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مقدمة �لكتاب

�أ�ستاذ   ، �ل�سايح  �لرحيم  عبد  �أحمد  �لدكتور/  �لأ�ستاذ  بيننا  يكون  �أن  �أمتنى  كنت  كم 

�لعقيدة و�لفل�سفة بجامعة �لأزهر ،  لريى مولـد هذ� �لكتاب ،  فلقد كان - يرحمه �لله - 

�ُسعلة من �لفكر �ملُّتقد �لبعيد عن �لّتزُمت و�لرجعية �لفكرية ،  وكان هادًيا وُمعّلًما بحق . 

�لعقيمة  �لفكرية  �لكتاب يخرج �سمن �سل�سلة كتبي للخروج من �سرنقة �لطرق  وهذ� 

�لتي حيــك بهــا �لفــقـه �لقدمي ،  تلك �لطرق �لتي �أوردتنا مورد �لإ�سـر�ك باللـــه بــال در�ية 

فقههم  ليت  ويا    ، �لقدماء  �ملجتهدين  من  حلفنة  �لفكري  قيادها  �لأُّمة  �أ�سلمت  فقد    ، منا 

و�سلنا نقًيا خالًيا من �ملد�سو�سات ،  لكن تر�ثنا كله و�سلنا ملوثًا مبا ي�ستحيل �أن يكون 

رو� ليربرو�  منه ،  و�جتهد �ملُْحَدثون من �لفقهاء وجاهدو� لين�سرو� فكر �لقدمني،  وفكَّ

َلهم من �لفقه �لقدمي ،  و�عتربوه وكاأنه ل ياأتيه �لباطل من بني يديه ول من  كل مــا و�سَ

خلفه ،  بل �عتربوه �سقف �لعلم . 

ول يفوتني �أن �أذكر باأين قد ��ستعنت مبر�جع كثرية ذكرتها بجو�ر كل بند تناولته ،  

و�أخ�ص منها بالذكر كتاب )حمطات يف �سبيل �حلكمة ( للمفكر و�لكاتب �ل�سوري عدنان 

�لرفاعي ،  كما �أن فكرة �لكتاب بد�أت معي منذ �سنو�ت خلت �أر�سلت فيها لأ�سدقائي ر�سائل 

عرب �سبكة �ملعلومات �لدولية و�سلت �إىل حو�يل �ل�سبعني ر�سالة حتت عنو�ن ) �إ�سالل 

�لأُّمة بفقه �لأئمة (  ،  كما ل �أن�سى ف�سل جماعتي وجمعي من زمالئي و�أ�سدقائي �لذين 

�أثرو� فكري ،  حتى �سارت له هالة دفعتني لأُخرج لكم هذ� �لكتاب ،  ول يحدوين لإ�سد�ره 

�لتي  �لدولة  ،  و�ساأدفع به ملحكمة جمل�ص  �لأمة و�سريعتها  �إل فرط حر�سي على عقيدة 

تنظر خ�سومتي مع �لأزهر لتعنته بعدم تنقية كتب �لأحاديث ،  وعدم جتديد كتب �لفقه . 

ولكم ��ستد حزين لتفرغ �لأزهريون ملئات من �ل�سنني خلت حلماية ذلك �ملوروث ، رغم 

�لكثري من �ل�سحالة �لفكرية و�لفقهية �لبارزة به ،  ورغم كونه يخاطب ح�سار�ت وعقوًل 

�أقل �ساأنًا من ح�سارتنا وعقولنا ،  مما دعاين لرفع دعوتني مبجل�ص �لدولة �سد �لأزهر 

لعدم قيامه بو�جبه ،  ول ز�لت �لدعوتان منظورتني حتى �ليوم . 

للعنف  تدعو  �لتي  �لأزهر  مقرر�ت  تغيري  فتم  �لإعالم  باأجهزة  جهدي  �نت�سر  ولقد 

وحتر�ص على �لطائفية عام 2015 ،  تلك �ملقرر�ت �لتي حافظ �لأزهر عليها فاأنتجت فقه 

كل جماعات �لتكفري و�لعنف بالعامل . 
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و�إن �فرت�سنا يف ذلك �لرت�ث �لأعمى �ل�سحة ،  فاإنه كان من �ملَُتَعنّي على رجالت �لأزهر �أن 

يقدمو� لنا تف�سرًي� جديًد� لكتاب �لله وفقًها جديًد� لديننا كل خم�سة ع�سر عامًا على �لأكرث لتحمل 

رح �لعمالق �مل�سـمــى بالأزهر ودينــنا �لعظيم ،   �ل�سنون ب�سمات كل جيل من �أجيال ذلك �ل�سَّ

ولنثـــبت بحــق �أن �لقر�آن �سالح لكل زمان ومكان ،  لكننا نرّددها �سعاًر�ت ول نعمل لتحقيقها 

على �ل�ساحة �لفقهية ،  كما يقع عليهم عبء مو�كــبة �مل�ستــجد�ت �لعلــمية بفــقه متفــتح ،  فاملنــع 

ًطا ملنـا�سرة �لقدمي لي�ص بفقه ،  لذلــك �سبقتنا دوٌل كثرية يف زرع �لأع�ساء وغريها مما  حتــوُّ

ترثى به حياة و�سعادة �لب�سر ،  وما تخلفنا �إل بفقه �لتحوط باجلمود . 

ووجدت �لأزهريني جميعًا وقد نك�سو� جياًل بعد جيل ،  وعلى �لرغم من �أن �أحدهم �أكرث 

عقاًل وعلًما من �لأئمة �لأربعة جمتمعني - وهذ� ر�أيي �ملعلن على �سا�سات �لتلفاز - �إل �إنهم 

جميًعا �ن�سوو� و�نزوو� خلف �ستار حديدي من �أفكار هذ� �أو ذ�ك من رجال �لفقه �لقدمي 

وحتى من جاهد منهم فقد جاء جهاده يف نف�سه وبُكتبه ،  ومل ُي�سمح لتلك �حلفنة �لقليلة 

�أو لعلها حاولت    ، �أن جتاهد لتغيري مناهج ذلك �ل�سرح �لعمالق  �لتجديد  �إىل  �لتي ترنو 

وف�سلت ،  فما يتم تدري�سه �ليوم هو ذ�ته ما در�سه طالب �لأزهر منذ �ألف �سنة . 

ُكُتب  وكاأن   ، ملعهدهم  ينتمي  ل  جمتهد  كل  تطعن  �لفقهية  �لّرجعية  ُطغمة  غت  َتَفرَّ بل 

معهدهم ل تخرج �إىل دنيانا ول ميكننا �لطالع عليها ودر��سة ما بها ،  وهم ي�سمون كل 

جمتهد من غريهم بالعجز �لعقلي و�لعلمي عن فهم �أغو�ر فقههم ومر�جعهم ، �لتي �أر�ها 

عاجزة عن تقدمي حلوًل تفى ليتقدم �مل�سلمون يف �أي جمال ،  مبا يف ذلك جمال ر�سو�ن 

�لذي  �ملاأفون  �لفقه  ذلك  مناهج  لبع�ص  �ل�سلبيات  بع�ص  ن�سر  �إىل  عمدت  فقد  لذلك   ، �لله 

يدر�سونه وي�سممون عليه ، وتلك �ملناهج فقدت �لطريق �لقومي ل�سحيح �لدين ، كما فقدت 

،  و�لتخلف عن ركب  �إل من عقيم �لفكر  ،  وما ذلك  للقلوب  خطاباتهم وخطبهم �لطريق 

مو�كبة �لتطور �حل�ساري .   

لذلك جاء �لكتاب لينقي وحد�نية �لله من �أوهام �ل�سرك وخيبة �لفهم ،  وليجعل �لريادة 

و�لــيد �لعليــا للقرء�ن ،  مع عدم �إهمال �ل�ُسـّنة ،  لكى تكون يف مكانها �ل�سحيح بعد كتاب 

�لله ،  كما يتوجب معايرة �لقولية منها على كتاب �لله ،  فما و�فقه منها �أخذنا به ،  وما خالفه 

َنة �لعملية �ملتو�ترة ل يجب  طرحناه ،  بل نبذناه ،  ومع تق�سيمها �لتق�سيم �لو�جب ،  فال�سُّ

َنة �لقولية �لظنية .  �أبًد� �أن نرفع �إليها �ل�سُّ

و�لكتاب �سورة من �سيد خاطري و�جتهاد فكري ،  و�لذي �أفنيت فيه عمرً� ،  ع�سى �أن 

ته يدي بعد �أن تعلمت كل كتب �لأزهر �ملدر�سية وكل ما ُيطلقون  تنتفع به �لأّمة ،  وقد خطَّ
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عليه ثو�بت �لأّمة ،  وكل ما جاد  �لله به عليَّ من ُكتب لالأئمة �ملعتربين لديهم ،  وما عركته 

على  تتلمذت  حيث    ، �لثامن   عقده  �سنو�ت  بد�أُت  �لذي  عمري  خالل  �أفكارهم  تتبع  من 

�أيدي بع�ص مدر�ء �لوعظ و�أ�ساتذة �لأزهر ،  ومع ذلك ف�ساأتعر�ص لويالت ونقد و�سباب 

ل ي�ستطيع منه بع�ص �لفقهاء فكاكًا ،  فتلك عادتهم مع �ملخالف  ؛  �أن يطعنو� يف �سخ�سه 

�ملو�سوعية  من  يتخذ  من  منهم  ر�أيت  فما    ، مو�سوعًيا  �أُطروحاته  ُيَفّندو�  ول  ُيَكّفروه 

منهاًجا  ،  �إل من رحم �لله ،  وهم قليل . 

�سيدنا  به  �أتى  �لذي  للدين  مو�ز  دين  على �سناعة  �لتقليد  فقهاء  �جتماع  وقد وجدت 

�لدين   �أمر  �لقولية  َنة  بال�سُّ رو�  �أبدً� ، ووجدتهم وقد ت�سدَّ ملسو هيلع هللا ىلص لكنه ل يلتقى معه  حممد 

،  وما مل يفهموه  ،  وف�ّسرو� بها �لقر�آن  ُيقد�سونها  �لقر�آن  ملروياتهم �لتي  �أخ�سعو�  بل 

�أن  يجب  ما  بغري  �لعلوم  بت�سمية  وقــامو�    ، تــ�سح  ل  و�أوهـــام  لتخــيالت  �أخ�سعــوه 

ُت�سّمى به ، ولعدم معرفتهم بكينونة �لعلم �أطلقو� على كل ما �ختلفو� فيه لفظــة ) ِعــْلم (  ، 

وتنــابزو� و�ختـلفــو� فــي كــل �سيء وزعمـــو� باأن �ختالفهم رحمة لالأمة !! . 

�لرحمن  �لله  ب�سم   ( �للـــه  بكــتاب  �آيــة  �أول  فــي  بــل  �لعقــيدة  �أ�ســول  فــي   و�خــتلفو� 

�لرحيم ( �أتكون من فاحتة �لكتاب �أم ل ،  ومع ذلك زعمو� باأن �ختالفهم يف �لفروع ورجمو� 

حَّ عندهم  كل خمالف ،  وقالو� باأنهم يد�فعون عن �سحيح �لدين بينما هم يد�فعون عما �سَ

من مذهبية بغي�سة تفرق بها �مل�سلمون بعد �أن و�سعو� هم قو�عد لتفرقهم ، ودفعو� �لنا�ص 

�إليها و�سجعوهم ليكونو� �أ�ستاتًا . 

اآ  َ �إِنَّ �َسيٍء  يِف  ِمنُهم  لَّ�سَت  َيعا  �سِ َوَكاُنوْ�  ِديَنُهم  ُقوْ�  َفرَّ �ٱلَِّذيَن  �إِنَّ   ﴿  : تعاىل  قال  وحقًا 

ا َكاُنوْ� َيفَعلُوَن ﴾  . ُئُهم مِبَ �أَمُرُهم �إِىَل �ٱللَِّه ُثمَّ ُيَنِبّ

لذلك جاء �لكتاب ليك�سف لالأمة زيف ما وقع فقهاء �لتقليد فيه من �سقوط عقائدي من جر�ء 

فقـه ل يرتوي من �سحيح �لفكر ،  ول يرنـو لتقدمي كتاب �لله على �سائر �لكتب و�لأفكار . 

َبةٱ  ُه َحَيوة َطِيّ ن َذَكٍر �أَو �أُنَثى َوُهَو ُموؤِمٌن َفَلُنحِيَينَّ ِلحا ِمّ ويقول تعاىل : ﴿ َمن َعِمَل �سَ

ُهم �أَجَرُهم ِباأَح�َسِن َما َكاُنوْ� َيعَملُوَن ﴾                                                    )�لنحل:97(   َوَلَنجِزَينَّ

فها نحن ذكوًر� و�إناثًا نعمل ما نظنه من �ل�ساحلات ،  لكننا نعي�ص �ل�سنك ،  وفقرنا 

م�ستمرً� ،  وتخلفنا متقعـرً� ، فهل يا ترى ما نحن فيه لعـدم �نطباق �سرط �لإميان ،  �أتر�نا 

قد �نحرفنا باإمياننا عن �سر�ط �لله �مل�ستقيم كما �أر�د ..؟؟!!.. ،  هذ� ما �سيبّيُنُه �لكتاب . 
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قد تكون �ل�سنمية �لتي نذعن لها من �آر�ء فقهية ومرجعيات ُنقد�سها وك�سل ُنار�سه ،  

مع طغيان عاطفي وتوقف عقلي ،  وت�سرذم مذهبي ،  فهذ� �ُسنِّي ،  وذ�ك �سويف ،  و�آخر 

�سلفي ،  وغريهم �سيعي ،  مع عزوفنا عن �لقر�ءة و�لكتابة ،  بينما نحن �أبناء دين نزل 

�أول ما نزل بالأمر �لإلهي )�قر�أ( ،  كل ذلك وغريه �أفرز �مل�سلم �لك�سول �ملتخاذل ،  فتلكم من 

�أهم �أ�سباب ما نحن فيه . 

وقد يكون عدم �لتز�منا باأولويات �حلقوق و�للتز�مات �أحد �أ�سباب �سقوطنا وتخلفنا 

ح�سارًيا وعلمًيا ،  فنحن نار�ص �لظلم يف جماعة ،  كما نحب �ل�سالة يف جماعة ، فها هو 

قانون �إيجار �لأماكن ي�سعى بيننا بظلم �ملـاُّلك ونحــن ر��ســـون ،  بينما نتلو كتاب ربنا :

�أَْمَو�ِل  ْن  ِلَتاأُْكلُوْ� َفِريقًا مِّ اِم  كَّ �أَْمَو�َلُكم َبْيَنُكم ِبالَْباِطِل َوُتْدلُوْ� ِبَها �إِىَل �حْلُ َتاأُْكلُوْ�  ﴿ َوَل 

ا�ِص ِبالإِْثِم َو�أَنُتْم َتْعَلُموَن ﴾ )�لبقرة:188( ؛  فنحن ناأكل �أمو�ل �ملاُّلك ،  ونعزو ذلك للقانون  �لنَّ

،  وقد يكون ظلم �لكبري لل�سغري ،  و�لقـوي لل�سعيف منت�سًر� بيننا دون �أن نحرك �ساكنًا 

لرفع �لظلم عن �ملظلومني فلقد ظل نظام �ملخلوع مبارك و�لعاديل ميار�ص حق �لعتقال 

30 �سنة بنجاح عظيم فلم تخرج مظاهرة لن�سرة �ملظلومني طو�ل هذه �ل�سنني ،  بل كنا 

نن�سـر قر�ر مـد حالة �لطو�رئ باجلريدة �لر�سمية و�سط مباركة من �جلميع مبن فيهم �أكرث 

�أ�سحاب �لعمائم . 

ولقد �بتلينا بال�سب و�لقذف فيما بيننا ،  بينما ر�سولنا على ُخلُق عظيم ،  بل نقول 

فخر� باأنه على ُخلُق عظيم ونرت�سي ،  ونتكا�سل عن �لعمل ،  ونتاأخر يف غري �ن�سباط 

نا ديننا على �لإخال�ص فنحن من �أف�سل �ل�سعوب  وغري �سوية يف �لعمل ،  وبينما يُح�سّ

ا ،  فهل  غري �ملخل�سة يف �أعمالها ،  فال تكاد ترى عماًل  ...   و�إن ر�أيته فال ترى فيه �إخال�سً

�رتوت �أخالقنا من �حل�سي�ص ..!!.. ،  ولقد فتنتنا �لعو�طف �جليا�سة جتاه ديننا فرت�نا 

ننحدر لإهمالنا �لعقل ،  وقد يكون لقلة �لثقافة دخل كبري يف هذ� �لنهج . 

فهــل يــوؤمـــن �لعـــرب  بـــاأن �للــه يـــرزق �مل�ســلني �لك�ساىل و�لعاطفيني بال عقل ومــن ل 

يتــدبرون �أمــرهم بعــمق ،  ومــن يطلقــون لأل�سنــتهم �لعنــان ويريحــون عقــولهـــم ،  ومن 

يتنــابزون بالألقاب وُيَفّرقون بني ُر�ُســـل �لـــله ..؟؟!!.. ،  بينما يقولون مبلء �أفو�هم ) ل 

ُنَفّرق بني �أحد من ُر�ُسـله( ..!!.. 

لقد �رحتنا لإ�سالم �لطقو�ص ،  ورجال �لطقو�ص ،  بل و�أغلبنا ل يقوم حتى بالطقو�ص 

فبات �إ�سالمنا خاويًا من �مل�سمون ، ور�ح �لفقهاء ي�سهرون ليلهم لي�سعو� �ساعات �مل�سلم 
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�لتي يحياها وفق منظومة من �لطقو�ص و�لتقليد و�ملحفوظات ، فاأ�سبحنا �أهـل دين بال 

روح ، �أي دين بال �أخـالق ،  ودين بال مو�سوعية  ...  ففقدت �سمائرنا �سوية �لفطرة . 

�لتي  ، ولي�سـت وحـدها  �مل�سمون  بال�سكل وتركت  �لتي عنيت  لي�ست وحدها  فال�سلفية 

�نحرفت مبقا�سـد �لقر�آن �لكرمي ،  بل نحن جميًعا م�سرتكون يف �ملمار�سة بال فهم ول فكر 

ول تطوير ، �أي �لأ�سولية �لفارغة وتفريغ �لدين يف �أوعية �ملظاهر ،  فرت�نا �أهل �سـعار�ت 

ومظاهر دينيـة بال �أخالق ،  لذلك تاأخرنا وتفرقنا ،  فكان �لتاأخر حتمية ،  و�لتفرق نتيجة . 

�إن �لأخالق يف �لإ�سالم ل تقوم على نظريات مذهبية ،  ول م�سالح فردية ،  ول عو�مل 

د�خل  نورها  ي�سع  �لإميان  ينبوع  من  في�ص  هي  و�إنا    ، لها  تبعا  وتتلون  تتبدل  بيئية 

يف  مت�سلة  حلقات  هي  و�إنا    ، منف�سلة  ف�سائل  �لأخالق  فلي�ست    ، وخارجها  �لنف�ص 

�سل�سلة و�حدة ،  فتجد �ملرء عقيدته �أخالق ،  و�سريعته �أخالق ،  ول يخرق �مل�سلم �إحد�ها 

�إل �أحدث خرقًا يف �إميانه ،  لهذ� �ل�سبب فاإننا مهما �رت�سفنا من طقو�سنا و�أعمالنا �لتي 

نظنها �ساحلة ،  فاإن �لله ل ي�سلح �أبًد� حياتنا ، لأنه ل ي�سلح عمل �لذين ف�سدت قلوبهم 

و�إن �سلحت قو�لبهم ،  فالإخال�ص بالقلوب يجب �أن ي�سبق �أفعال �لقو�لب . 

و�لأخالق لي�ست ترفًا يف حياتنا �لطقو�ســية ،  لكنهــا منظــومة تنبع من �لعقيدة ،  وتثمر 

بال�سـريعة ،  وت�ستظل بها �حلياة فتنمو ونتقدم ،  لكن لي�ص هناك تقدم بال�سالة ،  ول بالزكاة 

ول بكرثة �لعمرة و�حلج ،  ول ب�سيام �لنو�فل و�سالة �ل�سنن ، ول باختيار �مل�سلني ليكونو� 

ممثلني لنا مبجل�ص �ل�سـعب ،  فذلكم هو �إ�سـالمنا �خلا�ص �لذي نتقدم به �إىل �خللف . 

لقد تقدمت �لدول حولنا بالأخالق و�لعمل ،  وبات �لدين �سمرًي� ت�سع �أنو�ره �أخالًقًا 

من خالل �لقلوب ل �لقو�لب ،  فال ترى فيهم من �أطلق حلية ،  ول حمل �سو�كًا ،  وهم ل 

ي�سومون �لنو�فل ،  لكن بينهم وبني �لله ميثاق �لإخال�ص �لذي قال �لله فيه : 

َوُيوؤُْتو�  اَلَة  �ل�سَّ َوُيِقيُمو�  ُحَنَفاء  يَن  �لدِّ َلُه  نَي  ِل�سِ خُمْ �للََّه  ِلَيْعُبُدو�  �إِلَّ  �أُِمُرو�  ﴿َوَما 

َمِة ﴾ )�لبينة:5( ؛  �أفالحظنا تقدم �لعمل على �ل�سالة بالآية �أم �سنظل  َكاَة َوَذِلَك ِديُن �لَْقيِّ �لزَّ

خا�سعني لفقـه �لفقهاء �لذين يقولون باأن �ل�سالة عماد �لدين ،  فن�سلي ول نعمل ،  ول 

نبدع ،  ونر�سم للدين خطوطًا من �أقو�ل غرينا مهما �أ�سابها �لعو�ر ،  لهذ� تاأخرنا . 
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وبالدول �لأخرى ياأمن غري �مل�سلم على نف�سه ،  فال يزدريه �أحد ،  ول يحا�سبه �أحد على 

كفره ،  لأننا ل�سنا وكالء �لله يف �لأر�ص ،  �إْن علينا �إل �لبالغ وفقط ،  فلقد بات غري �مل�سلم 

خائفا بيننا يرتقَّب هدم كني�سة هنا ،  �أو خطف �مر�أة هناك ،  فهل �أ�سبحنا غيالنًا ب�سرية ل 

دين  يف  دخولهم  لعدم  �لآخرين  ونحا�سب  �حل�سنة  و�ملوعظة  باحلكمة  �لدعوة  حقوق  ترعى 

يقتل تارك �ل�سالة ،  و�لز�نية ،  و�ملرتد ،  و�ل�ساحر ،  ويجلد �سارب �خلمر ،  ويقطع يد �ل�سارق 

وينتظر عو�مل �لقوة �لع�سكرية لينق�ص على دول �جلري�ن �لتي ل تدين بهذ� �لدين ،  في�سبي 

ن�ساءها ،  ويقتل رجالها ،  ويفر�ص �جلزية على �لباقني ،  ولنا �أن نت�سور  باأن تلك �سريعتنا 

وهذ� ديننا ،  ثم نزعم - ونحن على هذه �حلال - باأننا خري �أمة �أخرجت للنا�ص ..!!.. 

  ، �ملمار�سة  فظاظة  �لدين  ب�سماحة  فا�ستبدل  �إبلي�ص  �متطاها  �أّمـة  خري  حالًيا  نحن  نعم 

و��ستبدل بدين �لقلوب دين �لقو�لب ،  و��ستبدل فينا باخُللُق �لعظيم �لطقو�ص �ل�سكلية ،  

و��ستبدل بالعمـل و�ل�سعي يف �حلياة �ل�سعار�ت ،  فرحمة �لله على �أّمة بات هذ� �إ�سالمها . 

و�لكتاب يقع يف ثالثة ف�سول ،  كلها در��سة نقدية تخاطب �لفطرة �ل�سوية و�لإدر�ك 

�لو�عي للقارئ ،  وقد و�سعت بع�ص �لعالجات �ل�سرورية مل�ساعدته على �لتدبر ،  وعموًما 

فالكتاب ي�سعى لتخلي�ص �لدين من فكر �لعته �ل�سيطاين ،  ول ننقد ملجرد �لنقد ،  �أو لنعيب 

ديننا ،  فديننا عظيم بني �أيدي حمامني ف�سلة ،  هكذ� قال �ل�سيخ حممد �لغز�يل - يرحمه 

للفهم عمومًا ولي�ص موجها  ،  و�لنقد موجه  �لفهم ولي�ص عيًبا بالدين  �لله - فالعيب يف 

ل�سخ�ص بعينه ،  و�إن من َذَكْرُت �أ�سماءهم بالكتاب كان �سروريا للبيان ،  لكني ل �أتر�سد 

دُت �أفكارهم وعنو�ن �لكتاب )�إ�سالل �لأّمة بفقه �لأئمة( ،  ومل �أذكر  �أ�سخا�سهم ،  و�إن َتَر�سَّ

)�إ�سالل �لأئمة لالأّمة( ،  فهناك فرق  يدركه كل �ساحب لُب ،  ولعلنا نرتك تقدي�ص �لفهم 

�لقدمي لننطلق ونتدبر بعقولنا . 

وبنهاية مقدمة �لكتاب ل يفوتني �إل توجيه عميق �ل�سكر لكل من �أعانني فيه بكلمة ،  �أو 

قب�ص من ر�أيه �أو قلمه ،  وكل �أ�سدقائي وتالميذي ،  فاأنتم جميًعا هالة ر�أ�سي �لتي �أكتمل 

بها عن حق و�أحاول بكم �أن �أ�سل �إىل �لكمال ،  و�أتوجه بخال�ص �ل�سكر لله �لذي وهبني 

�إياكم ،  فاملرء باإخو�نه . 

                                                                                                   مستشار / أحمد عبده ماهر  

محام بالنقض وكاتب إسالمي
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ر�ســـالـــة تــحـذيـر   .   .   .  

لـمـن ي�شـركــون باللـه وهـم ال يــدرون

�أكان بالإ�سالم على عهد �لر�سول �أو �خللفاء مهنة �أو وظيفة ما ي�سمى مُبف�ّسر قرء�ن  �أو 

متخ�س�ص دين ،  ثم يقوم �لباقون بالنوم يف �لع�سل ..؟؟!!.. �أكان هناك مهنة �أو وظيفة ُمْفٍت  

�أكان هناك مهنة �أو وظيفة عامل دين ،  و�لباقون جهلة ل يقر�أون �أو ممتنعون عن �لقر�ءة  

�أكان هناك ما ي�سمى �سيخ �لإ�سالم �أو �إمام مذهب . 

فذلكم    ، ،  وحتقري من يخالفهم  �أنا�ص  بعينهم  لتعظيم  لغوية  �إل ترتيبات  ذلك  �أرى كل  ما 

�ص �ل�سادرين يف �ملنهج .  �ص �مل�سلم �ملنهج  ول ُيَقدِّ تقدي�ص عملي لالأ�سخا�ص ،  و�ملفرت�ص �أن ُيَقدِّ

ودعوين �أ�سرح �لأمر بوجه �آخر:

هل ير�سى �ل�سويف �أن يكـون �سلفًيـــا �أو �لعكــ�ص ..؟؟!!..   بالطبع ل .  •

وهل ير�سى �لإخو�ين �أن يكون  �سلفًيا �أو �لعك�ص ..؟؟!!.. بالطبع ل .  •

وهل ير�سى �ل�سيعي �أن يكون �سنـــــًيا �أو �لعكــــ�ص ..؟؟!!.. بالطبع ل .  •

وهل ير�سى �لأبا�سي �أن يكون �سيعًيا �أو �لعك�ص ..؟؟!!..   بالطبع ل .  •

هـــــل ير�ســـى �أحــــدهـــم �أن ي�ستـــبدل مـــنـهـــاجـــه ..؟؟!!..   بالطـــبع ل .  •

لذلك فكل هوؤلء م�سركون ، لأنهم �سعو� لتفريق كلمة �مل�سلمني ،  وبذلو� �جلهد ل�ستمر�ر 

ُقو� ِديَنُهْم  �لُفـرقة ،  بينما يقول �لله تعاىل : ﴿ ...  َول َتُكوُنو� ِمْن �مْلُ�ْسِرِكنَي ِمْن �لَِّذيَن َفرَّ

ا َلَدْيِهْم َفِرُحوَن ﴾                                                     )�لروم:32-31(   َيعًا ُكلُّ ِحْزٍب مِبَ َوَكاُنو� �سِ

ا َلَدْيِهْم َفِرُحوَن ﴾ ُعو� �أَْمَرُهم َبْيَنُهْم ُزُبـرً� ُكلُّ ِحْزٍب مِبَ ويقول تعاىل : ﴿ َفَتَقطَّ

)�ملوؤمنون:53( 

ِريَن َوُمنِذِريَن َو�أَنَزَل  نَي ُمَب�سِّ ِبيِّ ًة َو�ِحَدًة َفَبَعَث �لّلُه �لنَّ مَّ
ا�ُص �أُ ويقول �سبحانه : ﴿ َكاَن �لنَّ

ا�ِص ِفيَما �ْخَتَلُفوْ� ِفيِه َوَما �ْخَتَلَف ِفيِه �إِلَّ �لَِّذيَن �أُوُتوُه ِمن  قِّ ِلَيْحُكَم َبنْيَ �لنَّ َمَعُهُم �لِْكَتاَب ِباحْلَ

 ِباإِْذِنِه َو�لّلُه 
قِّ َناُت َبْغيًا َبْيَنُهْم َفَهَدى �لّلُه �لَِّذيَن �آَمُنوْ� مِلَا �ْخَتَلُفوْ� ِفيِه ِمَن �حْلَ َبْعِد َما َجاءْتُهُم �لَْبيِّ

�ْسَتِقيٍم ﴾                                                                  )�لبقرة:213( َر�ٍط مُّ َيْهِدي َمن َي�َساُء �إِىَل �سِ
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فذلكــم �لإ�ســـر�ك �لذي قـــال �للـــه فـــيــه :

�ْسِرُكوَن ﴾                                  )يو�سف:106(  ُهْم ِبالّلِه �إِلَّ َوُهــــم مُّ ﴿ َوَمـــا ُيـــوؤِْمـــُن �أَْكرَثُ

كما  م�سلمني  نكون  ملاذ�  ..؟؟!!..  مذهبية  بال  �ل�سماوي  للمنهج  م�سلمني  نكون  ل  ملاذ� 

كان فالن وعالن ..؟؟!!..  �أل يدري من �غرّتو� بال�سحابة و�ل�سلف �أن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ذكر 

ب�سحاحهم �لتي يوؤمنون بها ويقدمونها على كتاب �لله : ) �إذ� �لتقى �مل�سلمان ب�سيفيهما 

..؟؟!!.. تتبعون  من   : ن�ساألهم  �ل�سلف  يتبعـون  من  فاإىل    ، �لنار(  يف  و�ملقتول  فالقاتل 

�أتتبعون �لقاتل �أم �ملقتول ..؟؟!!.. �ألي�ص �لقاتل و�ملقتول من �مل�سلمني يف �أي حرب تن�سب 

بينهما �أن يكونا من �أهل �لنار ..؟؟!!..   

 �أل يدركون قول �سيدنا ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : ) من حمل علينا �ل�سالح فليــ�ص مــنا( ..؟؟!!.. 

�ألـــم يحــمل �مل�سلمون بال�سدر �لأول �ل�سالح على بع�سهم �لبع�ص ..؟؟!!..  �أم �أنكم مترحون 

بقول م�سايخ �لفتنة بطقاطيقهم �للغوية باأننا ل نخو�ص يف حروبهم ،  لكن ما يهمني �أنهم 

تقاتلو� بحد �ل�سيف ،  فاإن �سح �حلديث ،  فهم من �أهل �لنار وهم لي�سو� منا ،  ف�ساًل عن 

َعَلْيِه  �لّلُه  َب  َوَغ�سِ ِفيَها  َخاِلدً�  ُم  َجَهنَّ َفَجَز�آوؤُُه  دً�  َتَعمِّ مُّ ُموؤِْمنًا  َيْقُتْل  َوَمن   ﴿  : تعاىل  قوله 

َوَلَعَنُه َو�أََعدَّ َلُه َعَذ�ًبا َعِظيًما ﴾                                                                               )�لن�ساء:93( 

�ألي�ص هذ� �لنهج به غ�ص لالأمة ..؟؟!!.. ،  فما بالكم تتبعون فقه بني �أَُمّية ،  �أتعتربونه 

كمز�ح �سيخ �سلفي كبري ،  �أق�سم بالله باأنه ل يتقا�سى جنيهًا و�حًد� من قناة �لنا�ص ،  ثم تبني 

ِمه بالله قال : ) لقد �أق�سمت  �َسَ �أن مرتبه منها ع�سرة �آلف دولر �سهرًيا ،  فلما �ساألوه عن َقَ

على �جلنيه ومل �أُق�سم على �لدولر ( ،  �ألي�ص هذ� غ�ًسا ،  فكيف يكون منكم  ..؟؟!!.. ،  وكيف 

.  وعلى من ل ي�سدق فليتجه ملحرك �لبحث على �سبكة �ملعلومات  حت�سبونه من �لأتقياء 

�لدولية ) جوجـل ( ،  ويكتب )�ل�سيخ �لر�سو�ين( و�سريى �لفيديو ،  ولي�ص معنى �أين �أتكلم 

عن �لإ�سر�ك �أين �أقوم بتكفري �لنا�ص ،  فهناك فرق بني �لكفر و�ل�سرك فال يجب �خللط . 

منه  فتطهرو�    ، جانب  كل  من  يحدوكم  �لأ�سخا�ص  تعظيم  نتيجة  �ل�سرك  باأن  ل�سك 

،  ول  �لقر�آن فل�سـتم مكلفني بتدبر غريكم  �أنتم  ،  وتدبـرو�  �أ�سخا�ص بعينها  ومن تعظيم 

تتباغ�سو� كاأهل �لكتاب ،  بل كونو� جميًعا عباد �لله �إخو�نًا ،  و�عملو� على وحدة �لأمـة 

وعدم تفرقها ، ويكون ذلك بالأمر باملعروف ولي�ص بالع�سـا ،  و�لنهي عن �ملنكر باحلكمة 

و�تركو�    ، به  �أهلها  يدين  ل  �لتي  �لأر��سي  يف  �لإ�سالم  و�ن�سرو�    ، �حل�سنة  و�ملوعظة 

�ل�سيف و�لقتال ،  فما دخل �لرفق يف �سيء �إل ز�نه ،  وما دخل �لعنف يف �سيء �إل �سانه . 
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�شـالالت فـقهـية

بــــني

فـقـه �لـقــر�آن

وفـقـه �الإ�شـالل

�لف�شل �الأول
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بني فقه القرآن وفقه اإلضالل
�سبق وذكرت باأن بع�ص �لأفكار �ل�سائدة بني �أكرث دعاتنا وعلمائنا ما هي �إل دعوة على 

�سفري جهنم ،  فهي دعوة لالإ�سر�ك بالله ،  بينما ُت�سّمى فيما بيننا باأنها دعوة �لتوحيد ،  

وهي دعوة �لإف�ساد با�سم �لإ�سالح ،  ويت�سور �جلميع باأنهم ُيح�سنون �سنًعا . 

ويرجع �ل�سبب لتلوث تلك �لأفكار �إىل فقد�ن �لإدر�ك �ل�سليم و�ل�ستنباط �لو�عي لكـتاب �للـه 

و�ُسـّنة ر�سـوله ،  فقدمو� �ُسّنة �ملرويات عـلى حُمكم �لآيات ،  وقالو� باأنها ُمَكّملة للقـرء�ن بال وجل 

ول حياء ،  لقد تخرج �لفقـهاء من معاهد ظالمية تن�سر �لت�سادم مع كتاب �لله وتروج لفقه �إبلي�ص .

ما سيتم عرضه فى هذا الفصل هو الفقه املنسوب لألئمة وكبار الفقهاء القدامى ، وقد كان كله 
قبل عصر التدوين ، لذلك أرى بأن هناك الكثير من املدسوسات قد دخلت على أفكار هؤالء العظماء 
األجالء ، فنحن ننقد الفقه املنسوب إليهم ونسميه باسمهم وفقًا ملا هو سائدًا ومنسوبًا إليهم من فقه 
وإن كنا نبرئهم من األخابيل واملعتوهات التى ترسخت فى فهم األمة أنها من فقههم . . واضعني فى 

حسباننا حسن نواياهم ، ونعتمد إجتهادهم املناسب حلقبة زمانهم وإليكم بعض التفاصيل :

فكما ذكر �سديقي �لدكتور/ عز �لدين جنيب )مع بع�ص �لت�سرف( ، �إن من �أهم �خرت�عاتهم 

ل�سرفنا عن كتاب �لله هي �لأحاديث �لتي ن�سبوها َكِذًبا لر�سول �لله �لكرمي ،  فوقفو� باملر�ساد 

لكتاب �لله ،  فاإن قال �لقر�آن : ميني ،  قالو� : ي�سار ؛ هل ت�سور �لفقهاء باأن �لنبي كان ل يعلم 

َنة وياأمر بعدم  �ل�سُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف  �لله  ُيَفّرط ر�سول  َنة وحيًا ..؟؟!!..   فكيف  �ل�سُّ �أقو�له يف  باأن 

كتابتها وهي وحي من �ل�سماء كما يزعمون .. ..؟؟!!..  لذلك فقد ن�سرو� بيننا دينا ي�سبه دين 

َنة  �لإ�سالم لكنه ل يلتقي معه �أبدً� ،  وت�سارب فقه �لقر�آن مع فقه �ملرويات ،  ول �أعني هنا �ل�سُّ

�لعملية �ملتو�ترة :  لكني �أعني �ل�سنن �لقولية �ملوجودة بكتب �ل�سحاح . 

ُكْم َو�أَْرُجَلُكْم �إِىَل �لَْكْعَبنِي ﴾ ، ويقول �سبحانه :  فحني يقـول �لله : ﴿ َو�ْم�َسُحوْ� ِبُروؤُو�سِ

�ِص ُطًوى ﴾ ،   فيقولون �م�سحو� على ظاهر �خُلفِّ ،  و�غ�سلو�  َك ِبالَْو�ِد �مْلَُقدَّ ﴿َ�ْخَلْع َنْعَلْيَك �إِنَّ

�لقدمني وويل لالأعقاب من �لنار . 

َياَم �إِىَل �لَّلْيِل ﴾  فيقــولون : بكرو� بالفطور ، ول يذكر  وْ� �ل�سِّ وحني يقول تعاىل : ﴿  ُثمَّ �أَمِتُّ

ل ليوم �لقيامة :  فيخرتع �أهل �حلديث ما  �لقر�آن �سيئًا ��سمه عذ�ب �لقرب ويقول �إن �لعذ�ب ُموؤجَّ

ي�سمونه عذ�ب �لقرب ،  بل ويلوون  عنق معاين  �آيتني من كتاب �لله لي�سلو� ملبتغاهم . 

ويقــول �لقر�آن :  بـاأن �ملوؤمنني ل ي�سمعون ح�سي�ص �لنار و�أنهم عنها مبعدون ، بينما 

يقول �أهل �حلديث : باأن �ملوؤمنني و�لر�سل يعربون ما ي�سمى بال�سر�ط �مل�ستقيم - وهو 

ج�سر على جهنم - بينما �لر�سـل ترتعد فر�ئ�سهم من �لفزع ،  يقولون : �للهم �سّلم �سّلم . 
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ويقول �لقر�آن : �إن �ل�سفاعة لله جميًعا و�أن دخول �جلنة بالإميان و�لعمل �ل�سالح ،    

ويقول �أهل �حلديث : بل ي�سفع �لنبي لكل من قال : ل �إله �إل �لله ،  ويقولون : بل �سي�سع 

ذنوب �مل�سلمني على �ليهود و�لن�سارى . ) �سحيح م�سلم ( .

ُل �لَْقْوُل َلَديَّ َوَما �أََنا  ويقول تعاىل :  ﴿ َل َتْبِديَل ِلَكِلَماِت �لّلِه  ... ﴾ ،  ويقول : ﴿ َما ُيَبدَّ

ٍم لِّْلَعِبيِد  ﴾...  فيخرتع �أهل �حلديث �لنا�سخ و�ملن�سوخ .  ِبَظالَّ

�أهل  فيقول   ، )�حلجر:9(   ﴾ اِفُظوَن  حَلَ َلُه  ا  َو�إِنَّ ْكَر  �لذِّ لَْنا  َنزَّ َنْحُن  ا  �إِنَّ  ﴿  : تعاىل  ويقول 

�حلـديث : بل �أكـل �لد�جن �آية �لرجم و�لر�ساعات �لع�سر بعد موت �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص . 

 ﴾ ُتْرَحُموَن  َلَعلَُّكْم  ُقوْ�  َو�تَّ ِبُعوُه  َفاتَّ ُمَباَرٌك  �أَنَزلَْناُه  ِكَتاٌب  َوَهـَذ�   ﴿  : تعاىل  يقول 

)�لأنعام:155( ،  فيقولون بل نتبع كتب �حلديث مع �لقر�آن . 

َو�آَياِتِه  �للَِّه  َبْعَد  َحِديٍث  َفِباأَيِّ  قِّ  ِباحْلَ َعَلْيَك  َنْتلُوَها  �للَِّه  �آَياُت  ِتْلَك    ﴿  : تعاىل  يقول 

ُيوؤِْمُنوَن ﴾  )�جلاثية:6( ،  فيقولون : بل ُنوؤمن بحديث �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ،  وهم كاذبون فلم 

ي�سمعوه من ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص . . . و�إنا عن طريق ُرو�ة  ، �لله وحده يعلم �سدقهم من 

زوغ قلوبهم �أو عقولهم . 

ل �لآيات لقوم  ــلــة ، ويــــقــول : وكــذلك ُنَف�سّ يقول �لله تعــاىل : �إن �آياته ُمبينــــة وُمف�سّ

لها .   » يعقلون  ،  يعلمون  ، يتفكرون « ،  فيقولون : بل �حلديث �لقويل ُيبينها وُيف�سّ

َى َيْطُهْرَن ﴾ ، فــيقــول �أهــل  �َساء يِف �مْلَِحي�ِص َوَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّ يقول تعاىل : ﴿ َفاْعَتِزلُوْ� �لنِّ

�حلــديث : �إن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ياأمر زوجاته بالتز�ر وُهنَّ ِحيَّ�ْص ،  ثم ُيبا�سرهن من خلف �لإز�ر . 

ويقول تعاىل :  باأنه �أغنى ر�سوله . . . فيقولون باأنه مات مديونًا ودرعه مرهونة لدى يهودي  . 

ْعُروٍف  مِبَ َفاِرُقوُهنَّ  �أَْو  ْعُروٍف  مِبَ ُكوُهنَّ  َفاأَْم�سِ �أََجَلُهنَّ  َبَلْغَن  َفاإَِذ�   ﴿  : تعاىل  ويقول 

ِمُن ِباللَِّه َو�لَْيْوِم  َهاَدَة ِللَِّه َذِلُكْم ُيوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ُيوؤْ ِقيُمو� �ل�سَّ نُكْم َو�أَ َو�أَ�ْسِهُدو� َذَوْي َعْدٍل مِّ

َرًجا ﴾                                                                )�لطالق :2(   ِق �للََّه َيْجَعل لَُّه خَمْ �ْلآِخِر َوَمن َيتَّ

 فيقول فقهاوؤنا بعدم �سرورة �لإ�سهاد على �لطالق . 

و�لله يقول بالو�سية للــو�رث وغـــري �لـــو�رث  ...

َنة �لقولية ) ل و�سية لو�رث( .  بينما تقول �ل�سُّ

ويقول �لله باأن ق�سر �ل�سالة حال �ل�سفر مع �خلوف ... 

فيقول �لفقهاء بل يف حال �ل�سفر بال ��سرت�ط للخوف . 

و�لقائمـة طويلة و�ل�سالل كبري ،  و�لإ�سر�ر عليه �أكرب ،  و�سُنَفّند �لكثري منه بكتابنا �ملاثل . 
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ركائز �ل�شالل
يرتكز �ســالل �لفكر �لقدمي على ركائز من تو��سع �لإدر�ك �لذي �أدى بهم �عتناق �لآتي :

�لعبث بكتاب �لله با�سم �لنا�سخ و�ملن�سوخ .  •

َنة �لنبوية �لقولية .  • �إخ�ساع معاين ودللت �لآيات بالتف�سري وفقًا ملفهومهم يف �ل�سُّ

تف�سريهم �لقر�آن بالقطعة ول عليهم �إن �أن�ساأو� ت�ساربًا يف �ملعاين .  •

َنة �لنبوية �لقولية على �أنها �ساحلة لكل زمان ومكان كالقر�آن .  • تعاملهم مع �ل�سُّ

َنة .  • َنة �لقولية على �لقر�آن حال وجود حكم �أغلظ  �أو خمالف بال�سُّ تقدمي �ل�سُّ

َند و�ملنت .  • َنة �لقولية م�سدًر� من م�سادر �لت�سريع رغم �أنها مظنونة �ل�سَّ �عتبار �ل�سُّ

َنة �لنبوية �لقولية وحًيا من �ل�سماء .  • ت�سورهم �ل�سُّ

�بتد�ع �أحكام مل ترد يف قرء�ن ول �ُسنَّة .  •

وقفو� باملر�ساد لكتاب �لله ليخالفوه بال وجل . •

يقول �لقر�آن باأن دخول �جلنة بالعمل وذلك من قوله تعاىل :  •

َزْوَن �إِلَّ َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴾                                                                        ) �لنمل : 90 (     ﴿ َهْل جُتْ

َزْوَن �إِلَّ َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴾                                                              ) يـ�ص : 54 (   ﴿ َول جُتْ

َزْوَن �إِلَّ َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴾                                                        ) �ل�سافات : 39 (   ﴿َوَما جُتْ

َزْوَن َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴾                                                           ) �جلاثـية : 28 (   ﴿�لَْيْوَم جُتْ

َزْوَن َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴾                                                                ) �لطور : 16 ( ا جُتْ َ ﴿ �إِنَّ

 وغريها من �لآيات �لكثري �لتي تقول بتعظيم قيمة �لعمل و�أنه �ل�سبب �لرئي�سى لدخول 

�جلنة ،  فيقول �أهل �حلديث باأنه ل ينفع �لعمل لأي منا لأننا لن ندخل �جلنة �إل برحمة �لله .

يقول �لقر�آن باأن �ملوؤمنني �آمنني من �لفزع يوم �لقيامة ول ي�سمعون ح�سي�ص جهنم  •

نُف�ُسُهْم َخاِلُدون َ ﴾        )�لأنبياء102(   ي�َسَها َوُهْم يِف َما ��ْسَتَهْت �أَ ﴿ َل َي�ْسَمُعوَن َح�سِ

لكن �لفقهاء يقولون باأن �لنا�ص كلها �ستعرب على �ل�سر�ط و�أن �لأنبياء ترتعد فر�ئ�سهم 

قائلني �للهم �سلِّم �سلِّم وهم يعربون فوق نار جهنم . 
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ا َيْعَمُل  • �َسَبَّ �لّلَه َغاِفاًل َعمَّ يقول �لقر�آن باأن �لعذ�ب ُموؤجل ليوم �لقيامة ،  ﴿  َوَل حَتْ

اُر ﴾                    ) �إبر�هيم42 (  ُرُهْم ِلَيْوٍم َت�ْسَخ�ُص ِفيِه �لأَْب�سَ ا ُيوؤَخِّ َ امِلُوَن �إِنَّ �لظَّ

 فيخــرتع �أهل �حلديث عذ�ب �لقرب ويلوون عنق �آيتني من كتاب �لله ليف�سروهما 

وفق مفهومهم �لرو�ئي .  . 

اِفُظوَن ﴾ . • ا َلُه حَلَ كَر َو�إِنَّ لَنا �ٱلِذّ ا َنحُن َنزَّ يقول تعاىل  : ﴿  �إِنَّ

فيقول �أهل �حلديث : بل �أكل �لد�جن )�ملاعز( �آية �لرجم و�لر�ساعة �أثناء مر�ص 

�لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �لذي مات فيه ،  ولذلك مل يتم كتابتهما بامل�سحف . 

ن  • يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكم مِّ ُيَقاِتلُوُكْم يِف �لدِّ َيْنَهاُكُم �للَُّه َعِن �لَِّذيَن مَلْ  ﴿ َل  يقول �لله : 

ِطنَي ﴾ .          ) �ملمتحنة 8 (   ُطو� �إَِلْيِهْم �إِنَّ �للََّه ُيِحبُّ �مْلُْق�سِ وُهْم َوُتْق�سِ ِدَياِرُكْم �أَن َترَبُّ

فيقولو� بل ن�سطرهم �إىل �أ�سيق �لطريق ،  ول ُنحييهم ول ُنو��سيهم يف موتاهم 

�أو ُنهنئهم يف �أعيادهم ،  ونفر�ص عليهم �جلزية ، مع �أن �جلزية عقوبة مالية على 

من �عتدى علينا . 

يقول تعاىل  : ﴿ َفَمن �َساآَء َفلُيوؤِمن َوَمن �َساآَء َفلَيكُفر ﴾ ،  فيخرتعو� لنا حد �لردة . •

يِنٱ  ﴾ ،  وقوله تعاىل : ﴿ َفَمن �َساآَء َفلُيوؤِمن َوَمن  • يقول تعاىل : ﴿ َلآ �إِكَر�َه يِف �ٱلِدّ

�َساآَء َفلَيكُفر ﴾ ،  وقوله تعاىل : ﴿ �أََفاأَنَت ُتكِرُه �ٱلنَّا�َص َحتَّى َيُكوُنوْ� ُموؤِمِننَي ﴾ ...

كل هذه �لآيات وغريها جتاوزها �لفقهاء ليوؤكدو� على �سحة �لفتوحات �لتي كانو� 

ي�سمونها �إ�سالمية وهم يتعللون بهذ� �حلديث �لذي ل ميكن �أن يقوله ر�سول �لله �لذي 

كان خلقه �لقر�آن ،  ) �أمرت �أن �أقاتل �لنا�ص حتى يقولو� ل �إله �إل �لله و�أين ر�سول 

�لله فاإن قالوها ع�سمو� مني دماءهم و�أمو�لهم �إل بحقها وح�سابهم على �لله(  . . . 

فهي ماأ�ساة من يقولو� ويقد�سو� ما �أ�سموه حديث �سحيح �أو ورد بال�سحاح .. !! .. 

