاوية الذ  )القراء
  !بعد أن أصبح خليفة املسلمني )أهل السنة اجلماعة (الذين أطلق عليهم معاوية 

  والسؤال:
هل كان لقراء القرآن، أهل الورع والتقوى والصالح من صحابة رسول هللا، دور يف حفظ كتاب  

  !قة واملذهبية؟هللا، ووصوله إلينا ساملا من التحريف والتبديل، كما يدعي أنصار الفر 
  اجلواب: 

ريخ   ، الذي أشر إيل جانب منه، خري شاهد على فاعلية حفظ هللا تعاىل كتابه )حركة القراء( إن 
ت  دون تدخل أحد من البشر، ولو كان قراء القرآن هم الذين حفظوه لوصل إلينا كما وصلت مرو

  !الرواة املذهبية التكفريية املتخاصمة 
املوقف   أصبح  لن لقد  وعلّي  عليا،  يبايعوا  لن  وأنصارها  عائشة  فالسيدة  صعبا،  الفريقني  بني 

ُيسلمهم من تتهمهم السيدة عائشة بقتل عثمان حىت ينتهي التحقيق يف هذه الواقعة، ولكن وبسبب  
زوج  تقوده  جيش  عسكري:  عمل  يف  الفريقان  انزلق  اخلاصة،  السياسية  املصاحل  أصحاب  حتريضات 

  !خليفة املسلمني وابن عم النيب النيب، واآلخر يقوده
األحاديث  وضع  يف  الطائفي  السياسي  الصراع  هذا  املغرضون  واملفتون  الوّضاعون  استغل  ولقد 
املفرتاة على هللا ورسوله، واإلفتاء بشرعية اخلروج على خالفة علّي، وفتاوى أخرى تدعم هذه الشرعية  

يب وتطالب مبحاربة اخلارجني عليها! لقد أخرج البخاري يف  صحيحه: «كنا يف زمن النيب ال نعدل 
  .»بكر أحدا، مث عمر، مث عثمان، مث نرتك أصحاب النيب ال نفاضل بينهم

نالحظ أن هذه الرواية ذكرت اخللفاء حسب ترتيبهم التارخيي، ومل تذكر اخلليفة الرابع، يف الوقت 
النيب»، أي قبل ظهور اخللفاء الذي خيرب فيه الراوي عن واقعة حدثت يف زمن النيب، «كنا يف زمن  

  !أصال
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أال ُيشتم من ذلك رائحة الوضع، وأن الفريق األول الذي تقوده السيدة عائشة ومعها األمويون، 
حة اخلروج عليه يف املعارك  ذه الرواية إخراج علّي بن أيب طالب من املفضلني الراشدين، وإ أرادوا 

  !الثالث السابق ذكرها؟
لزوجة  ويروي   ا  إ ووهللا  البصرة،  إىل  سارت  قد  عائشة  قوله: «إن  سر  بن  عمار  عن  البخاري 

ه تطيعون أم هي»   .نبيكم يف الدنيا واآلخرة، ولكن هللا تبارك وتعاىل ابتالكم ليعلم إ
يقول ابن حجر عند شرحه هذه الرواية: «مراد عمار بذلك أن الصواب يف تلك القصة كان مع  

مع ذلك مل خترج عن اإلسالم، وال أن تكون زوجة النيب يف اجلنة، فكان ذلك يعد علي، وأن عائشة  
  !من إنصاف عمار وشدة ورعه وحتريه قول احلق»

ابن   قول  فإن  النيب،  إىل  األحاديث املنسوبة  رواة  يف  العدالة  شرط  حتقق  مدى  عن  نتحدث  وحنن 
ن السيدة عائشة أخطأ ت، وعندما يرتتب على هذا حجر إن الصواب كان مع علي اعرتاف منه 

ا، وهي معركة اجلمل، فإن ذلك يسقط عدالتها  اخلطأ سفك دماء آالف املسلمني يف املعركة اليت قاد
ا زوج النيب   !حسب شروط علماء اجلرح والتعديل، ولن يشفع هلا أ

سر كان يقاتل يف جيش علّي، وأن هناك رواية يف البخاري تقول: «ويح    فإذا علمنا أن عمار بن 
يدعي  تعاىل، كما  هللا  من  ووحيا  نبو  حديثا  الرواية  هذه  أن  واعترب  الباغية»،  الفئة  تقتله  عمار 
نه جيش   احملدثون وأئمة السلف واخللف، إذن فقد حكم هذا احلديث على جيش السيدة عائشة 

نة النبوية» اليت البغاة، وبذلك تسقط عدالة كل املشاركني فيه من الصحابة، استنادا إىل صحيح «الس
  !نقلها أصح كتاب يف احلديث عند أهل السنة واجلماعة 

ب الفتنة اليت متوج كموج البحر، عن أيب بكرة،  فإذا ذهبنا إىل رواية أخرى أخرجها البخاري يف 
م اجلمل ملا بلغ النيب أن فارسا مّلكوا ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم   قال: «لقد نفعين هللا بكلمة أ

  !أمرهم امرأة» ولوا
عن   ميتنع  جعله  حديثا  اجلمل»  م  «أ األحداث  مسرح  من  بكرة  أبو  لنا  ينقل  الرواية،  هذه  ويف 

كد له صحة هذا احلديث عندما انتصر جيش علي   !القتال يف صف عائشة، مث 
أال ُيشتم من ذلك رائحة الوضع الشيعي، الذي اخرتق أمهات كتب أهل السنة على حني غفلة 

خلدمة    من أهلها، توظيفها  اليت مت  املذهبية  ت  الروا ضمن منظومة  الرواية  هذه  ت  أمل  وهو كثري؟! 
  !أغراض سياسية حتت رعاية «السنة النبوية» املذهبية؟

عدالة كل من اشرتكوا مع السيدة   ها وحيا من هللا أسقطنا  إننا لو صدقنا رواية البخاري، واعترب
ي  ال  قوم  م  أل علّي،  حرب  يف  تعاىل  عائشة  هللا  ألن  الفريقني،  عدالة  أسقطنا  ولو كذبناها  فلحون! 

  :يقول
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ لَ « ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اهللَّ ً َعِظيًما» َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمِّ   ُه َعَذا
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  :معلومات
  أبو بكرة:* 

احلارث الثقفي أبو بكرة، كان من فقهاء الصحابة، مات يف خالفة معاوية بن أيب  امسه نفيع بن  
لبصرة «ت   هـ»، قال احلسن البصري: مل ينزل البصرة أفضل من أيب بكرة، وعمران بن ٥٢سفيان 

 .حصني
  

  الفئة الباغية التي ال نعرف من هي بالضبط

أمة   وشريعته  هللا  منهج  على  الناس  وبغى لقد كان  الدين،  يف  فاختلفوا  الشيطان  ففتنهم  واحدة، 
  :بعضهم على بعض، فأرسل هللا النبيني هلدايتهم وردهم إىل صراطه املستقيم، يقول هللا تعاىل

» ِ رِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب  ُ النَِّبيَِّني ُمَبشِّ حلَْقِّ لَِيْحُكَم َبْنيَ  َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اهللَّ
ُْم اْلبَـيَِّناُت بَـ  ْ نَـُهْم فـََهَدى النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بـَْعِد َما َجاَء ْغياً بـَيـْ

ِِْذنِِه َواهللَُّ  ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمْن احلَْقِّ   » . يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ اهللَّ
  تدبر قوله تعاىل:

  «َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه» 
َما   بـَْعِد  اختلفوا: «ِمْن  وقد  الكتاب،  أوتوا  الذين  أنفسهم  هم  الكتاب  يف  اختلفوا  الذين  أن  أي 

ُْم اْلبَـيَِّناُت»، ملاذا؟!   ْ نَـُهْم» َجاَء   !!«بـَْغياً بـَيـْ
  !!أما أن يتعدى البغي اخلالف الفكري والعقدي إىل سفك الدماء بغري حق، فإن املصيبة أكرب

  إن هللا تعاىل عندما قال عن الفئة الباغية: 
» «فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى اُألْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل أَْمِر    اهللَِّ

  . فذلك لبيان دور السلطة احلاكمة عند نشوب تقاتل بني طائفتني يف البالد
سر يف موقعة اجلمل: أتقتلين  أ اليقظان؟ ويضربه عمار   يذكر املؤرخون أن الزبري قال لعمار بن 

فهم لرمح دون أن يدخله يف صدره ويقول له: ال  أ عبد هللا. وخيشى الزبري أن يكون ممن وص
أن   الزبري  فيخشى  اْلَباِغَيُة»،  اْلِفَئُة  تـَْقتـُُلَك  ُمسَيََّة  اْبَن  لعمار: «َوْحيََك  قال  حني  الباغية  لفئة  الرسول 

  .يكون من هذه الفئة الباغية، ويريد أن يكّف عنه، ومل يقتل أحدمها اآلخر
اليت قتلت عمار ليست   إن هذه الرواية مل حتدد من هي الفئة الباغية، لذلك فإن «الفئة الباغية»

إال قتلة عثمان، وهي اليت سفكت الدماء يف معركة اجلمل، ويف صفني، وبعدها من مصائب وكوارث، 
  !!فليست القضية يف قتل شخص عمار

ولنبدأ قصة البغي من بدايتها: ملاذا مل يواجه خليفة املسلمني عثمان بن عفان الفئة الباغية، والفتنة 
لتدخل لفك حصاره؟! املشتعلة خارج قصره، و  مر جيشه  لصرب، ومل    اكتفى 
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  :إذن فنحن أمام تصرفات غري مفهومة، وغري مربرة شرعا، ولذلك حنتاج أن نسأل
  :أوًال 

م خوفا من املشاركة يف   أال يتحمل خليفة املسلمني وجيشه، وكبار الصحابة الذين جلسوا يف بيو
الصحابة بسبب سوء إدارة هذه األزمة، اليت قال عنها شيخ هذه الفتنة، مسؤولية سفك دماء آالف  

  !السلفيني ابن تيمية: «حىت قُتل بينهم ألوف مؤلفة من املسلمني»؟
إذن فمن الذي سيتحمل مسؤولية هذه الدماء اليت سفكت، واليت امتدت نريان فتنتها إىل ما بعد 

  مقتل عثمان؟!  
ت الس نة النبوية على قاعدة «عدالة الصحابة»، وقد مس  وكيف يقيم علماء اجلرح والتعديل مرو

  !معظمهم اجلرح يف هذه الفنت الكربى؟ 
  ا: نيً 

بقتال   مره  اليت  عثمان،  املسلمني  خليفة  حصار  وقت  النيب،  إىل  املنسوبة  األحاديث  أين كانت 
يف كتبهم احملدثون  ا  دّو واليت  إمامهم،  صف  يف  لوقوف  املسلمني  مر  و الباغية،  عصر   الفئة  يف 

  !التدوين، كسنة نبوية واجبة االتباع؟
ملاذا مل يطع خليفة املسلمني وكبار الصحابة رسول هللا يف هذه األحاديث اليت كانت متداولة على 

  !ألسنة الرواة يف عصرهم، وإال فكيف وصلت إىل عصر التدوين؟
إلصرار والرتصد،  أم أن هذه األحاديث ُوضعت ملواجهة إشكاليات سفك الدماء عمدا مع سبق ا

مث ُدونت يف أمهات الكتب كسنة نبوية، كٌل حسب وجهة نظره يف الدفاع عن موقفه وتربئة ساحته،  
  !وذلك لقطع الطريق على املشككني يف عدالة الصحابة أو يف عصمة األئمة؟

  ا:لثً 
مق فتنة  وراء  اليت كانت  الباغية  الطائفة  بكفر  الصحابة  من كبار  فتوى  تصدر  مل  عثمان،  ملاذا  تل 

ر  شعال  موا  ا إىل يومنا هذا؟! هل ألن هناك من كبار الصحابة من ا هذه الفتنة اليت امتدت نريا
  !هذه الفتنة، مث راحوا بعد ذلك يطالبون بدم عثمان، فحدثت معركة اجلمل، كطلحة والزبري؟

رخيه عن علقمة قال، قلت لألشرت: قد كنت كارها لقتل   عثمان فكيف قاتلت  روى الطربي يف 
يعوا عليا مث نكثوا عهده، وكان الزبري هو الذي  يوم اجلمل «أي مع جيش علي»؟! قال: إن هؤالء 
حرك عائشة على اخلروج فدعوت هللا أن يكفينيه، فلقيين كفه بكفه فما رضيت لشدة ساعدي أن  

  !!قمت يف الركاب فضربته على رأسه ضربة فصرعته
  ا: رابعً 

ت، منهااتفق البخاري وم   :سلم على حترمي اخلروج على اإلمام يف عدة روا
  !!من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة فمات، مات ميتة جاهلية  - 
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ومن رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شرباً   - 
  !!فمات عليه إال مات ميتة جاهلية 

  !!شيئاً فليصرب، فإنه من خرج من السلطان شرباً مات ميتة جاهلية ومن كره من أمريه  - 
اطلع   فهل  جاهلية،  ميتة  ماتوا  بغاة  عفان  بن  عثمان  املسلمني  خليفة  على  خرجوا  فالذين  إذن 
علماء اجلرح والتعديل، أتباع الفرق اإلسالمية املختلفة، على قلوب من شاركوا يف فتنة مقتل عثمان، 

لعدالة؟أو ختاذلوا عن نصرته م، لذلك شهدوا هلم  بوا إىل ر بوا وأ م    !، فعلموا أ
  وهل يقبل هللا توبة القاتل عمدا مع سبق اإلصرار والرتصد من غري قصاص؟!

وهل شهد التاريخ أن عليا اقتص من قتلة عثمان؟! وهل قامت معارك الفنت الكربى، اليت قتل فيها  
  !ثمان لقتلهم؟آالف الصحابة، من أجل البحث عن قتلة ع

  ا:خامسً 
رواية  اجلهاد،  والثاين: كتاب  الصالة،  األول: كتاب  صحيحه،  من  موضعني  يف  البخاري  يروي 

  !!»منسوبة إىل النيب تقول: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار
جيش علي يف معركة اجلمل «وفيه عمار»، أال تعترب هذه الرواية بيا نبو يتهم الفئة اليت حتارب  

م إىل اجلنة، حسب    ي رتكاب كبرية من الكبائر لقيامها بدعوة جيشه إىل النار، وعل ومن معه يدعو
  !ما ورد يف هذه الرواية؟ 

وهل ميكن أن تشمل هذه الرواية أيضا معاوية يف قتاله لعلي يف معركة صفني، والذي راح ضحيتها  
  !لصحابة وأبنائهم؟عدد كبري من كبار ا

إىل   ويدعونه  اجلنة  إىل  «يدعوهم  هي:  الرواية  هذه  يف  وردت  مجلة  حول  احملدثون  اختلف  لقد 
النار»، ملاذا؟! ألن هذه اجلملة تبني مفهوم كلمة البغي اليت وردت يف اجلملة قبلها، وجتعل البغاة يف  

  !!النار، وبذلك تسقط عدالة كل من شاركوا يف أحداث الفنت الكربى
لنكتة  وذلك  عمداً،  حذفها  البخاري  أن  يل  «ويظهر  الباري:  فتح  يف  حجر  ابن  قال  ماذا  انظر 
ا يف هذه   دة من النيب، فدل على أ خفية، وهي أن أ سعيد اخلدري أعرتف أنه مل يسمع هذه الز

  !!... »، إىل آخر ما ذكر الرواية مدرجة، والرواية اليت بّينت ذلك ليست على شرط البخاري
  !!: «ولعلها مل تقع للبخاري أو وقعت فحذفها عمداً»)اجلمع بني الصحيحني(وقال احلميدي يف 

مث انظر قول النووي يف شرحه على صحيح مسلم: «قال العلماء هذا احلديث حجة ظاهرة يف أن  
عليهم، إىل أن  ، لكنهم جمتهدون، فال إمث  )بغاة(حمقاً مصيباً، والطائفة األخرى    علياً رضي هللا عنه كان

م  قال: «وفيه معجزة ظاهرة لرسول هللا من أوجه منها: أن عماراً ميوت قتيًال، وأنه يقتله مسلمون، وأ
غية وغريها، وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح،  م يكونون فرقتني،  بغاة، وأن الصحابة يتقاتلون، وأ

  !!ال وحي يوحى»صلى هللا وسلم على رسوله الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إ
ت، الظنية الثبوت عن  انظر وتدبر قول النووي جيدا، وكيف كان أئمة السلف يقدسون هذه الروا

ا وحي يوحى   !الرواة أنفسهم، بدعوى أ
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  ا: سادسً 
يت احلافظ ابن كثري فريفض تكفري البغاة وإن سفكوا الدماء عمدا مع سبق اإلصرار والرتصد،    مث 

  :)البداية والنهاية (فيقول يف 
الشيعة تكفريهم، كما حياوله جهلة الفرقة الضالة من    )بغاة(وال يلزم من تسمية أصحاب معاوية  «

م وإن كانوا   م كانوا جمتهدين فيما تعاطوه من القتال، وليس    )بغاة(وغريهم، أل يف نفس األمر، فإ
زاد يف هذا احلديث بعد «تقتلك    كل جمتهد مصيباً، بل املصيب له أجران، واملخطئ له أجر، ومن

دة على رسول هللا، فإنه مل   هلا هللا شفاعيت يوم القيامة»، فقد افرتى يف هذه الز الفئة الباغية»، «ال أ
  .يقلها إذا مل تنقل من طريق تقبل وهللا أعلم»

«ال   دة  الز صحة  وينفي  الباغية»،  الفئة  «تقتلك  رواية  صحة  يثبت  ابن كثري  هو  هللا فها  هلا  أ
«فإنه  قوله:  إىل  انظر  وإمنا  موضوعنا،  ليست  دة  الز فهذه  حال  وعلى كل  القيامة»،  يوم  شفاعيت 

   !!(يقصد الرسول) مل يقلها إذا مل تنقل من طريق تقبل وهللا أعلم»
مذهبية   مسألة  هذه  وطبعا  هلا،  الرواة  نقل  طرق  على  تتوقف  الرسول  أقوال  حجية  فإثبات  إذن 

  !!توجهات الرواة العقدية والتشريعية تتوقف على 
تنقيتها   يُعاد  مث  هلا،  األُول  احملدثني  تدوين  عند  النيب  املنسوبة إىل  األحاديث  ُتصنع  وهكذا كانت 
اإلسالمية  الفرق  مستوى  على  وذلك  احلديث،  علم  جهابذة  أيدي  على  قرون  بعد  ألغازها  وفك 

  !!املختلفة 
  والسؤال:

علي املسلمني  خليفة  خرج  بقيادة   عندما  الباغية  الفئة  ملواجهة  اجلمل  موقعة  إىل  طالب  أيب  بن 
ردع هذه   يف  أمل يستخدم حقه الشرعي  بغري حق،  عائشة وحدثت املعركة، وسفكت الدماء  السيدة 
بتحرمي  واملتعلقة  النيب،  إىل  املنسوبة  األحاديث  عليه  نصت  ما  حسب  إمامته،  على  اخلارجة  الفئة 

  !ال الفئة الباغية؟اخلروج على اإلمام، ووجوب قت
الفئة   «تقتلك  مجلة  إىل  النار»  إىل  «الدعوة  مجلة  دة  ز حول  اخلالف  عن  النظر  وبصرف  إذن، 
الباغية»، وبصرف النظر عن أزمة التخاصم بني السنة والشيعة، فإن السؤال املنطقي الذي سينطلق 

  :من قاعدة علم اجلرح والتعديل
م؟أال يعترب كل الصحابة الذين قاتلوا يف     !جيش السيدة عائشة بغاة ال تُقبل مرو

الصحابة،  فيها كبار  األول اهلجري، وشارك  بداية القرن  يف  هذه الفنت، وهذا البغي،  لقد وقعت 
شاركوا   الذين  الصحابة  عن  الطرف  والتعديل  اجلرح  أئمة  غض  فلماذا  مسلمة،  جيوش  بني  وكانت 

  !فيها؟
َّ أَنزَْلَنا «   َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن»أََوَملْ َيْكِفِهْم َأ
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 :معلومات
البغي: يف اللسان العريب له أكثر من معىن، ومن معانيه التعدي على حقوق اآلخرين، والتخاصم يف   *

وحتميل   مبذهبه،  مذهب  صاحب  اعتزاز كل  على  القائم  دف  الدين  حماملها  غري  الشريعة  نصوص 
  !!إفساد رأي اآلخرين

 

 ً   اواعتبروها مذهبً   أئمة السلف فسروا «السلف» في القرآن خطأ

لقد ذُكرت كلمة «السلف»، يف القرآن الكرمي يف موضع واحد من سورة الزخرف، وهو قوله تعاىل  
  يَن».عن هالك فرعون وقومه: «َفَجَعْلَناُهْم َسَلفاً َوَمَثالً ِلآلِخرِ 

لقد جعل هللا مصري فرعون وقومه «َسَلفًا» ومثال، ليأخذ اخللف منه العربة، وليعلموا أن انتقام هللا 
سيناهلم إن هم ساروا يف طريقهم، وعملوا عملهم فهل أخذ املسلمون العربة، وسلكوا طريقا غري طريق 

  سلفهم الطاحل،
  !!ِشيَـًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»؟ «الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا  

وأمر   معه،  آمنوا  والذين  السالم  عليه  إبراهيم  ذكر  الصاحل،  السلف  عن  القرآن  حتدث  عندما 
م يف ملة «الوحدانية»، فقال هللا تعاىل:    املسلمني أن يتأسوا 

  ِإبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه»«َقْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف 
  مث بّني بعدها موضع الدرس فقال: 

« َّ بـَُرآُء ِمنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللَِّ   .«ِإْذ قَالُوا ِلَقْوِمِهْم ِإ
  » ١٣٣/البقرة «لقد ضرب إبراهيم والذين آمنوا معه املثل األعلى يف الوحدانية، قال تعاىل 

َداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمن بـَْعِدي قَالُوا نـَْعُبُد ِإَهلََك َوِإَلَه  أَْم ُكنُتْم ُشهَ «
ِئَك ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَهلًا َواِحًدا َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن» َ   .آ

ن أعمال سلفهم الصاحل أو الطاحل، موحدين أم مشركني، مث بّني هللا تعاىل أن الناس ال يسألون ع 
  :»١٣٤اآلية «وإمنا يسألون عن أعماهلم هم، فقال تعاىل 

ُتْم َوال ُتْسأَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن» «   تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبـْ
  .»١٤١مرة أخرى «اآلية وألمهية هذا البيان كرر هذه اآلية 

«تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت» خرب عن أمة مضت، أي خال منها املكان والزمان، وعندما   :إن قوله تعاىل
، لن ينفعوا من عليها ) املوتى(ذلك لبيان أن من خلت منهم األرض  يذكرها القرآن يف هذا السياق ف

اإل)ألحياءا( الرساالت  ببيانه  جاءت  ما  حدود  يف  إال  ت  ،  واملدو ت  املرو خالل  من  وليس  هلية، 
  .»التارخيية، لذلك عقب هللا بقوله «َوال ُتْسأَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
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مصطلح   حترير  عن  فكيف )السلف(هذا  العريب،  واللسان  القرآين  السياق  يف  وروده  حسب   ،
م    !املذهبية؟استطاع أئمة السلف حتريفه وتوظيفه خلدمة توجها

، مث قام ابن  )هـ٢٤١ت(الث اهلجري على يد أمحد بن حنبل  يف القرن الث  )السلفية ( لقد ظهرت  
حيائها وجتديدها  تيمية بعد ما يقرب   ، وخالل هذه القرون وإىل اليوم،  )هـ٧٢٨ت(من مخسة قرون 

كلو  ن ويشربون كما عاش املسلمون داخل هذه املنظومة السلفية، يفهمون الدين كما فهمه السلف، 
الدماء  ويسفكون  السلف،  ختاصم  ويتخاصمون كما  السلف،  اختلف  وخيتلفون كما  السلف،  فعل 

  !!بغري حق كما فعل السلف
: األوىل: على يد أمحد بن  لقد تشكلت املرجعية السلفية لفرقة أهل السنة واجلماعة على مرحلتني

، ومنذ القرن الثالث اهلجري  )هـ٣٢٤ت (انية: على يد أيب احلسن األشعري  ، والث)هـ٢٤١ت(حنبل  
أو  احلنبلي  املذهب  خالل  من  إال  وشريعة،  ملة  اإلسالم  عن  شيئا  يعرفون  ال  واجلماعة  السنة  وأهل 

  !!األشعري
ولكن املذهب احلنبلي مل يستطع االنتشار ألنه كان أكثر املذاهب تشددا وإشعاال ألزمة التخاصم  

األمر والت ب  يف  خصوصا  واملفرطة،  املغلقة  أئمته  اجتهادات  إىل  استنادا  املسلمني،  بني  كفري 
ت  (ي  ملعروف والنهي عن املنكر، حىت جاء عصره الذهيب عندما تبناه حممد بن عبد الوهاب النجد

عث السلفية املعاصرة، الذي استطاع توفري األموال الطائلة اليت ساعدت على انتش)هـ١٢٠٦ ار  ، 
  !!املذهب احلنبلي يف البالد حىت أصبح هو املمثل الرمسي لإلسالم

أئ اختلف  هم  لقد  من  تعريف  يف  أنفسهم  السلف  هللا »السلف«مة  رسول  هم  قال  من  فمنهم   ،
وصحبه، ومنهم من أضاف إليهم اخللفاء الراشدين والتابعني، ومنهم من قال هم أئمة القرون الثمانية  

احلنابلة   ولكن  رواية األوىل،  إىل  استنادا  األوىل،  الثالثة  اهلجرية  القرون  أئمة  يف  «السلفية»  حصروا 
  :البخاري ومسلم، عن عبد هللا بن مسعود

م، مث جيئ أقوام تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه  « م مث الذين يلو خري الناس قرين، مث الذين يلو
  » .شهادته

بعوهم قال النووي يف شرح احلديث: الصحيح أن    .قرنه الصحابة، والثاين التابعون، والثالث 
هـ»، يعين أن مذهبهم ٢٤١لقد اعترب احلنابلة أن وفاة أمحد بن حنبل يف القرن الثالث اهلجري «ت

عتبار أن احلنفية واملالكية والشافعية مذاهب فقهية، فلم يكونوا يعلمون   هو خري املذاهب العقدية، 
ثريا يف عقائد    أن هناك من سيأيت يف القرن السابع اهلجري ليحىي مذهبهم وجيدده ويكون هو األكثر 

   !!)هـ١٢٠٦ت (مث من بعده حممد بن عبد الوهاب  )هـ٧٢٨ت (املسلمني وتطرفها، وهو ابن تيمية 
ترتبط   مل  حنيفة    )السلفية (فلماذا  أيب  مالك  )هـ١٥٠ـ  ٨٠(مبذهب  مبذهب  أو  ) هـ١٧٩-٩٣(، 

-١٦٤(، الذي عاصر أمحد بن حنبل  )هـ٢٠٤-١٥٠(الشافعي  وهو إمام دار اهلجرة، أو مبذهب  
من )هـ٢٤١ البعض  عّدها  وقد  العقائد،  يف  أيضا  تكلمت  وإمنا  فقط  فقهية  مذاهب  ليست  وهي   ،

  !املذاهب الكالمية اليت تبحث يف صفات هللا؟
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أول املتكلمني من أهل السنة مها أبو حنيفة  ، أن  ) الفرق بني الفرق(لقد ذكر البغدادي، يف كتابه  
والشافعي، اللذان حتد عن القضاء والقدر واجلرب واالختيار، وعن الذات اإلهلية، وغريها من القضا  

  !!الكالمية، نقال عن بعض الصحابة والتابعني
  !يع؟من كل لبس أو حتريف مذهيب شابه، فهل نستط  ) السلفية (فإذا أرد اليوم حترير مصطلح 

يف أي  ومسلم،  البخاري  بني  عليه  متفق  حديث  أمام  إليه  إننا  تستند  الصحة،  درجات  أعلى   
اليت ترىب   )السلفية (ة األوىل على سائر األئمة، ولكن  يف خريية أئمة القرون الثالث  )املنظومة السلفية (

بد الوهاب ، وسلفية حممد بن ع)هـ ٧٢٨ت  (أهل السنة، هي سلفية ابن تيمية    عليها املسلمون من
رواية )هـ١٢٠٦ت  ( من  والوهابية  تيمية  ابن  أنصار  موقف  فما  األوىل،  الثالثة  القرون  خارج  ومها   ،

  !البخاري ومسلم؟
السنة  أهل  فرقة  على  قاصرة  األوىل كانت  الثالثة  القرون  الرسول  ا  خص  اليت  اخلريية  هذه  وهل 

ة الفرقة الناجية هي فرقة أهل السنة بقيادواجلماعة، وبذلك يكون هذا احلديث دليال صرحيا على أن  
  !، والباقي يف النار؟)السلفية (منظومتها 

فيها   شارك  اليت  الكربى،  الفنت  فيه  حدثت  وقد  اهلجري،  األول  القرن  اخلريية  تشمل  مث كيف 
  !الصحابة، وسفكت فيها الدماء بغري حق، وقام فيه امللك العضوض بقيادة اخلالفة األموية؟

دم الصراع بينها، فأمحد بن  ذاهب العقدية املتصارعة يف القرون الثالثة األوىل، واحتلقد ظهرت امل
لقول خبلق القرآن، وكل من قال خبلق القرآن فهو    )هـ١٥٠ت( يتهم أ حنيفة    )هـ٢٤١ت(حنبل  

  !!جهمي، وكل جهمي يف نظر احلنابلة كافر
وكان أمحد بن حنبل يؤمن بوجوب طاعة احلكام وإن فجروا وظلموا، وهو موقف السلفية بشكل 
أئمة   من  حنيفة  أ  ُخيرج  ما جعله  وهذا  العباسيني،  من  عصره  خلفاء  على  اخلروج  ُحيرم  فكان  عام، 

ين خلفاء بين العباس   ، ووقف مع )هـ١٥٨ت(السلف، ألنه مل يقبل اخلضوع أليب جعفر املنصور، 
آل البيت يف مواجهة ظلم املنصور، وعندما دعاه ليتوىل منصب قاضي القضاة امتنع، فحبسه إىل أن  

  !!)هـ١٥٠( تويف يف بغداد عام
العصور، مر  على  تكفريية  ختاصمية  مواقف  للحنابلة  ورفضوا   ولقد كان  األشاعرة،  فقد كفروا 

يف   ألتباعه  وترصدوا  إمامته  يف  وطعنوا  الشافعي  وسبوا  تقليده،  عن  السلفيني  وا  و املالكي  املذهب 
الطرقات، وما حدث من فنت ببغداد بني الشافعية واحلنابلة، وبني احلنابلة واألشعرية وما يعرف بفتنة 

ريخ ، اليت وقعت يف  )األشعري(ابن القشريي   القرن اخلامس اهلجري.. إىل آخر ما هو مفصل يف 
  .الفرق واملذاهب العقدية 

أحد شيوخ احلنابلة، وصاحب كتاب    ، وهو)هـ٤٨١ت(املصلني الشيخ عبد هللا اهلروي    سأل أحد
  !: هل جتوز الصالة خلف صاحب عقيدة خمالفة ألهل السنة واجلماعة كاألشعري مثال؟) ذم الكالم(

فسقا اجلواب: «احلاص فاسق  أو  اإلسالم،  عن  خترجه  ال  بدعة  مبتدع  خلف  تصح  الصالة  أن  ل 
  !!»ظاهرا ال خيرجه من اإلسالم، لكن ينبغي أن يوىل صاحب السنة 
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انظر إىل قوله: «لكن ينبغي أن يوىل صاحب السنة»، أي أن األشعري ليس من أهل السنة، ألنه 
  !!يف نظر السلفية مبتدع

، مث جاءت األشعرية فأفتوا بسجن ابن لقد اعترب ابن تيمية   وتلميذه ابن قيم اجلوزية األشعري جرب
تيمية فقد حل  ابن  دين  على  فتوى أن من كان  وأصدروا  ذهب إىل التجسيم والتشبيه،  ألنه  تيمية، 

  !!دمه
مة فهل يعقل أن تكون القاعدة األساس اليت قام عليها تدين معظم املسلمني اليوم هي هذه املنظو 

حنبل   بن  أمحد  بقيادة  احلسن  )هـ٢٤١- ١٦٤(السلفية  أيب  بقيادة  األشعرية  املنظومة  ويقابلها   ،
ريخ الصراع العقدي املذهيب؟)هـ٣٢٤-  ٢٦٠(األشعري    !، واملنظومتان ضربتا أسوأ املثل يف 

السلفيون على  لقد أصبحت احلدود اجلغرافية للبالد حدودا دينية سلفية، تقتل على اهلوية، وحيافظ  
هذه احلدود السلفية أكثر من حمافظة األنظمة احلاكمة على حدودها اجلغرافية، وعلى الرغم من أن  

ه اإلسالمية  الشريعة  وأن  اإلسالم،  الدولة  دين  أن  على  تنص  البالد  الرئيس  يدساتري   ياملصدر 
البالد يف  الرمسية  وغري  الرمسية  الدينية  للمؤسسات  التابعني  فإن  والسنة،  للتشريع،  لكتاب  العاملني   ،

  !!أعضاء يف هذه املنظومة السلفية املتطرفة 
فمىت ستتعلم الشعوب الدرس، وتفهم أن اإلسالم الذي كان عليه رسول هللا حممد، عليه السالم،  

  !مل يكن إسالم ابن حنبل، وال إسالم ابن تيمية، وال إسالم ابن عبد الوهاب؟
َّ فـََوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكتـُُبو « ُم ممِّ َْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعنِد اهللَِّ لَِيْشَرتُوا ِبِه َمثًَنا قَِليًال فـََوْيٌل هلَّ ِ ا َن اْلِكَتاَب 

َّا َيْكِسُبوَن» ُم ممِّ   .َكتَـَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل هلَّ
  

  شبهات مشروعة بشهادة المؤرخين األوائل 

األسباب اليت دعت إىل إحداث الفنت الكربى، بداية مبقتل خليفة املسلمني هناك إشكالية فرضتها  
اون جيشه وكبار الصحابة يف فك حصاره الذي دام أربعني ليلة، وانتهى بقتله،  عثمان بن عفان، و

  :وهي
وُيستجاب   هلا  ُيسمع  قوية  وشخصية  الصحابة،  قلوب  يف  مكانة كبرية  عائشة  للسيدة  لقد كان 

بن أيب طالب  ألمرها، حىت أ علي  املسلمني  خليفة  أمام جيش  جيشا صمد  ا استطاعت أن جتهز 
وأين   عفان؟!  بن  عثمان  املسلمني  خليفة  عن  احلصار  لفك  ذلك  تفعل  مل  فلماذا  م،  أ عشرة  ملدة 

  !كانت السيدة عائشة خالل فرتة هذا احلصار؟
عائدة من مكة متجهة إىل  لقد علمت السيدة عائشة مبقتل خليفة املسلمني عثمان بن عفان وهي  

عثمان،  مبقتل  فأخربها  املدينة  أحوال  عن  فسألته  أم كالب  بن  عبيد  لقيها  عندما  وذلك  املدينة، 
  :فقالت
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م األمور إىل خري جماز، واجتمعوا « إلمجاع، فجازت  مث صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل املدينة 
قت على هذه إن مت األمر لصاحبك، وحيك إىل علي بن أيب طالب، فقالت: وهللا ليت أن هذه انطب

  !؟»انظر ما تقول 
قال: هو ما قلت لك  أم املؤمنني، فولولت فقال هلا: ما شأنك  أم املؤمنني وهللا ال أعرف بني 

ا منه، وال أحق، وال أرى له نظريا يف مجيع حاالته فلماذا تكرهني واليته؟ث الب   !يها أحدا أوىل 
ين ردوين، فانصرفت إىل مكة وهي تقول: قُتل وهللا عثمان مظلوما، وهللا  صاحت أم املؤمنني: ردو 

ألطلنب بدمه، فقال هلا ابن أم كالب: ومل؟! فوهللا إن أول من أمال حرفه ألنت، فلقد كنت تقولني: 
وقويل وقالوا،  قلت  وقد  قتلوه،  مث  استتابوه  م  إ قالت:  فقد كفر.  نعثال  قويل   اقتلوا  من  خري   األخري 

  .األول
قتل   عثمان  يها الناس إن  وقالت هلم: « مكة، واجتمع إليها الناس،  عادت أم املؤمنني إىل  لقد 
مظلوما وهللا ألطلنب بدمه»، ويف رواية: « معشر قريش إن عثمان قد قتل، قتله علي بن أيب طالب،  

  .الدهر كله» يوهللا ألمنلة، أو قالت لليلة، من عثمان خري من عل
بن عبيد هللا والزبري بن العوام قد سأال عليا أن يوليهما البصرة والكوفة فرفض، فكان   وكان طلحة 

من  فيتمكنا  املدينة،  من  خلروج  هلما  يسمح  حىت  تقية  فبايعاه  عليه،  خروجهما  أسباب  من  ذلك 
م املؤمنني عائشة    !!السفر إىل مكة واللحاق 

بعد أن مسح هل لعي  بيعتيهما  نكث طلحة والزبري  وأصبحا من كبار قادة جيش  لقد  خلروج،  ما 
يع أ بكر مرغما، ومع ذلك فقد ألزم نفسه   السيدة عائشة، وملا علم علّي مبوقفهما قال: إنه قد 

  .بشروط هذه البيعة، ومل ينكث بيعته أىب بكر وال عمر وال عثمان
ا أم كرها، أم طوعا واحلقيقة أن اخلالف حول مبايعة طلحة والزبري للخليفة علي، وهل كانت طوع

ما جيش السيدة عائشة   ويف نيتهما اخليانة والغدر، خالف قد حسمه واقع الصراع الطائفي، وقياد
  .يف مواجهة جيش خليفة املسلمني علي بن أيب طالب

يش علي،  لقد استقر الرأي على مسري جيش السيدة عائشة وطلحة والزبري إىل البصرة ملواجهة ج
، وهو مكان للماء قريب من البصرة، فنبحتهم كالبه، فسألت )ماء احلوأب( ويف الطريق مر اجليش بـ  

، فضربت عضد )إنه ماء احلوأب(السيدة عائشة عن اسم مكان هذا املاء الذي مروا به، فقيل هلا:  
نساؤه:   وعنده  يقول  هللا  رسول  مسعت  فقد  أرجعوين  وقالت:  خته  وأ قد (بعريها  حداكن  كأين 

ك أن تكو    .)ين أنت  محرياءنبحتها كالب احلوأب وإ
  والسؤال:

ا   إذا كانت السيدة عائشة قد مسعت هذا احلديث من رسول هللا، فلماذا مل ترجع بعد أن علمت أ
النيب طاعة  أن  أم  النيب؟!  حديث  تطع  مل  ملاذا  به؟!  أئمة    املقصودة  إال  مفاتيحها  ميلك  ال  ومعصيته 

  !اجلرح والتعديل؟
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ك  هل خالفت أم املؤمنني عائشة سنة   لتحذير الذي وجهه هلا مباشرة: «وإ النيب بعدم التزامها 
أن تكوين أنت  محرياء»، ومع هذا التحذير استمرت يف معركتها مع جيش علي، واليت أسفرت عن 

  !سفك دماء آالف الصحابة؟
ا  ولكن الغريب أن خيرج علينا من يربر استمرار السيدة عائشة يف مسريها بدعوى أن فريقا ممن كانو 

خدعوها، مكان    حوهلا  هو  ليس  هذا  إن  هلا  احلوأب(وقالوا  األمة ،  )ماء  ألنقذت  رجعت  ا  أ ولو 
ا إىل يومنا هذا؟   !اإلسالمية من كل الفنت الكربى واملصائب اليت حلت 

الفئة  عتباره  عائشة  السيدة  جيش  ملواجهة  خرج  فقد  طالب  أيب  بن  علي  املسلمني  خليفة  أما 
لبي الناكثة  شرعية الباغية  إلثبات  النيب،  إىل  نسبوها  اليت  السنة  هذه  ومن  النيب،  لسنة  املخالفة  عته، 

  .موقف علي يف قتاله جيش السيدة عائشة، أن النيب قال للزبري بن العوام: «ستقاتله وأنت له ظامل»
عليك ويريد قتالك ظاملا». ويف رواية   يويف رواية أن النيب قال لعلي: «أما إن ابن عمتك هذا سيبغ

بن أيب طالب يف هم يقولون، إن علي  أثناء معركة اجلمل، سأل الزبري: هل تذكر قول   أخرى وجد
النيب لك «ستقاتله وأنت له ظامل»، فأجاب: اللهم نعم، ولو ذكرت ما سرت مسريي هذا»، األمر  

  !!الذي دفع الزبري إىل ترك املعركة 
لرواية، فإن الزبري ترك املعركة طاعة للنيب، بعد أن تذكر حديثه، ولكن الغريب إذن، وحسب هذه ا

جلنب ألنه ترك املعركة، فيغري الزبري رأيه ويعود مرة أخرى إىل   أن يقابله ابنه عبد هللا بن الزبري وينعته 
  !!املعركة، بعد أن أعتق غالمه كفارة عن قسمه
ل قال  عندما  عليا  خيدع  الزبري  احلديث فهل كان  هذا  صحة  عدم  يعلم  وهو  نعم»،  «اللهم  ه: 

  !املنسوب إىل النيب، لذلك عاد إىل القتال مرة أخرى؟
إذن فحىت عصر كبار الصحابة، ويف حياة خليفة املسلمني علي بن أيب طالب، وهو إمام الشيعة 

ت مو ٤٠«ت ثقة من هـ»، مث ما بعد عصر اخلالفة الراشدة وإىل عصر التدوين، مل تكن هناك مدو
ت واألحداث التارخيية اليت كانت منتشرة على   السلطة احلاكمة ميكن عن طريقها معرفة حقيقة املرو

ت الفنت الكربى   !!ألسنة الرواة، ومنها كل مرو
لذلك مل يكن غريبا أن خيتلف املؤرخون من السنة والشيعة حول مالبسات مقتل الزبري بن العوام، 

جلنة، ففي الوقت الذي يربئ فيه الشيعة ساحتهم من مقتله، يرى  وهو من كبار الصحابة املبش رين 
  !!أهل السنة أن مقتله كان بسبب موقفه من علي، وأن مقتله جرمية ارتكبت يف حق اإلسالم

اجلمل «  موقعة  يف  هللا  عبيد  بن  طلحة  مقتل  مالبسات  عن  املبشرين  ٣٦أما  من  أيضا  وهو  هـ»، 
اونه يف نصرة عثمان، وفريق آخر محل  جلنة، فريى أهل السنة أنه أع لن قبل موته ندمه عن ختاذله و

را لبين أمية    !!مروان بن احلكم مسؤولية قتله 
خروج   وجيعل  عثمان،  مقتل  يف  الضلوع  مة  علي  عن  ُيسقط  االعرتاف  هذا  أن  الشيعة  ويرى 

لقصاص من قتلة عثمان يف غري حمله   !!السيدة عائشة للمطالبة 
ه  تفسري  وأمام كل  من  الكتب،  أمهات  تدوين  عند  السلف  أئمة  واجهت  اليت  اإلشكاليات  ذه 

ي  ريخ، واليت ُتسقط عدالة كل من كان له دور يف أحداث الفنت الكربى، وذلك  وحديث وفقه و
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حلت  اليت  املصائب  هذه  وراء كل  أن  يّدعون  من  السنة  أهل  من  علينا  خرج  الصور،  من  صورة 
تدعى «عبد هللا بن سبأ» هي اليت قامت بدور رئيس يف مقتل عثمان،   ملسلمني شخصية يهودية 

  !!ويف معركة اجلمل، وذلك لرفع املسؤولية عن الصحابة حىت ال تسقط عدالتهم
امل  على  الوقوف  أرد  ه  فإذا  وجد اخلرب،  هلذا  الرئيس  عمر(صدر  بن  علماء  ) سيف  عند  وهو   ،

الذي نقل عنه    وعدالته!! أما إذا أرد الوقوف على املؤرخ الرئيساجلرح والتعديل مطعون يف ضبطه  
ه  دور عبد هللا بن سب  ، وهو عند علماء اجلرح والتعديل ليس )الطربي(أ يف فتنة عثمان واجلمل، وجد

  !!لثقة 
  لسؤال:وا

استطاعت  ، أن يكون وراء كل هذه الفنت، اليت  )عبد هللا بن سبأ(هل يستطيع شخص واحد امسه  
املؤرخني  أن  علمنا  إذا  خصوصا  اإلسالم،  أعداء  لصاحل  التاريخ  جمرى  تغري  أن  وجيزة  زمنية  فرتة  يف 
ا ابن سبأ، واليت أدت   يُرجعون عدم إمتام الصلح بني السيدة عائشة وعلي إىل جناح املؤامرة اليت قام 

  !إىل اشتباك الطرفني؟
ملصدر الثاين   للتشريع إشكاليات ال وزن هلا عن التحقيق العلمي، وال تساوي  لقد محل ما ُيسمى 

  :قيمة املداد اليت كتبت به، وال الصفحات اليت ُدونت عليها، لذلك أسأل أئمة اخللف
والفقه  واحلديث  التفسري  أمهات كتب  محل  الذي  للتشريع،  الثاين  املصدر  هذا  جتعلون  كيف 

عتبارها وحيا إهليا  والتاريخ، عند كل الفرق اإلسالمية، مصدرا ت ستقون منه أحكام احلالل واحلرام، 
ه الباطل من بني يديه ومن خلفه؟   !سم «السنة النبوية»، وقد آ

َّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم يُـ    ْؤِمُنوَن»أََوملَْ َيْكِفِهْم َأ
  

  ! ال إن في اإلسالم مذاهب فقهية متخاصمة؟من ق

عتباره مصدرا  إن كثريا من أئمة وفقهاء الفرق واملذاهب اإلسالمية املختلفة، يتعاملون مع القرآن 
عتباره  معرفيا إلعداد الدراسات القرآنية، واخلطب املنربية، واستنباط   اآلية (األحكام الشرعية، وليس 

االيت جاءت لتخرج الناس من الظلمات إىل النور، وهي حتمل آليا )اإلهلية    !!ت تفعيلها يف ذا
  ؟! )اآلية القرآنية (من الظلمات إىل النور بنصوص هذه فإذا سألناهم: ملاذا مل ُخترجوا الناس 

  !!«رَأَيـْتَـُهْم يَنظُُروَن إِلَْيَك َتُدوُر أَْعيـُنـُُهْم َكالَِّذي يـُْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت»
وتفاعلهم الفقهي مع واقعهم، و«الدين اإلسالمي»  لقد مات أئمة السلف، ومحلوا معهم تدينهم  

نظام متحرك مع حركة احلياة وتطورها، يتفاعل مع واقع الناس بفقه معاصر، فأين هذا الفقه املعاصر  
ت اليت يواجهها العامل اليوم   .الذي يستطيع أن يدير حبكمة واقتدار األزمات والتحد

الذي   املعاصر،  اإلسالمي  الفقه  هذا  والذي أين  الرمسية،  وغري  الرمسية،  الدينية  املؤسسات  قدمته 
  قدمه أئمة وفقهاء املذاهب العقدية والتشريعية املختلفة، إلخراج الناس من الظلمات إىل النور، بصورة
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  !عملية علمية، تتفاعل مع الواقع املعاصر؟
  تستطع أن حتول الكالم إىل مث ما قيمة منابر الدعوة اإلسالمية، بوسائلها اإلعالمية املختلفة، إذا مل

وخارج   املساجد،  أبواب  خارج  الدراسات أعمل  قيمة  وما  والفضائية؟!  احمللية  القنوات  ستديوهات 
ت الشجب   املؤمترات والندوات، وبيا قيمة  وما  ضة وتقدم حضاري،  إىل  تتحول  األكادميية إذا مل 

  !واإلدانة، إذا مل تتحول إىل واقع عملي يراه الناس؟
أن   يف  يكمن  اإلشكال  إىل    )الدين(إن  وتطورها،  احلياة  حركة  مع  متحركا  نظاما  من كونه  حتول 

ن كونه دينا  م  )اإلسالم(، كما حتول  ) اخلطاب الديين(ال فاعلية له يف واقع الناس إال  نظام مؤسسي  
ت البشرية (، إىل دين بشري مرجعيته )اآلية اإلهلية (إهليا مرجعيته نصوص    !!قه السلفي، والف)الروا

عامل   يف  هلا  فاعلية  ال  دينا،  للناس  ارتضاها  اليت  القرآنية»،  نصوص «اآلية  أن  تعاىل  هللا  بّني  لقد 
  :األموات، فقال تعاىل

  …»لِّيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا َوحيَِقَّ اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفرِينَ  - ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقـُْرآٌن مُِّبٌني «
: «لِّيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا»، أي أن القرآن الذي بني أيدينا اليوم هو الذي جيب تفعيل  تدبر قوله تعاىل

لنور الذي حيمل معه الربهان على أنه  نصوصه اليوم بصورة عملية، وبفقه معاصر، ولذلك وصفه هللا 
  :من عند هللا، فقال تعاىل

  »بـُْرَهاٌن مِّن رَّبُِّكْم َوأَنزَْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا مُِّبيًنا َ أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكم  «
  :ولقد بّني هللا تعاىل أن هذا النور جيب أن يصل إىل قلوب الناس، فقال تعاىل

ِيف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُّ « بِِه  َميِْشي  نُوراً  َلُه  َناُه َوَجَعْلَنا  فََأْحيَـيـْ َمْيتاً  ُلَماِت لَْيَس ِخبَارٍِج  أََوَمْن َكاَن 
َها َكَذِلَك زُيَِّن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ    » .ِمنـْ

انظر وتدبر قوله تعاىل: «َميِْشي بِِه ِيف النَّاِس»، ومل يقل: «بني النَّاِس»، لبيان أن هذا «النور» جيب  
لتفاعل احلي مع واقعهم، إميا وع مال صاحلا، وال يكون جمرد زينة أن يصل إىل قلوب الناس، وذلك 

  !!ظاهرة، حتمل خطبا منربية، وفتاوى عشوائية، ال فاعلية هلا يف حياة الناس
فأين حنن اليوم من هذا النور؟! وما هو الدور الذي تقوم به املؤسسات الدينية إلخراج املسلمني 

والتكامل، من ظلمات   (قبل إخراج الناس) من ظلمات التفرق والتخاصم يف الدين إىل نور الوحدة
  !اجلهل واألمية إىل نور العلم واملعرفة، من ظلمات اإلرهاب والتطرف الديين إىل نور اإلسالم والسالم؟

يف يكمن  اإلشكال  على  إن  قامت  الدينية  املؤسسات  أن  دين(  هي )رجال  م  مرجعيا وهؤالء   ،
ذه الكتب مع حركة احليا ة وتطورها، وهم يؤمنون أنه أمهات كتب أئمة السلف، فكيف سيتحركون 

  !!ال اجتهاد مع النص، وأن هذا النص هو ما دونه أئمة السلف يف أمهات الكتب
إذ أنك  األكرب،  اإلشكال  اإلسالمي  ولكن  الدين  يف  هل  سألتهم:  دين(ا  على )رجال  تراهم  ؟! 
  :)١٢٢الفور يتلون عليك قوله تعاىل (التوبة/

لَِينِفرُ « اْلُمْؤِمُنوَن  َولِيُنِذُروا  َوَما َكاَن  الدِّيِن  ِيف  لِّيَـتَـَفقَُّهوا  طَائَِفٌة  ُهْم  نـْ مِّ ِفْرَقٍة  ِمن ُكلِّ  نـََفَر  فـََلْوَال  وا َكافًَّة 
  » !!قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ 

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٨٨

يف  اآلية  هذه  نفهم  معىن    فتعالوا  على  لنقف  القرآين،  الدين(سياقها  يف  وهل)التفقه  أن    ،  معناه 
العلمية   التخصصات  عن  مبعزل  الشرعية»،  «العلوم  إال  حيملون  ال  دين»،  «رجال  هناك  يكون 

  !املختلفة، من طب وهندسة وزراعة..، وتقنيات حديثة، وعلوم عسكرية؟
  :أوًال 

لقد استخدم السياق القرآين كلمة «الفقه» للحديث عما خيفى علُمه، أو حيتاج إىل جهد علمي،  
  :تقين، للوقوف عليه، كقوله تعاىلأو 

«َوُهَو الَِّذي أَنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَـَقرٌّ   - «َفَما ِهلَُؤالِء اْلَقْوِم ال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِديثًا» ـ
يُ  ِإالَّ  َشْيٍء  ِمْن  «َوِإْن  ـ  يـَْفَقُهوَن»  ِلَقْوٍم  ِت  اآلَ َفصَّْلَنا  َقْد  تـَْفَقُهوَن  َوُمْستَـْودٌَع  ال  َوَلِكْن  ِحبَْمِدِه  َسبُِّح 

  .َتْسِبيَحُهْم»
، يتخصص فيه  )الفقه(امسه    )العلوم الشرعية (للتعبري عن علم من    )فقه( ومل يستخدم القرآن كلمة  

  !!علماء الفرق واملذاهب املختلفة، كٌل حسب توجهه العقدي والتشريعي
  تعاىل:ن، يف قوله يف الدي )التفقه(إذن فـ  

ُهْم طَائَِفٌة لِّيَـتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّيِن»« نـْ   فـََلْوَال نـََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
ال عالقة له بفقه املذاهب العقدية والتشريعية املختلفة، الذي ظهر بعد قرون من نزول القرآن، وقام 

بفتاو  للناس  وجاء  العليا،  ومقاصدها  جوهرها  من  اإلسالمية  الشريعة  من بتفريغ  ا  هللا  أنزل  ما  ى 
  !سلطان
  : نياً 

كثر من معىن، واملعىن الذي استخدم يف سياق  )الدين(لقد جاءت كلمة   ، يف السياق القرآين، 
أو   صاحلا  طال،  أو  حقا  سواء كان  م،  حيا إدارة  يف  الناس  به  يلتزم  الذي  النظام  هو  اآلية  هذه 

  .وثنية دينا، فقال تعاىل: «َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِديِن»فاسدا، فقد مسى هللا ما عليه مشركو العرب من 
وقال تعاىل عن يوسف عليه السالم: «َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِيف ِديِن اْلَمِلِك»، أي يف نظام وشريعة 

ارتضاها هللا    امللك، وقال تعاىل: «ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اهللَِّ اِإلْسالُم»، أي إن النظام واملنهج والشريعة اليت
ْسَالَم ِديًنا»   .حلياة الناس هي اإلسالم: «َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

إذن فكلمة «الدين» وحدها ال تعين «اإلسالم»، إال إذا أضفنا صفة اإلسالم إليه فقلنا: «الدين 
  إال إذا دل السياق عليه، كقوله تعاىل: ...،اإلسالمي»، كما نقول الدين املسيحي، أو اليهودي، أو 

  » ... «َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنهِ 
  .فنفهم من السياق أنه يقصد الدين اإلسالمي، بداللة اخلطاب: «َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا»

  :لثاً 
وكلمة   السلفية،  املذاهب  بفقه  هلا  عالقة  ال  هلا  فإذا كانت كلمة «لِّيَـتَـَفقَُّهوا»  عالقة  ال  «الدِّيِن» 

  )الدين(ت اليت وردت فيها،إذن فما هو لعلوم الشرعية السلفية،لعدم وجود إشارة إليها يف سياق اآل
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ت؟   !املطلوب التفقه فيه، حسب ما يُفهم من سياق اآل
ت سورة التوبة، بوجه عام، جاءت حتدد العالقة بني املسلمني وغري املسلمني، من   مشركني إن آ

ومنافقني، وتكشف عن مدى العداء الذي حيمله هؤالء جتاه املسلمني، ومن ذلك نقض املعاهدات، 
مر  ت  اآل يت  اآلخر  اجلانب  وعلى  احلرم..،  األشهر  يف  وقتاهلم  م،  والغدر  املسلمني  وخيانة 

  .خالقية األ املسلمني أن يكونوا على حذر ويقظة دائمة ملواجهة هذه االنتهاكات العدائية غري
ا سورة  ت  آ سياق  تدبر  إذا  بعد  إننا  ما  إىل  معىن  )١٢٢اآلية  (لتوبة،  على  سنقف  ، )الدين(، 

النظام    )التفقه(املطلوب   أنه  وسنعلم  ا  )القانون (فيه،  القادة  على  الواجب  أن  العسكري  لعسكريني 
  .لقتال العدو )النفري(يفقهوه، قبل اخلروج 
  :)٣٨آلية ا(يف  )النفري(لقد ورد األمر بـ 

 َّ   قـَْلُتْم ِإَىل اَألْرض»«َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكْم انِفُروا ِيف َسِبيِل اهللَِّ ا
  :)١٢٢اآلية (ويف 

ُهْم طَائَِفٌة لِّيَـتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّ «َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافًَّة فـََلْوَال نـََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة  نـْ   يِن»مِّ
  : )١٢٣اآلية (مث تدبر قوله تعاىل بعدها 

  !!«َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمْن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة»
اآل فسياق  بـ  إذن  يتعلق  حمدد  موضوع  عن  يتحدث  احلروب(ت  لعلوم ) فقه  له  عالقة  وال   ،

، وتفرق املسلمني إىل فرق )الفنت الكربى(ظهر بعد أحداث  الشرعية، وال بفقه أئمة السلف، الذي  
  .متخاصمة متقاتلة 

تتحدث عن واقع معاصر، حتذر املسلمني من التحرك مجيعا لقتال العدو، فيجب    )١٢٢اآلية  (إن  
ملعلومات إىل القيادة أ ن يسبق هذا التحرك إرسال جمموعات استطالع تراقب أحوال العدو، وترسل 

لتكتيك األمين واالستخباري، الختيار أنسب الطرق للهج وم، وهذا العسكرية، وهو ما يُعرف اليوم 
  من سورة النساء: )٧١(ما أشارت إليه اآلية 
يًعا»«َ أَيـَُّها الَِّذيَن    .آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم فَانِفُروا ثـَُباٍت أَِو انِفُروا مجَِ

لنفري يف  تدبر قوله تعاىل: «ُخُذوا ِحْذرَُكْم»، مث قوله بعدها «فَ  ، مث  )١٢٢اآلية  (انِفُروا»، وعالقته 
ال املعلومات  على  بناء  يًعا»، أي أنه  مجَِ انِفُروا  ثـَُباٍت أَِو  بعدها: «فَانِفُروا  العسكرية  قوله  للقيادة  واردة 

متفرقة: «فَانِفُروا  جيوش  طريق  عن  التحرك  يكون  أن  فإما  للقتال،  املناسب  األسلوب  اختيار  يكون 
يًعا»   !!ثـَُباٍت»، أو حترك مجاعي: «أَِو انِفُروا مجَِ

من سورة النساء: «ُخُذوا ِحْذرَُكْم»، هو نفسه   )٧١(ونالحظ أن هذا التحذير الذي ورد يف اآلية  
يف  ال ورد  الذي  َلَعلَُّهْم   )١٢٢اآلية  (تحذير  ِإلَْيِهْم  َرَجُعوا  ِإَذا  قـَْوَمُهْم  «َولِيُنِذُروا  التوبة:  سورة  من 

  !!َحيَْذُروَن»
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تبلغ  أن  االستطالع  عملية  بعد  عليها  املختلفة،  املناطق  وعلى  البالد،  على  املوزعة  اجليوش  إن 
  !!يقظة وحذر(القوم) بنتيجة هذا االستطالع، ليكونوا على 

  : رابعاً 
  إن قوله تعاىل:

ُهْم طَائَِفٌة لِيَـتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّيِن»   «فـََلْوال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
ملعىن الذي أشر إليه سابقا،  فرة من كل فرقة، خرجت للتفقه يف الدين،  يُبّني أن هناك طائفة 

هب اإلسالمية على يد رسول هللا، وإال جلاء سياق  وليست طائفة قاعدة يف املسجد، تدرس فقه املذا
  !!اآلية: «فلوال نفرت طائفة»، و«قعدت طائفة»، «ليتفقهوا يف الدين»

ت اليت قبلها واليت بعدها، ألن هذا السياق   )١٢٢اآلية  (إنه يستحيل أن نفصل   عن سياق اآل
معىن   لنا  حدد  الذي  اجليش )النفري(هو  رأس  على  هللا كان  رسول  أن  ومعلوم  للقتال،  اخلروج  وأنه   ،

نفس   يف  تعاىل  قوله  بدليل  الدين،  يف  الطوائف ليتفقهوا  تيه  املدينة  يف  قاعدا  وليس  للقتال،  اخلارج 
  ):١٢٠اآلية (السياق 

» َِ َن اْألَْعرَاِب َأن يـََتَخلَُّفوا َعن رَُّسوِل اهللَِّ َوَال يـَْرَغُبوا  نُفِسِهْم َعن َما َكاَن ِألَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَهلُم مِّ
  » !!نـَّْفِسهِ 

  واإلشكال هنا هو:
لتبلغ قومها   على فرض أن كل فرقة نفرت منها طائفة لتتفقه يف مسائل الشريعة على يد رسول هللا،

قي الطوائف اليت مل تنفر للتفقه يف الدين، أثناء فرتة القتال؟!    إذا رجعت مبا فقهته، إذن فما موقف 
عصر  خالل  واحلرب،  السلم  يف  الصحابة  بني  أصال  قائم  أنه  املفرتض  التفقه،  هذا  عالقة  ما  مث 

  !متخاصمة متقاتلة؟الرسالة، بفقهاء املذاهب اإلسالمية الذين فرقوا املسلمني إىل شيع 
  ا:خامسً 

  :وعلى أساس ما سبق بيانه، ميكننا فهم اآلية على النحو التايل
  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافًَّة» «

  :أي ليخرجوا إىل القتال مجيعا
ُهْم طَائَِفٌة»   «فـََلْوال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
  :رق احملاربة فلتخرج أوال طائفة من كل فرقة من الف

  «لِيَـتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّيِن»
  :ليستطلعوا أحوال ونظام العدو، وجيمعوا عنه املعلومات

  «َولِيُنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم»
ذه املعلومات م وأقوامهم    :والعودة إلبالغ قاد
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  «َلَعلَُّهْم َحيَْذُروَن» 
ت املناسبة ملواجهة هذا العدوفيضعون اخلطط، ويوفرون    .اإلمكا

  والسؤال:
كيف جيرؤ أئمة السلف واخللف، على حتريف الكلم عن مواضعه، إلعطاء شرعية قرآنية ملنظومة 

  الفقه السلفي، متجاهلني هذه اجلمل: 
  «َلَعلَُّهْم َحيَْذُروَن»  -  «َولِيُنِذُروا قـَْوَمُهْم» -  «لَِينِفُروا َكافًَّة»
يديهم؟ واليت يستحيل    !أن ُحتمل على معىن التفقه يف العلوم الشرعية اليت صنعها أئمة السلف 

نصوص   نزلت  القرآنية (لقد  املؤسسات   ) اآلية  لدى  يكون  أن  جيب  لذلك  لُتحَكم،  ال  لَتحُكم 
  :الدينية الرمسية 

  :ًال أو 
ملفهوم   متكاملة  قرآنية  اإلسالمي(رؤية  الفرق  )الدين  من  فرقة  دين  هو  وهل  دين  ،  أم  اإلسالمية 

  !!املسلمني مجيعا
  ا: نيً 

أوال  ُخيرج  العلمية،  التخصصات  من كافة  العلماء  من  خنبة  إعداده  يف  يشارك  معاصر،  قرآين  فقه 
الذي يهدي الناس مجيعا إىل   )اآلية القرآنية (تفقه املذهيب يف الدين، إىل نور  املسلمني من ظلمات ال

م املستقيم   .صراط ر
َّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة    َوِذْكَرى ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن»أََوملَْ َيْكِفِهْم َأ

  :معلومات
  رجال الدين:* 

مصطلح يطلق على من ختصصوا يف العلوم الشرعية، فأصبحوا وحدهم من هلم احلق يف التحدث 
حلكم والسياسة، وال  سم الشريعة دون  لكفر أو اإلسالم، وال شأن هلم  غريهم، واحلكم على الناس 

  .فعال احلاكم وتصرفاته
  املذاهب اإلسالمية:* 

صاحبها  نظر  وجهة  متثل  جعلها  ارتباطًا  ببعضها  ارتبطت  السلف،  أئمة  وفتاوى  آراء  جمموع  هي 
أحكام   ملعرفة  إليها  يُْذهب  وأصبح  هوالدينية،  الفقهية  املذاهب  وأول  اإلسالمية،  املذهب   الشريعة 

   .)هـ١٥٠(احلنفي، تويف صاحبه عام 
 
 

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٩٢

  عندما يصبح الكافر مؤمنا، حسب هوى المذهب 

، أجاب فضيلة الدكتور ٢٠١٥يف اللقاء املفتوح الذي ُعقد جبامعة القاهرة، يف األول من ديسمرب  
  :«داعش»، فقالشيخ األزهر على سؤال عن حكم تكفري 

صول اإلميان ال أستطيع أن أكفره ولو ارتكب فظائع الدنيا كلها، فهل داعش تؤمن؟!  الذي يقر 
لكفر؟! ال أستطيع، وإمنا أحكم  نعم   تؤمن، لكن ارتكبت كل الفظائع، هل أستطيع أن أحكم عليها 

لفسق، ويكون حكمها حكم املفسدين يف األرض، وتلى قوله تعاىل:   عليها 
َا َجزَاُء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـَُّلوا«   ».…ِإمنَّ

  وقال فضيلته: 
داعش   ألن  مثلهم،  وإال كنت  م كفار،  إ أقول  أن  احلكم  وليس  احلكم،  هو  ن تؤمن «هذا 

لتايل هي حالل  مرتكب الكبرية كافر، ومبا أن هذه الشعوب حتكم بغري   ما أنزل هللا، فهي كافرة، و
م أقع يف ما ألوم عليهم فيه اآلن»   !!الدم، فأ إن كفر

ارتكب   وإن  اإلميان،  صول  أقر  الذي  املؤمن  تكفري  عدم  عن  األزهر،  شيخ  فضيلة  قاله  ما  إن 
الذي خاض يف مسائل  ، هذا العلم  )علم الكالم(ا، له جذوره العقدية املفصلة يف  فظائع الدنيا كله

إميانية معقدة، تتعلق بذات هللا تعاىل وصفاته، وهل القرآن كالم هللا خملوق أم غري خملوق، وهل العمل 
  !ركن من أركان اإلميان أم ليس ركنا؟

، مبوضوعاته العقدية املعقدة، يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني، وظهر  )علم الكالم(لقد تشكل  
، مث ما ترتب )أهل احلديث(، فكر املعتزلة، وحتدى به  )هـ٢١٨ت  (  تبّىن املأمون  دوره بوضوح عندما
يف هذا    )الطوائف الكالمية(إىل آخر اإلشكاليات اليت محلتها  ..،  )خلق القرآن (على ذلك من حمنة  

  .)األشاعرة(العصر، ومنها 
مج  إعالمية  يف حلقة   من    )الطوائف الكالمية (، ويف سياق احلديث عن موقف  )فقه احلياة(من بر

  :كالم هللا، قال فضيلة الدكتور شيخ األزهر
املعتزلة قالوا: كالم هللا خملوق، واحلنابلة قالوا ردا على املعتزلة: كالم هللا املوجود يف القرآن مبعانيه  

ا جاء  الوسط  ويف  خملوقا،  وليس  قدمي،  وألفاظه  واملاتر وحروفه  هم  ألشاعرة  وهؤالء  السنة (يدية،  أهل 
  !!)واجلماعة 

  مث قال فضيلته: 
«ألن اآلن يف ثرثرة يف الفضائيات حول أن األشاعرة ليسوا من أهل السنة، من هم أهل السنة إن  
م هم أهل السنة،   مل يكن األشاعرة واملاتريدية هم أهل السنة؟! هم أهل السنة، والذين يقولون اليوم إ

م مشبهة وجمسمة، وكثري من علماء اإلسالم من كفرهمقد ُوصفوا يف مراحل    » !!التاريخ 
مج الرب من  أخرى  حلقة  وإمنا   نفسه  ويف  لكفر،  احلنابلة  على  األشاعرة  حيكم  فضيلته: «مل  قال 

لكفر، وإمنا حكم املعتزلة على  لكفر، مل حيكم األشاعرة على املعتزلة  احلنابلة حكموا على األشاعرة 
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األشعري األشاعر  تكفري  يف  ألفت كتب كثرية  ولكن  لكفر،  يصفهم  أن  يستحيل  األزهر  لكفر،  ة 
  !!ومتبعيه»

بني  احلروب  قامت  أن  بعد  الكربى،  الفنت  عصر  إىل  جذورها  متتد  إشكاليات  أمام  فنحن  إذن 
املسلمني، وسفكوا دماء بعضهم البعض، وتفرقوا إىل فرق ومذاهب عقدية ُيكفر بعضها بعضا، تدعى  

ا هي الناجية، ويدعي كل مذهب من مذاهب فرقة  أهل السنة (أهل السنة واجلماعة أنه    كل فرقة أ
  . )واجلماعة 

حصر فضيلة شيخ األزهر   واملاتريدية   )أهل السنة واجلماعة (إن  قي الطوائف   يف األشاعرة  ُخيرج 
 : األشاعرة، ويف مقدمة هذه الطوائف، ويعتربون كفارا من وجهة نظر  )أهل السنة واجلماعة (من فرقة  
م يعتربون)السلفية (الطوائف   ، مث  )احلنابلة (أنفسهم هم أهل السنة، بداية بـ    ، اليت قال عنها فضيلته إ

  !!)الوهابية (، مث  )التيمية (
  والسؤال:

  ؟! )أهل السنة واجلماعة (إذن فمن هم  
 )فظائع الدنيا كلها(حتت رايته    ) داعش(ن أفهم!! ألن هذا املصطلح ترتكب  أ شخصيا أريد أ

ا  ومع ذلك ال يستطيع فضيلته تكفريها ، ومن أصول اإلميان عندها أن مرتكب الكبرية  )مؤمنة (، أل
كافر، وعلى هذا األساس تستحل دماء الشعوب اليت حتكم بغري ما أنزل هللا، كما ذكر ذلك فضيلته  

  !يف حديثه؟
طوائف    )داعش(وإذا كانت   من  السنة واجلماعة (طائفة  عقيدة    )أهل  حتمل  السنة (فكيف  أهل 

م يقّرون   )داعش(يف وقت واحد: فـ    املتناقضني  )واجلماعة  تكفر مجيع خمالفيها من املسلمني، مع أ
صول   )داعش( ومؤسسة األزهر ال تستطيع تكفري    صول اإلميان، ويشهدون الشهادتني، ا تقر  أل

  !اإلميان، وتشهد الشهادتني؟
حيث قال:   )داعش(الذي ورد يف كالم فضيلته عن    )الفسق(ولكن اإلشكال األكرب يف مفهوم  

  قوله تعاىل: ىيها بـ «الفسق»، ويكون حكمها حكم املفسدين يف األرض، وتل«وإمنا أحكم عل
َا َجزَاُء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـَُّلوا   »… «ِإمنَّ

يف اللسان العريب والسياق القرآين، مث نبحث حكم الذين حياربون   )الفسق(فتعالوا نبّني أوال مفهوم  
  هللا ورسوله، يف ضوء قوله تعاىل: 

َا َجزَاُء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَ    . »ا...ْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـَُّلو «ِإمنَّ
  :أوًال 

  :يف اللسان العريب والسياق القرآين )الفسق(مفهوم 
حجر   عن  خرج  أي  فالن:  َفَسَق  أن:  على  اللسان،  يف  منظور  وابن  املفردات،  يف  الراغب  يتفق 
وقد   ببعضها،  أو  الشريعة  أحكام  جبميع  أخّل  من  به  ويوصف  الكفر،  من  أعّم  الفسق  وأن  الّشرع، 

  .يكون الفسوق شركا ويكون إمثا

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٩٤

ذه القفإذا  السياق  إىل  أن  بنا  جند  سورة  )الفسق(يقابله    ) اإلميان(رآين،  يف  تعاىل  هللا  يقول   ،
  السجدة:  

  اِسقاً الَّ َيْستَـُووَن»،  «أََفَمن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمن َكاَن فَ 
  :، فقال تعاىل بعدها)العمل(ال ينفصل مطلقا عن  ) اإلميان( وأن 

  »الصَّاِحلَاِت فـََلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى نـُُزًال ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ أَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا «
وأن منظومة «اإلميان والعمل الصاحل» هي املقابلة للفسوق الذي خيرج صاحبه من ملة اإلسالم إذا  

  :كان مؤمنا، وليس اإلميان وحدة كما يدعي األشاعرة، فقال تعاىل بعدها
َفسَ « َعَذاَب َوأَمَّا الَِّذيَن  َها أُِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل َهلُْم ُذوُقوا  ُقوا َفَمْأَواُهُم النَّاُر ُكلََّما أَرَاُدوا َأن َخيُْرُجوا ِمنـْ

  » .النَّاِر الَِّذي ُكنُتم ِبِه ُتَكذِّبُونَ 
ت اليت حتدث سياقها عن «الفسق» جاءت ختاطب الكافرين واملشركني  إ واملنافقني،  ن معظم اآل

  ومنها قوله تعاىل:
  «َوَمن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَأُْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن»

  وقوله تعاىل: 
ُْم الَ يـُْؤِمُنوَن» َّ   «َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت َربَِّك َعَلى ٱلَِّذيَن َفَسُقۤواْ َأ

التزا وعدم  فسوقه،  على  املصر  املؤمن  وأن  فاسق،  أن كل كافر  يصبح  وتُبّني  الشريعة،  حكام  مه 
  :كافرا، فتدبر قول هللا تعاىل خماطبا املؤمنني

َ َحبََّب إِ «*   َن األْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اهللَّ لَْيُكُم اِإلميَاَن َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اهللَِّ َلْو يُِطيُعُكْم ِيف َكِثٍري مِّ
  .»لَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُْولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ َوَزيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه إِ 

  .»…احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفَال َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ «* 
  .»…«َوَأْشِهُدواْ ِإَذا تـََبايـَْعُتْم َوالَ ُيَضآرَّ َكاِتٌب َوالَ َشِهيٌد َوِإن تـَْفَعُلواْ فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكمْ * 

هذ سياق  من  أن  نفهم  ت  اآل والشرك    )الفسق(ه  الكفر  دون  هي  اليت  م  اآل مبعىن  أحيا  يت 
حكام  ت، كاخلروج عن االلتزام  والنفاق، أي بعيدا عن أصول اإلميان، كما هو واضح من سياق اآل

لكاتب أو الشاهد   !!الشريعة أثناء أداء مناسك احلج، أو اإلضرار 
م ال ُخترج   فاعلها من ملة اإلسالم، إال إن أصر على فعلها، ألنه يف هذه احلالة يكون إن هذه اآل

قد تعدى حدود هللا، ولقد حذر هللا املؤمنني من تعدي حدود شريعته، فقال تعاىل خماطبا املؤمنني يف  
  :سياق بيان أحكام املرياث

» َ   »رًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب مُِّهنيٌ َوَمن يـَْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه 
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الربا من  اآلية  الذي  فهذه  أن  على  الداللة،  قطعية  من )فسق(هني  حبكم  االلتزام  عن  خرج  أي   ،
صول   أحكام الشريعة، وأصر على ذلك وأصبح مستحال له، كافر خملد يف النار، ولن ينفعه إقراره 

  لبقرة: اإلميان، ألن هللا تعاىل يقول يف سورة ا
  .«بـََلى َمن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيئَـُتُه فَأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن»

بدأ   لقد  جانب،    )الفسوق (انظر  من كل  بفاعلها  أحاطت  حىت  السيئات،  تراكمت  مث  بسيئة، 
  فماذا ينفع إميانه وقد انفصل عن عمله الصاحل؟!

  لذلك قال تعاىل بعدها مباشرة:
  «َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن» 

، و  عش»  خالل كلمته بـمؤمتر األزهر ملواجهة التطرف واإلرهاب، إن «دا   عندما قال مفيت نيجري
لكفر بـ   ، قامت مؤسسة األزهر ومل تقعد، حىت أصدرت بيا تنفي  )أفعاهلم(حكموا على أنفسهم 

  فيه تكفري مفيت نيجري لداعش، مع أنه قال عن داعش: 
فعاهلم» لكفر    «فهم حكموا على أنفسهم 

  تكفري مفيت نيجري لداعش؟! فلماذا نفى األزهر 
م مع ذلك مؤمنني    )األشاعرة(ألن   يفصلون بني أفعال املسلمني، مهما بلغت فظاعتها، وبني كو

صول اإل لكفر بـ    )داعش( ميان، فلما قال مفيت نيجري إن  يقرون  ، )أفعاهلم( حكموا على أنفسهم 
إلميان، فكيف يكفرون؟ )أفعاهلم(فهذا يعين أن  م عامرة    !أفعال غري املسلمني، أما قلو

، مع علمها أنه يصر على ارتكاب فظائع الدنيا  ) داعش(هر تكفري  لذلك مل تستطيع مؤسسة األز 
  :كلها، األمر الذي خيرجه من ملة اإلسالم شرعا، ولكنهم قالوا

إلميان، مع  م الكبائر، فقال تعاىل:لقد وصف هللا الطائفتني املتقاتلتني    ارتكا
نَـُهَما..   !!».«َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ

ولكن غاب عنهم، أن هذا الوصف كان قبل أن يقتتلوا، ويسفك بعضهم دماء بعض، مع سبق 
م، و    هو القائل سبحانه:اإلصرار والرتصد، ألنه ال يُعقل شرعا، أن يبقيهم هللا على إميا

  «َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً ِإالَّ َخطًَأ»
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها»   «َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمِّ

ا أن كلمة  إن  جيد  هللا،  لكتاب  مبعىن    )الفسق( ملتدبر  ا )الكفر(يت  حبسب  له،  ،  املوجبة  ألسباب 
يت مب يت )الشرك(عىن  و ، عندما يشرك املرء مع هللا آهلة أخرى، يف عبادته ويف مسائله احلياتية، كما 

  !!)النفاق(عىن مب
ملعصية لفرتة زمنية،   )الفسق(أما   الذي ال خيرج املؤمن من ملة اإلسالم، فهو حالة تلبس املؤمن 

حلج، مث اخلروج من هذه املعصية وعدم اإلصرار عليها   .مثل إتيان املعاصي أثناء اإلحرام 
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  مثال: 
  :يف سياق احلديث عن صفات عباد الرمحن، قال تعاىل

حلَْقِّ َوَال يـَْزنُوَن َوَمن يـَْفَعْل  َوالَِّذيَن َال يَْدُعوَن َمَع  « ِ ُ ِإالَّ  اهللَِّ ِإَهلًا آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اهللَّ
ًما»  َ » - َذِلَك يـَْلَق َأ ً   .«ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَخيُْلْد ِفيِه ُمَها

حكام الشريعة، يف سياق واحد،  لقد مجعت هذه اآلية بني ما يتعلق   مبلة الوحدانية، وما يتعلق 
ا ختاطب املؤمنني   .وجزاء واحد، وهو مضاعفة العذاب، واخللود يف جهنم، مع مالحظة أ

  والسؤال:
  !هل املؤمن الذي قتل مرة، أو زىن مرة، خيرج من ملة اإلسالم؟
ارتكاب على  اإلصرار  هو  املقصود  أن  اآلية  سياق  يُبّني  زمن   هنا  يف  لفعل  جاء  لذلك  الكبرية، 

، املصر على املعصية، مع املشرك  )املؤمن(ْفَس»، «يـَْزنُوَن»، حىت أصبح  املضارع املستمر: «يـَْقتـُُلوَن النـَّ 
  يف ميزان وجزاء واحد، وهذا ما بينه السياق بقوله تعاىل بعدها: 

َصاِحلًا   َعَمًال  َوَعِمَل  َوآَمَن  َب  َ َمن  َغُفورًا  «ِإالَّ   ُ اهللَّ وََكاَن  َحَسَناٍت  ِِْم  َسيَِّئا  ُ اهللَّ يـَُبدُِّل  فَأُولَِئَك 
  .رَِّحيًما»

  انظر وتدبر ترتيب األفعال:
  :أوًال 

ذا اإلميان إال مع العمل  «التوبة»، بشروطها، مث «اإلميان»، ليقابل ما حدث من كفر، وال يُعتد 
  تعاىل مبينا شروط التوبة:الصاحل «وعمل عمًال صاحلًا»، وقد قال 

ُ    «َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنُفَسُهْم ذََكُروا اهللََّ فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوِِْم َوَمن يـَْغِفرُ  الذُّنُوَب ِإالَّ اهللَّ
  !!َوملَْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن»

  عما ارتكبه من فظائع الدنيا؟! فهل أعلن «داعش» توبته
إنشاء   قرروا  املسلمني  إن  حىت  العاملي،  لألمن  ديدا  يشكل  جرائم  من  يرتكبه  ما  أصبح  بل  ال، 

  !!حتالف إسالمي عسكري ملواجهة هذه اجلرائم
  : انيً 

  :حكم الذين حياربون هللا ورسوله
كلها يكون من املفسدين يف األرض،  إن مسألة أن يظل املؤمن مؤمنا، فإذا ارتكب فظائع الدنيا  

خ   من سورة املائدة:  )٣٣اآلية (ذ جزاءه استنادا إىل قوله تعاىل و
َا َجزَاُء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـَُّلوا …»   «ِإمنَّ

  !!ان املسلمنيمسألة يف غاية اخلطورة على مستقبل اإلسالم، وأم
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، جندها تتحدث عن حكم قتل النفس بغري حق، وإذا تدبر اآلية )٣٢( إذا تدبر اآلية اليت قبلها  
اعتلق  ٣٤« مما  ليست  التوبة  هذه  ولكن  اجلرائم،  هذه  من  التوبة  وجوب  عن  تتحدث  جندها   ،«

حكام الشريعة،  ملفسدين من حقوق الّناس من مال أو دم، ألن هذه احلقوق ستطبق عليهم فيها أ
  !!وإمنا التوبة من حماربة هللا ورسوله، والسعي يف األرض فسادا

الزمن املضارع املستمر: «ُحيَارِبُوَن»، «َيْسَعْوَن»، لبيان أن كفرهم    )٣٣(لذلك استخدم سياق اآلية  
ارِبُوَن جاء نتيجة إصرارهم على حماربة هللا ورسوله، وعلى السعي يف األرض فسادا، واملؤمنون ال «حيَُ 

  !!اهللََّ َوَرُسوَلُه»، وال «َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا»
  إن الذين «ُحيَارِبُوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه»، هم الكفار الذين قال هللا فيهم: 

ُْم َشاقُّوا اهللََّ َوَرُسوَلُه، َوَمن ُيَشاِقِق اهللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ  ََِّ   اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب»«َذِلَك 
  وقال فيهم:

  «ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَادُّوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم» 
  !!فكلهم ملة واحدة، ملة الكفر

 واألموال إنين ال أدافع عن التكفري مبفهومه السلفي، الذي يستحلون على أساسه الدماء واألعراض  
ا من لبس وحتريف وتزويربغ   !!ري حق، وإمنا أحرر املصطلحات مما أصا

  إن التكفري مبفهومه القرآين ال يرتتب عليه أية عقوبة دنيوية، قال تعاىل:
 * «.. َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ   «َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن َقد تـََّبنيَّ
  !!ْؤِمن َوَمن َشاَء فـَْلَيْكُفْر»«َوُقِل احلَْقُّ ِمن رَّبُِّكْم َفَمن َشاَء فـَْليُـ * 

مع  العامل  ويتعامل  «اإلسالم»،  راية  «الكفر»  ويرفع  «الرواية»،  بـ  «اآلية»  ختتلط  عندما  ولكن 
مؤمنون،   مسلمون،  م  إ نعم  للعامل  تقول  الرمسية  الدينية  املؤسسة  وخترج  مسلمون،  م  أ على  الكفار 

  :فهذا معناه أننا نقول للعامل
اإلسال الدين  هللا إن  حماربة  ومنها  الدنيا كلها،  فظائع  رتكاب  للمسلمني  شريعته  تسمح  مي، 

م، ألن هذا اإلميان القليب هو الذي مييزهم عن  ميا ورسوله، والسعي يف األرض فسادا، مع االحتفاظ 
م هذه اجلرائم   !!الكفار، وهو الذي سيدخلهم اجلنة بعد أن يعاقبهم هللا على ارتكا

جاءت   أَنزَْلَناُه لقد  «ِكَتاٌب  تعاىل:  قال  النور،  إىل  الظلمات  من  الناس  إلخراج  القرآنية  الشريعة 
و«َيْسَعْوَن   َوَرُسوَلُه»،  اهللََّ  «ُحيَارِبُوَن  الذين  فهل  النُّوِر..»،  ِإَىل  الظُُّلَماِت  ِمَن  النَّاَس  لُِتْخرَِج  ِيف إِلَْيَك 

م»  عماهلم؟اْألَْرِض َفَساًدا»، سيخرجون بـ «إميا   !الناس من الظلمات إىل النور، أم 

  :معلومات
األشعري «ت  *   إمساعيل  بن  علي  احلسن  أيب  إىل  املنتسبون  هم  الذي كان  ٣٢٤األشاعرة:  هـ» 

إماما يف االعتزال، مث فارق املعتزلة وانتسب إىل السنة، وتوسط يف آرائه بني املعتزلة وأهل السنة، وغال  
  .يف خمالفة املعتزلة وتطرف 
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  تدينا مذهبيا »المعلوم من الدين بالضرورة« عندما يصبح 

حمكوما مبذاهب   )الدين(عندما تفرق املسلمون إىل فرق ومذاهب عقدية وتشريعية، أصبح مفهوم  
هذا  اضطرب  لذلك  م،  الجتهادا خيضع  لضرورة  منه  املعلوم  وأصبح  الفرق،  هذه  أئمة  ومرجعيات 

  !!املفهوم بينهم اضطرا كبريا يسقط حجيته
وال يقول قائل: إن هذه الفرق، وهذه املذاهب الفقهية املتخاصمة، أمجعت على أصول الدين ويف 

هللا، وأن حممدا رسول هللا»، ألن هذا اإلمجاع على الشهادتني، على مقدمتها شهادة «أن ال إله إال  
وما  أمهات كتب املذاهب العقدية،  يف  جنده  وهذا ما  لشهادتني،  على النطق  اقتصر  املثال،  سبيل 

ب «العقيدة»، لذلك جيب أن تكون لنا وقفة مع هذه اإلشكاليات العلمية   !!دّونه أئمتها يف 
ا لشهادة  حول  لوحفبالنسبة  اخلالفات  تكن  أمل  والصفات(دانية،  عنها   )األمساء  تفرع  وما  اإلهلية، 

ُعرف مبح ما  الكالمية، ومنها  الطوائف  بني  عقدية  إشكاليات  القرآن(نة  من  ، وهل كالم هللا ) خلق 
لكفر،   ام أئمة السلف بعضهم بعضا  خملوق أم غري خملوق…، سببا يف سفك الدماء بغري حق، وا

  ! كتب هذه املذاهب العقدية؟كما هو مفصل يف
م  إذا  مث  هللا»،  رسول  على أن «حممدا  السلف  أئمة  ُجيمع  أمل  والرسالة،  النبوة  لشهادة  لنسبة  و
يصنعون من أقوال الرواة مصدرا تشريعيا قوليا ُحيل وُحيرم، ويسفك الدماء بغري حق، مث ادعوا أنه وحي  

تيه     :الباطل، وهللا تعاىل يقولمن هللا؟! فهل وحي هللا ميكن أن 
ْتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبْنيِ َيَديْ « َ لذِّْكِر َلمَّا َجاَءُهْم َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز، الَّ  ِ ِه َوَال ِمْن َخْلِفِه  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 

ْن َحِكيٍم محَِيدٍ    » .تَنزِيٌل مِّ
الباطل   ت  ا    )األحاديث(أمل  ودّو هللا،  رسول  إىل  املختلفة  واملذاهب  الفرق  رواة  نسبها  اليت 

هذ  وغربلة  تنقية  يف  احلديث  علم  جهابذة  بذهلا  اليت  اجلهود  تنفع  ومل  الكتب،  أمهات  يف  ه احملدثون 
سم  ، وفصل الصحيح منها عن الضعيف واملوضوع، لريث ا)األحاديث( ملسلمون مجيعا كتا واحدا 
  !؟)ة األحاديث النبوي(

أمل يصحح الشيخ األلباين، يف موسوعته احلديثية، ما ضّعفه أئمة السلف، وضعف ما صححوه، مث  
يف  وكتب كتبا  والتضعيف،  التصحيح  يف  األلباين  منهج  فهدم  السقاف  علي  بن  حسن  الشيخ  جاء 

  !تناقضات األلباين، ومازال الصراع بني احملدثني اجلدد مستمرا؟
يكون   أن  مسلم،  يقبل  سم    مافهل  يف كتبهم  احملدثون  النبوية (ا دونه  هللا )ألحاديث  من  وحيا   ،  

الذي قامت عليه هذه املنظومة احلديثية املذهبية،   )اجلرح والتعديل(تعاىل إىل رسوله، وأن يكون علم  
  !هو امليزان الذي يُعرف به الوحي اإلهلي الصحيح من الوحي الضعيف؟

، إساءًة إىل هللا وإىل رسوله،  )وحي يوحى(املنسوبة إىل رسول هللا    )األحاديث(أال يعترب القول إن  
  !لضرورة؟  )لدين اإلهليا(علوم من وازدراًء للدين اإلسالمي، وإنكارًا ملا هو م
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ن    أمل يعلم أئمة السلف واخللف، أن صفة الوحي اإلهلي ال ختتلف أبدا؟! إذن فمن أين جاؤوا 
عن رسول هللا،    )ظين الثبوت(، وهو كتاب هللا، ووحيا إهليا  عن هللا  )قطعي الثبوت(هناك وحيا إهليا  

  !املنسوبة إليه؟ )األحاديث(وهو 
التدين   أصبح  يلقد  لن  لذلك  التغيري،  يقبل  ال  مقدسا  إهليا  دينا  فساحة  املذهيب  التجديد،  قبل 

والتشريعية،   الفكر العقدية  أهدافه  وحتقيق  املذهب،  بقاء  على  الصراع  ساحة  أصبحت  اإلسالمي 
ازدراء  (وأصبحت املؤسسات الدينية الرمسية يف البالد هي اجليش املدافع عن التدين املذهيب، وأصبح  

ازد  )اإلهليالدين   إنكار  يعين  وأصبح  الديين،  املذهب  لضرورةاملعلو (راء  الدين  من  إنكار    )م  يعين 
  !!املعلوم من املذهب الديين

لقد أفرز التدين املذهيب إشكاليات عقدية وتشريعية يصعب حصرها يف مقال، وال حىت يف كتاب، 
لقاء الضوء على بعض املسائل اليت  ميكن أن تنري الطريق لوالة األمور، لذلك سأكتفي يف هذا املقال 

ملسألة   حدا  ومعاقبة  )الكفر (جترمي  فيضعون  يف)الكافر(،  فليس  على    ،  الدنيا  يف  عقوبة  هللا  كتاب 
هلل ورسوله)الكفر(   !!، حىت لو كان كفرا 

  :أوًال 
لضرورة(من   نبوة رسوله حممد،    )ملعلوم من الدين  على صدق  الدالة  وآيته  هللا،  أن القرآن كالم 

قال   ال،  اجلواب:  ته؟!  واستهزأ  هللا  بكالم  ملن كفر  عقوبة  على  القرآن  نص  فهل  السالم،  عليه 
  :تعاىل
»  ( ِت اهللَِّ َ ْعُتْم (آ َا)    - َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ َا) َفَال تـَْقُعُدوا   - (ُيْكَفُر ِ ِ (َوُيْستَـْهزَأُ 

َواْلَكاِفرِ  اْلُمَناِفِقَني  َجاِمُع  اهللََّ  ِإنَّ  ثْـُلُهْم  مِّ ِإًذا  ِإنَُّكْم  َغْريِِه  َحِديٍث  ِيف  َخيُوُضوا  َحىتَّ  َجَهنََّم َمَعُهْم  ِيف  يَن 
يًعا»   !!مجَِ

ت هللا   ي صورة من    ويستهزئونفإذا رأينا من يكفرون  الصور، جيب علينا أن ننسحب ا، 
لعدم  املوجب  السبب  زال  إذا  إال  معهم،  اجللوس  يف  نستمر  وال  مثلهم،  وإال كنا  اجمللس،  من  فورا 
ِيف  َخيُوُضوا  تعاىل: «َحىتَّ  قال  ولذلك  ا،  واالستهزاء  هللا  ت  الكفر  عن  إقالعهم  وهو  اجللوس، 

اَحِديٍث َغْريِِه»، أي ميكن العودة للجلوس معهم إ ت هللا واالستهزاء    !!ذا توقفوا عن الكفر 
املنظومة  يف  اإلشكال  وإمنا  والقرآين،  اللساين  مبفهومه  التكفري،  مسألة  يف  ليس  فاإلشكال  إذن 
ت ما  الفقهية السلفية، اليت نظّرت ملفهوم الكفر، وصنفته حسب هواها العقدي، مث ابتدعت له عقو

ا ا من سلطان، حىت أ ذهبت إىل ما حرمه هللا ومل جيعل له عقوبة يف الدنيا، فجعلت له   أنزل هللا 
  :عقوبة يف الدنيا، كحكم «املرتد»، فاهلل تعاىل يقول

نـَْيا َواْآلِخَرِة وَ  « أُولَِٰئَك َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماُهلُْم ِيف الدُّ
  » !!اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َأْصحَ 

ِفٌر»، هو خري برهان نالحظ أوال أن اخلطاب للمؤمنني، وأن قوله تعاىل عن املرتد: «فـََيُمْت َوُهَو َكا 
هذا   أن  ومات   )املرتد(على  بكفره،  وعاش  يتب،  مل  فإن  بسوء،  أحد  ميسه  أن  وَحيُْرم  حياته،  يعيش 

  !!عليه، فعقابه يف اآلخرة
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لضرورة،   نكارهم معلوما من الدين  ام أئمة السلف، الذين قالوا بقتل املرتد،  إذن، أال نستطيع ا
ه إىل  أساؤوا  م  أل اإلسالمي،  الدين  زدرائهم  و القرآين،  احلكم  هذا  هللا  وهو  على  وافرتوا  الدين،  ذا 

  !الكذب؟
ت الذكر احلكيم، يعلم أن الكافرين ازدروا الدين الذي بعث هللا رسوله ليبلغه للناس،  إن املتدبر آل
شخص رسول هللا..، فهل نص القرآن على عقوبة يف الدنيا للكافرين بنبوة رسول هللا،   وأساؤوا إىل 

  املسيئني إليه وإىل رسالته؟! 
  !!ص على عقوبة يف الدنيا مطلقاال مل ين

  ا: نيً 
لضرورة، حسب ما ورد يف كتاب هللا، أن أصول اإلميان «مخسة»، جاءت  من املعلوم من الدين 

  يف قوله تعاىل:
هللَِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال  ِ   بَِعيًدا» «َوَمن َيْكُفْر 

وما عدا هذه األصول، ففهم واع لفاعلية أمساء هللا احلسىن، وال يوجد أصل إمياين منفصل عن هذه 
  !!الفاعلية امسه اإلميان بـ «القضاء والقدر» 

إلميان بـ ، وأن األصل السادس هو ا) ستة (اخللف، فيقولون إن أصول اإلميان  أما أئمة السلف، و 
ذا  ، وأن من  )القدر خريه وشره( أنكر هذا األصل مرتد، يستتاب، فإن أصر قُتل..، فمن أين جاؤوا 

  !األصل السادس؟
املذاهب   انقسمت  ينفون    )القدرية (لقد  قدرية  حتدث )القدر(إىل  العباد  أفعال  إن  ويقولون   ،

م ومشيئتهم، دون أن جيربهم هللا على فعلها، وإىل هذا   ، وذهب آخرون إىل غري  )املعتزلة(ذهبت  راد
الذ ولكن  يعتربون  ذلك،  اآلخرين  أن  هنا  يهمنا  لضرورة،    )املعتزلة(ي  الدين  من  للمعلوم  منكرة 

  !!حسب مفهوم كل طائفة منهم للقدر
مسألة   أن  يعلم  الكالمية  العقدية  والطوائف  املذاهب  ريخ  على  املطلع  أئمة   )القدر(إن  صنعها 

خلدمة  احلسىن،  هللا  أمساء  بفاعلية  املتعلقة  احلكيم،  الذكر  ت  آ ووظفوا  يديهم،  املذاهب  هذه 
لضرورة، ويكفر  )القدر(مذاهبهم، فكيف يكون اإلميان بـ   ، مبفهومه املذهيب، من املعلوم من الدين 

  !من ينكره؟
 حق، فعلينا أن نعلم أن أول من  أما أن يكون هذا اخلالف العقدي سببا يف سفك الدماء بغري

الذين  األموية،  الدولة  خلفاء  هم  العقدي،  اخلالف  بسبب  حق،  بغري  الدماء  لسفك  ونظّر  أسس 
لضرورة(صحاب العقائد املخالفة هلم بسيف  سفكوا دماء أ  ، فسفكوا دم غيالن ) املعلوم من الدين 

مر من خلي، ومات  )النفاة(الدمشقي، وهو من أوائل القدرية   فة مصلو على إحدى أبواب دمشق، 
  !!)هـ١٢٥ت(املسلمني هشام بن عبد امللك، 

  :الثً 
  من الشريعة اإلسالمية، وأعلن ذلك على )الرجم(يخ حممد أبو زهرة أن تكون عقوبة لقد أنكر الش 

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

١٠١

  :، فقال م)١٩٧٢(المي، مدينة البيضاء، ليبيا عام املأل بكل قوة يف مؤمتر ندوة التشريع اإلس
ً فقهيًّا يف نفسي من عشرين سنة، وكنت قد ُحبت به للدكتور عبد العزيز عامر..، « إين كتمت رأ

مبا   أبوح  أن  يل  وآن  بلى..،  قال:  العزيز،  عبد  دكتور  أليس كذلك   قائال:  املؤمتر  يف  به  واستشهد 
لناس، هذا الرأي  كتمته، قبل أن ألقى هللا تعاىل، ويسألين: ملاذا كتمت ما لديك من علم ومل تبينه ل

كان شريعة يهودية، أقرها الرسول يف   )الرجم (للمحصن يف حد الزىن، فرأيي أن    )الرجم(يتعلق بقضية  
  »!!أول األمر، مث ُنسخت حبد اجللد يف سورة النور
الق ألدلة  زهرة  أبو  الشيخ  جاء  يكون  لقد  أن  إنكاره  تؤيد  اليت  الشريعة   )الرجم(رآنية  من 

احل  وهذا  شبكات  اإلسالمية،  على  ومنشور  املختلفة،  اإلسالمية  الفرق  لعلماء  معلوم  اجللل  دث 
  !!التواصل االجتماعي

  والسؤال:
لضرورة، أمجع علي ه أئمة السلف واخللف، وهو  أمل ينكر الشيخ حممد أبو زهرة معلوما من الدين 

تنفذها  )الرجم (عقوبة   اليت  للتشريع،    ) داعش(،  الثاين  املصدر  إىل  استنادا  طالبان،  قبلها  ومن  اليوم، 
م محل  أنه  الرمسية،  وغري  الرمسية  الدينية  املؤسسات  مجيع  تدعي  اإلهلي  الذي  الوحي  للمسلمني  عه 

  !؟)السنة (بنصوص 
الدين  من  معلوما  أنكر  ألنه  زهرة،  أبو  حممد  الشيخ  بكفر  بيا  األزهر  مؤسسة  أصدرت  فهل 

،  ا يف مؤمتر دويللضرورة، وعاقبته على فعله هذا، خاصة أنه أحد رجاهلا، وقام بنشر آرائه وإذاعته
  !!حضره علماء من خمتلف الفرق واملذاهب اإلسالمية؟! ال، مل حيدث

لضرورة»، وحول ما يسمى   إذن فهناك إشكال عقدي كبري حول ما ُيسمى بـ «املعلوم من الدين 
ن األد «ازدراء  يف  بـ  هلا  أصل  ال  املسلمني،  ودساتري  قوانني  يف  عليها  املنصوص  ت  العقو ألن   ،«

  !!كتاب هللا تعاىل، وإمنا هي من صنع فقهاء املذاهب العقدية 
  ا: رابعً 

وقوبل  احلديث»،  وأهل  الفقه  أهل  بني  النبوية  «السنة  الغزايل  حممد  الشيخ  صدر كتاب  عندما 
السلفيو  عليه  وحكم  امات،  اال من  الدين بسيل  من  معلوما  أنكر  أنه  بدعوى  والكفر،  لردة  ن 

لضرورة، ألنه انتقد أحاديث البخاري ومسلم..، ذهبت إىل رئيس جلنة الفتوى، وكان وقتها الدكتور 
  .عبد هللا املشد، وأعطيته دراسة حول قضية التكفري، لعرضها على اللجنة ومناقشتها

ملفهوم لقد كان اهلدف من هذه الدراسة إصدار فتوى   بعدم تكفري من ينكر استقالل السنة، «
ودب  هب  من  يرفعها كل  اليت  التكفريية  للفتاوى  حد  ووضع  والتحرمي،  اإلجياب  ثبات  السلفي»، 
سالحا يف وجه كل مفكر، يريد أن يرد املسلمني إىل دينهم احلق، هذا الدين الذي ارتضاه هللا للناس 

  .هبهممجيعا، ال الدين الذي ارتضته هلم مذا
»، بعد بيان األدلة، على النحو التايل: «وعلى هذا،  ١٩٩٠-٢- ١ولقد جاء رد جلنة الفتوى يف «

ثبات اإلجياب والتحرمي، فهو منكر لشيء اختلف فيه األئمة، وال يعد مما  فمن أنكر استقالل السنة 
لضرورة، فال يعد كافراً»   .علم 
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للشيخ   هذه الفتوى  عطاء  قمت  غمزه ولقد  بعد  صدر له،  الغزايل، فقام بنشرها يف أول كتاب 
هامش  على  التاسع،  الفصل  والعقل،  الشرع  ميزان  يف  الفكري  «تراثنا  وهو كتاب  وتكفريه،  وملزه 
السنة»..، مث تواىل نشرها يف كثري من املؤلفات والصحف، بعد احلملة اإلعالمية التكفريية الشرسة،  

ا حىت يومنا هذا، رافعني سالح الردة  اليت قادها أنصار ودعاة الُفرق ة واملذهبية، واليت ال يزالون يقودو
  !!يف وجه كل من تسول له نفسه خمالفة مذاهبهم

  والسؤال:
أيهما أحكم وأضبط لدين هللا عز وجل، أن ترث األمة كتا إهليا تشريعيا واحدا، حمفوظا حبفظ هللا  

مئا ومعه  واحدا،  إهليا  ترث كتا  أن  أم  فر له،  تدعي كل  مث  الكتب،  أمهات  من  اجمللدات  أن  ت  قة 
  !الصحيحة اليت يكفر منكرها؟ )ية السنة النبو (أمهات كتبها هي اليت محلت 

املصدر  يف  لضرورة  الدين  من  املعلوم  خيتلف  فهل  إليها،  وحيا  التشريعيان  املصدران  وإذا كان 
لضرورة يف املصدر الثاين، )كتاب هللا(ول، القطعي الثبوت عن هللا، وهو  األ ، عن املعلوم من الدين 

  !؟)األحاديث( الظين الثبوت عن رسول هللا، وهو 
الرتا يكون  أن  أرفض  عندما  هو  إنين  ملا  مرجعا  املذهيب،  الديين  لضرورة(ث  الدين  من  ،  )معلوم 

العتصام حببل  فذلك ألن املسلمني تفرقوا يف الدين، وأصبحوا شيعا وأحزا دينية، رغم أن هللا أ  مرهم 
هللا، وحذرهم من التفرق يف الدين، فعند أي فرقة من الفرق اإلسالمية جند هذا الدين الذي يكفر من 

لردة ويقتل؟ لضرورة، وُيسجن ويُتهم    !ينكر املعلوم منه 
ا أال يُعترب تفرق املسلمني إىل فرق ومذاهب متخاصمة متقاتلة، مع حتذير هللا هلم من ذلك، إنكار 

لضرورة، وازدراًء هلذا الدين، ألن هللا تعاىل قال هلم   :ملا هو معلوم من الدين اإلهلي 
  »وَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا ِمن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـيَِّناُت َوأُولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  «

  :معلومات
  الطوائف الكالمية: * 

قامت على استخدام الرباهني العقلية يف حماججة خصومها، خاصة يف ما يتعلق بذات هللا مذاهب  
اخلوارج  الطوائف  هذه  أشهر  ومن  هللا،  رادة  أم  م  راد جترى  العباد  أفعال  وهل  احلسىن،  وأمسائه 

  .واملعتزلة واملاتريدية واألشاعرة، واملرجئة 
  حممد الغزايل:* 

م رؤية  له  أزهري، كانت  يف عامل  والغلو  للتشدد  املناهضني  من  وكان  اإلسالمي،  للفكر  عاصرة 
يف   تويف  املنربية،  اخلطب  مئات  ويف  املؤلفات،  من  العديد  يف  ذلك  عن  وحتدث  مارس    ٩(الدين، 

 .م)١٩٩٦
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  مفهوم «الكفر» بين الدين اإللهي والتدين السلفي 

ا، يف السياق القرآين، ويف اللسان العريب )يت كلمة الُكفر(   ، مبعىن السرت والتغطية واحملو: ومشتقا
ِِْم»، قال الف ُهْم َسيَِّئا هللَِّ َوَرُسولِه»، «َلَكفَّْرَ َعنـْ ِ   يف كتاب العني: ) هـ١٧٤ت (راهيدي «َكَفُروا 

 للغة: «هو السرت يف مقاييس ا  )هـ ٣٩٥ت  (، وقال ابن فارس  )وكل شيء غطى شيًئا فقد كفره(
ا أن   )هـ٧١١ت  (والتغطية»، وقال ابن منظور   يف اللسان: والكفارة هي الفعلة واخلصلة اليت من شأ

  .»ُتكفر اخلطيئة أي متحوها وتسرتها
من   الناس  خياف  فلماذا  وملاذ  )الكفر(إذن  م؟!  حيا يف  ويـَُفعِّلونه  بيئته،  يف  يعيشون  ينزعج   اوهم 

الف له؟! وملاذا قسم ، وكل مذهب من مذاهبهم الدينية يرفع رايته يف وجه املخ)التكفري(املسلمون من  
لقتل، ومنها   ) فرالك(أئمة السلف   ا من سلطان، منها ما يُعاقب املرء عليه  إىل أنواع، ما أنزل هللا 

  !ما ال يُعاقب عليه؟
إن الناس عندما خيتلفون يف امللل واألفكار واآلراء، وعندما خيتلف أئمة الفرق واملذاهب الفقهية 

د كٌل فيها أن يسرت وميحو ، يري)تكفريية (ذا اخلالف، هو يف حقيقته منظومة  عقد وتشريعيا، فإن ه
  !!ملة أو مذهب أو رأي أو اجتهاد اآلخر

ت اليت  )التكفري(إن الناس ال خيافون   فرضتها ، يف حد ذاته، ألنه واقع بينهم، وإمنا خيافون العقو
، ويف مقدمتها القتل، أو االستتابة مث القتل، مث نقل اخللف عن  )فرالكا(منظومة الفقه السلفي على  

هذه  مرادفا    السلف  العامل  نظر  يف  واملسلمون  اإلسالم  فأصبح  ورسوله،  هللا  على  املفرتاة  ت  العقو
  :لإلرهاب..، فأقول

  :أوًال 
ا، يف السياق القرآين،    ) الُكفر(لقد وردت كلمة   مرة، حسب آليات البحث على   )٥٢٢(ومشتقا

مر هللا فيه املسلمني بع ت، سياق واحد  قاب الذين  شبكة اإلنرتنت، وال يوجد، يف سياق هذه اآل
بـ   سواء كفروا  اإلميان(كفروا،  حكام  )أصول  أو  اآلخر،  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته  هلل  أي   ،

  !!الشريعة، أو مبذاهب واجتهادات الصحابة والتابعني
ا، يعلم أن    )الُكفر(ت اليت وردت فيها كلمة  إن املتدبر لسياق اآل يف حد ذاته    )الُكفر(ومشتقا

ومشركني،  من كافرين،  الكفر،  ملة  على  هللا  ينزله  عذا  إذا كانت  إال  الدنيا،  يف  عليه  عقوبة  ال 
  :)الكافرين(فق مشيئته، فيقول تعاىل يف عذاب ومنافقني، و 

نـَْيا َواْآلِخَرِة َوَما هلَُ  ً َشِديًدا ِيف الدُّ ُْم َعَذا ُ ِصرِيَن»«فََأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فَُأَعذِّ َّ   م مِّن 
  :)املشركني(ويقول هللا تعاىل يف عذاب 

ً مِّن فـَْوِقُكْم أَْو ِمن َحتِْت أَْرُجِلُكْم أَْو يـَْلِبَسُكْم شِ  « يَـًعا  ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأن يـَبـَْعَث َعَلْيُكْم َعَذا
ََْس بـَْعٍض انظُْر َكْيَف  ِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهونَ َويُِذيَق بـَْعَضُكم  َ   »ُنَصرُِّف اْآل
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، الذين أنعم هللا عليهم حبياة سعيدة، وبكثرة يف األموال واألوالد، )املنافقني(ويقول تعاىل يف عذاب  
  :فكفروا بنعمه، وأصبحوا فتنة للمؤمنني

ُ َأن يُـ « َا يُرِيُد اهللَّ نـَْيا َوتـَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن» َوَال تـُْعِجْبَك أَْمَواُهلُْم َوأَْوَالُدُهْم ِإمنَّ َا ِيف الدُّ ُم ِ َ   َعذِّ
صول  م الدينية، وال على كفرهم  إننا لن جند يف كتاب هللا، أن هللا تعاىل يعاقب الناس على هو

حيد نراه  وما  العقدية،  واملذاهب  الفرق  أمهات كتب  يف  نقرأه  وما  الشريعة،  حكام  وال  ث اإلميان، 
م  حولنا، ال عالقة له بدين هللا الذي ارتضاه للناس مجيعا، وإمنا هو من تدين أئمة السلف واجتهادا
املصدر الثاين للتشريع، واليت يتخذها اليوم أئمة كل فرقة، بل وكل مذهب من  املذهبية، اليت محلها 

  !!يمذاهب الفرقة الواحدة، سالحا يعاقب به من خالف مذهبه العقدي أو التشريع
  ا: نيً 
عبارة عن موقف إمياين، يتخذه املرء عن قناعة ذاتية مبا   )الكفر( ملتدبر للسياق القرآين، يعلم أن إن ا 

ذي خيالف اآلخرين يف آمن به، وخالف فيه غريه، وقد حيدث هذا املوقف بصفة مؤقتة أو دائمة، فال
رائه، فإذا تغريت اآلراء، واقتنع    )كافرون(اآلراء، وهم أيضا يف نفس الوقت    ذه  )كافر(آرائهم، هو  

  .)اإلميان(إىل حالة  )الكفر (فقد خرج من حالة هم برأي اآلخر، أحد
ملعصية،  والذي يعصى ربه، وال يعمل بشريعت بربه وبشريعته، فإن   )كافر(ه، فهو يف حالة تلبسه 

ب، فقد خرج من الكفر إىل اإلميان، وميحو هللا، أي    عنه سيئاته، فيقول تعاىل:  »ُيَكفِّرْ «ب وأ
  َْ هللَِّ َويـَْعَمْل َصاِحلًا ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَ ِ   » ... ارُ «َوَمن يـُْؤِمن 

تتوقف على طبيعة الشيء الذي يسرته ويغطيه، وهل هي حالة مؤقتة، خرج املرء    )الكفر(هية  إن ما
ب إىل ربه، أم هي حالة وموقف دائم، يعيشه املرء ويصر عليه؟ ب وأ   !منها، و

الوحدانية، والذي يسرت أحكام الشريعة  الوحدانية، بصفة دائمة، كافر مبلة  يسرت دالئل  إن الذي 
ا كاف يعمل  وال  وهذاإلهلية  العمل،  عن  ينفصل  ال  اإلميان  ألن  وبشريعته،  هلل  مبلة  ر  الكفر  هو  ا 

  .يف اآلخرة  )الكافر(اإلسالم، وحساب 
ب إىل ربه، ومل يصر  ب وأ هلل يف موقف معني، أو حبكم من أحكام الشريعة، مث  أما الذي كفر 

وُيكِفر   اإلميان،  حالة  إىل  الكفر  حالة  من  خرج  فقد  وميوت  على كفره،  ويعيش  سيئاته،  عنه  هللا 
  .مسلما

يف اآلخرة، فإن أراد أن يعيش وميوت كافرا، فهذا حقه الذي أعطاه هللا له،    )الكافر( إن حساب  
  :وحسابه يف اآلخرة، يقول هللا تعاىل

ُمثَّ   ُمثَّ َكَفُرواْ،  آَمُنواْ  ُمثَّ  ُمثَّ َكَفُرواْ،  آَمُنواْ  ٱلَِّذيَن  َيُكِن  ْزَداُدواْ ُكْفراً اِإنَّ  ملَّْ  لِيَـْهِديـَُهْم ا،  َوالَ  َهلُْم  لِيَـْغِفَر   ُ هللَّ
  َسِبيًال» 

  » .تدبر قوله تعاىل: «ُمثَّ آَمُنواْ ُمثَّ َكَفُرواْ 
  ويقول هللا تعاىل:
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  اِس َأْمجَِعَني»«ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر أُولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اهللَِّ َواْلَمَالِئَكِة َوالنَّ 
  » تدبر قوله تعاىل: «َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّارٌ 

ت السابقة من الرباهني  إن من حق الكافر أن يعيش كافرا مبلة اآلخر، وميوت على ذلك، واآل
  ) القول(شرعا، حىت ولو صاحب الكفر صد بـ  قطعية الداللة، على أن قتل الكافر بسبب كفره ُحمرم  

  :الرسول، قال تعاىل )خمالفة (عن سبيل هللا، ومشاقة 
ُ َهلُْم»   «ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعن َسِبيِل اهللَِّ ُمثَّ َماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فـََلن يـَْغِفَر اهللَّ

  وقال تعاىل: 
َ َهلُُم اْهلَُدى َلن َيُضرُّوا اهللََّ   «ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعن َسِبيِل اهللَِّ َوَشاقُّوا الرَُّسولَ  ِمن بـَْعِد َما تـََبنيَّ

ًئا َوَسُيْحِبُط َأْعَماَهلُْم»   َشيـْ
الكافرين، وخمالفتهم الرسول،   )كفر(ْم ُكفَّاٌر»، فهل رتب هللا على  تدبر قوله تعاىل: «ُمثَّ َماتُوا َوهُ 

، يف مجيع أحواهلا وصورها، مادام األمر مفوضا )التكفري(فلماذا ينزعج الناس من مسألة  ،  أي عقوبة 
  !إىل هللا تعاىل، وحسابه يف اآلخرة؟

، ال يُعقل أن يعاقب كافر كافرًا مثله،  )التكفري(ال واملواقف اليت مشلتها منظومة  إنه يف مجيع األحو 
ويو  املنظومة،  هذه  داخل  يعيشون  مجيعا  الناس  «أي ألن  التابعني،  من  املتبوعون  سيتربأ  القيامة  م 

م»، وكذلك التابعون من املتبوعني، يقول هللا تعاىل:   سيْكُفُرون 
  «ُمثَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض، َويـَْلَعُن بـَْعُضُكم بـَْعًضا» 

  كما سيتربأ الشيطان من أتباعه: 
  .َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل»«ِإّينِ َكَفْرُت ِمبَا 

  ا:لثً 
ت القرآنية اليت ورد يف سياقها قتل الكافرين، مل يكن هذا القتل بسبب «الكفر»،   اآل إن مجيع 

م وقتلهم املسلمني، فيقول هللا تعاىل:   وإمنا بسبب عدوا
ِِْخرَاِج ال ُْم َوَمهُّوا  َ   »  ...رَُّسوِل َوُهم َبَدُءوُكْم أَوََّل َمرَّةٍ «َأَال تـَُقاتُِلوَن قـَْوًما نََّكثُوا أَْميَا

  .تدبر قوله تعاىل: «َوُهم َبَدُءوُكْم أَوََّل َمرٍَّة»
  ويقول هللا تعاىل:

وَ ا«وَ  َأْخَرُجوُكْم  َحْيُث  ْن  مِّ َوَأْخرُِجوُهْم  ثَِقْفُتُموُهم  َحْيُث  ِمَن  اقْـتـُُلوُهْم  َأَشدُّ  َنُة  تـَُقاتُِلوُهْم  اْلِفتـْ َوالَ  ْلَقْتِل 
  .ْلَكاِفرِيَن»ا ءُ آقْـتـُُلوُهْم َكَذِلَك َجزَ اْحلَرَاِم َحىتَّ يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإن قَاتـَُلوُكْم فَ اْلَمْسِجِد اِعْنَد 

  تدبر هذه اجلمل:
ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم»، «َوالَ تـَُقاتُِلوُهْم .   .قْـتـُُلوُهْم»ا ن قَاتـَُلوُكْم فَ . َحىتَّ يـَُقاتُِلوُكْم»، «فَإِ .«مِّ

  ويقول هللا تعاىل:
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ُهْم أَْولَِياَء َحىتَّ يـَُهاِجُروا ِيف   َسِبيِل اهللَِّ «َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواًء، َفَال تـَتَِّخُذوا ِمنـْ
ُهْم َولِيًّا َوَال َنِصريًا»فَِإن تـََولَّْوا َفُخُذوُهْم َواقْـتـُُلوُهْم َحْيُث  ُوُهْم َوَال تـَتَِّخُذوا ِمنـْ   .َوَجدمتُّ

اليت أخرجتها املذاهب السلفية اإلرهابية   »٨٩/    النساء«  قليال مع هذه اآلية   وهنا جيب أن نتوقف
ا دليال على قتل الكافر بسبب كفره   !من سياقها، واعترب

اإلجرامية  األعمال  عن  يتحدث  اآلية  هذه  سياق  صف    إن  يف  ووقوفهم  املنافقون،  يرتكبها  اليت 
  :، حيث يقول هللا تعاىل)٨٨(املسلمني، وهذا ما بينته اآلية  املعتدين يف حماربة 

ُ أَرَْكَسُهم ِمبَا َكَسُبوا    ..» .«َفَما َلُكْم ِيف اْلُمَناِفِقَني ِفئَـَتْنيِ َواهللَّ
  »:٩٠قوله بعدها «اآلية  تدبر قوله تعاىل «ِمبَا َكَسُبوا»، وقد فصل هذا الكسب يف

َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيًال».  «..  ُ ، تدبر قوله فَِإِن اْعتَـَزلُوُكْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اهللَّ
  .تعاىل: «فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم»

  »:٩١مث يقول هللا بعدها «اآلية  
  يـَْعَتزِلُوُكْم َويـُْلُقوا إِلَْيُكُم السََّلَم َوَيُكفُّوا أَْيِديـَُهْم َفُخُذوُهْم َواقْـتـُُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم..» فَِإن ملَّْ . «..

  .تدبر قوله تعاىل: «فَِإن ملَّْ يـَْعَتزِلُوُكْم»، «َوَيُكفُّوا أَْيِديـَُهْم»
حول مجيعها  تدور  القرآنية  الشريعة  يف  القتال  أحكام  واملواجهة  حم  إن  احلرب  هو:  واحد  ور 

مر املسلمني بقتال أهل امللل األخرى حىت ُيسلموا)الدفاعية (   !!، وال توجد آية واحدة 
  ا: رابعً 

ت سورة ا يتحدث عن نقض املشركني العهود اليت    لتوبة، يعلم أن السياق من بدايتهإن املتدبر آل
ذه العهود، وإال فليستعدوا أربعة أشهر)  (ني املسلمني، فأعطاهم هللا مهلة  بينهم وب يلتزمون خالهلا 
  .للقتال

  : )٨اآلية (من مكر املشركني، فقال تعاىل يف ولقد حذر هللا املسلمني  
 َِ ُْم َوَأْكثـَُرُهْم  «َكْيَف َوِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َال يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإالًّ َوَال ِذمًَّة يـُْرُضوَنُكم  ََْىب قـُُلوُ فْـَواِهِهْم َو

  فَاِسُقوَن» 
  : )١٠اآلية (وقال تعاىل يف 

  !«َال يـَْرقـُُبوَن ِيف ُمْؤِمٍن ِإالًّ َوَال ِذمًَّة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن»
  تدبر قوله تعاىل:

  ، وقوله تعاىل:)٢٨اآلية ( املشركني حىت«َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن»، مث استمر السياق يتحدث عن 
َا اْلُمْشرُِكوَن َجنَسٌ  إىل األمر   )٢٩اآلية  (مث حتول اخلطاب فجأة يف  ،  ..».«َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

  :بقتال فريق من «الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب»، حىت «يـُْعطُوا اْجلِْزيََة»، فقال تعاىل
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ُ َوَرُسولُُه   ْليَـْوِم اْآلِخِر َوَال ُحيَّرُِموَن َما َحرََّم اهللَّ ِ هللَِّ َوَال  ِ َوَال َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ  «قَاتُِلوا الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن 
  !َن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُْعطُوا اْجلِْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن»؟مِ 

  والسؤال:
ملشركني، خصوصا وقد جاء األمر بقتاهلم «َحىتَّ يـُْعطُوا اْجلِْزيََة»    »أُوتُوا اْلِكَتابَ «ما عالقة الَِّذيَن  

  !يف سياق احلديث عن املشركني؟
  اجلواب: 

  ، وهي قوله تعاىل:)٤اآلية (إننا إذا تدبر 
ًئا َوَملْ يُظَاِهُروا َعَليْ  َن اْلُمْشرِِكَني ُمثَّ َملْ يَنُقُصوُكْم َشيـْ ُكْم َأَحًدا فََأِمتُّوا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم «ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدمتُّ مِّ

ِِْم ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقَني»   .ِإَىل ُمدَّ
لعهود مع املشركني، أال يتحالفوا مع أحد ضد املسلمني، لقوله تعايل:  نعلم أن من شروط الوفاء 

يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا»، إذن فدخول فريق من   يف هذا السياق، يعين أن    »الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتابَ ««َوَملْ 
املشركني،   وبني  بينهم  حدث  واحد   للتآمرحتالفا  خندق  يف  فأصبحوا  املسلمني،  على  واالعتداء 

ذه الصفات:    يتصفون 
ُ َوَرسُ  ْليَـْوِم اْآلِخِر َوَال ُحيَّرُِموَن َما َحرََّم اهللَّ ِ هللَِّ َوَال  ِ »،  «َال يـُْؤِمُنوَن    ولُُه َوَال َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ

  !ومعلوم أن املشركني ال شريعة هلم، وال يدينون دين احلق، فلماذا حتالفوا مع الذين أوتوا الكتاب؟
ت  )اجلزية (إن مسألة   من سورة التوبة، واليت حتدثت    )٢٨  - ١(، ال ميكن فصلها عن سياق اآل

.، كما ال ميكن فصلها عما .وبني املسلمني من مواثيق.  عن نقض املشركني العهود، وما كان بينهم
سم   ل التعريف: «َحىتَّ يـُْعطُوا اْجلِْزيََة»،  )اجلزية (ُعرف عند العرب  ، هذه الكلمة اليت جاءت معرفة 

ا قبل نزول القرآن   .لبيان أن العرب كانوا يعرفو
أن   تعلم  العرب كانت  من   )اجلزية (إن  شرط  خمالفة  حالة  يف  ُتدفع  مالية،  عقوبة  أي  مايل،  جزاء 

الطرفني، بني  املربمة  والعهود  املواثيق  يف  عليها  املنصوص  من    الشروط  فعلة  ذكر )اجلزاء(فهي  ، كما 
  .ذلك ابن منظور يف اللسان

ولقد حتالف فريق «ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب» مع املشركني، لالعتداء على املسلمني، خمالفني بذلك 
املنصوص عليها يف املعاهدات، عقوبة هلم   ) اجلزية ( َأَحًدا»، فكان عليهم دفع شرط «ملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم 

م رفضوا الدخول يف اإلسالم، كما يدعي أئمة السلف،    على هذا التحالف، ومل يكن األمر بقتاهلم أل
م اعتدوا على املسلمني   .وإمنا أل

مع أهل امللل األخرى، وال ُجتربهم    ) السالم(يستحيل أن تُغري موقفها من مبدأ  إن الشريعة القرآنية  
ِيف  ِإْكرَاَه  «َال  احملكمة:  العامة  القاعدة  وضعت  فقد  الصور،  من  صورة  ي  اإلسالم  اعتناق    على 

  الدِّيِن»، وهللا تعاىل مل يقل:
فعليهم   اجلِْْزيََة»،  يـُْعطُوا  قال: «َحىتَّ  وإمنا  يسلموا»،  حىت  القتال    خيتاروا  ن أ«قاتلوهم    دفع   أو بني 

  :بقيدين ) اجلزية (الم، ولذلك أحاط هللا حكم إعطاء الدخول يف اإلس أووليس بني القتال  ،)اجلزية(
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  األول:
قوة   لبيان  َيٍد»،  وع«َعن  القتال،  على  املسلم  اجليش  سيقبل  وقدرة  ولكنه  املعتدين،  دة  إ لى 

  .، إن أراد املعتدي إعطاءها، احرتاما للعهود املتفق عليها)اجلزية(
  الثاين: 

شوكته،  نكسار  املعتدي  شعور  هنا  واملراد  الكرب،  ضد  والصغر  والصغار  َصاِغُروَن»،  «َوُهْم 
، وهو خاضع ألحكام الشريعة، وليس املراد، كما  ) اجلزية (دفع    أمام قوة اجليش املسلم إىل  واضطراره

، أثناء إعطائهم  يدعي أئمة السلف، حتريض املسلمني على امتهان كرامة الذين أوتوا الكتاب، وإذالهلم
  !!)اجلزية (هذه 

الدين  أصول  مشلت  التكفري،  وفتاوى  حكام  املختلفة  واملذاهب  الفرق  أمهات كتب  ُملئت  لقد 
وُسفكت الدماء، ومازالت تسفك، بسبب هذه املنظومة التكفريية، اليت محلها املصدر الثاين  وفروعه،  

بد اخللف،  أئمة  عنها  يستغىن  أن  يستحيل  واليت  ت  للتشريع،  مرو محلت  ا  أ النبوية (عوى  ، )السنة 
  !)وحي يوحى(اليت هي 

الديين الدموي، املفرتى على هللا  ، يف ظل هذا الرتاث )اخلطاب الديين(إذن فكيف نطالب بتجديد 
  !ورسوله، الذي جعل تدين أئمة السلف حاكما على الدين اإلهلي؟

 
  السلفية ضد الفهم الواعي لحقيقة أن هللا واحد

إن تطور احلضارات وتقدمها، سنة إهلية اقتضتها مشيئة هللا أن جيعل يف األرض خليفة، فمنذ أن  
ليكون السالم،  عليه  آدم،  هللا  معارف،   اصطفى  وتواصلت  حضارات،  نشأت  البشري،  للوجود  أ 
  .أسهمت يف تطور الفكر اإلنساين وتقدمه

السابقني،  خربات  من  االستفادة  إىل  فيه  الفضل  يُرجع  وتقدمه،  اإلنساين  الفكر  تطور  وإذا كان 
لنسبة للدين ا إلهلي، ذلك أن املعارف واألفكار تتطور مع تقدم احلضارات، فإن األمر خيتلف متاما 

  .الذي ال يعتمد على خربات السابقني وتطورها لتفعيل أصوله يف حياة الناس
بت، ال يتطور وال يتغري، من لدن آدم عليه السالم، وإىل قيام الساعة، إنه   إن مفهوم الوحدانية 

األواه احلليم،  منظومة متكاملة حتكم هذا الوجود يف كل ذرة من ذراته، وها هو إبراهيم، عليه السالم،  
ءه الضالني املشركني، ومل يسمح لشركهم أن خيرتق فطرته اإلميانية، وأعلنها صراحة    :يواجه آ

يـُنَـّزِْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلطَا هللَِّ َما َملْ  ِ فََأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ  وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوال َختَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم   ً
َألْمِن ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ أَ  ِ   . »َحقُّ 

َألْمِن»، إن األمن واألمان يف الفهم الواعي حلقيقة الوحدانية، لذلك   ِ نعم، «فََأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ َأَحقُّ 
  وصف هللا املؤمنني اآلمنني بقوله بعدها:
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ُْم ِبظُْلٍم  َ   »أُْولَِئَك َهلُْم اَألْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ «الَِّذيَن آَمُنوا َوَملْ يـَْلِبُسوا ِإميَا
لقد كان إميان إبراهيم، عليه السالم، وفهمه الواعي حلقيقة الوحدانية، وإخالص عبوديته هلل تعاىل، 

  معينا لذريته على تقوى هللا، وسببا يف تفضيلهم على العاملني، فقال تعاىل: 
َويـَْعُقوَب ُكالًّ  ِإْسَحَق  َلُه  َنا  َوَهَديـَْناُهْم    «َوَوَهبـْ َناُهْم  َواْجتَـبَـيـْ ِِْم  َوِإْخَوا ِِْم  َوُذرَِّّ ئِِهْم  َ آ َوِمْن  َهَديـَْنا… 

  .»ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
املوت،   فراش  على  وهو  به  اهتم  شيء  أول  أن  وجد  السالم،  عليه  يعقوب،  إىل  ذهبنا  فإذا 

  :االطمئنان على موقف أبنائه من الوحدانية، فقال تعاىل
َك َوِإَلَه  أَْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَالُوا نـَْعُبُد ِإهلََ «

ِئَك ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإَهلاً َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ  َ   » آ
اه األنبياء  وجه  بداية لقد  الناس،  قلوب  يف  الوحدانية  مفهوم  غرس  إىل  األول  املقام  يف  تمامهم 

ألقربني، وها هو يعقوب يسأل بنيه: «َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي»، لقد سأل عن جوهر العبادة: «َما 
ِئكَ  َ   » ... تـَْعُبُدوَن»، قالوا: «نـَْعُبُد ِإَهلََك َوِإَلَه آ
و  «ما»  لفظ  يعقوب  استخدم  أن  ولقد  يريد  ألنه  تعبدون»،  «من  يقل  فلم  «من»،  يستخدم  مل 

له  فأكدوا  عصرهم،  يف  منتشرة  اليت كانت  العبادات  صور  من  صورة  ي  تعلقهم  عدم  من  يتأكد 
ؤهم األولون: لوحدانية اليت كان عليها آ   متسكهم 

  ِلُموَن» «ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإَهلاً َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمسْ 
م أقاموا فهمهم للوحدانية على أساس قناعتهم   لقد جاء جواب أبناء يعقوب يف غاية احلكمة، أل
ِئَك»، أي نعبد اإلله الذي  َ نفسهم على دالئلها، لذلك قالوا: «نـَْعُبُد ِإَهلََك َوإَِلَه آ الذاتية، ووقوفهم 

ؤك، وحنن مجيعا له مسلمون   .تعبده، والذي عبده آ
عَ  يقولوا لقد  ومل  إهلك»  «نعبد  فقالوا  العلم،  االسم  دون  يعقوب،  إىل  إلضافة  املعبود  اإلله  ّرُفوا 

يعقوب   ا  له  شهد  اليت  الصفات  جبميع  يتصف  الذي  اإلله  نفس  يعبدون  م  أ لبيان  هللا»،  «نعبد 
ؤه، وبذلك يطمئن يعقوب على انفصاهلم التام عن أشكال العبودية الشركية اليت كانت   منتشرة يف وآ

م من أية صورة من صور الشرك من قريب أو من بعيد   .عصرهم، وخلو قلو
ء استنادا إىل مكانتهم  ولقد بّني يعقوب، عليه السالم، ألبنائه أنه لن ينفعهم تقليد أو اتباع اآل

املرء وإخالص  الدينية، أو إىل فضلهم وتقواهم، فدائما ما يقف االتباع والتقليد األعمى حاجزا بني  
  :عبوديته هلل تعاىل، لذلك جاء التعقيب على موضوع اآلية السابقة بقوله تعاىل

ُتْم َوال ُتْسأَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن» «   تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبـْ
ئه، وال عما قدموه لدينه م، وال عن أعماهلم، صاحلة أم طاحلة،  إذن فلن ُيسأل املرء عن تدين آ

ُتْم»،  َما َكَسبـْ ما كسبوا، «َوَلُكْم  فلهم  ئه،  آ عن  مستقلة  فردية،  مسؤولية  الدينية  اإلنسان  فمسؤولية 
  . «َوال ُتْسأَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن»
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قة الوحدانية،  وها هو يوسف، عليه السالم، يتحرك بني الناس بسلوكه العملي، وبفهمه الواعي حلقي
ئه املوحدين الصاحلني   :ومل ينحرف عن ملة آ

هللَِّ ِمْن َشْيٍء َذِلَك مِ « ِ ِئي ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشرَِك  َ ْن َفْضِل َواتـَّبَـْعُت ِملََّة آ
َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس    »ال َيْشُكُرونَ اهللَِّ َعَليـْ

ال   النَّاِس  َأْكثـََر  «َوَلِكنَّ  الناس،  على  ا  هللا  أنعم  اليت  النعم  رأس  على  تقف  «الوحدانية»  إن 
حلقيقة  الواعي  الفهم  على  تعيش  وفروعا،  أصوال  العائلة،  شجرة  تكون  فعندما  َيْشُكُروَن»، 

«الوح تصبح  ألفراد  «الوحدانية»،  الرئيسة  السمة  هي  العادانية»  قال هذه  لذلك  ا،  يُعرفون  ئلة، 
هللَِّ ِمْن َشْيءٍ  ِ   » .يوسف: «َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشرَِك 

تعاىل:  هللا  يقول  شيء،  واهلوى  شيء،  فالذرة  َشْيٍء»،  «ِمْن  عند كلمة  نتوقف  أن  جيب  وهنا 
يكون يف قلوبنا، ولكننا ال  «أَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه»، إذن فلماذا ال خناف من الشرك، الذي قد  

ًئا» ـ ويقول تعاىل: «يـَْعُبُدوَنِين َال   خناف منه لصغره، وهللا تعاىل يقول: «َواْعُبُدوا اهللََّ َوَال ُتْشرُِكوا بِِه َشيـْ
ًئا   » !!ُيْشرُِكوَن ِيب َشيـْ

م على  املؤمنني،  لربط  أيضا  وإمنا  األلباب،  ألويل  عربة  فقط  ليس  األنبياء،  قصص  جاء  ر  لقد 
ؤالء األنبياء، ولبيان أن الوحدانية منظومة  بسلسلة األنبياء اإلميانية املوحدة، وكي نتأسى  العصور، 
تشمل كل ذرة يف هذا الوجود، ولذلك اعترب هللا تعاىل عبادة هذه الذرة، وما أصغر منها وما أكرب،  

هلل عز وجل   .شرك 
ءهم، وتقديس تراثهم الديين واعتباره من إن اخلطر كل اخلطر، أن يتبع املسلمون ما وجدوا علي  ه آ

  :الوحي اإلهلي، وهللا تعاىل يقول
َ أََوَلْو َكاَن   َء َ َنا َعَلْيِه آ قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ  ُ ُؤُهْم ال يـَْعِقُلوَن َشْيئاً  َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اهللَّ َ آ

  » َوال يـَْهَتُدونَ 
ء تدب   : )أي السلف(ر قوله تعاىل يف وصف اآل

ًئا َوَال يـَْهَتُدوَن»آ «أََوَلْو َكاَن  ُؤُهْم الَ يـَْعِقُلوَن َشيـْ َ  
لقد أراد هللا أن يبني للناس، أن الذين ضلوا من السلف، كان ضالهلم بسبب عدم تفعيلهم آلليات  

ت   م منه إذا التعقل، وقد ورث اخللف عنهم هذا الضالل، دون تدبر آل الذكر احلكيم، اليت حذر
  !!هم تفرقوا يف الدين وكانوا شيعا: «ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»

ئية   اآل وقفت  فرق    )السلفية (لقد  إىل  بتفرقهم  الوحدانية،  حلقيقة  الواعي  الفهم  أمام  منيعا  سدا 
حرجا يف أن تصف هللا عز وجل  ومذاهب عقدية، خاضت يف صفات هللا وأمسائه احلسىن، ومل جتد  

بصفات ال يقبلها بشر على نفسه، وأشركت مع كتاب هللا مصادر تشريعية حتل وحترم وتسفك الدماء 
لردة والكفر   !!بغري حق، وحتكم على من خالف تدينهم املذهيب 
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يعلمون القانون   شيئا،  هلل  يشركوا  ومل  الوحدانية،  على حقيقة  العام الذي قامت  أما الذين وقفوا 
  :عليه حرية االعتقاد، وهو قول هللا تعاىل

هللَِّ فـََقْد ا « ِ لطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن  ِ ، َفَمْن َيْكُفْر  َ الرُّْشُد ِمْن الَغيِّ ْسَتْمَسَك ال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن، َقْد تـََبنيَّ
ُ مسَِيعٌ  ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ال انِفَصاَم َهلَا، َواهللَّ   »َعِليمٌ  ِ

والتدبر  والتعقل  التفكر  وآليات  أدوات  ميلك  حر،  فاإلنسان  الدِّيِن»،  ِيف  ِإْكرَاَه  «ال  نعم، 
َ الرُّْشُد  والنظر…، «آليات عمل القلب»، واليت بتفعيلها يستطيع أن يتبني الرشد من الغي: «َقْد تـََبنيَّ

  »ِمْن الَغيِّ 
حده، وهو الذي عليه التمييز بني احلق والباطل، إن اإلنسان هو الذي سيتحمل مسئوليته الدينية و 

وبني الكفر واإلميان، وقد أرسل هللا له الرسل، وجعل الكون أمامه كتا مفتوحا، ومقابال كونيا لكتاب  
ار دالئل الوحدانية    .هللا املقروء، يعرض ليل 

بـ   الكفر  ما  )الطاغوت(إن  بكل  الكفر  هو  بـ  ،  واإلميان  هللا،  دون  من  اإلميان  )هللا (يُعبد  هو   ،
  ، لذلك قال تعاىل بعدها:)ملة وشريعة(صول الدين 

ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى» ِ ، فـََقْد اْسَتْمَسَك  هللَِّ ِ لطَّاُغوِت، َويـُْؤِمْن  ِ   «َفَمْن َيْكُفْر 
 ِ اْسَتْمَسَك  محلها: «فـََقْد  فإن  وحده،  اإلنسان  مسؤولية  ا  فهل إ َهلَا»،  انِفَصاَم  ال  اْلُوثـَْقى  ْلُعْرَوِة 

رخيية، يتحملها أئمة السلف وفقهاء املذاهب املختلفة، يف الوقت   يعقل أن جيعل هللا هذه املسؤولية 
  !الذي تقع فيه مسؤولية «تبني الرشد من الغي» على اإلنسان وهو يعيش حاضره؟

ول اجمللدات،  فيها  تكتب  األزمة  هذه  إدارة  حبكمة  إن  ا  إدار يستطيع  الذي  األساس  احملور  كن 
ت التالية من بيان حلقيقة الوحدانية، اليت منذ أن غابت عن   وسالم، هو الفهم الواعي ملا محلته اآل
حياة املسلمني، ختاصموا وتقاتلوا وتفرقوا يف الدين إىل مذاهب عقدية وتشريعية متصارعة، ما أنزل هللا 

  : تعاىلا من سلطان، فيقول هللا
قَالُوا بـََلى َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِين آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم  «

َّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ  َ َأْن تـَُقولُوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ   » َشِهْد
ت للناس مجيعا، ال فرق بني من ورث الكفر ومن ورث اإلسالم، إن اخلطاب القرآين يف   هذه اآل

  فكلهم مطالبون أن يقفوا على حقيقة تدينهم الوراثي، وموقعه من الدين احلق الذي أمر هللا اتباعه:
 َ   »«أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَالُوا بـََلى َشِهْد

النفس اإلنسانية منذ تكوينها، فإن   وعلى الرغم من أن توحيد هللا أمر فطري، موجود يف أعماق
ا ال تعصمه من االحنراف عن اهلدى ودين احلق، لذلك    هذه الفطرة إن مل يقم صاحبها بتفعيلها، فإ

  قال تعاىل بعدها:
ُؤَ ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن بـَْعِدِهْم  َ َا َأْشَرَك آ   »أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطُلونَ «أَْو تـَُقوُلوا ِإمنَّ

َّ ُكنَّا َعْن   إن اإلنسان لن يعذر بسبب غفلته عن تفعيل فطرة الوحدانية: «َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ
ء بغري علم:  تباع اآل   َهَذا َغاِفِلَني»، ولن يعذر 
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ُؤَ ِمْن  َ َا َأْشَرَك آ   قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن بـَْعِدِهْم» «أَْو تـَُقوُلوا ِإمنَّ
  وما زال الباب مفتوحا للتوبة:

ِت َوَلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ  ُل اآلَ   » «وََكَذِلَك نـَُفصِّ
لقد وقف التغييب العقلي، الذي أفرزه اإلميان الوراثي القائم على منظومة الفقه السلفي، عقبة أمام 

  ي، الذي ارتضاه هللا للناس: تفعيل املسلمني ألصول الدين اإلهل
ْسَالَم ِديًنا»   «اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

م على نعمة كمال الدين ومتام النعمة، وهدايتهم إىل صراطه املستقيم؟   !فهل شكر املسلمون ر
تلفة وتفكروا يف دالئل الوحدانية، وأقروا بصدق النبوة، وعلموا  هل نظر أتباع الفرق واملذاهب املخ

ع الربهان  جعل  أن  مجيعا،  الناس  وعلى  عليهم،  ا  هللا  أنعم  اليت  الكربى  النعمة  نبوة  أن  صدق  لى 
  !، من خصائها أن خترج الناس من الظلمات إىل النور، فأخرجوهم؟)آية قرآنية (رسوله اخلامت حممد، 

مل   الذين  وهجروا إن  هللا،  لكتاب  ظهورهم  أعطوا  الذين  هم  الوحدانية،  نعمة  على  م  ر يشكروا 
هللا   دين  على  حاكما  السلف،  وفقهاء  أئمة  تدين  وجعلوا  م،  ومرو البشر  واتبعوا كتب  تدبره، 

  !!وشريعته
أن   ويعتربون  السلف،  تدين  يُقدسون  الذين  هم  الوحدانية،  نعمة  على  م  ر يشكروا  مل  الذين  إن 

الثالث ال القرن  عند  أي  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أمهات كتب  تدوين  عصر  عند  توقف  قد  زمن 
إعالء  سبيل  يف  ويقاتلون  ملذاهبهم،  يتعصبون  جندهم  لذلك  تقدير،  أقصى  على  الرابع  أو  اهلجري، 

  !!رايتها
ومف  الوحدانية  حبقيقة  بداية  اإلسالمي،  الدين  ألصول  الواعي  الفهم  غياب  يف  املشكلة  هومها إن 

م، هذه املنظومة اإلميانية اليت حتوي كل املؤمنني  الذي عاش به األنبياء، وماتوا عليه، ووصوا به ذر
  .من لدن آدم إىل قيام الساعة 

، وأنه يستحيل أن يشرك هللا تعاىل نبيا من أنبيائه يف حكمه:  )النبوة(إن املشكلة يف غياب مفهوم  
سم  ًدا«َوَال ُيْشرُِك ِيف ُحْكِمِه َأحَ  علماء (، يوزعه النيب على  )السنة النبوية (»، وينزل عليه نصا تشريعيا 

  :، كٌل حسب مدرسته يف اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف، لذلك تدبر قوله تعاىل)احلديث
  اْلِقَياَمِة َأْعَمى»َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم «
  قَاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين أَْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصريًا» «
تـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى»« َ   قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آ
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  :معلومات
  الفطرة اإلميانية: * 

  هللا الناس عليها، لقوله تعاىل:الفطرة من الَفْطر، وهو اخلَْلق، وهي فطرة الوحدانية اليت خلق 
َها َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اهللَِّ    » ... «فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اهللَِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ

  أصول الدين:* 
  جندها جمتمعة يف قوله تعاىل:

هللَِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرسُ  ِ   ِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر»«َوَمن َيْكُفْر 
لوحدانية، لقوله تعاىل: هلل يعين اإلقرار    واإلميان 

ًئا، َوَمن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن»«   .يـَْعُبُدوَنِين َال ُيْشرُِكوَن ِيب َشيـْ
  

  السنة والتشريع بين أزمة التخاصم والتكفير

الضروري أن أعرض جانبا منها، يف ظل هذه الظروف الصعبة اليت متر  إن هلذا العنوان قصة، من  
ب  إلرهاب والتطرف الديين يدخل إلينا من  ا البالد يف مواجهة اإلرهاب والتطرف الديين، فإذا 
آخر ال حيمل معه سالحا، ولكنه أشد خطرا على مستقبل البالد من اإلرهاب املسلح، ألنه حيارب 

  !!حرية الفكر
نشأت يف بيئة دينية سلفية، وسط مئات الكتب وعشرات العلماء، وعملت يف جمال الدعوة  لقد  

الثمانينيات   أوائل  ويف  السلف،  أئمة  تدين  إليهم  أمحل  املختلفة،  الكليات  طالب  بني  اإلسالمية 
على   وإمنا  واجلماعة،  السنة  أهل  مستوى  على  فقط  ليس  الديين،  الرتاث  إشكاليات  أمامي  ظهرت 

  :فرق اإلسالمية األخرى، ومن هذه اإلشكالياتمستوى ال
  :أوًال 

الذي   مذهبه  وفق  فتواه  وجاءت  إال  مسألة،  يف  يفيت  اإلسالمية  الفرق  علماء  من  عاملا  أجد  مل 
جتهاد  ختصص فيه، وإذا كان من املتخصصني يف الفقه املقارن، فإن اجتهاده يظل مقيدا ومرتبطا 

اخلروج عليهم، فأمامه سالح مصوب حنوه يقول: من سبقك يف هذا  أئمة الفقه السابقني، ال حيل له  
  !الرأي؟
  ا: نيً 

واج فقه  إىل  النهاية  يف  سيؤول  األمر  أمهية  إذا كان  فما  السابقني، إذن  اليت    )األحاديث(تهادات 
  محلت السنة النبوية املبينة واملكملة ألحكام القرآن؟! 

  ! من يبينه؟أليس من املفرتض أال حيتاج البيان النبوي إىل
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م يف بيان سنته، وصاحب  هل املفسرون واحملدثون والفقهاء أوىل من رسول هللا لتكون هلم مؤلفا
السنة نفسه ليس له مؤلف حمفوظ حبفظ هللا له، يستقي منه املسلمون سنته، من خالل خطابه املباشر 

  !هلم؟
  ا:لثً 

لعلم   الدراس  دّونوا  إن  احملدثني  أن  يعلم  وفاة )األحاديث( احلديث  من  القرن  ونصف  قرن  بعد   ،
اليت   )األحاديث(ذا أراد الباحث أن يتحقق من صحة  النيب، نقال عن رواة مل يشاهدوا أصال النيب، فإ

ت موجودة، ملا  ت للصحابة يرجع إليها، ولو كانت هذه املدو نسبها احملدثون للنيب، فلن جيد مدو
السند (دثون، وال كان هناك ما يُعرف بـ  والتعديل، وال ظهر احملقام علم احلديث أصال، وال علم اجلرح  

  !!، ألن املسلمني وقتها سريثون كتا واحدا لألحاديث ال سند له إال النيب)الروائي
  ا: رابعً 

أ تعاىل  هللا  أن  على  ينص  هللا،  يف كتاب  واحدا  دليال  أجد  النيب  مل  على  تشريعيا(نزل  غري   )نصا 
هناك   وأن  إسالمية شري(القرآن،  أحكامه  ) عة  جاءت  اليت  إن  غري  يقول  من  وكل  هللا،  يف كتاب  ا 

ومبادئها ميكن أن ُتستقى من غري كتاب هللا، قد افرتى على هللا الكذب، فلم   )الشريعة اإلسالمية (
يعرف رسول هللا وصحبه الذين رضي هللا عنهم نصا تشريعيا غري القرآن، وهو الكتاب الذي تعهد هللا  

ى هللا عن اتباع غريه، فتدبر   :تعاىل حبفظه دون غريه من كتب البشر، بل و
ْنُه لِتُنِذَر ِبِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنَني ـ اتَِّبُعوا َما أُنزَِل ِإلَْيُكم ِكَتاٌب أُنزَِل إِلَيْ « َك َفَال َيُكن ِيف َصْدرَِك َحرٌَج مِّ

  » مِّن رَّبُِّكْم َوَال تـَتَِّبُعوا ِمن ُدونِِه أَْولَِياَء قَِليًال مَّا َتذَكَُّرونَ 
  :القرآنية وتدبر قوله تعاىل حمذرا من اتباع شريعة غري الشريعة 

َن اْألَْمِر فَاتَِّبْعَها َوَال تـَتَِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن َال يـَْعَلُمونَ  «   »ُمثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مِّ
  والسؤال:

إذا مل تكن الشريعة اليت أمر هللا رسوله اتباعها، وحذره من اتباع غريها، هي الشريعة القرآنية اليت  
نفسه، فهل يُعقل أن تكون هي شريعة أهل السنة، أو الشيعة، أو األشعرية، شهد رسول هللا تدوينها ب 

أو احلنابلة، أو الوهابية، هذه الفرق العقدية اليت مل تظهر إال بعد قرنني من وفاة رسول هللا على أقل 
  !تقدير؟

العلمي اإلميان  إىل  الوراثي  اإلميان  من  رحليت  خالل  عليها  وقفت  اليت  اإلشكاليات  بعض  ،  هذه 
مرهم هللا أن يكونوا شهداء  األمر الذي جعلين أشعر خبطر عظيم يهدد مستقبل املسلمني، فكيف 
م  فإذا  النور،  إىل  الظلمات  من  الناس  خيرجوا  أن  مرهم  و هللا،  ألمر  يستجيبون  فال  الناس،  على 

  !خيرجون أنفسهم من النور إىل الظلمات؟
مؤمتر حيضره علماء من كل فرقة من الفرق اإلسالمية، وبناء على هذه اإلشكاليات، قررت عقد  

م، واقرتحت أن يكون عنوان  ٢٠٠٤لبحث سبل عالج هذه اإلشكاليات، وكان ذلك يف أواخر عام  
  : املؤمتر
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  «السنة والتشريع بني أزمة التخاصم والتكفري» 
و  املوضوع،  هلذ  الرئيسة  احملاور  فيها  شرحت  أجزاء،  ثالثة  من  دراسة  عداد  إىل وقمت  أرسلتها 

  .عليها، وإعداد األوراق البحثية اليت ستقدم للمؤمتر لالطالعبعض علماء السنة والشيعة واملعتزلة 
ولكين علمت أن أحد أعضاء اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، قام بتقدمي هذه الدراسة إىل مركز  

ا الشني،  شاهني  موسى  الدكتور  يرأسه  والذي كان  للمجلس،  التابع  بتشكيل  السنة  بدوره  قام  لذي 
من   ساعات  وبعد  الرئيسة،  حماورها  يف  ملناقشيت  مقابليت  وطلب  الدراسة،  هذه  يف  الرأي  إلبداء  جلنة 

ريع»، احلوار معه، أعطاين كتابني أحدمها بعنوان «السنة كلها تشريع»، واآلخر بعنوان «السنة والتش
  .بداء الرأيإوطلب مين االطالع عليهما و 

امات خطرية إىل كل من الشيخ حممود شلتوت  وجدت أنه يف   «كتابه السنة والتشريع»، وجه ا
ما يقوالن إن  «شيخ األزهر األسبق»، والدكتور عبد املنعم النمر «وزير األوقاف األسبق»، والسبب أ

  ):٤٧ص(ول إن «السنة كلها تشريع»، فقال السنة ليست كلها تشريع، والدكتور موسى يق
خر، وال نبالغ لكن مشكلة العصر   دف أو  تشكيك بعض علماء املسلمني فيها بصفة عامة 

أو   احملاوالت،  هذه  وراء  الثقايف  والغزو  واالستعمار  بل  واملستشرقني  اإلسالم  أعداء  إن  قلنا:  إذا 
ألحرى وراء بعض هذه احملاوالت، ومما ال شك فيه أن كثريا ممن يرفع عقريته يف السنة بغري علم، قد  

ا وفطم عن ثدي غري ثديها سواء أدرك ذلك أو مل يدرك»رضع لبن   .ا غري لبا
سم «السنة والتشريع»مث يرد على ما كتبه الدكتور عبد املنعم النمر يف كتاب    :له 

  :)٥٥ص ل (فيقو 
الرسول « حكم  خيالف  أن  لنفسه  ويبيح  جيتهد،  الرسول  جيتهد كما كان  أن  له  أن  الباحث  يقرر 

حديثه، فيقول يف كتابه: «مادام الرسول كان جيتهد، وما دام هذا االجتهاد قد وصريح لفظه ونص  
م الصحابة، وحىت اآلن، أن يديل يف   يت بعده من أ مشل الكثري من أنواع املعامالت أفال جيوز ملن 

جتهاده، وال يصبح ما قرر  جتهاده أيضا، ولو أدى اجتهاُده إىل غري ما قرره رسول هللا  ه  املوضوع 
بتا لألبد» جتهاده حكما    .الرسول 

  عن الشيخ حممود شلتوت: )٥٨ص(ويقول يف 
قر  عشر  أربعة  يف  املسلمني  علماء  من  أحد  فيها  خيالف  مل  تشريع،  السنة كلها  القضية،  «هذه 
مضت، ومل نسمع ومل نعلم أن واحدا من علماء املسلمني قسم السنة، أي احلديث، إىل تشريع وإىل 

حىت كان النصف الثاين من القرن اخلامس عشر اهلجري، فكان أول من قسم السنة إىل    غري تشريع،
وشريعة»،   عقيدة  «اإلسالم  يف كتابه  شلتوت  حممود  الشيخ  املرحوم  فضيلة  تشريع  غري  وإىل  تشريع 

  :فيقول
«إن كل ما ورد عن النيب، وُدّون يف كتب احلديث من أقواله وأفعاله وتقريراته، وكان على سبيل  
احلاجة البشرية، كاألكل، التزاور، والشفاعة، واملساومة يف البيع والشراء، أو كان على سبيل التجارب  

على سبيل ا أو  الطب، اللباس،  الزراعة،  االجتماعية، كشئون  أو  لتدبري اإلنساين،  والعادة الشخصية 
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كتوزيع اجليوش، وكل ما يعتمد على وحي الظروف اخلاصة، فكل ذلك ليس شرعا يتعلق به طلب  
  .الفعل أو الرتك وإمنا هو من الشئون البشرية اليت ليس مسلك الرسول فيها تشريعا وال مصدر تشريع»

  :)٧٢ص(ويقول 
ا املخالفون شبهات واهية، نشأ أكثرها من التباس األمر   «وهكذا يتبني أن الشبهات اليت تعلق 

عندهم، بني التشريع امللزم املطلوب، والتشريع غري امللزم وغري املطلوب، لكنهم كلهم على اختالف  
مناهجهم ينفون التشريع عن بعض أفعاله، بل ينفون الرسالة عنه يف بعض أقواله، كلهم يقول ذلك،  

  .ذه الصفة»طبق عليها هنوالفرق بينهم يف األفعال اليت ت
امه للمخالفني له بقوله: «بل ينفون الرسالة عنه يف بعض أقواله»    !!انظر وتدبر ا

  : )١٠٢ص(ويقول يف 
«قد أكون أطلت بعض الشيء، وعذري أن البحث خطري، بل وأخطر ما كتب عن السنة حىت 

  .»منياليوم، وأخطر من كتابة املستشرقني واملبشرين، ألنه ممن ينتسب إىل العلماء املسل
توظفيه  األعظم،  املصيبة  ولكن  واملبشرين»،  املستشرقني  من كتابة  «وأخطر  قوله:  وتدبر  انظر 
لضالل ومعصية الرسول وخمالفة أمره،  امهم  ت القرآنية، إلسقاطها على املخالفني ملذهبه، وا لآل

  ): ٣٦اآلية (ت قوله تعاىل يف سورة األحزاب ومن هذه اآل
َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َيُكوَن َهلُُم اخلَِْريَُة ِمْن أَْمرِِهْم، َوَمن يـَعْ َوَما َكاَن  «  ُ ِص  ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اهللَّ

  اهللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضَالًال مُِّبيًنا» 
  :)٦٣اآلية (وقوله تعاىل يف سورة النور 

َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم » فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَالُِفونَ «   َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
فريده   هللا  رسول  حديث  يبلغه  ملسلم  «وما كان  بقوله:  ت  اآل هذه  على  موسى  الدكتور  ويعلق 

..»، لقد ساوى بني حكم الرسول الذي مسعه الصحابة منه مباشرة، .زاعما أن املصلحة يف خالفه
من سياقها الذي خياطب   )٦٣اآلية  (  مث أخرج   ،منسو إىل رسول هللا   مسعه احملدثون من الرواة وبني ما  

  :املعاصرين لرسول هللا، والذي يستحيل أن خياطب غريهم، ألن اآلية تبدأ بقوله تعاىل
الَِّذيَن يـََتَسلَُّلوَن ِمن«  ُ َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكم بـَْعًضا، َقْد يـَْعَلُم اهللَّ ُكْم ِلَواًذا،  الَّ َجتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بـَيـْ

َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم»فـَْلَيْحَذِر ا   لَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
  فالتحذير الوارد يف قوله تعاىل:

  «فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه»
الذين   املنافقني  أي إىل  ِلَواًذا»،  ِمنُكْم  يـََتَسلَُّلوَن  النيب،  يعود إىل: «الَِّذيَن  جملس  من  كانوا خيرجون 

  !متسلّلني خفية، يلوذ بعضهم ببعض، أي يسرت بعضهم بعضا، فكيف يتحقق ذلك بعد وفاة النيب؟
  : )٦٢اآلية (قوله تعاىل يف اآلية اليت قبلها ومما يؤكد أن اخلطاب كان للمعاصرين للرسول، 
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١١٧

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا   هللَِّ َوَرُسولِِه َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع ملَّْ َيْذَهُبوا َحىتَّ َيْسَتْأِذنُوُه، ِإنَّ  «ِإمنَّ ِ
ِِمْ  هللَِّ َوَرُسولِِه، فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشْأ ِ ْئَت  فَْأَذن لَِّمن شِ   الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 

ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُُم اهللََّ، ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم»    ِمنـْ
  فمن هم الذين قال عنهم هللا تعاىل: 

  !«َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع ملَّْ َيْذَهُبوا َحىتَّ َيْسَتْأِذنُوُه»؟
يستوجب هام،  أمر  يف  هللا  رسول  مع  اجتمعوا  الذين  الصحابة  م  بعد   إ إال  االنصراف  عدم 

  !استئذانه
بتوظيف  قامت  اهلجري،  الثالث  القرن  منذ  املسلمني  تدين  حكمت  اليت  السلفية،  العقلية  ولكن 
ت خلدمة مذاهبها العقدية والتشريعية، فساوت بني أوامر الرسول الصادرة منه شخصيا، وأوامر   اآل

خمالفة للرسول، وأصبح من خيالف البخاري   احملدثني حسب مذاهبهم العقدية، فجعلت خمالفة احملدثني
خالف  ألنه  لردة،  عليه  ُحيكم  ألمره،  عاصيا  للرسول،  خمالفا  الكايف،  يف  الُكليين  أو  صحيحه،  يف 

لضرورة، وازدرى الدين اإلسالمي   !!معلوما من الدين 
خالفوا   الذين  عن  اإلميان  صفة  موسى  الدكتور  ينفي  أن  ذلك،  من  األعظم  أن  ولكن  يف  مذهبه 

  :السنة كلها تشريع، واعتربهم من الذين قال هللا فيهم 
» َّ ُدوا ِيف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممِّ نَـُهْم ُمثَّ َال جيَِ ا َقَضْيَت َفَال َوَربَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

  .»َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما
حيل   أن  يعقل  والتعديل(وعلماء  ،  )احملدثون(فهل  اخلطاب   )اجلرح  ضمري  يف  الرسول  حمل 

ت الرواة، حسب    «ُحيَكُِّموَك»، و  «َقَضْيَت»، ليشمل التحكيم حكمهم بصحة أو عدم صحة مرو
  !مذاهبهم العقدية والتشريعية؟

لدكتور موسى،  وبعد اطالعي على الكتابني وتدوين مالحظايت، ومنها ما ذكرته سابقا، التقيت 
قسم الصوتيات، بعنوان   يف  وكان يدير احلوار بيننا أحد تالميذه، واحلوار مسجل ومنشور على موقعي

  .«املذهبية املعاصرة بني أزمة التخاصم والتكفري»
م عصوا الرسول وخالفوا أمره،   لقد بينت للدكتور موسى أن ما ذكره املخالفون ملذهبه ال يعين أ

ت احملدثنيوكفروا بشريعته، فلو بعث هللا ر    !!سوله ليعيش معنا اليوم، ألنكر معظم مرو
، فقلت له: ولكنك مل أكفره  لقد نفى الدكتور موسى تكفريه ألحد من املخالفني ملذهبه، فقال: أ

قلت إنه خالف الرسول، وكان جيب أن تقول: إنه خالف ما ُنسب إىل الرسول، وال تسقط على من 
ت اليت تتحدث عن امل   نافقني الكافرين!!  خالفوك اآل

نفسه،   لرسول  إميان  عدم  يعترب  الرسول  قوال  اإلميان  عدم  إن  ويقول  موسى  الدكتور  يت  مث 
أقوا قبول  بعدم  القرآن  والقول  وافق  فيما  إال  الرسول  قاله   )كفرٌ (ل  ما  نص  هو  وهذا  للعقل،  وإلغاء 

  :عين، وعن الدراسة اليت ُقّدمت إىل مركز السنة 
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١١٨

ته كلها تعطي أنه ال يقبل قوله (يقصد قول الرسول) يف غري القرآن،   ، مث كررها: )وهذا كفر(«كتا
  !!  )كفرٌ (

ا   إذن فهناك من علماء األزهر من ُيكّفرون املخالفني ملذهبهم، ولن ينفع مؤسسة األزهر القول إ
ا على الفور، لذلك مل  حالة فردية، ألن مكانة الدكتور موسى العلمية والوظيفية جتعل   فتواه يُعمل 

أعد اليت  الدراسة  عن  النهائي  تقريره  السنة  مركز  ُيصدر  أن  غريبا  ومسيتها  ديكن  أجزاء،  ثالثة  من  ا 
صيل اخلطاب الديين»، يقول فيه:    «حنو 

  !!«إن الكتاب فكره منحرف، وال يقتدى به، وال يؤخذ به، وغري مستقيم»
متت   التقرير  هذا  على  قرار وبناء  احلياة  جريدة  نشرت  وقد  املؤمتر،  يُعقد  ومل  الدراسة،  مصادرة 

م، مث ذهب القرار إىل جممع البحوث اإلسالمية إلبداء ٢٠٠٤ديسمرب    ١٥٢٣٤املصادرة يف عددها  
  ومت إيذائي بسبب ذلك. الرأي، وظل عدة شهور يُدرس، 

مسلما، يكفرون  ال  م  أ علماؤها،  ويعلن  األزهر،  مؤسسة  تعلن  دائرة   عندما  من  ُخيرجونه  وال 
م يُكفرون املخالف هلم يف املذهب  م يقولون ذلك لإلعالم فقط، أما واقع حاهلم يشهد أ اإلميان، فإ
العقدي، بل والتشريعي، فقد أخرج املذهب األشعري احلنابلة والوهابية من دائرة أهل السنة واجلماعة،  

  !قة الناجية، فأين إذن يذهب احلنابلة والوهابية؟وإذا كان املذهب األشعري يرى أن أتباعه هم الفر 
  لذلك أقول: 

عندما تصادر املؤسسة الدينية الرمسية كتا دينيا ملخالفته ثوابت الدين، حسب مذهبها العقدي، 
لضرورة، حسب مذهبها التشريعي، مث يُعاقب  أو تصادر فكرا حرا بدعوى إنكاره معلوما من الدين 

ا ال تفعل ذلك دفاعا عن دين هللا تعاىل، وال  صاحب الكتاب، أو صاحب   ي عقوبة، فإ الفكر 
عن سنة النيب، وال عن ثوابت الدين، وإمنا عن مذهبها العقدي والتشريعي، والتاريخ الدموي للصراع  

  !!بني املذاهب الفقهية والعقدية خري شاهد على ذلك
لنسبة لدفاع من التفرق يف الدين،    ) دين هللا(، فقد حذر  ) دين هللا(املؤسسات الدينية عن    أما 

بعة للفرق واملذاهب العقدية املختلفة    :وهذه املؤسسات الرمسية وغري الرمسية 
  » الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا، ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  «

لنسبة لدفاعه فليتفقوا أوال على مفهوم السنة ومصادرها، وهل من حق النيب   ) سنة النيب(م عن  و
لتشريع خارج حدود كتاب هللا، فإذا قال هللا «اجلدوا»، يقول النيب «ارمجوا»؟    !أن يستقل 

واجبة االتباع، فلماذا مل يصدر األزهر بيا يكفر فيه   )السنة النبوية (من    ) الرجم(وإذا كانت عقوبة  
لضرورة، وازدرائه للدين اإلسالمي، ألنه أنكر أن  الشيخ حممد أبو زهرة ، إلنكاره معلوما من الدين 

  !!يكون الرجم من الشريعة اإلهلية، وذلك يف مؤمتر دويل، وأمام علماء من الفرق اإلسالمية املختلفة 
عن   دفاعهم  الدين(أما  ُيكفر )ثوابت  وتشريعية،  عقدية  ومذاهب  فرق  املسلمني إىل  تفرق  فهل   ،

ت  بع   بعضها ها الباطل من بني يديها ومن أ، اليت  )السنة النبوية (ضا، من ثوابت الدين؟! هل مرو
  !خلفها من ثوابت الدين؟
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املذهب   حرية  )األشعري(هل  مصادرة  عن  املسؤولة  الرمسية  الدينية  املؤسسة  مذهب  هو  الذي   ،
ربع سنوات  ، أ)هـ٢٦٠(ثوابت الدين، وقد ولد مؤسسه عام  الفكر، من   ت (ي بعد وفاة البخاري 

  !؟)هـ٢٥٦
ن، حىت تصدر املؤسسة الدينية   إذن فلتتوقف دعاوي احلسبة، وليتوقف العمل بقانون ازدراء األد

بيا هذه  الرمسية  منها  تستقى  اليت  اإلهلية  املرجعية  هي  وما  اإلسالمية،  للشريعة  مفهومها  فيه  توضح   
ي عقوبة؟   !املبادئ؟! وهل يف هذه املرجعية اإلهلية نص يعاقب على ازدراء الدين اإلسالمي 

ت هللا    إن كتاب هللا تعاىل ال حيمل أي عقوبة على ازدراء الدين اإلسالمي، بل وال على الكفر 
ا، فقال تعاىل    :واالستهزاء 

»  ( ِت اهللَِّ َ ْعُتْم (آ َا)    - َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ َا) َفَال تـَْقُعُدوا   - (ُيْكَفُر ِ ِ (َوُيْستَـْهزَأُ 
اهللََّ  ِإنَّ  ثْـُلُهْم  مِّ ِإًذا  ِإنَُّكْم  َغْريِِه  َحِديٍث  ِيف  َخيُوُضوا  َحىتَّ  َجَهنََّم َمَعُهْم  ِيف  َواْلَكاِفرِيَن  اْلُمَناِفِقَني  َجاِمُع   

يًعا»   !!مجَِ
ي عقوبة، أم أمر أن ننسحب فورا من ئفهل أمر هللا تعاىل مبعاقبة الذين يستهز  ت هللا  ون 

ا، أي إن زال السبب املوجب لعدم اجللوس،  ت هللا واالستهزاء  اجمللس، فإن أقلعوا عن الكفر 
  !ال مانع من أن نستمر يف اجللوس معهم؟ف

  :معلومات
  م»: ٢٠٠٩موسى شاهني الشني، «ت * 

يف احلديث، عمل مدرسا بقسم احلديث بكلية أصول الدين جامعة األزهر، مث رئيسا لقسم   هدكتورا
بوزارة  السنة  ملركز  ورئيسا  األزهر،  جامعة  لرئيس  ئبا  و الدين،  أصول  لكلية  عميدا  مث  احلديث، 

  .األوقاف
: حممد بن يعقوب الكليين، صاحب أصح كتاب  )هـ٣٢٩ت  (الُكليين صاحب كتاب الكايف،  *  

للحديث عند الشيعة، صنف كتابه يف عشرين سنة، وله عدة كتب منها كتاب الرجال، وكتاب الرد 
  .على القرامطة، وكتاب رسائل األئّمة 
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  عندما تلبس «السلفية الدينية» ثوب «المرجعية اإللهية»

الدينية   م  ومؤسسا املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أتباع  املسلمون  يعلم  م    الرمسية هل  أ الرمسية،  وغري 
يُفكرون ويتدبرون وجيتهدون نيابة عنهم،   )أئمة السلف(، اليت جعلت  )دينية السلفية ال(مجيعا أسرى  

بعون مقلدون؟    !حسب املذهب العقدي أو التشريعي الذي ينتمون إليه، وهم 
نعلم من هم   اليت حكمت عقول    )الدينية املرجعية  (، أصحاب هذه  )أئمة السلف(فإذا أرد أن 

م  املسلمني قرو من الزمن، فلن جند إجاب الذين أخذوا   )الصحابة ( ة واضحة شافية، ففريق يقول إ
  !!)بعي التابعني(، وآخر أضاف ) التابعني(عن رسول هللا، وفريق أضاف إليهم الدين 

بشرية ال يُفهم الدين اإلهلي،    اليت أمر هللا تعاىل اتباعها، مرجعية   )املرجعية الدينية (فكيف تكون  
فإذا ذهبنا إىل هذه املرجعية نتعرف عليها، وجد لكل فرقة  ،  وال تُفهم أحكام شريعته، إال من خالهلا

أئمة   هم  من  ولكن  إليه،  تنتمي  الذي  العقدي  املذهب  حسب  مرجعيتها،  اإلسالمية  الفرق  من 
ف خطًا أمحر حيرم االقرتاب منه أو مسه  السلف، أصحاب هذه املرجعيات، الذين يعتربهم أئمة اخلل

  !بسوء؟
التع إىل  ذهبنا  فإذا  األمواج،  متالطم  حبر  أمام  أنفسنا  سنجد  االصطالحي  هنا  أو  اللساين  ريف 

، فلن نصل إىل قرار، فكل أصحاب أمهات كتب الفرق واملذاهب املختلفة، الذين )السلف(لكلمة  
، كٌل حسب الفرقة )السلف الصاحل(حىت القرن العاشر اهلجري، هم من  ظهروا بداية من القرن الثاين و 

واملذهب العقدي الذي ينتمي إليه، فالسلف الصاحل الذي ينتمي إليه أهل السُّنة، غري الذي ينتمي  
  !!إليه الشيعة 

لن نصل أيضا إىل قرار،    )السلف الصاحل(فرقة أهل السنة واجلماعة ملصطلح  فإذا ذهبنا إىل تعريف  
أخرجنا  و  األوىل،  الثالثة  القرون  خري  أن  النيب،  إىل  املنسوبة  الرواية  على  القائم  التعريف  اعتمد  إذا 

، وذلك بنص الرواية:  ) الصالح(اؤوا يف القرون األخرى من دائرة  أصحاب أمهات الكتب الذين ج
  !!شهادته»«مث جييء قوم، أي بعد القرون الثالثة، تسبق شهادة أحدهم ميينه، وميينه 

بعد   سيجيئإن هذه الرواية، املتفق عليها بني البخاري ومسلم، يشرحها أئمة السلف بقوهلم: إنه  
م، ويكثر فيهم الكذب»، فإذا علمنا أن هناك   م وأميا القرون الفاضلة أقوام «ال يؤمتنون على شهادا

الثالث القرن  بعد  ظهروا  قوام  «السلفية»  يُعرّفون  من  السنة  أهل  أي    من  حق  من  فهل  اهلجري، 
زدرائهم؟   !إنسان وصفهم مبا وصفهم به النيب دون أن يُتهم 

ي  كمذهب عقد   )السلفية (، يعتربون أن ظهور  )هـ٢٤١ت  ( ، أتباع أمحد بن حنبل  )احلنابلة (إن  
القرن   يف  األركان، كان  القرن  ا  ) الرابع( متكامل  يف  ظهورها  جتدد  مث  ابن   )السابع(هلجري،  يد  على 

اهلجري على يد حممد بن   )الثاين عشر(الت، مث ظهرت مرة أخرى يف القرن  تيمية، مع بعض التعدي
  !!هي املمثل الرمسي للسلفية إىل يومنا هذا )الوهابية (اب، مع بعض التعديالت، مث أصبحت عبد الوه

لـ تعريفا  جند  ال  ملاذا  هم  ) السلفية (  ولكن،  الصحابة  جيعل  السلف (،  أمهات  )أئمة  إىل  استنادا   ،
اخلالفة األموية، على  النيب، أو يف حياة اخللفاء الراشدين، أو يف عصر  كتبهم اليت دّونوها يف حياة 

  !أقصى تقدير؟ 
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  اجلواب: 
م مل   أل وجود أي مدونة هلؤالء السلف،  يولدوا بعد،  ألن القرن األول اهلجري، مل يشهد مطلقا 

ستثناء الربع األول منه، هي سفك الدماء  إلضافة إىل أن السمة اليت كانت متيز هذا القرن،  هذا 
بغري حق، وإشعال أزمة التخاصم والتكفري بني أتباع التوجهات العقدية املختلفة، ويف مقدمتهم من  

هل السنة والشيعة    !!مساهم التاريخ بعد ذلك 
  ولذلك نسأهلم:

  ، اليت دونت يف القرن األول اهلجري؟! )السلفية الدينية ( ملرجعية أين ا
  وملاذا مل تظهر أمهات كتب الفرق واملذاهب العقدية املختلفة يف القرن األول اهلجري؟!

هناك  وإ جية (ذا كانت  الذي  )فرقة  اهلجري،  األول  القرن  يف  أمهات كتبها  تظهر  مل  فلماذا   ،
  !القرون؟يّدعون أنه كان خري 

ولكن هل يُعقل أن تصل أزمة التخاصم والتكفري بني املسلمني، يف القرن األول اهلجري، إىل أن  
مر من اخلالفة اإلسالمية؟   !يلعن بعضهم بعضا على منابر الدعوة اإلسالمية، و

بن أيب نعم يُعقل، فبعد وفاة النيب مباشرة افرتق الصحابة إىل فريقني، فريق آمن بوالية وخالفة علي  
صر   و علي،  خالفة  على  النص  أنكر  وفريق  صراحة،  ذلك  على  نص  النيب  أن  ودليله  طالب، 

  !!) أهل السنة (، والثاين بـ )الشيعة (يب بكر، واألول ُمسي بعد ذلك بـ استخالف أ 
ولكن ماذا نفعل يف هذه املصيبة! لقد اتفق املؤرخون ورواة السري أن خليفة املسلمني معاوية بن أيب  

يف هذا، حىت إن  ن كان يصعد املنرب، ويلعن علّي بن أيب طالب، وكان والة األقاليم يقتدون به  سفيا
يف   ذكر  الذهب(املسعودي  عليها )مروج  ويهلك  الصغري  عليها  ينشأ  سّنة  علّي  لعن  جعلوا  م  أ  ،

  !!الكبري
تدع على  تساعد  ا  الواقعة،  هذه  ذكرت  اليت  الكتب  أمهات  ام  ا ميكننا  فهل  أزمة إذن  يم 

  !التخاصم بني املسلمني، وازدراء كل طائفة الطوائف األخرى؟
لقد ورد يف صحيح مسلم، شرح النووي، عن سهل بن سعد قال: استعمل على املدينة رجل من 
آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأىب سهل، فقال له: أما إذ أبيت 

ف الرتاب،  أ  هللا  لعن  آخر فقل:  إىل  الرتاب …  أيب  من  إليه  أحب  اسم  لعلي  ما كان  سهل:  قال 
  !!الرواية 
  : )فتح املنعم شرح صحيح مسلم(ل الدكتور موسى شاهني الشني، يف يقو 

  » «أمر معاوية بن أيب سفيان سعدا، والتقدير: أمره أن يسب عليا، فامتنع، فقال له: ما منعك؟!
  السوء، فيقول: قال العلماء: وحياول النووي تربئة معاوية من هذا 

ويلها    »! األحاديث الواردة اليت يف ظاهرها دخل على صحايب جيب 
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ويل واضح التعسف والبعد، والثابت أن معاوية   مث يرد الدكتور موسى على النووي بقوله: «وهذا 
من  عن انتقاص أي  منسك  ولكننا جيب أن  خيطئ،  فهو  معصوم،  غري  علّي، وهو  بسب  مر  كان 

  .حاب رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، وسب علّي يف عهد معاوية صريح يف روايتنا التاسعة»أص
مث جاء الدكتور موسى يف الرواية التاسعة فقال: «فأمره أن يشتم عليا: أي أن يسب عليا رضي هللا  

مسه فس مسه، فقال له: أما إذ أبيت فقل: لعن هللا أ الرتاب: أي حيث أبيت سبه  به بكنيته  عنه 
ذه الكنية»   !!«أيب الرتاب»، ويلمحون بذلك إىل تنقيصه 

  والسؤال:
  !وهل االنتقاص والتنقيص إال ازدراء؟

 يف الطبقات الكربى: «كان الوالة من بين أمية قبل عمر بن عبد  )هـ٢٣٠ت(ويقول ابن سعد  
  !!العزيز يشتمون عليا رمحه هللا فلما ويل عمر أمسك عن ذلك»

رخيه، وابن األثري    )هـ٣١٠ت(وحيكي الطربي   يف الكامل، قصة قتل جند معاوية   )هـ٦٣٠ت( يف 
ستة من أنصار علّى بن أيب طالب، ومنهم الصحايب حجر بن عدي، فقالوا هلم قبل قتلهم: إ قد  

قتلناكم…،   أبيتم  وإن  تركناكم،  فعلتم  فإن  له،  واللعن  علّي  من  الرباءة  عليكم  نعرض  أن  قالوا أمر 
  !!اللهم إ لسنا فاعلي ذلك، فأمر فحفرت القبور، وأحضرت األكفان، فلما كان الغد قتلوهم

  ، يف الكشاف، عند تفسريه لقوله تعاىل:)هـ٥٣٨ت(ويقول الزخمشري 
ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب …» ْلَعْدِل َواْإلِ ِ َُْمُر    «ِإنَّ اهللََّ 

ه يقول:   وجد
لظلم، وحني أسقطت من اخلطب لعنة املالعني على أمري املؤمنني علّي  :  ي«والبغ طلب التطاول 

وبغياً، ضاعف هللا ملن   ا كانت فاحشة ومنكراً  رضي هللا عنه، أقيمت هذه اآلية مقامها، ولعمري إ
 «ً     !!سنها غضباً ونكاًال وخز
النبوية، اجلزء اخلامس، جنده رّد أحد عشرة ، يف منهاج السنة  )هـ٧٢٨ت  (فإذا ذهبنا إىل ابن تيمية  

  رواية يف سب علّي إال رواية مسلم، وقال عنها:
لسب فأىب فقال ما منعك أن تسب على بن أيب طالب..،   «وأما حديث سعد ملا أمره معاوية 

  !!»فهذا حديث صحيح، رواه مسلم يف صحيحه
  مث قال يف اجلزء السابع:

للصحابة مودة يف قلب كل مسلم، السيما اخللفاء رضي هللا عنهم، ال  «ومعلوم أن هللا قد جعل  
ما، وكانوا خري القرون، ومل يكن كذلك   سيما أبوبكر وعمر، فإن عامة الصحابة والتابعني كانوا يودو

  !!علي بن أيب طالب، فإن كثريا من الصحابة والتابعني كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه»
  يف فتح الباري، شرح صحيح البخاري: )هـ٨٥٢ت(وقال ابن حجر 
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«مث كان من أمر علي ما كان، فنجمت طائفة أخرى حاربوه، مث اشتد اخلطب فتنقصوه، واختذوا 
  !!لعنه على املنابر سّنة، ووافقهم اخلوارج على بغضه وزادوا حىت كفروه»

  ريخ اخللفاء: فقد ذكر يف  )هـ٩١١ت(أما السيوطي 
يسبون علّي بن أىب طالب ىف اخلطبة، فلما وىل عمر بن عبد العزيز أبطله، وكتب  «كان بنو أمية  

ْلَعْدِل َواْإلِحْ  ِ َُْمُر  بطاله، وقرأ مكانه «ِإنَّ اهللََّ  ا يف»َساِن… اآلية إىل نوابه  اخلطبة    ، فاستمرت قراء
  !!إىل اآلن»

زمة التخاصم بني السنة والشيعة  ، اليت يعرتف بصحتها أهل السنة  هذه بعض النصوص املتعلقة 
من   خليفة  يستطع  مل  أنه  لبيان  العاشر،  القرن  وحىت  اهلجري،  األول  القرن  من  بداية  الشيعة،  قبل 

أمها تطهر  أن  اليوم،  إىل  املسلمني  بالد  يف  رمسية  دينية  مؤسسة  وال  هذا اخللفاء،  من  الكتب  ت 
  !!عليه القانون اليوماملوجود بني الفرق اإلسالمية، والذي يعاقب  )االزدراء(

، ومرجعية عصر الرسالة ال أساس له  )السلفية الدينية (ديث عن وجود عالقة بني املرجعية  إن احل 
من الصحة، فبني عصر الرسالة وعصر تدوين هذه املرجعيات السلفية املذهبية ما ال يقل عن قرنني  

  :من الزمن، مث أصبح املسلمون يتبعون مرجعيتني
  األوىل:

  .)كتاب هللا(مرجعية إهلية، شهد النيب تدوين نصوصها يف كتاب، هو 
  والثانية:

تدوينها أئمة السلف، كٌل حسب  شهد  من الزمن،  النيب بقرنني  بعد وفاة  بشرية، ُدّونت  مرجعية 
الفرقة اليت ينتمي إليها، وحسب مدرسة اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف، اليت يتبعها احملدثون  

  !!الذين ينتمون إىل هذه الفرقة 
لدين الذي ارتضاه هلم أئمة السلف، والذي مرجعيته أمهات كتب   م،  فكيف يعبد املسلمون ر

ملصدر الثاين للتشريع، ال الدين الذي ارتضاه هللا تعاىل    هلم،   الفرق واملذاهب املختلفة، وما ُيسمى 
  !؟)كتاب هللا( ومرجعيته

ظهرت   الدينية (لقد  وظهر  )السلفية  السلف (،  مصطلح  )أئمة  وظهر  الصاحل(،  بظهور )السلف   ،
،  )السلف الصاحل(رون، وكل طائفة تعلن اتباعها لـ  املذاهب العقدية والكالمية املختلفة، بعد خري الق

وتقصد الصحابة والتابعني، فأصبح الصحابة والتابعون قسمني: سلف صاحل، وسلف طاحل، بناء على 
  !!ري والقواعد العقدية لكل طائفة املعاي

املرجعية  واملصي محلتها  اليت  الكربى  الدينية (بة  فهم  )السلفية  ستحالة  القول  هللا(،  عزل مب  )كتاب 
ا اليت محلت   ، وأن خمالفة هذه )كتاب هللا(املبينة واملكملة ألحكام    )السنة النبوية (عنها، بدعوى أ

ب وإال املرجعية أو ازدراءها يعترب   لردة، وُيستتاب، فإن  معصية هلل ورسوله، ُحيكم على صاحبها 
  !!قتل
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املرجعية   لبست  الدينية (لقد  واالقتداء   )السلفية  الرسول،  حب  بدعوى  اإلهلية،  املرجعية  ثوب 
َوْحٌي   ِإالَّ  ُهَو  «ِإْن  اهلوى:  عن  ينطق  ال  الذي  النيب  فهو  واخلِلقية،  اخلُلقية  بصفاته  والتحلي  بسنته، 
اليت   الصاحل،  السلف  إىل  املنسوبة  والفتاوى  النيب،  إىل  املنسوبة  ت  املرو محلت  عليه  وبناء  يُوَحى»، 

حة كثري من املسائل اليت حر   يستند إليها السنة  (مها هللا يف كتابه، بدعوى اتباع  اليوم أئمة اخللف يف إ
  !!)النبوية 

تيها الباطل)اآلية (اليت نطق النيب فيها بـ    )اإلهلية املرجعية  (لقد تساوت   من بني يديها    ، اليت ال 
مع   خلفها،  من  السلفية (وال  بـ    )املرجعية  فيها  الرواة  نطق  بني  ) الرواية (اليت  من  الباطل  ها  آ اليت   ،

اآلية،   على  حاكمة  الرواية  وأصبحت  البشري،  لتدين  اإلهلي  الدين  فاختلطت  خلفها،  ومن  يديها 
  !!وأصبح ازدراء التدين البشري جرمية يُعاقب عليها القانون

املرجعية   يف  ما  أخطر  الدينية (إن  نصوص    ،)السلفية  بفاعلية  العمل  أوقفت  ا  القرآنية (أ ،  )اآلية 
ت كل عصر، فظل املسلمون أسرى هذه املرجعية السلفية، ال جتديد  املتجددة مع إمكانيات وحتد

  !!وال إبداع وال اجتهاد، فكانت هي البيئة احلاضنة للتطرف الديين، الذي ولد اإلرهاب يف أحضانه
فهامهم    )الدينية   السلفية (إن أخطر ما يف املرجعية   ا خدعت املسلمني، فبدأت  استحالة فهم  أ

عن   مبعزل  هللا  النبوية (كتاب  فهم  )السنة  ستحالة  مث  النبوية (،  مث    )السنة  احلديث،  أئمة  عن  مبعزل 
فهم  ستحال فهم  مبعزل    )احلديث النبوي(ة  ستحالة  الفقهية (عن أصول الفقه، مث  مبعزل    )املنظومة 

م فرقا ومذاهب متخاصمة   )أئمة اخللف (لف ألحكامها، مث إذا ذهبت إىل  خل عن فهم أئمة ا وجد
  !!متصارعة 

إن لكل فرقة من الفرق اإلسالمية أئمتها، ولكل مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة أئمته، ولكل  
لف  مجاعة أو مجعية دينية أئمتها، ولكل منظمة إرهابية أئمتها، وكل هؤالء األئمة يقولون حنن نتبع الس 

الصاحل، وكتاب هللا وسنة رسوله، فإذا قلنا هلم: أين كتاب هللا؟! أخرجوا لنا كتا واحدا، فإذا سألناهم  
  !!وأين سنة الرسول؟! أخرجوا لنا آالف الكتب ألئمة السلف

  :ينص على أنه قادر على إخراج الناس من الظلمات إىل النور )كتاب هللا(ن إ
ِِْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيزِ «   » اْحلَِميدِ ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر 

املرجعية  واختذوا  هللا،  املسلمون كتاب  هجر  الد(  فلماذا  إىل    )ينية السلفية  النور  من  فخرجوا  دينا، 
للتطرف   احلاضنة  البيئة  هي  املرجعية  هذه  أن  يعلمون  وهم  حق،  بغري  الدماء  واستحلوا  الظلمات، 
عيننا يفسدون يف األرض، بدعوى الدفاع عن اإلسالم،  الديين، الذي أفرز اإلرهابيني، الذين نراهم 

  !وإعادة اخلالفة اإلسالمية إىل األرض؟
  !اخلالفة اإلسالمية، وفق هذه املرجعية السلفية، إسالمية؟فهل كانت 

لقد قاد الصراع املذهيب القائم بني أئمة السلف، على مر العصور، إىل صراع فكري، يزدري أتباع  
ئية (مذهب املذاهب األخرى، ولقد فرضت  كل   ، على األبناء كراهية اآلخر، والتعصب  )منظومة اآل

ء، والقتال يف     !!سبيله حىت املوتملرياث اآل
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ئية (وعندما تكون   هي البيئة احلاضنة للصراع الديين بني امللل املختلفة، وازدراء أتباع    )منظومة اآل
ن(كل ملة بسن القوانني اليت جترم    كل ملة امللل األخرى، مث تقوم ، بدعوى الدفاع عن )ازدراء األد

  !!تدينها املذهيب، وليس عن دين هللادين هللا، هنا جيب أن نعلم أن كل ملة تدافع عن 
حلوار لعلم والرتبية، و ت واملذاهب   إن الدفاع عن دين هللا يكون  العلمي بني أتباع امللل والد

املختلفة، فما أسهل أن تسن قانو يعاقب على االزدراء، وما أصعب على املذهبية أن تواجه االزدراء 
 !!حلوار العلمي

  

 ! الحل؟يسألون عن 
  :أوًال 

تعاىل،  هللا  مع  حقيقية  أزمة  يف  املختلفة،  الفكرية  م  توجها جبميع  املسلمني،  أن  ندرك  أن  علينا 
، قائمة )آية قرآنية ( حيملون كتا إهليا، جعله هللا    لتخليهم عن مسئوليتهم يف الشهادة على الناس، فهم
يوم   أحد  يت  ال  حىت  الدين،  يوم  إىل  الناس  َنِذيٍر»،  بني  َوَال  َبِشٍري  ِمن   َ َجاَء ويقول: «َما  القيامة 

خراج الناس من الظلمات إىل النور، فلم يفعلوا  !وأمرهم فيه 
  ا: نيً 

مش املختلفة،  إن  الدينية  التوجهات  وغريها(كلة  وإلقاء )السلفية  الكتب،  ليف  أن  ظنت  ا  أ  ،
احلكيم الذكر  ت  آل الواعي  لفهم  املنربية  وإنشاء اخلطب  واملعاصرة،  احلداثة  يف  املقاالت  وكتابة   ،

لقرآن..،   االكتفاء  وجوب  وبيان  السلفية،  نقد  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  الصفحات 
اية الطريق، واحلقيقة عكس ذلك متاما  .ظنوا أن ذلك هو 

  ا:لثً 
ل يف يد من ميلكون  بعد أن ندرك مشكلة املسلمني احلقيقية، علينا أن نبحث هلا عن حل، واحل 

حاجة   يف  ألننا  األموال،  من  إىل  املاليني  الفكرية  املشاريع  ترمجة  صاحلة (إىل  يف ) أعمال  تقل  ال   ،
ا عن املشاريع العاملية، يف جماالت التقنيات احلديثة، اليت ال يستغىن عنها الناس  .جود

  ا: رابعً 
القاصية»،   لن الغنم  من  الذئب  كل  «إمنا  فرادى:  وهم  نفسهم  ما  تغيري  املسلمون  يستطيع 

  والذئب هو إبليس، فاهلل تعاىل عندما حتدث عن سنن التغيري خاطب القوم:
َنُفِسِهْم» ِ ُوا َما  ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ   .«ِإنَّ اهللََّ َال يـَُغريِّ

  ا:خامسً 
من   مفر  ال  تع لذلك  إميانية  جمتمعات  خرب إقامة  تضم  التغيري،  على  املسلمني  يف ني  علمية  ات 

جماالت التقنيات احلديثة، يعيش أفرادها القرآن سلوكا علميا وعمليا، حبيث تكون نواًة ملشاريع أكرب  
ا من يعلمون معىن وأكرب، ي    .)اإلميان والعمل الصاحل(قوم على إدار
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  !ة لـ «السلف الصالح»؟من هي «الفرقة الناجية» المتبع

تعريف   يكون  الصاحل(عندما  على   )السلف  احملدثون  هلا  شهد  أحاديث  يف  ورد   ، نبو تعريفا 
م معصومون،    )السلف الصاحل(ت الصحة، بل والتواتر، بدعوى أن  درجا ال ُجيمعون على ضاللة، أل

إىل  االنتساب  يعين  السلفية  إىل  االنتساب  ألن  سلفياً،  يكون  أن  إال  يستحيل  احلق  املسلم  وأن 
  !!النبوة..، إذن فنحن أمام مصيبة عقدية وتشريعية 

هي   واحدة،  إال  النار  يف  فرقة، كلها  وسبعني  ثالث  على  ستتفرق  أمته  أن  النيب  يقرر  وعندما 
الناجية، فقالوا: من هي  رسول هللا؟ قال: ما أ عليه وأصحايب، مث يقول ابن تيمية يف الفتاوى:  
م أهل  ا «أهل السنة»، فهم (وسط) يف النحل، وأما الفرق الباقية فإ وهلذا وصف الفرقة الناجية 

 !!الشذوذ والتفرق والبدع واألهواء..، إذن فنحن أمام أزمة فكرية تكفريية 
يكون  و  السنة ( عندما  وهم    )أهل  الناجية،  الفرقة  الصاحل(هم  حيّذر )السلف  القرآن  نزل  الذي   ،

  :الناس من خمالفتهم، واتباع سبيل غري سبيلهم، استنادا إىل قوله تعاىل
َسِبيِل اْلُمْؤِمنِ « َغْريَ  َ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع  تـََبنيَّ َما  بـَْعِد  ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن  َوُنْصِلِه َوَمن  تـََوىلَّ  َما  نـَُولِِّه  َني 

  » َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا
ا الفرقة   عتباره سبيلها، بعد أن جزمت  وتفسر كل فرقة من الفرق اإلسالمية (سبيل املؤمنني) 
الفرق   تشمل  ختاصمية  عقدية  مصيبة  وحدها  وهذه  وصحبه،  الرسول  عليه  ملا كان  املتبعة  الناجية 

  .سالمية كلهاواملذاهب اإل
، وكيف )الفرقة الناجية (اعليتها واقع املسلمني، أين جند  ية، اليت يشهد بفدووسط هذه األزمة العق

  !، وليس أمامنا إال هذه السبل التخاصمية املتفرقة؟)السلف الصاحل(السبيل للوصول إىل 
ا خدعت املسلمني، فقالوا هلم استح  )السلفية الدينية (إن أخطر ما يف املرجعية    الة فهم كتاب  أ

م الذين محلوا إلينا نصوص )السلف الصاحل(هللا مبعزل عن فهم    !!)السنة النبوية (، أل
ستحالة فهم ، وجد أن لكل فرقة أئمتها يف احلديث)السلف الصاحل(فإذا ذهبنا إىل   ، يقولون 

هم يقولو   )احلديث النبوي( ستحالة مبعزل عن شروح أئمة احلديث، فإذا ذهبنا إىل الشروح وجد ن 
فقهاء السلف أئمة املذاهب العقدية )منظومة فقه السلف(فهم احلديث مبعزل عن   ، فإذا ذهبنا إىل 

م الفقهية إال من خالل   !!) منظومة فقه اخللف(  والتشريعية، وجد صعوبة فهم مصطلحا
، إال من )السلف الصاحل(، وإىل َمن هم  )الفرقة الناجية (طيع أن نصل إىل حقيقة  كنا ال نستفإذا  

كل فرقة من هذه الفرق تقول حنن   خالل مرجعيات الفرق واملذاهب اإلسالمية املختلفة، وإذا كانت
  !، فماذا نفعل؟)السلف الصاحل(، وحنن أتباع )الفرقة الناجية (

يف   تيمية  ابن  األصفهانية شرح  (يقول  والدين، كمالك، )العقيدة  العلم  يف  إماماً  جتد  «وال   :
أفضل  ن  مصّرحون  وهم  إال  حنبل…،  بن  وأمحد  والشافعي،  حنيفة،  وأيب  والثوري،  واألوزاعي، 
علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم 

  .مجيع أبواب الفضائل واملناقب»يرون الصحابة فوقهم يف 
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  والسؤال:
، )هـ١١٠(، وقيل  )هـ١٠٢(لقد تويف آخر صحايب، وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، عام  

  !، من تفسري وحديث وفقه، عند القرن األول اهلجري؟)السلف الصاحل(مل تتوقف مرجعية  افلماذ
  التابعني من أهل احلديث:، عن حجية كالم )اوىالفت(ويقول ابن تيمية يف 

بذلك  وهو  أعلم،  وظواهرها  أموره  وبواطن  وأحواله  املتبوع  بكالم  من كان  أن كل  املعلوم  «ومن 
الختصاص به، وال ريب أن أهل احلديث أعلم األمة وأخصها بعلم الرسول صلى  أقوم، كان أحق 

  !!هللا عليه وسلم»
  تعاىل: ويستندون يف حجية كالم التابعني بقوله 

ُهْم   ِِْحَساٍن رَِّضَي اهلّلُ َعنـْ َوَرُضواْ َعْنُه «َوالسَّاِبُقوَن اَألوَّلُوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم 
َاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظي ْ   !ُم»؟َوأََعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها اَأل

  والسؤال:
الصاحل(إذا كان   بن    ) السلف  خلف  وهو  بعي،  آخر  تويف  وقد  والتابعني،  الصحابة  جيل  هم 
  مل تتوقف أمهات كتب احلديث عند القرن الثاين اهلجري؟! ا، إذن فلماذ)هـ١٨١(خليفة، عام 

  !؟)السنة النبوية (لتابعني كافيا، لبيان وشرح نصوص وا أمل يكن جيل الصحابة 
ِِْحَساٍن» ال عالقة له جبيل التابعني الذين جاؤوا بعد جيل   علًما أن قوله تعاىل «َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم 

ر  الصحابة، ألن املقصود بقوله تعاىل: «َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم» هم الصحابة الذين اتبعوا املهاجرين واألنصا 
اتباعهم  يكون  أن  هللا  اشرتط  لذلك  َواْلَفْتُح»،  اهللَِّ  َنْصُر  َجاَء  «ِإَذا  مكة:  فتح  بعد  النيب  نصرة  يف 

ِِْحَساٍن»، وليس ألغراض ومصاحل دنيوية    !!حسان: «َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم 
تيمية، يف   النبوية (ويذهب ابن  وهم  )منهاج السنة  هم أهل األثر،  أهل االتِّباع، ، إىل أن السلف 

واتباع   واألنصار،  املهاجرين  ِمن  األولني  السابقني  سبيل  واتباع  الرسول،  ر  آ اتباع  طريقتهم  ِمن  ألنَّ 
  وصية الرسول حيث قال: 

لنواجذ» ا، وعضوا عليها    !!«عليكم بسنَّيت، وسنَّة اخللفاء الراشدين من بعدي، متسكوا 
  والسؤال:

، استنادا إىل هذه  )السنة النبوية (اجبة االتباع بنفس درجة اتباع  و   أليست سنة اخللفاء الراشدين،
  اية؟! الرو 

  !؟)السلف الصاحل(أليس اخللفاء الراشدون من 
نصوص   يُدّونوا  مل  فلماذا  النبوية (إذن  اإلسالمية   )السنة  اخلالفة  إشراف  حتت  واحد،  يف كتاب 

مسها، بعيدا عن أئمة احلديث، أتباع الفرق اإلسالمية امل   !ختلفة؟و
  :)الفتاوى(ويقول ابن تيمية، يف 
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متبوع  هلم  ليس  الذين  والسنة،  احلديث  أهل  هم  الناجية  الفرقة  هي  تكون  ن  الناس  أحق  «إن 
قواله وأحواله، وأعظمهم متييزا بني صحيحها وسقيمها،  يتعصبون له إال رسول هللا، وهم أعلم الناس 

مبعانيها، واتباعا هلا تصديقا وعمال وحبا، ومواالة ملن واالها، ومعاداة وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة  
  !!ملن عاداها»

م    فهل يقصد ابن تيمية  ؟! أم  ) أهل السنة (، فرقة  )أهل احلديث والسنة ( بقوله عن الفرقة الناجية، إ
  اإلسالمية كلها؟!على مستوى الفرق  )أهل احلديث والسنة (أنه يتحدث عن 

  !، إذن فما موقف أهل التفسري والفقه من مسألة النجاة من النار؟)أهل السنة (شك أنه يقصد  ال
والسنة ( وإذا كان   احلديث  هم  )أهل  الناجية (،  م  )الفرقة  أل صحيحها  أ(،  بني  متييزا  عظمهم 

تيه الباطل، حىت  ، فهل مل يكن ابن تيمية يعلم، أن النص التشريعي اإلهلي، يس)وسقيمها تحيل أن 
  !فُيمّيزون بني صحيحه وسقيمه؟ )أهل احلديث والسنة (يت 

  !ما هذا العبث بدين هللا تعاىل؟
الغريب، والالفت للنظر، أن أئمة السلف واخللف، على مستوى مجيع الفرق واملذاهب اإلسالمية،  

اليت نسبها الرواة إىل النيب، نص   )بوية السنة الن (، ال ميلكون الدليل على أن نصوص  العقدية والتشريعية 
فرق أي  عند  السؤال:  هذا  على  جنيب  أن  ذلك  وبرهان  االتباع،  واجب  إهلي  الفرق تشريعي  من  ة 

  !الصحيحة؟ )السنة النبوية (اإلسالمية، جند نصوص 
مفهوم   إىل  ذهبنا  الصاحل(فإذا  العقدي )السلف  املذهب  عتباره  األشعري،  املذهب  عند   ،

الطيب، شيخ للمؤسسة ال فضيلة الدكتور أمحد  وجد  وهي مؤسسة األزهر،  مصر،  يف  الرمسية  دينية 
مج واحد من الناس   :األزهر، يقول يف حديثه مع عمرو الليثي، يف بر

ملذهب   مجهور« األمة اإلسالمية مل يكن على هذا املذهب الذي يـَُبّشر به اآلن، وهو ما ُيسمى 
  .السلفي، لكن احنا كأزهر ال نـُّبدع وال نُفّسق هذا املذهب، ولكن نضعه يف حجمه احلقيقي»

م أ بقول هذا ألن فضيلتك وصفت السلفيني   عمرو:    . هذا العصر )خوارج( 
ضوع حيتاج إىل شرح اخللفية التارخيية والعلمية، مجهور املسلمني مل يكونوا هذا املو   فضيلة الشيخ: 

على هذا املذهب، مجهور املسلمني كانوا مالكية وشافعية وأحناف، اإلمام أمحد بن حنبل، وهو إمام 
أئمة  من  مالك  اإلمام  السلف كلهم،  إمام  وليس  السلف،  أهل  أئمة  من  إمام  وهو  السنة،  أهل 

أبو حنيفة من أئمة السلف، اإلمام الشافعي من أئمة السلف، كثريون جدا من أئمة السلف، اإلمام  
  !!السلف، والسلف ليس مدرسة، ليس مذهًبا

عنهم،   عمرو: هللا  رضي  والصحابة  والسالم،  الصالة  عليه  الرسول  الصاحل،  السلف  الدارج 
  .والتابعني

شوف كلمة سلف مل ترد يف القرآن إال يف موضع واحد، وجاء أيضا يف موضع    فضيلة الشيخ: 
  الذم:

ُهْم فََأْغَرقْـَناُهْم َأْمجَِعَني    َفَجَعْلَناُهْم َسَلًفا َوَمَثًال لِّْآلِخرِيَن» - «فـََلمَّا آَسُفوَ انتَـَقْمَنا ِمنـْ
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السلف مبذهب  فعليكم  اختالفا  وجدمت  «إذا  النيب:  عن  حديث  يوجد  وجدمت  وال  «إذا  وإمنا   ،«
جلماعة، وعليكم بسنيت وسنة  جلماعة»، حديث حيث على اتباع اجلماعة، عليكم  اختالفا فعليكم 

  .اخللفاء الراشدين من بعدي 
مبذهب  عليك  يقولون:  م  أ أم  الصاحل،  السلف  إىل  ينتمي  فعال  هو  هل  اآلن،  السلف  مذهب 

مق األخرى  واملذاهب  فقط،  حنبل  بن  أمحد  مذهب اإلمام  هذا  السلف،  مذهب  ليس  هذا  صاه؟! 
م غالة احلنابلة    .الغالة، حىت كانوا يسمو

م ال ينتمون إىل اإلمام  وهناك مؤلفات من احلنابلة أنفسهم أرشدو ونبهو أال نصدق هؤالء، أل
م ّجنسوا هذا   أمحد بن حنبل، حىت قالوا عنهم كالما أ ال أستطيع أن أقوله وصفا فيهم، وكيف أ

املذهب، أو غّريوا هذا املذهب، كما يُغري ماء البحر…، فيه لبس وتدليس وغش يف استخدام هذا  
  !املصطلح، إمنا األزهر ينتمي إىل السلف الصاحل

مج ويقول فضيلته    :)فقه احلياة(يف حديثه مع أمحد عتايب، بر
ا« وهم  واجلماعة،  السنة  مذهب  الوسطي،  املذهب  وهو  األشعري،  ُ املذهب  ال لذين  ولون 

يُفوضون، املفوضون قلة قليلة جدا من عينة اإلمام أمحد بن حنبل، أما األغلبية العظمى من علماء 
  .األمة اإلسالمية ومن فقهائها، ومن أئمتها، ُمأولون

فال معىن أن أظهر تراث املفوضني وأعلنه على أساس أنه اإلسالم الذي ال إسالم غريه، ولكن أن  
املذه إن  وهذا  يقال  جهل،  وهذا  خطأ  هذا  ضالة،  مذاهب  وغريه  السلف،  مذهب  هو  الوهايب  ب 
  !!إضالل للناس

  :ويقول فضيلته يف حلقة أخرى
ألن« حقيقة،  وُمشكل  وشائك  ُمعقد  موضوع  السلفية  مجيع    هموضوع  من  الوسط  ضرب  استغل 

تدعي   املعاصرة  السلفية  أن  حلقة  من  أكثر  يف  حتدثنا  الوسط،  عن  اخلارجة  إىل اجلهات  االنتماء 
السلف احلقيقي، وسلف األمة، وهم علماء األمة وأئمتها، الذين اختذوا هلم مستا معينا يف التعامل مع 

  !!النصوص، السلف احلقيقي موجود، ولكن الذين لبسوا قميص السلف ليسوا بسلفيني»
به متاما، وهو    الذيتعين السلف، السلف احلقيقي  فيجب حترير ماذا   ونعتز  تراثنا،  يف  به  نفتخر 

موقف يُظهر مدى دقة الذين اجتهوا هذا االجتاه الورع جدا، دقتهم يف فهم أين يقف العقل، وهؤالء  
ت  اآل تفسري  يف  دخلوا  الذين  معهم  وحدهم،  امليدان  يف  هم  ليسوا  ولكن  اإلسالم،  قلب  هم 

ات يف القرآن الكرمي    !!املتشا
  :نتوقف عند بعض اجلمل اليت جاءت يف حديث فضيلتهوهنا علينا أن 

  :أوًال 
  !!«إمنا األزهر ينتمي إىل السلف الصاحل» 

هم   من  الصاحل(والسؤال:  الدينية   ) السلف  املؤسسة  وهي  األزهر،  مؤسسة  إليه  تنتمي  الذي 
  الرمسية؟! 
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نيً    !!ا»اجلواب يف «
  : انيً 
مذهب    املذهب« الوسطي،  املذهب  وهو  ال األشعري،  ولون  ُ الذين  وهم  واجلماعة،  السنة 

  !!يُفوضون»
  والسؤال:

وقال  السنة،  أهل  هم  األشاعرة  أن  احلياة»،  «فقه  مج  بر من  حلقة  يف  فضيلته  ذكر  أن  سبق 
  حتديدا: 

  !«من هم أهل السنة إن مل يكن األشاعرة واملاتريدية هم أهل السنة»؟
م هم أهل السنة، قد ُوصفوا يف مراحل التاريخ مث قال: «هم أهل السنة، والذين يقولون اليوم إ

فضيلته   حديث  ذكرت  سبق أن  وقد  من كفرهم»،  اإلسالم  علماء  من  وكثري  وجمسمة،  مشبهة  م 
  كامال والرد عليه يف مقال:

  .عندما يصبح الكافر مؤمنا، حسب هوى املذهب»«
قة أهل السنة واجلماعة، وحتديدا هي فر   )الفرقة الناجية (من ذلك أن مؤسسة األزهر ترى أن    نفهم

الء هم قلب اإلسالم، كما ورد منها، وهم الذين ينتمون إىل املذهب األشعري، وهؤ   )صاحلالسلف ال(
  .)الثً (يف 

  ا:لثً 
متاما…، دقتهم يف فهم أين يقف العقل، «السلف احلقيقي ده شيء نفتخر به يف تراثنا، ونعتز به  

  ال: والسؤ ، وهؤالء هم قلب اإلسالم»
فضيلته: إن دقة   يقف    ) قيقيالسلف احل (ما معىن قول  فضيلته )العقل(يف فهم أين  ، ومعلوم أن 

  !املذهب األشعري؟ )السلف احلقيقي(يقصد بـ 
لدفاع عن الشبهات اليت ُوّجهت    )املعتزلة(عندما ظهرت   مع بداية القرن الثاين اهلجري، اهتمت 

مث بظهور    حاكما على صحة النقل،  )العقل(مساء هللا وصفاته احلسىن، وجعلت  إىل اإلسالم، وإىل أ
  ) املعتزلة (ظهرت أزمة التخاصم والتكفري بني  ، يف القرن الثالث اهلجري،  )هـ٢٤١ت  (أمحد بن حنبل  

  !!)احلنابلة (و
قائمة، وخصوصا الغالة منهم، واحنصر الفكر   ) احلنابلة (و  )املعتزلة (ولقد ظلت األزمة العقدية بني  

، وهل كالم هللا خملوق أم غري خملوق، ويف  )هالتجسيم والتشبي( المي، وتدين املسلمني، يف قضا  اإلس
، )هـ٣٢٤(وتويف عام    )هـ ٢٦٠(بو احلسن األشعري، الذي ولد عام  ظل هذه البيئة التخاصمية ظهر أ

  !!)احلنابلة (كهم وأخذ طريقا وسطا بينهم وبني ، مث تر )املعتزلة (وترىب فكر على أيدي 
صراع   حمل  اليت كانت  وصفاته،  تعاىل  هللا  أفعال  حول  العقدية  اخلالفات  تفاصيل  يف  أدخل  ولن 
وختاصم بني الفرق واملذاهب املختلفة، يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني، وما زالت إىل يومنا هذا، 
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العقل..،  وهل جيب أن خيضع النقل للعقل، أم العكس، وهل إذا تعارض النقل والعقل وجب تقدمي  
  !!فهذا حبر متالطم األمواج، ال قرار له

ا مّيزت املذهب األشعري عن  ولكن الذي يهمنا يف هذا السياق، هو بيان أن الوسطية اليت قيل أ
  :غريه من املذاهب العقدية، تكمن يف قوهلم

غري خملوقة، واملعتزلة  إذا كان احلنابلة يقولون: إن كالم هللا أزّيل، حىت حروف القرآن اعتربوها قدمية  
يقولون: إن كالم هللا حادث والقرآن حادث، فإن األشعرية يقولون إن حقيقة الكالم ليست احلروف  
لنفس اإلنسانية، فكالم هللا النفسي قدمي، والقرآن لذلك   واألصوات، بل هي الكالم النفسي القائم 

لى الكالم النفسي، واليت هي فعل القارئ، قدمي، أما احلروف واألصوات، أو القراءة، اليت هي داللة ع
  !!فمخلوقة 

مج    ويف ذلك يقول فضيلة الدكتور ، يف سياق حديثه  )فقه احلياة(أمحد الطيب، يف حلقة من بر
  :من كالم هللا )الطوائف الكالمية (عن موقف 

(أهل السنة  االعتزال واحلنابلة مذهبان متطرفان، يف الوسط جاء األشاعرة واملاتريدية، وهؤالء هم  «
من   القرآن،  معاين  فكل  النفس،  يف  هو  أساسا  عليه  نقول  الذي  هو  هللا  قالوا كالم  واجلماعة)…، 
ي…، إىل آخره، كل هذه معاٍن كانت وال تزال قائمة يف  أخبار، ومن وعد ووعيد، ومن أمر ومن 

و املعاين اجملردة اليت  ذاته تعاىل، ولذلك ُيسمونه «الكالم النفسي»، فكالم هللا هو الكالم النفسي، ه
  .تقوم بذات جمردة عن احلّسيات

ولكن، ومن منطلق سنة التخاصم والتكفري بني املذاهب العقدية املختلفة، جند أن معظم املذاهب 
افته، وأن ال   )الوسط(ما يدعيه أنصاره من أنه املذهب    العقدية هامجت املذهب األشعري، وبّينت 

  !!أساس له من الصحة 
، وقول األشعرية إن  )الم النفسي الك(على مسألة    )هـ٧٢٨ت(، رد ابن تيمية  )التسعينية (يف كتابه  

ت قرآنية منها قوله تعاىل   :األلفاظ واحلروف ليست كالماً، واستدالهلم على ذلك بعدة آ
َتَضرُّعًا»، «َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم   «َويـَُقولُوَن ِيف أَنُفِسِهْم»، «َواذُْكر رَّبََّك ِيف نـَْفِسكَ 

  !!ِبَذاِت الصُُّدوِر»، وبّني بطالن استدالهلم هذا
الكالم  (ن نقضوا مذهب األشعرية يف مسألة  فإذا نظر إىل احملور األساس، الذي استند إليه الذي

هم)النفسي تشبيه هللا خبلقه يف الكالم امللفوظ، الذي وقعت فيه   يقولون إن األشعرية فّروا من  ، وجد
  .املذاهب العقدية األخرى، ووقعوا يف نفس اإلشكال عندما شبهوا كالم هللا بكالم اإلنسان النفسي

األشعرية   ، وهو أحد علماء املذهب احلنبلي، أن)هـ٦٢٠ت  (ولذلك اعترب ابن قدامة العدوي،  
  :)روضة الناظر وجنة املناظر(فرقة مبتدعة، فقال يف 

ال« أنه  املبتدعة،  من  فرقة  لنفس،   وزعمت  قائم  معىن  الكالم  أن  على خياهلم  بناء  لألمر  صيغة 
والسنة  الكتاب  من  األشعرية  مذهب  بطالن  أدلة  بني  مث  والعرف»،  واللغة  والسنة  الكتاب  فخالفوا 

  !!واللغة والعرف 
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اع املذهيب بني العقل والنص، القائم بني أتباع الفرق واملذاهب العقدية املختلفة اليوم، متتد  إن الصر 
تكفريي، قام على   القرنني الثالث والرابع اهلجريني، وهو يف حقيقته صراع  ختالف يف اال جذوره إىل 

ويالت مذهبية للنصوص القر  أساسها من    آنية، قد حتدد علىمسائل الصفات اإلهلية، استنادا إىل 
  !!)السلف الصاحل(، ومن هم )الفرقة الناجية (هي 

األشعري(وإذا كان   البيئة )املذهب  هذه  وسط  اهلجريني،  والرابع  الثالث  القرنني  بني  ظهر  قد   ،
  :التخاصمية التكفريية، فمن حق كل مسلم أن يسأل

تفرق   بعد  ظهرت  اليت  العقدية،  واملذاهب  الفرق  حال  هو  هذا  وختاصمهم  إذا كان  املسلمني 
أ،  وتقاتلهم أي  فعلي  أتباع  إذن  يكون  منطقي،  أو  شرعي،  األشعري(ساس  الفرقة (هم    )املذهب 
لـ    )الناجية  الصاحلالسل(املتبعة  الدينية    )ف  العلوم  ىف  األساسي  املرجع  هي  األزهر  مؤسسة  وتكون 

بدعوى ،  ملذهبها ومعاقبة صاحبهواجلهة اليت من حقها مصادرة الفكر املخالف  ،  والشئون اإلسالمية 
لضرورة، أو ازدرى الدين اإلسالمي؟   !أنه خالف معلوما من الدين 

  
 !هل يمكن أن يتحول «الوحي اإللهي» إلى روايات؟

اجلرح   يف  املذهبية  ومدارسهم  البشر  الجتهادات  ختضع  ال  اإلهلية،  الشريعة  نصوص  حجية  إن 
ا   تقوم على تدوين النص التشريعي اإلهلي يف كتاب فور نزوله،  والتعديل، والتصحيح والتضعيف، أل

  .وهي سنة هللا مع مجيع األنبياء
ِحلَْ « رِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب  ُ النَِّبيَِّني ُمَبشِّ قِّ لَِيْحُكَم َبْنيَ  َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اهللَّ

   » ...النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه 
ذي قام الربهان اإلهلي قطعي لذلك حذر هللا الناس من نسبة أي قول إىل هللا أو إىل أنبيائه، غري ال

  :الثبوت على أنه من عند هللا، فتدبر
َْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ لَِيْشَرتُوا بِِه َمثَناً  ِ قَِليالً فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّا   فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب 

 » ِممَّا َيْكِسُبونَ  َكتَـَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َهلُمْ 
لقد جاء القرآن يكشف عما أصاب الكتب اليت نسبوها إىل هللا وإىل أنبيائه من حتريف وتزوير، 
ذه القضية، وبوجوب تدوين النص التشريعي اإلهلي فور نزوله، حتتاج إىل   ولكن يبدو أن قضية العلم 

ا غري مغيبة، أخلصت دينها هلل، تعلم معىن    أن يكون الكتاب منزال من عند هللا: قلوب حية، آليا
تِِه َولِيَـَتذَكََّر أُْوُلوا األَْلَبابِ  َ بـَُّروا آ  »«ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
  :إن ميثاق مجيع األنبياء والرسل، أال يقولوا على هللا إال احلق

َْخُ « َِِْْم َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب  ُذوَن َعَرَض َهَذا اَألْدَىن َويـَُقولُوَن َسيـُْغَفُر لََنا َوِإْن 
وَ  احلَْقَّ  ِإالَّ  اهللَِّ  َعَلى  يـَُقولُوا  ال  َأْن  اْلِكَتاِب  ِميثَاُق  َعَلْيِهْم  يـُْؤَخْذ  أَملَْ  َُْخُذوُه  ِمثْـُلُه  ِفيِه َعَرٌض  َما  َدَرُسوا 

اُر اآلِخَرُة َخْريٌ لِلَّذِ   »يَن يـَتـَُّقوَن أََفال تـَْعِقُلونَ َوالدَّ
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تيه الباطل  لذلك أمر هللا رسوله حممدا، عليه السالم، أن يدون نصوص آيته القرآنية يف كتاب، ال 
من بني يديه وال من خلفه، وجعله حجة على الناس إىل يوم الدين، ومل جيعل ذلك لغريه من الكتب 

األنبياء إىل  والقصاصون  الرواة  نسبها  ألحكام    اليت  واملبني  املكمل  الوحي  ا  أ ادعوا  مث  والرسل، 
 .الكتاب

ع النيب اخلامت، يرثون  ، فهل بّني هللا أن أتبا )كتاب هللا(يرثه املسلمون جيال بعد جيل هو    إن الذي
عتبارها )كتاب هللا(كتا مع   !اليت يكفر منكرها؟ )السنة النبوية (، حيمل أحاديث النيب، 

  اجلواب: 
يرثه إن   الذي  أن  القطعية،  لداللة  يف كتابه،  تعاىل  هللا  عليه  نص  والذي  منلكه،  الذي  الدليل 

 :املسلمون إىل يوم الدين، هو الكتاب الذي أنزله على رسوله حممد، عليه السالم، فتدبر
لِ  ظَاِملٌ  ُهْم  َفِمنـْ  َ ِعَباِد ِمْن  َنا  اْصَطَفيـْ الَِّذيَن  اْلِكَتاَب  أَْوَرثـَْنا  َساِبٌق «ُمثَّ  ُهْم  َوِمنـْ ُمْقَتِصٌد  ُهْم  َوِمنـْ نَـْفِسِه 

ِِْذِن اهللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ  خلَْْريَاِت  ِ« 
  ، هو النص اإلهلي الوحيد الذي أمر هللا النيب، والناس مجيعا، التمسك به:)كتاب هللا( إن

لَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك ِإنََّك  ِ  َعَلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم»«فَاْسَتْمِسْك 
مر هللا املسلمني التمسك إال بكتاب هللا، وإال قولوا لنا   إن النيب مل يؤت كتا مع كتاب هللا، ومل 

  !عند أي فرقة من الفرق اإلسالمية جند كتاب األحاديث النبوية اليت أمر هللا اتباعها؟
  :وهللا تعاىل يقول لرسولهمث أين الربهان اإلهلي على وجوب اتباع هذا الكتاب، 

َناُهْم اْلِكتَ * « اَب يـَْعَلُموَن  أَفـََغْريَ اهللَِّ أَبـَْتِغي َحَكماً َوُهَو الَِّذي أَنَزَل إِلَْيُكْم اْلِكَتاَب ُمَفصَّالً َوالَِّذيَن آتـَيـْ
حلَْقِّ َفال َتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْمَرتِيَن»   أَنَُّه ُمنَـزٌَّل ِمْن َربَِّك «ِ

  ْت َكِلَمُة َربَِّك ِصْدقاً َوَعْدالً ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم» «َوَمتَّ * 
   َخيُْرُصوَن» «َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن ِيف اَألْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اهللَِّ ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ * 

، اليت محلت نصوص الشريعة اإلهلية إىل العاملني، لذلك كان )اآلية القرآنية (و  ه  )كتاب هللا(إن  
ا، فتدبر ته، أو استهزأ   :هو الكتاب الوحيد الذي يكفر من أنكر آية من آ

َا  « ِت اهللَِّ ُيْكَفُر ِ َ ْعُتْم آ َا َفال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ ِ َوُيْستَـْهزَأُ 
يعًا»  َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه ِإنَُّكْم ِإذاً ِمثْـُلُهْم ِإنَّ اهللََّ َجاِمُع اْلُمَناِفِقَني َواْلَكاِفرِيَن ِيف َجَهنَّمَ   مجَِ

ت   َا ومل يبني هللا تعاىل ماذا يفعل املؤمنون، إذا مسعوا روا يديهم، «ُيْكَفُر ِ احملدثني، اليت صنعوها 
َا»  ِ لرسل، يعين اإلميان مبا نسبه رواة الفرق واملذاهب املختلفة ،  َوُيْستَـْهزَأُ  أما أن يقال: إن اإلميان 

مل   ادعاء  فهذا  والتضعيف،  والتصحيح،  والتعديل،  اجلرح  يف  مدرسته  حسب  ت، كل  روا من  إليهم 
  !رون مضت، أن يقيموا الدليل على صحتهيستطع أصحابه، عرب ق

ته:   إن «كتاب هللا»، كتاب أحكمت آ
َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبٍري» *  تُُه ُمثَّ ُفصِّ َ   «الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آ
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  :كتاب خيرج الناس من الظلمات إىل النور
ِِْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيِز اْحلَِميِد»«الر ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمْن الظُّ *    ُلَماِت ِإَىل النُّوِر 

  :كتاب فيه بيان لكل شيء
َعَلى َهُؤالء َونـَزَّْلَنا عَ * « َنا ِبَك َشِهيداً  َعَلْيِهْم ِمْن أَنُفِسِهْم َوِجئـْ َلْيَك َويـَْوَم نـَبـَْعُث ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيداً 

َيا  »ً ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ اْلِكَتاَب تِبـْ
يكون   وأن  َهُؤالء»،  َعَلى  قومه: «َشِهيداً  على  رسوله  بشهادة  تعاىل  هللا  إخبار  بني  العالقة  تدبر 

ً ِلُكلِّ َشْيٍء» َيا  موضوع هذه الشهادة هو حمتوى الكتاب، والذي من صفاته: «تِبـْ
سم  لشهادة يشفإذا كان موضوع هذه ا نيا  ، القتضى  )األحاديث النبوية (مل نصا تشريعا إهليا 

األمر أن تدّون هذه األحاديث يف عصر الرسالة، كما وكيفا، وحيفظها هللا تعاىل، لتتساوى حجيتها 
 .مع حجية كتاب هللا، وبذلك تتحقق الشهادة على وجهها الكامل التام

شهادة رسول هللا، عليه   يعلمون حدوده وعدد  إن  السالم، كانت على نٍص حاضٍر أمام الناس، 
كلماته، وال شك أن هذا النص قد بلغه رسول هللا من غري نقص وال حتريف، ليقوم املسلمون على 
جيد   فال  حكمة احلفظ اإلهلي هلذا النص،  العاملني، وهنا تظهر  على  م  شهاد بتفعيل  هذا األساس، 

  .فيه إىل يوم الدين املشهود عليهم جماال للطعن
ت القرآنية منها قوله تعاىل   :ولقد بّني هللا خصائص هذا الكتاب املنزل يف كثري من اآل

حلَْقِّ لِيـُثـَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَني»* « ِ   ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك 
» ا*  َأْحَسَن  نـَزََّل   ُ تَِلُني اهللَّ ُمثَّ  ُْم  َرَّ َخيَْشْوَن  الَِّذيَن  ُجُلوُد  ِمْنُه  تـَْقَشِعرُّ  َمثَاِينَ  اً  ُمَتَشاِ  ً حلَِْديِث ِكَتا

ُْم ِإَىل ِذْكِر اهللَِّ    » ... ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوُ
ٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ * « َ َاٌت»ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آ   اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِ
تِِه يـُْؤِمُنونَ * « َ حلَْقِّ فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَد اهللَِّ َوآ ِ ُلوَها َعَلْيَك  ُت اهللَِّ نـَتـْ َ  »تِْلَك آ
تيه العوج، كيف وهو اهلادي إىل صراط هللا املستقيم؟)كتاب هللا(إن    !، يستحيل أن 
 »نَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَملْ َجيَْعْل َلُه ِعَوَجااْحلَْمُد هللَِِّ الَِّذي أَ «

م اختذوه مهجورا، وال نرى دليال )كتاب هللا(إن   ، هو الكتاب الذي سيشتكي رسول هللا قومه أ
م هجروا األحاديث اليت نسبها رواة الفرق اإلسالمية إليه،   واحدا فيه، أن الرسول سيشتكي قومه أ

  :السياق القرآين احملكمفتدبر هذا 
َتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال « َ لَيـْ ً   - َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى َيَدْيِه يـَُقوُل  ْذ ُفال َتِين َملْ َأختَِّ َ َويـَْلتا لَيـْ
َ َربِّ    -  ِلِإلنَساِن َخُذوالً  َلَقْد َأَضلَِّين َعْن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين وََكاَن الشَّْيطَانُ   - َخِليالً  َوقَاَل الرَُّسوُل 

  » ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً 
إنه ال يصح إسالم املرء، إال إذا كان على علم خبصائص الوحي اإلهلي، وأنه يستحيل أن ينزل هللا  

 :، فتدبرعلى رسوله نصوص شريعة على غري صفة احلق الذي نزل به القرآن
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َا يـََتذَكَُّر أُْوُلوا األَْلَبا« َا أُنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإمنَّ  » بِ أََفَمْن يـَْعَلُم أَمنَّ
لَِّذي أُوِحَي ِإلَْيَك ِإنََّك َعَلى ِصرَاطٍ  ِ  مُّْسَتِقيٍم»، ليس معناه وحي قالوا: إن قوله تعاىل «فَاْسَتْمِسْك 

 !، القولية والفعلية والتقريرية )السنة (فقط، وإمنا أيضا وحي  )لكتابا(
ئمة السلف واخللف أنه  املدون يف كتاب، والذي ادعى أ  )النص التشريعي(نقول: إن احلديث عن  

وحي   ووحي  )الكتاب(نصان:  النص  )السنة (،  هذا  أمجله  ما  أداء  عن كيفيات  حديثنا  وليس   ،
 !، كالصالة مثال)منظومة التواصل املعريف(، هذه الكيفيات اليت نقلتها لنا  التشريعي من أحكام

تعاىل النص التشريعي اإلهلي فقط، قال    )الكتاب(حي  ، على مر الرساالت، يف و لقد حصر هللا 
  تعاىل: 

َّ َال ُنِضيُع َأْجَر  ْلِكَتاِب َوأَقَاُموا الصََّالَة ِإ ِ ُكوَن    اْلُمْصِلِحَني» «َوالَِّذيَن ُميَسِّ
  :، فتدبر)السنة القولية (البشر، مل يكن من هذه الطرق وحي ويف سياق بيان طرق كالم هللا مع 

ِِذْ « ُ ِإالَّ َوْحياً أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب أَْو يـُْرِسَل َرُسوالً فـَُيوِحَي  نِِه َما َيَشاُء  َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اهللَّ
 ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم»

بّني   ولقد  ملك،  رسال  أو  حجاب،  وراء  من  أو  وحيا،  يكون  أن  إما  البشر،  مع  هللا  إن كالم 
  سبحانه أن الكالم مع نبيه اخلامت كان وحيا، فقال بعدها:

« َنا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن أَْمِرَ   «وََكَذِلَك أَْوَحيـْ
  :هامث حدد طبيعة هذا الوحي بقوله تعاىل بعد

َوِإنَّ «  َ ِعَباِد ِمْن  َنَشاُء  َمْن  ِبِه  َِْدي  نُوراً  َجَعْلَناُه  َوَلِكْن  اِإلميَاُن  َوال  اْلِكَتاُب  َما  َتْدرِي  َك َما ُكْنَت 
 »لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

  : وبّني أن الرسول امللك الذي توىل عملية إنزال هذا الكتاب هو الروح األمني
بِِلَساٍن   - َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمْن اْلُمنِذرِيَن    - نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمُني    - تَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني  َوِإنَُّه لَ «

 »َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ 
  كما بّني أن اسم هذا الروح األمني هو جربيل، عليه السالم، فقال تعاىل: 

فَِإنَّهُ  ِجلِْربِيَل  َعُدّواً  َمْن َكاَن  َوُبْشَرى    «ُقْل  َوُهًدى  َيَدْيِه  َبْنيَ  ِلَما  ُمَصدِّقاً  اهللَِّ  ِِْذِن  قـَْلِبَك  َعَلى  نـَزََّلُه 
  » لِْلُمْؤِمِننيَ 

ر  مع  للكالم  طرقا أخرى  هناك  شك أن  طريق  وال  غري  هللا،  تتعلق  )النص القرآين(سول  ، ولكنها 
نزول   يسبق  فقد  التنزيل،  عصر  وأحداث  القرآين(مبواقف  بظروف    ) النص  يتعلق  بشيء  النيب  إعالم 

من هذه   )النص القرآين(نزيل، مث ما شاء هللا أن يتضمنه  املرحلة االنتقالية التشريعية اخلاصة بعصر الت
  .املرحلة ينزل به وحي قرآين 
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  مثال ذلك قول هللا تعاىل:
َلَفِشْلُتْم َولَتَـَناَزْعُتْم ِيف اَألْمِر َوَلِكنَّ  «ِإْذ   َوَلْو أَرَاَكُهْم َكِثرياً  ِيف َمَناِمَك قَِليالً   ُ اهللََّ َسلََّم ِإنَُّه  يُرِيَكُهْم اهللَّ

 »َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ 
أوال رؤ منامية، مث نزلت بعدها هذه اآلية مبوضوع ، والعربة    فقد أرى هللا تعاىل نبيه حممداً  الرؤ

وقد   لصحبه،  الرؤ  هذه  تفصيالت  السالم،  عليه  النيب،  حيكى  وقد  هلا،  تفصيلي  بيان  دون  منها، 
وإال  االتباع،  واجب  إهليا  تشريعيا  نصا  ليست  بشرية،  ت  األجيال كروا تتناقلها  مث  بينهم،  تنتشر 

 !حلفظها هللا يف كتاب واحد كما حفظ كتابه
خلروج معه، فقال تعاىلولقد أعلم هللا رسوله حب  :ال املنافقني، وأمره أال يسمح هلم 

ا َكالَم اهللَِّ ُقْل َسيَـُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا انطََلْقُتْم ِإَىل َمَغاِمنَ لَِتْأُخُذوَها َذُروَ نـَتَِّبْعُكْم يُرِيُدوَن َأْن يـَُبدِّلُو «
ُ ِمْن قَـ   » ْبُل َفَسيَـُقولُوَن َبْل َحتُْسُدونـََنا َبْل َكانُوا ال يـَْفَقُهوَن ِإالَّ قَِليالً َلْن تـَتَِّبُعوَ َكَذِلُكْم قَاَل اهللَّ

ويتضح من سياق اآلية، أنه حدثت حوارات بني الرسول واملنافقني، مث أنزل هللا بعدها وحيا قرآنيا  
 .مبا شاء أن تتضمنه رسالته اخلامتة من أحداث عصر الرسالة 

تفصيالت مواقف وأحداث عصر التنزيل، وتداولتها ألسنتهم على مر العصور،  فإذا نقل الصحابة  
ا احملدثون كٌل حسب مدرسته يف اجلرح والتعديل،  ونقلها عنهم آخرون، مث جاء عصر التدوين، ودّو

 !والتصحيح والتضعيف، فكيف تكون نصا تشريعيا إهليا؟
صاحبهم   فهو  قومه،  بني  عمره  هللا  رسول  مكث  وعلموا  لقد  حديثه  وعرفوا  جيدا،  عرفوه  الذي 

لضالل والغواية؟ موه   !أسلوبه، فلماذا مل يصدقوه، وا
َهَوى   « َغَوى    - َوالنَّْجِم ِإَذا  َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما  َعْن اْهلََوى    - َما  يـَْنِطُق  ُهَو ِإالَّ َوْحٌي    - َوَما  ِإْن 
 » َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى - يُوَحى 

ام أو تكذيب أو إعراض من قومه، سواء كان  مل تكن أح م موضع ا اديث النيب يف يوم من األ
ذلك قبل بعثته أو بعدها، فمىت حدث هذا التكذيب، وهذا اإلعراض، وإىل أي شيء يعود الضمري 

 !«هو» يف قوله تعاىل: «ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى»؟
على هللا ورسوله    رج على لسان النيب، هؤالء افرتواإن الذين جعلوا هذا الضمري يعود إىل كل ما خ

وجعلوا   البشرية (الكذب،  على    )الرواية  اإلهلية (حاكمة  مذاهبهم  )اآلية  خلدمة  هللا  وحّرفوا كالم   ،
 » !ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى«العقدية، وسفكوا الدماء بغري حق، حتت راية: 

ورسو  به،  املنطوق  إىل  عائد  الضمري «هو»  بـ  إن  نطق  عندما  إال  والغواية  لضالل  يتهم  مل  هللا  ل 
ذا القرآن عن   «النص القرآين»، وأعلن أنه رسول رب العاملني، ولذلك نزل القرآن يُبّني أنه مل ينطق 

 » .هواه «َوَما يـَْنِطُق َعْن اْهلََوى»، وإمنا عن وحي من هللا تعاىل: «ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى
تصرفات النيب اليومية، غري اليت كانت بوحي قرآين، ختضع للقانون البشري، وقد أشار لقد كانت  

ت منها قوله تعاىل    :القرآن إىل ذلك يف كثري من اآل
َِْت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة» * «   َوَما َكاَن لَِنِيبٍّ َأن يـَُغلَّ َوَمن يـَْغُلْل 
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ُ يُرِيُد اْآلِخَرَة» «َما َكاَن لَِنِيبٍّ َأن َيُكوَن لَ *  نـَْيا َواهللَّ   ُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثِخَن ِيف اْألَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ
 » .«َ أَيـَُّها النَِّيبُّ اتَِّق اهللََّ َوَال ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنيَ  *

ديث بني أهل البيت، وال لقد أفشت إحدى أزواج النيب حديثا دار بينها وبينه، مث انتشر هذا احل 
شك أنه قد أخذ مساحة زمنية يتداول فيها، وأعلم هللا النيب مبا حدث، مث أنزل بعدها وحيا قرآنيا مبا  

  :شاء سبحانه أن يشمله «النص القرآين» من أخبار عصر التنزيل، فقال تعاىل
ُ َلَك تَـ * « ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ َ أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَّرُِم َما َأَحلَّ اهللَّ َتِغي َمْرَضاَة أَْزَواِجَك َواهللَّ   »بـْ
ُ َعَلْيِه َعرََّف بـَعْ * « َضُه َوَأْعَرَض َعْن  َوِإْذ َأَسرَّ النَِّيبُّ ِإَىل بـَْعِض أَْزَواِجِه َحِديثاً فـََلمَّا نـَبََّأْت بِِه َوَأْظَهَرُه اهللَّ

 » َبَأَك َهَذا قَاَل نـَبََّأِين اْلَعِليُم اْخلَِبريُ بـَْعٍض فـََلمَّا نـَبََّأَها ِبِه قَاَلْت َمْن أَنْـ 
بعض  من  حدث  مبا  رسوله  «نبأ»  هللا  أن  علمنا  اْخلَِبُري»،  اْلَعِليُم  «نـَبََّأِين  تعاىل:  قوله  تدبر  فإذا 
أزواجه، بطريقة من طرق الكالم غري الوحي القرآين، ومل يُفّصل هذا «النبأ» يف كتابه، فهل إذا تداول  

التدوين، الصحاب عصر  إىل  وصلت  حىت  الرواة  ألسن  تناقلتها  مث  النيب،  أزواج  عن  نقال  تفصيالته،  ة 
ا احملدثون يف الكتب، أصبحت نصا تشريعيا إهليا واجب االتباع؟  !ودّو

 !إذن فكيف يكون كل ما نطق به النيب وحيا إهليا؟
ف للنص القرآين، ذلك أن  إن الالفت للنظر، أن اهلوى املذهيب كان حاكما على فهم أئمة السل

ت سورة النجم، للمؤمنني، وإمنا خاطب املكذبني الذين مل تكن  هللا تعاىل مل يوجه خطابه أصًال يف آ
  .قضيتهم مع رسول هللا أحاديثه، وإمنا كانت قضيتهم ما نطق به من قرآن، وقال إنه من عند هللا

لسانه يف عصر الرسالة،    على، الذي خرج  )النيبحديث  (لى أساس هذا اهلوى املذهيب حتول  وع
صححه   والذي  البعض،  وضّعفوا  البعض،  احملدثون  صحح  ت،  روا فهل  إىل  آخرون،  ضعفه  البعض 

 !، أن نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه؟) الوحي اإلهلي(من طبيعة 
أن   إنسان  أي  يستطيع  حبيث  وكيفا،  رسوله، كما  على  املنزل  الوحي  طبيعة  تعاىل  هللا  حدد  لقد 

 :عرف بعضه من كله، فقال تعاىليت
رٌِك بـَْعَض َما يُوَحى ِإلَْيَك َوَضاِئٌق ِبِه َصْدُرَك َأْن يـَُقوُلوا َلْوال أُنزَِل َعَلْيِه َكنٌز أَْو َجاءَ « َ  َمَعُه فـََلَعلََّك 

ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ  َا أَْنَت َنِذيٌر َواهللَّ  »َمَلٌك ِإمنَّ
رِ   ٌك بـَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك»تدبر قوله تعاىل: «َ

ا هي  إين عندما بيّنت يف دراسة علمية أن الشريعة اإلسالمية اليت أمر هللا اتباعها كٌل ال يتجزأ، وأ
 وتعرضت لألذى. اليت أنزهلا هللا يف كتابه، أوصى جممع البحوث اإلسالمية مبصادرة هذه الدراسة، 

ا يف  اإلسالمي  الفكر  أزمة  حصروا  الذين  الفرق  إن  من  فرقة  أمهات كتب  محلته  الذي  لباطل 
اإلقناع يف حل ألفاظ  (لدينية هلذه الفرقة، أو يف كتاب اإلسالمية، أو يف املناهج اليت تدرسها املؤسسة ا

، الذي خيرج علينا بني فرتة وأخرى على القنوات الفضائية، هؤالء تصوروا أن تنقية أمهات  )أيب شجاع
ا الدينية، من  كتب الفرقة اليت ينتمون إليها، واملناهج اليت   الباطل الذي    )البعض (ُتدّرس يف مؤسسا

ا، هو الذي سينقذ الفكر اإلسالمي من أزمته  !!أصا
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الفكر   مصيبة  على إن  للوقوف  صيله،  يف  وإمنا  تنقيته،  يف  وال  جتديده  يف  ليست  اإلسالمي 
ت مذهبية، يدافع عنها   )وحي اإلهليال(إلسالم التفرق يف الدين، وحتويل  حقيقته، وهل من ا إىل روا

  !أهل احلديث، ويهامجها املفكرون املنتمون إىل نفس الفرقة اليت ينتمي إليها أهل احلديث؟
ُ َعَلى َبَشٍر مِّن َشْيٍء ُقْل َمْن أَنَزَل اْلِكَتاَب   ِه الَِّذي َجاَء بِ َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَالُوا َما أَنَزَل اهللَّ

َا َوُختُْفوَن َكِثريًا َوُعلِّْمُتم مَّا ملَْ تـَْعَلُموا ؤُُكْم ُقِل   ُموَسى نُورًا َوُهًدى لِّلنَّاِس َجتَْعُلونَُه قـَرَاِطيَس تـُْبُدوَ َ أَنُتْم َوَال آ
ُ ُمثَّ َذْرُهْم ِيف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبونَ   »اهللَّ

 
 يتخاصمون ويتقاتلون .. ثم . المسلمون يقولون اهدنا الصراط المستقيم

رَاَط اْلُمْسَتقِ  َ الصِّ م أن يهديهم إىل صراطه املستقيم: «اْهِد يَم»، صراط  عندما يدعو املسلمون ر
»، هل يعلمون   َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ َغْريِ اْلَمْغُضوبِ يَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم»، «ِصرَاَط الَّذِ أوليائه الصاحلني: «

 !الصراط، وكيف يصلون إليه؟ما هو هذا 
خما تعاىل  قوله  ومنها  وموضوعه،  املستقيم،  الصراط  معىن  ت  اآل من  يف كثري  القرآن  بّني  طبا  لقد 

السالم: « عليه  حممدا،  َلذِْكٌر رسوله  َوِإنَُّه  مُّْسَتِقيٍم.  ِصرَاٍط  َعَلى  ِإنََّك  ِإلَْيَك  أُوِحَي  لَِّذي  ِ فَاْسَتْمِسْك 
 .َوَسْوَف ُتْسأَلُوَن» لََّك َوِلَقْوِمكَ 

بّينت   يتحول  وقد  أن  استحالة  سابق،  مقال  اإلهلي(يف  هو   )الوحي  تعاىل  هللا  ألن  ت،  روا إىل 
ذا الوحي، وشهد للرسول برسوخه وثباته يف العمل به، وهذا ما أفاده حرف   لتمسك  الذي أمر 

   .ِقيٍم»االستعالء «على» يف قوله تعاىل: «ِإنََّك َعَلى ِصرَاٍط مُّْستَ 
ت، لقوله تعاىل: )الذكر احلكيم(أن يتحول يل ستح ي   إىل روا

  ُتْسأَلُوَن» «َوِإنَُّه َلذِْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف 
هذا   جعل  هللا  صحت   )الذكر (وأن  ت، إن  مرو إىل  يتحول  فكيف  اآلخرة،  يف  السؤال  موضوع 

 !عند فرقة مل تصح عند أخرى؟
يعلم   أن  املستقيم،  هللا  صراط  إىل  اإلنسان  هداية  عليها  تقوم  اليت  املنطقية،  القرآنية  القاعدة  إن 

ال  وحده  تعاىل  فاهلل  يـَْهِديِن»،  فـَُهَو  َخَلَقِين  تعاىل: «الَِّذي  قوله  معىن  صراطه  اإلنسان  إىل  يهدي  ذي 
ليات التفك ، )آليات عمل القلب(ر والتعقل والتدبر والنظر،  املستقيم، وكما خلقنا بفطرة إميانية، و

علينا أن نتعرف دالئل وحدانيته، بتفعيل هذه الفطرة، وهذه اآلليات، للوقوف على الطريق اهلادي إىل 
 .صراطه املستقيم

الشرائع املنسوبة إىل هللا تعاىل، وكل فريق يّدعي أن فرقته لقد ولد اإلنسان وسط عامل تعددت فيه  
هلم كيف  يُبّني  أن  دون  الناس  تعاىل  هللا  يرتك  أن  ميكن  فهل  الشرائع،  أصح  شريعته  وأن  الناجية، 

ءهم من تدين مذهيب؟  !الوصول إىل صراطه املستقيم، وما جيب عليهم فعله مع ما وجدوا عليه آ
قامة الرباهني الدالة على إن اهلداية هي الداللة إىل  طرق العلم املوصل إىل احلق، ويبدأ العلم احلق 

الوحدانية، وعلى صدق النبوة، وصدق ما أرسله هللا من كتب إىل الناس، وقد كانت الرباهني الدالة  
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على صدق النبوة حسية، تشاهدها األعني، وتنتهي مبوت الرسل، مث جاء النيب اخلامت بكتاب حيمل 
والنظر،  برهان   والتدبر  والتعقل  التفكر  ليات  القلوب  تراه  الذي  الربهان  هذا  ذاته،  يف  نبوته  صدق 

  .وتستمر فاعليته بني الناس إىل يوم الدين
إنين يف القرن اخلامس عشر اهلجري، أشهد أن «ال إله إال هللا»، وأن هذا القرآن الذي بني أيدينا  

 ) آيته القرآنية (ي ورد ذكره يف هذا القرآن، حق، و  حممدا، الذاليوم هو كالم هللا يقينا، وأن رسول هللا
الدينية  م  ومرجعيا املختلفة،  السلف  أئمة  مذاهب  عن  بعيدا  حق،  نبوته  صدق  على  الدالة 

 !املتخاصمة 
أنواع اهلدى اليت حتتاج إليها البشرية على مر العصور، فجمعت  )اآلية القرآنية (لقد َمجََعت نصوص 

الوحداني وآليات دالئل  السابقة،  األمم  وأخبار  الشريعة،  وأحكام  اإلميان،  وأصول  النبوة،  وصدق  ة، 
هللا   صراط  إىل  اهلادي  والتفكري  والنظر  واالستنباط،  االستدالل  طرق  إىل  وإرشادها  القلوب  تنوير 

  .املستقيم
الشريعة اليت محلها  ، بني حجية كتاب هللا، وأحكام  )اآلية القرآنية (ولقد ربطت كثري من نصوص  

فقال   الرسل،  على  اإلهلي  الوحي  ا  نزل  متكاملة،  مرتابطة  إميانية  منظومة  ا  أ لبيان  الكتاب،  هذا 
  :تعاىل
ِحلَْ « رِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب  ُ النَِّبيَِّني ُمَبشِّ ُكَم َبْنيَ  قِّ لَِيحْ َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اهللَّ

ُُم اْلبَـيَِّناُت بَـ  ْ نَـُهْم فـََهَدى النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمن بـَْعِد َما َجاَء ْغًيا بـَيـْ
ُ يـَْهِدي مَ  ِِْذنِِه َواهللَّ ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن احلَْقِّ    .ن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم»اهللَّ

» تعاىل:  هللا  قال  َمَعهُ لقد  حلَْقِّ َوأَنَزَل  ِ اْلِكَتاَب  أن  ُم  لبيان  الكتاب»،  عليهم  «وأنزل  يقل  ومل   ،«
تيها الباطل،   «الوحي»، و«الكتاب»، و«النبوة»، و«املنزل»، وحدة مرتابطة متكاملة يستحيل أن 

م نزلوا مع «الكتب»: «ة ُتصور «األنب وجاء بيان ذلك بصورة بالغي   .َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب»ياء» وكأ
فكيف يقبل أئمة السلف واخللف، أن ختتلف طبيعة وحي «الكتاب»، عن وحي «النبوة» فيكون  
سم «الُسنة النبوية»، ظين الثبوت  الوحي األول قطعي الثبوت عن هللا، ويكون الثاين، الذي ومسوه 

 !الرواة الذين نقلوه، وليس حىت عن النيب الذي يّدعون اتباع ُسنته؟عن 
وتدبر قوله تعاىل: «لَِيْحُكَم َبْنيَ النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه»، فإذا كان الوحي اإلهلي وْحَيني، فلماذا مل 

ت( الذي ستدّون فيه    )الكتاب( اسم  يذكر هللا تعاىل ، املكمل لـ  ) نبوية الُسنة ال( الوحي الثاين،    )مرو
حممد،   رسوله  على  أنزله  الذي  «الكتاب»  اسم  فقط  وذكر  حفظه،  وآليات  القرآن»  «أحكام 

  بعد وفاة النيب، فقال تعاىل: وخصائصه، وأن هذا الكتاب هو الذي سريثه املسلمون
»؟« َ َنا ِمْن ِعَباِد  !ُمثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ

ت   ، اهلادي إىل صراط هللا املستقيم، وقد بّني  )الوحي اإلهلي(من    )الُسنة النبوية (كيف تكون مرو
االختالف عند  أنه  تعاىل  نتخذ    هللا  أن  علينا  الدين،  مسائل  هللا(يف  هذا    ) كتاب  إلزالة  مرجعا 

  االختالف، فقال تعاىل: 
حلَْقِّ  ِ   لَِيْحُكَم َبْنيَ النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه»«َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب 
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  مث قال بعدها:
نَـُهْم»؟ ُُم اْلبَـيَِّناُت بـَْغًيا بـَيـْ ْ  !«َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمن بـَْعِد َما َجاَء

فاخ م  البغي أفسد قلو فيه، ولكن  خيتلفوا  الكتاب» ما كان هلم أن  تلفوا: «ِمن  إن الذين «أوتوا 
وذهبوا  الدين،  يف  وتفرقوا  حممد  هللا  رسول  أتباع  اختلف  وقد  نَـُهْم»،  بـَيـْ بـَْغًيا  اْلبَـيَِّناُت  ُُم  ْ َجاَء َما  بـَْعِد 
ا من سلطان، كانت سبًبا يف تفرقهم وختاصمهم وتقاتلهم، وهللا   يصنعون مصادر تشريعية ما أنزل هللا 

  تعاىل يقول بعدها:
ُ ا ُ يـَْهِدي َمن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم»«فـََهَدى اهللَّ ِِْذنِِه، َواهللَّ   لَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن احلَْقِّ 

 !فهل اهتدى أتباع الفرق اإلسالمية إىل صراط هللا املستقيم؟
أت هم  آَمُنوا»  الَِّذيَن   ُ اهللَّ تعاىل: «فـََهَدى  قوله  يف  آمنوا»،  الذين  إن «الذين  حممد،  اخلامت  النيب  باع 
م مهيمنا على الكتب السابقة، فقال تعاىل يف موضع آخر:    جعل هللا كتا

حلَْقِّ ُمَصدِّقًا لَِّما َبْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه» ِ   «َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب 
  ، فقال تعاىل:وجعله مبيًنا ملا اختلف فيه أصحاب هذه الكتب

َ َهلُُم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه، َوُهًدى َوَرْمحًَة لَِّقْوٍم يـُْؤمِ   ُنوَن»«َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتـَُبنيِّ
لقد جاء النيب اخلامت حممد، عليه السالم، إلبطال التفرق يف الدين، الذي حيدث دائما بعد وفاة 

مَ  بـَْعِد  التفرق: «َوَال  الرسل، «ِمن  هذا  من  أمته  حيذر  أن  هللا  وأمره  نَـُهْم»،  بـَيـْ بـَْغًيا  اْلبَـيَِّناُت  ُُم  ْ َجاَء ا 
َفرُِحوَن»، َلَدْيِهْم  ِمبَا  ِحْزٍب  ِشيَـًعا ُكلُّ  وََكانُوا  ِدينَـُهْم  فـَرَُّقوا  الَِّذيَن  ِمَن  اْلُمْشرِِكَني.  ِمَن  فهل    َتُكونُوا 

 !رسوله، ومل يتفرقوا يف الدين؟استجاب املسلمون وأطاعوا هللا و 
م املستقيم، وأخرجوهم من الظلمات إىل النور، أم كانوا   وهل هدى املسلمون الناس إىل صراط ر
م، واتباعهم   جرهم كتاب ر سببا يف صّدهم عن هذا الصراط، وأخرجوهم من النور إىل الظلمات، 

 !دينا غري الدين الذي أمر هللا اتباعه؟
جر كتاب هللا، فيذهب كل فريق يف حتريف أصول الدين إن   االختالف والتفرق يف الدين يبدأ 

ت وفتاوى أئمة املذهب، بدعوى   ويلها خلدمة مذهبه العقدي والتشريعي، استنادا إىل مرو اإلهلي و
تع هللا  يُبّني  الذي  الوقت  يف  ألحكامه،  واملكملة  للقرآن،  املبينة  النبوية»  «الُسنة  ا  أن  أ للناس،  اىل 

  مهمة رسوله الرئيسية هي:
ِِْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَاِط اْلعَ    زِيِز اْحلَِميِد»«الر ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر 

اْحلَِمي اْلَعزِيِز  إىل «ِصرَاِط  اهلداية  أن  علموا  واخللف  السلف  أئمة  أن  ِِ ولو  » إال  تكون  ال  ْذِن  ِد» 
ت(َرِِّْم»، ما اّدعوا أن   الفرق واملذاهب املختلفة «وحي يوحى»، وهم يشهدون ويعلمون أن   )مرو

فرتاء الكذب عليه؟ ها من بني يديها ومن خلفها، فأين «إذن هللا» الذي مسح هلم   !الباطل آ
الظُُّلَما الناس «ِمَن  إخراج  هي  الكتاب  إنزال  علة  هللا «الظُُّلَماِت» إن  مجع  ولقد  النُّوِر»،  ِإَىل  ِت 

ا تعرب عن السبل املتفرقة، وأفرد «النُّور» ألنه يعرب عن صراطه املستقيم، «ِصرَاِط اْلَعزِيِز اْحلَِميِد»،   أل
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الوقت  نفس  يف  وهم  اْلُمْسَتِقيَم»،  رَاَط  الصِّ  َ ار: «اْهِد ليل  ويقولون  م،  ر املسلمون  حيمد  فكيف 
  !صرون على تفرقهم يف الدين، وختاصمهم وتقاتلهم؟ي

لقد خاطب هللا الكافرين بنبوة حممد، عليه السالم، املعاصرين له، بقوله تعاىل: «وََكْيَف َتْكُفُروَن  
لظرفية فقال تعاىل: »، مث جاء بعدها  ُت اهللَّ َ لرسول  «َوِفيُكْم َرُسولُُه»، لبيان أن ا  َوأَنُتْم تـُتـَْلى َعَلْيُكْم آ

هللَِّ فـََقْد  ِ قد جاء بكتاب، محل الربهان على صدق نبوته يف ذاته، لذلك قال بعدها: «َوَمن يـَْعَتِصم 
 .ُهِدَي ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم» 

هلل ورسوله، ألن االعتصام غري الطاعة، فاالعتصام ال يكون إال   إن هللا تعاىل مل يقل: ومن يعتصم 
لتمسك بكل ما خرج على لسان  للنص املنزل، الذي أمر  مر هللا الناس  هللا التمسك به واتباعه، ومل 

فقال   حجيته،  على  الربهان  وأقاموا  عليه،  أنزله  الذي  الكتاب  يف  الرسول  بطاعة  أمرهم  وإمنا  رسوله، 
  تعاىل: 

    .نُورًا مُِّبيًنا» «َ أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكم بـُْرَهاٌن مِّن رَّبُِّكْم َوأَنزَْلَنا إِلَْيُكمْ 
صدق «نبوة»  على  الدال  والربهان  مُِّبيًنا»،  نُورًا  إِلَْيُكْم  بني «املنزل»: «َوأَنَزْلَنا  تعاىل  هللا  ربط  لقد 

 .الرسول املبلغ له: « َقْد َجاءَُكم بـُْرَهاٌن مِّن رَّبُِّكْم»
اخل  النيب  صدق  على  الدال  الربهان  الكتاب  ولقد كان  محله  عقليا،  برها  الناس    )املنزل(امت  إىل 

يًنا»، فهل ميكن أن  : «َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا مُّبِ )النور(هذا األساس، وصف هللا الكتاب بـ  مجيعا، وعلى  
ت   !املنزل؟ )النور(، من هذا )الُسنة النبوية (تكون مرو

  لقد جاء اجلواب بعدها: 
آمَ  الَِّذيَن  ِصرَاطًا  «فََأمَّا  ِإلَْيِه  َويـَْهِديِهْم  َوَفْضٍل  ْنُه  مِّ َرْمحٍَة  ِيف  َفَسُيْدِخُلُهْم  ِبِه  َواْعَتَصُموا  هللَِّ  ِ ُنوا 

  مُّْسَتِقيًما» 
، وهذا ما بّينه هللا يف )الكتاب اإلهلي (ِبِه»، يعود إىل النور، الذي هو  فالضمري يف مجلة «َواْعَتَصُموا  

 :تعاىلأكثر من آية، منها قوله 
َّا ُكنُتْم ُختُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويـَْعفُ  ُ َلُكْم َكِثريًا ممِّ و َعن َكِثٍري َقْد  «َ َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـَُبنيِّ

َمِن اتـََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل ال  ُ َن اهللَِّ نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبٌني. يـَْهِدي ِبِه اهللَّ َن الظُُّلَماِت َجاءَُكم مِّ سََّالِم َوُخيْرُِجُهم مِّ
ِِْذنِِه َويـَْهِديِهْم ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم»   ِإَىل النُّوِر 

  تدبر قوله تعاىل يف اآلية األوىل:
ْنُه َوَفْضٍل»، «َويـَْهِديِهْم إِلَْيِه ِصرَاطًا مُّْسَتِقيًما»   «َفَسُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحٍَة مِّ

  اآلية الثانية: وقوله تعاىل يف 
ِِْذنِِه»، «َويـَْهِديِهْم ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم» َن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر    .«َوُخيْرُِجُهم مِّ

ت  فهل يعقل أن   ا  )احملرمات(، اليت محلت منظومة من  )السنة النبوية (تكون مرو ، ما أنزل هللا 
تقيم، وقد أساءت إىل اإلسالم، وإىل املسلمني، يف  من سلطان، من النور اهلادي إىل صراط هللا املس
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الوقت الذي حيذر القرآن فيه الناس من افرتاء الكذب على هللا، وحيذر الرسول والذين آمنوا معه من  
  :اتباع أهواء الذين يفرتون على هللا الكذب، فيقول تعاىل

 َحرََّم َهَذا، فَِإن َشِهُدوا َفَال َتْشَهْد َمَعُهْم، َوَال تـَتَِّبْع أَْهَواَء «ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اهللََّ 
ْآلِخَرِة َوُهم ِبَرِِّْم يـَْعِدلُوَن» ِ تَِنا، َوالَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن  َ ِ بُوا   .الَِّذيَن َكذَّ

د كتاب هللا، ومن هذه إن الذي ميلك التحرمي هو هللا وحده، لذلك فإن احملرمات ال خترج عن حدو 
  احملرمات ما ذكره هللا بعد اآلية السابقة مباشرة، فقال تعاىل: 
  «ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئًا» 

  إىل أن قال:
  «َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن» 

  مث قال بعدها:
  «َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه» 

  وقال بعدها: 
  «َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه» 

  مث قال:
  «َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن»

  مث تدبر قوله تعاىل بعد ذلك:
  تَِّبُعوُه َواتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن» «َوَهَذا ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ُمَباَرٌك فَا

ت   النبوية (فأين جند مرو ملسلمني عن صراط هللا املستقيم، والقرآن يقول )السنة  ، اليت احنرفت 
ار:   هلم ليل 

  «َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه»؟! 
 !عقدية وتشريعية من السبل اليت حرم هللا تعاىل اتباعها؟أليس تفرق املسلمني إىل فرق ومذاهب 

تباعه، وقد قال هللا له    :مث هل ميكن أن يهدي رسول هللا املؤمنني إىل سبيل غري الذي أمره هللا 
  »«َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ 

  »السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرضِ ِصرَاِط اهللَِّ الَِّذي َلُه َما ِيف «
 !َأَال ِإَىل اهللَِّ َتِصُري اْألُُموُر»؟«

  أمل يقل هللا لرسوله: 
يُـ  ُمثَّ  اهللَِّ  ِإَىل  أَْمُرُهْم  َا  ِإمنَّ َشْيٍء  ِيف  ُهْم  ِمنـْ لَّْسَت  ِشيَـًعا  وََكانُوا  ِدينَـُهْم  فـَرَُّقوا  الَِّذيَن  ِمبَا َكانُوا «ِإنَّ  نَـبِّئـُُهم 

  وَن»؟!يـَْفَعلُ 
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  ه: هللا تعاىل لرسولقال و 
لََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلمُ   !ْشرِِكَني»؟«ُقْل ِإنَِّين َهَداِين َريبِّ ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما مِّ

ال الذي  إن الدين الذي أنزله هللا على رسوله، هو الدين اإلسالمي، الذي ارتضاه هللا للناس مجيعا، 
ارتضته هلم مذاهبهم العقدية والتشريعية املختلفة، هذا الدين الذي وصفه هللا بقوله: «ِديًنا ِقَيًما»، هذا  
لََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيًفا»، فهل ميكن أن يقبل أهل هذه امللة   تيه الباطل، ألنه قام على: «مِّ الدين الذي ال 

 !َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني»؟شريكا مع هللا، وهللا يقول عن إبراهيم: «
  ولقد خاطب هللا رسوله حممدا، عليه السالم، بقوله: 

  ِسرِيَن»«َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإَىل الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْخلَا
قوام الرسل، وليس املراد الرسل أنفسهم، وذلك النتفاء الشرك عنهم أصال، شرًعا   ويف هذا تعريض 

ومنطًقا، فهل استجاب املؤمنون الذين يّدعون حمبة هللا ورسوله إىل هذا التحذير، وتربؤوا من مصادرهم  
م املستقيم؟ م عن صراط ر  !العقدية والتشريعية اليت صد

م مل يفعلوا، واستجابوا لدعوة الشيطان، الذي أعطاه هللا   حرية إغواء من اتبعه: إ
  «قَاَل فَِبَما َأْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم»* 
ُهُم اْلُمْخَلِصَني»*    «قَاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني. ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ

  : لقد جعل هللا تعاىل هذا اإلغواء فتنة وامتحا هلم، فقال تعاىل
ُ «َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْرتَُكوا َأن يـَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال يـُْفتَـُنوَن. َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم فَـ  َليَـْعَلَمنَّ اهللَّ

 .الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبَني»
الشيطان   تعاىل  هللا  يرتك  أن  الفتنة  هذه  آليات  الباطل، ومن  حتمل  اليت  الكتب  يكتبون  وأتباعه 

م املستقيم، فقال تعاىل خماطبا رسوله حممدا:    وتصد الناس عن صراط ر
ُ َما يـُْلِقي  «َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه فـَيَـنْ  َسُخ اهللَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم»ا تِِه َواهللَّ َ ُ آ   لشَّْيطَاُن ُمثَّ ُحيِْكُم اهللَّ
فيأيت   ويتبعوه،  املستقيم،  م  ر صراط  إىل  مجيعا  الناس  يهتدي  أن  نيب،  أو  رسول  أي  أمنية  إن 
م املستقيم، وذلك  الشيطان ويقف أمام حتقيق هذه األمنية، وجيعل أتباع الرسل ينحرفون عن صراط ر

ا من سلطان، فيرتكها هللا تعاىل تنتشر بني الناس، فتنة وامتحا هلم:فرتاء ت   شريعات ما أنزل هللا 
ُ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبَني»    «َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ اهللَّ

ت  ته من افرتاءات ومرو   .شياطني اإلنس واجلنوحيفظ كتابه وآ
  :وينقسم الناس أمام فتنة الشيطان إىل فريقني
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  األول:
  مرضى القلوب:

ُْم َوِإنَّ الظَّاِلمِ  َنًة لِلَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة قـُُلوُ َني َلِفي ِشَقاٍق «لَِيْجَعَل َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِفتـْ
  بَِعيٍد» 

  الثاين: 
  العلم: الذين أوتوا

ُْم َوِإنَّ  اهللََّ َهلَاِد الَِّذيَن آَمُنوا    «َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َربَِّك فـَيـُْؤِمُنوا ِبِه فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلوُ
  ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم»

م   : وهؤالء الذين «أُوتُوا اْلِعْلَم»، هم العلماء الذين خيشون ر
َا َخيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء»   «ِإمنَّ

تيه  هم علماء الدين اإلهلي، الذين يعلمون أن الذي أنزله هللا عليهم هو احلق الذي يستحيل أن 
الباطل، وليسوا هم علماء املذهب الديين، الذين يعلمون أن مذهبهم هو أصح املذاهب، وأن فرقتهم 

 !الناجية هي الفرقة 
إن الذين «أُوتُوا اْلِعْلَم»، هم العلماء الذين يعلمون علم اليقني أن الذي أنزله هللا عليهم هو احلق  

  اهلادي إىل «ِصرَاِط اْلَعزِيِز اْحلَِميِد»، فتدبر: 
  ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيِز اْحلَِميِد» «َويـََرى الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك ُهَو احلَْقَّ َويـَْهِدي

  !انظر وتدبر ملاذا اختار هللا تعاىل فعل الرؤية «يـََرى»، يف سياق بيان علم الكتاب؟
  واجلواب: 

ا اهلادية إىل «ِصرَاِط اْلَعزِيِز   لبيان أن أصول اإلميان جيب أن تقوم على عني اليقني، ال شبهة يف أ
 .اْحلَِميِد»

 رسوله حممدا، عليه السالم، هلداية الناس إىل «ِصرَاِط اْلَعزِيِز احلَِْميِد»، وحذرهم لقد بعث هللا تعاىل
ا من سلطان  .من افرتاء الكذب على هللا ورسله، وأن ينسبوا إىل هللا مصادر تشريعية ما أنزل هللا 

إ ونسبوا  الدين،  يف  تفرقوا  قد  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أتباع  املسلمون،  ورسوله  وإذا كان  هللا  ىل 
ا من سلطان، وها هو واقعهم يشهد عليهم، فماذا يقصدون بدعائهم   مصادر تشريعية ما أنزل هللا 

ار   : ليل 
» َ اْلُمْسَتِقيَم»  اْهِد رَاَط  َعَلْيِهمْ «  -   الصِّ أَنـَْعْمَت  الَِّذيَن  اْلَمْغُضوبِ «  -   »ِصرَاَط  َوَال َغْريِ  َعَلْيِهْم   

 !»؟الضَّالِّنيَ 
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 ؟!من سيقيم الدين بعد هدم التراث الديني
  من الذين خاطبهم هللا تعاىل بقوله:

َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموسَ  َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيـْ َن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيـْ ى َوِعيَسى  «َشرََع َلُكم مِّ
 .الدِّيَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيه»َأْن أَِقيُموا 

 !»، «َأْن أَِقيُموا الدِّيَن»، «َوَال تـَتَـَفرَّقُوا ِفيِه»؟من هم املخاطبون بقوله تعاىل: «َشرََع َلُكم
م أتباع النيب اخلامت حممد، عليه السالم، الذين أمرهم هللا بوجوب إقامة الّدين الذي أنزله عليه،   إ

 !فماذا يعين هذا األمر، الذي هو ُسنة مجيع الرسل؟وعدم التفّرق فيه، 
مواهلم  م حنو إقامة هذا الدين،  يعين أن على أتباع النيب اخلامت حممد، أن جيعلوا «بوصلة» حيا
وأنفسهم، ألنه يستحيل أن يقيم الفرد وحده هذا الدين دون عمل مجاعي، ينطلق من جمتمع «اإلميان 

 .هذا العمل فريضة شرعية والعمل الصاحل»، واعتبار أن 
فإذا كانت اجلماعات الدينية السلفية، واملنظمات اجلهادية اإلرهابية، قد عرفت أنه يستحيل إقامة 
مذهبها الديين يف األرض دون عمل مجاعي، واعتربوا ذلك فريضة شرعية، وساقهم منهجهم وتدينهم 