َرْبُتْم  • يقول تعاىل : �إن ق�سر �ل�سالة يكون يف �ل�سفر يف حالة �خلوف ، ﴿ َو�إَِذ� �سَ

ْن ِخْفُتْم �أَن َيْفِتَنُكُم �لَِّذيَن  اَلِة �إِ ُروْ� ِمَن �ل�سَّ يِف �لأَْر�ِص َفَلْي�َص َعَلْيُكْم ُجَناٌح �أَن َتْق�سُ

ِبينًا ﴾                                 ) �لن�ساء101(    َكَفُروْ� �إِنَّ �لَْكاِفِريَن َكاُنوْ� َلُكْم َعُدّوً� مُّ

  فيقولو� : بل يف �ل�سفر فقط بدون عذر �خلوف . 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-17-

َياَم �إِىَل �ٱلَّيِل ﴾  ...  فيقولو�: بكرو� بالفطور . . . • ّ وْ� �ٱل�سِ يقول تعاىل : ﴿  ُثمَّ �أَمِتُّ

يقول تعاىل باأن نتثبت من �ملقولة فتثبتو� هم من �لقائل ليثبتو� نهج �لت�سادم مع  •

ُنو�  ٌق ِبَنَباأٍ َفَتَبيَّ َها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إِن َجاءُكْم َفا�سِ يُّ
كتاب �لله حيث يقول تعاىل : ﴿ َيا �أَ

ِبُحو� َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي ﴾                  )�حلجر�ت 6 (  يُبو� َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفُت�سْ �أَن ُت�سِ

 لكنــهم �سنعو� علم �لرجال �لذين مل يتفقو� عليهم ،  وقامو� بالغيبة وتزكية رجال على 

رجال خمالفني �أي�سًا كتاب �لله �لذي ينهى عن تزكية �أحد على �أحد ،  ودون �أن يهتمــو� 

بالتثبــت مــن �خلــرب لكنــهم تثــبتو� مـــن �ملخرب بعك�ص ما ياأمرهم كتاب ربهم . 

و�لعمل  • بالإميان  �جلنة  دخـــول  و�أن  جميعـــًا  للــه  �ل�سفـــاعة  �إن   : �لقــر�آن  يقــول 

  ، �لله  �إل  �إله  ل   : قال  مـن  لكل  �لنبي  ي�سفع  بل   : �أهل �حلديث  ويقول   ، �ل�سالح  

�مل�سلمني  ذنوب  من  وياأخذ  �جلنة  لُيدخلهم  �لكفار  بع�ص  �سيغرتف  بل  ويقولو� 

وي�سعها على �ليهود و�لن�سارى . 

ِبنَي َحَتّى َنبَعَث َر�ُسول ﴾ . • ا ُمَعِذّ يقول تعاىل :  ﴿ َوَما ُكَنّ

  فيقولو� بكفر كل �لنا�ص طاملا �سمعو� جمرد �ل�سمع �أن هناك ر�سول ��سمه حممد .  

وهم بذلك نكلو� عن ن�سر �لدعوة بالبلد�ن �لتي ل تدين بالإ�سالم . 

يقــول �للـه : غري م�سافحني ، ول متخذى �أخد�ن ،  فحللو�  وطئ �لإماء باأي عـدد .  •

يقــول تعـــاىل : ل تبـــديل لكلمات �لله ، ويقول ) ما يبدل �لقول لدي وما �أنا بظالم  •

للعبيد ( . . . فيخرتع �أهل �حلديث �لنا�سخ و�ملن�سوخ بالقر�آن �لذي مل يتفقو� فيه . 

�يِن َفاْجِلُدو�... ﴾  ياأمر �لله بجلد �لز�نية و�لز�ين . • �ِنَيـُة َو�لزَّ يقول تعاىل :  ﴿ �لزَّ

 فيقول �أهل �حلديث بل ُيرجم �لز�ين �ملُح�سن ويجلد غري �ملح�سن خمالفني بذلك 

�لقرء�ن وخمالفني دللته . 

يقول تعاىل : ) �ليوم �أكملت لكم دينكم ( . •

�أنه ل  �لبخاري وُم�سلم وكتب �حلديث ويزعمون  ُيكمله  بل  �أهل �حلديث  فيقول 

ي�سح �لدين بغري كتب �حلديث . 

�أخربنا مبا  • بل  �أهل �حلديث  فيقول   ، �لغيب  يعلم  ل  �لر�سول  باأن   : تعاىل  يقول 

�سيكون �إىل يوم �لقيامة ،  ويخرتعون حديث �أن ر�سول �لله �ساهد �أ�سباب عذ�ب 

�لقرب ،  و�أنه ي�سمع �ملوتى . 
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•  ﴾ ُتْرَحُموَن  َلَعلَُّكْم  ُقوْ�  َو�تَّ ِبُعوُه  َفـــاتَّ ُمَبــاَرٌك  �أَنَزلَْناُه  ِكتــَاٌب  َوَهـَذ�   ﴿  : تعاىل  يـقـول 

َثايِنَ َتْق�َسِعرُّ  َت�َساِبهًا مَّ ِديِث ِكَتابًا مُّ َل �أَْح�َسَن �حْلَ )�لأنعام155(  ،  ويقول تعاىل : ﴿ �للَُّه َنزَّ

�للَِّه  ُهَدى  َذِلَك  �للَِّه  ِذْكِر  �إِىَل  َوُقلُوُبُهْم  ُجلُوُدُهْم  َتِلنُي  ُثمَّ  ُهْم  َربَّ َيْخ�َسْوَن  �لَِّذيَن  ُجلُوُد  ِمْنُه 

ِلْل �للَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد ﴾ )�لزمر23(  ؛  �أي كتــابًا و�حــدً� ولي�ص  َيْهِدي ِبِه َمْن َي�َساُء َوَمن ُي�سْ

كتبًا متعددة ؛  فيقولو� بل نتبع كتب �حلديث ،  ويكفرون من ينكر منها و�حدً� . 

قِّ َفِباأَيِّ َحِديٍث َبْعَد �للَِّه َو�آَياِتِه  • يقول تعاىل : ﴿  ِتْلَك �آَياُت �للَِّه َنْتلُوَها َعَلْيَك ِباحْلَ

ُيوؤِْمُنوَن ﴾ ) �جلاثية 6 (  ،  فيقولو� بل ُنوؤمن بحديث �لر�سول ،  وهم كاذبون فلم 

ي�سمعوه من ر�سول �لله و�إنا عن طريق ُرو�ة ،  �لله وحده يعلم �سدقهم ،  فلم 

�إل  �أحاديث ما هي  يفرقو� بني كلمة )حديث( وتعبري )قول( فكل �لكتب �مل�سماه 

�أقو�ل �لرو�ة ،  �أي هي من�سوبة لر�سول �لله ولي�ص م�سدرها ر�سول �لله �أي لي�ست 

باأحاديث �إذ ي�سرتط كي تطلق لفظ حديث �أن تكون �أنت �سخ�سيًا �ل�سامع له . 

ُيبينها  • �لر�سول  حديث  بل   : فيقولو�    ، وُمف�سلة  ُمبينة  �آياته  �إن   : �لله  يقــــول 

وُيف�سلها . 

•   ،  ﴾ َيطُهرَنٱ  َحتَّى  َتقَرُبوُهَنّ  َوَل  �ٱملَِحي�ِص  يِف  �َساآَء  �ٱلِنّ َفاٱعَتِزلُوْ�   ﴿  : تعاىل  يقول 

فيقول �أهل �حلديث : �إن �لنبي كان ياأمر زوجاته بالإتز�ر ثم ُيبا�سرهن . . .

ْعُروٍف  • مِبَ َفاِرُقوُهنَّ  �أَْو  ْعُروٍف  مِبَ ُكوُهنَّ  َفاأَْم�سِ �أََجَلُهنَّ  َبَلْغَن  َفاإَِذ�   ﴿  : تعاىل  ويقول 

ِمُن ِباللَِّه  َهاَدَة ِللَِّه َذِلُكْم ُيوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ُيوؤْ ِقيُمو� �ل�سَّ نُكْم َو�أَ َو�أَ�ْسِهُدو� َذَوْي َعْدٍل مِّ

َرجًا ﴾ ) �لطالق 2 (  . . فيقول فقهاوؤنا بعدم  ِق �للََّه َيْجَعل لَُّه خَمْ َو�لَْيْوِم �ْلآِخِر َوَمن َيتَّ

�سرورة �ل�سهادة ملن يريد �أن يعيد زوجته لع�سمته بعد �أن طلقها ..!!..

فياأخذ  • دين(  �أو  بها  تو�سون  و�سية  بعد  )من   : �لإرث  م�سائل  يف  تعاىل  ويقول 

�لفقهاء بالدين ول يجيزون �لو�سية حلديث عندهم يقول )ل و�سية لو�رث(  .. 

ْيِدَيُكْم  • لُوْ� ُوُجوَهُكْم َو�أَ الِة فاْغ�سِ َها �لَِّذيَن �آَمُنوْ� �إَِذ� ُقْمُتْم �إِىَل �ل�سَّ يقول �لله : ﴿ َيا �أَيُّ

ن  ُروْ� َو�إِ هَّ ُكْم َو�أَْرُجَلُكْم �إِىَل �لَْكْعَبنِي َو�إِن ُكنُتْم ُجُنبًا َفاطَّ �إِىَل �مْلََر�ِفِق َو�ْم�َسُحوْ� ِبُروؤُو�سِ
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ُدوْ�  �َساء َفَلْم جَتِ ْو َلَم�ْسُتُم �لنِّ َن �لَْغاِئِط �أَ نُكم مِّ ْو َجاء �أََحٌد مَّ ى �أَْو َعَلى �َسَفٍر �أَ ْر�سَ ُكنُتم مَّ

ْنُه َما ُيِريُد �لّلُه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم  بًا َفاْم�َسُحوْ� ِبُوُجوِهُكْم َو�أَْيِديُكم مِّ ِعيدً� َطيِّ ُموْ� �سَ َماء َفَتَيمَّ

َرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن  ﴾        ) �ملائدة 6 (   ْن َحَرٍج َوَلـِكن ُيِريُد ِلُيَطهَّ مِّ

�لقر�آن بالتباع  ،  فبينما ياأمر  مل يفرقو� بني �تباع �لر�سول و�لقتد�ء بالر�سول 

بينما    ، �لق�سرية  �لثياب  ولب�سو�  حلاهم  �أطلقو�  لذلك    ، �لقتد�ء  هم  �خرتعو� 

�لتباع يكون كاأ�سوة ح�سنة  ،  وهو غري ما يت�سورونه من تطابق �حلال و�خلطوة 

باخلطوة و�لنعل بالنعل . 

َلوَة َو�أَنُتم  �ُسَكَرى ﴾ ) �لن�ساء 43 ( . . فلم يفرقو�  • َها �ٱَلِّذيَن َء�َمُنوْ� َل َتقَرُبوْ� �ٱل�سَّ ﴿ َياأَُيّ

بني �ُسكر �خلمر و�ُسكر �لجهاد �أو �إن�سغال باأمور �أخرى غري �ل�سالة بينما �لآية 

تعنى �ُسكر �لن�سغال �أو �لتعب . . . �إلخ .

ومن عجيب ت�سادماتهم باأنهم قالو� مبا ورد بالبخاري » كتاب �ملناقب باب ما عالمات 

�لنبوة يف �لإ�سالم « . . من زعمهم باأن ر�سول �لله فيما رو�ه عن زينب بنت جح�ص �أن 

�لنبي �سلى �لله عليه و�سلم دخل عليها فزعًا يقول : ل �إله �إل �لله ويل للعرب من �سر قد 

�قرتب فتح �ليوم من ردم ياأجوج وماأجوج مثل هذ� وحلق باإ�سبعه وبالتي تليها فقالت 

زينب : فقلت : يا ر�سول �لله �أنهلك وفينا �ل�ساحلون ..؟؟!!.. قال : نعم �إذ� كرث �خلبث .

وهذ� �حلديث خمالف ملا جاء بكتاب �لله من �أنه ل ميكن نقب جد�ر ياأجوج وماأجوج 

وذلك من قوله تعاىل: ﴿ َفَما ��ْسَطاُعو� �أَن َيْظَهُروُه َوَما ��ْسَتَطاُعو� َلُه َنْقبًا  ﴾  ) �لكهف97( 

وجد�ر ياأجوج وماأجوج ل ينق�ص �إل باأن يدكه �لله ول يتم نقبه �أبدً� لقوله �سبحانه : 

اآَءٱ َوَكاَن َوعُد َرِبّي َحّقا ﴾ ) �لكهف 98 ( .   يٱ َفاإَِذ� َجاآَء َوعُد َرِبّي َجَعَلُه َدكَّ ِبّ ن رَّ ﴿ َقاَل َهَذ� َرحَمة ِمّ

و�لقائمـة طــويلة و�ل�سـالل كــبري ،  و�لإ�سـر�ر علـيه �أكـرب ول حول ول قوة �إل بالله . 

ومن باليا �لنحر�ف �لفقهي عن كتاب �لله ما رو�ه �لبخاري كتاب �خلر�فات �لذي وجد 

حظه يف عقول �سامرة عن �سوية �لإدر�ك .  بــباب رفع �لعلم وظهور �جلهل حــديث رقـــم  

) 80 ( . . حدثنا عمر�ن بن مي�سرة قال : حدثنا عبد �لو�رث عن �أبي �لتياح عن �أن�ص قال : 

قال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : �إن من �أ�سر�ط �ل�ساعة �أن ُيرَفع �لعلم ويثبت �جلهل وي�سرب �خلمر 

ويظهر �لزنا . 
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وبباب ما قيل يف �لزلزل �حلديث رقم ) 989 ( ل تقوم �ل�ساعة حتى يقب�ص �لعلم ، 

للقتل حتى  �لقتل  �لهرج وهو  ، ويكرث  �لفنت  ، وتظهر  �لزمان  ، ويتقارب  �لزلزل  وتكرث 

يكرث فيكم �ملال فيفي�ص  . 

�إن ما ورد بالبخاري وم�سلم من عالمة رفع �لعلم وظهور �جلهل ،  فاإنهم بتلك �لأحاديث 

�ملد�سو�سة على ر�سول �لله يطمئنون �لنا�ص ،  فمجرد وجود �لعلم يعني عدم قيام �ل�ساعة 

بغتة ، �سو�ء �أكان �ملق�سود �لعلم �ل�سرعي �أو �لعلوم �لتجريبية ، بل هم يعك�سون دللت 

�آيات كتاب �لله كما �سنبني لكم ،  لهذ� �أرى �لعتماد على كتاب �لله يف هذ� �ل�ساأن �أف�سل . 

فاإنك  �إذ تقر�أ كتاب �لله يذكر عك�ص ما يذكره �لبخاري وم�سلم ، فيذكر من �أ�سر�ط �ل�ساعة 

كرثة �لعلم و�سيطرة �أهل �لأر�ص على �لأر�ص ، وهو �لأمــر �لذي جند �سو�هده بادية هذه 

�لأيام على �أر�ص �لــو�قع ، فيقــول تعاىل : 

ا َياأُْكُل  َماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت �لأَْر�ِص مِمَّ ْنَيا َكَماء �أَنَزلَْناُه ِمَن �ل�سَّ َياِة �لدُّ ا َمَثُل �حْلَ َ ﴿ �إِنَّ

َعَلْيَها  َقاِدُروَن  ُهْم  �أَنَّ �أَْهلَُها  َنْت َوَظنَّ  يَّ ُزْخُرَفَها َو�زَّ �لأَْر�ُص  �أََخَذِت  �إَِذ�  َى  �لنَّا�ُص َو�لأَْنَعاُم َحتَّ

ُل �لآَياِت ِلَقْوٍم  ْ َتْغَن ِبالأَْم�ِص َكَذِلَك ُنَف�سِّ يدً� َكاأَن ملَّ �أََتاَها �أَْمُرَنا َلْياًل �أَْو َنَهارً� َفَجَعْلَناَها َح�سِ

ُروَن ﴾                                                                                                             )  يون�ص 24 (  َيَتَفكَّ

فهاهم قــادرون علــى �لأر�ص ، فهــل قـــدرو� علــى �لأر�ص باجلهل ..؟؟!!.. 

باجلهل ورفع  ذلـــك  لهــا  فهــل حـدث   ، و�زينــــت  زخـــرفها  �أخــذت  قد  �لأر�ص  وها هي 

عــون ..؟؟!!.. �أم �أنكــم تريــدون من �لنا�ص �أن تعيــ�ص يف غــفلــة وبــال حذر  �لعلم كما يـــدَّ

لـــذلك �أهيـــب بالـــدعاة �لتــمهل حيــن يغـــرتفـــون مـــن �لبخاري وم�سلم وكتب �ل�سحاح ،  

حتى ل يخالفو� كالم �لله ويظنو� �أنهم يقدمون للنا�ص دينا �إ�سالميًا . 

ونخل�ص باأن من �أ�سر�ط �ل�ساعة كرثة �لعلم و�سيطرة �أهل �لأر�ص على �لأر�ص ولي�ص 

كرثة �جلهل ،  ول يقولن جمادل باأنه �جلهل بالعلم �ل�سرعي ،  فاإن ذلك جدًل عقيمًا لأن 

�ملدونات �لعلمية و�لفقهية تتكاثر و�أ�سبح �لفقه ميالأ �لهو�ء عن طريق �سبكة �ملعلومات 

�لدولية )�لإنرتنت( ، ول ميكن �أن تكون �لعهود �لتي مل يكن �لنا�ص تعلم فيها �سيئًا عن 

�لقر�ءة و�لكتابة ، ول �لتدوين ، ول �لطباعة ول و�سائل �لت�سال ل ميكن �أن يكونو� �أكرث 

علما ً منا لأن �لله تعاىل قال : 
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ُه  َك �أَنَّ قُّ �أََومَلْ َيْكِف ِبَربِّ ُه �حْلَ َ َلُهْم �أَنَّ ِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ يِهْم �آَياِتَنا يِف �ْلآَفاِق َويِف �أَنُف�سِ ﴿  �َسُنِ

َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد ﴾                                                                        ) ف�سلت53(  

  فنحن �أ�سحاب �لعلم �ملرت�كم �سو�ء �أكان علمًا �سرعيًا �أو غري لك فنحن �لأعلم ومن 

ياأت بعدنا يكون �أعلم منا . 

وهم يقولون باأنها �ستقوم يوم ُجُمعة ،  وهذ� يتنافى مع �لُفجاءة �لتي يجب �أن تتم 

بها �لأمور ،  لأن معناها �أن تكون �أيام �لأحد و�لثنني و�لثالثاء و�لأربعاء �أمان من قيام 

�ل�ساعة ،  وهو �لأمر �ملخالف لكتاب �لله . 

بل وقال بع�سهم باأنها تقوم يف �لفرتة بني �سالة �لفجر و�سروق �ل�سم�ص و�أيدو� ذلك 

لأن  وكذبو�    ،  ) �سحيح  حديث   ( عنها  وقالو�  �ملطهرة  �لنبوية  نة  �ل�سُّ على  مبد�سو�سات 

علوم �أهل �لزيغ �لذين د�سو� تلك �ملرويات مل تكن لتدرك باأن بيننا وبني مو��سع بالوليات 

�ملتحدة غربًا ع�سر �ساعات يف �لتوقيت �لزمني وبيننا وبني مو�قع فى �ليابان �سرقًا �أي�سًا 

ع�سر �ساعات وهو ما يوؤكد ف�ساد ما �نتهو� �إليه . 
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ال علم وال علماء لالإ�شالم و�مل�شلمني

ل �مل�سلمني �إىل �لإحلاد ، ومنهم من �رتد �إىل ديانات  كرثت بالآونة �لأخرية ظاهرة حتوُّ

�سماوية �أخرى ،  وما ذلك �إل لعدم تنا�سب �ملنظومة �لفكرية  �لتي �أنتجت �لفقه �لقدمي مع 

عقول �لنا�ص باأيامنا هذه ،  وقد يكون كالمي هذ� عزفاً يف �لجتاه �مل�ساد لكنها �حلقيقة 

و�ساأو�فيكم بحيثياتها . 

يجب �لعلم باأنه لبد لإنتاج �أي علم نافع �أن يكون له �سروط حمددة وهو ما �أرى �أن 

،  وعلى  �إليه  �فتقرت  قد  �لقدمية  بالعهود  �لنبوي  �لفقه و�لتف�سري وجمع �حلديث  علوم 

�سبيل �ملثال فاإين �ساأ�سرد لكم بع�سًا منها ع�سى �أن نلتقي على كلمة �سو�ء :

يجب �أن يكون هناك قو�عدً� �أخالقية ثابتة  .  •

 و�نتقاًء للنظم �لإدر�كية �ملتميزة  .   •

و�إبد�عًا يرتكز على �أ�س�ص ثابتة .  •

 ومفاهيم متجان�سة حتى و�إن �ختلفت  .  •

وكل ذلك مفقود يف �لنظم �لفكرية لعلوم �لتدين �لقدمية يف �لإ�سالم  . 

�أول : فقد�ن �لفقه �لقدمي لقو�عد �لأخالق  . 

 فتجد مثاًل �أن علم �لتف�سري ل يرتكز على قو�عد �أخالقية ول �إدر�كية ول �أ�س�ص ثابتة ،  بل 

هو جمرد �سرد لأقو�ل من �سبقو� �ملف�سر ،  ف�ساًل عن خر�ب �لقو�عد �لأخالقية يف �لتف�سري . 

فعــلى �سبيل �ملثال جتدهم وقد فقدو� قو�عــد �لأخـالق وهـم يف�ســرون قــوله تعاىل :     . 1

مَلْ  ِئي  َو�لالَّ �أَ�ْسُهٍر  َثاَلَثُة  ُتُهنَّ  َفِعدَّ �ْرَتْبُتْم  �إِِن  �َساِئُكْم  نِّ ِمن  �مْلَِحي�ِص  ِمَن  َيِئ�ْســَن  ِئي  َو�لالَّ   ﴿

ِق �للََّه َيْجَعل لَُّه ِمْن �أَْمِرِه ُي�ْسرً� ﴾ ْحَمـاِل �أََجلُهــُنَّ �أَن َي�ســَْعَن َحْمَلُهنَّ َوَمن َيتَّ ْوَلُت �ْلأَ َن َو�أُ َيِحـ�سْ

)�لطالق 4 (

فاأجازو� نكاح �لطفلة �ل�سغرية لأنهم ف�سرو� تعبري )�لالئي مل يح�سن( �لو�رد بالآية 

على �أنهن �لبنات �لالئي مل يبلغن �حُللُم . 

وفقدو� قو�عد �لأخالق حني ف�سرو� قوله تعاىل :    . 2

ِة �لَْيْوَم يِف �ُسُغٍل َفاِكُهوَن ﴾                                                          ) ي�ص 55 (   نَّ َحاَب �جْلَ ﴿ إ�إِنَّ �أَ�سْ
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�سفاف  على  �لأ�سجار  حتت  �لأبكار  �فت�سا�ص   ( هو  �جلنة  �أهل  �سغل  �أن  فت�سورو� 

تذكر  تف�سريً�   26 وجتد  بل    ...  ) �جلبار   �لعزيز  �سيافة  يف  �لأوتار  �سماع  مع  �لأنهار 

وتتناقل  هذ� �لرتدي �لأخالقي . 

�لله  قول  يبدلو�  حتى  �لتف�سري  كتب  بها  فتمتلئ  �لإ�سر�ئيليات  نقل  يتم  وحني    . 3

تعاىل  ،   فجعلو� �أن حو�ء  هي �لتي ع�ست و�أغوت �آدم رغم �أن خطاب �إبلي�ص كان لآدم 

وذكر �لله باأن �آدم هو من ع�سى ،  فتدبر : 

ْلِد َوُمْلٍك لَّ َيْبَلى ﴾  ُدلَُّك َعـــَلى �َسجــََرِة �خْلُ ْيَطــــاُن َقاَل َيا �آَدُم َهْل �أَ َلْيــــِه �ل�سَّ ﴿ َفَو�ْســــَو�َص �إِ

ُه َفَغَوى ﴾                                  ) طه121 (  ى �آَدُم َربَّ ) طه120 (  ؛  وتدبر قوله تعاىل  :  ﴿ َوَع�سَ

ِبَنَباأٍ  ٌق  َفا�سِ َجاءُكْم  �إِن  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  يُّ
�أَ ﴿َيا   : �أن قوله تعاىل  وحني يت�سورون    . 4

  )  6 ) �حلجر�ت          ﴾ َناِدِمنَي  َفَعْلُتْم  َما  َعَلى  ِبُحو�  َفُت�سْ ِبَجَهاَلٍة  َقْومًا  يُبو�  �أَن ُت�سِ ُنو�  َفَتَبيَّ

تعني �أن �لله يريد منا �أن نغتاب هذ� ونطعن يف ذمة ذ�ك حتى ن�سل �إىل تزكية رجال دون 

رجال  ...  بينما يريد �لله منا �أن نتثبت من �خلرب ومل يقل �أبد�ً �أن نتثبت من �أخالقيات �ملخرب . 

لأن هــذ� يعــني بــاأن �لقر�آن متــناق�ص وقـــد نهــانا �لله �أن نظن �ل�سوء بالنا�ص ، ونهانا 

عن �لغيبة و�لنميمة لكنهم فعلوها لي�سلو� �إىل مفاهيمهم �ل�سحلة  ، و�ملختلفة عن مر�مي 

�آيات كتاب �لله ، بل وظنو� �أنهم �سنعو� ما ي�سمى بعلم �لرجال ومل يهمهم �أن يكون ذلك على 

�أنقا�ص وخمالفة تعاليم �لله بتحرمي �لظنون ، و�لغيبة و�لنميمة ، و�لتنابز بالألقاب . 

وعن علوم �حلديث �لنبوي فحدث ول حرج ،  فقد �أ�ساعو� عن �لنبي �أنه كان ُيَقبَّل    . 5

عائ�سة وهو �سائم ، ومي�ص ل�سانها ،  و�أنه كان يطوف على ن�سائه جميعًا يف ليلة و�حدة 

وبَغ�سل و�حد ، وكان يحتب�ص عند زينب بنت جح�ص �أكرث مما يحتب�ص عند �لأخريات ،  

و�أنه َّكان يرى �ملر�أة �جلميلة فتعجبه  فيهرول �إىل �إحدى زوجاته فينال منها متخياًل نكاح 

�ملر�أة �جلميلة �لتى �أعجبته ... �لخ . 

  ... و�أجاز م�سلم يف �سحيحه جو�ز �لإغارة على �لكفار دون �إنذ�ر �سابق . 

وتو�ترت كتب �حلديث على جو�ز �إر�ساع �لكبري من ثدي �ملر�أة ،  و�أن �ل�سيدة    . 6

عائ�سة كانت جتعل بنات �أختها يفعلن ذلك . 

و�أن �لنبي �أمر رجاًل  �أل يطلق زوجته �لتي ل ترد يد لم�ص  ... و�أنه �سرح بالقبلة    . 7

وجعلها من �ملعفو عنه لكل �أمة حممد . . . فأين املالعنة وأين الشهود األربعة . . ؟؟!!.
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 ، لزوجها  �أمتها  فرج  تبيح  �أن  وللمر�أة    « �لغري  �أمة  وطء  �لثوري  �سفيان  �أباح    . 8

ولأخيها ، ولأبيها ،  ولغريههم  ، و�أفتى �ملزنى و�بن جرير �لطربي باإباحة �إقر��ص �لإماء 

�للو�تى يجوز للمقرت�ص وطئهن . 

9 . و�أنه لي�ص على �لزوج نفقة عالج ول �أجر طبيب لزوجته �ملري�سة . 

كانت  ولو  �ملتوفاة  لزوجته  كفن  �سر�ء  �لزوج  �إجبار  و�حلنابلة  �ملالكية  10 .  ومنع 

فقرية . 

وقالت �حلنفية بجو�ز منع �لزوج زوجته من �إر�ساع وليدها من زو�ج �سابق .    . 11

وكما قالت �ل�سافعية بجو�ز �أن يتزوج �ملرء �بنته من �لزنا وتتزوج �ملر�أة من �بنها من 

�لزنا  ... ور�جع يف ذلك �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة . 

�لرجال  وقتل  �ملفتوحة  �لبالد  ن�ساء  ووطء  بالإ�سالمية  �مل�سماة  �لفتوحات  فقه  وهل 

�أولدهم وبيعهم  ، و��سرتقاق  �أو ي�سلمو�   �إجبارهم على دفع �جلزية   �أو  �أو ��سرتقاقهم 

باأ�سو�ق �لنخا�سة �إل �سورة �أخالقية قميئة وقبيحة لقر��سنة با�سم ن�سر �لإ�سالم ..؟؟!!..   

وهل طلب �لله منا �لهجوم على �إ�سبانيا وغريها ،  وهل يجوز �أن ن�سنع مذ�بح لالأرمن 

با�سم �لإ�سالم ..؟؟!!.. 

وخط �لبخاري كتابه �لآثم فاأورد فيه بابًا ��سمه )�حليلة يف �لنكاح( فهل ير�سيكم �أن 

يحتال �أحد على بناتكم يف حال �لزو�ج ،  ثم ينتهي �لبخاري �إىل �أن يكون �لزو�ج باحليلة 

و�ملكر و�خلد�ع و�لتزوير زو�جًا �سحيحًا ،  �أيكون ��ستحالل �لفروج باحليلة و�خلديعة   

�إن�ساء �لنكاح تنتج  �إن كانت �حليلة يف  ،  و�أين �لتقوى  هذ� هو �سلفنا وذلك هو تر�ثنا 

نكاحًا �سحيحًا ..؟؟!!.. 

و�ساأكتفي بتلك �لأمثلة عن فقد�ن �لقو�عد �لأخالقية يف تف�سري �لقر�آن بينما يريد �لله 

منا �أن نتبع �ساحب �خللق �لعظيم �سلو�ت ربي عليه . 

فهل هناك �أي  �أخالقيات يف علم �حلديث ..؟؟!!..

�لتي  �لقدمية  �لتدين  علوم  بكل  �لأخالق  قو�عد  فقد�ن  مدى  �سرد  من  �أنتهي  ولن 

ي�سمخون بها ،  وهذ� ف�ساًل عن  فقد�ن كل �لفقه �لقدمي ، وعلوم �لتف�سري و�حلديث لأي 

نظم �إدر�كية �أو قو�عد ثابتة  . . . لذلك جتد �أن فقهاء ع�سر �لتدوين قامو� بتجميع كل تلك 

�لهرتلة على �ختالفاتها ، و�نعد�م قو�عدها ، وقالو� �سعارهم �لعجيب )�ختالفهم رحمة ( . 
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ثانيا : فقد�ن �لفقه �لقدمي لقو�عد قومي �لإدر�ك . 

 فعن فقد�ن �لفقه �لقدمي لقو�عد �لإدر�ك فحّدث ول حرج ،  و�ساأ�ستعر�ص مع �لقارئ 

�لكتاب  بهذ�  ومر�جعه   ، وم�سدره  دليله  �سياأت  �ساأ�سردة  ما  جميع  باأن  علمًا  منها  بع�سًا 

وهى مدونة بكتب �ملذ�هب �لأربعة  . 

فهل يكون فقه �إمكانية ��ستمر�ر حمل �لن�ساء لأربع �سنو�ت �إل �سورة من �ســور ف�ســاد 

حيث  و�عتمــادها   ، �لأمر  لهـذ�  قـو�عد  و�لأئـمة  �لفــقـهاء  و�ســع  �إن  بل    ، ..؟؟!!..  �لإدر�ك 

�تفقو� على �أن حمل �ملر�أة ميكن ��ستمر�ره لأربع �سنو�ت ،  وخالفهم �أبو حنيفة فقال �سنتني  

وخالفهم مالك فقال �أقو�ًل عديدة �نتهى فيها �إىل �أنه ل حد لأق�سى مدة حلمل �ملر�أة ) �أي تلد 

وقتما تريد وت�سمي مولودها با�سم زوجها �أو �أرملها �أو مطلقها ولو بعد ع�سر �سنو�ت ( . 

�سورة  �سمن    ) �لرحيم  �لرحمن  �لله  ب�سم   ( �آية  قرء�نية   يف  �ختالفهم  يكون  وهل 

�لفاحتة �أتكون �أو ل تكون من �لقر�آن ،  �إل �سورة من �سور �سوء �لإدر�ك ..؟؟!!..  ثم هم 

ل ي�ستحو� �أن يقولو� باأن خالفهم يف �لفروع .  . 

وفقههم �لعجيب يف �إمكانية قتل �لنا�ص بدون �إذن �حلاكم  ثم �أكل جثثهم دون طبخ عند 

�ل�سطر�ر �إل �سورة من �سور �ملجون و�نعد�م قومي �لإدر�ك بل وجوده مبناهج �لزهر 

�ل�سريف حتى �ليوم . 

من  �لأ�سرى  قتل  من  �ليوم  حتى  �لأزهر  مبناهج  حنيفة  �أبو  فقه  من  يعتمدونه  وما 

�لرجال �إن عجزو� عن �مل�سري ،  وو�سع �لن�ساء و�لأطفال �لأ�سرى يف �أر�ص م�سيعة حتى 

ميوتو� جوعًا وعط�سًا . 

وما �سماحهم  مب�ساجعة �لود�ع �إل �إحدى �سور �نهيارهم �لإدر�كي و�لأخالقي ،  فهم 

و�لبلقيني  حنيفة  �أبو   (... لود�عها   �ملتوفاة  زوجته  مبجامعة  للزوج  ي�سّرحون  �لذين 

وغريهما (  فهل هوؤلء ميلكون �سروى نقري من �لعقل �أو �لأخالق ..؟؟!!..  

وتقتل �جلماعة بالو�حد ويقتل �لو�حد باجلماعة �كتفاًء ،  يعني لو �سبعة قتلو� �أحد 

�لرجال يتم قتل �ل�سبعة ،  �أر�أيتم حكمة فقهاء �ل�سلف  ...  

ول ق�سا�ص يف �لتخنيق و�لتغريق ،  ) يعني �إن قام �أحد بتعمد �إغر�قك يف �لنيل �أو 

خنقك فكتم �أنفا�سك ( فال حق لورثتك يف �لق�سا�ص  ...   

ل ُي�ساأَل من �قت�ص لنف�سه يف جرح فمات �جلاين من �لنزف فال ُي�ساأَل عن موته ، فهل 

من �لتقوى ترك �لرجل �ملقطوع ينزف حتى ميوت ..؟؟!!.. ،  ثم ينتهي �ل�سادة �لأئمة باأنه 

ل �سيء على �لقاطع لأنه كان يقت�ص لنف�سه ..؟؟!!..   
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كل ما �سبق وغريه �آلآف �ملو�سوعات تبني مدى �لنحطاط �لإدر�كي لل�سلف �لذين ل 

�أعيب عليهم  فقد �أف�سو� �إىل ما قدمو� من عمل ، ول نعرف ظروفهم ول ملكاتهم �لإدر�كية 

�لتي �أنتجت هذ� �لهر�ء . 

لكن ل ي�سح �أن نقول باأن فكر هوؤلء �أو فكرنا نحن �أنه �سريعة �لله ،  بل ون�ست�سرخ 

�لأمة مطالبني بتطبيق �ل�سريعة فما �أر�ها �إل �سريعة �لعته ولي�ست �سريعة �لله ،  و�أنه كان 

على �لفقهاء منذ �أكرث من �ألف �سنة �أن ي�ستفيقو� ...  لكن يبدو� �أنه ل �أمل يف �أن ينتبهو� 

�إىل فد�حة جرمهم  فى حق �ل�سريعة .  

ور�جع فى ذلك كله �ملر�جع �لآتية :

�لختيار لتعليل �ملختار على �لفقه �حلنفى .. 1

�لقناع فى حل �لفاظ �أبى �سجاع على �لفقه �ل�سافعى .. 2

�ل�سرح �ل�سغري على �لفقه �ملالكى .. 3

�لرو�ص �ملربع فى �سرح ز�د �مل�ستقنع على �لفقه �حلنبلى .. 4

ثالثا: عدم �رتكاز علم �لأقدمني على �أ�س�ض ثابتة ول منهجية و��سحة

تلك  بتجميع  بعدهم  من  وقام   ، تقريبًا  فقهية  م�ساألة  بكل  �لقد�مى  �لفقهاء  �ختلف 

�لختالفات  و�أطلق عليها لقب �أنه ) علم ( ، وكاأن �لعلوم عندهم هي ما يختلف فيه �لفقهاء 

باأن  قالو�  بتربيره  يقومو�  وحتى  �لختالف  ذلك  كرثة  ومن  بل    ، عليه  يجمعو�  ما  ل 

�ختالفهم رحمة لي�ست�سيغ �لنا�ص ذلك �ل�سعار يف �لختالف  . 

وزعمو� باأنهم �ختلفو� يف �لفروع ، بينما �لو�قع �ملزري �أنهم �ختلفو� يف �لأ�سول ،  

بل لقد �ختلفو� �عتبارً� من ) ب�سم �لله �لرحمن �لرحيم ( باأول �سورة �لفاحتة ،  فهناك من 

�عتربها من �لقر�آن ،  وهناك من يرى باأنها لي�ست من �لقر�آن ،  ثم بعد ذلك جند �ملربرين 

يزعمون باأن �خلالف يف �لفروع . .. وهذ� �لبند مذكور تف�سياًل بهذ� �لكتاب حتت عنو�ن 

)�ختالفهم نقمة ولي�ص به �أية رحمة( . 

و�حلقيقة �لتي يجب �أن تربز �أنه يجب حماكمة جميع �لفقهاء �لذين ��ست�ساغو� هذ� 

�لإرث �لكئيب ، و�عتربو� ذلك �لعته وتلك �لفو�سى �لفكرية علومًا ،  وقامو� بتدري�سها يف 

مناهج ، ولوثو� بها �أدمغة �لأمة عن طريق خطب رنانة ومنابر ميتلكون نا�سيتها . 
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�لفرق بني ثبوت �لقر�آن  . . . وثبوت �ل�ُشنَّة

ونقل �لقر�آن  . . . ونقل �ل�ُشنَّة
كثري ممن يد�فعون عن �ملنهج �ل�سلفي ي�ساألون �أ�سئلة  تدل على �سعف �لكيان �لفكري ،  

فهم يعتربون باأن �ل�سحابة هم من نقلو� لنا �لقر�آن وهم �أي�سًا من نقل لنا �ل�ُسنَّة �لنبوية 

�لقولية ،  ويبنون على ذلك ت�ساوؤل وهو ملاذ� ن�سدق �لقر�آن ول ن�سدق �ل�ُسنَّة . 

كتابة  عن  وينهى  �لقر�آن  بكتابة  ياأمــر  كـــان  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنــبي  �أن  عــن  يتعـــامون  وهــم   

�لأحاديث ،  فلو كانت �ل�ُسنَّة دينًا ما �أهمل �لنبي و�خللفاء جمعها ، وهذ� فارق �سخم يف 

�أ�سلوب و�سول هذه �لن�سو�ص وتلك . 

وهم ل يدركون باأن �خللفاء �لر��سدين �أعادو� تدوين �لقر�آن وجتميعه ، ومل يدونو� 

�ل�ُسنَّة ومل يجمعونها . 

�إبان حياته ، وبعد وفاته مما  وهم ل يدركون باأنه قد �نت�سر �لكذب على ر�سول �لله 

تاأثرت به �ل�ُسنَّة ومل يتاأثر به �لقر�آن . 

وهم ل يدركون باأن جمع �ل�ُسنَّة جاء و�سط زخم �سيا�سي �إبان فرقة �مل�سلمني و�قتتالهم 

مما تاأثرت به تلك �ملدونات .  لذلك جتد بال�ُسنَّة مرويات لهذ� لأنه �أموي ول جتد لهذ� لأنه 

كان مع علي بن �أبي طالب . 

وهم ل ينتبهون  باأن �لله تعهد بحفظ �لقر�آن ومل يتعهد بحفظ �ل�ُسنَّة . 

وهــم ل يدركون باأن �لقر�آن يحمل دلئل �سدقه ، وبر�هني ثبوته يف كل ع�سر ،  بينما 

حتمل �ل�ُسنَّة دلئل كذبها يف متونها �ملد�سو�سة عليها . 

وهم ل يريدون �أن يفكرو� يف �لت�سكيك �حلادث على �ل�ُسنَّة من �أ�ساتذتها ، فبينما يعتمد 

هذ� �ملحدث ذ�ك �حلديث فاإن �لآخر ل يعتمده ، لهذ� كرثت كتب �ل�سحاح رغم معا�سرة 

�أكرث �ملحدثني لبع�سهم �لبع�ص . 

و�أ�سرب لذلك �ملثل بو�قعة  » رجم �لغامدية « كيف يكون حديثًا يرويه و�حد من �ل�سحابة 

بينما �ملفرت�ص �أن رجمها �ساهده طائفة من �ملوؤمنني  ...  فهل يوجد بالقر�آن هذ� �لتفاوت . 

�ن  ، بينما �حلقيقة  كالقر�آن  لكل زمان ومكان  �لقولية �ساحلة  �ل�ُسنَّة  باأن  وهم يت�سورون 

�أغلبها �سالح ملن قيلت له فقط ، ولي�ص �أدل على ذلك من حديث )ت�سعة �أع�سار �لرزق يف �لتجارة(   

فما بالنا بال�سناعة و�لزر�عة و�لبحث �لعلمي ..؟؟!!..  
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فمن بر�هني �أن �لقر�آن يحمل يف طياته دلئل �سدقه على مر �لع�سور جتد ما يلي :

فمن كان يعلم �أيام �أو�ئل �لقرن �ل�سابع �مليالدي حني نزل �لقر�آن �أن هناك ما ي�سمى حبوب 

�للقاح حتملها �لرياح لتلقيح �لأ�سجار لتنبت �لثمار . .؟؟!!..

َلُه  �أَنُتْم  َوَما  َفاأَ�ْسَقْيَناُكُموُه  َماًء  ـــَماِء  �ل�سَّ مـِـــَن  نَزلَْنا  َفاأَ َلـــَو�ِقــَح  َياَح  �لرِّ َو�أَْر�َسْلَنا    ﴿  

ِبَخاِزِننَي  ﴾                                                                                    ) �حلجر 22 (  

ومــن كـــان يعــلم بالقرن �ل�سابع �مليالدي مر�حل تطور �جلنني يف رحم �ملر�أة . .؟؟!!.. 

َغَة ِعَظامًا َفَك�َسْوَنا �لِْعَظاَم  َغًة َفَخَلْقَنا �مْلُ�سْ ﴿  ُثمَّ َخَلْقَنا �لنُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا �لَْعَلَقَة ُم�سْ

اِلِقنَي ﴾                                 ) �ملوؤمنون 14 (  مًا ُثمَّ �أَن�َساأَْناُه َخْلقًا �آَخَر َفَتَباَرَك �للَُّه �أَْح�َسُن �خْلَ حَلْ

ومن كان يعلم بثبات �لدورة �لفلكية لنعلم منها عدد �ل�سنني و�حل�ساب ..؟؟!!..

ومــن كان يعلم  باأو�ئل �لقرن �ل�سابع �مليالدي باأن قاع �لبحر م�سجور �لآن  . .؟؟!!.. 

لقوله تعايل : ﴿ و�لبحر �مل�سجور ﴾ . 

ومن منهم كان يعلم باأن �حلديد لي�ص من �أدمي �لأر�ص بل مت �إنز�له بعد ذلك عليها ..؟؟.. 

ُرُه َوُر�ُسَلُه  ا�ِص َوِلَيْعَلَم �للَُّه َمن َين�سُ ِديَد ِفيِه َباأْ�ٌص �َسِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّ  ﴿ ... َو�أَنَزلَْنا �حْلَ

ِبالَْغْيِب �إِنَّ �للََّه َقِويٌّ َعِزيٌز   ﴾                                                             )  �حلديد 25 (   

ومن كان يعلم باأن �ل�سغط �جلوي يختلف باختالف �لرتفاعات  . .؟؟!!..

ْدَرُه ِلالإِ�ْساَلِم َوَمن ُيِرْد  وذلك من قوله �سبحانه  : ﴿  َفَمن ُيِرِد �لّلُه �أَن َيْهِدَيُه َي�ْسَرْح �سَ

ْج�َص َعَلى  َماء َكَذِلَك َيْجَعُل �لّلُه �لرِّ ُد يِف �ل�سَّ عَّ ا َي�سَّ َ قًا َحَرجًا َكاأَنَّ يِّ ْدَرُه �سَ لَُّه َيْجَعْل �سَ �أَن ُي�سِ

�لَِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن   ﴾                                                                       ) �لأنعام 125 (   

ومن كان يعلم باأن �جلبال لها �أعماق بالأر�ص كالأوتاد ) و�جلبال �أوتادً� ( . .؟؟!!..

ومن كان يعلم �لفرق بني �لنور و�ل�سوء فذكر �لله �أن لل�سم�ص �سياء�ً وللقمر نورً� ، وبعد 

ذلك باألف �سنة �كت�سف �لعلماء باأن �ل�سوء يكون مع حر�رة ومن م�سدر �أ�سلي كال�سم�ص ، �أما 

�لنور فيكون �نعكا�ص لل�سوء كنور �لقمر . 

ِننَي  �ل�سِّ َعَدَد  ِلَتْعَلُموْ�  َمَناِزَل  َرُه  َوَقدَّ ُنورً�  َو�لَْقَمَر  َياء  �سِ ْم�َص  �ل�سَّ َجَعَل  �لَِّذي  ﴿ُهَو 

ُل �لآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ﴾              ) يون�ص 5 (   قِّ ُيَف�سِّ �َساَب َما َخَلَق �لّلُه َذِلَك �إِلَّ ِباحْلَ َو�حْلِ
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ومن كان يعلم �أن �لأر�ص كالبي�سة ت�سبح يف �لفر�غ  .؟؟!!.. )  و�لأر�ص بعد ذلك دحاها ( . 

ومن كان يعلم من �ل�سابقني كــل مــا �سبق �إل بفــ�سل �للــه علــينا  . .؟؟!!.. وهـو �لقائـل :

ُه �ٱحَلقُّ ﴾  .  َ َلُهم �أَنَّ ِهم َحَتّى َيَتَبنيَّ يِهم َء�َيِتَنا يِف �ٱلأَفاِق َويِف �أَنُف�سِ  ﴿ �َسُنِ

 لذلك فالقر�آن يحمل دلئل �سدقه على مر �لع�سور ول يعلمها �إل �لعاملني ،  ولذلك �أمرنا 

�لله بالقر�ءة  فيه  ...   فهل �أمرنا �لله  بقر�ءة �ل�ُسنَّة . 

�أما �ل�ُسنَّة �لقولية فتحمل دلئل هدمها يف ذ�تها مبا حتمله من د�سائ�ص لي�ست منها ،  و�ختالف 

جامعوها من �ملحدثني �لكبار بني بع�سهم �لبع�ص حتى �أن�ساأ كل منهم لنف�سه �سحيحًا لنف�سه ،   

لذلك ل يحق لأحد �أن يقارن طريقة نقل �ل�ُسنَّة وحفظها بطريقة نقل �لقر�آن �إلينا وحفظه . 

عن  مــروياتها  فــى  نــالحظه  ما  وهو  االخـــالق  لقــواعد  هـــدمًا  حتـمل  السـنة  إن  بـل 
الرسول االكرم .
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بني �لرحمن رب �لقر�آن وغلظة �أرباب �ل�ُشنَّة

تعجب �إن ذكرت لك باأن ربنا بالقر�آن رحيم وودود وغفور ،  بينما ربنا بال�ُسنَّة ينتظر 

لك �ل�سقطة ليعاقبك عليها ،  تلكم هي �حلقيقة وهيا لن�ستعر�ص بع�ص �لأدلة :

�إذ� قلت ل�ساحبك و�لإمام يخطب )�سه( فقد لغوت ومن لغى فال جمعة له ،  ومن م�ص  •

�حل�سى فقد لغى  ...  تلكم هي �ل�ُسنَّة . . �أما بالقر�آن فيقول تعاىل :

 ﴾ َكِرميًا   ْدَخاًل  مُّ َوُنْدِخْلُكم  َئاِتُكْم  �َسيِّ َعنُكْم  ْر  ُنَكفِّ َعْنُه  ُتْنَهْوَن  َما  َكَباآِئَر  َتِنُبوْ�  جَتْ �إِن   ﴿  

)�لن�ساء 31 (  .  وطبعًا �آيات �أخرى كثرية تدل على رحمته �سبحانه بعباده بالدنيا و�لآخرة . 

تقول �ل�ُسنَّة بقتل �ملرتد ، ويقول �لله تعاىل  : •

َناُت  �ُسوَل َحقٌّ َوَجاءُهُم �لَْبيِّ �أَنَّ �لرَّ �إِمَياِنِهْم َو�َسِهُدوْ�  َبْعَد  ﴿ َكْيَف َيْهِدي �لّلُه َقْومًا َكَفُروْ�   

ا�ِص  َو�لنَّ َو�مْلاَلآِئَكِة  �لّلِه  َلْعَنَة  َعَلْيِهْم  �أَنَّ  َجَز�آوؤُُهْم  �أُْوَلـِئَك  امِلِنَي -86 -  �لَْقْوَم �لظَّ َيْهِدي  َل  َو�لّلُه 

ُف َعْنُهُم �لَْعَذ�ُب َوَل ُهْم ُينَظُروَن -88 - �إِلَّ �لَِّذيَن َتاُبوْ� ِمن  �أَْجَمِعنَي -87 - َخاِلِديَن ِفيَها َل ُيَخفَّ

ِحيٌم  ﴾    مبا يعني �أنه ل حكم بقتله يف �حلياة بل ننتظر  َلُحوْ� َفاإِنَّ �لله َغُفوٌر رَّ َبْعِد َذِلَك َو�أَ�سْ

توبته فلعله يثوب �إىل ر�سده . 

بل هو  • �إطالقا  بالقر�آن  ،  وما هنالك رجم  �ملح�سنني  �لزناة  �ل�ُسنَّة برجم  وتقول 

�جللد للمح�سنني وغري �ملح�سنني . 