احلق   الدين  سيقيم  الذي  فمن  إذن  األرض،  يف  اإلفساد  إىل  عرفوا هذا  الذين  ظل  إذا  األرض،  يف 
 !طريقهم إليه متفرقني، يعيش كل واحد منهم حياته الفكرية مبعزل عن اآلخرين؟

املؤمنني به، األمر الذي يُفضي إىل خمالفة أمر هللا هلم   )تباعد ذوات(» يعين  )التفرق يف الدين(إن  
ل فرد فيه مع اآلخر، إلقامة دين هللا  قامة الدين وعدم التفرق فيه، فأين هذا اجملتمع، الذي يتعاون ك

 !يف قلوب الناس، وإخراجهم من الظلمات إىل النور؟ 
إن الذين يقرؤون القرآن قراءة معاصرة، يعيش كل واحد منهم داخل جزيرة الفرقة اليت نشأ فيها، 

األخرى اجلزر  عن  مبعزل  والثقافية،  الفكرية  ا  مائد على  دائرة  وترىب  داخل  يعيش  أي  يف  (،  التفرق 
الذي حذر هللا منه، سواء قبلوا مرجعيات الفرقة اليت ينتمون إليها، واستندوا إىل تراثها الديين   )الدين

ا  !!يف إقامة مشاريعهم الفكري، أو انتقدوها وطالبوا بتنقيتها من الباطل الذي أصا
خذ  هجية علمية، فهل من أصحاب القراءات القرآنية املعاصرة، من أقام مشروعه الفكري على من

جمتمع   إقامة  إىل  الناس  الصاحل(يدي  والعمل  الفرق  )اإلميان  ظهور  قبل  هللا،  رسول  أقامه  الذي   ،
  !واملذاهب املختلفة، بعيدا عن تراثهم الديين؟

تراث  دم  وجنومه  أصحابه  انشغال  يف  املعاصر،  اإلسالمي  الفكر  تواجه  اليت  الكربى  األزمة  إن 
ذه املنهجية، ويعتربون هؤالء املتبوعني اجلدد، هم   الفرقة اليت ينتمون يت التابعون املعجبون  إليها، مث 

يت نصوص الدين اإلهلي  روا على الرتاث الديين، وانتصروا للفكر اإلسالمي، فهل ميكن أن  أول من 
  !الباطل، لنحتاج إىل ثورة عليها؟

اإلسال واملذاهب  للفرق  الديين  الرتاث  إن  قال  من  تعاىل مث  هللا  أمر  الذي  اإلهلي  الدين  من  مية، 
م يف تنقيته وجتديده؟  قامته، ليقضي هؤالء املفكرون اإلسالميون حيا   !الناس 
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  » الذين ال يعلمون«عندما يكون «التعميم» شماعة 

خمطئ من يُعمم تدين الفرد الفاسد على عامة ، و خمطئ من يُعمم خطأ الفرد على عامة الشعب
نته   :خمطئ من يعتقد أن هللا سيعاقب اإلنسان بوزر غريه، و املتدينني بد

ً يـَْلَقاُه َمنُشورًا - وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِيف ُعُنِقِه  اقْـرَْأ ِكَتاَبَك َكَفى  - َوُخنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتا
   »بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا

َوِمَن ، «خمطئ من يعتقد أن القرآن عندما يستخدم أسلوب «التبعيض» ويقول عن بعض األعراب
خمطئ من يعتقد أن القرآن جاء بـ «العنصرية»، عندما حذر و ،األْعرَاِب…» يقصد مجيع األعراب

املؤمنني من التفرق يف الدين وجعل الذين تفرقوا يف الدين «من» املشركني، فاستخدم «من» 
  :بعيض، فقال تعاىل خماطبا الرسول والذين آمنوا معهللت

 وََكانُوا ِشيَـًعا ُمِنيِبَني ِإلَْيِه َواتـَُّقوُه َوأَِقيُموا الصََّالَة َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني، ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهمْ «
  » ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 
لشرك مل يُعمم عندما وصف «خمطئ من يعتقد، أن هللا من ، و الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا» 

يعتقد أن أتباع الفرق واملذاهب املختلفة، الذين مل يتربؤوا من الفرقة اإلسالمية اليت ينتمون إليها، ومن 
  :أمهات كتبها، يف التفسري واحلديث والفقه…، ليسوا

  ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»  - وا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا «ِمَن الَِّذيَن فـَرَّقُ 
إذن هم  أحكام   ،فمن  منها  يستقون  اإلسالمية  الفرق  هذه  مرجعيات  غري  دينية  مرجعية  وأي 

 !شريعتهم؟
إىل  يؤدي  األحكام  تعميم  إن  يقولون  عندما  علم،  بغري  الناس  وُيضّلون  أنفسهم،  خيدعون  م  إ

  !سلمني، وخلق الصراعات، وبث االنقسام والفرقة بينهمتفكيك امل
م يّدعون فهم القرآن، وال يع لشرك، على لإ   مون أن الذي أصدر حكم «التعميم» 

  «الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا» * 
 »أَقْـَفاُهلَاأََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب  «:هو هللا تعاىل
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 عندما تحدث الفتنة بين ُكتّاب الوحي 
، جتعل احلكيم حريان، لقد قُتل )منظومة التواصل املعريف (الفنت الكربى، اليت نقلتها لنا    إن أحداث 

يٍد مسلمة، وقتل آالف الصح)هـ٣٥(ليفة الثالث عثمان بن عفان، عام  اخل  ابة أنفسهم يف موقعة  ، 
 . ، وقد فصلنا القول عن هذه األحداث ونتائجها يف عدة مقاالت)هـ٣٦( اجلمل، عام 

وتزداد حرية احلكيم عندما يعلم أن من املشاركني يف هذه املعارك من كانوا يكتبون الوحي بني يدي  
جلنة، حسب ادعاء   !!أئمة السلفرسول هللا، ومنهم من بشرهم الرسول، عليه السالم، 

م بعد وفاة النيب، وسفك دماء  أما أن يقول أئمة السلف واخللف: إن انقالب الصحابة على أعقا
بعضهم بعضا مع سبق اإلصرار والرتصد، وارتكاب فظائع الدنيا كلها، ال ينزع عنهم صفة اإلسالم،  

م حيملون   شهادة الوحدانية..، فهنا وال صفة اإلميان، وسيدخلون اجلنة «رغم أنف أيب ذر»، طاملا أ
 .تذهب احلرية، وتذهب احلكمة، وحنن نرى املسلمني يستهزئون بكالم هللا وأحكام شريعته

إن استخفاف املسلمني حبرمة الدماء، وعدم تدبرهم ألحكامها القرآنية، جعل افرتاء الكذب على 
ت القرآنية مبا يربر هللا ورسوله ما أيسره، وحتريف الكلم عن مواضعه القرآنية ما أسهله، وت وظيف اآل

 !!جرائمهم ما أبدعه
لداللة القطعية اليت ال شبهة فيها، وال حتتمل  إن حرمة الدماء يف كتاب هللا شيء مقدس، مفصل 
التأويل املذهيب، فاهلل تعاىل ينفي متاما عن املؤمن جمرد التفكري يف قتل مؤمن، فإن حدث القتل فال 

 :خلطأ، فتدبريكون مطلقا إال عن طريق ا
  «َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن»، تدبر جيدا «َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن»: 

  «َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَأ»
  مث قال بعدها:

  ُ اهللَّ َوَغِضَب  ِفيَها،  َخاِلًدا  َجَهنَُّم  َفَجزَاُؤُه  ًدا  مُّتَـَعمِّ ُمْؤِمًنا  يـَْقُتْل  ً «َوَمن  َعَذا َلُه  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنُه  َعَلْيِه، 
  َعِظيًما» 

ًدا»: أي إذا قتل مؤمن مؤمنا متعمدا، فالقاتل «املؤمن» خيرج على  تدبر: «َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمِّ
 .الفور من دائرة اإلميان، ويدخل دائرة الكفر: « َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها»

اآلية  هي  العقدية    هذه  والتوجهات  البشرية،  املذاهب  على كل  احلاكمة  الدماء،  حلرمة  املبينة 
والتشريعية، وهي ليست آية جمملة جاءت أخرى بتفصيلها، وليست مطلقة جاءت أخرى بتقييدها،  

 !!وليست عامة جاءت أخرى بتخصيصها
إلميان، ومل ينزع عن هما صفة اإلميان، بل ومساهم  أما عن قوهلم: إن هللا شهد للطائفتني املقتتلتني 
إلصالح بينهم، وذلك يف قوله تعاىل:   مع قتاهلم إخوة، وأمر املسلمني 

نَـُهَما..   » .«َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
لتفصيل يف  لرد على هذه الشبهة   . آخر موضعفقد قمنا 
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م بعد وفاة النيب، ووقعت أحداث الفنت الكربى، فهل  لقد انقلب صحابة رسول هللا على أعقا
الدنيا   فظائع  وارتكبوا  بعضا،  بعضهم  دماء  استحلوا  لذلك  القرآن،  تدبر  من  الصحابة  موقف  تغري 

ا طوق النجاة كلها، استنادا إىل شهادة الوحدانية   ا، واليت يّدعي أئمة السلف واخللف أ اليت حيملو
  !الذي سيخرجهم من جهنم؟

الدنيا   وارتكبوا كبائر  حق،  بغري  الدماء  سفكوا  الذين  املؤمنني  أن  يف  تتلخص  القضية  وإذا كانت 
ل علماء كلها، لن ُخيّلدوا يف النار، وسيخرجون منها إىل اجلنة، وذلك بشهادة الوحدانية، فكيف يقب

ت أهل الكبائر، وال ميسوهم جبرح؟   !اجلرح والتعديل مرو
ستثناء وايل الشام،  لقد جنح علي بن أيب طالب، بعد معركة اجلمل، يف توحيد صفوف األمصار، 
معاوية بن أيب سفيان، الذي خرج على اجلماعة ومل يبايع علًيا، بدعوى أنه مل يقتص من قتلة عثمان،  

 !!مر فيه معاوية وايل الشام جيشه أن يتحرك لفك حصار عثمان وإنقاذه يف الوقت الذي مل
إىل   فيه  يدعوه  سفيان، كتا  أيب  بن  معاوية  إىل  طالب  أيب  بن  علي  املسلمني  خليفة  أرسل  لقد 
ورؤوس   العاص  بن  عمرو  معاوية  فاستشار  بيعته،  على  واألنصار  املهاجرين  جتماع  ويُعلمه  البيعة، 

 !!ك، فأبوا أن يبايعوا عليا حىت يقتص من قتلة عثمان، وإن مل يفعل قاتلوهأهل الشام يف ذل
لقد ذكر مؤرخو الشيعة، أن مطالبة معاوية بدم عثمان، كان جمرد خدعة مكشوفة، تعاون معه فيها 
بن العاص كا  معاوية وعمرو  بن أيب طالب، واحلقيقة أن  رة الناس ضد علي  عمرو بن العاص إل

  !!مان ومل ينصراه عندما استنصرمها يف أثناء حصارهأول من خذل عث
أن   خصوصا  مقدسا،  دينيا  واجبا  لعثمان كان  الثأر  أن  الُسّنة،  مؤرخو  يرى  اآلخر  اجلانب  وعلى 
بدم  املطالبة  إىل  الشام  أهل  فدعا  عثمان،  قتل  يف  شاركت  عديدة  عناصر  يضم  علي كان  جيش 

  .عثمان، فبايعوه على ذلك 
أيب   بن  علي  أن  ويبدأ  الشيعة،  مؤرخو  وذكر  معاوية،  جيش  ملواجهة  جيشه  جتهيز  يف  طالب 

ييد  املهاجرين واألنصار الذين شاركوا يف جيش معاوية، مل يتجاوزوا أصابع اليد، وذلك إلظهار عدم 
ييدهم لعلي، اخلليفة الشرعي للمسلمني  .الصحابة ملعاوية، ومعارضتهم الشديدة له، و

، التقى اجليشان يف سهل صفني، وكل منهما حريص على حسم )هـ٣٦( ويف شهر ذي احلجة عام  
  ) مخسة وعشرين ألف قتيل (القتلى، وخّلفت املعركة وراءها    األمور لصاحله، واشتدت املواجهة، وكثر

يل عدد القتلى من اجليشني جتاوز  من جيش الشام، وق  )مخسة وأربعني ألف قتيل(من جيش العراق، و
  !!ال إىل الليل، ال حيجز بني الفريقني إال الصالة، واستمر القت)مئة ألف (

بعضا؟! أي دين هذا   ا، وبعد انتهائها يسفكون دماء بعضهم  فأي صالة هذه اليت كانوا يقيمو
الشيطان  لدعوة  استجابة  والرتصد،  اإلصرار  سبق  مع  عمدا  وليايل،  ما  أ الدماء  يستحل  الذي 

 !الرجيم؟
الفئة  (عاًما، والذي أخربه النيب أن    )٩٤(ز الرابعة والتسعني  سر، الذي جاو لقد كان عّمار بن 

هي جيش معاوية، كان حيارب   )الفئة الباغية (ذه الرواية، تصبح  هي اليت ستقتله، وحسب ه  )الباغية 
يف صفني، وُحيرض على القتال، ويستنهض اهلمم، وقد مسع رجًال جبواره يقول: «َكَفَر» أهل الشام،  
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واحد،   ونبينا  واحد،  فإهلنا  لبغيهم،  نقاتلهم  فنحن  علينا،  «بغوا»  إمنا  وقال:  ذلك  عن  عمار  فنهاه 
 !!وقبلتنا واحدة»

  والسؤال:
إلله الواحد، والنيب الواحد، والقبلة الواحدة، والدماء تسفك بغري حق،  ماذا فعل إميان الصحابة 
 !يف اجلمل وصفني والنهروان؟

وأن   احلق،  على  م  أ هلم  ويبني  يستحثهم  فأخذ  خصومه،  وتقدُّم  أصحابه  تَقْهُقر  عمار  رأى  لقد 
  جيش معاوية على الباطل، ويقول:

األ ألقى  اليوم  العني،  احلور  وتزينت  اجلنة  احلور  «أزفت  تكتنفه  أن  سره  من  وحزبه،  حمّمًدا  حبة، 
  .العني، فليتقدم بني الصفني حمتسًبا»

سر يرى أن معاوية  نعلم أن أهل احلق هم أهل اجلنة، وأن أهل الباطل هم أهل جهنم، وعمار بن 
 :وجيشه يف جهنم، وأن عليا وجيشه يف اجلنة، ولكن السؤال

اال عقيدة  بني  الفرق  م نتحاريني  ما  أ أي  م،  مو فور  العني  حلور  سيلتقون  م  أ يؤمنون  الذين 
يعلمون مسبقا جزاءهم يف اآلخرة، وبني الصحابة الذين شاركوا يف أحداث الفنت الكربى، وقد تزينت  

م يف اجلنة؟ م فور مو  !احلور العني للقاتل واملقتول، وينتظرو
  ومسلم اليت تقول:  مث ماذا سيكون موقف احلور العني من رواية البخاري

 !«إذا التقى املسلمان بسيفيهما، فالقاتل واملقتول يف النار»؟
اجليشني،  من كال  االستغاثة  نداءات  ارتفعت  املستمر،  الدم  نزيف  ومع  القتلى،  آالف  ووسط 
القتال،  إليقاف  املصاحف  ترفع  أن  معاوية،  جيش  قادة  من كبار  وكان  العاص،  بن  عمرو  واقرتح 
والتحاكم إىل كتاب هللا، وقد قبل معاوية وجيشه اقرتاح عمرو، واختاروه ممثال عنهم يف التفاوض مع  

  ).هـ٣٧(تحكيم يف الثالث عشر من صفر عام علّي، وكتب الطرفان وثيقة ال
وأمام الفنت الكربى، اليت بدأت مبقتل خليفة املسلمني الثالث عثمان بن عفان، مث مأساة اجلمل  

مصيبة صفني العظمى، وبعد أن أعطى الصحابة ظهورهم لتحذير هللا من االنقالب على  الكربى، و 
  األعقاب بعد موت النيب، وقوله تعاىل هلم:

ُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم»   «أَفَِإن مَّاَت أَْو قُِتَل انَقَلبـْ
 :علينا أن نتوقف عند عدة مسائل

  :أوًال 
اليت نسبها رواة الفرق اإلسالمية املختلفة إىل النيب، لتدعيم مواقفهم يف    )األحاديث(افرتاء ووضع  

  :أحداث الفنت الكربى، وإعطاء هذه األحداث شرعية نبوية، ومنها
مر النيب عليا    - ١ : هم أهل )الناكثون(، و)ال الناكثني والقاسطني واملارقنيبقت(رواية الشيعة اليت 

و الشا)القاسطون(اجلمل،  أهل  هم  و:  هذه )ارقونامل(م،  مثل  أعطت  ولقد  النهروان،  أهل  هم   :
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لتصبح   أعدائه،  مواجهة  يف  طالب  أيب  بن  علي  املسلمني  خلليفة  نبو  شرعًيا  غطاًء  األحاديث 
  .مواجهتهم فرض عني على كل مسلم

«َوْيَح َعمَّاٍر، رواية أهل السنة اليت أخرجها البخاري عن َأِيب َسِعيٍد اخلدري عن النَِّيبُّ أنه قال:    - ٢
 . تـَْقتـُُلُه الِفَئُة الَباِغَيُة، َيْدُعوُهْم ِإَىل اجلَنَِّة، َوَيْدُعونَُه ِإَىل النَّاِر»

: «فإن قيل: كان قتله بصفني وهو مع علي، والذين قتلوه مع  )فتح الباري(يقول ابن حجر يف  
  !النار؟ معاوية، وكان معه مجاعة من الصحابة، فكيف جيوز عليهم الدعاء ِإىل

  فاجلواب:
لدعاء   م، فاملراد  م يدعون إىل اجلنة، وهم جمتهدون ال لوم عليهم يف اتباع ظنو م كانوا ظاّنني أ أ
إىل اجلنة الدعاء إىل سببها، وهو طاعة اإلمام، وكذلك كان عمار يدعوهم إىل طاعة علي، وهو اإلمام  

ذ خالف  إىل  يدعون  هم  وكانوا  ذاك،  إذ  الطاعة  ظهر  الواجب  الذي  للتأويل  معذورون  لكنهم  لك، 
  !!هلم»
احلافظ ابن كثري، يف    - ٣ : «وهذا احلديث من دالئل النبوة، حيث أخرب )البداية والنهاية (يقول 

صفني،  وقعة  يف  الشام  أهل  قتله  وقد  الباغية،  الفئة  تقتله  أنه  عمار  عن  عليه  وسالمه  اهللَّ  صلوات 
ألمر من معاوية»وعمار مع عليٍّ وأهل العراق، وقد     .كان علّي أحق 

دال من  وتصبح  ت  الروا ُتصّنع  وجيشه  انظر كيف  معاوية  ليكون  النبوة،  الباغي(ئل  يف  )ة الفئة   ،
يت ابن تيمية وميسك العصا من املنتصف، )الفرقة الناجية (النار، ويكون علّي وجيشه   ، يف اجلنة، مث 

 :ويقول يف الفتاوى
دليل« الصحيح  احلديث  وأصحابه،   فهذا  ومعاوية  وأصحابه،  علّي  املقتتلتني:  الطائفتني  أن  على 

 !!على حق، وأن علّياً وأصحابه كانوا أقرب إىل احلق من معاوية وأصحابه»
دماء   سفكت  وقد  وأصحابه»،  معاوية  من  احلق  إىل  أقرب  وأصحابه كانوا  «علّياً  أن  يعين  ماذا 

صفني   معركة  يف  الصحابة  من  اآلالف  وكانوا عشرات  والرتصد،  اإلصرار  سبق  مع  عمدا  وحدها، 
  يصلون، ويقرؤون القرآن، ولكن: أمل يقرؤوا قوله تعاىل:

َوأََعدَّ   َوَلَعَنُه  َعَلْيِه   ُ اهللَّ َوَغِضَب  ِفيَها  َخاِلًدا  َجَهنَُّم  َفَجزَاُؤُه  ًدا  مُّتَـَعمِّ ُمْؤِمًنا  يـَْقُتْل  ً «َوَمن  َعَذا َلُه 
  !َعِظيًما»؟

زع أهل الُسّنة والشيعة حول رواية: «تقتل عمارا الفئة الباغية»، فعمار كان يف جيش لقد تنا  - ٤
يعتربون  الُسّنة  وأهل  ومعاوية  النيب،  لسنة  صرحية  خماَلَفة  علّي  نصرة  يف  التهاون  الشيعة  فاعترب  علّي، 

م جاؤوا بعمار ليقاتل معاوية، فقتله معاوية   !!الشيعة هم الفئة الباغية، ملاذا؟! أل
، وهو من أكرب كتب احلديث عند الشيعة، عن حبة العرين قال:  )حبار االنوار(يقول اجمللسي يف  

قتلته،  أ  هذا:  ويقول  قتلته  أ  هذا  يقول  عمار،  رأس  يف  خيتصمان  رجلني  عمر  بن  هللا  عبد  أبصر 
ه وآله يقول:  فقال ابن عمر: خيتصمان أيهما يدخل النار أوال، مث قال: مسعت رسول هللا صلى هللا علي

 .قاتله وسالبه يف النار، فبلغ ذلك معاوية لعنه هللا فقال ما حنن قتلناه، قتله من جاء به»
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بويه فيقول:   ويعلق الشيخ أبو جعفر بن 
«يلزمه على هذا أن يكون النيب صلى هللا عليه وآله قاتل محزة رضي هللا عنه، وقاتل الشهداء معه،  

م»ألنه عليه السالم هو الذي    !جاء 
تذكر أننا ننقل مواقف حدثت يف النصف األول من القرن األول اهلجري، أي قبل ظهور أمهات  

 !!كتب الفرق واملذاهب املختلفة بقرنني من الزمن، على أقل تقدير 
  ا: نيً 

يف   األحاديث  ووضع  الصحابة (افرتاء  ال )فضائل  أحداث  مع  ظهرت  واليت  ومنها ،  الكربى،  فنت 
 !!، الذي يُبّني دعم النيب الكامل لعلي يف صراعه مع خصومه)غدير خم(حديث 
  ل:والسؤا

السين،   الطربي  يذكر  مل  حديث  )هـ٣١٠ت(ملاذا  خم(،  استعراضه   )غدير  أثناء  يف  رخيه،  يف 
من  (وهو احلديث الذي وردت فيه مجلة:  ألحداث الصراع بني علي ومعاوية، مع أنه أثبت صحته،  

 !؟)كنت مواله فعلي مواله
، وأثبت طرقه، وذلك  )فضائل علي بن أيب طالب(  يف كتابه:  ) غدير خم(لقد ذكر الطربي حديث  

بغدا يف  تكذيب بعض األئمة  على  هلللرد  الذهيب  د  أثىن  وقد  احلديث،  على الطربي   )هـ٧٤٨ت (ذا 
ته،   جلمعه طرق هذا احلديث قائال: «مجع طرق (خم) يف أربعة أجزاء، رأيت شطره فبهرين سعة روا

  .وجزمت بوقوع ذلك»
حديث   يصحح  مل  الطربي  خم(إن  لعلي، كما   )غدير  اخلالفة  إثبات  صحة  على  به  لالحتجاج 

ذهب إىل ذلك الشيعة، وإمنا صححه لبيان فضائل علّي والرد على منتقديه، لذلك جنده مل يذكر هذا 
احلديث يف كتاب التاريخ، حىت ال ُيستخدم كدليل وغطاء شرعي إلثبات عدالة علّى ومواقفه وحتركاته 

ه أئمة الشيعة وعلماؤهم، أن هذا احلديث نص صريح يف إمامة ضد أعدائه، يف الوقت الذي يرى في
خلالفة من أيب بكر  !!علّي وأحقيته 

، وبني الطربي وعلي بن أيب )هـ٣١٠ت(والطربي    )هـ٧٤٨ت (فكم من القرون تفصل بني الذهيب  
النيب  )هـ٤٠ت(طالب   ووفاة  علّى  وبني  إىل )هـ ١١ت(،  الرواة  نسبها  اليت  األحاديث  وإشكاليات   ،  

أئمة   بني  قائمة  مازالت  هللا  ا  رسول  أ اخللف  أئمة  يدعي  مث  يوحى(السلف،  من )وحي  يكفر   ،
 !!ينكرها
  ا:لثً 

رفض معاوية وأنصاره، كتابة   لقد محلت وثيقة التحكيم بني علّي ومعاوية إشكاليات كبرية، أمهها
يف الوثيقة جبانب اسم علّي، وذلك لعدم اعرتافهم خبالفته أصال، وقد أبدى علّي   )أمري املؤمنني(لقب  

املسلمني   عامة  يعه  اليت  اخلالفة  عن  منه  تنازال  اخلوارج  اعتربه  الذي  األمر  لقبه،  حمو  على  موافقته 
ذا التصرف قد أعطى معاوية احلق يف اخلروج عليه  !!عليها، وأنه 
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فقد كانوا من أتباع علّي بن أيب طالب، مث خرجوا عليه، وهم فرقة من من هنا بدأت قصة اخلوارج،  
أما  وعمر،  بكر  أيب  خالفة  بصحة  يعرتفون  والنحل،  امللل  أمهات كتب  بشهادة  اإلسالمية،  الفرق 
عثمان فخالل السنوات الست األوىل من حكمه، ويعرتفون خبالفة علي حىت كتابة وثيقة التحكيم، مث  

مو  لتوبة تربؤوا منه، وا لكفر، وطالبوه   !!ه 
يرى ال  مسلم  قتل كل  اخلوارج  استحل  عام    لقد  احملرم  ويف  علّي،  يف  علّي    )هـ٣٨(رأيهم  توجه 

يف   أمره )النهروان(لقتاهلم  الرسول  أن  ومنها  اخلوارج،  قتاله  يف  عليا  تدعم  اليت  األحاديث  وظهرت   ،
قرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من بقتال املارقني، وهم أصحاب النهر، فقال له: «إن قوما ي
  .الدين كما ميرق السهم من الرمية، طوىب ملن قتلهم وقتلوه»

املؤسسات   تصفها  واليت  حق،  بغري  الدماء  تستحل  اليت  اجلهادية  والتنظيمات  اجلماعات  إن كل 
بـ  الديني املختلفة،  اإلعالم  ووسائل  العصر( ة،  أفكارها  )خوارج  تستمد  أمهات كتب  ،  من  وشريعتها 

الفرقة اليت ينتمون إليها، اليت قامت على شريعة الفنت الكربى، واستحالل الدماء بغري حق، وفتاوى  
 !!اجلهل والتخلف

دم خليفة املسلمني علّي؟! وملاذا    )اخلارجي(شرعي استحل عبد الرمحن بن ملجم    فعلى أي أساس
مسلمة؟! فقد استسلم عثمان بن عفان  استسلم علّي للقاتل، فيصبح اخلليفة الثاين   يٍد  الذي قُتل 

ن املوت قدر ال مفر منه؟  !أيضا لقاتله، إميا منه 
  ا: رابعً 

بني الصحابة، وكان حاكما على ظروف مقتل اخلليفة الثالث عثمان   )القدرية (لقد انتشر مذهب  
مث  اجلنة،  يف  هللا  رسول  مع  ليفطر  للموت،  عثمان  فاستسلم  عفان،  القدري ابن  املذهب  يف  بعه 

اخلليفة الرابع علّي بن أيب طالب، الذي كان يعلم قبل قتله: من هو القاتل، وأين ستوجه إليه الضربة 
 !!القاتلة، وموعد قتله

لقد رأى علّي القاتل أمامه ومل يفعل شيئا جتاهه، ملاذا؟! ألن النيب أخربه أن ما سيلقاه هو قدر هللا 
ن بيته ينشد أبيا عن الشجاعة يف مواجهة املوت، وبعد أن ضربه ابن ملجم  الذي ال راد له، فخرج م

 !!بسيفه صاح قائال: «فزت ورب الكعبة»
ولقد ذكر مؤرخو الشيعة، أن احلادث قدر مقدر كتبه هللا على عباده، وال ميكن هلم مواجهته أو  

لقبض على قا تله أو قتله، وقد كان قادرا احليلولة دون وقوعه، لذلك رفض علّي مواجهة هذا القدر 
  !!على ذلك، فهو يعرف القاتل وقابله ووقف معه، بل وعرف موعد طعن القاتل له

ا موضوعة على الرسول  م  ت الشيعة، إلميا أما مؤرخو أهل الُسّنة فقد جتاهلوا كثريا من مرو
ت اليت   ن املرو نسبوها إىل النيب، ال عالقة هلا بدين  وعلى علّي، وهو اعرتاف واضح من الفريقني، 

الرواة   تشريعي واجب االتباع يف أيدي  مصدر  نصوص  يرتك هللا  يعقل أن  فال  أمر اتباعه،  الذي  هللا 
 !!واحملدثني، وعلماء اجلرح والتعديل، يوظفها كٌل منهم حسب مذهبه العقدي والتشريعي

  ا:خامسً 
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  ) الُسّين (عام الذي سيطر فيه أصحاب املذهب  ال   بعد أن توىل معاوية بن أيب سفيان اخلالفة، مسى
، فعملت هذه املذاهب العقدية يف اخلفاء، حىت )اجلماعة (ب العقدية األخرى، بعام  على مجيع املذاه

إىل   الدين  يف  املسلمون  وتفرق  بعدمها،  وما  اهلجريني،  والثالث  الثاين  القرنني  يف  ا  تكتال ظهرت 
 :، وقد حذرهم هللا تعاىل من هذا التفرقعشرات املذاهب العقدية والتشريعية 

ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا    - ُمِنيِبَني ِإلَْيِه َواتـَُّقوُه َوأَِقيُموا الصََّالَة َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني   «
  »ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 

هب اإلسالمية يعلم أن انتشار هذه املذاهب، واتباع كل فريق من إن الدارس لتاريخ الفرق واملذا
ق من  متلكه  وما  ملذهب،  احلاكمة  السلطة  قناعة  على  يتوقف  هلا،  فقد  املسلمني  عنه،  للدفاع  وة 

فة احلاكمة، وكذلك انتشر املذهب االنتشار بقوة سلطان اخلال  )أهل السنة واجلماعة (استطاع مذهب  
ا مل جتد قوة السلطان الدافعة هلا إىل هذا  )الشيعي( قي املذاهب العقدية االنتشار أل ، ومل تستطع 

 .االنتشار
إن دماء الفنت الكربى مازالت تسري يف شرايني وقلوب املسلمني إىل يومنا هذا، وهم يصرون على 

الدر  يتعلموا  ومل  الدين،  يف  اجلماعات التفرق  حتكمهم  عندما  الكربى،  الفنت  عودة  ينتظرون  فهل  س، 
م، ويفيقوا من غيبوبتهم؟    !والتنظيمات اإلرهابية، لينهضوا من سبا

 
 !هل كان الغزالي منكرا للسنة، مزدريًا للدين اإلسالمي؟

ت( يف فصل بعنوان  :الغزايل، قال الشيخ حممد )الطريق من هنا(، من كتابه )يف عامل املرو
الروم« ملك  مع  الباقالين  حوار  إىل  وألعد  احلق،  إظهار  صاحب  قاله  ما  لو كنت   ،وألترك  إنين 

   :مكان الرجل، وسألين هذا القيصر عن «انشقاق القمر» لقلت له كالما آخر، لقلت له
له  أيها اإلمرباطور الكبري إن سلفا عظيما سبقك يف حكم الرومان، جاءه كتاب من رسولنا يقول  

 :فيه: «أسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مرتني»، مث خيتم كتابه بقوله تعاىل
َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اهللََّ َوَال ُنْشرَِك  « نَـَنا َوبـَيـْ ًئا َوَال يـَتَِّخَذ  َ َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ ِبِه َشيـْ

ً مِّ  َّ ُمْسِلُمونَ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْرَ َِ  » .ن ُدوِن اهللَِّ فَِإن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا 
أيها اإلمرباطور، إن نبينا عندما كاتب سلفك، مل يذكر له خارقة من خوارق العادات اليت عرضت 
أىب   إن  هلل،  هو  إسالمه  على  ق  أنه  له  وذكر  نفسه،  يف  ما  أنبل  واستثار  عقله،  خاطب  وإمنا  له، 

رباطور متابعته على ما جاء به، وأشهده على ذلك، فإن رفض ملك الروم هذه اإلجابة مين قلت اإلم
  : له

إن شرحت صدرًا بعقيدة التوحيد، ورفضت من الناحية التارخيية انشقاق القمر، وتوقف الشمس،  
ن من فأنت مسلم مقبول اإلميان، وال يصدنك عن دين هللا خرب راو من الرواة حفظ أم نسي، واعلم أ

من  املتكلمني  من  وأن  الساعة،  أشراط  من  االنشقاق  اعترب  من  دينهم  ومفسري  املسلمني  مفكري 
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وابن  وحده»،  مسعود  البن  ينشق  ال  القمر  النظام: «إن  إبراهيم  قال  اآلحاد، كما  أخبار  يف  توقف 
  .مسعود هو الذي روي عنه احلديث املذكور

   !على هذا النحو؟رمبا قال يل قائل: كيف تتهاون يف حديث صحيح 
  وأجيب:

ا  أل ال يليق بعامل، وقد رد أئمتنا األولون أحاديث صحاًحا  هلوى اجملرد مسلك  إن رد حديث 
مبعامله   اإلسالم  ومضى  صحتها،  مقومات  فقدت  وبذلك  ونقال،  عقال  منها  أقوي  هو  ما  خالفت 

حبديث آحاد يفيد العلم املظنون، وأزيد  وقد قلت: إنين ال أربط مستقبل ديننا ،  ودعائمه ال يقفه شيء
 :املوضوع بيا فأقول

قانون   أن  وأعلم  والفاجر،  والرب  والكافر  املسلم  من  وقوعها  وأصدق  العادات،  خبوارق  أومن  إنين 
وعندما قرأت حديث االنشقاق  ،السببية قد حيكمنا حنن البشر، بيد أنه ال حيكم واضعه تبارك وتعاىل

مو  يف  بعمق  أفكر  القمر  شرعت  رأوا  بعدما  ورحاهلم  م  بيو إىل  مكذبني  انصرفوا  م  إ املشركني،  قف 
  فلقتني عن ميني اجلبل ومشاله وقالوا: سحر حممد، ومضوا آمنني ساملني ال عقاب وال عتاب، قلت:

  : يف سورة األنبياء حيكي هللا سبحانه سر كفر املشركني بنبيهم حمددين مطلبهم منه، كيف هذا
يٍَة َكَما أُْرِسَل اْألَوَّلُونَ َبْل قَالُو « ِ   » ا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َبِل اْفَرتَاُه َبْل ُهَو َشاِعٌر فـَْلَيْأتَِنا 

  :وحيكي القرآن ملاذا مل جيابوا إىل طلبهم، يقول هللا تعاىل يف سورة األنبياء
َلُهم مِّن قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها، أَفـَُهْم يـُْؤِمُنو  «   َن»َما آَمَنْت قـَبـْ

إن التكذيب بعد وقوع اخلارق املطلوب يوجب هالك املكذبني، فكيف يرتك هؤالء املّكيون بدون  
  :توبيخ وال عقوبة، بعد احتقارهم النشقاق القمر؟! ويؤكد القرآن الكرمي هذا املنطق يف سورة اإلسراء

َا اْألَ  « ِت ِإالَّ َأن َكذََّب ِ َ ْآل ِ َا، َوَما َوَما َمنَـَعَنا َأن نـُّْرِسَل  َنا َمثُوَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِ وَّلُوَن، َوآتـَيـْ
ِت ِإالَّ َختِْويًفا  َ ْآل ِ  » .نـُْرِسُل 

ا، فكيف وقع االنشقاق؟! بل كيف يقع أو يقع   ت ممتنعا لتكذيب األولني  فإذا كان إرسال اآل
  :غريه، وهللا يقول يف سورة احلجر

فـََتْحنَ  « قـَْومٌ َوَلْو  َبْل َحنُْن  ُسكَِّرْت أَْبَصاُرَ  َا  ِإمنَّ َلَقاُلوا  يـَْعُرُجوَن.  ِفيِه  َفظَلُّوا  السََّماِء  َن  ً مِّ َ َعَلْيِهم   ا 
 » .مَّْسُحوُرونَ 

  :مث إن املشركني يف مواطن أخرى أحلوا يف طلب اخلوارق احلسية كقوله يف سورة األنعام
هللَِّ َجْهَد أَ « ِ َا َوأَْقَسُموا  َّ ، َوَما ُيْشِعرُُكْم َأ ُت ِعنَد اهللَِّ َ َا اْآل َا، ُقْل ِإمنَّ ِ ُْم آيٌَة لَّيـُْؤِمُننَّ  ْ ِِْم لَِئن َجاَء ْميَا

 »ِإَذا َجاَءْت َال يـُْؤِمُنونَ 
م؟  !فلماذا مل يقل هلم: سبق أن انشق لكم القمر فكذبتم؟! أمير هذا احلدث ليعقبه صمت 

قيل للكافرين وهم ينشدون املعجزات احلسية: حسبكم القرآن، فيه مقنع ملن نشد ويف سورة أخرى  
  :احلق، كقوله يف سورة العنكبوت
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َ َنِذيٌر مُّبِ * « َا َأ ُت ِعنَد اهللَِّ َوِإمنَّ َ َا اْآل ٌت مِّن رَّبِِّه، ُقْل ِإمنَّ َ   »نيٌ َوقَاُلوا َلْوَال أُنزَِل َعَلْيِه آ
َّ أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم، ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ أََوَملْ َيْكِفِهمْ * «   » َأ

إيقاظ   حمور  على  الرسالة  إثبات  يف  دارت  املكي،  العهد  طوال  سور كثرية  يف  ت،  اآل مئات  إن 
السا إمام  الوحي  هذا  صاحب  واعتبار  بربه،  وتعريفه  وجتاوزت العقل  حببله،  املعتصمني  هللا  إىل  ئرين 

  .مقرتحات الكفار أن يروا آية مادية معجزة
من أجل ذلك مل أقف طويال عند حديث االنشقاق وأبيت بقوة أن أربط مستقبل الدعوة به أو  
فأبو حنيفة  يف هذا املسلك  بدعا  ولست  منها،  دلة أقوى  تصطدم  اليت  اآلحاد  من أحاديث  بغريه 

  .ا أحاديث من هذا الطراز عارضها من دالالت القرآن ما هو أقوى منهاومالك ردو 
ا، ونوازن بني دليل ودليل،  إننا ال ننكر اخلوارق من حيث هي، وإمنا نناقش األسانيد اليت جاءت 
خلوارق هو الذي جعلنا حنن املسلمني نصدق مبيالد عيسى من غري أب، فالقرآن قاطع يف  وإمياننا 

 .وإذا ثبت قول هللا فال كالم ألحد» اهـهذه القضية، 
  وقال الشيخ:

هذه   ورأيت  والشاذة،  واملنكرة  املرتوكة  األحاديث  من  جبملة  حمكومة  اإلسالمية  األمة  رأيت  «لقد 
وال  الصحيحة،  العملة  املزيفة  العملة  تطرد  والصحيح، كما  واملشهور  املتواتر  أمامها  تطرد  األحاديث 

 !!ديث تنومي محلتهاأدري كيف استطاعت هذه األحا
وهو   الغرانيق  حبديث  يعرتف  حجر  احملدثني كابن  أساطني  من  رجال  أن  أعجب كيف  أزال  وال 

  !له أصال!! أُي أصل غفر هللا لك؟  ىيضعفه، لكنه ير أكذوبة غليظة وإن كان 
ومسلم  البخاري  يف  الصحيحة  ت  الروا أن  مع  أنتما؟!»،  «أفعمياوان  حديث  مع  فعل  وكذلك 

 !!ترده، وجتعله حديثا ال وزن له
عرض   النسخ  وأن  البقرة،  سورة  طول  يف  األحزاب كانت  سورة  أن  حديثا  يروي  ابن كثري  ورأيت 
ثال   منه  ميحو  مث  صفحة،  ثالثني  حنو  يف  وحيا  هللا  أيُنّزل  قلت  أيدينا!!  بني  ما  منها  فبقي  ألكثرها 

  ؟!وعشرين أو أربعا وعشرين صفحة، ويدع الباقي
  يكن هذا الكالم علة تقدح يف احلديث فما تكون العلل القادحة؟! إذا مل 

 .هذا حديث ال يساوي املداد الذي ُكتب به» اهـ
ويف خطبة عن «الُسنة النبوية»، مبناسبة املولد النبوي، قال الشيخ: «انفرد اإلمام الشافعي وحده  

بكاف مسلم  يقتل  «ال  وحديث  فريضة،  الصالة  يف  الفاحتة  قراءة  أن  لكن على  صحيح،  حديث    ر» 
  األحناف ردوه، قالوا: إن هللا يقول:

ومعىن  هللا»،  أنزل  مبا  بينهم  احكم  «وأن  قال:  وبعدها  لنفس،  النفس  أن  فيها  عليهم  «وكتبنا 
لنفس:   .أن املسلم إذا قتل كافرا قتل به، ورفضوا احلديث مع صحته النفس 
  وقال الشيخ:
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  :قدم على حديث اآلحاد ولنضرب مثاال يرى اإلمام مالك أن عمل أهل املدينة م
بىن  مالك  اإلمام  لكن  شاء،  ملن  سنة  ركعتني  املغرب  قبل  أن  صحيحهم  يف  الرواة  العلماء  روى 

  ! مذهبه على كراهية ركعتني قبل املغرب، ملاذا؟
م مطبقني على  قال: أهل املدينة أعرف بسنة رسول هللا وألصق حبياته وأدرى مبا فعل، ولقد عاهد

ال ركعتني قبل املغرب، وبىن سنته ومذهبه على هذا، ليكن هو حر، غريه رأى أنه تقبل ركعتان قبل أنه  
 !!املغرب وال حرج
  وقال الشيخ:

يف   مسلم  رواه  حديث  وهو  الرضاع،  حديث  معا  واملالكية  األحناف  ردها  اليت  األحاديث  من 
الرسول وهن مما يقرأ من صحيحه: «كان مما نزل عشر رضعات حيرمن نسخن خبمس حيرمن مث مات  

، وبنوا أحكامهم على غري ذلك، وهلم احلق   .القرآن»، رفض األحناف واملالكية احلديث رفضا 
  وقال الشيخ:

ملا روي حديث «د اجلبار فتدىل»، رفض العلماء مجيعا هذا احلديث مع أنه صحيح يف روايته، 
   !وقالوا إن الذي دىن فتدىل هو جربيل، وأوهم الراوي»

  .مث تدبر ماذا قال بعدها: «ال يعطل نص قرآين بتا حلديث ورد أبدا»
  وقال الشيخ:

قمة   على  مواقعهم  أخذوا  الذين  وعلمائها،  ا  دعا بعض  من  تتعرض  اليوم  اإلسالمية  األمة  «إن 
الدعوة الشعبية اجلماهريية، لنوع من التسكع الفكري، وفوضى الثقافة اإلسالمية، والضحية يف ذلك  

والفرقة    هي اخلالف  صفوفها  يف  وعمقوا  التافهة،  الفرعية  ملسائل  علماؤها  شغلها  اليت  األمة  األمة، 
  .والتشرد

ملسائل التخصصية الفقهية اليت ال يعلمها ولن يفهمها إال أهل   ما ذنب رجل الشارع أن نشغله 
تعاىل شيئا من الكتب إال كتاب هللا  ، وعمل مبا فيه، ما  االختصاص؟! لو أن مسلما مات ومل يقرأ 

 !!سأله هللا تعاىل عن عدم قراءته لصحيحي البخاري ومسلم
  وعن مسألة اإلمجاع قال الشيخ:

«فاإلمجاع الذي هو حجة، على ما قيل فيه، هو اتفاق مجيع اجملتهدين على حكم شرعي، ومل يقل  
لعدد!! صحيح أن لرأي اجلمهور وز    أحد إنه اتفاق األكثرية أو اجلمهور، فاألمر ليس أمر تصويت 

جيعلنا منعن النظر فيما خالفه، وال خنرج عنه إال العتبارات أقوي منه، ولكنه ليس معصوما على كل 
 !!حال

من  وكم  ذلك،  يضره  وال  سائرهم  عليه  يوافق  مل  برأي  الصحابة  سائر  عن  انفرد  صحايب  من  كم 
ط ذلك قوله، فاملدار على احلجة ال على فقهاء التابعني من كان له رأى خالفه آراء اآلخرين، ومل يسق

مؤيدين   مذهبه  أتباع  عليها  مضى  وأقوال  راء  الثالثة  عن  انفرد  من  األربعة  األئمة  من  وكم  الكثرة، 
 .ومصححني
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واملذاهب األربعة، على ماهلا من اعتبار وتقدير لدى مجهور األمة، ليست حجة يف دين هللا، إمنا  
ش أدلة  من  إليه  تستند  ما  أو  احلجة  شاذة  ا  إ اآلراء:  بعض  عن  يقال  وما  معقولة،  أو  منقولة  رعية 

مهجورة أو ضعيفة، فهذا ال يؤخذ على إطالقه وعمومه، فكم من رأى مهجور أصبح مشهورا، وكم 
من قول ضعيف يف عصر جاء من قواه ونصره، وكم من قول شاذ يف وقت هيأ هللا له من عرف به  

 .ا هو عمدة الفتوى» اهـوصححه، وأقام عليه األدلة حىت غد
ويف ُمدارسة بعنوان «كيف نتعامل مع القرآن»، وعن مقابلة متت بينه وبني الشيخ عبد الفتاح أبو 
أعرفها،   ألن  وحباجة  ا،  قرأ حكاية  منك  أعرف  أن  أريد  له:  قال  احلديث،  علماء  من  وهو  غدة، 

حلرب»، وا  حلديث رواه البخاري يف كتاب  الذهيب عندما مر حبديث «من عادى يل وليا فقد آذنته 
هذا  من  شئ  فيها  النفس  البخاري،  هللا  عبد  أيب  احلافظ  جاللة  لوال  قال:  التواضع،  ب  الرقاق 

 !!احلديث، لكين ال أكذبه
فالذهيب ال يريد أن يقول إن يف احلديث كالًما، لكن هناك َمن قال: إن يف رواة البخاري كالما، 

  ، وفال فال  له  هذه وذكرت  قال:  مث  قليال  فسكت  املغاربة،  يف كتاب  وردت  اليت  األمساء  ونفس 
ملاذا؟ إذا كان هناك شخص   هلا قيمة، قلت له:  األمساء أثريت حوهلا شكوك لكن جتاوزوها، وليس 

لوضع؟  !متهم 
يف   أحاديث  بعض  رفضوا  والذين  أصل،  له  الصحيحني  رجال  بعض  يف  الكالم  أن  رأيي  ويف 

ن مكيتان، البخاري أو مسلم هل م عذرهم، كل القراء تقريبا وكل املصاحف تقول: إن املعوذتني سور
 .وكالم البخاري يفيد أن املعوذتني مدنيتان ومن آخر ما نزل» اهـ

ت(عمال العقل فيما ورثته األمة من  وعن إ نا الفكري يف ميزان  تراث(، يقول الشيخ يف كتابه:  )مرو
  : عن التقليد ويقلدون»، عن قضية رمي اجلمار يف احلج ، حتت عنوان «ينهون)الشرع والعقل

تركه  جيرب  واجب  على أنه  فاجلمهور  الفتح:  يف  نفسه كما  الرمي  يف حكم  الفقهاء  اختلف  «وقد 
بدم، وعند املالكية أنه سنة مؤكدة، وعندهم رواية أن رمي مجرة العقبة ركن يبطل احلج برتكه، ومقابله  

حف الرمي  شرع  إمنا  بعضهم:  عائشة قول  عن  جرير  ابن  حكاه  أجزأه،  وكرب  تركه  فإن  للتكبري،  ظا 
  .وغريها

ويقول بعض اإلخوة: إن الرأي الذي ينفرد به فقيه أو اثنان خالفا جلمهور األمة جيب أال يعتد به  
لقبول، جيب أن يرفض   وال يعول عليه، وقال غريهم: إن ما خالف املذاهب األربعة اليت تلقتها األمة 

 .له اعتبار، واحلق أن هذا كله ال يقوم عليه دليل من كتاب أو سنة» اهـ  وال يقام
»، يقول الشيخ:    ويف نفس الكتاب، وحتت عنوان «املفسرون أخطاء وخطا

«القرآن الكرمي أصدق ما بقي على ظهر األرض من مواريث السماء، إن اليقني حيف كلماته حرفا 
  نزل إىل اليوم مصون، يقول تعاىل يف سورة احلجر: حرفا، ومت الوعد اإلهلي حبفظه، فهو مذ 
َّ َلُه َحلَاِفظُونَ  َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ   »«ِإ
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ألثر أن يتجاوبوا مع هذه احلقيقة، وأن جينبوا تفاسريهم كل ما   وكان جيب على مفسري القرآن 
الحرتام  فيه ريبة، وأن يلتزموا مبا وضعه األولون من شروط الصحة   والقبول، فإن هذه الشروط جديرة 

  .كله
عدد حديثه شاًذا ورفضناه، فإذا كان املخالف ضعيًفا وروى  هو أوثق منه  إذا خالف الثقة من 

بل  ،  ماال يعرفه الثقات فحديثه منكر أو مرتوك، فلماذا يكثر يف التفسري األثري الشاذ واملرتوك واملنكر
ت هي السخف بع ينه، يطبق املسلمون على إنكارها واستبعادها ومع ذلك تبقى  كيف تروى حكا

  ؟! مكتوبة يقرها ضعاف العقول فيضطربون هلا
  :نظر ما كتبه اخلازن تفسريا لقوله تعاىل يف سورة النساءا

أُ « َوَما  إِلَْيَك  أُنزَِل  ِمبَا  يـُْؤِمُنوَن  َواْلُمْؤِمُنوَن  ُهْم  ِمنـْ اْلِعْلِم  ِيف  الرَّاِسُخوَن  َواْلُمِقيِمَني لَِّكِن  قـَْبِلَك  ِمن  نزَِل 
هللَِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر أُولَِئَك َسنـُْؤتِيِهْم َأْجرًا َعِظيًما ِ  » الصََّالَة َواْلُمْؤتُوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن 

ن عن عثمان أنه غلط من الكتاب   قال: اختلف العلماء يف وجه نصبه، فحكي عن عائشة وأ
لسنتهم، فقيل له:  ينبغي أن يكتب   «واملقيمون»، قال عثمان: إن يف املصحف حلنا ستقيمه العرب 

 !!أفال تغريه؟! قال: دعوه، فإنه ال حيل حراما وال حيرم حالال
وذهب عامة الصحابة وسائر العلماء ومن بعدهم إىل أنه لفظ صحيح ليس فيه خطأ من كاتب  

ن هذا بعيد جًدا، ألن الذين مجعوا القرآن هم وال غريه، وأجيب عما روي عن عائشة وعثمان وأ ن 
هذا  ينسب  أن  ينبغي  ال  غريهم؟!  يصلحه  حلنا  هللا  يف كتاب  يرتكون  فكيف  والفصاحة،  اللغة  أهل 

 !!إليهم
يصح ألنه غري متصل، لنفرض أن السند متصل فما  ابن األنباري: ما روي عن عثمان ال  وقال 

م، طعن يف السند، قيمته مع منت فاسد؟! إن الذين ينحصرو  ن يف السند ويعمون عن املنت ال ثقة 
وجود  ميكن  فكيف  لتواتر  منقول  القرآن  وألن  غريه،  ليصلحه  فاسدا  شيئا  عثمان  يؤخر  أن  وحمال 

 !اللحن فيه؟
  قد يقال: 

به مهتزة، ووقوع هذه اهلنات فيه،  لرتهات واإلسرائيليات، وإن الثقة  مشحون  تفسري احلازن  إن 
 !!مستهجنا، ال جيوز أن يكون مثار شكوى عامة وإن كان 
  أقول:

اخلرافة   إن  غضيب،  يسوغ  حمرتم كالقرطيب  تفسري  إىل  السخف  ذلك  تسلل  لكن  صحيح،  هذا 
بقول   عليها  عقب  مث  أثبتها  قد  الكبري  املفسر  وإن كان  بسهولة،  األندلس  إىل  الشام  من  انتقلت 

طل، ألن الذين مجعوا الكتاب م يدرجون   القشريي: هذا مسلك  م أ كانوا قدوة يف اللغة فال يظن 
 !!يف القرآن ما مل ينزل

ذا الرد اخلافت، وإال فهو   وليت القرطيب ما ذكر وال نكر، لعل ازدراءه للقضية كلها جعله يكتفي 
وأن   وحسب،  تسجيل  أداة  الكتابة  وأن  القرآن،  ثبوت  أساس  هو  املتواتر  الشفوي  النقل  أن  يدري 
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عن   ال احلفاظ  احلقيقة  هذه  حول  املتلصصة  ت  احلكا وأن  العدد  جيشا كثيف  قلب كانوا  ظهر 
 !!تساوي قالمة ظفر، ولو نقلت يف بعض كتب النوادر 

، يوهناك رواية ألمحد يف مسنده نقلها ابن كثري يف تفسريه وهو مصدر من مصادر التفسري األثر 
قلت: ثالً  !ألحزاب؟! أو كأين تعدها؟كأين تقرأ سورة ا :جاء فيها عن زّر، قال ىل أيب بن كعب

ا لتعادل سورة البقرة.... إخل   .وسبعني آية! فقال: قط لقد رأيتها وأ
وهذا كالم سقيم، فإن هللا ال ينزل وحًيا ميأل أربعني صفحة مث ينسخه أو حيذف منه أربًعا وثالثني  

فيه األحاديث الواهية   ويستبقي ست صفحات وحسب، وهذا هزل ما كان لريوى، واملسند قد ترى
 !!واملوضوعات املرفوضة 

ت املنكرة، ويف املسند حديث عن األحرف   لقرآن ال يتحمل هذه احلكا وأنبه إىل أن ما يتصل 
مسلم  لصحيح  شرحه  يف  النووي  بداهة، ومع ذلك فإن  اجلماهري  الضحك، وقد رفضته  السبعة يثري 

مكان مسيعا بصريا ما مل تضع آية رمحة مكان آية  ذكر أن من احلروف السبعة أن تضع حكيما عليما  
  !!عذاب

ا، على أن هذه املوضوعات   وهذه حكاية يف غاية الغثاثة وما كان جيوز أن تذكر أو تنقل لكذ
زدراء، وما عرضنا هلا   لوحي اخلامت، وجتاوزها العلماء  كلها تالشت أمام حشود التواتر اليت أحاطت 

دثني يف اإلسالم بضاعتهم النقل الذي ال وعي معه، وحبذا لو ألف األزهر إال لنلفت النظر إىل متح 
مجاع املسلمني مرفوضة   !!جلا علمية لتنقية التفاسري من أمثال هذه القمامات الفكرية فهي 
   :هذه بعض املقتطفات، من املدرسة الفكرية للشيخ حممد الغزايل، وألفت النظر إىل قوله

ومل« مات  مسلًما  أن  هللا   لو  سأله  ما  فيه،  مبا  وعمل  تعاىل،  هللا  إال كتاب  الكتب  من  شيًئا  يقرأ 
 »تعاىل عن عدم قراءته لصحيحي البخاري ومسلم

  وإىل قوله: 
مجاع   ً علمية لتنقية التفاسري من أمثال هذه القمامات الفكرية فهي  «وحبذا لو ألف األزهر جلا

  املسلمني مرفوضة» 
  :«القمامة»، تعين يف اللسان العريب «الكناسة»، كما ذكر ابن منظور يف اللسانوإذا كانت 

 » وقمامة البيت ما كسح منه فألقي بعضه على بعض، يقال: قم بيته يقمه قما إذا كنسه
  :فإن السؤال

زدراء الدين اإلسالمي و  امه  ألنه ،  إيذاؤههل لو كان الشيخ حممد الغزايل حًيا، كان من املمكن ا
االزدراء،  هذا  محل  الذي  وكتابه  الفكرية»  «القمامات  بـ  الديين  الرتاث  محله  الذي  الباطل  وصف 

  !م؟١٩٩٢موجود بني أيدي الناس منذ عام 
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 ؟! هل كان «أبو حنيفة» منكرا للسنة، مزدريًا للدين اإلسالمي
ريخ الفرق واملذاهب اإلسالمية حبث شاق، يتطلب   االطالع على أمهات كتب  إن البحث يف 

اليت  املذهبية  املعاجلات  عن  بعيدا  رخيية،  حقائق  من  املؤرخون  عليه  أمجع  ما  على  للوقوف  التاريخ 
هو   الدين  يف  التفرق  أصبح  حىت  املختلفة،  الفرق  أتباع  بني  والتكفري  والتخاصم  التفرق  روح  محلت 

م الدينية، وتقاتل  .يف سبيل الدفاع عنه السمة املميزة للمسلمني، حتميه مؤسسا
الث القرن  بداية  مع  العقدية،  الكالمية  واملذاهب  الفرق  ظهرت  هناك عندما  اهلجري، كانت  اين 

ا مدينة رس)مدرسة املدينة (، وتسمى  )مدرسة احلديث(مدرستان:     ) مدرسة الرأي (ول هللا، و، ومكا
ا الكوفة  )مدرسة العراق (وتسمى   .ومكا
  :أوًال 

، )هـ٩٤ت( ى يد التابعني، كسعيد بن املسيب  يف مدينة رسول هللا عل   )احلديثمدرسة  (ظهرْت  
  ) هـ١٧٩ت  ( حمها يف عصر اإلمام مالك بن أنس  ، وغريمها، واكتملت مال )هـ ٩٤ت(وُعروة بن الزبري،  

 .إمام دار اهلجرة، وأهم هذه املالمح أن يكون احلديث حاكما على الرأي
أصحاب   احلديث(لقد كان  يقدمون   )مدرسة  وكانوا  ا،  يروو اليت  األحاديث  يف  ثقة كبرية  يثقون 

م أهل املدينة، املتمسكون بُسنة النيب، ولذلك   عتبار أ أحاديثهم على أحاديث أهل الشام والعراق، 
 .جعلوا من شروط صحة احلديث موافقته لعمل أهل املدينة 

م   م أهل املدينة أهل العراق بوضع األحاديث، أل لى النص، حىت قال يقدمون العقل عولقد ا
الزهري   لذلك كان  )هـ١٢٤ت(احملدث  ذراعًا»،  العراق  يف  فيعود  شرباً  عند  من  احلديث  «خيرج   :

 !!مالك يسمي الكوفة: «دار الضرب»، يقصد ضرب األحاديث، أي صناعتها
  والسؤال:

اليت   التخاصمية  املذهبية  البيئة  هي  هذه  وكانت  األمر كذلك،  الفرق  إذا كان  منها  انطلقت 
فلما اهلجري،  الثاين  القرن  يف  العقدية  هللا،  واملذاهب  رسول  مدينة  من  خيرج  مل  جامع (ذا  كتاب 

  !، يكون حجة يُرجع إليه ملعرفة احلديث الصحيح؟)للحديث النبوي
  ا: نيً 

اإلسالمي للدولة  عاصمة  الكوفة  واختاذ  عِلي،  اإلمام  نصرة  يف  رئيسي  دور  للكوفيني  ة، لقد كان 
ومرجئة   معتزلة  من  املختلفة،  الكالمية  املذاهب  ظهرت  العراق،  يف  الفكرية  احلياة  النفتاح  ونظرا 

 !!وغريمها، وكانت تضع األحاديث إلثبات صحة وحجية مذاهبها 
توىل تعليم أهلها، اكتملت  وبعد انتقال علي بن أيب طالب إىل الكوفة، وجعلها عاصمة اخلالفة، و 

الرأي(مالمح   بن )مدرسة  وعمار  وقاص،  أيب  ابن  وسعد  مسعود،  بن  هللا  عبد  ذلك  يف  وساعده   ،
من  وكثري  حصني،  بن  وعمران  اليمان،  بن  وحذيفة  مالك،  بن  وأنس  األشعري،  موسى  وأبو  سر، 

  .فقهاء الصحابة 
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الجتهاد يف فتاواه، وكان من تالميذه َعْلقمة  لقد كان عبد هللا بن مسعود يعتمد كثريًا على الرأي وا
أيب  بن  محاد  أخذ  إبراهيم  وعن  العلم،  النخعي  يزيد  بن  إبراهيم  أخذ  علقمة  وعن  النخعي،  قيس  بن 

ال حنيفة  أبو  أخذ  محاد  وعن  العلم،  أئمة  سليمان  أشهر  من  وكان  العلم،  الرأي(نعمان  يف    ) مدرسة 
 .النصف األول من القرن الثاين اهلجري

  ل ابن خلدون يف مقدمته:يقو 
«وكان احلديث قليًال يف أهل العراق، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل (أهل الرأي)،  
وكان أهل احلجاز أكثر روايًة للحديث من أهل العراق..، واإلمام أبو حنيفة إمنا قلَّْت روايته للحديث  

 .ملا شدد يف شروط الرواية والتحمل»
  والسؤال:

كان األمر كذلك، ووقف كبار وفقهاء الصحابة جبوار خليفة املسلمني علي بن أيب طالب يف إذا  
دي  الناس  يُعّلمون  العراق،  الكوفة،  من  خيرج  مل  فلماذا  النبوي(نهم،  للحديث  جامع  يكون )كتاب   ،

  !حجة يُرجع إليه ملعرفة احلديث الصحيح؟
يتبعها املسلمون اليوم، يف القرنني الثالث    ملاذا ظهرت أصح الكتب اجلامعة للحديث النبوي، اليت

فظ اهلجريني،  البخاري  والرابع  صحيح  الُسنة  أهل  عند  صحيح   )هـ٢٥٦ت(هر  الشيعة  عند  وظهر 
 !، بعد أن انتشرت املذاهب العقدية التخاصمية التكفريية بني املسلمني؟)هـ٣٢٩ت(الكايف 

يظهر   مل  اجلا(ملاذا  النبويالكتاب  للحديث  الث  )مع  أو  األول  القرن  هذه يف  إذا كانت  اين، 
  مبينة ومكملة ألحكام القرآن؟!  )ُسنة نبوية (األحاديث حقا 

  وهل يشفع ألئمة السلف قوهلم: 
  !إن أئمة القرنني األول والثاين كانوا أئمة يف الفقه وليس يف احلديث؟

  أمل يكن كتاب هللا يف بيوت املسلمني ومساجدهم؟!
، الذي يّدعي أئمة السلف واخللف أنه محل الوحي اإلهلي، )اجلامع للحديث النبويالكتاب  (ين  فأ

والذي من املفرتض أن يكون موجودا بعد وفاة النيب مع كتاب هللا يف بيوت املسلمني ومساجدهم، 
 !ليكون حجة ومرجًعا هلم؟

ن هذا  م َمن خيرب    ) امع للحديث النبويالكتاب اجل (  إنه يستحيل أن خيرج علينا يف يوم من األ
ألننا  هذا،  يومنا  وإىل  الرسالة  عصر  منذ  ومساجدهم،  املسلمني  بيوت  يف  هللا  مع كتاب  موجود 

  !سنسأل: أين هو؟
امل املختلفة  واملذاهب  الفرق  أئمة  خدع  عامل  فلماذا  يف  يعيشون  وجعلوهم  ت(سلمني،  ،  )املرو
ا من الدين اإلهلي الذي يكفر منكره؟  !بدعوى أ

، الذي كان يرى )هـ١٥٠ت(مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان    أشهر مذاهب أهل السنة   إن من
م  ) اإلمامة (أن   وكان  اإلميان،  أصول  من  أصال  الصادق ليست  جعفر  الشيعة  إلمام  عاصرا 

ا بعد وفاة   )اإلمامة (، الذي كان يرى أن  )هـ١٤٨ت( أصل من أصول اإلميان، وأن علًيا كان أحق 
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النيب، فلماذا تفرق اإلمامان يف الدين، ومل جيتمعا على مذهب واحد، هو ما كان عليه النيب وصحبه 
 !الذين رضي هللا عنهم؟

تعالوا نلقي نظرة سريعة على هذه البيئة املذهبية التخاصمية اليت سبقت عصر تدوين أمهات كتب  
إلالف مام األعظم أيب حنيفة رق واملذاهب املختلفة، يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني، ونضرب املثل 

م مبعصية هللا ورسوله)هـ١٥٠ت (النعمان،  ُ   .، الذي انطلقت يف وجهه سهام التخاصم والتكفري، وا
  :أوًال 

البخاري   يرو  ومسلم  )هـ٢٥٦ت(مل  اعتربه   )هـً◌٢٦١ًت(،  بل  واحًدا،  حديثا  حنيفة  أيب  عن 
رخيه الصغري أن سفيان َلمَّا نُعي أبو حنيفة قال   :البخاري من الضعفاء املرتوكني، وروى يف 

«احلمد هلل، كان ينقض اإلسالم عروة، ما ُولد يف اإلسالم أشأم منه»، وقال يف التاريخ الكبري: 
  .وعن حديثه»«كان أبو حنيفة مرجئاً، سكتوا عن رأيه 

: «سكتوا عن رأيه )هـ ١٥٠ت(بعد قرن من الزمن عن أيب حنيفة    ،)هـ٢٥٦ت(ملاذا قال البخاري  
 !وعن حديثه»، ألنه كان «مرجئًا»؟

ت أيب حنيفة فيقول: «ومن جهة    )هـ٣٥٤ت(كما يرى ابن حبان   عدم جواز االعتماد على روا
لـ  أخرى ال جيوز اال ، والداعية إىل البدع ال جيوز أن ُحيتج به  )اإلرجاء(حتجاج خبربه ألنه كان داعياً 

عند أئمتنا قاطبة، ال أعلم بينهم خالفاً على أّن أئمة املسلمني وأهل الورَع يف الدين يف مجيع األمصار  
 .األقطار جّرحوه»  وسائر

لـ  فماذا يع ، وأن اإلرجاء بدعة ال جيوز أن ُحيتج بصاحبها  )اإلرجاء(ين: أن أ حنيفة كان داعياً 
 !عند أئمة أهل الُسنة قاطبة؟

اإلميان  يقولون:  املسلمني  من  صنف  مادة «رجا»: «املرِجئة  العرب،  لسان  يف  منظور،  ابن  يقول 
القو  قدَّموا  م  عمل)، كأ بال  ومل (قول  يصّلوا  مل  لو  م  أ يرون  م  أل أّخروه،  أي  العمل،  وأرجؤوا  ل 

م»  .يصوموا لَنّجاهم إميا
ب ذكر ما  ، يف «اال)هـ٤٦٣ت(ويقول ابن عبد الرب   نتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء»، 

البخاري، فقال يف كتابه يف ُذمَّ به أبو حنيفة: «ممن طعن عليه وجرحه أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل  
بت الكويف، قال نعيم بن محاد:  حيىي بن سعيد ومعاذ  الضعفاء واملرتوكني: أبو حنيفة النعمان بن 

 !!بن معاذ، مسعا سفيان الثوري يقول: قيل: استُتيب أبو حنيفة من الكفر مرتني»
لردِّه حنيفة  أيب  على  الطعن  استجازوا  احلديث  أهل  من  «كثري  اآلحاد   ويقول:  أخبار  من  كثريًا 

العدول؛ ألنه كان يذهب يف ذلك إىل عرضها على ما اجتمع عليه من األحاديث ومعاين القرآن، فما  
 .شذَّ عن ذلك ردَّه ومسّاه شاذًّا»

 !!إذن فقد كان أليب حنيفة موقف من األحاديث عامة، ألن معظمها آحاد
قول: الطاعات من الصالة وغريها ال ُيسمى ويقول ابن عبد الرب بعدها: «وكان مع ذلك أيًضا ي 

، وكل َمن قال من أهل السنة: اإلميان قول وعمل، ينكرون قوله ويبّدعونه» ً   .إميا
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إذن فقد كان أليب حنيفة موقف من مسألة «اإلميان قول وعمل»، فهو يذهب مذهب «املرجئة»،  
األعمال من مسمى اإلميان، فمن  الذين يقولون إن اإلميان تصديق وقول بال عمل، وبذلك خيرجون  

  .قال اإلميان ال يزيد وال ينقص، فهو مرجئ
«ت الشهرستاين  اإلميان  ٥٤٨ويقول  مع  تضر  ال  «يقولون:  املرجئة:  عن  والنحل  امللل  يف  هـ» 

 .معصية، كما ال تنفع مع الكفر طاعة»
خلالف القائم بني احملدثني وأصحا اهب الكالمية حول  ب املذوال أريد أن أشغل القارئ الكرمي 

وطوائفه املختلفة، وهل األعمال داخلة يف اإلميان أم ال، وهل اإلميان يزيد وينقص، ويكفي   )اإلرجاء(
م عندما وجدوا أن من أئمة   ، قّسموه إىل  )اإلرجاء(مذاهب أهل الُسنة من يعتقدون يف  أن نعلم أ

ميذه، من  قسمني: مرجئة أهل السنة، ومرجئة أهل الضاللة، إلخراج أئمة أهل السنة، كأيب حنيفة وتال
  !!دائرة الضالل

لضالل، فلماذا كل هذا التجريح والعداء، الذي ُملئت به  والسؤال: إذا كان أبو حنيفة مل يُتهم 
  !أمهات الكتب، من أئمة وفقهاء املذاهب األخرى؟

  ا: نيً 
البغدادي،  روى ا يف )هـ٤٦٣ت( خلطيب  الرازي  ،  زرعة  أيب  عن  بغداد،  : كان )هـ٢٦٤ت(ريخ 

أبو حنيفة جهميا، وكان حممد بن احلسن جهميا، وكان أبو يوسف جهميا، إىل آخر أئمة املذهب 
يف   للسنة  خمالفتهم  وكذلك  القرآن،  خبلق  قوهلم  بسبب  اجلهمية  إىل كفر  البعض  ذهب  وقد  احلنفي، 

 .الصفات اإلهلية، وغري ذلك أيضاً 
إن أهل احلديث يـُْفرِطون  «بد الرب يف «جامع بيان العلم وفضله»: قال حيىي بن معني:  قال ابن ع

يف أيب حنيفة وأصحابه، وبعض الذين انتقدوا أيب حنيفة هم فعًال أصحاب تعصب مذهيب، فاخلطيب 
على األحناف واحلنابلة، كما ذكر ابن عبد اهلادي، وقد رد عليه ابن  متعصباً   البغدادي كان شافعياً 

اجلوزي الذي مل يكن أقل منه تعصباً وحّدة ملذهب احلنابلة، وكثري من األقوال اليت نقلها اخلطيب يف 
 .ذم أيب حنيفة ال تصح

فرقة كالمية تُنسب إىل جهم بن صفوان، جيعلون هلل صفة واحدة وهي صفة الوجود    )اجلهمية (و
اسم لذات خلقها هللا للقوة،    )القوي(احلسىن مبخلوقات منفصلة، فاسم  املطلق، ويفسرون أمساء هللا  

قي األمساء عبارة عن دالالت على ذوات منفصلة عن ذات هللا تعاىل، ويقولون يكفي يف  وهكذا 
 .ن املعرفة فقط، فإبليس عندهم مؤمن، ومل يكفر لعدم اإلميان، وإمنا كفر ملخالفته أمر هللاإلميا

فهل شهد النيب وصحبه يف عصر الرسالة، هذا التخاصم املذهيب، وهذه املذاهب الكالمية، اليت  
م متمسكون بكتاب هللا وُسنة وسوله؟ ا أ  !يّدعي أصحا

  ا:لثً 
للمحدث   )قواعد يف علوم احلديث(تاح أبو غدة يف تعليقه على كتاب  يقول احملقق الشيخ عبد الف

هـ) يف الرجال، من ٢٤١الفقيه ظفر أمحد العثماين: «وال خيلو كتاب ألف بعد حمنة اإلمام أمحد (ت
معان»   .البعد عن الصواب كما ال خيفى على أهل البصرية، الذين درسوا تلك الكتب 
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البخار  حتامل  أن  الشيخ  يذكر  ذلك،  مث  على  األدلة  وذكر  فيه،  ريب  ال  بت  حنيفة  أيب  على  ي 
ولكن ما سببه؟! يقول الشيخ، نقال عن احملدث «ظفر»: «إن احنراف البخاري عن أيب حنيفة منشؤه  
صحبة البخاري لنعيم بن محاد املروزي، وقد كان نعيم شديد التعصب على أيب حنيفة، فتأثر البخاري  

 .به»
بني   دماء إن  يف  تسري  املذهيب  التخاصم  أزمة  هي  وها  الزمن،  من  قرن  حنيفة  وأيب  البخاري 

وما قاله الذهيب يف    )امليزان ( عيم بن محاد، فإذا ذهبنا إىل  املسلمني، فيتأثر البخاري مبذهب صحبه ن
يقول:   جنده  نعيم،  األزدي: كا«ترمجة  تقوية  قال  يف  احلديث  يضع  ممن  نعيم  ت ) الُسنة (ن  وحكا  ،

 . زورة يف ثلب النعمان أيب حنيفة كلها كذب»م
ويدافع الشيخ احملقق عبد الفتاح أبو غدة عن أيب حنيفة، أمام حتامل البخاري عليه فيقول: «هذا 
حيىي بن معني هو ممن أخذ عن خاصة أصحاب أيب حنيفة، وخالطهم وصاحبهم، فعرفه حق املعرفة  

وأيب داود وأمحد بن حنبل وأيب حامت وهو إمام اجلرح  لصحبة الطويلة هلم، وهو شيخ البخاري ومسلم  
التفاق»  .والتعديل 

ويقول: «هذا اإلمام هو الذي يزكي أ حنيفة ويوثقه يف احلديث، ويثين على حفظه فيقول: ال 
حيدث إال مبا حيفظه، وال حيدث مبا ال حيفظ، ويقول أيضا: ما مسعت أحًدا ضعفه، فابن معني أدرى  

، ولكثرة خمالطته ألصحاب أيب حنيفة وأخذه  يب   ً ً ومكا حنيفة، وأعلم به من غريه، لقربه منه زما
بعه، ممن ولد بعد وفاة  عنهم، فقول ابن معني يف توثيق أيب حنيفة هو املتبع، ال قول البخاري أو من 

  .أيب حنيفة بدهر أو دهور، ونقل له عنه نقل مشوه، أو داخله تعصب عليه»
  انظر ماذا قال بعدها: مث 

ومن  والدارقطين  عدي،  وابن  والنسائي  ومسلم  البخاري  مثل  سكت  معني  بن  حيىي  تكلم  «فإذا 
إلمامته   وأذعنوا  عامة  الرجال  مبعرفة  بتفرده  له  شهدوا  وقد  له،  مسلمني  هؤالء  سكت كل  م،  دو

 .بذلك»
   حنيفة فيقول:وينقل الشيخ شهادة علي بن املديين، وهو شيخ البخاري، يف توثيق أيب

البخاري،  وجرحه  أعرف  وسريته  وبزمنه  أقرب،  بعهده  وهو  حنيفة  أ  وثق  إذا  اإلمام  هذا  «فمثل 
وعلى فرض خلو جرح البخاري من الدوافع واملؤثرات، من دافع تعصب أو نقل مدخول أو اختالف  

 .  الرأي»مذهب، إذ أبو حنيفة فقيه ومن (أهل الرأي)، والبخاري حمدث، ال حيتمل التوسع يف
يت إىل بيان    الذي كان بني أيب حنيفة والبخاري فيقول: )اإلشكال العقدي(مث 

«وأبو حنيفة ال يرى أن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص، والبخاري يرى أن اإلميان قول وعمل، 
 . يزيد وينقص، فتوثيق شيخه علي بن املديين مقدم بال ريب على جرح تلميذه البخاري»

  ا: رابعً 
لقد أعلن أبو حنيفة عن موقفه من األحاديث، املنسوبة إىل النيب، فقال يف «العامل واملتعلم»، قال  

  هللا عز وجل: 
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ْلَيِمِني، ُمثَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتَني، َفَما مِ  ِ َ ِمْنُه  َنا بـَْعَض األَقَاِويِل، َألَخْذ ْنُكْم ِمْن َأَحٍد  «َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ
  َحاِجزِيَن» َعْنهُ 

ونيب هللا ال خيالف كتاب هللا تعاىل، وخمالف كتاب هللا ال يكون نيب هللا، فرد كل رجل ُحيدث عن «
من   على  رد  ولكنه  له،  تكذيًبا  وال  النيب،  على  ردًّا  ليس  القرآن  خبالف  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب 

لباطل والتهمة دخلت علي   .ه، ليس على نيب هللا»ُحيدث عن النيب، صلى هللا عليه وسلم، 
فيقول   للكتاب،  احلديث املخالف  يف حكم  نظر األحناف  وجهة  أصوله،  يف  البزدوي،  بّني  ولقد 

طنية    : بعد أن ذكر أنه منقطع انقطاعات 
بت بيقني، فال يرتك مبا فيه شبهة «يعين خبرب اآلحاد»، ويستوي يف ذلك اخلاص « إن الكتاب 

، خالفًا للشافعي، رمحه والعام، والنص والظاهر، حىت إ ن العام من الكتاب ال خيص خبرب الواحد عند
، وال يرتك الظاهر له من الكتاب، وال ينسخ خبرب الواحد   هللا، وال يزاد على الكتاب خبرب الواحد عند

 بال وإن كان نصًّا؛ ألن املنت أصل، واملعىن فرع له، واملنت من الكتاب فوق املنت من الُسنة، لثبوته ثبوً 
 .شبهة فيه، فوجب الرتجيح به قبل املصري إىل املعىن»

ت الرواة، أنه يشرتط لصحتها شروطًا مل يوافقه عليها  لقد كان منهج أيب حنيفة يف التعامل مع مرو
الذي كان    )هـ١٧٩ت  (ن، ولذلك عندما ترك اإلمام مالك  احملدثون الذين ظهروا بعده بقرن من الزم

خليار»، لرأي واجتهاد راجح عنده، ظهر من يقول:   معاصرا أليب حنيفة، العمل حبديث «البيعان 
ب وإال ضربت عنقه -   !!ُيستتاب مالك، فإن 

مالكا مل «:  )العلل(يف    )هـ٢٤١ت(حنبل  يقول أمحد بن   املدين) أن  بلغ ابن أيب ذئب (احملدث 
  خليار» فقال: خذ حبديث «البيعان 

ب، وإال ضربت عنقه»!!  -    يستتاب، فإن 
  مث انظر ماذا قال أمحد بن حنبل عن ابن أيب ذئب، الذي استباح الدماء بغري حق، قال:

حلق من مالك»   !«هو أورَع وأقَول 
الرواة   عن  الثبوت  ظين  حبديث  العمل  ترك  بسبب  حق،  بغري  وتسفك  تباح  الدماء  هكذا كانت 

 !!النيب»، وكان إلمام املذهب حجته يف ترك العمل به«وليس عن 
اليت   الديين،  الرتاث  أمهات كتب  بطون  من  اإلرهابية  واملنظمات  واجلماعات  داعش  خترّج  لقد 
وغري  الرمسية  الدينية  املؤسسات  ومحاية  برعاية  ا،  بيا السابق  الكالمية  العقدية  املذاهب  هذه  محلت 

رية اليت تنتج اإلرهاب، أم حنارب فقط اإلرهابيني الذين يتكاثرون الرمسية، فهل حنارب املذاهب الفك
  !يوما بعد يوم يف كل مكان؟

ا تنتمي إىل مذهب  ولذلك مل جترؤ املؤسسات الدينية على تكفري هؤالء املفسدين يف األرض، أل
يف  املفسدين  هؤالء  أن  يرى  سلطان،  من  ا  هللا  أنزل  ما  اليت  الكالمية،  املذاهب  هذه  األرض، من   

على ارتكاب    إصرارهممؤمنون، يشهدون أال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا، وسيدخلون اجلنة، مع  
 !!الكبائر، وفظائع الدنيا كلها 
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ال إله  ن  إن أئمة السلف واخللف خيالفون كتاب هللا، الذي يقول خماطبا املؤمنني الذين يشهدون أ
  :إال هللا، وأن حممدا رسول هللا

رًا َخاِلًدا ِفيَها»« َ  َوَمن يـَْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه 
لصيغة الدالة على  يف جهنم ال يعين التأبيد، ألنه لو أراد التأبيد جلاء  والذين يّدعون أن اخللود 

 :ذلك، وهي كلمة «أََبًدا»، هؤالء أقول هلم
قامة فيها على وجه التأبيد، سواء أضيفت إليه كلمة «أََبًدا»،  إن مفهوم اخللود يف جهنم يعين اإل

للتأكيد على استحالة اخلروج منها، أم مل تَضف، ذلك أن هللا تعاىل يقول يف سورة اجلن، مبينا القانون 
  :العام للجزاء يف اآلخرة

َر َجَهنََّم « َ   . َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً»َوَمْن يـَْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه 
  

ُ بِأَْمِرهِ    َّ    فَتََربَُّصوا َحتَّى يَأْتَِي 
   !إن الذي يريد أن يدخل يف اإلسالم، عربيا كان أو أجنبيا، أين يذهب ليعلن إسالمه رمسيا؟ 

داخل   سيختارها، يف  اليت  للفرقة اإلسالمية  الدينية التابعة  سيذهب إىل املؤسسة  أو يف  إنه  البالد 
لطريقة اليت ميليها عليه علماء هذه الفرقة   .خارجها، ويعلن إسالمه 

ب  أي أن الذي يريد أ ، وعلى أساس غياب  )التفرق يف الدين(ن يدخل يف اإلسالم يدخله من 
 .الفهم الواعي حلقيقة الدين اإلسالمي الذي أمر هللا اتباعه

ت املتحدة األمريكية  لذلك مل يكن غريبا أن جند آالف الذين اعت نقوا االسالم، من أورو والوال
اخلالفة   إقامة  وعن  اإلسالم،  عن  دفاعا  اإلرهابية  واملنظمات  اجلماعات  مع  يقاتلون  وأسرتاليا..، 

م هكذا فهموا اإلسالم  !!اإلسالمية، أل
ال من  إن الذين اعتنقوا اإلسالم، مل يدفعهم إىل ذلك، حسب تصرحيات بعضهم، إال حب االنتق

فهة،   حياة  الفرد  فيه  يعيش  الذي  املتفكك،  املادي  إىل اجملتمع  القلب،  قاسي  ت،  املاد سجني 
اإلمياين( لألمري،  )اجملتمع  والطاعة  وااللتزام  هللا،  يف  واألخوة  احملبة  تسودها  اليت  اجلادة،  احلياة  حيث   ،

جيدوه مل  االسالمية    والذي  الدولة  تنظيم  يف  أصبح)داعش(إال  الذي  له   ،  ويعمل  خيافه،  أمجع  العامل 
 !!ألف حساب 

االسالمية   الدولة  تنظيم  فتح  من   )داعش(لقد  اجلهاد  فكرة  م  استهو الذين  اآلالف  أمام  الباب 
أجل أن يقاتلوا يف احلرب املقدسة إلعالء كلمة هللا، فقاموا بتكوين كتائب صغرية يف بالدهم استعدادا 

 .لالنضمام إىل اجليش الكبري الذي سيعيد اخلالفة اإلسالمية إىل األرض
الواقع، يف العراق وسور وليبيا..، واخلال  ، الذين يتواجدون حاليا على أرض  )داعش(إن أنصار  

الدينية  اجلماعات  إليهم  أضفنا  إذا  واألجنبية،  العربية  الدول  من  يف كثري  املوجودة  هلم  التابعة  النائمة 
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إىل  لالنضمام  لعشرات  يوميا  أتباعها  يتسلل  اليت  اإلسالمية،  واملراكز  األهلية  واجلمعيات  السلفية، 
  :بقى من املسلمني«داعش» سيبقى من؟! سي

  !)معاهم معاهم، عليهم عليهم(، وهؤالء )الشلتة (، و)الكنبة (حزب  - ١
الفرد    - ٢ يعيش  شخصية،  حرية  اإلسالمي  الدين  يعتربون  م  أل مجاعات،  إىل  ينتمون  ال  الذين 

القرآ  من  أو  القرآن،  من  يفهمه  ما  حسب  قلبه،  أحكامه  عليه  ميليه  وما  والسنة،  ر (ن  فني  ايح ورايح 
  !!، ألن العمل عبادة وتقدم وحضارة)الشغل، وجي منني جي من الشغل

ال  - ٣ ،  املفكرون  فكر ترفا  اإلسالم  يعيشون  يف كال(ذين  التغيري، )مكالما  بسنن  له  عالقة  ال   ،
ركني هذا ا  .)داعش (لتغيري لتنظيم الدولة اإلسالمية وإقامة دين هللا يف األرض، 

وهذه الطوائف الثالث، هم أول من سيدفعون مثن ختاذهلم عن إقامة دين هللا يف األرض، وسيكون 
  :الثمن هو
إما البيعة واالعرتاف بتنظيم الدولة اإلسالمية، وأظن أن معظمهم سيبايعون، وهم صاغرون،  (أ):  
  !منافقون

اوإما القتل، (ب):  م ختاذلوا ومل يعدوا العدة اليت أمرهم هللا    .ومصريهم جهنم، أل
 !!وإما أن يكونوا عبيدا وسبا وملك ميني، وهذا أفضل اختيار(ج): 
 :قوله تعاىل همودليل

ؤُُكْم ، َوأَبـَْناؤُُكْم ، َوِإْخَواُنُكْم ، َوأَْزَواُجُكْم ، َوَعِشريَُتُكْم ، َوأَْموَ « َ اٌل اْقَرتَفْـُتُموَها ، َوِجتَارٌَة ُقْل ِإن َكاَن آ
َن اهللَِّ َوَرُسولِِه ، َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه ، فَ  َا ، َأَحبَّ ِإلَْيُكم مِّ َرتَبَُّصوا َحىتَّ  َختَْشْوَن َكَساَدَها ، َوَمَساِكُن تـَْرَضْوَ

ُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ  َْمرِِه ، َواهللَّ ِ  ُ  »  َِْيتَ اهللَّ
 

 عندما تتخلف خير أمة أخرجت للناس 
إننا نعيش أمام شاشة عرض كبرية، تشمل كل ذرة من ذرات هذا الكون، تشهد أن ال إله إال هللا،  
حممد،   رسوله  نبوة  صدق  على  الدالة  وآيته  هللا،  هو كتاب  اليوم،  أيدينا  بني  الذي  القرآن  هذا  وأن 

 .القائمة بني الناس إىل يوم الدين
وال  إن   فيه  تكلف  ال  سهل،  علمي  سلوب  وحدانيته،  وعن دالئل  هللا  عن  حيدثنا  أفضل كتاب 

تعقيد، هو هذا القرآن، الذي يتفاعل سريعا مع القلوب السليمة، اليت حتمل آليات التفكر والتعقل  
اآلفاق  يف  الكوين  ومقابلها  احلكيم،  الذكر  ت  آ بني  القائم  التناغم  على  فتقف  والنظر،   والتفقه 

 .واألنفس، بطرق االستدالل املنطقية 
للتعرف  العقلي  االستدالل  منهج  استخدام  يف  السالم،  عليه  براهيم،  املثل  تعاىل  هللا  ضرب  لقد 
على خالقه، من خالل دالئل الوحدانية املنتشرة يف الكون من حوله، بعد أن رفض عبادة األصنام  

  :كما يفعل قومه
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 »بِيِه آَزَر أَتـَتَِّخُذ َأْصَناًما آِهلًَة ِإّينِ أَرَاَك َوقـَْوَمَك ِيف َضَالٍل مُِّبنيٍ َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم ِألَ  «
لقد خرج إبراهيم يبحث عن اإلله احلق خالق هذا الكون، وسط اآلهلة املزيفة اليت كانت تُعبد من 

 :دون هللا
زَِغًة قَاَل َهَذا َريبِّ َهَذا َأكْ « َ َّا ُتْشرُِكونَ فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس  َ قـَْوِم ِإّينِ بَرِيٌء ممِّ   » َربُ فـََلمَّا أَفـََلْت قَاَل 

  :وأخريا اختذ قراره
َ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ «  » ِإّينِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواْألَْرَض َحِنيًفا َوَما َأ

 :لوحدانية على احلجة والربهان، فقاللقد أقام إبراهيم، عليه السالم، قناعته  
هللَِّ َما ملَْ يـُنَـّزِْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَا« ِ ً فََأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ  وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوال َختَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم 

َألْمِن ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ  ِ  »  َأَحقُّ 
  :تعاىل يف سياق آخر عند احلديث عن الوحدانية ويقول هللا 

َن السََّماِء َواْألَْرِض أَِإَلٌه مََّع اهللَِّ ُقْل َهاتُوا   « بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم  أَمَّن يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه َوَمن يـَْرزُُقُكم مِّ
  » َصاِدِقنيَ 

  :ويف سياق آخر عند احلديث عن احملرمات، يقول تعاىل
ْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَأن تُ « َها َوَما َبَطَن َواْإلِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ َا َحرََّم َريبِّ هللَِّ َما ملَْ ُقْل ِإمنَّ ِ ْشرُِكوا 

ً َوَأن تـَُقوُلوا َعَلى اهللَِّ َما َال تـَْعَلُمونَ    »يـُنَـّزِْل ِبِه ُسْلطَا
  :، وال حوار علمي، بدون حجة وعلم وبرهانإذن فال حديث عن اإلسالم

» * ً هللَِّ َما َملْ يـُنَـّزِْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَا ِ   »َأْشرَْكُتْم 
  »ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ * «
 » َوَأن تـَُقولُوا َعَلى اهللَِّ َما َال تـَْعَلُمونَ * «
  :أوًال 

ت )العلم(، هو  )الوحدانية (إن الطريق املوصل إىل   ، وال طريق غريه، ففي سياق بيان تفاعل اآل
ت التالية من سورة فاطر، أن  القرآنية مع مقابلها الكوين يف اآلفاق واألنفس، ذكرت ا هو   )العلم(آل

ا عن املراد بيانه) خشية هللا( الطريق إىل  ت، اليت تعرب بذا   .، فتدبر هذه اآل
ُ الَِّذي* « َا َكَذلِ   َواهللَّ َنا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ ً َفُسْقَناُه ِإَىل بـََلٍد مَّيٍِّت فََأْحيَـيـْ َح فـَتُِثُري َسَحا َك  أَْرَسَل الرَِّ
  »النُُّشورُ 
َخَلَقُكم مِّن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُمثَّ َجَعَلُكْم أَْزَواًجا َوَما َحتِْمُل ِمْن أُنَثى َوَال * «  ُ  َتَضُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه َواهللَّ

  » َوَما يـَُعمَُّر ِمن مَُّعمٍَّر َوَال يُنَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اهللَِّ َيِسريٌ 
َُْكلُ * « وَن حلًَْما َطِرًّ  َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َهَذا َعْذٌب فـُرَاٌت َساِئٌغ َشرَابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمن ُكلٍّ 

تَـُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرو  َا َوتـََرى اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر لِتَـبـْ   » نَ َوَتْسَتْخرُِجوَن ِحْلَيًة تـَْلَبُسوَ
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١٦٩

لٌّ َجيْرِي ِألََجٍل مَُّسمًّى،  يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر كُ * «
ُ َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك، َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِه َما َميِْلُكوَن ِمن ِقْطِمريٍ    » َذِلُكُم اهللَّ

ْسَتِوي اَألْحَياُء  َوَما َيْسَتِوي اَألْعَمى َواْلَبِصُري، َوال الظُُّلَماُت َوال النُّوُر، َوال الظِّلُّ َوال اْحلَُروُر، َوَما يَ * «
  » َوال اَألْمَواُت ِإنَّ اهللََّ ُيْسِمُع َمن َيَشاُء َوَما أَنَت ِمبُْسِمٍع مَّن ِيف اْلُقُبورِ 

َوِمْن  * « َا،  ُ أَْلَوا َمثَرَاٍت ُخمَْتِلفاً  ِبِه  فََأْخَرْجَنا  َماًء  تـََر َأنَّ اهللََّ أَنـَْزَل ِمْن السََّماِء  بِيٌض أَملَْ  اْجلَِباِل ُجَدٌد 
َا َوَغرَابِيُب ُسودٌ  ُ   » َوُمحٌْر ُخمَْتِلٌف أَْلَوا

َا َخيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلَ * « َماُء)، ِإنَّ اهللََّ  َوِمْن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواألَنـَْعاِم ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكَذِلَك، (ِإمنَّ
 »  َعزِيٌز َغُفورٌ 

سبق ما  التخصصات   إن  يشمل  وهو  اجمللدات،  فيه  تكتب  واألنفس،  اآلفاق  ت  آ من  بيانه 
  العلمية املختلفة، ولكن املراد التوقف عنده، هو قوله تعاىل يف اآلية األخرية: 

َا َخيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ    »«ِإمنَّ
خشية  (الذين توّلدت عندهم    ة املختلفة،فأين هم العلماء املسلمون، أصحاب التخصصات العلمي

ت   )هللا آ أغوار  سرب  يف  والنظر،  والتدبر  والتعقل  التفكر  آليات  م،  قلو عمل  آليات  تفعيل  نتيجة 
من   الناس  فأخرجوا  الوجود،  هذا  يف  تعمل  وكيف  الكونية،  هللا  سنن  على  للتعّرف  واألنفس،  اآلفاق 

 !البيئة؟الظلمات إىل النور، ومل يفسدوا يف األرض، ومل يلوثوا 
  ذلك:انظر وتدبر ماذا قال هللا تعاىل بعد 

َنا إِلَْيَك ِمْن اْلِكَتاِب ُهَو احلَْقُّ، ُمَصدِّقاً ِلَما َبْنيَ َيَدْيِه، ِإنَّ اهللََّ ِبِعَباِدِه خلََ «  » ِبٌري َبِصريٌ َوالَِّذي أَْوَحيـْ
الكوين   املقابل  هو  حق،  الكتاب  هذا  أن  على  الربهان  واليت إن  ذكرها،  السابق  ته  آ ملنظومة 

م، فأين هم؟ ا العلماء، الذين خيشون ر  !يكشف عن كنوزها وعطاءا
 :يقول هللا تعاىل بعدها

ُهْم ُمْقَتِصٌد،  « لِنَـْفِسِه، َوِمنـْ ُهْم ظَاِملٌ  ، َفِمنـْ َ َنا ِمْن ِعَباِد ُهْم َساِبٌق  ُمثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ َوِمنـْ
، َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ  ِِْذِن اهللَِّ خلَْْريَاِت  ِ«  

احلضاري،  التقدم  رواد  ليكونوا  اصطفائهم  شرف  عن  الكتاب،  ورثوا  الذين  املسلمون  ختلى  لقد 
يعيشو  هم  وها  طنها،  و ظاهرها  أغوارها،  وسربوا  الكونية،  ت  اآل مبنظومة  علما  أحاطوا  يف  الذين  ن 

 :ذيل احلضارة، عالة على األمم املتقدمة، والسبب
يديهم، وجعلتها كل  م يوم أن ختاصموا وتقاتلوا وتفرقوا يف الدين، انشغلوا بعلوم شرعية صنعوها  أ
ا الفرقة الناجية، فاتسعت دائرة التقول على هللا بغري علم اتساعا كبريا، فغاب   فرقة سندها يف إثبات أ

م، وهو أساس التقدم احلضاري، فخرجوا من النور إىل الظلماتنور «العلم» ع  .ن قلو
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ا من سلطان، واآلية   لقد افرتى أتباع الفرق واملذاهب املختلفة على هللا مصادر تشريعية ما أنزل 
ار، وتقول إن هللا مل ينزل على رسوله نًصا تشريعيا يرثه املسلمون بعد   ذه احلقيقة ليل  السابقة تنطق 

  :فاة النيب غري كتاب هللاو 
 َ َنا ِمْن ِعَباِد  »«ُمثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ

ملصدر الثاين للتشريع؟  !فمن أين جاء أئمة السلف 
  ا: نيً 

كلما بعد الزمان عن عصر الرساالت اإلهلية، ازداد التحريف والتبديل هلا، واختلط ما هو بشري  
 تعهد هللا حبفظ رسالته اخلامتة، حلدث هلا مثل ما حدث للرساالت السابقة، من مبا هو إهلي، ولوال

 !حتريف وتبديل
لقد قست قلوب املسلمني كما قست قلوب السابقني، فتفرقوا واختلفوا وختاصموا وتقاتلوا، ولكن 

الع تصام حببل  املصيبة أن حيدث هذا بينهم، وهم حيملون القرآن الذي تعهد هللا حبفظه، وقد أمرهم 
 :هللا، وحذرهم من التفرق، فقال تعاىل

يًعا َوَال تـََفرَُّقوا، َواذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم أَْعَداًء فَ  أَلََّف َبْنيَ قـُُلوِبُكْم، «َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ
شَ  َعَلى  وَُكنُتْم   ، ً بِِنْعَمِتِه ِإْخَوا تِِه فََأْصَبْحُتم  َ َلُكْم آ  ُ ُ اهللَّ يـَُبنيِّ نـَْها، َكَذِلَك  مِّ النَّاِر فَأَنَقذَُكم  َن  َفا ُحْفَرٍة مِّ

َْتُدوَن» َ   َلَعلَُّكْم 
لقد حذر هللا املؤمنني من البغي واالختالف يف الدين، فهل اهتدى أتباع الفرق واملذاهب املختلفة 

، بع ا إخوا ليف القلوب، فأصبحوا    د أن خاطبهم هللا بقوله: إىل نعمة 
َْتُدوَن»؟ َ تِِه َلَعلَُّكْم  َ ُ (َلُكْم) آ ُ اهللَّ   !«َكَذِلَك يـَُبنيِّ

الذي  الدين  دائرة  إىل  للناس،  هللا  ارتضاه  الذي  الدين  دائرة  من  خيرج  القلب،  يقسو  عندما  إنه 
«التقليد األعمى»، واالتباع بغري  ارتضاه له أئمة وعلماء ومشايخ الفرقة اليت ينتمي إليها، وهي دائرة  

 :علم، فكيف يقف املرء على احلق بدون «علم» وهللا تعاىل يقول
 »ْحلَِميدِ َويـََرى الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذي أُنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو احلَْقَّ، َويـَْهِدي ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيِز ا«

ن «أوتوا العلم» هم الذين يهتدون إىل احلق املنزل، فلماذا مل جيتمع إن «اإلسالم» دين العلم، والذي
أتباع الفرق واملذاهب املختلفة حول هذا احلق املنزل، ومل ينبذوا الُفرقة واملذهبية والتفرق يف الدين، بعد 

م؟   !أن جاءهم احلق من ر
  واب: اجل 

منظومة   داخل  يعيشون  م  الوراثي(أل ج)اإلسالم  والقرآن  قيمة  اء  ،  أنه )العلم(إلعالء  وبيان   ،
مواج يف  اإلهلية،  الرسالة  وفاعلية  النبوة،  وصدق  الوحدانية،  دالئل  إىل  املوصل  الوحيد  ة  هالطريق 

ئية»، فتدبر  :اإلسالم الوراثي، وإعادة النظر يف مرياث «اآل
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ُ قَالُوا َبْل نـَتَِّبُع مَ « ُؤُهْم (َال يـَْعِقُلوَن)  َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اهللَّ َ ، أََوَلْو َكاَن آ َ َء َ َنا َعَلْيِه آ ا أَْلَفيـْ
ًئا َو(َال يـَْهَتُدوَن)»؟  !َشيـْ

  ا:لثً 
ليكون   القلب،  عمل  آليات  والنظر،  والتفقه  والتعقل  التفكر  ليات  اإلنسان  تعاىل  هللا  خلق  لقد 

 :غريه واتباعه بغري علم، قال تعاىلمسؤوًال أمام هللا عن تديّنه هو، وليس عن تدّين 
 َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال» «

لتايل مسؤوال عن حتصيل   وعندما تكون املسؤولية الدينية فردية، تصبح أنت مسؤوال عن تدينك، و
ا،  «العلم» ال لوحدانية ومقتضيا ذي على أساسه ستتحمل هذه املسؤولية، ويف مقدمة ذلك العلم 

 :فتدبر
ْلِقْسِط ال إَِلَه ِإالَّ ُهوَ « ِ ُ أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة (َوأُْوُلوا اْلِعْلِم) قَاِئماً    »  اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ َشِهَد اهللَّ

س بغري علم، ألنه يعلم علما خيالف احلقيقة، وغروره بعلمه الضال جيعله إن «اجلاهل» يضل النا
يعتقد أنه على احلق، فرتاه يُقحم نفسه يف مسائل علمية ال ميلك أداة واحدة من أدوات فهمها، وهللا  

ِت لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن»   تعاىل يقول: «َقْد َفصَّْلَنا اآلَ
  ىل يقول:إن اجلاهل ال حيب أن يسمع، وهللا تعا

ٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن»*    «ِإنَّ ِيف َذِلَك آلَ
  وإذا مسع ال يعقل، وهللا تعاىل يقول: 

ٍت لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن»*    «ِإنَّ ِيف َذِلَك آلَ
  وإذا تعقل ال يتفّكر، وهللا تعاىل يقول: 

ٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن»*   «ِإنَّ ِيف َذِلَك آلَ
  بر، وهللا تعاىل يقول: وإذا تفكر ال يتدّ 

 !«أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا»؟* 
املسلمني  علماء  مهمة  لذلك كانت  بتدبر القرآن للناس كافة، وليس لفئة معينة،  لقد جاء األمر 

ر إليهم، وليس العمل على تعليم الناس كيف يتدبرون القرآن، وذلك بنقل خربة وآليات وأدوات التدب
م يف فهم القرآن   !بنقل تدين أئمة السلف، واجتهادا

إن القرآن «آية» تتحرك فاعلية نصوصها على مر العصور، لذلك فهي حتتاج إىل خربات علماء  
ما   الذين أعطوا كل  السلف،  علماء  خربات  وليس  املختلفة،  العلمية  التخصصات  من كافة  العصر، 

 !عصرهم  ميلكون من علم، وفق إمكانيات
طالب   مجيعا  والناس  م  إ وتقنية،  علمية  خربات  ونقل  وإرشاد،  هداية  مصابيح  العصر  علماء  إن 
من  علم  يف  ختصصه  نظري  أجرًا  املسلم  عليها  يتقاضى  وظيفة  اإلسالم  يف  فليس  هللا،  أمام كالم  علم 
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املهنية اليت ختصص فيها، وهو العلوم الدينية، أو الشرعية، وإمنا العامل املسلم يتقاضى أجره من وظيفته  
ته  .يف نفس الوقت دارس للقرآن ومتدبر آل

  ا: رابعً 
إلضافة إىل ختصصه املهين، وقام بتفعيله يف حياته، سلوكا   إن املسلم الذي تعلم ودرس القرآن، 

نِيَِّني»، يف قوله تعاىل  :عمليا، هو الذي يعلم معىن «ُكونُوا َرَّ
ِيل ِمْن ُدوِن اهللَِّ    َما َكاَن لَِبَشٍر َأنْ  « اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّبـُوََّة ُمثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباداً   ُ يـُْؤتَِيُه اهللَّ

ُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَن» نِيَِّني ِمبَا ُكنـْ   َوَلِكْن ُكونُوا َرَّ
نّيني(إن   القرآن ودرسوه، وحتملوا مسؤولية الشهادة على الناس، وإخراجهم  هم الذين َعّلموا    )الر

  عرون مبزيد من اخلشية من هللا: من الظلمات إىل النور، وهي مسؤولية علمية، جتعلهم يش
َا َخيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء»«   ِإمنَّ

نّيون(مدرسة تربوية علمية، يتخرج منها  إن القرآن   ، لتكون مهمتهم الرئيسية هي إخراج الناس  )الر
 :من الظلمات إىل النور، قال تعاىل خماطبا رسوله حممدا، عليه السالم

ِِْذِن َرِِّْم ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه إِلَْيَك (لُِتْخرَِج النَّاسَ الر  «  »ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيِز احلَِْميدِ ) ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر 
فكيف ُخيرج املسلمون الناس من الظلمات إىل النور، وهم يعيشون أصال يف الظلمات، داخل دائرة 
خذون منه شريعتهم اليت  مغلقة، خياطبون فيها أنفسهم خبطاب سلفي، عرب منابر الدعوة املختلفة، 

نية (مبعزل عن    قة اليت ينتمون إليها،ارتضاها هلم أئمة الفر  ا النيب اخلامت، عليه السالم،    ) الر اليت جاء 
تباعها:   وأمر 

ُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنُتْم َتْدُرُسوَن»؟ نِيَِّني ِمبَا ُكنـْ  !«َوَلِكْن ُكونُوا َرَّ
، اليت  )اآلية القرآنية(ن على صدق نبوة رسوهلم حممد، هو  إن الربهان الوحيد، الذي ميلكه املسلمو 

ا أن يكون املسلم  يق نيا(تضي اإلميان  ، ال يتقول على هللا ما ال يعلم، وال يتخذ مصدرا تشريعيا  )رّ
 :ما أنزل هللا به من سلطان، وال يعمل وفق هواه، ألن هللا تعاىل يقول

هَ  ِإَهلَُه  اختَََّذ  َمِن  َبَصرِِه  «أَفـَرَأَْيَت  َعَلى  َوَجَعَل  َوقـَْلِبِه،  َمسِْعِه  َعَلى  َوَخَتَم  ِعْلٍم،  َعَلى   ُ اهللَّ َوَأَضلَُّه  َواُه، 
، أََفَال َتذَكَُّرونَ   »ِغَشاَوًة، َفَمن يـَْهِديِه ِمن بـَْعِد اهللَِّ

نية (ويسبق   بـ    )الر بـ  )النبوة(اإلميان  اإلميان  ويسبق  بـ    )النبوة(،  صدق    )اآلية (اإلميان  على  الدالة 
ت حسية حجة فقط على من شاهدها، مث تنتهي فاعليتها بوفاة النيب)النبوة(  .، ولقد كانت اآل

ت احلسية (نتهى عصر  وا ، )اآلية العقلية (مت حممد، عليه السالم، وجاء عصر  ببعثة النيب اخلا  )اآل
والن والتعقل  التفكر  ليات  القلوب  تراها  الكتاب  اليت  الناس  يتعلم  اآلليات  هذه  طريق  وعن  ظر..، 

ُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنُتْم َتْدُرُسونَ   » .ويدرسونه «ِمبَا ُكنـْ
، اليت هي الباب الوحيد للدخول يف اإلسالم، على مر العصور وإىل )اآلية القرآنية (لقد جاء عصر  

نية (عصر العلم والبحث والدراسة، عصر  يوم الدين،   ، اليت يشرتط لاللتحاق مبدرستها أن ميلك  )الر
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١٧٣

معاين   به  يفهم  عربًيا   ً ولسا والنظر،  والتفقه  والتدبر  التفكر والتعقل  ليات  يعمل  حيا  قلبا  اإلنسان 
  .ومنهجية علمية يستنبط على أساسها أحكامه  القرآن،

  ا:خامسً 
 :لقد نزل القرآن على قلب النيب حممد، عليه السالم، بلسان عريب مبني

بِِلسَ « َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمْن اْلُمنِذرِيَن،  اٍن َعَرِيبٍّ َوِإنَُّه لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني، نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمُني، 
 » ُمِبنيٍ 

ته، ولقد اصطفى هللا تعاىل نبيه  )اللسان العريب(إن تعلم  هو الباب الوحيد إىل فهم القرآن وتدبر آ
ا عريب، ألنه اللسان الوحيد بني ألسن الشعوب والقبائل املختلفة،   اخلامت حممًدا من بيئة عربية، لسا

توا)آية قرآنية ( جتعل رسالة هللا اخلامتة  الذي حيمل املواصفات اليت   .مبثلها  ، يعجز اإلنس واجلن أن 
هل  ولكن  املعرفية،  م  إمكانيا حسب  ته،  آ مع  وتفاعلوا  القرآن،  العربية  اجلزيرة  أهل  فهم  لقد 

توا مبثلها، على أساس أن هللا تعاىل يقول: ا العربية، جعلهم يستطيعون أن  ته وكلما   فهمهم آل
 !َهلُْم»؟«َوَمآ أَْرَسْلَنا ِمن ّرُسوٍل ِإالّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيـَُبّنيَ 

يستط  مل  العربية  اجلزيرة  أهل  ألن  يإن  العريب،  م  بلسا نزلت  وقد  القرآن،  سور  مبثل  توا  أن  عوا 
وهذه   الكلمات،  هذه  تركيب  يف  وإمنا  مماثلة،  عربية  وحروف  بكلمات  اإلتيان  يف  ليست  القضية 

توا مبثله  .احلروف، على حنو حمكم، يعجز أهل اللسان العريب أن 
م العريب ليبني هلم:ولذلك    عندما خيرب هللا تعاىل أن الرسول أُرسل إىل قومه بلسا

  «َوَمآ أَْرَسْلَنا ِمن ّرُسوٍل ِإالّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيـَُبّنيَ َهلُْم» 
وذلك   معه،  به  ويتحدثون  قومه،  مع  الرسول  به  يتحدث  الذي كان  العريب  اللسان  املقصود  فإن 

نزله هللا عليه، وليس هو «اللسان العريب املبني» الذي نزل به القرآن، إال عندما ينطق  «لِيـَُبّنيَ َهلُْم» ما أ
لقرآن أثناء حديثه مع قومه   :الرسول 

 »َوَما يَنِطُق َعِن اْهلََوى، ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى«
 َْ تِيِه اْلَباِطُل ِمن َبْنيِ َيَدْيِه َوَال ِمْن إن القرآن كالم هللا الذي نزل «بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبٍني»، لذلك: «الَّ 
ال بذاته  مبني  أنه  تعين  وكلمة «مبني»  يٍد»،  محَِ َحِكيٍم  ْن  مِّ تَنزِيٌل  فكيف   َخْلِفِه  يُبّينه،  من  إىل  حيتاج 

ت «السنة املذهبية» جاءت لتبني القرآن، وتستكمل أحكامه؟  !يّدعون أن مرو
السالم،   عليه  النيب،  قأما كالم  فكالم  مع  معه،  قومه  وكالم  برتكيب كلماته  )عريب(ومه،  قاموا   ،

نه  وحروفه، حسب قواعد اللسان   ، ألنه كالم بشر ميكن أن  )مبني(العريب، ولذلك ال يصح وصفه 
  تيه الباطل:

ثْـُلُكْم، يُوَحى ِإَيلَّ» َ َبَشٌر مِّ َا َأ   «ُقْل ِإمنَّ
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١٧٤

، وعلموا أبناءهم )اللسان العريب( ق واملذاهب اإلسالمية املختلفة،  لقد هجر املسلمون، أتباع الفر 
األعجمي( إذن )اللسان  م،  قلو عمل  آليات  فاعلية  وأوقفوا  نزل   ،  الذي  القرآن  سيفهمون  فكيف 
 !بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبٍني»؟«

  ا: سادسً 
  لقد أرسل هللا رسوله حممدا رمحة للعاملني:

  أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني»«َوَما 
وتعهد حبفظ رسالته إىل يوم الدين، األمر الذي يقتضي أن يصبح املسلمون على املستوى العلمي 
والتقين، الذي ميكنهم من خماطبة «العاملني» بلغة العصر، ومن موقع القوة العلمية والتقدم احلضاري،  

 !ة اإلسالم، وهل هو حقا رمحة للعاملني؟الذي جيعل الناس يقفون على حقيق
ن كتاب هللا، حيمل إننا يف أشد احلاجة إىل االرتفاع إىل مستوى الفهم الواعي ملقتضيات إميان نا 

ذاته   قرآنية (يف  أدوات  )آية  حيملون  الذين  هؤالء  م،  ر خيشون  الذين  للعلماء  إال  تفتح كنوزها  ال   ،
، وآليات التفكر والتعقل والتدبر..، وليس هؤالء  )لسان العريبال(الكشف عنها، ويف مقدمتها  وآليات  

 !الذين حيملون اإلجازات العلمية املذهبية، من مؤسسات الفرق واملذاهب اإلسالمية 
، اليت مل ينجح املسلمون إال  )اآلية القرآنية (الدافعة واحملركة لفاعلية نصوص    هو الطاقة   )العلم(إن  

لشعائر التعبدية، مث عندما أرادوا جتديد اخلطاب الديين، حتركوا من قاعدة يف تفعيل ما يتعلق منها  
الرتاث الديين للفرقة اليت ينتمون إليها، وجعلوا هدفهم املقدس، الذي يدافعون عنه حىت املوت، هو  

م حيسنون صنعا  !تنقية أمهات كتب الفرقة اليت ينتمون إليها، وهم حيسبون أ
المية» عندما سقطت «خشية هللا» من قلوب علماء املسلمني، بعد لقد سقطت «النهضة اإلس

معاجلة   هو  هلم  الشاغل  الشغل  أصبح  أن  وبعد  العقلي،  والتغييب  املذهبية  بفريوس  ُأصيبت  أن 
َرض»، فظنوا أن جتديد اخلطاب الديين، وتنقية تراث الفرقة اليت ينتمون إليها هو 

َ
«الَعَرض» وليس «امل

 !أوشك على املوتاحلل، و«املريض» قد 
خلط ب املنربية  لقد أضاع أئمة وعلماء ودعاة املسلمني قرو من الزمن يف عالج أعراض املرض 

 ) التفرق يف الدين (، و )التدّين الوراثي (، و)االتباع بغري علم(، و)التقليد األعمى(املعلبة، وتركوا مرض  
 !يسري يف دماء املسلمني، فماذا كانت النتيجة؟

م، ليعودوا مرة أخرى أعداًء، ولكن من الذي    )اخلشية(لقد غاب نور   واخلوف من هللا عن قلو
م هذه املرة، وينقذهم بعد أن أصبحوا: «َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمْن النَّاِر»؟   !سيؤلف بني قلو

 
  

  

  

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

١٧٥

 الحركات اإلرهابية التكفيرية المرجعيات الدينية ومستقبل 
عصر  من  يبدأ  املختلفة،  العقدية  واملذاهب  للفرق  الدينية،  للمرجعيات  التارخيي  التأصيل  إن 

  :التابعني، مع ظهور مدرستني
 . األوىل: مدرسة الكوفة، أو العراق
 .والثانية: مدرسة املدينة أو احلجاز

حىت   الثورات  من  األكرب  النصيب  للكوفة  مكانة  ولقد كان  هلا  فأصبح  األموية،  الدولة  سقطت 
  .سياسية وعلمية 

يف  انقسمت  واجلماعة،  السنة  أهل  فرقة  وهي  اإلسالمية،  الفرق  من  واحدة  فرقة  مرجعيات  فهذه 
الرأي، وأهل  احلديث  أهل  رئيسيتني:  مرجعتني  إىل  التابعني  بـ    عصر  التمسك  راية  يرفع  منهما  وكل 

  !دي تكفريي كبري، وبينهما خالف عق )الكتاب والسنة (
، مثلها مثل  )كتاب وسنة (ية على أساس أن مرجعية اإلسالم  ولقد قامت احلركات اإلرهابية التكفري 

هي الوحي الثاين املبني واملكمل ألحكام القرآن،    )السنة النبوية ( ع الفرق واملذاهب املختلفة، وأن  مجي
 .)السند الروائي(أن الصحابة هم احللقة األوىل من و 

أهل السنة أقام )السند الروائي(فإذا ذهبنا إىل هذا   م احلديثية على أساس  ، وجد أن  وا مرجعيا
م احلديثية على أساس ، الذين هم احللقة األوىل يف هذا السند، وأقام الشي)عدالة الصحابة ( عة مرجعيا
 .رجعيات علم احلديث من املقدس الذي حيرم املساس به، وأصبحت م)عصمة األئمة (

بغري حق، وانتشرت  الدماء  الديين وسفك  فتاوى التطرف  احلديثية انطلقت  املرجعيات  هذه  ومن 
البؤر اإلرهابية التكفريية يف معظم دول العامل، لتدافع عن اإلسالم، وتقتل الكافرين، وتقيم دولة اخلالفة  

اًدا إىل هذه املرجعيات احلديثية، وما استنبطه أئمة السلف منها من فتاوى  اإلسالمية يف األرض، استن
 .اإلفساد يف األرض

صيال علميا، لنثبت حجيتها ك صيل هذه املرجعيات احلديثية  شريعة إهلية، وجد أن  فإذا أرد 
يف علم احلديث، هو يف حد ذاته شهادة علمية على سقوط حجية علم    )السند الروائي(وجود هذا  

 :احلديث من قواعده، وذلك لسبب منطقي
  !؟! ال يوجد مطلقا! ملاذا؟)يسند روائ(حديث واحد منسوب إىل النيب بدون هل يوجد 
عصر مل تدّون يف حياة النيب، وال يف حياة اخللفاء الراشدين، وال حىت يف    )األحاديث(ألن هذه  

سند (نيب، لذلك كان البد أن يكون هلا اخلالفة األموية، وإمنا دّونت بعد قرن ونصف القرن من وفاة ال
 !: روى فالن عن فالن عن فالن…، إىل أن يصل إىل رسول هللا)روائي

مر  هناك  تكون  أن  يُعقل  حتمل  فهل  نية،  تشريعية  إهلية  نبوية (جعية  ال    )سنة  مث  منكرها،  يكفر 
واحملدثني، كٌل  الرواة  ألهواء  تدوينها  وُيرتك  هللا،  ُدّون كتاب  إشرافه، كما  وحتت  النيب  حياة  يف  ُتدّون 

 !حسب مذهبه العقدي والتشريعي؟
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ت «السنة النبوية»، اليت يكفر منكرها، لو كانت حقا وحيا إهليا، لُنسبت إىل النيب مباشرة  إن مرو
ي امتد قر من الزمن، وما كنا يف حاجة إىل علوم احلديث املذهبية، وال إىل جرح  من غري سند روائ

 !وتعديل
يريد  اليت  للحقائق  املثبت  الربهان  طلب  على  تقوم  والتحقيق،  البحث  يف  العلمية  املنهجية  إن 

 !»؟اَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ُقْل َهاتُوا بـُْرهَ التوصل إليها، «  الباحث
م  فأين الربها ن على أن لإلسالم مرجعيات دينية للفرق واملذاهب املختلفة، يدعي أئمة كل فرقة أ

ت    «الفرقة الناجية»، وأن مصادرهم الصحيحة واجبة    )السنة النبوية (التشريعية هي اليت محلت مرو
 !االتباع؟
  :أوًال 

 » «املرجعيات احلديثية املذهبية هذه هي القضية الرئيسية اليت جيب أن نتوقف عندها كثريا: 
أ  يدعون  الواحدة،  الفرقة  مذاهب  من  مذهب  وكل  فرقة،  صحت إن كل  اليت  السنة  ت  مرو ن 

يوحى من  عندهم «وحي  األزمة،  هذه  جذور  على  نتعرف  فتعالوا  املقدس،  من  أصبحت  وبذلك   ،«
زهر، من خالل ما أثبته يف كتابه ، الذي تنتمي إليه مؤسسة األ)هـ٣٣٠ت  (ام املذهب األشعري  إم
 :، حيث قال)االت اإلسالميني واختالف املصلنيمق(

اختلف الناس بعد نبيهم، صلى هللا عليه وسلم، يف أشياء كثرية، ضلل فيها بعضهم بعضا، وبرئ  «
 .بعضهم من بعض، فصاروا فرقا متباينني، وأحزا مشتتني
بعد  بني املسلمني،  حدث من االختالف  رسول   وأول ما  يف اإلمامة وذلك أن  نبيهم، اختالفهم 

هللا، صلى هللا عليه وسلم، ملا قبضه هللا عز وجل، ونقله إىل جنته ودار كرامته، اجتمعت األنصار يف 
 .سقيفة بين ساعدة مبدينة الرسول، وأرادوا عقد اإلمامة لسعد بن عبادة

مع األنصار يف رجال من املهاجرين،  وبلغ ذلك أ بكر وعمر، رضوان هللا عليهما، فقصدا حنو جمت
فأعلمهم أبو بكر أن اإلمامة ال تكون إال يف قريش، واحتج عليهم بقول النيب «اإلمامة يف قريش»،  
فأذعنوا لذلك منقادين، ورجعوا إىل احلق طائعني، بعد أن قالت األنصار: «منا أمري ومنكم أمري»، 

 ُجَزيْلها احملّكك، وعذيقها املرجب، من يبارزين؟!، مث  وبعد أن جرَّد احلباب بن املنذر سيفه وقال: أ
 .يعوا أ بكر، رضوان هللا عليه، واجتمعوا على إمامته

هللا   رضوان  بكر  أيب  حياة  يف  غريه  خالف  حيدث  ومل  اإلمامة،  يف  الرسول  بعد  االختالف  وكان 
م عمر، إىل أن وّيل عثمان بن عفان رضوان هللا عليه  .عليه، وأ

مه أفعاال، كانوا يف ما نقموا عليه من ذلك خمطئني، وعن  لقد   أنكر قوم على عثمان يف آخر أ
سنن احملجة خارجني، فصار ما أنكروه عليه اختالفا إىل اليوم، مث قتل رضوان هللا عليه، وكانوا يف قتله  

م قالوا: كان رضوان هللا عليه، مصيبا يف أفعاله، قتله قاتلوه   خمتلفني، فأما أهل السنة واالستقامة فإ
، وقال قائلون خبالف ذلك، وهذا اختالف بني الناس إىل اليوم   .ظلما وعدوا
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مث بويع علي بن أيب طالب، رضوان هللا عليه، فاختلف الناس يف أمره، فمن بني منكر إلمامته، 
مامته معتقد خلالفته، وهذا اختالف بني الناس إىل  . اليومومن بني قاعد عنه، ومن بني قائل 

والضرارية،   واجلهمية  واملعتزلة  واملرجئة،  واخلوارج،  الشيعة،  أصناف:  عشرة  املسلمون  اختلف 
  .واحلسينية، والبكرية، والعامة، و"أصحاب احلديث"، والكالبية أصحاب عبد هللا بن كالب القطان

م شايعوا عليا رضوان هللا عل يه ويقدمونه على سائر فالشيعة ثالثة أصناف، وإمنا قيل هلم الشيعة أل
 .»أصحاب رسول هللا..، مث ذكر عشرات الفرق اليت تفرعت من هذه األصناف الثالثة 

فرق  عن  حتدث  مث  وأصنافهم،  اخلوارج  طائفة  عن  الصفحات،  عشرات  يف  ذلك،  بعد  تكلم  مث 
والضرارية   اجلهمية  وعن  وفرقها،  املعتزلة  عن  مث  فرقة،  عشرة  اثنتا  وهم  واحلسينية، املرجئة،  والبكرية، 

الفرق   مع  السنة  أهل  فيها  خيتلف  اليت  املسائل  بعض  وبّني  واجلماعة،  السنة  أهل  عن  مث  والعامة، 
 .واملذاهب األخرى

يرون احلديث  وأهل  احلنابلة  أن  وجد  السنة،  أهل  فرقة  مذاهب  إىل  نظر  املذهب   فإذا  أن 
و من املذاهب املبتدعة، كاملعتزلة واخلوارج،  ، وإمنا ه)أهل السنة (أصال ليس من مذاهب    )األشعري(

لرد عليهم يف كتابه ولقد قام اإلما نة (م األشعري  نة عن أصول الد  :، فقال)اإل
فعرفو  واملرجئة،  والرافعة  واحلرورية  واجلهمية  والقدرية  املعتزلة  قول  أنكرمت  «قد  قائل:  لنا  قال  إن 

ا نتكم اليت   !تدينون قولكم الذي به تقولون، ود
ا، التمسك بكتاب هللا عز وجل، وبسنة نبينا   نتنا اليت ندين  قيل له: قولنا الذي نقول به، ود

 !حممد، وما روى عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث، وحنن بذلك معتصمون»
لقد تويف أبو احلسن األشعري يف الربع األول من القرن الرابع اهلجري، يف عصر كانت تؤمن فيه  

ة، أن مرجعية الدين اإلسالمي هي ل فرقة من الفرق اإلسالمية، وكل مذهب من مذاهبها العقديك
ها كتا واحدا، أما إذا ذهبنا إىل مرجعية    )الكتاب(، فإذا ذهبنا إىل مرجعية  )الكتاب والسنة ( وجد
ها مئات    )السنة ( لتشريع   )السنة (الكتب، فهل يعقل أن تكون مرجعية  وجد وحًيا إهليا، مستقال 

 !عن مرجعية الكتاب؟
  ا: نيً 

إن املرجعيات الدينية املذهبية، وخاصة املرجعيات احلديثية، حتمل شعلة التفجري، اليت تظل كامنة 
، فإذا استخدمت اشتعلت، وحرقت األخضر و  ً  .اليابسمساملة، ال تعرف عنًفا وال إرها

إن جتفيف منابع احلركات اإلرهابية التكفريية جيب أن يبدأ بنزع شعلة التفجري عن هذه املرجعيات،  
ا ليست من املقدس واجب االتباع  .وإعالن أ

لقد خترج على أيدي هذه املرجعيات أمراء اجلماعات واحلركات اإلرهابية، اليت أصبحت اليوم متلك  
 !ها تتوسع يوما بعد يوم يف اإلفساد يف األرضمن األسلحة املتقدمة، ما جعل
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التكفريية، أو   احلركات اإلرهابية  هذه  على  القضاء  يف  والعسكرية  األمنية  املواجهات  جنحت  فهل 
ا، وجتفيف منابعها املالية واالقتصادية يف العامل، أم ازداد نشاطها واتسع، ليشمل دوال ما   حىت حماصر

 !اب يوًما، ويقوم فيها مبناورات عسكرية؟كان يُتخيل أن يصل إليها اإلره
اخلالفة   ضرب  يف  العظمى،  الدول  تقودها  اليت  الدولية،  العسكرية  التحالفات  جنحت  إذا  وهل 

 !اإلسالمية الداعشية يف العراق، وإلقاء القبض على زعيمها، نكون بذلك قد قضينا على اإلرهاب؟
فقط   هي  ليست  اإلرهابية  التنظيمات  النريان،  إن  مرمى  يف  أصبحت  اليت  السطح،  على  الظاهرة 

ئمة منتشرة يف معظم بالد العامل، وهي األشد خطورة  !وإمنا هناك خال 
لقد حارب تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن الدن اجليش الروسي يف أفغانستان، وقُتل بن الدن،  

 !)داعش(م وايل ويدعوتوقف نشاط تنظيم القاعدة فرتة، مث بُعث من جديد، وأصبح ي
فإن  املنطقة،  يف  مصاحلها  خلدمة  اإلرهابية  واحلركات  التيارات  توظف  العظمى  القوى  وإذا كانت 
ريخ اإلسالم السياسي، والصراع الدموي بني املذاهب  ت من فراغ، فهذه القوى تعلم جيدا  ذلك مل 

من فتاوى ختاصمية تكفريية تكفي بتفعيل  العقدية املختلفة، كما تعلم ما يف املرجعيات الدينية املذهبية 
 !املسلمني هلا، أن حتقق مصاحلها يف املنطقة 

لذلك ال يكفي مطلقا أن نقاتل البؤر اإلرهابية ونقضي عليها، ونرتك املرجعيات الدينية اليت حتمل 
واملساجد،  واملكتبات  البيوت  يف  الشباب  معها  يتعامل  األرض،  يف  إفساده  وشرعية  اإلرهاب    فتاوى 

 !وتُقرأ على الناس عرب القنوات الفضائية الدينية 
  ا:لثً 

حتمل  اليت  املنربية  اخلطب  أمجع  العامل  على  تبث  الفضائية  والقنوات  األزهر،  مؤسسة  أين كانت 
ن هذه   فتاوى اإلرهاب، والتطرف الديين، والتخاصم املذهيب، وهل سيشفع هلا يوم القيامة، القول 

 !ن مهمتها فقط تقدمي التقارير اليت تبّني إشكاليات هذه القنوات؟مهمة األجهزة املعنية، وأ 
ال   املعنية  األجهزة  هذه  مادامت  املنكر،  اعتزال  ب  من  الدينية،  مراكزكم  ترتكوا  ال  فلماذا  إذن 
تستجيب للتقارير اليت تُرفع إليها، وأنتم املسؤولون أمام هللا أوال وأخريًا عما تبثه هذه القنوات الدينية 

أفكار، كان هلا أثرها الكبري يف تطرف الكثري من الشباب، وانضمامهم إىل التنظيمات اإلرهابية   من
 !التكفريية؟

مث هل تعلم مؤسسة األزهر، أن سالح اإلعالم يُعد من أخطر األسلحة القادرة على تغيري عقائد  
كملها، وأن هذه القنوات الدينية توظِّف عاطفة الشعوب ال ا  وسلوكيات شعوب  دينية خلدمة توجها

 !العقدية والتشريعية، استناًدا إىل هذه املرجعيات الدينية املذهبية؟
احلق   محل  بشري،  تراث  املرجعيات  هذه  أن  أمجع،  العامل  على  تعلن  أن  األزهر  مؤسسة  على  إن 

 .والباطل، ويستحيل أن حيمل وحيا إهليا، حيمل شريعة نبوية، أمر هللا اتباعها
صورة   شوه  الذي  التكفريي،  اإلرهايب  الفكر  انتشار  مسؤولية  هللا  أمام  تتحمل  األزهر  مؤسسة  إن 
ا يف مؤمترات حماربة  اإلسالم عامليا، مهما أصدرت من بينات الشجب واإلدانة، ومهما شاركت قيادا
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تزداد يوما   اإلرهاب، وبيّنت أن اإلسالم دين األمن والسالم..، فكراهية الغرب لإلسالم وللمسلمني
ا  !بعد يوم، وتتسع دائر

مواجهة احلركات اإلرهابية، يف املقام األول، «معركة أفكار»، ونقض هلذه   إن املعركة احلقيقية يف 
هذه  قدسية  عن  النظر  بصرف  األزهر،  مؤسسة  مسؤولية  وهي  األصولية،  قواعدها  من  األفكار 

 .يُتبعاملرجعيات عند أئمة السلف أو اخللف، فاحلق أحق أن 
  ا: رابعً 

إننا عندما نرفض أن تكون املرجعيات الدينية املذهبية للفرق املختلفة شريعة إهلية، ال يعين هذا أننا  
ننكر وجود النيب، وأنه كان يتحرك بني الناس، وكان يقود اجليوش لدفع املعتدين، وكان يتصرف بني 

ا القرآن،  الناس كبشر مثلهم، وكان يعاتبه هللا تعاىل ويصحح له..، أل ينطق  هذه السرية العطرة  ن 
تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  !الذي ال 

إننا عندما نرفض أن تكون املرجعيات الدينية املذهبية شريعة إهلية، فهذا ألن هذه الشريعة اإلهلية 
آ من  آية  من  أكثر  يف  القطعية،  لداللة  التحرمي  هذا  جاء  وقد  الدين،  يف  التفرق  الذكر ُحترم  ت 

  :احلكيم، حيذر فيها هللا املسلمني من التفرق يف الدين، ومنها قوله تعاىل
  »  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ * «
يعاً َوال تـََفرَّقُوا  * « ُتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْنيَ قـُُلوِبُكْم َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ َواذُْكُروا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ

 ُ يـَُبنيِّ َها َكَذِلَك  ِمنـْ فَأَنـَْقذَُكْم  النَّاِر  ِمْن  ُحْفَرٍة  َشَفا  َعَلى  ُتْم  وَُكنـْ  ً ِإْخَوا بِِنْعَمِتِه  تِِه  فََأْصَبْحُتْم  َ آ َلُكْم   ُ اهللَّ  
َْتُدونَ َلَعلَُّكْم  َ«  

َوأُْولَِئكَ «  * اْلُمْنَكِر  َعْن  َهْوَن  َويـَنـْ ْلَمْعُروِف  ِ َُْمُروَن  َو اخلَْْريِ  ِإَىل  َيْدُعوَن  أُمٌَّة  ِمْنُكْم  ُهْم    َوْلَتُكْن 
  »اْلُمْفِلُحونَ 

 »اْلبَـيَِّناُت َوأُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَّقُوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم * «
ت   ؟!فهل قرأ أمراء وقادة احلركات اإلرهابية التكفريية هذه اآل

  هل يعلمون معىن قوله تعاىل:
يعاً َوال تـََفرَُّقوا»؟! «   َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ

تـََفرَّقُوا   من «الَِّذيَن  م  أ يعلمون  َعَذاٌب وهل  وأن «َهلُْم  اْلبَـيَِّناُت»،  َجاَءُهْم  َما  بـَْعِد  ِمْن  َواْختَـَلُفوا، 
 !َعِظيٌم»؟

  والسؤال:
هل مجيع الفرق واملذاهب اإلسالمية، واملؤسسات الدينية، واجلماعات السلفية، واجلمعيات الدينية 

 !األهلية، مل يتفرقوا هم أيضا يف الدين؟
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، وهو يف القرن الرابع اهلجري، أن الفرق واملذاهب العقدية اليت  وهل اإلمام األشعري مل يكن يعلم
حتدث عنها يف كتبه، قد تفرقت يف الدين، وهو القائل عن أحوال املسلمني يف عصره: «ضلل فيها 

 !بعضهم بعضا، وبَرِئ بعضهم من بعض، فصاروا فرقا متباينني، وأحزا متشتتني»
  :ذين آمنوا معهأمل يقرأ قوله تعاىل خماطبا النيب وال

الصََّالةَ « َوأَِقيُموا  َواتـَُّقوُه  إِلَْيِه  اْلُمْشرِِكنيَ   -   ُمِنيِبَني  ِمَن  َتُكونُوا  وََكانُوا    -  َوَال  ِدينَـُهْم  فـَرَّقُوا  الَِّذيَن  ِمَن 
  »ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ   -   ِشيَـًعا

العقدية املتصارعة يف عصر اإلمام األشعري، ولو فكيف مل ختشع هلذه اآلية قلوب أئمة املذاهب  
ا خشعت، خللعت ثوب التفرق يف الدين، وما ختاصموا، وما تقاتلوا، إىل يومنا هذا   !أ

  ا:خامسً 
أتباع  قلوب  يف  موجود  الدين،  يف  التفرق  على  واإلصرار  الديين،  للتطرف  النفسي  االستعداد  إن 