�آية  • بينما    ، �لنار  �أو  �ملغلي  �لزيت  يف  وح�سمها  �ل�سارق  يد  ببرت  �ل�ُسنَّة  وتقول 

)و�ل�سارق و�ل�سارقة فاقطعو� �أيديهما  ... ( ل تتناول �أي برت ول حتى جرح  ...   

وقد بينا ذلك قبال ملن �أر�د �أن يعود لالأمر . 

وتقــول �ل�ُسنَّة بعــذ�ب �لــقرب ،  بينما يقول �لله باأن �حل�سنات يذهب �ل�سيئات ،  •

ويتم هذ� �أوًل باأول لأن فعل ) يذهب ( هــو فعـــل م�ســـارع ،  مبا يعني باأنك �إما 

�أن متوت نظيفًا وخاليًا من �لذنوب �أو تكون مذنبًا ت�ستحق �خللود بالنار لأنه ل 

ح�سنات لك ،  و�لله تعاىل يقول : 

ُرُهم ِلَيوم َت�سَخ�ُص ِفيِه �ٱلأَب�ساٱَُر﴾  ا ُيوؤَِخّ َ اٱمِلُوَن �إِنَّ ا َيعَمُل �ٱلظَّ ﴿ َوَل حَت�َسَبَّ �ٱللََّه َغاٱِفاًل َعمَّ

فها هو يوؤخرهم ليوم �لقيامة بينما تقوم �ل�ُسنَّة بتكذيب ذلك ؛  فهل يوؤخر �لله �إبلي�ص ليوم 

�لقيامة بينما يعذبنا نحن عذ�بًا معجاًل و�آخر موؤجاًل  ...  
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 ويقول �أهل �ل�ُسنَّة بكل فخر باأن �سيدنا �أبا بكر قال )ل �آمن مكر �لله ولو �إحدى قدماي  •

باجلنة( ،  فهل ينتظر �لله منك �سقطة ليغدر بك ويطي�ص بكل جهادك و�أعمالك ،  �أتكون 

هذه فكرة �سيدنا �أبو بكر عن �لله ..؟؟!!..  بالطبع ل ،  فالله تعاىل يقول : 

ِقنَي ﴾                   ) �آل عمر�ن115 (  ﴿ َوَما َيْفَعلُوْ� ِمْن َخرْيٍ َفَلن ُيْكَفُرْوُه َو�لّلُه َعِليٌم ِبامْلُتَّ

ا َيْفَعُل �لّلُه ِبَعَذ�ِبُكْم �إِن �َسَكْرمُتْ َو�آَمنُتْم َوَكاَن �لّلُه �َساِكرً� َعِليمًا ﴾             )�لن�ساء 147 (   ﴿ مَّ

ا  مِبَ �أَْعَلُم  َوُهَو  َعِمَلْت  ا  مَّ َنْف�ٍص  ُكلُّ  َيْت  َوُوفِّ  ﴿  : تعاىل  لقوله  خمالف  توجههم  و�ألي�ص 

َيْفَعلُوَن ﴾ ... ) �لزمر70(  ... و�لآيات كثرية تذكر باأن �لله ل يظلم �لنا�ص مثقال ذرة . 

ويقولون باأن �لعبد �ملوؤمن بالله يعمل وقد تقبل �أعماله وقد ل تقبل ،  و�أن �لعبد �إن 

�أهمل يف �سالته تلف �ل�سالة كاخلرقة �لبالية وي�سرب بها وجهه وتقول �ل�سالة �سيعك 

�لله كما �سيعتني ،  يعني ت�سلي و�ل�سالة تلعنك ،  فهذ� هو فقه �ل�ُسنَّة فلماذ� ن�سلى �إذً� 

ونرجع �إىل �لله ماد�م �لله ل يتوب علينا ويقبلنا فى �لتاءبني ..؟؟!!.. 

و لقد نظرت يف كتاب �لله فلم �أجد �أثرً� لعدم �لقبول �إل مبو��سع حمددة على �سبيل 

�حل�سر ،  ول يجوز �لتو�سع فيها ،  فالله ل يقبل من �لكافر ملئ �لأر�ص ذهبا ليفتدي به 

نف�سه )91 �آل عمر�ن( ،  ول يقبل �سفاعة يف كافر )48 �لبقرة( ،  ول يقبل دينا غري �لإ�سالم )85 

�آل عمر�ن( ،  ول يقبل �لله توبة �ملرتد �لذي �زد�د كفره بعد �رتد�ده )90 �آل عمر�ن( ،  ول يقبل 

يوم �لقـــيامة �ســـيئًا بدًل مـــن  �لعمل �ل�ســـالح )123 �لبقـــرة(  ول يتــقبل �للــه مــن �ملنافقني 

)53 �لتوبة( ...  وبذ�ت �لوقت يقول لنا : 

ِت ِمن لَُّدْنُه �أَْجرً� َعِظيمًا ﴾  اِعْفَها َوُيوؤْ ٍة َو�إِن َتُك َح�َسَنًة ُي�سَ ﴿ �إِنَّ �لّلَه َل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ

�ت �لعمل �ل�سالح ،  لأنه قال :  )�لن�ساء40 ( ؛  وليطمئن كل م�سلم فالله �لرحيم يقبل منه َذرَّ

ٍة َخرْيً� َيَرُه   ﴾  .                                                                ) �لزلزلة 7 (   ﴿  َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

َعِمَلْت ِمن  َوَما  رً�  �سَ ْ ِمْن َخرْيٍ حمُّ َعِمَلْت  ا  َنْف�ٍص مَّ ُكلُّ  ُد  َيْوَم جَتِ  ﴿   : ويــقــول تـعــالــــى  

وُف ِبالِْعَباِد  ﴾                                                                     ُرُكُم �لّلُه َنْف�َسُه َو�لّلُه َروؤُ �ُسَوٍء َتَودُّ َلْو �أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه �أََمدً� َبِعيدً� َوُيَحذِّ

) �آل عمر�ن30 (  

ة عملك �ل�سالح حا�سرة �أمامك �إذ� مل يكن �لله قد قبلها ..؟؟!!..  فالله   فكيف �سرتى َذرَّ

يف  �لعبد  �إخال�ص  بزيادة  قبوله  ويزد�د    ، رم�سان  وبغري  رم�سان  ب�سهر  �لأعمال  يقبل 
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�سريطة  لكن    ، ُمَعنيَّ  مكان  �أو    ، ب�سهر حمدد  �لأمر  يزد�د  �أن  ،  وميكن  �لله  �إىل  توجهه 

�لإخال�ص �مل�ستمر لله ،  فمناط �لقبول �لأول هو �لتوجه لله ور�سو�نه باإخال�ص ،  فما 

دمت ��ستوفيت ذلك �ل�سرط فال تت�سكك يف قبول �لله لأعمالك . 

ويقولون باأن �لله ل ينظر �إىل �ل�سف �لأعوج بال�سالة ،  وما هذ� �إل لفرط �لغلظة  •

يف توجيه �لنا�ص ،  بينما يقول تعاىل  : 

َعَمِلِهم  ْن  مِّ �أََلْتَناُهم  َوَما  َتُهْم  يَّ ُذرِّ ِبِهْم  ْقَنا  �أَحْلَ ِباإِمَياٍن  ُتُهم  يَّ ُذرِّ َبَعْتُهْم  َو�تَّ �آَمُنو�  َو�لَِّذيَن   ﴿

ا َك�َسَب َرِهنٌي ﴾                                                                  ) �لطور 21 (   ن �َسْيٍء ُكلُّ �ْمِرٍئ مِبَ مِّ

فكل �أمرئ مبا ك�سب رهني فالله ل ي�سيح بوجهه عنك لأنك متو�جد ب�سف �أعوج ،  وكل 

�ل�سف ي�سلي لله ركوعًا و�سجودً� ،  فهل ي�سيح �لله عنه بوجهه كما يفعل مع �لكافرين ،  

فكيف تكون هذه فكرتكم عن �لرحمن �لرحيم �لودود �لغفور  �سبحانه .  .  

ويقــولــون باأننا �سنعذب عــن كـل خطيئة نرتكبها يف نار جهـنم ،  بينمـا يقـول تعاىل :  •

يِّ ئاِت﴾ فهل �ستمحو ح�سناتنا �سيئاتنا �أم �سنعذب بها ..؟؟!!.،   ﴿ �إِنَّ �ٱحَل�َسَناٱِت ُيذِهَب �ٱل�سَّ

هل �لقر�آن خطاأ �أم نحن �لذين ل نفهم �للغة �لعربية ..؟؟!!. 

ويقولون باأن �رتد�ء �لذهب حر�م و�أن �لنبي هو �لذي حرم على �لرجال �رتد�ء  •

�لذهب و�حلرير ،  بينما يقول تعاىل : 

ْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن �آَمُنوْ�  َباِت ِمَن �لرِّ يِّ َم ِزيَنَة �لّلِه �لَِّتَي �أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َو�لْطَّ ﴿  ُقْل َمْن َحرَّ

ُل �لآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ﴾ ) �لأعر�ف32(  .   ًة َيْوَم �لِْقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�سِّ ْنَيا َخاِل�سَ َياِة �لدُّ يِف �حْلَ

ُم َما �أََحلَّ �للَُّه  رِّ ِبيُّ مِلَ حُتَ َها �لنَّ يُّ
و�لله عاتب نبيه حني حّرم �أمرً� على نف�سه فقال له : ﴿  َيا �أَ

ِحيٌم  ﴾                                                ) �لتحرمي 1 (   اَت �أَْزَو�ِجَك َو�للَُّه َغُفوٌر رَّ َلَك َتْبَتِغي َمْر�سَ

يا �أخ �لإ�سالم ل يوجد �أحد يعار�ص كالم �لله �إل �لكافرين ... •

فالقطع يف  •  ... �لله وكلماته  �آيات  مفهوم خمبول �سد دللت  نعار�ص  لكن نحن 

جرمية �ل�سرقة ل تنقلب برتً�  ... لأن مرويات قالت هذ� .

و�جللد يف �لزنا ل ينقلب رجمًا   ... لأن مرويات قالت هذ� ... •



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-33-

و�ل�سر�ط �مل�ستقيم هو منهاجك وطريقك ولي�ص ج�سراً على جهنم  ...  لأن مرويات  •

قالت هذ� ...

�مل�سلمني ول تكون على  • �لآخر ويقاتل  بالله و�ليوم  يوؤمن  ل   و�جلزية تكون ملن 

جميع �أهل �لكتاب عاطل يف باطل  ...  لأن مرويات قالت هذ� . 

ول �إله �إل �لله هي عماد �لدين ولي�ست �ل�سالة  ...  لأن مرويات قالت هذ� .  •

و�حل�سنات يذهب �ل�سيئات ولن نعاقب على كل خطاأ دون حموه  ... لأن مرويات  •

قالت هذ� . 

و�لق�سا�ص يف �جلروح و�لأع�ساء على �ليهود فقط . .  فال يجوز تطبيقها على  •

�مل�سلمني ودليل كونها لليهود فقط قوله تعاىل  : 

َو�لأُُذَن  ِبالأَنِف  َو�لأَنَف  ِبالَْعنْيِ  َو�لَْعنْيَ  ْف�ِص  ِبالنَّ ْف�َص  �لنَّ �أَنَّ  ِفيَها  َعَلْيِهْم  َوَكَتْبَنا   ﴿

 ْ ملَّ َوَمن  لَُّه  اَرٌة  َكفَّ َفُهَو  ِبِه  َق  دَّ َت�سَ َفَمن  ا�ٌص  ِق�سَ ُروَح  َو�جْلُ نِّ  ِبال�سِّ نَّ  َو�ل�سِّ ِبالأُُذِن 

امِلُوَن ﴾ ) �ملائدة 45 (  ... فال يجوز �أن نطبقها  َفاأُْوَلـِئَك ُهُم �لظَّ ا �أنَزَل �لّلُه  َيْحُكم مِبَ

على �مل�سلمني  لأن مرويات قالت هذ� ...

ول يوجد وطء لأي �أمة بغري زو�ج فال يجوز �أن نطلق يد �لرجال لوطء كل �لإماء    •

لأن مرويات قالت هذ� ...

... لأن مرويات  • �أمرً� و�حدً�  �أن نت�سورهما  �لقيـــامة فال يجوز  غـــري  و�ل�ســاعـــة 

قــالــت هـــذ� ...

و�سيدنا �إبر�هيم هو �إمام �لأنبياء وهو من �سمانا �مل�سلمني ونبينا حممد متبع له  •

فال يجوز �أن نعك�ص  لأن مرويات ذكرت هذ� ...

ويقول �لإمام م�سلم يف �سحيحة ت�سمع وتطيع �لأمري و�إن جلد ظهرك و�أخذ مالك  •

فا�سمع و�أطع ،  بينما يقول �لقر�آن باإمكانية منازعة �لأمري و�لفي�سل يف ذلك �أن 

نرد �لأمر حلكم �لله ور�سوله :

َفاإِن  ِمنُكْم  �لأَْمِر  َو�أُْويِل  �ُسوَل  �لرَّ ِطيُعوْ�  َو�أَ �لّلَه  �أَِطيُعوْ�  �آَمُنوْ�  �لَِّذيَن  َها  يُّ
�أَ َيا    ﴿

�ُسوِل �إِن ُكنُتْم ُتوؤِْمُنوَن ِبالّلِه َو�لَْيْوِم �لآِخِر  َتَناَزْعُتْم يِف �َسْيٍء َفُردُّوُه �إِىَل �لّلِه َو�لرَّ

ِوياًل ﴾                                                                               ) �لن�ساء 59 (  َذِلَك َخرْيٌ َو�أَْح�َسُن َتاأْ
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وغري ذلك كثري لذلك وجب �أن نعرف �سريعة �لله جيدً� قبل �ملناد�ة بتطبيقها ويجب 

تعميق �لعقيدة قبل تطبيق �ل�سريعة . 

ل  �أكتب ذلك لأننا يجب علينا جميعًا �أن نوؤمن باأن ر�سولنا مل يكن �أبدً� يخالف ما تنزَّ

عليه من قرء�ن ،  و�أن كل تلك �ملرويات �ملخالفة للقرء�ن مل تكن �أبدً� وحيًا �سماويًا ،  فما 

�أنزل �لله وحي �لقر�آن وحفظه ثم �أنزل لل�سنة وحيًا يخالف ما حفظه �لله ،  بل هو �إبلي�ص 

ودين �إبلي�ص �لذي �تبعناه . 

�لدعوة و�لِوْحَدَة وم�سئولية �مل�سلمني :

و�لأمر    ، �لله  �إىل  �لدعوة  بني  �لتفرقة  علينا  فيجب  �لإ�سالمية  �لدعوة  بخ�سو�ص  �أما 

�لتعريف  ،  فالدعوة هي  �أمره  �لدعاة  ،  وهو ما �ختلط على  باملعروف و�لنهي عن �ملنكر 

باملنهج ملن ل يعرف �لإ�سالم ،  �أما �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر فهو توجيه �ل�سالكني 

يف �ملنهج �لإ�سالمي ليظلو� من�سبطني عليه ،  مبا يعني �أن �لدعوة تكون لغري �مل�سلمني ،  

�أما �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر فيكون للم�سلمني . 

و�مل�سلمون و�لهيئات �لإ�سالمية مطالبون باأد�ء �لو�جب �لدعوي ،  لذلك يقول تعاىل : 

)�لزخرف:44( ؛  لذلك �سوف ي�ساألنا �لله   ﴾ لُوَن   لََّك َوِلَقْوِمَك َو�َسْوَف ُت�ْساأَ َلِذْكٌر  ُه  ﴿َو�إِنَّ  

ملاذ� مل نقم بن�سر دعوته �أو ن�ساعد على ن�سرها ..؟؟!!.. ،  هل تظن باأنه يكفيك ما تقوم به 

�للــ�سان  �أ�ســحاب  �لعربي بغــريه من  ،  وهل يت�ساوى  ..؟؟!!..  �ل�سعائر و�ل�سلو�ت  من 

�لقر�آن  نزول  لأن    ، ل  بالطبع    ، ..؟؟!!..  �لإ�سالم  �مل�سئولية جتاه  �ســاأن  فــي  �لأعجـــمي 

عربًيا �أف�سى �إىل م�سئولية �لعرب حمل ر�سالة �لدعوة �إرثًا عن نبيهم ،  و�سي�ساألنا �لله يوم 

�لقيامة عن تلك �لفري�سة �لتي �فرت�سها علينا ونحن لهون عنها . 

و�للغة و�جلن�سية �لعربية �لتي نحملها عليها م�سئوليات �فرت�سها �لله على �لعرب ،  حيث 

يقول تعاىل :

ْمِع َل َرْيَب  مَّ �لُْقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوُتنِذَر َيْوَم �جْلَ
﴿ َوَكَذِلَك �أَْوَحْيَنا �إَِلْيَك ُقْر�آنًا َعَرِبّيًا لُِّتنِذَر �أُ

ِعرِي﴾                                                   )�ل�سورى:7(  ِة َوَفِريٌق يِف �ل�سَّ نَّ ِفيِه َفِريٌق يِف �جْلَ

 فالله - تعاىل - مل ينزل هذه �لآية ل�سيدنا حممد خا�سة و�نق�ست مهمتها بوفاته ملسو هيلع هللا ىلص ،  

لكنها �آية ما�سية �إىل يوم �لقيامة ،  فاإنذ�ر �لنا�ص بيوم �حل�ساب وبرب �لأرباب مهمة عربية 
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خال�سة ،  و�سي�ساأل �لله �لعرب عنها ،  و�أول �مل�سئولني هم �سدنة �لأزهر ،  ومن يدعون باأنهم 

�أهل �ل�سد�رة فيه .  

�لّلُه  ُيْحِبْبُكُم  ِبُعويِن  َفاتَّ �لّلَه  بُّوَن  حُتِ ُكنُتْم  �إِن  ُقْل   ﴿  : تعاىل  بقوله  يت�سدقون  فالذين 

فى  ملسو هيلع هللا ىلص   َباِعِه  �تِّ ؛  ويت�سورون  )�آل عمر�ن:31(   ﴾ ِحيٌم  رَّ َغُفوٌر  َو�لّلُه  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر 

�إطالق حلية �أو تد�وي باحلجامة ، وغريه من طقو�سهم �ملعروفة ،  فاأولئك مل يرتوو� بري 

�لقر�آن و�أهد�ف �آياته ،  فالله تعاىل جعل �مل�سئولية �لأوىل يف �لإ�سالم هي �لدعوة �إليه 

َنة .  وتلكم هي حقيقة �ل�سُّ

و�لدعوة �إىل �لله لي�ست خطابة يف م�ساجد �مل�سلمني ول درو�ًسا دينية يتقعر بها من 

يتقعر بامل�ساجد وبني �مل�سلمني ،  فذلك ي�سمى بالأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر ،  لكنها 

رب  عبادة  �إىل  �لعباد  عبادة  من  و�إخر�جهم    ، �حلق  بالدين  �مل�سلمني  غري  لتعريف  جهاد 

55% من �سكان �لكرة �لأر�سية ل يتبعون دينًا �سماوًيا ،  لعلمت  �لعباد ،  فاإذ� علمت باأن 

ر �مل�سلمون فى �أد�ء ما �فرت�سه �لله عليهم ،  وملاذ� �أهمل �لله دعاءهم ..؟؟!!.. ،  فقد  كم ق�سَّ

�أ�ساح �لله عنا لإهمالنا �ملهمة �لتي و�سعها على عاتقنا . 

ذ لهذه �لفري�سة  ولقد كان من �ملتعنّي على �لأزهر كجامع وجامعة عريقة �أن يخطط وُينفِّ

، وذ�ك  ُه  نذمُّ فهذ� �سويف    ، �مل�سلمني  �لت�ساحن و�ل�سجار مع طو�ئف  بدًل من    ، �ل�سرعية 

لقد برزت مناهج  ،  بل  ُعه  ُن�سجِّ ،  وهناك �سلفي مت�سنج   �لنا�ص منه ونكّفره  ُنَحّذر  �سيعي 

�ل�سلفية من بني عتمة �لهدف �ل�سرت�تيجي للدعوة ،  وكلها �سلوكيات من مل يتعرفو� على 

حقيقة �ملهمة �ملوكولة لهم  ...   نعم �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�جب �إ�سالمي ،  لكنه 

يف �ملرتبة �لثانية بعد �لدعوة �إىل �لله . 

وجتدين �أهيب بالأزهر وبكل �ساحب ب�سرية �أن يخطط للدعوة �إىل �لله لتب�سري من 

ل يدينون بدين �لإ�سالم ،  فكان حريٌّ بالأزهر �أن يخطط لتدري�ص �ل�سريعة و�لعقيدة بكل 

�للغات �حلية للم�سلمني ولغري �مل�سلمني ،  ويدفع بخريجيه من �أ�سحاب �للغات �إىل ربوع 

نه من تلك  فون �لنا�ص بر�سالة �سيدنا حممد ،  وقد كانت لالأزهر �أوقافه �لتي مُتكِّ �لدنيا ُيعرِّ

�ملهمة �لأوىل يف �لإ�سالم لكن دخل رجاله نفقًا مظلمًا يف �ل�سر�ع مع طو�ئف �مل�سلمني ،  

�أنهم بلغو� �لكمال بذلك �لت�ساحن �لذي مل  وذّم من ل ينتهج بنهجهم بينما هم يح�سبون 

يفرز يوما تقارًبا بني طو�ئف �مل�سلمني ،  بل ز�دهم ت�سرذًما وُفرقة . 
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و�لنهي  باملعروف  �لأمر  يف  �لفردية  �مل�سئولية  ِبذرة  َبذر  مبكان  �لأهمية  من  �أنه  كما 

عن �ملنكر د�خل كيان �لفرد �مل�سلم ،  وتعريفه بفر�سية ذلك ،  و�أنه لي�ص فر�ص كفاية �إذ� 

قام به �لبع�ص �سقط عن �لباقني ،  بل هو فر�ص عني على كل م�سلم وم�سلمة يف حدود ما 

�لدين  لتعلم  �لنا�ص  ل�سارع  �لبذرة  �إن بذرنا تلك  فاإننا    ، يعرف وملن يعرف من �مل�سلمني 

لأد�ء �لفري�سة ،  ولن ي�سبح �لعلم �لديني وقتها حكًر� على فئة بعينها ،  وهو �لأمر �لذي 

�سي�سب يف م�سلحة �مل�سلمني جميًعا ،  لأن تعلُّم �لدين هو �لب�سرية �لتي �أر�دها �لله لأهل 

�لإ�سالم �لذين ي�سمخون ليكونو� �لأتباع �حلقيقيني ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص ،  فكلما �أب�سرت �أكرث كلما 

ر به من علم  ... كان هذ� هو �لأمر �لأول .  كنت من �لفائزين �أكرث �إن دعوت مبا ُتْب�سِ

�أر�ه ��سرت�تيجًيا هو وحدة �ل�سف �لإ�سالمي ،  فما �أجد جهدً� يذكر  �لأمر �لثاين �لذي 

يعة منذ �أكرث من �ألف �سنة ،   يعة هم �ل�سِّ يف �لتقريب بني �ملذ�هب �لإ�سـالمية �ملتناحرة ،  فال�سِّ

َنة ،  فمن �لذي يقع عليه عبء �لوحدة ..؟؟!!.. ،  لبد �أن يعلم �لأزهر كجامع  َنة هم �ل�سُّ و�ل�سُّ

جناحي  بني  �ملوجودة  و�لرت��سق  �لحتقان  حالة  تنامي  عن  �لأول  �مل�سئول  باأنه  وجامعة 

ـَنة و�ل�سيعة ،  �أما �لن�سارى  �لأمـة ،  فجناحا �لأمة لي�سا �مل�سلمني و�لن�سارى  �إنا هم �ل�سُّ

فهم ن�سيج �لوطن ،  فماذ� كان من نهج �لأزهر لتوحيد �ل�سف ،  وما نتائجه ..؟؟!!..  

منهجية  غياب  ومع    ، �لإ�سالم  �أعد�ء  يوؤرق  �مل�سلمني  بني  �لوحدة  مفهوم  حقيقة  �إن 

�لتخطيط لدى �لإخوة �ملتخ�س�سني و�لروؤ�ساء لذلك جتدنا وقد ت�ساحلنا مع �إ�سر�ئيل ،  

ومل نت�سالح مع �إير�ن ،  و��سطنعنا �ل�سماد�ت �ملو�سعية مع �لأقباط ،  و�أهملنا �ل�سف 

�لإ�سالمي ،  وما ذلك �إل لغياب �ملنهجية لدى �ملخططني �لأزهريني �إن كان هناك خمططون   

مع �أن تاأليف �لقلوب فري�سة �إ�سالمية ،  لذلك جتد �لوطن و�لأمة دومًا على �سفيح �ساخن 

و�ل�سبب غياب منهجية �لتخطيط لغياب �لهدف . 

وما ذكرته وغريه كالإعجاز �لعلمي و�لعددي �إنا هو فر�ئ�ص �فرت�سها �لله عز وجل ،  

ما يجب على هيئاتنا �لعاملة يف دين �لله �أن تاأخذها برخاوة ،  فما �سقطت �سمعة �لإ�سالم 

�ملفخخات  �إ�سالم  بتقدمي  يقومون  لدن(  )بن  �أ�سباه  تركنا  �أن  بعد  �إل  �لأر�ص  ربوع  يف 

و�ملتفجر�ت بدعوى جهاد مل ين�سج �أهله ومل يعدو� له �أية ُعّدة . 

 و�أهل �لأزهر هم �أهل �لعلم �لديني لكنهم ذهلو� عن كيفية تفعيله ��سرت�تيجيًا يف ربوع 

�لدنيا ،  ومل يكن لهم تخطيط لن�سر �لدعوة باللغات �حلية ،  ومرت مئات �ل�سنني بل �أكرث 

من �ألف �سنة دون �أن ُنَعّلم �أبناءنا لغات �لدنيا ،  وكيفية �لدعوة لله بتلك �للغات ،  لذلك 

نهيب باأزهرنا �لذي نفخر به �أن يكون �ساحب �لريادة �لعملية لن�سر �لدين ووحدة �ل�سف 
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َنة تر�نا وقد فقدنا  وحتديث �ملناهج و�لتخطيط لوحدة �لأمة ،  وبينما نقول باأننا �أهل �ل�سُّ

ة ،  فاأول �سنة فعلها ر�سول �لله هي دعوة غري �مل�سلمني لي�سلمــو� ،  وذلك من  �لر�ساد يف �ل�ُسنَّ

َبَعِني َو�ُسْبَحاَن �لّلِه  رَيٍة �أََناْ َوَمِن �تَّ قوله تعاىل : ﴿  ُقْل َهـِذِه �َسِبيِلي �أَْدُعو �إِىَل �لّلِه َعَلى َب�سِ

َوَما �أََناْ ِمَن �مْلُ�ْسِرِكنَي ﴾                                                                                                           )يو�سف:108(   

�لــر�أي �لآخــــر :

و�لر�أي �لآخر ذلك �لعدو �للدود ،  �إنه عدو �جلهل �ملركب ،  فال ميكن جلاهل �أن ي�سمع 

ومدمر  للجهل  معّوق  �لآخر  �لر�أي  لأن    ، �سو�به  �إل  �سو�ًبا  يري  ول    ، ر�أيه  غري  ر�أيًا 

للنج�سية ،  فهو يحتاج �إعمال �لفكر و�ملو�زنة بني �لقولني ،  ذلك �لدرب �لـــذي ل ينتــهجه 

�جلاهـــل �أو �مل�ستبد ،  فها هو فرعون يقول للمالأ حوله  طبقًا لقوله تعاىل : 

�َساِد ﴾                                   ) غافر 29 (   لَّ �َسِبيَل �لرَّ ﴿ َما �أُِريُكْم �إِلَّ َما �أََرى َوَما �أَْهِديُكْم �إِ

ذلياًل  يقف  �أن  �لآخر  للر�أي  فالبد    ، �لآخر  �لر�أي  �أمام  �سنو�ن  و�لفرعونية  و�لنج�سية   

علي �أعتاب �جلهالء و�مل�ستبدين �لذين �أعدو� دومًا �لعدة لقتل �لر�أي �لآخر بدعوي �أنه ُمعّطل 

مل�سرية �جلهالء يف دروب �لظالم وقفار وهجري �لفر�غ �لثقايف  . 

للنقو�ص   �ملُعّطل  �لغادر  �لآثم  ذلك   ، �لآخر  للر�أي  �إعد�م  كتيبة  �إن�ساء  ولقد مت موؤخًر� 

و�ملبدد للظالم ،  فاخلفافي�ص ل حتب �لنهار لأنه عامل غري عاملها ويتناق�ص مع ما �ألفت عليه 

من د�م�ص �لظلمات ،  لذلك فامل�ساألة هي حياة �أو موت . 

فهم مبنطقهم يد�فعون عن �جلهل وعن �لظلمات �سد د�سائ�ص �لر�أي �لآخر وموؤ�مر�ته 

�لتي ُتف�سد علي �خلفافي�ص عاملها �لذي ميوج باجلهل �ملظلم  ،  لذلك وجدت تلك �خلفافي�ص 

�أن �لت�سلح  باملا�سي �لعريق و�لتمجيد �سالح ناجع يخر�ص �لأل�سنة  ،  فما عاد هناك من 

�أحياء من �أهل �ملا�سي ي�ستطيعون قوًل ول تنه�ص لهم �إر�دة  .  

فــما حاجـــتنا    ، �أجــد�دنا  مــن  �لعظـــماء  ،  وتلــك جـــثث  منقـــرع  �أهـــر�مات  هــي  فها   

للحا�سر ..؟؟!!..   ،  بل وما حاجتنا �إىل �لر�أي �لآخر وعندنا �لعر�قة �لفرعونية ،  و�لنه�سة 

�لعربية ،  و�لفقه �لديني �لقدمي ،  فحّدث ول حرج عن �ل�سلف ،  فما من �أحد ميكنه �أن 

  ، �جلديد  عن  تبحث  �أنك  طاملا  كئيًبا  ذلياًل  �لآخر  �لر�أي  �أيها  وع�ص    ، �أجد�ده  يف  يطعن 

ب �لقدمي ،  وترفع هامتك يف وجه تاريخ �ل�سلف .  وُتهذِّ
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ولبد �أن تعلم �أن عزة هامتك يف �لطاأطاأة ،  فذلكم �لتو��سع و�خل�سوع لفقه �ل�سلف وتاريخ 

�ل�سلف ،  فال يغرنك نور �لكهرباء �لذي تعي�سه ،  فقد كان �لأقدمون ي�ست�سيئون بنور قلوبهم 

يف ظلمات حياتهم ،  فهل بعد ذلك من �كتفاء ذ�تي  ..؟؟!!..

،  وع�ص كما يحب �سدنة  �لأجد�د  ،  و��ستدر لعظمة  �أنت  �لآخر كن حيث  �لر�أي  �أيها 

�ل�سلف �أن ي�سعوك ،  فما من قول بعد قولهم ،  ول من ر�أي ي�سمو علي ر�أيهم ،  وعليك 

برتتيل تر�نيم �ل�سباح و�مل�ساء �لتي وجدناها قد نق�ست هناك علي �جلدر�ن وعلي �جللود 

وحلاء �لأ�سجار فكم جت�سم �ل�سلف لينق�سو� ،  فقد نق�سو� لتتوقف �أنت عن �لكتابة ،  فل�ست 

بحاجة لكتاب جديد ول فكر جديد ،  وهم قد حلنو� ق�سائد �ملديح و�لهجاء ،  لنحب ما 

�أحبو� ،  ونكره ما كرهو� ،  فما نحن �إل �لغثاء ،  وما هم �إل م�سابيح �لهدى ،  فيا �أيها 

�لر�أي �لآخر ما حاجتنا �إليك ،  وحياتنا ت�سري بغري �إبد�عك و�بتد�عاتك ،  فكن حيث �أنت 

وحيًد� ذلياًل وليع�ص فرعون يف �لقلـــوب ،  وليــحيا �ل�سلف يف �لعقول ،  فل�سنا بحاجة 

لقلوب ول عقول ،  ول �آر�ء جديدة . 

تلكــم هي كتيبة �إعد�م �لتقدم ،  وهي كتيبة �إعد�م �سخ�سية هذ� �لقرن وكل قرن ،  بل 

�إعد�م �لدين ،  و�إعد�م �لقت�ساد ،  و�إعد�م كل �سيء ،  با�سم �ل�سلفية وفكر �ل�سلف ،  فمن 

�أنت �أيها �لر�أي �لآخر ..؟؟!!..

ومن �أنت حتى تفكر ،  قف حيث �أنت ،  فنحن �أعد�ء �حلو�ر .    

�ملنده�سني بع�ص عنا�سر  لهوؤلء  �ساأبرز  لذلك    ، �ملنحى  ذلك  �لبع�ص من  يده�ص  وقد 

ذلك �لإ�سر�ك �لذي ننه�ص بالتدرب عليه ،  فنحيا حلمايته ونعمل جاهدين لنموت عليه ،  

وبالطبع لن يقف �لأمر عند هذ� �حلد ،  بل للفقهاء ردودهم �لتي ل تقل نكو�سًا عن �حلق 

لتكر�ص ذلك �لهبوط �لفكري و�لفقهي ،  وترى �أ�سياعهم يرجمونك وي�سجعونهم ،  ل ل�سيء 

�لأ�سالف  ،  و�جلميع يعبدون دين  �آَباَءَنا(  َعَلْيِه  �أَلَْفْيَنا  )َما  �إل لأن �جلميع على دين هذ� 

مهما كان و�أًيا كان ،  وهم على �سريعة يزعمون �أنها �ُسـنة حممد ملسو هيلع هللا ىلص �لتي تختلف بالكلية 

عن �سريعة �لله ،  بينما هم ينكرون ذلك �لختالف ،  لذلك وحتى ل نعبد �لله ب�سريعة غري 

ا من مو�طن �لختالف و�خللل يف  �سريعته فاإنني �ساأقدم عملًيا )عرب هذ� �لكتاب( بع�سً

عقائدنا ومناهجنا ،  وعلى من يتقعرون ومن ي�سجعون �ملتقعرين �أن يدلو� بتربير�تهم 

�ل�سقيمة �لتي ل تنطلي �إل على من فقدو� ر�ساد �لإدر�ك و�سويته . 
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م�شيبة �لفقه على �ملذ�هب �الأربعة

�لتي و�سلتنا من�سوبة  �لأقدمني  �بُتِلينا به ذلك �جلمود و�لتم�سك باجتهاد�ت  من بني ما 

لطلبة  ذلك  تدري�ص  يتم  �أن  �لأّمة  خيبة  ومن    ، ُيذكر  توثيق  دون    ، �لأمة  �أئمة  من  لالأجالء 

�ملد�ر�ص �لثانوية �لأزهرية فتتلوث به عقولهم وي�سريو� من قطاع �لطرق و�ملتخلفني �إدر�كًيا 

وح�سارًيا ،  و�لف�سل يف ذلك يرجع �أي�سًا للفقه على �ملذ�هب �لأربعة ،  وطاملا �لأمة ل تقر�أ 

فالفقهاء يقودونها كالنعاج لتعظيم ذلك �لفقه �لذي تترب�أ من بع�سه �لكالب يف �أحر��سها ،  مهما 

حوى من جيد �لجتهاد�ت ،  لكن ما مت د�سه عليه يعترب بحق ف�سيحة من كل جانب ،  بينما 

ي�سميه �لبع�ص �أنه �سريعة . 

وقد يقول قائل ما �لد�عي لفتـح تلك �لعور�ت �لفقهية طاملا �أنها ببطون �لكتب ل يدري 

بها �أحد ،  و�لإجابة تكمن يف عنا�سر �أوجزها فيما يلي:

�أولهـا : �أن م�سئولية جيلنا �أن نوقف نزيف �خلر�فة �لفقهية ول نقبل من يريدون  −

لها �ل�ستمر�ر بدعوى �أنها ببطون �لكتب ،  �أو بزعم تقدي�ص فهم �ل�سلف . 

�لإ�سالم  − يف  للذم  �لإ�سالم  �أعد�ء  يد  يف  �سالح  هي  �ل�سقطات  تلك  �أن   : وثانيها 

و�إبعاد غري �مل�سلمني عنه ،  وتنفريهم منه باأيدينا ،  وبا�سم �أئمتنا ،  ومن مر�جعنا  

وما �سيحات �لق�ص/ زكريا بطر�ص منكم ببعيد ،  فهو ي�ستخدم �سقطات ُكُتب �لفقه 

و�لتف�سري للّذم يف �لإ�سالم و�سرف �لنا�ص عنه . 

وثالثها : �أن تدري�ص ذلك �لَعَته �لفقهي وتعظيمه و�لعمل به - بدعوى �لفقه �أو  −

َنة �لنبوية - لأبنائنا يعّودهم عدم �لتفكر �أو �لتدبر ومينع �لإبد�ع ،  مهما كان  �ل�سُّ

كان  مهما  بل    ، لل�سوية �حل�سارية و�خُللُقية  كان خمالفا  ،  ومهما  �ل�سذوذ جلّيا 

خمالفًا لن�سو�ص �لقر�آن ،  مع رمي �لنف�ص بالنق�ص و�لتق�سري عن �إدر�ك �لأهد�ف 

�ل�سامية �لتي ل يدركها �إل �لأئمة و�ملتخ�س�سون . 

ود عن �سرية عظماء فقهاء �لأمة ،  لأين ل �أ�سدق باأن هذ�  − ور�بعها :  �سرورة �لذَّ

�لَعَته �لذي �سيده�ص �لقارئ ي�سدر عن �سفوة �لأمة ،  هذ� ف�ساًل عن عدم وجود 

قو�لب جاهزة للفقـه ميكن ت�سميتها باأنها �سريعة ،  حتى ينادي �لبع�ص ب�سرورة 

تطبيقها . 
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وخام�سها :  �سرورة �لعمل �لدءوب على تطهري مر�جعنا من كل زيف يف كل  −

ع�سر وتطويرها ،  فتلكم خم�سة �أهد�ف �أت�سورها جليلة ،  كما يت�سورها معي 

�أ�سحاب �ل�سوية �لفكرية ،  و�لغيورون على دين �لإ�سالم بحق ومو�سوعية . 

وقد يكون كتابي �سدمة للم�سلمني ،  و�سيقابله �لبع�ص بالتهجم بعد �لوجوم ،  لكن ما 

�أود �لإ�سارة �إليه �أن هجومي �سد �لفكر ول�ست منوطًا ول مهتما بالهجوم على �لأمو�ت من 

�لأئمة �لأعالم ،  فاإين �أرى باأن �خلطاأ يقع على �أجيال �ملتخ�س�سني �لذين حافظو� على تلك 

�لهالو�ص �لفقهية و�لفكرية �لتي يندى لها خجاًل جبني �حليو�ن و�لإن�سان )على �ل�سو�ء( . 

وق�سيتي مع �ملخالفـني يل فكرية ولي�ست فقهية ،  فالفكر و�لإدر�ك مرحلة لبد �أن يكون 

لها �لوجود و�لأ�سبقية عند �أي فقيه ،  فاإذ� تخلفا عنه ،  �أو تخلَّف �أحدهما ،  ي�ستحيل �أن 

نقبل منه فقًها ،  وهذ� هو بيت �لق�سيد مع خمالفيِّ . 

 وحتى ل يقولن قائل بالقول �ملمجوج )تخ�س�ص( فاأنا ل �أعتدي على تخ�س�ص �أحـد ،  كما 

�أنني لن �أكتف بامل�ساهدة ،  فل�ست ذلك �لرجـل ،  لكن ديني ل يتخ�س�ص فيه غريي �إل �إن كان 

مفتًيا ممن ي�ستنبطون �لأحكام ،  و�لدين لي�ص �حتكارً� لفئة بعينها ،  و�لدين لي�ص �سعًبا �أو 

غري مفهومًا ،  لكن تعقيد �لفقهـاء لالأمر لي�ص بحجة ولي�ص بعلم لزم لدخول �جلنـة ،  لكني 

�أتناول بديهيات فكرية يلمحها �لعقالء متو�سطو �لإدر�ك ،  �أما من يعملون ويغرتفون من 

�لرت�ث بال عقـل فاأ�ساأل �لله �أن يرحـم �لأمة منهم ،  وما �أ�سبح هوؤلء علماء �إل بابتعادنا نحن 

عن حت�سيل �لعلم �لديني و�لهد�ية فيه من كتاب �لهد�ية وهو �لقر�آن �لكرمي . 

وقد كان من �لو�جب علينا - ونحن �لأمة �ملنوط بها �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر 

  ، �لعو�ر  �لذي �ختارين لأبني  �لقدر  لكنه    ، �ل�سنني  �لو�جب منذ مئات  بذلك  نقوم  �أن   -

ويبقى و�جب �لت�سويب على �ملوؤ�س�سة �لتخ�س�سية �لتي ل �أ�سك �أبدً� يف وجود �ملخل�سني 

و�لعلماء بها ،  لكن لبد لكل ثورة من �سر�رة فقد �أكون �أنا تلك �ل�سر�رة ،  و�ملخل�سون 

من �لأزهر هم �أهل �لثورة �لفقهية �لتي �ستعيد لالإ�سالم وجهه �مل�سيء ،  وترتفع بجهدهم 

هامات �مل�سلمني مرة �أخرى ،  لنحقق �لريادة �حل�سارية و�خُللُقية و�لعلمية �لتي فاتتنا 

بعد �أن كنا �أ�ساطينها ...
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  و�ساأقوم ب�سرد بع�ض �سقطات �لفقه �لقدمي �إجماًل ،  فاإليكم بع�ض �لنماذج :

جتادلهم  ل   (  : وهـــو  يتخذونـــه  ومبــــد�أ  مقـــولة  للفقهـــاء   : �أوجه  حّمال  لي�ص  �لقر�آن  1ــ 

�أهي    ، ـنَن(  ...  فما �حلقيقة �لفقهية لتلك �لعبارة  ،  وُخْذُهم بال�سُّ �أوجه  فاإنه حّمال    ، بالقر�آن 

�سو�ب �أم خطاأ ..؟؟!!.. 

نعلم جميَعا �أن �لقر�آن هو �مل�سدر �لأول لالإ�سالم عقيدة و�سريعة ومل يكن هناك معنى 

ل كل �سيء فيه تف�سياًل ،  �إل  لو�سف �لله تعايل للقرء�ن باأنه نور وكتاب مبني ،  و�أنه ف�سَّ

ل  ا �لفرقان و�لنور و�ملَُف�سّ �أنه كذلك فعاًل ،  فكيف يكون �لكتاب �ملُبني هدى ،  وهو �أي�سً

ا �أو قابـــاًل لأن يــ�سل �ساحبه �أو يغرب �إىل �ل�سالل  بينما �لكتاب كتاب هد�ية  وقد  غام�سً

قال تعاىل  : 

ْلُت َو�إَِلْيِه �أُِنيُب ﴾ ي َعَلْيِه َتَوكَّ ﴿ َوَما �ْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن �َسْيٍء َفُحْكُمُه �إِىَل �للَِّه َذِلُكُم �للَُّه َربِّ

)�ل�سورى:10(   

وقد �أجمع �مل�سلمون على �أن �لرد �إىل �لله يعني �لرد �إىل كتابه ،  و�أن �لرد �إىل �لر�سول 

بعد وفاته ،  يعني �لرد �إىل �سنته ،  فاإذ� كان �لكتاب حّمال �أوجه - كما يقال - فكيف �أمر 

�لله - تعاىل - برد �ملختلفني �إليه كما ورد ب�سورة �ل�سورى ..؟؟!!.. ،  وكيف ُيعقل �أن ُيرد 

�لختالف �إىل حكم ل يرفع �لختالف ،  بل هو نف�سه خُمتلف فيه ..؟؟!!..  

ِريَن َوُمنِذِريَن َو�أَنَزَل  نَي ُمَب�سِّ ِبيِّ ًة َو�ِحَدًة َفَبَعَث �لّلُه �لنَّ مَّ
ا�ُص �أُ ويقول تعاىل : ﴿  َكاَن �لنَّ

ا�ِص ِفيَما �ْخَتَلُفوْ� ِفيِه َوَما �ْخَتَلَف ِفيِه �إِلَّ �لَِّذيَن �أُوُتوُه  قِّ ِلَيْحُكَم َبنْيَ �لنَّ َمَعُهُم �لِْكَتاَب ِباحْلَ

قِّ  ِمَن �حْلَ ِفيِه  �ْخَتَلُفوْ�  مِلَا  �آَمُنوْ�  �لَِّذيَن  �لّلُه  َفَهَدى  َبْيَنُهْم  َبْغيًا  َناُت  �لَْبيِّ َما َجاءْتُهُم  َبْعِد  ِمن 

�ْسَتِقيٍم ﴾                                             )�لبقرة:213(    َر�ٍط مُّ ىَل �سِ ِباإِْذِنِه َو�لّلُه َيْهِدي َمن َي�َساُء �إِ

ْمُد ِلَلِّه �َلِّذي �أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه �لِْكَتاَب َومَلْ َيْجَعل َلّـُه ِعَوَجا ﴾ .   وقال تعاىل :  ﴿�حْلَ

ُقوَن ﴾ ؛  فهو كتاب غري ذي عوج ،   ا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج َلَّعَلُّهْم َيَتّ وقال تعاىل : ﴿ ُقْر�آًنا َعَرِبًيّ

وهو كتاب ل جمال فيه لالختالف .  

ُه  َو�إَِنّ مَلَّا َجاءُهْم  ْكِر  ِبالِذّ َكَفُرو�  �َلِّذيَن  ﴿�إَِنّ  ثم قال �لله - �سبحانه - عن كتابه �لكرمي : 

�أي    .  ﴾ َحِميٍد  َحِكيٍم  ْن  ِمّ َتنِزيٌل  َخْلِفِه  ِمْن  َوَل  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمن  �لَْباِطُل  َياأِْتيِه  َل  َعِزيٌز  َلِكَتاٌب 

ي�ستحيل �أن يكون حمـال �أوجـه ،  وهو �لذى ل ياأتيـه �لباطل من بني يديـه ول من خلفه . 
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ِقنَي ﴾ )�لبقرة:2( ؛  فهـــل نقوم بقلب  وحني يقول تعاىل : ﴿ َذِلَك �لِْكَتاُب َل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَّ

ال �أوجه .  �ملعـاين لتكون باأن من يعتمـد على كتاب �لله ميكن �أن ي�سل ..؟؟!!..  لأنه حمَّ

ُر �مْلُوؤِْمِننَي �لَِّذيَن َيْعَملُوَن  ويقول تعاىل : ﴿ �إِنَّ َهـَذ� �لُْقْر�آَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي �أَْقَوُم َوُيَب�سِّ

اِت �أَنَّ َلُهْم �أَْجرً� َكِبرًي� ﴾                                                                              )�لإ�سر�ء:9(   احِلَ �ل�سَّ

ال �أوجه  ،   �أُنكّذِب كتاب �لله ونقول : بل �حلديث �لنبوي هو �لذي يهدي لأن �لقر�آن حمَّ

ل ،  وغري مبني ..؟؟!!..   �أو �أن �لقر�آن وحده ل يكف لأنه ناق�ص ،  وغري مف�سّ

،  ويحمل تف�سيل كل  ل  ُمف�سّ �أنه  �لله يف  للم�ســلني ُحّجة بعــد كالم  وحــتى ل يكون 

�سيء ،  ولي�ص جمماًل كما يزعمون ،  فاإليك قوله تعاىل :

ْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن ﴾   )�لأعر�ف:52(    ﴿ َوَلَقْد ِجْئَناُهم ِبِكَتاٍب َف�سَّ

ِلَتْبَتُغوْ�  َرًة  ُمْب�سِ َهاِر  �لنَّ �آَيَة  َوَجَعْلَنا  �للَّْيِل  �آَيَة  َفَمَحْوَنا  �آَيَتنْيِ  َهاَر  َو�لنَّ �للَّْيَل  َوَجَعْلَنا   ﴿

ياًل  ﴾                                                                   ْلَناُه َتْف�سِ �َساَب َوُكلَّ �َسْيٍء َف�سَّ ِننَي َو�حْلِ ُكْم َوِلَتْعَلُموْ� َعَدَد �ل�سِّ بِّ ن رَّ اًل مِّ َف�سْ

)�لإ�سر�ء:12(   

ْفَنا يِف َهَذ� �لُْقْر�آِن ِللنَّا�ِص ِمن ُكلِّ َمَثٍل َوَكاَن �ْلإِن�َساُن �أَْكرَثَ �َسْيٍء َجَدًل ﴾                                                                                           رَّ ﴿ َوَلَقْد �سَ

)�لكهف:54(   

َرْبَنا ِللنَّا�ِص يِف َهَذ� �لُْقْر�آِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َوَلِئن ِجْئَتُهم ِباآَيٍة َليقولنَّ �لَِّذيَن َكَفُرو�  ﴿ َوَلَقْد �سَ

لَّ ُمْبِطلُوَن  ﴾                                                                                                                    )�لروم:58(    �إِْن �أَنُتْم �إِ

ُروَن ﴾          )�لزمر:27(   َرْبَنا ِللنَّا�ِص يِف َهَذ� �لُْقْر�آِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لََّعلَُّهْم َيَتَذكَّ ﴿ َوَلَقْد �سَ

�أُنكـــّذب بكل تلك �لآيات ونقول باأن �لقر�آن حّمال �أوجه ؛ فال ميكن �لعتماد عليه وحده 

َنة �لقولية ..؟؟!!.. �أو ل ميكن �لعتماد عليه �إل مع �ل�سُّ

�أو يجهل    ، ب�سر �سال  ،  من  �لو��سحات نتخذ من مقولة �سالة  �لآيات  تلك  هل بعد 

�حلقيقة �لقر�آنية ،  وهو بطبيعته �لب�سرية ي�سيب ويخطئ ،  لتكون مقولته هادًيا لنا لرتك 

كتاب �لله ،  و�لتوجه بكل ما �أوتينا من فهم وثقافة �إىل �حلديث �لنـبوي عاطاًل فــي باطل 

�لله  �أل ن�ستحي من ترك كتاب  �أم �تفق معه ..؟؟!!.. ؛   و�ســو�ء خـــالف �حلــديث �لقر�آن 

حتت ذمة �سعار�ت �إبلي�سية من�سوبة زورً� لهذ� �أو ذ�ك من �لأجالء ..؟؟!!.. 
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لكن قد يكون �لقر�آن حّمال �أوجه لكن لي�ص لن�ستبدله بغريه ،  لكن لأن �لقر�آن له خ�سي�سة 

ثبات �لن�ص وتغري �ملعنى ،  يعني مثاًل باأن �آية )و�لبحر �مل�سجور( كانو� يت�سورونها �أن 

رت( ،   �لبحار �ست�ستعل يوم �لقيامة لأن �لله - تعاىل - قال باآية �أخرى ) و�إذ� �لبحار �ُسجِّ

لكن بعد �أن تقدمنا علميًا فهمنا باأن �لبحر م�سجور �لآن لأن قاع �لبحر مفتوح على حمم يف 

باطن �لأر�ص ،  لكن هذه �حلمم ل ت�ستطيع �أن تخرج �إىل �ل�سطح ،  لذلك فهو م�سجور �لآن 

ولي�ص يوم �لقيامة . 

قيام  �ست�ستعل حني  �لبحار  تلك  �أن  فمعناه  َرت(   �ُسجِّ �لبحار  )و�إذ�   : تعاىل  قوله  �أما 

�ل�ساعة حيث يتحلل �ملاء �إىل عنا�سره �لأولية )�أيدروجني و�أك�سجني( فالأيدروجني غاز 

م�ستعل بطبعه ،  و�لأك�سجني ي�ساعد على �ل�ستعال بطبعه ،  فتزد�د �حلر�ئق بالدنيا . 

،  لكن لي�ص  �أوجه  ،  وبهذ� يكون �لقر�آن حّمال  فذلكم هو ثبات �لن�ص وتغرّي �ملعنى 

لن�ستعي�ص عنه بال�ُسنَّة متعللني مبقولة �سالة �أو لعلنا فهمناها ب�سالل . 

2ـ  لقـــد �تفــقت �لأحــاديث و�لفـــقه ،  علـــى ُكفر �ملتكا�سل عن �أد�ء �ل�سالة ، ووجوب 

قتله ،  لكن �لأئمة �لأربعة  ،  قالو� بف�سقه مع �جتماعهم على قتله بعد ��ستتابته ثالثة �أيام  ،  

� ،  عد� �أبي حنيفة �لذي قال بحب�سه و�سربه ومنع �لطعام و�ل�سر�ب  و�تفقو� على قتله حدًّ

 . .  �أفهذه هي �لدعوة باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة  ..؟؟!!.. ،  
)1(

عنه حتى ي�سلي �أو ميوت

�أم هو �لبعد عن فقه �لآية �لقطعي ،  حل�ساب فقه �لرو�ية �لظني .. ..؟؟!!.. 

لزوجته  دو�ء  نفقــة  ول  طبيــب  �أجر  عـــن  �لـــزوج  م�ســئولية  عــدم  عــلى  �تفــقو�  3ـ  

،  و�سنفرد حلرب   
)2(

تلذذ �أي  �ملري�سة  ولي�ص يف  بها  يتلذذ  كي  تزوجها  لأنه    ، �ملري�سة 

ا بهذ� �لكتاب فيمكن �لرجوع �إليه .  �لفقهاء على �ملر�أة باًبا خا�سً

4ـ   �تفقت �ملالكية و�حلنابلة على عـــدم �إجبـــار �لزوج علــى �سر�ء كفــن لــزوجــته �ملتوفاة 

 ،  فهــل هـــذه هي �ملعا�سرة باملعروف و�ملفارقة باملعروف  ..؟؟!!..  
)3(

ولو كـانت فقيــرة

�أو  �سابق  زو�ج  من  وليدها  �إر�ساع  من  زوجته  مينع  �أن  �لزوج  بحق  حنيفة  �أبو  قال  5ـ  

 . 
)4(

تربيته لأن ذلك ُيقّذرها ويوؤثر على جمالها �لذي يجب �أن ي�ستاأثر به وحده

َنة لل�سيخ �ل�سيد �سابق باب �ل�سالة ،  و�لإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �سجاع �ملقرر على طلبة �لأزهر يف �لفقه �ل�سافعي  )1( ر�جع فقه �ل�سُّ

�ص407 . 

)2( �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة كتاب �لنكاح . 

)3( �ملرجع �ل�سابق . 

)4( �ملرجع �ل�سابق . 
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 . 
)1(

6 ـ  قالت �ل�سافعية بجو�ز �أن يتزوج �لرجل �بنته �ملتخلقـة من ماء �لزنى

7 ـ  قالت �حلنفية بجو�ز قتل �لأ�سرى من �لرجال �أو ��سرتقاقهم ،  �أما �لن�ساء و�لأطفال 

  ، ��سرتقاقهم  يتم  �أو   ، وعط�ًسا  جوًعا  ميوتو�  حتى  م�سيعة  باأر�ص  يو�سعون  فاإنهم 

وبجو�ز قتل كل �ملو��سي وحرقها باأر�ص �لعدو ،  مع عدم قتل �حليات و�لعقارب حتى 

 ،  ففقههم �لأزهري مُيلي عليهم قتل �لب�سر وعدم 
)2(

يكرث ن�سلها ويكرث �أذ�ها باأر�ص �لعـــدو

قتل �حل�سر�ت ،  فهل هذه و�سطية �لأزهر ..؟؟!!..  

8ـ   قالت �ملالكية بجو�ز طالق �لزوجـة �إن كانت �أكولة ب�سرط �أن يكون قد ��سرتط عليها 

 . 
)3(

�أن تر�سى بالو�سط

ــ  م�ساألة حول جو�ز نكاح �لطفلة �ل�سغرية :  فعندهم جو�ز �أن يتزوج �لرجل �لبالغ �أو   9

 . 
)4(

�لَهِرم من �لطفلة �ل�سغرية �لقا�سر ولو كانت يف �ملهد ،  لكن ل يطوؤها �إىل �أن تتحمل �لوطء

27 وهو يذكر:  �لتا�سع �سفحة  �لبخاري �جلزء  �لباري ب�سرح �سحيح  فتح  �إىل  و�نظر 

)وقال �بن بطال: يجوز تزويج �ل�سغرية بالكبري �إجماعًا ولو كانت يف �ملهد( ؛  فاأي �إجماع 

هذ� �إل �إن كان �إجماع �سفك عذرية �لبنات �ل�سغار بزعم �أنه زو�ج .  

وقد جّوز �سريح وعروة وحماد لو�لد �ل�سغرية تزويجها قبل �لبلوغ وحكاه �خلطابي 

 . 
)5(

ا عن مالك �أي�سً

فهل من �لإ�سالم �أو �لرجولة تزويج �ل�سغرية قبل �أن تبلغ  ..؟؟!!.. ،  بل ذكر �لنووي 

يف باب جو�ز تزويج �ل�سغرية )  ...  وهذ� �سريح يف جو�ز تزويج �لأب �ل�سغرية بغري 

 فما ر�أيكم بثو�بت �لأمة ومناهج �لأزهر ..؟؟!!..  
)6(

�إذنها ،  لأنه ل �إذن لها  ...  ( 

  ، �لفقه  ذلك  �آكدون من �سحة  عنهم  ينقلون  ،  ومن  لالأئمة �سحيًحا  ُن�سب  ما  كان  فاإن 

فهل هوؤلء قوم يعقلون حتى ن�سميهم فقهاء �أو نقول �سلفية �أو ننقل عنهم �أو نحافظ على 

�لإ�سالم  كان  متى  ومنذ    ، ..؟؟!!..  باملهد  كانت  من  ُتَزّوج  �أن  �أميكن    ، ..؟؟!!..  كتاباتهم 

كذلك ..؟؟!!.. وكيف ي�سمح �لأزهر لهذ� �لهطل �لفكري و�لعته �لفقهي �أن يكون �سريعة يتم 

)1( �ملرجع �ل�سابق . 

)2( كتاب �لختيار لتعليل �ملختار يف �لفقه �حلنفي �ملقرر باملد�ر�ص �لأزهرية حاليا . 

)3( �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة . 

)4( �ملرجع �ل�سابق ،  وفتح �لباري ب�سرح �سحيح �لبخاري �جلزء �لتا�سع . 

)5( ر�جع �سرح �لنووي ل�سحيح م�سلم �جلزء �لتا�سع �سفحة 206 .  طبعة �لريان �لذي طبعته �ملطابع �لأمريية بحكومة م�سر ومبو�فقة 

�سريحة من �لأزهر . 

)6( �ملرجع �ل�سابق . 
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تدري�سها بالأزهر ..؟؟!!.. بل كيف ي�سمح �أن ين�سب هذ� لالإ�سالم ..؟؟!!.. �أظنه كان عادة 

�لقوم و�عتربه �جُلّهال �سريعة وفقًها . 

وقال �بن جنيم �حلنفي يف �لبحر �لر�ئق : » و�ختلفو� يف وقت �لدخول بال�سغرية  

فقيـل ل يدخــل بـها ما مل تبلغ ،  وقيـل يدخل بـها �إذ� بلغت ت�ســع �سنني ،  وقيل �إن كانت 

�سمينة ج�سيمة تطيق �جلماع يدخل بـها و�إل فال «  . 

فكيف ن�سمح بنكاح �لأطفال �ل�سغري�ت ،  هل ميكن �أن تكون �لطفلة غري �أمينة على 

مالها طاملا كانت قا�سرً� ،  بينما ن�ستعذب �ل�ستمتاع بها دون �أن يكون لها خيار يف ذلك 

�لفحل �مل�سمى زوجها ..؟؟!!..   �أل ندرك مدى �ساآمة ذلك �لفكر وتناق�سه ..؟؟!!.. �أمل يدرك 

ذلك �لفقه �ل�سلفي �لبغي�ص معنى قوله تعاىل : 

ْنُهْم ُر�ْسدً� َفاْدَفُعوْ� �إَِلْيِهْم �أَْمَو�َلُهْم  َكاَح َفاإِْن �آَن�ْسُتم مِّ َى �إَِذ� َبَلُغوْ� �لنِّ ﴿َو�ْبَتلُوْ� �لَْيَتاَمى َحتَّ

ُكْل  َفْلَياأْ َفْلَي�ْسَتْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقريً�  ا  َغِنيًّ وْ� َوَمن َكاَن  َيْكرَبُ �أَن  �إِ�ْسَر�فًا َوِبَد�ًر�  َتاأُْكلُوَها  َوَل 

يًبا ﴾         )�لن�ساء:6(   ِبامْلَْعُروِف َفاإَِذ� َدَفْعُتْم �إَِلْيِهْم �أَْمَو�َلُهْم َفاأَ�ْسِهُدوْ� َعَلْيِهْم َوَكَفى ِبالّلِه َح�سِ

َكاَح ﴾ عند فقهاء �لأجيال ؛  �أل يعني  َى �إَِذ� َبَلُغوْ� �لنِّ فماذ� يعني قوله تعاىل  : ﴿ َحتَّ

ْنُهْم ُر�ْسًد� ﴾ ؛  فاأين فهم  بلوغ �سن �لر�سد لقــوله - تعاىل - بعدها مبا�سرة ﴿ َفاإِْن �آَن�ْسُتم مِّ

�ل�سلف من �إدر�كنا ،  و�أيُّ �لفكرين ي�ستعذبه �لعقالء ..؟؟!!.. 

�ل�سريعة  تطبيق  ومطالبتهم  �ل�سعب  جمل�ص  مبقاعد  �لإ�سالميون  فاز  قد  ما  �إذ�  فهل 

�أو  �لنا�ص  يدر�سها  �سريعة  �أهذه   ، �لفقهاء  وقد�مى  �لأزهر  �سريعة  �سنطبق  وتنفيذها 

يطبقونها ،  �أو يقومون بتدري�سها ..؟؟!!.. ،  �أم نعيـد فهم �ل�سـريعة على قو�ئم من عقول 

�ليوم و�إدر�كها ..؟؟!!..  

10ـ  وقالت �حلنفية بجو�ز حج �لالئط ،  ول يف�سد �حلج ول �ل�سوم مع �للو�ط ،  ول 

   . 
)1(

يجب به �لغ�سل �إل �أن ُينِزَل فيغت�سل ،  ويعزر�ن ويحب�سان حتى يتوبا

11ـ  وقالت �حلنفية با�ستمتاع �لرجل بالأنثى و�أن ذلك ل يعترب من �لزنى طاملا �أنه مل 

ينزل ،  ��ستدلًل بعدم حاجة من جامع زوجته فلم ينزل �أن يغت�سل بل ين�سح فرجه باملاء 

ويتو�ساأ ،  و�أن ما مل ينطبق عليه ��سم �لزنى مل يجب فيه حد كال�ستمتاع مبا دون �لفرج 

)1( �ملرجع: كتاب �حلاوي �لكبري يف فقه �لإمام �ل�سافعي �جلزء �لثالث ع�سر �سفحة 222 ،  تاأليف �أبي �حل�سن علي بن حممد بن حبيب 

�ملاوردي ،  وقام �أ�ساتذة �لأزهر بتقدمي هذ� �لكتاب . 



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-46-

لأنه ��ستمتاع ل ي�ستباح بعقد فلم يجب فيه حد �ل�ستمتاع ومبثله من �لزوجة ، ولأن �أ�سول 

  ول ينـقـــ�ص بـــه حــج ول عــمرة ،  بينما يقول  تعاىل : ﴿  �ٱحَلُجّ 
)1(

�حلدود ل تثبت �إل قيا�ًسا 

علُوَمت  َفَمن َفَر�َص ِفيِهنَّ �ٱحَلجَّ َفاَل َرَفَث َوَل ُف�ُسوَق َوَل ِجَد�َل يِف �ٱحَلِجّ ﴾ )�لبقرة:197(   �أَ�سُهر مَّ

  ، �ل�سرف و�لنخوة و�لرجولة و�لأخالق  له جبني  .  وقالو� مما يندى   . 12ـ  وقالو� 

مثل �أنهم قالو� باأن �أق�سى مدة حمل للمر�أة هي �أربع �سنو�ت ،  وقالت �ملالكية 7 �سنو�ت 

ي �ملولود با�سم ُمَطلِّقها �أو �أرملها �لذي مات  تظل �ملر�أة فيها حاماًل وت�سع بعدها ،  وُت�سمِّ

منذ �سنو�ت ،  مبا يف�سح �لطريق لأولد �لزنى و�ختالط �لأن�ساب ،  فهل ميكن ت�سمية هذ� 

�لهر�ء �سريعة ..؟؟!!..  

 : قالو�  ،  بل  �إن جمرد �ملظنة كافية   : ،  وقالو�  �لعقد  �لنَّ�َسب مبجرد  ُيثبتون  فاحلنفية 

لو �أن رجاًل تزوج �مر�أة باملغرب وهو بامل�سرق ل�ستة �أ�سهر كان �لولد ملحقًا به ،  ورد مبنع 

ح�سولها مبجرد �لعقد ،  بل لبد من �إمكان �لوطء ،  ول �سك �أن �عتبار جمرد �لعقد يف ثبوت 

�لفر��ص جمرد ظاهر ،  وذهب �بن تيمية �إىل �أنه لبد من معرفة �لدخول �ملحقق: وكيف تاأتي 

�ل�سريعة باإحلاق ن�سب من مل يب بامر�أته  ول دخل بها ،  ول �جتمع بها ،  �أيكون �لن�سب 

مبجرد �إمكان ذلك بال حتقق ..؟؟!!..

�إىل  يوؤدي  فاعتبارها    ، متع�سرة  �ملحقق  �لوطء  معرفة  باأن  ذلك  على  �لأحناف  �أجاب 

بطـالن كثري من �لأن�سـاب وهو يحتاط فيها ،  و�عتبار جمـرد �لإمكان ينا�سب ذلك �لحتياط . 

�إطعام زوجته �لفاكهة ول �حللوى ول �ل�ساي ول  13ـ وقالو� بعدم م�سئولية �لزوج 

   ...  
)2(

�أبيها ببيت  عليهم  معتادة  كانت  �إن  ممكن  باأنه  وقال  �ل�سافعي  �سذَّ  لكن    ، �لقهوة 

�أر�أيتم كمية �لرحمة و�لنخوة و�لرجولة ..!! . 

14ــ  م�ساألة : من �أحل فرج �أََمته لغريه :  ومن بني �لفقه �لذي يرونه �ساحًلا للتد�ول 

�أنا حقبة  �أر�ها  ،  بينما  ا  �أمة �لغري خ�سو�سً م�ساألة حتليل وطء �لإماء عموًما ،  ووطء 

زمنية ن�ساأل �لله �أل يعيدها ،  قال �بن عبا�ص: �إذ� �أحلت �مر�أة �لرجل ،  �أو �بنته ،  �أو �أخته 

له جاريتها فلي�سبها وهي لها ،  فليجعل به بني وركيها ..؟؟!!.. 

)1( �ملرجع �ل�سابق ذ�ت �جلزء . 

)2( �ملرجع بكل ما �سبق كتاب �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة كتاب �لنكاح . 
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قال �بن جريج : و�أخربين �بن طاو�ص عن �أبيه �أنه كان ل يرى به باأ�ًسا ،  وقال : هو حالل 

فاإن ولدت فولدها حر ،  و�لأمة لمر�أته ،  ول يغرم �لزوج �سيئًا . 

عن طاو�ص �أنه قال : هو �أحل من �لطعام ،  فاإن ولدت فولدها �لذي �أحلت له ،  وهي 

ل�سيدها �لأول  . 

قال �أبو حممد رحمه �لله : فهذ� قول - وبه يقول �سفيان �لثوري - وقال مالك و�أ�سحابه: 

 . 
)1(

ل حد يف ذلك �أ�ساًل

�أباح �سفيان �لثوري وطء �أمة �لغري . . » وللمر�أة �ن تبيح فرج �أََمِتها لزوجها ولأخيها 

 )2(
ولأبيها ولغريههم «

للمقرت�ص  يجوز  �للو�تى  �لإماء  �إقر��ص  بحاللية  �لطربي  جرير  و�بن  �ملزنى  �أفتى 

 . 
)3(

وطئهن

حث ) �ل�سيخ/ �سعد �لربيك ( �لفل�سطينيني حديثًا للقيام بذلك مع �ليهود ،  قائاًل: �إن 

ن�ساءهم من حقكم �سرعًا ،  فلماذ� ل ت�ستعبدونهن .. ..؟؟!!..   

من  جزء  �لرق  �أن  فيها  قال  فتوى  �لفوز�ن(  )�ل�سيخ/�سالح  �أ�سدر   2003 عام  يف 

�لإ�سالم و�أنه جزء من �جلهاد ،  و�أن �جلهاد �سوف ي�ستمر طاملا بقي �لإ�سالم ،  ثم هاجم 

علماء �مل�سلمني �لذين قالو� عك�ص ذلك ز�عمًا �أنهم »جهلة ولي�سو� علماء بل جمرد ُكّتاب« ،  

و�أ�ساف �أن �أي �سخ�ص يقول مثل هذه �لأ�سياء هو كافر ملحد ،  وجدير بالذكر �أن �ل�سيخ 

�لفوز�ن كان ي�سغل �أعلى �ملنا�سب �لدينية . 

 . 
)4(

َهاَيِة يِف �لَْكاَلِم َعَلى َوْطِء �ْلأََمِة يِف ُدُبـِرَها َقاَل: َل َيْحُرُم اِفِعيُّ َن�صَّ يِف �لنِّ �ل�سَّ

  ، َوَلِدِه  مَّ 
�أُ اَرْت  �سَ ِبِه  َف  �ْعرَتَ َفاإَِذ�    ، ِبَدْعَو�ُه  �إِلَّ  َمْوَلَها  ِمْن  �ْلأََمِة  َوَلِد  َن�َسُب  َيْثُبُت  َل 

  ...   �ألي�ص هذ� بظلم ..؟؟!!..  
)5(

َجَرِد َنْفِيِه ِبَغرْيِ ِلَعاٍن َوَيْنَتِفي مِبُ

وطء �لأََمة �مل�سرتكة و�إن كان حر�ما لوقوع �لت�سرف يف ملك �لغري ،  بدون �لإذن ،  

 . 
)6(

ولكن ل يكون زنا

)1( �ملحلى لبن حزم . 

)2( مو�سوعة فقه �سفيان �لثوري . 

)3( �إختالف �لفقهاء للطربي . 

)4( ر�جع �لبحر �ملحيط يف �أ�سول �لفقه . 

)5( �لختيار لتعليل �ملختار . 

)6( �لبناية �سرح �لهد�ية . 
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اِفِعيُّ : َو�إَِذ� َكاَنْت �مْلَُكاَتَبُة َبنْيَ �ْثَننْيِ َفَوطاأََها �أََحُدُهَما ُثمَّ َوِطاأَها �ْلآَخُر َفَجاَءْت  َقاَل �ل�سَّ

ُيِقرُّ  َوِكاَلُهَما    ، َمًعا  َدَفَعاُه  �أَْو  َمًعا  َفَتَد�َعَياُه  ِمْنُهَما  �ْلآَخِر  َوْطِء  ِمـــْن  �أَ�ْسُهــــٍر  ـــِة  تَّ ِل�سِ ِبَوَلٍد 

َعَلى  يِّ  َو�مْلُ�سِ َوَلٍد  مَّ 
�أُ َوَتُكوُن  �لَْعْجِز  َبنْيَ  �مْلَُكاَتَبُة  ْت  َ ُخريِّ �َء  �ِل�ْسِترْبَ ِعي  َيدَّ َوَل    ، ِبالَْوْطِء 

  ... فهل ي�سلح كتاب » �لأم  « لع�سرنا ملجرد �أن �ل�سافعي موؤلفه  ..؟؟!!..
)1(

�لِْكَتاَبِة

قال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص: و�أقيمو� �حلدود على ما ملكت �أميانكم ،  ) �أى �أن من يقيم �حلد 

 . 
)2(

هو �ملالك �ل�سيد ل �حلاكم (

و�لآتي بيانه تفريغ لكالم - �أبو �إ�سحق �حلويني - �لذي ي�سمونه زعًما منهم باأنه �أعلم 

�أهل �لأر�ص فى ر�أي كثريين ،  فالفقيه �حلويني يقول يف ت�سجيل له:

) نحن يف زمان �جلهاد ،  وقد �أظلنا زمان �جلهاد ، و�جلهاد يف �سبيل �لله متعة ،   كان 

�إل ب�سبب ترك �جلهاد فلو كنا  �ل�سحابة يت�سابقون عليها ، هو �حنا �لفقر �للي �حنا فيه 

ولو كل عام قد غزونا مرة . . و�أل �تنني . . و�أل تالتة . . م�ص كان حي�سلم نا�ص كثريون 

يف �لأر�ص و�للي يرف�ص هذه �لدعوة ويحول بيننا وبني دعوة �لنا�ص بنقاتله وناخدوهم 

��سرى وناخدو� �مو�لهم و�أولدهم ون�ساءهم وكل دي عبارة عن فلو�ص ،  كل و�حــد جمـــاهد 

كــان بـــريجع من �جلهاد وهو جيبه مليان جايب معاه �تنني تالتة �سحــوطة ، وتالت �ربع 

ن�سو�ن ، وتالت �أربع ولد ،  ��سرب كل ر��ص يف 300 درهم و�أل 300 دينار و�أل حاجة 

د� ر�جع مبالية كوي�سة ،  لو هو ر�ح ع�سان يــعمل �سفقة جتارية يف بالد �لغرب عمره ما 

حيعمــل �لأمــو�ل دي وكــل مايتــعذر ياخد ر��ص يبيعها ويفك �أزمته ويبقى له �لغلبة( . 

�أر�أيتم كيف تكون �لهمجية با�سم �لفقه و�ل�سريعة و�لدعاة ،  بل يجد هذ� �لفقه �ملعتوه 

من �لأن�سـار جحافل ب�سـرية فاقـدة لالإدر�ك ، ت�ستح�سن هذ� �لقول وتظنه ديًنا و�إ�سالًما . 

�لأزهر  جامعة  �سيوخ  ولبع�ص  �آخرين  ل�سيوخ  �ملعنى  بنف�ص  �لفتاوى  مئات  وهناك 

�لذي  �لله  ،  مع خمالفـة كتاب  للم�سلمني   �لدعارة  لتي�سري  فقـه  �إل  ...  فهل هذ�  �ل�سريف 

ا عليهم  ،  و�إما ناأخـذ فدية لإطالق  قرر �أن لالأ�سـرى �أحد �أمرين ،  �إما �إطالق �سر�حهم منَّ

�سر�حهم  ..؟؟!!..  وهو فقه خر�ب �لعقول بينما يظن �أ�سحابه �أنهم يح�سنون �سنًعا . 

)1( �لأم لل�سافعى . 

)2( �سحيح م�سند �بن حنبل و�أبو د�وود . 
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16 ــ  �لزنى باأجـــــر : ) رجل ��ستاأجر �مر�أة ليزين بها فزنى بها فال حد عليهما يف قول �أبى 

  . 
)1(

حنيفة (

يقول �بن �ملاج�سون - فقيه مالكي وهو �ساحب مالك  :  ) �إن �ملخدمة �سنني كثرية ل 

 . 
)2(

حد على �ملخِدم - بك�سر �لد�ل- �إذ� وطاأها(

�أمري  يا   : فقالت  �إىل عمر بن �خلطاب  �مر�أة جاءت  �أن  ب�سنده   روى حممد بن حزم 

�ملوؤمنني �أقبلت �أ�سوق غنما ىل ،  فلقينى رجل فحفن ىل حفنة من متر ،  ثم حفن ىل حفنة 

،  فقال عمر: ما قلت  ..؟؟!!..   �أ�سابني   ،  ثم  ثــم حفـــن ىل حفـــنة مـــن متر    ، من متــر  

فاأعادت  ،  فقال : عمر وي�سري بيده: مهر مهر مهر ثم تركها  .  وقال �أبو حممد ) ذهب �إىل 

هذ� �أبو حنيفة ومل يَر �لزنى �إل ما كان عن مطارفة  ،  و�أما ما كان عن عطاء �أو ��ستئجار 

 . 
)3(

فلي�ص زنى ول حد فيه (

يعني بيوت �لدعارة حالل ..!!..  −

وم�ساجعة �خلادمة حالل ..!!.. −

َنة �أن تكون �لهدية متًر� ..!!.. − و�مل�ساجعة مع �لهدية حالل ،  و�ل�سُّ

وم�ساجعة �لبهائم مكروهة ..!!.. −

ر باأين �أكتب هذ� لي�ص ت�سفيًها يف �سخو�ص �لأقدمني ،  لكن ملن ُيَقّد�سون �لأقدمني  و�أُذكِّ

هذه  من  و�أترب�أ  لأنقد  و�أكتبه    ، �ل�سلف  فقه  ملخالفتنا  �لدو�ئر  بنا  ويرتب�سون   ، وفقههم 

�ل�سقطات وغريها ،  ولأبني كم من �ملد�سو�سات و�خلر�فات عج بها تر�ثنا . 

17ــ  وطء �مليتة )م�ساجعة �لـود�ع ( : ول تت�سورو� باأن وطء �مليتة جمرد فتوى من 

�سيخ �سال باملغرب ،  لكنها حقيقة و�قعة بفقه �أئمتنا ،  بل �لعتد�ء �جلن�سي على �ل�سغرية 

�لتي ل يوطاأ مثلها ل �سيء فيه على حد علمهم وفقههم ،  �أو بالأحرى ما و�سلنا عنهم ،  

وذلك كالآتي :

�ملر�أة  ��ستدخال  ،  وكذلك  �أبي حنيفـة  عند  زنى  يعترب  ل  �مليتة  �لأجنبية  �ملر�أة  وطء 

  ، �أحمد  ومذهب  �ل�سافعي  مذهب  يف  ر�أي  �لقول  وهذ�    ، فرجهـا  يف  �مليت  �لأجنبي  ذكر 

و�لقائلون بذلك يوجبون �لتعزير يف �لفعـل ،  وحجتهم يف ذلك �أن �لوطء يف �مليتة �أو من 

)1( �ملب�سوط ،  �ل�سرخ�سي ،  ج 9 ،  �ص 58 ،  ط د�ر �ملعرفة ،  1406هـ . 

)2( �ملحلى ،  لبن حزم ،  ج11 ،  �ص251 ،  ط د�ر �لفكر بتحقيق �أحمد �ساكر . 

)3( �ملجموع ،  حميى �لدين �لنووي ،  ج 20 ،  �ص 25 . 
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�مليت كاأنه مل يكـــن ،  لأن ع�ســـو �مليت م�ستهلك ،  ولأنه عمل تعافه �لنف�ص ،  ول ُي�ستهي 

 . 
)1(

عادة ،  فال حاجـة �إىل �لزجـر علي �لفعـل ،  وعلي هذ� �لر�أي �ل�سيعة و�لزيدية

 . 
)2(

) قال �لبلقيني : ووطء �مليتة ل يوجب �حلد على �لأ�سح  ...  (

) ل حد عليه وهو قول �حل�سن ،  قال �أبو بكر: وبهذ� �أقول لأن �لوطء يف �مليتة كاأن 

مل يكن لأنه ع�سو م�ستهلك ولأنها ل ُي�ستهى مثلها وتعافها �لنف�ص ،  فال حاجة �إىل �سرع 

وطوؤها  ميكن  ممن  كانت  فاإن  �ل�سغرية  و�أما    ، زجًر�  وجب  �إنا  و�حلد    ، �لزجرعنها 

فوطوؤها زنى يوجب �حلد لأنها كالكبرية يف ذلك و�إن كانت ممن ل ي�سلحن للوطء ففيها 

 . 
)3(

وجهان كامليتة(

)  ...   وبخالف �إدخال �مر�أة ذكر ميت غري زوجها يف فرجها فال حتد فيما يظهر لعدم 

 . 
)4(

�للذة كال�سبي (

،  فكيف مبجامعة  �أي �لعبث بحرمة �لأمو�ت    ، فاإذ� كان وطء �مليتة ل يوجب �حلد 

�لزوجة وهي ميتة ،  ل �سك باأنه وفقًا للقيا�ص �لفقهي تكون م�ساجعة �لـــود�ع ل �ســـيء 

فـــيها عنـــد �لفــقهـــاء ،  ول�ســـت �أدري �أيُّ فقه و�أيُّ فقهاء و�أيُّ تر�ث هذ� ..؟؟!!.. 

18ــ �أقو�ل �لفقهاء يف �أق�سى مدة للحمل : تنازع �لفقهاء يف �أكرث �ملدة �لتي تق�سيها 

�ملر�أة وهي حامل ،  وميكن �إجماًل �أن نلخ�ص �لأقو�ل يف قولني :

�لقول  �لأول :  �أن �أق�سى مدة  حمل هي �ملدة �ملعهودة ت�سـعة �أ�سهر ،  وبه قال د�ود 

 . 
)5(

و�بن حزم من �لظاهرية و�ختاره عامة �لباحثني �ملعا�سرين

و�لقول �لثاين : ميكن �أن ميتد �حلمل لأكرث من ت�سعة �أ�سهر ،  و�أ�سحاب هذ� �لقول 

�ختلفو� يف �أكرث مدة للحمل على �لأقو�ل �لتالية :

�أن �أق�سـى مدة حمـل �سـنة ل �أكـرث ،  وبه قال حممد بن عبد �حلكم و�ختاره �بن  •

 . 
)6(

ر�سد

)1( �لت�سريع �جلنائي �لإ�سالمي مقارنا بالقانون �لو�سعي للدكتور عبد �لقادر عودة . 

)2( �لإقناع لل�سربيني / ج 2 / �ص 638 / ط د�ر �لفكر 1415هـ . 

)3( �ملغني - عبد�لله بن قد�مه / ج 10 / �ص 152 / ط د�ر �لكتاب �لعربي . 

)4( حا�سية �لد�سوقي / ج4 / �ص 314 / ط د�ر �لفكر . 

)5( �نظر: �ملحلى لبن حزم 10 / 132 ،  تف�سري �لقرطبي 9 / 287 .  �أحكام �جلنني لعمر غامن �ص76 . 

)6( �نظر: تف�سري �لقرطبي 9 / 287 ،  �لفقه �لإ�سالمي للزحيلي 7 / 677 . 
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•  : �لو�قدي  ... وقال    
)1(

،  وهو مذهب �حلنفية �سنتني  �إىل  ي�ستمر  قد  �أن �حلمل 

�سمعت ن�ساء �آل �جلحاف من ولد زيد بن �خلطاب يقلن : ما حملت �مر�أة منا �أقل 

  . 
)2(

من ثالثني �سهًر�

•  . 
)3(

�أنه قد ي�ستمر �إىل ثالث �سنني ،  وهو قول �لليث بن �سعد

�أن �أق�سى �حلمل �أربع �سنني ،  وهو مذهب �ل�سافعية و�حلنابلة و�أ�سهر �لقولني  •

 . 
)4(

عند �ملالكية

•  . 
)5(

�أن �أكرث �حلمل خم�ص �سنني ،  وهي رو�ية عن مالك

•  . 
)6(

�أن �أق�سى �حلمل �ست �سنني ،  وهي ُتروى عن مالك و�لزهري

•  . 
)7(

�أن �أق�سى �حلمل �سبع �سنني ،  وبه قال ربيعة وهي رو�ية عن �لزهري ومالك

ل حد لأكرث �حلمل ،  فاإذ� ظهر باملر�أة حمل �أو وجدت �لقر�ئن �لد�لة على �حلمل كاحلركة 

يف �لبطن فاإننا ننتظر و�إن طالت �ملدة ،  �أما �إذ� م�ست �لت�سعة �أ�سهر ومل يظهر بها عالمات 

 . 
)8(

�حلمل فال �نتظار لأن �لأ�سهر �لت�سعة هي �ملدة �لغالبة وبه قال �أبو عبيد و�ل�سوكاين

وهذه �لأقو�ل �ملتعددة �إنا حكيت على ما تو�رد على �ل�سمع عندهم )�ل�ستقر�ء( من 

�أن هناك حماًل �أمتد لهذ� �لأمد خال �أ�سحاب �لقول �لأول و�لثاين �لذين ��ستندو� لبع�ص 

�لن�سو�ص ،  وهنا �أ�سوق �أ�سهر �لأدلة �لتي ��ستدل بها �لقائلون بامتد�د �حلمل عن ت�سعة 

�أ�سهر ،  مع تكذيبي ونقدي لها جميعًا ،  و�ختالفهم يف هذ� �ل�ساأن عندي لي�ص برحمة �إنا 

هو عني �لنقمة ،  و�إليك �لبيان �لذي يعتربونه �سرعيًا :

) �أ (  �أن ن�ساء بني �لعجالن ولدن لثالثني �سهرً� .  

)ب(  �أن مولة لعمر بن عبد �لعزيز حملت ثالث �سنني ،  و�أن �لإمام مالك ُوِلَد لثالثة �أعو�م 

حيث ذكر ذلك �لإمام �لذهبي بكتابه )�سري �أعالم �لنبالء( فقال: باأن �ل�سيدة عالية بنت �سريك 

�لأزدية و�لدة �لإمام مالك حملت به لثالث �سنو�ت قبل �أن تلده ،  وعن �لإمام مالك يقول �ملوؤرخ 

)1( �نظر: حا�سية �بن عابدين 511/5 ،  �سرح فتح �لقدير لبن �لهمام 362/4 . 

)2( �ملعارف لبن قتيبة ،  �ص 133 ،  تف�سري �لقرطبي 355/1 . 

)3( �نظر: �ملغني لبن قد�مه 477/7 ،  �سرح فتح �لقدير لبن �لهمام 362/4 . 

)4( �نظر: �لأم لل�سافعي 5 /212 ،  رو�سة �لطالبني للنووي39/6 ،  �لإن�ساف للمرد�وي 212/5 ،  �لتاج و�لإكليل للمو�ق 149/4 . 

)5( �نظر: �لكايف لبن عبد �لرب �ص 293 . 

)6( �نظر: خمت�سر �ختالف �لعلماء للج�سا�ص 405/2 ،  تف�سري �لقرطبي 287/9 . 

)7( �مل�سدر �ل�سابق . 

) 8( �نظر: �ملغني لبن قد�مة 116/9 ،  �ل�سـيل �جلر�ر لل�سوكاين 334/2 - 335 ،  ل�سـان �حلكام لبن �أبي �ليمن ،  �ص 332 . 
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�لفقيه �ملحدث �بن �جلوزى فى تاريخه �ملنتظم )ج 9/42(: )�لإمام مالك بن �أن�ص بن مالك وهو 

�إىل  �لبيا�ص  �سديد  �أ�سلع  �لهامة  عظيم  طوياًل  وكان    ، �سنني  ثالث  مبالك  ُحِمل   . �أ�سبح   ذو 

�ل�سقرة �أبي�ص �لر�أ�ص و�للحية .  ر�أى خلًقا من �لتابعني وروى عنهم .  وكان ثقة حجة( ،  ومن 

جانبي �أنا فاأنا �أُكّذب ذلك �لرت�ث �ملاأفون �لذي يقول ما ل يعيه �إل عقول نال �لهطل منها ما نال . 

)حـ( �أن هرم بن حيان و�ل�سحاك بن مز�حم ُحِمَل بكل و�حد منهما �سنتني . 

  . 
)1(

) د (  ما روي عن مالك �أنه قال : بلغني عن �مر�أة حملت �سبع �سنني

،  كانت �مر�أة حممد بن عجالن  ) هـ (  روى �ملبارك بن جماهد قال : م�سهور عندنا 

 . 
)2(

حتمل وت�سع يف �أربع �سنني ،  فكانت ُت�سمى حاملة �لفيل

ة �ملر�أة  ولعل �لقارئ يعجب �أكرث حني يقر�أ كتاب )�لأم( لالإمام �ل�سافعي �لذي جعل عدَّ

�حلامل بعد �أن تلد لأربع �سنني من �حلمل �ملزعوم عنده ،  فيلحق ولدها بطليقها �أو باأرملها 

ِة �أَ�ْسُهٍر من َيْوِم  تَّ ة �حلامل( : )َوَلْو َوَلَدْتُه ِلأََقلَّ من �سِ �لأول ،  حيث قال حتت عنو�ن )ِعدَّ

ِل ،  َوَلْو  وَّ
ُل كان ِلاْلأَ وَّ

ِننَي �أو �أََقلَّ من َيْوِم َفاَرَقَها �ْلأَ اِم �أَْرَبِع �سِ َكاِح �ْلآَخِر َومَتَ َوَقَعْت ُعْقَدُة �لنِّ

ِة  تَّ َقلَّ من �سِ َعْتُه ِلأَ ِل ،  َوَلْو َو�سَ وَّ
ُل كان ِلاْلأَ وَّ

ِة �أَ�ْسُهٍر من َيْوِم َفاَرَقَها �ْلأَ تَّ َقلَّ من �سِ َعْتُه ِلأَ َو�سَ

ُل مل َيُكْن �بن َو�ِحٍد  وَّ
ِننَي من َيْوِم َطلََّقَها �ْلأَ �أَ�ْسُهٍر من َيْوِم َنَكَحَها �ْلآَخُر َو�أَْكرَثُ من �أَْرَبِع �سِ

�َساُء َوِمْن ِنَكاِح �ْلآَخِر مِلَا َل َتِلُد له  ِمُل له �لنِّ ِل ،  مِلَا َل حَتْ وَّ
َعْتُه من َطاَلِق �ْلأَ َها َو�سَ ِمْنُهَما ِلأَنَّ

�َساُء( .  . �نتهى ،  فكــان �خلـوف عنده �أن تلد �ملر�أة بعد حمل ��ستمر لأكرث من �أربع  �لنِّ

�سنو�ت �أما �لأربع �سنو�ت من �حلمل فهو �أمر مقبول عنده ،  ويبدو �أنه كان �أمًر� �سائًعا 

يف زمانه �لذي عا�ص به .    

موقف �بن حزم من �لأخبار �ل�سابقة :

�أخبار مكذوبة ر�جعة �إىل من ل ي�سدق ،  ول يعرف من  قال �بن حزم : » وكل هذه 

 ،  وقد علل �لأحاديث 
)3(

هو ..؟؟!!.. ،  ول يجوز �حلكم يف دين �لله - تعاىل - مبثل هذ�«

�أكرث  يف  ي�سح  مل  �أنه  يرى  �ل�سوكاين  وكذلك    ، و�جلهالة  و�لنقطاع  بال�سعف  �ل�سابقة 

�حلمل حديث مرفوع . 

)1( �نظر هذه �لأخبار وغريها يف: �سنن �لبيهقي 443/7 ،  �لتلخي�ص �حلبري لبن حجر 235/3 ،  �ملحلى لبن حزم 132/10 - 134 ،  

تف�سري �لقرطبي 287/9 ،  �سري �أعالم �لنبالء للذهبي 132/8 ،  تذكرة �حلفاظ للذهبي 165/1 . 

15331 ،  �أي�سًا: نزهة �لألباب يف  443/7 ،  برقم  283 ، و�أخرجه �لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى  3 / 322 برقم  )2( �أخرجه �لد�رقطني 

�لألقاب لبن حجر �ص 190 . 

)3( �نظر  �ملحلى لبن حزم 132/10 - 133 . 
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موقف د�ر �لإفتاء �مل�سرية:

�إليه  ُتفتي يف �لع�سر �حلديث مبا �نتهت  فاإن د�ر �لإفتاء �مل�سرية  ومع هذ� ولأ�سفي 

مكابدة �لعلماء بع�سور �جلهل �لعلمي ،  فذكر مركز �لأبحاث �ل�سرعية بد�ر �لإفتاء �مل�سرية 

�لذي يجيز تلك  �أطول مدة للحمل م�سدرها فقه �لأئمة  باأن    ، 2007/09/20م  بتاريخ: 

�ملدد �لعجيبة ؛  وقالو� وتعللو� لفهمهم �أن �إثبات �لن�سب غري �إثبات �لزنى .  

لكني �أ�ساألهم وي�ساألهم كل رجل غيور ،  �أو �ساحب نخوة ،  هل ميكن �أن نخلط �لأن�ساب 

�إىل هذ� �حلد وندعي باأننا نفتي يف �لن�سب ..؟؟!!.. ،  ول نفتي يف �لزنى ..؟؟!!.. ،  وكيف 

منذ  حتدث  مل  لأمور  ��ستقر�ء  على  بناء  �لأب  لغري  و�دعاء  وَن�َسب  بتو�رث  د�رنا  تفتي 

�إن�سائها وحتى تاريخه ،  فهل ي�سح هذ� من د�ر �لإفتاء ..؟؟!!..  

ا فقد قال بذلك �لقول �ل�سيد/مفتي �جلمهورية �لأ�سبق يف حو�ر بقناة �ملحور  ولأ�سفي �أي�سً

وهو �لقول �لذي يتندر به �ل�سباب يف منتدياتهم على �لإنرتنت ،  كما ذكره بكتابه )فتـاوى 

معا�سـرة( ،  �أفهذه فتاوى معا�سرة �أم فتاوى حمنطة منذ ع�سور �جلفاف �لعلمي ..؟؟!!..  

ول يجب على د�ر �لإفتاء �لتابعة لوز�رة �لعدل �أن حتكم بفقه غري ما حتكم به وز�رة 

هو  فالقانون  لذلك    ، �لإ�سالمية  �ل�سريعة  مبادئ  من  ت�سريعاتها  ت�ستقي  دولة  يف  �لعدل 

�لأوىل بالتطبيق يف هذ� �ل�ساأن ولي�ص �سريعة �لفقهاء . 

وكنتيجة مبا�سرة لنت�سار هذ� �لفقه جتد �ملحاكم �لتي ي�سمونها �سرعية بدول �خلليج 

�ملحكمة  قر�ر  على  بالريا�ص  �لتمييز  حمكمة  �سادقت  حيث    ، �ملعتوه  �لفقه  بهذ�  حتكم 

�لعامة مبكة �ملكرمة باإدر�ج طفل يف مري�ث �أبيه كانت و�لدته »�سعودية« قد �أجنبته بعد 

وفاة زوجها مبا يقارب �لـعامني ،  وذلك وفقًا حليثيات �لق�سية �لتي �أوردتها وز�رة �لعدل 

هناك يف مدونة �لأحكام �لق�سائية يف �إ�سد�رها �لثالث . 

،  وق�ساء �خلليج �لذي ل يتو�كب مع �لعقـل   فهال و�زنتم بني �سريعة فقهاء �ل�سلف 

ول فطـرة �لله من جـــانب ،  وعلم �لعلماء �لعلمانيني �لذين تنعتونهم بالفـ�سق من �جلانب 

ْن �ملَُتَدّين ..؟؟!!.. �ل�سريعة  يِّ �لآخر ..؟؟!!..  على �أي �ل�سريعتني يحب �أن يعي�ص �ل�سعب �لدَّ

�لف�سق يف هذ� �لأمر ..؟؟!!..    �لعلم ..؟؟!!..  و�أين يقع  �أم �سريعة  �ل�سلف  �ملفـــربكة على 

�أم هنا حيث �ملحدثون حليقو    ، �أيقع هناك حيث �لرو�يات عن �ل�سلف �ل�سالح ..؟؟!!.. 

�للِّحى ،  دعوين �أقول )�ساء ما حتكمون( . 
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ول يجب �لتعلل بـ  D . N . A  فاإن هذ� �لأمر ل يعلمه �إل �لعلمانيني �لذين يرجمهم 

�لفقـه �مل�سمى بال�سرعي بالف�سق ،  كما ل يعلمه �لبدو يف �ل�سحر�ء ول �لنا�ص بالريف  ول 

يتخذه �لأزهـر مبناهجه كدليل لإثبات �لن�سب ،  لذلك فنحن يف �أم�ّص �حلاجة لفقه يتناغم 

مع فقه �لقر�آن يف هذ� �ل�ساأن ،  ويت�سالح مع �لعلم ويتخذه منهاًجا در��سًيا بالأزهـر ،  على 

�لأقل فيما ثبت من حقائق علميـة بدًل من �لتََّخُبط �لفقهي بال علم . 

ومع علمنا وتاأكدنا باأن حمل �ملر�أة ل يزيد �أبًد� - مع �فرت��ص �خلطاأ يف �حل�ساب - عن 

ع�سرة �أ�سهر ،  ف�ساًل عن حتوط �لقانون �مل�سري �لو�سعي - �لذي يحكم بغري ما �أنزل �لله 

)على حد زعم من قال( - فجعلها �سنة كاملة ل تتم بعدها ن�سبة �لولد لأبيه مهما كان ،  �إل 

�أن �لفقه يف و�د و�لدولة يف و�د . 

وما يقولون به من علتهم يف �حلكم بالن�سب �إنه مبني على ��ستقر�ء �لو�قع ،  مردود 

عليهم باأن ��ستيثاق �لأولني من علم �حلديث �لنبوي كان بناء على منهجية وعلم ��سمه علم 

�لرجال ،  ومع هذ� مل يخل �لأمر من �لعلل ،  فكيف ي�ستقيم لالأئمة بناء �سريعة وفقه بناء على 

��ستقر�ء �أقو�ل من ن�ساء �أو رجال بال منهجية ،  ول علم ،  هل كان هوؤلء من �لعدول ..؟؟!!..  ،  

هل كانو� �سابطني فال ين�سو� ..؟؟!!..  ،  هل نقل عنهم �لبخاري وم�سلم حتى تقيمو� لنا �سريعة 

من �أفو�ٍه �للُه �أعلم باأ�سحابها ..؟؟!!..  ؛  وكان على د�ر �لإفتاء ��ستقر�ء رجال طب �لن�ساء قبل 

�أن ي�ستقرءو� �أ�سفارهم �لقدمية . 

�أو فتاوى  �آخر من وجوه �ل�ستقر�ء يبني ما وقعنا به من هطل فقهي  ثم ننتحي لوجه 

و�أحكام باخلليج  ..  �أ�سمع �أحدكم عن مو�سوعة جيني�ص لالأرقام �لقيا�سية ،  لقد مت �ن�ساوؤها 

منذ عام 1951م  .  .  �أي منذ60 �سنة فهل حملت �مر�أة يف �لعامل طو�ل �ل�ستني �سنة �ملا�سية 

ملدة �أربع �سنو�ت ..؟؟!!..  ،  �أم �أن ن�ساء �ل�سلف كن ن�ساء عجب ،  �أيام فقـه �لعجب . 

فهل يقبل �أحد بقول �أبي حنيفة �أن تكون مدة حمل �ملر�أة للجنني �سنتني ..؟؟!!..   وهل 

يقبل عاقل �أن يعتمد ما �نتهى �إليه �لأئمة �لثالثة - غري �أبي حنيفة -  من �إمكان �أن تكون مدة 

حمل �ملر�أة �أربع �سنو�ت ..؟؟!!.. ،  و�أي �إجماع هذ� �لذي يخالف كتاب �لله ..؟؟!!..  ،  بينما 

ة يقول يف كتاب �أهملنا �أحكامه :  رب �لعـزَّ

الُُه  َوِف�سَ َوَحْملُُه  ُكْرًها  َعْتُه  َوَو�سَ ُكْرًها  ُه  مُّ
�أُ َحَمَلْتُه  �إِْح�َسانًا  ِبَو�ِلَدْيِه  �ْلإِن�َساَن  ْيَنا  َوَو�سَّ  ﴿

َثاَلُثوَن �َسْهًر�... ﴾ )�لأحقاف:15( ؛  ويقول عن �لر�ساع :

اَعَة... ﴾)�لبقرة:233(  �سَ ْعَن �أَْوَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ مِلَْن �أََر�َد �أَن ُيِتمَّ �لرَّ  ﴿َو�لَْو�ِلَد�ُت ُيْر�سِ
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�إن �أ�سحاب �لعقول �سيعلمون من تلكم �لآيتني �أن �أقل مدة للحمل هي �ستة �أ�سهر ،  �أما 

�أق�سى مدة للحمل فيكون �ملرجع فيها لفطــرة �لله �لتي فطـر �لنا�ص عليها ،  ولأطباء علم 

�أ�سبوًعا )294 يوًما(   42 �لن�ساء و�لتوليد �لذين قالو� باأن �حلمل ي�ســتقر يف بطن �لأم 

بعدها تلد �حلامل ،  و�إن مل تلد يبد�أ �جلنني يف �ملوت د�خل رحمها فاإذ� �نق�سى �أجله )بعد 

ا .  �أ�سبوع �إىل 3 �أ�سابيع( فاإنه ينزل ميتًا من رحمها و�إل متوت �لأم �أي�سً

 فهــل كانت �لن�ساء لدى �لأئمة �لأربعة مربوكة ،  �أم عالم كانو� يوؤ�س�سون فقههم ..؟؟!!.. 