بسبب   م الدينية، ومحلها املذاهب العقدية املختلفة،  أزمة التخاصم والتكفري اليت محلتها هلم مرجعيا
 !أئمتهم وشيوخهم

ريخ الفرق واملذاهب اإلسالمية، واجلمعيات الدينية األهلية، لتعلموا أنه يستحيل أن تتنازل   واقرؤوا 
ا، وإال   مؤسسة دينية، رمسية أو غري رمسية، وال تيار من التيارات املتشددة وغري املتشددة، عن مرجعيا

 !سقطت مذاهبها العقدية والتشريعية من قواعدها
مذهبه ن  مذهب  أئمة كل  يدعيه  ما  يغرنك  حيمل  وال  وأنه  التطرف،  دائرة  خارج  الوسطية (م 

ريخ الصراع العقدي بني هذه املذاهب املختلفة، لوجدت  )اإلسالمية  للناس، ألنك إذا قمت بدراسة 
، ولكن الفرصة مل  )الداعشية (ما يكفي إلقامة عشرات التنظيمات  كفريية  من الفتاوى التخاصمية الت 

 !ت ألتباع هذه املذاهب بعد
  ولذلك أقول: 

احلكوم واخلدمية  ات  ملصلحة من تسمح  االجتماعية  مبمارسة األنشطة  الدينية األهلية  للجمعيات 
والسياسي بني الناس، حىت أصبح لديها والتجارية، ذات الطابع اجلماهريي، مبا يقوي نفوذها الدعوي  

ُيشكل  أصبح  ما  الشعيب،  التعاطف  ومن  الكبرية،  التجارية  املشاريع  ومن  املادية،  اإلمكانيات  من 
خري  السياسي  اإلسالم  ريخ  و تفجري كامنة،  شعالت  أصال  وهي  والعباد،  البالد  أمن  على  خطورة 

 !شاهد على ذلك؟
   ؟!ملاذا مل نتعلم الدرس

ف أتباع اجلماعات اإلسالمية، واجلمعيات الدينية األهلية، مع املنظمات اإلرهابية، على  أمل يتحال
مر العصور، ووقفوا مجيعا صًفا واحًدا يف مواجهة العدو املشرتك، مث بعد أن حتقق هلم النصر، اشتعلت  

التكفري وبفتاوى  الدينية،  ا  مبرجعيا طائفة  ومتسكت كل  بينهم،  والتكفري  التخاصم  وُسفكت أزمة   ،
 !الدماء بغري حق، وما أفغانستان منا ببعيد؟
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هل يُعقل أن ندعو إىل حماربة احلركات اإلرهابية التكفريية، ومجيع املؤسسات الدينية، الرمسية وغري 
وعلى   األرض،  يف  املفسدون  إليها  يستند  اليت  الدينية  املرجعيات  حراسة  على  تقوم  اليت  هي  الرمسية، 

 !ة احلاكمة؟مرأى ومسمع من األنظم
األرض،   يف  وإفسادا  وإرها  الدين،  يف  وتفرقا  ختلفا  بثمنه  واشرتوا  إسالمهم،  املسلمون  ع  لقد 

بعضه فيها  ُيكفر  تشريعية  يصبح  ومصادر  أن  النتيجة:  وكانت  بعضا،  القوى   )داعش(م  دد  قوة 
 !العظمى، ويعمل هلا العامل ألف حساب

علمية    إننا مؤسسة  إىل  احلاجة  أشد  مذهبية (يف  التخصصات )غري  من كافة  علماء  ا  يعمل   ،
للعامل   وخترج  املذهبية،  الدينية  املرجعيات  عن  بعيدا  ته،  آ وتدبر  القرآن  دراسة  على  تعكف  العلمية، 
لفهم الصحيح لإلسالم، وألحكام شريعته اليت نزلت لتخرج الناس من الظلمات إىل النور، استنادا  

 :إىل قوله تعاىل يقول
ِِْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيزِ «الر كِ    اْحلَِميِد» َتاٌب أَنَزْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر 

  

 عندما يكفر «المسلمون الجهالء» بالوحدانية
شبكا القرن،  هذا  يف  املسلمون  ا  ابتلي  مصيبة،  وأعظم  أكرب  اليت إن  االجتماعي،  التواصل  ت 

 .سم حرية الفكر  )التفاهة (العلم، وسم  )اجلهل ( سم اإلسالم، و )الكفر(نشرت 
ت  وحسا صفحات  ألصحاب  املميزة  السمة  هو  علم،  بغري  تعاىل  هللا  على  التقول  أصبح  لقد 

ع فيصنعون  والشرك،  لكفر  يُعجبون  الذين  علم،  بغري  هلم  والتابعني  بوك،  جنوم  الفيس  هذا  م  جا
 !الفكر اإلسالمي املعاصر

وبرهان ذلك أن تقوم جبولة جادة، تتدبر فيها حمتوى املنشورات املصورة اليت يتداوهلا املسلمون كل  
االجتماعي التواصل  شبكات  على  رتفاع ،  دقيقة  مقابلة  جدا،  زهيدا  اجلنة  دخول  مثن  أصبح  لقد 

نسان يغضب، ما    ...   أسعار السلع ومتطلبات املعيشة  هذا الدين العظيم، الذي ُيشبه هللا عز وجل 
يت الصدقة فتطفئ غضبه، استنادا إىل رواية   !«صدقة السر تطفئ غضب الرب»؟ :مث 

وال تقل يل هذه كناية وال هذا تشبيه، وال وال…، فهذا كله جهل بعلم اللسان العريب، فليس يف  
  :لقد قلت، وأقول، طلقا«علم البيان» ما يسند هذا التشبيه الباطل م

مشركني، ولكن   ماتوا  الشيطانية،  ت  الروا وثوب  املذهبية،  ثوب  خيلعوا  ومل  ماتوا  إذا  املسلمني  إن 
أحد   يكلف  ومل  املنشورات،  هذه  وضعوا  الذين  هم  العليا،  املؤهالت  ومحلة  املثقفني،  أن  تعلم  عندما 

ت، فال تسألين  :منهم نفسه أن يبحث عن صحة هذه الروا
 !اذا ختلف املسلمون، وفيهم العلماء، واملفكرين، وأصحاب املليارات؟مل

  فتعالوا نلقي نظرة سريعة على ختريج أهل احلديث للرواية اليت وردت فيها مجلة: 
  «صدقة السر تطفئ غضب الرب»
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يف  السم  اإلسالمي  الدين  أعداء  دّس  لنعلم كيف  املنشور،  هذا  يف  وردت  مجلة  أخطر  عتبارها 
م  العسل، ل م (داخلون اجلنة داخلون)، ولو عاشوا حيا م (بطيخ صيفي)، أل ينام املسلمون ويف بطو

 .عالة يتسولون التقدم احلضاري من الدول غري املسلمة 
ا عندي «حىت وإن وافقت  ت مطلقا، أل لروا علما أنه ليس من مشروعي الفكري االحتجاج 

جلهل الذي القرآن» ليست حجة يف دين هللا تعاىل، ولكين   أردت أن أخاطب «املسلمني اجلهالء» 
ا، ويقولون عنها «ما أعظم هذا الدين» ت اليت يقدسو   .حتمله أمهات كتب الروا

  : ختريج الرواية * 
مالك، وعبد هللا بن عباس، وأيب سعيد وأيب أمامة وأم سلمة وعبد هللا بن  من حديث أنس بن 

هللا بن عمر وأيب ذر وأيب هريرة وجابر بن عبد هللا وعمر بن اخلطاب جعفر وعبد هللا بن مسعود وعبد  
  : ومعاذ بن جبل وكعب بن عجرة ومرسل ألسلم العدوي وأخر للحسن البصري

 . وكلها ضعيف ال يصح منها شيء* 
 

 أزمة التوجهات الفكرية القرآنية
   :العلمي، سألت نفسيعندما قررت االنتقال من مرحلة اإلميان الوراثي إىل اإلميان 

  :أوًال 
 !هل تستطيع أن تقرأ القرآن بدون اخللفية الثقافية العربية املوروثة؟

واإلعدادية يف تعليمي كيف أنطق احلرف، وأكتب الكلمة،    االبتدائية هنا علمت فضل املرحلتني  
 .قرآن أصالوأتعرف على معاين األمساء واملسميات، ودالالت األفعال واحلروف، من قبل أن أقرأ ال

واليوم: نزل على العامل العريب من السماء، من يّدعون أن القرآن ميكن أن يُفهم وتستنبط أحكامه،  
لعربية وقراءة حروفها   ي مصدر معريف خارجي، فإذا سألناهم: أين تعلمتم التحدث  دون االستعانة 

ا؟! قالوا: يف السماء  !وكلما
  ا: نيً 

املسؤ  التعو افرتض أن  عن  اهلجاء لني  وعلموهم حروف  على املسلمني،  مروا  العريب،  يف العامل  ليم 
هل كان  «ع»…،  امسها  «هـ»  الـ  وإن  «هـ»،  امسها  «أ»  الـ  إن  هلم  وقالوا  صحيحة،  غري  بطريقة 

 !املسلمون سيفهمون القرآن كما فهمه رسول هللا والذين آمنوا معه؟
فهمت مل القرآين كلمة  وهنا  السياق  استخدم  حبفظ)الذكر(اذا  هللا  تعهد  عن  حديثه  عند  كتابه   ، 

يشمل حفظ النص القرآين، ومقابله الكوين يف  )الذكر(، ألن حفظ ) القرآن(اخلامت، ومل يستخدم كلمة 
 .الواقع اخلارجي
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وتستنبط   يُفهم  أن  ميكن  القرآن  أن  يّدعون  من  الكهف،  من  العريب  العامل  على  خرج  واليوم: 
فهم   الكلمة  أحكامه، دون  تعلمتم دالالت  سألناهم: أين  فإذا  الكوين املوجود خارج القرآن،  مقابله 

 !حرف»؟! قالوا: يف الكهف  - فعل  - القرآنية «اسم 
من   خرجوا  من  أو  السماء،  من  نزلوا  من  يفهمه  أن  يستحيل  القرآن  وأن  سبق،  ما  على  وبناء 

حت القرآن،  مع  للتعامل  علمية  منهجية  لنفسي  وضعت  فقد  ذات  الكهف،  من  مستنبطة  أدوات  مل 
 .»النص القرآين، وهي مفصلة يف كتاب «املدخل الفطري إىل الوحدانية 

وا املرحلتني االبتدائية واإلعدادية، كمستوى أول لتعلم اللغة  فإذا اتفقنا على أن العرب، الذين أ
م قراءة القرآن وفهم كلماته، مبعزل عن هاتني املرحلتني مكا ، فأرجو أال ننسى هذه العربية، مل يكن 

 .احلقيقة العلمية عند تعاملنا مع النص القرآين
واستنب القرآن  مع  التعامل  يف  فكرية كربى  فوضى  أمام  أننا  املقدمة،  ذه  أبّني،  أن  أردت  اط  لقد 

عرف   من  لكل  أصبح  فقد  حسا  اموقع  )كلمتني(أحكامه،  أو  صفحة  اإلنرتنت،   أو  شبكة  على 
 :وميكن تقسيم هذه الفوضى الفكرية إىل ثالث جمموعات

  اجملموعة األوىل:
ي مصدر معريف  ا تفهم القرآن من داخل القرآن فقط، دون االستعانة  «القرآن وكفى»، تدعي أ

صو  عندهم  اليت كونت  املوروثة،  العربية  الثقافية  خبلفيتهم  يستعينون  م  أ واحلقيقة  ذهنية خارجي،  رة 
 !للكلمة عند النظر إليها، أفال تعقلون؟

  اجملموعة الثانية: 
ت، يقتطفون منها األفكار اليت   «األصدقاء الرتانزيت»، وهؤالء يزورون املواقع والصفحات واحلسا
تتمشى مع هواهم، ويدافعون عنها بغري علم، فإذا طلبت منهم الرباهني العلمية الدالة على صحة هذه  

  !مطروك بوابل من الكالم اإلنشائي املرسل، ال حجة فيه وال برهاناألفكار، أ
  اجملموعة الثالثة: 

قرآين  حكم  فكل  تُعرف»،  «خالف  قاعدة  على  الفكرية  مشاريعهم  أقاموا  وهؤالء  «املبتدعون»، 
يرفضو  للقرآن،  السلف  فهم  مع  يتفق  من نصحيح،  مبنظومة  علينا  خرجوا  مث  وموضوعا،  شكال  ه 

  ! يف اهلواء، ال عالقة هلا ال بفهم السلف وال بتدبر القرآناألحكام معلقة 
 :إن القول الفصل يف عالج هذه األزمة، وهذه الفوضى الفكرية، أن نتذكر دائما

من عّلمنا كيف نقرأ حروف اهلجاء، ونُكّون منها كلمة عربية، وموضوعا إنشائيا، حىت استطعنا أن 
 !املكتوب فيها؟نفتح مراجع اللسان العريب، ونفهم 

لفضل، مث اقرأ القرآن، وستجد  فاذهب  صديقي إىل من علمك كيف تقرأ القرآن، واعرتف له 
 !نفسك جتهل كثريا من كلماته، وستقف عاجزا، ماذا أفعل؟

أقمت  وجدته  وعندما  احلل،  عن  حثا  القرآن،  دراسة  على  عكفت  عاجزا،  وقفت  عندما  وأ 
 .مشروعي الفكري على أساسه
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  النتيجة: و 
ذه األدوات - فعل  - أنه يستحيل فهم الكلمة القرآنية «اسم   :حرف»، دون االستعانة 

  .علم اللسان العريب، احلامل للغة العربية، واحلاكم الضابط هلا  - ١
  .علم السياق القرآين، يشمل سياق الكلمة، سياق اآلية، سياق السورة - ٢
  .التعقل والتدبر والتفقه والنظرآليات عمل القلب، ومنها آليات التفكر و  - ٣
ت اآلفاق واألنفس - ٤ ت الكونية، وتشمل آ   .اآل
  :منظومة التواصل املعريف - ٥

غريه، عن  الفكري  مشروعي  ُمتيز  ما  األربع   وهي  األدوات  فلكه  يف  تسبح  الذي  األساس  واحملور 
يسبقينو ،  السابقة  و   مل  املعرفية،  الثقافة  وليست  العملي»،  «التواتر  ليست  وهي  أحد،  تقوم  إليها  ال 

 .ُحييلنا إليها »نص قرآين«حجيتها إال بوجود 
عتبار أين الوحيد الذي أ ومن الغريب، والعجيب،   ين فصلت وبّينت مفهومي هلذه املنظومة كثريا، 

يف   شرحتها  وقد  بيدي،  أبدعته  ما  أشرح  أن  الرسول  أستطيع  إسالم  «حنو  مج  بر من    - حلقتني 
  :املشكلة واملنهج»، ومع ذلك خيرج علينا من يقول

هذا منطق غريب ومبهم، ومنظومة التواصل املعريف هذه هي نفسها اليت نقلت إلينا حد الرجم   «
ا معرفة فرضتها الظروف السياسية    صادية واالقت  واالجتماعية وحد الردة والسيب و استعباد البشر، كو

لتطور   رخيا  ا  من كو أكثر  املعرفة  هذه  خطأ  أو  لصحة  مقياسا  ليست  وهي  والزمان،  للمكان 
 »األحداث واملفاهيم

الذي   بقوله وهذا  فهم    اعرتض  يستحيل  الذي  املعريف»،  التواصل  بـ «منظومة  مطلقا  له  عالقة  ال 
ا  .القرآن دون االستعانة 

م العلمية، الذين إن األزمة احلقيقية، أننا مل ندخل حمرا  ب القرآن بتواضع العلماء، جبميع ختصصا
عتباره يعلمون قدر أنفسهم وه   .فقط )كتا إهليا(، وليس ) آية إهلية (م يتعاملون مع القرآن، 

َا، َوِمَن اْجلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُمحٌْر  أَملَْ تـََر َأنَّ اهللََّ أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َمثَرَاٍت خمَُّْتِلًفا   « ُ أَْلَوا
َا َوَغرَابِيُب ُسودٌ  ُ   »خمَُّْتِلٌف أَْلَوا

َواْألَنـَْعاِم ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكَذِلكَ « ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء، ِإنَّ اهللََّ    -   َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ  ِمْن  َخيَْشى اهللََّ  َا  ِإمنَّ
 »ُفورٌ َعزِيٌز غَ 
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 عالمية الرسالة اإللهية الخاتمة
ا اآلية الدالة على  ملاذا مل يصل املسلمون إىل العاملية، وهم حيملون الرسالة اإلهلية اليت محلت يف ذا

 ؟!صدق من أنزهلا، وصدق من بلغها
 .قراءة عصرية هناك من يقول إن السبب: قراءة املسلمني للقرآن قراءة سلفية، والقرآن جيب أن يُقرأ 

وهناك من يقول إن السبب: أن املسلمني يقرؤون القرآن بلسان غري الذي نزل به، والقرآن جيب 
للسان العريب  .أن يُقرأ 

 .وآخرون يقولون أقواًال ال حمل هلا من اإلعراب
، أو إن صح التعبري داخل  )عامل األفكار(ه اآلراء تتحرك كلها داخل  والالفت للنظر، أن معظم هذ

الفكري(عامل   قرون  )الرتف  منذ  احلضارة  ركب  عن  املتخلف  املسلمني،  بواقع  له  عالقة  ال  الذي   ،
  .مضت

ويظل    ، فكرً  ً ترا القراءات  هذه  تصبح  ا  أصحا موت  بعد  مث  املعاصرة،  قراءته  عصر  لكل  إن 
حيملون كتاب هللا وهم  وختاصمهم،  وتفرقهم  ختلفهم  على  لََنا»املسلمون  ويقولون: «سيـُْغَفُر  فتدبر  ،  ، 

 :جيدا قول هللا تعاىل
َوِإن    - َُْخُذوَن َعَرَض َهَذا اْألَْدَىن َويـَُقولُوَن َسيـُْغَفُر لََنا    - «َفَخَلَف ِمن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب  

َُْخُذوُه   ثْـُلُه  يثَاُق الِكَتاِب  أَملَْ يـُْؤَخْذ َعَلْيِهم    - َِِْْم َعَرٌض مِّ َأن الَّ يـَُقولُوا َعَلى اهللَِّ ِإالَّ احلَْقَّ َوَدَرُسوا   -مِّ
اُر اْآلِخَرُة َخْريٌ لِّلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن  - َما ِفيِه   !أََفَال تـَْعِقُلوَن»؟ - َوالدَّ
  :أوًال 

والقاء   الكتب،  بتأليف  احلضارة،  بركب  لّلحاق  تتقدم  و«لن»  «مل»  األمم  وإمنا إن  اخلطب..، 
م، من   بتحويل ما يُكتب، وما ُيسمع، إىل عمل، األمر الذي ال يتحقق إال جبهود أفرادها وتضحيا

ن(م خري األمم، وخري شاهد على ذلك أجل أن تكون أمته  .)كوكب اليا
  :انيً 

م، أن يصلوا إىل العاملية، دون جمتمع إمياين،  إن الذين يتصورون أن املسلمني ميكنهم يف يوم من األ
 .يعمل الصاحلات، ويقوم على تفعيل القرآن يف واقع احلياة، هؤالء مل يتدبروا القرآن

ار، وعندهم املئات من أمهات كتب التفسري، ومثلها  فها هم املسلمون يقرؤون كتاب هللا ليل 
إىل يصلوا  مل  ذلك  ومع  االجتماعي،  التواصل  شبكات  متأل  م  ومنشورا قرآنية،  بل   دراسات  العاملية، 

م املستقيم  !وينحرفون يوما بعد يوم عن صراط ر
  :الثً 

إن التطرف الديين، الذي محله تراث التخاصم والتكفري، وفتاوى اإلفساد يف األرض، يعيش بني 
 !!املسلمني منذ قرون مضت، ومل يشعر به أحد، فقد كان خمتفًيا يف بطون أمهات الكتب

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

١٨٦

مصلحة يف إخراجه إىل أرض الواقع، أخرجوه من بطون الكتب، وقاموا  ولكن، عندما جاء من هلم  
إليها يف عقر   أقوى الدول، حىت وصلوا  يهددون  م العامل، وأصبحوا  بتفعيله يف حياة الناس، فشعر 

 .دارها
ا، وأصبحت وسائل اإل)دويلة (واآلن أصبحوا   عالم تتحدث ، هلا شعب، وأرض، وشريعة حتكم 

سم   .)الدولة اإلسالمية تنظيم (عنهم 
  : ارابعً 
، و  ) اإلسالم(إن   ليس أكادميية للبحث العلمي، ومل يرسل هللا رسوله   )القرآن(ليس مشروًعا فكرً

اإلسال يف  الدخول  أراد  من  ليعطي كل  له: «عحممًدا  ويقول  القرآن،  من  نسخة  مع م  حياتك»  ش 
  !نفسك

«الذين آمنوا وعملوا الصاحلات»، وكل من يعتقد، أن هللا  لقد أنزل هللا تعاىل القرآن ليقيم جمتمع  
مع   ويتفاعل  بداخله،  يعيش  إمياين  جمتمع  إىل  حاجة  دون  نفسه،  مع  مسلم  ليقيمه كل  القرآن  أنزل 

  .أفراده، فهو ال يعلم شيًئا عن القرآن الذي حيمله
 :وأقول هلؤالء الذين اختذوا إهلهم هواهم

 :الشهادة على الناس، كما أقام الرسول الشهادة على قومه، فقال تعاىلمن هم الذين سيقيمون 
ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا، لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس، َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا»؟  !«وََكذَٰ

وجمتمع أمة  خالل  من  له،  املعاصرين  على  الشهادة  الرسول  أقام  مسلم  إمي  فهل  ترك كل  أم  اين، 
 !؟) على مزاجه(يقيمها 

مر هللا املسلمني أن يكونوا شهداء على الناس، فهل يُعقل أن يقيموا هذه الشهادة،   إذن فعندما 
  !من غري أمة يتحركون من خالهلا؟

 :اخامسً 
 :وهل عندما أمر هللا املسلمني أن ُخيرجوا الناس من الظلمات إىل النور، فقال تعاىل

ِِْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَاِط اْلعَ «  »  زِيِز اْحلَِميدِ الر ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر 
،  )اإلميان والعمل الصاحل(إىل النور، من خالل أمة وجمتمع    فهل أخرج الرسول الناس من الظلمات

   ؟!) على مزاجه (واحد من املسلمني يقيم الشهادة  بني الناس، أم ترك كلالذي كان يتحرك به 
، ألن القضية إذا كانت  )الكالم(إىل النور، يستحيل أن يتحقق بـ    ج الناس من الظلماتا إن إخر 

 !؟)هللا كالم(أنفسهم من الظلمات إىل النور بـ قضية كالم، فلماذا مل خيرج املسلمون  
 :مهجورا، فقال تعاىل )القرآن(ول لربه من قومه، الذين اختذوا اشتكى الرسسادسا: وهل عندما 

َ َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا«  »  َوقَاَل الرَُّسوُل 
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يف   للقرآن  تفعيلهم  عدم  بسبب  أم  وفهمه،  القرآن  تالوة  قومه  هجر  بسبب  شكواه  فهل كانت 
م؟   !حيا

يت أمه م كانوا حيملون القرآن، يدرسونه ، وبالغة فعل «اختََُّذوا)البيان(ية علم  وهنا  »، الذي يُبني أ
م بعد أن محلوه، ودرسوه، وتربكوا به، مل  نويفهمونه، فكيف يتخذو  ه مهجورا، إال إذا كان املقصود أ
م؟  !يقوموا بتفعيله يف حيا

الذين   الرسول،  قوم  بني  الفرق،  فما  م،  إذن  حيا يف  بتفعيله  يقوموا  ومل   ، فكرً ترفًا  القرآن  اختذوا 
  !وبني املسلمني اليوم؟

ارتضاه الذي  الدين  إقامة  على  يعملوا  ومل  أمتهم،  يديهم  املسلمون  هدم  على   لقد  وال  هلم،  هللا 
م اليوم، فأظل)اإلميان والعمل الصاحل(إقامة جمتمع   م، وتوقفت آ، الذي هو طوق جنا ليات  مت قلو

 ) ...آليات التفكر والتعقل والتدبر والتفقه(عملها، 
ظ قامة  لقد  حيلمون  قرو  السلفيون  اإلسالمية (ل  بوصول )اخلالفة  حيلمون  من  اليوم  وهناك   ،

م املعاصرة للقرآن إىل العاملية   .قراءا
  والسؤال:

وقيمة يُعمل هلا ألف حساب، ملاذا جىن السلفيون بعض مثار ما كانوا حيلمون به، وأصبح هلم وزن  
 ؟!ومل جين أصحاب القراءات القرآنية املعاصرة إال املعجبني

 
 لشهادة العلمية والشهادة البصريةا

 !هل إذا مات املسلم، وهو يشهد أنه «ال إله إال هللا»، وأن «حممدا رسول هللا»، مات مشرًكا؟ 
  ً ته، واليت كان حيمل الرسول معها إهلًيا كالكتب اليت سبقفرق كبري بني أن نعترب القرآن الكرمي كتا

احلسية( صدق    )اآلية  على  نع)نبوته(الدالة  أن  وبني  حيمل  ،  إهلًيا،   ً القرآن كتا القرآنية (ترب  ،  )اآلية 
 .القائمة بني الناس إىل يوم الدين

عتباره  فرق كبري بني أ ، اليت تعهد هللا حبفظ نصوصها إىل )القرآنية اآلية  (ن نتعامل مع كتاب هللا 
نتع وبني أن  الدين،  ً دينًيا  يوم  ترا عتباره  معه  مثل  ه اأامل  بعد وفاة النيب، مثله  ت(لباطل  )  مرو
 .الرواة املنسوبة إىل النيب

اإلهلية  الرساالت  مر  على  اإلسالم،  يف  دخلوا  الذين  لكتاب  إن  التصديق  ب  من  يدخلوه  مل   ،
ب التصديق بـ  الذي أنزله هللا على   ، وصدق )هللا( الدالة على صدق    )اآلية اإلهلية (الرسل، وإمنا من 

  ).الكتاب(، وصدق )النيب(
اآل ت  ولقد كانت  آ الرسل  صدق  على  الدالة  وتنتهي  )حسية (ت  شاهدها،  من  ا  يؤمن   ،

 .الرسول، مث تصبح خربًا يف ذمة التاريخفاعليتها مبوت 
ت  ولقد بعث هللا نبيه اخلامت حممًدا، وأنزل عليه القرآن رسالة   .)حسية ( للناس مجيًعا، ومل يؤيده 
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 :والسؤال
إذن فعلى أي أساس دخل الناس يف اإلسالم، وشهدوا أن رسول هللا حممًدا حق، واتبعوا القرآن  

 !؟)بوتهن(عينهم الرباهني الدالة على صدق م مل يشاهدوا الذي أنزله هللا على قلبه، وه
 :اجلواب

نيب مل اخلامتة بشخص النيب، فإذا مات ال  )النبوة(الدالة على صدق    )اآلية (لقد شاء هللا أال ترتبط  
جاءت   لذلك  آيته،  معه  قرآنية (متت  يوم )آية  إىل  قائمة  حجيتها  لتكون  ذاته،  يف  الكتاب  حيملها   ،

  .الدين
قرآنية (جاء كتاب هللا اخلامت  لقد   ا من  )آية  بفاعليتها يف عصره،   )شهادة علمية (شهد  ، يؤمن 

ئهم، كما ورثوا تراثهم الديين)آية حسية (فهي ليست   .، يرث املسلمون بعد وفاة النيب خربها عن آ
لوحدانية، وأنه «ال   إِله ِإال هللا»، على  لقد شهد من دخلوا يف اإلسالم، يف عصر الرسالة اخلامتة، 

ا  ت البّينات اليت شاهد م    أساس اآل ليات التفكر والتعقل والتدبر..،  )يف اآلفاق واألنفس(قلو  ،
رس «حممًدا  أن  شهدوا  بصدق  كما  إقرارهم  أساس  على  هللا»  القرآنية (ول  على   )اآلية  وحجيتها 

 .العاملني
اإلس يف  الدخول  ب  الرسول حق،  أن  شهادة  هللا  لقد كانت  يقول  الوحدانية،  شهادة  بعد  الم، 

   :تعاىل يف سورة آل عمران
وَ « اْلَبيَِّناُت،  َوَجاَءُهُم  َحقٌّ،  الرَُّسوَل  َأنَّ  َوَشِهُدوا  ِِْم،  ِإميَا بـَْعَد  قـَْوًما َكَفُروا   ُ اهللَّ يـَْهِدي  َال  َكْيَف   ُ اهللَّ

 »يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
ينكشف أمر املنافقني، خرجوا يشهدون أن الرسول حق، وقالوا: «َنْشَهُد ِإنََّك ولذلك، وحىت ال  

يف   م  سبحانه كذ ولكنه  َلَرُسولُُه»،  ِإنََّك  يـَْعَلُم  «َوهللا  الشهادة  هذه  موضوع  هللا  وأقر   ،« اهللَّ َلَرُسوُل 
 .حقيقتها «َوهللا َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُوَن»

املنافقني على    إن  الدالة  القرآنية»  بصدق «اآلية  العلمية»  ب «الشهادة  من  اإلسالم  يدخلوا  مل 
ب النفاق، وشهدوا نفاقا، ومل   صدق النيب، الذي يشهدون أنه رسول هللا، وإمنا دخلوا اإلسالم من 

ميَاُن ِيف قـُُلوِبُكْم» م «َوَلمَّا َيْدُخِل اْإلِ   .تؤمن قلو
يف شهدوا  الذين  املؤمنني  بصا  إن  هللا  يروا  مل  هللا»،  ِإالَّ  إَِلَه  أنه «َال  الرسالة،  ولكنهم عصر  رهم، 

ت البّينات )شهادة علمية (شهدوا  آل  .على الوحدانية، قامت على تصديقهم 
لة  الدا  )اآلية احلسية (أن «حممًدا رسول هللا»، مل يروا  وإن املؤمنني الذين شهدوا يف عصر الرسالة،  

نبوته، ولك علمية (نهم شهدوا  على صدق  بفاعلية  )شهادة  م  ، من  )نية اآلية القرآ(، قامت على إميا
 .خالل تفعيل آليات التفكر والتعقل والتدبر..، آليات عمل القلب

أساس  على  هللا»،  رسول  «حممًدا  وأن  هللا»،  ِإالَّ  إَِلَه  «َال  أنه  املسلمون  يشهد  أن  جيب  واليوم، 
ت البّينات  آل  .الدالة على «الوحدانية»، وبفاعلية «اآلية القرآنية» القائمة بينهمالتصديق 
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  :والسؤال
 ) شهادة علمية (م العقدية واملذهبية املختلفة،  مىت وأين شهد املسلمون، جبميع طوائفهم وتوجها

 !أن «حممًدا رسول هللا»؟
 :اجلواب

شهدوا   أن  حيدث  علمية (مل  ما   )القرآنية اآلية  (بفاعلية    )شهادة  شهدوا  لو  م  أل بينهم،  القائمة 
م على العاملني  .ختلفوا عن ركب التقدم احلضاري، وحلافظوا على خريية أمتهم، وعلى شهاد

ملسلمني إىل العاملية، عن طريق التحلل   إن الذين يتصورون أن القراءات املعاصرة، هي اليت ستصل 
إىل   والذهاب  القرآنية،  الشريعة  أحكام  الذي من  اإلسالمي  لدين  له  عالقة  ال  سالم  العامل  دول 
 .ارتضاه هللا للناس مجيًعا، هؤالء قوٌم جيهلون

ن أن يصل إىل العاملية، عن طريق بدين هللا، أن اإلسالم ميك  )اجلاهل(إن عني التخلف، أن يظن  
اإلسالمي( الفكر  ومل  )منظومة  الزمن،  من  قرو  وتتوحش  تتضخم  ظلت  اليت  أن  ،  املسلمون  يستطع 

 !يتقدموا خطوة واحدة حنو التقدم، فإىل أين تذهبون؟
لوصول إىل العاملية، وإقامة الشهادة على الناس، فتدبر   :إن هللا تعاىل هو الذي وعد املؤمنني 

الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَرْ   ُ ِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن «َوَعَد اهللَّ
 »قـَْبِلِهمْ 

 !ولكن أين هم «الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت»؟
إن هذه هي القضية، وهذه هي األزمة، وهذه هي القراءة املطلوب فهمها، والرتكيز عليها، وليس 

 :هللا تعاىل مبا يلياهلروب منها، ووضع رؤوسنا يف الرمال: أين هم الذين وعدهم 
  :أوًال 

 »الوصول إىل العاملية: «لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرضِ 
  ا: نيً 

َننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى َهلُمْ   »متكني الدين الذي ارتضاه هلم: «َولَُيَمكِّ
  ا:لثً 

لَنـَُّهم مِّن بـَْعِد   »َخْوِفِهْم أَْمًناأن يعيشوا يف أمن وأمان: «َولَيـَُبدِّ
  ولكنه سبحانه اشرتط شرطًا لتنفيذ وعده: 

ًئا  »«يـَْعُبُدوَنِين َال ُيْشرُِكوَن ِيب َشيـْ
أحكام   من  التحلل  على  يساعدهم  من  املسلمون  جيد  أن  من  أكرب  واملصيبة،  فاملشكلة،  إذن 

هلل:  ا مصيبة الشرك    الشريعة القرآنية، بقراءات معاصرة جاهلة، إ
ًئا»«يـَْعُبدُ    وَنِين َال ُيْشرُِكوَن ِيب َشيـْ
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 .لذلك مل، ولن، يصل املسلمون إىل العاملية 
م   إن املسلمني، على مر العصور، مل يشهدوا شهادة علمية، أن «حممًدا رسول هللا»، ومل يقيموا إميا

فاعلية   على  هللا  القرآنية (برسول  مصدرًا   )آيته  الرواة  ت  مرو تكون  أن  قبلوا  لذلك  عصر،  يف كل 
هلل ما مل ينزل به سلطا نًيا، فأشركوا   .تشريعًيا إهلًيا 

 :ولكن األغرب، واملستغرب، أن خيرج علينا من يقول
 !!إن من مات يشهد أنه «ال إله إال هللا»، وأن «حممًدا رسول هللا»، مات مشرًكا

 :قالوا
  :القرآن مل ينص إال على شهادة واحدة، هي شهادة أنه «ال إله إال هللا»، فقال تعاىلألن 
ْلِقْسِط َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو   « ِ  »اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ َشِهَد هللا أَنَُّه الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوأُْولُواْ اْلِعْلِم قَائًِما 

 :وقالوا
 :ني أال يُفّرقوا بني الرسل، فقال تعاىل يف سورة البقرةإن هللا أمر املؤمن

هللَِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرسُ « ِ ِلِه، َال نـَُفرُِّق َبْنيَ آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن، ُكلٌّ آَمَن 
 » ... َأَحٍد مِّن رُُّسِلهِ 

 :أقول
هلل ورسله، فقال تعاىل يف سورة  لقد بّني   هللا تعاىل، أن الذين يُفّرقون بني الرسل، هم الذين كفروا 

 :النساء
هللَِّ َوُرُسِلِه، َويُرِيُدوَن َأْن يـَُفرُِّقوا َبْنيَ اهللَِّ َوُرُسِلِه، َويـَُقولُوَن نـُْؤمِ « ِ ُن بِبَـْعٍض َوَنْكُفُر ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن 

َعَذابِبَـْعٍض،   لِْلَكاِفرِيَن   َ َوأَْعَتْد َحقًّا،  اْلَكاِفُروَن  ُهُم  أُولَِئَك  َسِبيًال،  َذِلَك  َبْنيَ  يـَتَِّخُذوا  َأْن  ً َويُرِيُدوَن 
 »ُمِهيًنا

هلل ورسله»إن الذين قالوا: «نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض َوَنْكُفُر بِبَـْعضٍ   .، هم الذين كفروا 
أن شهدوا بـ «الوحدانية»، وشهدوا أن «حممًدا رسول هللا»،  فهل الذين دخلوا يف اإلسالم، بعد  

اهللَِّ   َبْنيَ  يـَُفرُِّقوا  َأْن  «َويُرِيُدوَن  ورسله،  هلل  هؤالء كفروا  هل  القرآنية»..،  «اآلية  فاعلية  أساس  على 
 !َوُرُسِلِه»؟

 »أََفَال تـُْبِصُرونَ  - أََفَال َتْسَمُعوَن  - َال تـَتـَُّقوَن أَفَ  - أََفَال تـََتذَكَُّروَن  - أََفَال تـَتَـَفكَُّروَن  - أََفَال تـَْعِقُلوَن  «
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 إنكار السنة والتكفير الدموي 
الناس مجيًعا يعيشون يف عامل  مبلة من امللل، فهذا أمٌر بدهي، ال إشكال فيه، ألن    )َتْكُفر (عندما  

  ن).الكافري(، عامل )التكفري السلمي(
َ أَيـَُّها  « َ َعاِبٌد َما َعَبدمتُّْ .  ُقْل  اْلَكاِفُروَن . ال أَْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن . َوال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد . َوال َأ

 »َوال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد . َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِدينِ 
َكَفَره وَكفَّره، فمن سرت  ، فكل من سرت شيئاً فقد  )السرت(، عند أهل اللسان العريب، هو  )الكفر (إن  
هلل، وهذا شأنه)الوحدانية (فطرة   .، وإخالص العبودية هلل، واتباع الرسل، فقد كفر 
لطَّاُغو « ِ ، َفَمْن َيْكُفْر  َ الرُّْشُد ِمْن الَغيِّ يِن َقْد تـََبنيَّ هللَِّ فـََقْد اْسَتْمَسَك ال ِإْكرَاَه ِيف الدِّ ِ ِت َويـُْؤِمْن 

ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى» ِ 
ا ُتكفر ألنه يسرت بظلمته كل شيء، وُمسّيت الكفّ   )كافرًا(وُيسمى الليل املظلم   ارات كفارات أل

 .)أي تسرتها(الذنوب 
مفهوم   بني  مطلقا  عالقة  عليه  ) الكفر(فال  رّتب  وما  القرآنية،  الشريعة  يف  واملذاهب ،  الفرق  أئمة 

ت، وسفك ل ، الذي مل  )التكفري الدموي (لدماء بغري حق، وهو ما أمسيه بـ  العقدية من أحكام وعقو
حداث الفنت الكربى، والذي   تظهر أحكامه إال بعد مقتل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان، مرورا 

 .مازال قائًما بني املسلمني إىل اليوم
واملذاهب الفرق  أئمة  يع  إن  ال  واخللف،  السلف  من  التكفري،  العقدية،  من  النوع  هذا  إال  رفون 

ا    )أزمة التخاصم والتكفري(، وإن بدت  )التكفري الدموي( ، فتاريخ البغي، والصراع  )سلمية (بينهم أ
ا كانت   .، واقرؤوا التاريخ ففيه العرب)دموية (الدموي بينها، يشهدان أ

نَـُهمْ َوَما تـََفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بـَْغياً  «   » بـَيـْ
ضا، والصراع املذهيب املسلمني إىل فرق ومذاهب عقدية ُيكفر بعضها بع  )الفنت الكربى(لقد فرّقت  
  )نابلة احل (من جانب، و  )األشعرية والصوفية (فأهل السنة    ها، وبني مذاهب الفرقة الواحدة، العقدي بين

  :على اجلانب اآلخر، خري شاهد على ذلك
مث ننتظر من أئمة اخللف القيام بتجديد اخلطاب الديين، وتنقية أمهات الكتب من الباطل الذي 

ا و  ت السُ (أفسدها، ويف مقدمته ما ُيسمى بـ  أصا يقصدون؟! ومن هم أهلها؟!   )ُسّنة (أي  ، ف)ّنة مرو
 !املنظومة العقدية والتشريعية املفرتاة على هللا ورسوله؟ومن هم منكروها، وسط هذه 

جيب أن نكون على يقني أن قائله ُمغّيب    )إنكار الُسّنة (عندما نقرأ أو نسمع هذا املصطلح  إننا  
 وإن كان يعلم، فعلمه قاصر على ، حىت)كفري الدمويالت(ال يعلم حقيقة ما يقول، من أهل    عقلًيا،

ت الُسّنة ( اليت صحت عند الفرق اليت ينتمي إليها، ويقاتل يف سبيل الدفاع عنها، وال عالقة هلا   )مرو
 .مطلقا مبا أمر هللا رسوله أن يبلغه للناس

ينتسبون إىل  ملاذا مل يتعامل   ، وتعاملوا معه )السلمي(ملفهوم    ) الكفر(مع    ات الدينية ؤسساملمن 
معلومً )الدموي(ملفهوم   أنكر  من  بتكفري  يبدأ  الذي  لضرورة،  الدين  من  أنكر  و ،  ا  ت  (من  مرو
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تهذه املمث ُيستتاب منكر  عند فرقة مل تصح عند أخرى،  صحت  إن  اليت    )السنة  ب وإال  رو ، فإن 
 !قُتل؟

  اجلواب: 
م فّرقوا دينهم وكانوا شيعا، وسفكوا الألن هللا كتب عليهم العذاب يف الدنيا قبل   دماء اآلخرة، أل

م قوم  )التكفري الدموي(، وأقاموا شريعتهم على  ) التكفري السلمي(بغري حق، وأعطوا ظهورهم لـ   ، أل
 .ال يفقهون

ِمْن فـَْوِقُكْم أَْو ِمْن َحتِْت أَرْ   ً ُجِلُكْم أَْو يـَْلِبَسُكْم ِشَيعاً  «ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـَْعَث َعَلْيُكْم َعَذا
ِت َلَعلَُّهْم يـَْفَقُهوَن»  ََْس بـَْعٍض انظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآلَ  َويُِذيَق بـَْعَضُكْم 

 
 السلفيّون «التراثيّون» هم الفائزون 

السلفيني   اخللف،  أئمة  بني  حيايت  نصف  وعشت  السلف،  أئمة  أيدي  على  دينيا  تعلمت 
واألزهريني، وكنت من الدعاة املعروفني وسط طلبة الكليات واملعاهد العليا، ومل حيدث أين فكرت، وال 

 .)الشريعة اإلسالمية (حويل من فكر، يف غري وجوب تطبيق رأيت 
املفكر   أو  الدين،  عامل  أحكام إن  تطبيق  يرى  ال  اإلسالمية،  الفرق  من  لفرقة  التابع  اإلسالمي، 

قي الفرق  )الفرقة الناجية (قة اليت ينتمي إليها، فهي وحدها  الشريعة اإلسالمية إال من خالل الفر  ، و
 .يف النار
  :أوًال 

السلف، وما ، اليت يعيش املسلمون بداخلها مع أمهات كتب  )الفكرية السلفية (إن هذه املنظومة  
خرجت اليت  هي  النقض،  أو  النقد،  أو  لتقديس،  سواء  فقهية،  وأحكام  ت  مرو من  منها   حتمله 

 .)اإلسالم السياسي(مجاعات 
شعائر ليس    )الدين اإلسالمي(على كل توجه فكري يرى أن    )اإلسالم السياسي(ويطلق مصطلح  

جيب أن حتكم مجيع مؤسسات الدولة، وهذا ال يتحقق إال عن    )شريعة (ومؤسسات دينية فقط، وإمنا  
 .طريق الوصول إىل احلكم

  :إذن فأمامنا
لنظام احلاكم، وال   - ١ م بصورة طبيعية، الدنيا أكرب مههم، ال عالقة هلم  مسلمون يعيشون حيا

عل الدينية  مرجعيتهم  شؤونه،  يف  و مايتدخلون  إليها،  ينتمون  اليت  الفرقة  إىل    )األحاديث( ء  املنسوبة 
  .الرسول مصدرهم الثاين للتشريع

يتب  - ١ العامل،  دول  يف  طبيعية  بصورة  يعيشون  مجاعات  مسلمون  للفرق  بعة    )سلمية ( عون 
نًيا، وي  )األحاديث(اإلسالمية املختلفة، تتخذ   شرتط لالنضمام املنسوبة إىل الرسول مصدرًا تشريعًيا 

اجلماعات   هذه  األمري(اخلليفة،    )بيعة (إىل  يف )أو  تتدخل  وال  احلاكمة،  ألنظمة  هلا  عالقة  وال   ،
  .شؤون الدول 
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جلماعات    - ٢ بعون  السياسي(مسلمون  مّتصلون )اإلسالم  م،  جمتمعا عن  منفصلون   ،
م، ي نًيا للتشريع، ومنهم    )األحاديث(تبعون الفرق اإلسالمية، ويتخذون  جبماعا من يعمل يف مصدرًا 

مببدأ   الدولة  بعة  )التقية ( مؤسسات  وجتارية  وصناعية  زراعية  مؤسسات  يف  يعمل  من  ومنهم   ،
 .للجماعة 

  ا: نيً 
أين موقعي،  وعلى  الصفحة  على  املنشورة  الفكرية،  مسرييت  يف  ذكرت  املنظومة لقد  ذه   كفرت 

، أي حتويل  )التفعيل(على قواعد علمية، حمورها األساس  الفكرية السلفية، وأقمت مشروعي الفكري  
 ).أفعال(إىل  )األقوال(

العلمية   ملنهجية  املسلمني  أربط  أن  الفكري،  مشروعي  إىل  الدعوة  بداية  يف  اهتمامي،  لقد كان 
إحداث أي (، دون أن أطلب منهم  )املصدر الثاين للتشريع(القرآن، ويف نفس الوقت أهدم هلم  لتدبر  

م  .)تغيري يف حيا
و  احلضور  اهتمام  أن  وجدت  هدم  لقد  من  املزيد  حنو  تتجه  م  جًدا  )حاديثاأل(رغبا ويفرحون   ،

االكتشافات   هذه  عن  م  حيدثو ومعارفهم  م  أقار إىل  ويذهبون  جديدة،  حاديث  هلم  جئت  كلما 
 ).األحاديث(من الوقوف على أسباب التطرف حنو اخلطرية، فكان البد 

  ا:لثً 
ت الذكر احلكيم الدالة    ) اآلية (، أن الذي ال يؤمن أن القرآن هو  لقد تبّني يل من خالل دراسة آ

صدق   يدخل    )نبوة(على  وال  حممد،  هللا  شهد    )اإلسالم(رسول  ولو  يدخله  فلن  الباب،  هذا  من 
 .من وحي الشيطان )األحاديث( واملذاهب املختلفة جمتمعون، أن  علماء الفرق

طيل، وإمنلقد تبّني يل إن املشكلة ليست يف أن يعلم الناس ما حيمله املصدر الثا ا  ين للتشريع من أ
ت    )اجلهل (يف   اء إسالمهم  ، وأننا جيب أن نُعّلم املسلمني كيف يعيدون بن)العمل اإلسالمي(ولو

 .، بعد اإلقرار بصدقها)اآلية القرآنية (من جديد، على أساس 
حلديث عن  فما جدوى أن تشغل ن عة القرآنية، وأزمة  الشري  )أحكام(فسك وتشغل الناس معك 

 !!)الشريعة (وليست يف  )امللة(املسلمني يف  
الشيطان،  فاستغلها  للمسلمني،  فتنة  للتشريع  الثاين  املصدر  ت  مدو ترك  هللا  أن  يل،  تبني  لقد 

م حيسنون صنعا  ا، ويُقَتلون ويدخلون السجون يف سبيلها، وهم حيسبون أ  .وجعلهم ينشغلون 
م، ما بني مؤمن ومكذب، قال تعاىلففي سياق بيان مهمة الرسل   :، وموقف الناس من دعو

ُ َما يـُْلِقي  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه فـَيَـنْ « َسُخ اهللَّ
 َ ُ آ ُ َعِليٌم َحِكيمٌ تِِه الشَّْيطَاُن ُمثَّ ُحيِْكُم اهللَّ  »َواهللَّ

مة دون تبديل أو حتريف، ليعلم  إن الرسل واألنبياء يتمنون أن تصل رسالة هللا إىل الناس كاملة 
ن جيعل أتباع  لشيطان يسعى إىل عدم حتقيق هذه األمنية،  ا احلق املنزل من عند هللا، فإذا  الناس أ

  .الرساالت، فتظهر الشبهات، فيكذب الناس الرساالتالرسل ُحيّرفون ويُبّدلون 
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خمالفا   األنبياء، كان  أمنية  يف  الشيطان  ألقاه  ما  أن  يُبّني  تِِه»،  َ آ  ُ اهللَّ ُحيِْكُم  «ُمثَّ  تعاىل:  قوله  إن 
ت، فرتك هللا أتباع  ت، ويتبعون املرو ت الرواة اليت نسبوها للرسل، ليرتك الناس اآل ت، كمرو لآل

ب ينسخون يف  الرسل  :، وقد بّني هللا ذلك بقوله تعاىل)الفتنة (الصحف ما ألقاه الشيطان، من 
ُْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنيَ  « َنًة لِلَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة قـُُلوُ  َلِفي ِشَقاٍق لَِيْجَعَل َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِفتـْ
 »بَِعيدٍ 

قوله تعاىل: «لِيَ  على أإن  دليل  َنًة»،  ِفتـْ يـُْلِقي الشَّْيطَاُن  ما ألقاه الشيطان كان موجوًدا  ْجَعَل َما  ن 
  .وليس احملو )اإلثبات(يف هذا السياق هو  )النسخ(للناس، وأن معىن  )فتنة (

لنسبة للرسالة اخلامتة أمام ت، جند أنفسنا    :ومن منطلق هذه اآل
  .طلة منسوبة إىل رسول هللا حممد، ُمدّونة يف أمهات كتب أئمة السلف  )أحاديث( - ١
ت الكتاب( - ٢ ا بقوله)اآلية القرآنية (، اليت محلت )آ   :، ووصف هللا الذين آمنوا 
ُمْ َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َربَِّك فـَيـُْؤِمُنوا بِِه فـَُتْخِبَت َلُه «   »قـُُلوُ

وال  َربَِّك»،  ِمْن  احلَْقُّ  القرآن «أَنَُّه  غري  إهلًيا  تشريعًيا  مصدرًا  يعلمون  ال  اْلِعْلَم»،  أُوتُوا  إن «الَِّذيَن 
ُْم» م إال به «فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلوُ  .تتعلق قلو

نفسهم م مرض، فهؤالء يدخلون دائرة الفتنة   :أما الذين يف قلو
ُْم َوِإنَّ الظَّاِلِمَني َلِفي ِشَقاقٍ لَِيْجَعَل َما  « َنًة لِلَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة قـُُلوُ  يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِفتـْ
 » بَِعيدٍ 

ملصدر الثاين للتشريع املفرتى، حىت    )أحاديث (  بـ  )املؤمن املسلم ( إذن، فما عالقتك أيها   الرواة، و
دمه على الورق لكالم؟تشغل نفسك   !، أو 

هذا الذي تريدون كشفه للناس، وأنتم والناس تعيشون داخل منظومة الباطل نفسها،   )طل(فأي  
الذي   هللا،  لكتاب  ظهوركم  أعطيتم  وقد  واألدوار،  املقاعد  اختالف  مع  إليها،  تنتمون  اليت  الفرقة  يف 

 !أمركم هللا أن ُخترجوا الناس به من الظلمات إىل النور؟ 
تشاهدو  هذا  أال  عل  )الفكري   ستغباءاال(ن  سم  املنتشر  االجتماعي  التواصل  شبكات  الفهم (ى 

ا كيف يشاء؟ )جاهل(، حيث أصبحت كلمات القرآن وأحكامه مستباحة لكل )القرآين  !يلهو 
ب النهي عن املنكر، وهل هناك  ملرصاد، وتكشفون جهلهم للناس، من  ملاذا ال تقفون هلؤالء 

أن   من  أكرب  القرآن  منكر  يفهمون  م  أ فيه  يّدعون  تكون  الذي  الوقت  يف    )مسميات(لقرآن، 
 !كلمات القرآن خارج القرآن، وليست بداخله؟

سنوات، عشر  مكثت  صالة    لقد  خطبة  يف  املسلمني  أحدث  مث    )اجلمعة (ال  القرآن،  عن  إال 
وجدت أنه طاملا أين أحدثهم عن تفسري القرآن، وما حيمله من بديع البيان، فهم سعداء مبا أقول، بل 

ر    !!ويزيد عددهم يوما بعد يوم، فإذا طلبت منهم تفعيل ما تعلمناه من القرآن يف حياتنا، َوّلْوا األد
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سلفًيا، كنت   عندما كنت  أنين  أيضا،  للنظر  وأعقد  والالفت  األصدقاء،  من  لكثري  يومًيا  ألتقي 
اجلا يف  الندوات  من  عرفت  الكثري  أن  وبعد  واملساجد..،  من    )اإلسالم(معات،  وطلبت  احلق، 

م، من خالل جمتمع  املسلمني تفعيل ا ر)اإلميان والعمل الصاحل(لقرآن يف حيا   !! ، َوّلْوا األد
بـ    فهل اجلنة  هللا  يدخلنا  أن  واملنشورات،    )األقوال(يُعقل  واملقاالت،  الكتب،  يف  املدونة 

 !والفيديوهات، السلفية والعصرية واملستنرية، بدعوى أننا كنا مستضعفني يف األرض؟
  :فماذا لو أن هللا تعاىل قال لنا

، الذي أمرتكم أن خترجوا به الناس )كتايب(اليت محلها    )أقوايل(كانت أفضل من    )أقوالكم(وهل  
 !ت إىل النور، فلم تفعلوا؟من الظلما

 !فماذا ستكون اإلجابة؟
مبادرة  هذا   عن  اإلعالن  إىل  دفعين  الرسول«ما  إسالم  جدية »حنو  مدى  مسبًقا  أعلم  وكنت   ،
ا فمنظومة  تعامل  معها،  املسلمني  الفكري(ملؤمنني  ا)الرتف  قلوب  تشربتها  اليت  جعلتهم ،  ملسلمني، 

م مبا جيب أن يكون، وتسليمهم )الالمباالة(يعيشون حالة من   ، جعلت فتنة الدنيا حاكمة على إميا
 .ألحكام الشريعة القرآنية 

مبادرة   الرسول« إن  إسالم  املختلفة،   »حنو  الدينية  التوجهات  مع  التعامل  يف  طويلة  خربة  مثرة 
 .)األقوال(صري، واملستنري، على األرض، غري وانظروا حولكم، فماذا قدم جنوم الفكر القرآين، والع

على   قائم  جتاري  أو  صناعي  أو  زراعي  مشروع  إىل  يرشد  من  علينا  وخيرج  ظين،  خييب  أن  أمتىن 
مصدرًا تشريعًيا، أو من الذين قبلوها   )الرواية(ط أال يكونوا من الذين اختذوا شر األرض، يديره هؤالء، ب
 .بشرط أن توافق القرآن

إذ السلفي،  أما  الفكر  جنوم  إىل  نظر  األمر  )الرتاثيني(ا  فإن  األرض،  على  للناس  قدموا  وماذا   ،
من   تعلمون،  ومنهم، كما  بل  جبدارة،  فازوا  قد  م  أل  ، جذرً القوى  سيختلف  هلا  تعمل  قوة  أصبح 

 .العاملية ألف حساب
 :والسؤال: أال حيق يل أن أقول لنجوم الفكر القرآين، والعصري، واملستنري

اآلخرة،   يف  هالكهم  فيه  ما  إىل  م  خذو و علم،  بغري  الناس  ُتضّلون  فأنتم  هللا،  أن  اتقوا  وعليكم 
ت   بدون   )األقوال(عمل، وأن    )اإلسالم(عمل، و  ) اإلميان(، وأن  )العمل اإلسالمي(تُبيّنوا هلم أولو

 :، وأن املنافقني)نفاق(األعمال 
 »ِيف الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن جتََِد َهلُْم َنِصرياً  «
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 لعنة التفرق في الدين 
ا دوًما، واحلقيقة طبعا ُمرّة  .حقائق جيب التذكري 

 :أوًال 
إال اإلقرار بصدق   )دين اإلسالم(مل يكن أمام من يريد الدخول يف    رسوله حممًدا،عندما بعث هللا  

ا رسوله، ومحلها كتابه اخلامت، القرآن الكرمي )اآلية (  .اليت أيد هللا 
، وعاش مع رسول هللا يف جمتمعه اإلمياين، يستحيل أن يدعو الناس  )دين اإلسالم(والذي دخل  

ب غري   .)اآلية القرآنية (الذي دخل منه، وهو اإلقرار بصدق إىل الدخول يف هذا الدين من 
ئه )ثوب اإلسالم(، ولبس  )ثوب اجلاهلية (وعليه، فإن الذي خلع   ، مل تعد له أي عالقة برتاث آ

 .ملدح أو الذم، أي مل تعد له أي عالقة حبياته اجلاهلية اجلاهلي، سواء كان 
ا بغري   ويكفي أن يعلم املسلمون هذا الدليل، للكفر بكل ما ورثوه من كتب دينية، يتبعون أصحا

 .إذن من هللا تعاىل
 :نًيا

السلف   ألئمة  املسلمني  اتباع  وجوب  بيان  يف  وقته،  للقرآن  متدبر  مسلم  ُيضّيع  أن  أتصور  ال 
هذه الكتب، بدعوى   ) هدم(أو    )تنقية ( ينتمي إليها، أو يف بيان وجوب  مهات كتبهم، للفرقة اليتوأل

 .التنوير واملعاصرة
ء الديين، أو ببيان وجوب تنقيته أو هدمه من قواعده،  شتإن اال غال ببيان وجوب اتباع تراث اآل

به الصحيح )اإلسالمدين (فإمنا يدل على أن صاحبه مل يدخل إن دل على شيء   .من 
 :وبرهان ذلك قوله تعاىل

 لِتُنِذَر بِِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنَني»  - َفال َيُكْن ِيف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُه  - «ِكَتاٌب أُنزَِل إِلَْيَك * 
 قَِليالً َما َتذَكَُّروَن» - َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياءَ  - «اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم * 

ب واحد فقط هو لي  )دين اإلسالم(قطعي الداللة، على أن الدخول يف  إن الربهان   س له إال 
 :الدالة على صدق رسول هللا حممد، قوله تعاىل )اآلية القرآنية (الذي محل  )كتاب هللا(اتباع 

 «َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء»
 :ونالحظ أن هللا تعاىل قال يف أول اآلية

 «اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم» 
يت املقابلة   :وكان املفرتض أن 

 «َوال تـَتَِّبُعوا َغْريَ َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم َربُِّكْم» 
 :فلماذا إذن جاءت
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 !«َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء»؟
إىل هللا،    )ِمْن ُدونِهِ (، وليس للرسول، لعود الضمري يف  تباع يف حقيقة األمر يكون هلللبيان أن اال

هلل ورسوله اتباع غري ما ثبتت صحة نسبته إىل هللا يقيًنا )حيرم(وعليه   .على من آمن 
ا بغري    يويكف أن يعلم املسلمون هذا الدليل، للكفر بكل ما ورثوه من كتب دينية، يتبعون أصحا

 .إذن من هللا تعاىل
 :لثًا

  ):املنظومة الرسالية (آليات عمل 
ْرِسل( - ١

ُ
  .: وهو هللا تعاىل)امل

ْرَسل( - ٢
ُ
  .: وهو الرسول)امل

ْرَسل إليهم( - ٣
ُ
  . : وهم الناس)امل

 :ال خترج عن )الرسالية املنظومة (إذن  
 ): للناس(حممد، ليبلغه  )رسوله(تعاىل على  )هللا(كتاب أنزله 

  «ِكَتاٌب أُنزَِل إِلَْيَك َفال َيُكْن ِيف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُه لِتُنِذَر ِبِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنَني» * 
ى هللا الناس عن اتباع غريه   :و

 ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء قَِليالً َما َتذَكَُّروَن» «اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل * 
 :والسؤال

 !حدث اخللل ومن الذي أحدثه ومىت حدث؟  )املنظومة الرسالية (يف أي حلقة من حلقات هذه 
ْرَسل إليهم(لقد حدث هذا اخللل يف  

ُ
، وكان )الشيطان الرجيم(، يف املسلمني، والذي أحدثه هو  )امل

 .ذلك يوم استباحوا دماء بعضهم بعضا يف أحداث الفنت الكربى
الديين تراثها  فرقة  لكل  وأصبح  خمتلفة،  عقدية  ومذاهب  فرق  إىل  الدين  يف  املسلمون  تفرق  ،  لقد 

هلذه األزمة اإلميانية حًال سريًعا قبل   مسلم اليوم، أن جيدوا  )املليارين(ومصدرها الثاين للتشريع، وعلى  
 .أن يتوفاهم املوت

ا بغري   ويكفي أن يعلم املسلمون هذا الدليل، للكفر بكل ما ورثوه من كتب دينية، يتبعون أصحا
 .إذن من هللا تعاىل

 :رابًعا
 :بسبب )أزمة إميانية (مسلم يواجهون  ) املليارين( إن 
 ن).التفرق يف الدي( - ١

 :اهم هللا عنه، بقوله تعاىل خماطبا رسوله حممًداوقد 
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  ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»   - ِمْن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً  - «َوال َتُكونُوا ِمْن اْلُمْشرِِكَني   
  .وقد أعطوا ظهورهم هلذا النهي، وأصروا على التفرق

 .أنزل هللاحلكم بغري ما  - ٢
ت، منها قوله تعاىل اهم هللا عنه يف كثري من اآل  :وقد 

ُ فَأُْولَِئَك ُهْم اْلَكاِفُروَن     . اْلَفاِسُقوَن»... الظَّاِلُموَن .. «َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنَزَل اهللَّ
ت(هم هلذا التحذير اخلطري، وقبلوا  ولقد أعطوا ظهور  ا من ُتشرّع هلم أحكاًما م  )مرو ا أنزل هللا 
  .م)الرج(الدماء بغري حق، ومن ذلك عقوبة   سلطان، وسفكوا

هذه    - ٣ تسببت  اإلميانية (لقد  قرون  )األزمة  منذ  املسلمني  قلوب  يف  الشيطان  أشعلها  اليت   ،
الواعي   الفهم  على  خطورة  أشد  أزمة  اشتعال  يف  اإلسالم(ولـ    )الوحدانية (مللة  مضت،  وهي  )دين   ،

 :انقسام املسلمني إىل فريقني 
  السلفّيون:: األول - أ

املذهبية   م  توجها جبميع  السلف،  أئمة  عن  لنقل  يتمسكون  ت(وبـ    العقدية،الذين  اليت    )املرو
ا محلت   .)السنة النبوية (صنعها الشيطان مع رواة الفرق يف عصر التدوين، بدعوى أ

  العصريّون: :الثاين - ب
والبعض  القرآن،  يوافق  ما  منهم  خذ  فبعضهم  السلف،  أئمة  عن  لنقل  يتمسكون  ال  الذين 

  .حسب الفرقة اليت ينتمي إليها، ويعيش وسط أهلهايطالب بتنقية كتبهم، واآلخر يطالب حبرقها، كٌل 
ينطلقون من قاعدة شيطانية زيّنها الشيطان هلم بعد أحداث الفنت الكربى،   )الفريقني( واحلقيقة أن  

 .تباعه، وهذا هو واقعهم خري شاهد عليهم ليبعدهم عن الكتاب الذي أمرهم هللا 
ا بغري  ويكفي أن يعلم املسلمون هذا الدليل، للكفر   بكل ما ورثوه من كتب دينية، يتبعون أصحا

 .إذن من هللا تعاىل
 :خامًسا

 :ماذا تشعر وأنت تقرأ بتدبر قوله تعاىل
 «اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم» 

 «َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء»
  !«قَِليًال َما َتذَكَُّروَن»؟

  !أن للرسول مصدرًا تشريعًيا مستقًال عن القرآن واجب االتباع؟ ي منطق يّدعون - ١
تباع   - ٢ ي منطق ينشغل املسلمون بدعوة الناس إىل تنقية هذا املصدر التشريعي املفرتى، أو  و

 !ما يوافق القرآن، أو عدم اتباعه وحرق كتبه؟
 !؟)دين اإلسالم( وزن يف  ي الثاين ال قيمة له والفهل هؤالء ال يعلمون أن هذا املصدر التشريع
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١٩٩

حل م،  منشورا وُيسّودون  م،  أوقا ُيضّيعون  يف  فلماذا  له  أصل  ال  ديين  تراث  عن  دين (ديث 
 !؟)اإلسالم

يت بصور   :اليت كان يعبدها املشركون، ويقول للناس )األصنام(إن حاهلم هذا كحال من 
يت هلانظروا هذا هو الباطل الذي يعبده الناس اليوم يف بالد   م من القرآن مبا  كذا وبالد كذا...، مث 

 !!طل، ال جيب أن تعبد من دون هللا  )األصنام (يدل على أن هذه 
 :سادًسا

 !؟)أصنام اجلاهلية (ما عالقتك أنت بـ  : أيها امللحد 
  :وأنت أيها املؤمن: عليك أن ختاطب الناس

  .)الوحدانية (اهني القرآنية الدالة على لرب  - ١
  .ة)النبو (فإن آمنوا خاطبهم بدالئل  - ٢
 .رسول هللا حممد )نبوة( الدالة على صدق  )اآلية القرآنية (فإن آمنوا اثبت هلم صدق  - ٣

 .وهذا هو الطريق، وال طريق غريه
 :ولذلك ختم هللا هذه اآلية بقوله

 َتذَكَُّروَن» «قَِليًال مَّا 
 ). كتاب هللا(ويعملون مبوجبه، وال يتبعون غري أي قليًال الذين يتأثرون مبا أمرهم هللا به، 

م يف غفلة معرضون )التذكر(ولذلك استخدم مادة   .لبيان أ
 :والسؤال

لباس    إىل يلبسون  املسلمون  سيظل  الوراثي(مىت  غف)اإلسالم  يف  وهم  املدخل  ،  عن  معرضون  لة 
  !؟)دين اإلسالم(الصحيح إىل 

أبن سيظل  مىت  عن  إىل  شيًئا  يعلمون  ال  املسلمني  اإلسالم(اء  للناس،   )دين  هللا  ارتضاه  الذي 
ئهم الوراثي؟  !ويعيشون يف غفلة تدين آ

  ، )امللحدون(بكات التواصل االجتماعي، ينشرها  منتشرة على ش  )املنكرات الدينية (إىل مىت تظل  
ا   !عن املنكر؟  )الناهون(، وال جتد )اجلُّهال( ويُعجب 
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 في عصر النبوة  الكتاب اإللهي تدوين 
أنصار   واملذهبية (من  بغري  )الُفرقة  الدماء  يسفكون  الذين  اإلرهابية،  وجوههم  عن  الذين كشفوا   ،

يديهم، وورثه   ن للتشريع، صنعه أئمة سلفهم  علماؤهم ومشاخيهم  حق، استنادا إىل نصوص مصدر 
هذا   عن  الدفاع  أجل  من  هللا  حول كتاب  الشبهات  دائما  يثريون  هؤالء  إن  علم...،  بغري  م  ودعا
املصدر املفرتى، بدعوى أنه إذا كانت هناك إشكاالت حول املصدر الثاين للتشريع، فحول كتاب هللا  

  .أيضا إشكاالت ال تقل عنها، بل وتزيد
تقف   آليات  دائما    )املذهبية (وهكذا  م،  قلو عمل  آليات  وبني  علم،  بغري  املقلدين  بني  حاجزا 

  :التفكر والتعقل والتدبر والنظر!! ومن هذه الشبهات
 )األحاديث املنسوبة إىل النيب(قوط حجية املصدر الثاين للتشريع  يقولون: إذا كان الدليل على س

يف حياة النيب، وإال فأين الدليل على أن نصوصه مل ُتدّون يف حياة النيب، فإن القرآن أيضا مل يُدّون  
  تدوينه يف عصر النبوة؟!  

 :أقول: الدليل هو
  :أوًال 

ن القرآن مل يُدّون يف حياة النيب، حيتاج إىل دليل من القرآن ذاته، وليس من خارجه، هذا   القول 
 !!إن كان صاحب الشبهة يؤمن أن القرآن كالم هللا يقينا

  ا: نيً 
ت   القرآن يف ُمدّون يف  القرآنية تشهد أن القرآن ُدّون يف حياة النيب، ومل ميت النيب إال و عشرات اآل

، يبدأ بسورة الفاحتة، وينتهي بسورة الناس، وإال مل يكن لتعهد هللا تعاىل حبفظه فائدة، ألن  )كتاب(
وأيضا حفظه فقط يف الصدور يعرضه للتحريف، فقد كانت الرساالت السابقة حمفوظة يف الصدور،  

  وأسند ذلك ألهلها، فحّرفوها:يف الكتب، ومع ذلك ُحّرفت، ألن هللا تعاىل مل يتعهد حبفظها، 
َْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ ... فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّ « ِ ا َكتَـَبْت أَْيِديِهْم  فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب 
   .)٧٩البقرة ( ».... 
َا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوال« ِ َّ أَنزَْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َحيُْكُم  نِيُّوَن َواَألْحَباُر  رََّّ ِإ
 ).٤٤املائدة ( »...) ُشَهَداءَ (وََكانُوا َعَلْيِه  )ُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اهللَِّ اسْ (ِمبَا 

  ا:لثً 
األدوات:   هذه  ومن  وأدوات...،  منهج،  إىل  حيتاج  القرآن  فهم  القرآين(إن  و )السياق  اللسان  (، 

الكتاب فعال مبعىن املكتوب، واشتقاقه من كتب مبعىن مجع (يقولون:    )اللسان العريب(. وأهل  )العريب
. وأيضا )وجوب كتابته حلفظها إشارة إىل  وضم، ألن الكتاب جتمع أوراقه وحروفه، وتسمية القرآن كت

مساء اإلشارة، ودون دخول يف تفاصيل هذا الباب، أق )اللسان العريب(يف  ختصار: ما يسمى    ول 
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٢٠١

للتعبري    )هذا(ب، البعيد...، واسم اإلشارة  للتعبري عن الشيء الغائ   )ذلك(يستخدم اسم اإلشارة  
  .املعترب ريب، والسياق هو الذي حيدد املعىنعن الشيء املشاهد، الق

  ا: عً راب
بـ   الكتاب  إىل  هللا  أشار  قوله  ) ذلك(قد  يف  فقط،  واحدة  البقرة:    مرة  سورة  أول  يف  َذِلَك  (تعاىل 

  ..، ملاذا؟! )َوَهَذا ِكَتاٌب أَنزَْلَناهُ ( املواضع األخرى، كقوله تعاىل: يف )ذا(، وأشار بـ )اْلِكَتابُ 
عن   يتحدث  البقرة  سورة  آية  سياق  ت ألن  اآل إليه  ستؤول  ما  مبينا  عام،  بوجه  املنزلة،    الكتاب 

ا ستجمع يف كتاب:   َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَهُ ِإنَّ َعلَ (وأ ، وهي مسألة ظلت غيبية حىت اكتمل الدين، وأمت هللا  )يـْ
، كما يستخدم لبيان علو املكانة  )ذلك(نسب للسياق استخدام اسم اإلشارة  النعمة، لذلك كان األ

  ).ال َرْيَب ِفيهِ (ىل لكتابه، وقد بّني ذلك بقوله: ويف ذلك إشارة إىل حفظ هللا تعاوالشأن، 
، فيستخدم لإلشارة إىل ما كان يتنزل من القرآن، وُمدّون فعال بني أيدي  )هذا(اسم اإلشارة    أما

  .الصحابة 
  ا: سادسً 

ن ما كان يتنزل على رسول هللا من   قرآن، كان يُدّون فور نزوله...،  هل يُعقل أن يشهد الكافرون 
ذا الكتاب، هم الذين يشككون يف تدوينه يف عصر النبوة؟!!  م    واملسلمون، الذين يّدعون إميا

  م الكافرون حممدا، عليه السالم: انظر مباذا كان يته
 !!)٥:  (الفرقان ِصيًال»َعَلْيِه ُبْكَرًة َوأَ  )ىُمتْلَ (َفِهَي  )اْكتَـتَـبَـَها(اُلوا َأَساِطُري اَألوَِّلَني َوقَ «

االكتتاب؛ افتعال من الكتابة، وصيغة االفتعال تدل على التكلف حلصول  (:  )اللسان العريب(ويف  
 .)أنه تكلف أن يكتبها  )اكتتبها(صوله من فاعل الفعل، فيفيد قوله الفعل، أي ح 

حىت ال خيرج علينا (خرين،  فسواء كان الذي كتب القرآن هو النيب، أو أن النيب أسند كتابته إىل آ
عن    )املذهبية (أنصار   آخر  النيب(مبوضوع  م)أمية  شهدو )، كعاد الكافرين  أن  املهم  وأن  ،  بكتابته،  ا 

ت القرآنية   ا أس(اآل ،  ى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال»َفِهَي ُمتْلَ كانت تُلقى عليه ليكتبها: «  )اطرياليت يّدعون أ
 !!الكالم على من يكتب ألفاظهواإلمالء: هو إلقاء 

  والسؤال:
ته؟! )الفرقة واملذهبية (هل قرأ أنصار    .ال أظن ... القرآن، وتدبروا آ
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 » الكتاب«، ليست مصدرا تشريعيا مستقال عن » الحكمة«
به  ( يتحلى  ُخلق  الكتاب،    )املتدبر(احلكمة)  ت  منظومة   )املستنبط(آل إطار  يف  ألحكامه، 

ا)تعليمية (  .، هلا منهجها وأدوا
، فلقد آتى هللا آل ْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء»يُـ يؤتيها هللا من يشاء من عباده: «  إن (احلكمة) نعمة،

ا العظيم.  إبراهيم  وامللك  و(احلكمة)  امل)٥٤النساء  (لكتاب  داود  وآتى  مما  ،  وعلمه  و(احلكمة)،  لك 
، وأنزل هللا  )٤۸آل عمرن  (ب و(احلكمة) والتوراة واإلجنيل.  ، وآتى عيسى الكتا)٢٥١لبقرة  ا(يشاء.  

 .)١١٣النساء ((احلكمة) وعلمه ما مل يكن يعلم. على رسوله حممد، عليه السالم، الكتاب و
ها هللا مجيع الرسل. واحلكمة اليت   أنزهلا إن (احلكمة) ليست حكرا على رسول من الرسل، وإمنا آ

هللا على رسوله حممد، هي احلكمة اليت تضمنها الكتاب، والعلم الذي تعلمه الرسول، هو العلم الذي  
  تضمنه الكتاب، وهكذا مجيع الرسل. 

ذلك أن (احلكمة) و(العلم) من األشياء غري امللموسة، اليت حتتاج إىل مصدر ُتستقى منه، ومصدر 
  امت هو الكتاب.(احلكمة) اليت أنزهلا هللا على رسوله اخل
ت سورة اإلسراء،  آلية بوهذا ما بينته آ  .)٣۹( وحىت اآلية  )٢۲(داية 

لوحدانية لقد بدأ سيا  ألمر  ت    : )٢٢اآلية (ق هذه اآل
  » ال َجتَْعْل َمَع اهللَِّ ِإَهلاً آَخَر فـَتَـْقُعَد َمْذُموماً َخمُْذوالً «

  وانتهى بقوله تعاىل: 
ُلَغ اْجلَِباَل طُوالً اَألْرِض َمَرحاً ِإنََّك َلْن َختْرَِق اَألْرَض َولَ َوال َمتِْش ِيف  «   »ْن تـَبـْ
  »ُئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهاً ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيِّ «

  :ذلك مث قال تعاىل بعد
ِإَهلاً  « اهللَِّ  َمَع  َجتَْعْل  َوال  (احلِْْكَمِة)  ِمْن  َربَُّك  ِإلَْيَك  أَْوَحى  ِممَّا  ِيف َذِلَك  فـَتـُْلَقى  َمُلوماً  آَخَر  َجَهنََّم   

  َمْدُحوراً» 
لوحدانية السياق وانتهى    . ألمر 

ت    )٣٩(يشري إىل ما سبق اآلية    )ذلك(إن اسم اإلشارة   ت قد    )٣۸  - ٢٢(من آ وهذه اآل
  عة احلكيمة، مث قال هللا بعدها: مجعت أصول الشري

  ِمْن (احلِْْكَمِة)» ْيَك َربَُّك َذِلَك ِممَّا أَْوَحى إِلَ «
ت  إذن (احلكمة) هنا   ا يف هذه احلالة تكون  )٣۸  - ٢۲(يستحيل أن تكون هي نفسها اآل ، أل

ت  ت، والقرآن ليس فيه ترادف!! وعلى هذا فإن (احلكمة) هي ما ُيستنبط من هذه اآل مرادفة لآل
ت كل عصر ت وظروف وإمكا   .من أحكام، تواجه حتد

  براهيم، عليه السالم، ربه فقال: لقد دعا إ
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ِتَك َويـَُعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب وَ « َ ُلو َعَلْيِهْم آ ُهْم يـَتـْ   (احلِْْكَمَة) َويـُزَكِّيِهْم...»َربـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ
سم  فهل كان إبراهيم يعلم أن هذه (احلكمة) س نيا،   ،)األحاديث النبوية (تكون مصدرا تشريعيا 

ته، وحيل وحيرم، بغري إذن من هللا تعاىل؟   !مستقال عن كتاب هللا، ينسخ آ
هي   (احلكمة)  النبوية (وإذا كانت  يتوارث )السنة  مل  فلماذا  واملذهبية،  الُفرقة  أنصار  يدعي  ، كما 

مذهبيا   مصطلحا  يتبعون  وذهبوا  صراحة،  القرآن  عليه  نص  الذي  (احلكمة)،  مصطلح  األجيال 
  (السنة)، وظّفته كل فرقة حسب مدارسها يف اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيفّ؟! 

م،   »!!َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلوا األَْلَبابِ «لقد نزع هللا تعاىل (احلكمة) من قلو
 »َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْولُوا األَْلَبابِ يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً «
 

 بغير علم   »المقلدون«أزمة 
  :جاءين سؤال يقول
جململ، مثل قوله تعاىل لقد جاء القرآن ، »توا الزكاة واركعوا مع الراكعنيآ«وأقيموا الصالة و : الكرمي 

، وما هي أوقات الصالة...، فأين الوصف الدقيق ياإلنسان عن هذه الصالة، كيف يصل  لءويتسا 
  !هلا؟

فجاءت السنة النبوية الشريفة مفصلة ومبينة كل هذا. إذن فالسنة النبوية مث جييب السائل فيقول: «
ا    يتفصيل ما جاء يف القران الكرمي، أ   يه مكملة له، ولقد تكفل هللا تعاىل حبفظ الشريعة كلها، كتا

 ».وسنتها
  :السائل على ما ذكر بقوله تعاىلمث يستدل 

َفْـَواِهِهمْ  اهللَِّ  نُورَ  يُْطِفُئوا َأن يُرِيُدونَ « ََْىب  ِ   »اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ   َوَلوْ  نُورَهُ  يُِتمَّ  َأن  ِإالَّ  اهللَُّ  َو
 مت بيانه سابقا.  )الصالة (أقول: اإلجابة على موضوع 

فهذه    ) مكملة له...  ين الكرمي أآجاء يف القر   تفصيل ما  يه  ة النبوي  ةإذن فالسن(عن قوله:    أما
  بغري علم!! )املقلدون(هي األزمة احلقيقية اليت يعيشها 

، البعيد كل البعد عن ) املرسل(ل علينا معرفتهم، هو هذا الكالم  لذلك كان أهم ما ُميّيزهم، وُيسهّ 
أعمى، ورثه   تقليد  عليه من  هم  ما  على حقيقة  الوقوف  على  يساعدهم  الذي  العلمي،  املنهج  اتباع 

ُْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً ع الفرق واملذاهب املختلفة، «أتبا  َّ  »!!َوُهْم َحيَْسُبوَن َأ
املسلم   على  جيب  خطوة  أول  ئي(إن  يت  )اآل أن  علم  بغري  وتعريف املقلد  فهم  هي:  بعها، 

هللا  )الدينية (املصطلحات   أنزله  مما  هي  وهل  ئه،  آ عن  ورثها  صنع  اليت  من  أم  رسوله،  على  تعاىل   
ء(   !أئمة السلف؟ )اآل
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تعريفها، ومن أين جاءوا   ، وما هو)السنة النبوية (ه أن يبحث: من أين جاءوا مبصطلح  فمثال، علي
ما  األسئلة،  هذه  على  أجاب  فإذا  غريه...!!  دون  لذات  التعريف  هذا  اختار  وملاذا  التعريف،  ذا 

 :أظن أنه كان سيقع يف هاتني املصيبتني
ا وسنتها(األوىل: قوله:    !!)ولقد تكفل هللا تعاىل حبفظ الشريعه كلها، كتا

ت هللا  على  الكذب  افرتاء  القرآنية والثانية:  ت  اآل بتوظيف  وذلك  املذهيب،   عاىل،  توجهه  خلدمة 
ىب هللا إال(حيث قال:  فواههم و  !!) أن يتم نورهيريدون أن يطفئوا نور هللا 

الذي يفعل   فإن  لذلك  توظيفا مذهبيا،  وال   ، ترفا فكر ليس  الذكر احلكيم  ت  االستدالل  إن 
 !!هللا، مل يدخال قلبه بعدذلك عليه أن يعلم أن اإلميان، وتقوى 

ت الذكر احل  السياق (، وعلم  )اللسان العريب(كيم له منهجه، وأدواته، وأمهها:  إن االستدالل 
 !!...، فكان على املسلم أن حيذر االقرتاب من دائرة االستدالل إال على علم)القرآين

جيعل   ال  تعاىل  هللا  وا  ) نوره(إن  واإلخباريون،  الرواة،  به  واملذاهب يتالعب  الفرق  وأئمة  حملدثون، 
 .املختلفة، والدعاة...، إن نور هللا حمفوظ حبفظ هللا للحق الذي أقام عليه هذا الوجود

  :»١٧٥-١٧٤/  النساء«تدبر قوله تعاىل 
  »َنا إِلَْيُكْم نُوراً ُمِبيناً َ أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنزَلْ «
ِإلَيْ فَأَ « َويـَْهِديِهْم  َوَفْضٍل  ِمْنُه  َرْمحٍَة  ِيف  َفَسُيْدِخُلُهْم  ِبِه  َواْعَتَصُموا  هللَِّ  ِ آَمُنوا  الَِّذيَن  ِصرَاطاً  مَّا  ِه 

  » ُمْسَتِقيماً 
/    إبراهيم«حتديدا قطعيا، ال شبهة فيه، وال لبس، فقال تعاىل    )النور املنزل(مث حدد هللا تعاىل هذا  

١«:  
ِِْذِن َرِِّْم ِإَىل ِصرَاِط «    »اْلَعزِيِز اْحلَِميدِ الر ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر 

 ». ب املنزلالكتا«نور هو فالذي ُخيرج الناس من الظلمات إىل ال
ا الس ،  )اهلدى(ائل، جاءت تبني أن هذا النور هو  لذلك جند أن اآلية التالية لآلية اليت استدل 

  ، فقال تعاىل:)دين احلق(وهو 
ْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه ا« ِ  »ْلُمْشرُِكونُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه 

ا  ت الفرق واملذاهب املختلفة، اليت ادعى أئمة السلف أ فهل يستطيع مسلم أن يشهد أن روا
 !!الذي أنزله هللا على رسوله، مث يظل على إسالمه؟ )النور(، هي )السنة النبوية (محلت 

َمْوٌج  « فـَْوِقِه  ِمْن  َمْوٌج  يـَْغَشاُه  جلُِّيٍّ  َحبٍْر  ِيف  فـَْوَق  أَْو َكظُُلَماٍت  بـَْعُضَها  ظُُلَماٌت  َسَحاٌب  فـَْوِقِه  ِمْن 
ُ َلُه نُوراً َفَما َلُه ِمْن نُورٍ    »بـَْعٍض ِإَذا َأْخرََج َيَدُه ملَْ َيَكْد يـَرَاَها َوَمْن ملَْ َجيَْعْل اهللَّ
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 أال إني أوتيت القرآن ومثله معه 
للتشريع   الثاين  املصدر  وشبهات،  ت،  روا على  الرد  منهجي  من  تراث )املفرتى(ليس  ا  أل  ،

ب هلا  عالقة  ال  أجد  رخيي،  عندما  ولكن  تعاىل.  هللا  يقوم )الوحدانية (متس    )رواية(دين  من  يكفر   ،
 .بتوظيفها خلدمة مذهبه الديين، أجد نفسي مضطرا للبيان والتحذير

  اإلسراء:يقول هللا يف سورة 
ْتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكانَ «  َ ْتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال  َ بـَْعُضُهْم ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعْت اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن   

 »)۸۸(لِبَـْعٍض َظِهرياً  
  ويقول تعاىل يف سورة الطور: 

  »)٣٤(ْثِلِه ِإْن َكانُوا َصاِدِقَني  فـَْلَيْأتُوا ِحبَِديٍث مِ «
يقرأ   يتهمو   )احملدثون(أمل  أن  قبل  ت،  اآل ومثله هذه  القرآن  أوتيت  إين  «أال  قال:  أنه  الرسول  ا 

ويعتربونمعه» هذا    ،  هو  يف كتبهم،  دّونوه  ما  سم  ا  )املثل( أن  رسوله،  على  هللا  أنزله  السنة  (لذي 
  !؟)النبوية 

امهم للقرآن    )احملدثني(ق واملذاهب املختلفة، أن يتبعوا  بعلماء ودعاة الفر وهل وصلت اجلرأة   يف ا
ذا  ، وجيهرون بذ)مثل(أن له   يف مئات    )احملدثون(هو ما دّونه    )املثل(لك على منابر الدعوة، فإذا 

   !الكتب، بعد قرنني من وفاة الرسول؟
إشراف النيب، وورثه اخللفاء الراشدون،    ، الذي من املفرتض أنه ُدّون حتت)املثل(فأين ذهب هذا  
  أين هو اليوم؟! ،مث من جاؤوا بعدهم

  . املوجودة عند الفرق واملذاهب املختلفة  )احلديث( سيقولون هو كل كتب
يستطع و  مل  مبا  القرآن  موا  فا القرآن،  هذا  مبثل  توا  أن  استطاعوا  م  أ يّدعون  هذا  بعملهم  م  إ

 . اإلنس واجلن أن يتهمه به
م، وجعلتهم يف منزلة ال ول كن الذي ال يعلمه كثري من املسلمني، أن كل املصائب اليت حلت 

  املفرتى!!  )املثل( ون اتباعه...، كلها جاءت من هذا ُتشرف اإلسالم الذي يّدع
الفتنة  هذه  من  املسلمون  فليحذر  أو كفر،  إسالم  قضية  ا  إ هلزل،  ليست  القضية  هذه  إن 

 .الشيطانية 
م عن رؤية احلق؟ )غّيبت(أمل أقل إن هؤالء قد    !املذهبية قلو

تِِه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ « َ ِ ً أَْو َكذََّب   »َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن اْفَرتَى َعَلى اهللَِّ َكِذ
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 بين اللسان العربي واللسان المذهبي ةنّ السُ 
 ): السنة (، يف لسان العرب، عند تعريفه لـ يقول ابن منظور

أَمراً  « قومياً. والسُّنَّة: السرية، حسنة كانت أَو قبيحة. وكل من ابتدأَ  وَسنَّ هللا ُسنَّة َأي َبنيَّ طريقاً 
 . اهـبه قوم بعده قيل: هو الذي َسنَّه»عمل 

يف قاموس اللسان العريب. ولكن انظر كيف اخرتقت "املذهبية"   )السنة (وهذا هو التعريف العام لـ  
م  هذا التعريف، وأخرج أصحاب املعاجم معىن الكلمة عن سياقها يف اللسان العريب، لتوافق توجها

  !!العقدية 
  :فيقول ابن منظور، بعد ما ذكر التعريف السابق

ى عنه، وَنَدب   )الشرع(«وإذا أُْطِلَقت يف   ا ما أََمَر به النيبُّ، صلى هللا عليه وسلم، وَ فِإمنا يراد 
، َأي القرآن  إليه، قوالً وفعالً مما مل يـَْنطق به الكتاُب العزيز، وهلذا يقال يف أَدلة الشرع: الكتاُب والسُّنَّةُ 

 . اهـواحلديث»
إقحام   إىل  وأدلته(انظر  يف  ) الشرع  العريب(،  الذ)اللسان  اخلامت  ،  النيب  بعثة  قبل  موجودا  ي كان 

 !!حممد، عليه السالم، وقد ظهرت أدلة الشرع اليت يتحدثون عنها بعد قرنني من وفاة النيب
العزيز» الكتاُب  به  يـَْنطق  مل  قوهلم: «مما  إىل  انظر  وامث  معىن  ،  مع  متاما  يتعارض  يف    )السنة (لذي 

  !!يتعارض مع معناه يف السياق القرآيناللسان العريب، الذي ذكره ابن منظور سابقا، كما 
، فمن  )نصا مدو(، وليست  )طريقة أداء(القرآين، ويف اللسان العريب، هي  يف السياق    )السنة (  إن

ت الرواة، ونسبوها    )السنة العملية (القولية، والتقريرية؟! وحىت    )السنة (أين جاؤوا بـ   اليت محلتها مرو
   .إىل النيب، ال تؤخذ على إطالقها، فهي حمكومة مبا مسيته بـ "منظومة التواصل املعريف

التباع:   أوىل  الرسول(فأيهما  القرآين،  ) سنة  أم    مبعناها  العريب،  اللسان  يوافق  سنة (والذي 
لف، كلٌّ حسب شروطه يف اجلرح والتعديل،  مبعناها الروائي، الذي اصطلح عليه علماء الس  )املذاهب

  !والتصحيح والتضعيف؟
لـ   املذهيب  التعريف  وحي    ) السنة (وإذا كان  تباع  املسلمني  أمر  نه  النيب  امسه  يتهم  ن  قويل 

تيه الباطل، ليأيت احملدثون بعد قرنني من وفاة   ) الوحي(، فهل يعقل أن يرتك هللا  )األحاديث النبوية (
،  )صحيح(الباطل، مث يصّنفون احلق إىل حق  ربلون نصوص هذا الوحي، ويفصلون احلق عن  النيب، فيغ

لث )حسن (وحق    !يُعمل به يف فضائل األعمال؟ )ضعيف( ، و
 !!!أفال تتدبرون أفال تتفكرون... أفال تعقلون...

 » )٣۸( َمَضْت (ُسنَُّة) اَألوَِّلَني    َوِإْن يـَُعوُدوا فـََقدْ ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَنتَـُهوا يـُْغَفْر َهلُْم َما َقْد َسَلَف  «
 األنفال 

ْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ « َ ال   )١۲(ُه ِيف قـُُلوِب اْلُمْجرِِمَني  َكَذِلَك َنْسُلكُ   )١١( َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُوَن  َوَما 
 احلجر »)١٣(  يـُْؤِمُنوَن بِِه َوَقْد َخَلْت (ُسنَُّة) اَألوَِّلنيَ 
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َها َوِإذاً ال يـَْلبَـ « (ُسنََّة)    )۷٦(ثُوَن ِخالَفَك ِإالَّ قَِليالً  َوِإْن َكاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمْن اَألْرِض لُِيْخرُِجوَك ِمنـْ
َلَك ِمْن ُرُسِلَنا َوال جتَِ   اإلسراء  »)۷۷(ُد (ِلُسنَِّتَنا) َحتِْويالً َمْن َقْد أَْرَسْلَنا قـَبـْ

َلُه (ُسنََّة) اهللَِّ ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل وََكانَ «  ُ ُر اهللَِّ  أَمْ   َما َكاَن َعَلى النَِّيبِّ ِمْن َحرٍَج ِفيَما فـََرَض اهللَّ
َمْقُدوراً  َقَدر  ِإالَّ اهللََّ وََكفَ   )٣۸(اً  هللَِّ َحِسيباً  الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن رَِساالِت اهللَِّ َوَخيَْشْونَُه َوال َخيَْشْوَن َأَحداً  ِ ى 

 األحزاب »)٣٩(
َتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِيف اْلَمدِ « ُروَنَك يَنِة لَنـُْغرِيـَنََّك ِِْم ُمثَّ ال ُجيَاوِ لَِئْن َملْ يـَنـْ

(ُسنََّة) اهللَِّ ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل   )٦١(وا َوقـُتُِّلوا تـَْقِتيالً  َمْلُعوِنَني أَيـَْنَما ثُِقُفوا ُأِخذُ   )٦٠(ِفيَها ِإالَّ قَِليًال  
 األحزاب  »)٦٢((ِلُسنَِّة) اهللَِّ تـَْبِديالً َوَلْن جتََِد 

ِإالَّ  « يـَْنظُُروَن  فـََهْل  َْهِلِه  ِ ِإالَّ  السَّيُِّئ  اْلَمْكُر  حيَِيُق  َوال  السَّيِِّئ  َوَمْكَر  اَألْرِض  ِيف  (ُسنََّة) اْسِتْكَباراً 
 فاطر »)٤٣((ِلُسنَِّة) اهللَِّ َحتِْويالً  َني فـََلْن جتََِد (ِلُسنَِّة) اهللَِّ تـَْبِديالً َوَلْن جتََِد اَألوَّلِ 
ََْسَنا (ُسنََّة) اهللَِّ الَِّيت َقْد َخَلْت ِيف ِعَباِدِه َوخَ « ُْم َلمَّا رَأَْوا  ُ َفُعُهْم ِإميَا ِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَن فـََلْم َيُك يـَنـْ

 غافر  »)۸٥(
َر ُمثَّ ال جيَِ « َ (ُسنََّة) اهللَِّ الَِّيت َقْد َخَلْت    )٢٢(ُدوَن َولِّياً َوال َنِصرياً  َوَلْو قَاتـََلُكْم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَّْوا اَألْد

 الفتح »)٢٣((ِلُسنَِّة) اهللَِّ تـَْبِديًال ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد 
  

 النبوية كما حفظ النص القرآنيهل حفظ هللا األحاديث 
لقد اقتطع أئمة الفرق واملذاهب املختلفة، مجلة قرآنية من سياقها الذي وردت فيه يف سورة احلشر  

بدعو ٧(اآلية   سلطان،  من  به  هللا  أنزل  ما  تشريعي،  مصدر  حجية  عليها  وأقاموا  آتى  )،  هللا  أن  ى 
 !!واجبة االتباع )السنة النبوية (، محل  )نبوي حديث ( ، و)آية قرآنية (: ينيرسوله نّصني تشريع

فما حقيقة هذا االدعاء، الذي مل أر خالل ما يزيد عن ثالثة عقود، من استطاع من علماء الفرق  
 !!املختلفة، أن يقيم الربهان العلمي على صحته؟

  :أوًال 
)،  ...إن حجية النص التشريعي اإلهلي، ال تقوم على شهادات أموات (ميت عن ميت عن ميت

م، فينظر يف مذاهبهم، العقدية والفقهية، فإذا وافقت مذهبه قبلها  !!يتتبعها احملدث بعد قرن من وفا
  ا: نيً 

،  )مذهبيون(ومة روائية، يضع أصوهلا وفروعها  إن حجية النص التشريعي اإلهلي، ال تقوم على منظ 
 !!كٌل حسب مدرسته يف اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف
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  ا:لثً 
إن حجية النص التشريعي اإلهلي، ال تقوم على صحة نسبة (النص) إىل الرسول، حىت وإن ثبتت) 

  !!صحة النسبة ثبو قطعيا
(علم  *   منظومة  على  وال  األموات،  شهادات  على  تقوم  ال  اإلهلي،  التشريعي  النص  حجية  إن 

املذهبية،   الرسولاحلديث)  إىل  النسبة  صحة  على  ال...وال  على  وإمنا  على  ،  الدال  (اإلهلي)  ربهان 
 .صدق (نبوة) الرسول، وعلى صحة نسبة النص التشريعي إىل هللا تعاىل، وليس إيل الرسول

  ا: رابعً 
الفر  أئمة  وضع  من  لقد  منظومة  املختلفة،  واملذاهب  و )القواعد(ق  جعلوها )املصطلحات(،   ،

امل والفقهية  العقدية  م  توجها خلدمة  القرآين،  النص  فهم  على  «العربة  حاكمة  قوهلم:  ومنها  ذهبية، 
  !!بعموم اللفظ ال خبصوص السبب»

من  إن قاعدة: «العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب»، ليست على إطالقها، فهناك كثري  *  
منها   يُفهم  القرآنية،  ت  أو    )اخلصوصية (اآل تعميمها،  ميكن  ختصيصها،    ) العمومية (وال  ميكن  وال 

ت، قوله تعاىل يف سورة احلشر (اآلية وذلك حسب السياق الذي وردت في  :)٧ه، ومن هذه اآل
َعَلى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى    ُ فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْبِن   - «َما أَفَاَء اهللَّ

ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه  - ْنُكْم َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبْنيَ اَألْغِنَياِء مِ   - السَِّبيِل  َ َاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا   - َوَما آ َ َوَما 
 » .َواتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقابِ  - 

خالف   عن  الصحابة،  بني  يُتداول  أن كالما كان  منه،  يُفهم  بعدها،  وما  اآلية،  هذه  سياق  إن 
توزيع الرسول للفيء، فنزل القرآن يُبّني حقيقة هذا األمر،  نشب بني املهاجرين واألنصار، خبصوص  

 :وهذا ما نفهمه من قوله تعاىل بعدها
َوأَْمَواهلِِْم    لِْلُفَقرَاءِ « رِِهْم  ِد ِمْن  ُأْخرُِجوا  الَِّذيَن  ً    - اْلُمَهاِجرِيَن  َوِرْضَوا اهللَِّ  ِمْن  َفْضالً  تَـُغوَن   - يـَبـْ

 »أُْولَِئَك ُهْم الصَّاِدقُون -  َوَرُسوَلهُ َويـَْنُصُروَن اهللََّ 
اَر َواِإلميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم  « ُدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة    - حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم   - َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ َوال جيَِ

أُوتُوا   خَ   - ِممَّا  ِِْم  َوَلْو َكاَن  أَنـُْفِسِهْم  َعَلى  ُهْم    - َصاَصٌة  َويـُْؤثُِروَن  َفأُْولَِئَك  نـَْفِسِه  ُشحَّ  يُوَق  َوَمْن 
 » .اْلُمْفِلُحونَ 

ا ما فهمه أئمة السلف، من   فإذا طبقنا قاعدة (العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب)، لنفهم 
أن   معناه،  فهذا  النبوية)،  (األحاديث  لـ  أيضا  وإمنا  للفيء،  فقط  ليس  (اإليتاء)  كانوا    املهاجرين،أن 

ن « يدافع » من (األحاديث النبوية)، لذلك نزل القرآن  ورِِهْم َحاَجًة ِممَّا أُوتُواِيف ُصدُ يتهمون األنصار 
م: « ُدوَن ِيف ُصدُ عن األنصار، ويبني أ » من (األحاديث النبوية)…، فهل  ورِِهْم َحاَجًة ِممَّا أُوتُواَوال جيَِ
م شيئا، من (األحاديث النبوية)؟ميكن أن جيد األنصار، يف قل  !و
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عند   صحت  اليت  األحاديث  هي  هل  للصحابة:  الرسول  ها  آ اليت  هذه  نبوية)  (أحاديث  أية  مث 
أهل السنة، أم اليت صحت عند الشيعة، هل هي اليت صحت عند البخاري (السين)، أم عند الكليين 

 !(الشيعي)؟
توزيع   من  موقف  الصحابة  من  للمنافقني  على  لقد كان  توزع  رأوها  فإذا  للصدقات،  هللا  رسول 

 :غريهم طعنوا وملزوا..، فيقول هللا تعاىل يف سورة التوبة 
الصََّدقَاِت  « ِيف  يـَْلِمُزَك  َمْن  ُهْم  َرُضوا    -َوِمنـْ َها  ِمنـْ أُْعطُوا  ُهْم    - فَِإْن  ِإَذا  َها  ِمنـْ يـُْعَطْوا  ملَْ  َوِإْن 

 »َيْسَخطُونَ 
ُْم َرُضوا َما« َّ َوَرُسولُُه    َوَلْو َأ  ُ ُهْم اهللَّ َ ُ    - آ ِمْن َفْضِلِه َوَرُسولُُه    - َوقَالُوا َحْسبـَُنا اهللَّ  ُ َّ    - َسيـُْؤتِيَنا اهللَّ ِإ

 »ِإَىل اهللَِّ رَاِغُبونَ 
ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ َومَ بني قوله تعاىل يف سورة احلشر: «تدبر العالقة   َ »، وقوله يف سورة التوبة، ا آ

ُ َوَرُسولُهُ مَ حلديث عن توزيع الصدقات: «ايف سياق   ُهْم اهللَّ َ »، لتعلم أن الرسول، يستحيل أن يؤيت ا آ
ه  أصحابه شيئا (يتعلق برسالته)، اليت أمره ربه أن يبلغها للناس، إال إذا كان (نصه)، هو عني ما آ

  !هللا…، فهل آتى هللا تعاىل رسوله حممدا (نصا) غري (النص القرآين)؟
ه لق*   النص الثاين (األحاديث النبوية)، الذي آ هللا (النص القرآين)، فهل حفظ أيضا  د حفظ 

 !!الرسول، بنفس كلماته وحروفه، كما حفظ (النص القرآين)
  ا:خامسً 

ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ َومَ إذا أرد أن نفهم مجلة «  َ »، على أساس قاعدة (العربة بعموم اللفظ)، ا آ
جند   معىن كلمة فلن  حول  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أئمة  بني  وال  العريب،  اللسان  أهل  بني  خالفا 

ا تعين حامل (الرسالة).. ه هللا لرسوله، وأمره أن يؤتيه للناس؟.(رسول)، وأ   !!، إذن فما الذي آ
دمها حفظه  إنه ال يوجد يف كتاب هللا آية واحدة، يُفهم منها،أن هللا آتى رسوله نصيني تشريعني:أح

 !!يف كتاب،واآلخر فوض احملدثني أن حيفظوه يف كتبهم، كٌل حسب مدرسته يف التصحيح والتضعيف
ت قبلها وبعدها، مث من  إن استقطاع مجلة قرآنية من سياقها الذي وردت فيه، مث من سياق اآل

دّو اليت  الثانية،  التشريعية  املصادر  حجية  إلثبات  وتوظيفها  أخرى..،  ت  آ الفرق  سياق  أئمة  ا 
يقبله هللا وال   ال  عمل  العمل،  هذا  إن  قرنني من الزمن…،  بعد ما ال يقل عن  املختلفة،  واملذاهب 

 :رسوله، وال يصدر عن عامل، خيشى هللا، وخياف أن يقع يف حمرم، من هذه احملرمات
َا َحرََّم َريبِّ اْلَفَواِحَش  « َها َوَما َبَطَن    - ُقْل ِإمنَّ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ    - َما َظَهَر ِمنـْ َوَأْن ُتْشرُِكوا    - َواِإلْمثَ 

  ً هللَِّ َما َملْ يـُنَـّزِْل ِبِه ُسْلطَا  » !!َوَأْن تـَُقولُوا َعَلى اهللَِّ َما ال تـَْعَلُمونَ  - ِ
 » !!َوَأْن تـَُقولُوا َعَلى اهللَِّ َما ال تـَْعَلُمونَ تدبر قوله تعاىل: «

املذاهب املختلفة، الربهان على حجية مصادرهم التشريعية الثانية، وصحة  فهل حيمل أئمة الفرق و 
 !نسبتها إىل هللا تعاىل (وليس إىل الرسول)، وذلك على وجه القطع واليقني؟

 :هل قرأ أئمة الفرق واملذاهب املختلفة، قول هللا تعاىل، على لسان هود عليه السالم
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ؤُُكْم    - ُكْم رِْجٌس َوَغَضٌب  قَاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِمْن رَبِّ « َ ُتُموَها أَنـُْتْم َوآ َما    - َأُجتَاِدلُوَنِين ِيف َأْمسَاٍء َمسَّيـْ
َا ِمْن ُسْلطَاٍن  ِ  ُ  » !!فَانَتِظُروا ِإّينِ َمَعُكْم ِمْن اْلُمنَتِظرِينَ  - نـَزََّل اهللَّ

م النجم،  سورة  يف  تعاىل  قوله  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أئمة  قرأ  الوراثي،  هل  اإلميان  خطورة  بينا 
 :وخماطبا قوم رسول هللا حممد

ُتُموَها  « ؤُُكْم    - ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْمسَاٌء َمسَّيـْ َ َا ِمْن ُسْلطَاٍن    - أَنـُْتْم َوآ ِ  ُ ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ   -َما أَنَزَل اهللَّ
َْوى األَنـُْفُس  -  َ  » !!َرِِّْم اْهلَُدىَوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن  - َوَما 

ت الفرق واملذاهب املختلفة، من (اهلدى) الذي جاء من ربنا؟! وإذا كانت من اهلدى،  فهل مرو
  !فما الفرق بينها وبني اهلدى الذي حفظ هللا نصوصه يف كتابه؟

ت (ظنية الثبوت عن الرسول)، يف   وهل يعقل، أن يقيم هللا حجته على الناس، استنادا إىل مرو
 !الوقت الذي ال تقوم فيه هذه احلجية، إال إذا كان النص (قطعي الثبوت عن هللا)؟

أن   أي  اإلهلية)،  (اآلية  ذاته  يف  حيمل  (كتاب)،  حممد،  هللا  رسول  صدق (نبوة)  على  الربهان  إن 
تيه الباطل من بني يديه وال من   تباعه، حمفوظ يف كتاب، ال  النص التشريعي الذي أمر هللا الناس 

مر هللا رسوله، أن (يؤيت) الناس نصا تشريعيا، يعلم سبحانه أنه هو (الباطل)، الذي خ لفه، فكيف 
 !سيفرق املسلمني إىل فرق متخاصمة متقاتلة، ويُذهب خرييتهم؟

   :تعريفات

 .الفيء: هو ما استوىل عليه املسلمون، من أموال العدو، من غري مشقة، وال قتال *

تقبل  اجلرح  *   وال  (جمروحا)،  مذمومة كان  فإن كانت  الراوي،  صفات  يف  يبحث  علم  والتعديل: 
  .روايته، وإن كانت حممودة، كان (عدال)، وتقبل روايته 

  
 »اآلية«فقه  »الرواية«عندما تحكم ثقافة 

ن هللا، (وليس عن النيب)، إن نسبة أي نص تشريعي إىل (النيب)، جيب أن تكون قطعية الثبوت ع
تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه )تلقٍّ (م ، مقا) النبوة(فمقام   .عن هللا، مقام (وحي)، ال 

لذلك، كان من اخلطأ الكبري، أن يُدّون احملدثون بعد قرنني من وفاة النيب، (على أقل تقدير)، كل 
ت، منسوبة إىل (ال يز  نيب)، حتمل أقواال وأفعاال وتقريرات …، دون متيما تناقلته ألسن الرواة، من مرو

، هذا املقام الذي ارتبط ارتباطا وثيقا  )مقام النبوة(، و(النيب) يف  )عصر التنزيل(بني ما كان حيدث يف  
ال هذا  وأحداث  بوفاة  بظروف  فاعليته  انتهت  والذي  يف  )النيب(عصر،  وهو  (النيب)  وبني  مقام  (..، 

هذا  )الرسالة  هللا،  شاء  ما  محل  الذي  القرآين،  لنص  وثيقا  ارتباطا  ارتبط  الذي  يتضمنه املقام  أن   
 ).عصر التنزيل(القرآن، من أحداث 
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بعي التا بعني) …، كل ما كان لقد نقل صحابة رسول هللا إىل (التابعني)، ونقل التابعون إىل (
عصر   يف  عصر  )التنزيل (حيدث  الدين(،  (خاصا))اكتمال  سواء كان  التشريعية   ،  املرحلة  ذه 

 .االنتقالية، أو (عاما)، محله القرآن لكل العصور، إيل يوم الدين
، واليت ما كان للصحابة أن يتداولوها، وما كان للرواة أن  )عصر التنزيل(ومن األحداث اخلاصة بـ  

هلا أ وما كان  يف كتبهم،  يُدّونوها  للمحدثني أن  وما كان  التدوين)،  تصل إلينا ينقلوها إىل (عصر  ن 
 !!، ما يُعرف بـ (حادثة اإلفك)...  تراث الفرق واملذاهب املختلفة اليوم، عرب

إن القرآن مل يذكر شيئا عن تفاصيل (حادثة اإلفك)، ال عن الذين شاركوا فيها، وال عن املرأة اليت 
ا…، وإمنا أشار فقط إىل ما ميكن للناس كافة، على مر العصور،    :االستفادة منه وهوأصا

نـَْيا َواآلِخرَ  يـَْعَلُم  «ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم (َعَذاٌب أَلِيٌم) ِيف الدُّ  ُ ِة َواهللَّ
 » !!َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُمونَ 

 :بني الناس، فقال تعاىلوحذر هللا تعاىل، صحابة رسول هللا، من تداول ونشر هذا (اإلفك) 
َنُفِسِهْم َخْرياً َوقَالُوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبنيٌ  ِ ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت    »«َلْوال ِإْذ مسَِ

نـَْيا َواآلِخَرِة َلَمسَُّكْم ِيف َما أَفَ   » َعَذاٌب َعِظيٌم)ْضُتْم ِفيِه («َوَلْوال َفْضُل اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه ِيف الدُّ
 !!فهل التزم الصحابة بتحذير هللا هلم؟! ال مل يلتزموا، والرسول مازال يعيش بينهم

مث انظر إىل العقوبة اليت كان من املفرتض أن تصيبهم لوال أن هللا تغمدهم برمحته: «َلَمسَُّكْم ِيف َما  
 !!أََفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم» 

ذا العذاب العظيم، وقد يكون ذلك بسبب ظروف  فهل معىن أن هللا تعاىل رمح هم، ومل يعاقبهم 
هذه املرحلة التشريعية االنتقالية، من «عصر التنزيل»…، هل معىن هذا، أن يعودوا (بعد وفاة النيب)، 
يت   مث  األخرى،  ت  املرو آالف  مع  الرواة،  ألسنة  إىل  ليصل  (اإلفك)،  هذا  تفاصيل  ونشر  لتداول 

  !واجبة االتباع؟ )السنة النبوية (ات كتب (احلديث)، وتصبح من نصوص دّونوها يف أمه(احملدثون)، في
وحمدثني،  التابعني…،  بعي  و بعني،  و صحابة،  من  (اإلفك)،  هذا  أشاعوا  الذين  تدبر  هل 

  :وعلماء الفرق واملذاهب، واملشايخ…، هل تدبروا قول هللا تعاىل
َْلِسَنِتُكْم   ِ َفْـَواِهُكْم    - «ِإْذ تـََلقَّْونَُه  ِ َوُهَو ِعْنَد   - َوَحتَْسُبونَُه َهيِّناً    - (َما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم)    - َوتـَُقولُوَن 

 !اهللَِّ َعِظيٌم»؟
  إن قوله تعاىل:

َفْـَواِهُكْم  ِ   َما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم»  - «َوتـَُقولُوَن 
(اجلر  بعلم  ُيسمى  ما  سقوط  على  الدالة  الرباهني  أقوى  ألن  من  ذلك  قواعده،  من  والتعديل)  ح 

مجيع   أن  أساس  على  قامت  الصحابة،  وهي  الروائي)،  (السند  حلقات  سلسلة  من  األوىل  احللقة 
الوقت  يف  م..،  حيا يف  فعلوا  مهما  (جرح)،  بـ  منهم  االقرتاب  أحد  يستطيع  ال  (عدول)،  الصحابة 

ت هذا (اإلفك)الذي يُبّني هللا فيه، أن من الصحابة منافقني، ومنهم الذين   !!نقلوا روا
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٢١٢

طلة،   ت)  (روا بينهم  تداولوا   ،( ومكا (زما  احلادثة  هذه  عاصروا  الذين  الصحابة،  فإذا كان 
ا احملدثون  ت)، اليت نسبها الرواة إىل الصحابة، مرفوعة إىل النيب، ودّو مفرتاة…، فكيف حبال (الروا

ا محلت (السنة النبوية)، اليت أمر هللا اتباعها؟يف أمهات الكتب، بعد قرنني من وفاة   !النيب، وادعوا أ
ْعُتُموُه)  هل تدبر جهابذة علم احلديث، من الفرق واملذاهب املختلفة، قول هللا تعاىل: (َوَلْوال ِإْذ مسَِ

ََذا)    -  ِ ت  (ُسْبَحاَنَك َهَذا    - (قـُْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نـََتَكلََّم  َْتاٌن َعِظيٌم)…، قبل تدوين ونشر روا ُ
 !هذا (اإلفك)؟

  (ُ   - (َأْن تـَُعوُدوا ِلِمْثِلِه أََبداً)    - وهل تدبر األئمة، واملشايخ، والدعاة، قول هللا تعاىل: (يَِعُظُكْم اهللَّ
والفضائ  احمللية  اإلسالمية،  الدعوة  منابر  على  ينشروا،  أن  قبل  ُمْؤِمِنَني)،  هذا  (ِإْن ُكنُتْم  ت  مرو ية، 

 !(اإلفك)؟
  ولكن السؤال:

وقد   (اجلرح)،  دائرة  (اإلفك)،  هذا  أشاعوا  الذين  الصحابة،  والتعديل  اجلرح  أئمة  يُدخل  مل  ملاذا 
ت هذا (اإلفك)، بعد وفاة النيب؟  !استحقوا العذاب العظيم، بعد تداول ونشر روا

ت من الرتاث الديين كله؟!  ملاذا مل يستبعد أئمة التصحيح والتضعيف يف عصر التدوين،   هذه الروا
بـ  إليهم  هللا  فيوحي  العصور،  من  عصر  يف  احلديث)،  (علم  جهابذة  يت  أن  أمل  على  واجلواب: 

 !!(األحاديث النبوية) الصحيحة، اليت خرجت على لسان (النيب)
عة هذا  ولكن األهم من ذلك: هل كان رسول هللا يعلم أمساء هؤالء الذين شاركوا يف تداول وإشا

  :(اإلفك) بني الناس؟! اجلواب: احتمال ال، ألن هللا تعاىل قال له
ُْم َمرََّتْنيِ، ُمثَّ « ُ  يـَُردُّوَن ِإَىل  َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق، (ال تـَْعَلُمُهْم) َحنُْن نـَْعَلُمُهْم، َسنـَُعذِّ

 » !!َعَذاٍب َعِظيمٍ 
عي، ذهب أئمة اجلرح والتعديل، إىل أن الصحابة كلهم (عدول)، ومنهم إذن، فعلى أي أساس شر 
 !!من كان (النيب) ال يعرفهم؟

على   الشيعة  عند  وقام  الصحابة)،  (عدالة  قاعدة  على  السنة،  أهل  عند  احلديث)  (علم  قام  لقد 
وخرج كل  السنة،  أهل  عند  (الصحابة)،  خرج كل  األساس،  هذا  وعلى  األئمة)،  (عصمة  قاعدة 

 !ئمة) عند الشيعة، من دائرة (اجلرح)، فلماذا وضعوا هذه القواعد؟(األ
  واجلواب: 

احلديث)   (علم  سقط  الروائي)،  (السند  من  واألئمة)،  (الصحابة،  األوىل  احللقة  سقطت  لو  ألنه 
ي مربر،  ي شكل، و كله، فكان من الضروري احملافظة على هذه احللقة، والتنظري والتقعيد هلا، 

 !!هذا املربر القرآن، وأدى إىل سفك دماء املخالفني هلذه التقعيدات حىت لو خالف
ت (مذهبية)، شقت طريقها بني   إنه من اخلطر الكبري، أن نعتمد يف فهم النص القرآين، على مرو
«السنة  محلت  ا  أ بدعوى  تنافسه،  وأصبحت  بل  القرآين»،  «النص  قدسية  وأخذت  املسلمني، 

 !!واملكملة (والناسخة) ألحكامهالنبوية» املبينة للقرآن، 
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٢١٣

هو  التفعيل  وهذا  الرسالة،  عصر  يف  النيب،  قطعيا عن  ثبو  ثبت  الكتاب،  ت  آل النيب  تفعيل  إن 
ت الكتاب، فهل يُعقل، أن يتحول هذا االرتباط الوثيق   (سنة النيب)، اليت ارتبطت ارتباطا وثيقا 

ت الفرق امل   !ختلفة، اليت ظهرت بعد وفاة النيب؟ت الكتاب، إيل ارتباط وثيق مبرو
إن كل ما يُتهم به (اإلسالم) اليوم، من فتاوى استحالل الدماء واألعراض بغري حق، ومن سلٍب  
لردة، والتكفري والتفسيق بدعوى إنكار ما   حلرية املرء يف االعتقاد، واحلكم على املخالف للمذهب 

أسوا فتح  وإعادة  لضرورة،  الدين  من  معلوم  ذلك هو  النساء…، كل  وشراء  لبيع  (النخاسة)،  ق 
ت)، فقه (اآلية القرآنية)، بدعوى اتباع (السنة النبوية)  !!حدث بعد أن حكمت ثقافة (املرو

املتالطمة   الفقهية  اخلالفات  ومن  املسلمني،  بني  والتخاصم  التفرق  أزمة  من  للخروج  سبيل  ال  إنه 
والتعا تعاىل،  هللا  بتدبر كتاب  إال  ا،  األمواج،  ذا يف  محلت  اليت  القرآنية)،  (اآلية  عتباره  معه  مل 

 .الربهان على صدق من أنزهلا، وصدق من بلغها
َّ أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى لَِقْومٍ  «  »يـُْؤِمُنونَ  أََو َملْ َيْكِفِهْم َأ

 :معلومات
  اإلفك: * 
رف الشيء عن حقيقته، كالصرف عن احلق إىل الباطل، ومن الصدق إىل الكذب، ومن اجلميل ص

 .يف الفعل إىل القبيح
  التصحيح والتضعيف:* 

اجلرح   أئمة  ملذاهب  خضعت  اجتهادية،  مسألة  وهو  احلديث)،  (علم  عليه  قام  الذي  األساس 
بني   بني أئمة (احلديث)، وال  عدد األحاديث  والتعديل، لذلك مل حيدث اتفاق  أئمة (الفقه)، حول 

 !!اليت صحت نسبتها إىل النيب
  

 ة النبوية) المفتراة؟!  نّ لماذا يكرهون (القرآن) ويحبون (السُ 
ملاذا يكره أتباع الفرق (اإلسالمية)، وما تفرع عنها من مذاهب ومجاعات وأحزاب، ملاذا يكرهون 

ركها (احملدثون)، وذلك بعد (القرآن)، وحيبون (السنة النبوية)، اليت صنع   أحاديثها القولية (الرواة)، و
 :وفاة النيب بقرنني من الزمن؟! يفعلون ذلك لألسباب التالية 

  :أوًال 
  (يكرهون القرآن)، ألنه ُحيرم عليهم اختاذ كتاب غريه، كمصدر تشريعي إهلي، قال تعاىل: 

  ِبِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنَني»  َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُه لِتُنِذرَ ِكَتاٌب أُنزَِل ِإلَْيَك َفال َيُكْن ِيف «
 »اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم (َوال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء) قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ «
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٢١٤

تـَتَِّبُعوا مِ بغري علم   أيها (املقلدون) تعاىل: (َوال  على حجم ، هال تدبرمت قوله  ْن ُدونِِه أَْولَِياَء) لتقفوا 
  مصيبتكم الفكرية والعقدية؟! 

من املفرتض أن يكون السياق: (وال تتبعوا من دونه كتبا) ألن احلديث عن اتباع كتاب هللا (ِكَتاٌب  
 :أُنزَِل إِلَْيَك)، ولكن انظر

يس لذات الكتب، ألن هللا تعاىل يعلم أن تقديس أنصار (املذهبية) سيكون ألصحاب الكتب، ول
هلل تعاىل، فجاءت مجلة (ِمْن ُدونِِه  نيا للتشريع) يعترب شركا  لفت نظرهم، إىل أن اختاذهم (مصدرا 
هلل ما   م يبكون على إشراكهم  أَْولَِياَء) يف حملها احملكم من السياق، الذي لو فهمه هؤالء، لظلوا حيا

  !!مل ينزل به سلطا
تباع (الكتاب والسنة)، وأن السنة  لذلك فهم (حيبون السنة ال مرهم  نبوية)، ألن أحاديثها القولية 

  !تكون حاكمة على الكتاب، فهل ُحيبون احلاكم أم احملكوم؟
  ا: نيً 

أظهروا   الذين  هؤالء  التنزيل،  عصر  يف  أمثاهلم  هللا  خاطب  (منافقون)،  م  أل القرآن)،  (يكرهون 
م، فلو أطاعوا الرسول ألطاعوا هللا، ذلك أن طاعة  طاعتهم لرسول هللا، فنزل القرآن يكشف   عن كذ

 !!الرسول من طاعة هللا، سواء بسواء
يت قوة طاعة الرسول  لذلك يستحيل أن تكون قوة طاعة هللا (قطعية الثبوت) عن هللا تعاىل، مث 

تعاىل املؤمنني   (ظنية الثبوت) عن رسول هللا!! فتعالوا نرى ما هو موضوع هذه (الطاعة)، اليت أمر هللا
أن يطيعوا الرسول فيه، وجاء (املنافقون) وحّرفوه يف حياة النيب، مث دّونوه بعد وفاته بقرنني من الزمن،  

  !سم (السنة النبوية)؟
  يقول هللا تعاىل:

  ظًا» ْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيَمْن يُِطْع الرَُّسوَل فـََقْد (َأطَاَع اهللََّ) َوَمْن تـََوىلَّ َفَما أَ «
  : مث يكشف هللا عن موقف املنافقني من هذه الطاعة فقال تعاىل بعدها

(َيْكُتبُ «  ُ َواهللَّ تـَُقوُل)  الَِّذي  (َغْريَ  ُهْم  ِمنـْ طَائَِفٌة  بـَيََّت  ِعْنِدَك  ِمْن  بـََرُزوا  فَِإَذا  (طَاَعٌة)  َما    َويـَُقولُوَن 
ُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اهللَِّ  هللَِّ وَِكيالً يـُبَـيُِّتوَن)، فََأْعِرْض َعنـْ ِ  » وََكَفى 

ُهْم َغْريَ الَِّذي تَـ تدبروا قوله تعاىل: « ، لتعلموا ما الذي كان يقوله النيب للناس، ُقوُل»بـَيََّت طَائَِفٌة ِمنـْ
يت (املنافقون) ليال فيحرفونه، ويف النهار ينسبونه إىل النيب، وينشرونه بني الناس على أنه من الدين   مث 

 !!هللا رسوله أن يبلغه هلمالذي أمر 
فماذا كان يقول النيب للناس يف سياق هذه اآلية؟! إنه القرآن، وال شيء غري القرآن، فهناك يف علم  

ي ما  القرآين)  «(السياق  هنا  فاجململ  اجململ،  بتفصيل  مِ سمى  طَائَِفٌة  تـَُقوُل)»بـَيََّت  (الَِّذي  َغْريَ  ُهْم  ، نـْ
أََفال يـََتَدبـَُّروَن (اْلُقْرآَن)، َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اهللَِّ َلَوَجُدوا  «والتفصيل جاء بعدها مباشرة، فقال تعاىل:  

 !!»ِفيِه اْخِتالفاً َكِثرياً 
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إذن فطاعة النيب ال تكون مطلقا إال يف (رسالته)، اليت تعهد هللا تعاىل حبفظها، وهذا احلفظ اإلهلي  
  مشاهد، يشهده الناس مجيعا!!أمر 

ا  أما (السنة النبوية) املفرتاة على هللا ورسوله، فلم حيفظها هللا تعاىل، وهو أمر يُقر به أنصارها، وأل
 !!من عند غري هللا، وجد فيها (اْخِتالفاً َكِثرياً)

ته ما أنزل  إن الذي كان يفعله (املنافقون) يف حياة النيب، من حتريف للقرآن، وافرتاء تفسريا ت آل
من  بقرنني  النيب  وفاة  بعد  واألحزاب،  واجلماعات  واملذاهب  الفرق  أتباع  فعله  سلطان،  من  ا  هللا 

  !!الزمن، وما زالوا يفعلون إىل يومنا هذا
  ا:لثً 

"أََفال   يقول:  تعاىل  وهللا  ُغلٌف،  م  قلو ألن  ملاذا؟!  تّدبره،  عليهم  يصعب  ألنه  القرآن)،  (يكرهون 
  ُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا"!!يـََتَدبـَّ 

  ويقول تعاىل:
  لذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر»َوَلَقْد َيسَّْرَ اْلُقْرآَن لِ «

القرآن   هلم  تفسر  مفرتاة  نبوية)  (سنة  إىل  احتاجوا  ما  وإال  (مدّكر)،  معىن  يعلمون  ال  هم  وطبعا 
 !(امليسر للذكر)؟

ال (حيبون  فهم  بل لذلك  القرآن،  تدبر  مسئولية  من  تعفيهم  القولية  أحاديثها  ألن  النبوية)،  سنة 
ا، وأن عليهم أن   وتنهاهم عن قراءة القرآن إال من خالل كتب تفسري أئمة الفرقة املذهبية اليت يتبعو

ا نيابة عنهم م هم الذين سيفكرون   !!ُيسّلموا عقوهلم هلؤالء األئمة، أل
 

 الخطاب الدينيالفتنة التي مزقت 
الفتنة،  بدأت األزمة، ورسول هللا على فراش املوت، فمن الذي سيخلفه؟! ويومها ُوضعت بذور 

عند   ) اخلالفة (، وهي فتنة  )الشيعة (و  ) السنة (اإلسالمية املوجودة اليوم، بني    بني أكرب فرقتني من الفرق 
 !!عند الشيعة  )اإلمامة (أهل السنة، وفتنة 

يكن من صحبه سين وال شيعي...، وال حنفي وال مالكي...، ومل يرتك   لقد مات رسول هللا ومل
للمسلمني نصا تشريعيا غري كتاب هللا، فهل عرف اخللفاء الراشدون مدونة يف الشريعة اإلسالمية غري 

القرآين( على )النص  الراشدون  اخللفاء  شهد  اإلسالمية،  الشريعة  يف  مدونة  اليوم،  يده  يف  من  إن  ؟! 
  !!ىل هللا تعاىل (أو إىل رسوله) غري القرآن، فليخرجها لناصحة نسبتها إ

النيب  (حديث  دّونوا  الصحابة  أن  يّدعون  الذين  وأين إن  نسأهلم:  إشرافه،  وحتت  الصحف،  يف   (
والتعديل)،  (اجلرح  وعلم  احلديث)،  (علم  بـ  يسمى  ما  احملدثون  أنشأ  وملاذا  الصحف؟!  هذه  ذهبت 

وصحف   والتضعيف)،  هللا، و(التصحيح  رسول  عن  مباشرة  الصحابة  ا  دو اليت  النبوي)،  (احلديث 
 !موجودة بني أيديهم؟
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إن أمهات كتب الفرق واملذاهب املختلفة، املوجودة يف املكتبة اإلسالمية اليوم، خرجت إىل عامل 
ال عن الفكر اإلسالمي (املذهيب)، وإىل عامل اخلطاب الديين (املذهيب)، على يد احملدثني واملؤرخني، نق

ا العقدية والتشريعية املذهبية   !!الرواة واإلخباريني، وذلك حسب رؤية أصحا
هللا  عن  الثبوت  القطعية  القرآنية  اآلية  هللا،  رسول  عن  الثبوت  الظنية  الرواية  حتكم  أن  يُعقل  فهل 

ت) الظنية الثبوت عن رسول هللا   حكًما تعاىل، وليس فقط عن رسوله؟! وهل يُعقل أن تنسخ (الروا
كملها، أو أن تنسخ آية مع بقاء حكمها يُعمل به!! فهل سنقوم  قرآنيا، بل وال مانع أن تنسخ آية 

 !!بتجديد (اخلطاب الديين) على هذا األساس
متقاتلة،  متخاصمة  ومذاهب  فرق  إىل  اإلسالمية  األمة  تفرق  بعد  الديين)،  (اخلطاب  أصبح  لقد 

اجلهاد   قاعدة  من  ينطلق  مذهبيا،  مبا خطا  و(احلكم  األرض،  يف  اإلسالمية  اخلالفة  أجل إقامة  من 
أنزل هللا)، وهي رؤية هلا قدسيتها عند أتباع كافة الفرق اإلسالمية، ظنا منهم أن هذا هو (اإلسالم)، 

 !!وأن سفك الدماء بغري حق من اإلسالم
وبداللة قطعية، فأين  إن حرمة الدماء ال تباح إال بنص قطعي الثبوت عن هللا تعاىل (النص القرآين)، 

  !هذا النص القرآين (قطعي الداللة)،الذي يستند إليه املفسدون يف األرض،يف سفك الدماء بغري حق؟
(يف   اإلسالمية  املذاهب  ريخ  واقرؤوا  واملذهبية)،  (الُفرقة  فقهاء  بفتاوى  تباح  ال  الدماء  حرمة  إن 

ريخ املذاهب الفقهية، لتعلموا مل اذا سفك أتباع الفرق واملذاهب املختلفة دماء السياسة والعقائد)، و
 !بعضهم البعض؟

أنَّ  شأن دعاوى رفع املصاحف جاء فيه: «) بيا ب٢٠١٤نوفمرب    ٢١لقد أصدر األزهر (اجلمعة  
وما  وَمزَّقتها،  اإلسالم  أمَِّة  َظهَر  قَصمت  فتنٍة  وأقوى  أوََّل  لفتنٍة كانت  إحياًء  إال  ليست  الدعوة  هذه 

ُرها   !!»مليو حىت ازالت آ
ن (الفنت الكربى):   قَصمت َظهَر أمَِّة اإلسالم وَمزَّقتها، وما زالت «إذن فمؤسسة األزهر تعرتف 

رُها حىت اليوم ر هذه (الفنت) تفرق املسلمني يف الدين!! »آ   !! وال شك أن من آ
قة (أهل إذن فعلى أي أساس سيقوم علماء األزهر، بتجديد (اخلطاب الديين)، وأمهات كتب فر 

ته املذهبية؟  !السنة) قد محلت كل إشكاالت (اإلسالم السياسي)، مبرو
البيان:   هذا  يف  أيضا  جاء  صحيحه:  ولقد  ىف  مسلم  رواه  فيما  وسلم،  عليه  هللا  صلى  َمن «وقال 

يغضب  عمية،  راية  حتَت  قاَتل  وَمن  جاهلية،  ميتًة  مات  فمات  اجلماعة،  وفارق  الطاعة،  من  خرَج 
لعصبٍة، أو يدعو إىل عصبٍة، أو ينُصر عصبًة، فُقِتَل فِقتلٌة جاهليٌَّة، وَمن خرج على أمَّىت يضرب بـَرَّها 

 ».وفاجرها، وال يتحاشى من ُمؤِمنها، وال يفى لذى عهٍد عهَده فليس مىن ولست منه
أحإ بعد  ُوضعت  ا  أ اجلماعة)،سيعلم  مجلة(وفارق  الرواية،وخاصة  هذه  ملنت  املتدبر  داث(الفنت ن 

الكربى)،بعد أن تفرقت األمة اإلسالمية إىل فرق متخاصمة متقاتلة،وبعد أن توىل معاوية اخلالفة، ومسي 
 !!العام الذي توىل فيه اخلالفة بـ(عام اجلماعة)،وأصبح اخلروج على هذه(اجلماعة)خروج من ملة اإلسالم

العضو  حكمه  املوضوعة  الرواية  هذه  أساس  على  معاوية  أقام  مث  لقد  اخلالفة...،  أبناءه  وورث  د، 
أتباعه،  دينية  مجاعة  أية  أمري  به  خييف  الذي  الشرعي،  والسند  الدليل  هي  الرواية،  هذه  أصبحت 
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وحيذرهم من اخلروج عليه، وطبعا يف مقدمة هذه اجلماعات التنظيمات اإلرهابية اجلهادية، اليت تسعى 
  !!يف األرض فسادا

يعاجل ك الذي  الرئيس،  احملور  وليس إن  الديين،  اخلطاب  صيل)  ) هو  اإلشكاالت،  هذه  ل 
أي علينا أن نقيم أوال (الربهان)، على أن نصوص الشريعة اليت محلتها أمهات كتب الفرق    ،(جتديده)

  .واملذاهب املختلفة، هي وحي من هللا تعاىل، واجب االتباع
حيمله ذا وإىل يوم إن (الربهان) على أن (النص القرآين) وحي من هللا تعاىل،  ت (النص القرآين) 

ت) الفرق واملذاهب املختلفة،   الدين، ذلك أن القرآن (آية إهلية)!! فما هو (الربهان) على أن (مرو
اليت نسبها الرواة إىل رسول هللا، ودونت بعد قرن ونصف القرن من وفاته، وبعد سفك الدماء بغري  

  ! إىل رسوله؟حق يف أحداث (الفنت الكربى)...، هي أيضا وحي من هللا
  :لذلك أقول

ت مذهبية)، يدافع عنها أتباع الفرق   أي (جتديد) هذا، وأي (تطوير) خلطاب ديين، حيمل (مرو
ا (السنة النبوية)   ؟!واملذاهب املختلفة، بدعوى أ

ا، بدعوى   وأي (جتديد)، وأي (تطوير) خلطاب ديين، حيمل (عقيدة مذهبية)، يدافع عنها أصحا
ا من (املع لضرورة)، هذا الشعار الذي ُسفكت حتت رايته دماء بريئة، منذ أحداث  أ لوم من الدين 

  ؟!(الفنت الكربى)، وإىل يومنا هذا
مث أي (جتديد)، وأي (تطوير) خلطاب ديين، حيمل (فكرا مذهبيا)، يدافع عنه أئمته، بدعوى أنه  

  ؟! يف اهلواء، وذبل ومات يف اهلواء(إمجاع األمة)، هذا األصل الفقهي الذي نبت يف اهلواء، وترعرع  
 !فأين هي هذه األمة اليت أمجعت، وأين أمجعت، ومىت أمجعت؟* 
َْيِديِهْم  « ِ قَِليالً  لِيَ   –لُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ  ُمثَّ يـَُقو   –فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب   –ْشَرتُوا بِِه َمثَناً 

 »!!َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبونَ  –ْم ِممَّا َكتَـَبْت أَْيِديِهْم فـََوْيٌل هلَُ 
  

 ن القرآ  غير نصا يبلغنا أنهللا لم يبلغ الرسول 
م الظنية، إن ُحجية الرسالة اإلهلية، ال تقوم على اجتهادات السلف، ومذاهبهم الفقهية، ومرو

 .، وبالغه عن هللا)نبوته(إهلي، يثبت صدق ، من برهان )الرسول(منا على ما حيمله وإ
ا الربهان على صدق    هللا (نبيه) اخلامت حممدا، عليه السالم، بـ (رسالة)ل)  ولقد (أرس محلت يف ذا

 :، خترج الناس من الظلمات إىل النور)آية قرآنية (، فجاءت )نبوته(
ِِْذِن َرِِّْم ِإَىل صِ الر ِكَتاٌب  « رَاِط اْلَعزِيِز اْحلَِميِد  أَنزَْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر 

 إبراهيم »)١(
لمات الفرقة واملذهبية، فهل أخرج أئمة السلف و(اخللف)، أنفسهم (قبل أن خيرجوا الناس)، من ظ

  !؟)اآلية القرآنية (إىل نور 
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 ،إىل ظلمات الفرقة واملذهبية)اآلية القرآنية (ن نورو(اخللف)،أخرجوا أنفسهم،م احلقيقة أن أئمة السلف 
إن الذين تفرقوا إىل طوائف ومجاعات وأحزاب دينية (عقدية وتشريعية)، هؤالء ما قدروا (هللا) حق  

هم للتحذير اإلهلي، الذي خاطب هللا به (رسوله والذين آمنوا معه) يف عصر قدره، فقد أعطوا ظهور 
 :الرسالة، قائال

َواتـَُّقوُه  « إِلَْيِه  الصَّالَة    - ُمِنيِبَني  اْلُمْشرِِكَني    - َوأَِقيُموا  ِمْن  َتُكونُوا  ِدينَـُهْم    - َوال  فـَرَُّقوا  الَِّذيَن   -ِمْن 
 » .َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا  - وََكانُوا ِشَيعاً 

إن الذين تفرقوا إىل طوائف ومجاعات وأحزاب دينية، (عقدية وتشريعية)، هؤالء ما قدروا (رسول 
هللا   قال  وقد  املذهبية)،  (البشر  سنة  واتبعوا  اإلهلية)،  (الرسالة  لسنة  ظهورهم  وأعطوا  قدره،  حق  هللا) 

 :لرسوله
ُهْم ِيف َشْيٍء    - انُوا ِشَيعاً  ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وَكَ « َا أَْمُرُهْم ِإَىل اهللَِّ    - َلْسَت ِمنـْ ُمثَّ يـُنَـبِّئـُُهْم ِمبَا   - ِإمنَّ

 » .َكانُوا يـَْفَعُلونَ 
سم  اليوم،  اجلهادية  والتنظيمات  واألحزاب  اجلماعات  أتباع  يفعله  مما  بريئان  ورسوله،  هللا  إن 

سم   أو  النبوية)،  حق (السنة  من  فليس  للتشريع)،  الثاين  (املصدر  سم  أو  النبوي)،  (احلديث 
   ؟!«النيب»، أن ُيشرع أحكاما، خارج حدود (الكتاب)، الذي أمره ربه أن يبلغه للناس

  وبرهان ذلك: 
ت الذكر احلكيم، فلن جند مطلقا آية واحدة، تبّني أن املسلمني يرثون (بعد وفاة   أننا إذا تدبر آ

در تشريعية، حسب توجهات أئمتهم العقدية والتشريعية…، وإمنا سنجد أن املسلمني،  النيب)، مصا
 :(بعد وفاة النيب)، يرثون كتا واحدا فقط، هو كتاب هللا، فتدبر قوله تعاىل يف سورة فاطر 

َنا ِإلَْيَك ِمْن (اْلِكَتابِ « َ    ) ُهَو احلَْقُّ …َوالَِّذي أَْوَحيـْ َنا ِمْن ِعَباِد ُمثَّ أَْوَرثـَْنا (اْلِكَتاَب) الَِّذيَن اْصَطَفيـْ
ُهْم ُمْقَتِصدٌ  ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ  .» ..َفِمنـْ

يؤت  مل  هللا  أن  على  الداللة،  قطعي  الثبوت،  قطعي  دليل  اْلِكَتاَب»،  أَْوَرثـَْنا  «ُمثَّ  تعاىل:  قوله  إن 
 !!(الكتاب)(رسوله)، نصوص مصدر تشريعي غري 

مر  مل  هللا  إن  على  الداللة،  قطعي  الثبوت،  قطعي  دليل  اْلِكَتاَب»،  أَْوَرثـَْنا  «ُمثَّ  تعاىل:  قوله  إن 
 !!حممدا، عليه السالم، أن يبلغ الناس (نصا تشريعيا)، غري القرآن (رسوله)

ن نصوص الشريعة اإلسالمية: (كتاب   من    وسنة)؟!  - فمن أين جاء أئمة السلف و(اخللف)، 
 !الذي أقحم كلمة (السنة)، يف سياق نصوص الشريعة اإلهلية؟

ما  حجية  على  االستدالل  يف  منهجي  أخالف  أن  مضطرا  جتعلين  السؤال،  هذا  على  اإلجابة  إن 
ظن كثري  روايتني،  التشريعي املفرتى، وأستخرج منه  هذا املصدر  لنص القرآين)، وأذهب إيل  أقول (

ا قرآن  !!من املسلمني أ
 !!أقام عليها (أهل السنة) حجية مصدرهم الثاين للتشريع :وىلاأل
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 !!أقام عليها (الشيعة) حجية مصدرهم الثاين للتشريع :والثانية 
ا،  سياقا من  أخرجوها  اليت  احلكيم،  الذكر  ت  آل املذهبية  م  ويال إىل  إلضافة  هذا  طبعا 

م العقدية والتشريعية   !!ووظّفوها خلدمة توجها
ل السنة، يف إثبات حجية مصدرهم الثاين للتشريع، إىل رواية مالك بن أنس يف املوطأ،  يستند أه

لقدر، (بالغا)، أن رسول هللا قال   :ب النهى عن القول 
ما: كتاب هللا    وسنة رسوله»«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم 

 .الرواية: أي بلغه، وهذا يعترب انقطاعا، ُيضعف )بالغا(قول مالك و 
ويستند الشيعة إىل رواية الرتمذي (سين املذهب) يف املناقب، عن جابر بن عبد هللا قال: مسعت  

 :رسول هللا يقول
  «إين تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا: كتاب هللا وعرتيت أهل بييت» 

 ب.قال الرتمذي: هذا حديث حسن غري
،  )تاب هللا)، مث أضاف أهل السنة (وسنة رسولهنالحظ أن العامل املشرتك بني الروايتني وهو: (ك

إلعطاء شرعية ملصدرهم الثاين للتشريع، وأضاف الشيعة (وعرتيت أهل بييت)، إلعطاء شرعية ملصدرهم 
الثاين للتشريع، فهل ميكن أن يكون هذا العمل، من (دين هللا) الذي أنزله على رسوله، قبل ظهور 

 !هذه الفرق، وهذه املذاهب املختلفة؟
ت اليت ختدم توجههم العقدي   لذلك كان من الطبيعي، أن يقبل علماء (اجلرح والتعديل)، الروا
فعل  وكذلك  وشريعة)،  (ملة  مذهبهم  خيالف  ال  الذي  الروائي)  (السند  السنة  أهل  فقبل  والتشريعي، 

الف أتباع  أيدي  بني  اليت  الديين،  الرتاث  أمهات كتب  فظهرت  التدوين،  عصر  جاء  مث  رقتني الشيعة، 
 !!اليوم

ما نقص   استكمال  احلكيم، ويف  ت الذكر  آ يف تفسري  حممدا،  رسوله  يُفوض هللا  أن  فهل ميكن 
سم (السنة النبوية)، مث يرتك (الرسول) نصوص هذه (السنة النبوية) تتناقلها ألسن  منها من أحكام، 

علماء   يت  مث  النيب،  وفاة  من  الزمن،  من  قرنني  عن  يقل  ال  ما  لفرزها،  الرواة،  والتعديل)،  (اجلرح 
 !!وتنقيتها، للوصول إىل حقيقة ما قاله النيب، كٌل حسب مذهبه يف التصحيح والتضعيف؟

، جيب أن تكون  )النيب(لف)، أننا عندما ننسب شيئا إىل  إن الذي غاب عن أئمة السلف (واخل
 !هذه النسبة، قطعية الثبوت عن هللا تعاىل، وليس عن النيب، ملاذا؟

عن هللا، لذلك    )تلقي( مقام    )النبوة(من هللا تعاىل، فمقام    )منبأ(حممد، عليه السالم،    )النيب(ألن  
  !!حيرم أن ننسب إليه، أي (نص تشريعي)، مل تثبت صحة نسبته إىل هللا تعاىل

 !!، حال كونه حامال رسالة ربه، ليبلغها للناس)النيب(حممد، عليه السالم، فهو   ) الرسول(أما 
(  لذلك عن  صدر  ما  الرواة، كل  ينقل  أن  الكبري،  اخلطأ  من  وأفعال  كان  أقوال  من  النيب) 

بني   متييز  دون  النبوة(وتقريرات…  وثيقا  )مقام  ارتباطا  املرتبط  وبعصر  ،  واكتمال  (لوحي،  التنزيل 
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لرسول)مقام الرسالة (…، وبني  )النيب(، وتنتهي فاعليته بوفاة  )الدين ، املبلغ ، املرتبط ارتباطا وثيقا 
 .عن هللا رسالته، هذه الرسالة اليت ال خترج (مطلقا) عن حدود الكتاب الذي أنزله هللا عليه

 :مثال: يقول هللا تعاىل يف سورة التحرمي
َعَلْيِه    - فـََلمَّا (نـَبََّأْت) ِبِه    - َوِإْذ َأَسرَّ النَِّيبُّ ِإَىل بـَْعِض أَْزَواِجِه َحِديثاً   «  ُ َعرََّف بـَْعَضُه   - َوَأْظَهَرُه اهللَّ

 » .قَاَل (نـَبََّأِين) اْلَعِليُم اْخلَِبريُ  - قَاَلْت َمْن (أَنـَْبَأَك) َهَذا  - فـََلمَّا (نـَبََّأَها) ِبِه  - َوأَْعَرَض َعْن بـَْعٍض 
نزل على (رسول هللا)، ليبلغه للناس، وهو يف (مقام الرسالة)، أما (تفاصيل)  هذا النص القرآين، 

أشار إليها هذا النص، فكلها حدثت والرسول يف (مقام النبوة)، حيث االرتباط الدائم األحداث اليت  
اال املرحلة  هذه  ت  وحتد إشكاالت  ملواجهة  و(الوحي)،  (النيب)  عصر  بني  من  التنزيل  (نتقالية، 

 !!)واكتمال الدين
ل به قرآن، وإمنا  ، ليس شرطا أن ينز )التنزيل واكتمال الدين(ل ما أوحاه هللا لرسوله، يف عصر  إن ك

 .نزل القرآن، مبا شاء هللا أن يتضمنه، من هذه املرحلة التشريعية االنتقالية 
  الربهان:

انظر إىل قوله: «نـَبََّأِين اْلَعِليُم اْخلَِبُري»، والذي يُفهم منه، أن هللا (نبأ) رسوله، مبا حدث من بعض 
 !!ر تفاصيل هذا (النبأ)أزواجه، بوحي (غري القرآن)، ودليل ذلك أن القرآن مل يذك

حىت   الرواة  ألسن  تناقلتها  مث  النيب،  أزواج  عن  نقال  (النبأ)،  هذا  تفاصيل  الصحابة،  تداول  فإذا 
عتبارها (سنة نبوية)…، هل يعين هذا،   ا احملدثون يف الكتب،  وصلت إىل عصر التدوين، مث دّو

ا أصبحت من (الدين اإلهلي) واجب االتباع  !!أ
حم علإن  يف  مدا،  سواء كان  السالم،  النبوة(يه  يف  )مقام  أو  الرسالة (،  يشري  )مقام  أن  يستحيل   ،

،  )السنة النبوية (إن هذه من    (جمرد إشارة) إىل أصحابه، بتدوين كلمة واحدة من كالمه، ويقول هلم:
 !!اليت يكفر منكرها

ريخ والدة ووفاة كل ، ومل يرتك غري القرآن، وخري شاهد على ذلك، أن ننظر إىل )النيب(لقد تويف  
الذين دّونوا أمهات كتب الرتاث الديين (من تفسري وحديث وفقه وسري …)، هذه الكتب، اليت أقام 
عليها املسلمون تدينهم الوراثي املذهيب…، فلن جند مدونة واحدة، شهد النيب، قبل وفاته، أو اخلليفة  

ا من (السنة النبوي  !ة) واجبة االتباع؟األول (أبوبكر)، أو الثاين (عمر)، أ
علماء   أم  (النيب)،  حقا  هو  وهل  (املتبوع)،  حقيقة  يف  ينظر  أن  بع)،  ) مسلم  على كل  إن 

 !(احلديث)، الذين قالوا له: هذا صح عن النيب، وهذا مل يصح؟
َّ أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى لَِقْومٍ  «  » يـُْؤِمُنونَ  أََو َملْ َيْكِفِهْم َأ
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 !هل رواة الحديث هم الذين حفظوا القرآن؟ 
ث عثمان بن عفان هل ترك هللا (القرآن) للصحابة، حيفظونه، فاختلفوا فيه، حىت جاء اخلليفة الثال

فجمعهم على مصحف واحد، وحرق كل النسخ اليت كان حوهلا خالف   ٣٥(ت   وإذا كان  ،  هـ)، 
ت الكتاب، حىت وصلت  األمر كذلك، فمن الذي نشر ما كان بني الصحابة من خالف حول آ

م   توجها حسب  الكتب،  أمهات  يف  واحملدثون  املفسرون  ا  فدّو التدوين،  عصر  العقدية إىل 
 ! والتشريعية، لتصل إلينا اليوم على هذا احلال املأسوي؟

(مجع   عن  سواء كانت  ت،  مرو من  واحملدثون  املفسرون  دونه  ما  من كل  بريء  (القرآن)  إن 
ت   القرآن)، أو عن غريه، وبرهان ذلك، أن هللا تعاىل لو أسند مجع القرآن للصحابة، لوصل إلينا روا

وصلت   كما  والتصحيح مذهبية،  والتعديل،  اجلرح  يف  مدارسته  حسب  كٌل  احملدثني،  ت  مرو
  !والتضعيف، وهي مسألة ال خالف عليها بني أهل البصرية

 :وانظر وتدبر، ماذا قال هللا تعاىل عن قضية (مجع القران) 

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَهُ  - ال ُحتَّرِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل بِِه  «  »ِإنَّ َعَليـْ

قضية (مجع القرآن)، فتنة كربى، أشعلها احملدثون، خاصة أتباع السنة والشيعة، فالسنة يتهمون  إن  
يتهمون  والشيعة  املسلمني،  بني أيدي  املوجود  القرآن  غري  قرآ  عندهم  وأن  القرآن،  بتحريف  الشيعة 

 !!السنة بتحريف القرآن، والتقول على هللا بغري علم

فيه يتهم  اليت  ت)،  (املرو البخار ومن  رواه  ما  القرآن،  بتحريف  السنة  الشيعة  صحيحه،   يا  يف 
  :)، حيث قال٤٩٤٤(

أيب  على  هللا  عبد  أصحاب  قدم  قال:  إبراهيم،  عن  األعمش،  حدثنا  أيب،  حدثنا  عمر،  «حدثنا 
  الدرداء فطلبهم فوجدهم، فقال أيكم يقرآ عليَّ قراءة عبد هللا؟!

  قال: كلنا، قال فأيكم أحفظ؟!
  علقمة قال: كيف مسعته يقرأ «والليل إذا يغشى»؟!فأشار إىل 

  قال علقمة: «والذكر واألنثى»
قال أشهد أين مسعت النيب يقرأ هكذا، وهؤالء يريدونين على أن أقرأ: «وما خلق الذكر واألنثى»،  

بعهم»  !!وهللا ال أ

ت) الفرق املختلفة، حول (مجع القرآن)، تطعن يف حفظ هللا للقرآ ن، فماذا لو أن  إن معظم (مرو
ته الثقافية واملعرفية   .هللا تعاىل أسند مهمة حفظ القرآن للصحابة، كٌل حسب إمكا

 :تعالوا إىل إشكاالت رواية البخاري، وهي كثرية، لذلك سأذكر بعضها

  :أوًال 
 !!اختالف الصحابة حول صحة آية يف كتاب هللا
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  ا: نيً 
هلل، أن رسول هللا   علمه اآلية، املوجودة يف املصحف اليوم، يف سورة الليل،  يُقسم أحد الصحابة 

ها هكذا: «َوالذََّكَر َواألُنـَْثى»، بدون مجلة «َما َخَلَق»  !!وهي: «َوَما َخَلَق الذََّكَر َواألُنـَْثى»، علمه إ

  ا:لثً 
ا مجلة «َما َخَلَق»، هي الصحيحة   !!يصر فريق من الصحابة، أن اآلية اليت 

  ا: رابعً 
ذا اخلالف حدث بعد وفاة النيب، ومل حيدث يف «عصر التنزيل»، وهذا معناه أن (النيب) تُويف، إن ه

ت القرآنية اليت كانت تتنزل على   ، وهللا تعاىل بّني يف أول سورة البقرة، أن اآل ومل يكن (القرآن) كتا
وجود   من  يُفهم  ما  وهذا  وفاته،  قبل  إىل كتاب  النهاية  يف  ستؤول  هللا،  اإلشارة (ذلك)،  رسول  اسم 

   :فقال تعاىل
 »َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ «

فهل يُعقل، أن يتوىف رسول هللا، ومل يكن كتاب هللا قد ُمجع، انتظارا للجمع األخري، الذي قام به 
 !اخلليفة الثالث عثمان بن عفان؟

  ا: سادسً 
البعض، ألنه على  ياآلية، ليس قراءًة من (القراءات)، كما قد يدعإن حذف مجلة «َما َخَلَق» من 

ا كانت من (القراءات)، ما حدث حوهلا خالف بني الصحابة   .فرض أ

  ا: سابعً 
ت اليت زيدت ونقصت من كتاب   إذا كانت مشكلة املصاحف املختلفة، والقراءات املتعددة، واآل

ا كانت منشرة بني الصحابة، إذا كانت قد هللا..، هذه اإلشكاالت اليت تّدعي كتب   (علوم القرآن) أ
يف   بتدوينها  احملدثون  يقوم  مث كيف  ذلك،  بعد  هلا  الصحابة  تداول  سر  فما  األخري،  جلمع  انتهت 

دم ما قام به اخلليفة الثالث؟  ! أمهات الكتب، وهي 

ت اليت تطعن يف صح  ة نسبة القرآن إىل هللا لقد محلت أمهات كتب (علوم القرآن)، عشرات الروا
ت) املنسوبة إىل   تعاىل، واليت مل يستطع أحد من احملدثني حذفها، خشية املساس حبجية مجيع (املرو

ت) حبجية (القران)؟  ! النيب، فما عالقة حجية هذه (املرو

م، فقالوا: إن الذين حفظوا (القرآن)، ونقلوه إلينا،    لقد ابتدع احملدثون قاعدة، تعطي شرعية ملرو
 .هم الذين حفظوا (احلديث) ونقلوه إلينا

ت احلديث، فإذا شككنا يف رواية  لرواية، متاما كما نُقلت مرو مث قالوا: إن هذا القرآن، نُقل إلينا 
 . احلديث، شككنا يف رواية القرآن

لرواية، كما أن حج ية  مث وضعوا على هذا األساس قاعدة أخرى تقول: إن حجية (القرآن) ثبتت 
لرواية   . (احلديث) ثبتت 
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 . مث خرجوا بنتيجة: إن التشكيك يف (حجية احلديث)، يعد تشكيكا يف (حجية القرآن)

لفكر اإلسالمي، ظهرت بعد تفرق املسلمني إىل فرق عقدية  إن هذه املصيبة الكربى، اليت حلت 
م كتاب هللا، هذا الذكر احلكيم، الذي بّني   :للناس مجيعا ما يلي وتشريعية، وبعد أن هجرت قلو

  :أوًال 
سور   حفظ  أو  بسوء،  أحد  ميّسها  أن  من  املصحف  أوراق  حفظ  معناه  ليس  (الذكر)  حفظ  أن 

ة هلا  .القرآن من أن يقلدها أحد، ويكتب سورا مشا

على   وأطلقوا  القرآنية،  اجلمل  فيها  حياكون  مجال  وكتبوا  املصاحف،  (اإلسالم)  أعداء  حرق  لقد 
م األرض؟! إن    اسم (الفرقان احلق)كتاب من كتبهم   …، فهل شّل هللا أيديهم؟! هل خسف هللا 

 . كتاب (الفرقان احلق)، موجود على شبكات التواصل االجتماعي، إىل يومنا هذا

  ا: نيً 
توا مبثل سور القرآن، ومل يستطيعوا، مل يكن  إن هللا تعاىل عندما طلب من أهل اللسان العريب أن 

ق عدم  بسبب  تقل ذلك  على  م  فعل  يدر اخلاص، كما  م  سلو صياغتها  وإعادة  القرآنية،  اجلمل  د 
 ! أصحاب (الفرقان احلق)

توا (مبثلها)، واملثلية هنا  م يعلمون، أن املطلوب ليس فقط تقليد اجلمل، وإمنا أن  إن السبب: أ
رآنية)، والفرق كبري، بل ال وجه  ال تشمل فقط اإلتيان مبثل (اجلملة القرآنية)، وإمنا أيضا مبثل (اآلية الق

 .َوَلْن تـَْفَعُلوا) - للمقارنة أصال، لذلك قال تعاىل: (فَِإْن َملْ تـَْفَعُلوا 

  ا:لثً 
إن العالقة بني (الرسول)، و(القرآن)، و(الكون)، منظومة متكاملة، يستحيل أن خيرتقها إنس وال 

ت القرآنية اليت جاءت تبّني هذه العالقة    :، قوله تعاىلجان، ومن اآل

َقْد « َيُكوَن  َأْن  َعَسى  َوَأْن  َشْيٍء،  ِمْن   ُ اهللَّ َخَلَق  َوَما  َواَألْرِض،  السََّمَواِت  َمَلُكوِت  ِيف  يَنظُُروا  أََوملَْ 
 ! اْقَرتََب َأَجُلُهْم، فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنوَن»؟

ٌني)، والكون (َمَلُكوِت السََّمَواِت َواَألْرِض)، والقرآن  تدبر العالقة بني الرسول (ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر ُمبِ 
 . (فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنوَن)

فهل يُعقل، أن يكون الذين نقلوا (حديث هللا)، الذي تشهد له هذه املنظومة الكونية احملكمة، هم  
ت (املصدر الثاين للتشريع)، مبدارسه   !املذهبية املختلفة؟الذين نقلوا مرو

يبني  القرآن  نزل  احلسية،  ت  اآل السالم،  عليه  حممد،  اخلامت  النيب  برسالة  املكذبون  طلب  عندما 
 :هلم، أن هذا القرآن، قد محل يف ذاته، اآلية الدالة على أنه من عند هللا، فقال تعاىل

ٌت ِمْن َربِِّه، ُقْل ِإمنََّ « َ َ َنِذيٌر ُمِبنيٌ َوقَالُوا َلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه آ َا َأ ، َوِإمنَّ ُت ِعْنَد اهللَِّ  »ا اآلَ

 :مث تدبر ماذا قال هللا بعدها

َّ أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم، ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى، لَِقوْ «  !؟»ٍم يـُْؤِمُنونَ أََو َملْ َيْكِفِهْم، َأ
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٢٢٤

مسألة   على إن  ت)،  (املرو هلذه  قدسية  إلعطاء  (القرآن)،  حبجية  ت)  (املرو حجية  مساواة 
ا    مستوى الفرق اإلسالمية املختلفة، بدعوى أن العامل املشرتك بينهما، هو (السند الروائي) …، إ

 :مصيبة كربى، يف حق الدين الذي ارتضاه هللا للناس مجيعا، وقال عنه

َتِغ َغْريَ اإلِ «  » ْسالِم ِديناً، (فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه)، َوُهَو ِيف اآلِخَرِة ِمْن اْخلَاِسرِينَ َوَمْن يـَبـْ

 :فأي إسالم سيقبله هللا تعاىل

حسب  أم  السنة)،  (أهل  مرجعيات  حسب  القرآن)،  (مجع  ت  مرو على  قام  الذي  اإلسالم 
 !مرجعيات (الشيعة)؟

  .أفال يتدبرون … أفال يتفكرون .... أفال يعقلون

 معلومات: 

 :علوم القرآن *

لقرآن الكرمي، سواء كانت خادمة له، أو دل القرآن على مسائلها   أنواع املعارف والعلوم املتصلة 
وأحكامها، كعلم التفسري، والناسخ واملنسوخ، وأسباب النزول، والناسخ واملنسوخ…، ولكل فرقة من  

ا  .الفرق اإلسالمية، العلوم اخلاصة 

 :للتشريعاملصدر الثاين * 

نظر  يوح فإذا  أحكامه،  ويستكمل  القرآن،  ليفسر  نزل  أنه  فرقة،  أئمة كل  يّدعي  إىل    ن، 
ا وحي من هللا، وجد بينهم اختالفا كبريا ت اليت نسبها الرواة إىل النيب، على أساس أ  . الروا
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٢٢٥

 السنة النبوية حقيقة قرآنية في عصر النبوة

 قبل ظهور الفرق والمذاهب المختلفة 

نصوص  « بلّـغ  الذي  أن  اليقني،  علم  يعلم  تعاىل،  هللا  لكتاب  الدارس  هللا  إن  رسول  هـو  ته،  آ
هذا   ت  آ من  آية  يقـيم كل  وهو  هللا،  رسول  اإلنسان  يرى  ت،  اآل هذه  تدبر  خالل  ومن  حممد، 
الكتاب، سلوكـا عمليا يف واقع حياتـه، اخلاصة والعامة. وإذا كانت «السنة» هي الطريقـة املطـردة، اليت  

يجب أن تكون النصوص اليت تستقى  ال تتخلف، كما أمجعت على ذلك معاجم اللغة (مادة سنن)، ف
  .»منها، أيضا حقا ال تتخلف

قرآنية   حقيقة  النبوية  «السنة  موسوعة  من  األول  اجلزء  مقدمة  بدأت  الفقرة،  ظهور    - ذه  قبل 
م)، تقدمي األستاذ/ الدكتور عبد الصبور شاهني، حيث قال يف  ٢٠٠٥الفرق واملذاهب املختلفة»، (

 :مقدمته

ليف هذا الكتاب، طبقا لفكرته عنإن اجلهد الذي بذل «   «تفعيل   ه الدكتور حممد مشتهري يف 
النص القرآين»، مل يسبق أن بذل مثله مؤلف صاحب فكرة بناءة كهذه الفكرة، وإنه ليستحق أن يهنأ 

 » .مبا حالفه من توفيق هللا وعونه

مصطلح  وسأه بتحرير  املقال،  هذا  يف  أو  )السنة(تم  أصابه،  لبس  من كل  معناه  ،  عن  احنراف 
  .القرآين واللساين

بتة، ال تتخلف، وسلوك وتصرفات عملية، حتدث يف واقع احلياة…،  إن (السنة)، طريقة أداء 
  .وليست نصا يُتلى على الناس، ويُدّون يف الكتب

فاعلية   عليها  قامت  اليت  الثابتة  القوانني  تعين  ا  فإ تعاىل،  هللا  إىل  (السنة)  أضيفت كلمة  فإذا 
 :رساالت اإلهلية، وفاعلية أمساء هللا احلسىن يف هذا الوجود، يقول هللا تعاىلال

) ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمن « ُ َلُه (ُسنََّة اهللَِّ   »قـَْبلُ  مَّا َكاَن َعَلى النَِّيبِّ ِمْن َحرٍَج ِفيَما فـََرَض اهللَّ
َ َلُكْم، « ُ لِيـَُبنيِّ ُ َعِليٌم َحِكيمٌ يُرِيُد اهللَّ  »َويـَْهِدَيُكْم (ُسَنَن) الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم، َويـَُتوَب َعَلْيُكْم، َواهللَّ

َ َلُكْم)، وهو الذي يهديهم إيل سنن   لِيـَُبنيِّ  ُ إن هللا تعاىل هو الذي يُبّني للناس شريعتهم: (يُرِيُد اهللَّ
ِمن   الَِّذيَن  ُسَنَن  إىل األولني: «َويـَْهِدَيُكْم  ويتحول  الباطل،  هللا)  (بيان  خيرتق  أن  ويستحيل  قـَْبِلُكْم»، 

م ت) مذهبية، ختضع لتصحيحات البشر وتضعيفا   .(مرو
الذي  (رسالته)،  لـ  الثابت  الدائم  البالغ  تعين  ا  فإ (الرسول)،  إىل  (السنة)  أضيفت كلمة  وإذا 

ت مذهبية، ألن (ال رسول) وهو يف مقام البالغ عن هللا، يستحيل أن خيرتقه الباطل، ويتحول إىل روا
 :يكون يف مقام (العصمة)، فاهلل تعاىل يقول

ُ يـَْعِصُمَك َ أَيـَُّها الرَُّسوُل، (بـَلِّْغ َما أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك)، َوِإن ملَّْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت (رَِسالََتُه)، َوا « هللَّ
 . »ِمَن النَّاسِ 
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هلا، إن   هللا  حبفظ  حمفوظة  اتباعها،  الناس  وأمر  للناس،  يبلغها  أن  (رسوله)  هللا  أمر  اليت  (الرسالة) 
 :وهذه (سنة هللا) مع رسله، أن يعصمهم من الناس، يقول هللا تعاىل

َها َوِإًذا الَّ يـَْلبَـثُوَن ِخَالفَ  « (ُسنََّة) َمن  - َك ِإالَّ قَِليًال َوِإن َكاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اْألَْرِض لُِيْخرُِجوَك ِمنـْ
 » .َقْد أَْرَسْلَنا قـَبـَْلَك ِمن (رُُّسِلَنا) َوَال جتَُِد (ِلُسنَِّتَنا) َحتِْويًال 

 .إن (سنة الرسل)، ال تتبدل، وال تتحول، عن (سنة هللا): «َوَال جتَُِد ِلُسنَِّتَنا َحتِْويًال 

  ؟! (الرسل) عن هللا، إىل بالغ احملدثني عن الرواةفهل ميكن أن تتحول (سنة هللا) مع رسله، وبالغ 
أحداث   مع  (الوحي)،  أي  (النبوة)،  فاعلية  تعين  ا  فإ (النيب)،  إىل  (السنة)  أضفنا كلمة  إذا  أما 

التنزيل واكتمال الدين)، هذه الفاعلية املرتبطة ارتباطا وثيقا ببشرية (النيب)، هذا املقام   ومواقف (عصر
  :للعتاب، والتوجيه، والتصحيح…، فتدبر الذي خيضع فيه (النيب)

) ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قـَْبُل، وَكَ « َلُه، (ُسنََّة اهللَِّ  ُ ) ِمْن َحرٍَج ِفيَما فـََرَض اهللَّ اَن أَْمُر  مَّا َكاَن َعَلى (النَِّيبِّ
  »اهللَِّ َقَدرًا مَّْقُدورًا

) َأن يـَُغلَّ  َوَمن « َِْت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َوَما َكاَن (لَِنِيبٍّ  » يـَْغُلْل 

) َأن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثِخَن ِيف اْألَْرضِ «  »َما َكاَن (لَِنِيبٍّ

َتِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجكَ « ُ َلَك  تـَبـْ  »َ أَيـَُّها (النَِّيبُّ) ِملَ ُحتَّرُِم َما َأَحلَّ اهللَّ

اخلا (النبوة)،  تشريعات  عصرومن  ومواقف  حداث  يف   صة  األختني،  بني  اجلمع  حة  إ التنزيل، 
 ». نكاح واحد، قبل نزول آية التحرمي: «َوَأن َجتَْمُعوا َبْنيَ اْألُْخَتْنيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ 

إن ما شاء هللا أن يعلمه الناس، من تشريعات ومواقف وأحداث عصر (النبوة)، نزل به قرآن، كان  
 . يت يستقي منها (النيب) سنته املصاحبة له دوما، سلوكا عمليا على أرض الواقعهو املرجعية ال 

الرسول،  بطاعة  أمرت  اليت  القرآنية،  ت  اآل تُوظف  أن  تعاىل،  هللا  بدين  والعبث  اجلهل،  ملن  إنه 
ت) الفرق املختلفة، وإعطاء شرعية    واتباعه، واالقتداء به، والتحاكم إليه …، إلثبات حجية (مرو

ت قوله تعاىل  هلا، ن للتشريع، ومن هذه اآل  :كمصدر 

ُدوا ِيف أَنُفِسِهْم َحَرجاً ِممَّا  « نَـُهْم، ُمثَّ ال جيَِ َقَضْيَت، َفال َوَربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
 »َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 

ه مباشرة، مع من جاؤوا من بعده، وقال هلم فهل يعقل، أن يتساوى من عاصروا الرسول، ومسعوا من
  !الناس، إن الرسول قال؟

وهل يعقل، أن يتساوى من وجد يف نفسه حرجا من حكم الرسول، بعد أن مسعه منه مباشرة، مع 
 !من وجد يف نفسه حرجا من اجتهادات أئمة السلف، فقهاء وحمدثني ومفسرين؟

أ جعل  التفكري،  يف  العلمية  املنهجية  غياب  (السنة إن  مفهوم  حيّرفون  واملذهبية)،  (الُفرقة  نصار 
النبوية) عن معناه القرآين واللساين، ليصبح كل ما صدر عن (النيب) من قول أو فعل أو تقرير…،  
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حسب اجتهادات أئمة اجلرح والتعديل، (العقدية والتشريعية)، فهم الذين يُقّررون، ما هو ُسنة، وما 
 !!(النيب) ليس بسنة، مما نسبه الرواة إىل

تباع كتاب تشريعي مستقل عن كتاب   مر الناس،  إننا لو حبثنا يف القرآن كله، عن آية واحدة، 
جند،  فلن  النبوي)،  (احلديث  سم  أو  النبوية)،  (السنة  سم  (النيب)،  وفاة  بعد  املسلمون  يرثه  هللا، 

ت كثرية، تثبت أن املسلمني ال يرثون إال كتاب هللا    :وحده، ومنها قوله تعاىلوسنجد آ
َنا إِلَْيَك ِمْن (اْلِكَتاِب) ُهَو احلَْقُّ ُمَصدِّقاً ِلَما َبْنيَ َيَدْيِه ِإنَّ اهللََّ ِبِعَباِدِه خلََ «   ِبٌري َبِصٌري» َوالَِّذي أَْوَحيـْ

 َ َنا ِمْن ِعَباِد  » «ُمثَّ أَْوَرثـَْنا (اْلِكَتاَب) الَِّذيَن اْصَطَفيـْ

تعاىل   هللا  أورثنا إن  «مث  يقولون:  واملذهبية)  (الُفرقة  ودعاة  وأنصار  اْلِكَتاَب»،  أَْوَرثـَْنا  «ُمثَّ  يقول: 
 !الكتاب والسنة»، فإذا مل يكن ذلك تقّوال على هللا ورسوله بغري علم، فماذا يكون؟

 إنه ملن اخلطر الكبري على ملة (الوحدانية)، وعلى قدسية (النبوة)، وعلى حكمة (الشريعة)، وعلى
أمن البالد والعباد…، أن يتبع املسلمون مصادر تشريعية، مل حيفظها هللا تعاىل، ومل يشهد رسول هللا  
من ثوابت الدين اليت حيرم املساس  بعده، ويعتربها أئمة السلف،  تدوينها، وال اخللفاء الراشدون من 

ا يف  تسعى  اليت  اجلهادية،  للجماعات  سند  خري  فكانت  ينكرها،  من  ويكفر  فسادا، ا،  ألرض 
 !!وتسفك الدماء بغري حق، حتت راية التمسك بـ (الكتاب والسنة)

، وتُعرض   لقد شاهدت حفل تكرمي للمتفوقني يف حفظ القرآن، تقيمه بعض مدارس اللغات سنو
فيه مسرحيات، أبطاهلا من تالميذ هذه املدارس، ومعظم هذه املسرحيات، تقوم على تدعيم وترسيخ 

املذهبية)، يف قلوب التالميذ وأولياء األمور، بسبب توجهات أصحاب هذه املدارس،  مفهوم (الُفرقة و 
 !!الدينية السلفية 

حرية    ىآخر هذه املسرحيات، مسرحية تعكس ما حدث مؤخرا، من هجوم املؤسسات الدينية عل
مساس  يُعد  ذلك  ألن  السلف،  ئمة  املساس  بعدم  مشروطة  احلرية  هذه  إن  وقوهلم  الديين،  ا الفكر 

أئمة   دور  بتمثيل  التالميذ  من  فريق  فيقوم  لضرورة…،  الدين  من  معلوم  هو  ومبا  الدين،  بثوابت 
ملفكرين، واحلكم عليهم   الستهزاء  السلف، وفريق آخر يقوم بتمثل دور املفكرين، وتنتهي املسرحية 

  !بدخول مستشفى (اجملانني)، وسط تصفيق حار من أولياء األمور
هذه املدارس، أن هذا (القرآن) الذي    ، وأولياء األمور، وأصحاب ومديروتالميذفهل يعلم هؤالء ال

التخاصمية  املفاهيم  هذه  ومن  الديين،  الرتاث  هذا  من  بريء  حفظه،  يف  املتفوقني  بتكرمي  حيتفلون 
ريخ املذاهب (العقدية)، اليت دمرت خري   ا، ثوابت مذهبية، و التكفريية، وأن ثوابت الدين اليت يّدعو

  ). كن لقوم (يعقلون)، لقوم (يعلمونأمة أخرجت للناس، خري شاهد على ذلك، ول
طبعا، سيخرج علينا أنصار (الُفرقة واملذهبية)، رافعني سالح (إنكار السنة)، مستندين إىل شبهة 
ت (السنة)، هي اليت جاءت بتفصيالت الصالة، فإذا أسقطناها، أسقطنا ركنا   واهية تقول: إن مرو

 .رئيسا من أركان اإلسالم، وهي شبهة واهية 

(ال (العقدية إن  ا  توجها لتدعيم  فرقة  كل  تتخذه  مذهبيا،  روائيا  ترا  ليست  النبوية)،  سنة 
عصر (فعيل (الرسول) للنص القرآين، يف  والتشريعية) املختلفة، وإمنا هي (حقيقة قرآنية)، قامت على ت
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٢٢٨

العلم)التنزيل م  إمكا وفق  العصور،  مر  على  القرآين،  النص  لذات  املسلمني  وتفعيل كافة  ية ، 
 .واملعرفية 

) َلَوَجُدوا ِفيِه (اْخِتَالفًا َكِثريًا) «  » أََفَال يـََتَدبـَُّروَن (اْلُقْرآَن) َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد (َغْريِ اهللَِّ

 :معلومات

  مقام (العصمة):  *
لرسول، وكما حفظ هللا  ا، أو  مقام حفظ ووقاية، يضمن تبليغ رسالة هللا للناس، دون املساس 

  !الرسول، حفظ رسالته، القرآن الكرمي، فهل حفظ هللا كتا تشريعيا غري القران؟

  إنكار (السنة): * 
مصطلح هالمي، ال تستطيع أن متسك به، يرفعه أتباع كل فرقة، يف وجه املخالف هلا، إذا أنكر  

الذين شهدوا هلم (حديثا) من أحاديثهم، اليت نسبوها إىل رسول هللا، أو أساء إىل سرية صحايب، من  
 !!لعدالة 

  عندما تكون الصالة حجة من يسفكون الدماء بغير حق

طبعا، سيخرج علينا أنصار (الُفرقة واملذهبية)، رافعني سالح (إنكار السنة)، مستندين إىل شبهة  «
ت (السنة)، هي اليت جاءت بتفصيالت الصالة، فإذا أسقطناها، أسقطنا ركنا   واهية تقول: إن مرو

  » .رئيسا من أركان اإلسالم..، وهي شبهة واهية 
  .يف عصر النبوة) -(السنة النبوية حقيقة قرآنية  ختمت مقايل:السابقة ذه الفقرة 

هللا  يُبّني  ومل  القرآن،  يف  الصالة  أداء  لكيفية  تفصيل  يرد  ومل  الصالة،  قام  املسلمني  هللا  أمر  لقد 
إب عن  الكيفية  هذه  ورثوا  العرب  أن  هلم تعاىل  تكن  مل  قوم،  يف  النيب  بُعث  فقد  السالم،  عليه  راهيم، 

  :عبادة وال تكليف وال صالة…، قال تعاىل يف سورة السجدة، وسورة يس
ُهم مِّن نَِّذيٍر مِّن قـَْبِلَك َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدوَن» « َ   لِتُنِذَر قـَْوًما مَّا َأ

ُؤُهْم  َ   » فـَُهْم َغاِفُلونَ «لِتُنِذَر قـَْوًما مَّا أُنِذَر آ
إذن فالصلوات اخلمس، اليت يؤديها املسلمون، منذ عصر الرسالة وإىل يومنا هذا، ال شك أن النيب  
قد تعلم كيفية أدائها، مث علمها ألصحابه، ونقلها عنهم املسلمون مجيعا، دون أي خالف حول كيفية 

  .أدائها، وال حول أمسائها، وال مواقيتها…، مع تفرقهم وختاصمهم
  فكم كان عدد املسلمني الذين صلوا مع رسول هللا (الصلوات اخلمس) يف عصر الرسالة؟! 

ا، على مستوى مجيع الفرق واملذاهب اإلسالمية    ؟! مث كم عدد املصلني الذين ُيصلو
  ! وهل جلأ أب أو أم إىل كتاب، يُعلم منه أطفاله كيفية الصالة؟ 
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لتقليد واحملاكاة، عرب  لقد تعلم املسلمون كيفية أداء ا ، قبل أن  منظومة التواصل املعريفلصالة، 
تولد أمهات كتب (األحاديث)، وقبل أن تظهر أمهات كتب (املذاهب الفقهية) املختلفة، لذلك كان  

  !!من املستحيل، أن ُخترتق هذه املنظومة األممية التعبدية، عرب رحلتها من عصر النبوة، وإىل يومنا هذا
(الُفرقة واملذهبية)، ومجيع املؤسسات واجلماعات واألحزاب الدينية، اليت قامت على   ولكن أنصار

واملكمل  املبني  الثاين  الوحي  هي  (السنة)،  ت  مرو وأن  وسنة)،  (كتاب  اإلسالم  مرجعية  أن  أساس 
م العقدية  ت)، وإال سقطت توجها ألحكام القرآن…، هؤالء يستحيل أن يتخلوا عن هذه (املرو

  !!ريعية من قواعدهاوالتش
(املذهبية)،  م  مرو إنكار  نفسه  له  تسول  من  وجه كل  يف  التكفري،  سالح  يرفعون  ذهبوا  لقد 
ت) هي اليت أتت بكيفية أداء العبادات، وعلى رأسها  م الفقهية، بدعوى أن هذه (املرو واجتهادا

  !!الصالة، فمن أنكرها أنكر الصالة، وخرج من ملة اإلسالم
ت) هي اليت جاءت بتفصيالت الصالة، فإذا أسقطناها أسقطنا اإلسالم؟فهل فعال    !هذه (املرو

  :أقول
  :أوًال 

عرب  أدائه،  على كيفية  املسلمون  وأمجع  العبادات،  أحكام  من  القرآين)  (النص  أمجله  ما  إن كل 
حمل خالف  (منظومة التواصل املعريف)، واجب االتباع، وما عداه فهو من مباح، وال يصح أن يكون  

وركوع  قيام  من  الصالة،  مقاصده، كأصول  من  مقصدا  أو  قرآنيا،  نصا  خيالف  مل  ما  املسلمني،  بني 
ا    .وسجود…، اليت ال تصح الصالة إال 

  ا: نيً 
عن النص القرآين (أقيموا  مستقالً  تشريعياً  نصاً  ا  العملي للصالة، ليست ىف ذا األداء  إن كيفية 

ه وإمنا  (مجيعا)   يالصالة)،  املسلمون  تعلمها  أحكام،  من  (النص)  هذا  أمجله  ملا  العملية،  الصورة 
العمل (التواتر  بـ  أو  املذهبية،  (احلديث)  أمهات كتب  بدراسة  وليس  واحملاكاة،  املذهيب،  يلتقليد   (

  !!وتفصيل ذلك يف كتب الفقه املقارن
  ا:لثً 

ت الصالة) ىف مسند اإلمام أمحد (ت    .رواية ١٧٤٩هـ)  ٢٤١لقد بلغت (مرو
  .رواية ١١٤٠هـ)  ٦٠٦وبلغت يف جامع األصول البن األثري، (ت 

  .رواية  ٤٧٠١هـ) بلغت  ۹۷٥ويف كنز العمال، البن حسام الدين اهلندى، (ت 
ت) املذهبية، قامت  ت، والذي يعين أن هذه (املرو ريخ الوفاة، والتباين ىف عدد الروا فالحظ 

والتعديل، والتصحيح والتضعيف، عرب القرون…، فهل هذه هي (السنة النبوية) على مدارس اجلرح  
  ! اليت يكفر منكرها؟
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ا حجة يف بيان كيفية أداء الصالة، هي رواية (املسيء يف صالته)،   إن الرواية الوحيدة، اليت يعتربو
ا جاءت لتنصر مذهبا فقهيا على مذهب آخر، فاملذهب احلنفي يرى عدم و  جوب قراءة  والغريب أ

ا، فجاءت هذه الرواية لتنصر املذهب احلنفي…،  الفاحتة يف الصالة، واملذاهب األخرى ترى وجو
  !فهل هذه هي (السنة النبوية)، اليت يكفر منكرها؟

إذن فأين جند (السنة النبوية)، املبينة ألحكام الصالة، وسط هذه الصراعات واخلالفات والفتاوى 
إذا كان النيب، عليه السالم، قد وزع حديثه على احملدثني، والفقهاء، وأعطاهم الفقهية التكفريية، إال  

  !!حرية التعامل معه، واختيار ما يوافق توجه كل واحد منهم، (العقدي والتشريعي)
ت (الصالة)، عند مجيع الفرق واملذاهب املختلفة، ما هي إال أخبار استفاضت بني   إن كل مرو

ال يقل عن قرن ونصف قرن من عصر الرسالة، حىت جاء عصر التدوين،   رواة هذه الفرق، خالل ما 
  .بعد أن ظهرت املذاهب الفقهية املتخاصمة املتقاتلة، والفتاوى التكفريية للمخالفني للمذهب

  :لقد سأل ابن تيمية (يف كتاب الفتاوى)
  ! آخره؟عن أقوام يؤخرون صالة الليل إىل النهار ألشغال هلم من زرع….، إىل * 

  فأجاب: 
بوا والتزموا أن يصلوا   الوقت ألزموا   يفجيب قتلهم عند (مجهور العلماء)، بعد أن يستتابوا، فإن 

م   لصناعة أو الصيد أو غري ذلك فإ ذلك، وإن قالوا ال نصلى إال بعد غروب الشمس، الشتغاهلم 
  .يقتلوا
  !ج بدكانه؟وعن رجل جار للمسجد، ومل حيضر مع اجلماعة الصالة، وحيت* 

  فأجاب: 
ب وإال قتل   . فإن كان ال يصلى فإنه يستتاب، فإن 

  !مسألة صالة السفر؟  ، يفيمن خالف مذهبه الفقهيوعن رأيه ف  *
  فأجاب: 

ب وإال قتل   » «يستتاب قائله، فإن 
خري الصالة عن موعدها، وال مع االنشغال بغريها عنها، ولكن هللا تعاىل مل يرتب   أ لست مع 

  !!ذلك عقوبة دنيوية على 
راقة دم  الدين)، فعند حديثه عن  يفإىل (البدع  الداعيمث انتقل ابن تيمية إىل دائرة أوسع، فحكم 

  :اجلهاد قال
يف فساده  يندفع  مل  إىل   ومن  والداعي  املسلمني»،  جلماعة  مثل «املفرق  قُتل،  لقتل،  إال  األرض 

  .الدين البدع يف
م  مستند كل  هي  الفتوى،  هذه  إمام إن  هو  إمامهم  وأن  املسلمني)،  (مجاعة  م  أ اعتقدوا  ن 

الناجية)  (الفرقة  هي  فرقتهم  وأن  احلق،  املذهب  هو  مذهبهم  وأن  املؤسسات   املسلمني،  من   ،…
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واحد، هو حتقيق   واجلماعات واألحزاب الدينية، (اجلهادية وغري اجلهادية)، فكلها تسعى إىل هدف
  !!حلم اخلالفة اإلسالمية يف األرض

قي اجلماعات إىل  لذلك إذا متكنت إحدى هذه اجلماعات من حكم بلد من البلدان، ستسارع 
وتشتعل   دمائهم،  يف  تسري  املذهيب  والتكفري  التخاصم  أزمة  تبدأ  مث  ا،  نصر وإىل  إليها،  االنضمام 

  !!الطائفية بينهم، وُتسفك الدماء بغري حق، كما حدث من قبل يف أفغانستان 
مج تعتقد كل  يصبح عندما  القتل،  تستحق  اجلماعات  من  وغريها  املسلمني)،  (مجاعة  ا  أ اعة 

يف  املخالف  متكني  لعدم  وإمنا  احلكم،  إىل كرسي  الوصول  أجل  من  سياسيا،  صراعا  ليس  الصراع 
، وليبيا، واليمن…، خري شاهد على  املذهب من حكم البالد، وما حيدث اليوم يف العراق، وسور

  !!ذلك
«الدا قتل  عن  عليها  أما  تعلق  اليت  املذهبية،  (الشماعة)  هي  فهذه  الدين»،  ىف  البدع  إىل  عي 

ا الضطهاد وتعذيب وقتل املخالفني هلا يف   (السلطة الدينية) احلاكمة للبالد، على مر العصور، مربرا
ريخ املذاهب الفقهية، لذلك يستحيل أن تتنازل هذه (السلطة الدينية) عن  املذهب..، واقرؤوا جيدا 

ا، وال عن األحكام الفقهية املستنبطة منها، وإال سقطتمر    !!و
ت السنة (املذهبية)، محلت أحكاما ما أنزل  إن منظومة األحكام الفقهية، اليت قامت على مرو
ت  آ لبعض  طلة  ويالت  وكلها  هللا،  يف كتاب  هلا  أصل  ال  مقدسة  وعقائد  سلطان،  من  ا  هللا 

ت هذه (السنة)، وبفتاوى أئمة املذاهب الفقهية الذكر احلكيم، حمكومة مبر    !!و
(حبكمها  اإلسالمية  اخلالفة  عودة  أجل  من  واجلهاد  عيسى،  وبعثة  املنتظر،  املهدي  عقيدة  إن 
مساجد   يف  االنتحارية  والتفجريات  املسلمني،  جلماعة  املفارق  وقتل  والزاين،  الزانية  ورجم  العضود)، 

ا من سلطان…، املخالفني للمذهب، كما حيدث   اليوم، وغريها من مئات الفتاوي اليت ما أنزل هللا 
  !!خطوط محراء حيرم االقرتاب منها

طبعا، سيخرج علينا أنصار (الُفرقة واملذهبية)، رافعني سالح (إنكار السنة)، ولكن هذه املرة ليس 
غشاوة على القلب، بسبب (حجة) الصالة، وإمنا بسبب هم أنفسهم ال يعلمونه، ذلك أن (املذهبية)  

 !!ال جتعل صاحبه يُبصر احلق

  لذلك أقول: 
فقهاء   دّون  وسواء  يدّونوها..،  مل  أم  الكتب،  أمهات  يف  الصالة)  ت  (مرو احملدثون  دّون  سواء 
املذاهب املختلفة أحكام الصالة أم مل يدّونوها..، فإن املسلمني كانوا ُيصّلون، كما صلى رسول هللا 

 !!يوم الدينوصحبه، وسُيصّلون إىل 

  »َوِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ َختُْرُصونَ  - ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ  - َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا «
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  :معلومات

اليت  *    ،… واخلربات  العملي،  األداء  وكيفيات  املعارف،  ا،  أقصد  املعريف:  التواصل  منظومة 
عرب   ا  حلقا نص تواصلت  وجود  بشرط  مجيعا،  املسلمني  بني  انقطاع  وال  خالف  غري  من  العصور، 

  .قرآين جممل، ُحييلنا على هذه املنظومة 
التواتر العملي: ليس تواصال (أمميا)، وإمنا تواصل (مذهيب)، بني أتباع فرقة من الفرق، أو مذهب *  

يت تواترت مذهبيا، فهي حمل  من املذاهب، كمسألة رفع اليدين يف الصالة..، وكل أحكام الصالة ال
  .خالف بني احملدثني والفقهاء

  

  !هل الطاعة للرسول، أم للمحدثين؟

هذا  اإلهلي املثبت لصدق  على الربهان  وإمنا  االدعاء،  على  تقوم  ال  إن ُحجية الرساالت اإلهلية، 
ولقد   بـ  االدعاء.  حممدا  النبيني  خامت  هللا  قرآنية (بعث  صدق  )آية  تثبت  هللا،  )نبوته(،  عن  وبالغه   ،

الرسالة، وكان من الطبيعي أن وهذه (اآلية) هي كتاب يُتلى بني الناس، قام (النيب) بتفعيله يف عصر  
 .مر هللا املعاصرين لـلنيب أن يطيعوه، ألنه القائم على تنفيذ أحكام هذا الكتاب بينهم

فهل كانت املرجعية املدونة يف عصر الرسالة، اليت تستمد منها أحكام الشريعة اإلهلية، واليت أمر هللا 
كتا واحدا، هو القرآن الذي بني أيدينا اليوم، أم كانت  املؤمنني بطاعة هللا ورسوله فيها..، هل كانت  

أتباع   عند  املوجودة  احلديث،  أمهات كتب  بني  اليوم  املوزعة  النبوية)،  و(األحاديث  القرآن،  كتابني: 
  !الفرق واملذاهب املختلفة؟

اخلالف  وإمنا  رسالته،  هللا  عن  املبلغ  فهو  حياته،  يف  الرسول)  وجوب (طاعة  على  خالف  ال    إنه 
 .حول مفهوم (طاعة الرسول) بعد وفاته، فتعالوا نتعرف على حقيقة هذا املفهوم، يف السياق القرآين

 :لقد جاء األمر بـ (طاعة الرسول)، يف السياق القرآين، على النحو التايل

  األول: - 
ت الكتاب«(َأِطيُعوا) اهللََّ َوالرَُّسوَل»، فاهلل تعاىل هو منزل الكتاب، والرسول املبلغ   .آل

  الثاين:  - 
تنفيذ   على  القائم  هو  والرسول  الكتاب،  منزل  هو  تعاىل  فاهلل  الرَُّسوَل،  َو(َأِطيُعواْ)  اهلّلَ  «(َأِطيُعواْ) 

  :)٥٩أحكام الكتاب، يقول هللا تعاىل يف سورة النساء (
الرَُّسوَل وَ  اهلّلَ َوَأِطيُعواْ  َأِطيُعواْ  أُْوِيل اَألْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل  «َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ 

  .»…اهللِّ َوالرَُّسولِ 
وذلك   هللا،  شريعة  تنفيذ  على  القائم  (الرسول)  وطاعة  املشرع،  (هللا)  طاعة  بني  التفريق  جيب  إنه 

  :على النحو التايل
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  املرجعية التشريعية:
  .اإلميان والتصديق حبجية (كتاب هللا) على العاملني«َأِطيُعوا اهللََّ»، وتعين 

  واملرجعية التنفيذية:
  .«َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر ِمْنُكْم»، وتعين القائمني على تنفيذ أحكام الكتاب

عتبارهم   بعون للرسول يف إدارة شئون البالد،  م  ونالحظ عدم إضافة الطاعة لـ (أويل األمر)، أل
  .اجلهة التنفيذية والرقابية 

ولذلك عند التنازع، يكون الرد إىل هللا، ألنه سبحانه املشرّع، (َوالرَُّسوِل) ألنه القائد العام، القائم 
يُفهم أن للرسول شريعة مستقلة عن شريعة  تنفيذ شريعة هللا، ومل يقل (وإىل الرسول)، حىت ال  على 

  !!هللا، يُطاع فيها
  الثالث:  - 

  :)٥٤«(َوَأِطيُعوا) الرَُّسوَل»، يقول هللا تعاىل يف سورة النور (
  »َوأَِقيُموا الصََّالَة َوآتُوا الزََّكاَة (َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل) َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ «

الذي السياق  ألن  وذلك  وحده،  الرسول)  (طاعة  بـ  فيها  هللا  أمر  اليت  الوحيدة،  اآلية  هي   هذه 
  :يتحدث عن موقف املنافقني من رسول هللا، وهذا ما نفهمه من قوله تعاىلوردت فيه، 

نـُْهم مُّْعِرُضونَ « نَـُهْم ِإَذا َفرِيٌق مِّ   »َوِإَذا ُدُعوا ِإَىل اهللَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ
الشري نَـُهْم)، ومل يقل (ليحكما بينهم)، لبيان أن املنفذ ألحكام  بـَيـْ تعاىل (لَِيْحُكَم  عة اإلهلية، فقال 

  !!على أرض الواقع، هو رسول هللا
  والسؤال:

أو   املرء  إسالم  عليها  يتوقف  واليت  قومه،  بني  يعيش  وهو  الرسول)،  (طاعة  حتقق  يستوي  هل 
املتخاصمة، كل   واملذاهب  الفرق  ت)  (مرو من  نقلوه  فيما  و(احملدثني)،  الرواة  طاعة  مع  كفره..، 

  ؟!العقدية والتشريعية حسب ثقافته ومعارفه وتوجهاته 
رين للرسول، هؤالء الذين كان إن األمر بـ (طاعة الرسول)، يف السياق القرآين كله، خيص املعاص

م (السماع) منه، وتنفيذ أمره، تدبر قوله تعاىلم   :كا
  »  َتْسَمُعونَ َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه َوال تـََولَّْوا َعْنُه َوأَنـُْتمْ «

على أن األمر بطاعة الرسول خاص مبن   هو الربهان القاطع،  إن قوله تعاىل: «َوأَنـُْتْم َتْسَمُعوَن»، 
  .عاصروه، ألنه ال يُعقل أن يكون املقصود: وأنتم تسمعون الرواة واحملدثني

  :) من سورة النساء٦١مث يقول هللا تعاىل يف اآلية (
ُ َوِإَىل الرَُّسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقَني َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوداً َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعا«   »َلْوا ِإَىل َما أَنَزَل اهللَّ
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إن قوله تعاىل: «ِإَىل َما أَنَزَل اهللَُّ»، حيصر موضوع الطاعة يف «املنزل»، أي يف القرآن، ألنه ال دليل 
 .رسوله كتا غري القرآن يف كتاب هللا، يثبت أن هللا تعاىل أنزل على 

وقوله تعاىل: «َوِإَىل الرَُّسوِل»، يشري إىل (السلطة التنفيذية) القائمة على تنفيذ أحكام الكتاب بني 
  ):٦٣قوله تعاىل بعدها (اآلية  الناس، كما يشري إىل أن (طاعة الرسول) طاعة حضورية، وهذا ما بينه

ُهْم َوِعْظُهمْ «*    »فََأْعِرْض َعنـْ
  عرض رسول هللا عن املنافقني بعد وفاته؟!فكيف يُ 

وكيف يكون املعرض، أو املنكر لـ (األحاديث) اليت نسبها رواة الفرق املختلفة إىل الرسول، يكون  
  !معرضا أو منكرا أو عاصيا ألمر الرسول يف حياته؟

يس، هو  إن مجيع (األحاديث) املنسوبة إىل الرسول، واملدونة يف أمهات الكتب، كان مصدرها الرئ 
(الرسول وصحبه)، مث عندما جاء عصر التدوين، بعد قرن ونصف قرن من وفاة النيب، مل يكن هذا 

  . املصدر موجودا، لرياجع هذه (األحاديث)، وحيذف منها ما افرتاه الرواة على هللا ورسوله
تعالوا إىل   تعين  تعالوا «ِإَىل الرَُّسوِل»  أن  يّدعي (احملدثون)  فكيف  وأمهات كتب إذن  (احملدثني)، 

  . (احلديث)، و(اجلرح والتعديل)، للفرق واملذاهب املختلفة 
ت (   :)٦٥ - ٦٢مث تعالوا نتدبر هذه اجلمل، اليت وردت يف سياق اآل

ُهْم »، « َوِعْظُهمْ « ال َوُقْل َهلُْم »، « َواْستَـْغَفَر َهلُْم الرَُّسوُل»، مث ق«  »، ُمثَّ َجاُءوَك »، « فََأْعِرْض َعنـْ
  :تعاىل بعدها

ُدوا ِيف أَنُفِسِهْم َحَرجاً ِممَّا  *   نَـُهْم ُمثَّ ال جيَِ َقَضْيَت  «َفال َوَربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
   .َوُيَسلُِّموا َتْسِليمًا»

ت (احملدثني)، حمل شخص الرسول، املخاطب يف هذا السياق القر    !آين؟هل ميكن أن حتل مرو
به  قضي  الذي  احلكم  ليشمل  و(َقَضْيَت)…،  (ُحيَكُِّموَك)،  اخلطاب  ضمري  ميتد  أن  ميكن  هل 

  ؟! (احملدثون)، بصحة أو عدم صحة (األحاديث)، حسب مذاهبهم يف اجلرح والتعديل
ت) املنسوبة إىل  »، أمام هذا الكم اهلائل من  مث كيف يتحقق قوله تعاىل: «َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً  (املرو

  ؟! رسول هللا، اليت إن صحت عند فرقة، مل تصح عند أخرى
م  توجها خلدمة  الرسول)،  (طاعة  بـ  األمر  يُوظّفوا  أن  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أئمة  أراد  لقد 
أمر   هو  الرسول)،  بـ (طاعة  األمر  أن  بدعوى  لـ (احملدثني)،  قدسية  يعطوا  وأن  والتشريعية،  بـ العقدية 

من  عن الصحابة (األحاديث)، فإذا كانت (طاعة الرسول)  نقلوا  هم الذين  م  أل (طاعة احملدثني)، 
  )!! (طاعة هللا)، فكذلك طاعة (احملدثني) من طاعة (الرسول
م أصال يعيشون داخل دائرة «ولكن الذي غاب عن أئمة الفرق واملذاهب املختلفة  وا الَِّذيَن فـَرَّقُ ، أ

»، فهل ميكن أن نقبل، أن تكون مصادرهم التشريعية، هي اليت محلت (األحاديث  ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً 
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ينكرها…، من  يكفر  واليت  االتباع،  واجبة  «  النبوية)  يتربأ  أن  رسوله،  هللا  أمر  فـَرَّقُ وقد  الَِّذيَن  وا ِمَن 
  :»، فقال تعاىلِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً 

َا أَْمُرُهْم ِإَىل اهللَِّ ُمثَّ يـُنَـبِّ «ِإنَّ   ُهْم ِيف َشْيٍء)، ِإمنَّ ئـُُهْم ِمبَا َكانُوا  الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً (َلْسَت ِمنـْ
  !يـَْفَعُلوَن»؟

هللا   معصية  أن  يُبّني  قرآنيا  نصا  فسنجد  القرآين،  السياق  وإىل  الرسالة،  عصر  إىل  عد  إذا  إننا 
(املواريث)، ورسول أحكام  بيان  سياق  يف  البيان،  هذا  جاء  وقد  النار،  يف  صاحبها  خيلد  (كفر)،  ه، 

  :فقال تعاىل يف سورة النساء
راً َخاِلداً ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنيٌ « َ   »َوَمْن يـَْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه 

الدين، اليت يتوقف عليها إسالم املرء أو كفره، األمر الذي ال    إذن، فطاعة هللا ورسوله، من أصول
جتاهلها (احملدثون)،   اليت  احلقيقة  هي  وهذه  الرسالة،  عصر  يف  إال  الرسول)  لـ (طاعة  لنسبة  يتحقق 
حىت تصبح مسألة الطاعة واملعصية يف أيديهم، هم الذين يقررون مىت تكون (طاعة الرسول)، ومىت  

  !!ب مذاهبهم يف اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيفتكون (معصيته)، حس
عصر  يف  (النيب)،  عن  الداللة،  قطعي  الثبوت،  قطعي  القرآين، كان  للنص  (النيب)،  تفعيل  إن 
يت   التنزيل، وال يُعقل، أن يتحول ما كان قطعي الثبوت عن (النيب)، إىل ظين الثبوت عن (الرواة)، مث 

نيا، يكفر من ينكره(احملدثون)، ويتخذوه مصدرا تشر    !!يعيا إهليا 
وجممل القول: إن علماء املسلمني مجيعا، ال ميلكون دليًال قطعي الثبوت عن هللا تعاىل، يثبت أنه 

نيا، يستكمل به ما نقص من أحكام القرآن   !! عز وجل أنزل على رسوله كتا تشريعياً 
م املرء أو كفره…، لذلك يستحيل أن  إن مسألة (طاعة) الرسول، أو (معصيته)، يتوقف عليه إسال

تكون هلا فاعلية إال يف حياة (النيب)، أما بعد وفاته، فإن الفاعلية تكون يف اتباع (النور) الذي أُنزل 
  :معه، وبرهان ذلك قوله تعاىل

  » أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحونَ فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُنزَِل َمَعُه  «

 :معلومات
  أمهات كتب احلديث:* 

عل يُطلق  اجلرح   ىمصطلح  يف  مذاهبهم  حسب  فرقة  أئمة كل  ا  دّو اليت  (األحاديث)،  كتب 
ا، أتباع الفرقة إىل يومنا هذا ثر    ! والتعديل، والتصحيح والتضعيف، واليت اشتهرت، و

  عصر التدوين:* 
توجهها  خيالف  الديين، الذي ال  الرتاث  اإلسالمية، بتدوين  اخلالفة  فيه  مسحت  الذي  هو العصر 

والت من  العقدي  قرن  عن  يقل  ال  ما  خالل  شفاهة،  مادته  واإلخباريون  الرواة  نقل  أن  بعد  شريعي، 
  .الزمن، من وفاة النيب
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  لهذا شق المسلمون عصا الطاعة وقاتلوا الخلفاء

ا  ،  )البيعة (، القائم على  )االنتماء املذهيب(التيارات الدينية املختلفة، هي    إن أكرب مصيبة ابتُليت 
  ). اخلروج يف سبيل هللاجلهاد و (، و)الوالء والرباء(، و)والطاعة السمع (و

ته، وإمنا ظهرت  ، ال عالقة هلا أصال بكتاب هللا، وال بتفعيل النيب)العقائد املذهبية (إن هذه    آل
أحداث   الكربى(بعد  ونصف  )الفنت  قرن  بعد  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أمهات كتب  يف  وُدّونت   ،

  . النيب، وأخذت مساحة كبرية من هذه الكتب، تصل إىل آالف الصفحاتالقرن من وفاة 
سم اإلسالم، وحتت  لذلك، فإن اجملرم احلقيقي وراء كل األعمال اإلرهابية، اليت حتدث يف العامل 

هللا   إال  إله  «ال  الدعوة  - راية  منابر  على  الناس  خياطب  آمنا،  يعيش  هللا»،  رسول  احمللية  حممد   ،
وحي سيف  والفضائية،  السنة (مل  م)إنكار  رقاب كل  على  يضعه  هذه ،  إنكار  أنفسهم  هلم  تسول  ن 

  ).العقائد املذهبية (
، وإال ما فعل!! وال بناء على فهم )اإلسالم(يفجر نفسه، ال يفعل ذلك من أجل    إن املسلم الذي

ت الذكر احلكيم، وإال ما فعل!! وإمنا يفعل السمع  (ذلك من أجل شيء مقدس عنده، وهو    واع آل
يعه على ذلك )والطاعة    . ألمري اجلماعة، الذي 

  :فإذا سألنا األمري: كيف تبيح قتل املسلمني بغري حق، وهللا تعاىل يقول
  «َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَأ»؟!

ت والفتاوى اليت تبيح له ذلك، وطبعا حسب  أخرج لك من خزانة مصدره الثاين   للتشريع، الروا
املنسوبة إىل   )األحاديث(ينتمي إليه، والقائم على عشرات    التكييف الشرعي للمذهب العقدي الذي

مر    :، ما ورد يف صحيح البخاري)األحاديث(لطاعة املطلقة لإلمام، ومن هذه النيب، اليت 
قال رسول هللا: «من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه،   عن عبد هللا بن عباس، قال:  - ١

  .فإنه من فارق اجلماعة شرباً فمات إال ميتة جاهلية»
عن عجرفة قال: قال مسعت رسول هللا يقول: «إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق   - ٢

لسيف، كائنا ما كان»   .أمر هذه األمة، وهي مجع، فاضربوه 
  : ت، قد محلت  فتعالوا نفكر سو مر املسلمني بطاعة   )السنة النبوية (إذا كانت هذه الروا اليت 

عائشة،  املؤمنني  أم  ومعهم  الصحابة،  ا كبار  يهتد  مل  فلماذا  مطلقة،  طاعة  األمور  ووالة  األمراء 
املسلمني، خليفة  وتركوا  الرادعة…،  اجليوش  أقوى  من  جيشا  ميلك  الذي كان  بن   ومعاوية  عثمان 

  !عفان، حياصره القتلة أربعني يوما، حىت قتلوه؟
وملاذا شقت السيدة عائشة عصا الطاعة، وخرجت جبيشها تطالب خليفة املسلمني علي بن أيب 

لقصاص من الذين قتلوا عثمان؟!   طالب 
استمرت إىل فهل املطالبة بدم عثمان، ميكن أن تكون مربرا شرعيا الشتعال املعارك الدموية، اليت  

  !يومنا هذا؟
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وهل من ماتوا من جيش السيدة عائشة ماتوا ميتة جاهلية؟! وهل إذا ضرب خليفة املسلمني علّي  
ت؟)السنة النبوية (اليت خرجت عليه، يكون متبعا لـ  كل الرقاب   !، حسب ما ورد يف هذه الروا

  :إذن حنن أمام إشكاالت كبرية وخطرية، ومنها
  :أوًال 

وكبار  كيف   عائشة،  املؤمنني  أم  وُسفكت  )الصحابة (تشارك  ما،  أ استمرت  دموية  معارك  يف   ،
جلنة (ر والرتصد، ومنهم  فيها الدماء عمدا مع سبق اإلصرا ، وهللا تعاىل يقول: «َوَما َكاَن  )مبشرون 
  ! ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَأ»؟

  ا: نيً 
ت الذين اشرتكوا يف أحداث    )احملدثون(كيف قبل   جلانبني، أال يُدخلهم  من ا  )الفنت الكربى(مرو

م، وال )اجلرح(ذلك دائرة    ! ، حسب ميزان اجلرح والتعديل؟)أحاديثهم(، فال تُقبل شهادا
  ا:لثً 

األلغام ماذا ستفعل املؤسسات الدينية الرمسية، مع أمهات كتب احلديث والفقه، اليت حتمل هذه  
املوقوتة: اإلمارة   والطاعة    - والبيعة    - واخلالفة    - والقنابل  سبيل هللا واجله  - والسمع   اد واخلروج يف 

وراء مجيع األعمال اإلرهابية، اليت حتدث يف العامل حتت راية «ال إله إال هللا   )القاتل الرمسي(…، وهي 
  ! حممد رسول هللا»؟ - 

  ا: رابعً 
ت السلفية، الذين يُّدعمون  ماذا ستفعل الدولة مع القنوات الفضائية، الذي تستضيف رموز التيارا

  بني املسلمني؟! )التخاصم والتكفري(أزمة 
أحد أقطاب الفكر السلفي، وعند حديثه عن الصراع بني السنة والشيعة فهل يُعقل أن خيرج علينا  

مرين: البالد اليت   يقول على إحدى هذه القنوات: «إذن حنن أمام صراع سين شيعي، لن ُحيل إال 
  ؟! »…  حتكمها أغلبية سنية تعترب الشيعة زي اليهود واملسيحيني، مواطنون هلم احلق يف كل احلقوق

الالفت   احلديث» والغريب،  «علم  دد  اليت  اخلطرية،  اإلشكاالت  هذه  من  للخروج  أنه  للنظر، 
ا املخرج من إشكال   لسقوط من قواعده…، ذهب أئمة السلف إىل آية يف سورة احلجرات، ظنوا أ
ملة  من  خيرجهم  ال  فعلوه  ما  وأن  والرتصد،  اإلصرار  سبق  مع  عمدا  بعضهم،  دماء  املؤمنني  سفك 

  :نهم صفة «اإلميان»، ألن هللا تعاىل يقولاإلسالم، وال خيلع ع
نَـُهَما»« -    َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
 - «   «فَِإن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى اْألُْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل أَْمِر اهللَِّ
ْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا»«فَِإن فَاَءْت  -  ِ نَـُهَما    فََأْصِلُحوا بـَيـْ
  »«ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  - 
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أصال جديدا من   ، ووضعوا)اجلرح(من دائرة    )الصحابة (مجيع    )أهل السنة (وبناء على ذلك أخرج  
امسه   الدين  الصحابة (أصول  الدين  )عدالة  أصول  مس  فقد  بسوء  مسهم  من  عليه ،  ُحيكم  وثوابته، 

  !!)عصمة األئمة (، وقالوا بـ )الشيعة (ذلك فعل لردة، وك
ها ال تتحدث مطلقا عن معارك دموية، وإمنا عن  فإذا ذهبنا إىل هذه اآلية، وتدبر سياقها، وجد

ما، وهذا ما صام)خ(، أي عن تنازع، عن  )اقتتال( ، قد تستمر ساعات على األكثر، ولكن ليس أ
نفهمه من قوله تعاىل حكاية عن موسى، عليه السالم: «فـََوَجَد ِفيَها َرُجَلْنيِ يـَْقَتِتَالِن»، أي يتعاركان 

  !! أليدي، بدليل أن موسى كان يستخدم يديه لفض هذا االشتباك 
، ولكنه يف هذه احلالة يكون قتال خطًأ، كما حدث مع )قتل (إىل    )االقتتال(صحيح، قد يتحول  

ليد جبمع أصابعهاموسى: «فـََو    !!َكَزُه ُموَسى فـََقَضى َعَلْيِه»، و«الوكز»: هو الضرب 
نَـُهَما»، وقوله بعدها: لقتل العمد، بدليل قوله تعاىل: «فََأْصِلُحوا بـَيـْ   إن سياق اآلية، ال عالقة له 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكْم    !!َواتـَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن»«ِإمنَّ
ولكن، إذا أصرت طائفة على التوسع يف «االقتتال»، وجتاوزت احلدود: «فَِإن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى 

  اْألُْخَرى»، فهنا على الدولة، «الطرف الثالث يف اآلية»، أن تتدخل:
» «فـََقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل  -     أَْمِر اهللَِّ
نَـُهَما»  -    «فَِإن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

نَـُهَما»، دليل على أن «االقتتال» مل يكن يف أصله مواجه   إن قوله تعاىل «فَِإن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ
ألسلحة القاتلة، كما حدث يف أحداث «الفنت الكربى»، ذلك أن املؤمنني ال يتعمدون سفك دماء 

  بعضهم أصال، فاهلل تعاىل يقول:
ًدا   ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه    - َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها    - «َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمِّ ً    - َوَغِضَب اهللَّ َوَأَعدَّ َلُه َعَذا

  َعِظيًما» 
لق عليها أئمة  لذلك، فإن آية سورة احلجرات، ال تصلح مطلقا، أن تكون هي «الشماعة» اليت يع

  .السلف واخللف، نتائج أحداث «الفنت الكربى»
إىل  املسلمني  فرقت  اليت  واملصائب  الفنت  وراء كل  الكربى»،  «الفنت  أحداث  نتائج  لقد كانت 
حاضن  مسجد  البالد  شوارع  من  شارع  يف كل  أصبح  حىت  دينية،  وأحزاب  ومجاعات  مؤسسات 

ديدا حقيقا ألمن للتطرف الديين، يتبع مؤسسة دينية، رمسية أو   ت ميثل  غري رمسية، األمر الذي 
  !!البالد والعباد، بل وألمن العامل

لسالح وحده، فهم يولدون كل يوم يف مجيع أحناء العامل،  إننا يستحيل أن نقضي على اإلرهابيني 
  !!فإذا استطعنا أن نقضي عليهم يف بلد، لن نستطيع أن نقضي عليهم يف العامل

فكر يدخل    )اإلرهاب(وب أن  يستحيل أن يقضوا على الشعوب، إذا آمنت هذه الشعواإلرهابيون  
م للناس على طبق من عسل،  القلوب، قبل أن يكون جسدا يتحرك بني الناس، وأن هذا الفكر يُقد

  !!قاتل، ال يظهر مفعوله إال بعد عقود من الزمن ) سم(بداخله 

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٢٣٩

دار تشريعات جريئة، حتاصر منابعه، وحتقق  يستحيل أن نقضي عليه، دون إص  )الفكر اإلرهايب(و
  :األهداف التالية 

أمهات كت  - ١ من  اإلرهايب  الفكر  جذور  ثوب  اقتالع  لبست  اليت  الديين،  الرتاث  السنة  (ب 
  . ، لتأخذ قدسية يف قلوب أتباع التيارات الدينية املختلفة )النبوية 
وغري    - ٢ الرمسية  الدينية  املؤسسات  على  الناجزة  للفكر  الرقابة  احلاضنة  املساجد  وعلى  الرمسية، 

  .اإلرهايب، واملخرتقة من اإلرهابيني وأنصارهم، وعلى منابر الدعوة احمللية والفضائية 
مناهج   - ٣ تكون  حبيث  الياء،  إىل  األلف  من  اإلسالم،  حقيقة  تبني  اليت  الرتبوية،  املناهج  وضع 

  . اجلامعة رئيسة، تدرس يف مجيع املؤسسات التعليمية، من احلضانة إىل
  والسؤال:

منفذي  يعترب  العلماء،  هيئة كبار  سم  بيا  تصدر  أن  الرمسية،  الدينية  املؤسسات  جترؤ  هل 
  ! األحداث اإلجرامية كفارا، خارجني من ملة اإلسالم؟

  اجلواب: 
  من أمهات  )العقائد املذهبية (حذف آالف الصفحات اليت محلت هذه  ألن هذا معناه،    ،لن جترؤ

ا الرتاث  على  كتب  واحلكم  احلديث،   )أحاديث(لديين،  أصح كتب  يف  وردت  وقد  لبطالن،  كثرية 
  !وهذا كله عندهم من املقدس الذي حيرم املساس به

سيب وسيظل  لذلك  عليه،  هو  ما  على  الوضع  وأمان،    )اإلرهاب(قى  سالم  يف  يعيش  بيننا،  قائما 
  !!حتميه املؤسسات الدينية 

َنُفِسِهمْ « ِ ُوا َما  ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ   »ِإنَّ اهللََّ َال يـَُغريِّ

  :معلومات
جلنة هم: *    املبشرون 

بكر   عبيدة    - سعد    - الزبري    - علّي    - عثمان    - عمر    - أبو  بن   - طلحة    - أبو  الرمحن  عبد 
  .سعيد بن زيد - عوف 

  . وهذا اخلرب ورد يف كتب الرتاث الديين، ولكن أحداث «الفنت الكربى» تكذبه
  حقيقة اإلسالم:* 

ْسَالُم»   «ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللَِّ اْإلِ
ْسَالِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه» َتِغ َغْريَ اْإلِ   «َوَمن يـَبـْ
  كتاب هللا: واملرجع الوحيد لبيان حقيقة «اإلسالم» هو  

  «أَفـََغْريَ اهللَِّ أَبـَْتِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصًَّال»
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  عندما تصبح «الحكمة» اإللهية المنزلة، «مرويات» بشرية

ملسلمني عن املنهجية العلمية يف تفعيل   عندما حتكم املناهج العشوائية الفكر اإلسالمي، وتنحرف 
حّل التفكر والتعقل والتدبر…، فال تسألين ملاذا ختلف املسلمون، وتفرقوا وختاصموا وتقاتلوا، و آليات  

  :، الذي خيرج الناس من الظلمات إىل النور)الكتاب اإلهلي(م غضب هللا..، وهم حيملون 
ِِْذِن َرِِّْم ِإَىلٰ ِصرَاِط اْلَعزِيِز اْحلَِميدِ الر ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل  «   »النُّوِر 

  :إن املنهجية العلمية، اليت حتمل أدوات فهم وتدبر القرآن، تفرض علينا عدة حقائق
  

  :أوًال 
مل يعرف النيب حممد، عليه السالم، وال صحبه، يف عصر الرسالة، إال دينا واحدا، وإسالما واحدا،  

عرفها وأمة   قرآنية،  حقيقة  وكانت  معها،  وتفاعلوا  عينهم،  شاهدوها  واحدة،  نبوية  وسنة  واحدة، 
  .املسلمون مجيعا، على مر العصور

  ا: نيً 
مل يشهد عصر الرسالة، ومل يكن من بني صحابة النيب، سين أو شيعي…، حنفي أو مالكي…،  

املذاهب (العقدية) املختلفة،    أشعري أو سلفي أو ماتريدي…، فمن أين جاءت هذه الفرق، وهذه
  ! اليت يكفر بعضها بعضا؟

  ا:لثً 
  لقد أمر هللا رسوله، أن يتربأ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا: 

ُهْم ِيف َشْيٍء»   «ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا لَّْسَت ِمنـْ
هلل، إن هم    تفرقوا يف الدين:وحذر املؤمنني، من أن يشركوا 

  ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»   -   ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا - َال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني و «
  :ة، سيفرض السؤال نفسهيوبناء على هذه احملاور الرئيس

ودع علماء  علينا  خيرج  شرعي،  أساس  علمي، وعلى أي  منطق  الفرق  ي  فرقة من  وأتباع كل  اة 
م (الفرقة الناجية) املتمسكة بـ (السنة النبوية) الصحيحة، وغريهم  اإلسالمية، وهم يصفون أنفسهم 

  ! يف النار؟
من   عامل  من أي  يقبلوا  على املسلمني، أال  يفرض  أساس شرعي،  القائم على  العلمي،  إن املنطق 

(اإل سم  يتحدث  أن  املختلفة،  الفرق  عن علماء  يدافع  وال  اإلسالمية)،  (األمة  سم  وال  سالم)، 
الديين  تراثهم  خالل  على  من  إال  احلقائق،  هذه  عن  شيئا  يعلمون  ال  مجيعا،  م  أل النبوية)،  (السنة 

  !املذهيب، الذي دّونه أئمتهم، بعد وفاة النيب، بقرنني من الزمن، على أقل تقدير 

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٢٤١

اإلسالمية املختلفة، أن يعلنوا صراحة على منابر الدعوة  إن على علماء ودعاة كل فرقة من الفرق  
ئق التارخيية،  لو لكالم املرسل، وإمنا  املختلفة، من هم، ومىت نشأت الفرقة اليت ينتمون إليها، ليس 

  ! اليت حفظها هللا تعاىل، لتكون حجة عليهم، على مر العصور
بنسبة   بشرية  صناعة  السنة)  ت  (مرو عال١٠٠إن  وال  انتهت  ٪،  اليت  النبوية)  (السنة  بـ  هلا  قة 

ا قرآن يُتلى، إىل يوم الدين. ولذلك ذهب أئمة السلف، يُنقبون يف كتاب  فاعليتها بوفاة النيب، ونزل 
يديهم، فوجدوا  ت السنة) اليت صنعوها  هللا، لعلهم جيدون دليال، جيعلونه برها على حجية (مرو

  :ضالتهم يف آيتني
  األوىل:
  :)١١٣عاىل يف سورة النساء (قوله ت

ُ َعَلْيَك اْلِكَتاَب (َواحلِْْكَمَة) َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكن تـَْعَلُم  وََكاَن َفْضُل اهللَِّ َعَلْيَك َعِظيًما  َوأَنَزلَ «   »اهللَّ
  والثانية:

  :)٣٤قوله تعاىل يف سورة األحزاب (
  » اهللَِّ (َواحلِْْكَمِة) ِإنَّ اهللََّ َكاَن َلِطيًفا َخِبريًاَواذُْكْرَن َما يـُتـَْلى ِيف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آَتِ «

  :والسؤال الذي سيفرض نفسه
ت السنة)، اليت إن صحت عند فرقة، مل تصح عند  )احلكمة(إذا كانت   ، املنزلة واملتلوة، هي (مرو

الصحابة كلمة    أخرى، يستخدم  مل  عن  ) احلكمة (فلماذا  للتعبري  عن  )النبوية السنة  (،  أو  احلديث (، 
ت)؟)النبوي   ! ، إذا كان هذا هو مفهوم الصحابة للحكمة، وملاذا مل يتعهد هللا حبفظ هذه (املرو

من كلمات   معىن كلمة  على  يقف  أن  يريد  عندما  القرآين)،  (السياق  بعلم  دراية  أدىن  له  من  إن 
جيد لعله  القرآن كله،  يف  الكلمة،  هذه  عن  يبحث  أن  عليه  جمال    القرآن،  هناك  يكون  وال  معناها، 

  ! لالجتهاد
كثر من معىن، والذي يهمنا هو املعىن املتعلق آلقد وردت كلمة (احلكمة)، يف السياق القر  ين، 

ت   ) من ٣٨  - ٢٢حلكمة (املنزلة) و(املتلوة)، وهي أحكام الشريعة (احلكيمة)، اليت وردت يف (اآل
  :)٣٩ا (اآلية سورة اإلسراء، واليت قال هللا تعاىل بعده

ِلَك ِممَّا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمَن احلِْْكَمِة َوَال َجتَْعْل َمَع اهللَِّ ِإَهلًا آَخَر فـَتـُْلَقى ِيف َجَهنََّم مَ  «   »ُلوًما مَّْدُحورًاذَٰ
ت   ِلَك)، يعود إىل مجيع ما ذكر من األوامر والنواهي، اليت وردت يف اآل قبلها، إن اسم اإلشارة (ذَٰ

وجاءت (من) التبعيضية (ِمَن احلِْْكَمِة)، لبيان أن هناك أحكاما أخرى يف كتاب هللا، غري اليت وردت  
  ! يف هذه السورة، وهي أيضا من (احلكمة) املنزلة

  إذن فاحلكمة (املنزلة)، اليت وردت يف سورة النساء:
ُ َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ «   » َوأَنَزَل اهللَّ

  ة (املتلوة)، اليت وردت يف سورة األحزاب: واحلكم
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٢٤٢

ِت اهللَِّ َواحلِْْكَمةِ « َ   »َواذُْكْرَن َما يـُتـَْلى ِيف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آ
ت الذكر احلكيم   .هي جمموع أحكام الشريعة (احلكيمة) اليت محلتها آ

َواحلِْ  اهللَِّ  ِت  َ آ بعدها «ِمْن  قوله  مث  يـُتـَْلى»  تعاىل: «َما  قوله  أن  (املتلو)  ونالحظ  أن  يُبّني  ْكَمِة»، 
ت   ا تالوة آ ت وحكمة، ومعلوم أن (التالوة)، مل تذكر يف سياق التنزيل، إال وقصد  عبارة عن آ

  .الذكر احلكيم
املتلوة، اليت وردت يف سورة األحزاب، هي ما جيب أن يُتلى يف بيوت املسلمني، من    ) احلكمة (إن  

ت  أحكام الشريعة، أسوة ببيوت النيب، فقوله تعاىل: (َواذُْكْرَن)، أمر مبذاكرة وتذكر (َما يـُتـَْلى) من آ
  .لنفسهللا، وخاصة ما محلته من أحكام الشريعة، القاعدة األساس، اليت تقوم عليها تزكية ا

ت   )ة احلكم ( إن  إلقرار بـ (الوحدانية): ٣٩-٢٢املنزلة، يف (اآل   ) من سورة اإلسراء، بدأت 
  «ال َجتَْعْل َمَع اهللَِّ ِإَهلاً آَخَر فـَتَـْقُعَد َمْذُموماً َخمُْذوًال» 

لوحدانية (اآلية    ):٣٩وانتهت بتأكيد اإلقرار 
  احلِْْكَمِة َوال َجتَْعْل َمَع اهللَِّ ِإَهلاً آَخَر فـَتـُْلَقى ِيف َجَهنََّم َمُلوماً َمْدُحوراً» «َذِلَك ِممَّا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمْن 

قطعية  تعاىل،  هللا  عن  الثبوت  قطعية  احلكيمة،  األحكام  هذه  حجية  تتساوى  أن  يُعقل،  فهل 
ا صنعها  اليت  السنة)،  ت  (مرو مع  جانب…،  من كل  (الوحدانية)  بـ  واحملاطة  حملدثون  الداللة، 

  !يديهم، حسب مذاهبهم (العقدية والتشريعية)، ومدارسهم يف اجلرح والتعديل؟
م)كتاب هللا(نزلة، مصدرا تشريعيا مستقال عن  امل  )احلكمة(إنه يستحيل أن تكون   ر هللا ، مث ال 

  !وا ِشيَـًعا»؟، ويرتك هذه املهمة، للذين «فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُ )الكتاب(النيب بتدوينها كما دّون 
على  احلكمة  وعطف  َواحلِْْكَمَة)،  النساء: (اْلِكَتاَب  سورة  يف  الكتاب،  على  عطف (احلكمة)  إن 
بعطف   القرآين)  (السياق  علم  يف  يُعرف  ما  هو  َواحلِْْكَمِة)،  اهللَِّ  ِت  َ (آ األحزاب:  سورة  يف  ت  اآل

  . (كتاب هللا)اخلاص، الذي هو (أحكام الشريعة) على العام، الذي هو 
  .املنزلة، هي القواعد واألحكام القرآنية (احلكيمة) املنظمة حلياة املسلم كمة احلإن  - 
  .املنزل، هو آلية التفريق بني احلق والباطل لفرقان إن ا - 
  .املنزل، هو املنهج اهلادي إىل صراط هللا املستقيم النورإن  - 
  .املنزل، هو القاعدة اليت يقيم املسلم حياته عليها، بقيم احلق والعدل  امليزانإن  - 

ت الكتاب احلكيم   .وإن كل هذه الصفات، صفات (بيان) آل
  :لقد دعا إبراهيم، عليه السالم، ربه فقال

ِتَك َويـَُعلُِّمُهْم اْلكِ  « َ ُلو َعَلْيِهْم آ ُهْم يـَتـْ   » َتاَب َواحلِْْكَمةَ َربـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ
فهل كان إبراهيم يقصد، أن يعلم النيب أصحابه، علوم احلديث، وكيف ُميّيزون (بعد وفاته)، بني  

  !احلديث الصحيح والضعيف، حسب اجتهادات جهابذة علماء احلديث؟
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تِ  َ ُلو َعَلْيِهْم آ ت الكتاب: «يـَتـْ َك»، وال  إن املنهج (املتلو)، الذي يتعلم منه الناس دينهم، هو آ
  يستطيع أن خيرج القائم على العملية التعليمية، عن املنهج اإلهلي (املتلو)، ولذلك قال تعاىل:

  .«(َويـَُعلُِّمُهْم) اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة»، لبيان أن «احلكمة» املنزلة، هي من علم (الكتاب)
  )يف سورة اإلسراء:٣٦رسوله،قوله تعاىل يف(اآلية ،اليت أوحاها هللا إىل )احلكمة (والالفت للنظر،أن من 

  «َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال» 
ية املنزلة، أم  اإلهل  ) احلكمة (اع بغري علم، فهل اتبع املسلمون  والقفو: االتباع، واالتباع احملرم هو االتب
صّنعة؟

ُ
ت السنة) املذهبية امل   ! اتبعوا (مرو

ضي، وحنفي ومالكي…،  إلذلك ال تتعجب، عندما ترى املسلمني، بني سين وشيعي، ومعتزيل و 
والتنظيمات  واجلماعات،  املذاهب،  وعشرات  الفرق،  عشرات  آخر  إىل  وسلفي…،  وأشعري 

  !اإلرهابية، املتفرعة عنها
ت تتعجب،عندما  أنصار(الُفرقة  وال  يّدعي  اإلسالمية،اليت  الشريعة  أحكام  معظم  أن  كتشف، 

ت وفتاوى أئمة   ا…،هي يف احلقيقة مرو واملذهبية)،أنه لوال(السنة النبوية)،ما عرفناها، وال عملنا 
  ! املنزلة،لتأخذ قدسية يف قلوب أتباعهم)احلكمة(حيا إهليا،وألبسوه لباساملذاهب الفقهية،اليت جعلوها و 

لتفجر لذ دورها  تنتظر  اليت  البشرية)،  (القنابل  مساء  طويلة،  قائمة  جند  أن  مبستغرب،  ليس  لك 
بغري ا  يدخلو انتظارهم،  يف  ستكون  اجلنة  ألن  املذهب،  يف  هلا  املخالفني  وسط  حساب،   نفسها 

  !ته هي املصدر الثاين للتشريععيبفتوى إمام أو أمري، مرج
ا ال يفكرون وال يتعقلون وال يتدبرونإن (املذهبية) غشاوة على ، احقً    . القلوب جتعل أصحا
ِت َربِِّه « َ ِ َها  - َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن ذُكَِّر  َّ َجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِِْم  - َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُه   - فََأْعَرَض َعنـْ ِإ

ِِْم َوقْـرًا  - َأِكنًَّة َأن يـَْفَقُهوُه    »فـََلن يـَْهَتُدوا ِإًذا أََبًدا -  َتْدُعُهْم ِإَىل اْهلَُدىَوِإن  - َوِيف آَذا

  :معلومات

  الفرقة الناجية:* 
فرقة، كلها يف النار، إال فرقة    ٧٣وضع الرواة رواية نسبوها إىل النيب، تقول إن أمته ستنقسم إىل  

  . واحدة...، فخرجت كل فرقة من هذه الفرق تقول ألتباعها، حنن الفرقة الناجية 
  جهابذة علم احلديث:* 

حسب  حملدثني،  تسميتهم  على  السلف  أئمة  اصطلح  الذين  احلديث،  بعلم  ُيسمى  ما  أئمة  هم 
التوجه (العقدي والتشريعي) للفرقة اليت ينتمون إليها، والذين ظهروا يف القرن الثالث والرابع واخلامس 

 .اهلجري
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  عندما تصبح ثوابت الدين اإللهي ثوابت مذهبية

لنصوص  حامال  املختلفة،  اإلسالمية  واملذاهب  للفرق  الديين)،  (الرتاث  يكون  أن  أرفض  عندما 
سم  مصدر تشر  ، ليتخذ قدسية يف قلوب أتباعهم، فهذا  )السنة النبوية (يعي إهلي، ومسه أئمة السلف 

يتحرك   وأنه كان  النيب،  حياة  أرفض  أين  يعين  ويصال  هللا  يعاتبه  وكان  الناس،  له…،  حبني  هذه  ح 
ار ا القرآن ليل    !!احلياة اليت ينطق 

معلوم (لثوابت (الدين اإلهلي)، وملا هو  وعندما أرفض أن يكون الرتاث الديين (املذهيب)، مرجعا  
لضرورة الدين  ولـ  ) من  ن(،  األد وأصبحوا   )ازدراء  الدين)،  (يف  تفرقوا  املسلمني  ألن  فذلك   ،…

  :أمرهم بـ (االعتصام)، وحذرهم من (التفرق)، فقال تعاىلشيعا وأحزا دينية، رغم أن هللا  
  »مٌ َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا ِمن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـيَِّناُت َوأُولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظي «

ويقت الردة،  ويُتهم  وُيسجن  (ثوابته)  ينكر  من  يكفر  الذي  الدين  هذا  فأين  أن    لإذن،  بعد   ،…
أصبح لكل فرقة من الفرق اإلسالمية، بل ولكل مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة، مرجعية دينية 

ا، ومصدر تشريعي يرون أنه الذي محل أحكام (الدين احلق) واجبة االتباع؟   !خاصة 
(أئمة   وأصبح  اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام  رئيسا  مصدرا  السلفية)،  (املرجعيات  أصبحت  لقد 

الت ال جيب  اليت  النماذج  هم  الفرق   يأسسلف)  من  فرقة  لكل  السلف،  أئمة  (أتباع)  وأصبح  ا، 
  !…، إذن فمن هم (السلف الصاحل)؟   اإلسالمية، هم أتباع (السلف الصاحل)

  هل هم رسول هللا وصحبه؟! - 
  أم هم بعد إضافة اخللفاء الراشدين؟! - 
بعي  -    التابعني؟! أم بعد إضافة التابعني و
  أم هم أئمة مذاهب (أهل السنة)؟!  - 
  (الشيعة)؟! هم أئمة أم  - 
  ؟! (املعتزلة)هم أئمة أم  - 

إذا أردت أن تقف على حجم مأساة أزمة التفرق و(التخاصم املذهيب)، فاكتب يف حمرك البحث، 
عدة صفحات، منها سؤال على موقع   على شبكة اإلنرتنت، مجلة مذاهب أهل السنة، وستظهر لك

  يقول: ) وجواب / الشيخ حممد صاحل املنجداإلسالم سؤال (
  ! . إخل)؟ .ما الفرق بني أهل السنة واجلماعة، واملذاهب األخرى (مثل الشافعية واملالكية . 

  اجلواب: 
والضالل يف   بل يقابلهم أهل البدع  ...«أهل السنة واجلماعة ال يقابلهم املالكية والشافعية واحلنابلة 

  .االعتقاد واملنهج كاألشعرية واملعتزلة واملرجئة والصوفية وأشباههم»، انتهى
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ن (األشاعرة) ليسوا من (أهل السنة)، هو قول (احلنابلة وأهل احلديث)، فتعالوا نلقي  إن القول 
  هل احلديث)، لنجيب على سؤال:بعض الضوء، على الصراع املذهيب، بني (األشعرية)، و(احلنابلة وأ

هل (ثوابت الدين اإلهلي) ميكن أن تكون (مذهبية)، وهل ما حيدث اليوم من ختاصم بني مؤسسة 
  !األزهر واجلماعات السلفية ليس وليد اليوم؟

 )هـ٣٣٠أو    ٣٢٤(لقبه)، أبو احلسن األشعري، تويف  يقول شيخ أهل السنة واجلماعة، (هكذا هو  
  :يف كتابه: (مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني)

بعض،  من  بعضهم  وبرئ  بعضا،  بعضهم  فيها  ضلل  أشياء كثرية،  يف  نبيهم  بعد  الناس  «اختلف 
  .» .. فصاروا فرقا متباينني، وأحزا متشتتني

الضرارية   - اجلهمية    -   املعتزلة   -   املرجئة   -   اخلوارج  -   ة الشيع  مث ذكر أن هذه الفرق عشرة أصناف:
مث ذكر عشرات املذاهب (العقدية والتشريعية) ،  أصحاب احلديث  -   العامة   - البكرية    - احلسينية    - 

  . اليت تفرعت عن كل فرقة من هذه الفرق
نة قول أهل احلق و(السنة)، عن مصادر   نة»، فصل يف إ نة عن أصول الد ويقول يف كتابه «اإل

  :التشريع فيقول
لنا قال  فعرفو   إن  واجلهمية واحلرورية والرافعة واملرجئة،  قول (املعتزلة) والقدرية  قائل: «قد أنكرمت 

ا تدينون نتكم اليت    .قولكم الذي به تقولون، ود
ا، التمسك بكتاب هللا عز وجل، وبسنة نبينا   نتنا اليت ندين  قيل له: قولنا الذي نقول به، ود

  . الصحابة والتابعني وأئمة احلديث، وحنن بذلك معتصمون»حممد، وما روى عن 
  أقول:* 

هذا هو حال (أئمة السلف)، حىت الربع األول من القرن الرابع اهلجري، فكل فرقة تقول: التمسك 
بكتاب هللا، وبسنة رسوله، وما روى عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث…، مث إذا هم خيتلفون يف  

ت السنة، ويف ع   :دالة الصحابة، ويف حجية قول التابعي، ويف جرح وعدالة أئمة احلديثمرو
فهل هذه الصراعات املذهبية التخاصمية، وما ترتب عليها من فتاوى وأحكام، ميكن أن تكون من 

  ! (ثوابت الدين اإلهلي)؟
و(األشاعرة)، انظر إىل ما حدث من ختاصم، وتقاتل، وتكفري…، بني (احلنابلة وأهل احلديث)،  

لبسملة يف الصالة) ٤٤٧عام (   .هـ)، وقد كان سبب التقاتل، اخلالف حول مسألة (اجلهر 
لبسملة)، وتطور النزاع   وا إمامه عن (اجلهر  لقد توجه (احلنابلة) إىل أحد مساجد (األشاعرة)، و

، فالتزم (األشاعرة) ىقو ال، وكان جانب احلنابلة هو األحول هذه املسألة الفقهية (الفرعية) إىل االقتت
البيوت، ومل خيرجوا حلضور صالة اجلمعة، وال اجلماعات، خوفا من احلنابلة. (ابن اجلوزي/ املنتظم، 

  .ابن األثري/ الكامل، ابن كثري/ البداية والنهاية)
) عام  قبل  احلديث)،  وأهل  (احلنابلة  يكن  مذهبهم  ٤٦٩ومل  إظهار  من  (األشاعرة)  ُميّكنون  هـــ)، 

(ت القشريي  ابن  جاء  فلما  األشهاد،  رؤوس  لتجسيم، ٥١٤على  ووصفهم  (احلنابلة)  وذم  ه)، 
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٢٤٦

حدثت معارك دموية بني (احلنابلة) و(األشاعرة)، قُتل فيها حنو عشرين شخصا من اجلانبني، وُجرح 
ابن أيب يعلى/  (  ،العقدي بني مذاهب (أهل السنة)آخرون، وكانت هي األخطر، منذ نشوب الصراع  

  ). طبقات احلنابلة 
بداية  بشرية،  وليست  إهلية،  قوانني  فهي  الشريعة،  (مبادئ)  اإلهلية  الرساالت  عرفت كل  لقد 

ا الفكر، كرامة  حرية  واملال،  النفس  حفظ  والعدل،  احلق  النبوات،  ونبذ لوحدانية،  السالم  إلنسان، 
م  توجها حسب  ا (أئمة السلف)،  بشرية، قام  فاجتهادات  أما املذاهب (السلفية)،  العنف….، 

  .(العقدية والتشريعية)
مذهبها العقدي والفقهي،   عن  املؤسسة الدينية الرمسية يف أي دولة تدافع  انعكاس  وتقول إنه  إن 

وصحب هللا  رسول  عليه  ملا كان  وأمني  وأن  صادق  التنزيل،  عصر  يف  ت  «ه  صحت   »السنة مرو اليت 
  . هعندها انعكاس صادق وأمني ملا كان عليه رسول هللا وصحب

السُ و  بنصوص  (تصطدم)  األخرى،  الفرق  نصوص  إن  تقول  فرقة  األزمة نّ إن كل  ألن  ذلك  ة، 
ح والتعديل)، الكربى، اليت يعجز (علماء احلديث)، عند أية فرقة، أن جيدوا هلا حال، هي أزمة (اجلر 

  .هذا العلم الذي قام على مذاهب أصحابه (العقدية والتشريعية)، املختلفة 
لكتاب   إن اجلماعات السلفية، (احلنابلة وأهل احلديث والوهابية)، واليت ترفع اليوم راية التمسك 

نادا إىل والسنة، ختتلف اختالفا جذر مع (املذهب األشعري)، قد يصل إىل التضليل والتكفري..، است
  . (نصوص السنة) اليت صحت عندها

إن القاضي عندما حيكم يف قضية، استنادا إىل املادة الثانية من الدستور، وتكون جرمية املتهم هي 
لضرورة)  الدين  من  (معلوم  هو  وما  الدين)،  هذا   ،إنكار (ثوابت  صحة  عن  حبثه  يف  خيرج  لن  فإنه 

ام عن النظر يف (مبادئ الشريعة اإلسال مية) اليت يعلمها ويعلمها املتهم قبل مثوله أمام القضاء، اال
  .بل وجيب أن يعلمها الصغري قبل الكبري 

َ َربُُّكْم فَاتـَُّقوِن   نَـُهْم زُبـُرًا  ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم   - «َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأ فـَتَـَقطَُّعوا أَْمَرُهم بـَيـْ
  َفرُِحوَن» 

  :معلومات

  السلفية:* 
هم أتباع أمحد بن حنبل، وابن تيمية، وحممد بن عبد الوهاب، الذين بدأ ظهورهم يف القرن الرابع  
ا   .اهلجري، وكانوا من احلنابلة، وزعموا أنَّ أمحد بن حنبل، هو الذي أحيا عقيدة السلف وحارب دو

  األشاعرة:* 
املذهب   إىل  ينتمون  الذين  فرتة هم  أمضى  الذي  األشعري،  احلسن  أبو  أسسه  الذي  األشعري، 

لبصرة ( ب عن االعتزال وأعلن توبته أمام املأل   .هـ)، وانفرد مبذهبه٣٠٠طويلة من حياته معتزليا مث 
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٢٤٧

  ل جمع القرآن وليس أبوبكر وعثمانالرسو
ة سفك الدماء بغري حق…، إن املرجعية الرئيسية اليت يستقي منها اإلرهابيون شرعية أعماهلم، وشرعي

للتشريع(هي   الثاين  عل)املصدر  الديين  التطرف  ب  فتح  الذي  الفكر   ى،  منه  ليستقي  مصراعيه، 
  .اإلرهايب الدموي شرعيته، وليجد من يريد أن يفرتي على هللا ورسوله الكذب ضالته

ت )املصدر الثاين للتشريع(علي هللا ورسوله، الذي محله هذا  وإن من افرتاء الكذب   ، القول إن آ
على الرقاع، والعسب، واللخاف،   القرآن مل ُجتمع يف حياة النيب، وإمنا مجعها الصحابة بعد وفاته من

  . واألدم، واألكتاف…، حىت جاء اخلليفة الثالث عثمان بن عفان ومجعه اجلمعة األخرية
ت هللا الظاهرة ظهور ا لشمس يف  ولكن ملاذا يفرتون على هللا الكذب، يف مسألة تعترب آية من آ

م يريدو )اآلية القرآنية (كبد السماء، وهي نصوص   ن إعطاء شرعية ألحاديث املصدر ؟! واجلواب: أل
لرواية، وكذلك نُقل القرآن   . الثاين للتشريع، فذهبوا يقولون: لقد نُقلت األحاديث 

خلفها، ووصلت إلينا بني يديها ومن  ها الباطل من  عن    فإذا قلت هلم: ولكن األحاديث قد آ
الواحد(طريق   إذا  )خرب  قالوا:  البشر؟!  أيدي  متسه  أن  دون  له،  هللا  حبفظ  وصلنا  فقد  القرآن  أما   ،

  . )خرب الواحد(، فكذلك القرآن نُقل عن طريق )حد خرب الوا (كانت األحاديث قد نُقلت عن طريق 
القول   الذيإإن  نقلوا  ن  الذين  هم  القرآن،  نقلوا  وإن  )األحاديث (ن  البش(،  أن    )رية الرواية  ميكن 

علوم  (وختصصها، إىل آخر ما هو مفصل يف  ، تنسخها، وتقيدها،  )اآلية القرآنية (تكون حاكمة على  
غري) القرآن بوجود مصدر تشريعي  بتدين املسلمني، واعتقادهم  هذا القول مصيبة كربى حلت   ، إن 

م، وتُ   )السنة النبوية (القرآن، ألبسه أئمة السلف لباس   سفك الدماء بغري حق ليأخذ قدسية يف قلو
  . هلا قدسيتها )رواية بشرية (استنادا إىل 

إشكاليات   القرآن(إن  هذه   ) علوم  حجم  يُبّني  واحدا  مثاال  وسأضرب  اجمللدات،  فيها   ُتكتب 
إلينا   نُقل  القرآن  أن  على  دليال  القرآن،  مجع  يف  بت،  بن  زيد  قصة  جعلوا  لقد  خبار  املصيبة: 

من   أمجعه  القرآن  فتتبعت  قوله:  زيد  عن  روى  حيث  صحيحه،  يف  البخاري  أثبته  ما  وهذا  اآلحاد، 
العسب واللخاف وصدور الرجال حىت وجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري، ومل أجدها 

ب عند حفصة  عمر حياته، مث  عند  مث  هللا،  توفاه  بكر حىت  عند أيب  الصحف  غريه، فكانت  نت  مع 
  .عمر

  والسؤال:
خزمية   أبو  هو  واحد  رجل  عند  إال  القرآن  ت  آ بعض  جيد  مل  إنه  بت،  بن  زيد  قول  معىن  ما 
األنصاري؟! هل يريد أن ُحيمل أيب بكر وعمر وحفصة مسئولية ضياع آخر سورة التوبة من مصاحف  

القر  أن  يثبت  أن  يريد  أم  الصحابة؟!  نُقلت  قي  الواحد، كما  خبرب  نُقل  وبذلك  )حاديثاأل(آن   ،
  ! مع حجية القرآن؟ )ديثاألحا(تتساوى حجية 

بت فكان ال يكتب آية إال  تون زيد بن  وينقل السيوطي عن الليث بن سعد قال: وكان الناس 
بت، ذي الشهادتني، فقال: اكتبوها   بشاهدي عدل، وإن آخر سورة براءة مل جيدها إال مع خزمية بن 

سول
 الر
سالم
حو إ
ن
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ية الفإن رسول هللا جعل   رجم فلم يكتبها ألنه كان شهادته بشهادة رجلني، فكتب، وأن عمر أتى 
  ) آناإلتقان يف علوم القر (وحده!! 

يت املنافقون بشاه ت  والسؤال: إذن فما املانع أن  قد    )مفرتاة(دي عدل، على أن ما معهم من آ
ملسلمني عمر، ألنه كان وحده،  ُكتبت بني يدي رسول هللا؟! وإذا كانت آية الرجم مل تُقبل من خليفة ا

  !إىل يومنا هذا؟ )سنة نبوية (عقوبة الرجم فلماذا ظلت 
، )املصدر الثاين للتشريع(، واليت محلها  ) نآعلوم القر (كتب  إن اإلشكاليات اليت وردت يف أمهات  

النبوية (سم   الفكر  )السنة  محلت  اليت  الكتب  أمهات  إشكاليات  عن  خطورة  تقل  ال  اإلرهايب  ، 
هذه   ت  مرو حتدثه  العقلي اليت  التغييب  فإن  جمموعة من األفراد،  يقتل  الدموي، فإذا كان اإلرهاب 

كملها، وجتعلها يف ذيل التقدم احلضاري   .الكتب يقتل شعو 
عتباره كتا إهلي  ا، كالتوراة واإلجنيل، مبعزل لقد تعامل أئمة وعلماء السلف واخللف مع القرآن، 

اإلهلية (عن   ال)اآلية  مجعت  ،  واليت  هللا،  محلها كتاب  احلسية اآل(يت  الرسل )ت  ا  هللا  أيد  اليت   ،
ذن هللا عينهم، كعصى موسى، وإبراء األكمه واألبرص، وإحياء املوتى  …    السابقني، ورآها الناس 

يف كتاب، هو نفسه الكتاب   )آيته القرآنية (نصوص    ىف رسول هللا قبل أن ُجتمع لذلك يستحيل أن يتو 
  :الذي بني أيدينا اليوم، وبرهان ذلك ما يلي

  :أوًال 
عليه، أنه كان اللقد كان من شدة حرص النيب على أ  تتنزل  اليت كانت  ت   ينسى شيئا من اآل

ت أكثر من مرة، فأنزل هللا: عادة قراءة اآل   ُيسرع 
  ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل بِِه»«َال ُحتَّرِْك بِِه * 
  «َسنـُْقرُِئَك َفَال تَنَسى» * 
َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه» *    «ِإنَّ َعَليـْ
ُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه»*  َ   «فَِإَذا قـَرَْأ
ْلُقْرآِن ِمن قـَْبِل َأن يـُْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقل رَّبِّ زِْدِين ِعْلًما»*  ِ   «َوَال تـَْعَجْل 

   تعاىل القرآن يف قلب النيب، فقال تعاىل:لقد مجع هللا
 « ِِْذِن اهللَِّ   «فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك 

وال شك أنه كان جمموعا أيضا يف قلوب كثري من الصحابة، ومع ذلك مل يكتف هللا جبمع القرآن  
 يفهل يُعقل أن يعصيع األنبياء..،  يف القلوب، وأمر رسوله أن يُدّونه يف كتاب، وهذه سنة هللا مع مج

لشهداء يشهدون   تون  الرسول ربه، ويرتك سور الكتاب للصحابة، خيتلفون يف مجعها بعد وفاته، و
  ! هل هذه اآلية من القرآن أم ليست من القرآن؟

  ا: نيً 
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ى  إن اسم اإلشارة الذي ورد يف قوله تعاىل يف أول سورة البقرة: «َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهدً 
قبل  ت  آ نزل من  املوضوع القريب، وهو ما  فـ «ذلك» يشري إىل  احملكم،  سياقه  جاء يف  لِّْلُمتَِّقَني» 
هذا   شأن  علو  لبيان  ُيستعمل  ت، كما  ا من آ سيلحق  وكذلك إىل البعيد، وهو ما  سورة البقرة، 

  .َال َرْيَب ِفيِه»الكتاب، وأنه يف منزلة جتعله بعيدا عن أيدي البشر، لذلك قال تعاىل بعدها: «
لفظة   إطالق  قد   )الكتاب(إن  يكن  مل  الكتاب  أن  مع  املشاهد،  املنزلة، كاحلاضر  ت  اآل على 

ا يف النهاية ستكون بني دفيت كتاب، يستحيل   ت، وأ اكتمل بعد، يشري إىل ما ستؤول إليه هذه اآل
  . أن يتوىف النيب وال يعلم صحابته أوله من آخره، وال ترتيب سوره

  ا:لثً 
ملاضي، أي  ، اليت  )اآلية القرآنية (إن   جعلها هللا دليال على صدق نبوة رسوله حممد، ال عالقة هلا 

ئمة السلف ومصادرهم ا ليست خربا ماض ال عالقة هلا  ات عن األموات،  يا ينقله األمو التشريعية، أل
مع   احلال  هي  اليوم   )األحاديث(كما  أمامهم  حاضرة  الناس  يراها  آية  هي  وإمنا  النيب،  إىل  املنسوبة 

  . ، هل ننظر إليها مبنظار األمس) آية الشمس(األمس، فنحن عندما ننظر إىل ليس و 
القرآنية (إن   حسية (ليست    )اآلية  يف   )آية  نصوصها  وتسبح  املاء،  على  متشي  الناس  يراها 

عق هي «آية  وإمنا  تفعيل  اهلواء…،  طريق  عن  القلوب،  تراها  التخصصات    )العلماء (لية»،  من كل 
  . العلمية، آلليات عمل القلب: آليات التفكر والتعقل والتدبر والنظر

ْسَالَم ِديًنا»، والذي لن يقبل   إن الدين اإلسالمي الذي ارتضاه هللا للناس مجيعا: «َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
  هللا غريه: 

ْسَالِم ِديًنا *  َتِغ َغْريَ اْإلِ   ُه»فـََلن يـُْقَبَل ِمنْ «َوَمن يـَبـْ
  : )الرواية البشرية (، وليس دين )اآلية القرآنية (هو دين 

َّ أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم» *    «أََوَملْ َيْكِفِهْم َأ
الديين(إن   أ)اخلطاب  الذي  خطاب  ،  هو  تباعه،  الناس  هللا  القرآنية (مر  خطاب )اآلية  وليس   ،

أزمة اخلطاب الديين، املثارة على الساحة الفكرية والسياسية اليوم، ليست ، لذلك فإن  )الرواية البشرية (
، )املصدر الثاين للتشريع(الديين، هذا اخلطاب القائم على    أزمة جتديد وال تطوير وال تنقية للخطاب

وا أزمة  للفرق  هي  وإمنا  املختلفة،  الديين(ملذاهب  اخلطاب  وفصل  )صيل  اإلهلي(،  عن    )اخلطاب 
  .)البشرياخلطاب (

لقد قضيت معظم عمري أفكر، أحبث، أدرس، أكتب، أتكلم…، فتعلمت أن اإلسالم منظومة 
وكلما عمل،  إىل  يتحول  أن  جيب  العلم  وأن  عمل»،   + «علم  العمل،    متكاملة،  دائرة  من  اقرتبت 

ا أردت تفعيل ما أمر هللا به من  بني الناس، هجرين البعض…، فإذ  )أحكام الشريعة القرآنية (وتفعيل  
هجرين الكل، إذن فمىت حنول العلم إىل عمل، مبا يرضي هللا تعاىل، دون أن يهجر    )ملة الوحدانية (

  ! أحد؟
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سم اإلسالم، واملسلمون يقفو عندما ُتسفك الدماء بغري   متفرجني بدون عمل، وعلماؤهم    نحق 
يديهم، بتقديسهم   وشيوخهم يكتفون ت إدانة اإلرهاب، وهم الذين صنعوا اإلرهابيني  صدار بيا

 )اإلسالم(  عن  ألمهات الكتب اليت يستقي منها اإلرهابيون شرعية أعماهلم اإلجرامية، إذن فال حتدثين
يفعلون، لذلك  ، الذين يقولون ما ال  )املنافقني(، وإمنا حدثين عن  )العمل(، وال عن  )العلم(وال عن  

  :ميزهم هللا مبيزة خاصة يف جهنم، فقال
  »ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر، َوَلن جتََِد َهلُْم َنِصريًا «

  :معلومات
  الرقاع:* 

النخل،  جريد  وهو  عسيب،  مجع  والعسب:  اجللد،  أو  النسيج  من  القطعة  وهي  رقعة  مجع 
  . خلفة وهي صفائح احلجارة الرقاقواللخاف: مجع 

واألدم: مجع أدمي وهو اجللد املدبوغ، واألكتاف: مجع كتف وهو عظم عريض يكون يف أصل كتف  
  .احليوان
بت:*    زيد بن 

شارك مع رسول هللا يف معاركه، بداية من غزوة اخلندق، سنة مخس من اهلجرة، وشهد غزوة تبوك، 
 .)هـ٤٥( :لَفْتوى الستة، تويف عاموكان من كتبة الوحي، وأحد أصحاب ا

  
  !هل فسر النبي القرآن بمرويات السنة النبوية؟

أقوم   أن  قررت  والربهان،  احلجة  على  القائم  العلمي،  اإلميان  إيل  الوراثي  اإلميان  من  رحليت  خالل 
ت املتعلقة بتفسري النيب للقرآن، صحيح السنة  (ها وضعيفها، ألقف على حقيقة هذه  جبمع كل املرو

لردة، فإذا مل يتب قتلوه )النبوية    .املفسرة لكتاب هللا، اليت حيكم أئمة السلف واخللف على منكرها 
بعنوان يدي كتاب  الدراسة، وقع يف  هذه  النبوي  الصحيح املسند  (  :ويف أثناء إعداد  التفسري  من 

إبراهيم بن أيب عمة، حتقيق ومراجعة الشيخ مصطفى العدوي، للشيخ أِىب حممد السيد    )للقرآن الكرمي 
الناس   أعلم  السالم  عليه  أنه  شك  فال  هللا،  رسول  على  نزل  القرآن  «وألّن  مقدمته:  يف  قال  الذي 

  :بتأويله فعليه أنزل، وبلسانه تلي، وبسنته فسر، قال هللا تعاىل
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن»«َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر    لِتـَُبنيِّ

  .فسنة رسول هللا كلها تفسري للقرآن، وبيان ملعانيه وألفاظه وأحكامه 
من خالل ما ورد  املبينة ملعاين وألفاظ وأحكام القرآن،    )السنة النبوية (فإذا أرد أن نقف على هذه  

هذا   املسند  ( يف  الكرميالصحيح  للقرآن  النبوي  التفسري  عدد  )من  أن  املثال،  سبيل  على   ، وجد  ،
 » البقرة،  سورة  يف  وردت  اليت  ت  النيب،  ٧اآل إىل  مرفوعة  صحيحة  أحاديث  فيها  وردت  ت،  آ  «
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» آية، وهذه الندرة جندها أيضا  ٢٨٦حسب قواعدهم املذهبية يف التصحيح والتضعيف، من جمموع «
قي السور   .يف 
  ف قوله تعاىل:إن توظي

َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن»   «َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ
التطرف  منظومة  محل  والذي  ورسوله،  هللا  على  املفرتى  التشريعي  الثاين  للمصدر  شرعية  إلعطاء 

  مصيبة كربى حلت بتدين املسلمني!!الديين وسفك الدماء بغري حق على مر العصور، 
حقيقة   على  لنقف  فيه،  وردت  الذي  السياق  خالل  من  اآلية،  هذه  معىن  على  نتعرف  فتعالوا 

  :التوظيف املذهيب هلا
هل الذكر، فقال تعاىل يف سورة األنبياء:    لقد مسى هللا أهل الكتب اإلهلية 

َلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي إِ    لَْيِهْم فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنُتْم ال تـَْعَلُموَن» «َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـْ
ت    »: ٤٤- ٤٣وقال تعاىل يف سورة النحل «اآل

ُتْم ال تـَْعَلُموَن   نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ ْلبَـيَِّناِت    - «َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجاالً  ِ
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل ِإلَْيِهْم َوال   .َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن» - زُّبُِر َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ

إن املتدبر للسياق القرآين الذي وردت فيه اآليتان، يعلم أن اخلطاب القرآين ليس للمؤمنني برسالة 
مر   ا، جاء  النيب أن يُبّني هلم، أن هللا تعاىل مل يرسل رسال من النساء أو النيب حممد، وإمنا للمكذبني 

من املالئكة، وإمنا من الرجال: «َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـَْلَك ِإالَّ رَِجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم»، وأن عليهم أن يتأكدوا من 
  .ْعَلُموَن»ذلك، بسؤال أهل الكتب السابقة: «فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنُتْم ال تَـ 

بني أهل  قضية خالف  هي  هذا البيان القرآين،  أجلها  وجاء من  اليت كانت مثارة،  فالقضية  إذن 
ا ما الكتاب حول ماهية وطبيعة الرسل، وكان من مهمة النيب أن يُظهر هلم حقيقة ما اختلفوا فيه، وهذ

ت (النحل، أي قبل  من سورة )٣٩(بّينه قوله تعاىل يف اآلية    :)٤٤- ٤٣اآل
ُْم َكانُوا َكاِذِبنيَ « َّ َ َهلُْم الَِّذي َخيَْتِلُفوَن ِفيِه َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا َأ   »لِيـَُبنيِّ
  :)٦٤(ما بيّنه قوله تعاىل يف اآلية و 

َ َهلُْم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َورَ    ْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن» «َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتـَُبنيِّ
  إن قوله تعاىل:

َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَْيِهمْ    »«َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ
ليس أمرا للرسول ليُبّني للمسلمني القرآن، ألن املقصود بـ «الناس» هنا املكذبون برسالة النيب من 

حممد، نبوة  حول  اختلفوا  الذين  الكتاب،  القرآن    أهل  حول  وليس  من كتب،  ِإلَْيِهْم»  نـُّزَِل  و«َما 
«الذكر» املنزل على حممد، وهذا ما أفاد به اسم املوصول «َما»، وصلته «نـُّزل» ألنه لو كان «الذكر»  
القرآن،   أي  للناس»  اجلملة «لتبينه  جلاءت  من كتب،  إِلَْيِهْم»  نـُّزَِل  نفسه «َما  هو  حممد  على  املنزل 

 َ   .  لِلنَّاِس َما نـُّزَِل ِإلَْيِهْم»وليس «لِتـَُبنيِّ

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٢٥٢

إن «الذكر» الذي أنزله هللا على رسوله حممد، والذي هو «القرآن»، جاء مبينا لغريه مما نزل على 
«الناس»، الذين هم «أهل الكتاب»، من رساالت، وكاشفا عما أخفوه وحرفوه منها، وهذا ما بّينه 

  قوله تعاىل يف سورة املائدة: 
ُتْم ُختُْفوَن ِمْن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو َعنْ «َ   ُ َلُكْم َكِثرياً ِممَّا ُكنـْ  َكِثٍري َقْد َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـَُبنيِّ

  َجاءَُكْم ِمْن اهللَِّ نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبٌني» 
َ لِلنَّاِس»، أي هلؤالء املكذبني، إذن فيكون املعىن: «َوأَنَزْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر»، أي هذا القرآن،   «لِتـَُبنيِّ

من  القرآين  اخلطاب  يتحول  فكيف  فيه…،  واختلفوا  أخفوه  مما  يف كتبهم،  ِإلَْيِهْم»  نـُّزَِل  حقيقة «َما 
أهل الكتاب إىل املسلمني، لتصبح هذه اآلية دليال على حجية «األحاديث» املنسوبة إىل النيب، اليت  

  !!لباس «السنة النبوية»، لتأخذ قدسية يف قلوب أتباعهم؟ ألبسها أئمة السلف واخللف
لقد جاء «البيان»، يف السياق القرآين مبعىن «اإلظهار»، أي إظهار احلق، أو احلكم الشرعي، أو  
يف  تعاىل  قوله  يف  لرسوله  هللا  بّينه  ما  وهذا  الكلمة،  فيه  وردت  الذي  السياق  حسب  اخلرب…، كٌل 

  :سورة القيامة 
َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه    -  ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل بِِه  ال ُحتَّرِكْ « ُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه    - ِإنَّ َعَليـْ َ َنا   - فَِإَذا قـَرَْأ ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

  بـََيانَُه»
ت  ته، عن طريق مرو َنا بـََيانَُه»، أي مث إ علينا تفسري آ فهل يُعقل أن يكون معىن «ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

  ! نة النبوية»، اليت إن صحت عند طائفة مل تصح عند أخرى؟«الس
َنا بـََيانَُه»، يعين بيان القرآن كله، وليس جزءا منه، فهل يعقل أن خيرج   إن قوله تعاىل: «ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ
الرسول على قومه ويقول هلم: أ رسول هللا، وهذا القرآن هو «اآلية» الدالة على صدق بالغي عن 

توا مبثلها؟هللا،    !ولكن البد أن أفسر لكم نصوصها كلها، حىت تستطيعوا أن 
الظنية  ت  املرو بيان  إىل  حاجة  يف  ليس  فهو  لغريه،  مبّينا  ذاته،  يف  بيّنا  جاء  احلكيم  القرآن  إن 

  الثبوت عن الرواة الذين نقلوها، وبرهان ذلك قوله تعاىل:
ُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني»*  َ   «الر تِْلَك آ
  .«َأىنَّ َهلُْم الذِّْكَرى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبٌني» *

  ولقد جاء بيان معىن «َرُسوٌل ُمِبٌني» يف موضع آخر، فقال تعاىل: 
َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبُني»  ُتْم فَاْعَلُموا أَمنَّ   «فَِإْن تـََولَّيـْ

  فقال تعاىل: بل إن هذا البالغ املبني هو سنة مجيع الرسل، 
  «فـََهْل َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبُني»

  :وسأضرب بعض األمثلة على هذا البيان القرآين
  عن أحكام اخلمر وامليسر، وأحكام اليتامى، يقول هللا تعاىل: - ١
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لِل  َوَمَناِفُع  َكِبٌري  ِإْمثٌ  ِفيِهَما  ُقْل  َواْلَمْيِسِر  اْخلَْمِر  َعْن  نـَْفِعِهَما «َيْسأَلُوَنَك  ِمْن  َأْكَربُ  َوِإْمثُُهَما  نَّاِس 
ِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن» ُ َلُكْم اآلَ ُ اهللَّ   َوَيْسأَلُوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل اْلَعْفَو َكَذِلَك يـَُبنيِّ

ِت َلَعلَُّكْم  ُ َلُكْم اآلَ ُ اهللَّ   تـَتَـَفكَُّروَن» تدبر: «َكَذِلَك يـَُبنيِّ
  عن نكاح املشركني واملشركات، يقول هللا تعاىل: - ٢

تُنِكحُ  َوال  َأْعَجبَـْتُكْم  َوَلْو  ُمْشرَِكٍة  ِمْن  َخْريٌ  ُمْؤِمَنٌة  َوَألَمٌة  يـُْؤِمنَّ  َحىتَّ  اْلُمْشرَِكاِت  تَنِكُحوا  وا  «َوال 
ُ َيْدُعو ِإَىل اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْريٌ ِمنْ   ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُْولَِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّاِر َواهللَّ

تِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن»  َ ُ آ ِِْذنِِه َويـَُبنيِّ   اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة 
تِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن»  َ ُ آ   تدبر: «َويـَُبنيِّ

  عن احمليض، وإتيان النساء، وأحكام الطالق، يقول هللا تعاىل: - ٣
َغْريَُه فَِإْن طَلََّقَها َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما أَ  ْن َيَرتَاَجَعا «فَِإْن طَلََّقَها َفال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تَنِكَح َزْوجاً 

  وُد اهللَِّ يـُبَـيِّنـَُها لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن»ِإْن ظَنَّا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اهللَِّ َوتِْلَك ُحدُ 
  تدبر: «َوتِْلَك ُحُدوُد اهللَِّ يـُبَـيِّنـَُها ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن» 

  وىف ختام أحكام الطالق، ومتعة املتوىف عنها زوجها، يقول هللا تعاىل:  - ٤
تِِه َلَعلَُّكْم  َ ُ َلُكْم آ ُ اهللَّ   تـَْعِقُلوَن» «َكَذِلَك يـَُبنيِّ

فهذه بعض أحكام سورة البقرة، ولكن احلقيقة، أن الذين يفهمون ما ورد فيها من بيان، هم الذين 
ت األربع السابقة:  لصفات اليت وردت يف اآل   اتصفوا 

  . وقليل ما هم :ِقُلوَن»«َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن» ـ «َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن» ـ «ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن» ـ «َلَعلَُّكْم تـَعْ 
واخلل السلف  أئمة  هي  إن  الزىن  عقوبة  أن  على  جممعون  هو  )الرجم(ف  اإلمجاع  هذا  ومصدر   ،

ت    ! ، إذن فمن نصدق؟)اجللد (ىل القرآن، وجد أن العقوبة هي ، فإذا ذهبنا إ)السنة النبوية (مرو
  عندما يقول هللا يف سورة النور:

ٍت بـَيَِّناٍت َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن»«ُسورٌَة  َ   أَنَزْلَناَها َوفـََرْضَناَها َوأَنزَْلَنا ِفيَها آ
مجلة:  نتدبر  أن  يت    فعلينا  مث  َتذَكَُّروَن»،  «َلَعلَُّكْم  بعدها:  قوله  مث  بـَيَِّناٍت»،  ٍت  َ آ ِفيَها  «َوأَنزَْلَنا 

  تعاىل:  البيان بعدها مباشرة بوصف فعل الزىن وعقوبته، فيقول
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة»    «الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

  . من غري تقسيم لفعل الزىن إىل زىن «حمصن»، عقوبته الرجم، وزىن «غري حمصن» عقوبته اجللد
  والسؤال:

ت    ) الرجم( رسوله أن يستقل بتشريع عقوبة  هل ميكن أن يفوض هللا ا مرو ، )السنة النبوية (لتأيت 
  ! ظنية الثبوت عن من نقلوها، ويرتك العقوبة املخففة اليت هي «اجللد» لتشريعات القرآن؟ 
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يت فنطالب املؤسسات الدينية  هل بعد هذا من تطرف ديين وإرهاب وسفك للدماء بغري حق، 
الرمسية  وغري  من    الرمسية  وتقتل  عنها،  وتدافع  ت،  املرو هذه  تقدس  اليت  وهي  اإلرهاب،  مبحارية 

ت ينكرها، بدعوى إنكار مر    ! ، املفسرة للقرآن؟)السنة النبوية (و

  :معلومات
  حجية «األحاديث»:* 

ت» املنسوبة إىل النيب، ألن «حديث النيب» ال يطلق إال على   نقول حجية «املرو الصحيح أن 
خرج على لسانه، حبروفه املتعاقبة، ومسعه أصحابه منه مباشرة، فإذا رواه الصحايب، ُمسي كالمه، الذي  

 . «رواية» الصحايب عن النيب، وليس حديث النيب

 

  خ وسيلة السلفيين للتالعب بالدين علم الناسخ والمنسو

ت الذكر احلكيم، يعلم أن عصر الرسالة اخلامتة، كان عصر تنزيل   واكتمال للدين، إن املتدبر آل
تشريعات  من  سواء كانت  أخرى،  بتشريعات  تشريعات  تُنسخ  أن  العصر،  هذا  مقتضيات  من  وكان 

  !!الرساالت السابقة، أو من عادات أهل اجلزيرة العربية 

لقد كان اجلمع بني األختني يف نكاح واحد مباحا، مث نزل التحرمي بقوله تعاىل: «َوَأن َجتَْمُعوا َبْنيَ 
لقوله   احلالل،  يف  معهما  ويعيش  أختني  بني  جيمع  رجل  هناك  فأصبح  َسَلَف»،  َقْد  َما  ِإالَّ  اْألُْخَتْنيِ 

  .تعاىل: «ِإالَّ َما َقْد َسَلَف»، ويف نفس الوقت رجل حيرم عليه أن جيمع بني األختني بعد نزول اآلية 
ع ومواقف  أحداث  من  أحكامها  تستمد  ال  اإلسالمية  الشريعة  فإن  من  لذلك  وإمنا  التنزيل،  صر 

أحكام   منه  تستقى  الذي  الوحيد  املرجع  هو  وأصبح  النعمة،  ومتت  الدين  اكتمل  أن  بعد  هللا  كتاب 
  .الشريعة، وقد محل للناس ما شاء هللا أن ينقله من أحداث وتشريعات هذا العصر