�مر�أة على عهد  فهل حملت    ، ملسو هيلع هللا ىلص  �لله  بر�سول  كلهم مقتدون  �لأئمة  باأن  لنا  يقولو�  �أمل 

ر�سول �لله �أربع �سنو�ت و�أقرها �لر�سول على ذلك ..؟؟!!..   ومن ذ� �لذي ين�سر �لإف�ساد 

يف �لأر�ص حتت عنو�ن )فقه �إ�سالمي( �أو )فقه �لأئمة( دون در�ية من فطرة �لله �لتي فطر 

�لنا�ص عليها ،  مع �نحر�ف يف فهم �لن�سو�ص ،  ثم ياأتي �خَلَلف من بعدهم ،  في�سمون 

ذلك �لهر�ء بثو�بت �لأمة ،  ويتناولون ويهددون بالويل و�لثبور وعظائم �لأمور من يقف 

يف وجه �أ�سولهم وتاأ�سيالتهم �لتي ما قال بها �إن�ص غريهم ،  ول �أظن �أحدً� يرتكب هذه 

�لف�سائح �لفكرية ،  ومع هذ� تر�هم يريدون تطبيق �ل�سريعة وبخا�سة يف �ملحاكم ،  فاأي 

�سريعة يريدون ..؟؟!!.. ،  وعلى �أي �سريعة يكون هوؤلء ..؟؟!!..  

�أن يخرج هذ� �جلنون من  �أن ي�سدق  علـــى عاقل  ي�ستحـــيل  باأنه  �سبــق وذكـــرت  لقد 

عاقل ،  فما بالكم برجل من �أئمة �مل�سلمني ،  �أنا �أ�سك يف ن�سبة هذه �لأقاويل �إليهم ،  و�أر�ها 

مد�سو�سة عليهم وعلى �لإ�سالم ،  فال يقول بها �إل �ملجانني . 

لذلك فإنني أرى بأن مناهج األزهر ال يراجعها أحد ،  وال ينظر لتربويتها ومدى تناغمها 

لذلك  االعالم  وسائل  بكل  املعتوهات  تلك  عن  يدافعون  ظلوا  بل   ، أحد  اإلسالم  تعاليم  مع 

عن  يفصحوا  أن  والبد    ، وأساتذته  وجامعته  ومعاهده  األزهر  على  باحَلْجر  أطالب  فإنني 

سبب تدريس هذه اآلراء الفاسدة ،  وعن احتفاظهم بذلك الهطل جياًل بعد جيل مما جعلنا 

معرة وأضحـــوكة أمام من يدينون بالديانات السماوية األخرى والغير سماوية وغير أصحاب 

الديانات ،  وإليكم املزيد الذي أعتبره سببا لطلب احلجر الذي أنا جاد به . 
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بعض األسانيد التى تدعوا إلى طلب احلجر على األزهر فقهيًا
1 - من الفقه املنسوب ألبي حنيفة واملقرر مبناهج األزهر حالًيا :

لتعليل �ملختار( وهو عن  ��سمه )�لختيار  �أزهري كتاب  �لثانية ثانوي  َنة  �ل�سَّ مبنهج 

�لفقه �حلنفي ،  ولقد قاومت �سيخ �لأزهر �حلايل حتى ل يتم تدري�ص هذ� �لكتاب لكن بال 

جدوى ،  حتى �إين قمت برفع دعوى ق�سائية �سده ،  ما ز�لت منظورة �أمام حمكمة جمل�ص 

�لدولة ،  فهذ� �لكتاب يتم به تلويث عقول �لتالميذ ،  كما مت تلويث عقول من �سبقوهم من 

خريجي �لأزهر ،  وحتى يكون �لقارئ على ب�سرية ،  فاإليك بع�ص ما بالكتاب من ماآ�ٍص . 

�ل�سلفية  تريد  �لتي  �ل�سريعة  تكون  كيف  جتد  �لكتاب  ذ�ت  د�خل  �جلنايات  فبكتاب   

تطبيقها ول يعلم �لأز�هرة غريها . 

وتقتل �جلماعة بالو�حد ويقتل �لو�حد باجلماعة �كتفاًء ،  يعني لو �سبعة قتلو� �أحد 

�لرجال يتم قتل �ل�سبعة ،  �أر�أيتم حكمة فقهاء �ل�سلف  ...   �ص417 . 

ول ق�سا�ص يف �لتخنيق و�لتغريق ،  )يعني �إن قام �أحد بتعمد �إغر�قك يف �لنيل �أو 

418 ؛  هل تعلم ملاذ� ،  لأن  خنقك فكتم �أنفا�سك( فال حق لورثتك يف �لق�سا�ص ...  �ص 

يتم  بال�سيف و�خلنجر وما  يتم  فالقتل عندهم    ، �لعادة  َيْقُتل يف  ل  �خلنق و�لغرق مما 

�لقطع به فقط  ... �أر�أيتم �ملهزلة �لفقهية ..؟؟!!..  هل �نتبهتم لها ..؟؟!!..  

ل ي�ساأل من �قت�ص لنف�سه يف جرح فمات �جلاين من �لنزف فال ي�ساأل عن موته ... فهل 

من �لتقوى ترك �لرجل �ملقطوع ينزف حتى ميوت ..؟؟!!.. ،  ثم ينتهي �ل�سادة �لأئمة باأنه 

ل �سيء على �لقاطع لأنه كان يقت�ص لنف�سه ..؟؟!!.. 

ول ق�سا�ص يف �لل�سان ول يف �لّذَكر �إل �أن تقطع �حل�سفة ،  ول ق�سا�ص يف عظم �إل 

ن ،  فاإن قلع ُيقلع ،  و�إن ك�سر يربد بقدره  ...  �ص419 .   �ل�سِّ

َكر  ...   لأن كالهما   فهل تعلمون ملاذ� ر�أى �ملذهب �حلنفي عدم �لق�سا�ص يف �لّل�سان و�لذَّ

،  فهل ترت�سون لأبناء  بال�سبط  �لق�سا�ص  �لقطع يف  ينقب�ص ويتمدد فال ميكن م�ساو�ة 

م�سر در��سة هذ� �لنتاج �لفكري ..؟؟!!..   ور�جع مو�سوع عدم وجود ق�سا�ص يف �جلروح 

وقطع �لأع�ساء بالإ�سالم ،  ور�جع مو�سوع ل �سريعة جُتيز برت �ليد عقوبًة لل�سرقة بهذ� 

�ملوؤلف ،  لأن �لإ�سالم حري�ص على عدم �نت�سار �لعاهات باملجتمعات �ملتح�سرة . 

وبكتاب �لديات بذ�ت �ملرجع يدر�سون للطلبة �لآتي : )�لدية �ملغلظة خم�ص وع�سرون 

بنت خما�ص ومثلها بنت لبون وحقاق وجذ�ع ،  وغري �ملغلظة ع�سرون �بن خما�ص ومثلها 

بنات خما�ص وبنات لبون وحقاق وجذ�ع �أو �ألف دينار �أو ع�سرة �آلف درهم ،   ول جتب 

�لدية من �سيء �آخر(  ...  �ص 427و427 . 
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�أر�أيتم ماذ� يدر�ص �لطلبة بالقرن 21 ،  وهل لحظتم عبارة ) ول جتب �لدية من �سيء 

�آخـر ( ، وللعـلم فامل�سطلحات �لتي مت ذكرها و�لتي قد ل يفهمها �لبع�ص هي من ف�سيلة 

�حليـو�ن كاجلمـال و�خلرفان لكن كل منها لها �سـن عمرية خمتلفة كما هو مذكور . 

ودية �ملر�أة ن�سف ذلك ،  ول تغليظ �إل يف �لإبل ،  ودية �مل�سلم و�لذمي �سو�ء  ... �ص428  

فهل و�سلك �أن دم �ملر�أة وحياتها �أرخ�ص من دم �لرجل وحياته ..؟؟!!..   �أميكن �أن تكون هذه 

�سريعة يريد �لإ�سالجميون تطبيقها ..؟؟!!.. 

مياه  لت�سريف  )مزر�ًبا  ميز�بًا  �أو  )بلكونة(  رو�سـنا  �لعامة  طــريق  �إىل  �أخــرج  ومـــن 

ا( �أو دكانًا ،  فلرجل من ُعر�ص �لنا�ص �أن ينتزعه .  .  �إلــــــــخ  .  �لأمطار( �أو كنيفًا )مرحا�سً

�لقتيل : كل ميت به �أثر �أنه مت قتله ،  فاإذ� ُوجد يف حملة ل ُيعرف قاتله و�دعى وليه 

له يختار منهم خم�سني رجاًل  بينة  ، ول  �أو خطاأ  �أو على بع�سهم عمدً�  �أهلها  �لقتل على 

يحلفون بالله ما قتلناه ، ول علمنا له قاتال ،  ثم ُيق�سى بالدية على �أهل �ملحلة  ...  �ص452 

و�إن كان عدد �ملحلة يقل عن خم�سني كرر بع�سهم �حللف حتى ي�سل �لعدد خلم�سني . 

فهل ر�أيتم كيف �أن 50 رجاًل يق�سمون حتى ل يتم قتل كل �أهل �حلي �لذي ُوجدت به 

�جلثة ،  لكن كل �أهل �حلي يدفعون �لدية حتى بعد �لق�سم  ...   �سباح �خلري يا �أزهر ، ويا 

فقه �حلنفية ، وعلى كل د�ر�ص ،  ولعنة �لله على كل من ل يخل�ص يف عمله بالقرن 21 . 

�ْص  ِبَط وهو ُيَدرِّ ولالأ�سف فاإن جاهل عبد �لنور �ملتخ�س�ص يف �سئون �لدين �لإ�سالمي �سُ

لتعليل  )�لختيار  ��سمه  كتاًبا  �لأزهرية  �لثانوية  �لثالثة  �ل�ُسنَّة  مبنهج  �لأزهريني  للتالميذ 

�ملختار( ، ويف ف�سل �أحكام �ملرتد �لذي يبد�أ من �ص 366 ،  ويذكر يف �ص371 عن �ملرتدة 

من �لإناث ،  ما يلي حرفيًا : ) و�ملرتدة ل ُتقتل ،  وحُتب�ص وُت�سرب يف كل �لأيام حتى ُت�سلم 

�أو ماتت  فاإن حِلقت    ، مالها جائز  ،  وت�سرفها يف  ر  �إن�سان ل �سيء عليه وُيعزَّ قتلها  ولو 

فك�سبها  لورثتها ( . 

فهل لحظت ) وحتب�ص وُت�سرب يف كل �لأيام( ،  وهل تدبرت  ... ) ولو قتلها �إن�سان 

�أبناء �مل�سلمني  �أدمغة  ل �سيء عليه( ..؟؟!!..  ذلك هو �لفقه �ملهزلة هو �لذي يح�سون به 

منذ �أكرث من 1200 �سنة ،  �أل ي�ستحي كل من تقلد من�سبًا بالأزهر منــذ �إنــ�سائه �أن يقــوم 

بتــدري�ص هــذ� �لعــته ..؟؟!!.. ؛  ثــم بعــد ذلك يـ�ستكــون مــن تبعيــتهم للحكــومة ،  �أكــانت 

�حلكــومة هــي �لتــي �أمرتكم بتدري�ص هذ� بالقرن 21 ..؟؟!!.. 



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-58-

2 - تطابق حتريفات �لتور�ة وفقه �لأزهر �لذي يتم تدري�سه :

مدينة  ملحاربة  تتقدمون  وحني    ...  )20  (  :  )  10( �لتثنية  �سفر    ، �لقدمي  �لعهد  يذكر 

فادعوها لل�سلح �أوًل  . )11(  فاإن �أجابتكم لل�سلح و��ست�سلمت لكم ،  فكل �ل�سعب �ل�ساكن فيها 

ي�سبح عبيًد� لكم  ، )12(  و �إن �أبت �ل�سلح وحاربتكم فحا�سروها  )13(  فاذ� �أ�سقطها �لرب 

�إلهكم يف �أيديكم ،  فاقتلو� جميع ذكورها بحد �ل�سيف . 

و�لتنكيل  للقتل  تدعو  �لله  لدين  �ملخالفة  و�لو�سيعة  �لو�سعية  �لن�سو�ص  كل  �إن 

فاحذرو� يا مع�سر �لنا�ص من �لأفكار �لب�سرية �لتي تعنون با�سم �لدين . 

ولالأ�سف فاإن �أغلب �مل�سلمني يحملون يف رءو�سهم مفاهيم تور�تية وتلمودية ويظنون 

باأنها �لإ�سالم و�إليك بع�سًا مما برءو�سنا . 

تذهب �لعقيدة �ليهودية �إىل �أن حو�ء خلقت من �سلع �آدم ،  لتكون �أني�سًا له )�سفر  −

�لتكوين 2 /25-21( . 

من  − ياأكل  �أن  على  �آدم  حر�ست  �إذ  �لإله  مع�سية  يف  ��سا�سيًا  دورً�  لعبت  حو�ء 

�ل�سجرة  )�لتكوين 1/ 27( بينما يقول �لقر�آن باأن �لعا�سي هو �آدم   ...

ُه َفَغَوى ﴾                                                                               ) طه121 (    ى �آَدُم َربَّ ﴿ َوَع�سَ

ي�سبق �لرجل �ملر�أة يف �حلياة ) هوريوت ف- ج ( .  −

�سوت �ملر�أة عورة )كيدو�سيم ع ( .  −

تفكري �ملر�أة منقو�ص )�سبات ل- ج ( .  −

وبجولة �سريعة يف كتاب ) �لختيار لتعليل �ملختار (  يف فقه �أبي حنيفة لل�سف �لثالث 

  ، در��سي  �ل�سموم كمنهج  تلك   ) 338 وما بعدها  ) ب�سفحة  يذكر  �لأزهري جنده  �لثانوي 

حيث يذكر �لكتاب : ) و�إذ� فتح �لإمام بلدة عنوة �إن �ساء ق�سمها بني �لغانني ،  و�إن �ساء �أقر 

�أهلها عليها وو�سع عليهم �جلزية ،  وعلى �أر��سيهم �خلر�ج ،  و�إن �ساء قتل �لأ�سرى ،  �أو 

��سرتقهم ،  �أو تركهم ذمة للم�سلمني ،  ول يفادون باأ�سرى �مل�سلمني ول باملال �إل عند �حلاجة 

و�إذ� �أر�د �لإمام �لعود ومعه مو��ص يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها ،  ويحرق �لأ�سلحة( . 

�لإمام  قتل  عجزو�  فاإن    ، �لإ�سالم  د�ر  �إىل  فيم�سون  �لأ�سارى  �أما   (  340 وب�سفحة 

�لرجال ، وترك �لن�ساء و�ل�سبيان يف �أر�ص م�سيعة حتى ميوتو� جوًعا وعط�ًسا ،  لأننا ل 

نقتلهم للنهي  ...   �إلخ( . 
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ل  �مل�سلمني  باأن  يذكر  �أن  �لفقه �حلنفي  على  �لإرهاب  بفنون  �ملعجزة  �لكتاب  ين�ص  ومل 

ن�سلها  ( وذلك حتى يكرث  يفتحوها  �لتي  �لبلد   ( د�ر �حلرب  يقتلون �حليات و�لعقارب يف 

فيكرث �أذ�ها للكفار .  ) مبا يعني �أنهم يقتلون �لب�سر ول يقتلون �حليات و�لعقارب ( ...!!! . 

�لقر�آن  فقه  فاإليكم    ، �لإ�سالم  مع  ذلك  �ختالف  من  �آكدين  تكونو�  �أن  �أدعوكم  لذلك 

بخ�سو�ص �لأ�سرى �لذي قررت مناهج �ل�سالل بالأزهر قتلهم �أو جعلهم عبيدً� ،  وحرق 

مو��سيهم ،  حيث يقول تعاىل : 

ا َمّنًا  مَّ و� �لَْوَثاَق َفاإِ َقاِب َحتَّى �إَِذ� �أَْثَخنُتُموُهْم َف�ُسدُّ ْرَب �لرِّ ﴿ َفاإِذ� َلِقيُتُم �لَِّذيَن َكَفُرو� َف�سَ

لَِّيْبلَُو  َوَلِكن  ِمْنُهْم  َر  َي�َساُء �للَُّه َلنَت�سَ َوَلْو  َذِلَك  �أَْوَز�َرَها  ْرُب  َع �حْلَ ِفَد�ء َحتَّى َت�سَ ا  َو�إِمَّ َبْعُد 

لَّ �أَْعَماَلُهْم ﴾                          )حممد:4( ُكم ِبَبْع�ٍص َو�لَِّذيَن ُقِتلُو� يِف �َسِبيِل �للَِّه َفَلن ُي�سِ َبْع�سَ

ا َبعُد  ا َمنَّ َفاإَِمّ  ﴿ �أمل يقر�أ �أهل �لفقه �لقدمي و�لأزهريون ذلك �لن�ص �لقر�آين �لذي قرر 

ا ِفَد�آًء﴾ ؛  يعني �إما �أن ُنن على �لأ�سرى فنطلق �سر�حهم ،  و�إما �أن يفتدو� �أنف�سهم منا  َو�إَِمّ

باملال �أو �لبدل ،  �ألي�ص هذ� �ملعنى �لقر�آين عك�ص ما يدر�سه طلبة �لأزهر �لذين ت�سمونهم 

�لإرهاب  فنون  تفاعلو� مبناهجهم يتخرجون علماء يف  �إن  �أظنهم    ، �لتخرج علماء  بعد 

و�لتخلف بال منازع . 

ُكْم َفَمن �َساء َفْلُيوؤِْمن َوَمن �َساء َفْلَيْكُفْر..﴾ )�لكهف:29(   بِّ قُّ ِمن رَّ ويقول تعاىل  : ﴿ َوُقِل �حْلَ

فهل بعـد ذلك من حريـة وليرب�ليـة  ..؟؟!!..  �إن �لله ل يجرب �أحًد� على �لإميان به . 

ويقول تعاىل  : ﴿  َوَقاِتلُوْ� يِف �َسِبيِل �لّلِه �لَِّذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َوَل َتْعَتُدوْ� �إِنَّ �لّلَه َل ُيِحبِّ 

�مْلُْعَتِديَن  ﴾ )�لبقرة:190( ؛  يعني ل نقاتل �إل من يقاتلوننا ويف حدود رد �لعتد�ء فقط ، 

ولي�ص بربرية ما ي�سمونه فتوحات �إ�سالمية على بالد مل تعتِد علينا  ...  مثل �إ�سبانيا . 

بل جتد عندهم من �ملو�سوعات ما يندى له جبني �لب�سرية وي�سمونه �إ�سالمًا وي�سمونها 

كتًبا �سحاًحا ،  فب�سحيح م�سلم جتد عنو�نا يوؤكد �خلروج عن تعاليم و�سماحة �لإ�سالم 

وهو : )باب جو�ز �لإغارة على �لكفار �لذين بلغتهم دعوة �لإ�سالم من غري تقدم �لإعالم 

كانو�  و�أنهم  م�سلم  ما جاء ب�سحيح  بناء على  بال�سيف  �لإ�سالم  �نت�سر  فهل    ، بالإغارة( 

تعاليم  هذه  �أتكون  ..؟؟!!..   وجو�ري   عبيًد�  ويقتادونهم  ويقتلونهم  �لنا�ص  يباغتون 

�لقر�آن ..؟؟!!..  �أياأمر بذلك ر�سول كان ُخلُُقه �لقر�آن ..؟؟!!.. 
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�ل�سلفية  �لفقه �لقدمي �لذي يحميه �لأزهر وتظنه  رحمة بالإ�سالم و�مل�سلمني من ظلم 

�سريعة وما �أر�ها �إل �سريعة �ل�سالل و�لفتنة عن دين �لله �لقومي . 

�أمل يتم حتريف دين �لإ�سالم بو��سطة �لفقه �حلنفي وغريه من فقه �لأئمة ..؟؟!!.. 

نطعن  �لتي  و�لتور�ة  م�سلم  ب�سحيح  جاء  وما  �حلنفي  �لفقه  بني  �لت�سابه  ترون  �أل 

عليها بالتحريف ..؟؟!!.. 

فهــل ي�ستطيع �لرببر فعل �أكرث من هذ� ..؟؟!!..  وملاذ� يدر�ص تالميذنا حالًيا ذلك �لفقــه 

�لرببري ..؟؟!!..   �أهذه هي �سريعة �لله �أم �سريعة �أبي حنيفة �لتي يرعاها �لأزهــر منذ 

�أكرث من �ألف �سنة ويحافظ عليها ،  كما يحافظ �أهل �لتور�ة على مد�سو�ساتهم ..؟؟!!..  

�أمل يعرتف �لأزهر بقوله تعاىل : ﴿ َوَقاِتلُوْ� يِف �َسِبيِل �لّلِه �لَِّذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َوَل َتْعَتُدوْ� 

�إِنَّ �لّلَه َل ُيِحبِّ �مْلُْعَتِديَن ﴾ )�لبقرة:190( ؛  فال يوجد يف �لإ�سالم ما ي�سمى فتوحات �إ�سالمية 

�إل عند �أ�سحاب �خلرف �لفقهي ،  فالقتال بالإ�سالم �ُسرع دفاعًا فقط ومل ُي�سرع هجوًما . 

�إنه  بل    ، �لإ�سالم و�ليهودية  �ل�سغار مبناهج �سالة عن  يتعلمها  �لتي  �لغلظة  وما كل هذه 

يل�سق بالإ�سالم �سوًء� لي�ص به ،  بل �أ�سو�أ من �ليهودية وما عليك �إل �ملقارنة . 

وحيث �ص366 بذ�ت �لكتاب حتت عنو�ن �أحكام �ملرتد ما يلي حرفًيـــا : ) و�إذ� �رتد 

�مل�سلم - و�لعيـــاذ بالله - ُيحبــ�ص ويعر�ص عليه �لإ�سالم وُتك�سف �ُسبهته فاإن �أ�سلم و�إل 

زو�ًل   �أمو�له  ملكه عن  ...  ويزول    ، عليه  �سيء  فال  �لعر�ص  قبل  قاتل  قتــله  فاإن    ، ُقتل 

مر�عيًا ،  يعني يتم تاأميم �أمالكه وقتيًا ،  فاإن �أ�سلم عادت �إىل حالها  ...   ويف �ص 370 

و�إ�سالم �ل�سبي �لعاقل و�رتد�ده �سحيح ويجرب على �لإ�سالم ول يقتل( . 

فهل لحظتم �أن من قتل مرتًد� ل �سيء عليه ..؟؟!!.. ،  وهل لحظتم �أنه يتم �ل�ستيالء 

قتل  حكم  لحظت  وهل    ، ..؟؟!!..  هوؤلء   به  يدين  دين  فاأي    ، ..؟؟!!..  �ملرتد  مال  على 

�ل�سبيان ..؟؟!!.. ،  بل بذ�ت �لكتاب �أن �ملر�أة �ملرتدة ت�سرب حتى تعود لالإ�سالم ،  و�إن 

و�ل�سلفية  و�لإخو�ن  �لأز�هرة  يلعن  ملاذ�  علمت  فقد  لهذ�    ، قاتلها  على  �سيء  فال  ماتت 

�لليرب�لية و�لعلمانية . 

�إنهم ل يقنعون بالقر�آن �لذي جاء رحمة بالنا�ص ،  و�لذي يقول فيه ربنا تبارك وتعاىل 

ب�سورة �آل عمر�ن : 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-61-

َناُت  �ُسوَل َحقٌّ َوَجاءُهُم �لَْبيِّ ﴿  َكْيَف َيْهِدي �لّلُه َقْومًا َكَفُروْ� َبْعَد �إِمَياِنِهْم َو�َسِهُدوْ� �أَنَّ �لرَّ

ا�ِص  امِلِنَي -86- �أُْوَلـِئَك َجَز�آوؤُُهْم �أَنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة �لّلِه َو�مْلاَلآِئَكِة َو�لنَّ َو�لّلُه َل َيْهِدي �لَْقْوَم �لظَّ

ُف َعْنُهُم �لَْعَذ�ُب َوَل ُهْم ُينَظُروَن -88- �إِلَّ �لَِّذيَن َتاُبوْ�  �أَْجَمِعنَي-87- َخاِلِديَن ِفيَها َل ُيَخفَّ

ِحيٌم 89 ﴾ .  َلُحوْ� َفاإِنَّ �لله َغُفوٌر رَّ ِمن َبْعِد َذِلَك َو�أَ�سْ

 فالله يفتح باب توبة �ملرتد حتى قبل �ملوت �لطبيعي ول قتل للمرتد بالقر�آن �أبًد� . 

ورغم �أن جممع �لبحوث �لإ�سالمية �جتمع وقرر باأنه ل قتل على مرتد ،  فاإن �لبحوث 

�لإ�سالمية يف و�ٍد ،  و�ملناهج يف و�دي �إبلي�ص . 

ومما يندى له �حلر خجاًل �أن يكون �ملقرر على طلبة �ل�ُسنَّة �لأوىل ثانوي بالأزهر كتاب 

�لفقه �حلنفي �مل�سمى بالختيار لتعليل �ملختار ،  و�أقطف لكم قطوفًا منه لتعلمو� باأن هذ� 

�لفقه كان �لنا�ص ُتقاد به كالعبيد لتنفيذ �سريعة �لله ،  وهو ما يخالف �لن�سو�ص �لقر�آنية 

�لتي جعلت من �لإن�سان حًر� يف عقيدته فما بالكم يف منهاجه و�سريعته ..؟؟!!..  

�أد�ء  �أد�ء �لزكاة ،  يذكر �لكتاب : ) ومن �متنع عن  158 ف�سل يف �لمتناع عن  ب�سفحة 

�لزكاة �أخذها �لإمام كرها وو�سعها مو�سعها لقوله تعاىل : ﴿ ُخذ ِمن �أَمَوِلِهم ﴾) 103 �لتوبة (   

وهذ� لأن حق �لأخذ كان لالإمام يف �لأمو�ل �لظاهرة و�لباطنة �إىل زمان عثمان ر�سي �لله عنه 

بهذه �لن�سو�ص  ...   �إلخ( . 

فهل �سُنَقاد كالنعاج �إىل �لله ..؟؟!!.. ،  و�إذ� كان هذ� فقههم يف جمع �لزكاة فال عجب �أن 

جتدهم ي�سربونك لتوؤدي �ل�سالة ،  ويقتلون تاركها تكا�ساًل كما يقول فقههم بعد ��ستتابته 

ثالثة �أيام فاإن مل يتب ُيقتل حًد� ،  وُيقتل �أي�سا �إن ترك �لإ�سالم ،  فاأي فقه هذ� ..؟؟!!..  �أل 

ُيعدُّ باأنه  فقه �لعار على �لإ�سالم ..؟؟!!.. 

ويرجم    ، �لإ�سالمية  �لو�سطية  �ساحب  باأنه  يتغنى  �لأزهر  جتد  �أنك  �ملفارقات  ومن 

�ل�سلفية �لتي تتجرب على �ملر�أة بلبا�ص �لنقاب ،  هذ� ما يظهر لنا من �أفو�ههم وما تنطلق به 

�أل�سنتهم ،  فيا ترى ماذ� يدر�سون ..؟؟!!.. وعلى ماذ� يجمعون ..؟؟!!..  وماذ� ي�ستح�سنون 

يف لبا�ص �ملر�أة ..؟؟!!..  هذ� ما يجيبنا عليه ذ�ت �لكتاب �ملقرر على طلبة �ل�سف �لأول 
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�لثانوي �لأزهري حيث �سفحة 64 حتت عنو�ن عورة �لرجل و�ملر�أة ،  حيث تقر�أ فيه ما 

يلي : ) وجميع بدن �حلرة عورة قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم )�حلرة عورة م�ستورة(  ...  

قال : ) �إل وجهها وكفيها ( . 

عورة  �حلرة  باأن  �أبرزو�  لكنهم  و�لكفني  �لوجه  ��ستثناء  ف�سلو�  كيف  ر�أيــت  فهــل 

م�ستورة ،  فهم يغازلون �ل�سلفية وميقتونها يف ذ�ت �لوقت . 

ومن ذ�ت �لكتاب ) �لختيار لتعليل �ملختار ( �ملقرر على طلبة �ل�سف �لثالث �لثانوي 

ة  يف �لطالق بعد  �لأزهري بدًء� من �ص152 عن باب �لعـّدة ،  يذكر �لكتاب �أن عدة �حُلرَّ

�لدخول ثالث حي�سات ،  و�ل�سغرية و�لآي�سة ثالثة �أ�سهر ) لحظ �ل�سغرية �لتي مل حت�ص 

بعد ،  وذلك جلو�ز نكاح �لأطفال �ل�سغار عندهم ( وعدتهن حني �لوفاة هي �أربعة �أ�سهر 

وع�سرة �أيام . 

وِعّدة �لأََمة يف �لطالق حي�ستان ، ويف �ل�سغر و�لإيا�ص �سهر ون�سف ،  وعدتها يف 

�لوفاة �سهر�ن وخم�سة �أيام ،  ول عدة على �لذمية يف طــالق �لذمي ،  وكل ذلك يوؤكد عدم 

فهمهم لدللت ن�سو�ص كتاب �لله . 

ه من �حلمل حتى  ولقد علمنا �أن من بني حكم �لعّدة هو ��ستفر�غ �لرحم و�لتاأكد من خلوِّ

ل تختلط �لأن�ساب . 

مية يرب�أ فورً� بينما  فهل َرِحم �لأََمة يقبل �لرب�ءة من �حلمل بعد حي�ستني ،  وَرِحم �لذِّ

رِحم �حُلّرة ل ي�ستربئ �إل بعد ثالث حي�سات �أو على �لأحرى ثالثة قروء ورحم �ل�سغرية 

ي�ستربئ بعد �سهر ون�سف ..؟؟!!.. ،  هل تعلُّق �حليو�ن �ملنوي �لذكري تختلف مدته برحم 

�حُلّرة عن �لأََمة عن �ل�سغرية عن �لذمية ..؟؟!!.. ،  �أميكن بعد ذلك �أن ي�سرح يل �لقارئ �أن 

�أطلق على هذ� �لفقه باأنه عته فكري . 

�أرجو �لنتباه باأن هوؤلء �لقوم ل يدرون باأن �أ�سا�ص �لإدر�ك �لفقهي �ملنقول عن �لأئمة 

�أن ن�ستظل بنتاجهم  �لأعالم كان يعتمد على عقول ب�سيطة ذ�ت ثقافات ب�سيطة ل ميكن 

�لفكري حتى تاريخه ،  ومهما كان �سندهم �ملزعوم عن �أنه عن �أحاديث يعتربونها �سحيحة  

ة و�لأََمة  ،  لأن �لأرحام تت�ساوى بني �حُلرَّ �أن يكون �ساذً�  فاإن �سحيح �حلديث ل ميكن 

و�لأمة  �حلرة  بني  �لزنى  عقوبة  على  ذلك  قيا�ص  ميكن  ول  كتلك  هذه  فحمل    ، مية  و�لذِّ

ار �لدين .  مه جُتّ لختالف �ل�سو�بط  ...   لكنه بكل �أ�سف فقٌه من�سوٌب لالأئمة ويعظِّ
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3 - ومن فقه �أبو حنيفة عموًما :

 ،  وقد تعلل باأطروحة من �ملرويات 
)1(

�أنه �إذ� ��ستاأجر رجاًل �مر�أة ليزين بها فال حد عليهما

�لتي يتعلق بها �لفقهاء عن عمر بن �خلطاب �أنه حكم باأن ثالثة �أكبا�ص من �لتمر ثالثة مهور 

لرجل و�قع �مر�أة وجــدها فـــي طريقه ، و�أعطاها �إياهم وقام مبا قام ،  وقد �سبق بيانه . 

ُبر زنى �سو�ء كان �ملوطوء ذكر �أو �أنثي �إنا  ول يعترب �لإمام �أبو حنيفة �لوطء يف �لدُّ

 . 
)2(

لو�طا ي�ستحق فاعله �لتعزير  ...  

و�ملالكيون  حنيفة  �أبو  ويرى   ... �لفعـل  تكيــيف  يف  �خــتلفو�  �لفقـــهاء  ولكـــن 

و�ل�سافعيون و�ل�سيعة ، و�لزيديون �أن �لفعل ل يعترب زنا لأن �لزوجة حماًل لوطء �لزوج 

وللزوج �أن ي�ستمتع بها ، ولكنهم يرون �أن �لفعل حمرم وي�ستحق فاعلة عقوبة تعزيرية .  

ي�سمي  �لُدُبـر  فـــي  و�لإتيــان   ، زنا  ي�ســمي  �لُقُبـل  �لإتيـــان يف  �أن  �أبو حنيــفة  وحجــة 

�إىل  يوؤدي  �لزنى  �أن  عن  ف�ساًل  �ملعاين  �ختالف  على  دليل  �لأ�سماء  و�ختالف   ، لو�طًا 

 . 
)3(

�ختالط �لأن�ساب ، وت�سيع �لأولد ولي�ص �لأمر كذلك يف �للو�ط  ...  

وقال �أبو حنيفة �أنه ميكن للرجل �أن يرى كل �بنته �أو �أُُمُه و�بنة �إبنه �أو �إبنته و�خلالة ، 

 .  
)4(

و�لعمة ، وبنت �لأخت ، و�مر�أة �لأب ، و�مر�أة �لإبن عد� �لفرج و�لدبر فقط  ...  

٤- األزهريون من آكلي حلوم البشر نيئًا ) نقد الفقه الشافعى ( :
 ومما تعم به �لبلوى ما ورد بكتاب » �لإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �سجاع «  لالإمام �لأعظم 

�ل�سافعي، وهو �سـرح على منت »غايـة  �ل�سربيني �خلطيب  �أحمد  �لدين حممد بن  �سم�ص 

�لخت�سار « يف �لفقـه على مذهب �لإمام �ل�سافعي ،  يف » ف�سل �لأطعمة « ،  بال�سفحات من 

255 �إىل 257 جتد تف�سيل و�ٍف ملا يحل للم�سـلمني �أكله من حلوم �لب�سر . 

�لثالثة  �ل�ُسنَّة  لطلبة  �ل�سافعي  �لفقه  لتدري�ص  �ملعتمد  �لعمدة  �لكتاب  هو  و�لكتاب 

�لثانوية يف مد�ر�ص �لأزهر �ل�سريف . 

 وقامت د�ر �لتي�سري عام 2007 ،  ومن قبلها د�ر قباء للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع عام 

2004 ،  بطبع �لكتاب يف مدينة �لقاهرة �لعامرة ومت �لن�سر حتت �إ�سر�ف قطاع �ملعاهد 

�لأزهرية يف �لأزهر �ل�سريف ،  و�إليكم ما يتم تلويث �أدمغة طلبة �لأزهر به  ،  ثم يتخرجو� 

بعدها ليقولو� باأنهم علماء . . !! . . 

)1( ر�جع كتاب �ملب�سوط ل�سم�ص �لدين �ل�سرخ�سي �جلزء �لتا�سع �سفحة 58 طبعة د�ر �ملعرفة . 

)2( �لت�سريع �جلنائي �لإ�سالمي مقارنا بالقانون �لو�سعي للدكتور عبد �لقادر عودة . 

)3( �ملرجع �ل�سابق . 

)4( �ملرجع �ل�سابق . 
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» للم�سطر �أكل �آدمي ميت �إذ� مل يجد ميتة غريه كما قيده �ل�سيخان يف �ل�سرح و�لرو�سة .  

لأن حرمة �حلي �أعظم من حرمة �مليت .  و��ستثنى من ذلك ما �إذ� كان �مليت نبيًا فاإنه ل يجوز 

�لأكل منه جزمًا .  فاإن قيل كيف ي�سح هذ� �ل�ستثناء و�لأنبياء �أحياء يف قبورهم ي�سلون كما 

�سحت به �لأحاديث ، �أجيب باأنه يت�سور ذلك من م�سطر وجد ميتة نبي قبل دفنه  . 

  . �لإ�سالم  ل�سرف  منه  �لأكل  فاإنه ل يجوز  كافًر�  �مليت م�سلمًا و�مل�سطر  كان  �إذ�  و�أما 

وحيث جوزنا �أكل ميتة �لآدمي ل يجوز طبخها ،  ول �سيها ،  ملا يف ذلك من هتك حرمته .  

ويتخري يف غريه بني �أكله نيئا وغريه .  

غري  لأنهما   ، و�أكلهما  �مر�أة  �أو   ، �سغرًي�  ولو   ، حربي  وقتل   ، و�أكله  مرتد  قتل  وله   

مع�سومني ، و�إنا حرم قتل �ل�سبي �حلربي ، و�ملر�أة �حلربية ، يف غري �ل�سرورة ، ل 

حلرمتهما ، بل حلق �لغانني .  

 وله قتل �لز�ين �ملحــ�سن ،  و�ملحارب ،  وتارك �ل�سـالة ،  ومن له عليه ق�سا�ص ،  و�إن 

مل ياأذن �لإمام يف �لقتل ،  لأن قتلهم م�ستحق .  و�إنا �عتربو� �إذنه يف غري حال �ل�سرورة 

تاأدبًا معه ،  وحال �ل�سرورة لي�ص فيها رعاية �أدب ،  ثم بعد ذلك ياأكل منه ما ي�ساء . 

وحكــم جمـــانني �أهـــل �حلــرب ،  و�أرقائهــــم  ،  وخنـــثاهم ، ك�سبــيانهم  قــــال �بن عبد �ل�سالم : 

ولو وجد م�سطر �سبيًا مع بالغ حربيني �أكل �لبالغ وكف عن �ل�سبي ، ملا يف �أكله من �سياع �ملال ،  

ولأن �لكفر �حلقيقي �أبلغ من �لكفر �حلكمي ،  ول يجوز قتل ذمي ومعاهد حلرمة قتلهما .  

ويحل قطع جزء من  نف�سه لأكله �إن فقد نحو ميتة ، وكان خوف قطعه �أقل .  ويحرم 

�لبع�ص ل�ستبقاء  فيـــه قطع  ليـــ�ص  لغيـــره  ، لأن قطعه  قطع بع�سه لغريه من �مل�سطرين 

�لكل   نعم ،  �إن كان ذلك �لغري نبيًا مل يحرم ، بل يجب  ويحرم على �مل�سطر �أي�سًا �أن يقطع 

لنف�سه قطعة من حيو�ن مع�سوم ملا مر « .  .  �نتهى  .  

يعني تقطع قطعة من نف�سك وتاأكلها ،  لكن ل تدع �لغري ياأكلو� من قطعتك �لتي قطعتها من 

نف�سك لكن كلها �أنت هنيئًا مريئًا ،  يعني تع�ص فخذك وتاكل جزء منها فلحمها طيب عندهم . 

بهم  �ملنوط  �أولئك  ينتقي  وكيف    ، بالأزهر  للتدري�ص  حمل  �ل�سائه  �لفقه  لذلك  فهل 

طلب  يل  يحق  �أل  ..؟؟!!..  �لطالب  على  لتدري�سها  �ملو�سوعات  �ملناهج  على  �لإ�سر�ف 

�حلجر عليهم ..؟؟!!.. بل على كل �أع�ساء �ملجل�ص �لأعلى لالأزهر �لذين قررو� تدري�ص ذلك 

�لكتاب وغريه بعد موت �ل�سيخ حممد �سيد طنطاوي )يرحمه �لله( ، وتقلد �سيخ �لأزهر 

�حلايل )�أحمد �لطيب( ملن�سبه ؛  بل هذ� بالغ مفتوح للنائب �لعام بطلب �حلجر �حلكومي 
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على �أع�ساء ذلك �ملجل�ص خلطورة فهمهم للدين بينما ينت�سرون بني �لنا�ص على �أنهم علماء 

و�أن ما يقومون بتدري�سه يزعمون باأنه علم �سرعي من�سوب لدين �لإ�سالم . 

وبكتاب �لإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �سجاع �ملقرر على طلبة �ل�ُسنَّة �لثالثة �لثانوي �لأزهري 

هذ� �لعام و�لأعو�م �ل�سابقة بنجاح �ساحق .  حيث ذكر �لكتاب �ملعجزة يف �لفقه و�ل�سريعة : 

�لذكور  • من  �لبالغني  �لكتاب  �أهل  على  �جلزية  نفر�ص  �أن  علينا  يجب  �أنه 

�لأحر�ر)�ص228 ـ230( . 

و�أن �جلزية من دينار �إىل �أربعة دنانري )�ص231( يف �ل�ُسنَّة على كل فرد .  •

 ويجوز �أن ي�سرط عليهم �ل�سيافة ف�ساًل عن مقد�ر �جلزية .   •

و�أن جترى عليهم �أحكام �لإ�سالم )�ص234( ،   •

و�أل تبنى كني�سة يف �لإ�سالم لأن �إحد�ث ذلك مع�سية فال يجوز يف د�ر �لإ�سالم ،   •

فاإن بنو� ذلك ُهدِم   ...  

ول يجوز �إعادة بناء كني�سة قد �نهدمت )�ص235(  ...  •

هو  • و�لغيار    ، �لزنار  و�سد  �لغيار  بلب�ص  �لإ�سالم  ديار  يف  �لكتاب  �أهل  ويعرف 

ما يتم �رتد�وؤه على �أن تتم خياطة جزء من �أماكن غري معتاد �خلياطة بها كلون 

خمالف يتم خياطته على �لكتف مثال لأن عمر ر�سي �لله عنه فعل ذلك .

 ومينعون من ركوب �خليل .   •

ويلجئون �إىل �أ�سيق �لطرق  .   •

ول مي�سون �إل �أفر�د� متفرقني .   •

ول يوقرون يف جمل�ص فيه م�سلم لأن �لله تعاىل �أذلهم ) �ص 236 ـ238( .  •

لهم  • �لقلبي  �مليل  لهم وعدم  �لإ�ساءة  �ملحبة فيجب  �لإ�ساءة تقطع عروق  �أن  ومبا 

وقطع عروق �ملحبة معهم )238( . 

و�أنا �أقول باأنه ل جزية يف �لإ�سالم على �أهل �لكتاب ،  �إنا �جلزية على �لذين كفرو� 

هذ�  لتعلمو�  �لآية  تقر�أو�  �أن  �إل  عليكم  وما    ، �لأر�ص  يف  و�أف�سدو�  �لكتاب  �أوتو�  ممن 

�ملعنى ،  فهناك فرق بني  تعبري ) �أهل �لكتاب ( وتعبري ) �أوتو� �لكتاب ( . 

فيقول �لله عن �لكافرين و�لفا�سقني ممن �أوتو� �لكتاب :
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َم �لّلُه َوَر�ُسولُُه  ُموَن َما َحرَّ ﴿  َقاِتلُوْ� �لَِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن ِبالّلِه َوَل ِبالَْيْوِم �لآِخِر َوَل ُيَحرِّ  

اِغُروَن  ﴾ ْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم �سَ قِّ ِمَن �لَِّذيَن �أُوُتوْ� �لِْكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوْ� �جْلِ َوَل َيِديُنوَن ِديَن �حْلَ

 ) �لتوبة 29 ﴾   

اِدلُو� �أَْهَل �لِْكَتاِب �إِلَّ ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َسُن ....  ﴾  بينما يقول �لله عن �أهل �لكتاب :  ﴿  َوَل جُتَ

) �لعنكبوت 46 (  

و�لأمثلة بهذ� �ل�سدد �أكرث من �أن حُت�سى ،  فهل هذ� فقه ي�سمح باأي تعاي�ص بني �لنا�ص ،  �أل 

يكون �ل�سب و�للعن يف �أهل �لكتاب خمالفًا لقوله تعاىل : ﴿َوُقولُوْ�   ِللنَّا�ِص ُح�سنا ﴾ ..؟؟!!..  

..؟؟!!..   ﴾ �أَح�َسُن  ِهَي  ِباٱلَِّتي  �إِلَّ  �ٱلِكَتِب  �أَهَل  ِدلُوْ�  جُتَ َوَل   ﴿  : تعاىل  لقوله  خمالفًا  يكون  �أل 

وكيف ندعوهم لالإ�سالم ونحن ن�سبهم ونقذفهم ون�سفه عقولهم ونتهاون يف مقد�ساتهم ول 

نعدل بيننا وبينهم ،  فما بال هوؤلء �لفقهاء ل يكادون يفقهون حديثا ..؟؟!!.. 

5 - قطوف من سقطات منسوبة لفقه األئمة:
تقول �ل�سافعية باأنه ميكن للرجل �أن يتزوج �بنته من �لزنى وللمر�أة �أن تتزوج �بنها 

من �لزنى ،  يعني �إن زنت برجل وحملت فولدت ولًد� ،  وكرب هذ� �لولد ،  فيمكن لالأم �أن 

تتزوجه لأنه جاء من �لزنى ،  لأن ماء �لزنى عندهم ) ماء هدر ل يتم به �لتحرمي ( ،  فهل 

بعد هذ� من عار عقلي وف�سيحة فكرية ..؟؟!!.. 

•   . 
)1(

يقول مذهب �ملالكيــة بجو�ز �ســهادة �لأعمى على �لزنى �إذ� حت�س�ص �أج�ساد �لفاعلني

ل ُي�ساأَل من �قت�ص لنف�سه يف جرح فمات �جلاين من �لنزف فال ي�ساأل عن موته ،  فهل  •

من �لتقــوى ترك �لرجل �ملقطوع ينزف حتى ميوت ..؟؟!!.. ،  ثم ينتهي �ل�سادة �لأئمة 

باأنه ل �سيء على �لقاطع ،  لأنه كان يقت�ص لنف�سه!! . 

ل يقتل �مل�سلم �لذي قتل �لكتابي عمًد�  ..!! ..  •

فال  • �ل�سرب  من  ماتت  فاإن  تتوب  �أن  �إىل  با�ستمر�ر  �سربها  يتم  �ملرتدة  �ملر�أة 

ا ،  �أما �لرجل �ملرتد فيقتل بعد  �سيء على �ساربها ،  وي�سرب �ل�سبي �ملرتد �أي�سً

 . 
)2(

�ل�ستتابة وي�سلب ماله منه �إىل قبيل �أن يتم قتله ، فاإن رجع �أعيد �إليه ماله

)1( �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة للجزيري �جلزء �لر�بع . 

)2( �لختيار لتعليل �ملختار . 
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بها  �أََوتتم    ، ل  �أم  �لفاحتـة  من  �أتكون   ) �لرحيم  �لرحمن  �لله  ب�سم   ( �آيـة  يف  �ختلفو� 

�ل�سـالة �أم ل  ..؟؟!!.. ،  ومع هذ� جتـد فقهائنا يقولون لـك باأن �لأئمة �ختلفو� يف �لفروع  . 

من  ل�ٌص  �سرق  فاإن    ، ت�سري  وهي  بع�سها  خلف  �ملتقاطرة  �جلمال  هو  �لقطار  عندهم 

ذلك �لقطار فال يقام عليه �حلـد ،  لأن ذلك �لقطـار لي�ص حُمرزً� ،  فهل ن�سرق قطار �ل�سعيد 

�أم وجـه بحري ،  �أََونحن بحاجة لفقه جديد �أم ل  ..؟؟!!..   ،  �أفيدونا ولكم �خليـار . 

ع �أي �مر�أة �أي رجل ليكون حمرمًا لها ،  وزعمو�  وهم �سدنة ر�ساع �لكبري �أي ُتر�سِ

�أنها كانت تفعله .  ذلك لأم �ملوؤمنني 

�ملعتوهون  و�أن�ساأ  �ل�سود�ء  و�حلبة    ، �لإبل  باأبو�ل  بالتد�وى  قالو�  �لذين  وهم 

�حلبة  يت�سورون  �لذين  �ملاأفونني  جيوب  من  يرتبحو�  كى  �لنبوي  بالطب  �أ�سموه  ما 

 . �ل�سود�ء وحًيا ودينًا 

�أخرج �لبخاري ب�سنده عن عائ�سة �أن ر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �لله قال : » من مات وعليه �سيام 

)1(
وليه« عنه  �سام 

ويوؤيد ذلك �أن مذهب �لإمام �أحمد حيث ��ستحباب �سيام �لويل عن �مليت يف �سوم 

�لنذر فقط دون رم�سان وغريه .  مع �أن �حلديث عام لكل �سيام ،  مما يوؤكد فعاًل �أن 

�لإمام �أحمد مل يكن يرى �سحة �حلديث . 

�مليت  �لويل عن  يريان �سيام  و�أبا حنيفة ل  مالكًا  �لإمامني  �أن  بالذكر  ومن �جلدير 

،  فاحلديث مل ي�سح عندهما  ،  ول عن ق�ساء مل يوؤيده من رم�سان  �أبًد� ، ل عن نذره 

كذلك ، وقد �سرح مالك بذلك ورد �لرو�ية لأن عمل �أهل �ملدينة بخالفها . 

�أر�أيتم كيف يكون �خلالف بحيث ل تعرف حقا من باطل ،  وهل ر�أيتم كيف ي�ستنكر 

�لإمام �بن حنبل ما رو�ه �لبخاري ،  هذ� ف�ساًل عن �أن �لإئمة مالًكا و�أبا حنيفة - وقد 

�سبقا �لبخاري يف �مليالد و�لوفاة - مل  يثبت عندهما هذ� �حلديث ومل يعمال به .  

6 - من قذف يهودًيا �أو ن�سر�نًيا فال حد عليه :

ومن فقه خمالفة كتاب �لله جتد باأن �لقذف و�ل�سب و�للعن لأهل �لكتاب �أمر يتقربون به �إىل �لله 

حدثنا �أبو معاوية و�بن نري عن ه�سام عن �أبيه قال : لي�ص على قاذف �أهل �لذمة حـــد ،  

و�إذ� كــانت �ليهـودية و�لنـ�سر�نية تـحت م�سلـم فلي�ص بينهما مالعنة  ،  ولي�ص على قاذفهما 

 . 
)2(

حد ،  و�إذ� قذف �لرجل �لرجل وله �أم يهودية �أو ن�سر�نية فال حد عليه

)1( �سحيح �لبخاري:30- كتاب �ل�سوم / 42- باب من مات وعليه �سوم ح 1952 وهذ� �حلديث ��ستنكره �لإمام �أحمد ،  كما جاء يف 

كتاب �سري �أعالم �لنبالء لالإمام �حلافظ �لذهبي )ج6�ص10( . 