عصر   جاء  مث  فنت كربى،  ومن  األعقاب،  على  انقالب  من  حدث  ما  وحدث  النيب،  تويف  مث 
ت ا ت والفتاوى والتفسريات آل لتدوين، فوجد أئمة السلف أنفسهم أمام كم هائل من األخبار واملرو

م ومحلت  للتشريع،  الثاين  املصدر  أمهات كتب  فظهرت  احلكيم،  ومنها  الذكر  القرآن  بعلوم  ُيسمى  ا 
واملنسوخ(علم   وفتاوى  )الناسخ  ت  مرو ظهرت أمامهم  عندما  السلف  أئمة  ابتدعه  الذي  تتعارض  ، 

ته وأحكامه، حىت ال ميسوها بسوء ت الذكر احلكيم، فذهبوا إىل القرآن حيرفون آ   . مع آ
السلف أئمة  اتفق  علم  لقد  أن  على  والشيعة،  السنة  من  واملنسوخ(،  اليت   )الناسخ  العلوم  من 

ا، وقّسموه إىل   :يستحيل فهم القرآن بدو
  :أوًال 

ته وأحكامها   .ما ُنسخ تالوته وحكمه، أي ما ُحذفت آ
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  ا: نيً 
حكامها ته مع بقاء العمل    .ما ُنسخ تالوته وبقي حكمه، أي ما ُحذفت آ

  ا:لثً 
ته دون العمل    .حكامهاما ُنسخ حكمه وبقيت تالوته، أي ما بقيت آ

ت الظنية الثبوت عن  تكون املرو السنة، أي أن  ت  مبرو هذا الباب نسخ القرآن  ما يف   وأخطر 
الباب   هذا  مصائب  بيان  يف  أدخل  ولن  تعاىل،  هللا  عن  الثبوت  قطعية  ت  لآل سخة  هللا  رسول 

يعلم أن  أراد  ملن  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  لتفصيل  منشورة  فهي  كيف    وإشكالياته، 
نيا، ال يقل يف قدسيته   استطاع الشيطان أن خيرتق تدين أئمة السلف، ويصنع هلم مصدرا تشريعيا 

  :عندهم عن قدسية كتاب هللا!!وسأضرب مثالني على ذلك
  يقول هللا تعاىل يف سورة النساء: - ١

َعَلْيِهنَّ  فَاْسَتْشِهُدوا  نَِّساِئُكْم  ِمن  اْلَفاِحَشَة  ِْتَني  َ ِيت  ِيف «َوالالَّ فََأْمِسُكوُهنَّ  َشِهُدوا  فَِإن  نُكْم  مِّ أَْربـََعًة   
ُ َهلُنَّ َسِبيًال»   اْلبـُُيوِت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو َجيَْعَل اهللَّ

  قالوا: إن هذه اآلية ُنسخت بقوله تعاىل:
ُهَما   نـْ   ِماَئَة َجْلَدٍة» «الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

  !!فبعد أن كانت عقوبة الزانية احلبس يف البيت، أصبحت اجللد
بني  السحاق  عقوبة  عن  تتحدث  فهي  الزىن،  بعقوبة  هلا  عالقة  ال  النساء  سورة  آية  أن  واحلقيقة 

  النساء، بدليل قوله تعاىل بعدها مبينا عقوبة اللواط بني الذكور:
ً رَِّحيًما»«َواللََّذاِن  ُهَما ِإنَّ اهللََّ َكاَن تـَوَّا َ َوَأْصَلَحا فََأْعرُِضوا َعنـْ َ َا ِمنُكْم َفآُذوُمهَا فَِإن  ِ ْتَِيا َ  

ِيت»،   واحلكمة التشريعية يف الفرق بني العقوبتني، وملاذا جاءت عقوبة السحاق بصيغة اجلمع «َوالالَّ
  .ِن» …، تفصيلها يف موضع وسياق آخروعقوبة اللواط بصيغة املثىن «َواللََّذا

ا قالت: «كان فيما أُنزل من القرآن عشر    - ٢ روى مسلم يف صحيحه، عن السيدة عائشة، أ
  .  وهن فيما يُقرأ من القرآن»رضعات معلومات ُحيّرمن، مث ُنسخن خبمس معلومات، فتويف رسول هللا

حمسوب للقرآن، ويعتربه أئمة السلف واخللف    )السنة النبوية (على بيان    فها هو حديث صحيح 
من ثوابت الدين اليت يكفر منكرها، ومع ذلك حيمل أدوات هدمه من داخل علم الناسخ واملنسوخ  

  .نفسه
اخلاص   )املنسوخ(لنسخ يف وقت واحد، فاجلزء األول  فهذه الرواية تدخل حتت نوعني من أنواع ا

، فآية العشر رضعات ال وجود هلا أصال يف  )ما ُنسخ تالوته وحكمه(حتت  لعشر رضعات، يدخل  
  عمل حبكمها!! املصحف، وال يُ 
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الثاين   اجلزء  واخل )الناسخ(أما  حتت  ،  فيدخل  رضعات،  اخلمس  ية  وبقي (اص  تالوته  ُنسخ  ما 
العمل ) حكمه بقاء  مع  ا،  تالو ُنسخت  فقد  املصحف،  يف  أصال  هلا  وجود  ال  أيضا  اآلية  وهذه   ،
  .حبكمها

  والسؤال:
ائيا بنزول آية قرآنية حتدده خبمس رضعات، وتويف رسول هللا  إذا كان عدد الرضعات قد استقر 

وية حول عدد اوهن فيما يُقرأ من القرآن، فلماذا ُملئت أمهات كتب املذاهب الفقهية خبالفات مأس
  ! الرضعات، اليت بعدها يصبح الرضيع حمرما على من رضع معه؟

ال أمهات  هي  من أهذه  الديين  اخلطاب  جتديد  الرمسية  الدينية  املؤسسات  من  تريدون  اليت  كتب 
  ! خالهلا؟

اليت   «أُمََّهاُتُكُم»،  إىل كلمة  نظرهم  يوجهوا  ومل  «أَْرَضْعَنُكم»،  بكلمة  املذاهب  فقهاء  انشغل  لقد 
  وردت يف آية احملرمات من النساء:

ِيت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَوا َن الرََّضاَعِة»«َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ   ُتُكم مِّ
أن   لبيان  وذلك  أرضعن،  الاليت  حّرم «األمهات»  وإمنا  أرضعن،  الاليت  النساء  حيرم  مل  تعاىل  فاهلل 

مومة م هلا، وهو أمر يسهل جدا    ن أرضعته، وتشعر املرضعة أنه ابنالتحرمي يقع عندما يشعر املولود 
اللنب   من  الكايف  القدر  إىل  إلضافة  هذا  والذي  إدراكه،  وعصبه،  وعظمه  الرضيع  حلم  ُيكّون  الذي 

يثبت  وال  الرضعات،  بعدد  ليست  فالقضية  الشأن،  هذا  يف  املتخصص  العلم  أهل  هم  ذلك  حيدد 
  .التحرمي مبصة أو مصتني

إن كل ما دونه أئمة السلف يف أمهات كتب علوم القرآن، وقالوا إنه ُنسخ تالوة، أو حكما، أو  
ية السيف، ال عالقة له بكتاب هللا، احملفوظ حبفظ هللا له، فهم غالبا  تالوة وحكما معا، أو إنه نُ  سخ 

لسيف، يف عصر اخلالفة غري الراشدة   . يتحدثون عن كتاب آخر، صنعه التطرف الديين 
هذه   ومن  والتشريعية،  العقدية  م  توجها خلدمة  القرآنية  ت  اآل توظيف  السلف  أئمة  اعتاد  لقد 

ت   :)١٠٦اآلية (ورة البقرة قوله تعاىل يف س اآل
َها أَْو ِمْثِلَها أََملْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء «   »َقِديرٌ َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها َِْت ِخبَْريٍ ِمنـْ

فظنوا أن ورود كلمة «نَنَسْخ» يف سياق هذه اآلية ميكن أن يكون سندا هلم يف إثبات حجية علم  
  .«الناسخ واملنسوخ»

موسى،  بشريعة  املكذبني  الرسل،  برساالت  املكذبني  على  الرد  سياق  يف  اآلية  هذه  جاءت  لقد 
ت »، ١٠٤  -   ٨٧  وبشريعة عيسى، وبشريعة خامت النبيني حممد، عليهم مجيعا أفضل السالم، «اآل

  ): ١٠٥اآلية (مث قال تعاىل بعدها 
أَ « ِمْن  الَِّذيَن َكَفُروا  يـََودُّ  ُ  َما  َواهللَّ َربُِّكْم  ِمْن  َخْريٍ  ِمْن  َعَلْيُكْم  يـُنَـزََّل  َأْن  اْلُمْشرِِكَني  َوال  اْلِكَتاِب  ْهِل 

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ    » َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء َواهللَّ
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النيب   ببيان  وال  القرآن،  أحكام  بنسخ  هلا  عالقة  ال  مثارة،  اليت كانت  فالقضية  وإمنا  إذن  للقرآن، 
فاعلية  انتهت  النيب، كما  بوفاة  فاعليتها  تنتهي  ال  عقلية،  بـ «آية»  اخلامت  النيب  جميء  يف  لتشكيك 

ت احلسية بوفاة الرسل السابقني   . اآل
إن لفظ «آية» يف السياق القرآين، إذا ورد بصيغة املفرد، فإمنا يراد به «الربهان» املبني، أي احلدث  

  :)١٠٦(ية، وهذا ما يتسق مع ذيل اآلية حيتاج إىل قدرة إهلاجللل الذي  
  »أََملْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  «

  :)١٠٧(ومع سياق اآلية 
  »َنِصريٍ أََملْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اهللَِّ ِمن َوِيلٍّ َوَال  «

أن  ئيل موسى اوأيضا مع توجيه اخلطاب إىل الذين أرادوا أن يسألوا رسوهلم حممدا كما سأل بنو إسر 
  :)١٠٨اآلية (يريهم هللا جهرة، فقال تعاىل 

ميَاِن فـََقْد َضلَّ  أَْم تُرِيُدوَن َأن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمن قـَْبُل َوَمن يـَتَـَبدَِّل اْلُكْفَر   « ْإلِ ِ
  »َسَواَء السَِّبيلِ 

النسخ   فآية  وأن    ) ١٠٥(إذن  السابقني،  الرسل  ورساالت  اخلامتة  الرسالة  بني  العالقة  تُبّني  جاءت 
سخا لكل هذه الرساالت، سواء كان هذا النسخ متعلقا مبا محلت هذه الرساال ت من القرآن جاء 

  ) آية (والذي جعله هللا لرسوله اخلامت    الذي أيد هللا به الرسل،  )الربهان(تشريعات، أو متعلقا بطبيعة  
  .عقلية، قائمة بني الناس إىل يوم الدين
، من سورة النحل  )١٠١اآلية  (ينطبق متاما على أختها    )١٠٥(إن ما ذكرته سابقا عن آية النسخ  

  :حيث يقول هللا تعاىل
ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيٍَة  « َا أَْنَت ُمْفَرتٍ َبْل َأْكثـَُرُهْم الَ يـَْعَلُمونَ َوِإَذا َبدَّ ُ َأْعَلُم ِمبَا يـُنَـّزُِل قَالُوا ِإمنَّ   »َواهللَّ

يؤمنون  ال  أصال  فهم  تبديلها،  أو  القرآن  أحكام  نسخ  بسبب  ليس  ُمْفَرتٍ»  أَْنَت  َا  «ِإمنَّ قوهلم  إن 
الدالة على صدق نبوة حممد، عليه السالم، وهذا    )اآلية (منا بسبب أن القرآن محل يف ذاته  لقرآن، وإ

  :ما بينه هللا بعدها بقوله
حلَْقِّ لِيـُثـَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ « ِ   » ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمن رَّبَِّك 

امل واملذاهب  الفرق  عند  للتشريع،  الثاين  املصدر  بطون كتب  ُملئت  مهات كتب  لقد  ختلفة، 
مهات علوم القرآن، من تفسري  احلديث، من صحاح وسنن ومسانيد ومصنفات ومستدركات…، و
سخ ومنسوخ وقراءات…، مبا جعل الرسالة اخلامتة، اليت جاءت لتخرج الناس من  وأسباب نزول و

جعلها ال ختتلف كثريا عن الرساالت الظلمات إىل النور، واليت محلها من أرسله هللا «َرْمحًَة لِّْلَعاَلِمَني»،  
  !!اليت حرفها أتباع الرسل السابقني

  !والسؤال: من املسئول عن أن تتحول الرمحة إىل عذاب، وإىل تطرف وإرهاب، وختلف وإفساد؟
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إنه املصدر الثاين للتشريع، الذي حتمي مرجعياته املؤسسات الدينية الرمسية وغري الرمسية، ليستقي  
تدينهم، وينشروه على الناس من خالل منابر الدعوة املختلفة، مث بعد ذلك نطالب    منها أئمة اخللف

  .نفس هذه املؤسسات بتجديد «اخلطاب الديين» وحماربة اإلرهاب!! احلقيقة، شيء ال يصدقه عقل

  :معلومات
ِبُروِح  *   ُه  َ تعاىل: «َوأَيَّْد لقوله  السالم،  عليه  جربيل،  هو  القدس:  َلك،  روح 

َ
امل والروح:  اْلُقُدِس»، 

إىل   املوصوف  إضافة  من  القدس  إىل  الروح  وإضافة  القدر،  وجاللة  الفضل  ومعناه  الطُهر،  والقدس: 
 .الّصفة، واملعىن: امللك املقدس

 

  عمر بن عبد العزيز أكره العلماء على تدوين الحديث

الدكتور حممد عجاج اخلطيب على درجة  ، حصل مبوجبها  )السنة قبل التدوين(يف رسالة بعنوان  
ممتاز مع مرتبة الشرف، عن يف احلديث وعلومه بتقدير    هاملاجستري بتقدير ممتاز، مث على درجة الدكتورا

،  )السنة قبل التدوين(قل بعض الفقرات اهلامة من كتابه  ، أن)نشأة علوم احلديث ومصطلحه(موضوع  
الثا ملصدر  حلت  اليت  الكارثة  حجم  أكادميية لبيان  علمية  رسالة  ا  أ ولوال  والدته،  منذ  للتشريع  ين 

  .صاحبها َعَلم من علماء احلديث، ما التفت إليها

  :يقول الباحث حتت عنوان: «خدمة عمر بن عبد العزيز للسنة»
ورأيناه « العلماء،  عن  األمة  أمري  وهو  بعيدا  يكن  فلم  علمي،  جو  يف  العزيز  عبد  بن  عمر  عاش 

بعض األحاديث، ويشجع العلماء، وقد رأى أن حيفظ حديث الرسول وجيمعه، ورمبا يكتب بنفسه  
حتهم للكتابة حني زالت أسباب الكراهة، ألننا ال نعقل أن   دعاه إىل هذا نشاط التابعني آنذاك، وإ

شك    مر جبمع السنة وتدوينها، والعلماء كارهون هلذا، ولو كرهوا كتابتها ما استجابوا لدعوته، ومما ال
  »فيه أن خشيته من ضياع احلديث دفعته إىل العمل حلفظه

  تعليق: 
ا حتمل مرجعيات موثقة، تشهد أنه حىت فرتة خالفة عمر بن  فهذه الرسالة العلمية، اليت ال شك أ

ت حتفظ احلديث، بل وكان التابعون يكرهون كتابته،  ١٠١-٩٩عبد العزيز «  هـ» مل تكن هناك مدو
  !الصحابة؟ هلتابعون شيئا مل يكرهفهل يُعقل أن يكره ا

مث ما معىن قوله عن خليفة املسلمني عمر بن عبد العزيز: «خشيته من ضياع احلديث دفعته إىل  
العمل حلفظه»، فكيف عرف خليفة املسلمني أن احلديث مل يضع أصال، وقد كان الصحابة والتابعون 

  !يكرهون كتابته خالل قرن مضى؟
  :  بعدها مث انظر ماذا قال الباحث
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تنقيح « على  يف نفوس العلماء محلهم  بعيد  له أثر  ما ذكر سببا آخر كان  نضم إىل  وميكننا أن 
السنة وحفظها، وهو ظهور الوضع بسبب اخلالفات السياسية واملذهبية ويؤكد لنا هذا ما يرويه أخو  

  ابن شهاب الزهري عنه قال: مسعته يقول:
تينا من قبل   املشرق ننكرها ال نعرفها ما كتبت حديثا، وال أذنت يف كتابه، ورأي لوال أحاديث 

الزهري هذا رأي أكثر علماء ذلك العصر، فإن حرصهم على حديث رسول هللا من أن يُدرس، ال  
اليت   العوامل  أقوى  من  العامالن  هذان  فكان  والوضع،  الكذب  من  سالمته  على  حرصهم  عن  يقل 

العلماء إىل خدمة السن مهم  يدي اخلليفة حفزت  رمسيا على  مجعها  احلكومة  تبنت  عندما  وكتابتها،  ة 
  »الورع عمر بن عبد العزيز

  : تعليق
على   ب(هو ظهور    )تنقيح السنة وحفظها(إذن فالذي محل أئمة السلف  سبب اخلالفات الوضع 

حكومة عمر بن عبد   ، وذلك قبل عصر عمر بن عبد العزيز، فهل بعد أن تبنت)السياسية واملذهبية 
  !مجع األحاديث، استطاعت تنقيح السنة وحفظها؟ ) رمسيا(العزيز 

  يقول الباحث:
إن عمر بن عبد العزيز كتب إىل اآلفاق: «انظروا حديث رسول هللا فامجعوه»، وإذا كانت املنية قد 

حزم   بن  بكر  أبو  مجعها  اليت  الكتب  يرى  أن  قبل  اخلامس  الراشد  اخلليفة  طلب  اخرتمت  على  بناء 
شهاب  «ابن  حققها  اليت  جهوده  مثار  أوىل  تفته  مل  فإنه  العلماء،  بعض  ذلك  ذكر  اخلليفة، كما 

  :الزهري» الذي يقول
ا، فبعث إىل كل أرض له عليها سلطان ا دفرتً «أمر عمر بن عبد العزيز جبمع السنن فكتبناها دفرتً 

ا عبد  بن  عمر  تدوين  احلديث  علماء  اعترب  وقد  يف  دفرتا»،  ورددوا  للحديث  تدوين  أول  هذا  لعزيز 
  :كتبهم هذه العبارة

حنوها،  « أو  العزيز  عبد  بن  عمر  خالفة  يف  املائة  رأس  على  وقع  فإنه  احلديث  تدوين  ابتداء  وأما 
الكتابة  من كراهة  ملا كان  حامسة  خامتة  الثاين  القرن  وبداية  اهلجري  األول  القرن  اية  وهكذا كانت 

حتها، فدونت السن   »ة يف صحف وكراريس ودفاتر، وكثرت الصحف يف أيدي طالب احلديثوإ
  تعليق: 

قرن من الزمن، وحىت عصر   فها هو الباحث يكشف عن بعض أسباب عدم تدوين احلديث طيلة 
أن  )هـ١٢٤ت  (الزهري   بعد  فهل  التدوين،  هذا  شرعية  حول  والتابعني  الصحابة  اختالف  ومنها   ،

مر من اخلليفة الراشد اخلامس عمر   زالت هذه األسباب، وُدّونت السنة يف صحف وكراريس ودفاتر، 
  !يف منتصف القرن الثاين اهلجري؟ )تنقيحها وحفظها(أزمة تدوين السنة، وبن عبد العزيز، انتهت 

مر من خليفة املسلمني عمر بن عبد العزيز، واليت إن  مث أين هي كت  ا الزهري  ب احلديث اليت دو
وجدت ما كان ألمهات كتب احلديث اليت ظهرت بعد ذلك أن تولد أصال، ويف مقدمتها البخاري  

منتصف القرن الثالث، وتويف   ، والكايف «الشيعي»، الذي ولد يف)هـ١٩٤(«السين»، الذي ولد عام  
  ). ـ ه٣٢٩(عام 
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اليت ميكن اإلمساك   للزهري، الذي يعترب احللقة األوىلفإذا حبثنا يف علم الرجال، عن السرية الذاتية  
رخييا للوقوف على االجتاه العام حلركة تدوين احلديث، وجد اآليت   :ا 

حممد   الزهري  االسم:  شهاب  بن  مسلم  حريصا )هـ١٢٤ت  (بن  وكان  احلديث،  رواة  من  ، كان 
إرضاء التوجه السين العام الذي كان سائدا يف عصر الدولة األموية، استعمله يزيد بن عبد امللك  على  

دافع عن علّي وشيعته، وأدان    )هـ١٢٦ت  (م جمون واستهتار الوليد بن يزيد  على القضاء، ولكنه أما
اإل معظم كتب  له كتاب، كحال  ُحيفظ  ومل  والزبري،  وطلحة  عائشة،  والسيدة  األَُول، خبارينيعثمان   

  . ، داخل كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاين)املغازي(لكن حفظت أجزاء من كتاب له يسمى و 
  :وحتت عنوان: «رد الشبهات اليت أثريت حول الزهري» يقول الباحث

مه بعض الشيعة مل« امات وجهها إليه بعض أتباع الفرق وأعداء اإلسالم، فا  يسلم الزهري من ا
مويني وإرضائهم بوضع ما يروق هلم من األحاديث اليت تثبت دعائم ملكهم، وترد  لسري يف ركاب األ

الصحابة  من  العلماء  ببعض  استعانوا  األمويني  أن  هذا  ادعائهم  يف  هؤالء  ويرى  خصومهم،  على 
م»   !!والتابعني إللباس حكمهم ثوب املشروعية الدينية، وساعدوهم يف نشر سلطا

  مث يقول الباحث:
«وميكننا أن حنمل قول الزهري: «كنا َنكَره كتاب العلم حىت أكرهنا عليه هؤالء األمراء، فرأينا أال 
مننعه أحدا من املسلمني»، على ما بيناه، ألننا نعرف أن اإلمام الزهري كان يكتب احلديث وهو يف  

نعل يكتب يف ظهر  ه خشية أن  دور طلب العلم، وكان يشجع أصحابه على الكتابة، حىت إنه كان 
  . يفوته احلديث»

  مث يقول:
الناس  على  وأملى  خرج  لبنيه  يكتب  أن  امللك  عبد  بن  هشام  اخلليفة  منه  طلب  عندما  «وفعال 

  . احلديث، وقال: استكتبين امللوك، فأكتبتهم، فاستحييت هللا إذ كتبها امللوك أال أكتبها لغريهم»
  قال: وعمن كان يكره كتابة احلديث يف القرن الثاين اهلجري 

«ونرى بعض من كره الكتابة يف هذا العصر، يعتمد عليها يف حفظ احلديث، مث ميحو ما كتبه بعد  
هـ»، ومحاد بن سلمة «ت  ١٦١أن حيفظه، وقد فعل غري واحد من السلف أمثال سفيان الثوري «ت  

 هـ»: «ما كتبت شيئا قط إال حديثا طويال١٤١هـ»..، ويُروى يف هذا عن خالد احلذاء «ت  ١٦٧
  .فإذا حفظته حموته»

  تعليق: 
الرسالة،  عصر  يف  دونت  ريخ،  و وفقه  وحديث  تفسري  من  الشريعة،  علوم  أن  يدَّعون  الذين  إن 
لتدوين بعد منتصف  ت فردية، ظهرت إىل النور عندما مسحت السلطة احلاكمة  ولكنها كانت مدو

  :القرن الثاين، هؤالء أقول هلم
ت قد محلت   شريعة إهلية واجبة االتباع، فلماذا مل تدون يف حياة النيب، أو يف  إذا كانت هذه املدو

ا الفنت الكربى، واخلالفات السياسية واملذهبية، لتخرج إىل  عصر اخلالفة الراشدة، قبل أن تعصف 
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الناس بعد قرن ونصف القرن يف ثوب مذهيب، تدعي كل فرقة، ويدعي كل مذهب من مذاهب الفرقة  
  ! ه يف احلديث هي اليت محلت السنة النبوية الصحيحة واجبة االتباع؟الواحدة، أن مرجعيات

مر من هللا تعاىل، ولو أمره هللا بتدوين أحاديثه لفعل كما فعل مع   إن رسول هللا ال يفعل شيئا إال 
ولتعهد  ا من الشريعة اإلهلية اليت أمر هللا اتباعها،  ا أساسيً كتاب هللا، وألصبحت هذه األحاديث جزءً 

  .هللا حبفظها كما تعهد حبفظ كتابه
  :إن الذين قسموا الوحي اإلهلي إىل

  القسم األول:
كتاب هللا، الذي شهد رسول هللا على بالغه قبل وفاته، وورثه املسلمون كما بلغه الرسول، وتعهد 

  .هللا حبفظه إىل يوم الدين
  القسم الثاين: 

هللا   رسول  يشهد  مل  نبوية،  املسلمون  أحاديث  يرثها  ومل  بعده،  من  الراشدون  اخللفاء  وال  تدوينها، 
اجلماعات  وظهور  بينهم،  والتكفري  والتخاصم  التفرق  أزمة  تدعيم  يف  سببا  بل كانت  واحدا،  كتا 

  .واألحزاب الدينية اليت تفسد يف األرض وهي ترفع راية «الكتاب والسنة»
ذن به، وهللا تعاىل يقولإن الذين فعلوا ذلك، أقول هلم: اتقوا هللا، فق   :د نسبتم إىل هللا ما مل 

ْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَأن تُ « َها َوَما َبَطَن َواْإلِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ َا َحرََّم َريبِّ هللَِّ َما ملَْ  ُقْل ِإمنَّ ِ ْشرُِكوا 
ً َوَأن تـَُقولُوا َعَلى اهللَِّ    » َما َال تـَْعَلُمونَ يـُنَـّزِْل ِبِه ُسْلطَا

  :معلومات
من اخللفاء األمويني، ولد سنة  *   هـ، ولعدله عّده كثري من أئمة السلف ٦١عمر بن عبد العزيز: 

مات  فلما  عهده،  ويل  جعله  اخلالفة  امللك  عبد  بن  سليمان  توىل  وملا  الراشدين،  اخللفاء  خامس 
  .)هـ١٠١(توىل عمر اخلالفة، حىت قُتل مسموماً سنة  )هــ٩٩(سليمان سنة 
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  المصدر الثاني للتشريع تراث بشري ال نبوي 

احلديث  أمهات كتب  يف  املوجودة  الصحيحة  النبوية  األحاديث  عدد  حول  احملدثون  اختلف  لقد 
ابن  على  «النكت  يف  حجر  ابن  إليه  ذهب  الذي  الراجح  والرأي  السنة،  أهل  فرقة  مستوى  على 

الصحيحة املتصلة السند بال تكرار، تبلغ أربعة  الصالح» أن مجلة األحاديث املسندة عن النيب، أي  
  .» حديث٤٤٠٠آالف وأربعمئة «

الثالث   القرن  منتصف  يف  السنة  أهل  رواة  بني  منتشرة  اليت كانت  األحاديث  عدد  إىل  نظر  فإذا 
حنبل   بن  أمحد  منها  أخرج  واليت  ألف،   »ه٢٤١ت«اهلجري،  ومخسني  سبعمائة  ها  وجد مسنده، 

واليت٧٥٠٠٠٠« حديث،  البخاري  »  منها  أخرج  ألف  ٢٥٦ت«  ستمائة  ها  وجد صحيحه،  هـ» 
  .» حديث٦٠٠٠٠٠«

يف   الرواة  بني  ومتداولة  منتشرة  اليت كانت  األحاديث  جمموع  يف  الصحة  نسبة  معرفة  أرد  فإذا 
ها   ) ٦٠٠٠٠٠/    ٤٤٠٠٪ (٠.٧منتصف القرن الثالث اهلجري، يف عصر أمحد والبخاري، وجد

  .م احلديث من قواعدهوهي نسبة ُتسقط حجية عل
هـ» أصح الكتب املصنفة ٢٦١هـ»، ومسلم «ت٢٥٦ولقد اتفق احملدثون على أن البخاري «ت

يت بعدمها يف املرتبة الثانية كتب السنن: سنن الرتمذي «ت هـ»، سنن ابن ماجه ٢٧٠يف احلديث، مث 
يت٣٠٣هـ»، سنن النسائي «ت٢٧٥هـ»، سنن أيب داود «ت٢٧٣«ت املسانيد يف    هـ»، مث بعدها 

  . هـ»٢٤١املرتبة الثالثة ويف مقدمتها مسند اإلمام أمحد بن حنبل «ت
الثالث   القرن  وهو  واحد  عصر  يف  مجيعا  عاشوا  الذين  السبعة،  الكتب  هذه  أصحاب  فهل كان 

  ! ٪)؟٠.٧اهلجري، يعلمون أن نسبة صحة احلديث املنسوب إىل النيب مل تصل إىل الواحد الصحيح (
يعلم حيمل  وإذا كانوا  إهلي،  تشريعي  مصدر  النسبة  هذه  على  يقوم  أن  شرعا  يُعقل  فهل  ون، 

  أحاديث نبوية تكون من نصوص الدين واجبة االتباع؟! 
وهل يُعقل أن يكون هذا املصدر التشريعي وحيا إهليا، مث يكون سببا يف أزمة التخاصم والتكفري  

نية املذهبية، الرمسية وغري الرمسية،  بني املسلمني، وسفك دماء بعضهم بعضا، وظهور املؤسسات الدي
  ! وقيام التنظيمات املتطرفة اليت تسعى يف األرض فسادا، رافعة راية العمل بكتاب هللا وسنة رسوله؟

الرتاث  أمهات كتب  وأصحاب  السلف  أئمة  فإن  السياسية،  ا  وتوجها املؤامرة  نظرية  عن  وبعيدا 
يديهم فرقوا دي  يدي أعدائهم، فقد جعلوا الديين بكل علومها، هم الذين  نهم وكانوا شيعا، وليس 

  . تدينهم البشري املذهيب دينا إهليا، ومصدرا تشريعيا، بدعوى وجوب اتباع «السلف الصاحل»
فلماذا مل جيتمع «السلف الصاحل» على كتاب واحد يف احلديث، إذا كان حقا مصدرا تشريعيا إهليا  

هد أن مسألة مجع احلديث كانت مسألة اجتهادية شخصية، نيا؟! إن الرباهني العلمية الساطعة تش
ملصدر التشريعي اإلهلي، وإال لتحملت مؤسسة اخلالفة هذا العمل   .ال عالقة هلا 

  يروي ابن حجر يف «مقدمة فتح الباري»، نقال عن البخاري قوله: 
  كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: 
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٢٦٣

ً خمتصراً لصحيح سنة رسول    . هللالو مجعتم كتا
فوقع ذلك يف قليب، فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح، وخرجت كتايب من ستمئة ألف حديث،  
بيين   فيما  حجة  وجعلت كتايب  صحيح،  غري  حديث  ألف  ومئيت  صحيح،  حديث  ألف  مئة  أحفظ 
وبني هللا تعاىل، وما أدخلت يف كتايب حديثاً إال بعد أن استخرت هللا وتيقنت صحته، وما تركت من  

  . الصحيح أكثر
فها هو البخاري يشهد بنفسه أن مسألة مجع األحاديث، وتدوين املصنفات، مسألة شخصية ال 

هـ» وهو ٢٥٦عالقة هلا مبؤسسة اخلالفة، فانظر إىل قوله: «فوقع ذلك يف قليب»، أي أن البخاري «ت
السنة،   ت  مرو ضياع  من  خوفا  الصحيح  اجلامع  يكتب  مل  اهلجري،  الثالث  القرن  ضاعت  يف  اليت 

  .أصال قبل أن تصل إىل عصره، وإمنا استجابة لطلب إسحاق بن راهويه
  ولكن السؤال:

الصحيح» كلها صحيحة، وهو   يف كتابه «اجلامع  رواها  األحاديث اليت  البخاري أن  تيقن  كيف 
إال بعد أن استخرت  يعيش يف القرن الثالث اهلجري؟! ما معىن قوله: «وما أدخلت يف كتايب حديثاً 

  !  وتيقنت صحته»؟! فهل تيقن من صحة احلديث بوحي من هللا؟هللا
وإذا كان البخاري قد تيقن من صحة كتابه «اجلامع الصحيح» بعد أن استخار هللا، فلماذا ذهب 
فاستحسنوه   لرياجعوه،  وغريهم،  املديين،  بن  وعلي  معني،  بن  وحيىي  حنبل،  بن  أمحد  على  يعرضه 

لص   )قدمة فتح الباري ابن حجر، م(حة؟! وشهدوا له 
وإذا كان البخاري يعترب أمحد بن حنبل إماما يف احلديث، وميزا يف معرفة الصحيح من الضعيف، 

  !فلماذا مل يتبعه؟! وإذا كان أمحد يعترب البخاري إماما يف احلديث فلماذا مل يتبعه؟ 
ته من أكثر من مث انظر ماذا يقول أمحد بن حنبل عن مسنده: «إن هذا الكتاب قد مجعته وانتقي 
من حديث رسول هللا فارجعوا إلي املسلمون فيه  ه، فإن كان فيه  سبعمائة ومخسني ألفاً، فما اختلف 

  ).هـ٨٣٣ت(عد األمحد البن اجلزري واملص )هـ٧٧١ت(طبقات الشافعية للسبكي ( وإال ليس حبجة» 
وضع الكتب وقد عملت ويقول عبد هللا بن أمحد بن حنبل: قلت أليب رمحه هللا تعاىل: مل كرهت  

خصائص  (  املسند، فقال: عملت هذا الكتاب إماما، إذا اختلف الناس يف سنة رسول هللا رجعوا إليه 
  ).هـ٥٨١ت(م أمحد، حملمد بن عمر األصبهاين مسند اإلما 

فها هو صاحب املرجعية األوىل ملنظومة الفكر السلفي، يذهب إىل عدم حجية كل األحاديث اليت 
عصره إىل  مقدمتها    وصلت  ويف  الستة،  الكتب  أحاديث  ذلك  يف  مبا  مسنده،  يف  يروها  مل  واليت 
  .البخاري ومسلم

مل يروها   )هـ١٧٩ت(وجد أن معظم أحاديث موطأ مالك  فإذا رجعنا إىل القرن الثاين اهلجري،  
ت السنة، وإمنا طُ  لب منه أمحد يف مسنده، وأن مالكا مل يُدّون أحاديث املوطأ خوفا من ضياع مرو

  :روايتني عن سبب تدوين مالك للموطأ  )ريخ الرسل وامللوك(ذلك، فقد ذكر الطربي يف 
  الرواية األوىل: 
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٢٦٤

ا يف العلم، يتجنب فيه شدائد أن اخلليفة املنصور العباسي، طلب من مالك أن يُدّون كتا جامع
ابن عمر، ورخص ابن عباس، وأن يوطئه للناس، ويبعث به إىل األمصار ليوحد العمل به، فألف كتابه 

  .هذا، ومساه املوطأ
انظر إىل هذا الشرط الذي وضعه املنصور لإلمام مالك، كي يلتزم به وهو جيمع أحاديث املوطأ:  

انظر كيف كان العلم يف القرن الثاين اهلجري يُفّصل    ،عباس»«جتنب شدائد ابن عمر، ورخص ابن  
  .على هوى اخللفاء، وذلك مع بداية عصر التدوين

  الرواية الثانية قول مالك: 
عرضت كتايب هذا على سبعني فقيها من فقهاء املدينة فكلهم واطأين عليه، فسميته املوطأ، مث جاء  

لفاملهدي حاجا فسمعه مين وأمر يل خبمسة آالف    . دينار ولتالميذي 
  والسؤال:

، وصحيح البخاري  )هـ٢٤١ت(مسند اإلمام أمحد بن حنبل    )هـ١٧٩ت(أ مالك  لقد سبق موط
، بقرن من الزمان تقريبا، فما موقف املسند من أحاديث )هـ٢٦١ت(، وصحيح مسلم  )هـ٢٥٦ت(

زاخرة بكثري من التابعني    اهلجرة، املدينة املنورة، اليت كانت  املوطأ، الذي كان يعيش صاحبه يف دار
لتصنيف، كما يعلم احملدثون؟ م ومن اهتموا    ! علمائهم وفقهائهم وروا

الرامهرمزي   وهو كتاب  )هـ٣٦٠ت(يقول  احلديث،  أصول  علم  يف  أول كتاب  صاحب  وهو   ،
  :«احملدث الفاصل بني الرواي والراعي»

مبكة، ومعمر بن   )هـ١٥٠ت(ورتبه على األبواب هم: ابن جريج  إن أول من صنف يف احلديث  
لكوفة، والربيع بن   )هـ١٦١ت(لشام، والثوري    )هـ١٥٧ت( ، واألوزاعي  ليمن  )هـ١٥٤ت(راشد  

ومالك    )هـ١٦٠ت(صبيح   لبصرة،  املبارك    )هـ١٧٩ت(وغريه  وابن  ملدينة،   ) هـ١٨١ت(وغريه 
  .لري  )هـ١٨٨ت(خبراسان، وجرير بن عبد احلميد 

الثاين   القرن  يف  مالك،  عصر  واحد،  عصر  يف  مجيعا  هم  وجد احملدثني،  هؤالء  إىل  نظر  فإذا 
اهلجري، فلماذا مل جيتمعوا على كتاب واحد يف احلديث، وهم األقرب لعصر الرسالة من القرن الثالث 

  !اهلجري؟
متفقون على أن موطأ مالك هو أقدم مؤلف يف احلديث وصل   إن معظم أئمة السلف واخللف،

، يقدمه على سائر احملدثني يف  )هـ٦٠٦ت(إلينا من القرن الثاين اهلجري، األمر الذي جعل ابن األثري  
  :كتابه «جامع األصول يف أحاديث الرسول»، يقول عبد القادر األرنؤوط حمقق الكتاب

  األحاديث اليت وعتها األصول الستة املعتمدة عند الفقهاء واحملدثني:قد عمد فيه املؤلف إىل   «
  املوطأ، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي 

  » واليت حوت معظم ما صح عن النيب الكرمي
ه يقول يف م  ) هـ١١٢٢ت(فإذا ذهبنا إىل الزرقاين   قدمته: قال حيىي بن سعيد شارح املوطأ، وجد

حلديث. وقال عبد  : مالك بن أنس أمري املؤمنني يف ا)هـ٢٣٣ت(وحيىي بن معني    )هـ١٩٨ت(القطان  
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: ما بقي على وجه األرض آمن على حديث رسول هللا من مالك بن  )هـ١٩٨ت(الرمحن بن مهدي  
  . أنس، وال أقدم عليه يف صحة احلديث أحدا
ت العريب  بن  بكر  أبو  القاضي  األصل  ٥٤٣وقال  هو  هو هـ: «املوطأ  البخاري  وكتاب  واللباب، 
وعليهم الباب،  هذا  يف  الثاين  والرتمذي».  األصل  اجلميع، كمسلم  بىن  بشرح  (ا  األحوذي  عارضة 

  )يصحيح الرتمذ
  والسؤال:

البخاري  إذن   اشتهر  بعد    )هـ٢٥٦ت(ملاذا  أصح كتاب  مالك نه  موطأ  يشتهر  ومل  هللا،  كتاب 
  ! يشهدون أنه هو األصل األول والبخاري الثاين؟، وهناك فريق من احملدثني )هـ١٧٩ت(

للتشريع،  الثاين  ملصدر  يسمى  ما  حقيقة  يكشف  مثال  جمرد  املقال،  هذا  يف  بيانه  سبق  ما  إن 
قي الفرق اإلسالمية األخرى، أنه محل   الذي يدعي أئمة السلف واخللف من فرقة أهل السنة، ومن 

ت السنة النبوية واجبة االتباع   .مرو
للتشريع(إن   الثاين  له  )املصدر  عالقة  ال  مذهيب،  ديين  تراث  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  جلميع   ،

تباعه، والذي قال عنه:   لدين الذي أمر هللا تعاىل 
ْسَالِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِيَن»  َتِغ َغْريَ اْإلِ   «َوَمن يـَبـْ

يعرف معىن العلم، وحجية الربهان العلمي، ومكانة وأمهية التحقيق العلمي، ميكن  فهل هناك عامل  
ئمة فرقته)، من نصوص الدين اإلسالمي الذي لن يقبل هللا   أن يعترب املصدر الثاين للتشريع (اخلاص 

  :دينا غريه، وأئمة هذه الفرق اإلسالمية هم
  ! وََكانُوا ِشيَـًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»؟ «الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم 

 :معلومات
  مقدمة فتح الباري: * 

مساه «فتح  والذي  البخاري  صحيح  فيه  شرح  الذي  لكتابه  العسقالين  حجر  ابن  وضعها  مقدمة 
اختاره يف  الباري يف شرح صحيح اإلمام البخاري»، وجعله يف عشرة فصول، بّني فيها املنهج الذي  

  .شرح الكتاب 
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  بيان من رسول هللا إلى المسلمين اليوم 

دور كبري   ديين  تراث  إىل  وحتويلها  اإلهلية  الرساالت  حتريف  يف  ئية  اآل به  تقوم  الذي  الدور  إن 
وخطري، ولوال حفظ هللا رساالته يف حياة الرسل، وحفظ رسالته اخلامتة إىل يوم الدين، لتحول القرآن  

ا من الدين اإلهلي واجب االتباع، إىل   ت وأساطري، يتبعها أئمة السلف على أساس أ قصص وروا
  :ولقد ضرب هللا املثل على حتريف الرساالت برسالة عيسى عليه السالم، فقال تعاىل

ُذوِين  « َ ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ  ُ َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اهللَِّ قَاَل ُسْبَحاَنَك  َوِإْذ قَاَل اهللَّ
  »َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ …

َما ُدْمتُ «   ِفيِهْم فـََلمَّا َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِين ِبِه َأْن اْعُبُدوا اهللََّ َريبِّ َوَربَُّكْم وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيداً 
َتِين ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ    »تـََوفـَّيـْ

من  لذلك كان  مباشرة،  السالم،  عليهما  حممد،  رسالة  سبقت  قد  عيسى  رسالة  أن  نعلم  حنن 
م ا تتحدث عن أقوال الرسل يف حيا ، فهل الضروري أن نتوقف عند مجلة: «أَأَنَت قـُْلَت لِلنَّاِس» أل

  قال عيسى للناس: 
 * « ُذوِين َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اهللَِّ   «اختَِّ

  ولقد جاء رد عيسى الفوري:
  «َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِين ِبِه»* 

م: «ِإالَّ َما   أََمْرَتِين ِبِه»،  إن الضابط احلاكم على تراث األنبياء والرسل هو ما أمرهم هللا به يف حيا
  :األمر الذي يستحيل التعرف عليه إال من خالل الربهان اإلهلي

َتِين ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهمْ «   » وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيداً َما ُدْمُت ِفيِهْم فـََلمَّا تـََوفـَّيـْ
حم رسوله  هللا  وبعث  رسالته،  حبفظ  هللا  يتعهد  ومل  السالم  عليه  عيسى  تويف  السالم  لقد  عليه  مدا 

وتعهد حبفظ رسالته، ولكن هل تعهد هللا حبفظ أقواله مع قومه وصحبه الذين آمنوا معه؟! تعالوا نتدبر  
  :قوله تعاىل خماطبا رسوله حممدا

ُ َما يـُْلِقي  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف   « أُْمِنيَِّتِه فـَيَـْنَسُخ اهللَّ
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  تِِه َواهللَّ َ ُ آ   »الشَّْيطَاُن ُمثَّ ُحيِْكُم اهللَّ

  :لقد حاول الشيطان أن يكون له دور يف حتريف رسالة النيب اخلامت وأقواله عن طريقني
  األول:الطريق 

ته إلقاء الشبهات حول القرآن، فنزل الوحي يرد على ه إلضافة إىل حفظ هللا آل ذه الشبهات، 
  :القرآنية، وبذلك أغلق هللا هذا الطريق متاما أمام الشيطان

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  « تِِه َواهللَّ َ ُ آ ُ َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ُمثَّ ُحيِْكُم اهللَّ   »فـَيَـْنَسُخ اهللَّ
  الطريق الثاين: 
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حداث عصر الرسالة، وما أمجله القرآن من استغالل الشيطان ما كان يتنزل من تشريعا ت خاصة 
ا، كالصالة، وذهب يثري حوهلا الشبهات، وجيعل أقوال  ت القرآن بتفصيال أحكام العبادات اليت مل 
م   قلو يف  الذين  به  يفنت  أن  استطاع  مقدسا  شيئا  التنزيل  من  الفرتة  هذه  يف  وصحبه  قومه  مع  النيب 

ذا الطريق تركه هللا مفتوحا حسب إرادة واختيار اإلنسان، فقال تعاىل  مرض من الرواة والقصاصني، وه
  :بعد اآلية السابقة 

ُْم َوِإنَّ الظَّاِلمِ  « َنًة لِّلَِّذيَن ِيف قـُُلوِِم مََّرٌض َواْلَقاِسَيِة قـُُلوُ َني َلِفي ِشَقاٍق لَِّيْجَعَل َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِفتـْ
  » بَِعيدٍ 

ا يف  الراسخون  وبرهان، أما  حجة  أهل  م  أل م،  قلو خيرتق  أن  الشيطان  يستطع  فلم  لعلم، 
  :يستطيعون أن يفرقوا بني احلق والباطل، وهم الذين وصفهم هللا بعدها بقوله

ُْم َوإِ « نَّ اهللََّ َهلَاِد الَِّذيَن آَمُنوا َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَُّه احلَْقُّ ِمن رَّبَِّك فـَيـُْؤِمُنوا ِبِه فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلوُ
  » .ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ 

وحىت نقف على الدور الذي قام به الرواة والقصاصون يف حتريف مفهوم «املرجعية اإلهلية» ليصبح 
نصفها قطعي الثبوت عن هللا، والنصف اآلخر ظين الثبوت عن رسول هللا، تعالوا نفرتض أن حممدا مل  

يب اخلامت، وأن هللا أرسل نبيا بعده برسالة جديدة، فماذا نتوقع أن يقول هللا لرسوله حممد  يكن هو الن
  ! يف هذه الرسالة، استنادا إىل ما قاله هللا لرسوله عيسى يف القرآن؟

  :أوًال 
  نتوقع أن يقول هللا لرسوله حممد يف هذه الرسالة اجلديدة: 

سم األحاديث النبوية، استنادا أأنت قلت لصحابتك اختذوا مع كتاب هللا   مصدرا تشريعيا قوليا 
  :إىل اآلية 

َاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا« َ ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  َ   »َوَما آ
  الرسول:

  »: َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِين ِبِه َأِن اْعُبُدواْ اهلّلَ َريبِّ َوَربَُّكمْ * «
ْنُه لِتُنِذَر ِبِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنَني» ِكَتاٌب أُنزَِل ِإلَ «   ْيَك َفَال َيُكن ِيف َصْدرَِك َحرٌَج مِّ

  »«اتَِّبُعوا َما أُنزَِل إِلَْيُكم مِّن رَّبُِّكْم َوَال تـَتَِّبُعوا ِمن ُدونِِه أَْولَِياءَ 
  » وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيداً مَّا ُدْمُت ِفيِهمْ * «
َتِين ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ فـََلمَّا «   » تـََوفـَّيـْ

فإذا تدبر قوله تعاىل: «ِكَتاٌب أُنزَِل ِإلَْيَك»، مث قوله بعدها «اتَِّبُعوا َما أُنزَِل ِإلَْيُكم»، نعلم أن األمر 
التحذير أما  وحده،  املنزل  لكتاب  متعلقا  جاء  بكتاب:   التباع  وليس  شخاص  متعلقا  جاء  فقد 

تقديس  يف  ستكون  النيب  وفاة  بعد  املسلمني  فتنة  أن  ذلك  من  نفهم  أَْولَِياَء»،  ُدونِِه  ِمن  تـَتَِّبُعوا  «َوَال 
ا   .أصحاب الكتب، من املفسرين واملؤرخني واحملدثني، وليس يف الكتب ذا
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  :أما عن مفهوم قوله تعاىل
ُكْم  « َ َاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهواَوَما آ َ   »الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما 

  فقد بيناه يف مقال بعنوان:
  «هل حفظ هللا األحاديث النبوية كما حفظ النص القرآين»

إنه ليس من حق الرسول أن ُيشرّع أحكاما خارج حدود الكتاب الذي أنزله هللا عليه، والذي مل 
  :وله تعاىليرث املسلمون كتا تشريعيا غريه، لق

َنا إِلَْيَك ِمْن اْلِكَتاِب ُهَو احلَْقُّ   « َ   ... َوالَِّذي أَْوَحيـْ َنا ِمْن ِعَباِد    …»ُمثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ
نيا مث ال  تدبر قوله تعاىل: «ُمثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب»، فهل يعقل أن تكون السنة النبوية مصدرا تشريعيا 

  ! نص هللا على ذلك يف سياق هذه اآلية بقوله «مث أورثنا الكتاب والسنة»؟ي
وهل هناك يف كتاب هللا نص قرآين يُبّني أن سنة النيب سريثها املسلمون حسب املرجعيات احلديثية 

  !اخلاصة بكل فرقة، حسب شروط علماء اجلرح والتعديل والتصحيح والتضعيف؟
م احلديثية إىل رواية: إن أهل السنة يستندون يف    حجية مرجعيا

ما: كتاب هللا وسنة رسوله»   «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم 
م احلديثية إىل رواية:   والشيعة يستندون يف حجية مرجعيا

  «إين تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا: كتاب هللا وعرتيت أهل بييت» 
التباع إن كنتم تع   !لمون حقيقة مفهوم «السنة النبوية»؟فأي الفريقني أحق 

يوظّفون   املسلمني  أن  يعلم  عندما  ويفرح  سيسعد  هللا  رسول  أن  نظن  أن  والغفلة،  اجلهل  ملن  إنه 
ُخيرج  الذي  األمر  والتشريعية،  العقدية  م  توجها خلدمة  مذهبيا  توظيفا  النبوية»  «السنة  مصطلح 

تيه ا لباطل من بني يديه وال من خلفه، إىل دائرة الرتاث «النبوة» من دائرة الوحي اإلهلي، الذي ال 
من  عقودا  الباطل  ه  آ أن  بعد  والتضعيف،  والتصحيح  والتعديل،  اجلرح  ملدارس  خضع  الذي  الديين 

  !!الزمن
  : انيً 

ونتوقع أن يقول هللا لرسوله: أأنت قلت لصحابتك كونوا شيعا وأحزا ألن يف اختالف أميت رمحة،  
  :اآلية استنادا إىل 

  »ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ  - َوَلْو َشاَء َربَُّك َجلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوَال يـَزَالُوَن ُخمَْتِلِفَني «
  :الرسول: ما قلت هلم إال ما أمرتين به

َواتـَُّقوُه َوأَِقيُموا الصََّالَة َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني … ِمَن  فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا … ُمِنيِبَني إِلَْيِه  
  » الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 

  » وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيداً مَّا ُدْمُت ِفيِهمْ * «
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َتِين ُكنَت أَنْ * «   » َت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ فـََلمَّا تـََوفـَّيـْ
الدينية  الصراعات  ويف  وختاصمهم،  تفرقهم  يف  اإلسالمية  الفرق  أتباع  يراها  اليت  هذه  رمحة  فأية 

األسواق يف  النساء  وبيع  الرقاب  وقطع  األجساد  حرق  ويف  املنطقة،  يف  حولنا  املشتعلة  ..،  .الطائفية 
لكتاب والسنة، وحتت راية «ال إله إال هللا ـ حممد رسول أليست كل هذه   سم العمل  األعمال تتم 

  ! هللا»؟
  :إن الرمحة اليت وردت يف سياق قوله تعاىل 

  »ِإالَّ َمن رَِّحَم َربُّكَ  -   َوَال يـَزَالُوَن ُخمَْتِلِفنيَ * «
االختالف من  استثناًء  شيعا  ،جاءت  وكانوا  دينهم  فرقوا  الذين  يكون  أن  الذين   ،ويستحيل  من 

  . رمحهم هللا
إن تعدد زوا الرؤى يف فهم النص القرآين أمر ممدوح، إلحداث التطور والرتقي يف اكتشاف كنوز 
القرآن وعطاءاته املستدامة، فمع تطور فهم اإلنسان حقائق الكون، وفاعلية السنن اإلهلية، تنبع رؤى  

  .تتناسب مع املستوى الفكري والعلمي لكل عصرجديدة 
ولكن جيب أن تكون هذه الرؤى يف إطار منهجية علمية، حتمل أدوات لفهم القرآن مستنبطة من  
ا  ذات النص القرآين، ومن خالل منظمة عاملية جتمع كل التخصصات العلمية اليت ال ينتمي أصحا

يت  ال  حىت  اإلسالمية،  الفرق  مذاهب  من  مذهب  مذموم، ألي  خالف  إىل  احملمود  االختالف  حول 
  .وجدل وعقيم 

  :وبناء على ما علمه رسول هللا من ربه عن أحوال أمته، أصدر بيا قال فيه
  :أوًال 

ت  يؤكد شكواه من قومه الذين نبذوا نصوص آيته القرآنية، ومل يتفكروا يف تفاعلها وتناغمها مع آ
م املستقيماآلفاق واألنفس، واتبعوا أهواءهم، فضلوا    :صراط ر

َ َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً» «   َوقَاَل الرَُّسوُل 
ً َوَنِصرياً    » .«وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدّواً ِمْن اْلُمْجرِِمَني وََكَفى ِبَربَِّك َهاِد

  ا: نيً 
فرقوا دينهم   الذين  يف يتربأ من  هلا  عمل  اليت ال  املذهبية،  التوجهات الدينية  من كل  شيعا،  وكانوا 

هذه احلياة إال السعي وراء أن حيكم مذهبها العقدي والتشريعي كافة املذاهب األخرى، كخطوة حنو 
  :إقامة اخلالفة املذهبية، حىت ولو ُسفكت يف سبيل ذلك الدماء بغري حق

ُهْم ِيف َشْيءٍ ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـهُ «*    »ْم وََكانُوا ِشيَـًعا لَّْسَت ِمنـْ
َا أَْمُرُهْم ِإَىل اهللَِّ ُمثَّ يـُنَـبِّئـُُهم ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلونَ * «   » ِإمنَّ
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  فتنة علم الحديث قادتنا إلى المذهبية العشوائية 

واألحاديث املنسوبة إىل النيب إن الدارس ألمهات كتب املؤرخني واحملدثني يعلم أن األخبار التارخيية  
قد ُأخذت من أفواه اإلخباريني والرواة، بعد أن مزقت الُفرقة واملذهبية األمة اإلسالمية متزيقا، ومل تكن  
ت موثقة يُرجع إليها للتأكد من صحة املنقول حىت منتصف القرن الثاين اهلجري وبداية  هناك مدو

  !!عصر التدوين 
من   ت لقد كان  مرو من  يصح  مل  وما  صح  ما  حول  واحملدثون  املؤرخون  خيتلف  أن  الطبيعي 

العقدي  تعصبها  ظهر  واليت  الشفهية،  االتصال  قنوات  عرب  إليهم  وصلت  اليت  والرواة  اإلخباريني 
  .والتشريعي بوضوح عند تدوين كل فرقة أمهات كتب تراثها الديين

  )من أخذ عنه احملدث اإلخباري: هو من أخذ عنه املؤرخ. والراوي: هو(
، والذي يعترب املصدر األساس )ريخ امللوك(احملدثني الطربي يف مقدمة كتابه  يقول شيخ املؤرخني و 

  :للتاريخ اإلسالمي عند أهل السنة 
يستشنعه   « أو  قارئه  يستنكره  مما  املاضني،  بعض  عن  ه  ذكر خرب  من  هذا  يف كتايب  يكن  فما 

جها يف الصحة وال معىن يف احلقيقة، فليعلم أنه مل يؤت يف ذلك من  سامعه، من أجل أنه مل يعرف له و 
قليه إلينا، وإ إمنا أدينا ذلك على حنو ما أُدي إلينا    » قبلنا، وإمنا من قبل بعض 

، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني، وصلى )هـ٣١٠(وتويف عام    )هـ٢٢٤(لقد ولد الطربي عام  
سنني،   مثاين  ابن  وهو  ورشده  لناس  شبابه  يف  فقد كان  إذن  سنني،  تسع  ابن  وهو  احلديث  وكتب 

  .)هـ٢٦١ت(ومسلم  )هـ٢٥٦ت(احملدثني، ويف مقدمتهم البخاري  إماما عاصر كبار
  إذن فعندما يقول الطربي:

  «إمنا أدينا ذلك على حنو ما أُدي إلينا» 
ت اليت   ا يف كتبه هم الذين نقلوها  هل هذا يعين أن الذي سيتحمل مسئولية إشكاليات املرو دو

من   الكثري  اخرتاق  وراء  ذلك كان  وأن  التوثيق،  يف  العلمية  املنهجية  غياب  منه  يُفهم  مما  إليه، 
ته   ! إذن فعلى أي أساس أصبح الطربي إماما؟، املوضوعات مرو

ابن األثري يقول يف مقدمة كتابه فإذا تركنا القرن الرابع اهلجري، وذهبنا إىل القرن السابع، جند أن  
ته )الكامل يف التاريخ(   :عن املصادر اليت استقى منها مرو

لتاريخ الكبري الذي صنفه  «إنين قد مجعت يف كتايب هذا ما مل جيتمع يف كتاب واحد، فابتدأت 
ال جعفر  أبو  إليه،  اإلمام  االختالف  عند  واملرجوع  عليه  الكافة  عند  املعول  الكتاب  هو  إذ  طربي، 

  :فأخذت ما فيه من مجيع ترامجه، مل أخل برتمجة واحدة منها»، مث قال
ريخ  « فلما فرغت منه أخذت غريه من التواريخ املشهورة فطالعتها وأضفت منها إىل ما نقلته من 

مب يتعلق  ما  إال  فيه،  ليس  ما  نقله أبو الطربي  ما  إىل  أضف  مل  فإين  هللا  رسول  بني أصحاب  جرى  ا 
وصحة   علما  اجلامع  حقا،  املتقن  اإلمام  هو  إذ  املؤرخني  بني  من  عليه  اعتمدت  وإمنا  شيئا،  جعفر 

  »اعتقاد وصدقا
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، الذي مجع  )جامع األصول يف أحاديث الرسول(هو صاحب كتاب    )هـ٦٣٩ت(إن ابن األثري  
املعتمدة يف احلديث وهي: املوطأ، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن  فيه أحاديث الكتب الستة  

أيب داود، سنن الرتمذي، سنن النسائي، وكان يرى أن موطأ اإلمام مالك أصح من صحيح البخاري،  
  .لذلك كان يقدمه على البخاري، كما هو مدون على غالف كتابه

أسد الغابة يف (، وصاحب كتاب  ) يف غريب احلديث واألثر  النهاية (وابن األثري هو صاحب كتاب  
  ، فهو مؤرخ وحمدث، فلماذا جعل الطربي املرجع األساس يف التاريخ؟!)معرفة الصحابة 

  اجلواب: 
فيما   خصوصا  األثري،  ابن  نظر  وجهة  مع  تتماشى  التارخيية  األحداث  يف  الطربي  نظر  وجهة  ألن 

حداث الفنت الكربى، لذلك قال يف   : كالمه السابقيتعلق 
إال ما يتعلق مبا جرى بني أصحاب رسول هللا فإين مل أضف إىل ما نقله أبو جعفر شيئا، وإمنا «

  » اعتمدت عليه من بني املؤرخني، إذ هو اإلمام املتقن حقا، اجلامع علما وصحة اعتقاد وصدقا
ت أحداث الفنت الكربى ال عتقاده أن الطربي لقد اعتمد ابن األثري على شيخه الطربي يف مرو

ته، فهل كان ابن األثري   حمدٌث ومؤرٌخ وأماٌم ال شك يف علمه وصدقه، وعليه فهو املسؤول عن مرو
لتشيع والزندقة وسوء احلفظ؟ ته من إخباريني متهمني    !يعلم أن الطربي استقى معظم مرو

 )هـ٦٣٩ت(وأراح ابن األثري  خباريني املسؤولية،  نفسه وَمحّل اإل  )هـ٣١٠ت(إذن فقد أراح الطربي  
، نفسه وَمحّل الطربي املسؤولية، فقال يف )هـ٨٠٨ت(ربي املسؤولية، وأراح ابن خلدون  نفسه وَمحّل الط

  :مقدمته
هذا آخر الكالم يف اخلالفة اإلسالمية، وما كان فيها من الردة والفتوحات واحلروب مث االتفاق «

ا مل رخيه الكبري، فإنه  واجلماعة، أورد ا وجمامعها، من كتاب حممد بن جرير الطربي، وهو  خصة عيو
الصحابة  من  وعدوهلا  وأخيارها،  األمة  يف كبار  والشبه  املطاعن  عن  وأبعد  ذلك،  يف  رأيناه  ما  أوثق 

  » .والتابعني
  والسؤال:

 )هـ٧٧٤ت( بن كثري  خذ الطربي مرجعا، وترك املاذا ذهب ابن خلدون إىل القرن الرابع اهلجري ليت 
إلي صاحب كتاب  األقرب  املؤرخ  اإلمام  وهو  والنهاية (ه،  صاحب كتاب  )البداية  واحملدث  جامع  (، 

  ! أهل السنة؟ ، وهو األشهر عند)تفسري القرآن العظيم(، واملفسر صاحب كتاب )السنن واملسانيد
  اجلواب: 

السلف،   أئمة  بني  والتشريعية  العقدية  التوجهات  والصفات  الختالف  األمساء  مسائل  وخاصة 
املتعلقة بذات هللا تعاىل، واليت ُسفكت يف سبيلها الدماء على مر العصور، وال أريد أن أشغل القارئ  

  .ا، وقد أشرت إليها يف مقال سابق بعنوان «عندما تصبح ثوابت الدين اإلهلي ثوابت مذهبية»
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 الطربي، وهو اإلمام واملرجع، من خالل كتاب  وتعالوا نلقي نظرة على آراء أئمة اجلرح والتعديل يف
آراء   فيه  ذكر  الذي  األثري،  حممد  بن  للشيخ أكرم  الطربي»  جرير  ابن  اإلمام  لرواة  الصغري  «املعجم 

  أئمة اجلرح والتعديل يف كل الرواة الذين ذكرهم الطربي يف كتبه املسندة املطبوعة، وهي: 
ر، صريح الس التفسري، التاريخ،   :نة، فقال يف خالصة البحثذيب اآل

  :أوًال 
 ) حنو  سائر كتبه  يف  الطربي  عنهم  روى  الذين  الرواة  عدد  جمموع ٧٢١٤«بلغ  من  قريب  وهو   ،(

ذيب  » يف  املرتمجني  الستة  الكتب  رجال  جمموع  بلغ  حيث  جمتمعني،  الستة  الكتب  رجال  عدد 
  .)»٨٦٤٠الكمال» (

تة أيضا»، يقصد: الذين روى عنهم أصحاب الكتب السمث قال: «وأكثر رواة الطربي من الشيوخ  
مسلم  )هـ٢٥٦ت (البخاري   الرتمذي  )هـ٢٦١ت(،  ماجة    )هـ٢٧٠ت(،  داود    )هـ٢٧٣ت(ابن  أبو 

  .)هـ٣٠٣ت (النسائي   )هـ٢٧٥ت(
  والسؤال:

خذ   إذا كان «أكثر رواة الطربي من الشيوخ الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة» فلماذا مل 
  ! مكانته العلمية وسط هؤالء؟الطربي 
  ا: نيً 

ا، رغم أن للطربي   ر الضعيفة واملوضوعة، رغم كثرة طرقها وشواهدها ومتابعا «كثرة األخبار واآل
  .منهجه اخلاص به يف تصحيح األحاديث الضعيفة، بل واملوضوعة أيضا»

  والسؤال:
ا أصحاب  بني  العلمية  مكانته  الطربي  أخذ  عدم  وراء  السبب  أنه كان هل كان  الستة  لكتب 

احملدثني،  قبول  يلق  مل  لذلك  واملوضوعة،  الضعيفة  األحاديث  تصحيح  يف  خاصا  منهجا  صاحب 
  ! فأسقطوه كمحدث وجعلوه إماما مؤرخا، فلم نعرف الطربي إال مؤرخا ومفسرا؟

مث ما الفرق بني الطربي مؤرخا والطربي حمد ومنهج الطربي يف تصحيح الضعيف واملوضوع يف  
  ! احلالتني واحد؟

ا املسلمون بعد الفنت الكربى هي فتنة علم احلديث «املذهيب»، الذي   احلقيقة إن أكرب فتنة ابتلي 
مبا  الواحدة،  الفرقة  مذاهب  من  مذهب  وأئمة كل  بل  اإلسالمية،  الفرق  من  فرق  أئمة كل  صنعه 

ا العقدية والتشريعية    !!يتماشى مع توجها
م به الطرب  ُ م به كل أئمة احلديث عند الفرق اإلسالمية، وهذه احلقيقة يعلمها احمل  يإن ما ا دث ا

الذي  األمر  املختلفة،  الفرق  أتباع  من  املسلمني  عامة  عن  غائبة  لألسف  ولكنها  الصنعة،  هذه  أهل 
يدعوين إىل تبسيط هذه اإلشكاليات جبرعات قليلة يف مقااليت، لتبصري املسلمني حبقيقة هذا العلم،  

سم السنة النبوية أو احلديث النبوي، يكفر منكرهالذي يستح    .يل أن حيمل وحيا إهليا 
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  ا:لثً 
م يف مواضع أخرى  م أو ال يصرح  «كثرة املبهمني الذين يبهمهم من رجاله يف مواضع، ويصرح 

  . ») مبهما٥٥٠من كتبه، وقد بلغ جمموعهم (
عرف   فسواء  وحده،  الطربي  ختص  ال  اإلشكالية  هذه  فإن  إن  مبهمني  أو كانوا  الرواة  الباحث 

القضية قي اليد اليت حتمل ميزان اجلرح والتعديل، وهل هي يٌد سنية أم شيعية، فإذا محلته يد شيعية  
  .فإن النتيجة ستختلف متاما

لقد أورد الباحث، نقال عن أئمة اجلرح والتعديل، الصفات اليت جرحوا على أساسها رواة الطربي، 
أن   مذاهب أهل ولنا  من  مذهب  يد  يف  شيعي، أو  يد  يف  والتعديل كان  اجلرح  ميزان  أن  لو  نتخيل 

  ؟! السنة العقدية، كاألشعرية أو القدرية أو املرجئة، فماذا ستكون النتيجة 
  فمما ذكروه عن صفات الرواة: 

ُرِمَي   لنصب،  ُرِمَي  يدلس،  وكان  لقدر  ُرِمَي  صدوق  لتشيع،  ُرِمَي  عابد  فقيه  لرفض،  «ثقة 
ُتُكِلَم فيه لبدعة اخلوارج، أول من تكلم يف اإلرجاء، صدوق كثري اخلطأ   فقيه صدوق سين، صدوق 
منكر  جمهول،  جدا،  ضعيف  ضعيف،  مقبول،  نفسه،  يف  صاحلا  وكان  احلديث  مرتوك  والتدليس، 

س به»   احلديث، كان يكذب، سكت عنه البخاري، ال 
  ! فهل هذه شريعة يكفر من ينكرها؟

ا املبينة لقد ا سم «السنة النبوية» بدعوى أ نيا  ت الرواة مصدرا تشريعيا إهليا  ختذ احملدثون مرو
تفرقهم  بعد  ملسلمني  حلت  اليت  املصائب  لكل  شرعية  إلعطاء  وذلك  ألحكامه،  واملكملة  للقرآن 
هذ نصوص  ينكر  من  بكفر  أفتوا  م  أ األكرب  واملصيبة  بعضا،  بعضهم  دماء  وسفك  ه وختاصمهم 

  . «السنة املذهبية»، اليت ال عالقة هلا أصال بدين هللا وشريعته القرآنية 
َّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى لَِقْوٍم يُـ  «   »ْؤِمُنونَ أََوَملْ َيْكِفِهْم َأ

  :معلومات

  النواصب:* 
لكفر مصطلح ديين أطلق على من   صبوا العداء لعلي بن أيب طالب وأهل بيته، وحكموا عليهم 

لقول أو الفعل، وقد ظهر يف أحداث الفنت الكربى، وإسقاطه على أرض الواقع اليوم  أو الفسق، 
  .جهل وإفساد يف األرض

  الروافض: * 
ته الذين  مصطلح سياسي أطلق على من رفضوا خالفة أيب بكر وعمر، وال عالقة له بعلي وأهل بي

مل خيرجوا على الثالثة الراشدين، مث ظهر يف أحداث الفنت الكربى، وإسقاطه على أرض الواقع اليوم  
 .جهل وإفساد يف األرض
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  مروياتها لصالح كل فرقة    وّظفته  .علم الجرح والتعديل ..

دينهم هلل، ال يشك مسلم أن هللا تعاىل رضي عن املؤمنني من صحابة رسول هللا الذين أخلصوا  
تعاىل  هللا  أن  مسلم  يشك  وال  هللا.  سبيل  يف  وأنفسهم  مواهلم  وجاهدوا  ذلك،  على  الرسول  يعوا  و
حذر من املنافقني من أهل املدينة ومن حوهلا من األعراب، ومات رسول هللا وهو ال يعلم من هم، 

  :يقول هللا تعاىل
َن   « اْألَْعرَاِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق َال تـَْعَلُمُهْم َحنُْن نـَْعَلُمُهْم َوِممَّْن َحْوَلُكم مِّ

ُم مَّرََّتْنيِ ُمثَّ يـَُردُّوَن ِإَىل َعَذاٍب َعِظيمٍ  ُ   . »َسنـَُعذِّ
قا الذين  الرواة  حوال  علمهم  والتعديل  اجلرح  أئمة  أقام  شرعي  أساس  أي  علم  فعلى  عليهم  م 

االبتالء   من  متعددة  مواقف  وإىل  طويلة،  زمنية  فرتات  إىل  حتتاج  البشر  يف  صفات  وهناك  احلديث، 
والتمحيص، حىت ميكن اكتشافها، خصوصا أن هللا وحده هو الذي يعلم ما حيمله اإلنسان يف قلبه، 

  :فهو القائل
مثِْ َواْلَفَواحِ  « َش ِإالَّ اللََّمَم ِإنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ُهَو َأْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَنَشَأُكم  الَِّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اْإلِ

َن اْألَْرِض َوِإْذ أَنُتْم َأِجنٌَّة ِيف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َفَال تـُزَكُّوا أَنُفَسُكْم ُهَو أَْعَلُم ِمبَِن اتـََّقى   » .مِّ
يف معرفة أحوال الرواة على أساس عقدي مذهيب، وليس على لقد دّون أئمة اجلرح والتعديل كتبهم  

أساس أخالقي، وذلك على مستوى كل الفرق اإلسالمية، فجعلوا الشرط األول لقبول رواية الراوي 
  !!أن يكون مذهبه العقدي موافقا ملذهب الفرقة اليت ينتمي إليها إمام اجلرح والتعديل

  :توى الفرق اإلسالمية، سنجدفإذا درسنا مدارس اجلرح والتعديل على مس
  :أوًال 

ا عن القرن األول اهلجري، وهو القرن الذي محل احللقات  أن اإلشكال األكرب هو غياب مدو
 األوىل من السند الروائي!

  ا: نيً 
عند الشيعة عدل  شافية يف احلكم على أي راو من الرواة، فاجملروح  لن نستطيع أن خنرج بنتيجة 

وسنجد داخل الفرقة الواحدة أن اجملروح عند مذهب من مذاهبها العقدية عدل عند  عند السنة، بل  
  ! مذهب عقدي آخر

مساء مجع من املؤّلفني قيل  ت القرن الثاين اهلجري، وجد الذهيب يذكر قائمة  فإذا ذهبنا إىل مدو
اإلمام   إىل  منسوبة  صحف  على  إال  يعثر  مل  العلمي  التحقيق  وعند  ت،  مدو هلم  ا  إن  إ قيل  مالك 

ت هم   :املوطأ، وأصحاب هذه املدو
جريج   حنيفة    )هـ١٥٠ت( ابن  اسحاق    )هـ١٥٠ت( أبو  عروبة    )هـ ١٥٢ت(ابن  بن  سعيد 

الليث بن   )هـ١٦٧ت(محاد بن سلمة    )هـ١٦١ت(سفيان الثوري    )هـ١٥٧ت(األوزاعي   )هـ١٥٦ت(
  .)هـ١٩١ت(ابن وهب  )هـ١٨١ت(ابن املبارك  )هـ١٧٩ت(مالك بن أنس  )هـ١٧٥(سعد 

  . قال الذهيب: ومن هذا يُعرف أّن عمدة التدوين اّمنا وقعت يف القرن الثالث من اهلجرة
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فإذا ذهبنا إىل القرن الثالث اهلجري، عصر النهضة احلديثية، الذي ظهر فيه فجأة أصحاب أصح  
جند كتاب «الطبقات احلديث عند أهل السنة وهي الكتب الستة،  الكربى»،   وأشهر أمهات كتب 

  .هـ»، وهو أهم كتاب من كتب تراجم الصحابة ومن جاؤوا بعدهم٢٣٠لصاحبه حممد بن سعد «ت
لقد قسم ابن سعد املصادر اليت استقى منها ترامجه إىل قسمني: قسم مل يصرّح فيه مبصادره، وهو  

كثريا منها،    القسم األكثر من كتابه، وقسم أفصح فيه عن مصادره وعددها مثانية، وقد ضعف احملدثون 
  :وسأذكر منها ثالثة 

إسحاق    - ١ بن  احلديث )هـ١٥٢ت(حممد  أهل  بعض  مه  ا النبوية،  السرية  صاحب كتاب   :
منكر  ت  روا النبوية  السرية  يف  أدخل  وأنه  البكائي  لزندقة،  د  ز عنه  نقل  منقطعة،   ) هـ١٨٣ت( ة 

د هذه السري   )هـ١٨٢ت(أخبار السرية، مث نقل ابن هشام   ة بعد أن نقحها واختصرها ومساها عن ز
  .)هشام سرية ابن(

، هي املرجع الصحيح ملعرفة السرية  )هـ١٨٢ت(سلمني يعلمون أن سرية ابن هشام،  إن معظم امل
صاحب أن  يعلمون  ال  ولكنهم  بينهم،  شهرة  واألكثر  إسحاق،   النبوية  ابن  هو  أصال  الكتاب  هذا 

لزندقة )هـ١٥٢ت(   .، املتهم من قبل أئمة اجلرح والتعديل 
خباريني الشيعة األَُول، جرحه أهل  : من كبار اإل )هـ٢٠٦ت(ويف  هشام بن حممد الكليب الك  - ٢

والعباسيني العلويني  وأيد  الكربى،  الفتنة  عن  املسئولني  واعتربهم  األمويني  انتقد  ألنه  واعتمد السنة   ،
ت الكليب يف األحداث اليت ختدم موقفه من الفتنة الكربى، ومل ينظر إىل   رخيه على روا الطربي يف 

  .مسألة تشيعه 
الواقدي    - ٣ عمر  بن  غري  )هـ٢٠٧ت(حممد  وأحاديث  وأخبار  ت  بروا انفرد  لتشيع،  م  ُ ا  :

احملدثني يف درجة توثيقه، واعتربه البعض مرتوكا  معروفة، بلغ عددها ثالثني ألف حديث، تباينت آراء  
ته، فقد أيد علي بن أيب طالب يف مواجهته جليش السيدة   لتشيعه، وتبدو ميوله العلوية واضحة يف روا

  !!عائشة وطلحة والزبري، وكذلك جيش معاوية، وانتقد بشكل حاد سياسة عثمان
لت   شيع، فمىت علموا بتشيعه؟! لقد رمي أئمة اجلرح والتعديل الكليب والواقدي 

  اجلواب: و 
يف كتبهم، مث   ا املؤرخون واحملدثون  دو أن  السنة، وبعد  أهل  ت  مرو رواة الشيعة  اخرتق  بعد أن 

  .بعد عقود من الزمن اكتشفوا هذا االكتشاف العظيم 
  ) الستة ة يف أسانيد السنة، الصحاح  رجال الشيع(لشيخ حممد جعفر الطبسي يف كتابه  لقد أورد ا

الشيعة  م رجال  من  رجال  وأربعني  إىل    )١٤٠( ئة  اإلشارة  مع  أصح كتبها  يف  السنة  أسانيد  دخلوا 
  :تشيعهم، ومن هؤالء

صرد    - ١ بن  ابن )هـ٦٥ت(اخلزاعي  سليمان  وقال  مسلم،  وصحيح  البخاري  صحيح  يف  ورد   :
وقال   وعبادة،  دين  له  فاضال  خّريا  الغابة: كان  أسد  يف  ومن كبار األثري  علي  شيعة  من  الذهيب: 

  .أصحابه
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: ورد يف صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وعده حيىي بن  )هـ٦٩ت(ظامل بن عمرو الدؤايل    - ٢
  . معني من الثقات، وكذلك ابن حجر، وقال الذهيب: كان من وجوه الشيعة 

الذهيب:  : ورد يف صحيح مسلم، وقال سفيان الثوري: ثقة، وقال  )هـ٧٠ت(فضيل بن مرزوق    - ٣
لتشيع من غري سبّ    . كان معروفا 

عصر  واملذاهب املختلفة قبل  قلوب رواة الفرق  املذهيب الذي كان حيكم  الصراع  من  صورة  فهذه 
  . )سرية –فقه  - حديث  - تفسري (الدينية:  تدوين أمهات الكتب

لتشيع من غري سبّ (فتدبر قوله الذهيب:   ، سواء  ، لتعلم أن مسألة سب الصحابة )كان معروفا 
هذه  على  أقاموا  والتعديل  اجلرح  أئمة  وأن  التارخيية،  جذورها  هلا  مسألة  الشيعة،  أو  السنة  من  كانوا 

م العقدية والتشريعية يف اجلرح والتعديل   .املسألة توجها
ّيا على أيب بكر ، ومن فضل عل)متشيع (ن أيب طالب على عثمان قالوا عنه  إن من فّضل علّي ب

ل من )متشّدد يف التشّيع(ل من معاوية ومن بين أمية فهو  ، ومن  )فضيرا(وعمر قالوا عنه   ، ومن 
  . ) مغال يف الرفض (أيب بكر وعمر فهو 

التخاصمي  املذهبية  البيئة  هذه  إمساعيل  ووسط  بن  حممد  عاش  ، )هـ٢٥٦-١٩٤(  البخارية، 
وولد حممد بن يعقوب  صاحب أصح كتاب من كتب احلديث عند أهل السنة، «صحيح البخاري»،  

عام   ا)هـ٢٥٢(الكليين  من كتب  أصح كتاب  صاحب  وهو  الكايف، ،  الشيعة، كتاب  عند  حلديث 
  !!)هـ٣٢٩ت(

أئمة السلف  هذه هي املنظومة الروائية املذهبية اليت ظهر فيها املصدر الثاين للتشريع، الذي حيكم  
لكفر، ولكن ملاذا هذا احلكم الذي ما أنزل هللا به من سلطان؟!   واخللف على منكره 

  اجلواب: و 
حلماية هذا املصدر الثاين للتشريع، الذي ظهر ينافس دين هللا تعاىل ويكون حاكما عليه، بعد أن 

  .عجز الشيطان عن اخرتاق كتاب هللا تعاىل
 ي هل عقوبة الرجم من الشريعة اإلسالمية؟! قالوا: نعم!! هل ه  فإذا سألت معظم علماء املسلمني:

  يف كتاب هللا؟! قالوا: ال!! أليست هذه العقوبة سفكا للدماء بغري حق ُخيلد من فعلها يف جهنم؟!
من   وهي  محل  قالوا: كيف  الذي  للتشريع  الثاين  النبوية (املصدر  لرسوله    )السنة  هللا  أوحاها  اليت 

  !!خارج حدود كتاب هللا
  ت يف هذا املوضوع مقاال بعنوان:وقد كتب 

  )ة يهودية لبست ثوب السنة النبوية عندما يكون الرجم شريع(
لقد كان الصحابة معاصرين لرسول هللا، ومنهم من توىل اخلالفة، فلماذا مل يكن تدوين احلديث من 

ت عملهم إذا كان حقا شريعة إهلية واجبة االتباع؟!   أولو
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خذ  وإذا كانت   مل  فلماذا  احلديث،  أهل  يدعي  اهلجري، كما  األول  القرن  يف  ت  مدو هناك 
ت القرن الثالث اهلجري؟   !مكانتها العلمية قبل مدو

  يفرض نفسه دائما:والسؤال الذي 
تتول   مل  الراشدة(ملاذا  التفسري  )اخلالفة  تدوين كتب  مسؤولية  املختلفة،  احلكومية  ا  مبؤسسا  ،
تاريخ اإلسالمي، وأعطت ظهرها ملا يفعله املسلمون يف دين هللا تعاىل، كٌل حسب واحلديث والفقه وال

من أمهات كتب الرتاث الديين إال وصاحبه إن مل يكن إمام   ً عقيدته اليت ترىب عليها، فال جند كتا
بعا له مقلدا   . مذهب يكون 

ا من أن ُخترتق  على أسس وشروط عقدية حتمي كل فرقة   )علم اجلرح والتعديل(لقد قام   ا مرو
ومل   هذا،  يومنا  إىل  الكتب  يف  موجودا  ومازال  االخرتاق،  حدث  ذلك  ومع  األخرى،  الفرق  رواة  من 
املتقدمني   مكانة  هدموا  فعلوا  لو  م  أل منه،  حرفا  حيذفوا  أن  احلديث  علماء  من  املتأخرون  يستطع 

لتنبيه يف هذه الكتب على أن هذا ال راوي صفته كذا وكذا، فهل هذا العلم العلمية، ولذلك اكتفوا 
ت املسمى ب   ؟!اليت يكفر منكرها )السنة النبوية (علم احلديث ميكن أن حيمل مرو

فال   ته،  مرو داللة  يف  وظنياً  أصحابه،  عن  ثبوته  يف  ظنياً  األمم  تراث  يكون  أن  طبيعي  أمر  إنه 
ي حال من األحوال، أما دين هللا تعاىل لقطعية  ته  فقطعي الثبوت عن هللا، فلماذا    توصف مرو

يصر أئمة السلف أن جيعلوا الظين الثبوت عن البشر حاكما على القطعي الثبوت عن هللا، وهللا تعاىل 
  :يقول

َّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى  «   »لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ أََوَملْ َيْكِفِهْم َأ

  :معلومات

  ابن جريج: * 
قال  عطاء،  شيخه  ومذهب  مكة  فقهاء  إىل  استنادا  املتعة  زواج  ح  أ ته،  روا العلماء  ضعف 
  .الشافعي: استمتع بتسعني امرأة، وقال الضيب: وتزوج ستني امرأة، وقيل رجع عن املتعة يف آخر حياته

  الزندقة:* 
ا كل إمام من أئمة الفرق  تعين اإلحلاد   لضرورة، يرمي  واالبتداع وإنكار ما هو معلوم من الدين 

املختلفة املخالف له، وهي تعين عند أئمة اجلرح والتعديل الطعن الشديد يف عدالة الراوي من جهة  
  .دينه
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  .. إسالم اآلية القرآنية. اإلسالم

تتحمل فيه البشرية مسؤوليتها يف  )النبوة(لقد ُختمت   املباشر مع رسالة هللا  ، وبدأ عصر  التعامل 
ول،  ، القائمة بني الناس إىل يوم الدين، وأصبح هناك سبيالن للدخول ىف اإلسالم: األ)آيته القرآنية (و

ب )اآلية القرآنية (ب    .)اإلسالم الوراثي(، والثاين، 
  : األولالباب  
ت ذكره احلكيم، من خالل تعلم ودراسة )القرآنية اآلية  (ب   : التعامل املباشر مع كالم هللا، وآ

، عليه السالم، وصحبه الذين النيبنصوص رسالته اخلامتة، القرآن احلكيم، وهو الباب الذي دخل منه  
ب غريه   .رضى هللا عنهم، ويدخل منه الناس إىل يوم الدين، وليس لإلسالم 

ب اآلية القرآنية ولقد مسى هللا تعاىل املسلمني  نيني(الداخلني من  ، ووصفهم يف كتابه احلكيم )الر
  :بقوله

ِيل  « اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّبـُوََّة ُمثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباداً   ُ ِمْن ُدوِن اهللَِّ    َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يـُْؤتَِيُه اهللَّ
ُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنُتْم َتْدُرُسونَ َوَلكِ  نِيَِّني ِمبَا ُكنـْ   » .ْن ُكونُوا َرَّ

نيون(إن اإلسالم دين العلم، و ت الكتاب يف اآلفاق    )الرّ هم العلماء الذين وقفوا على فاعلية آ
املختلفة  العلوم  جماالت  يف كل  إىل  واألنفس،  املرء  يصل  أن  يستحيل  لذلك  نية (،  تفعيل    )الر دون 

  .آليات التفكر والتعقل والتدبر والنظر ...، آليات عمل القلب
نصوص   أن  يتصورون  القرآنية (والذين  أدوات    )اآلية  حتمل  علمية،  منهجية  دون  تُفهم  أن  ميكن 

لل  ا،  كلما وعطاءات  ا  سياقا درجة  لفهم  إىل  يف (وصول  متناقضون  وامهون،  هؤالء  نية،  الر
لفهم هلا  عالقة  ال  متناقضة  عشوائية  بتأويالت  الناس  ُيضلون  م،  ملنظومة    اجتهادا اآلية (الواعي 

  .)القرآنية 
ا  ) آية إهلية (ن القرآن الذي بني أيديهم اليوم  إن املسلمني، قبل غري املسلمني، ال يصدقون أ ، وأ

ا ال تقل يف  مد، عليه السالنيب اخلامت حم  ) نبوة(وحيد الذي ميلكونه إلثبات صدق  الربهان ال الم، وأ
عن   احلسية (حجيتها  ت  أعينهم، كعصى    اليت  )اآل م  الناس  ورآها  السابقني،  الرسل  ا  هللا  أيد 

ذن هللا حفظ خرب هذه    الذي...، بل إن القرآن هو    موسى، وإبراء األكمه واألبرص، وإحياء املوتى 
ت احلسية للناس   .اآل

ا، فتكون   ت هذا القرآن خترج من املصحف مبجرد تالو أمل يكن هللا تعاىل قادرا على أن جيعل آ
  آية حسية يشاهدها الناس؟! 

ت هذا القرآن تسبح يف اهلواء أو متشي على املاء؟!   أمل يكن هللا تعاىل قادرا أن جيعل آ
ن  أمل يكن ذلك معينا على إمي ان الناس وتصديقهم بنبوة رسول هللا حممد، عليه السالم، واإلقرار 
  ! هذا القرآن حقا من عند هللا؟

النيب  آية  ت  مل  ملاذا  املختلفة  اإلسالمية  واملذاهب  الفرق  أتباع  يعلم  تراها   هل  حسية  اخلامت 
  األعني؟!
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  اجلواب: و 
النيب بوفاة  ينتهي  احلسية  اآلية  مفعول  عقلية   ألن  آية  اخلامت  النيب  آية  جاءت  ولذلك  هلا،  احلامل 

ليات التفكر والتعقل والتدبر والنظر ...، فه   .ليست مرتبطة بشخص النيب  يتراها القلوب 
حقيقيا   ديدا  تشكل  اليوم  أصبحت  اليت  اإلرهابية،  املتطرفة  املنظمات  وأتباع  أنصار  يعلم  وهل 

ا لشعوب العامل وهي ترفع راية   اإلسالم، أن هذا القرآن ليس ورقا حيمل مجال وكلمات عربية، يوظفو
ا من سلطان، وإمنا حيمل يف ، لن يقبل هللا )آية إهلية(ذاته    لصاحل شريعتهم اجلهادية اليت ما أنزل هللا 

ا، فهل دخلتم اإلسالم من هذا الباب؟   !تعاىل إسالم املرء إال إذا دخل من 
املسلمون تعامل  ته،    لقد  آ يدرسون  السابقني،  الرسل  إهليا، ككتب  عتباره كتا  القرآن  مع 

موضوعاته،  عن  العلمية  األحباث  ويقدمون   ،... ورمسه  حرفه  ويف  العددي،  إعجازه  يف  ويبحثون 
  .ويقرؤونه يف املناسبات، ويف الصالة وتراويح رمضان...، متاما كما فعل أهل الكتب السابقة 

عن   غاب  ليؤمنوا برسوهلم لقد  اإلسالمية أن أهل الكتب السابقة ما كانوا  واملذاهب  أتباع الفرق 
ت احلسية اليت أيد   لتوراة، ولوال اآل دون برهان يثبت أنه رسول هللا، فلوال عصا موسى ما آمن أحد 

ا عيسى ما إلجنيل، ولوال   هللا  لنيب  )اآلية القرآنية (كانوا ليؤمنوا    .امت حممداخل  ما آمن أحد 
نه لوال  ن العلوم واملعارف، والتقنيات...، سلسلة متصلة احللقات، ومع اعرتافنا  إنه مع إمياننا 

جم ن  نؤمن  فإننا  اخللف،  إىل  املعارف  هذه  وصلت  ما  السلف  اخلامتة  ي حلقات  هللا  رسالة  آية  (ء 
دينية، حجة على العاملني إىل يوم الدين، وأن حجيتها ليست بشرية، و   )قرآنية  رخيية، وال تراثية  ال 

ته ت اآلفاق واألنفس، تفاعل كل عصر، حسب متطلباته وحتد ا مع آ   .وإمنا يف تفاعل آ
يتعلموا   أن  الناس  على  لذلك كان  معينة،  لفئة  وليس  للناس كافة،  القرآن  بتدبر  األمر  جاء  لقد 

الديين املسلمني  تراث  خالل  من  ال  القرآن،  يتدبرون  وما  كيف  الفرق ،  أمهات كتب  من  محل 
واملذاهب املختلفة، وإمنا من خالل املنهجية العلمية اليت اشرتط القرآن اتباعها، وما محلته من أدوات 

  .، يستحيل فهم أحكام القرآن مبعزل عنهامستنبطة من ذات النص القرآين
م العلمية املختلفة، مصابيح هداية وإرشاد للناس،   ونقل خربات إن علماء كل عصر، بتخصصا

م والناس   اإلسالم رجال   يف، فليس  )اآلية القرآنية (مجيعا طالب علم أمام نصوص  علمية وتقنية، إ
أن   بعد  الراشدة،  اخلالفة  عصر  بعد  ظهرت  الدينية  التخصصات  هذه  فكل  وفقه،  وحديث  تفسري 

  .تفرق املسلمون إىل فرق عقدية وتشريعية متخاصمة متقاتلة 
لإلعجاز   ومؤسسات  منظمات  اإلسالم  يف  العلمية   العلميوليس  املنظومة  عن  منفصلة  للقرآن، 

بداخله،   تعيش  حي  واقع  إىل  حتتاج  متكاملة،  علمية  منظومة  ذاته  يف  فالقرآن  احلضارية،  العاملية 
ىف   ذلك  بعد  حتفظ  مث  البحوث،  وتقدمي  املؤمترات  لعقد  فقط  وليس  معه،  ويتفاعلون  الناس  يشاهده 

  .مللفات واملكتباتا
  
  

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٢٨٠

  الثاين: الباب  
الوراثي(ب   وتراثهم  )اإلسالم  البشر  مع كالم  املباشر  التعامل  وهو  املذهبية، الديين،  م  ومرو  ،

من خالل أمهات كتب الفرق واملذاهب اإلسالمية املختلفة، وهذا الباب هو الذي دخل منه معظم 
اإلسالمية املختلفة، وما زالوا يدخلون، ولقد حذر هللا تعاىل الناس من  املسلمني أتباع الفرق واملذاهب  

  :دخول اإلسالم من هذا الباب يف أكثر من موضع، ومن ذلك قوله تعاىل
َ أََوَلْو َكاَن   « ء َ َنا َعَلْيِه آ َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ قَالُواْ  ُؤُهْم َال يـَْعِقُلوَن َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اهلّلُ  َ آ

  » .َشْيئاً َوالَ يـَْهَتُدونَ 
الو (ومصيبة   ذمة    )راثياإلسالم  يف  ا  أصحا مرجعيات  خالل  من  اإلسالم  يفهمون  أتباعه  أن 

سيكون  فماذا  بفتاواهم،  حق  بغري  الدماء  ويسفكون  م،  بلسا ويتحدثون  مرهم،  مترون  التاريخ، 
ئكم بغري علم لن يدخلكم اجلنة، وقد حذركم هللا من هذا   موقفكم يوم القيامة إذا علمتم أن تقليد آ

  !تم ما زلتم يف الدنيا؟التقليد األعمى وأن
، ال ييف التفكري، وال طرق وأدوات البحث العلم   يمل تتعلم الشعوب املسلمة أصول املنهج العلم

، وكل ما نسمعه على منابر الدعوة املختلفة  يمراحل التعليم األساس  البيئة اليت تربت فيها، وال يف  يف
لعلوم، قد ذهب خريه للشعوب اليت تربت على عن أجماد علماء اإلسالم األُول، الذين علموا العامل ا

  .املنهجية العلمية يف التفكري 
ضتهم مل يكن بسبب  إن ختلف امل  ا عليهم لتخرج   )اآلية القرآنية (سلمني وسقوط  اليت أنعم هللا 

يفقه،  للقرآن  احلامل  القلب  يعد  فلم  للقرآن،  هجرهم  بسبب  ولكن  النور،  إىل  الظلمات  من  الناس 
َا»، ومل يعد القلب يعلم   : «قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ
ُ َعَلى قـُُلوِِْم فـَُهْم ال يـَْعَلُموَن»   «َوطََبَع اهللَّ

  : اومل يعد القلب سليمً 
   َمْن أََتى اهللََّ ِبَقْلٍب َسِليٍم» «ِإالَّ 

  :اومل يعد منيبً 
  «َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب» 

  :اومل يعد ذاكرً 
  .«َمْن أَْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكِرَ َواتـََّبَع َهَواُه»

دوامة  ل يف  املسلمني  قلوب  سقطت  ئية (قد  وا  )اآل األعمى،  علم،  والتقليد  بغري  والتغييب  التباع 
دون  يالعقل العضال،  املرض  أعراض  عالج  هو  واخللف  السلف  ألئمة  الشاغل  الشغل  وأصبح   ،

ت الشجب  م جيلسون جبوار املريض يبكون، ويصدرون الفتاوى وبيا املساس بشعرة منه، فعاشوا حيا
اجل  ظلمات  الظلمات،  إىل  النور  من  الناس  ُخيرجوا  أن  املنطقية  النتيجة  فكانت  األوىل  واإلدانة،  اهلية 

  :اليت أنقذهم هللا منها
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َها»  ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمْن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ   «وَُكنـْ
هللا   رسول  منه  دخل  الذي  الباب  من  يدخل  أن  عليه  اإلسالم  حقيقة  يعرف  أن  يريد  الذي  إن 

ب  وصحب وهو  عنهم،  هللا  رضى  الذين  القرآنية ( ه  م)اآلية  نصوصها  وتناغم  اآلفاق ،  ت  آ ع 
واألنفس، ومع آليات التفكر والتعقل والتدبر، فال إسالم من غري علم، وال علم من غري تفكر وتعقل 

  :وتدبر، فاهلل تعاىل القائل
َا ال تـَعْ « َّ َا فَِإ َا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِ َمى األَْبَصاُر  أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ

  »َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ 
إننا ال ميكن أن حنمل للناس احلق والعدل، اهلدى والنور، الصالح والفالح، التقدم والرقى، وحنن 

ت البشرية، والفهم العشوائ لنصوص   املذهيب  ينقدم هلم اإلسالم من خالل املرجعيات السلفية، والروا
  .)اآلية القرآنية (

واملنظمات  إن ك واجلمعيات  اجلماعات  واإلرهابية (ل  ر   اليت  )السلمية  والعمل اترفع  اإلسالم،  ية 
النيب منه  دخل  الذي  الباب  من  اإلسالم  تدخل  مل  العامل، كلها  يف  املنتشرة  والسنة،  عليه لكتاب   ،

ا التحدي األكرب ا لذي جيب أن تواجهه الشعوب  السالم، وصحبه الذين رضى هللا عنهم، لذلك فإ
ا وختاذهلا عبودية جديدة يف ثوب اجلاهلية األوىل او ا ستدفع مثن    .بقوة، وإال فإ

نية (تحاق بـ  إنه ال مفر من إعادة تقدمي أوراق االل مرة أخرى، وفيها لن يقبل مسلم   )املدرسة الر
لربهان قطع  له، الثبوت عن هللا تعاىل، وليس فقط عن رسو   يأن ينسب إىل هللا أو إىل رسوله شيئا إال 

اإلسالم   حكم  أن  القرآنية (  الوراثيبعد  القرآين)اآلية  السياق  اهلوى  وحكم  السلف  ،  فقه  وحكم   ،
القراءات الشاذة للقرآن كثريا من قلوب املسلمني،  املؤسسات الدينية الرمسية وغري الرمسية، وحكمت  

  :وهللا تعاىل يقول
َّ أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى ِلَقْومٍ «   »يـُْؤِمُنونَ  أََو َملْ َيْكِفِهْم َأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٢٨٢

  عبثية أن يحكم فقه الرواية فقه اآلية
عليه السالم، واصطفى لقد أغلق هللا تعاىل مجيع أبواب املرجعيات الدينية ببعثة رسوله اخلامت حممد،  

لتحمل   القرآنية (أمته  يف    )آيته  مسؤوليتها  وتتحمل  النور،  إىل  الظلمات  من  وخترجهم  الناس،  بني 
  :الشهادة عليهم على مر العصور، كما حتمل رسول هللا مسؤوليته فكان شهيدا على عصره

  »يداً وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشهِ  «
اآلية (عنهم، شهادة بالغ وتفعيل لنصوص    لقد كانت شهادة رسول هللا، وصحبه الذين رضي هللا

. لقد   )القرآنية  بني الناس، كانت شهادة األمة الواحدة، اليت مل تعرف تفرقا مذهبيا، وال ختلفا حضار
القرآن، ولكن أين هي  ، فشهدت هلم مبا شهد به  )اآلية القرآنية (لنصوص    ي عرفتهم من خالل تدبر 

ست برسوهلا، فأقامت واقعا ُمَشرّفا يشهد بسموها األخالق ، ي، وسلوكها احلضار يهذه األمة اليت 
عصر نية،   يف  والفيمتو  والليزر،  اإلنرتنت،  وثورة  الرقمية،  والتقنيات  العاملية،  االتصاالت  ت  حتد

  !والنانو تكنولوجي، وامليكروسكوب اإللكرتوين؟
تفرق الديين  لقد  برتاثه  حزب  وانشغل كل  متصارعة،  أحزاب  إىل  على املسلمون  حاكما  وجعله   ،

نصوص   هجروا  )اآلية القرآنية (فاعلية  فلما  على )ة القرآنية اآلي(،  م  شهاد خرييتهم، وشرف  فقدوا   ،
  .الناس

ا مصيبة كربى أن يتخلى املسلمون عن مسؤوليتهم يف الشهادة على العاملني خمالفني بذلك   سنة إ
الدعوة   منابر  خالل  من  بينهم،  والتكفري  التخاصم  أزمة  وبتعميق  وختاصمهم،  بتفرقهم  فرحني  نبيهم، 

  !التخاصمية، احمللية والفضائية 
  لقد سألت نفسي:

اإلسالمي الفرق  من  فرقة  عتباره  أي  هللا  مع كتاب  تعاملت  القرآنية (ة  صدق    )اآلية  على  الدالة 
  رسول هللا حممد يف بالغه عن هللا؟! 

ا   شهاد أقامت  اإلسالمية  الفرق  من  فرقة  نصوص  أي  فاعلية  أساس  على  الناس  اآلية  (على 
  !بينهم؟ )القرآنية 

فقه   غاب  فقه    )اآلية (لقد  وحضر  الناس،  واقع  التخا) الرواية (عن  فقه  وتوقف ،  والتكفري،  صم 
عطاء   القرآني(بظهوره  خيرج    )ة اآلية  أن  املفرتض  من  الذي كان  العطاء  هذا  عصر،  مع كل  املتجدد 

حلكمة   ت والشبهات اليت تسيء لإلسالم واملسلمني  الناس من الظلمات إىل النور، ويواجه التحد
لصراخ وحرق املمتلكات وقتل النفس بغري حق   . واملوعظة احلسنة، ال 

  )اآلية القرآنية (مية املختلفة طريقهم إىل نصوص  الإنه يستحيل أن يعرف أئمة وعلماء الفرق اإلس
تقديس   على  يصرون  الديينوهم  تراثهم  وتقديس  السلف،  وختصصاته  أئمة  مؤهالته  محلوا  الذي   ،

  .العلمية من مؤسسات دينية مذهبية، قامت على أزمة التفرق والتخاصم بني املسلمني
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ا   مؤهال هلا  حرفة،  أو  مهنة  ليس  هللا  دين  من  إن  املسلم  عليها  حيصل  أن  جيب  اليت  العلمية، 
املؤسسة الدينية التابعة للمذهب الذي ينتمي إليه، فهذه املؤسسات تعمل على ترسيخ أصول التفرق  

سم العمل بكتاب هللا وسنة رسوله   . والتخاصم يف قلوب أتباعها، 
بشر مذهبيا يرثه علماء الفرق  عاملية، وليست ترا    )آية قرآنية (قد آمنت أن رسالة هللا اخلامتة،  ل

واملذاهب املختلفة، كل حسب مدرسته يف التفسري والتأويل واجلرح والتعديل، ذلك أن الساحة اليت  
هللا، كانت   عن  بالغه  صدق  على  ودلت  هللا،  رسول  فيها  القرآنية (فاعلية  انتصر  الناس،   )اآلية  بني 

ون هذه الساحة، ويتدينون برتاث فقد فاعليته منذ املمتدة املفعول إىل يوم الدين، فكيف يرتك املسلم
  !قرون مضت؟

وكذلك  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  وأتباع  علماء  بني  القائمة  اخلالفات  معظم  حبصر  قمت  لقد 
ا قائمة على  فتاوى التطرف واستباحة الدماء بغري   ت(حق، فوجد منسوبة إىل رسول هللا، ما    )مرو

ا من سلطان، ول ت الذكر احلكيم،    ا أثرها الكبري على الفهم املذهيبقد كان هلأنزل هللا  املعوج آل
أزمة  تعميق  وعلى  املختلفة،  املذاهب  هذه  أتباع  قلوب  تشربتها  اليت  والتكفري  التخاصم  ثقافة  وعلى 

  . اخلالف الفقهي بينهم
  والسؤال:

أ يف  خمتلفني  والالحقون  السابقون  حجية  مادام  يف  الختالفهم  الشريعة  ت(حكام  اليت    )املرو
ت،   مرو من  عنده  صح  ما  إىل  استنادا  مسألة  يف  حلل  يقول  ففريق  األحكام،  هذه  منها  يستقون 
ت جاءت يف نفس الباب وإن مل تصح عند   حلرمة مستندا إىل ما صح عنده من مرو واآلخر يقول 

راء   املسلمني  نشغل  فلماذا  إذن   .. الصفحات،  غريه  آالف  يف  املدون  السلف  فقه  واجتهادات 
ا سواء؟   !ومئات اجمللدات، لنصل يف النهاية إىل أن احلكم يف مسألة بفعلها أو اجتنا

ملاذا مل تقتصر أبواب الفقه اإلسالمي على ما اتفق على حترميه فقهاء الفرق واملذاهب املختلفة يف  
ت كل عصر؟عصر معني، مث يعاد النظر يف هذه األحكام ح   !سب مقتضيات وإمكا

ذه الصورة املذهبية املؤسفة فمذهب يقول   فهل يعقل أن تعرض أحكام الشريعة على املسلمني 
أتباع  واملفتون  مضت،  بقرون  تتعلق  قضا  ويف  واحدة،  مسألة  يف  حلرمة،  يقول  ومذهب  حلل 

  ! مذهب واحد؟
  يتحرك يف حراسة أتباع أئمة املذاهب الفقهية املختلفة؟! اإلسالميملاذا ظل الفقه 

ملاذا يصر اخللف على الرجوع إىل فقه واجتهادات السابقني، يف مسائل حياتية اختلفت طبيعتها، 
  !وأشكاهلا، ووسائلها، وأصوهلا، وقواعدها.. عما عليه الناس اليوم؟ 

ت(وإذا كانت   فلماذا احتاجت هي املنسوبة إىل رسول هللا هي كالم    ) املرو النيب املبّني للقرآن، 
  هل حيتاج املبنيِّ إىل من يبينه؟! ،أيضا إىل بيان وشرح علماء احلديث

اليت  هي  احلديث  إذا كانت كتب  أمهيتها،  هي  وما  والفقه؟  التفسري  أمهات كتب  ظهرت  وملاذا 
  ! محلت البيان النبوي للنص القرآين؟
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واملذاهب املختلفة، قد زادت مع بداية عصر التدوين، مث    وإذا كانت اجتهادات وشروح أئمة الفرق
ب االجتها د منذ ألف  زادت احلواشي على الشروح، مث زادت اهلوامش على احلواشي، إىل أن أُغلق 

ا وحروفها اليت خرجت على لسان النيب، وسط هذه   ) األحاديث النبوية (عام تقريبا، فأين جند   بكلما
مح  اليت  املذهبية  تصحيح املنظومة  يف  والتعديل،  اجلرح  وعلماء  احملدثني،  اختالف  أزمة  للناس  لت 

ت اليت أقام عليها كل فريق مذهبه؟   !وتضعيف املرو
فهم  لذلك  املذهبية،  ئية  اآل منظومة  هي  واحدة،  منظومة  يف  أعضاء  اليوم  املسلمني  معظم  إن 

ا اخلطر  هذا  اإلسالمية،  هويتهم  حمو  خطر  وهو  واحدا  خطرا  أصحاب يواجهون  إال  يراه  ال  لذي 
م  البصرية، والذي يتحمل مسؤولية ذلك هم الذين يصرون على تفرقهم وختاصمهم، وانشغاهلم خبالفا

  .املذهبية، وفتاوى التخلف، وثقافة اهلزمية
إنه ال سبيل أمام املسلم،الذي يريد أن يتعرف على طبيعة وخصائص املصدر الثاين للتشريع،وما 

ا من سلطان.. إال  يتكفري   مذهيب  ديينمحله من تراث   ت منسوبة إىل رسول هللا ما أنزل هللا  ،ومرو
هللا   قول  معىن  بعدها  سيعلم  جادة،  علمية  املختلفة،دراسة  اإلسالمية  الفرق  أمهات كتب  يدرس  أن 

  :تعاىل
إِلَْيكُ « َوأَنَزْلَنا  َربُِّكْم  ِمْن  بـُْرَهاٌن  َجاءَُكْم  َقْد  النَّاُس  أَيـَُّها  ُمِبيناً َ  نُوراً  هللَِّ    -   ْم  ِ آَمُنوا  الَِّذيَن  فََأمَّا 

  » َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل َويـَْهِديِهْم ِإلَْيِه ِصرَاطاً ُمْسَتِقيماً 
م على نعمة النور املبني،وحتملوا مسؤوليتهم على الوجه الذي يرضى هللا   تعاىل؟! فهل شكر املسلمون ر

ت ظنية الثبوت عن رسول هللا، إن صحت عند فريق مل  الدماء استنادا إىل مرو وهل استحالل 
  ! تصح عند آخر، من شكر هللا على هذه النعمة؟

أو املذهب، بفتوى  ولكن األخطر من ذلك أن يفجر اإلنسان نفسه وسط املخالف له يف امللة 
  .تبشره بدخول اجلنة من غري حساب

هلجوم على عدوهم على قلب رجل واحد    إذن فلماذا موحدا  خذ املسلمون وعلماؤهم قراراً  ال 
ذه الطريقة السهلة، اليت ترفع عنهم مسؤولية الشهادة على الناس، وال حتتاج إىل مناورات عسكرية، 

  ؟! وال إىل إعداد ما استطاعوا من قوة
مجيع ليفوزوا  العمل  ذا  املسلمني  علماء  يبادر  ال  مسلم، ملاذا  أمل كل  أصال  هي  اليت  جلنة،  ا 

م االقتصادية واملالية واالجتماعية والصحية؟ ي وبذلك تنته م العائلية وأزما   ! مشكال
اإلسال األمة  حتظ إن  مل  األوصال،  املقطعة  احملتل    إهليييد    يمية،  عدوها  على  ينصرها 

ا ا، احملطم لعز .. فلماذا مل ُميكِّن هللا تعاىل دينه الذي .  ألراضيها، السالب لكرامتها، الناهب خلريا
هويتهم  حملو  تسعى  اليت  ت  التحد مواجهة  يف   ، إخوا بنعمته  املسلمون  ليصبح  األمة  هلذه  ارتضاه 

  اإلسالمية؟!
  :اطبا املؤمننيأليس هللا تعاىل هو القائل، خم
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٢٨٥

الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم ِيف اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِ «  ُ يَن ِمْن َوَعَد اهللَّ
يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهْم الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم   َولَيـَُبدِّلَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً 

  » .َشْيئاً َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَأُْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقونَ 
  ملاذا مل يبدل هللا خوف املسلمني أمنا؟!

  هل املشكلة يف وعد هللا أم يف املوعودين؟!
  !هللا وعده، أم أن إميان املوعودين ذهب ومل يعد؟هل ميكن أن خيلف 

يد)اآلية القرآنية (لقد جاءت إسالمهم الناس إىل بناء مستقبل أفضل،فهل أقام املسلمون    يلتأخذ 
م )اآلية القرآنية (على فهم واع ملكانة هذه ،وفاعلية نصوصها، وقيمها احلضارية ومقاصدها العليا، أم أ

  !، وإسقاطه على احلاضر، فتخلفوا عن ركب التقدم احلضاري؟ياع املاضأقاموا إسالمهم على اسرتج
، وحكم فقه الرواية فقه اآلية، وحكم اهلوى علم  )اآلية القرآنية (إسالم    يلقد حكم اإلسالم الوراث

، وحكمت الُفرقة واملذهبية املؤسسات الدينية الرمسية وغري الرمسية، وحكمت القراءات القرآينالسياق  
.. وهذا هو التحدي األكرب الذي يفرض على  .الشاذة للقرآن قلوب كثري من أتباع احلداثة واملعاصرة  

ا، وتعمل له ألف حساب، وإال فإن حكم اجلاهلية األوىل آت، بعد   الشعوب أن تستيقظ من سبا
  !!ن ظهرت مالحمه حوهلاأ

احلضار  والتقدم  العلم  يصنعه  وإمنا  مستقبلها،  تصنع  لن  وحدها  الدينية  الشعوب  عاطفة  ، يإن 
ت الدينية املذهبية دفعت مثن ذلك  حلملة الرا وعندما حتركت الشعوب بعاطفتها الدينية لتقول نعم 

، اليت مل جتد سالحا فاعال تستعمله  دماء وتشريدا وخرا لبالدها، واملستفيد األول هو القوى العظمى 
العريب العامل  تشكيل  املسلمني    إلعادة  تفرق  سالح  غري  وأهدافها  مصاحلها  حيقق  مبا  وصياغته 

  .وختاصمهم، الذي قدمه املسلمون هلا على طبق من ذهب
َ َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا» ــ «َو « َن َوقَاَل الرَُّسوُل  َكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوًّا مِّ

ً َوَنِصريًا   »اْلُمْجرِِمَني وََكَفى ِبَربَِّك َهاِد

  :معلومات
  الشرح:* 

عمل يُتوخى فيه توضيح ما غمض من املتون، وهي رسائل صغرية خالية من االستطراد والشواهد 
بني   يرتاوح  وهو  منها،  ُأمجل  ما  وتفصيل  الوجيز واألمثلة،  وفيه  والعسر،  والسهولة  والقصر  الطول 

  .والوسيط والبسيط
  احلاشية: *

إيضاحات مطولة دعت إليها ظاهرة انتشار املتون والشروح، وقد قصد منها حل ما يستغلق من  
دة األمثلة  الشرح، وتيسري ما يصعب فيه، واستدراك ما يفوته، والتنبيه على اخلطأ واإلضافة النافعة، وز

 .والشواهد
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٢٨٦

  القرآن أمر بطاعة الرسول واتباعه ال الفقهاء والمحدثين 

وا املؤرخني  أمهات كتب  إىل  مقااليت  يف  أستند  عندما  أنين  البعض  ما  يعتقد  أن  إلثبات  حملدثني، 
ما هو إال تراث بشري ال عالقة له بدين هللا تعاىل، أكون بذلك قد    )الثاين للتشريعاملصدر  (ُيسمى بـ  

خالفت مشروعي الفكري القائم على تدبر منظومة النص القرآين، وهذا الفهم غري صحيح، ذلك أن  
هذه   تكون  أن  ويشرتط  ته،  آ لفهم  أدوات  حتمل  علمية،  منهجية  على  يقوم  أن  جيب  القرآن  تدبر 

  !لنص القرآين، فما هي أدوات فهم القرآن حسب مشروعي الفكري؟األدوات مستنبطة من ذات ا
القائم على    )اإلميان العلمي(قائم على التقليد بغري علم، إىل  ال  )اإلميان الوراثي(خالل رحليت من  

تدبري   خالل  وذلك  القرآن،  حدود  خارج  معريف  مصدر  ي  أستعني  أال  قررت  والربهان،  احلجة 
  :ف عقبة أمام هذا القرار هولنصوصه، فكان أول إشكال وق

لقد نزل هذا القرآن بلسان عريب مبني، وتعلم العرب هذا اللسان يف البيئة اليت تربوا فيها إىل يومنا 
خارج   من  ا  االستعانة  جيب  أدوات  فهناك  إذن  القرآن،  حدود  خارج  معريف  مصدر  من  أي  هذا، 

  قول:ر وأالقرآن لفهم نصوصه، فكان علّي أن أعيد صياغة هذا القرا
إلضافة إىل    .)اللسان العريب(النص القرآين 

  وعلى أساس هذه املنهجية العلمية أضفت إىل «اللسان العريب» أدوات أخرى هي:
  . السياق القرآين - ١ 
  .آليات عمل القلب: آليات التفكر والتعقل والتدبر والتفقه والنظر - ٢ 
ت الكونية يف اآلفاق واألنفس - ٣    .منظومة اآل
  .منظومة التواصل املعريف - ٤ 

هي ما ُمييز مشروعي الفكري عن سائر التوجهات القرآنية األخرى،   منظومة التواصل املعريفإن  
إليه أحد، لذلك عندما ظن األستاذ مجال البنا أين من    فلم يسبقينوهذا االسم ودالالته من إبداعي،  

  :م٢٠٠٥مارس  ١١القرآنيني، وقال يف مقال له منشور على صفحة شفاف الشرق األوسط، بتاريخ 
ابن الشيخ   ،صبحي منصور والدكتور مشتهريأمحد  يف القاهرة كان البارز فيهم الدكتور    نالقرآنّيو «

  وكل واحد منهم آوى إىل الظل بعد فرتة من النشاط»  ،مشتهري الذي كان رئيسا للجمعية الشرعية 
م، فأرسلت إليه ما ٢٠٠٧مث أعاد األستاذ مجال البنا نشر ذلك يف جريدة «املصري اليوم» عام  

فقام بتصحيح ما سبق  يُبّني االختالف اجلذري بني مشروعي الفكري والتوجهات القرآنية األخرى،  
  :أن نشره، وكتب يف مقال له بعنوان «دالالت تدهور الفتوى»

يف  أدرجته  ألنين  علي  عاتب  املشتهري  حممد  الدكتور  احملقق  اإلسالمي  الكاتب  «صديقي 
اليوم،    - «القرآنيني»   أخر ٢٠٠٧  - ٦  - ٤املصري  آراء  هلم  القرآنيني  أن  إيل  وكتب  خالف  ى،   ،

لتايل فال يكون منهم، معذرة   إنكارهم السنة هو براء م نها، احلق أنين مل أكن أعرف هذه اجلزئية، و
  .»يصديق
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٢٨٧

  : أيضا توضيحا لذلك بعنوان ٢٠٠٧ - ٦ - ٩مث نشرت جريدة «املصري اليوم» يف 
  «مشتهري: لست من القرآنيني.. وأرفض فكرهم» 

  !فلماذا شغلت القارئ الكرمي ببيان ما سبق؟
زلت    الفكري عن سائر التوجهات القرآنية األخرى، ما  ييز مشروعألنه مع وضوح الفرق الذي ميُ 

   !نيحمسو على القرآنيّ 
  -فتعالوا نضرب بعض األمثلة املثبتة حلجية «منظومة التواصل املعريف»، وأن الكلمة القرآنية (اسم  

  : حرف)، يستحيل فهمها مبعزل عن هذه املنظومة املعرفية  - فعل
  األمساء والصفات: فكيف عرفنا دالالت 

  أبيض ـ ساخن .تفاحة ـ كرسي ـ شجرة ـ حبر ـ كلب ـ مشس
  وكذلك األفعال:

  كل ـ ميشي ـ يضرب ـ يذبح ـ يقوم ـ يركع ـ يسجد
عيننا، خارج النص القرآين؟   ! إذا مل نشاهد هذه املسميات، وهذه الكيفيات 

طن ا   ألرض، يقول هللا تعاىل: لقد تعلم اإلنسان كيف يدفن املوتى مبواراة اجلسد يف 
ً يـَْبَحُث ِيف اَألْرِض ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِي َسْوأََة َأِخيِه» ُ ُغرَا   «فـَبَـَعَث اهللَّ
  .مث تواصلت هذه الكيفية عرب هذه املنظومة املعرفية إىل يومنا هذا

  وتعلم نوح، عليه السالم، صناعة الفلك بوحي من هللا تعاىل: 
َْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا»  ِ َنا ِإلَْيِه َأْن اْصَنْع اْلُفْلَك    «فََأْوَحيـْ

  .مث تواصلت هذه الصناعة بني الناس وتطورت عرب هذه املنظومة املعرفية 
  وتعلم اإلنسان كيف يصنع دروع القتال، فيقول هللا تعاىل عن سليمان عليه السالم: 

َعَة لَُبوٍس َلُكْم  َِْسُكْم فـََهْل أَنـُْتْم َشاِكُروَن» «َوَعلَّْمَناُه َصنـْ   لُِتْحِصَنُكْم ِمْن 
ت وتقنيات كل عصر   .مث تواصلت هذه الكيفية بني الناس وتطورت حسب إمكا

  وعندما نقرأ قوله تعاىل خماطبا مرمي عليها السالم:
ذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطَباً َجِنّياً»   «َوُهّزِي إِلَْيِك ِجبِ

  محل القرآن صورة النخلة، والفرق بينها وبني الشجرة؟!فهل 
ا  مث هل يعقل أن يكون قد حدث حتريف يف داللة الكلمة القرآنية، فورث الناس ال شجرة على أ

  النخلة؟!
الذي محلته خنلة مرمي، خيتلف عن امسه الذي عرفه أهل اجلزيرة العربية،   ) الرطب،  البلح(وهل اسم  
  !ونعرفه اليوم؟
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٢٨٨

  وعندما نقرأ قوله تعاىل عن قوم لوط: 
ِديُكْم اْلُمنَكَر» َ ْتُوَن ِيف  َ   «أَئِنَُّكْم لََتْأتُوَن الّرَِجاَل َوتـَْقَطُعوَن السَِّبيَل َو

(النادي)  اسم  عن  خيتلف  السالم،  عليه  لوط،  عصر  يف  موجودا  الذي كان  (النادي)  اسم  فهل 
  !الذي يتجمع فيه الناس إىل يومنا هذا؟

  وعندما حتدث القرآن عن عدة الشهور، فقال تعاىل:
ِيف ِكَتاِب اهللَِّ يـَْوَم َخَلَق السََّمَواِت َواَألْرَض ِمنْـ  َة الشُُّهوِر ِعْنَد اهللَِّ اثـَْنا َعَشَر َشْهراً  َها أَْربـََعٌة «ِإنَّ ِعدَّ

  » ُحُرٌم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّمُ 
  ! ما هي األربعة احلرم؟ بّني فهل ذكر القرآن أمساء هذه الشهور و 

ستثناء شهر رمضان، فكيف يذهب البعض إىل   إن القرآن احلكيم مل يذكر أمساء هذه األشهر، 
فكري   يف تناقض  يقع  مث  احلج،  أشهر  من  وقت  يف أي  احلج  مناسك  املسلم  يؤدي  أن  جبواز  القول 

  جون خالهلا: غريب، فيأخذ من «منظومة التواصل املعريف» أمساء هذه األشهر اليت سيح
  ذو احلجة)  - ذو القعدة  - (شوال 

مث يعطون ظهورهم ملا تواصل عمليا من تفاعل املسلمني مع هذه األشهر منذ عصر الرسالة وإىل 
فقط،  احلجة)  (ذي  شهر  من  معدودات)  (معلومات  م  أ يف  احلج  مناسك  يؤدون  وهم  هذا،  يومنا 

    .وليس يف أي وقت من أشهر احلج
اسم صالتني من الصلوات املفروضة على املسلمني، فقال تعاىل يف سورة النور،  وعندما ذكر القرآن  

  مبينا أوقات العورات اليت جيب على األطفال االستئذان عندها:
  «ِمْن قـَْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحَني َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمْن الظَِّهريَِة َوِمْن بـَْعِد َصالِة اْلِعَشاِء» 

ن فقط مها الفجر والعشاء؟فهل معىن هذا أن    !الصلوات الين فرضها هللا على املسلمني صال
إن سياق اآلية ليس أصال سياق تشريع ألحكام الصالة، وإمنا ألحكام وآداب االستئذان، لذلك  
اليت   املفروضة،  الصلوات  لعدد  حصرا  وليس  العورات،  بوقت  املتعلقتني  الصالتني  بذكر  فقط  جاء 

»، وليس عرب «التواتر العملي» كما يعتقد البعض،  منظومة التواصل املعريف«  تعلمها املسلمون عرب
  .وسأبني الفرق 

هذه  وتواصلت  وكيفيتهما،  والسجود  الركوع  معىن  السالم  عليه  آدم  لدن  من  الناس  عرف  ولقد 
  املعرفة على مر العصور، فعرفها إبراهيم عليه السالم: 

ْر بـَْيِيتَ    لِلطَّائِِفَني َواْلَقائِِمَني َوالرُّكَِّع السُُّجوِد»«َوَطهِّ
  وعرفتها مرمي، عليها السالم:

  «َ َمْرَميُ اقْـُنِيت ِلَربِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعَني»
  وعرفها املسلمون وقت نزول القرآن: 
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٢٨٩

  ُعوَن السَّاِجُدوَن» «التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْحلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاكِ 
  .»، منذ أن كانوا أطفاالمنظومة التواصل املعريفوكل هؤالء تعلموا هذه الكيفية عرب «

  وعندما أخرب القرآن عن أحوال قوم موسى فقال تعاىل:
َُْمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوا بـََقَرًة»   «َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه ِإنَّ اهللََّ 

  إبراهيم، عليه السالم، مع ابنه، فقال تعاىل:وعن قصة 
َ ُبَينَّ ِإّينِ أََرى ِيف اْلَمَناِم َأّينِ أَْذَحبَُك»   «فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَي قَاَل 

  األخرى؟! )القتل(وطرق   )الذبح(ن الناس وقتها يعرفون الفرق بني فهل كا
هذا   لفهم  تكفي  وحدها  القرآنية  الكلمة  بني وهل كانت  معرفيا  الكيفية  هذه  تواصل  دون  الفرق 

  ! الناس؟
إن حجية «منظومة التواصل املعريف» ال تثبت إال بتفاعلها مع الكلمة القرآنية، أي أن الكلمة أو  
واقع  يف  فاعليتها  على  للوقوف  املعرفية  املنظومة  ذه  االستعانة  علينا  تفرض  اليت  هي  القرآنية  اجلملة 

  . احلياة، وليس العكس
  ل: مثا

  عندما يقول هللا تعاىل: 
ُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكمْ    »«َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قـَْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإن مَّاَت أَْو قُِتَل انَقَلبـْ

الستعانة بـ «منظومة التواصل املعريف»؟   ! فكيف نتعامل مع هذه اآلية 
  :أوًال 

ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم»  عند نص قرآين يقول: «أَفَِإن   .مَّاَت أَْو قُِتَل انَقَلبـْ
  ا: نيً 

)، وإمنا  ١٤٤النيب، عليه السالم، مل «يُقتل» يف املعركة اليت وردت هذه اآلية يف سياقها (آل عمران  
م بعد «موت» النيب؟   !«مات» على فراشه، فكيف نثبت أن الصحابة انقلبوا على أعقا

  ا:لثً 
إىل   سبيل  من ال  األُول  واحملدثون  املؤرخون  قاله  مبا  الستعانة  إال  االنقالب،  هذا  وقوع  إثبات 

رخيية، نقلتها لنا «    .»، تثبت حدوث هذا االنقالبمنظومة التواصل املعريفحقائق 
وعلى أساس هذه املنهجية العلمية لفهم النص القرآين، استندت يف مقااليت إىل ما ذكره املؤرخون  

  ول عن هذا االنقالب، إلثبات فاعلية قوله تعاىل:واحملدثون األُ 
ُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم»   «أَفَِإن مَّاَت أَْو قُِتَل انَقَلبـْ

  .وليس كما فهم البعض أين خالفت مشروعي الفكري 
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ي مصدر معريف من خارجه، عندما  إن الذين يتعاملون مع النص القرآين مباشرة دون االستعانة 
ة مثال)، ذهبوا  مشكلة كيفية أداء ما أمجله النص القرآين من أحكام العبادات، (كالصالواجه بعضهم  

  . )التواتر العملي(قالوا: تعلمها املسلمون عن طريق ، و )لفيونالس(إىل ما ذهب إليه 
  :إن الفرق بني «التواتر العملي»، و«منظومة التواصل املعريف»، فرق جوهري

  : «التواتر العملي» *
يب، اصطلح عليه أئمة الفرق واملذاهب املختلفة، فما تواتر عمليا عند فرقة، كمسألة مصطلح مذه 

اإلمامة مثال عند الشيعة، مل يتواتر عند أخرى، وما تواتر عمليا عند مذهب فقهي من مذاهب الفرقة  
ى الواحدة، كوضع اليدين يف الصالة، مل يتواتر عند آخر، ذلك أن «التواتر العملي»، الذي هو أعل

واملذاهب  الفرق  علماء  بني  أصال  حجيته  يف  خمتلف  مذهيب،  تواتر  احملدثني،  عند  الصحة  درجات 
  .املختلفة 

  :«منظومة التواصل املعريف»* 
من كيفيات   األممية)،  (املنظومة  املسلمون  أو  العاملية)،  (املنظومة  الناس  عليه  أمجع  ما  محلت  فقد 

  .اإلمجاع قائما على نص قرآيناألداء العملي، بشرط أن يكون هذا 
  مثال: 

قام الصالة:  مر هللا تعاىل رسوله    عندما 
  «أَِقِم الصََّالَة ِلُدلُوِك الشَّْمِس ِإَىل َغَسِق اللَّْيِل َوقـُْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا» 

لوك الشمس، وال ملعىن غسق الليل، وليس يف القرآن بيان لكيفية إقامة هذه الصالة، وال ملعىن د
  !؟دالالت هذه الكلمات املسلمون ن أين عرف ووقته، فم وال ملعين الفجر

  :أوًال 
قام الصالة «أَِقِم الصََّالَة»، وذلك يف أكثر من موضع من كتاب هللا مر النيب    .هناك نص قرآين 

  يا: نً 
  ُيصلون مع النيب:هناك أكثر من نص قرآين يُبني أن الصحابة كانوا 

نـُْهم مََّعكَ     »«َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت َهلُُم الصََّالَة فـَْلتَـُقْم طَائَِفٌة مِّ
َن الَِّذيَن َمعَ  َك … َوأَِقيُموا «ِإنَّ َربََّك يـَْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم أَْدَىن ِمن ثـُلَُثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثـُلَُثُه َوطَائَِفٌة مِّ

  َالَة» الصَّ 
  ا:لثً 

م،   لقد صلى آالف الصحابة مع النيب يف حياته، مث مع اخللفاء الراشدين، وصلى التابعون بصال
حىت أصبحت هذه الصالة تشكل منظومة عبادية يستحيل اخرتاق قواعدها وأصوهلا العامة، من هيئة  
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لتقليد واحملاكاة، حىت وصل ت إلينا  ومواقيت، وعدد ركعات..، تعلمها املسلمون مجيعا عرب العصور 
  .حمفوظة حبفظ هللا للنص القرآين «َوأَِقيُموا الصََّالَة»

حمل   وكانت  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  فقهاء  بني  مذهبيا»  «تواترت  اليت  الفرعية،  األحكام  أما 
خالف بينهم، فهذه ليست من أركان الصالة الرئيسية، اليت فرضها هللا على املسلمني، وتدخل دائرة  

  .ختالف نصا قرآنيااملباح ما مل 
  مثال: 
مر لقد   قرآين  نص  لوجود  تبطلها،  الصالة  يف  القهقهة  أن  على  املختلفة  املذاهب  فقهاء  أمجع 

  خلشوع يف الصالة، ولكن هل تبطل أيضا الوضوء؟!
  .هنا اختلفوا، وال وجه الختالفهم، لعدم وجود نص قرآين يشرتط اخلشوع يف الوضوء

  »:منظومة التواصل املعريف، الذكر احلكيم، عرب «لقد ورث املسلمون كتاب هللا
 « َ َنا ِمْن ِعَباِد   «ُمثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ

  حمفوظا حبفظ هللا له: 
َّ َلُه َحلَاِفظُوَن» َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ   «ِإ

املسلمون عرب «منظومة التواتر املذهيب» املغلقة  أما أمهات كتب املصدر الثاين للتشريع، فقد ورثها  
على أتباع كل فرقة من الفرق اإلسالمية، أو على أتباع مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة، والذي  
التشريعي   املصدر  هذا  فإن  لذلك  وجل،  عز  هللا  وليس  فرقة،  وأتباع كل  هم أئمة  املرياث  هذا  حفظ 

  .الثاين ليس من دين هللا يف شيء
ال واتباعهم، إن  والفقهاء  احملدثني  بطاعة  مر  مل  واتباعه،  الرسول  بطاعة  أمر  الذي  القرآين  نص 

وإمنا جاء  التوجه،  انتماء كل مسلم هلذا  منهم العقدي والتشريعي، وحسب  توجه كل واحد  حسب 
  األمر بطاعة الرسول واتباعه يف السياق القرآين ويقصد به طاعته شخصيا واتباع رسالته!! 

اين برسول هللا حممد عليه السالم، وبرسالته، مل يقم على أساس تواصل خربه بني الناس، عرب  إن إمي
«منظومة التواصل املعريف»، رغم وجود أكثر من نص قرآين جيعلين أكتفي خبرب هذه املنظومة املعرفية،  

  . يل اليوم وإمنا قام على ما هو أكرب من ذلك بكثري، وهو اإلميان بـ «آيته القرآنية» املعاصرة
ً   إن ليس كتا إهليً القرآن  «اآلية    ذاته  يف  محل  نه  عليها  يزيد  وإمنا  سبقته،  اليت  الكتب  ا كباقي 

ت هللا يف اآلفاق  اإلهلية» الدالة على صدق بالغ رسول هللا حممد عن هللا، فهل عندما ننظر إىل آ
  !امنا اليوم؟واألنفس ننظر إليها مبنظار املاضي أم مبنظار احلاضر املشاهد أم

َّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم يُـ «   »ْؤِمُنونَ أََوملَْ َيْكِفِهْم َأ
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  :معلومات
  وتقطعون السبيل: * 

لطرق ليأخذوا من املارة من   م إلكراههم على تقطعون الطريق، فقد كان قوم لوط يقعدون  خيتارو
خذون أمواهلم يف مقابل تركهم، فأضافوا إىل جرمية إتيان الرجال جرمية قطع السبيل   . الفاحشة، أو 

  األشهر احلرم:* 
لتأمني  العام  وسط  جاء  رجب  شهر  أن  ونالحظ  واحملرم،  واحلجة  والقعدة  رجب  وهي:  أربعة، 

(القعد متتالني  شهرين  العام  آخر  وجعل  لتأمني املعتمرين،  (احملرم)،  العام  أول  يف  وشهر  واحلجة)،  ة 
م م وعود  .احلجيج يف ذها

  

  أكاذيب السلفية الوهابية التي يحاولون إقناعنا أنها أحاديث نبوية 

إن احملور األساس الذي تدور حوله إشكاليات جتديد اخلطاب الديين، عند مجيع الفرق واملذاهب 
ا احملدثون بعد اإلسالمية، هو مساواة حجية  ت) اليت نسبها الرواة إىل النيب، عليه السالم، ودّو (املرو

  .وفاته بقرنني من الزمن، حبجية كالم النيب الذي خرج على لسانه بلفظه وحرفه يف حياته
عن كتاب   مستقال  تشريعيا  مصدرا  للمسلمني  محل  إهلي،  وحي  الرواة  ت)  (مرو إن  قالوا  والذين 

ال هم  هؤالء  املنظمات  هللا،  وظفته  الذي  املتطرف،  الفكر  ملنظومة  وقعدوا  ونظّروا  أّسسوا  ذين 
واجلماعات واملؤسسات اإلرهابية اليت ظهرت منذ عصر تدوين أمهات الكتب، وإىل يومنا هذا، األمر  

  . )الذي يستلزم ثورة فكرية ثقافية (لتأصيل) اخلطاب الديين، وليس (جتديده
صيل) اخلطاب الديين، يقو    م على قاعدة (احلجيات)، قاعدة:إن (

  «ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَني» 
  :وذلك على النحو التايل

  :أوًال 
  : )كتاب هللا(حجية 

بتة ثبوت كتاب ال  )نبوة(الدالة على صدق    )اآلية اإلهلية (كون أمامنا، مث إن كتاب هللا هو  وهي 
لكافرون أن ينزل هللا على رسوله رسول هللا حممد، والقائمة بني الناس إىل يوم الدين، وعندما طلب ا

ت حسية( ا الرسل السابقني، قال تعاىل)آ   :، كاليت أيد هللا 
َّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرمحَْ  «   .»ًة َوِذْكَرى لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ أََوَملْ َيْكِفِهْم َأ
  ا: نيً 

  : )احلديث النبوي(حجية 
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مساع   م  مكا الذين كان  هؤالء  قومه،  بني  وحتركه  السالم،  عليه  النيب،  بعثة  ثبوت  بتة  وهي 
  كالمه، الذي خرج على لسانه بلفظه وحرفه، والتفاعل معه.