)2( م�سنف عبد �لر�زق �ل�سنعانى . 
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على  تطاول  حينما  للتع�سب  �آخر  نوذج  تقدمي  �أعاد  ح�سان  �ل�سلفي/حممد  و�ل�سيخ 

 » �لإجنيــل  حتريف   « عنو�ن  حملت  �لتى  �سر�ئطه  �أحد  فى  وقال    ، و�لإجنيل  �مل�سيحيني 

و�ســريط �آخـر حمل عنو�ن » ق�سة �ل�سليب « �إن �لإجنيل كتاب جن�سى ،  حيث ذكر ما يلي : 

) لو قر�أت فقر�ت من م�سمون �لأناجيل لو قر�أتها و�لله �لعظيم ت�ستفرغ فقر�ت جن�سية �أنا 

�أخطر كالم فى كتاب جن�سى موجود فى  �إن زوجتى تقر�أ هذ� �لكالم كالم من  بقيت خايف 

�ل�سوق ( .  مما دفع �أحد �ملحامني �لإ�سالميني �لعاقلني �أن يتربع لريفع دعوى على �ل�سيخ 

�سنة 2007 �تهمه فيها بالإ�ساءة لالإ�سالم قبل �لإ�ساءة للم�سيحية ،  ور�جع ما مت تدوينه بهذ� 

�لكتاب حتت عنو�ن �جلن�ص ومكتوبات �بن �لقّيم و�ل�سافعي بعد ب�سع �سفحات . 

مة مطلقًا ،  ل على ذميني ول على  يرى �لإمامان مالك و�ل�سافعى عدم جو�ز �سهادة �أهل �لذِّ

م�سلمني ،  ويرى �أبو حنيفة جو�ز �سهادتهم على بع�سهم فقط  ...  ) فتاوى د�ر �لفتاء �مل�سرية( 

 . 
)1(

فقد ذهب جمهور �لعلماء �إىل عدم قبول �سهادة غري �مل�سلم على �مل�سلم يف �جلملة

 . 
)2(

ِف ِمْن َذِلَك ُف ِدَيـِة �مْلُ�ْسِلِم ِعْنَد َماِلٍك َو�أَْحَمـَد ،  َو�مْلَْر�أَُة ِمْنُهْم َعَلى �لنِّ�سْ ِدَيُة �لِْكَتـاِبيِّ ِن�سْ

لن جنادلكم �إل بالتي هي �أ�سو�أ . 

و�حلقيقة باأنني �أرى �أن ذلك لي�ص فقها لكنه �أخــالق �لــغجر ، وبــد�وة �لأجـــالف ، ومن 

�إبلي�ص باأخماخ �لفقهاء �لذين ل ي�ستحون خمالفة ن�سو�ص �لقر�آن لذمة �نحطاطهم  دين 

�حل�ساري و�لأخالقي �لذي توؤزه �ل�سياطني . 

فكيف ل ي�سهد �لكتابي على متهم م�سلم قتل �أحد �لنا�ص ..؟؟!!.. •

وكيف ل ي�سهد على زو�ج مت بني م�سلمني وهو حا�سر عقد �لنكاح ..؟؟!!.. •

وكيف نكمم �أفو�ه �لنــا�ص وننــــعهــــم عــــــن �ل�سهادة باحلق ..؟؟!!.. هل قول �لله  •

) �إن بع�ص �لظن �إثم ( كانت للظنون يف �أهل �لإ�سالم فقط ..؟؟!!..

و�أي  • فهم  فاأي   ... �لله  خلــق  ببــاقــي  �ل�ســوء  لتظـــن  �لعـــنان  لك  �للــه  �أطلق  هـــل 

�إ�سالم هذ� ..؟؟!!..  وهل كان توجيه �ل�سباب لهم ف�سيلة ..؟؟!!..  

قد فهمو�  • �أن هوؤلء  �إل  �أرى  ما   . ..؟؟!!..    �لأخالق  بتلك  �أمن �ملجتمعات  �أيكون 

�لإ�سالم خطاأ . 

)1( فتاوى �لإ�سالم �ليوم . 

)2( �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية . 
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ومن اجلدير بالبيان أن األزهر قام بتعديل مقرراته بعد أن متت معارك فكرية بينى  •
وبني األزاهرة على شاشات التليفزيون ، ففى عام 2016 قام بتعديل املقررات مع ثبات 

املناهج كما هى .

و�إليكم رو�بط �سوت و فيديو لتكونو� من �لآكدين باأننا �أ�سو�أ �سفر�ء لدين �لإ�سالم: 

جو�ز �سب غري �مل�سلم وغيبته لأنه ل حرمة له .  •

• http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/00107_001/ . rm
حول م�ساألة �لبقاء يف بالد �لكفر .  •

• http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/13801_138/ . rm
)مو�طن(  • لفظة  من  �لطرق  وت�سايقه  �أ�سيق  �إىل  فا�سطّروهم  على حديث  تاأكيد 

وتاأكيده على �جلزية . 

• http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/61904_619/ . rm
ل يجوز تهنئة �لن�سارى .  •

• http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/56312_563/ . rm
ل يجوز دفن �أو ت�سييع جنازة �أهل �لكتاب يف مقابرهم .  •

• http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/16019_160/ . rm
يجوز لعن �ليهود و�لن�سارى ول يجوز لعن �ل�سيطان .  •

• http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/02312_023/ . rm . 
�حلوينى وبناء �لكنائ�ص وت�سميتها حمفال لل�سرك .  •

• http://www . youtube . com/watch?v=YkEsI0GXAyk
موؤ�مرة �ل�سيعة و�لن�ساري علي م�سر لأبي ��سحاق �حلويني .  •

• http://www . youtube . com/watch?v=FN8I1IeJNj4
كر�هية توظيف غري �مل�سلم وطرده بعد �نتهاء عقده و��ستبد�ل م�سلم به .  •

• http://www . islam-qa . com/ar/ref/137986
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7 - من فقه �أ�ساطني �ل�سلفية )�بن تيمية و�بن �لعثيمني(:

�بن تيمية و�بن �لعثيمني هما �ملرجع �لرئي�سي لل�سلفية �لوهابية ،  و�سر تفوقهم يف 

ا من فقههم يف �لتعامل مع �أهل �لكتاب و�لكافرين : �لغلظة ،  وتعال معي نطالع بع�سً

يقول �بن تيمية : 

وليعلم �أن �ملوؤمن جتب مو�لته و�إن ظلمك و�عتدى عليك و�لكافر جتب معاد�ته و�إن 

 . 
)1(

�أعطاك و�أح�سن �إليك

�لكفار ل ميلكون مالهم ملكًا �سرعًيا ، ول يحق لهم �لت�سرف فيما يف �أيديهم . 

�لغنائم ومل  �أباح لهم  �لله  �إذ� ��ستولو� عليها فغنموها ملكوها �سرعًا لأن  و�مل�سلمون 

   . 
)2(

يبحها لغريهم

�لرزق خملوق �أ�ساًل للموؤمنني لي�ستعينو� به على عبادة �لله . 

من دخـل د�ر حرب بغيـر عقـد �أمان فال علــيه �أن ي�سرق �أمــو�لهـم وي�ستبيحها ، و�أن يقهرهــم 

 ..؟؟!!..  
)3(

باأي طريقة كانت ،  فاأنف�سهم و�أمو�لهم مباحة للم�سلمني �سو�ء �أكانو� مقاتلني �أم ل

مت  ما  كل   (  : يقول  تيمية  �بن  وبتعبري    ، مقد�ساته  و�إهانة  �مل�سلم  غري  �إهانة  وجوب 

 . 
)4(

تعظيمه بالباطل من مكان �أو زمان �أو حجر �أو �سجر يجب ق�سد �إهانته (

ومن فقه �بن تيمية عموًما :

ا من مقتطفات �نحر�ف فقه �بن تيمية : �أ�سوق �إليكم بع�سً

فيما يتعلق مبو�قفه من �أهل بيت �لنبي فاإنه يقول يف ذكره حلروب �لإمام علي بن �أبي 

طالب و�أعد�ئهم �لأمويني : ) وعلي  ر�سي �لله عنه( مل يكن قتاله يوم �جلمل و�سفني باأمر 

من �لنبي و�إنا كان ر�أيًا له ،  وهو �لذي �بتد�أ �أهل �سفني بالقتال ،  وعلي �إنا قاتل �لنا�ص 

 . 
)5(

على طاعته ل على طاعة �لله (

وعن معاوية بن �أبي �سفيان ،  فاإنه يقول : ) مل يكن هناك ملك من �مللوك �أف�سل من 

معاوية ول كان �لنا�ص بعهد ملك من �مللوك �أف�سل من زمن معاوية(  ...  ثم ذكر رو�يتني 

)1( جمموع �لفتاوى ج 28 �ص 118 . 

)2( �جلزء �ل�سابع �ص 34 �ملرجع �ل�سابق . 

)3( ج29 �ص 124 �ملرجع �ل�سابق . 

)4( �جلزء �لأول �ص535 من كتاب �قت�ساء �ل�سر�ط �مل�ستقيم . 

)5( �سائب عبد �حلميد ،  �بن تيمية : حياته : وعقائده  ،  �ص 322  ،  نقال  « عن منهاج �ل�ُسّنة . 
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�لأوىل ت�سف معاوية �أنه فقيه ،  و�لثانية على ل�سان �أبي �لدرد�ء بقوله :  » ما ر�أيت �أحًد� 

 . 
)1(

�أ�سبه �سالة ب�سالة ر�سول �لله من �إمامكم هذ� « ،  يعني معاوية

ومن بني جر�ئم �لإبادة �جلماعية �لتي �أ�سرف عليها وباركها )�سيخ �لإ�سالم( �بن تيمية 

فا�ستحق من �أجلها لقب �ل�سيخ �ملجاهد كانت جمزرة ك�سرو�ن يف جبل لبنان �سد �لقرى 

�ل�سيعية ،  فقد حّر�ص على قتال �مل�سلمني �ل�سيعة ،  ونهب �أمو�لهم و�أ�سر من عا�ص منهم ،  

 . 
)2(

ثم �سكر �سلطان �مل�سلمني �لذي �أذعن لفتو�ه يف ر�سالة طويلة

ناهيك عن فتاو�ه باإذلل �مل�سيحيني ، وهدم كنائ�سهم  ، ومنع �لتعامل معهم ، وقد �سبق 

 . 
)3(

ذكرها

قول �بن تيمية يف �ل�سيعة: 

جمموع  يف  وللخو�رج  و�لن�سارى  لليهود  �ل�سيعة  م�سابهة  يف  �لله(  )يرحمه  قال 

�أي�ساً بني  ،  ويفرق  479 وهو يقوم بالتفريق بني �مل�سلمني  28 �سفحة  �لفتاوى �ملجلد 

�مل�سلمني و�ليهود و�لن�سارى بال در�ية ،  فقال عن �ل�سيعة وهو يكفرهم ما يلي :

ُهْم �أَ�ْسَبُه ِبِهْم ِمْن  اِمَرُة ِمْن �لَْيُهوِد - َفاإِنَّ َما �ل�سَّ يَّ )َوَقْد �أَ�ْسَبُهو� �لَْيُهوَد يِف �أُُموٍر َكِثرَيٍة َل �سِ

ْكِذيِب ِلُكلِّ  ْو َبْطٍن ِبَعْيِنِه َو�لتَّ َماَمِة يِف �َسْخ�ٍص �أَ ُهوَنُهْم يِف َدْعَوى �ْلإِ َناِف : ُي�َسبِّ �سْ �َساِئِر �ْلأَ

َوَتاأِْخرِي  ِعِه  َمَو��سِ َعْن  �لَْكِلِم  ِريِف  حَتْ �أَْو  �ْلأَْهَو�ِء  َباِع  �تِّ َويِف  َيْدُعوَنُه  ِه  َغرْيِ ِبَحقِّ  َجاَء  َمْن 

ِهْم( .  ِرمِي َذَباِئِح َغرْيِ اَلِة �مْلَْغِرِب َوَغرْيِ َذِلَك َوحَتْ �لِْفْطِر َو�سَ

َذِلَك   َوَغرْيِ  ْرِك  �ل�سِّ �مْلُْبَتَدَعِة َويِف  َو�لِْعَباَد�ِت  �لَْب�َسِر  �لُْغلُوِّ يِف  اَرى يِف  �لنَّ�سَ َوُي�ْسِبُهوَن 

َيُم �مْلَُناِفِقنَي  .  اَرى َو�مْلُ�ْسِرِكنَي َعَلى �مْلُ�ْسِلِمنَي َوَهِذِه �سِ َوُهْم ُيَو�لُوَن �لَْيُهوَد َو�لنَّ�سَ

فهل مثل هذ� �لفقه يقال عن �ساحبه باأنه �سيخ �إ�سالم ..؟؟!!..  ومن �لذي يو�يل �ليهود 

ول  يا  �ُسنِّ ل�ست  باأنني  علما  ..؟؟!!..  َنة  �ل�سُّ �أهل  دول  �أم  �ل�سيعة  دولــة  �لآن  و�لنــ�سارى 

ا ،  بل �أترب�أ من كل �لفرق و�ملذ�هب ،  �أذكر ذلك حتى ل يخـــرج �أ�سحاب �لأمر��ص  �سيعيَّ

�أمر��سهم ،  كما يهمني �أن �أذكر باأن لقب ) �سيخ �لإ�سالم ( ل ي�سح ،  ويجب �أن يقال ) �سيخ 

�مل�سلمني ( فالإ�سالم ل �سيخ له ،  لأن هناك فرق بني �لدين و�لتدين . 

َنة ،  ج 6 �ص 222  ، 235 .  )1( �بن تيمية  ،  بكتاب منهاج �ل�سُّ

)2( �ملرجع: كتاب �أخطاء �بن تيمية يف حق ر�سول �لله و�أهل بيته للدكتور/حممود �سيد �سبيح . 

)3( �ملرجع:�جلزء �لأول �ص535 من كتاب �قت�ساء �ل�سر�ط �مل�ستقيم . 
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ِم  حَلْ َغـــ�ْسُل   «  )24  /  5 )ج   - تيميـــة  �بـــن  فتـــاوى  )جممـــوع  يف  تيمــية  �بــن  يقول 

ِبيَحِة ِبْدَعٌة « . �لذَّ

و�لآن كل �لنا�ص تقريبًا يغ�سلون �للحم فهم مبتدعة ..!!..

ويو��سل �بن تيمية �سارحًا ونا�سبًا ذلك للعلماء ) وهذ� ما مل يقل به �أحد(

21 / 522( فما ز�ل �ل�سحابة ر�سي �لله  لكن ��سمع : يقول )جمموع �لفتاوى - )ج 

عنهم على عهد �لنبي ياأخذون �للحم فيطبخونه وياأكلونه بغري غ�سله وكانو� يرون �لدم 

يف �لقدر خطوطًا( ...

قلت ومادخل هذ� بتبديع من غ�سل �للحم ..؟؟!!.. �أنت غريب ..!!..  ثم يو��سل �لتبديع 

قائاًل )جمموع �لفتاوى - )ج 21 / �ص 523( .

و�سكني �لق�ساب يذبح بها وي�سلخ فال حتتاج �إىل غ�سل فاإن غ�سل �ل�سكاكني �لتي يذبح 

بها بدعة( ..!!..

ومل يقل �أحد بتبديع غ�سل �للحم و�ل�سكني قبل �بن تيمية فهذه من �لعو�ئد �لتي �ألأ�سل 

فيها �لإباحة بل غ�سلهما يدخل حتت عموم �لطهارة و�لنظافة . 

ويف �ملذهب �حلنبلي كما يف ز�د �مل�ستقنع - )ج 1 / �ص 251( .. ) �لكلب �إذ� �ساَد ،  �أو 

�ب ،   يد بفمه ،  فال ُبدَّ من غ�ْسل �للحم �لذي �أ�سابه فمه �سبع مر�ت �إحد�ها بالرتُّ �أم�سك �ل�سَّ

ابون ،  وهذ� هو �ملذهب . ( �هـ .  �أو �لأ�سنان ،  �أو �ل�سَّ

ولكن حتى هذه حلقها �بن تيمية فمنع من ذلك كما �سياأتي قال �بن عثيمني )وقال �سيخ 

لَّى �للُه َعَلْيِه و�َسلََّم  �أنه �أمر  ارع لأنه مل َيِرْد عن �لنبيِّ  �سَ �لإ�سالم : �إن هذ� مما َعَفا عنه �ل�سَّ

يد �لذي �ساده ..( �هـ . بَغ�ْسل ما �أ�سابه فم �لكلب من �ل�سَّ

�لــدم  جعـــل  تـــيــمية  �بــن  �أن  �إل  �لكــلـــب  ريـــق  بنجـا�ســــة  �إقــــر�ره  مــــع  حـــتى  �أي  

مطهـــرً� للــكلــب ..!!..  �إنه غر�م عجيب بالدم . 

تيمية  �بن  عند  بدعتان  هما  �لدم  من  �ل�سكني  وغ�سل  �للحم  غ�سل  �أن  هنا  �خلال�سة 

فقط �أما يف دين �لله فهذ�ن �لأمر�ن من �ملندوب �أو �ملباح على �لأقل وعلى هذ� فال يجوز 

لل�سعوديني �أن يد�فعو� كثريً� عن �بن تيمية لأنهم يف �لأخري �سيكونون وفق تر�ثه مبتدعة 

)كالرو�ف�ص و�خلو�رج( . 
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�بن تيميه  :  

�أ�سل �لتكفري بالعامل �لإ�سالمي وناذج من ��ستحالله لقتل �لنا�ص ل�سباب تافهة .

�لنموج �لأول .  . )تكفري وقتل من يجهر بالنية(

» �حلمد لله �جلهر بلفظ �لنية لي�ص م�سروعًا عند �أحد من علماء �مل�سلمني ، ول فعله 

ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ، ول فعله �أحد من خلفائه و�أ�سحابه و�سلف �لأمة و�أئمتها ، ومن �دعى �أن 

ذلك دين �لله ، و�أنه و�جب فاإنه يجب تعريفه �ل�سريعة و��ستتابته من هذ� �لقول ، فاإن �أ�سر 

على ذلك قتل « .  . جمموع �لفتاوى)ج5 �سـ153( . 

�لنموذج �لثاين .  . ) تكفري وقتل من ياأكل �حليات و�لعقارب( . 

» �حلمد لله �أكل �خلبائث  و�أكل �حليات و�لعقارب حر�م باإجماع �مل�سلمني  .  فمن �أكلها 

م�ستحــاًل لــذلك فاإنه ي�ستتاب ، فــاإن تاب و�إل قتل « .  .  جمموع �لفتاوى  .  . )3/ 51( .

�لنموذج �لثالث .  . ) تكفري وقتل تارك �سالة �جلماعة و�جلمعة( . 

»  فاإن �لتعبد برتك �جلمعة و�جلماعة بحيث يرى �أن تركهما �أف�سل من �سهودهما مطلقًا 

كفر يجب �أن ي�ستتاب �ساحبه منه  ، فاإن تاب و�إل قتل « .  . جمموع �لفتاوى .  . )3/ 52(

�لنموذج �لر�بع .  . ) تكفري وقتل من يخالفه يف فهم �ل�سرع( . 

»  فاأما �ل�سرع �ملنزل : فهو ما ثبت عن �لر�سول من �لكتاب و�ل�ُسنَّة ، وهذ� �ل�ســرع يجب 

علــى �لأولني و�لآخرين �تباعه ، و�أف�سل �أولياء �لله �أكملهم �إتباعا  له ، ومــن مل يلتزم هذ� 

�أو جوز لأحد �خلروج عنه فاإنه ي�ستتاب ،  فاإن تاب و�إل قتل «  ...   �أو طعن فيه  �ل�سرع 

جمموع �لفتاوى .  . )3/ 33( .

�لنموذج �خلام�ض .  . ) تكفري وقتل من يقول �أن �لقر�آن خملوق( . 

» ��ستهر عن �أئمة �ل�سلف تكفري من قال : �لقر�آن خملوق ، و�أنه ي�ستتاب  ، فاإن تاب و�إل 

قتل  « .  .  جمموع �لفتاوى .  . )3/ 128(

�لنموذج �ل�ساد�ض .  . ) تكفري وقتل من يتاأخر عن �ل�سالة( . 

»  ول للم�ستاأجر �أن مينع �لأجري من �ل�سالة يف وقتها  ،  ومن �أخرها ل�سناعة �أو �سيد 

�أو خدمة �أ�ستاذ �أو غري ذلك حتى تغيب �ل�سم�ص وجبت عقوبته  ،  بل يجب قتله عند جمهور 

�لعلماء بعد �أن ي�ستتاب « .  . جمموع �لفتاوى .  . )5/ 80( .
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�لنموذج �ل�سابع .  . ) تكفري وقتل من ُيِحّرم �لأجر نظري �لعلم لو كان غنياً(

من  �أحد  يقل  فلم   . للعلماء   قولني  على  ..؟؟!!..  �لغنى   مع  �لرتز�ق  يجوز  وهل    «

�مل�سلمني �أن عمل هذه �لأعمال بغري �أجر ل يجوز ،  ومن قال :  �إن ذلك ل يجوز  ؛  فاإنه 

ي�ستتاب ، فاإن تاب و�إل قتل « .  . جمموع �لفتاوى .  . )5/ 80(

�لنموذج �لثامن .  . ) تكفري وقتل من يقول بقتال �ل�سحابة( . 

�أو تابعي  �لتابعني  �أو  �أو غريهم  �أهل �ل�سفة  �أحدً� من �ل�سحابة  �إن   : » و�أما من قال 

�لتابعني قاتل مع �لكفار �أو قاتلو� �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أو �أ�سحابه �أو �أنهم كانو� ي�ستحلون ذلك ، �أو 

�أنه يجوز ذلك  ،  فهذ� �سال غاٍو  ؛  بل كافر يجب �أن ي�ستتاب من ذلك ، فاإن تاب و�إل قتل «  

جمموع �لفتاوى .  . )2/ 448( . 

 478 ومن عجيب فقه بن تيمية �أنه ذكر  فى جمموع �لفتاوى �ملجلد �لر�بع ع�سر �ص 

ْرِك َلْي�َص  مان�سه ﴿ َوِبالَْو�ِلَدْيِن �إْح�َساًنا ﴾ َفَهَذ� ِفيِه َتْقِييٌد .  َفاإِنَّ �لَْو�ِلَد �إَذ� َدَعا �لَْوَلَد �إىَل �ل�سِّ

ْهُي ِلْلَو�ِلِد ُهَو ِمْن �ْلإِْح�َساِن �إَلْيِه .  َو�إَِذ�  َلُه �أَْن ُيِطيَعُه َبْل َلُه �أَْن َياأُْمَرُه َوَيْنَهاُه َوَهَذ� �ْلأَْمُر َو�لنَّ

َكاَن ُم�ْسِرًكا َجاز ِلْلَوَلِد َقْتلُُه َويِف َكَر�َهِتِه ِنَز�ٌع َبنْيَ �لُْعَلَماِء . 

�أن �لأز�هرة يلقبونه بلقب �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية  ...  فهذ� هو  و�لعجيب �لغريب 

�سيخ �لإ�سالم وهوؤلء هم �لفقهاء . 

ة على تـكفــيـر بن تيـميــة . . . نَّ �تفاق �أعاظم علماء �ل�سُ

لقد طعن علماء ع�سر �بن تيمية ومن جاء بعده من �أتباع �ملذ�هب �لأربعة يف �سخ�سه 

و�أفكاره و�سرحو� ب�سالله . . . و�إليك بع�ص من قالو� فيه :

1 - �ل�سيخ �سفي �لدين �لهندي �لأرموي ) �ملتويف 710 ( ،  وهو متكلم �أ�سعري مدحه 

�ل�سبكي ،  باحث �بن تيمية وملا ناظره ووجده يخرج من �سئ �إىل �سئ قال له : ما �أر�ك 

) �نظر:    . �آخر  �إىل مكان  �أقب�سه من مكان فر  �أن  �أردت  �إل كالع�سفور حيث  يابن تيمية 

طبقات �ل�سافعية �لكربى لل�سبكي:162/9( . 

فيها  ين�سحه  ر�سالة  له  كتب    ،  )  748 �ملتويف   ( �لذهبي  �لدين  �سم�ص  �حلافظ   -  2

بق�سوة ،  جاء فيها: �إىل كم ترى �لقذ�ة يف عني �أخيك وتن�سى �جلذع يف عينك ..؟؟!!.. �إىل 
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كم متدح نف�سك و�سقا�سقك وعبار�تك ،  وتذم �لعلماء وتتبع عور�ت �لنا�ص .. ..؟؟!!.. فهل 

معظم �أتباعك �إل قعيد مربوط خفيف �لعقل ،  �أو عامـــي كــذ�ب بليـــد �لذهن   ...  �أما �آن 

لك �أن ترعوي ،  �أما حان لك �أن تتوب وتنيب .. ..؟؟!!.. )�نظر: تكملة �ل�سيف �ل�سقيل ،  

تاأليف �ل�سيخ حممد �لكوثري وكيل �لأزهر ، �ص190 ،  نقله من خط �بن قا�سي �سبهة( . 

3 - �حلافظ علي بن عبد�لكايف �ل�سبكي ) �ملتويف 756 ( ،  رد على �بن تيمية فيمن رد 

عليه ،  و�ألف فيه كتابًا �أ�سماه : » �سفاء �ل�سقام يف زيارة خري �لأنام « وقد كتــب يف مقدمة 

كتاب له ��سمه : » �لدرة �مل�سيئة يف �لرد على �بن تيمية « ما هذ� لفظه : �أما بعد ،  ملا �أحدث �بن 

تيميه ما �أحدث يف �أ�سول �لعقائد ،  ونق�ص دعائم �لإ�سالم بعد �أن كان م�سترتً� بتبعية �لكتاب 

و�ل�ُسنَّة مظهرً� �أنه د�ع �إىل �حلق هاد �إىل �جلنة ،  فخرج عن �لإتباع �إىل �لإبتد�ع ،  و�سذ عن 

جماعة �مل�سلمني مبخالفة �لإجماع ،  وقال مبا يقت�سي �جل�سمية و�لرتكيب يف �لذ�ت �ملقد�سة  

) �نظر: �لدرة �مل�سيئة ،  �ص6( . 

4- �سهاب �لدين �بن حجر �لع�سقالين ) �ملتويف 852 ( ،  قال يف كتابه : » �لدرر �لكامنة 

يف �أعيان �ملائة �لثامنة « : قام عليه جماعة من �لفقهاء ب�سبب �لفتوى �حلموية وبحثو� 

معه ،  ومنع من �لكالم .  ثم ُذكِر �سجونه ،  وما �أ�سدره �لعلماء عليه من �أحكام .  ) �نظر: 

�لدرر �لكامنة ،  154/1( . 

5 - �سهاب �لدين �بن حجر �لهيتمي ) �ملتويف 973 ( ،  قال يف ترجمة �بن تيمية : » عبد 

خذله �لله ،  و�أ�سله و�أعماه و�أ�سمه و�أذله .  وبذلك �سرح �لأئمة �لذين بينو� ف�ساد �أحو�له 

وكذب �أقو�له   ...   و�حلا�سل �أنه ل يقام لكالمه بل يرمى يف كل وعر وحزن ،  ويعتقد 

فيه �أنه مبــتدع �سال م�سل غــال عامله �لله بعدلــه  و�أجــارنا  من مثل طريقته ،  وعقيدته ،  

وفعــله .  )�نظر : �لفتاوي �حلديثية ،  �ص86( .  وله كتاب حول زيارة �لقرب �لنبوي ،  رد 

فيه على �بن تيمية . 

1350 ( ،  قال يف كتابه » �سو�هد �حلق  « : قد ثبت وحتقق  6 - �لنبهاين ) �ملتويف 

وظهر ظهور �ل�سم�ص يف ر�ئعة �لنهار �أن علماء �ملذ�هب �لأربعة قد �تفقو� عــلى رد بـــدع 

�بن تيمــية ،  ومنهم من طعنو� ب�سحة نقله ،  كما طعنو� بكمال عقله .  )�نظر : �سو�هد 

�حلق ،  �ص791 .  �ألفه عام 1323 وقد �أدى حق �لكالم فيه يف �لرد على بدع �بن تيمية( .  

قال �بن رجب يف حق �بن تيمية كما نقله �بو بكر �حل�سني �لدم�سقي يف كتابه ) دفع 

�سبه من �سبه ومترد ون�سب ذلك �إىل �لإمام �أحمد ( �ص180 . 

»  وكان �ل�سيخ زين �لدين بن رجب �حلنبلي ممن يعتقد كفر �بن تيمية  ،  وله عليه �لرد  

وكان يقول باأعلى �سوته يف بع�ص �ملجال�ص  ،  معذور �ل�سبكي  .  يعني يف تكفريه  «  .
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8 - ومن فقه �بن عثيمني :

 . 
)1(

�إذ� ر�أيت �لن�سر�ين �أغم�ص عيني كر�هة �أن �أرى بعيني عدو �لله

 . 
)2(

يعترب �بن �لعثيمني �أن �لرتحيب بغري �مل�سلم من �مل�سلم ما هو �إل �إذلل للم�سلم لنف�سه

و�إذ� كان �مل�سلم يف خدمة غري �مل�سلم فال يقدم له �ل�ساي مثاًل لياأخذه بيده بل ي�سعه 

 . 
)3(

على �لطاولة ثم مي�سي ول ي�سلمها له يًد� بيد

ول يجوز تعزيتهم ، ول �سهود جنائزهم ،  لأن كل كافر عدو للم�سلمني ،  ومعلوم �أن 

 . 
)4(

�لعدو ل ينبغي �أن يو��سى �أو ي�سجع للم�سي معه ،  ويجوز �أن نقبل تعزيتهم لنا

9 - �جلن�ض ومكتوبات �بن �لقيم و�ل�سافعي :

وللجن�ص ولـع �ســديد فـي فقــه ومكـتوبات �لفقهاء وبخا�سة �لإمام �ل�سيوطي ،  لكن بالبد�ية 

نتناول طبعة حديثة من طبعات كتاب  » رو�سة �ملحبني ونزهة �مل�ستاق « لبن �لقيم .  .  وقد مت 

ن�سر هذ� لالأ�ستاذ/حممود ريا�ص مفتاح �ملحامي مبجلة روز�ليو�سف دون �أي حر�ك من �لأزهر . 

حيث �أكد �لنا�سر فى مقدمة �لكتاب على �لعودة �إىل �ملرجعية �لدينية �ل�سحيحة وهى 

  ، �لثالثة  �سفحته  فى  �لإ�سالمية  �لبحوث  جممع  ت�سريح  و�سع  بل    ، �ل�سريف  �لأزهر 

ويحمل توقيع ف�سيلة �ل�سيخ عادل عبد �لباقي �أمني �ملجمع .  

ونكتفى مبا جاء من رو�يات ب�سفحة و�حدة من �لكتاب �ملذكور كنموذج يبني كيف 

�عتمادهم  �إن  ،  حيث  �ل�سيا�سي  �لإ�سالم  تيار�ت  �إىل  ينتمون  عقليات معظم من  ت�سكلت 

�لأكرب على كتب �بن �لقيم و�بن تيمية . 

�أر�د �جلماع خال يف منزل يف د�ره  �إذ�  قال عبد �لله بن �سالح : كان �لليث بن �سعد 

ودعا بثوب يقال له �لهركان ،  وكان يلب�سه �إذ ذ�ك ،  وكان �إذ� خال فى ذلك �ملنزل ُعلِم �أنه 

ل علىَّ  يريد �أمًر� وكان �إذ� غ�سى �أهله قال : �للهم �سد ىل �أ�سله ،  و�رفع ىل �سدره ،  و�سهِّ

ه ،  وهب ىل ذرية �ساحلة تقاتل فى �سبيلك  ...   قال: وكان  ُمدخله وخَمرجه ،  و�رزقنى لذتَّ

جهورًيا ،  فكان ُي�َسمع ذلك منه .  

)1( جمموع فتاوى ور�سائل �ل�سيخ �لعثيمني ج10 �ص673 . 

)2( ج3 �ص34 �ملرجع �ل�سابق . 

)3( ج3 �ص34 �ملرجع �ل�سابق . 

)4( ج17 �ص351 �ملرجع �ل�سابق . 
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،  قال كان عبد�لله بن  �أبى  ،  قال: حدثنى  وقال �خلر�ئطى: حدثنا عمارة بن وثيمة 

ربيعة من خيار قري�ص �سالًحا وعفًة ،  وكان ذكره ل يرقد فلم يكن ي�سهد لقري�ص خرًي� ول 

�سًر� وكان يتزوج �ملر�أة فال متكث معه �إل �أياًما حتى تهرب �إىل �أهلها ،  فقالت زينــب بنــت 

عــمر بن �أبي �سلـــمة : ما لهن يهربن من �بن عمهن ..؟؟!!..   قيل لها �إنهن ل يطقــنه ،  قالــت 

فما مينعه منى ..؟؟!!..  ،  فاأنا و�لله لعظيمة �خللــق ،  �لكبيــرة �لعجــز ،  �لفخمة �لفرج ،  

قال :  فتزوجها ف�سربت عليه ،  وولدت له �ستة من �لولد . 

فى  يدعو  كان  �أنه  �ملنكدر:  بن  ،  عن حممد  معبد  بن  �سعد عن زهرة  بن  ر�سيد  وقال 

�سالته : �للهم قّو ىل ذكرى ،  فاإن فيه �سالح �أهلى .  

وقال حماد بن زيد عن ه�سام بن ح�سان ،  عن حممد بن �سريين قال: كان لأن�ص بن مالك 

غالم ،  وكان �سيخًا كبريً� ،  فر�فعته �مر�أته �إىل �أن�ص وقالت : ل �أطيقه ،  ففر�ص له عليها 

�ستة فى �ليوم و�لليلة .  

�لرجال  فيحلم  �لرو�يات  هذه  فى  بخيالهم  �جلن�سني  من  �ل�سباب  ي�سرح  ل  وحتى 

يكون  �أن  �ل�سيد�ت  ،  وتتمنى  �ل�سائعة  �لفحولة  ��سرتجاعًا لأجماد   » �لهركان   « بارتد�ء 

لهن حظ زوجة غالم �أن�ص ،  يوؤ�سفنا �أن نوقظهم من �أحالمهم �للذيذة و�ملن�سودة يف ظل 

�لظروف �ل�سيا�سية �ملقبلة �لتي تعد بتحقيق �لكثري من هذه �لأحالم ،  يوؤ�سفنا �أن نقرر �أن 

هذه �لرو�يات تظللها مظلة كبرية من �لكذب ،  لأن �بن �لقيم مل يكن يتحقق من �سحة ما 

يورده من رو�يات بدليل هذه �لرو�ية :  » وقال علي بن عا�سم : حدثنا خالد �حلذ�ء قال : 

»  ملا خلق �لله �آدم وخلق حو�ء قال له : يا �آدم ��سكن �إىل زوجك ،  فقالت له حو�ء : يا �آدم ما 

�أطيب هذ� ،  زدنا منه « .  

وطبقًا  لعلم �حلديث �لذى يدر�سونه وفى تعريفهم لل�سند باأنه » هو ما �سح من �أوله 

حتى منتهاه « .  

فمن �لذى �أخرب خالد �حلذ�ء بر�أى حو�ء فى �جلن�ص وهو مل ي�سهد �أول لقاء بني �آدم 

 . 
)1(

وحو�ء ..؟؟!!..  

يذكر �ل�سافعي بكتاب  » �لأم « �جلزء �خلام�ض �سفحة179:

) فاإذ� كان للرجل �إماء ،  فال باأ�ص  �أن ياأتيهن معاً قبل �أن يغت�سل ،  ولو �أحدث و�سوءً� 

كلما �أر�د �إتيان و�حدة كان �أحب �إيلَّ ملعنيني : �أحدهما �أنه قد روي فيه حديث ،  و�إن كان 

)1( رو�سة �ملحبني ونزهة �مل�ستاقني - لبن �لقيم �جلوزية - د�ر �لفاروق لال�ستثمار�ت �لثقافية - �ص 263 . 
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مما ل يثبت مثله ،  و�لآخر �أنه �أنظف ولي�ص عندي بو�جب عليه ،  و�أحب �إيلَّ لو غ�سل 

كاإتيان    ، بعد و�حدة  مًعا و�حدة  �إتيانهن  �أو  �إتيانها  �بتد�ء  يريد  �لتي  �إتيان  قبل  فرجه 

�لو�حدة مرة بعد مرة ،  و�إن كن حر�ئر فحللنه فكذلك و�إن مل يحللنه مل �أر �أن ياأتي و�حدة 

يف ليلة �لأخرى �لتي يق�سم لها  ...  ( . 

و�أنا �أقول : �أل يعترب هذ� �لكالم من �ل�سافعي وليد �لع�سر �لذي كان فيه ..؟؟!!.. �أمل 

تتجاوز قو�عد وعاد�ت �لنظافة �ل�سخ�سية بزماننا كل ما جاء به �ل�سافعي ..؟؟!!..  كما 

نرى باأن ر�أي �ل�سافعي ل يعرب عن دين ول �سريعة ،  �إنا يعرب عن ��ستح�سان  ...  رُجـــٍل 

ما . . . لفعٍل ما ،  هذ� ف�ساًل عن عدم وجود �إماء للجماع باأيامنا هذه ،  كما �أن �لرجال 

باأيامنا لي�سو� متفرغني لعمليات �جلماع �جلماعية �لتي يذكرها �ل�سافعي بع�سره ، �أر�أيتم 

كم يجني فقهاء ع�سرنا على �لأمة بعدم جتديدهم �لفقه وتقدي�سهم لفقه �لأئمة ..؟؟!!.. 

�أتعفف من جمرد ذكر  �أما �لإمام �ل�سيوطي فله موؤلفات ل تقل قذ�رة عما �سبق و�إين 

�أ�سماء تلك �ملوؤلفات ،  و�أعتقد باأنه تكفي تلك �لأمثلة وعلى من يريد �ملزيد �أن يطلع على 

فقه  يف  �ملختار  لتعليل  �لختيار   « كتاب  �أو    ،  » �لأربعة  �ملذ�هـــب  علـــى  �لفقـــه   « كـــتاب 

�حلنفية « ،  �أو » منت �أبي �سجاع « ،  �أو » �لرو�ص �ملربع يف ز�د �مل�ستقنع « ،  ففيها ما يروي 

�لظماأ وُي�سكر �لعقل من �خلر�فات �لتي ي�سر �لأزهر على عدم تنقيتها ،  �أو جتديدها �أو 

جتديد علم �أ�سول �لفقه . 

�لآخرون بديننا وعقولنا  �لأمة حتى يطعن  �أمثال هذ� من�سوًبا لأئمة  �أل يكفي وجود 

و�أخالقنا ،  و�أنا �آكد باأن ذلك �لفقه و�سيلة من و�سائل تنفري �لنا�ص من دين �لله )�لإ�سالم( ،  

بينما يحر�ص عليه �لفقهاء ويرون �أنه �لفقه �لنموذج �لذي ل فكاك عنه ..!!.. 

�أمل يقر�أ هوؤلء �سيئًا عن حقوق �لإن�سان ،  فكيف يكون فقهنا بديننا �ل�سماوي �أقل �ساأنا 

ورحمة من �إعالن حقوق �لإن�سان �لذي �أعلنته �لأمم �ملتحدة . 

هل ي�سح �أن ن�سمي مثل هذ� �لهطل �سريعة وفقهًا ..؟؟!!.. وهل ي�سح �أن نن�سب هذ� 

�لعته لأئمة �لأمة..؟؟!!.. ل �أظن عاقاًل يقول نعم ،  ول �أظن �سيطانًا من �سياطني �لإن�ص 

يربر تدري�ص هذ� وغريه مما يوؤ�سف له  �أ�سد �لأ�سف . 
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10 - طعن �لأئمة و�لفقهاء بع�سهم ببع�ض :

ولقد طعن �لفقهاء بع�سهم ببع�ص ونالو� كل تنكيل ،  حتى مات �ل�سافعي متاأثًر� ب�سرب 

�ملالكية له ،  و�أ�سبحت م�سـر بلًد� �ُسنًيا بعد �أن كانت �سيعية بالقهـر و�ل�سالح من �لدولة 

�لأيوبيـة مع غلق �لأزهـر �سنو�ت و�سنو�ت .  وما كانو� يبالون بحرمة �ملوت ،  ونطرح 

على �سـبيل �ملثال ما يعتقدونه من وجوب نب�ص قبـور مثبتي �سفات �لله  . 

قال �ل�سبكي : » و�أخذ �خلبو�ساين يف بناء �ل�سريح �ل�سريف ) �سريح �ل�سافعي ( وكان 

�بــن �لكيز�ين رجاًل من �مل�سبهة مدفوًنا عند �ل�سافعي ر�سي �لله عنه فقال �خلبو�ساين : 

ـّديق وزنـديق يف مو�سع و�حـد .  وجعل ينب�ص جثته ويرمي عظامه وعظام  » ل يكون �سِ

 . 
)1(

�ملوتى �لذين حوله من �أتباعه ،  وتع�سبت �مل�سبهة عليهم ،  ومل ُيبال بهم «

�أنف�سهم   ُي�سمون  �لذين  �لبع�ص ومن مر�جعنا نحن  �لبع�ص على  قاله  و�إليك بع�ص مما 

َنة و�جلماعة ،  ففي كتاب تاريخ مدينة �ل�سالم للخطيب �لبغد�دي �ملجلد �خلام�ص  باأهل �ل�سُّ

ع�سر �سفحة 549 ت�سطدم مبا يلي عن �لإمام �لأعظم �أبو حنيفة :

وقال �سفيان �لثوري  : » ما ولد بالإ�سالم مولود �أ�ساأم على �أهل �لإ�سالم منه «  . 

، �سكتو� عن ر�أيه  :  كان مرجئًا  �أبي حنيفة �لنعمان  قال �لبخاري عن �لإمام �لأعظم 

 . 
)2(

وعن حديثه

بن  �لله  عبد  �أبو  وجرحه  عليه  طعن  ممن   :  » �لنتقاء  كتاب   « يف  �لرب  عبد  �بن  قال 

�إ�سماعيل �لبخاري ،  فقال يف كتابه » من �ل�سعفاء و�ملرتوكني « : �أبو حنيفة �لنعمان بن 

ثابت �لكويف ،  قال نعيم بن حماد : �إن يحيى بن �سعيد ومعاذ بن معاذ ،  �سمعا �سفيان 

 . 
)3(

�لثوري يقول : قيل : ��ستتيب �أبو حنيفة من �لكفر مرتني

وقال نعيم عن �لفز�ري : كنت عند �سفيان بن عيينة ،  فجاء نعي �أبي حنيفة ،  فقال : لعنه �لله 

 . 
)4(

كان يهدم �لإ�سالم عروة عروة ،  ما ولد يف �لإ�سالم مولود �أ�سّر منه .  هذ� ما كره �لبخاري

وقال : قال �بن جارود يف كتابه » يف �ل�سعفاء و�ملرتوكني « : �لنعمان �بن ثابت جل 

حديثه وهم وقد �ختلف يف �إ�سالمه .  

)1( طبقات �ل�سبكي 15/7 - 17 حمققة . 

)2( �لتاريخ �لكبري 81/8( )ول يخفى على �أحد �أن �لبخاري وم�سلم مل ياأخذ� عن �أبي حنيفة . 

)3( ذكر ذلك �ي�سا �خلطيب يف تاريخ بغد�د . 

)4( �ملرجع:�لنتقاء يف ف�سائل �لثالثة �لأئمة �لفقهاء، من �ص 149- 150 . 
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وقال : وقد روي عن مالك رحمه �لله �أنه قال يف �أبي حنيفة نحو ما ذكر �سفيان �أنه �سر 

 . 
)1(

مولود ولد يف �لإ�سالم  ،  و�نه لو خرج على هذه �لأمة بال�سيف كان �أهون

 . 
)2(

وقال �لذهبي �سعفه �لن�سائي من جهة حفظه ،  و�بن عدي و�آخرون

وعــند �أحمــد بن حنبل ر�أيه مذمـــومًا ... عن �أحمد بن حنبل �أن �أبا حنيفة ُذِكَر عنده 

فقال : ر�أيه مذموم ،  وبدنه ل يذكر .  وعن حممد بن جابر �ليامي �أنه  قال : �سرق �أبو 

 . 
)3(

حنيفة كتب حماد مني

ر�أي مالك بن �أن�ص فيه  .  .  ذكر �أبو نعيم يف » حلية �لأولياء ،  و�خلطيب يف تاريخه « �أن 

مالك بن �أن�ص ذكر �أبا حنيفة فقال  : كاد �لدين ، ومن كاد �لدين فلي�ص من �أهله .  

 . 
)4(

قال �حمد بن حنبل : ما ر�أي �أبي حنيفة و�لبعر عندي �إل �سو�ء

قال �ل�سافعي :  نظرت يف كتاب لأبي حنيفة يف ع�سرين ومائة ، �أو ثالثني ومائة ورقة ،  

فوجدت فيه ثمانني ورقة يف �لو�سوء و�ل�سالة ،  ووجدت فيه �إما خالفًا لكتاب �لله �أو ل�ُسّنة 

 . 
)5(

ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �أو �ختالف قوًل �أو تناق�سًا �أو خالف قيا�ص

وباجلزء رقم 13 �ص388 : �سفيان �لثوري قال : قال يل حماد بن �أبي �سليمان �أبلغ عني 

�أبا حنيفة �مل�سرك �أنني بريء منه حتى يرجع عن قوله يف �لقر�آن ..!! .   

َنة .  − مالحظة : �سفيان �لثوري من �أعاظم علماء �ل�سُّ

11 - �أبو حنيفة �أخطر من �إبلي�ض :

وبكتاب » تاريخ بغد�د « ج13 �ص 416 : عن مالك بن �أن�ص قال: كانت فتنة �أبي حنيفة 

ع من  �أ�سر على هذه �لأمة من فتنة �إبلي�ص يف �لوجهني جميًعا ،  يف �لإرجاء ،  وما َو�سَ

َنة وموؤلفه من �أعاظم علماء �ل�ُسّنة .   نق�ص �ل�سنن  ... مالحظة :  تاريخ بغد�د من كتب �ل�سُّ

وبكتاب » �ملنخول يف علم �لأ�سول «  لالإمام �لغز�يل ج1 �ص500 يقول : فاأما مالك �بن 

�أن�ص فقد ��سرت�سل على �مل�سالح ��سرت�ساًل جرُه �إىل قتل ثلث �لأمة ل�ست�سالح ُثلثيها..!!.. 

و�أما �أبو حنيفة فقد قّلب �ل�سريعة ظهًر� لبطن ،  و�سو�ص م�سلكها وغري نظامها ؛ ثم يقول: 

ول يخفى ف�ساد مذهبُه يف تف�سيل �ل�سالة . 

)1( �ملرجع �ل�سابق .  ورو�ه �خلطيب �لبغد�دي كذلك عن �لأوز�عي وحماد ومالك . )يف تاريخ بغد�دج42-415/13( . 

)2( �ملرجع: �لكامل 5/7-12  ...   وتاريخ بغد�د 45/13 -451 . 

)3( �جلرح و�لتعديل 45/8 . 

)4( تاريخ بغد�د 439/13 . 

)5( حلية �لولياء 31/1 ،  ويوجد ذ�ت �لقول بذ�ت �ملرجع ج9 �ص103 . 
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مالحظة : �لغز�يل من �أعاظم علماء �ل�ُسّنة .   −

وبكتاب » تذكرة �حلفاظ للذهبي « ج3 يقول �أبي حامت �حلنبلي : من مل يكن حنبليًا 

لي�ص مب�سلم . 

وبكتاب » تاريخ بغد�د  «  للخطيب �لبغــــد�دي ج13 �ص401 : يــو�سف بن �أ�سباط يقول : 

قــال �أبــو حنيفــة لو �أدركني ر�ســــول �للــه ملسو هيلع هللا ىلص و�أدركته لأخذ بكثري من قويل .. قال : و�سمعت 

�أبا �إ�سحاق يقول :  كان �أبو حنيفة يجيئه �ل�سيء عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فيخالفه �إىل غريه ..!!! . 

: �ساألت �بو حنيفة يومًا عن  �لفز�ري قال  �إ�سحاق  �أبو   : �لكتاب ج13 �ص401  وبذ�ت 

م�ساألة ،  قال : فاأجاب فيها ،  قال : فقلت له �إن هذ� يروى عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه كذ� وكذ� فقال : 

حك هذ� بذنب خنزير ،  يعني �حلديث �لقويل عن ر�سول �لله . 

�أبا  حدثنا   : يقول  عا�سم  بن  علي  عن   : �ص402  ج13  �لبغد�دي  للخطيب  �لكتاب  وبذ�ت 

حنيفة بحديث عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  فقال : ل �آخذ به .. فقلت : عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  فقال : ل �آخذ به ..!!.. 

» تاريخ بغد�د «  ج13 �ص404: حدثنا عبد �لو�رث قال: كنت مبكة وبها �أبو حنيفة 

فاأتيته وعنده نفر ف�ساأله رجل عن م�ساألة فاأجاب فيها ،  فقال له �لرجل : فما رو�ية عن عمر 

بن �خلطاب ..؟؟!!.. قال : ذ�ك قول �سيطان ..!!..  ثم �ن�سحب �لرجل وقال : هذ� جمل�ص 

ل �أعود فيه �أبًد� .  

» تاريخ بغد�د « ج13 �ص405 :  عن �سفيان بن عيينة قال : ما ر�أيت �أجر�أ على �لله من 

�أبي حنيفة ..!!.. 

�لكائنات « ملحمود خطاب  » �إحتاف  �أخطر ما قيل يف حق �لأئمة مدونًا بكتاب  ولعل 

ومالك   حنيفة   �أبو  قال  وبه    ، �جلهة  معتقد  بكفر  �سرح  �لعر�قي  �لإمام  �إن   «  : �ل�سبكي 

 . 
)1(

و�ل�سافعي  و�أبو �حل�سن �لأ�سعري و�لباقالين

» تاريخ بغد�د « ج13 �ص407: �سمعت يو�سف بن �أ�سباط يقول رد �أبو حنيفة على ر�سول 

�لله ملسو هيلع هللا ىلص �أربعمــائة حديث �أو �أكرث ، وكان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرع بني ن�سائه �إذ� �أر�د �أن يخرج يف 

�سفر ،  و�أقرع �أ�سحابه ،  وقال �أبو حنيفة : �لقرعة قمارً� ..!!.. �ألي�ص هذ� �تهاًما للنبي )�ص9 

ملسو هيلع هللا ىلص و�أدركته لأخذ بكثري من  �لنــبي  �أدركني  لــو   : �أبو حنـــيفة  ..؟؟!!.. وقـــال  �أنه مقــامـــر 

قويل  ..؟؟!!..  وهل �لدين �إل �لر�أي �حل�سن ..؟؟!!.. 

)1( ر�جع �لتنبيه و�لرد نقاًل عن �سرح �مل�سكاة ج2 �ص137 . 
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�أبو حنيفة ل يتقي �هلل :

�أبا عو�نة فقلت له :  �أتيــت  » تاريخ بغــد�د « ج13 �ص408: قــال بــ�سر بن �ل�ســري : 

بلغني �أن عندك كتابًا لأبي حنيفة �أخرجه ،  فقال : يا بني ذكرتني ،  فقام �إىل �سندوق 

له فا�ستخرج كتابًا فقطعه قطعة ؛ قطعة فرمى به .  ثم يروي ق�سة حدثت �أمامه مع �أبي 

حنيفة ،  فقال لأبي حنيفة : �أل تتقي �لله ..؟؟!!..  

تاريخ بغد�د ج13 �ص378: عن وكيع قال �جتمع �سفيان �لثوري ، و�سريك و�حل�سن 

بن �سالح ، و�بن �أبي ليلى . . فبعثو� �إىل �أبي حنيفة ،  فاأتاهم ،  فقالو� له ما تقول يف رجل 

قتل �أباه ، ونكح �أمه ، و�سرب �خلمر ، يف ر�أ�ص �أبيه :   فقال �أبو حنيفة : موؤمنًا ..!!.. فقال 

له �بن �أبي ليلى : ل قبلت لك �سهادة �أبدً� ،  وقال له �سفيان �لثوري : ل كلمتك �أبًد� ،  وقال 

له �سريك : لو كان يل من �لأمر �سيء ل�سربت عنقك ،  وقال له �حل�سن بن �سالح : وجهي 

من وجهك حر�م �أن �أنظر �إىل وجهك �أبًد� . 

وبكتــاب :  » �لعــلل ومعــرفـــة �لرجــال « ج3 �ص239: وعـــن �سفـيــان �لثــوري قــــال :  

)  ��ستتاب �أ�سحاب �أبي حنيفــة �أبا حنيفــة مــرتني �أو ثالثـــًا( وكان �سفيان �سديد �لقول يف 

�لإرجاء و�لرد عليهم  ...  �إمام من �أئمتهم ��ستتابوه عدة مر�ت ..!! . 

وكان �لأوز�عي يقول : �إّنا ل ننقم على �أبي حنيفة �أنه ر�أى ،  ُكلنا َيرى ،  ولكننا ننقم 

عليه �إنه َيجيئه �حلديث عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فُيخالفه �إىل غريه ..!!.. �ألي�ص هذ� حقًد� على نبي 

�لإ�سالم ..؟؟!!..  

وعنــدما جـــاء خرب موت �أبي حنيفة �لنعمان ،  قال �سفيان �لثــوري : �حلمد لله ،  كان 

�أبا  يعني   ( منه  �أ�سـاأم  �لإ�سـالم  يف  ولد  ما    ، عروة  عـــروة  �لإ�ســالم  ينقــ�ص  حنيفـة  �أبو 

  ..  مبارك عليكم فقه �لإمام .  
)1(

حنيفة (

�أبو حنيفة دجال :

» تــاريخ بغــد�د « ج13 �ص415: حدثنا حممد بن �إ�سماعيل �لبخاري قال : قلت ملحمد 

بن م�سلمة ما لر�أي �لنعمان دخل �لبلد�ن كلها �إل �ملدينة ..؟؟!!..   قال : �إن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص 

قال : ل يدخلها �لدجال ول �لطاعون وهو دجال من �لدجاجلة ،  يق�سد �أبا حنيفة �لنعمان/ 

حدثني �حل�سن بن �ل�سباح حدثنا �إ�سحاق بن �إبر�هيم �حلنيني قال : قال مالك : ما ولد يف 

�لإ�سالم مولود �أ�سر على �أهل �لإ�سالم من �أبي حنيفة . 

)1( �ملرجع: �ل�سغري للبخاري ج2 �ص100 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-83-

أخلّمار أفضل من احلنفية )اخّلمار يعني مدمن اخلمر(:
» تاريخ بغد�د « ج13 �ص417: �سمعت �سريكا يقول : لأن يكون يف كل حي من �لأحياء 

ار خري من �أن يكون فيه رجل من �أ�سحاب �أبي حنيفة ..!!.. وقال �سريكًا : لو �أن يف كل ربع  َخمَّ

اًر� يبيع �خلمر ؛ كان خري� ً من �أن يكون فيه من يقول بقول �أبي حنيفة .  من �أرباع �لكوفة خمَّ

حدثنـا �سـالم بن �أبي مطيـع قال  : كان �أيوب قاعًد� يف �مل�سجد �حلـر�م فر�آه �أبو حنيفة 

فاأقبل نحـوه ،  فلما ر�آه �أيوب قد �أقبل نحـوه ،  قال لأ�سحابــه : قــومو� ل يعــرنا ِبجـَربه 

) ل يعدينا بجربه (  قومو� ،  فقامو� فتفرقو� ،  وقال �ُسـريك : �إنا كان �أبو حنيفة جرًبا . 

�أبو حنيفة يتعمد هدم �لإ�سالم ومل يولد �أ�ساأم منه على �لإ�سالم :

» تاريخ بغد�د « ج13 �ص 418: قال �لأوز�عي: عمد �أبو حنيفة �إىل عرى �لإ�سالم فنق�سها 

عروة عروة . . .  عندما و�سل خرب موت �أبي حنيفة ،  قال �سفيان �لثوري : �حلمد لله �لذي 

�أر�ح �مل�سلمني منه ،  لقد كان ينق�ص ُعرى �لإ�سالم ُعروة ُعروة ،  ما ولد يف �لإ�سالم مولود 

�أ�ساأم على �أهل �لإ�سالم منه ،  وقال �ل�سافعي: لي�ص �أ�سر على �لإ�سالم من �أبي حنيفة . 

» تاريخ بغد�د « ج13 �ص420: قال �لأوز�عي و�سفيان �لثوري : ما ولد يف �لإ�سالم 

مولود �أ�ساأم عليهم من �أبي حنيفة ،  وقال : �ل�سافعي �سّر عليهم ِمن �أبي حنيفة .  

�أبو حنيفة يهودي و�إمام كفر :

» تاريخ بغد�د « ج13 �ص441: ُذكر ��سم �أبي حنيفة �أمام بن �أبي �سيبة فقال : �أر�ه كان 

يهوديًا .. !! ،  �أل تعجب من قوم يتبعون مبتدعة هدمو� �لإ�سالم وبعد ذلك يقولون ناأخذ 

َنة من ر�سول �لله ..؟؟!!.. ،  علي بن جرير قال : كنت يف �لكوفة فقدمت �لب�سرة وبها  �ل�سُّ

�بن �ملبارك فقال يل : كيف تركت �لنا�ص ..؟؟!!..   قال :  قلت : تركت بالكوفة قومــا يزعمــون 

�أن �أبــا حنيفة �أعلم من ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ،  قال :  ُكفر ،  قلت : �تخذوك يف �لكفر �إماًما . 

» تاريخ بغد�د « ج13 �ص394 : �سمعت �أبا بكر بن �أبي د�ود �ل�سج�ستاين يوًما وهو 

يقول لأ�سحابه : ما تقولون يف م�ساألة �تفق عليها مالك و�أ�سحابه ،  و�ل�سافعي و�أ�سحابه 

  ، و�لأوز�عي و�أ�سحابه ،  و�حل�سن بن �سالح و�أ�سحابه ،  و�سفيان �لثوري و�أ�سحابه 

و�أحــمد بن حنــبل و�أ�سحـــابه ..؟؟!!..   فقالو� له : يا �أبا بكر ،  ل تكون م�ساألة �أ�سح من 

هذه ،  فقال: هوؤلء كلهم �تفقو� على ت�سليل �أبي حنيفة . 
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يقول �بن عبد �لرب : » وممن طعن باأ بي حنيفة وجرحه حممد بن �إ�سماعيل �لبخاري ،  

فقال يف كتابه عن �ل�سعفاء و�ملرتوكني : �أبو حنيفة �لنعماين بن ثابت �لكويف ،  قال نعيم 

بن حماد : حدثنا يحيى بن �سعيد  ...  �سمعنا �سفيان �لثوري يقول : ��ستتيب �أبو حنيفة 

من �لكفر مرتني ،  وقال نعيم �لفز�ري : كنت عند �سفيان بن عيينة ،  فجاء نعي �أبي حنيفة 

فقال : كان يهدم �لإ�سالم عروة عروة ،  وما ولد يف �لإ�سالم مولود �سر منه .  

وعابه قوم يف �إنكاره �مل�سح على �خلفني يف �حل�سر و�ل�سفر ،  ويف كالمه يف علي ، 

 . 
)1(

وعثمان ،  ويف فتياه باإتيان �لن�ساء يف �لأعجاز

 . 
)2(

ومل ي�سلم �أبو حنيفة من �لتكفري يف هذ� �لع�سر ،  فقد كفره زعيم �ل�سلفية يف م�سر حامد �لفقهي

و�أخرًي� �أقول باأنه ما �سلم �أحد يف هذه �لأمة من �أحد ،  فعليك بخا�سة نف�سك ،  وتدبر 

�أمرك بنف�سك ،  فلرمبا �تبعت من تظنه �سديقًا فيكون زنديقًا ،  ول حول ول قوة �إل بالله ، 

ورحم �لله �أبا حنيفة فقد كان جمتهًد� يا ليت �لأمة كلها تعمل مثل ما جاهد وكافح ،  وياليتني 

�أ�سلم من �أل�سنة �لنا�ص حني ي�سل كتابي لأيديهم . 

12 - �لإمام مالك وحمنته مع خمالفيه :

�أن جعفُر بن �سليمان و�ىل �ملدينة �سرب مالكًا بال�سياط ،  و�أن يده  وكانت حمنة مالك 

مدت حتى �نخلعت من كتفه ،  وقيل �نه �سرب ثالثني �سوطًا ،  وقيل نيفا وثالثني ،  ويقال :  

�ستني ،  ويقال �سبعني �سوطًا ،  وقيل نيفًا و�سبعني �سوطًا ،  وقيل مائة �سوط . 

رب �سوطًا قال : �للهم �غفر لهم فاإنهم ل يعلمون ويذكر  وقد روى �أن �لمام مالك كلما �سُ

�لإمام �لذهبي يف �سري �أعالم �لنبالء �أنه بعد �سرب �لإمام مالك �أمر جعفر بن �سليمان �أن 

رب - مالك - ُحلق وُحمل على بعري « ،  فقيل له :  يطاف به يف �ملدينة ،  فيقول : » ملا �سُ

ناد على نف�سك ،  فقـــال : » �أل مــــن عــرفني فقد عرفني ومن مل يعرفني فاأنا مالك بن �أن�ص ،  

�أقـــول : طالق �ملكره لي�ص ب�سيء « ،  فبلغ ذلك جعفر بن �سليمان �لأمري فقال : » �أدركوه ،  

�أنزلوه « وحمل مغ�سًيا عليه �إىل بيته . 

 وقيل �أن �آثار �ل�سياط يف ظهره ،  قد �سرحته ت�سريًحا ، و�نهم مدو� يديه بني �لعقابني 

فتم�سكهما ومتنعهما من �حلركة( حتى    ، �ل�سرب  �ليد�ن عند  فيها  �آلة تو�سع   : ) وهى 

�نخلعت كتفه ، حتى ما كان ي�ستطيع �أن ي�سوي رد�ءه وقيل �نه ��ستمر بعد �ل�سرب مطابق 

�ليدين ،  ل ي�ستطيع �أن يرفعهما . 

فهذ� من ف�سل �ختالف �سلفنا �ل�سالح مع بع�سه �لبع�ص . 

)1( جامع بيان �لعلم ج2 �ص1115 . 

)2( ر�جع �سر تاأخر �لعرب و�مل�سلمني ملحمد �لغز�يل �ص53 . 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-85-

مناذج إضافية من مخبوالت الفقه السلفى
أواًل : فقدان قواعد األخالق بالفقه املعتمد من الفقهاء واألئمة :

كثري مما ي�سمونه �سريعة �لله من فقه �لفقهاء قد �نفلت عقاله عن قو�عد �لأخالق فبات 

�لفقه �لإ�سالمي بعيد�ً عن قو�عد �لأخالق و�لرتبية.... بل  ويدل على �خلرق �لعقلي �أي�ساً 

فنقلوه  �لفقهاء  �إدر�كهم من  منا�سرين ممن تخّرب  له  ، ومع هذ� وجد  مناهجه  يف بع�ص 

�لفقه ��سمه  �لدينية ، وهذ�  ، بل وقامو� بتدري�سه باملعاهد  بعد جيل  وحافظو� عليه جيالً 

�لفقه على �ملذ�هب �لأربعة  وبع�ص كتب �لفقه �لتي يعتربونها مناهج در��سية ..... و�إليك 

�أيها �لقارئ �لكرمي قطوفاً من �نعد�م �أخالق ذلك �لفقه يف   فهم �ل�سلف لدين �لله  فيما يلي:

�ملالكية  فقه   ( فقرية  كانت  ولو  �ملتوفاة   لزوجته  كفن  �سر�ء  على  �لزوج  ُيجرب  ل   .1

و�حلنابلة ( ..  �ألي�ص هذ� منافياً للرجولة و�لأخالق ..؟؟!!..  وكيف ميكن تدري�ص ذلك للطلبة.

2. ل حد على �لزوج  �لذي يقوم مب�ساجعة جثة زوجته �ملتوفاة حديثاً فيما ي�سمى 

) م�ساجعة �لود�ع ( ، كما ل حتد �ملر�أة �لتي تقوم با�ستدخال ع�سو لذكر ميت يف فرجها  

�ملغني     - 1415هـ   �لفكر  د�ر  ط   /  638 �ص   /  2 ج   / لل�سربيني  �لإقناع    - )�لبلقيني 

لعبد�لله بن قد�مة / ج 10 / �ص 152 / ط د�ر �لكتاب �لعربي - حا�سية �لد�سوقي / ج4 

/ �ص 314 / ط د�ر �لفكر.(.

3. لي�ص على �لزوج �أجر طبيب ول نفقة عالج لزوجته �ملري�سة . . . ) جميع �أئمة �لفقه 

على �ملذ�هب �لأربعة بكتاب �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة ( .

�ل�ساي ول  �أن ت�سرب  �لفاكهة ول �حللوى ول  �أن يطعم زوجته  �لزوج  4. لي�ص على 

�لقهوة ) �لفقهاء �لأربعة عد� �ل�سافعي �لذي قال بجو�ز �أن تاأكل �لفاكهة �أو ت�سرب �ل�ساي 

�إن كانت معتادة على ذلك ببيت �أبيها ( .

5. للزوج منع زوجته من �إر�ساع �بنها �لر�سيع من زو�ج �سابق لأن �لر�ساعة تقّذرها 

من  منعها  وله   ...) �حلنفية  فقه   ( وحده  به  ي�ستاأثر  �أن  يجب  �لذي  جمالها  على  وتوؤثر 

تربيته ومنعه من �أن يقيم معهما ولو كان �سغري�ً ل يعرف معنى �جلماع .

 ) و�أ�سقائها  و�أمها  �أبيها   ( لزوجته  �لزوجة  �أهل  لزيارة  حدود�ً  ي�سع  �أن  للزوج   .6

فيمكن �أن يزوروها مرة و�حدة بالأ�سبوع ولالأقارب مرة و�حدة بال�ُسنَّة ) �ملذهب �حلنفي 
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�ص175 من كتاب �لختيار لتعليل �ملختار وهو من مناهج �لتدري�ص بالأزهر �لذي ي�سر 

�لأزهر على تدري�سه وكاأنه ل يوجد فقه على �ملذهب �حلنفي �إل بذلك �لكتاب �ملاأفون ( .

7. يذكر  �ملذهب �حلنفي �أنه �إذ� تزوج رجل بامر�أة وغاب عنها �سنتني ، فاأتاها خرب 

وفاته ، فاعتدت منه ، ثم تزوجت باآخر ، و�أتت من �لزوج �لثاين باأولد ..... ثم ظهر �لزوج 

�لأول فجاأة ، فاإن �لأولد ُيلحقون بالأول ... وُينتفون من �لثاين ... وُتطلَّق �لزوجة من 

�لثاين ، وترجع �إىل �لأول.)كتاب �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة(.

8. �أق�سى مدة حلمل �ملر�أة على �ملذ�هب �لأربعة هي �أربع �سنو�ت عد� �أبو حنيفة �لذي 

قال باأنها �سنتني .... بينما قال مالك باأن متتد مدة �حلمل ل�سبع �سنو�ت .... بل وذكر باأنه 

ل حد لأق�سى مدة للحمل .... فيمكن للزوجة �أن حتمل وتلد  يف �أي وقت ت�ساء ويف �أي عام 

يكون وت�سمى �بنها با�سم زوجها �أو �أرملها �أو مطلقها ...  )كتاب �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة(.

9. يجوز تزويج �ل�سغرية ولو كانت باملهد .... ويجوز تزويج �ل�سغرية عموماً  لكن ل 

يطاأها زوجها �إل �أن تتحمل �لوطء فاإذ� كانت �سمينة تتحمل �لوطء فيجوز وطء �ل�سغرية 

)بن بطال يف فتح �لباري و�لفقه على �ملذ�هب �لأربعة( .

10. ولو ��ستاأجر �مر�أة ليزين بها وزنى بها ، �أو وطاأ �أجنبية فيما دون �لفرج ، �أو لط فال 

حد عليه ويعزر .. �سفحة 250.... و�لزنا يف د�ر �حلرب و�لبغي ل يوجب �حلد �سفحة 252 من 

كتاب �لختيار لتعليل �ملختار ) �جلزء �لثالث (  وهو منهج در��سي  على طلبة ثانوي �أزهري ( .

11. و�إن حملت �مر�أة ل زوج لها ول �سيد مل حتد )مبجرد ذلك( �حلمل ول يجب �أن 

152من  ...... �سفحة  �لفاح�سة وذلك منهي عنه  �إ�ساعة  ذلك  �سوؤ�لها عن  ، لأن يف  ُت�ساأل 

كتاب �لرو�ص �ملربع يف ز�د �مل�ستقنع وهو كتاب منهجي للدر��سة بالأزهر ..

12. من قتل قتيالً فله �سلبه....و�أ�سالب �لقتيل هي كل ما على حلمه وما معه �أي يرتكه عرياناً 

يف �ل�سحر�ء وذكر �لفقه �ل�سافعي يفقهه �لذي يدر�سونه لل�سباب باأن �ل�سلب هو مالب�ص �ملقتول 

�ل�سافعية  فقه   .... معه  �لتي  ونقوده   ، و�للجام  و�ل�سرج  ومركوبه   ، �أ�سبعه  يف  خو�مت  و�أي 

�ص217 من كتاب �لإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �سجاع ... وهو كتاب منهجي للدر��سة بالأزهر ..

13. وكفاية �سر �لكافر �أن يقوم �مل�سلم بفقاأ عني �لكافر ، �أو يقطع يديه ورجليه ، وكذ� 

لو �أ�سره ، �أو قطع يديه �أو رجليه ، وكذ� لو قطع يد�ً ورجالً .... ول �سلب له �إن قتل كافر�ً 

نائماً �أو �أ�سري�ً........ �ص218.
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14. لالإمام حق قتل �لأ�سرى .... و�إذ� �أر�د �لعود ومعه مو��سي يعجز عن نقلها ذبحها 

وحرقها وحرق �لأ�سلحة ... وي�سري �لأ�سرى لد�ر �لإ�سالم �سري�ً على �لأقد�م ، فاإن عجز 

م�سيعة  �أر�ص  يف  و�لأطفال  �لن�ساء  وو�سع   .... �لرجال  �لإمام  قتل  �ل�سري  عن  �لأ�سرى 

حتى ميوتو� جوعاً وعط�ساً لأنه منهي عنا قتلهم مبا�سرة .....) �لفقه �حلنفي  �ص340 من 

كتاب �لختيار لتعليل �ملختار .. من مناهج �لثانوي �لأزهري ( .

15. كل ما حدث فيما  ي�سمى بالفتوحات �لإ�سالمية خمالف لقو�عد �لأخالق و�لقرء�ن... 

فوطء ن�ساء �لبالد �ملفتوحة و�أ�سرهن ، و�أ�سر �لأطفال وبيعهم بالأ�سو�ق كرقيق ، وقتل 

�لأ�سرى ، ونهب �لدور و�لق�سور و��ستجالب حمتوياتها للمدينة �ملنورة ، كل ذلك �أمور 

�لله حممد  �إل  �إله  ل  ... وفعلوها حتت ر�ية  لهم  باأنها حق  �لأقدمون وهم يظنون  فعلها 

ر�سول �لله.... وحتت ذمة �أنها �سريعة �لله.

16. ويعرف �أهل �لكتاب يف ديار �لإ�سالم بلب�ص �لغيار و�سد �لزنار ، و�لغيار هو ما يتم 

�رتد�وؤه على �أن تتم خياطة جزء من �أماكن غري معتاد �خلياطة بها كلون خمالف يتم خياطته 

على �لكتف مثالً لأن عمر ر�سي �لله عنه فعل ذلك ، ومينعون من ركوب �خليل ، ويلجاأون �إىل 

�أ�سيق �لطرق  ، ول مي�سون �إل �أفر�د�ً متفرقني ، ول يوقرون يف جمل�ص فيه م�سلم لأن �لله 

تعاىل �أذلهم )�ص 236 ـ 238 من كتاب �لقناع يف حل �ألفاظ �أبي �سجاع للثانوي �لأزهري(.

�أن �لإ�ساءة تقطع عروق �ملحبة فيجب �لإ�ساءة لهم وعدم �مليل �لقلبي لهم  17. ومبا 

وقطع عروق �ملحبة معهم )238( �ملرجع �ل�سابق.

عليه  لك  من  �أو  مرتد...  �أي   ..... �حلاكم  �إذن  بغري  تقتل  �أن  لك  يجوز  وطبعا    .18

ق�سا�ص ... �أو تارك �ل�سالة �أو �لو�سوء �أو تارك �جلمعة .... �أو  �لز�ين �ملح�سن ... �أو 

من عليه دين ول ي�سدده بينما هو قادر على �ل�سد�د ....�أو مانع �ملاء عنك �أو عن �لبهيمة 

�ملحرتمة .... فكل هوؤلء ميكنك قتلهم دون �إذن �حلاكم لأن قتلهم م�ستحق ) �سرح �لأربعني 

�لنووية للنووي - �لإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �سجاع( ، بل ويجوز لك حال �جلوع �أن تاأكل 

جثته نيئة دون طبخ ول �سي لكن ميكنك جتفيف حلمه و�أكله جمففاً .

�لأمة  �أئمة  و�إدر�ك  فهم  بفقد�ن  للتدليل  �أكتفي  لذ�  عليكم  �أطلت  قد  باأين  متاماً  �أعلم 

وعلمائها لقو�عد �لأخالق ... و�إذ� ما ناق�ستهم يف �لأمر قامو� بالتلون و�لتربير و�لتمل�ص 

لذ� فاإن هذه �لأمور وغريها هي فهم ر��سخ عند �لفقهاء �لذين فقدو� �ل�سوية �لفكرية حني 

فقدو� �لإدر�ك وقو�عد �لأخالق يف تلك �لأفكار وغريها مما ل يعد ول يح�سى.



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-88-

ثانيًا :  تقسيم الفقه لعبادات ومعامالت :

�إىل  �لإ�سالمي  �لفقه  تق�سيم  من  �لفقهاء  قرره  ما  دينها  يف  �لأمة  �أ�ساب  ما  �أ�سد  ومن 

عباد�ت ومعامالت ،  فلقد �أدى هذ� �لتق�سيم �إىل �هتمام �لنا�ص ببند �لعباد�ت باعتبار �أنها 

هي �لتي ُتقرُبهم �إىل �لله ،  وبخا�سة وقد و�كب ذلك �سعار ) �ل�سالة عماد �لدين ( وغري ذلك 

من �مل�سطلحات ،  فكان �أن مت �إهد�ر قيمة �لعمل يف �لدول �لإ�سالمية مما �أدى لتخلفها . 

و�أطلقو� لعقيدتنا ��سم علم �لتوحيد ومل يفطنو� �إىل خطاأهم ،  فالإ�سالم دين �لوحــد�نية 

وليـــ�ص دين �لــتوحيد ،  لأن �لله و�حد فيكون ��سم �لعلم هو �لوحد�نية ،  �أما كلمة �لتوحيد 

�أن يطلقها �مل�سيحيون على معتقدهم باعتبار �أن عندهم ثالوث مقد�ص وهو �لآب  فيمكن 

و�لبن و�لروح �لقد�ص فحينما يكونون �إلًها و�حًد� يكون �لعلم عندهم هو �لتوحيد . 

�إن تق�سيم �لفقهاء لعلوم �لدين �إىل عباد�ت ومعامالت قد حمل �سفاحاً يف طياته �إهمال   

�ملعامالت ، و�أخرج �ملعامالت من منظومة �لتقرب �ليومي �لو�جب لله عز وجل .

ف�سار عندنا �مل�سلم �مل�سلي �ملو�ظب على �سالة �مل�سجد بينما هو من �أكرب �لزناة  •

�أو لعله زير ن�ساء كما يقولون .

يهمه  • ل  بينما  �لنو�فل  وكل  و�خلمي�ص  �لإثنني  يومي  ي�سوم  من  لدينا  و�سار 

بعبادته  �جلميع   من  �أف�سل  �أنه  �سمريه  يف  قبع  لأنه   ، حر�م  من  ماله  ك�سب  �إن 

�ل�سخ�سية �لتي  يوؤديها ول يوؤديها �لغري.

من  • ذلك  بال�سباح.....وغري  �ليومي  عمله  ويهمل  �لليل  يقيم  من  متوفر�ً  و�سار 

�لأمثلة كثري.

وبهذ� تاأخرت �لأمة وتفرقت و�سارت حتمل �ل�سغائن بع�سها لبع�ص ، و�سارت تعاليم 

�لفقهاء هي �ملنهاج بدلً عن منهاج �لقرء�ن .

�إنا  �ل�سعائر(  )فقه  ��سم  عليه  يطلقو�  مل  بينما  �ل�سعائر  فقه  يف  �لأئمة  �أ�سهب  فلقد 

)فقه  �أ�سموه  فيما  و�ل�سطط  بالتخريف  قامو�  بينما  �لعباد�ت(.....  )فقه  باأنه  عنه  قالو� 

�ن�سبطت  و�إن  حتى  �ملجتمع  �أفر�د  بني  �ل�سرعية  �لعالقات  تف�سخت  �أن  فكان  �ملعامالت( 

عنا�سر �إقامة �ل�سعائر.

عندنا  ف�سار  عقلياً  ماأفون  لكل  فرتكوه  �ل�سيا�سي  �لفقه  و�لأئمة  �لفقهاء  ن�سي  لقد  بل 

�ساأن  ل  �ل�سريعة  عن  باأدمغتهم  ما  �أغلب  بينما  ؛   �ل�سريعة  تطبيق  بطلب  ي�سيحون  من 
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ومعتوهني   ، �لإ�سالمية  �خلالفة  بدولة  يطالبون  ملجتهدين  �أ�سرى  و�سرنا  بالقرء�ن  له 

يكّفرون �لأفر�د و�ملجتمعات ملجرد ما يرونه مع�سية بل وي�ستحلون �لدماء .

و�سارت لهوؤلء تنظيمات مثل جمانني  �لقاعدة ، وبوكو حر�م ، ود�ع�ص ، وطالبان ، 

، وغريهم وكل ذلك من تق�سري �لأئمة و�لفقهاء و�ملثقفني و�ملتعلمني  و�جلهاد �لإ�سالمي 

لدر��سة �لقرء�ن وفهم �لدين ، حتى ظهرت هذه �لنبتات �ل�سيطانية با�سم ) لآ �إله �إل �لله 

يتورعون عن  ل  فهم  ي�سلون وي�سومون ويحجون ويزكون  بينما   ) �لله  ر�سول  حممد 

تكفريك وقتلك و�سبي زوجتك وبيع �أطفالك �أو ��سرتقاقهم ..... فهوؤلء هم نتاج فقه تق�سيم 

�لأئمة و�لفقهاء لفقه �لدين ليكون فرع للعباد�ت ، وفرع للمعامالت .... و�عتماد خر�فات 

�لرت�ث و�حلفاظ عليها بل و�عتبارها من ثو�بت �لأمة .

�أن نتقدم فكرياً  �أريد  لكني  �أحد بذ�ته  �أنتق�ص من  �أن  �لنقد يف جممله  �أريد بهذ�  وما 

وفقهياً .... فتلك �لعلوم �لرجتالية �إنا متنع �لتقوى وتعرقل �لإميان وت�سيء لالإ�سالم 

عقول  لدى  وم�ست�ساغاً  مقبولً  كان  فما   .... لالأجيال  �لعقلي  �لتطور  مع  تت�سادم  لأنها 

�لأقدمني مل يعد مقبولً لدى عقولنا �لتي �أ�سرقت عليها �حل�سار�ت ، لذلك وجب تطوير 

علومنا و�أفكارنا لتتناغم مع �لتطور �حل�ساري و�لفكري لالأجيال .

ثالثا:  �إن�ساء مقد�سات فقهية و�سخ�سية :

مناور�ت �لفقهاء �أ�سبحت تزكم �لأنوف من �سقطاتها....

فمثال هم يزعمون باأنهم ل يقد�سون كتاب �لبخاري ...... بينما ياأخذون من مروياته 

�أحاديثه  يعتربون  بينما   ...... تقدي�سه  عدم  ويزعمون   ...... �سرعية  �أحكاماً  و�أحاديثه 

ومروياته م�سدر�ً من م�سادر �لت�سريع .

�ملنت  ياأخذون  هم  بينما   ...... �ملنت  يحقق  ومل  �ل�سند  حقق  �لبخاري  باأن  ويزعمون 

كم�سدر ت�سريعي  .......

�ألي�ص هذ� خرف ومناورة مك�سوفة تثبت تخبطهم �لإدر�كي!!!؟.

به  �لأئمة و�لفقهاء مما ت�سيع  كانت هذه قب�سة موجزة جد� من مالحظاتي على فقه 

�لأخالق وتنحرف به �لأمم مما يدر�سونه كمناهج تعليمية ، بينما يرون باأنه ل فقه يعلو 

على فقههم .... فانت�سر �لإحلاد ببالدنا حتى �سار عدد �مللحدين باملاليني ..... و�سرنا �لبلد 

�لأول عامليا يف ن�سبة �لتحر�ص بالإناث ..... و�سار لدينا حفالت و�جتماعات للمثليني ، 

�لإبل  باأبو�ل  نتم�سك  بينما  ؛  �لأع�ساء  زر�عة  تقنني  يف  �لأخري  �لإ�سالمي  �لبلد  و�سرنا 

كعالج يرى �ل�سادة �لفقهاء باأنه وحي �سماوي . 
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�ُسَعاًر� يف غالبها من خ�سوماتهم  �أكرب  �مل�سلمني فيما بينهم  باأن خ�سومات  �مل�سلم  وليعلم 

مع �مللل �لأخرى ،  بل �أت�سور باأن �ملتاأ�سلمني ،  ومن يت�سدرون م�سهد �لتدين هم من �أكرب من 

يذكون روح �خلالف ،  لأن �جلميع ل يقنع باجلميع ،  و�لغالبية تقوم بتعظيم �لأئمة �لأربعة 

وكتاب �لبخاري وغريه من باب �لتخا�سم مع �ل�سيعة ،  حتى لو كان ذلك على ح�ساب دين �لله 

�لقومي ،  بينما ل نذكر �سيئًا عن �ملذهب �لأبا�سي يف عمان ،  رغم تفوقه يف �ل�سذوذ ،  لكن قل 

يف �لإ�سالم �ل�سيا�سي ما ت�ساء . 
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�إطــالق �للـحـيـة لـيـ�شــت ديـنــًا   .   .   .   .  

و�لـذهب لـيـ�س حــر�مــا عـلى �لرجــال

هذ� �ملو�سوع من �أهم �ملو�سوعات �لتي يجب على �مل�سلم تفهمها ،  وهو ل  يقف عند حدود 

�إطالق �للحية �أو عدم �إطالقها حتى تت�سور باأنه �أمر تافه ل يجب �أن ن�سغل تفكرينا به ،  بل هو 

�أمر جلل وخطب عظيم لتبيان طريقة تدبر �مل�سلمون و�إدر�كهم لأمور دينهم ودنياهم ،  فهو 

يخ�ص طرق �لتفكري و�إدر�ك حقائق �لأمور . 

�أعلم متامًا باأن ف�سيلة �سيخ �لأزهر �أطلق حليته حني تقلد �ملن�سب ،  و�أعلم متامًا باأن 

�أغلب  �ل�سادة �مل�سايخ �ملتخ�س�سني يطلقون حلاهم . 

  ، نـــبوية  �ُسنَّة  �للحـــية  �إطــالق  باأن  يت�ســور  �سعبيًا  زخمًا  هناك  باأن  متامًا  و�أعلــم   

دعوى  رفــعو�  �سرطة  �سباط  وهناك    ، بهــا  �لله  �إلــى  يتــقربون  يفعلــونها  و�أت�ســورهم 

�أن  ويت�سورون    ، �لله  �سبيل  يف  يجاهدون  باأنهم  ويت�سورون  حلاهم  لإطالق  ق�سائية 

�للحية من �ل�سريعة �ملطلوب تطبيقها . 

 وما �أرى كل هذ� �إل �نه �ل�سالل بعينه ،  لكن دعونا نتناول �لأمر بهدوء لنعلم �إن كان 

ت�سورهم باأنها ديانة و�أمر �سو�ب �أم خطاأ ،  و�سننتهي باأنهم جميعًا خلطو� �لدين بالدنيا 

و�عتربو� �جلميع دينا و�سريعة و�جبة �لتطبيق . 

باأن  قالو�  �أن دعاتهم  �إل    ، �لدين  �أو حلية  �للحية  ��ستفزين ملناق�سة جمعية دين  وما 

حلقها حر�م ،  و�أنا و�حد من حليقى �للحى حيث ل �أعترب �أبدً� باأن لها عالقة بدخول �جلنة 

ول هي تبعد �ساحبها عن �لنار ،  ول هي �سريعة ،  ول ُحْرَمة يف �أمر حلقها مطلقًا ،  بل ول 

هي حتى  �ُسّنة نبوية �أ�سال  ... 

�آت بدًل من �بتد�ع �سر�ئع يف  لكن �ملطلوب بع�سًا من �لتعقل وح�سن �لإدر�ك لنفهم ما هو 

�لإ�سالم ثم ن�ست�سرخ لنطالب بتطبيقها �أو تعميمها �أو تاأثيم �ملخالفني لها . 

فلقد �سبق و�أطلق كل من �أبو جهل و�أبو لهب حليتيهما ،  و�أطلقها كل من تزيا بزي �لدين 

فاأين تخ�سي�ص  ق�ساو�سة ورهبان وغريهم(   ( �لر�سالت  �أتباع كل  �لع�سور من  على مر 

�إ�سالمية �للحية يف هذ� ..؟؟!!.. ،  وما دور �للحية يف دخول �جلنة ..؟؟!!..  

ّقق �أن   وهل يتربز �لإن�سان حني يتربز �أو حني يتبول فيكون يوؤدي ُن�ُسك �ُسّنة لأنه حَتَ

�لنبي بال وتربز ،  وهل لك يف بر�زك �أجر ودرجة باجلنة ..؟؟!!..   
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 وهل حني تاأكل �لتمر فاأنت ت�سيب �سنة ..؟؟!!.. ،  وهل �أكل �ل�سبانخ و�لربتقال لي�سا 

�ُسّنة ..؟؟!!.. ،  �أتكون �لبطاط�ص بدعة و�لبا�ساميل علمانية كافرة . 

وما يتناقلونه من �أن �لنبي �أعفى �للحية وجّذ �ل�سارب ،  �أكان ذلك منه ديانة ووحي 

�سماوي ،  �أم كان عادته وعادة �أ�سالفه ..؟؟!!.. ،  هل �أنزل �لله جذُّ �ل�سارب بوحي �سماوي 

�أم ماذ� يت�سور هوؤلء ..؟؟!!.. 

ملسو هيلع هللا ىلص ،  �أم هو تقليد �أعمى  وهل �إطالق �للحية يدخل يف �إطار �لتباع �ملحمود للنبي 

لرجل مل تكن له حيلة �إل �إطالق �للحية ..؟؟!!.. 

 ولو كان �لنبي تكلف حلقها لناله من �مل�سقة ما ناله ، لأنه مل يكن لديه �سفر�ت ت�سلح 

لتلك �ملهمة ،  ومل يعرف قومه حلق �للحية ، ول حتى حلق �سعر �لر�أ�ص بانتظام للتزين 

كما نفعل نحن . 

 وما �أمر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بجذ �ل�سارب �إل ليعرف �ملوؤمن من غري �ملوؤمن يف وقت دعت �حلاجة 

لهذ� �لتعريف ،  فهل نحن بحاجة لهذ� �لتعريف �لآن ..؟؟!!.. 

 وهل جّذ �ل�سارب من مقا�سد �ل�سريعة ..؟؟!!..،  وهل �إطالق �للحية �أيام �سيدنا ر�سول �لله 

كان ديانة ُتقّرب �ساحبها من �جلنة �أم كان عادة �لنا�ص يف زمانهم ..؟؟!!.. 

حكمًا  ُين�سوؤن  باأنهم  و�لتباع  �لتقليد  بني  �لفرق  فهم  من  �لفارين  �أولئك  يدرك  �أمل  ثم 

�سرعيًا مزعومًا بت�سورهم �أن �للحية ديانة ،  و�لله �أمرنا بالتباع ومل ياأمرنا بالتقليد ، 

ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  �لّلُه  ُيْحِبْبُكُم  ِبُعويِن  َفاتَّ �لّلَه  بُّوَن  ُكنُتْم حُتِ �إِن  ُقْل   ﴿  : حيث قال تعاىل 

ِحيٌم ﴾                                                                                             ) �آل عمر�ن 31 (  َو�لّلُه َغُفوٌر رَّ

فالتباع �أن ُتقلِّد مع فهم مقا�سد �أو�مر �لنبي ،  �أما �لتقليد فهو �أن ُتقلِّد دون �أن ت�ست�سعر 

�أو تفهم مقا�سد �ل�سريعة �أو مقا�سد �لآمر يف �أمره �لذي �أمر �لنا�ص به . 

مبا يعني �أنه �لفرق بني �لتعقل و�نعد�م �لتعقل حني �إتيان �أي فعل �أو قول ،  �أو قل 

هو �لفرق بني �لإن�سان و�ل�سمبانزي ،  فالإن�سان يفكر ثم يتبع ،  و�ل�سمبانزي يقلد دون 

�أن يفكر . 

و�لذين جترءو� من �لأئمة و�لدعاة و�أفتو� باأن حلق �للحية حر�م ،  �إنا هم م�سركون 

بالله حكمًا يت�سورونه �سدر عن ر�سول �لله ديانة . 
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 فهم يت�سورون باأن �أمر �لنبي ونهيه ما هو يف زعمهم �إل �أنه حترمي فوق حترميات 

�إل عند من  ما  كان حُمرِّ عًا ول  ُم�سرِّ �لنبي  كان  ،  وما  �لله  فر�ئ�ص  ،  وفري�سة فوق  �لله 

ي�سركون بالله ر�سول �لله يف �حلكم . 

 لذلك �أن�سحهم باأن ينتهو� عن تلك �لفتاوى و�أن يجددو� �إميانهم بوحد�نية �لله و�أنه 

�سبحانه فقط له �مللك ،  و�أنه فقط هو �ساحب �لتحرمي �ملطلق ،  و�أن باقي حترميات من 

�أمر �إنا هو حترمي قد ي�سيب وقد يخطئ لذلك فهو حترمي ن�سبي  �أي  يقولون بتحرمي 

�لنبي يق�سد به �لتحرمي  �لنبي وحتى لو كان  يجوز خمالفته حتى ولو كان �سادرً� عن 

فعال ،  فهو يف غالبه فتوى بالتحرمي وتكون حلالة بعينها �أو ملنا�سبة بذ�تها ول�سبب قائم 

وقتها ،  فال يجوز تعميمه . 

 كما �أن هناك فرق بني �لأمر و�لنهي من جانب ،  و�لتحرمي و�لتحليل من جانب �آخر 

لذلك لبد �أن يفهم �ملتخ�س�سون و�ل�سائرون يف فلكهم �أمر �لدين حتى ل يقومو� بت�سدير 

�إىل �لله ، بينما هم  �أنا�ص يف ع�سور قدمية ويحولونها لتكون دينا يتقربون به  عاد�ت 

يتقربون به �إىل �لطاغوت . 

 كالذين ت�سورو� باأن �لإفطار على �لتمر �ُسّنة ،  وما كان �لتمر �ُسّنة �أبد� لكنها عقول 

�لنا�ص �لتي فقدت �لكثري من �لر�ساد حتت حجج ومز�عم منها حمبة ر�سول �لله ، وغريها 

من �لتهوكات �لتي ل ت�سلح للو�سول و�حل�سول على �جلنة . 

وهم يتناولون خمدر�ت فقهية من نوع :

) ل �جتهاد مع �لن�ص ( .   •

ويقولون ) �سحيح �ملنقول قبل �سريح �ملعقول ( .  •

بينما �مل�سكلة فكرية قبل �أن تكون فقهية ،  �إنها يف �إدر�ك �مل�سلمني للفروق �للفظية بني 

�لطاعة و�لأ�سوة و�لتباع  من جانب و�لتقليد على �جلانب �لآخر . 

فالإ�سالم ل يريد قرودً� مقلدة بال عقل ول وعي ول علم ،  بل  يريد عقوًل متفتحة تفهم 

�ملغزى وتنفذ بالو�سائل �ملنا�سبة لكل ع�سر . 

ومل ينهانا �لإ�سالم عن �تباع �لعرف و�لأخذ به ،  وطبعًا من �ملعلوم باأن �لأعر�ف تتغري 

م حالًل ومل ُنحلِّل حر�مًا  من ع�سر �إىل ع�سر ،  و�لأخذ بها و�لتطوير حممودً� طاملا مل ُنحرِّ

اِهِلنَي ﴾    ) �لأعر�ف 199 (   لذلك يقول تعاىل : ﴿ ُخِذ �لَْعْفَو َو�أُْمْر ِبالُْعْرِف َو�أَْعِر�ْص َعِن �جْلَ

فالإ�سالم يريد منا �أن نتبع �لر�سول ، ونتبع نبي �لله �إبر�هيم ، و�لذين معه ، ول يريد منا تقليدهم . 
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�إطالق  ...  و�لتقليد يف  �لفرق بني �لطاعة و�لأ�سوة و�لتباع من جانب   �أدركت  فلو 

�للحية ، و�سر�ء نبات �لأر�ك و�لتد�وي باأبو�ل �لإبل على �جلانب �لآخر ،  لعلمت باأن من 

يفعلون هذ� �إنا هم يقلدون بال عقل  . 

فلو كان من يطلق حليته علم مباذ� �أمر �لر�سول وملاذ� ...  لعرف باأنه �أخطاأ يف �إطالق 

ب �إىل �لله باإطالقها ولن يبتعد عن �جلنة من مل  حليته ، و�أنه لن يثاب عليها لأنها ل ُتَقرِّ

بل وينعت  يقلد ويقلد  ر�ح  �إنا    ، �لر�سول  �أمر  يقف على �حلكمة من  لأنه مل    ، يطلقها 

�سعري�ت  تنتظر  �جلنة   وكاأن    ، حر�ماً  يرتكبون  باأنهم  حلاهم  يحلقون  �لذين  �لآخرين 

حليته بينما تلعن من يحلقون حلاهم .  . . بل يطلق �مللتحون على �أنف�سهم باأنهم ملتزمون  

بينما �أر�هم وم�سايخهم متزمتون فقدو� �لإدر�ك �لقومي . 

وهناك عن�سر �آخر يجب طرحه على ب�ساط �لبحث ، لقد �أمر �لر�سول بجذ �ل�سارب ومل 

ياأمر �مل�سلمني باإطالق �للحية لأنه مل يكن بينهم حليق حلية ،  �إنا كان يريد �أن مييزهم 

عن �ليهود باملدينة �لذين كانو� يطلقون حلاهم و�سو�ربهم فطلب �لر�سول من �مل�سلمني �أن 

يجذو� �ل�سارب ويعفو� �للحي  ... �أي يرتكو� �للحى على حالها لكن يجذو� �ل�سارب حتى 

يتميز �مل�سلمني عن �ليهود باملدينة . 

ولقد عاتب �لله نبيه حني حّرم على نف�سه �أمورً� مل يحرمها �لله ،  فكيف نفهم باأن �لنبي 

حّرم على �لأمة حلق �للحية ،  و�قر�أ معي قول ربنا تبارك وتعاىل : 

ِحيٌم  ﴾ ) �لتحرمي1(   اَت �أَْزَو�ِجَك َو�للَُّه َغُفوٌر رَّ ُم َما �أََحلَّ �للَُّه َلَك َتْبَتِغي َمْر�سَ رِّ ِبيُّ مِلَ حُتَ َها �لنَّ ﴿ َيا �أَيُّ

فهذ� يعني باأن �لنبي لي�ص له حق �لتحرميات . 

وْ� َعَلى  َنُتُكُم �لَْكِذَب َهـَذ� َحاَلٌل َوَهـَذ� َحَر�ٌم لَِّتْفرَتُ ُف �أَلْ�سِ ويقول تعاىل : ﴿ َوَل َتُقولُوْ� مِلَا َت�سِ

وَن َعَلى �لّلِه �لَْكِذَب َل ُيْفِلُحوَن ﴾                              )�لنحل 116 (   �لّلِه �لَْكِذَب �إِنَّ �لَِّذيَن َيْفرَتُ

ولعلي �أقول لأهل �للحية ما قاله �لله لأهل �لكتاب : ﴿ ُقْل َيا �أَْهَل �لِْكَتاِب َل�ْسُتْم َعَلى �َسْيٍء 

ا �أُنِزَل �إَِلْيَك ِمن  ْنُهم مَّ ُكْم َوَلَيِزيَدنَّ َكِثريً� مِّ بِّ ن رَّ ْوَر�َة َو�لإِجِنيَل َوَما �أُنِزَل �إَِلْيُكم مِّ َى ُتِقيُموْ� �لتَّ َحتَّ

َك ُطْغَيانًا َوُكْفرً� َفاَل َتاأْ�َص َعَلى �لَْقْوِم �لَْكاِفِريَن ﴾                                                   ) �ملائدة 68 (  بِّ رَّ

�لإ�سالم  يفهمو�  �أن  �مل�سلمني  من  �أريد   ... �سيئ  على  ل�ستم  �للحية  لأهل  �أقول  لذلك 

ب�سورة �سحيحة حتى يكونو� مثال يحتذى به ،  فديننا دين عظيم بيد حمامني فا�سلني . 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-95-

فمن ق�سرو� �جللباب  ...  •

و�أ�سحاب �ل�سو�ك  ...  •

ومن يرخون عذبة تتدىل على �أقفيتهم من عمامة ي�سعونها فوق رءو�سهم ... •

و�ملنتقبات  ... •

و�ملوؤذن �لذي يتلفت ميينًا بالأذ�ن حينما يقول حي على �ل�سالة ،  وي�سارً� حني  •

يقول حي على �لفالح ، وي�سع �إ�سبعيه يف �أذنيه وهو يوؤذن مبيكروفون ل مييز 

بني �ليمني و�لي�سار ...  

و�لذين ي�سممون �أن يكون منرب �مل�سجد ثالث درجات فقط ... •

و�لذين يقومون بتحريك �أ�سبع �ليد حني يقرءون �لت�سهد بال�سالة  ...  •

كذلك من يت�سورون باأن �لتختم بالذهب حر�م ، بينما مل يعلمو� ملاذ� قال �لنبي هذ�   •

و�لظروف �لتي قيلت فيها ، فر�حو� يحرمون �لتختم بالذهب للرجال بال �سابط . 

لقد قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك يف عام كانت فيه جماعة باملدينة وحتى ل يقهر �مل�سلم �لغني 

خاطر �مل�سلم �لفقري فنهى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �لرجال عن �لتختم بالذهب ولي�ص يف �لأمر ُحرَمة 

يف معدن �لذهب بذ�ته ول �حلرير بخ�سو�سه .  . .  لذلك فاإن كثريً� من �ل�سحابة تختمو� 

بعد ذلك بالذهب لأنهم فهمو� �سبب �لأمر �لذي �أمره �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  ولهذ� �أي�سًا جتد علماء 

ل يقولون بحرمة تختم �لرجال بالذهب �إنا يقولون باأنه مكروه كر�هة تنزيه ،  وكر�هة 

�لتنزيه قريبة من �لإباحة وبعيدة عن �لتحرمي . 

�لزماين/�لبعد  )�لبعد  �حلديث  ورود  باأ�سباب  مرتبطة  �أبعاد  هناك  باأن  �لعلم  فيجب 

�ملكاين/�لبعد �ملخاطبي/ �لبعد �حلايّل يف �أ�سباب ورود �حلديث( ،  وهناك كتب  ومر�جع 

يف �أ�سباب ورود �حلديث �ل�سريف لفقهاء مثل جالل �لدين �ل�سيوطي و�لبلقيني وغريهما . 