النص القرآين حامال لبعض حديثه، حمفوظا حبفظ  ، ويبقى  تهبوفاالنيب  ديث  حلية  اقد انتهت فعلو 
  :هللا لكتابه، يقول هللا تعاىل خماطبا املؤمنني املعاصرين للرسول

  «َيْسأَلُوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل…»
  «َيْسأَلُوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل…»

  «َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلَرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل…»
  »…وَنَك َعِن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقلْ «َيْسأَلُ 

  ا:لثً 
بتة ثبوت تفعيل النيب للنص القرآين يف حياته اخلاصة والعامة، وكيفية )السنة النبوية (حجية   : وهي 

لتقليد واحملاكاة عرب «منظومة  أدائه ملا أمجله هذا النص من أحكام، كالصالة، واليت تناقلها املسلمون 
  .يف»، وقد سبق بيان ذلك يف أكثر من مقالالتواصل املعر 

  ا: رابعً 
ت(حجية   : وهذه احلجية مل تثبت هلا فاعلية يف حياة النيب، وبرهان ذلك هو ما بني أيدي  )املرو

ه أمهات كتب  من  اليوم  ت (ذه  املسلمني  واحد)املرو رواية  توجد  فهل  مباشرة ،  النيب  إىل  منسوبة  ة 
  ؟!)يسند روائ(بدون 
  !  توجد مطلقا، ملاذا؟ال

ت(ألن هذه   مل تدّون يف حياة النيب، وإمنا دّونت بعد قرن ونصف القرن (على أقل تقدير)   )املرو
من وفاة النيب، فكان البد أن يكون هلا سند روائي: روى فالن عن فالن عن فالن…، حىت يصل 
والتعديل،  اجلرح  علماء  هم  الروائي  السند  هذا  صحة  عدم  أو  بصحة  يشهد  والذي  هللا،  رسول  إىل 

م العقدية والتشريعية والتصحيح والتضعي   !!ف، حسب انتماءا
ته وبفتواه الدماء  والغريب، الذي يدعو إىل التوقف كثريا، وحنن أمام مصدر تشريعي تسفك مبرو

ت (، أن حجية هذه  بغري حق ،  ) حديث اآلحاد( ، أو بـ  ) خرب الواحد(قامت على ما ُيسمى بـ    )املرو
  ! فمن أين جاء هذا املصطلح؟

عصر لقد كان   وال  الرسالة  عصر  يشهد  فلم  (شفاهة)،  النيب  من  مسعوه  ما  يتداولون  الصحابة 
م، واستمر هذا النقل من راٍو   ت، مث نقل التابعون عنهم مرو اخلالفة الراشدة أي مدونة هلذه املرو

ت   لتدوين، فدّون احملدثون هذه املرو كما إىل آخر عقودا من الزمن حىت جاء عصر التدوين وُمسح 
  .وصلت إليهم

هذه    مث احملدثون  فيه  تتبع  عصر  ت(جاء  فن   )املرو ا،  روا أحوال  أن ملعرفة  التتبع  هذا  عن  تج 
م، ، وهي الرواية اليت نقلها عدد كثري يستحيل اتفاقهم على الكذب، عن مثله)متواتر(قسموها إىل  
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، مث جاء أبو  )التواتر(يها شروط  رواية اليت مل تنطبق عل، وهي ال) آحاد(إىل آخر السند الروائي، وإىل  
لثا مساه بـ   مث نقلها بعد    )آحادا(وهي الرواية اليت كانت يف أصلها  ،  )املشهور(حنيفة وأضاف قسما 

  .ذلك مجع كثري
  مثال للمشهور:

لنيات»، مل يروها عنه خالل القرن األول إال حيىي بن سعيد   رواية عمر بن اخلطاب «إمنا األعمال 
  .األنصاري، مث نقلها عنه يف القرن الثاين العدد الكثري

مث جاء من قسم رواية اآلحاد إىل أقسام: غريب، وعزيز، ومشهور..، لذلك مل يكن غريبا أن جند  
وندرة ما احملدثني، على مستوى الفرق اإلسالمية املختلفة، خيتلفون اختالفا كبريا حول أقسام الرواية  

  :، يقولون)املتواتر(اصطلحوا على تسميته بـ  
بتواتر   احلديث  علماء  من  واحد  بقول  ُيْكتَـَفى  أال  الواحد  خرب  حجية  بعدم  القول  لوازم  من  إن 
مجيع   شهادة  إثبات  ويتعذر  آحاد،  خرب  هو  احلديث،  تواتر  عن  هذا،  قوله  ألن  ذلك  ما،  حديث 

ا علم  يف  املتخصص  الواحد  خرب  قبول  وجب  لذلك  احلديث،  بتواتر  احلديث  وإال  علماء  حلديث، 
لنسبة إىل اآلحاد   .سقط علم احلديث كله، فإن أكثر األحاديث النبوية آحاٌد، واملتواتر منها قليل 

واملذاهب  الفرق  أتباع  تدين  عليها  قام  اليت  ت»،  عن إشكاليات «املرو وسريعة  عامة  فكرة  هذه 
ملصدر الثاين للتشريع، و  قامت عليها التوجهات العقدية اإلسالمية املختلفة، وقام عليها ما ُيسمى 

  .والتشريعية للقائمني على إدارة املؤسسات الدينية الرمسية وغري الرمسية، حمليا ودوليا
األخرى (كاملعتزلة،   واملذاهب  الفرق  من  خيالفون كثريا  هم  وجد الوهابية،  السلفية  إىل  ذهبنا  فإذا 

كام، ويقولون إنه ال فرق بني رواية اآلحاد  واألشاعرة) يف حجية العمل خبرب الواحد يف العقائد واألح
  . والرواية املتواترة، بدعوى أنه إذا صحت الرواية إذن فهي حجة بنفسها يف العقائد واألحكام معا

حد أئمة السلفية الوهابية، الذي كان له دور كبري (عام  ١٩٩٩يف عام   م) ٢٠١٣م، مجعين لقاء 
، وكان ع لى رأس القيادات السلفية اإلرهابية اليت دعت إىل مؤمتر  يف دفع املسلمني للجهاد يف سور

نصرة الشعب السوري، وقد كان هذا اللقاء ملناقشة مشروعي الفكري، وفيه بيّنت الرباهني الدالة على  
ت   مرو حيمل  الذي  للتشريع،  الثاين  املصدر  هذا  بسبب  خطر،  يف  واملسلمني  اإلسالم  مستقبل  أن 

نكار السنة وفتاوى التخاصم والتكفري وس امي    !!فك الدماء بغري حق، مث انتهى اللقاء 
هلل، حبي الزيتون ١٩٩٩ويف (أكتوبر   م) كان املوسم الثقايف السنوي الذي يعقد يف مسجد العزيز 

القاهرة، وحيضره مئات السلفيني، وفيه حتدث الشيخ عن حجية السنة النبوية، وحجية خرب الواحد، مث 
  ):ومنشور على موقعيقال (واحلديث مسجل 

إن فريقا من أهل العلم ذهبوا إىل أن خرب اآلحاد قطعي الثبوت، فسواء قلنا قطعي الثبوت، أو   «
ة اتفقوا، (واتفاقهم حجة)، على أن خرب اآلحاد يٌعمل به سواء كان نّ ظين الثبوت، فلُيعلم أن أهل السُ 

نية) أو يف األحكام، هذا هو مذهب أهل     »ة نّ السُ ذلك يف العقائد أو يف األحكام، يف العقائد (مرة 
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  وقال: 
هلل تبارك وتعاىل، ألنه رد للقرآن، رد للقرآن   :إن األمة أمجعت على أن جحد السنة كفر، كفر 

َ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغْريَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تـَوَ « ىلَّ َوُنْصِلِه َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بـَْعِد َما تـََبنيَّ
  » َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا

لسنة، الذي يسقط السنة هذا خرج عن سبيل املؤمنني مج رج عهم، واخلاياملؤمنون كلهم حيتجون 
  . عن سبيل املؤمنني كفره معروف

  مث قال:
«الشيخ عبد اللطيف مشتهري رمحه هللا، ابنه حممد املشتهري، أسأل هللا عز وجل أن يهديه، أو أن  
خذه أخذ عزيز مقتدر، يؤتى به يف التلفاز ليبني للناس أن السنة ال حجة فيها، وقد جالست هذا 

  األمحق، وقلت له: 
  . إذن سقط القرآن كله

  قال: 
  . ال مل يسقط القرآن

ا القرآن من أين عرفناها؟    . نُقلت إلينا! قلت له: كيف، لغة العرب اليت نزل 
  .قال: نُقلت نقال متواترا

لتواتر يف موضع ونرتك   خذ  لسنة كلها نقل إلينا نقل التواتر، فكيف  قلت: وكذلك االحتجاج 
  ! التواتر يف موضع آخر»؟

  أوًال:
  قول الشيخ عين:تعالوا إىل 

  «يؤتى به يف التلفاز ليبني للناس أن السنة ال حجة فيها»
العقائد   يف  اآلحاد  خبرب  العمل  بوجوب  يؤمنون  الذين  الوهابية،  السلفية  أئمة  أحد كبار  هو  فها 

  : واألحكام، ينقل لنا خربا مفرتى من أساسه، يهدم مذهبه يف حجية خرب اآلحاد
م يف (التلفاز)  أظهر  مل    ،اإىل يومنا هذو   ولدتمنذ  ،  ألنين حتدث عن شيء له أل يف يوم من األ
ب املفرت ،  اإلسالمدين  عالقة  اخلرب  ذا  الشيخ  جاء  أين  من ىفمن  حشد كبري  على  أعلنه  الذي   ،

ره إىل يومنا هذا؟!   الناس، ليصبح بعد ذلك متواترا، وما زلت أعاين من آ
مج؟!    هل شاهد بنفسه هذا الرب

  ألنه مل حيدث أصال!! مستحيل، 
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إذن فإما أنه افرتاه، أو أبلغه به أحد (الرواة الثقات العدول) من أتباعه، ويف احلالني، يكون الشيخ 
  أ، و وجودلشيخ موا  ، مث يتحدث عن حجية خرب الواحد،قد أقام على خرب مفرتى حكما بكفري

  : موجود، ونعيش يف بلد واحد
ت ( فكيف حبال ىل رسول هللا، مث دّونت بعد قرن ونصف القرن من وفاته، بعد  اليت ُنسبت إ  )املرو

  !أن تويف الصحابة والتابعون، وهم أصحاب احللقة األوىل من السند الروائي؟
  نًيا: 

لكفر: «واخلارج عن سبيل املؤمنني كفره معروف»،   امه يل  مث انظروا إىل قول الشيخ، يف سياق ا
بني   موجودا  أنين كنت  لو  مشتهري، يعين  حممد  هو  هذا  ألتباعه:  وقال  إّيل  الشيخ  وأشار  احلضور، 

  !الستحلوا دمي مجيعا
  لذلك سيبقى السؤال قائما:

  أي خطاب ديين هو املطلوب جتديده؟!
  ! مث ما املقصود بكلمة (ديين)، فأي طائفة دينية هي اليت ستقوم بتجديده؟

  :لقد ذكرت هذه الواقعة (التارخيية)، ألقول
  :أوًال 

للمسلمني، الذين تدفعهم عاطفتهم الدينية إىل ارتكاب أعمال عنف، حىت ولو أدت إىل ألقول  
  سفك الدماء:

علم و إن   عليها  بغري  هذه العاطفة الدينية اليت تندفع بغري  تعاىل، هي اليت ستعتمد  برهان من هللا 
ذل  سواء كان  القريب،  املستقبل  يف  اإلجرامية،  أعماهلا  يف  اجلهادية  عن السلفية  الدفاع  بدعوى  ك 

الرسول، أو بدعوى إقامة اخلالفة اإلسالمية، فاستيقظوا وانتبهوا، فاإلسالم دين العلم، والعلم برئ من  
  .هؤالء
  ا: نيً 

إلمكان القضاء على اإلرهابيني مبا ميلك العامل من أسلحة الدمار الشامل:  وأقول ملن يعتقدون أنه 
م الذين حيملون السالح أمامكم، وإمنا هم الذين صنعوا منظومة  إنكم وامهون، إن اإلرهابيني ليسوا ه 
ا املص ا  الفكر اإلرهايب، واخرتقوا  ت    )السنة النبوية (در الثاين للتشريع، وقالوا إ فأصبحنا أمام كيا

  :عقدية ال ترى أمامها اليوم إال قوله تعاىل 
اهللَِّ « َسِبيِل  ِيف  يـَُقاتُِلوَن  اْجلَنََّة  َهلُُم  َنَّ  ِ َوأَْمَواَهلُم  أَنُفَسُهْم  اْلُمْؤِمِنَني  ِمَن  اْشَرتَى  اهللََّ  فـَيَـْقتـُُلوَن  ِإنَّ   

  »َويـُْقتَـُلونَ 
نواعها املختلفة، وإمنا هم الذين استطاعوا أن  إن اإلرهابيني ليسوا هم الذين يقومو  لتفجريات،  ن 

م بعملهم هذا سيدخلون اجلنة بغري حساب ذه األعمال اإلجرامية أ   .يقنعوا من يقومون 
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على  تقوم  ثقافية،  فكرية  ثورة  إىل  حيتاج  الفكر  وهذا  سالحا،  يكون  أن  قبل  فكر  اإلرهاب  إن 
  .وال تنقيته، ومرجعنا يف هذا التأصيل هو كالم هللا عز وجل صيل اخلطاب الديين، وليس جتديده

َّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى لَِقْوٍم يُـ  «   »ْؤِمُنونَ أََوَملْ َيْكِفِهْم َأ

  :معلومات
على أوائل    * اليت محلت الرتاث الديين للفرق  أمهات الكتب: مصطلح استخدم للداللة  الكتب 

أيضا كتب   ويشمل  والسرية..،  والتاريخ  والفقه  واحلديث  التفسري  املختلفة، كأمهات كتب  واملذاهب 
  .اللغة واألدب والفلسفة وغريها

هـ، وهو إمام املذهب احلنفي، تعرض حملنتني: األوىل يف اخلالفة األموية ٨٠أبو حنيفة: ولد عام  *  
ورة زيد بن علي، فحبسه الوايل. والثانية يف اخلالفة العباسية لوقوفه مع ثورة حممد النفس لوقوفه مع ث

 .هـ١٥٠الزكية، فحبسه املنصور، إىل أن تويف عام

  

  … رغم اختالف مصاحفه القرآن آية إلهية

علم   عليها  قام  اليت  الرئيسية  القاعدة  وهو  القرآنية،  لقراءات  اإلسناد  مسألة  ربط   احلديث، إن 
بـ   إلينا  وصل  القرآن  أن  إلينا    )الرواية (إلثبات  وصلت  هللا، كما  رسول  غاية )أحاديثه( عن  يف  أمر   ،

  !!اخلطورة على الفكر اإلسالمي، وعلى ثقافة املسلمني الدينية 
إن أقصى ما ميكن أن يتوصل إليه علم اإلسناد، هو إثبات صحة ما نسبه الرواة إىل رسول هللا من 
قراءات قرآنية، ودين هللا ال تثبت حجيته بصحة النسبة إىل الرسول، وإمنا بصحة النسبة إىل هللا تعاىل،  
األمر الذي حيتاج إىل برهان من هللا يثبت هذه احلجية، وهذا الربهان ال ميلكه علم اإلسناد، وهذا ما 

  . غاب عن أئمة السلف واخللف، وعن أنصار فقه احلداثة واملعاصرة
عندما أريد االستدالل بكالم هللا تعاىل أقول: قال هللا، وأقرأ اآلية مباشرة من املصحف، دون  إنين  

  إسنادها إىل أحد من البشر، ولو كان الرسول نفسه، فإذا سألين سائل: 
  وما الدليل على أن هذا الذي تقرؤه هو كالم هللا؟! 

  :هنا لزم البيان
  :أوًال 

ن أن هذه اجلمل املدونة يف املصحف هي كالم هللا عن يستحيل أن يُثبت أحد، من اإلنس واجل 
طريق علم الرواية واإلسناد، ذلك أن آخر ما ميكن أن يتوصل إليه هذا العلم هو إثبات مدى صحة  

  .النسبة إىل رسول هللا، وليس إىل هللا تعاىل، وهذا هو مربط الفرس
وإال وقع، وإذا كان هذا هو    هو الشيء املائل الذي ال يقوم إال به،  )سند(إن الذي حيتاج إىل  

يستحي   )األحاديث(حال   واليت  هللا،  رسول  إىل  الرواة  نسبها  بـ اليت  إال  أصال  وجود  هلا  يكون  أن  ل 
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ذا  ، فإن كالم  )السند الروائي( ، وها هي أمهات كتب )السند الروائي( هللا يستحيل أن تثبت حجيته 
أمامكم، أروين كيف أثبتت، مبذاهبها ومدارسها العقدية املختلفة، أن اجلمل املدونة يف    )ن علوم القرآ(

  !املصحف اليوم هي كالم هللا؟
  ا: نيً 

  :إن القراءات القرآنية املنتشر مصاحفها بني املسلمني اليوم، هي
  .)هـ١٢٧ت(عن عاصم  )هـ١٨٠ت(قراءة حفص  - ١
فع بن عبد الرمحن  )هـ١٩٧ت(قراءة ورش  - ٢   .)هـ١٦٩ت(عن 
فع بن عبد الرمحن  )هـ٢٢٠ت(قراءة قالون  - ٣   .) هـ١٦٩ت(عن 

فإذا نظر إىل هذه املصاحف، لن جند سورة واحدة خمتلفة يف قراءة من هذه القراءات عن غريها،  
  !وال حىت أصغر سورة، وهي الكوثر، فماذا يعين هذا؟

توا  إن هللا تعاىل عندما أراد أن   يقيم احلجة على املكذبني بنبوة رسوله حممد، مل يطلب منهم أن 
عراب خمتلف، أو أن يغريوا الفعل املاضي  بكلمة من كلمات هذا القرآن، أو برسم خمتلف هلا، أو 
توا حىت مبثل  توا بسورة واحدة من مثله، فعجزوا أن  إىل احلاضر أو املستقبل، وإمنا طلب منهم أن 

  : ثرسورة الكو 
ا املختلفة؟   !فهل اختلفت سورة الكوثر، جبملها الثالث، املوجودة يف هذه املصاحف بقراءا

  أليس وجود قوله تعاىل:
ْثِلِه» َ فَْأتُوا ِبُسورٍَة مِّن مِّ َّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِد   «َوِإن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ممِّ

ا املختلفة، دليال على أن ع توا بسورة من  يف هذه املصاحف، بقراءا جز أهل اللسان العريب أن 
ا املختلفة  لتايل تكون قد محلت مجيعها  مثله قد مشل سور هذه املصاحف، بقراءا   ) اآلية اإلهلية (، و

  !الدالة على أن هذا القرآن هو كالم هللا يقينا؟
م ورد  ما  احلبشي،  حممد  الدكتور  أحصى  يف كتابه  لقد  املصاحف،  بني  اختالف  يف  (ن  الشامل 

حصر تفاوت (املبحث الثالث منها، حتت عنوان:  ، يقول يف  دكتوراه، وهي رسالة  )القراءات املتواترة
  :)مصاحف األمصار

«ولنأخذ اآلن يف إحصاء ما ورد من خالف يف الرسم بني املصاحف العثمانية على سبيل اإلحاطة  
  املستوعبة»، مث قال:

  »ة كلم  ٤٩ئر االختالف يف الرسم حمصور يف «سا
ت اليت وردت فيها هذه الكلمات بصورها املختلفة، وميكن للقارئ الكرمي أن يطلع   مث ذكر اآل
صور   من  االختالفات  هذه  ما محلته  على  ليقف  الدراسات،  عشرات  من  وغريه  املبحث،  هذا  على 

 .بالغية 

  ا:لثً 
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٢٩٩

م  )اآلية اإلهلية ( إن  هي الربهان الدال على صدق هللا يف ما أنزل، وصدق الرسل يف ما بلغوا عن ر
ت حسية، ال تقوم حجيتها إال على من شاهدها، فإذا توىف النيب   من رساالت، ولقد كانت هذه اآل

اته، بل انتهت بوفاته فاعلية آيته، مث بعث هللا نبيه اخلامت حممدا، بـ «آية عقلية»، ال تنتهي فاعليتها بوف
 .تظل قائمة بني الناس إىل يوم الدين

العقلية (إن   صدق    )اآلية  على  إىل   )نبوة(الدالة  ورسالته  اخلامت،  هللا  هي كتاب  حممد،  هللا  رسول 
فقط،  املصاحف  يف  املدونة  بنصوصها  اآلية  هذه  حجية  تثبت  وال  الكرمي،  القرآن  هي  مجيعا،  الناس 
وإمنا بتفاعلها مع املقابل الكوين هلا يف هذا الوجود، ولقد سبق أن ذكرت الرباهني الدالة على ذلك يف  

  مقايل: 
 يست يف نصوصه فقط، وإمنا يف مقابلها الكْوين»«حجية القرآن ل* 

الفاحتة،  بسورة  يبدأ  واحد،  إهلي  اليوم، كتاب  املسلمني  أيدي  بني  املتداولة  املصاحف  إن كل 
الناس، بسورة  وبصدق    وينتهي  الوحدانية،  بدالئل  للناس    )نبوة(ويشهد  محل  وقد  حممد،  هللا  رسول 

هللا تفاعل كالم  وهو  الكوين،  مبعناها  ما  اآلية  وهذا  له،  حدود  ال  الذي  الكوين،  مقابله  مع  املقروء   
  نفهمه من قوله تعاىل:

َنا   ِمبِْثِلِه َمَدًدا»  «ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئـْ
  ا: رابعً 
يت  ننا قد نعلم اليوم  إ يت من يعلمها، مث  احلكمة من اختالف املصاحف وقد ال نعلمها، وقد 

عند هللا يقينا، وسأضرب  القرآن من  هذا  على أن  الدالة  الوجوه  وجه من  هو أعلم منهم، وهذا  من 
بني كلمات  املوجودة  االختالفات  ففهموا  البيان،  بعلم  دراية  هلم  من  هناك  أن  لبيان  األمثلة،  بعض 

ت    :على النحو التايلبعض اآل
  األول:

  ):١٨٤اآلية ( ول هللا تعاىل يف سورة آل عمران يق
ْلبَـيَِّناِت َوالزُّبُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنريِ « ِ بُوَك فـََقْد ُكذَِّب ُرُسٌل مِّن قـَْبِلَك َجاُءوا    »فَِإن َكذَّ

«الزبر» و«الكتاب»، لقد أضيف حرف «الباء» إىل كلمة «البينات» فقط، ومل يضف إىل كلميت  
وهكذا ُكتبت هذه اآلية يف مجيع املصاحف املتداولة اليوم: بقراءة حفص عن عاصم، وبقراءة ورش  

فع   .وقالون عن 
، »الكتاب«الزبر» و«أضافت حرف «الباء» إىل كلميت    ولكننا جند أن قراءة هشام عن ابن عمر،

  فجاءت اآلية هكذا: 
بُوَك فـََقْد   ْلِكَتاِب اْلُمِنِري» «فَِإن َكذَّ لزُّبُِر َو ْلبَـيَِّناِت َو ِ   ُكذَِّب ُرُسٌل مِّن قـَْبِلَك َجاُءوا 

ضافة حرف الباء إىل كلمة «الزبر» فقط، فجاءت   كما جند أن ابن زكوان قرأها عن ابن عمر 
  :اآلية هكذا
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٣٠٠

ْلبَـ  ِ بُوَك فـََقْد ُكذَِّب ُرُسٌل مِّن قـَْبِلَك َجاُءوا  لزُّبُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنِري»«فَِإن َكذَّ   يَِّناِت َو
فإذا نظر إىل مجيع املصاحف املتداولة بني املسلمني اليوم، ال جند فيها إضافة حرف «الباء» إىل  

دة حرف «الباء» يف القراءات األخرى   ؟!كلميت «الزبر»، و«الكتاب»، إذن فما احلكمة من ز
  ضافة»، فإذا قلت:إن احلكمة جندها يف علم «احلذف واإل

ما يف مرور واحد   . مررت «بزيد وعمرو»، يفهم من كالمك أنك مررت 
  أما إذا قلت:

مررت  قد  أنك  من كالمك  يفهم  عمرو،  إىل  حرف «الباء»  ضافة  و«بعمرو»،  مررت «بزيد» 
  .ما يف مرورين

ما كان إلضافته إىل الكلمة، قد أفاد معىن جديدا إىل السياق، وإال    »الباء«إذن، فإضافة حرف  
معىن، وهنا تكمن احلكمة من اختالف القراءات، فهو ليس اختالف تضاد وإمنا مزيد بيان، وبرهان 
جاءت  و«الكتاب»،  «الزبر»  إىل كلميت  «الباء»  حرف  تضف  مل  اليت  املصاحف  مجيع  أن  ذلك 

  :»، من سورة فاطر، فتدبر٢٥وأضافته إىل نفس الكلمتني يف «اآلية 
ْلِكَتاِب اْلمُ «َوِإن  لزُّبُِر َوِ ْلبَـيَِّناِت َوِ ِ ُْم ُرُسُلُهم  ْ   »ِنريِ ُيَكذِّبُوَك فـََقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َجاَء

  املثال الثاين: 
  :»٩يقول هللا تعاىل يف سورة الروم، «اآلية  

ُهْم قـُوَّةً «أََوَملْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ    » الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ
ُهْم قـُوًَّة»، أ ُهْم»، يف قوله تعاىل: «َأَشدَّ ِمنـْ يضا يف قوله تعاىل يف سورة فاطر لقد وردت كلمة «ِمنـْ

«ِمْنُكْم»، يف سورة  ، إال أننا جند ابن عمر قرأها  )٢١اآلية (، وقوله تعاىل يف سورة غافر،  )٤٤ية اآل(
  ! غافر فقط، فهل هناك حكمة يف ذلك؟

سلوب االلتفات من الغيبة إىل احلضرة،   بتوجيه الضمائر، و نعم، هناك يف علم البيان ما يُعرف 
  فإذا أريد توجيه الضمري إىل الغائب استخدمت كلمة «منهم»:

ُهْم قـُوًَّة»*    «َكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ
  االلتفات من الغيبة وخماطبة احلضور، استخدمت كلمة «منكم»:وإذا أريد 

  «َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قـُوًَّة»* 
  :  )٢٢اآلية (هللا، كقوله تعاىل يف سورة يونس وهذه األساليب البيانية هلا ما يؤيدها من كتاب 
  ِيف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِِم ِبرِيٍح طَيَِّبٍة»«ُهَو الَِّذي ُيَسريُُِّكْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َحىتَّ ِإَذا ُكنُتْم 

إىل  انتقل  مث  عليهم،  هللا  بنعم  يذكرهم  ُيَسريُُِّكْم»،  الَِّذي  «ُهَو  احلضور:  خباطب  بدأ  أنه  فنالحظ 
ِِم»، والذي يؤكد أن ضمري الغيبة يعود  الذين كفروا بنعم هللا، وحتدث عنهم بضمري الغيبة: «َوَجَرْيَن 

  : )٢٣اآلية (وا بنعم هللا، قوله تعاىل بعدها فر إىل الذين ك
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٣٠١

«   «فـََلمَّا َأَجناُهْم ِإَذا ُهْم يـَبـُْغوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ
  .واملؤمنون الشاكرون ال يبغون يف األرض بغري احلق

  املثال الثالث: 
  : )١٤٦اآلية ( يف سورة آل عمران،  يقول هللا تعاىل
ُْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتكَ «وََكأَيِّن مِّن   َ انُوا نَِّيبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثٌري َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصا

ُ حيُِبُّ الصَّاِبرِيَن»    َواهللَّ
فع هذه اآلية:   قرأ قالون وورش عن 

  وََكأَيِّن مِّن نَِّيبٍّ قُِتَل َمَعُه» «
  ُه»، فمن قرأ: «قُِتَل َمَعُه» كان قوله تعاىل: وليس «قَاَتَل َمعَ 

 « ُْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ َ   «َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصا
ُْم ِيف  َ مدحا للبقية الذين مل يقتلوا، ومن قرأ: «قَاَتَل َمَعُه»، كان قوله تعاىل: «َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصا

للمقاتلني   مدحا   ،«.. اهللَِّ فتكون كلمة «قَاَتَل» َسِبيِل  املدح،  يف  داخال  منهم  قُتل  من  وكان  مجيعا، 
  .أعم

  املثال الرابع:
  : )١٢٤اآلية (قول هللا تعاىل يف سورة البقرة، ي

ُذرِّيَِّيت قَاَل َال يـََناُل  «َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْرَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَمتَُّهنَّ قَاَل ِإّينِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمن  
  َعْهِدي الظَّاِلِمَني»

حرف   دون  من  املصاحف،  مجيع  يف  البقرة،  سورة  يف  «إبراهيم» ُكتبت  أن كلمة  البعض  يعتقد 
حبرف «الياء»:   السور  قي  يف  جاءت  مث  الراء،  بعد  الصغرية  األلف  إضافة  مع  «الياء»: «ِإبـَْرِهم»، 

  .«إبراهيم»
فع، يف مجيع سور القرآن  إن كلمة «ِإبـْرَاِهيمَ  » ُكتبت يف املصاحف، حسب قراءة ورش وقالون عن 

حبرف «الياء»: «ِإبـَْرِهيَم»، مع إضافة األلف الصغرية بعد الراء، وقُرأت كذلك حسب قراءة ابن كثري، 
وشعبة عن عاصم، وأيب جعفر، ويعقوب احلضرمي، ومل ُتكتب من دون حرف «الياء»: «ِإبـَْرِهم»، إال 

   .سورة البقرة فقط، بقراءة حفص عن عاصم، ومع ذلك يقرؤها املسلمون «ِإبـْرَاِهيَم» يف
  والسؤال:

مع وجود عشرات الدراسات املنشورة على شبكات التواصل االجتماعي جتيب عن مجيع شبهات 
املشككني يف حفظ هللا لكتابه، وتبني احلكمة من اختالف املصاحف، هل وجد قارئ من القراء،  

مر العصور، استغل مسألة اختالف املصاحف، للطعن يف حفظ هللا لكتابه، ويف صدق «نبوة»   على
  ! رسول هللا حممد؟
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  اجلواب:  
َّ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم    يـُْؤِمُنوَن»«أََوَملْ َيْكِفِهْم َأ

 :معلومات
  : علم اإلسناد *
عنه حديثه،   نقلوا  الذين  الرواة  طريق  عن  احلديث،  قائل  مصدر  إىل  املوصلة  الطرق  يف  يبحث  علم 

من   الرواة،  هؤالء  أحوال  حبث  طريق  عن  وضعفه،  احلديث  صحة  ملعرفة  احلديث  علماء  ويستخدمه 
  .حيث اجلرح والتعديل

  علوم القرآن: * 
أمهات الكتب من علوم التفسري، وأسباب النزول، والناسخ واملنسوخ، هي ما دونه أئمة السلف يف  

لدراسات القرآنية من فقه اللسان العريب، ويشمل إعراب   والقراءات، والرسم العثماين، وكل ما يتعلق 
  .القرآن وصوره البالغية 

  
  عندما تزدري السلفية كتاب هللا

قائمة بني الناس إىل   )آية قرآنية (تحريف والتبديل والتغيري، وجعله  لقد تعهد هللا حبفظ كتابه من ال
يوم الدين، تشهد أن هللا حق، والرسول حق، والكتاب حق، ولكن املسلمني بعد وفاة نبيهم، وكعادة 
أتباع الرسل، تفرقوا يف الدين إىل فرق ومذاهب عقدية وتشريعية، لكل فرقة مصدرها التشريعي القويل 

لنصوص  احل   الثاين، النبوية (امل  مبّينة   )السنة  املذاهب  بعض  جعلتها  واليت  عندها،  صحت  اليت 
  . ألحكام القرآن، وجعلها البعض اآلخر قاضية عليها

بن  سعيد  «روى  لسنة:  الكتاب  تبيني  ب  للقرطيب،  القرآن  ألحكام  اجلامع  يف كتاب  جاء 
قرآن أحوج إىل السنة من السنة منصور، حدثنا عيسى ابن يونس عن األوزاعي عن مكحول قال: ال

إىل القرآن، وبه عن األوزاعي قال، قال حيىي بن أيب كثري: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب 
  .بقاض على السنة»

، فهذ معناه  )هـ١٥١( ، واألوزاعي، تويف عام  )هـ ١٣٢(ا أن حيىي بن أيب كثري تويف عام  فإذا علمن 
القرن   منتصف  حىت  اهلجري كانتأنه  ت    الثاين  مرو حجية  حول  إشكاليات  النبوية (هناك    ) السنة 
حكام القرآن   . وعالقتها 

ماجة   ابن  عند  ورواية  السُّنة،  أهل  مصدرها  وجد  اإلشكاليات،  هذه  مصدر  معرفة  أرد  فإذا 
،  تقول: «يوشك الرجل متكئا على أريكته، حيدث حبديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب هللا 

فما وجد فيه من حالل استحللناه، وما وجد فيه من حرام حرمناه، أال وإن ما حرم رسول هللا مثل 
  . ما حرم هللا»
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على   قاض  أن «الكتاب  إىل  ذهبوا  فقد  والشيعة،  واخلوارج،  األخرى، كاملعتزلة،  الفرق  معظم  أما 
كم    السنة»، وأن السنة جيب أن تعرض على الكتاب، استنادا إىل رواية  صحت عندهم وهي: «ما أ

  .عرضوه على كتاب هللا، فإن وافق كتاب هللا فأ قلته، وإن خالف كتاب هللا فلم أقله» اعين ف
وضع   من  ا  مرو ت الطائفة األخرى، وتقول إن  مرو ُتضّعف كل طائفة  وكان من الطبيعي أن 

قاضية على الكتاب»، قال «ما عن رواية «السنة    )هـ٢٤١ت(دقة، وعندما ُسئل أمحد بن حنبل  الز
  .أجسر على هذا أن أقوله، ولكين أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه»

  فهل التزم أمحد بن حنبل، وهو شيخ وإمام السلفية، بقوله: 
  ، وال تكون قاضية على أحكامه؟! »«إن السنة تفسر الكتاب وتبينه

  ! املعتزلة؟أم أنه خشي التصريح بذلك لظروف حمنته مع 
إن عقوبة «رجم» الزانية والزاين احملصنني، ُحكم مستقل متاًما عن أحكام القرآن، وليس بيا وال  

  تفصيال لعقوبة اجللد الواردة يف كتاب هللا: 
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة»  نـْ   «الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

  فكيف يقول أمحد بن حنبل:
السنة قاضية على  ««ولكين أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه»، وهو يف حقيقة األمر يؤمن أن  

  ! ميانه بعقوبة الرجم؟ »الكتاب
يف  م  فإ ا،  هللا  أمر  اليت  التشريعية  مكانته  يف  هللا  السلف كتاب  أئمة  وضع  من  الرغم  على  إنه 

  : )السُّنة النبوية (و  ا مستقال عن القرآن هالوقت نفسه يّدعون أن هللا أعطى رسوله مصدرا تشريعي
  «أال إين أوتيت القرآن ومثله معه»

وهذا املصدر ال يقل يف أمهيته ومكانته التشريعية عن كتاب هللا، بل ويعلوها، ألن أحكامه تكون 
  . قاضية على أحكام كتاب هللا

  والسؤال:
ومدارس   املختلفة،  واملذاهب  الفرق  ت  مرو تكون  ومعايري  كيف  املتخاصمة،  والتعديل  اجلرح 

الفق ومذاهب  املذهبية،  والتضعيف  اختيار  التصحيح  على  َحكًما  املتصارعة،  الصحيحة   )الرواية (ه 
  !القاضية على حكم آية قرآنية، من وجهة نظر املذهب العقدي أو التشريعي؟

أنفس الرواة  عن  الثبوت  ظنية  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  ت  مرو تكون  تكون  كيف  أن  قبل  هم، 
القاضية على أحكام الكتاب، فهل   )السُّنة النبوية (يب، هي املكوِّن الرئيسي ملفهوم  ظنية الثبوت عن الن

  ! تتساوى حجية الظين عن البشر حبجية القطعي عن هللا؟
للتشريع،   الثاين  للمصدر  الرئيسي  املكّون  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  ت  مرو تكون  والبنية  كيف 

قبل   الزمن  من  قرً  شفاهة  الرواة  تداوهلا  وقد  الفقهية،  املذاهب  عليها  قامت  اليت  لألصول  األساسية 
  !تدوين احملدثني هلا، كٌل حسب مذهبه العقدي أو التشريعي؟
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ت،   املرو من  هائل  املختلفة كم  اإلسالمية  واملذاهب  الفرق  أئمة  وأمام  التدوين،  عصر  جاء  لقد 
دمها من قواعدها كشريعة إهلية واجبة االتباع، ومع ذلك أقاموا   حتمل إشكاليات عقدية وتشريعية، 

يهد  مما  وإن  وسرية،  ريخ  و وفقه  وحديث  تفسري  من  املختلفة،  الدينية  العلوم  أساسها  حجية  على  م 
بعلم   يسمى  ما  العلوم  واملنسوخ(هذه  بدعة    )الناسخ  معه  محل  الكتاب(الذي  على  قاضية  ، )السنة 

  سبق أن أشرت إىل بعض إشكاليات هذا العلم يف مقال سابق بعنوان:وقد 
لدين»    «علم الناسخ واملنسوخ وسيلة السلفيني للتالعب 

على «اليوتيوب» خاصة مبوضوع   منشورة  روابط ملقاطع فيديو  عدة  األصدقاء  بعض  أرسل يل  مث 
  :النسخ، وطلبوا مين الرد عليها، وسأكتفي بعرض ثالثة منهما

  :)٢١٩اآلية (د حسان، عند تفسريه لقوله تعاىل ينقل الشيخ حمم :أوًال 
َها أَْو ِمْثِلَها أََملْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ « نـْ   »َقِديرٌ  َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها َِْت ِخبَْريٍ مِّ

ما ذكره القرطيب، يف سياق حديثه عن القسم األول من أقسام النسخ، قوله عن معناه، وهو إبطال 
  :)٢٣٤اآلية (هللا قوله تعاىل يف سورة البقرة الشيء وإزالته، وإقامة شيء آخر مقامه، ومثاله يف كتاب 

» َِ   »نُفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًاَوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا َيَرتَبَّْصَن 
اآلية  البقرة (قول هللا تعاىل يف سورة    هذه عدة املتوىف عنها زوجها، هذا احلكم َنَسَخ حكًما آخر يف

٢٤٩(:  
َْزَواِجِهم مََّتاًعا ِإَىل «   »اْحلَْوِل َغْريَ ِإْخرَاجٍ َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا َوِصيًَّة ألِّ

  أي أن حكم اآلية األوىل:
َنُفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا»  ِ   «َيَرتَبَّْصَن 

  نسخ حكم اآلية الثانية:
  «مََّتاًعا ِإَىل اْحلَْوِل َغْريَ ِإْخرَاٍج»

  أقول:
الثبوت والداللة، ال خالف  الذي يستمع إىل حديث الشيخ يفهم أن مسألة النسخ مسألة قطعية  

  .)٢٣٤(خ عنه) عند تفسريه لآلية األوىل عليها، يف الوقت الذي يقول فيه القرطيب (الذي نقل الشي
  املسألة الثانية:

سخة لقوله عز وجل:    «وأكثر العلماء على أن هذه اآلية 
َْزَواِجِهم مََّتاًعا ِإَىل اْحلَْوِل َغْريَ ِإْخرَاٍج»    «َوِصيًَّة ألِّ

  »ليس يف هذا نسخ وإمنا هو نقصان من احلول..، وهذا غلط َبّني : «قال قومو 
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إذن فاملسألة خالفية، والقوم الذين قال القرطيب عن مذهبهم إنه «غلط َبّني»، هم الذين خالفوا 
النحاس   جعفر  أبو  ذكر  وقد  الكرمي»،    )هـ٣٣٨ت  ( مذهبه،  القرآن  يف  واملنسوخ  يف كتابه «الناسخ 

  .اخلالف حول هذه املسألة، مبا ُيسقط حجية هذا العلم من قواعده
ال   علمنا أنه  اآليتني،  سياق  تدبر  فاآلية األوىل  فإذا  فيهما مطلقا،  عن )٢٣٤(نسخ  تتحدث   ،

م، بعدها حيّل للمتوىف عنها زوج ّ   ها اخلروج من بيتها!!«العدة»، وهي أربعة أشهر وعشرة أ
أما اآلية الثانية فتتحدث عن «الوصية»، أي عن حق املرأة يف االستفادة من وصية زوجها، من  

  .نفقة وسكىن، سنة كاملة، إن أرادت ذلك
وعند حديثه عن القسم األول من أقسام النسخ، وهو «نسخ احلكم وبقاء التالوة»، قال الشيخ  

  :حممد حسان
لكم  أمة القرآن، هذا حكم من أمجل وأَجّل أحكام القرآن الكرمي كله، احلكم ال يُعمل   يخل«

  » به، وتبقى اآلية اليت اشتملت على هذا احلكم تتلى إىل قيام الساعة 
  أقول:

ن هللا ينسخ «ميحو» حكما من أحكام الشريعة القرآنية،  انظر كيف تقبل املذهبية السلفية القول 
  . ية القرآنية اليت محلت احلكم تتلى يف املصحفمع بقاء اآل 

أي  احلكم،  حتمل  اليت  القرآنية  اآلية  فيه  تُنسخ  سنُبّني،  النسخ، كما  أنواع  من  آخر  نوع  وهناك 
  .ُمتحى» من املصحف، ويبقى حكمها يُعمل به إىل قيام الساعة «

  لغباء، فيقول يف املسألة الثانية:واألغرب من ذلك أن يتهم القرطيب من ال يقبلون هذا النسخ 
اجلهلة   إال  ينكره  وال  العلماء،  معرفته  عن  يستغين  ال  عظيمة،  وفائدته  الباب أكيدة،  هذا  «معرفة 

  . األغبياء، ملا يرتتب عليه من النوازل يف األحكام، ومعرفة احلالل من احلرام»
القرطيب، وهو املرجع الذي نقل عنه موضوع  فهل مل يقرأ الشيخ حممد حسان هذه اجلملة من كالم  

  ! النسخ؟
  السنة النبوية» اليت يكفر منكرها؟! «أهذه هي 

  ! وإذا مل يكن هذا ازدراًء لكتاب هللا فماذا يكون؟
مث ينقل الشيخ عن القرطيب قوله: «وحذاق األئمة من أهل السنة متفقون على أن القرآن يُنسخ 

  :لسنة»، ويقول
ده شديد شوية، وقد أنكره إمامنا اإلمام الشافعي، وقال ال يُنسخ القرآن إال   أ عارف إن احلكم

آلية اليت حنن بصددها:   قرآن، واستدل 
َها أَْو ِمْثِلَها» نـْ   «َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها َِْت ِخبَْريٍ مِّ

لقرآن   . على أن القرآن ال يُنسخ إال 
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  أقول:
مثل الشافعي، من تدبر القرآن، فوجد أن «الناسخ» جيب أن يكون  إذن فهناك من أئمة السلف،  

أعطى  فلماذا  اآلية،  أي  ِمْثِلَها»،  أَْو  َها  نـْ مِّ ِخبَْريٍ  يقول: «َِْت  تعاىل  هللا  ألن  وليس «رواية»،  «آية» 
  ! معظم أئمة السلف واخللف ظهورهم هلذا الرأي؟

  اجلواب: 
الشي جعلت  اليت  املذهيب،  التخاصم  أزمة  عن  بسبب  نقال  ويقول  الشافعي،  لقول  ظهره  يعطي  خ 

  :القرطيب
لسنة «   »وحذاق األئمة من أهل السنة متفقون على أن القرآن يُنسخ 

  واستدل على ذلك برواية: «ال وصية لوارث»، وقال:
  «هذا احلكم النبوي ينسخ حكما قرآنيا آخر، يف قول هللا تعاىل:

ْلَمْعُروِف َحقًّا «ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر   ِ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تـََرَك َخْريًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواْألَقْـَرِبَني 
  َعَلى اْلُمتَِّقَني»

  .فال وصية لوارث، وقد اتفق أئمة أهل السنة على ذلك
  أقول:

الناسخ واملنسوخ إن أئمة أهل السنة مل يتفقوا على ذلك، فقد أورد أبو جعفر النحاس يف كتابه «
  يف القرآن الكرمي» اخلالف الكبري حول هذه املسألة، مث قال:

حكمها   ألن  منسوخة،  ا  إ يقال  ال  أن  فالواجب  متلوة،  وهى  اآلية،  هذه  معىن  العلماء  «فتنازع 
  ليس بناف حكم ما فرضه هللا عز وجل من الفرائض، فوجب أن يكون: 

َياُم» «ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَكُ    ُم اْلَمْوُت»، كقوله: «ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
  وأقول:

الوالدين  لظروف  املوصي  تقدير  حسب  وذلك  الساعة،  قيام  إىل  قائم  اآلية  يف  الوصية  حكم  إن 
  . واألقربني، إضافة إىل أنصبتهم بعد ذلك يف املرياث

  مث يقول الشيخ حممد حسان:
  الثيب: «وأيضا حكم اجللد ساقط يف حد الزىن عن 

ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة»  نـْ   «الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ
هذا احلكم ساقط عن الثيب بـ «السنة»، بفعل النيب، كما إقامته احلد على ماعز والغامدية، فهذا  

  .احلكم ساقط يف حق الثيب والثيبة بفعل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم»
  أقول:
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ت  انظر   ا، إىل درجة التقول على هللا بغري علم، وذلك مبرو ماذا فعلت املذهبية يف قلوب أصحا
ا، فيقول:   ظنية الثبوت عن أصحا

، وجدت نفسك )السنة(، فإذا أردت معرفة حدود هذه  )السنة («هذا احلكم ساقط عن الثيب بـ  
  .يف حبر متالطم األمواج

افت وسقوط رواية    حكامها، بنزول قوله تعاىل: )الرجم(ولن أحتدث عن 
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة»  نـْ   «الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

  ألين سبق أن بينت ذلك يف مقال بعنوان: 
  «عندما يكون الرجم شريعة يهودية، لبست ثوب السنة النبوية»

هنا تكون  أن  «ميحوها»، أما  من كتابه،  تعاىل  هللا  ينسخها  مث  الرجم،  حبكم  نزلت  قرآنية  آية  ك 
ويؤكد  احلويين،  اسحاق  أبو  الشيخ  العصر،  حمدث  يت  مث  الساعة،  قيام  إىل  قائًما  حكمها  ويبقى 

  . صحة هذه الرواية، فهذا سقوط بعد التهافت
فيقول حكمه،  وبقي  لفظه  ُنسخ  عما  مثاال  إسحاق  أبو  الشيخ  برده،  فيضرب  فيه  «والبخاري   :

وهذا صح من طرق، أن عمر بن اخلطاب كان يقول كنا نقرأ «إذا زىن الشيخ والشيخة فارمجومها البتة 
  .مبا قضيا من اللذة نكاال من هللا، وهللا عزيز حكيم»

  ويقول:
التالوة نسخ  على  األصوليون  يضربه  مثل  وهذا  هللا،  يف كتاب  تُقرأ  آية  بقاء    «فهذه كانت  مع 

بت بـ    ، وكان قرآ يُتلى، وأ قرأت لكم نص اآلية:)السنة (احلكم، فالرجم 
  «إذا زىن الشيخ والشيخة فارمجومها البتة مبا قضيا من اللذة نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم»

إ يذهب  أن  يستطيع  واحد  وأي  حكمه،  وبقي  رُفع كله،  اللفظ  ب  هذا  يف  األصول  ىل كتب 
  . رفع لفظ اآلية ويبقى احلكم الشرعي»نوع من أنواع النسخ ي ييعرف أ  من أجل أنالنسخ 

  أقول:
  تدبر قول الشيخ «وكان قرآ يُتلى، وأ قرأت لكم نص اآلية: «إذا زىن الشيخ والشيخة…»

  !قرآين يقوم عليه؟فأي عقل يقبل أن يعلق هللا تعاىل حكًما قرآنًيا يف اهلواء دون نص 
على   رده  سياق  يف  سليمان،  فاضل  املهندس  إىل  ذهبنا  فإذا  السلفية،  املذهبية  هي  هذه  ولكن 
شبهات اإلسالم، جنده يهدم القول بوجود آية قرآنية حتمل حكم الرجم، امسها «الشيخ والشيخة»،  

  :ودليله على ذلك شيوخ الوهابية، فيقول 
  فظ فهذا ُيسمى اإلنساء، يقول هللا تعاىل:أما مسألة رفع احلكم مع بقاء الل«

َها أَْو ِمْثِلَها أَملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ  نـْ   » َقِديرٌ «َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها َِْت ِخبَْريٍ مِّ
  ! ؟ماذاقدير على 
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٣٠٨

  قدير أن يُنسي الصحابة ما أنزله من قبل:
  ى ِإالَّ َما َشاَء اهللَُّ» «َسنـُْقرُِئَك َفَال تَنسَ 

  إذا رُفعت آية لفظا ال تبقى يف ذاكرة أحد، وده موجود فعال يف حالتني:
ت نفسها ال تكون  حالة حكم الرجم، وحالة حكم العشر رضعات بقوا مخس رضعات، لكن اآل

  . موجودة»
  ل:امث ق

فارمجومها البتة»، هذا ال ميكن «ولذلك الشيخ رشيد رضا يرى إن مسألة «الشيخ والشيخة إذا زنيا  
، وتعاَل نشوف الشيخ ابن عثيمني قال إيه يف فتاوى نور على الضرب:    أن يكون قرآ

يف   معروفا  مشهورا،  وإن كان  البتة»،  فارمجومها  زنيا  إذا  والشيخة  «والشيخ  قوله  أن  واخلالصة 
  . السنن..، إال أن يف نفسي من صحته شيئا

  :أوًال 
ال احلكم  خيالف  شيخ ألنه  لو  يعين  لشيخوخة،  ال  إلحصان  معلق  احلكم  إذ  الثابت،  شرعي 

عنده   شاب  فرضنا  طيب  يرجم؟!  هل  عازب  شيخ  حمصنني،  مش  ومهه  زنيا  سنة   ١٦- ١٥وشيخة 
  !وحمصن متزوج، هل ال يرجم ألنه مش شيخ؟

  ا: نيً 
وليس إذا    أن لفظ حديث عمر الثابت يف الصحيحني ذكر أن آية الرجم على من زىن إذا ُأحصن،

لشيخوخة، هذا مما  هذه اآلية اليت ال نعرفها آلية املنسوخة،  شاخ، إذن ا  ، تتعلق حبكم اإلحصان ال 
  .يدل على ضعف هذا احلديث املروي، فيجب التثبت فيه

  مث يقول املهندس فاضل:
غلط،   عثيمني  ابن  الشيخ  الفوزان،  «ميكن  اإلسالم»،    هوقعم  يومال  دخلي  الذيالشيخ  «رسالة 

األسانيد  ي إن كل  وهي  اءج  اليت  ثبت  الرجم،  ية  ُيسمى  ما  أسانيد   فيها  آية، كلها  ليست 
  . ».ضعيفة..
  أقول:

  !فما رأى الشيخ أبو إسحاق فيما قاله الوهابيون؟
تتعلق  لقد قمنا جبولة سريعة استعرضنا فيها آراء بعض رموز السلفية والوهابية، حول مسألة واحدة  

  :ببدعة امسها
  «السنة قاضية على الكتاب» * 
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٣٠٩

ووقفنا على مدى اخلالف بني أئمة السلف حوهلا، وهو مفصل يف كتاب «الناسخ واملنسوخ يف 
القرآن الكرمي»، للنحاس، وخنتم مبقطع للدكتور علي مجعة، يقول عند حديثه عن النسخ، وعن رواية 

  :«ال وصية لوارث»
م مل يروا أن حديث «ال وصية لوارث» ١٩٤٦ن وضعوا الوصية يف سنة  الفقهاء املصريون الذي «

صحيح، ولذلك ذهبوا إىل أنه ميكن الوصية للوارث..، فأبقوا اآلية على عمومها، وهذا البد منا أن 
  : ننكر رواية احلديث ملا فيه من مقال

على تقوى  السنة ال  السنة، ولكن  ينسخ  والقرآن  السنة،  يف  يقع  نسخ القرآن،    والنسخ ميكن أن 
وذلك أن القرآن قد وصل إلينا بطريق متواتر قطعي، وأن السنة وصلت إلينا بطريق اآلحاد، واآلحاد  

  .القطع هو الظن، واملتواتر هو القطع، والظن ال يقوى على أن ينسخ أو يُغري
  ويقول يف مقطع آخر: 

ق وعلماء  نسخ،  فيه  القرآن  قالوا  علماء  القرآن،«فيه  يف  نسخ  ال  قول  أقولوأ    الوا  سيد   مثل 
وة  شيخي الشيخ عبد هللا الغماري يف كتابه «ذوق احلال  مثلمد الغزايل ال نسخ يف القرآن،  الشيخ حم

حمكم، ُيستفاد من كل كلمة فيه..، فالقرآن ليس    خ يف القرآن، القرآن نس  اليف امتناع نسخ التالوة»،  
ا غري منسوخة  ا منسوخة قيل إ سخ وال منسوخ..، وكل آية قيل فيها إ   .فيه 

  أقول:
االنتقاص، )ازدراء(إذا كانت كلمة   العتاب،  تعين:  العريب،  اللسان  معاجم  يف  ورد  ما  حسب   ،

مي أال  التحقري..،  إن  االستهانة،  قوهلم  اعتبار  الكتاب(كننا  على  قاضية  واستهانة   )السنة  انتقاصا 
النيب  وفاة  بعد  ُدّونت  ت  روا أحكامه  تنسخ  أن  يستحيل  اإلهلي  الكتاب  أن  عتبار  هللا،  بكتاب 

ا محلت بق  !؟)السنة النبوية (رنني من الزمن، بدعوى أ
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  األمة اإلسالميةأنهم  عندما يدعي علماء مرصد األزهر

على الشبهات املوجهة إىل «السنة النبوية»، وعلى موقع «مرصد األزهر»، وداخل  يف إطار الرد  
م» ردا على مقال يل نشرته جريدة  ٢٠١٦-٤-١٧قسم «صحف صفراء»، كتب علماء املرصد يف « 

» بتاريخ  وبعدها  ٢٠١٥- ٥-٢٢«املقال»،  النبوة  عصر  يف  قرآنية  حقيقة  «السنة  بعنوان  م»، 
  :دهم إن فحوى شبهيت تتمثل يفاجتهادات أئمة»، وقالوا يف ر 

أن القرآن هو املصدر الوحيد للتشريع، وأن السنة النبوية ليست املصدر الثاين للتشريع، وإمنا هي 
للنص القرآين فقط، وهي سلوك وتصرفات عملية حتدث يف واقع احلياة،    عليه السالمتفعيل الرسول  

مر   واحدة  آية  عن  القرآن كله  يف  حبثنا  لو  وأننا  الكتب،  يف  ويدون  الناس  على  يتلى  نصا  وليست 
ال   املسلمني  أن  تثبت  ت كثرية  آ وسنجد  جند،  مل  القرآن  غري  مستقل  تشريعي  تباع كتاب  الناس 

 .حدا وهو القرآن، وأن السنة مل حيفظها هللا كما حفظ القرآنيرثون إال كتا وا

املؤسسات  علماء  أن  وأبني كيف  والنقض،  لتحليل  شبهات  من  روه  أ ما  على  لرد  وسأقوم 
على  ردهم  يف  العلمية»  «املنهجية  يفتقدون  املختلفة،  واملذاهب  للفرق  الرمسية،  وغري  الرمسية  الدينية 

 .مالشبهات اليت توجه لإلسال 

  :أوًال 
نكار   بسببه  موين  ا الذي  الفكري،  مشروعي  على  أوال  يتعرفوا  مل  األزهر»  «مرصد  علماء  إن 
أقمت  اليت  العلمية»  يعلموا «املنهجية  أن  دون  موضوعاته،  من  موضوع  على  لرد  وتسرعوا  السنة، 

 .عليها مشروعي الفكري

الفرق اإلسالمية، إال على سبيل  إنين، كاتب هذا املقال، مل حيدث أن وجهت خطايب لفرقة من  
ضرب املثل، لبيان مشكلة عامة تتعلق جبميع الفرق، ذلك أن مشروعي الفكري خياطب أتباع الفرق 
ذا األمر، ما أجهدوا أنفسهم يف الرد   اإلسالمية مجيعهم، ولو كان علماء «مرصد األزهر» على دراية 

تشكيل   بعد  إال  الفكري،  مبشروعي  يتعلق  شيء  أي  اليت على  اإلسالمية  الفرق  علماء  من  جلنة 
 .أخاطبها

لرد عليه، ال خيص املذهب «األشعري» الذي ينتمي إليه علماء «مرصد   لذلك فإن ما سأقوم 
رخييا، وإمنا خيص مفهوم «السنة النبوية»  األزهر»، وال خيص فرقة «أهل السنة واجلماعة»، التابع هلا 

 .سالمية املختلفة عند مجيع الفرق واملذاهب العقدية اإل

  ا: نيً 
إن علماء «مرصد األزهر» ذكروا الشبهة، ومل يبينوا للناس وجه االحنراف فيها، هذا االحنراف الذي 
نكار السنة، وهو أمر يف منتهى اخلطورة، ألن عامة املسلمني يعلمون «بناء على   جعلهم يتهمونين 

 . مرتد، يستتاب، وإن مل يتب قُتلثقافتهم املذهبية التخاصمية»، أن منكر السنة كافر، 
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٣١١

مصطلح  ا،  مرو أنكر  من  وجه  يف  فرقة  أتباع كل  يرفعه  الذي  السنة»،  «إنكار  مصطلح  إن 
إذا أمسكت  هالمي،  شيء  ا،  ت «السنة النبوية» ذا به، ألن مرو تستطيع أن متسك  ال  هالمي، 

 .الضعيف منها، وجدت من خيرجه من يدك بدعوى أنه يراه صحيحا

مين علماء «مرصد األزهر» بـ «إنكار السنة»، ألنين أعتقد   : لقد ا
 :أن القرآن هو املصدر الوحيد للتشريع - ١

الوحيد  اإلهلي  املصدر  هو  اليوم،  أيدينا  بني  الذي  القرآن،  أن  يف  يشك  مسلم  عامل  هناك  وهل 
  ! ؟للتشريع، الذي ورثه املسلمون كتا واحدا، منذ عصر الرسالة وإىل يومنا هذا 

  :وأن «السنة النبوية» ليست املصدر الثاين للتشريع - ٢

مجع   إليها، قد  ينتمي  اليت  لفرقة  للتشريع اخلاص  الثاين  يعتقد أن املصدر  عامل مسلم  هناك  وهل 
أحكام  تستنبط  مجيعها  ومن  املختلفة،  اإلسالمية  الفرق  مجيع  عند  اليت  النبوية»  «السنة  ت  مرو

  ! الشريعة؟
هي    - ٣ واقع وإمنا  يف  حتدث  عملية  وتصرفات  سلوك  وهي  فقط،  القرآين  للنص  الرسول  تفعيل 
ة» تعين طريقة نّ وهل هناك عامل مسلم، على دراية بعلم اللسان العريب، يشك يف أن كلمة «السُ ،  احلياة

 !أداء، وسلوكا عمليا، وليست نصا يتلى على الناس ويدون يف الكتب، كما سأبني بعد قليل؟ 

م استخدموا مصطلح «السنة النبوية»، يف ردهم على   ومما يؤخذ على علماء «مرصد األزهر»، أ
ما جاء يف املقال، دون أن يبّينوا للناس مفهومهم هلذا املصطلح، والفرق بني «السنة النبوية» اليت ال 

النبوية  «السنة  ت  مرو وبني  القرآين،  النص  داخل  حممولة  ا  أل ظن  »أنكرها،  ا  أل أنكرها،  ية اليت 
سم «احلديث النبوي» لتأخذ قدسية يف قلوب  الثبوت عن الرواة الذين نقلوها عن النيب، وومسوها 
ا احملدثون مذهبيا يف أمهات الكتب بعد قرن ونصف القرن من وفاة النيب، على أقل  أتباعهم، مث ُدّو

 . تقدير

  لقد بدأت مقايل، املشار إليه سابقا، بقويل:
ته، هـو رسول هللا حممد،  «إن الدارس لكتاب هللا  تعاىل، يعلم علم اليقني، أن الذي بلّـغ نصوص آ

الكتاب،  هذا  ت  آ من  آية  يقـيم كل  وهو  هللا  رسول  اإلنسان  يرى  ت،  اآل هذه  تدبر  خالل  ومن 
  سلوكـا عمليا يف واقع حياتـه اخلاصة والعامة.

تتخلف، كم ال  اليت  املطـردة،  الطريقـة  هي  (السنة)  اللغة وإذا كانت  معاجم  ذلك  على  أمجعت  ا 
  .(مادة سنن)، فيجب أن تكون النصوص اليت تستقى منها أيضا حقا ال تتخلف»

  :إن هذه الفقرة منقولة من مقدمة اجلزء األول من كتايب
  قبل ظهور الفرق واملذاهب املختلفة» - «موسوعة السنة النبوية حقيقة قرآنية * 

ة»، حسب ورودها نّ يف هذه املقدمة مفهوم كلمة «السُ م»، وقد بّينت  ٢٠٠٥الذي نشرته عام «
  :يف كتاب هللا ومعاجم اللسان العريب، فقلت
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٣١٢

احلياة،  « واقع  يف  حتدث  عملية،  وتصرفات  وسلوك  تتخلف،  ال  بتة،  أداء  طريقة  السنة،  إن 
ا تعين  وليست نصا يُتلى على الناس، ويُدّون يف الكتب، فإذا أضيفت كلمة السنة إىل هللا   تعاىل، فإ

القوانني الثابتة اليت قامت عليها فاعلية الرساالت اإلهلية، وفاعلية أمساء هللا احلسىن يف هذا الوجود،  
  يقول هللا تعاىل:

ُ َلُه ُسنََّة اهللَِّ ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قـَْبلُ    »«مَّا َكاَن َعَلى النَِّيبِّ ِمْن َحرٍَج ِفيَما فـََرَض اهللَّ
مع  أما   (الوحي)،  فاعلية  أي  (النبوة)،  فاعلية  تعين  ا  فإ (النيب)،  إىل  (السنة)  أضفنا كلمة  إذا 

التنزيل واكتمال الدين، وما شاء هللا أن يعلمه الناس، من تشريعات ومواقف    أحداث ومواقف عصر
ملصاحبة له  وأحداث عصر (النبوة)، قد نزل به قرآن، كان هو املرجعية اليت يستقي منها (النيب) سنته ا

  ». دوما، سلوكا عمليا على أرض الواقع
  والسؤال لعلماء «مرصد األزهر»:

هل ميكن أن تتحول «سنة هللا» مع رسله، و«سنة النيب» يف عصر الرسالة وبالغه عن هللا، إىل  
  ؟! سنة احملدثني يف اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف، وبالغهم عن رواة الفرق واملذاهب املختلفة 

اجلرح  وه يف  مدرسته  حسب  ا، كٌل  مرو رفضوا  عندما  للسنة،  منكرين  السلف  أئمة  ل كان 
 !والتعديل، والتصحيح والتضعيف؟

  مث قلت بعدها: 
(السنة   مفهوم  حيّرفون  واملذهبية)،  (الُفرقة  أنصار  جعل  التفكري،  يف  العلمية  املنهجية  غياب  «إن 

ليصبح كل ما صدر عن (النيب) من قول أو فعل أو تقرير…،  النبوية) عن معناه القرآين واللساين،  
حسب اجتهادات أئمة اجلرح والتعديل، (العقدية والتشريعية)، فهم الذين يُقّررون، ما هو ُسنة، وما 

 . »)ليس بسنة، مما نسبه الرواة إىل (النيب

ذكرته يف املقال،  فلماذا مل يناقش علماء «مرصد األزهر» أوال مفهوم «السنة النبوية»، حسب ما  
وذهبوا يتحدثون عن مسائل مكررة، مل أَر عاملا من علماء الفرق اإلسالمية املختلفة، عرب ما يزيد عن  

  ؟!ثالثة عقود من الزمن، خرج عنها خالل حوارايت معهم

  ا:لثً 
م أتباع ا عتبارهم «األمة اإلسالمية» وأ لفرقة  عندما يتحدث علماء كل فرقة من الفرق اإلسالمية 

ت «السنة  الناجية، ويقيمون على هذا االدعاء قوهلم إن مصدرهم الثاين للتشريع هو الذي محل مرو
ام  النبوية» الصحيحة، اليت أمر هللا اتباعها، فهذه وحدها مصيبة كربى، ذلك أن أي مسلم يستطيع ا

زدراء الدين اإلسالمي، والسبب  :هؤالء العلماء 

ا من  حذر  تعاىل  هللا  والذين أن  الرسول  فيه  خاطب  الداللة،  قطعي  قرآين  بنص  الدين،  يف  لتفرق 
  آمنوا معه بقوله: 

 ُحوَن» «َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني. ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرِ 

  وبقوله تعاىل لرسوله: 
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َا أَْمُرُهْم ِإَىل اهللَِّ ُمثَّ يـُنَـبِّئـُُهم ِمبَا َكانُ «ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَّقُ  ُهْم ِيف َشْيٍء، ِإمنَّ وا  وا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا لَّْسَت ِمنـْ
   يـَْفَعُلوَن»

إىل   عقد  ينتمون  وهم  اإلسالمية»،  «األمة  عتبارهم  األزهر»  «مرصد  علماء  يتحدث  فكيف 
ماعة»، وهو املذهب «األشعري»، الذي أسسه أبو احلسن  مذهب من مذاهب فرقة «أهل السنة واجل 

املأل   أمام  توبته  وأعلن  االعتزال،  عن  ب  مث  معتزليا،  حياته  من  طويلة  فرتة  أمضى  وقد  األشعري، 
 ! هـ»، مث انفرد مبذهبه؟٣٠٠لبصرة عام «

مذه إىل  ينتمون  وهم  اإلسالمية»،  «األمة  عتبارهم  األزهر»  «مرصد  علماء  يتحدث  ب كيف 
عقدي من مذاهب فرقة واحدة من الفرق اإلسالمية، اليت ظهرت هياكلها الدينية املختلفة بعد وفاة 
ُتسقط  دموية،  مذهبية  صراعات  خالهلا  املسلمون  شهد  تقدير،  أقل  على  الزمن،  من  بقرنني  النيب 

ا مذاهب  وبني  بل  بينها،  الدموي  العقدي  الصراع  ريخ  واقرؤوا  الفرق،  هذه  ت  مرو لفرقة حجية 
 ؟! الواحدة

اإلسالمية»، ويقولون: «فالقرآن  ميثلون «األمة  عتبارهم  األزهر»  علماء «مرصد  يتحدث  كيف 
(األمة   هذه  تعاىل  هللا  اختص  ولقد  الثاين،  األصل  هي  والسنة  للدين،  األول  األصل  هو  الكرمي 

األمة) ك (هذه  فحفظت  سبحانه،  به  وتعهد  له،  وصيانتها  دينها  حبفظ  املنزل اإلسالمية)  هللا  تاب 
قوانني   من  وضعته  مبا  النبوي  احلديث  عن  واخللل  الكذب  وذبت  وتواتر،  وثقة  مانة  فتلقته  إليها، 

ت واختبارها»  ؟! للرواية هي أصح وأدق طريق علمي يف نقل الروا

  انظر إىل استخدامهم ملصطلح «األمة اإلسالمية»، والذي جيعلنا نسأهلم:
ة» اليت «ذبت الكذب واخللل عن احلديث النبوي، مبا وضعته من أين هي هذه «األمة اإلسالمي

ت واختبارها  ؟! قوانني للرواية، هي أصح وأدق طريق علمي يف نقل الروا

م ال شك يقصدون املذهب «األشعري»، ويعتربون أن مجيع املسلمني، بعد وفاة النيب، يتبعون  إ
نشأته، وهو ميلك أصح وأدق الطرق العلمية يف املذهب «األشعري»، وأن املذهب «األشعري» منذ  

ت واختبارها  . نقل الروا

واملذاهب  الفرق  ظهور  بتاريخ  دراية  على  األزهر»  «مرصد  علماء  إذا كان  أعلم  ال  أ  احلقيقة 
املذهب  أتباع  هم  السالم،  عليه  حممد،  النيب  تركها  اليت  اإلسالمية»  «األمة  وهل  اإلسالمية، 

 !ن صاحبه قد ولد بعد؟«األشعري» الذي مل يك

ويؤكد علماء «مرصد األزهر»، على أن «األمة اإلسالمية» هي اليت صانت احلديث النبوي من  
 :التحريف والتبديل فيقولون بعدها

دف إىل صيانة هذا الرتاث  « ولقد كانت عناية (األمة اإلسالمية) برواية احلديث النبوي وحفظه 
من الوقاية واحملافظة   - صلى هللا عليه وسلم    - حاز حديث النيب  العظيم من التحريف والتبديل فيه؛ ف

صلى هللا عليه وسلم   - حلديث نيب من األنبياء، فقد نقل لنا الرواة أقوال الرسول    - قط    - ما مل يكن  
ا ليست موضع اهتمام، فنقلوا   -  يف األمور كلها؛ العظيمة واليسرية، بل يف اجلزئيات اليت قد يتوهم أ

أح وسلم    - واله  تفاصيل  عليه  هللا  حىت    - صلى  وقعوده،  وقيامه  ونومه،  ويقظته  وشرابه،  طعامه  يف 
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عنه   صدر  شيئا  تركت  ما  ا  أ السنة)  (كتب  يتتبع  من  وسلم    - ليشعر  عليه  هللا  روته    - صلى  إال 
 » .ونقلته

علما بني  القائم  املنهجي  خلالف  دراية  على  األزهر»  «مرصد  علماء  إذا كان  أيضا  أعلم  ء  وال 
م  .الفرق واملذاهب اإلسالمية حول جرح وتعديل الرواة، وتصحيح وتضعيف مرو

  مث ماذا يقصدون بقوهلم: «حىت ليشعر من يتتبع كتب السنة»؟! 
هل «كتب السنة» املوجودة يف مكتبة «مرصد األزهر»، هي نفسها «من حيث احملتوى» املوجودة  

 ؟! يف مكتبات الفرق األخرى

اختلفت   فلماذا  من إذن  اإلسالمية»  «األمة  حفظتها  وقد  يوحى»،  «وحيا  نصوصها  إذا كانت 
 ! التحريف والتبديل، كما يّدعون؟

وبصراحة   موقفهم،  أوال  حيددوا  أن  األزهر»  «مرصد  علماء  على  تفرض  العلمية»  «املنهجية  إن 
ت «السنة النبوية» التابعة للفرق األخرى، وهل هي أيضا «وحي يوحى »،  وشفافية، من كتب مرو

  : حسب ما ورد يف قوهلم
ليقول   -صلى هللا عليه وسلم    - «وذلك أن القرآن والسنة وحي من هللا عز وجل، ومل يكن النيب  

حبفظ   يتكفل  وال  القرآن،  حبفظ  تعاىل  هللا  يتكفل  فلماذا  يوحى)،  وحي  إال  هو  (إن  عنده  من  شيئا 
 ! السنة، مع أن كليهما وحي من عنده سبحانه وتعاىل»؟

هذا إن   ومظاهر  فيه،  يشك  األرض  هذه  على  مسلم  يوجد  ال  القرآن،  حبفظ  تعاىل  هللا  تكفل 
ت   احلفظ، منذ عصر الرسالة وإىل يومنا هذا، يعلمها الصغري قبل الكبري، فأين مظاهر حفظ هللا ملرو

 ؟!«السنة النبوية»، وعند أي فرقة من الفرق اإلسالمية جندها

ق اإلسالمية يعتربون أنفسهم أتباع «الفرقة الناجية»، ويؤسسون  وإذا كان علماء كل فرقة من الفر 
مربرا   املصيبة  هذه  تعترب  أال  يوحى»،  «وحي  هي  اليت  م،  مرو حبفظ  هللا  بتكفل  قوهلم  ذلك  على 
ووحيا  صحيحا  وحيا  للناس  حيمل  أن  يستحيل  ألنه  اإلهلي،  الدين  زدراء  العلماء  هؤالء  ام  ال

 ! ضعيفا؟

 :با على علماء «مرصد األزهر»، قوهلملذلك مل يكن غري

والرتاث « واحلضارة  والتاريخ  الدين  من  معلومة  ا  والعمل  لسنة  املسلمني  عناية  إذا كانت 
لضرورة، وال جيهل ذلك جاهل   فإن اإلنسان بعد ذلك لتأخذه الدهشة والعجب وحيار    - اإلسالمي 

حج يف  يطعنون  السنة)، كيف  (منكري  وعقول  أفهام  يف  منطق  لبه  أي  وعلى  عقل  ي  و يتها؟! 
 ! ؟»اعتمدوا يف قبوهلم القرآن دون السنة 

م يقولون:    إ
لضرورة، ومعلوم أن مذهبهم، ومذاهب مجيع   إن العمل بـ «السنة النبوية» من املعلوم من الدين 

تكون   أن  يقبل  عقل  فأي  لضرورة،  الدين  من  معلوما  أنكر  من  ُتكفر  اإلسالمية،  ت الفرق  مرو
لضرورة؟!    «السنة النبوية»، اليت هي حبر مذهيب متالطم األمواج، من املعلوم من الدين 
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 ! فأي دين هذا الذي يتالعب بنصوصه علماؤه، إلثبات حجية مذاهبهم العقدية؟

ال  من  هناك  احلديث،  درجات  أصح  السنة  أهل  يعتربها  اليت  الذهبية»،  أحاديث «السلسلة  إن 
ت «السنة النبوية» من املعلوم من الدين  يراها أصح درجات ا حلديث، كالشيعة، فكيف تكون مرو

ذا الدين دين الفرقة أو املذهب الذي صحت عنده هذه األحاديث  . لضرورة، إال إذا كان املقصود 

مث   النبوية»،  نكار «السنة  ته  ملرو الرافضني  املذهب  علماء  يتهم  منطق،  أي  وعلى  عقل،  فبأي 
ت قُتلوا؟ يؤسسون على لردة، مث يستتابون، وإن مل يرجعوا عن رفضهم هلذه املرو امهم   ! ذلك ا

فبأي عقل، وعلى أي منطق، يساوي علماء «مرصد األزهر» بني حجية «القرآن» قطعي الثبوت  
ا ظنية الثبوت عن الرواة   ت «السنة النبوية»، اليت أثبت البحث العلمي اجلاد أ عن هللا تعاىل، ومرو

 ! وعن احملدثني، وليس عن النيب، عليه السالم؟

إنه ال يوجد إمام من أئمة السلف واخللف، يُنكر آية قرآنية واحدة، مث يبقى على إسالمه، فإذا  
ت «السنة النبوية» وحيا يوحى، فلماذا أبقى أئمة السلف على إسالم العشرات من أئمة   كانت مرو

األ مئات  أنكروا  الذين  والتعديل،  يف اجلرح  التشريعي،  أو  العقدي  ملذهبهم  موافقتها  لعدم  حاديث 
 !الوقت الذي قبلتها مذاهب أخرى ملوافقتها ملذاهبهم؟

ت «السنة   أال ختافون هللا، وأنتم تساوون بني حجية «القرآن» قطعي الثبوت عن هللا تعاىل، ومرو
 :املذهبية»، ظنية الثبوت عن الرواة واحملدثني، مث تقولون

الذين   اإلسناد، «إن  وهو  (األمة)  هذه  خصوصيات  أخص  يف  يطعنون  إمنا  (السنة)  يف  يطعنون 
ه   .»)(حلفظ كتابه وسنة نبيه - ومل يكن يف أمة من قبل  - الذي ميز هللا به (أمة اإلسالم) وأهلمها إ

  فأي أمة هذه اليت تتحدثون عنها؟!
أنكم الناس  يفهم  حىت  «األشعري»،  املذهب  سم  تتحدثون  ال  «األمة   ملاذا  سم  ختدعوهم  مل 

  اإلسالمية»؟!
لكفر   عتباركم «األمة اإلسالمية»، وتتهمون من خيالفكم  أال ختشون هللا، عندما ختاطبون الناس 

  :والضالل، وتقولون عنهم
فقست  األمد؛  عليهم  طال  حيث  قبلهم،  من  تكون كالذين  أن  اإلسالمية  لألمة  يريدون  م  «إ

دينهم   ونبذوا  م  األمم قلو ضالل  وما كان  يشرتون،  ما  فبئس  قليال،  مثنا  به  واشرتوا  ظهورهم،  وراء 
السابقة وحتريفهم لكتبهم إال لفقدهم ما حبا هللا به من حفظ اإلسناد، فهل املقصود أن نكون مثل 
يف  تفصيل  له  ليس  ما  ونبدل كل  ونغري  وحنرف  فنضل  الدين؛  شطر  دم  و فنرتك  قبلنا  من  الذين 

 ! القرآن»؟ 

  .انظروا وتدبروا هذا األسلوب التخاصمي التحريضي التكفريي

الدين  ازدراء  بدعوى  ملذهبهم،  املخالفني  على  لسجن  أحكامهم  يصدرون  الذين  فإن  لذلك 
«األمة   هذه  هي  أين  هؤالء  يعلم  هل  لضرورة،  الدين  من  معلوم  هو  ما  إنكار  أو  اإلسالمي، 
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األزهر»، التابعون للمؤسسة الدينية الرمسية، اليت ترفع اإلسالمية» اليت يتحدث عنها علماء «مرصد  
لضرورة؟ نكار السنة، وإنكار ما هو معلوم من الدين  ا   ! التوصيات مبصادرة الكتب، وتتهم أصحا

«األمة  هو  عتباره  «األشعري»  املذهب  على  وإسقاطه  هللا  توظيف كالم  شرعا  يصح  وهل 
اإل  حبفظ  هللا  حباها  اليت  من  اإلسالمية»،  به  هللا  حبا  «ما  األزهر»:  «مرصد  علماء  فيقول  سناد، 

مث   املسلمني،  بني  والتكفري  التخاصم  ألزمة  تدعيم  هو  هذا  قولكم  أن  تعلمون  أال  اإلسناد»؟!  حفظ 
 ! نكم حتملون للناس وسطية اإلسالم؟أبعد ذلك تّدعون 

اإلسالم، هو خري  إن حديثكم الدائم عن أن املذهب «األشعري» هو الذي محل للناس وسطية  
ا القرون األوىل، بعد أحداث الفنت  برهان على أنه انطلق من البيئة التخاصمية التكفريية اليت شهد
الكربى، وتكونون بذلك قد وضعتم مصري تدين املسلمني يف يد أيب احلسن األشعري، الذي تويف يف  

 .هـ»٣٢٤القرن الرابع اهلجري، «ت

الصراع العقدي القائم بني «األشعرية» بقيادة إمام «أهل السنة  أال يعلم علماء «مرصد األزهر»  
«ت األشعري،  احلسن  أيب  إمام  ٣٢٤واجلماعة»  بقيادة  الزمن  من  بقرن  قبله  من  و«السلفية»  هـ»، 

هـ»، هذا الصراع الذي جعل املسلمني ال يعرفون ٢٤١«أهل السنة واجلماعة»، أمحد بن حنبل، «ت
وشريعة» اإلسالم «ملة  عن  وكٌل شيئا  املذهب «األشعري»،  أو  املذهب «احلنبلي،  خالل  من  ، إال 

 »يدعي أن أتباعه هم «األمة اإلسالمية»، و«الفرقة الناجية 

قدسية  وعلى  «اإلهلية»،  الرسالة  حكمة  وعلى  «الوحدانية»،  ملة  على  الكبري  اخلطر  ملن  إنه 
ذن مل  تشريعية  مصادر  اتباع  والعباد،  البالد  أمن  وعلى  يف   «النبوة»،  سببا  وكانت  ا،  تعاىل  هللا 

للجماعات   سند  خري  العصور، كما كانت  مر  على  املسلمني،  بني  والتكفري  التخاصم  أزمة  استمرار 
لكتاب  التمسك  راية  حتت  حق،  بغري  الدماء  وتسفك  فسادا،  األرض  يف  تسعى  اليت  اإلرهابية، 

 . و«السنة النبوية»

الفرق   من  فرقة  علماء كل  أنصح  إليها،  لذلك  ينتمون  اليت  الفرقة  سم  يتحدثوا  أن  اإلسالمية، 
سم «األمة اإلسالمية»، كما أنصح علماء كل مذهب عقدي من مذاهب الفرقة الواحدة،   وليس 
صح لكم أمني،  سم «األمة اإلسالمية»، وأ  سم املذهب الذي ينتمون إليه، وليس  أن يتحدثوا 

  .وادعي أين على علم
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 تصبح طاعة المحدثين المذهبية طاعة للرسول عندما

مركم أن تطيعوا ما ورد يف هذا القرآن،   هل يعقل أن خيرج الرسول على قومه ويقول هلم: إن هللا 
ا  سيدو اليت  النبوية»  «األحاديث  تطيعوا  أن  مركم  مثله، كما  من  بسورة  توا  أن  عجزمت  الذي 

من   القرن  ونصف  قرن  بعد  والتصحيح  احملدثون  والتعديل،  اجلرح  يف  مدرسته  حسب  وفايت، كٌل 
 !والتضعيف؟

إن علماء «مرصد األزهر»، يتصورون أننا نعيش مع النيب يف عصر الرسالة، ولو كان هذا التصور 
هو الواقع، ما وسعنا إال أن نطيع النيب طاعة مطلقة، فقد آمّنا به نبًيا يوحى إليه ورسوال حيمل رسالة  

 .ربه

إننا مل نر رسول هللا، عليه السالم، ومل نسمع منه، وأقمنا إمياننا به على أساس اإلقرار بصدق «آيته  
عرفناه من خالهلا، وإن ما محله الرتاث   نبوته، واملعاصرة لنا اليوم، واليت  القرآنية» الدالة على صدق 

احملدثني وعن  نقلوها،  الذين  الرواة  عن  الثبوت  ظنية  ت  مرو من  له    الديين  عالقة  ال  دّونوها،  الذين 
مر بطاعة الرسول، وتنهى عن معصيته، وبيان ذلك في ت اليت جاءت    :ا يليمآل

  :أوًال 
  يقول علماء «مرصد األزهر»: 

تباعه، صلى هللا عليه وسلم: منها قوله عز وجل:  ت أمرت    «فهناك آ
ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم  «ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ فَاتَِّبُعوِين ُحيْبِ  ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواهللَّ ُقْل َأِطيُعوا اهللََّ   - ْبُكُم اهللَّ

 َوالرَُّسوَل فَِإن تـََولَّْوا فَِإنَّ اهللََّ َال حيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن»

  والسؤال:
فأحب الرسول  يتبعون  الذين  من  للناس،  صراحة  األزهر»  علماء «مرصد  يُبّني  ال  هل  ملاذا  هللا،  هم 

السنة   «أهل  أهل  فرقة  مذاهب  ومن  ضية…  األ أم  املعتزلة،  أم  الشيعة،  أم  السنة،  أهل  هم: 
 ؟! واجلماعة»، هل هم: احلنبلية، أم األشعرية، أم الصوفية 

م، وأن اتبا  م يعتربون قول هللا تعاىل: «فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اهللَُّ» دليال على حجية مرو ع  والغريب أ
ا، وأعطوا ظهورهم لقوله تعاىل بعدها: «فَِإن تـََولَّْوا فَِإنَّ اهللََّ  م والعمل  الرسول وطاعته يف اتباع مرو

لكفر  .َال حيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن»، الذي يصف الذين تولوا عن اتباع الرسول 

ل املثال، يتمثل يف  فإذا كان اتباع الرسول وطاعته، من وجهة نظر «أهل السنة واجلماعة» على سبي
ت اليت صحت عندها، إذن فما موقف علماء «مرصد األزهر» من احملدثني أتباع الفرق   ملرو العمل 

ت «أهل السنة»، وأنكروا صحتها؟  ! األخرى، الذين تولوا عن مرو

السنة  «أهل  على  وإسقاطها  اآلية،  هلذه  األزهر»  «مرصد  علماء  فهم  على  وبناء  احلقيقة، 
بعدم   واجلماعة»، الرسول،  اتباع  عن  تولوا  م  أل األخرى كافرين،  الفرق  أتباع  من  احملدثون  يصبح 

ت اليت صحت عند فرقة أهل السنة واجلماعة   .اتباعهم املرو
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مذهبها   يوافق  مبا  فرقة  ت كل  مرو محل  أنه  للتشريع،  الثاين  املصدر  وخصائص  طبيعة  من  إن 
مذه  عند  الصحيح  جعل  مما  والتشريعي،  اتباع العقدي  عن  توىل  ومن  آخر،  عند  صحيح  غري  ب 

ته، وهكذا ت مذهب، توىل أتباع املذهب عن اتباع مرو  . مرو

اليت   النبوية»،  اتباع «السنة  عن  تولوا  قد  املختلفة  العقدية  واملذاهب  الفرق  أتباع  أن كل  واحلقيقة 
ت الذكر احلكيم، يف كل حلظة من حلظات الزمن، على مستوى   ا آ العامل، فمن الذي ينكر تنطق 

 :السنة النبوية»

  الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا، ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن» «
والقرآين،   اللساين  مبفهومها  النيب»  «سنة  منه  يستنبطون  مباشرة،  هللا  مع كتاب  تعاملوا  الذين  أم 

الرد على بيان علماء «مرصد األزهر»، وكان بعنوان: «البيان   الذي بّيناه يف املقال السابق، يف سياق
»؟  ! النبوي ليس سنيا وال شيعيا وال أشعر

  ا: نيً 
  يقول علماء «مرصد األزهر»: 
ت أمرت بطاعته   :منها قوله عز وجل - صلى هللا عليه وسلم  -  «هناك آ

َاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك تِْلَك ُحُدوُد اهللَِّ َوَمن يُِطِع اهللََّ  « ْ َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَ
  »اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

  -طاعة له سبحانه؛ وذلك ألنه    -صلى هللا عليه وسلم    - طاعة رسوله    - عز وجل    -فجعل ربنا  
ا، وأن يطيع   مبلغ عن هللا…، وأن سنته من دين هللا،  - صلى هللا عليه وسلم   على املسلم أن يلتزم 

 .أوامر القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأن ينتهي بنواهيهما»

  وأ أسأل علماء «مرصد األزهر»:
آلية اليت ختاطب املؤمنني، تبني هلم اجلزاء الذي ينتظرهم إذا هم أطاعوا هللا ورسوله:    لقد جئتم 

َاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم»«َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن  ْ   َحتِْتَها اْألَ
آلية اليت بعدها، اليت تبني جزاء الذين عصوا هللا ورسوله:  توا    ومل 

رًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب مُِّهٌني» َ  «َوَمن يـَْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه 

ت ف هل يعقل أن يكفر املؤمن، ويدخل النار «َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب مُِّهٌني»، لعدم اتباعه مرو
  ؟!الفرقة اليت ينتمي إليها، وكفره مبدارسها يف اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف

لى لذلك كان من الضروري أن نقف على مفهوم «طاعة الرسول» كما ورد يف السياق القرآين ع
  :النحو التايل

خيص هللا  «  - ١ ومل  والرسول مبلغ الكتاب،  الكتاب،  منزل  هللا  أطيعوا  اهللََّ َوالرَُّسوَل»، أي  َأِطيُعوا 
الرسول بطاعة مستقلة، وذلك لبيان أنه ال ميكن فصل التنزيل عن البالغ، كأصل من أصول اإلميان، 

 :واجب السمع والطاعة، يقول هللا تعاىل 
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هللَِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه،آَمَن   « ِ َال نـَُفّرُِق َبْنيَ   الرَُّسوُل ِمبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن، ُكلٌّ آَمَن 
ْعَنا َوَأَطْعَنا، ُغْفرَاَنَك َربـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ    »َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه، َوقَاُلوا مسَِ

ُعواْ اهلّلَ َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل»، أي أطيعوا هللا منزل الكتاب، وأطيعوا الرسول القائم على تنفيذ  «َأِطي  - ٢
«اآلية  النساء  سورة  يف  تعاىل  قال  لطاعة كما  رسوله  هللا  خص  وهنا  الناس،  بني  الكتاب  أحكام 

٥٩:«  
ا اهلّلَ َوَأِطيُعواْ  َأِطيُعواْ  لرَُّسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل  «َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ 

 »اهللِّ َوالرَُّسولِ 

  :ويف ضوء ما سبق، علينا أن نفرق بني نوعني من الطاعة 

لسلطة التشريعية:   طاعة تتعلق 
 .«َأِطيُعوا اهللََّ»، وهذه ال ميلكها إال هللا تعاىل

لس   لطة التنفيذية: وطاعة تتعلق 
«َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر ِمْنُكْم»، القائمة على إدارة شؤون البالد وتنفيذ أحكام الشريعة بني 

  .الناس، وهي مستوى واحد من الطاعة 
  لذلك مل يقل هللا تعاىل: 

  «وأطيعوا أويل األمر»* 
 .تنفيذية ألن طاعة أويل األمر من طاعة الرسول من طاعة السلطة ال

  ولذلك فعند التنازع:
  «فَِإن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اهللِّ» 

يكون الرد إىل هللا املشرّع، أي إىل الكتاب اإلهلي، «َوالرَُّسوِل» القائم على تنفيذ أحكام الكتاب، 
مستقلة عن شريعة هللا يُطاع حىت ال يُفهم أن للرسول شريعة    ولذلك مل يقل هللا تعاىل: «وإىل الرسول»

 .فيها

  » ما ذهبنا إليه سابقا، فقال تعاىل: ٦١ولقد أكدت اآلية «
ُ َوِإَىل الرَُّسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقَني َيُصدُّوَن َعْنَك ُصدُ    وداً» «َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا ِإَىل َما أَنَزَل اهللَّ

  فقوله تعاىل: 
  . «السلطة التشريعية» =«ِإَىل َما أَنَزَل اهللَُّ» 

  وقوله تعاىل: 
  .«السلطة التنفيذية» = «َوِإَىل الرَُّسوِل»

  : من سورة النور» ٥٦«َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن»: «اآلية  - ٣
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، فإذا تدبر السياق هذه هي اآلية الوحيدة اليت ورد فيها األمر بطاعة الرسول دون ذكر لطاعة هللا
آلية « ه يتحدث عن املنافقني، فيقول تعاىل٤٧بداية     :» وجد

نـُْهم مِّن بـَْعِد َذِلَك َوَما أُولَِئكَ « لرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُمثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌق مِّ هللَِّ َوِ ِ ْلُمْؤِمِنَني  َويـَُقولُوَن آَمنَّا  ِ   - 
نـُْهم مُّْعِرُضونَ  َوِإَذا ُدُعوا ِإَىل اهللَِّ  نَـُهْم ِإَذا َفرِيٌق مِّ  »َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

نَـُهْم»، والذي يُفهم منه أن املصدر يف هذا السياق، هو قوله تعاىل: «والذي يهمنا بيانه   لَِيْحُكَم بـَيـْ
تشريعي مستقل عن هذا   املصدر،  التشريعي اإلهلي احلاكم هو مصدر واحد، وليس للرسول مصدر 

وإال لقال تعاىل: «ليحكما بينهم»، وهذا ما أكده السياق بعد ذلك عند حديثه عن صفات املؤمنني 
  :»٥١«اآلية 

ْعَنا َوأَ « نَـُهْم َأن يـَُقوُلوا مسَِ َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ِإَىل اهللَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ ُم  َطْعَنا َوأُولَِئَك هُ ِإمنَّ
 »اْلُمْفِلُحونَ 

دارة شؤون البالد،   إن الذي حيكم بني الناس، على أرض الواقع، هو السلطة التنفيذية املختصة 
لتشريع ولقد كانت السلطة التنفيذية يف عصر الرسالة يف يد رسول   وليس السلطة التشريعية املختصة 

 .وحذر من معصيتهمهللا حممد ووالة األمور، لذلك أمر هللا املؤمنني بطاعتهم، 

«اآلية   الرسول  يطيعون  م  أ ادعائهم  يف  املنافقني  بيان كذب  بعد  إىل ٥٣مث  اخلطاب  حتول   ،«
الشرط   وهذا  أمنهم،  وحتقق  دينهم،  ومتكني  األرض،  يف  استخالفهم  شرط  هلم  يُبّني  آمنوا»،  «الذين 

ًئا»  . هو: «يـَْعُبُدوَنِين َال ُيْشرُِكوَن ِيب َشيـْ

لشرط:لقد حذر هللا تعاىل    املؤمنني من الكفر، إذا هم مل يلتزموا 
  «َوَمن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن»

  فإذا علمنا أن اخلطاب يف هذه اآلية للمؤمنني: 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت»   «َوَعَد اهللَّ
وعم آمنوا  للذين  الكفر  من  عصمة  فال  به إذن  ينزل  مل  ما  هلل  أشركوا  هم  إذا  الصاحلات،  لوا 

 . سلطا

مث بني هللا أنه ال استخالف وال متكني وال أمن، دون قيام جمتمع «الذين آمنوا» على أرض الواقع  
بقيادة رسول هللا حممد، بصفته القائم على إدارة شؤون هذا اجملتمع، لذلك عطف على ما سبق قوله  

  تعاىل: 
 لصََّالَة َوآتُوا الزََّكاَة، َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن» «َوأَِقيُموا ا

أن   يعين  الرَُّسوَل»  «َوَأِطيُعوا  اآلية  هذه  يف  تعاىل  قوله  أن  واخللف،  السلف  أئمة  جاء  أين  فمن 
 ! هللا؟للرسول طاعة تشريعية مستقلة عن طاعة هللا، له أن ُحيل وُحيرم من خالهلا خارج حدود كتاب 
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من سورة النساء»، فهمنا   ١٢إننا إذا تدبر اآلية القرآنية اليت بّني هللا فيها أحكام املرياث، «اآلية  
أن ألحكام الشريعة حدوًدا ال جيب تعديها، وأن الطاعة واملعصية ال خترج عن هذه احلدود، لذلك  

  بدأ هللا حديثه عن طاعته وطاعة ورسوله بقوله:
» «تِْلَك *    ُحُدوُد اهللَِّ

  إشارة إىل أحكام املرياث اليت سبقتها، وعند احلديث عن معصية هللا ورسوله قال:
  «َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه» * 

  .لبيان أن املصدر التشريعي اإلهلي ال خيرج عن حدود كتاب هللا
  ا:لثً 

  يقول علماء «مرصد األزهر»: 
رس حيكم  مل  عمن  اإلميان،  نفي  على  أخرى  تنص  هللا  «كما  وسلم    - ول  عليه  هللا  فيما    - صلى 
  »:٦٥يقوله ويقضي به، ومثاهلا قوله تعاىل يف سورة النساء «اآلية 

 َّ ُدوا ِيف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممِّ نَـُهْم ُمثَّ َال جيَِ ا َقَضْيَت «َفَال َوَربَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
  يًما»َوُيَسلُِّموا َتْسلِ 

»، وجد أن ضمري اخلطاب يتوجه يف  ٦٢إننا إذا تدبر سياق هذه اآلية من بدايته، من اآلية «
ت إىل رسول هللا   مباشرة، من غري واسطة، فتدبر:  هذه اآل

ُهْم»، «َوِعْظُهْم»، «فََأعْ «ُمثَّ َجاُءوَك»، «  .َوُقْل َهلُْم»، «َواْستَـْغَفَر َهلُْم الرَُّسوُل»ِرْض َعنـْ

إىل «اآلية  و  ذهبنا  إذا  الصورة  بطاعة ٦٣تكتمل  األمر  أن  على  الداللة،  قطعي  الربهان  ففيها   ،«
  للرسول، حيث يقول هللا تعاىل: الرسول خيص املعاصرين

ُْم ِيف أَنُفِسِهْم قَـ « ُهْم َوِعْظُهْم َوُقل هلَّ ُ َما ِيف قـُُلوِِْم فََأْعِرْض َعنـْ   ْوًال بَِليًغا»أُولَِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اهللَّ

  فكيف يُعرض رسول هللا عن املنافقني بعد وفاته؟!
وكيف يكون املعرض املنكر لألحاديث اليت نسبها رواة الفرق املختلفة إىل الرسول، معرضا منكرا 

 !عاصيا لرسول يف حياته؟

  : » تؤكد مفهوم املعاصرة، فقال تعاىل٦٥مث جاءت اآلية «
َّا َقَضْيَت َفَال َوَربَِّك َال  « ُدوا ِيف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممِّ نَـُهْم ُمثَّ َال جيَِ يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

 » .َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

ت؟! ت احملدثني حمل الرسول يف سياق هذه اآل   فهل ميكن أن حتل مرو
  :مث هل ميكن أن ميتد ضمري اخلطاب

  َقَضْيَت»  - «ُحيَكُِّموَك 
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ليشمل احملدثني وعلماء اجلرح والتعديل، للفرق واملذاهب اإلسالمية املختلفة، وأن على أتباع هذه  
 !الفرق أال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما حكم به أئمتهم «َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما»؟

  ولكن لعلماء «مرصد األزهر» فهما آخر هلذه اآلية، قالوا:
مل يكن تنفيذا آلية موجودة يف القرآن،    -صلى هللا عليه وسلم    - الذي قضى به  «ومعلوم أن هذا  

أن   القرآن  أعلن  فقد  ذلك  ومع  مساوي،  بوحي  وسلم  عليه  هللا  صلى  هو  عنده  من  حبكم  وإمنا كان 
يعد   ال  هللا    - أ كان    - اإلنسان  رسول  حكم  قبل  إن  إال  هلل  وسلم    - مؤمنا  عليه  هللا    -صلى 
 . جيد أي حرج جتاهه»وخضع له، مث مل

التطرف  فتاوى  أفرزت  اليت  السلفية  املرجعية  هو  األزهر»  «مرصد  علماء  قاله  الذي  هذا  إن 
  :واإلرهاب وسفك الدماء بغري حق، وبرهان ذلك ما يلي

مل يكن تنفيذا آلية موجودة يف القرآن، وإمنا    - صلى هللا عليه وسلم    - قوهلم: «الذي قضى به    - ١
 .هو، صلى هللا عليه وسلم، بوحي مساوي» كان حبكم من عنده

  أقول:
«وحيا  تطرفها كانت  عليها  أقامت  اليت  ت  املرو إن  تقول  واإلرهابية  املتطرفة  اجلماعات  إن كل 
حسب   والضعيف،  الصحيح  فيه  الوحي «السماوي»  هذا  أن  فيه  تعرتف  الذي  الوقت  يف  يوحى»، 

  !افت هذه الشبهة يف املقالني السابقني؟مذاهب أئمة اجلرح والتعديل العقدية، وقد بّينا 
  قوهلم: - ٢

يعد   ال  اإلنسان  أن  القرآن  هللا    - أ كان    - «فقد أعلن  رسول  قبل حكم  إن  إال  هلل   -مؤمنا 
 وخضع له، مث مل جيد أي حرج جتاهه»  - صلى هللا عليه وسلم 

  أقول:
ن أوال صفة اإلميان عن كل من احلقيقة أن كل أئمة وعلماء اجلماعات املتطرفة واإلرهابية، ينتزعو 

ا، مث على هذا األساس يصدرون فتاوى تكفريهم واستحالل دمائهم، بدعوى أن احملدثني   ينكر مرو
ت، هم ورثة األنبياء، حيكمون نيابة عن الرسول بعد وفاته:   الذين نقلوا هذه املرو

نَـُهْم»«َفَال َوَربَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما شَ    َجَر بـَيـْ
لثا» لرد على هذه الشبهة يف «  .وقد قمنا 

إن األمر بـ «طاعة الرسول»، يف السياق القرآين كله، جاء خياطب املعاصرين للرسول، الذين كان 
م مساعه وتنفيذ أمره، يقول هللا تعاىل:    مكا
  .ال تـََولَّْوا َعْنُه َوأَنـُْتْم َتْسَمُعوَن»«َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه وَ 

إن قوله تعاىل: «َوأَنـُْتْم َتْسَمُعوَن»، هو الربهان قطعي الداللة، على أن األمر بطاعة الرسول خاص  
 .مبن عاصروه، فال يُعقل أن يكون املقصود: وأنتم تسمعون الرواة واحملدثني

  اآلية:أما علماء «مرصد األزهر» فيقولون عن هذه 
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التمسك  إىل  دعوته  يف  القرآن  أن  جيد  الكرمي،  للقرآن  املتدبر  القارئ  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  «ومما 
ورسوله   هللا  طاعة  يف  فتتمثل  األوىل:  الصورة  صور:  ثالث  اختذ  قد  بذلك،  املؤمنني  وأمر    - لسنة، 

  يف آن واحد، وهذا مستمد من مثل قوله عز وجل: - صلى هللا عليه وسلم 
 َ  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه َوال تـََولَّْوا َعْنُه َوأَنـُْتْم َتْسَمُعوَن»  «

َتْسَمُعوَن»،   «َوأَنـُْتْم  شرطها:  عنهم  وغاب  الطاعة،  مبسألة  األزهر»  «مرصد  علماء  انشغل  لقد 
  فكيف يطيع املرء من مل يسمعه؟! 

  عن مواضعه؟! أال حيتمل أن ُحيّرف الراوي الكلم 
الذ أن  لنا،  تعاىل  هللا  يبني  قالوا: «أمل  اإلميان  صول  أقروا  نفسهم  ين  مسعوا  أي  َوَأَطْعَنا»،  ْعَنا  مسَِ

 !فأطاعوا؟

  أمل يُبّني هللا تعاىل لنا أن شرط الطاعة السماع، فقال تعاىل: 
  لَّْوا َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعوَن»؟! «َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَال تـَوَ 

  فما معىن «َوَال تـََولَّْوا َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعوَن»؟! 
ا اختالفا   م، هذه السماعات اليت اختلفوا بشأ هل معناها التحذير من التويل عن احملدثني ومساعا

 ! بني املتعاصرين، ومنهم من ال يشرتط؟ »السند املعنعن«كبريا، فمنهم من يشرتط اللقيا والسماع يف 

م   :أمل يُبّني هللا تعاىل لنا أن من صفات املؤمنني أ
ْعَنا َوَأَطْعَنا» نَـُهْم َأن يـَُقولُوا مسَِ   ؟!«ِإَذا ُدُعوا ِإَىل اهللَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

مذهبه يف اجلرح والتعديل، فهل السمع والطاعة حلكم هللا ورسوله، أم حلكم احملدثني كٌل حسب  
  ؟!والتصحيح والتضعيف

  ا: رابعً 
  عندما يقول علماء «مرصد األزهر»: 

تباع كتاب تشريعي مستقل غري  مر الناس  «وأما قوله: إننا لو حبثنا يف القرآن كله عن آية واحدة 
تباع الرسو  صلى هللا عليه   - ل  القرآن مل جند ..، فهذا طعن يف القرآن وافرتاء عليه، ألن القرآن أمر 

ا، فكيف    - وسلم   لسنة واالعتصام  ى عن خمالفته وعصيان أمره، وحث على التمسك  وطاعته و
نه يؤمن به وهو خيالفه»؟   !يدعي 

  أال يعترب قوهلم: - ١
  «فهذا طعن يف القرآن وافرتاء عليه»

اية الفقرة:   مث قوهلم يف 
نه يؤمن به وهو خيالفه   ؟! »«فكيف يدعي 
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طل من ا ام  لردة عن دين هللا، وحتريض على قتلي، بدعوى خمالفة رسول هللا، وهو ا ام صريح 
 !أساسه؟

إن كاتب املقال ال ينكر دين هللا، وال نبوة رسوله، وال شريعته، وإمنا ينكر تفرق أئمة وعلماء الفرق  
  اإلسالمية يف الدين، وقد حذرهم هللا من هذا التفرق فقال تعاىل: 

  ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن»   -   ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا -  َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني ـ«َوَال 
  ما عالقة قويل: - ٢

تباع كتاب تشريعي مستقل غري القرآن مل   مر الناس  «إننا لو حبثنا يف القرآن كله عن آية واحدة 
  :جند»

  بقوهلم:
الرسول   تباع  أمر  القرآن  ألن  عليه،  وافرتاء  القرآن  يف  طعن  وسلم    - «فهذا  عليه  هللا    - صلى 

ا»؟ لسنة واالعتصام  ى عن خمالفته وعصيان أمره، وحث على التمسك   ! وطاعته و

خاطبت  واليت  معصيته،  عن  وتنهى  الرسول،  بطاعة  مر  جاءت  اليت  القرآنية  ت  اآل عالقة  ما 
  :اصرين للرسولاملع

ا احملدثون يف الكتب بعد وفاة الرسول بقرن ونصف   ت الفرق اإلسالمية املختلفة، اليت دّو مبرو
 !القرن من الزمن، على أقل تقدير؟

  : مث انظر إىل قوهلم
تباع الرسول    نأل« ى عن خمالفته وعصيان أمره،    - صلى هللا عليه وسلم    - القرآن أمر  وطاعته و

نه يؤمن به وهو خيالفهوحث على التم ا، فكيف يدعي  لسنة واالعتصام   ! ؟»سك 

ا»؟!  لسنة واالعتصام    فأين هي هذه اآلية القرآنية اليت حثت «على التمسك 
واالعتصام   التمسك  على  القرآن  حث  اليت  السنة  هذه  جند  اإلسالمية  الفرق  من  فرقة  أي  وعند 

 !ا؟

  والبيان، اليت َمحّْلها هللا للذين أوتوا الكتاب: احلقيقة لوال مسؤولية البالغ 
  «لَتـُبَـيِّنـُنَُّه لِلنَّاِس َوَال َتْكُتُمونَُه»* 

ما كتبت سطرا واحدا يف الرد على بيان علماء «مرصد األزهر»، فقد قرأت ومسعت ما احتواه هذا  
  ى. لرد عليها، دون جدو البيان من شبهات عشرات املرات، خالل ما يزيد عن ثالثة عقود، وقمت 

 : عندما تكون خمالفة «املذهب األشعري» كفرا وضالال مبينا

سم  يف املقاالت الثالثة السابقة، ذكرت أنه ال يصح شرًعا أن يتحدث علماء الفرق اإلسالمية 
ال أن  «األمة اإلسالمية»، وال أن يتحوَّل البيان النبوي ليصبح بيان احملدثني وعلماء اجلرح والتعديل، و 

 .تتحوَّل طاعة الرسول إىل طاعة أئمة السلف واخللف، كٌل حسب مذهبه العقدي والتشريعي
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  وقلت:
عصر  يف  هللا  رسول  مع  يعيشون  مشتهري  وحممد  م  أ يتصورون  األزهر»،  «مرصد  علماء  إن 

ت   اآل مع  يتعاملون  األساس  هذا  وعلى  حي،  هللا  ورسول  مقااليت  بنشر  أقوم  حيث  اليت الرسالة، 
الرسول  عصى  َمْن  على  أحكامهم  يصدرون  عليه  وبناء  خمالفته،  من  وحذرت  الرسول  بطاعة  أمرت 

 . وخالف أمره

مث   فيه،  يعيشون  الذي كانوا  الرسالة  عصر  يرتكون  نراهم  م،  بيا عن  العلمية»  ولغياب «املنهجية 
ل السنة، ويتعاملون مع  يذهبون إىل عصر أئمة السلف، وإىل الفرقة اليت ينتمون إليها، وهي فرقة أه

ا تتمثل يف طاعة أئمة أهل السنة ومعصيتهم، فيقولون   مسألة طاعة الرسول ومعصيته، على أساس أ
 :عن اتباع السلف لرسول هللا

وقد اتبعه السلف اتباعا صادقا، فاقتدوا به، يف كل أمر، واهتدوا به يف كل حال، وهكذا جيب  «
  ». مكان وزمان، ويف كل حالل وحرامعلى كل مسلم أن يتبع ُسنته يف كل 

فأين هم أئمة السلف، الذين اتبعوا ُسنة النيب اتباًعا صادقًا، واقتدوا به يف كل أمر، واهتدوا به يف  
 ؟! كل حال، وإىل أي فرقة من الفرق اإلسالمية ينتمون

وحت واجلماعة  السنة  أهل  فرقة  أئمة  طاعة  يف  واتباعه  الرسول  طاعة  حصروا  م  أ أي  ديًدااحلقيقة   ،
ا نزلت من أجل اتباع «املذهب  ت القرآنية على أساس أ «املذهب األشعري»، ويتعاملون مع اآل
«املذهب  يتبعه  الذي  هو  النبوية»  «السنة  محل  الذي  للتشريع  الثاين  املصدر  وأن  األشعري» 

 :األشعري»

  :أوًال 
الث املصدر  حجية  على  الدالة  القرآنية  ت  اآل عن  حديثهم  سياق  ذكر يف  واليت  للتشريع،  اين 

اليت   (طبًعا  السُّنة،  ت  مرو محل  الذي  هو  املصدر  هذا  وأن  السابقة،  الثالثة  املقاالت  يف  معظمها 
 :صّحت عند أهل السنة)، يقولون

السابقة تدل داللة واضحة على أن السنة هي املصدر الثاين للتشريع يف اإلسالم بعد    تفاآل«
إال  تتم  أن  لشريعته  وال  يكتمل،  أن  هللا  لدين  ميكن  وال  له،  األول  املصدر  ميثل  الذي  الكرمي  القرآن 

 ». جنبا إىل جنب مع القرآن الكرمي - صلى هللا عليه وسلم  - ألخذ بسنة النيب 

  ويقولون:
يتمّيز  «فل فال  التبديل،  أو  التحريف  يلحقها  أن  ميكن  أو  حمفوظة،  غري  املطهرة  ُسنته  و كانت 

ا من بعده، فيكون قوله خمالفا للواقع، وهذا حمال   لتمسك  صحيحها من سقيمها، ما طالب أمته 
ا ستكون حمفوظة» - صلى هللا عليه وسلم  - يف حقه  ا يدل على أ لعمل    . فأمره 
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  نسأهلم: وهنا 
أنتم قطًعا تقصدون بـ «املصدر الثاين للتشريع»، الذي محل «السنة النبوية» املطهرة، املكملة لدين  
الثاين  «املصدر  تقصدون  التبديل»،  أو  التحريف  «يلحقها  فلم  هللا  حفظها  واليت  ولشريعته،  هللا 

 ؟! للتشريع» اخلاص بفرقة أهل السنة 

  مث تقولون: 
سقيمها»، أال يعترب قولكم هذا دليال على أن هللا مل حيفظ هذه السنة،  «فال يتميز صحيحها من  

فاختلط صحيحها بسقيمها، إىل أن جاء جهابذة علم احلديث، عند كل فرقة، ليمّيزوا «الصحيح من 
والتصحيح  والتعديل  اجلرح  يف  شروطهم  وحسب  املختلفة،  العقدية  مذاهبهم  حسب  السقيم»، 

 !والتضعيف؟

  ا: نيً 
  عند تفسريهم لقوله تعاىل يف سورة احلشر: يقولون 

َاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا َواتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب» َ ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  َ   «َوَما آ
لقرآن، وحتذر من شدة العقاب يوم القيامة»  .أن: «اآلية تؤكد على عقوبة االكتفاء 

«املنهج غياب  توجههم  إن  خلدمة  اآلية  يوظفون  علماء  جعلهم  للقرآن،  تدبرهم  عن  العلمية»  ية 
سياقها، واستنبطو  من  حمدثيهم، فأخرجوا اآلية  عند  اليت صحت  ت السُّنة  عن مرو   ا املذهيب، دفاًعا 

ا من سلطان   .منها أحكاما ما أنزل هللا 

لقرآن    نصَّا تشريعيًّا؟! فأين نصت هذه اآلية، أو غريها، على عقوبة َمن اكتفى 
يف   وذلك  اهم،  عما  ينتهوا  وأن  هم،  آ فيما  الرسول  يطيعوا  أن  املخاطبني  مر  اآلية  سياق  إن 

 .مسألة حمددة تتعلق مبوضوع توزيع «الفيء»

أما عن قاعدة «العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب»، فال شك أن علماء «مرصد األزهر» 
ت يُفهم منها «اخلصوصية»  يعلمون جيًدا أن هذه القاعدة لي ست على إطالقها، فهناك كثري من اآل

وال ميكن تعميمها، أو يُفهم منها «العمومية» وال ميكن ختصيصها، حسب السياق الذي وردت فيه،  
ت اآلية «   » من سورة احلشر، وقوله تعاىل:٧ومن هذه اآل

َاُكْم َعنْ  َ ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  َ   ُه فَانتَـُهوا» «َوَما آ
 :وبرهان ذلك ما يلي

حول   واألنصار  املهاجرين  بني  نشب  خالفًا  أن  يعلم  اآلية،  فيه  وردت  الذي  للسياق  املتدبر  إن 
 :توزيع الرسول للفيء، فنزل القرآن يُبّني حقيقة هذا اخلالف، فقال تعاىل

اَر َواِإلميَاَن ِمْن « -    »حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهمْ  -  قـَْبِلِهمْ َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
ُدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا أُوتُوا« -    »َوال جيَِ
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  » َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِْم َخَصاَصةٌ « - 
 » فَأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحونَ  - َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه  « - 

ة السلف بقاعدة «العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب»، وأن فعل «اإليتاء»  فإذا سلمنا ألئم
ت «السُّنة النبوية» اليت مل تكن قد ولدت بعد، فهذا معناه  :ال يشمل فقط الفيء، وإمنا أيًضا مرو

«الس ت  مرو من  أُوتُوا»  ِممَّا  َحاَجًة  ُصُدورِِهْم  «ِيف  ن  األنصار  يتهمون  املهاجرين كانوا  نة  أن 
ُدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا أُوتُوا»  م «ال جيَِ النبوية»، لذلك نزل القرآن يدافع عن األنصار، ويبني أ

ت «السنة النبوية»، فهل هذا كالم يقبله املنطق السليم؟   !من مرو

للصدقات، فإذا إن املتدبر للسياق القرآين، يعلم أن املنافقني كان هلم موقف من توزيع رسول هللا  
 :رأوها توزع على غريهم طعنوا وملزوا، وهذا ما بينه هللا تعاىل يف سورة التوبة بقوله

الصََّدقَاتِ  « ِيف  يـَْلِمُزَك  َمْن  ُهْم  َرُضوا  -   َوِمنـْ َها  ِمنـْ أُْعطُوا  ُهْم   -   فَِإْن  ِإَذا  َها  ِمنـْ يـُْعَطْوا  َملْ  َوِإْن 
  »َيْسَخطُونَ 

ِمْن َفْضِلِه وَ «  ُ َسيـُْؤتِيَنا اهللَّ  ُ َوَرُسولُُه)، َوقَاُلوا َحْسبـَُنا اهللَّ  ُ ُهْم اهللَّ َ ُْم َرُضوا (َما آ َّ َّ ِإَىل  َوَلْو َأ َرُسولُُه، ِإ
  »اهللَِّ رَاِغُبونَ 

  توزيع الفيء يف سورة احلشر:  تدبر فعل «اإليتاء»، الذي ورد يف
ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه» *  َ   «َوَما آ

  ويف توزيع الصدقات يف سورة التوبة: 
ُ َوَرُسولُُه» *  ُهْم اهللَّ َ   «َما آ

  لتعلم أن قوله تعاىل خماطبا الصحابة:
َاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا»  َ ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  َ   «َوَما آ

ت «السنة النبوية» املذهبية، اليت مل تكن قد ولدت بعدال عالقة   .له مطلقا مبرو

  ا:لثً 
وبعد أن نقلوا عن الدكتور رءوف شليب أدلته العقلية اليت تثبت أن الذكر الذي تعهد هللا حبفظه 

 :ة..، قالوايشمل القرآن الكرمي والسُّنة النبوية املطهرة، وهم يعتربون أن القرآن والسنة مها الرسالة اخلامت

ا   - عز وجل    - إن هللا   « ا ويرعو قد تكفل حبفظ القرآن والسنة معا، فقيض للسنة رجاال حيفظو
ومرورا بعصر الصحابة والتابعني، إىل عهد   - صلى هللا عليه وسلم    - جيال بعد جيل، من عهد النيب  

لة اخلامتة، إىل أن يرث هللا  حبفظ الرسا  - عز وجل    - علماء احلديث واملصنفني، وهذا حتقيق لوعد هللا  
 » األرض ومن عليها
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فيا علماء «مرصد األزهر»: أال ختافون هللا، وأنتم تّدعون أنه سبحانه قيض لكل فرقة من الفرق  
ت «السُّنة النبوية» املذهبية، جيال بعد جيل حتقيقا «لوعد هللا   عز    - اإلسالمية رجاال حيفظون مرو

 ! إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها»؟حبفظ الرسالة اخلامتة،  - وجل 

املذهبية،  النبوية»  ت «السُّنة  مرو حفظ  مظاهر  وجدمت  اإلسالمية  الفرق  من  فرقة  أي  فعند  إذن 
هذا  بكذب  تشهد  املختلفة،  اإلسالمية  الفرق  عند  والتعديل،  واجلرح  احلديث،  كتب  وأمهات 

 ! االدعاء؟

بعد وفاة النيب وإىل عصر تدوينها، إذن فلماذا نشأ    مث إذا كان هللا تعاىل قد حفظ «السنة النبوية»
ها؟! أمل حتمل   ت السُّنة من الباطل الذي آ علم احلديث، وعلم اجلرح والتعديل؟! وهل ُحفظت مرو

ا إىل يومنا هذا ت السنة «اإلسرائيليات» اليت مازال املسلمون يعملون   ؟! مرو

ت   ا محلت «البيان النبوي» الذي حفظه  أليست عقوبة «الرجم» من مرو السنة، اليت تّدعون أ
هللا عن طريق املصدر الثاين للتشريع، إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، وهي ال أصل هلا يف كتاب 

 ! هللا؟

للتشريع،   ن  مبصدر  إليه  أوحى  قد  هللا  إن  هلم:  ويقول  قومه،  على  خيرج  أن  النيب  جيرؤ  هل كان 
وي القرآن  عقوبة يُفسر  القرآن  أحكام  عن  استقلت  اليت  األحكام  هذه  ومن  أحكامه،  ستكمل 

 ! «الرجم»؟

يف   قال  هللا،  أنه كالم  تدعي  الذي  القرآن  حممد: إن  له   وقال  قومه،  من  واحد  لو خرج  فماذا 
  مطلع سورة النور:

ٍت بـَيَِّناٍت لَّ  َ   َعلَُّكْم َتذَكَُّروَن»«ُسورٌَة أَنَزْلَناَها َوفـََرْضَناَها َوأَنزَْلَنا ِفيَها آ
يستكمل  أو  يبّينها،  من  إىل  حتتاج  ال  «البَـيَِّنات»  ت  اآل أن  نعلم  العريب  اللسان  أهل  وحنن 

 :أحكامها، ولذلك نسألك

يت عقوبة «الرجم»،   ا كالم هللا، على عقوبة «اجللد»، مث  كيف تنص اآلية القرآنية، اليت تقول إ
بوحي  الدماء،  فيها  ُتسفك  يف  اليت  بكالمك،  عنه  وعربَّت  سلوبك،  صغته  الذي  إنك  تقول  ٍن، 

الوقت الذي ال متلك الربهان اإلهلي على أن كالمك الذي نعرفه، ونعرف أسلوبه، وتعود على مساعه 
 !منك..، هو وحي يوحى؟

  ا: رابعً 
  يقولون:

ت اليت حتذر من خمالفته   ا جاءت    - صلى هللا عليه وسلم    - «أما اآل   - لتبني أن من خالفه  فإ
فقد ضل ضالال مبينا، ومصريه جهنم خالدا فيها، وله عذاب مهني، منها:   -صلى هللا عليه وسلم  

  :)٣٦قوله عز وجل يف سورة األحزاب (اآلية  

ُ َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َيُكوَن َهلُُم اخلِْريََ  ُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اهللََّ «َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اهللَّ
 .َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضَالًال مُِّبيًنا»
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  أقول:
ت عن معصيته وخمالفة أمره، كثرية، ولو كنت  ت اليت أمرت بطاعة الرسول، و ال شك أن اآل

حكمه،  أعيش مع علماء «مرصد األزهر»، ومع رسول هللا يف عصر الرسالة، ومل أمتثل إىل قضائه و 
  فقد كفرت برسول هللا وبرسالته، ألن هللا يقول:

  «َوَمن يـَْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضَالًال مُِّبيًنا» 
  ويقول تعاىل:

رًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب مُِّهٌني» َ  «َوَمن يـَْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه 

  هذه هي احلقيقة؟! ولكن هل 
  هل علماء وفقهاء ومشايخ املسلمني يعيشون اليوم مع رسول هللا يف عصر الرسالة؟! 

الستهزاء بدين هللا وبرسول هللا، واحلقيقة  هل هذا معقول  أهل اإلسالم  من تتهمون أعداءكم 
اليت مح تكم  املتخاصمة، ومرو التشريعية  أعطيتموهم مصادركم  ما أنزل أنكم أنتم الذين  لت أحكاًما 

ا من سلطان، ليستخدموها سالًحا ضدكم  ؟!هللا 

  هل اآلية القرآنية اليت حتدثت عن قضاء الرسول: 
ُ َوَرُسولُُه أَْمرًا» *    «ِإَذا َقَضى اهللَّ

بعد  الرسول،  الرواة إىل  ت» اليت نسبها  على «املرو احملدثني وحكمهم  قضاء  حجية  نفس  خذ 
 ؟ كٌل حسب مذهبه العقدي وشروطه يف اجلرح والتعديل والتصحيح والتضعيف  نوفاته بقرنني من الزم

ت   خذ مرو والغريب أن جند أن أئمة السلف واخللف، للفرق واملذاهب اإلسالمية، يقولون نعم، 
  :«السُّنة النبوية» املذهبية نفس حجية ما قاله الرسول وحكم به يف عصر الرسالة، ودليلهم على ذلك

ت»، وفصل الصحيح منها   »علم احلديث   جهابذة «أن   هم الذين قاموا بتنقية وغربلة هذه «املرو
 . عن الضعيف واملوضوع

  ا:خامسً 
تشري إىل كفري، وإن مل ُيصرحوا   م، مجال وتعبريات  لقد استخدم علماء «مرصد األزهر» يف بيا

م، ومنها قوهلم   :بذلك لفظًا كعاد
تباع كتاب تشريعي مستقل    - ١ مر الناس  وأما قوله: إننا لو حبثنا يف القرآن كله عن آية واحدة 

 ». ..، فهذا طعن يف القرآن وافرتاء عليه.غري القرآن مل جند 

  والسؤال:
  ! ؟الكذب إذن فما حكمهم على َمن طعن يف القرآن وافرتى عليه

هللا كما  «  - ٢ حيفظها  مل  السنة  ن:  ادعاؤه  من  وأما  جمردة  دعوى كاذبة  فهذه  القرآن؛  حفظ 
 . »الربهان واحلجة 
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  والسؤال:
  ! إذن فما حكمهم على َمن قال إن هللا حفظ القرآن ومل حيفظ السُّنة؟

فبطل «  - ٣ السنة  إىل  رجع  قبلها  إن  اليت  القرآنية  احلجج  ذه  وأمثاله  هذا  يصنع  فماذا  وبعد.. 
  » الدين اكتمل به دون السنة قوله، وإن مل يرجع، خالف القرآن بزعمه أن 

  والسؤال:
واكتفى  فما حكمهم على من خالف الرسول وأنكر ُسنتهم املذهبية،  إذن، وبناء على ما سبق، 

 ! لقرآن؟

«من  املقال:  بداية  يف  إليها  أشر  اليت  الفقرة  يف  قالوا،  عندما  أصال،  حكمهم  أصدروا  قد  م  إ
ضالال مبينا، ومصريه جهنم خالدا فيها»، يعين حكموا  فقد ضل    - صلى هللا عليه وسلم    - خالفه  

لكفر  .عليه 

شيخ األزهر على بيان علماء «مرصد األزهر»، ورضي حبكم علمائه،  فهل اطّلع فضيلة الدكتور 
ت السُّنة، اليت صحت عند أهل السنة واجلماعة، وحتديدا عند «األشعرية»،  وهو أن من خالف مرو

 ! ؟مصريه «جهنم خالدا فيها»

يُقّرون  م  أل الدنيا كلها،  فظائع  ارتكبت  وإن  حىت  «داعش»،  تكفري  األزهر  شيخ  رفض  لقد 
«مرتكب  أن  «داعش»،  ا  يقر  اليت  اإلميان،  أصول  من  أن  يعلم  فضيلته  أن  مع  اإلميان،  صول 

ديسمرب الكبرية كافر»، وهذا ما صرَّح به يف اللقاء املفتوح الذي ُعقد جبامعة القاهرة، يف األول من  
يستحلون ٢٠١٥ جعل «داعش»  الذي  هو  الكبرية كافر»،  أن «مرتكب  األصل،  هذا  إن  وقال   ،

عتبارها شعوً كافرة، حتكم بغري ما أنزل هللا  .دماء شعوب العامل 

إن   قالوا  من  السلف  أئمة  من  أن  وجد  العقدية،  واملذاهب  الفرق  أمهات كتب  إىل  ذهبنا  فإذا 
فرق   أعظم  من  به، «األشاعرة»  خمالفيهم  رمي  يف  وتسّرًعا  املسلمني،  تكفري  يف  غلوًّا  الكالم  أهل 

 . والسبب هو اخلالف العقدي املعروف واملشهور حول مسائل األمساء والصفات

العقدية،  مذاهبها  من  مذهب  وال  اإلسالمية،  الفرق  من  فرقة  منها  تسلم  مل  قضية «التكفري»  إن 
دا يعملون  مجيًعا  م  أل بدهي،  أمر  من وهذا  هلل  أثبت  من  فكافر  الدين»،  يف  منظومة «التفرق  خل 

دلة املذهب اليت مل تصح عند مذهب آخر،   الصفات ما نفته فرقة أخرى، وكافر كل َمن مل ُيسّلم 
 بغري حق. وعلى أساس هذا التخاصم العقدي ُسفكت الدماء

صحيحة،   غري  دعوى  له  املخالفني  تكفري  من  األشعري  املذهب  براءة  دعوى  الصراع  إن  ريخ  و
العقدي، حول مسائل األمساء والصفات اإلهلية، خري شاهد على ذلك، فهل اخلالف العقدي، بني 
الفرق واملذاهب اإلسالمية، الذي ينطلق من منظومة «التفرق يف الدين»، ليس من أكرب الكبائر، اليت  

 !وقعت فيها هذه الفرق، وهذه املذاهب العقدية؟

ظهور   نعطي  تعالوا  مجيعا  مث  ونتدبر  الدين»،  يف  «التفرق  منظومة  ونتجاهل  اخلالف،  هذا  إىل 
  كتاب هللا املعاصر لنا اليوم، فهل يعلم أئمة اخللف معىن قوله تعاىل:
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  «َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَأ»
 !وملاذا استخدم هللا تعاىل هذا التعبري: «َوَما َكاَن»؟

تعا هللا  يقتل  إن  الذي  هذا  يوجد،  أن  له  وما كان  املؤمن،  ُوجد  ما  أنه  للناس،  يُبني  أن  يريد  ىل 
مؤمًنا، إالّ يف حال «اخلطأ»، ألن صفة اإلميان ُتسلب متاما من القاتل الذي تعمَّد القتل، لقوله تعاىل  

  بعدها: 
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا فِ    يَها»«َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمِّ

  أما قوله تعاىل:
  «َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـتَـتَـُلوا» 

توجه  مث  نَـُهَما»،  بـَيـْ «فََأْصِلُحوا  بعدها:  قوله  بدليل  «اخلناقة»،  بداية  يف  االقتتال كان  هذا  فإن 
  اخلطاب إىل السلطة احلاكمة لتقوم بدورها جتاه املعتدي الباغي: 

  ا َعَلى اْألُْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي»«فَِإن بـََغْت ِإْحَدامهَُ * 
وهنا، ويف حالة البغي، تنتفي صفة اإلميان عمن قتل مؤمًنا متعمًدا، استنادا إىل اآلية احملكمة، اليت 

  :محلت هذه القاعدة العامة 
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا *   ِفيَها»«َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمِّ

إن «اخلوارج» فرقة من الفرق اإلسالمية، حسب تصنيف أمهات كتب امللل والنحل، ومع ذلك 
م خرجوا على خليفة املسلمني   هناك من أئمة السلف من كفروهم، وأخرجوهم من ملة اإلسالم، أل

 . »هـ٣٨« عليٍّ بن أيب طالب، وسفكوا الدماء عمًدا مع سبق اإلصرار والرتّصد، يف معركة النهروان 

خوارج  «داعش»  إن  يقولون  من  واجلماعة»  السنة  «أهل  فرقة  وفقهاء  علماء  من  هناك  واليوم 
متفق   حديث  يف  هلم  الرسول  وصف  إىل  استنادا  السنة»،  أهل  طوائف  من  طائفة  ا  أ العصر، «مع 

 :عليه بني البخاري ومسلم، فقال

قـَْوٌم   « الزََّماِن  آِخِر  ِيف  اْلَربِيَِّة،  َسَيْخرُُج  قـَْوِل  َخْريِ  ِمْن  يـَُقولُوَن  اْألَْحَالِم،  ُسَفَهاُء  اْألَْسَناِن،  َأْحَداُث 
فَإِ  الرَِّميَِّة،  ِمَن  السَّْهُم  َميُْرُق  الدِّيِن َكَما  ِمَن  َميْرُُقوَن  َحَناِجَرُهْم،  ُجيَاِوُز  َال  اْلُقْرآَن  َلِقيُتُموُهْم يـَْقرَأوَن  َذا 

 » .نَّ ِيف قـَْتِلِهْم َأْجرًا ِلَمْن قـَتَـَلُهْم ِعْنَد ِهللا يـَْوَم اْلِقَياَمةِ فَاقْـتـُُلوُهْم، فَإِ 

  يقولون إن قول الرسول: 
  «َميْرُُقوَن ِمَن الدِّيِن َكَما َميُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة» 

 .دليل على كفر هؤالء الدواعش اخلوارج، وخروجهم من ملة اإلسالم

، مع سبق اإلصرار والرتصد، كبرية من الكبائر تفعلها «داعش» كل يوم، إن القتل العمد بغري حق
ت البينات اليت نصت على كفرهم؟  !فلماذا ال تستطيع مؤسسة األزهر تكفريها، مع وضوح اآل
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إن مؤسسة األزهر ال تستطيع تكفري «داعش»، اليت تفسد يف األرض، وترتكب كبائر الدنيا كلها،  
تشري  مصادر  هلل  تنتمي وتشرك  اليت  الفرقة  أتباع  من  تعتربهم  ا  أل سلطان،  من  ا  هللا  أنزل  ما  عية 

افت هذه  صول اإلميان، وقد اتضح مما سبق  م أقروا  إليها، فرقة أهل السنة واجلماعة، وبدعوى أ
 .القاعدة، إذا نظر إليها من منظور مصيبة «التفرق يف الدين»

الفكري حملمد مشتهري، الذي يكتب على أساسه مقاالته، جند أنه يرى أن  فإذا ذهبنا إىل املشروع  
  كل الفرق اإلسالمية، واملذاهب العقدية اليت تفرعت عنها: 

  »رُِحونَ «ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا، ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم فَ 
م إىل تكفريه؟فهل هذا هو السبب الذي جعل علماء «مرصد األ  !زهر» يشريون يف بيا

إن التطرف الديين، والتخاصم املذهيب العقدي، واإلرهاب الدموي الذي أصبح ظاهرة تنذر خبطر 
ت املصدر الثاين للتشريع، الذي يّدعي أئمة كل   عظيم، ال سند له من كتاب هللا، وإمنا سنده مرو

أ الواحدة،  الفرقة  مذاهب  من  عقدي  مذهب  وكل  للقرآن، فرقة،  املفسرة  النبوية»،  «السنة  محل  نه 
ا دخل اجلنة، ومن عصاها دخل جهنم خالدا فيها  . واملكملة ألحكامه، اليت من عمل 

التدّين   هذا  على  وعلماؤها  الديين،  والتطّرف  لإلرهاب  األزهر  مؤسسة  ستتصّدى  فكيف  إذن 
 !«التفرق يف الدين»؟املذهيب، الذي يُظهر «الوسطية»، وهو ينطلق من منظومة التخاصم و

  

 القواصم التي قصمت ظهر المذاهب 

«معصية  بقوهلم  يقصدون  ماذا  أوالً  للناس  يبّينوا  أن  األزهر»  «مرصد  علماء  على  لقد كان 
امات اليت ذكروها يف سياق ردهم على املقال  الرسول»، و«خمالفة أمره»، و«إنكار ُسنته»، هذه اال

م»، بعنوان «السُّنة حقيقة قرآنية يف عصر  ٢٠١٥-٥-٢٢«املقال»، بتاريخ «الذي نشرته يل جريدة  
النبوة.. وبعدها اجتهادات أئمة»، مث ما الفرق بني معصية الرسول وخمالفة أمره وإنكار ُسنته، ومعصية 

م املذهبية؟  !احملدثني وخمالفة مذاهبهم العقدية والتشريعية وإنكار مرو

األ «مرصد  علماء  خالف  األمة لقد  ميثلون  أنفسهم  اعتربوا  عندما  العلمي  النقد  أصول  زهر» 
اإلسالمية، يعيشون مع رسول هللا يف عصر الرسالة، يعلمون من الذي أطاع الرسول ومن الذي عصاه 
ت القرآنية املتعلقة مبعصية الرسول على كل من خالف مذهب  وخالف أمره، مث نراهم يسقطون اآل

 . ي مل يكن قد ُولد بعدأهل السنة واجلماعة، الذ 

لقد خالف علماء «مرصد األزهر» أصول النقد العلمي، عندما جعلوا «السند الروائي» املذهيب، 
الذي إن صح عند مذهب مل يصح عند آخر، حاكًما على مقام النبوة، فتوافر شروط العدالة والضبط 

ي مل  احلديث أم  قال هذا  النيب  إذا كان  يقرر ما  الذي  هو  فيها  يف الراوي  مسألة احتارت  وهذه  ُقله، 
عقول جهابذة علم اجلرح والتعديل، ومع ذلك نراهم يصدرون أحكام التكفري على من يطعن يف هذا 

 .السند الروائي

  :أوًال 

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٣٣٣

  يقول علماء «مرصد األزهر»: 
«إن الذين يطعنون يف السنة إمنا يطعنون يف أخص خصوصيات هذه األمة وهو اإلسناد الذي ميز  

ه هللا به أ  .حلفظ كتابه وسنة نبيه» - ومل يكن يف أمة من قبل  - مة اإلسالم وأهلمها إ

  تدبر قوهلم:
ه»*   . «اإلسناد الذي ميز هللا به أمة اإلسالم وأهلمها إ

عتبار أين أمحل قدرًا من العلم بقواعد ما ُيسمى بعلم   احلقيقة أنين توقفت كثريا عند هذه اجلملة، 
أن   وشعرت  يقدموا احلديث،  أن  جيب  املختلفة،  الفرق  علماء  من  الكالم،  هذا  مثل  يكتبون  الذين 

م  :للمحاكمة بتهمة «التدليس والتلبيس» على عامة املسلمني، وذلك أل

ذا «اإلسناد»  سم «األمة اإلسالمية»، ويقولون إن هللا ميزها  عندما يتحدثون عن «اإلسناد» 
ه، هم يف احلقيقة ال يقصد ون «األمة اإلسالمية»، اليت ال وجود هلا أصال، وإمنا يقصدون وأهلمها إ
 .مذهبهم العقدي الذي ينتمون إليه

وال يصح قوهلم: إن كلمة األمة اسم مشرتك يطلق على اجلماعة من الناس الذين جيمعهم جامع، 
به    وهم قد مجعهم مذهب أهل السنة واجلماعة، ألن مصطلح «األمة اإلسالمية» عندما يُطلق يقصد

 .أمة النيب اخلامت حممد، عليه السالم، اليت تفرقت يف الدين، ومل يعد هلا وجود أصال

م جيعلون «احلديث» الذي  سم «األمة اإلسالمية»، فإ لذلك فعندما يتحدثون عن «اإلسناد» 
خذ يف ذهن السامع حجية إمجاع األمة اليت ال وجود هلا أصال  . صح يف مذهبهم، 

شي أحد  قام  عن  فإذا  دفاًعا  مظاهرات  يف  اخلروج  على  أتباعه  حيرض  حديثا  وروى  السلفية  وخ 
مذهبهم العقدي، فإن املتظاهرين سيخرجون يدمرون وحيرقون املمتلكات العامة واخلاصة، ويسفكون 
النبوية  السنة  وعن  اإلسالمية  األمة  وعن  اإلسالم  عن  يدافعون  م  أ يعتقدون  وهم  حق،  بغري  الدماء 

 . أو مذهب من مذاهبهاوليس عن فرقة 

كستان.. هذا التحريض الدموي دفاعا   لقد شهدت كثري من البالد، يف الصومال وأفغانستان و
أعداء  إن  ألتباعهم:  ويقولون  اإلسالمية»،  «األمة  عن  الدفاع  راية  ويرفعون  السلفية،  العقيدة  عن 

ئمون، فهيا اإلسالم يطعنون يف ُسنة نبيكم، ويريدون القضاء على أمتكم اإلسالمية  ، وأنتم صامتون 
 . إىل اجلهاد

أهل  فرقة  مذاهب  أحد  األشعري»،  إىل «املذهب  ينتمون  وهم  األزهر»،  علماء «مرصد  يت  مث 
النبوية،  السنة  يف  يطعنون  الذين  على  ردا  اإلسالمية»،  «األمة  سم  ويتحدثون  واجلماعة،  السنة 

 :فيقولون

تكون ك« أن  اإلسالمية  لألمة  يريدون  م  فقست إ األمد؛  عليهم  طال  حيث  قبلهم،  من  الذين 
م ونبذوا دينهم وراء ظهورهم، واشرتوا به مثنا قليال، فبئس ما يشرتون  ». قلو

ا   امات اليت ذكرها علماء «مرصد األزهر» يف الفقرة السابقة، خاطب هللا  املكذبني من إن اال
  :، فقال تعاىل»الذين أوتوا الكتاب«
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ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَتـُبَـيِّنـُنَُّه لِلنَّاِس َوَال َتْكُتُمونَهُ َوِإْذ   «  ُ   - فـَنَـَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِهْم    -   َأَخَذ اهللَّ
 » فَِبْئَس َما َيْشَرتُونَ  -  َواْشَرتَْوا ِبِه َمثًَنا قَِليًال 

نبذوا الكتاب «َورَاَء ظُُهورِِهْم َواْشَرتَْوا ِبِه َمثًَنا ومل ينص هللا تعاىل على عقوبة يف الدنيا هلؤالء الذين  
  .قَِليًال»، قال فقط «فَِبْئَس َما َيْشَرتُوَن»

عشرات   محلت  فقد  النبوية»،  «الُسنة  سم  احملدثون  ومسها  اليت  املذهبية،  الرواة  ت  مرو أما 
ن حاول أن يطعن يف صحة ما حكموا بصحته من هذه املرو

َ
ت مل  . ت بدعوى إنكار السنة العقو

نكار السنة يف ْمجع عام، وأشار أحدهم إىل  م  إن علماء «مرصد األزهر» لو جاؤوا مبن يتهمو
م »منكروا السنة «املتهمني قائال: هؤالء هم     :فانظروا أيها اجلمع الغفري ماذا تريدون أن نفعل 

م وهم يكّربون لسمعنا َمن يقول: «تكبري»، مث يندفع هذا اجلمع حنو املتهمني   . ويقتلو
 .هذه هي الثقافة الدينية اليت تربوا عليها، ثقافة اجلهل والتخاصم املذهيب والتقليد األعمى

  مث يقول علماء «مرصد األزهر»:
«وما كان ضالل األمم السابقة وحتريفهم لكتبهم إال لفقدهم ما حبا هللا به من حفظ اإلسناد، 

دم شطر الدين؛ فنضل وحنرف ونغري ونبدل كل فهل املقصود أن نكون مثل الذي ن من قبلنا، فنرتك و
 » ما ليس له تفصيل يف القرآن

  القاصمة: * 
امسها  أصال  متهافتة  قاعدة  على  لكتبهم  وحتريفهم  السابقة،  األمم  ضالل  أقاموا  انظر كيف 

يديهم، مث موا من يطعن    «اإلسناد»، الذي ال حجية له يف دين هللا، وإمنا حجيته عند من صنعوه  ا
دم شطر الدين، يعين كافر  . فيه 

  ا: نيً 
عن   م  ملرو قدسية  إعطاء  أرادوا  احملدثني  أن  له،  هللا  حفظ  ومسألة  بدعة «اإلسناد»،  أصل  إن 
فقالوا إن الرواة الذين   نقلوا القرآن،  والقرّاء الذين  نقلوا احلديث،  بني الرواة الذين  عالقة  إجياد  طريق 

ـ «سند الرواة»، هم الذين نقلوا القرآن بـ «سند القراء»، فإذا طعّنا يف احلديث فهذا نقلوا احلديث ب
 . معناه أننا نطعن يف القرآن ألن الناقل هلما واحد

ت الذكر  ا متس ملة الوحدانية، وتنزيه هللا عن أن يكون حفظه آل وهذه هي مصيبة املصائب، أل
ت السنة، ا ا مل ُحتفظ حىت من الذين نقلوها، وال  احلكيم قد مشل أيًضا حفظ مرو ا أ ليت تشهد بذا

 .من الذين دّونوها

إن على أئمة وعلماء وشيوخ الفرق اإلسالمية جمتمعني، أن يعلموا أن أقصى ما ميكن أن يتوصل 
إليه علم اإلسناد هو إثبات صحة ما نَسبه الرواة إىل الرسول، وهو أمر مشكوك فيه أصال، ولذلك  

ا «ظنية الثبوت» عن رسول هللا، أما دين هللا فال تثبت حجية نصوصه جندهم   م  يصفون مرو
 .بصحة السند إىل الرسول، وإمنا بصحة النسبة إىل هللا تعاىل
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٣٣٥

إن صحة النسبة إىل هللا تعاىل حتتاج إىل برهان من هللا، وليس من احملدثني، وهذا الربهان ال ميلكه 
مت وإمنا  تيه علم «اإلسناد»،  ال  إهلي،  وحي  هذه «األحاديث»  أن  على  الدالة  اإلهلية»  لكه «اآلية 

 ؟!الباطل من بني يديه وال من خلفه، فأين هذا الربهان  أهل احلديث

إن الدراس لعلم احلديث يعلم أن «السند الروائي» أخذ ينمو وينمو، حىت توقف عند عصر تدوين 
بعد ما يزيد عن قرنني من الزمن من وفاة النيب، عليه السالم،    احملدثني وعلماء اجلرح والتعديل لكتبهم،

 ؟!فلماذا مل يتوقف «السند الروائي» عند خليفة املسلمني األول

سم اخلالفة اإلسالمية، ويف هذه   ملاذا مل يُدّون خليفة املسلمني األول «األحاديث» حتت إشرافه 
ً واحًدا للحديث، احلالة ما كان لعلم احلديث أن يولد أصال؛ ألن امل  سلمني كانوا سريثون مجيًعا كتا

 ؟!بسند خليفة املسلمني أيب بكر الصديق، صاحب النيب يف الغار

  القاصمة: * 
لقد غاب عن أئمة السلف واخللف هذه احلقيقة اإلميانية، فأ عندما أريد االستدالل بكالم هللا  

تعاىل، وأقرأ اآلية مباشرة من املصحف ، دون إسنادها إىل أحد من البشر، ولو كان أقول: قال هللا 
الرسول نفسه، ألن الذي حيتاج إىل «سند» هو الشيء املائل الذي ال يقوم إال به وإال وقع، وكالم  

 .هللا تعاىل ال حيتاج إىل َمن يسنده

  ا:لثً 
  يقول علماء «مرصد األزهر»: 

لقرآن هو صاحب الُسنة، الصادق    املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى؟!«أليس الذي أخرب 
  أليس رواة القرآن هم رواة السنة من خري القرون وخرية األجيال؟!

 ؟! فلماذا يقبل منكرو السنة رواية الصحابة والتابعني للقرآن ومل يقبلوها يف السنة 

  أقول:
وعرفوه به، ا منه  اعتادوا مساعه  الذي  بكالم غري  قومه  على  املصدوق  الصادق  موه  عندما خرج 

لضالل والغواية، فنزل القرآن يُبّني هلم أن الذي نطق به الرسول ليس من كالمه، وإمنا هو كالم هللا  
 :الذي أوحاه إليه عن طريق جربيل عليه السالم، فقال تعاىل

َهَوى  َوالنَّْجمِ « َغَوى  -   ِإَذا  َوَما  َصاِحُبُكْم  َضلَّ  اْهلََوى  -   َما  َعْن  يـَْنِطُق  َوْحٌي   -   َوَما  ِإالَّ  ُهَو  ِإْن 
 »َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى -  يُوَحى

إذن فنحن أمام شخص عرفه قومه وصاحبوه، وعرفوا أسلوب كالمه، وعندما اصطفاه هللا رسوًال، 
م مل لضالل واجلنون، أي أ موه   يوجهوا إليه هذا  وقال هلم أ رسول هللا، وتلى عليهم كتاب هللا، ا

ام لقرآن، وقال إنه كالم هللا، الذي نزل به جربيل عليه السالم: «َعلََّمُه َشِديُد اال ، إال عندما نطق 
 :اْلُقَوى»، وقال يف موضع آخر

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٣٣٦

، ُمَصدِّقًا لِّ  « ِِْذِن اهللَِّ َما َبْنيَ يََدْيِه، َوُهًدى َوُبْشَرى  ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّا جلِِّْربِيَل، فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلِبَك 
 » لِْلُمْؤِمِننيَ 

خرج   الذي  الكالم  بسبب  واجلنون كان  لضالل  الرسول  ام  ا إن  يقول:  أن  مسلم  جيرؤ  فكيف 
 ؟! على لسانه، سواء كان كالمه املعروف لقومه، أو كالم هللا الذي أوحاه إليه

لرد على الطعن املوجه لنبوة الرسول، والضمري «هو»،  إن السياق القرآين آلية سورة النجم، بدأ  
  الوارد يف قوله تعاىل: 

  «ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى»* 
بكالم  يشري إىل كالم هللا وليس إىل كالم الرسول، فما عالقة كالم هللا، الذي تعهد هللا حبفظه، 

سم   «السنة النبوية»، لتأخذ قدسية يف قلوب رواة الفرق اإلسالمية املختلفة، اليت ومسها أئمة السلف 
 ؟! أتباعها

  أين هم رواة السنة، الذين قال علماء «مرصد األزهر» عنهم بعد ذلك: 
لقسط يف حفظه وصيانته وروايته»   «الذين اسرتعاهم هللا على الكتاب فكانوا أمناء وشهداء 

 ؟! وإىل أي فرقة من الفرق اإلسالمية ينتمون

  صد األزهر» بعدها: مث كيف يقول علماء «مر 
واألولوية  الصدارة  جعل  يف  اختلف  وإن  واحًدا،  والرواية  والتثبت  احلفظ  يف  منهجهم  يكن  «أمل 

 ؟! للمصدر األول للدين وهو القرآن، إال أنه مل يهمل املصدر الثاين وهو السنة»

  أين هي بصمات هذا املنهج الواحد يف احلفظ والتثبت؟!
فرتاء الكذب على هللا، فيقولون بعدهالذلك مل يكن غريًبا على  امي    : علماء «مرصد األزهر» ا

جمردة من الربهان « حيفظها هللا كما حفظ القرآن؛ فهذه دعوى كاذبة  مل  ن: السنة  وأما ادعاؤه 
 ؟!واحلجة، فما دليله على ذلك

  القاصمة: * 
حفظ   هللا كما  حيفظها  مل  السنة  الدليل «أن  عن  يسألونين  م  خبمسة  إ هلم  جئت  وقد  القرآن»، 

علماء  يرى  ال  فكيف  السنة»،  رواة  هم  القرآن  رواة  «إن  بدعة:  افت  و ذلك،  بيان  يف  مقاالت 
«مرصد األزهر» الفرق بني كالم هللا وكالم الرواة، وقد وصل القرآن إلينا بطريق واحد حمفوظ حبفظ  

ت السنة فوصلت إلينا من خالل آالف الطر   !!ق املذهبية؟هللا له، أما مرو

  ا: رابعً 
  يقول علماء «مرصد األزهر» عن حفظ هللا للسنة، ردا على قويل إن هللا مل حيفظها:

َّ َلُه َحلَاِفظُوَن)، حيث اقتصر فهمه على أن   َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ «رمبا هو يستند إىل قوله تعاىل: (ِإ
لكرمي» فقط، واحلقيقة أن ما وعد هللا به من حفظ الذكر ال املراد بكلمة الذكر يف اآلية هو «القرآن ا
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٣٣٧

يقتصر على القرآن وحده، بل املراد به شرع هللا ودينه الذي بعث به رسوله صلى هللا عليه وسلم، وهو 
 »أعم من أن يكون قرآ أو ُسنة 

  انظروا إىل هذا التعريف اهلالمي للذكر: 
ً أو ُسنة «شرع هللا ودينه الذي بعث به رسوله صلى هللا  »؟  عليه وسلم، وهو أعم من أن يكون قرآ

التشريع  مصادر  أن  الكبري،  قبل  منهم  الصغري  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  أتباع  املسلمون،  يعلم 
ً أو ُسنة»، أما  الرئيسية «كتاب وُسنة»، وال يعلمون شيئا عن هذا «الشرع األعم من أن يكون قرآ

 :هم خنبة من العلماء، فقالوا «الذي يعلم هذا «الشرع األعم

وردت  « فقد  القرآن،  يف  وردت  اليت  الذكر  معاين  تعدد  جندها  املتخصصة  الكتب  إىل  رجعنا  وإذا 
يت مبعىن القرآن، ومبعىن الرسالة  كلمة (الذكر) يف القرآن اثنني ومخسني مرة، وهلا معان كثرية؛ فهي 

ذكرة، ومبعىن الشرف، ومبعىن العبادة... إخل، ويف ذلك  والشريعة، ومبعىن احلفظ، ومبعىن السنة، ومبعىن الت
  نقل صاحب كتاب «بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز» عن أحد العلماء قوله:

 »«ذكر هللا الذكر يف القرآن على عشرين وجها، وفيها الذكر مبعىن رسالة الرسول

 :ملعىن املناسب هلم، فقالواوبعد بيان املعاين املتعددة للذكر، خرجوا علينا 

  إذن فاملعىن املناسب للذكر يف قوله عز وجل: «
َّ َلُه َحلَاِفظُونَ « َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ   »ِإ

بصفة عامة، مبا يف ذلك الكتاب والسنة، وذلك أن    - صلى هللا عليه وسلم    - هو رسالة الرسول  
ليقول شيئا من عنده:   -صلى هللا عليه وسلم    -  يكن النيب  القرآن والسنة وحي من هللا عز وجل، ومل

أن   مع  السنة  حبفظ  يتكفل  وال  القرآن،  حبفظ  تعاىل  هللا  يتكفل  فلماذا  يُوَحى)  َوْحٌي  ِإالَّ  ُهَو  ِإْن   )
 ؟!كليهما وحي من عنده سبحانه وتعاىل

أ شخصيا ال أعلم ماذا لقد استبدلوا مجلة «الشرع األعم» جبملة «الرسالة بصفة عامة»، واحلقيقة  
يقصدون بقوهلم «بصفة عامة»، وال أعلم حدود هذه الرسالة اليت تعدى حمتواها «الكتاب والُسنة»،  

 . وال أعلم مرجعية هذه الرسالة كي أطلع عليها

  مث ينقلون عن ابن حزم قوله: 
فهو   - وجل  عز    - «وال خالف بني أحد من أهل اللغة والشريعة يف أن كل وحي نزل من عند هللا  

 »له بيقني  - عز وجل  - ذكر منزل، فالوحي كله حمفوظ حبفظ هللا 

  القاصمة: * 
ت»   فهل قضيتنا يف حفظ هللا للوحي أم يف هل هذا الوحي احملفوظ ميكن أن يتحول إىل «مرو

 !مذهبية، إن صّحت عند مذهب مل تصح عند آخر؟ 

جعل الذين  الرواة  فنشكر  هللا،  إىل كتاب  ننظر  أن  مجيًعا،  يكفينا  الناس  إىل  نقله  يف  سبًبا  هللا  هم 
 .حمفوظًا حبفظ هللا له، دون أن متّسه بصمات الرواة العقدية والتشريعية 
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ا العقدية  ت «السنة»، على مستوى الفرق اإلسالمية كلها، وإىل انتماءات روا مث ننظر إىل مرو
علم رفض  أو  قبول  يف  سببا  االنتماءات  هذه  وهل كانت  م،  والتشريعية،  ملرو والتعديل  اجلرح  اء 

 .وعندها سنعلم كيف قصمت القاصمة ظهر املذهبية 

  ا:خامسً 
مذهبه  حسب  احملدثون كٌل  يُدّونه  وحي «الكتاب»،  عن  مستقال  إهليا  وحيا  ليس  إن «الذكر»، 

  املنزل: العقدي، وشروطه يف اجلرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف، وإمنا هو اسم من أمساء الكتاب 
  ًدى لِّْلُمتَِّقَني» هُ «َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ۛ ِفيِه 

ا، ومن هذه الصفات   :الذي حيمل صفة من صفاته اليت يُعرف 

 »القرآن: «ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَومُ 

 » َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني َنِذيرًاالفرقان: «تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى 

 » النور: «َ أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُوراً ُمِبيناً 

 »الذكر: «َوَهَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك أَنَزْلَناهُ 

  وهذا ما بيّنه هللا تعاىل بقوله: 
الَِّذيَن َكَفرُ  َعزِيٌز  «ِإنَّ  َلِكَتاٌب  َوِإنَُّه  َجاَءُهْم  َلمَّا  لذِّْكِر  ِ ِمْن   - وا  َوال  َيَدْيِه  َبْنيِ  ِمْن  اْلَباِطُل  ْتِيِه  َ ال 

 »َخْلِفِه تَنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِيدٍ 

 »َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكرِ  -  وقوله تعاىل: «ص

 » ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمنيَ وقوله تعاىل: «َوَما َتْسَأُهلُْم َعَلْيِه ِمْن َأْجرٍ 

ُ إِلَْيُكْم ِذْكرًا ِت اهللَِّ ُمبَـيَِّناتٍ  -  وقوله تعاىل: «َقْد أَنَزَل اهللَّ َ  » رَُّسوًال يـَتـُْلو َعَلْيُكْم آ

حىت أعداء الرسول كانوا يعلمون أن الذكر اسم من أمساء الكتاب، وليس مصدرا تشريعيا مستقال 
 :عنه، فقالوا

  َ أَيـَُّها الَِّذي نـُّزَِل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن»«
  وقال تعاىل: 

ُعوا الذِّْكَر َويـَُقولُوَن ِإنَُّه َلَمْجُنونٌ  َْبَصارِِهْم َلمَّا مسَِ ِ َوَما ُهَو ِإالَّ    -   « َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيـُْزلُِقوَنَك 
 »ِذْكٌر لِْلَعاَلِمنيَ 

  هل اللسان العريب، و علماء وفقهاء املسلمني: فيا أ
ت «السنة»، اليت مل تولد  جلنون عندما مسعوا منه «الكتاب»، ومرو م الكافرون الرسول  هل ا

ا؟  !بعد، وأشياء أخرى مل يشر هللا تعاىل إليها يف كتابه، وإمنا أوحى إليكم 

 :إن الظامل سيعض على يديه يوم القيامة ويقول
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٣٣٩

َتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال  َ لَ « َخِليًال    - يـْ  ً ْذ ُفال َأختَِّ َتِين َملْ  َلَقْد َأَضلَِّين َعْن الذِّْكِر   - َ َويـَْلتا لَيـْ
 »بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلِإلنَساِن َخُذوالً 

ت «السنة»، وأشياء أخرى، كٌل فهل كان هذا الظامل يعلم، أن «الذِّْكِر» يعين «الكتاب»،   ومرو
نية والبهائية وغريمها،  حسب الفرقة أو املذهب العقدي الذي ينتمي إليه؟! إذن فلماذا ُتكّفرون القاد
ووالية  العقدية،  مذاهبهم  شرعية  على  األخرى»  وهذه «األشياء  ت «السنة»،  مبرو يستدلون  عندما 

نية؟  ! أئمتهم الر

  القاصمة: * 
لذكر حتديدا، بقوله تعاىللقد جاء    : القرآن بعدها يكذب ادعاءاتكم، ويبني املقصود 

َ َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً «  » َوقَاَل الرَُّسوُل 

  ا: سادسً 
إن منهج التفكري العلمي، يفرض على علماء املسلمني عند حديثهم عن طاعة الرسول ومعصيته، 

عتبارهم يعيشون مع رسول هللا يف عصر الرسالة، فإن مل يفعلوا ذلك، إذن فهم يفرتون   أن يتحدثوا
أحاديث  قسموا  الذين  احملدثني،  وطاعة  الرسول  طاعة  بني  يساوون  م  أل الكذب،  ورسوله  هللا  على 

  :الرسول كٌل حسب رؤيته املذهبية، على النحو التايل
صحيح«  -  مقطوع  -   مرسل  -   موصول  -   موقوف  -  مرفوع  -   ضعيف  -   حسن  -   حديث 
 .موضوع -  مضطرب - منكر -  شاذ -  غريب -  مدلس -  معلق  -  معضل -  منقطع

وطبعا كل هذه األنواع تنقلب رأًسا على عقب عند مذهب آخر، فيجعل الصحيح ضعيًفا، وجيعل  
صحيًحا الشيخ   الضعيف  وموسوعة  ذلك،  على  شاهد  خري  احلديث  وأمهات كتب  وهكذا،   …

ديثية، اليت صحح فيها ما ضّعفه أئمة السلف، وضعف ما صححوه، مث جاء الشيخ حسن  األلباين احل 
األلباين،   تناقضات  يف  وكتب كتًبا  والتضعيف،  التصحيح  يف  األلباين  منهج  فهدم  السقاف  علي  بن 

 ! طاعة الرسول وسط هذه املنظومة احلديثية اهلالمية؟ قتتحق فأين  

  قاصمة القواصم: * 
واحدة يف كتاب هللا حتدثت عن طاعة الرسول أو عن معصيته، إال وكانت ختاطب  إنه ال توجد آية 

 !املعاصرين للرسول فقط، فكيف يُطاع الرسول وهو ميت؟

 :مثال: قوله تعاىل يف سورة النور عن صفات املؤمنني

هللَِّ َوَرُسولِِه، َوِإَذا َكانُوا َمَعهُ « ِ َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا    »  َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع ملَّْ َيْذَهُبوا َحىتَّ َيْسَتْأِذنُوهُ ِإمنَّ
  إىل أن قال تعاىل:

َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ «  »فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

  القرآنية:إن أئمة السلف وعلماء اخللف، يستقطعون هذه اجلملة 
َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم»   «فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
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على  ا  يسقطو مث  َجاِمٍع»،  أَْمٍر  «َعَلى  هللا  رسول  مع  الذين كانوا  خياطب  الذي  سياقها  من 
 .م مبعصية الرسول وخمالفة أمرهاملخالفني ملذاهبهم، بعد قرون من وفاة النيب، ويتهمو 

فيا من تقولون إن رواة القرآن هم رواة السنة، وإن حفظ هللا للقرآن قد مشل حفظ السنة وحفظ 
م  مصادرها الثانية للتشريع، أال تتقون هللا يف دينكم، ويف املسلمني الذين يتبعون مذاهبكم، ويظنون أ

 ! «اآلية القرآنية»، احملفوظة حبفظ هللا هلا؟يتبعون «السنة النبوية»، اليت محلتها نصوص 

مشروعي الفكري ال خياطب فرقة من الفرق اإلسالمية، وإمنا خياطب أتباع الفرق مجيعهم،   إن*  
فلو أن علماء «مرصد األزهر» أرادوا الرد على املقاالت اخلمسة، أرجو أن يكون رّدهم موضوعًيا على  

  األشعرية». أهل السنة واجلماعة «مشروعي الفكري، وليس دفاًعا عن فرقة 
  

 معتزليًا وال إباضيًا ا وال  ا وال شيعيً ليس سنيً  البيان النبوي

 : ملا جاء يف بيان علماء «مرصد األزهر» من شبهات، والرد عليها، قالوا يف رّدهمواستكماًال 

  :أوًال 
السنة   وأن  للتشريع  الوحيد  املصدر  هو  القرآن  ن  زعمه  عن  الثاين  «أما  املصدر  ليست  النبوية 

طل؛    –صلى هللا عليه وسلم    –للتشريع وإمنا هي تفعيل الرسول   للنص القرآين …اخل، فهذا زعم 
 - صلى هللا عليه وسلم    - أنزل القرآن الكرمي هداية بينة، ومعجزة لرسوله    -سبحانه وتعاىل    - فاهلل  

قية، مث أعطاه السنة مفصلة للكتاب وشارحة له كما قال عز وجل: (وأنزلنا إليك الذكر لتبني    هرة 
ليا لكتاب هللا تعاىل، تؤخذ منها العقائد   للناس ما نزل إليهم)، فكانت السنة أصال من أصول الدين 

  واألحكام واألخالق، وغري ذلك»
  :قوهلم «مث أعطاه السنة مفصلة للكتاب وشارحة له» - ١

  والسؤال:
اإلسالمية  الفرق  من  فرقة  أي  للقرآن    عند  املفصلة  النبوية»  محل «السنة  الذي  الكتاب  هذا  جند 

 ؟! والشارحة له، بني مئات كتب التفسري املوجودة يف املكتبة اإلسالمية 

النبوية»،  «السنة  بيان  يف  م  مؤلفا هلم  لتكون  هللا،  رسول  من  أوىل  واحملدثون  املفسرون  فهل 
مسه، حمفوظ   حبفظ هللا له، يستقي منه املسلمون مباشرة ُسنته، وصاحب السنة نفسه ليس له مؤلف 

  ؟! بعيًدا عن إشكاليات «السند الروائي» املذهيب
الكرمي»    - ٢ للقرآن  النبوي  التفسري  من  املسند  األزهر» كتاب «الصحيح  علماء «مرصد  يقرأ  أمل 

ي قال يف  للشيخ أِىب حممد السيد إبراهيم بن أيب عمة، حتقيق ومراجعة الشيخ مصطفى العدوي، الذ
ألثر الصحيح»؟ لسنة الصحيحة و  ! مقدمته: «لذلك فقد راودتنا فكرة تفسري القرآن 
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ألثر  لسنة الصحيحة و إذن حىت عصر هذا، مل يكن هناك كتاب يُعتمد عليه يف «تفسري القرآن 
كان ألمهات    الصحيح»، وهذا ما يثبته فعال الواقع، فلو كان النيب، عليه السالم، قد فّسر القرآن، ما

 ؟!كتب التفسري أن تولد أصال، فمن جيرؤ أن يُفسر القرآن بعد تفسري النيب

  مث قال الشيخ مصطفى العدوي:
النيب   فسرها  اليت  ت  اآل تفسري  وصورته  آخر  تضييقا  العمل  نطاق  نضيق  أن  رأينا  فقد  «لذلك 

ت اليت فسرها النيب بقوله قليلة حمصورة»  .صراحة، واآل

  يخ:تدبر قول الش
ت اليت فسرها النيب بقوله قليلة حمصورة»    «واآل

  مث قال بعدها:
جبمع  خريا  هللا  جزاه  فقام  عمة،  أيب  إبراهيم  بن  سيد  هللا  يف  أخينا  إىل  العمل  ذا  «فعهد 
ت، وقام بتحقيق هذه األحاديث وانتقاء الصحيح منها وترك   ا رسول هللا اآل األحاديث اليت فسر 

 ما سواه»

  .حىت عصر هذا، مل ينته احملققون من انتقاء الصحيح من «السنة النبوية» وترك ما سواهإذن  
وإذا كان علماء «مرصد األزهر» قد قالوا يف رّدهم على رفضي حجية املصدر الثاين للتشريع:   - ٣

  «مث أعطاه السنة مفصلة للكتاب وشارحة له، كما قال عز وجل:
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَْيِهمْ َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك «   »الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ

واألحكام   العقائد  منها  تؤخذ  تعاىل،  هللا  لكتاب  ليا  الدين  أصول  من  أصال  السنة  فكانت 
  فإن الشيخ مصطفى العدوي قال أيضا يف مقدمة هذا الكتاب: ، واألخالق، وغري ذلك

  رمي»«الصحيح املسند من التفسري النبوي للقرآن الك* 
وألّن القرآن نزل على رسول هللا، فال شك أنه عليه السالم أعلم الناس بتأويله فعليه أنزل، وبلسانه  

  تلي، وبسنته فسر، قال هللا تعاىل: 
هللا  رسول  فسنة  يـَتَـَفكَُّروَن»،  َوَلَعلَُّهْم  إِلَْيِهْم  نـُّزَِل  َما  لِلنَّاِس   َ لِتـَُبنيِّ الذِّْكَر  إِلَْيَك  تفسري   «َوأَنَزْلَنا  كلها 

 » للقرآن، وبيان ملعانيه وألفاظه وأحكامه

ما  هو  العدوي،  الشيخ  قاله  والذي  األزهر»،  علماء «مرصد  قاله  الذي  هذا  أن  للنظر  والالفت 
تعود على قراءته ومساعه من علماء الفرق واملذاهب اإلسالمية املختلفة، عرب قرون مَضت، والذي 

 :لتفسري، والربهان على ذلك هوليس له واقع مشاهد يف أمهات كتب ا

الذين   والعلماء  الكرمي»،  للقرآن  النبوي  التفسري  من  املسند  «الصحيح  مؤلف كتاب  بذل  لقد 
املتعلقة  الثمار  هذه  على  نتعرف  فتعالوا  مثاره،  جنوا  حىت  جهدا كبريا  موضوعه،  إجناز  على  ساعدوه 

 :بسورة البقرة وحدها كمثال 
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» البقرة  سورة  ت  آ عدد  «  »٢٨٦إن  سبع  فقط  فيها  ٧آية،  وردت  اليت  هي  منها  ت  آ  «
 :أحاديث صحيحة مرفوعة إىل النيب، «طبعا حسب شروط علماء أهل السنة»، وهي

َن السَّمَ   - أ نُوا اِء ِمبَا َكا «فـََبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغْريَ الَِّذي ِقيَل َهلُْم فَأَنَزْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزًا مِّ
 ) ٥٩يـَْفُسُقوَن» (البقرة 

«وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا…   - ب
 ) ١٤٣اآلية» (البقرة 

َياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم… اآلية»  - ج َلَة الصِّ  ) ١٨٧(البقرة «ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ

 ) ١٩٦«َوأَِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة هللَِِّ فَِإْن ُأْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِي.. اآلية» (البقرة  - د

َيْطُهْرَن  «َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِيف اْلَمِحيِض َوَال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ    - هـ
ُ ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِ   )٢٢٢يَن» (البقرة فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اهللَّ

 )٢٣٨«َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا هللَِِّ قَانِِتَني» (البقرة  - و

ُ َال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم» (البقرة  - ز ُ الرَِّ َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َواهللَّ  )٢٧٦«َميَْحُق اهللَّ

اإلسالمية  الفرق  عند  التفسري،  أمهات كتب  إىل  يذهب  مث  السبع،  ت  اآل هذه  يتدبر  الذي  إن 
ت امل رفوعة إىل النيب، سيصل إىل هذه  املختلفة، ليقف على تفسريها النبوي، الذي ورد يف أصح املرو

 :النتيجة 

القرآين،   النص  ذات  من  املستنبطة  ألدوات  القرآن  يفهمون  املسلمني  السلف  علماء  ترك  لو  أنه 
ت» املذهبية،  ت السبع بعيدا عن كل هذه «املرو ويف مقدمتها «اللسان العريب»، لفهموا هذه اآل

اليت يستخدمها األعداء يف ضرب اإلسالم واملسلمني،  اليت سيجد القارئ فيها من السهام املسمومة  
  .»، كما سيجد من الفتاوى ما ُحيّلون به احلرام، خيجل املسلم من نشرها٢٢٢خصوصا اآلية «

إذا كان هللا تعاىل قد أعطى رسوله حممدا، عليه السالم: «السنة مفصلة للكتاب وشارحة له،    - ٤
  كما قال عز وجل:

َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَْيِهمْ «   »َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ
واألحكام   العقائد  منها  تؤخذ  تعاىل،  هللا  لكتاب  ليا  الدين  أصول  من  أصال  السنة  فكانت 

 ؟!واألخالق، وغري ذلك»، أليس من املفرتض أال حيتاج البيان النبوي إىل من يبينه

قد أعطى رسوله حممدا، عليه السالم: «السنة مفصلة للكتاب وشارحة له»،  وإذا كان هللا تعاىل  
  فلماذا احتاجت السنة الشارحة للكتاب إىل شرح املفسرين واحملدثني والفقهاء هلا؟!

ت الكتاب وأحكامه *   ؟! فما أمهية كل هذه الكتب بعد بيان النيب وشرحه آل

إن   قلتم:  الذين  أنتم  األزهر»،  «مرصد  علماء  ومعجزة   بينة،  هداية  الكرمي  القرآن  «أنزل  هللا 
  لرسوله»، وأنتم الذين قلتم:

  «مث أعطاه السنة مفصلة للكتاب وشارحة له» 
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ته وأحكامها، مث حيفظ هللا «الكتاب»،  فهل يُعقل أن ينزل هللا كتا ال يُفهم إال بشرح النيب آل
ة شفاهة، عرب قرن ونصف القرن من الزمن، على ويرتك بيان النيب يتداوله رواة الفرق واملذاهب املختلف

  ؟!أقل تقدير، إىل أن جاء عصر تدوينه
حدوده    - ٥ يعلم  الذي  الكرمي،  القرآن  هو  الذي  املنزل،  «الكتاب»  حجية  بني  تساوون  كيف 

ت» الفرق اإلسالمية املتصارعة، اليت مل ُجيمع  وعدد سوره كل مسلم على هذه األرض، حبجية «مرو
 ؟!علماؤها حىت اليوم، على حدود املقطوع منها بصحته

يومنا   إىل  الرسالة  عصر  منذ  املسلمون،  ورثه  الذي  املنزل،  حجية «الكتاب»  بني  تساوون  كيف 
م املذهبية على   هذا، حمفوظا حبفظ هللا له، لذلك مل يستطع رواة الفرق اإلسالمية أن يضعوا بصما

تُ  مل  اليت  ت»  وبني «املرو م  نصوصه،  بصما عليها  الرواة  وضع  أن  بعد  إال  الكتب  أمهات  يف  دّون 
 ؟!املذهبية 

وهو   اهلجري،  الثالث  القرن  يف  إال  السُّنة،  أهل  عند  النبوي،  للبيان  أصح كتاب  يظهر  مل  وملاذا 
هـ»، ومل يظهر أصح كتاب عند الشيعة إال يف القرن الرابع اهلجري، وهو ٢٥٦صحيح البخاري «ت
هـ»، وملاذا مل يظهر أصح كتاب للبيان النبوي يف حياة النيب، وحتت  ٣٢٩ين «تصحيح الكايف للكلي

 ؟! إشرافه

 ! قالوا: خشية اختالط حديث النيب حبديث هللا تعاىل

انظر وتدبر هذا التربير الذي يفقد قائله أهلية احلديث عن اآلية الدالة على صدق نبوة رسول هللا  
ملها لسان النيب وأسلوب حديثه مع قومه، حىت ولو كان يف  حممد، عليه السالم، واليت يستحيل أن حي

توا بسورة  أصله وحًيا يوحى، وإال ألصبح الربهان على صدق نبوة الرسول، أن يعجز املكذبون أن 
  :من مثل القرآن، أو حبديث من أحاديث النيب
  ؟!فهل هذا هو ما كان عليه أئمة السلف

إلسالموعلى فرض صحة هذا التربير، وأن الصحابة    : ، أهل اللسان العريب، كانوا حديثي عهد 
فلماذا بعد أن استطاعوا التمييز بني حديث النيب وحديث هللا، مل يُدّون اخللفاء الراشدون «السنة  
النبوية»، يف كتاب واحد، مهما بلغ عدد أجزائه، إذا كانت حقا أصال من أصول الدين، كما قال  

  علماء «مرصد األزهر»: 
الس واألحكام  «فكانت  العقائد  منها  تؤخذ  تعاىل،  هللا  لكتاب  ليا  الدين،  أصول  من  أصال  نة 

 »؟!واألخالق، وغري ذلك

  ا: نيً 
  يقول علماء «مرصد األزهر»: 

ويدل   -صلى هللا عليه وسلم    - قد تكفل حبفظ ما صح من حديث رسوله    - «فاهلل ـ عز وجل  
 .والعقل»على ذلك الكتاب الكرمي، والسنة النبوية الصحيحة، 

  والسؤال:
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 ؟! كيف تكفل هللا تعاىل «حبفظ ما صح من حديث رسوله»

 ؟! ) ملا صح (ماذا يعين حفظ هللا  ،احلقيقة أ مش فاهم هذه اجلملة

هل جعلتم من أنفسكم آهلة تشاركون هللا يف فصل الصحيح من وحيه عن الضعيف، فيحفظ أهل 
قي الفرقالسنة ما صح عندها، وحيفظ الشيعة ما صح   ؟! عندها، وكذلك 

 ؟! ما هذا الكالم الذي ال حمل له من اإلعراب

  مث يقولون: 
على تكفل هللا حبفظ السنة النبوية فهي كثرية، منها: قوله    - عز وجل    - «أما األدلة من كتاب هللا  

  عز وجل:
ُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَهُ  َ َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه، فَِإَذا قـَرَْأ َنا بـََيانَُه»«ِإنَّ َعَليـْ   ، ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

هللا   أن  على  يدل  صريح  نص  وجل    - فهذا  األصالة    - عز  وجه  على  السنة  حبفظ  تكفل  قد 
وجل عز  قوله  يف  القرآن  ببيان  فيه  تكفل  ألنه  والتتبع؛  اللزوم  طريق  على  َنا   واالستقالل  َعَليـْ ِإنَّ  «ُمثَّ 

  :بـََيانَُه»، أي: بيان القرآن
صلى   - وهو يكون للنيب   ،يكون ألمته من بعده  - صلى هللا عليه وسلم    -ن للنيب  والبيان كما يكو 

  إلحياء به إليه ليبلغه الناس، وهو املراد من قوله عز وجل: - هللا عليه وسلم 
َ َهلُْم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه»   «َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتـَُبنيِّ

  د األزهر»:يقول علماء «مرص - ١
َنا بـََيانَُه»، أي: بيان القرآن»  . «ألنه تكفل فيه ببيان القرآن يف قوله عز وجل «ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

  :والسؤال
ت   ته، عن طريق مرو َنا بـََيانَُه»، أي مث إ علينا تفسري آ هل يُعقل أن يكون معىن «ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

إن   اليت  املختلفة،  واملذاهب  عند الفرق  تصح  مل  الواحدة،  الفرقة  مذاهب  من  مذهب  عند  صّحت 
 ؟! آخر

َنا بـََيانَُه»، هو نفسه الضمري يف قوله تعاىل «لِتَـْعَجَل ِبِه»، ويف   إن الضمري يف قوله تعاىل «ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ
ُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه»، أي يعود على القرآن كله َ   : «َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه»، ويف «قـَرَْأ

 ؟! أين هو هذا الكتاب اجلامع للبيان النبوي للقرآن كلهف

القنوات  عرب  الكتاب  هذا  للناس  ُخيرجوا  أن  جمتمعني  املختلفة  واملذاهب  الفرق  علماء  من  أرجو 
م   .الفضائية، إلثبات صحة حجية مرو

  مث يقول علماء «مرصد األزهر» عن البيان النبوي للقرآن:  - ٢
إلحياء به إليه ليبلغه الناس، وهو املراد من قوله عز    - عليه وسلم    صلى هللا  - «وهو يكون للنيب  
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َ َهلُْم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه»  «َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتـَُبنيِّ

اآلية « هلذه  املتدبر  ال  ٦٤وإن  ا  أ يعلم  فيه،  وردت  الذي  القرآين  والسياق  النحل،  سورة  من   «
ا  .ختاطب املؤمنني برسالة حممد، عليه السالم، أصال، وإمنا ختاطب املكذبني 

  ألستم على دراية بعلم السياق القرآين؟! 
ذه اآلية، وبقوله تعاىل: ذا العلم، لنثبت بطالن استداللكم    إذن تعالوا نستعني 

َ لِلنَّاِس َما نـُّزِلَ *     ِإلَْيِهْم»،«َوأَنَزْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ
سم  ت» الفرق اإلسالمية املختلفة كشريعة إهلية ومسها أئمة السلف واخللف  على حجية «مرو

 .«السنة النبوية» لتأخذ قدسية يف قلوب أتباعهم

 :» من سورة األنبياء٧إن السياق القرآين الذي وردت فيه اآلية «

 »ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َال تـَْعَلُمونَ  أَْرَسْلَنا قـَبـَْلَك ِإالَّ رَِجاًال نُّوِحي اَومَ «

 :» من سورة النحل٤٤ـ ٤٣والسياق الذي وردت فيه اآليتان «

ُتْم ال  «   » تـَْعَلُمونَ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـفَ  ْلبَـيَِّناِت َوالزُّبُِر َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ   » ونَ كَّرُ «ِ

ا، فيُبّني هلم أن هللا   خياطب أصال املكذبني برسالة النيب اخلامت حممد، عليه السالم، وليس املؤمنني 
َلَك ِإالَّ رَِجاالً نُوِحي  تعاىل مل يرسل رسال من النساء أو من املالئكة، وإمنا من الرجال «َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـْ

  احلقيقة بسؤال أهل الكتب السابقة، أهل الذكر:  إِلَْيِهْم»، وإن عليهم أن يتأكدوا من هذه
 «فَاْسأَلُوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنُتْم ال تـَْعَلُموَن» * 

ت يبدأ بقوله تعاىل «اآلية   :»٣٩وإن سياق هذه اآل

ُْم   « َّ َ َهلُْم الَِّذي َخيَْتِلُفوَن ِفيِه َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا َأ  » َكانُوا َكاِذِبنيَ لِيـَُبنيِّ

فمن هم «املختلفون»، الذين سيُبّني هلم النيب اخلامت حممد، عليه السالم، حقيقة «الَِّذي َخيَْتِلُفوَن 
م الكافرون املكذبون، الذين قال هللا فيهم:    ِفيِه»؟! إ

ُْم َكانُوا َكاِذِبَني»*  َّ  «َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا َأ

  » تؤكد ذلك، وختاطبهم بقوله تعاىل: ٦٤مث جاءت اآلية «
َ َهلُْم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمنُ   » ونَ «َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتـَُبنيِّ

ي صورة من الصور، إىل أن الصحابة اختلفوا حول هذا الكتاب،  إن هللا تعاىل مل يشر يف كتابه، 
  منا أشار إىل أن االختالف حدث بني أهل الكتب السابقة:وإ

َ َهلُْم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه»   «ِإالَّ لِتـَُبنيِّ
  َوُهًدى َوَرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن» - فنزل القرآن ليبني «َهلُْم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه 
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  :فإذا ذهبنا إىل قوله تعاىل - ٣
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن»   «َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ

املقصودون   هم  م  وأ املكذبني،  الكافرين  الذي خياطب  سياقها  عن  اآلية  هم أيضا ُخيرجون  وجد
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل    بكلمة الناس  إِلَْيِهْم»، وهذا ما أفاد به االسم املوصول «َما»، وصلته «نـُّزل»،  «لِتـَُبنيِّ

 :وبيان ذلك على النحو التايل

إن «الذكر» املنزل على رسول هللا حممد «َوأَنَزْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر»، مهمته احملددة يف سياق هذه اآلية 
ا، وبشأن كتاب النيب اخلامت، وليس  أن يُبّني هلؤالء املكذبني «َما نـُّزَِل ِإلَْيِهْم» من كتب ا  ختلفوا بشأ

لشرح والتفسري، اختالفهم حول الذكر املنزل، وإال لقال تعاىل: «لتبينه للمؤمنني»،  أن يُبّني للمؤمنني 
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل ِإلَْيِهمْ   ». وليس «لِتـَُبنيِّ

ء مبيًنا لغريه من الكتب السابقة،  إن «الذكر» املنزل على رسول هللا هو «القرآن»، وهذا القرآن جا
  : وكاشفا عما أخًفاه أهلها وحّرفوه منها، وهذا ما بّينه قوله تعاىل يف سورة املائدة

ُتْم ُختُْفوَن ِمْن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو« ُ َلُكْم َكِثرياً ِممَّا ُكنـْ  َعْن َكِثٍري َقدْ   َ َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـَُبنيِّ
 »َجاءَُكْم ِمْن اهللَِّ نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنيٌ 

  » من سورة النحل:٤٤إذن فمن وراء حتريف الكلم عن مواضعه، لتصبح اآلية «
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَْيِهْم»   «َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ

ت «األحاديث» املنسوبة إىل النيب، اليت أ لبسها أئمة السلف واخللف لباس دليال على حجية مرو
وال   السلف  أئمة  فيه  ميلك  ال  الذي  الوقت  يف  أتباعهم،  قلوب  يف  قدسية  لتأخذ  النبوية»،  «السنة 

ت الذكر احلكيم لبيان النبوي آل  ؟!اخللف، كتا واحدا متفًقا عليه بينهم، يشهد 

يت مبعىن «اإلظهار»، وهو عكس   الكتمان، نفهم ذلك من قوله إن «البيان»، يف السياق القرآين 
  :تعاىل يف سورة البقرة

َك يـَْلَعنـُُهُم  الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمَن اْلبَـيَِّناِت َواْهلَُدى ِمن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف اْلِكَتاِب أُولَئِ   ِإنَّ «
ِعُنونَ  ُ َويـَْلَعنـُُهُم الالَّ َ التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ  -  اهللَّ بُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا فَأُولَِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوَأ َ  .»ِإالَّ الَِّذيَن 

تدبر قوله تعاىل «ِمن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف اْلِكَتاِب»، فالكتاب هو مصدر البيان، وتدبر قوله 
بُوا َوأَ  َ  .ْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا»، أي «أظهروا» ما أخفوه وكتموهتعاىل «ِإالَّ الَِّذيَن 

  ا:لثً 
  :مث يستكمل علماء «مرصد األزهر» ردهم ويقولون

حبفظ سنة نبيه صلى هللا عليه   - ـ سبحانه وتعاىل ـ- أما الدليل من السنة النبوية على تكفل هللا  
لطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من وسلم: فقوله صلى هللا عليه وسلم: «أوصيكم بتقوى هللا والسمع وا

ا،   يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا 
ت األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة  كم وحمد لنواجذ، وإ  .وعضوا عليها 
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اخللفاء   سنة  تباع  املسلمني  الرسول  أوصى  الراشدون  لقد  اخللفاء  يُدّون  ومل  املهديني،  الراشدين 
  أصال «السنة النبوية» يف كتاب، وإال فأين هو؟! 

تعاىل،  هللا  لكتاب  ليا  الدين،  أصول  من  أصال  النبوية»،  ت «السنة  مرو تكون  أن  يُعقل  فهل 
ون بتدوينها يف  محلت وحيا إليها، يؤخذ منه العقائد واألحكام واألخالق، مث ال يهتم اخللفاء الراشد

سم اخلالفة اإلسالمية، وحتت إشرافها؟  !كتاب 

منه  ومسعوا  الرسول  عاصروا  من  ومعصيته»،  الرسول  طاعة  حيث  «من  يتساوى  أن  يستحيل  إنه 
مباشرة، مع من جاؤوا من بعده، وقال هلم احملدثون، كٌل حسب الفرقة واملذهب العقدي الذي ينتمي  

  .إليه، إن الرسول قال
واتباعه لذلك   الرسول  بطاعة  أمرت  اليت  القرآنية  ت  اآل تُوظف  أن  تعاىل،  هللا  بدين  العبث  فمن 

العمل  راية  حتت  والتشريعية،  العقدية  اإلسالمية  الفرق  توجهات  خلدمة  إليه،  والتحاكم  به  واالقتداء 
  .بكتاب هللا وسنة رسوله

  
  !وماذا بعد نقض التراث الديني المذهبي وَشغَّْل عقلك؟

الشيخ   معمر(يقول  حيىي  عن  )علي  الصادر  الكتاب  مقدمة  يف  ُعمان(،  الرتاث   –  سلطنة  وزارة 
ضية بني الفرق اإلسالمية  (بعنوان    )القومي والثقافة   )كتاب املقاالت يف القدمي واحلديثعند    –اإل

 :) أخي يف هللا(حتت عنوان 

يف هللا: أرجو أن تقرأ هذه الفصول املعروضة بني يديك يف هذا الكتاب حمتسًبا أجرك على   يأخ«
خذ منها ما استبان لك أنه احلق حبفاوة، وأن تنبذ ما استبان لك أنه الباطل على طول  هللا، وأن 

مليزان الدقيق الذي ال خيطئ من قوله تعاىل   :يدك، وأن تزن كل ذلك 
  » ُتْم ِيف َشْيءٍ فَِإن تـََناَزعْ * «
  » َوالرَُّسولِ فـَُردُّوُه ِإَىل اهللِّ * «
هللِّ َواْليَـْوِم * « ِ  » اآلِخرِ ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن 

 :مث قال

تقف متساوية على صعيد   نوأ« يف اعتبارك أنين أرى أن مجيع الفرق واملذاهب اإلسالمية  تضع 
 .فرقة أفضل من فرقة، وال مذهب خريا من مذهب - بصفتها اجلماعية  - واحد، فليس فيها 

وأن يف املنتمني إىل كل فرقة أو مذهب أتقياء بررة، وأشقياء فجرة، وسوادا أعظم وهو وسط بني  
 » .ذلك

 :أقول 

نعم، تقف مجيع الفرق واملذاهب اإلسالمية متساوية على صعيد واحد، وهم يعصون هللا ورسوله  
  »:شرك التفرق يف الدين« يف عدم اتباعهم لقول هللا حمذرا رسوله والذين آمنوا معه من
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٣٤٨

  » َوالَ َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ * «
 » ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا * «

 » ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  «*

م  ضي، «ِمبَا َلَدْيِهْم» من تراث ديين يقول هلم إ أمل يفرح «ُكلُّ ِحْزٍب» سين وشيعي ومعتزيل وإ
 ! «احلزب الناجي» يوم القيامة؟

ليس   واحد،  صعيد  على  تقف حًقا  هذه األحزاب  حزب، وال فإذا كانت  من  أفضل  فيها حزب 
  :مذهب خريا من مذهب

على   - ١ وجيتمعون  أمجع،  العامل  أمام  ذلك  ويعلنون  املذهيب كله،  الديين  تراثهم  حيرقون  ال  فلماذا 
رسوهلم حممد، والذي مل يعرف الرسول والذين آمنوا    )نبوة(رآن» الذي حيمل الربهان على صدق  «الق

  ؟! معه غريه
عتالء منابر دعوته، خاصة منرب صالة اجلمعة؟ملاذا ال يسمح كل ح - ٢  ! زب لآلخر 

 :واجلواب

  :وإال يكون قد فشل يف مهمته الكربى يستحيل أن يسمح هلم بذلك أبدا  )إبليس(ألن 
ُهُم اْلُمْخَلِصَني» –«ُألْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني    ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ

 ؟! هللا» بعد حتذير هللا هلموهل «العباد املخلصون» يتفّرقون يف «دين 

 :الشيخ «علي حيىي معمر» أنه يتحاكم يف كالمه هذا إىل «هللا ورسوله» ظهرمث ي

 » فـَُردُّوُه ِإَىل اهللِّ َوالرَُّسولِ  –فَِإن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء «

 ! فهل مل حيكم هللا على «الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعًا»؟

 :يقولمث 

وأن تعلم أن النقاش الذي جرى على قلمي ـ يف شدته ولينه ويف قسوته ورفقه ـ ال أريد به الدعوة  «
إىل املذهبية، وال الدفاع عن مذهبية، وأ على يقني ـ يف نفسي ـ أن املذهبية يف األمة اإلسالمية ال 

لقانون حلجة، وال تتحطم  لقوة وال تتحطم   :تتحطم 

 » الفعلئل ال تزيدها إال شدة يف التعصب وقوة يف رد فإن هذه الوسا

 :أقول

 :بقوله )علي حيىي معمر(فماذا يعين الشيخ 

حلجة»؟  ! «إن املذهبية يف األمة اإلسالمية ال تتحطم 

يوم  إىل  املسلمني  على  حجة  الدين،  يف  التفرق  من  معه  آمنوا  والذين  رسوله  هللا  حتذير  ليس  أو 
 !الدين؟
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  :يتحاكم املسلمون إىل «حجة هللا» فهل تنفع معهم «حجة الشيخ» الذي قال بعد ذلكوإذا مل 
ملعرفة والتعارف واالعرتاف«   »:وإمنا تتحطم املذهبية 
 »فباملعرفة يعلم كل واحد ما يتمسك به اآلخرون، وملاذا يتمسكون به« - ١

 :أقول* 

يتمسك   ملاذا  عن  فيهم  واحد  وعّرب كل  فعلوا،  بني  فإن  التقريب  حماوالت  فعلت  مبذهبه، كما 
  .املذاهب عقودا من الزمن، فلن يزيدها ذلك إال شدة يف التعصب وقوة يف رد الفعل

لتعارف يشرتكون يف السلوك واألداء اجلماعي للعبادات « - ٢  »و

 :أقول* 

ا اجلميع، كما يفعل   يقرتب أحد من يف دورات «تدبر القرآن»، املهم أال  البعض  وهذه سريحب 
 .عقائد ومذاهب اآلخرين اليت ستدخلهم مجيًعا جهنم بنص قرآين قطعي الداللة عن هللا تعاىل 

  :مث العجيب أن يقول بعد ذلك
العرتاف يتقبل كل واحد منهم مسلك اآلخر برضى ويعطيه مثل احلق الذي يعطيه لنفسه «  - ٣ و

  »ـ اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ
و «  - ٤ األخوة  ظل  ا  ويف  عقيد تصحح  أن  تريد  نفسها  القلوب  وجتد  ت  التحد تغيب  السماح 

 »وعملها

اإلسالمية  «األحزاب  بني  رًا  وُيشعلها  سابقا،  قاله  ما  معمر» كل  حيىي  «علي  الشيخ  يهدم  مث 
  :املتخاصمة املتقاتلة»، عندما يُدخل يف أساليب التقريب بني املذاهب، موضوع «الُسّنة»، فيقول

  »ألصل الثابت من الكتاب والُسّنة « - ٥
  » غري خائفة أن يقال عنها تركت مذهبا أو اعتنقت مذهبا« - ٦
 :أقول* 

ت الُسّنة وهل   ، اليت إن  ميكن أن يتنازل أئمة حزب من هذه األحزاب اإلسالمية، عن بعض مرو
 ! صحت عنده، مل تصح عند اآلخرين؟

د املختلفة للتقريب بني املذاهب العقدية والفقهية، يف  يف احلقيقة أ ال أعلم، إىل مىت تُبذل اجلهو 
، مث تنفض املؤمترات، والدورات، واالجتماعات،  الوقت الذي يتمسك فيه كل حزب بـالكتاب والُسّنة 

 !وكأنك  أبو زيد ما غزيت؟

 :مث يؤكد الشيخ «علي حيىي معمر» على استحالة حتقق حلمه السابق فيقول

  »: جة ولن نصل إىل تلك الدر  «
  »حىت يعرتف اليوم أتباع« - 
  »جابر وأيب حنيفة ومالك والشافعي وزيد وجعفر وأمحد وغريهم« - 
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  »ممن يقلدهم الناس« - 
 »أن أئمتهم أيضا يقفون على صعيد واحد« - 

 »ال مزية ألحدهم على اآلخرين« - 

 »إال مبقدار ما قدم من عمل خالص هلل« - 

  :اإلعراب مطلًقا لسببنيوطبعا هذا الكالم، ال حمل له من 
فقهي    - ١ أو  عقدي  مبيزان  أئمتها  اإلسالمية  واألحزاب  الفرق  تزن  أن  حيدث،  ولن  حيدث،  مل 
  .واحد
 :إذا كان شرط عدم التمييز بني األئمة، كما يقول الشيخ، هو - ٢

 »إال مبقدار ما قدم من عمل خالص هلل «

 :فإن السؤال الذي يفرض نفسه

 : كيف يُقّدم

 »الَِّذيَن فـَرَّقُواْ ِدينَـُهْم وََكانُواْ ِشَيعاً  «

 :الذين قال هللا لرسوله عنهم

ُهْم ِيف َشْيءٍ  «  »لَّْسَت ِمنـْ

 !عمًال خالًصا هلل؟* 

 

  البحيري  –الجفري  –أزمة األزهري 

  اخلامت،  )النيب(  عتباره  نبوته،  صدق  فيها   وأثبت  قومه،  على  هللا  رسول  فيها  انتصر  اليت  الساحة   إن
  أن   واجلن،  اإلنس  يستطع  مل  اليت  ،)القرآنية   اآلية (  ساحة   هي  ،…  رسالته  هللا  عن  املبلغ  )الرسول(و

  ). العريب اللسان( أهل وهم نصوصها، مبثل توا
  إن :  لضالل  له  املتهمني  لدعوته،  املكذبني  ،)العريب  اللسان(  ألهل  )الرسول(  يقول  أن  يعقل،  فهل
ته،  تفهموا  أن  تستطيعوا  لن  مبثله،  توا  أن  تستطيعوا  مل  الذي  القرآن،  هذا   بـ   لكم  بّينتها  إذا  إال  آ

  !عندي؟ فمن لفظها أما مبعناها، إيلّ  هللا  أوحى  اليت ،)األحاديث( وهي ،)سنيت(
  مث  القرآن،  ألحكام  واملكمل  املبّني   للتشريع،  الثاين  مصدره  يبلغ  أن  )رسوله(  هللا  مر  أن  يعقل  وهل
 والتشريعي،  العقدي  مذهبه  حسب  كلٌ   معها  يتعاملون  املختلفة،  واملذاهب  الفرق   لرواة  نصوصه،  يرتك
ا  التدوين،  عصر  إىل  لتصل  والتصحيح   والتعديل،   اجلرح  يف  مدرسته  حسب  كلٌ   احملدثون،  فُيدّو

  !والتضعيف؟
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  :غريه تعاىل هللا يقبل لن  الذي ،)اإلسالمي الدين( يكون  أن يعقل، هل مث
  » اْخلَاِسرِينَ  ِمنْ  اآلِخَرةِ   ِيف  َوُهوَ  ِمْنُه،  يـُْقَبلَ  فـََلنْ  ِديناً  اِإلْسالمِ  َغْريَ  يـَبـَْتغِ  َوَمنْ «

  تدوين   عصر   وقبل  املختلفة،  واملذاهب  الفرق  ظهور  قبل  عليه،  صحابته  هللا  رسول  ترك  والذي
    ؟!الفرق هذه من فرقة  بكل اخلاصة  والفقه، واحلديث التفسري  كتب  أمهات
 الذي ،)واجلماعة السنة  أهل(  فرقة  أتباع عليه الذي الدين فقط هو الدين، هذا يكون  أن يعقل هل
ه  ما  للتشريع،  الثاين   ومصدرها  الديين،  تراثها  حول  دار  بني   حوار  من  ،)٢٠١٥- ٤- ١٧(  يف  شاهد

  !؟)األلقاب استخدام لعدم ومعذرة( والبحريي  واجلفري األزهري
  لفرقة   الديين  الرتاث  راية   ترفع  واحدة،  مركب  يف  مجيعا،  يبحرون)  والبحريي  واجلفري  األزهري(  إن

  أو   هلدم،  الرتاث،  هذا  نصوص  مع  التعامل  كيفية   يف  بينهم،  اختالف  مع  ،)واجلماعة   السنة   أهل(
 يف  مطلقا  وجود   هلا  يكن  مل  اليت   الفرق  هذه   من  فرقة،  كل  أتباع  يفعل  وهكذا  ،…التجديد  أو  التنقية،
م فيه، يّدعون الذي الوقت يف ، )النيب( حياة   ! ؟)النبوية   السنة ( يتبعون أ
 يف  اخلوض  وقبل  عليهم،  يفرض  به،  متسكهم  احلوار  أطراف  اّدعى  الذي  ،)العلمي  املنهج(  إن

  الفرق   هي  ما  ،)أوال(  للناس  يقولوا  أن  ،)واجلماعة   السنة   أهل (  لفرقة   الديين،  الرتاث  إشكاالت
 ، )الناجية   الفرقة (  حقا  هي  وهل  األخرى،  الفرق  من)  السنة   أهل(  وموقف  ظهرت،  ومىت  اإلسالمية،

قي   ! النار؟ يف  الفرق و
  ! أوال؟) املصطلحات حترير( بـ احلوار، يبدأ أن ) العلمي  املنهج(  يشرتط ملاذا
 هذا   وهل  أقصده،  الذي)  اإلسالم(  معىن  للناس،  أبّني   أن  جيب  ،)اإلسالم(  عن  أتكلم  عندما  ألنين
  !ال؟ أم األخرى الفرق  قي بني عليه متفق املعىن
  . فكري عليها أقمت اليت القواعد هدمت قد أكون حديثي، أثناء املعىن، هذا  خالفتُ  فإذا

 املعىن  هذا  وهل  ،)النبوية   السنة (  معين   للناس،  أبّني   أن  جيب  ،)النبوية   السنة (  عن  أتكلم  وعندما
  !ال؟ أم األخرى الفرق قي بني عليه متفق
  . فكري عليها أقمت اليت القواعد هدمت قد أكون حديثي، أثناء املعىن، هذا  خالفت فإذا

  وما  ،)الفقهية   املذاهب(  بـ  أقصد  ماذا   للناس،  أبّني   أن  جيب)  الفقهية   املذاهب(  عن  أتكلم   وعندما
  .ال أم األخرى الفرق قي بني  عليها متفق وهل املذاهب، هذه هي

  !متقاتلة؟ متخاصمة  ومذاهب فرق) اإلسالم( هل: كله  ذلك من واألهم
  !جزءا؟  فرقة  لكل فأعطى أجزاًء، ،)النبوية  سنته( الرسول قسم وهل
  اهلواء،   يف  احلوار  أطراف  حيرث  ال  حىت  ،)املصطلحات  حترير(  بـ  العلمية،  احلوارات  تبدأ  هكذا
  اجلرح (  علم  عن  وال  ،)احلديث  علم(  إشكاالت  عن   شيئا  يفقه  ال  قد  الذي  املشاهد،  هو  والضحية 
  . أتباعها بني والتكفري التخاصم أزمة  من حدث  وما ،)الفقهية  املذاهب( ريخ عن وال ،)والتعديل
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  الدين   قش  وإمنا  مجيعا،  للناس  هللا  ارتضاه  الذي  ،)اإلسالمي  الدين(  يناقش   مل  احلوار،  هذا   إن
 العقدية   األخطاء  هذه  حتدث  أن   الطبيعي،  من  كان  لذلك  ألتباعها،)  السنة   أهل(  فرقة   ارتضته   الذي

  :بعضها إىل سأشري اليت احلوار، أطراف  بني والتشريعية،
  : األزهري *
 جمموعة   إىل  العلمية،  املدارس  واهتدت  اإلسالمية،  األمة   اهتدت  قرون،  مدى  على  أنه  القضية «

  أدوات   إىل…    قبله  الذي  اجليل  عن  املنقولة   العلمية   األدوات  فيها،  ويراعى  فيها،  يستلهم  خطوات
ها ورثهم كما   الصحابة، عن الفهم   »النيب)( إ

  :أقول
 وأين   ،)اإلسالمية   األمة (  بـ  يقصد  ماذا  لنا،  يبّني   ومل)  اإلسالمية   األمة(  مصطلح)  األزهري(  أطلق

 الصحابة،   إىل  وصوال  جيل،  عن  جيال  الفهم،  أدوات  العلمية   مدارسها   نقلت  اليت  األمة،  هذه  هي
  !!؟)النيب( عن  األدوات هذه ورثوا الذين

  هلذه  العلمية   املدارس  ألن  اليوم،  املوجودة  اإلسالمية   واملذاهب  الفرق  مجيع  يقصد  أن  يستحيل
 األمة (  بـ  يقصد  فهو  إذن  ،)…الشيعة (  مدارس  رأسها  وعلى  والفروع،  األصول  يف  خمتلفة   الفرق

 ال  ألنه  قواعده،   من  الفكري  مشروعه  دم  وحدها  وهذه   ،) واجلماعة  السنة   أهل (  فرقة )  اإلسالمية 
 من )  الشيعة (  من  موقفه)  مثال(  يذكر  أن  عليه  كان  وإال  ،)اإلسالمية   األمة (  من  الفرق  قي  يعترب

  .والتشريعية  العقدية  الناحية 
  ! الرسالة؟ عصر يف وصحبه هللا رسول عليه كان  الذي) اإلسالمي الدين(  هو هذا فهل

  : اجلفري *
 بعضهم   ونقد  الشريعة،  يف  العلماء  بني  كبري  خالف  حدث): «٢٠١٥-٤- ١٦(  حلقة   يف  قال
  مبذهب  شيخه،  عن  فيستقل  التلميذ  يت  أن  إىل  وصل  حاد،  قوي،  نقد  بل  حقيقي،  نقد  بعضا،
  !!»شيخه  مذهب عن  متاما خمتلف
  اعرتاها   …التنقية   النقد،  التجديد،  عملية   أثناء:  التايل  هو  العصور  مر  على   حدث   الذي: «وقال
ا  بعض   يف  الشوائب  من  نوعان  استغالل  وهو   الثاين،  النوع  عن  حديثه  عند  قال،  مث  ،…»  فرتا

  :  قال  اخلالفات  هلذه الساسة 
 الفكر   يتبىن   ملوكهم  أو  همخلفائ  أحد  يت  نفسها   العباسية   الدولة   يف  حىت  تتسلسل،  وهكذا«

 أمحد   اإلمام  ذلك  يف  ويُعذب  ،)السنة   أهل(  علماء  من  خيالفه  من  كل  لتأديب  وسيلة   وجيعله  ،)املعتزيل(
 على  الثبات  على  مصر  ألنه  بطنه،  ومن  ظهره  من  الدم  يسيل  حىت  ،..وجيلد  ويُعلق  ويُعذب  حنبل،  بن

  . »إليه توصل الذي أو به آمن الذي الفكر
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 الصحيح،   مكانه  عن  الديين،  خلالف  ينحرف  كان  املتسلسل،  السياسي  االستغالل  هذا: «وقال
 إىل   ليتحول  ،…العلماء  بني  النقاش  وقاعات  واملساجد،   التعليم،  ومدارس  العلمية،  احلوزات   وهو

  إىل   اللعبة   وهذا  سياسي،  إطار  يف  ذلك   بعد  لتستثمر  السالطني،  قاعات  يف  احلكام  يديرها  مناظرات
  . »سياسية  وإمنا طائفية، وال دينية، ليست املسألة إذن موجودة، اليوم

  :أقول
«اجلفري(  قول  إن  عن   الديين،  خلالف  ينحرف  كان  املتسلسل،  السياسي  االستغالل  هذا): 
  بني   النقاش  وقاعات  واملساجد،   التعليم،   ومدارس  العلمية،  احلوزات  وهو  الصحيح،  مكانه
 اخلالفات (  فيه  تناقش  أن  جيب  كان  الذي)  الصحيح  املكان(  بـ  يقصد  أن  يستحيل  …»العلماء
 اخلالفات   هذه   إدارة   بنفسه  املسلمني  خليفة   يتوىل  أن  املفرتض  من  الذي   اخلالفة،  قصر  هو   ،)الدينية 
  .الدينية 

م  حسب  البالد،  حيكمون  كانوا )  اخللفاء(   ألن  ولكن،  املذهب   خضع   والتشريعية،  العقدية   انتماءا
  فظهر   اخلليفة،  ا  يتمتع  اليت )  العسكرية (  القوة  ملدى  استمراره،   فرتة  وكذلك  للبالد،   احلاكم  الديين

 اإلمام   وُعّذب  العباسية،  اخلالفة  فرتة  يف )  املعتزلة (  ظهرت  مث   ،)معاوية(  يد  على)  واجلماعة   السنة  أهل(
  وال  سياسيا  وليس  عقدي،  خلالف   ،..بطنه  ومن  ظهره  من  الدماء  سالت  حىت  حنبل،  بن  أمحد

  . تشريعيا
  ):٢٠١٥-٤- ١٧( حلقة  يف وقال

  خمالفا   حكام   خرج  لشيخه،  خمالفا  منهجا  أسس  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  أن   ذكرت  ألمس«
  ويفهم   ،)اإلسالم(  يفهم  أنه   كله،  حديثه  يف  به،  وأثبت  قال،  ما  آخر  إىل  ،.»…الشافعي  لشيخه

  . واجلماعة) السنة  أهل( ومذاهب  فرقة  بفهم ،)النبوية  السنة (
  ! الرسالة؟ عصر يف وصحبه هللا رسول عليه كان  الذي) اإلسالمي الدين(  هو هذا فهل

  : البحريي *
 أهل (   لفرقة   الديين،  الرتاث   راية   حتت   املركب،  نفس  يف  ،)اجلفري(و  ،)األزهري(  مع  يبحر  وهو
  :فيقول البخاري، من ومتنا سندا أثبت مالك موطأ ن  يعرتف ،)واجلماعة  السنة 
  يف   ذكره  ما  آخر   إىل  …  »البخاري  من  ومتنا  سندا  أثبت  املوطأ  إن  ملناسبة،  رأيي  اآلن  حلد   أ«
  بـ   يؤمن  وأنه  كلها،  الفقهاء  مذاهب  وال  كلها،)  األحاديث(  يهدم  ال  أنه  فيه،  وأثبت  احلوار،   هذا

  . واجلماعة) السنة  أهل( لفرقة  الديين الرتاث من واستخراجها تنقيتها بعد ،)النبوية  السنة (
 ال  احللقات،  مئات  فيه )  ويسجل(  وسجل  فيه،  نفسه  وأجهد  ،)البحريي(  إليه  ذهب  الذي   هذا  إن
  السنة  أهل(   تراث  تنقية   يريد  كان  إنه  قوله،  القيامة   يوم  ينفعه  ولن  تباعه،  تعاىل  هللا  أمره  مبا  له   عالقة 

  . )واجلماعة 
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 وصحبه   هللا  رسول  عليه  كان  الذي  الدين  هو  القيامة،  يوم  الناس  عليه  سيحاسب  الذي  هللا  دينإن  
  .املتصارعة  املتخاصمة  الفقهية، املذاهب وهذه   الفرق، هذه  ظهور قبل عنهم، هللا رضي الذين

 مؤلفات،  إىل  عليها  للرد  حتتاج  احلوار،  هذا  يف  حدثت   والتشريعية،  العقدية   األخطاء  عشرات  وهناك
  القرآين   السياق  يتدبروا  أن  احلوار،  أطراف   من  أطلب   أن  يكفي  ولكن  موقعي،  على  موجودة  وهي
  :اآلية  هذه فيه  وردت الذي
َّ  َيْكِفِهمْ  ملَْ  أَوَ «  »يـُْؤِمُنونَ  ِلَقْومٍ  َوِذْكَرى َلَرْمحَةً  َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ  َعَلْيِهمْ  يـُتـَْلى اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنـْزَْلَنا َأ

  

 إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى

أنصار   من  واملذهبية (إن  وحيا  )الُفرقة  حياته كان  يف  هللا  رسول  به  نطق  ما  أن كل  يعتقدون   من 
  . )َوَما يـَْنِطُق َعْن اْهلََوى، ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى(يوحى، ويستدلون على ذلك بقوله تعاىل 

 سياق حاجزا بني املرء وآليات التفكر والتعقل والتدبر…، فاهلل تعاىل، يف   )املذهبية (وهكذا تقف  
تكن   مل  وهؤالء  الكافرين،  املكذبني  خاطب  وإمنا  للمؤمنني،  أصًال  خطابه  يوجه  مل  ت،  اآل هذه 

ا جيدا قبل بعثته، وإمنا كانت قضيتهم)أحاديثه(قضيتهم مع رسول هللا   هي ما نطق به   ، اليت عرفوه 
ت الذكر احلكيم   .رسول هللا من آ

ام أو تكذيب أو إعراض من قومه، سواء  إن حديث رسول هللا مل يكن يف يوم من   م موضع ا األ
  كان ذلك قبل بعثته أو بعدها.

وعلموا  حديثه،  وعرفوا  جيدا،  عرفوه  الذي  صاحبهم  فهو  عمره،  قومه  بني  هللا  رسول  مكث  لقد 
لضالل والغواية؟! امهم له    أسلوبه..، وعرفوا الفرق بني كالمه وكالم هللا…، إذن فمىت حدث ا

لقرآن وأعلن أنه رسول رب العاملني، ونزل القرآن يدافع عنه، وبني أنه مل   حدث ذلك عندما نطق 
ذا القرآن عن هواه، وإمنا نطق به عن وحي أوحاه هللا إليه، فقال تعاىل يف سورة    النجم: ينطق 

َهَوى  « ِإَذا  َغَوى    َما   )١(َوالنَّْجِم  َوَما  َصاِحُبُكْم  اْهلََوى    )٢(َضلَّ  َعْن  يـَْنِطُق  ِإالَّ    )٣(َوَما  ُهَو  ِإْن 
  » )٥(َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى  )٤( َوْحٌي يُوَحى 

لقد بّلغ رسول هللا رسالته كاملة غري منقوصة، وإن ما نزل عليه من وحي قرآين هو ما شاء هللا أن  
ع وأحداث  مواقف  من  رسالته  معرفته تشمله  الناس  على  جيب  والذي  الدين،  واكتمال  التنزيل  صر 

ت الذكر احلكيم، وإىل يوم الدين،  واتباعه. لذلك مل يتعهد هللا تعاىل حبفظ غري نصوص رسالته، آ
  فتدبر: 

  ُمْلَتَحداً»«َواْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن ِكَتاِب َربَِّك ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه َوَلْن جتََِد ِمْن ُدونِِه 
حاديث كثرية، ال يشك يف ذلك عاقل، ولكن  نعم، لقد حتدث رسول هللا مع قومه وأهل بيته 

  .ة)آيته القرآني(الذي أمره هللا بتالوته وتدوينه يف كتاب هو نصوص 
 .إن حمبة رسول هللا بدهية إميانية، والغلو فيها فتنة شيطانية * 
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 وما آتاكم الرسول فخذوه

  :هذا املقطع يف قوله تعاىل من سورة احلشرلقد ورد 
ُ َعَلى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساكِ  ِني َواْبِن السَِّبيِل  َما أَفَاَء اهللَّ

َاُكْم عَ  َ ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  َ ْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ  َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبْنيَ اَألْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آ
  .)٧(اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب 
  فهل قوله تعاىل:

َاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا« َ ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  َ   »َوَما آ
شريعة   تنفيذ  على  القائم  عتباره  مطلقة،  طاعة  بطاعته  هللا،  لرسول  املعاصرين  للمؤمنني،  هللا  أمر 

ر  إليه  نسبه  ما  تباع  املسلمني،  لكافة  أمر  هو  أم  اآلية،  سياق  بّني  ما  حسب  الفرق  بينهم،  واة 
  ! ُدّونت بعد وفاته بقرن ونصف القرن؟ )أحاديث(واملذاهب املختلفة من 

الرسول، أو النهي عن معصيته، قد سبقه حديث  بطاعة  يعلم أن األمر  إن املتدبر لسياق اآلية، 
ت أخرى، كما ورد يف سورة األنفال من حديث عن توزيع مال   الفيء، وهو موضوع حتدثت عنه آ

  .عن توزيع مال الغنيمة، وعن مصارفه
َواْلَمسَ « َواْليَـَتاَمى  اْلُقْرَىب  َوِلِذي  َولِلرَُّسوِل  ُمخَُسُه  هللَِِّ  فََأنَّ  َشْيٍء  ِمْن  َغِنْمُتْم  َا  أَمنَّ َواْبِن َواْعَلُموا  اِكِني 

َ يـَْوَم اْلُفْرقَاِن يـَْوَم اْلتَـَقى اْجلَْمَعانِ  هللَِّ َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِد ِ ُتْم   َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َواهللَُّ   السَِّبيِل ِإْن ُكنُتْم آَمنـْ
  .)٤١(َقِديٌر 

ء، وهذه اآلية، وآية سورة احلشر، يبّينان مدى مسئولية رسول هللا عن توزيع الغنائم، وكذلك الفي
  بصفته القائد األعلى للجيش. 

ويبدو أن خالفا قد نشب بني صحابة رسول هللا، خبصوص هذا التوزيع، فنزل الوحي القرآين حيسم 
ت سورة احلشر التالية    :هذا اخلالف، كما يبّني ذلك سياق آ

رِِهْم  « ً َويـَْنُصُروَن اهللََّ  لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِد تَـُغوَن َفْضالً ِمْن اهللَِّ َورِْضَوا َوأَْمَواهلِِْم يـَبـْ
  . )۸(أُْولَِئَك ُهْم الصَّاِدقُوَن  َوَرُسوَلهُ 
ُدوَن ِيف  « اَر َواِإلميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوال جيَِ ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا  َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

  . )٩(أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَ 
لداللة ال) ِممَّا أُوتُوا(وكما هو مالحظ، فإن مجلة   قطعية إىل قوله تعاىل، يف  ، يف هذه اآلية، تشري 

  من سورة احلشر: )٧(اآلية 
ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه» َ   «َوَما آ

ي الصحابة أن يتكلموا يف هذا التوزيع. ولقد كان للمنافقني موقف  وهو ما يتعلق بتوزيع الفيء، و
هللا تعاىل يف سورة    من توزيع رسول هللا للصدقات، فإذا رأوها تُوزّع على غريهم طعنوا وملزوا..، فيقول

  :التوبة 
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ُهْم َمْن يـَْلِمُزَك  « َها َرُضوا َوِإْن    )أُْعطُوا(ِيف الصََّدقَاِت فَِإْن  َوِمنـْ َها ِإَذا ُهْم َيْسَخطُوَن    )ملَْ يـُْعَطْوا(ِمنـْ ِمنـْ
ُْم َرُضوا َما    )٥۸( َّ ُهمْ (َوَلْو َأ َ ُ َوَرُسولُ   )آ ُ  اهللَّ َّ ِإَىل   )َسيـُْؤتِيَنا( ُه َوقَاُلوا َحْسبـَُنا اهللَّ ُ ِمْن َفْضِلِه َوَرُسولُُه ِإ   اهللَّ

  .»)٥۹(اهللَِّ رَاِغُبوَن 
  وتدبر العالقة بني قوله تعاىل:

ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه» *  َ   «َوَما آ
    وقوله يف هذه اآلية:

 * ُ ُهْم اهللَّ َ   َوَرُسولُُه» «َما آ
ال شك أن إيتاء هللا هو عني إيتاء الرسول، فاهلل تعاىل هو املشرع، ورسوله هو القائم على تفعيل  

  .شريعة هللا بني الناس
، أي وإن  )العربة بعموم السبب، ال خبصوصه(: إن  )الُفرقة والتخاصم(، أنصار  )املذهبّيون(يقول  

ت يتحدث عن توزيع   الفيء، إال أن احلكم املستنبط منها حكم عام، بوجوب طاعة كان سياق اآل
ا عنه   . الرسول يف كل ما أمر به، و

  أقول:
  نعم، وال خالف معكم يف هذه املسألة اإلميانية، اليت ال ينكرها مسلم، ولكن السؤال:

ألمر أو النه  )الرسول(ما الذي محله    ي؟! أصال للناس، أمره ربه أال يتعدى حدوده، سواء 
اليت محلها   )الرسالة (، فهذا يعين أنه يتحدث عن  )الرسول(إن كل سياق قرآين، وردت فيه كلمة  

  .حدود نصوصها  ىللناس، وال حيل له أن يتعد )الرسول(
  إن استقطاع جزء من سياق اآلية، وهو:

َاُكْم َعْنُه  َ ُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  َ   فَانـْتَـُهوا»«َوَما آ
ت سور أخرى…، عمل ال يرضي هللا وال يرضي  ت بعدها…، مث من سياق آ مث من سياق اآل

يّدعي   الذي  الكرمي  الرسول  هذا  بل    )املذهبّيون(رسوله،  عنها،  ويدافعون  بسنته،  يتمسكون  م  أ
ا لكبرية أن يفرتوا على هللا ورسوله الكذب وهم يعلمون   .وأقول: إ

َْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ لَِيْشَرتُوا ِبِه َمثَناً قَِليًال فـَوَ «فـََوْيٌل لِلَّ  ِ ْيٌل َهلُْم ِممَّا ِذيَن َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب 
  .َكتَـَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبوَن»
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 !كيف يكون التأسي واالتباع؟

املهاجرون واألنصار، على قلب رجل واحد، يف أول جمتمع مسلم على أرض املدينة لقد اجتمع  
اجتمعوا على حب هللا ورسوله، وعلى اتباع شريعة واحدة، هي شريعة الدين الذي ارتضاه هللا    ،املنورة

وكه من خالل سل  )سنة النيب(عرفوا  ، فقد  مل يكن بني أيديهم غري كتاب هللا تعاىل، و تعاىل للناس مجيعا
  .العملي، تفعيال للنص القرآين

يعرفوا   فكرية   )اإلسالم(مل  ومواعظ ومدارس  نصوصا  جمردا:  علما وعمال؛  .  كالما  عرفوه  وإمنا   ،..
م املستقيم، وخترجهم من الظلمات إىل النور دي الناس إىل صراط ر   .أمة واحدة، 

أمة   خري  إلقامة  فوظّفوها  ملكهم،  ليست  أمواهلم  أن  م تعلموا  إمكا حسب  للناس،  أخرجت 
م العلمية املتواضعة   .املعرفية، وختصصا

حضار    )املسجد(عرفوا   وعلميا(مركزا  للهدى،  )تربو  ومنارة  والتقوى،  الرب  على  للتعاون  ودارا   ،
طائفية، قامت على توجهات عقدية، وتشريعية،   )مساجد(فدخل الناس يف دين هللا أفواجا. مل يعرفوا  

  .وفقهية… متصارعة 
يعرفوا   مل   ، إخوا هللا  بنعمة  فكيف )مذهبية (وال    )فُرقة (كانوا  اجلاهلية،  يف  ا  مرار ذاقوا  فقد   ،

  !ليها بعد أن أنقذهم هللا منها؟يعودون إ
  والسؤال:

لتأس تباع سبيل املؤمنني…، فكيف يكون التأس  يلقد أمر هللا املسلمني  ي، وكيف  برسول هللا، و
منوذج يقتدى به، كنموذج اجليل األول، الذي أمر هللا    )على أرض الواقع(يكون االتباع، وال يوجد  

  !تعاىل أن نقتدي به؟
  اجلواب: 

مر إال وكان يف وسعهم تنفيذه، والنموذج األول من  مرهم  لناس، أنه ال  إن من رمحة هللا تعاىل 
وتفعيل هذا   ،)املذهبية (و  )الفرقة (املسلمني حمفوظ يف كتابه احلكيم، وما على املسلمني إال خلع ثوب  

م العلمية املختلفة، أمة واحدة، شهداء على  م املعرفية، وختصصا م، حسب إمكا النموذج يف حيا
م من الظلمات إىل النور   .الناس، خيرجو

  ؟!فأين املشكلة…، يف النموذج أم يف املسلمني
 َما َجاَءُهْم اْلبَـيَِّناُت َوأُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم» «َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَّقُوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد 

 

  
سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٣٥٨

 أال إني أوتيت القرآن ومثله معه

ت، روا على  الرد  منهجي  من  للتشريع    ليس  الثاين  املصدر  تراث )املفرتى(وشبهات،  ا  أل  ،
أجد   عندما  ولكن  تعاىل.  هللا  بدين  هلا  عالقة  ال  يقوم )الوحدانية (متس    )رواية(رخيي،  من  يكفر   ،

  .بتوظيفها خلدمة مذهبه الديين، أجد نفسي مضطرا للبيان والتحذير
ْتُوا مبِِ  َ ْتُوَن يقول هللا يف سورة اإلسراء: ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعْت اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن  َ ْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال 

  )۸۸( بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً ِمبِْثِلِه َوَلْو َكانَ 
  )٣٤(ْثِلِه ِإْن َكانُوا َصاِدِقَني ويقول تعاىل يف سورة الطور: فـَْلَيْأتُوا ِحبَِديٍث مِ 

ت، قبل أن يتهموا الرسول أنه قال:    )احملدثون(أمل يقرأ   ،  )أال إين أوتيت القرآن ومثله معه(هذه اآل
سم  )املثل(ويعتربون أن ما دّونوه يف كتبهم، هو هذا    ).السنة النبوية (الذي أنزله هللا على رسوله، 

امهم للقرآن    )احملدثني(وهل وصلت اجلرأة بعلماء ودعاة الفرق واملذاهب املختلفة، أن يتبعوا   يف ا
ذا  )مثل(أن له   يف مئات    )احملدثون(هو ما دّونه    )املثل(، وجيهرون بذلك على منابر الدعوة، فإذا 

  ؟! الكتب، بعد قرنني من وفاة الرسول
، الذي من املفرتض أنه ُدّون حتت إشراف النيب، وورثه اخللفاء الراشدون،  )املثل(فأين ذهب هذا  

أ بعدهم؟!  جاؤوا  من  هو كل كتب  مث  سيقولون  اليوم؟!  هو  الفرق   )احلديث(ين  عند  املوجودة 
موا القرآن   توا مبثل هذا القرآن، فا م استطاعوا أن  م بعملهم هذا يّدعون أ واملذاهب املختلفة!! إ

  . مبا مل يستطع اإلنس واجلن أن يتهمه به
م، وجعلتهم يف منزلة ال ولكن الذي ال يعلمه كثري من املسلمني، أن كل املصائب اليت حلت  

هذا   من  جاءت  اتباعه…، كلها  يّدعون  الذي  اإلسالم  القضية   )املثل(ُتشرف  هذه  إن  املفرتى!! 
ا قضية إسالم أو كفر، فليحذر املسلمون من هذه الفتنة الشيطانية  هلزل، إ   .ليست 

م عن رؤية احلق؟ )غّيبت(أمل أقل لكم إن هؤالء قد    !املذهبية قلو
تِِه ِإنَُّه ال يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن» َ ِ ً أَْو َكذََّب   «َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن اْفَرتَى َعَلى اهللَِّ َكِذ
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 شريعة هللا … شريعة القرآن 

لقد خلق هللا تعاىل الناس أحرارا، خمّريين، ليقوموا مبهمة االستخالف يف األرض على أساس التنوع  
وجود   من  البد  فكان  م…،  سلوكيا واختلفت  أفكارهم،  وتباينت  م،  معتقدا فتنوعت  والتكامل، 

م املستقيم. فأنزل هللا الكتاب، وأوجب العمل به، ليحكم   دي الناس إىل صراط ر بني الناس  شريعة 
اآلية (يقول هللا تعاىل يف سورة البقرة  فيما اختلفوا فيه، فريتفع االختالف، وينال كل ذي حق حقه.  

۲١٣(:  
ِحلَْ  رِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب  لَِيْحُكَم َبْنيَ  قِّ  «َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اهلّلُ النَِّبيَِّني ُمَبشِّ

  »النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفواْ ِفيه
الكتاب ليتصادم مع تنوع املعتقدات، وتباين األفكار، واختالف السلوكيا  تعاىل مل ينزل  ، توهللا 

م. ولكن   راد ، الذين أُوتُوه على علم، )علماء الكتاب(وإمنا أنزله ليكون شريعة يتحاكم إليها الناس 
م: )البغي (أضاعوا الشريعة، وحاربوا سنة هللا يف التنوع والتباين واالختالف، بسبب    الذي أصاب قلو

نَـُهمْ  ُُم اْلبَـيَِّناُت بـَْغياً بـَيـْ ْ   »«َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمن بـَْعِد َما َجاء
أهل   الكتاب،  يف  املختلفني  الذي إن  احملرم  يف  فوقعوا  متصارعة،  مذاهب  إىل  تفرقوا  واحد،  دين 

  :اهم هللا عنه 
َنا ِبِه  « َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيـْ ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى  َشرََع َلُكْم ِمْن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه نُوحاً َوالَِّذي أَْوَحيـْ

َوال  ( الدِّيَن  أَِقيُموا  فِ َأْن  ِمْن  ١٣….()يهِ تـَتَـَفرَُّقوا  ِإالَّ  تـََفرَُّقوا  َوَما  اْلِعْلُم  )  َجاَءُهْم  َما  بـَْغياً (بـَْعِد 
نَـُهمْ    الشورى  ») ١٤….، َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيٍب ()بـَيـْ

  ِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيٍب» تدبر قوله تعاىل: «َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا الْ 
لقد حرف الذين أوتوا الكتاب، من علماء اليهود والنصارى، كتبهم، فزرعوا الشك والريبة يف قلوب 
فوسوس  اخلامت،  هللا  حتريف كتاب  يستطع  مل  الشيطان  ولكن  بعدهم…،  من  الكتاب  ورثوا  الذين 

توا مبصدر تشريعي يصن يديهم، وجيعلوه حاكما على شريعة الكتاب، فزرعوا الشك  لعلمائه أن  عوه 
بعدهم،   من  الكتاب  ورثوا  الذين  قلوب  ُمرِيبٍ (يف  ِمْنُه  َشكٍّ  الكتاب  )َلِفي  هذا  يكون  أن  بوا  وار  ،

وحده هو شريعة هللا، فأصبحوا ال يصدقون أن شريعة هللا هي شريعة الكتاب، هي شريعة القرآن، وال 
  . آنشريعة غري القر 

، استغرقت ما يزيد عن ثالثة عقود، أكاد أجزم،  )السلفية ( ، و )املذهبية ( واحلقيقة، وبعد رحلة مع  
شككوا يف  يما صدقوه، ول  ) إن شريعة هللا هي شريعة القرآن( تعاىل لو بعث حممدا ليقول هلم  أن هللا 
  !!بعثته

لكفر!! فهل بعد ذلك من برهان،   )شريعة هللا هي شريعة القرآن(واليوم، يتهمون من يرفع راية  
م أعيننا، فاعلية قوله تعاىل:   جيعلنا نسجد هلل شكرا، أن رأينا 

نَـُهمْ (بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم  «َوَما تـََفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن   بـَيـْ . َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم  ..  )بـَْغياً 
  !ِمْنُه ُمرِيٍب»؟َلِفي َشكٍّ 
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  :)۲١٣(نقرأ خامتة اآلية وهل بعد ذلك من برهان، جيعلنا نسجد هلل شكرا، وحنن 
ِصرَاط« ِإَىل  َيَشآُء  َمن  يـَْهِدى  َوهللاُ  ِِْذنِِه  احلَْقِّ  ِمَن  ِفيِه  اْختَـَلُفواْ  ِلَما  َءاَمنُواْ  الَِّذيَن  هللاُ    فـََهَدى 

  مُّْسَتِقيم» 
م، وال ريبة، ولو  )شريعة هللا(أليس من ورثوا الكتاب، وعلموا أنه وحده   ، ومل يدخل شك يف قلو

  ؟! اجتمع على غري ذلك اإلنس واجلن…، أليسوا على احلق؟! فماذا بعد احلق إال الضالل
ُ َربُُّكْم احلَْقُّ َفَماَذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ  « َّ َفَذِلُكْم اهللَّ َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة َربَِّك   )٣٢(ُتْصَرفُوَن    الضَّالُل فََأ

ُْم ال يُـ  َّ   يونس »)٣٣(ْؤِمُنوَن َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوا َأ
 

 جدلية كتابة الحديث النبوي وتدوينه  

من   النيب  إىل  ُنسب  ما  أن  جدال،  افرتضنا  حياة )أحاديث(إذا  يف  (كتبوها)  قد  الصحابة  ، كان 
ا) أئمة السلف بعد وفاته…النيب، مث   شريعة إهلية، ألن    )األحاديث(، فهل ميكن اعتبار هذه  (دّو

  !الصحابة (كتبوها) يف حياة النيب؟
ا متت مبوافقة النيب أم ال، إذا حققت هلا  إن (كتابة) احلديث يف حياة النيب، بصرف النظر عن كو

ا ال حتقق صحة النسبة إىل هللا   تعاىل، فصحة النسبة إىل هللا تعاىل حتتاج  صحة النسبة إىل النيب، فإ
  . إىل برهان قطعي الثبوت عن هللا، وليس عن الرسول

عن  هللا،  إىل  النسبة  بصحة  وإمنا  الرسل،  إىل  النسبة  بصحة  حجيتها  تثبت  ال  اإلهلية  الشريعة  إن 
إىل هللا،    )القرآن(لرسول عن هللا، كإثبات صحة نسبة  طريق (اآلية اإلهلية) الدالة على صدق بالغ ا

  .وليس إىل الرسول
فهل (األحاديث) اليت نسبها الرواة إىل الرسول، محلت (اآلية) الدالة على صحة نسبتها إىل هللا  

عتبارها شريعة إهلية واجبة االتباع   ؟! تعاىل، 
ها الباطل من بني يد  ا لو محلت (اآلية) الدالة على صحة نسبتها إىل هللا، ما أ يها وال  احلقيقة، أ

  .من خلفها
ا من سلطان   ؟!والسؤال: كيف يقبل مسلم، أن يعبد هللا، بنصوص شريعة، ما أنزل هللا 

  .هذا عن التحليل (املنطقي)
حجية   أقاموا  من  هناك  أن  وجد  املعريف)،  التواصل  (منظومة  لنا  محلته  ما  إىل  ذهبنا  فإذا 

ت) للحديث يف القرن    :األول اهلجري!! وهؤالء نسأهلم(األحاديث) على دعوى وجود (مدو
ظهرت   ما  وجدت  لو  واليت  اهلجري،  األول  القرن  شهدها  اليت  احلديث،  ت)  (مدو هي  أين 

ت) القرنني الثاين والثالث   ؟! (مدو
ت) القرنني الثاين والثالث ت) القرن األول أقل علماً وأمهية وتوثيقا من (مدو   ؟!فهل كانت (مدو
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إذن فمن أين جاء العلم والتوثيق لـ   )وهي األقرب إىل عصر الرسالة (يقا  وإذا كانت أقل علما وتوث
ت) القرنني الثاين والثالث (   !؟)ومها األبعد(مدو

ولو أن صحابة رسول هللا (كتبوا) األحاديث يف حياة النيب، لكان ما (كتبوه) هو املرجعية الوحيدة 
للحديث النبوي، وجلمعه اخللفاء الراشدون يف كتاب واحد، دون أن يُنسب إىل أحد منهم، ولورثه 

هذا احلال، كرتاث   كتا واحدا موثقا من (اخلالفة الراشدة)، ولوصل إلينا اليوم على  )مجيعا(املسلمون  
  .ديين، وليس كشريعة إهلية

هذه   أن  حدث…،  الذي  ت)  )األحاديث(ولكن  (مدو املسلمون  ورثها  النيب،  إىل  املنسوبة   ،
ولو   والتضعيف،  والتصحيح  والتعديل،  اجلرح  مدرسته يف  حسب  احلديث، كٌل  أئمة  خمتلفة، حفظها 

ا (ُكتبت) يف حياة النيب، وحتت إشرافه، ما    . ورثها املسلمون على هذا احلالأ
و  النيب،  حياة  يف  (ُكتب)  فقد  تعاىل،  هللا  املسلمون  أما كتاب  ورثه  لذلك  إشرافه،  ،  )مجيعا( حتت 

تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه   .كتا واحدا، حمفوظا حبفظ هللا له، ال 
  ؤال:والس

بّني هللا تعاىل أنه   ت)    )وحده(لقد  فهل (مدو اتباعها،  على الناس  الذي ينزل الشريعة الواجب 
 ؟! األحاديث، اليت نسبها الرواة إىل رسول هللا، محلت الربهان الدال على صحة نسبتها إىل هللا تعاىل

ْتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى) فَ *   بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا (َ يعاً  َها مجَِ َمْن (اتـََّبَع ُهَداَي) َفال «قَاَل اْهِبطَا ِمنـْ
  َيِضلُّ َوال َيْشَقى»

  «َوَمْن َأْعَرَض َعْن (ِذْكرِي) فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى»* 
  «قَاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصرياً» * 
تـَُنا) فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى» «قَاَل َكَذِلَك *  َ  (أَتـَْتَك آ
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٣٦٢

 كيف وزّع «النيب» أحاديثه على الفرق اإلسالمية؟! 
منذ عقود مضت، وتوجهات دينية خمتلفة تطالب والة أمور املؤسسة الدينية الرمسية التابعة لفرقة  

 ا يسيء إىل «دين اإلسالم».«أهل السنة واجلماعة»، بتنقية أمهات كتب احلديث، مم
 والسؤال:

 هل «دين اإلسالم» ال حيمله إال أتباع فرقة «أهل السنة واجلماعة»؟! 
م «الفرقة الناجية»، ال يرون «دين  ال مانع عندي أن يعتقد أتباع فرقة «أهل السنة واجلماعة» أ

قي الفرق يف    . الناراإلسالم» إال يف فرقتهم، ولكن عليهم أن يعلنوا أن 
  وملاذا عندما ظهر القرآنّيون، والعصريّون، واملستنريون، ظهروا من داخل فرقة «أهل السنة 

وعندما أرادوا تنقية «األحاديث» املنسوبة إىل النيب، طالبوا «األزهر» بذلك، ودخلوا  واجلماعة»،
 السجون يف سبيل تنقية أحاديث الفرقة اليت ولدوا فيها؟!

خل فرقة «أهل السنة واجلماعة»، وأفسدت يف األرض استناًدا إىل وملاذا ظهرت «داعش» دا 
 مرجعيات هذه الفرقة وفتاوى أئمتها؟!

وملاذا ظهر زعيم القراءات القرآنية الشاذة، «حممد شحرور»، داخل فرقة «أهل السنة واجلماعة»،  
ويقول يف سياق ويتحرك حرًا ينشر إحلاده حول العامل، انطالقًا من نفس أمهات كتب هذه الفرقة، 

 حديثه عن الطاعة املتصلة للسنة الرسالية: 
ا يف الشعائر الواردة فيما (ثبت عن الرسول) من أحاديث رسولية»  «إ

افت «أصول الفقه»، استند إىل أمهات كتب الفرقة اليت ولد فيها، فيقول:   وعندما أراد أن يثبت 
افت أصول الفقه، اليت وضعها الش السنة   -افعي، واليت أطلق عليها: الكتاب «وهكذا يتبني لنا 

 » القياس - اإلمجاع  - 
إن زعيم القراءات القرآنية املعاصرة، «مفكٌر سين العقيدة»، ينطلق يف مجيع قراءاته املعاصرة من 
 . قاعدة «اجلاهلية األوىل» اليت جاء «دين اإلسالم» بتحرميها، ويظن التابعون له أنه عصري مستنري

ا، وإذا كنت قد ضرب ا اختذت أمهات كتب خاصة  ت مثاال بفرقة «أهل السنة واجلماعة»، وأ
ا.   ويف مقدمتها كتب احلديث، فإن لكل فرقة من الفرق اإلسالمية أيضا أمهات الكتب اخلاصة 

فإذا أرد الوقوف على الفرق بني فرقة «أهل السنة واجلماعة» و«الشيعة»، على سبيل املثال، جند 
ا» على ما ُيسّمى مببدأ «عدالة الصحابة»، أما الثانية فتعتمد على  أن األوىل تعت مد يف حجية «مرو

 »مبدأ «عصمة األئمة 
واحلقيقة أنه ال عدالة وال عصمة ألحد غري «النيب اخلامت»، بل وليست هذه العصمة على 

 إطالقها، وإمنا يف «مقام الوحي» والبالغ عن هللا تعاىل.
ني رسول هللا حممد ومجيع الرواة الذين نسبوا إليه «األحاديث» على إن هناك حلقة مفقودة ب

 .مستوى مجيع الفرق اإلسالمية، وال أستثين راوً ولو كان صحابًيا «عدًال»، أو إماًما «معصوًما»
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٣٦٣

ا بني قومه، قد انتهت  إن «كالم النيب» الذي خرج على لسانه، و«سنته النبوية» اليت حترك 
 النيب.فعاليتهما بوفاة 

م، واتباع ما   لقد أصبحت الصورة الوحيدة التباع النيب هي تفعيل املسلمني للنص القرآين يف حيا
محلته هلم «منظومة التواصل املعريف» من «ُمسّميات» كلمات القرآن، وكيفية أداء ما أمجله من 

 أحكام، كأحكام «الصالة». 
مر «النيب» بتدوين نص امسه «األ  حاديث النبوية»، وإال لكان النيب عاصًيا هلل، إن هللا تعاىل مل 
 فأين كتاب احلديث الذي أشرف النيب على تدوينه؟!

أن هللا عندما أمر النيب بتدوين القرآن، دونه النيب نقال عن هللا بدون سند، ولذلك نقول «قال 
 هللا…» مباشرة.

النيب بدون سند روائي، فنقول  ولو أن هللا أمر النيب بتدوين شيء امسه «األحاديث»، لوصلتنا عن 
 . «قال رسول هللا..»، األمر الذي مل حيدث مطلقا

فلماذا ُتضّيعون حياتكم يف املطالبة بتنقية شيء ال عالقة له أصال بـ «دين اإلسالم»، يف الوقت 
كتب فرقة «أهل السنة واجلماعة»، وال ،  الذي مل يتغري فيه، على مر العصور، سطر واحد من أمهات

 كتب أي فرقة أخرى، «ولن» يتغري؟!   أمهات
يف أواخر السبعينيات، عندما فكرت يف خلع ثوب «السلفية»، كنت داعًيا ألقي الدروس على 

طالب اجلامعات، وال أعلم أن هناك فرقًا إسالمية غري «أهل السنة واجلماعة»، كما ال أعلم أن هناك 
 رفها. أمهات لكتب احلديث غري الكتب الستة املشهورة اليت أع

 وعندما درست «علم احلديث»، ظهرت يل إشكاليات تتعلق مبوضوع «اُحلجيِّات»، موضوع: 
 «ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني» 

ولقد تعلمت، منذ أن كنت «معيًدا»، أصول البحث العلمي، وأن حجية أي شيء جيب أن تكون  
ت» اليت  ا متصلة، وهذه «املرو  .نسبها الرواة إىل رسول هللا ليست عن رسول هللا مباشرةحلقا

ألزهر، الدكتور عبد هللا املشد، عالقة طيبة، فأخذت معي  وقد كانت تربطين برئيس جلنة الفتوى 
ت» على «جممع البحوث ٣٠٠« » رواية من صحيح البخاري، وطلبت منه أن يعرض هذه «الروا

 بخاري منها.اإلسالمية»، ويطالبهم بتنقية صحيح ال
إلمجاع على أن ما يعرضه   وبعد عرض املوضوع على أعضاء «جممع البحوث اإلسالمية» وافقوا 

ئمة لعن هللا من أيقظها» ب فتنة يستحيل أن يغلق، و«الفتنة   .رئيس جلنة الفتوى سيفتح 
العامل،   قالوا له: إن مجيع أمهات كتب التفسري واحلديث والفقه، منتشرة ومرتمجة مبعظم لغات

لنعال يف  ويستحيل تغيري كلمة واحدة منها، وإال خرج املسلمون من «ملة اإلسالم»، وضربو 
 الشوارع!! 

م الرمسية وغري الرمسية، أقول   وأ خبربيت يف التعامل مع علماء الفرق اإلسالمية، ومع مؤسسا
يت يوم يتغري فيه سطر واحد يف أي كتاب من أمهات كت  ب هذه الفرق!! ستحالة أن 
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٣٦٤

إن كل ما ميكن أن تفعله املؤسسات الدينية الرمسية يف أي دولة من دول العامل، هو ما يُعرف بـ 
 «التحقيق العلمي»، أي أن تكلف جلنة من املتخصصني لتحقيق كتاب من الكتب. 

وكل ما تفعله اللجنة هو أن تكتب يف هوامش الكتاب رأيها يف كلمة أو مجلة أو رواية وردت،  
ي حرف فيه!!   دون املساس 

وقد مت فعال حتقيق الكثري من الكتب منها كتاب «مجع اجلوامع للسيوطي»، الذي حيتوي على ما 
 يقرب من املائة ألف حديث، وقاموا بتخرجيها استنادا إىل كتب الصحاح الستة!! 

قواعد  ولكن يف النهاية ستبقى مجيع الكتب كما هي دون مساس، ولن خيرج حتقيقها عن إطار
 «املنظومة احلديثية»!!

وأظن أن هذا ما سيفعله «جممع خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  
للحديث النبوي الشريف»، فلن خيرج عن إطار قواعد «املنظومة احلديثية» اخلاصة بفرقة «أهل السنة 

 واجلماعة»، ولن ميس حرفًا من أمهات كتب احلديث!!
 ل:والسؤا

كيف نقول إننا نقدم للعامل اإلسالمي خدمة جليلة، واحلقيقة أننا نقدمها ألتباع فرقة «أهل السنة 
قي الفرق اإلسالمية؟!   واجلماعة»، وال تلزم 

هلل»، بنص قطعي الداللة يف سورة الروم   إن التفرق يف الدين «منكٌر» ينطلق من قاعدة «الشرك 
 جلميع الفرق اإلسالمية املوجودة اليوم.»، محل حتذيرًا إهلًيا ٣٢«اآلية 

إن مرجعية «دين اإلسالم»، اليت تعهد هللا حبفظ نصوصها، هي كتاب هللا اخلامت، «القرآن  
 الكرمي»، الذي محل يف ذاته الربهان على صدق «نبوة» رسول هللا حممد. 

هللا حبفظ ولقد جاء الربهان على صدق «نبوة» رسول هللا حممد «آية قرآنية عقلية» تعهد 
م على الناس، وخيرجوهم من الظلمات  نصوصها إىل يوم الدين، ليقيم املسلمون على أساسها شهاد

 إىل النور. 
وما زال املسلمون، قرو من الزمن، يعيشون يف ظلمات هجر «اآلية القرآنية»، وقد أخرجوا 

«الرتف الفكري»، أو ما أنفسهم من النور إىل الظلمات، ومل يعد ميلكون من «دين اإلسالم» إال 
 ».يسمى بـ «الفكر اإلسالمي

لباطل، ومل يعد الناس يُفرّقون بني حجية   وحىت منظومة «الفكر اإلسالمي» اختلط فيها احلق 
«اآلية» وحجية «الرواية»، بل وأصبحت «الرواية» هي األكثر شهرة وتقديسا، كٌل حسب الفرقة اليت  

 .ح والتعديل، والتصحيح والتضعيفينتمي إليها، وحسب مدارسها يف اجلر 
طل ا من   . وحىت مرجعية «الرواية» أصبحت حتتاج إىل إعادة نظر، وتنقية مما أصا

 ! فمن وراء إبعاد الناس، واملسلمني، عن «إسالم الرسول»؟
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٣٦٥

ئية  أمة اآل
خالص  «العبودية» هلل،  يف عامل الغيب، وحسب علم هللا تعاىل، شهد بنو آدم بـ «الوحدانية»، و

 وعلى هذا َفَطَر هللا الناس، أي خلقهم. 
ء فُتخفيها، وتظهر   يت ملة اآل لقد أصبح املولود يولد على فطرة الوحدانية، ويظل عليها حىت 

ا  . هي مكا
ئية» ولكنهم اختاروا أن يكونوا   ولقد أرسل هللا الرسل إليقاظ وعي الناس وحتريرهم من سجن «اآل

ئهم، وأصبح «التدين الوراثي» يشمل الوجود البشري كلهأسرى   .عقائد ومذاهب آ
لقد كانت منظومة «التدين املذهيب» اليت يعيش بداخلها الناس منذ قرون مضت، نتيجة طبيعية 

 للتقليد األعمى.
ولكن أن تشمل منظومة «التدين املذهيب» أيًضا املسلمني، الذين حيملون طوق جناة الناس من 

ا مصيبة كربى.«فتن ئية»، فإ  ة اآل
م كاملة، ال قيمة له عند هللا، إذا كانوا أسرى تدين  إن بلوغ األوالد الرشد، وحتمل مسؤوليا

ئهم، هذا التدين الذي فُرض عليهم فرًضا يوم ولدوا، والذي كان من مثاره على مر الرساالت ما  آ
 يلي:

 أوًال: يقول هللا تعاىل 
َْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ لَِيْشَرتُوا بِِه َمثَناً قَِليالً فـََويْ * «فـََوْيٌل لِلَّذِ  ِ ٌل َهلُْم يَن َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب 

 ِممَّا َكتَـَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبوَن»
هد هللا حبفظ رسالته اخلامتة، القرآن  أمل ُحيّرف األبناء رساالت هللا، على مر العصور، ولوال تع - 

ت»؟!   الكرمي، جلعلها املسلمون «روا
 نًيا: يقول هللا تعاىل 

ماً َمْعُدوَدًة ُقْل أَاختََّْذُمتْ ِعْنَد اهللَِّ َعْهداً فـََلْن ُخيِْلفَ  َّ ُ َعْهَدُه أَْم   * «َوقَاُلوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأ اهللَّ
 َلى اهللَِّ َما ال تـَْعَلُموَن» تـَُقولُوَن عَ 

ن من قال  -  ئية» اليت حيملها أتباع الفرق واملذاهب العقدية املختلفة،  فمن أين جاءت «اآل
«ال إله إال هللا» سيخرج من النار ويدخل اجلنة، بعد أن يقضي عقوبته على ارتكابه الكبائر، وهللا  

 يقول بعدها: 
 َأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَـُتُه فَأُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن»؟! * «بـََلى َمْن َكَسَب َسِيَّئًة وَ 

 أين سنذهب بـ «َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَـُتُه»؟!  - 
ئه   كيف ُيصر مسلم على ارتكاب الكبائر فرتة حياته، مث ُخيرجه هللا من النار جملرد أنه ورث عن آ

 كلمة «ال إله إال هللا»؟! 
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٣٦٦

 ا: يقول هللا تعاىل لثً 
َها َوَما َبَطَن» َا َحرََّم َريبِّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ  * «ُقْل ِإمنَّ

«  * «َواِإلْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ
«ً هللَِّ َما ملَْ يـَُنزِّْل ِبِه ُسْلطَا ِ  * «َوَأْن ُتْشرُِكوا 

 ُموَن»* «َوَأْن تـَُقولُوا َعَلى اهللَِّ َما ال تـَْعلَ 
 لقد حّرم هللا «الشرك»، وحّذر أتباع رسوله حممد من الوقوع فيه:

 ِمْن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن».  - «َوال َتُكونُوا ِمْن اْلُمْشرِِكَني 
عًا» اجلنة، إذا ماتوا على حاهلم هذا من التفرق يف فكيف يدخل «الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَ 

 الدين؟!
ئيني على مر الرساالت، يعتربون أنفسهم دائما على احلق، لذلك كان من الطبيعي أن   إن اآل

يرفضوا احلق الذي جاء به الرسل، وهذه هي اإلشكالية واألزمة الكربى اليت يعيش بداخلها املسلمون  
 اليوم:

تدينهم الوراثي، دون أن يعيدوا النظر يف مدى صحة هذا التدين، مما كان له أثره قناعتهم الذاتية ب
 الكبري على تدعيم أزمة التخاصم والتكفري بينهم عرب قرون مضت، وإىل يومنا هذا.

 رابًعا: يقول هللا تعاىل 
َّ * «وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِيف قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ  َ َعَلى أُمٍَّة َوِإ َء َ َ آ َّ َوَجْد قَاَل ُمْرتَُفوَها ِإ

رِِهْم ُمْقَتُدوَن» َ  َعَلى آ
ا الفتنة األكرب واألعظم: األمة   الكثرة –اإلمجاع  –إ

قد تكون عند البعض فتنة «منطقية»، ولكن عند من ال يعلمون حقيقة «الوحدانية»، وجيهلون  
 اهيم عليه السالم:معىن قوله تعاىل عن إبر 

 «ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتاً هللَِِّ َحِنيفاً َوَملْ َيُكْن ِمَن اْلُمْشرِِكَني» 
إن احملور األساس، الذي يدور حوله «دين اإلسالم»، هو «الوحدانية» ولقد كانت هذه 

 «الوحدانية» يف مقدمة الفرائض الغائبة عن حياة األمم على مر العصور.
طلة، وجاء القرآن يصحح هلم ويُبّني «الَِّذي ُهْم ِفيِه َخيَْتِلُفوَن» ومما   لقد ورث أهل الكتاب عقائد 

 »: ١٠٩نزل قوله تعاىل يف سورة املائدة «اآلية 
ُتْم قَالُوا ال ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعالَّمُ  ُ الرُُّسَل فـَيَـُقوُل َماَذا ُأِجبـْ   اْلغُُيوِب»* «يـَْوَم َجيَْمُع اهللَّ

م، وال شك  إنه يوم القيامة، سيجمع هللا فيه الرسل مجيًعا، ويسأهلم عن موقف أقوامهم من دعو
م، ولكنهم فّوضوا العلم هلل ألنه سبحانه الذي يعلم   أن الرسل يعلمون مدى استجابة أقوامهم لدعو

 ما يف الصدور.
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٣٦٧

م، وألن هللا يعلم أن  وهذه اآلية برهان قطعي الداللة على انقطاع  أخبار األمم عن الرسل بعد وفا
 أتباع رسوله عيسى سينسبون إليه ما مل يقله، خصه بسؤال، بعد سياق طويل وهام، فقال تعاىل: 

َ ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ»  ُ  * «َوِإْذ قَاَل اهللَّ
ُذوِين َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدو  »* «أَأَنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ  ِن اهللَِّ

«  * «قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ
 * «ِإْن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه»

 * «تـَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسي َوال َأْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك»
 * «ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلغُُيوِب»

 ا أََمْرَتِين ِبِه»* «َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ مَ 
 * «َأْن اْعُبُدوا اهللََّ َريبِّ َوَربَُّكْم»

 * «وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيداً َما ُدْمُت ِفيِهْم» 
َتِين ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم»  * «فـََلمَّا تـََوفـَّيـْ

 * «َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد»
 خامًسا:

ته يف القرآن بكثرة، وليس من بني مواضعه موضع واحد يفيد أو يشري لقد ورد فعل «نـََزَل» ومشتقا
ت أن احلواريني يطلبون نزول مائدة من السماء:  إىل نزول «عيسى»، بل جند يف نفس سياق اآل

َنا مَ  َ ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن يـَُنزَِّل َعَليـْ  اِئَدًة ِمْن السََّماِء»* «ِإْذ قَاَل اْحلََوارِيُّوَن 
 * «قَاَل اتـَُّقوا اهللََّ ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني» 

 مث قال تعاىل: 
بُُه  ً ال أَُعذِّ بُُه َعَذا ُ ِإِينّ ُمَنزُِّهلَا َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر بـَْعُد ِمْنُكْم فَِإِينّ أَُعذِّ  َأَحداً ِمْن اْلَعاَلِمَني»* «قَاَل اهللَّ

 والسؤال:
 يف هذا السياق الذي بدأ بقوله تعاىل يوم القيامة:

ُتْم قَالُوا ال ِعْلَم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلغُُيوِب» ُ الرُُّسَل فـَيَـُقوُل َماَذا ُأِجبـْ  * «يـَْوَم َجيَْمُع اهللَّ
ا على عيسى، من «اآلية   »:١١٠مث يف سياق بيان النعم اليت أنعم هللا 

َ ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اذُْكْر نِْعَمِيت َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس..» «ِإْذ قَاَل اهللَُّ    
 ». ١١٥وحىت «اآلية 
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٣٦٨

كيف ال يُذّكر هللا عيسى بنعمة نزوله آخر الزمان، وهداية الناس على يديه، هذا احلدث العظيم  
 ؟! الذي يعترب عالمة يقينية على «الساعة»

ن عيسى  ْهِدّيني»، 
َ
ئية امل ئية املسلمني»، و«آ ئية النصارى»، و«آ إذن فمن أين جاءت «آ

 سينزل آخر الزمان؟! 
 اجلواب: 

ت»  ئية»، هي «أمة املرو   .إن «أمة اآل
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 اخلامتة 
، وهو العقلية» اآلية القرآنية «عن معناها الذي محلته نصوص » السنة النبوية «لقد حتول مفهوم 

ت«تفعيل النيب للنص القرآين، سلوكا عمليا مطردا يف حياته، إىل  ظنية الثبوت عن الرواة الذين   »مرو
 . نقلوها، وليس عن النيب، عليه السالم

ت «واألخطر من ذلك، أن يعترب أئمة وعلماء املسلمني هذه  ن، نزل  نصوص وحي »املرو إهلي 
ها الباطل من بني يديها ومن خلفها ا قد أ  .بشريعة مبينة للقرآن، ومكملة ألحكامه، وهم يعلمون أ

الذي إن وجد ملا كان ألمهات   »التفسري النبوي«إن رسول هللا مل يفسر القرآن، وإال فأين هذا 
نه الـ   ،كتب التفسري أن تولد أصال  »احلديث النبوي«وما استطاع عامل أن يصف حديثا واحدا 

 .املبّني للقرآن واملكمل ألحكامه
ت«لقد دخلت   ت«البشر دائرة املقدس اإلهلي، وأصبح من ينكر أن تكون هذه  »مرو  »املرو

ت«ا نفساستنادا إىل  الدم دينا إهليا واجب االتباع حالل   »: ملرو
  .يسفك دم الزانية والزاين بغري حق - 
  .يفجر اإلنسان نفسه طمعا يف احلور العني - 
ئنا استنادا إىل هذه  -  ت «تطلق املرأة طالقا   . وهي مازالت عند هللا زوجه »املرو

تشريعية، حتل وحترم بغري  فلماذا أشرك أئمة وعلماء الفرق واملذاهب املختلفة مع كتاب هللا مصادر 
 ما أنزل هللا؟! 

نية «ألن  ا، بعد أن استحل املسلمون دماء بعضهم بعض، وتفرقوا إىل   »املدرسة الر أغلقت أبوا
نيون«… فلم يعد هناك  فرق ومذاهب تكفريية    ، فتدبر:»ر

ُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا  « نِيَِّني ِمبَا ُكنـْ   »ُكنُتْم َتْدُرُسونَ ُكونُوا َرَّ
نية  ةاملرأ«اإلسالمي لقد فقد اجملتمع  نية «ا، و»الر ، لذلك ختلف املسلمون ومل يلحقوا »ألسرة الر

 بركب احلضارة. 
، وحكمت  »السياق القرآين«، وحكم اهلوى العقلية» اآلية القرآنية « ولقد حكمت الرواية البشرية 

رق واملذاهب الفقهية املختلفة، وعلى رأسها مصطلح قلوب أئمة وعلماء الف» املصطلحات الدينية «
لضرورة«، و»احلديث النبوي«، و»السنة النبوية «  ». اإلمجاع«، و»املعلوم من الدين 

هيال قرآنيا،  ،»السنة النبوية «إن الذين يتحدثون عن اإلسالم، وعن القرآن، وعن   دون أن يؤهلوا 
نية املدرسة «حسب شروط االلتحاق بـ  ، مدرسة تعلم ودراسة وتدبر القرآن، هؤالء لن يقيموا إال »الر

يت بغريه فتدبر «آل   دين هواهم، بعيدا عن الدين الذي ارتضاه هللا للناس، والذي ما كان لنيب أن 
 : »٧٩عمران / 
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ُ اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّبـُوََّة ُمثَّ « يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباداً ِيل ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يـُْؤتَِيُه اهللَّ
ُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنُتْم َتْدُرُسونَ  نِيَِّني ِمبَا ُكنـْ   »َوَلِكْن ُكونُوا َرَّ

نية «إنه ال مفر من إعادة تقدمي أوراق االلتحاق بـ  مرة أخرى، وفيها لن يقبل مسلم   »املدرسة الر
لربهان قطعي الثبوت عن هللا تعاىل، وليس فقط عن رسولهأن ينس  .ب إىل هللا أو إىل رسوله شيئا إال 

، وال . ا للعرب وحدهم، وال ألهل السنة وحدهم، وال للشيعة..إن هللا تعاىل مل يرسل رسوله حممدً 
لوحيد الذي ميلكه  هي الربهان ا عقلية» آية قرآنية «للحنفية واملالكية….، وإمنا أرسله للناس كافة، بـ 

 . حممد، عليه السالم رسوهلم »نبوة«املسلمون اليوم على صدق 
ا من أئمة املسلمني، وقال له سأدخل يف اإلسالم إذا أجبتين على هذا فإذا سأل غري مسلم إمامً 

 السؤال:
هو السنة النبوية، وأن برهان   »الوحي الثاين«هو كالم هللا، وأن   »الوحي األول«لقد فهمت أن 

 الذي يثبت أنه أيضا من عند هللا؟! »الوحي الثاين«آية إهلية، فما هو برهان  »الوحي األول«
 فبماذا سيجيب أئمة وعلماء املسلمني ليدخل هذا اإلنسان يف اإلسالم؟!* 

يديهم، وال يريدون رفعها وال ترميمها ا أزمة كربى، ومصيبة صنعها املسلمون  هلل  ،إ يشركون 
 .ويفسدون يف األرض ويقولون إمنا حنن مصلحون ،ويقولون إمنا حنن موحدون

  واحلل: 
نيني«أن نفتح أبواب  نية» املرأة «، وتكون »مدرسة الر يتخرج منها،   »جيل« هي أولالر

ا اإلعداد الذي يناسب مهمتها، تكون قد أعددت  األسرة عتبارها املدرسة واحلاضنة اليت إن أعدد
نية  ينالر  .، جمتمع اإلميان والعمل الصاحلواجملتمع الر
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  الفهرس 

الـــــــــــــــــــــــــــــعنوان املق رقم الصفحة
إهداء ٢
كلمة ٤
االختالف والتفرق يف الدين ... إىل أين؟! ٦
جمتمع السنة النبوية  ٧

م ال يعاجلون املرض، وإمنا يعاجلون العرض ٨ إ
التقية ..... فتنة كربى ٩
كيف تدعو إىل التغيري وقلبك مل يتغري؟! ١٠
ال جتلدوا أنفسكم، ولكن ... هل هذا هو اإلسالم؟! ١٣
الفقه القرآين ... والفقه السلفي ١٤
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني ١٥
اشده منكرً أما  ١٦
طاعة الرسول بعد وفاة النيب  ١٧
أزمة التابعني واملتبوعني  ١٨
الشفافيةبعيدا عن السياسة ... وعدم ٢٠
اآلية القرآنية وفقه إدارة األزمات ٢١
نالفرق بني املسلم واملتديّ  ٢٢
اإلسالم السياسي وأزمة اإلسالم القرآين ٢٣
؟!ملاذا مل يعتنقوا اإلسالم ٢٦
ْحلَقِّ ٢٧ ِ ُ ِإالَّ  َوال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اهللَّ
اوإميانيً ا املغّيبون إسالميً  ٢٨
الطريق إىل هللا ٢٩
ِملَ تـَُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلوَن ٣٠

سول
 الر
سالم
حو إ
ن



 

 
 

٣٧٢

ئية السلفية  ٣٣ اآل
! هل عرف النيب املذهبية؟ ٣٦
سنة اإلميان الوراثي وسنة اإلميان العلمي ٣٨
إلسالم جمتمع إمياين وعمل مجاعيا ٤٢
هامش الشهادتني  ىعل ٤٣
تدين الناس اخرتاق الشرك ٤٤
ئمة عندما تكون الفرقة الناجية خلية ٤٧
عندما يكون «الرجم» شريعة يهودية لبست ثوب «السنة النبوية» ٥٠
عندما تسفك «اخلالفة اإلسالمية» الدماء بغري حق ٥٤
مذهبيا خطا بشر خطاب إهلي وليس اإلسالمي اخلطاب الديين  ٥٦
وخالفات مرجعية، وبينهما فتوىمذاهب متخاصمة،  ٥٨
رزية يوم اخلميس، وأزمة الصراع السين الشيعي  ٦٢
ا عندما تكون األحزاب الدينية حمرمة شرعً  ٦٥
. اقتل أخاك املسلم وادخل اجلنة. عند السلفيني .  ٦٨
يعوا عليً  ٧٢ .. فبايعوه . ا حىت خرج عليه معاوية وقاتله  أهل السنة واجلماعة 
لضبط  ٧٦ الفئة الباغية اليت ال نعرف من هي 
ا واعتربوها مذهبً أئمة السلف فسروا «السلف» يف القرآن خطأً  ٨٠
شبهات مشروعة بشهادة املؤرخني األوائل ٨٣
!من قال إن يف اإلسالم مذاهب فقهية متخاصمة؟ ٨٦
الكافر مؤمنا، حسب هوى املذهب عندما يصبح  ٩٢
لضرورة» تدينا مذهبيا ٩٨ عندما يصبح «املعلوم من الدين 
مفهوم «الكفر» بني الدين اإلهلي والتدين السلفي  ١٠٣
السلفية ضد الفهم الواعي حلقيقة أن هللا واحد  ١٠٨
السنة والتشريع بني أزمة التخاصم والتكفري ١١٣
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«السلفية الدينية» ثوب «املرجعية اإلهلية»عندما تلبس  ١٢٠
!يسألون عن احلل؟ ١٢٥
!من هي «الفرقة الناجية» املتبعة لـ «السلف الصاحل»؟ ١٢٦
ت؟ ١٣٢ !هل ميكن أن يتحول «الوحي اإلهلي» إىل روا
.. مث يتخاصمون ويتقاتلون .  املسلمون يقولون اهد الصراط املستقيم ١٣٨
؟! الدين بعد هدم الرتاث الديينمن سيقيم  ١٤٥
»الذين ال يعلمون«عندما يكون «التعميم» مشاعة  ١٤٦
عندما حتدث الفتنة بني ُكّتاب الوحي ١٤٧
!هل كان الغزايل منكرا للسنة، مزدرً للدين اإلسالمي؟ ١٥٣
؟!هل كان «أبو حنيفة» منكرا للسنة، مزدرً للدين اإلسالمي ١٦٠
َِْمرِِه  ١٦٦  ُ َِْيتَ اهللَّ َفَرتَبَُّصوا َحىتَّ   
عندما تتخلف خري أمة أخرجت للناس ١٦٧
املرجعيات الدينية ومستقبل احلركات اإلرهابية التكفريية  ١٧٥
لوحدانية ١٨١ عندما يكفر «املسلمون اجلهالء» 
أزمة التوجهات الفكرية القرآنية  ١٨٢
اإلهلية اخلامتةعاملية الرسالة  ١٨٥
لشهادة العلمية والشهادة البصريةا ١٨٧
إنكار السنة والتكفري الدموي ١٩١
السلفّيون «الرتاثّيون» هم الفائزون ١٩٢
لعنة التفرق يف الدين  ١٩٦
تدوين الكتاب اإلهلي يف عصر النبوة ٢٠٠
» الكتاب«، ليست مصدرا تشريعيا مستقال عن »احلكمة« ٢٠٢
بغري علم »املقلدون«أزمة  ٢٠٣
أال إين أوتيت القرآن ومثله معه ٢٠٥
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٣٧٤

ة بني اللسان العريب واللسان املذهيبنّ السُ  ٢٠٦
هل حفظ هللا األحاديث النبوية كما حفظ النص القرآين ٢٠٧
»اآلية«فقه  »الرواية«عندما حتكم ثقافة  ٢١٠
ة النبوية) املفرتاة؟!نّ ملاذا يكرهون (القرآن) وحيبون (السُ  ٢١٣
الفتنة اليت مزقت اخلطاب الديين  ٢١٥
ن القرآ غري نصا يبلغنا أنهللا مل يبلغ الرسول  ٢١٧
!هل رواة احلديث هم الذين حفظوا القرآن؟ ٢٢١
الفرق واملذاهب قبل ظهور  السنة النبوية حقيقة قرآنية يف عصر النبوة  ٢٢٥

املختلفة 
عندما تكون الصالة حجة من يسفكون الدماء بغري حق ٢٢٨
هل الطاعة للرسول، أم للمحدثني؟ ٢٣٢
هلذا شق املسلمون عصا الطاعة وقاتلوا اخللفاء ٢٣٦
ت» بشرية ٢٤٠ عندما تصبح «احلكمة» اإلهلية املنزلة، «مرو
اإلهلي ثوابت مذهبية عندما تصبح ثوابت الدين  ٢٤٤
الرسول مجع القرآن وليس أبوبكر وعثمان ٢٤٧
ت السنة النبوية؟ ٢٥٠ هل فسر النيب القرآن مبرو
لدين  ٢٥٤ علم الناسخ واملنسوخ وسيلة السلفيني للتالعب 
عمر بن عبد العزيز أكره العلماء على تدوين احلديث ٢٥٨
بشري ال نبوياملصدر الثاين للتشريع تراث ٢٦٢
بيان من رسول هللا إىل املسلمني اليوم ٢٦٦
فتنة علم احلديث قادتنا إىل املذهبية العشوائية  ٢٧٠
الصاحل كل فرقة   وظّفته  . علم اجلرح والتعديل ..  ٢٧٤ مرو
.. إسالم اآلية القرآنية .  اإلسالم ٢٧٨
عبثية أن حيكم فقه الرواية فقه اآلية ٢٨٢
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القرآن أمر بطاعة الرسول واتباعه ال الفقهاء واحملدثني ٢٨٦
ا أحاديث نبوية  ٢٩٢ أكاذيب السلفية الوهابية اليت حياولون إقناعنا أ
القرآن آية إهلية … رغم اختالف مصاحفه ٢٩٧
عندما تزدري السلفية كتاب هللا ٣٠٢
م األمة  عندما يدعي علماء مرصد األزهر  ٣١٠ اإلسالمية أ
تصبح طاعة احملدثني املذهبية طاعة للرسول عندما ٣١٧
القواصم اليت قصمت ظهر املذاهب ٣٣٢
ضًياا وال ا وال شيعيً ليس سنيً  البيان النبوي  ٣٤٠ معتزلًيا وال إ
وماذا بعد نقض الرتاث الديين املذهيب وَشغَّْل عقلك؟ ٣٤٧
البحريي  –اجلفري  –أزمة األزهري  ٣٥٠
ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ٣٥٤
كم الرسول فخذوه وما  ٣٥٥ آ
كيف يكون التأسي واالتباع؟ ٣٥٧
أال إين أوتيت القرآن ومثله معه ٣٥٨
شريعة هللا … شريعة القرآن ٣٥٩
جدلية كتابة احلديث النبوي وتدوينه   ٣٦٠
كيف وزّع «النيب» أحاديثه على الفرق اإلسالمية؟! ٣٦٢
ئية  ٣٦٥ أمة اآل
اخلامتة ٣٦٩
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