 وقد قام �أحد �لباحثني و��سمه /حمادة يو�سف عبد �ملوىل بتقدمي ر�سالة ماج�ستري يف 

هذ� �ل�سدد عام 2007 بكلية د�ر �لعلوم بجامعة �لقاهرة ،  لكن جهالء �لدعاة يتناولون 

�حلديث على �أنه مطلق لكل زمان ومكان كالقر�آن متامًا بتمام ،  وهذ� من �ل�سالل . 

2006 و��سم  عام  �لر�بعة  كانت طبعته  كتابا  �مل�سرية  �لأوقاف  �أ�سدرت وز�رة  ولقد 

�لكتاب )حقائق �لإ�سالم يف مو�جهة �مل�سككني( ،  ويف �سفحة652 مدون ب�ساأن �لتختم 
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 ، �لإباحة  من  �لتنزيه وقريبة  كر�هة  ُحكُمه  بالذهب  �لتختم  باأن  قال  �لبع�ص  �أن  بالذهب 

ولي�ص بها حترمي ، و�عتمدو� يف ذلك على �أن هناك عددً� من �ل�سحابة قد تختمو� بالذهب 

منهم �سعد �بن �أبي وقا�ص ،  وطلحة بن عبيد �لله ،  و�سهيب ،  وحذيفة ،  وجابر �بن 

فقه  للتحرمي )ور�جع  للتنزيه ولي�ص  �لنهي  �أن  فهمو�  �لذين  ،  و�لرب�ء بن عازب  �سمرة 

�ل�ُسنَّة لل�سيخ �سيد �سابق �ملجلد �لثالث �ص482 وما بعدها ،  و488 وما بعدها( . 

-  وحني قال �سيدنا ر�سول �لله ) ت�سعة �أع�سار �لرزق يف �لتجارة ( مل يكن على عهده 

�سناعة ول بحث علمي ول خمرتعات من تلك �لتي تقوى بها �قت�ساديات �لدول �أكرث من 

�أع�سار  �لتجارة ،  ولعله �سلى �لله عليه و�سلم ،  علم باأننا �سعوبًا ك�سولة ،  و�أن ت�سعة 

رزقنا �سيكون من جتارة �لبرتول ،  �أي �لإنتاج �لريعي ولي�ص �لإنتاج �لعلمي و�لتقني . 

 فهل نرتك �ل�سناعة ونعمل جميعًا بالتجارة كي نكون على �ُسنة �مللتحني وهل ننع 

�إطالق �للحى لغري �مل�سلمني لأنها �سنة �مل�سلمني ،  كما كان �ل�سلف يجربون �أهل �لكتاب 

على �رتد�ء لبا�ص بعينه حتقريً� لهم ،  �ألي�ص هذ� من فقه �ل�سلف �لذي نادى به �بن تيمية 

و�ل�سافعي من قبله ،  هل �أمر �لإ�سالم بهذ� �لذي قال به �ل�سلف و�أئمة �ل�سلفية  ..؟؟!!..

و�لذين  ... و�لذين ،  كل �أولئك عليهم �أن ير�جعو� طريقة �إدر�كهم لالأمور ،  لأنهم �سنعو� 

�أ�سنامًا وظلو� لها عاكفني ، وقامو� بتحرمي ما �أحل �لله ويح�سبون �أنهم مهتدون . 

ـ ل فائدة يف حلاكم حتى  �أدعوكم نا�سحًا حتى ل تختلط �ل�سريعة يف �لأدمغة   لذلك 

�لتي  بلحاكم  دينية  وفرق  زعامات  تن�سئو�  ول   .  .   . فيه  تتفرقو�  ول  �لدين  تقيمو� 

تت�سورونها دينًا وما هي من �لدين يف �سيء . 

ول بد �أن ت�ستفيقو� جميعاً فهي لي�ست من �لدين وما �أطلقها �لنبي لكي تقلدوه بال عقل 

وتزعمو� باأنكم على دين ،  فهناك فرق بني �لتقليد و�لتباع  ...

فنحن جميعًا ماأمورون بالتباع ول�سنا ماأمورين بالتقليد ... وقد �سبق بيان �لفــرق 

�أر�ه  �أحــدكــم باأنه �سيــحظى بثـــو�ب على �إطالقه �للحية ... بل  بينــهما ... ول يتــ�سور 

يقيم بدعة �إ�سافية يف دين �لله ، ويذم من ل ينتهج نهجه ، لذلك فكل مطلق للحية على �أنها 

دين فهو �آثم ،  وكل من ت�سّور باأنه �سابق �إىل �جلنة بلحيته فهو و�هم ،  فهي لن تقربك 

�سرب� ،  فال تبت�سم حتى تبدو نو�جذك كما كان �لنبي يبت�سم فتقليد �بت�سامته لن تدخلك 

�جلنة ، و�إياك �أن ترتك عقلك ليعبث به غريك . 
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يف عقـوبة �لزنى
لي�ص عن  �لدنيا  �ل�سرعي يف  لكن �حلـد    ، �لزنى حر�م  �أن  باأين موؤمن  �لله  �أبد�أ ب�سم 

�لزنى يف حد ذ�ته ،  لكن على عالنية �لزنى ،  و�آية ذلك قوله تعاىل : 

َوَل  َجْلَدًة  َثَماِننَي  َفاْجِلُدوُهْم  �ُسَهَد�ء  ِباأَْرَبَعِة  َياأُْتو�  مَلْ  ُثمَّ  َناِت  �مْلُْح�سَ َيْرُموَن  َو�لَِّذيَن   ﴿

ُقوَن ﴾ )�لنور4( ؛  ويقول �سبحانه بذ�ت �ل�سورة :  َتْقَبلُو� َلُهْم �َسَهاَدًة �أََبدً� َو�أُْوَلِئَك ُهُم �لَْفا�سِ

َهَد�ء َفاأُْوَلِئَك ِعنَد �للَِّه ُهُم �لَْكاِذُبوَن ﴾   ﴿ َلْوَل َجاوؤُو� َعَلْيِه ِباأَْرَبَعِة �ُسَهَد�ء َفاإِْذ مَلْ َياأُْتو� ِبال�سُّ

)�لنور13( ؛  مبا يعني �أن �أ�سل �حلـد �أن ي�ساهد �لزنى �أربعة �سـهود ،  فالزنى عندي ل يثبت 

بالو�ساية ول بالعرت�ف . 

ْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة  �يِن َفاْجِلُدو� ُكلَّ َو�ِحٍد مِّ �ِنَيُة َو�لزَّ يقول تعاىل يف �سورة �لنور :  ﴿ �لزَّ

َوَل َتاأُْخْذُكم ِبِهَما َر�أَْفٌة يِف ِديِن �للَِّه �إِن ُكنُتْم ُتوؤِْمُنوَن ِباللَِّه َو�لَْيْوِم �ْلآِخِر َولَْي�ْسَهْد َعَذ�َبُهَما 

َن �مْلُوؤِْمِننَي ﴾                                                                             )�لنور2(    َطاِئَفٌة مِّ

لكن �لأئمة يقولون باأن �لزناة �ملح�سنني عليهم رجم حتى �ملوت ،  و�إذ� قارعتهم بقوله - 

تعاىل - عن �لأََمة �لتي مت �إح�سانها :

َناِت ِمَن �لَْعَذ�ِب َذِلَك  ُف َما َعَلى �مْلُْح�سَ نَّ َفاإِْن �أََتنْيَ ِبَفاِح�َسٍة َفَعَلْيِهنَّ ِن�سْ  ﴿  ... َفاإَِذ� �أُْح�سِ

ِحيٌم ﴾                 )�لن�ساء25(   وْ� َخرْيٌ لَُّكْم َو�لّلُه َغُفوٌر رَّ رِبُ َي �لَْعَنَت ِمْنُكْم َو�أَن َت�سْ مِلَْن َخ�سِ

 مبا يعني �أن �ملح�سنات عليهن عذ�ب ولي�ص عليهن �إماتة ) ِمَن �لَْعَذ�ِب( ،  ومبا يعني �أن 

ة من �لعذ�ب ،  وحيث �إن �لقتل �ملزعوم رجمًا ل  �لأََمة �لتي تزوجت عليها ِن�سف ما على �حُلرَّ

يتم تن�سيفه ،  لذلك فاجللد �لو�رد ب�سورة �لنور هو �لعقوبة على �ملح�سنة وغري �ملح�سنة  

لأن �حلد يخ�ص �لعالنية كما �أ�سلفنا ول ين�سرف �إىل فعل �لزنى بذ�ته ؛  تر�هم يتلونون 

ويتلقفون �لكالم من هنا وهناك لي�سم�سو� جر�ح �لهزمية ولينت�سرو� للفقه �لقدمي . 

ترى  لكنك    ، جلدة  خم�سون  عليها  �ملعروفة  بالفح�ساء  قامت  �لتي  �ملُح�سنة  و�لأََمة 

�أ�سياع �حلديث و�لُبعد عن كتاب �لله ي�ُسبون ويلعنون ،  ويقولون باأنهم يفهمون يف �ملقيد 

و�ملطلق و�لعام و�خلا�ص ،  و�أن در�يتهم �لتخ�س�سية فاقت حدود عقلنا �لب�سري . 

رجم  باب  �لبخاري  ب�سحيح  �أوفى  �أبي  �بن  �جلليـل  �ل�سحابي  �أجلمهم  قد  وهوؤلء 

�ملح�سن حني ذكر باأن �لنبي َرَجم لكنه ل يدري �أََرَجَم قبل �سورة �لنـور �أم بعد بعدها . 
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 ) �أدري  ل   ( عبارة  ذمة  حتت  �لب�سرية  للنف�ص  وقتاًل  هدًما  و�لفقهاء  �لفقه  يقيم  فهل 

قيلت من �سحابي ،  كما تفعل حركة طالبان باأفغان�ستان ،  وبع�ص �سيعة �إير�ن ،  و�ُسّنة 

�ل�سعودية ..؟؟!!..  حيث ورد بباب رجم �ملح�سن باحلديث رقم )6428( حدثني �إ�سحاق 

حدثنا خالد عن �ل�سيباين �ساألت عبد �لله بن �أبي �أوفى : هل رجم ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص  ..؟؟!!..   

قال : نعم ،  قلت : قبل �سورة �لنور �أم بعدها ..؟؟!!.. قال : ل �أدري . .  يعني  قبل نزول 

حكم �جللد �أم بعده قال ل �أدري . 

ولبد �أن نعلم باأن هناك فرق بني �لعذ�ب و�لإماتة ،  فيقول تعاىل على ل�سان �سيدنا 

�سليمان يف �ساأن �لهدهد : 

ِبنٍي ﴾                )�لنمل21(  ُه �أَْو َلَياأِْتَينِّي ِب�ُسْلَطاٍن مُّ ُه َعَذ�بًا �َسِديدً� �أَْو َلأَْذَبَحنَّ َبنَّ ﴿ َلأَُعذِّ

�أل يدل ذلك �أن �لعذ�ب �لو�رد ب�سورة �لنور عن �لزنى ،  هو ذ�ته �لعذ�ب �لذي قال به 

�سيدنا �سليمان ،  و�أنه �أمر غري �ملوت �لذي تقول به �أفكار �لقدماء و�أ�سياعهم ؛  وما ذلك �إل 

للخلط بني �لعذ�ب و�لذبح يف فهمهم . 

و�إذ� ما �أ�سفنا فوق ذلك كلَّه �أن �لله �سبحانه قد ��ستهل �سورة �لنور باأنها كلها فري�سة فقال : 

ُروَن ﴾       )�لنور1( َناٍت لََّعلَُّكْم َتَذكَّ َناَها َو�أَنَزلَْنا ِفيَها �آَياٍت َبيِّ  ﴿�ُسوَرٌة �أَنَزلَْناَها َوَفَر�سْ

 فهل نعبث بالفري�سة ..؟؟!!.. 

وحجة �لقائلني بالرجم يف �لإ�سالم تبلغ من �لعار ما يندى له جبني �لعقالء ،  �إذ يقولون 

ُن�سخت  لكنها  �لبقرة  �سورة  تعدل  عندهم  كانت  �لتي  �لأحز�ب  ب�سورة  قرء�نًا  هناك  باأن 

تالوتها وبقي حكمها ،  ويذكر �بن ماجه يف �سحيحه باحلديث رقم2553ــ حدثنا �أبو بكر 

بن �أبي �سيبة  .  . قال : قال عمر بن �خلطاب : لقد خ�سيت �أن يطول بالنا�ص زمان ،  حتى 

يقول قائل : ما �أجد �لرجــم يف كتاب �لله ،  في�سلو� برتك فري�سة من فر�ئ�ص �لله ..�أل 

و�إن �لرجــم حق �إذ� �أح�سن �لرجل وقامت �لبينــة ،  �أو كان حمـــل �أو �عرت�ف .  وقد قر�أتها 

»�ل�سيخ و�ل�سيخة �إذ� زنيا فارجموهما �لبتة «  فقد رجم ر�سول �لله ورجمنا بعده . 

بل من �لعار �لأكرب �أن يقال باأن �لرجـم كان �آية قر�آنية مكتوبة فى �سحيفة حمفوظة 

لكن  دخلت ماعز فاأكلتها �إبان مر�ص ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �لذي تويف فيه ،  ور�جع �سحيح 

  ، �لرجـم  �آية  لقد نزلت   : قالت  �أنها  �ل�سيدة عائ�سـة  �لهر�ء عن  بن ماجـه وهو يروي هذ� 

ور�ساعة �لكبري ع�سًر� ...  ولقد كانت يف �سحيفة حتت �سـريري .  فلما مات ر�سول �لله 

ملسو هيلع هللا ىلص وت�ساغلنا مبوته ،  دخـل د�جن فاأكلها . 
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وكل هذه �لأهازيج من�سوبة زورً� وبهتانًا لر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ولعمر بن �خلطاب ، وغريه 

من �لأجالء ، حتى تختلط �سريعة �لتور�ة ب�سريعة �لقر�آن . 

و�إين لأرى هوؤلء وكاأنهم مل يقرءو� قوله تعاىل : 

ٍم لِّْلَعِبيِد ﴾ )ق29( ؛  �أو كاأين �أر�هم يعبثون بالقر�آن  ُل �لَْقْوُل َلَديَّ َوَما �أََنا ِبَظالَّ ﴿ َما ُيَبدَّ

َنة �لنبوية حتت مظلة �إفك ما �أ�سموه بالنا�سخ و�ملن�سوخ د�خل �لقر�آن ،  وهو  حل�ساب �ل�سُّ

ما �أفردنا له تف�سياًل بهذ� �لكتاب فيتم �لرجوع له . 

و�لرجم �أمر تور�تي مت ن�سخه بالقر�آن ، لكن �لف�ساد �لفقهي �أعمل �أثره ،  و�إليك ما هو 

مدون بالتور�ة �سفر �لالويني : �إ�سحاح 20: فقره 10: » و�إذ� زنى رجل مع �مر�أة فاإذ� زنى 

مع �مر�أة قريبه فاإنه يقتل �لز�ين و�لز�نية  « . 

�أبيها  باب بيت  �إىل  �لفتاة  »  يخرجون   :  21   - فقره    :  22 �إ�سحاح    : �لتثنية  �سفر 

ويرجمها رجال مدينتها باحلجارة حتى متوت ، لأنها عملت قباحة يف �إ�سر�ئيل بزناها يف 

بيت �أبيها  « .  .  » �إذ� وجد رجل م�سطجًعا مع �مر�أة زوجة بعل يقتل �لثنان  « .  . »  �إذ� 

كانت فتاة عذر�ء خمطوبة لرجل فوجدها رجل يف �ملدينة و��سطجع معها فاأخرجوهما 

كليهما �إىل باب تلك �ملدينة و�رجموهما باحلجارة حتى ميوتا « . 

فما ر�أيك �أيها �لقارئ �ملتدبر ..؟؟!!..  �إن �لأمر غري خميف كما ي�سورونه لك باأنك عاجز 

عن �لفكر و�لفهم ،  و�أن هناك �أمورً� خافية ل تعلمها �أنت ول قومك ؛  �إن �حلقيقة باأن �لزنى 

يف �لإ�سالم عقوبته �جللد مائة جلدة للمح�سن وغري �ملح�سن ،  ولي�سهد عذ�بهما بع�ص 

�لنا�ص ،  ب�سرط �أن يكون زناهما يف عالنية جترح �سعور �ملجتمع وي�سهد �أربعة على �أنهم 

�سـاهدو� �لفاعل و�ملفعول بها ،  �أما �لرجم �ملزعوم فكان من �سـريعة �ليهود وقد حكم به 

�سيدنا ر�سول �لله قبل �أن ينزل ت�سريع �سورة �لنور ،  لأن �جللد ورد ب�سورة �لنـور وهي 

�سورة مدنية نزلت �إبان فرتة �لدعوة باملدينة �ملنورة ،  لكن هيهات ملن يت�سورون �حلديث 

�لنبـوي �لقويل �ساحًلا لكل زمان ومكان �أن يفهمو� . 

فهم مل يدر�سـو� �سيء عن �أ�سباب ورود �حلديث و�أثرها يف �لفقه �لإ�سالمي ،  لذلك فهم 

يتناولـون �لأحكام من �حلديث �لقـويل �لظني �لثبوت و�لدللـة متاًما وكاأنهم يتناولون 

�لأحكام من �لآيـة من �لقر�آن ،  بل يعتربونه )�حلديث( �ساحًلا لكل زمان ومكان ،  وهذ� 

ح�سي�ص �لرتدي �لإدر�كي و�جلنـاية على �مل�سلمني ،  بل ُتَعـدُّ من دلئل �لإ�سر�ك . 
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يف �لتحقق من �الأخبار

َقْوًما  يُبو�  �أَن ُت�سِ ُنو�  َفَتَبيَّ ِبَنَباأٍ  ٌق  َفا�سِ �إِن َجاءُكْم  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  �آيها  َيا   ﴿ يقول تعاىل : 

ِبُحو� َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي ﴾                                                             )�حلجر�ت6(   ِبَجَهاَلٍة َفُت�سْ

فالقر�آن يدعونا لنتحقق من �سدق �لرو�ية ،  فابتدع �لفقهاء �لتحقق من �سدق �لر�وي 

و�سماته بدًل من �لتحقق من منت �لرو�ية ،  و�أقامو� لذلك علمًا �أ�سموه علم �لرجال ،  فهذ� 

�سادق وهذ� كاذب ،  وهذ� ين�سى ،  وذ�ك �سيعي ،  وهذ� جمروح وذ�ك معــدل  ... وهكــذ� 

ث ُمَعّدٌل عند �لآخر ومقبول   وليتهم �تفقو� على �لرجال ،  لكن جتد �ملجروح عند هذ� �ملُحدِّ

ومن ُتقبل رو�يته هنا ُتنق�ص هناك  ...   وهكذ� قام علم �لرجال وعلم �حلديث ،   وقام 

�أي�سًا على �أ�س�ص �سيا�سية ،  فمن كان موؤيدً� لبني �أمية كان من �ل�سادقني ،  ومن كان من 

�سيعة علّي كان من �لكاذبني ،  فذلك هو �لنهج �لذي خرج من �إبطه علم �لرجال  . 

بل لولعهم بالرجال مل يهتمو� مبا متت رو�يته مما هو خمالف للفطرة وقومي �لعقل 

�أحاديث  �ملوثق  ر�ويهم  ما ورد عن  كل  ،  و�عتربو�  �لقر�آن  لن�سو�ص  ومما هو خمالف 

باأنه  �حلقيقة  بينما    ، ودر�ية  رو�ية  �لنبوي  �حلديث  باأن  ي�سيحون  بينما    ، �سحيحة 

مطعون يف رو�يته ودر�يته من وجوه عديدة مما �سيثبت لك من خالل هذ� �لكتاب . 

ومل يقفو� عند هذ� �حلد ،  بل قالو� باأن �ملروي عن ر�سول �لله حديث مرفوع . 

و�لرو�ية �لتي مل يقلها ر�سـول �لله ملسو هيلع هللا ىلص لــكن قــالها �ســحابي �عتبــروها حديثًا مقطوًعا . 

و�لرو�ية �لتي مل يقل بها �لنبي ول �ل�سحابي لكنها توقفت عند �لتابعي قالو� عنها 

حديث موقوف ،  و�عتربو� كل هذ� حديًثا �سحيًحا رو�ه �لبخاري �أو م�سلم �أو غريهما من 

مقد�ساتهم ،  بينما �لنا�ص ل تدري بهذه �لهرتلة ،  ويت�سورون �لبخاري وم�سلم وغريهما 

كتبا ل حتوي �إل �لأحاديث �لتي قالها ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص. 

و� �لأمة وقالو� باأن كتاب �لبخاري �تخذته �لأمة بالقبول ،  فاأي �أمة هذه �لتي  بل غ�سُّ

نية على  �تخذته بالقبول ،  �أهي �ل�سيعة �أم �لأبا�سية �أم غريهم ،  وهل �أطلعت �لأُّمة �ل�سُّ

�أي منذ    ، �أجد�دي  �أجد�د  �أن يولد  ،  وهم يقولون تلك �ملقولة قبل  ما فيه وو�فقت عليه 

َيَتَقّوُل عليها ما ل  �أن  �ألي�ص هذ� غ�سا لالأُّمة    ، �أيام �لأُّمة �لتي ل تعرف �لقر�ءة و�لكتابة 

م�سطلحات  لتخرج  �لعمياء  وثقتها  وب�ساطتها  جهلها  ��ستغالل  ويتم  ..؟؟!!..  هي  تعلمه 
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�لثقة  �أننـــا نتو�رث هذه  عـــجب  ،  ومن  �للــه(  كـــتاب  بعــد  �أ�سح كتاب   ( مثـــل  ممجوجة 

بكتاب �لبخاري ،  فيعيــ�ص �لو�حد فينا وميــوت وقــد ل يــرى كتــاب �لبخاري ،  ومع هذ� 

فهو يوؤمن به ويقد�سه ،  ويذود عنه بالغايل و�لنفي�ص ،  بينما �أر�ه �أنا �أ�سو�أ كتاب يطعن 

يف كتاب �لله ،  من كرثة طعنه وتبديله لكلمات ربنا ،  )ر�جع �لف�سل �لثاين( ،  وطعنه 

يف ر�سول �لله ،  و�تهامه باأنه �أقدم على �لنتحار مر�رً� ؛  و�أنه تنكر لل�سيدة/ �سودة بنت 

زمعة ملا هرمت وكرب عمرها ،  َفَهمَّ �أن ُيطّلقها لول �أنها تركت يومها لعائ�سة ،  وغري ذلك 

من �لطعن يف �ل�سحابة و�لطعن يف �لله ، وقومي �لعقل ،  بل يحوي هبوطًا عن �لأخالق 

و�ل�سوية ،  وهو ما �سنبني ناذج منه بهذ� �ملوؤلف .  

لذلك ل �أعتمد ذلك �لذي ي�سمونه علم �لرجال �لذي تل�س�سو� به على �لغري و�سمحو� 

لأنف�سهم بتزكية رجال على رجال ،  بينما �لله - �سبحانه وتعاىل - يقول :

َقى ﴾ )�لنجم32(  ِن �تَّ و� �أَنُف�َسُكْم ُهَو �أَْعَلُم مِبَ  ﴿  ...   َفاَل ُتَزكُّ

 و�ختلفو� فيما بينهم يف �لرجال ، و�سنعو� �لزيف ون�سبوه لر�سول �لله زورً� وبهتانًا  ومت 

تزكية �لرجال من منظور �سيا�سي ،  فلطاملا كان علم �لرجال من م�سنوعات �أحفاد �لأمويني ، 

لذلك فمن كان من �أ�سياع علّي بن �أبي طالب ر�سي �لله عنه يتم ��ستبعاده �أو جتريحه . 

ومن ر�أى �أبي حنيفة �أن �ل�سحابة مع كونهم عدوًل ،  فهم لي�سو� مبع�سومني من مثل 

قلة �ل�سبط �لنا�سئة من �لأمية �أو كرب �ل�سن ،  فريجح رو�ية �لفقيه على رو�ية غريه عند 

 . 
)1(

�لتعار�ص ،  ورو�ية غري �لَهِرم منهم على رو�ية �لَهِرم كذلك �بتعاًد� عن مظان �لغلط

من  �ل�سحاح  تلك  ما حتويه  رغم  �لبخاري ول غريه  ينقي �سحيح  �أن  يريد  �أحد  ول 

�لف�ساد  ،  بل يقيمون بهذ�  �لكتاب  �أمثلة منه بهذ�  �لقارئ على  ،  وهو ما �سيقف  �لف�ساد 

�لأحكام �ل�سرعية �لتي ينفذونها على �مل�سلمني وي�سمونها �سريعة . 

�أحًد� يلتفت �إىل �ختالف �لبخاري وم�سلم يف �سحيحيهما يف �لرجال  ول تكاد جتد 

من  كل  ومقابلة  روؤيـة  �لآخر  ��سرتط  �ملعا�سرة  �أحدهما  ��سرتط  فبينما    ، بهم  �ملوثوق 

من رجال   620 يعتمد  �لبخـاري ومل  �ختلف  �أن  فكان    ، لبع�سهما  عنه  و�ملروي  �لر�وي 

434 رجاًل من  160 رجاًل ،  بينما مل يعتمد م�سلم  م�سلم ،  و�ملتكلم فيهم بال�سعف منهم 

�ملحدث حممد ز�هد  �لفقيه  �لإمام  �لأكاذيب:  �أبي حنيفة من  �ساقه يف ترجمة  ما  تاأنيب �خلطيب على  كتاب  �ل�ساأن  )1( ور�جع يف هذ� 

�لكوثري �ص158 - 159 طبعة بتعليق �لأ�ستاذ �أحمد خريي ،  �سنة )1410ـ1990( . 



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-102-

رجال �لبخاري ،  و�ملتكلم فيهم بال�سعف منهم 80 ثمانون رجاًل ،  فيا ترى كم حديثًا رو�ه 

،  وكم حديثًا مما رووه نعتربه نحن دينا  �أهل �حلديث  �أئمة  هوؤلء �ملختلف عليهم بني 

 . 
)1(

نتقاتل عليه ..؟؟!!..  بل ن�ستخرج �لأحكام �ل�سرعية منه ..؟؟!!..  

�إ�سافته على �سحيح  بل نظــرً�  لعــزوف �لأمــة عــن �لقرء�ة فهم ل يــدرون بــما متت 

  ، �أي�سًا بعدم وجود �ملخطوطة �لأ�سلية �لتي خطها �لبخاري بيده  �لبخاري ول يدرون 

�ُسون ويقولون مبثل ما قال �ل�سلف بال وعي .  لكنهم ُيَقدِّ

وتاأمل معي ما ورد بذ�ت �ملرجع �ل�سـابق �سفحة 10 ،  حيث ذكر بن حجـر ما يلي : 

)  ...   قال : حدثنا �حلافظ �أبو �إ�سحق �إبر�هيم بن �أحمد �مل�ستملي قال : �نت�سخت كتاب 

�لبخاري من �أ�سله �لذي كان عند �ساحبه حممد بن يو�سف �لفربري ،  فر�أيت فيه �أ�سياًء  

مل تتم ،  و�أ�سياء مبي�سة ... منها تر�جم مل يثبت بعدها �سيئًا ،  ومنها �أحاديث مل يرتجم 

لها فاأ�سفنا بع�ص ذلك �إىل بع�ص (  ...  فما ر�أي �لقارئ ..؟؟!!..  

ومنها �أن �لبخاري - رحمه �لله - قد روى يف �ستة مو��سع ب�سحيحه عبارة )عن فالن( 

ه على متون بع�ص �لأحاديث ،  فاأنا �أ�ست�سهد �لقارئ �ألي�ص هذ�  ومل ي�سميه ،  وَتَزيُِّده ود�سِّ

بغ�ص لالأمة ل ندري من قام به ..؟؟!!..  و�إن كنت �أ�ستبعد �أن يقوم �لبخاري ك�سخ�ص بهذ� 

�ل�سفه .  لذلك لبد لنا �أن نتبني مهما كان �لقائل ،  ول يغرنا مقام �لقائلني فلرمبا كانو� من 

جتار �لدين ،  كما ل يجوز �أن نعتمد حديثًا يف �سنده كلمة )فالن( ليكون حديثًا �سحيحًا ،  

�إل �إن كنا من �أ�سحاب �لعاهات �لعقلية . 

عد�لة �ل�سحابي  ...  ما عليه جمهور �لعلماء �أنهم يقولون بعد�لة كل �ل�سحابة ،  فهم 

وفق مذهبهم يف معنى �ل�سحبة يوثقون كل من �ساحب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فتثبت �ل�سحبة عندهم 

ملن ر�آه م�سلًما ولو �ساعة من نهار ،  وهذه �سهادة بالع�سمة ل�سريحة من �لنا�ص بغري حق 

نف�سه  �لقر�آن  قرره  �لذي  ،  و�لتحقيق  �سهد  �لأمر  ،  ول و�قع  �لدين قررت  فال ن�سو�ص 

�لبخاري  ،  وفيهم  �أنف�سهم  ،  و�لذي رو�ه جمهور �ملحدثني  له و�قع �حلال نف�سه  و�سهد 

نف�سه: �أن �ل�سحابة ب�سر يجوز عليهم ما يجوز على غريهم من �خلطاأ و�لن�سيان ،  بل من 

�لنفاق و�لكفر بعد �لإميان ،  وذلك ملا يلي :

)1( ر�جع مقدمة فتح �لباري ب�سرح �سحيح �لبخاري للحافظ بن حجر طبعة �لريان �سفحة 13 . 
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لقد كان منهم من كانو� �سادقني يف �إ�سالمهم ،  وهوؤلء �لأكرثون وهم �ملعنيون بكل ثناء 

ح�سن ورد يف كتاب �لله ب�سـاأن من كـانو� مع ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص - �ملعنيون بقــوله �سبحانه  :

دً�  عًا �ُسجَّ ُركَّ َتَر�ُهْم  َبْيَنُهْم  ُرَحَماء  اِر  �لُْكفَّ َعَلى  �ء  دَّ �أَ�سِ َمَعُه  َو�لَِّذيَن  �للَِّه  ٌد َر�ُسوُل  مَّ ﴿ حُمَ

يِف  َمَثلُُهْم  َذِلَك  ُجوِد  �ل�سُّ �أََثِر  ْن  مِّ ُوُجوِهِهم  يِف  يَماُهْم  �سِ َو�نًا  َوِر�سْ �للَِّه  َن  مِّ اًل  َف�سْ َيْبَتُغوَن 

�ُسوِقِه  َعَلى  َفا�ْسَتَوى  َفا�ْسَتْغَلَظ  َفاآَزَرُه  �َسْطاأَُه  �أَْخَرَج  َكَزْرٍع  �ْلإِجِنيِل  يِف  َوَمَثلُُهْم  ْوَر�ِة  �لتَّ

ْغِفَرًة  مَّ ِمْنُهم  اِت  احِلَ �ل�سَّ َوَعِملُو�  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  �للَُّه  َوَعَد  اَر  �لُْكفَّ ِبِهُم  ِلَيِغيَظ  �َع  رَّ �لزُّ ُيْعِجُب 

َو�أَْجرً� َعِظيمًا ﴾                                                                                                                                           )�لفتح:29(   

َجَرِة َفَعِلَم َما يِف ُقلُوِبِهْم  َت �ل�سَّ َي �للَُّه َعِن �مْلُوؤِْمِننَي �إِْذ ُيَباِيُعوَنَك حَتْ  وقوله : ﴿ َلَقْد َر�سِ

َثاَبُهْم َفْتحًا َقِريبًا ﴾                                                                         )�لفتح:18(  ِكيَنَة َعَلْيِهْم َو�أَ َفاأَنَزَل �ل�سَّ

كما كان منهم وفق مذهب �جلمهور يف معنى �ل�سحبة من كانو� منافقني كاذبني يف 

�إ�سالمهم ،  من �لأعر�ب حول �ملدينة ،  ومن �أهل �ملدينة نف�سها ،  ومل يكن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يعلم 

،  وقد  به  �لوحي  �إل ما يخربه  �لأمور  ليعلم من بو�طن  ،  لأنه مل يكن  �أمرهم  �إل ظاهر 

�أخربه ربه بوحي قر�آين باأن يف �أ�سحابه منافقني ل يعلمهم .  فقال : 

َفاِق َل َتْعَلُمُهْم  �أَْهِل �مْلَِديَنِة َمَرُدوْ� َعَلى �لنِّ َن �لأَْعَر�ِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن  ْن َحْوَلُكم مِّ ﴿ َومِمَّ

َتنْيِ ُثمَّ ُيَردُّوَن �إِىَل َعَذ�ٍب َعِظيٍم ﴾                       )�لتوبة:101(  رَّ ُبُهم مَّ َنْحُن َنْعَلُمُهْم �َسُنَعذِّ

 فكيف ل يعلمهم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص نف�سه كما يخربنا �لقر�آن ،  ثم جند من دونه من يزعم باأنه 

يعلمهم ،  حذيفة �أو غريه ،  كما قد ي�ستظهر من بع�ص �لآثار ..؟؟!!..  

كما كان منهم وفق مذهب �جلمهور يف معنى �ل�سحبة من �رتد عن �لإ�سالم بعد وفاة 

 . 
)1(

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  كالأ�سعث بن قي�ص

على  ومات  �لإ�سالم  عن  �رتد  من  �ل�سحبة  معنى  يف  مذهبهم  وفق  منهم  كان  كما 

 . 
)2(

�لن�سر�نية بعد وفاة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( �لفتح: 6/7 . 

)2( قال �بن حجر يف �لفتح 6/7: )ربيعة بن �أمية بن خلف �جلمحي، وهو ممن �أ�سلم يف �لفتح ،  و�سهد مع ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص حجة �لود�ع ،  

وجدث عنه بعد موته ملسو هيلع هللا ىلص ،  ثم حلقه �خلذلن، فلحق يف خالفة عمر بن �خلطاب - بالروم وتن�سر، ب�سبب �سيء �أغ�سبه( . 
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ماعز  �لز�نيني   : �ل�سحابة  ق�س�ص    ، وم�سلم  �لبخاري  وفيهم    ، �جلمهور  روى  ولقد 

�ملخزومية  �ل�سارقة  و�ل�سحابية    ، �لله  وعبد   ، نعيمان  �خلمر  و�ساربي    ، و�لغامدية 

 بل قالو� باأن �لنبي كان ي�سرب كل �سارب خمر �أربعني جلدة . 
)1(

وغريهم

�َسُبوُه  نُكْم َل حَتْ َبٌة مِّ وكان منهم من قال �لله تعاىل فيهم : ﴿ �إِنَّ �لَِّذيَن َجاوؤُو� ِباْلإِْفِك ُع�سْ

ُه ِمْنُهْم َلُه  ا �ْكَت�َسَب ِمَن �ْلإِْثِم َو�لَِّذي َتَوىلَّ ِكرْبَ ْنُهم مَّ �َسّرً� لَُّكم َبْل ُهَو َخرْيٌ لَُّكْم ِلُكلِّ �ْمِرٍئ مِّ

َعَذ�ٌب َعِظيٌم ﴾                                                                                                            )�لنور:11(  

نُتْم َهوؤَُلء ُتْدَعْوَن ِلُتنِفُقو� يِف  كما ق�ص �لقر�آن ق�سة �ل�سحابة �لبخالء فقال تعاىل : ﴿ َها�أَ

ِه َو�للَُّه �لَْغِنيُّ َو�أَنُتُم �لُْفَقَر�ء َو�إِن  ْف�سِ ا َيْبَخُل َعن نَّ َ ن َيْبَخُل َوَمن َيْبَخْل َفاإِنَّ �َسِبيِل �للَِّه َفِمنُكم مَّ

ُكْم ُثمَّ َل َيُكوُنو� �أَْمَثاَلُكْم ﴾                                                 )حممد:38(    َتَتَولَّْو� َي�ْسَتْبِدْل َقْوًما َغرْيَ

وجل �ل�سحابة �أو كثري منهم �سارك يف فتنة �لقتتال يف �سفني ،  كما هو م�سهور . 

هم يف �ساأن �ل�سحابة  �إن يف بع�ص ما تقدم ،  لآيات كافيات علي خطاأ �جلمهور يف غلوِّ

،  �ساأن �سائر  ،  وقو�عد �جلرح و�لتعديل  �أن نخ�سعهم ل�سروط �لتوثيق  و�ل�سو�ب هو 

،  كان عدول  : نعم  .  و�أن نقول  �أحد منهم ملح�ص �سحبته  ،  و�أّل نطلق توثيق  �لرو�ة 

�ل�سحابة �إىل ف�ساقهم �أكرث كثريً� كثريً� من عدول من بعدهم �إىل ف�ساقهم ،  وكان �ل�سدق 

،  ول  ،  ولكنهم مل يكونو� كلهم عدوًل  �أ�سد كثريً� كثريً� منه فيمن بعدهم  يف �ل�سحابة 

كان �ل�سفاء فيهم �سفاء مطلقًا ،  فال جرم �أن زمانهم بعد وفاة �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �أ�سابه �لكدر ،  

 . 
)2(

ل�سيما مع و�قعة �سفني وبعدها ،  ثم ��ستد �لكدر بعدهم 

�أمثلة من �سقطات كتب   « �لكتاب بعنو�ن  بهذ�  ما �سريد  �ل�سحابي ر�جع  وعن عد�لة 

7 حتت عنو�ن �لإ�ساءة لل�سحابة ،  وكذلك ما مت ذكره بهذ� �لكتاب  �ل�سحاح «  بند رقم 

حتت عنو�ن )موقف �لقر�آن من �ل�سحابة( . 

لل�سحابة  �ل�سحاح وغريهم من عد�لة  �أ�سحاب  �تبعه  �لذي  �لتحقق  فهل يكون نظام 

جميعًا ،  وعلم �لرجال �ملختلف فيه بينهم �أمًر� يعتد به  ..؟؟!!..  وهل ميكن �أن ن�سمن نقاء 

ديننا ونحن نعتمد �أخبار نن�سبها للنبي ون�ستخرج منها �أحكاًما وقد �سابها ما �سابها من 

�سوء �لنقل و�لناقل . 

)١( �لبخاري: 6774 ،  6780 ،  6788 ،  6824 ،  وم�سلم: 1688 ،  1695 . 

)٢( �ملرجع بالن�سبة للبند �لأخري رقم 9 من بحث للباحث/ متويل �بر�هيم �سالح . 
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�لنبوي مهما كان �سحيًحا فهو ظني  �أن �حلديث  �إىل  �نتهى علماء �حلديث  لذلك فقد 

�لثبوت وظني �لدللة ،  فبالله عليكم كيف و�حلال كذلك �أن ن�ستخرج منه �أحكامًا نعتربها 

دينًا و�سريعة ،  �أتكون �سريعتنا مظنونة ..؟؟!!..  

..؟؟!!..   �لنحو  هذ�  على  �حلـــديث  جمعـــو�  حـــني  هـــوؤلء  فعل  يف  �ملنهجية  �أين  ثم 

عبًثا  �أم  ومنهجية  علًما  �حلـــديث  جـــمع  يف  �لبعـــ�ص  بعــ�سهم  �ســـروط  خمالـــفة  �أتكون 

و�رجتالية ..؟؟!!.. 

�أي�سح بعد ذلك �عتبار تلك �ملدونات باأنها وحيًا �سماويًا ..؟؟!!..  �أو يحملوننا على �أن 

نعتقد ب�سحة تلك �ملدونات ..؟؟!!.. 

لقد �ختلف فقهاء �حلديث يف كل �سيء و�تفقو� على �أمر وحد وهو عدم عر�ص ما قامو� 

بتدوينه على �لقر�آن �لكرمي ،  وكاأن بينهم وبني �لقر�آن خ�سومة ،  �أو كاأن �لقر�آن ينادي 

يف زمان وهم �أهل زمان �آخر . 

كما �عتمد �ل�سادة �لفقهاء �لعبث و�عتربوه ِعْلًما ،  فتجد �لبخاري وهو ينقل عن )فالن( 

ول ي�سميه باأكرث من مو�سع ب�سحيحه �لآثم ،  وجتده وهو يقول باأن �بن م�سعود يقول 

�لعبث و�لتجهيل و�لتعتيم  ،  ومع كل هذ�  �بن م�سعود  قاله  ما  لنا  يذكر  )كذ� وكذ�( ول 

يعترب �لفقهاء هذ� �لكتاب �أنه �أ�سح كتاب بعد كتاب �لله تعاىل  ... 

 ول حول ول قوة �إل باهلل  
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ق�شية )وما ينطق عن �لهوى(

من �لغ�ص �لفقهي لالأمة �جتز�ء ذلك �جلزء من �ل�سورة لإقامة ذلك �لدين �لذي ي�ساهئون 

به دين �لله يف قرء�نه ،  حيث يقول تعاىل ب�سورة �لنجم  :

اِحُبُكْم َوَما َغَوى-2- َوَما َينِطُق َعِن �لَْهَوى-3- �إِْن  لَّ �سَ ْجِم �إَِذ� َهَوى-1- َما �سَ  ﴿ َو�لنَّ

ُهَو �إِلَّ َوْحٌي ُيوَحى-4- َعلََّمُه �َسِديُد �لُْقَوى ﴾  . 

من  وحي  فهو  �لله  ر�سول  به  نطق  ما  كل  �أن  مفهوم  �لأمة  �لقديــم  �لفــقه  �أورث  فـــقد 

�ل�سماء ،  �سو�ء �أكان ينطق به ب�سفته ر�سوًل ،  �أو ب�سفته نبيًا ،  فهم يرونه كله وحًيا من 

�إل وحي يوحى ،  ليحملو� �لأمة على تقدي�ص  �إن هو  �ل�سماء ، لأنه ل ينطق عن �لهوى 

فكله عندهم �سو�ء  )نبي(  ،  وهم ل يفرقون بني كلمة )ر�سول( وكلمة  مرويات �حلديث 

ب�سو�ء ،  �إنهم ل يدرون باأنهم �سّورو� �لر�سول للنا�ص وكاأنه �سخ�ص عدمي �لإر�دة ،  رجل 

ل حيلة له فيما يقول ،  وكاأن �لله �سكن ج�سده ويتكلم بل�سانه ،  لذلك وقعو� يف فادح �خلطاأ 

وحملو� �لنا�ص ليعتنقو� �خلطاأ . 

�أنا بظالم  لدي وما  �لقول  يبدل  ما   (  : �لقائل  �للـــه يرجع يف وحيه وهو  كـــان  فـــهل 

للعبيد ( ..؟؟!!..  فقد كان ر�سول �لله يعود �أحيانًا يف كالمه فيقول : ) كنت نهيتكم عن 

زيارة �لقبور �أل فزوروها فاإنها تذكركم �لآخرة ( ،  وغري ذلك كثري ،  فهل يرجع �لله يف 

ًا لالآية ..؟؟!!..  كالمه مناق�سً

لنا طائرً� من  ،  جاء   ) ُيوَحى  َوْحٌي  �إِلَّ  ُهَو  �إِْن   - �لَْهَوى  َعِن  َينِطُق  َوَما   ( وهل تعبري 

،  فمن )هو(  �ل�سماء فال �سيء قبله ول بعده حتى نتعرف على �ملعنى �ملر�د بكلمة )هو( 

َنة لقال )هما( ؛  لذلك فهو يعني  هذ� �لذي يعنيه �لقر�آن ..؟؟!!..   ،  �إنه �إن عني �لقر�آن و�ل�سُّ

�لقر�آن فقط ،  ول كالم هنا عن �ل�ُسّنة ،  فالله يحاجج كفار مكة �لذين كانو� يجحدون ما 

�آتاهم حممد ر�سول �لله ،  فالله يقول لهم باأن ما �آتاكم به من قرء�ن �إنا هو وحٌي يوحى 

َنة مل�سركي  �إليه من �ل�سماء مبا يعني �أنه �لقر�آن ولي�ص �ل�ُسّنة ،  لأن �لنبي مل يكن يقول بال�سُّ

قري�ص ،  �إنا كان يبلغ لهم ما تنّزل عليه من قرء�ن ،  ول يعني ذلك عدم �عرت�فنا بال�ُسّنة ،   

لكنا ل نعرتف بغ�ص �لنا�ص ،  ول ب�سنمية �لفقه �لقدمي  �لذي يتميز بفقد�ن قومي �لفكر .  

فاحلكمة هي    ، �أبدً�  كذلك  �لأمر  ي�ستقيم  وما    ، َنة هي �حلكمة  �ل�سُّ باأن  يقولون  وهم 

�لّر�ساد �لذي يوؤتاه �أي خملوق ،  فقد �أوتي د�وود �حلكمة ،  و�أوتي عي�سى �حلكمة ،  بل قال 
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�لله باأن من �أوتي �حلكمة فقد �أوتي خريً� كثريً� ،  مبا يعني �أنه ميكن �أن يهب �لله �حلكمة 

لأي �إن�سان ،  فهل ي�سح �أن تكون �حلكمة بهذ� هي �ُسّنة �سيدنا حممد ،  �ساء ما حتكمون . 

َنة ول منف�سلة عن �لقر�آن لأنها  وتدبر قوله تعاىل �لذي يوؤكد باأن �حلكمة لي�ست �ل�سُّ

ر�ساد �لن�ص �لقر�آين غري �ملنف�سل ،  فيقول تعاىل :  

ُقوْ�  ْكَمِة َيِعُظُكم ِبِه َو�تَّ َن �لِْكَتاِب َو�حْلِ ﴿.  .  َو�ْذُكُروْ� ِنْعَمَت �لّلِه َعَلْيُكْم َوَما �أَنَزَل َعَلْيُكْم مِّ

�لّلَه َو�ْعَلُموْ� �أَنَّ �لّلَه ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم ﴾ ) �لبقرة231 (  ؛  فلم يقل ) يعظكــم بهـما ( �إنــا قــال : 

) يعظكم به ( مبا يدل على عدم �لنف�سال ،  ومما يدل على �أن �حلكمة د�خل �لقر�آن ولي�ست 

�أمرً� منف�ساًل عنه . 

ف�ُسّنة ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص هي ر�ساده يف �أمر فهم �لن�ص �لقر�آين ،  وما و�سلنا من �سنته 

�لقولية لي�ست هي ما �سدر عنه ،  �إنا هي ما متت ن�سبته �إليه من قول ،  حيث �إنه توجد 

فروق جوهرية بني ما يتم ن�سبته �إليك مهما كان ناقله عنك م�سهورً� بال�سدق ،  وبني ما 

َنة �لقولية ل ي�سح منها �إل ما و�فق كتاب ربنا .  ولي�ص كما  �سدر منك �سخ�سيًا  ،  لذلك فال�سُّ

ذهب �أهل �لتف�سري باأنها �حلكمة ،  و�أن تلك �حلكمة منف�سلة عن �لقر�آن ،  ولها ت�سريعاتها 

�لتي ُيناق�سون بها كتاب �لله . 

�إن �لآية تن�ص على )ما �آتاكم �لر�سول فخذوه( وكلمة �لر�سول تعني �لر�سالة ،  بينما 

�لنبوة مقام  �أن مقام  فاأول �لأمر    ، �ل�سماء  �لنبوية وحي من  باأن �لأحاديث  هم يقولون 

يعني  فهو  �لر�سولية  مقام  �أما    ، �لفطرية  و�ل�ّسوية  �خُللُق  يعني  ،  وهو  ب�سري حم�ص 

كلمة  ��ستبد�ل  �أو  دمج  ،  فال ميكن  �لقر�آين  �لن�ص  به  ما ورد  ،  وهو  بال�سماء  �لت�سال 

ر�سول بكلمة نبي �أو �عتبارهما مبعنى و�حد .   

َنة �لقولية لي�ست بوحي من �ل�سماء ،  لأنها لو كانت كذلك ما وجدنا �لإمام  ثانًيا �ل�سُّ

م�سلم يختلف عن �لبخاري ،  ول �لبخاري يختلف عن �لرتمذي وهكذ� ،  لأن �لله تعاىل 

يقول : ﴿ َوَلو َكاَن ِمن ِعنِد َغرِي �ٱلَلِّه  َلَوَجُدوْ� ِفيِه �ٱخِتاَلفا َكِثري� ﴾ ،  وحيث �إن بها �ختالفًا 

كثريً� حتى يف �ل�سحيح �لو�حد فهي لي�ست وحًيا ،  ول هي من عند �لله . 

ومما يدل على �أن �لر�سول ل ينطق عن �لهوى يف �ساأن �لقر�آن فقط ،  وما دون ذلك 

فهو ب�سر مثلنا ،  ي�سيب ويخطئ ويعاتبه �لله ،  فكما ذكرنا هناك فرق بني مقام �لر�سولية 

ومقام �لنبوة ،  وتاأمل قوله تعاىل : 

َدُقوْ� َوَتْعَلَم �لَْكاِذِبنَي ﴾ )�لتوبة43(  َ َلَك �لَِّذيَن �سَ ﴿ َعَفا �لّلُه َعنَك مِلَ �أَِذنَت َلُهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
فهل عفا عنه �لله بينما كان هو �لذي �أوحى �إليه باأن ياأذن لهم ،  �أم �أن �لنبي حني �أذن ملن 
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��ستاأذنوه دون �أن يتبني ، فاإنه بذلك يكون قد �أِذن لهم من و�قع عاطفي ولي�ص من و�قع 

مو�سوعي بناء على بينة ،  لذلك كان �لعتاب من �لله �أرى باأن قلياًل من �لإدر�ك �ل�سوي قد 

ينفع هذه �لأمة �إن ��ستخدمت عقولها . 

كذلك قوله تعاىل :

َذِلَك  َلُهْم  �لّلُه  َيْغِفَر  َفَلن  ًة  َمرَّ َلُهْم �َسْبِعنَي  َت�ْسَتْغِفْر  ن  �إِ َلُهْم  َت�ْسَتْغِفْر  َل  �أَْو  َلُهْم  ��ْسَتْغِفْر    ﴿  

ِقنَي  ﴾                       ) �لتوبة 80 (   ُهْم َكَفُروْ� ِبالّلِه َوَر�ُسوِلِه َو�لّلُه َل َيْهِدي �لَْقْوَم �لَْفا�سِ ِباأَنَّ

�إنا يعرب ��ستغفار �لنبي عن هو�ه �أن يغفر �لله لهم ،  فنزلت �لآية خمالفة لهو�ه ومنطوقه 

ولتبني �أي�سًا باأن �ل�سنة �لقولية لي�ست وحيًا ،  بل �أحيانا تخالف �لوحي �ل�سماوي . 

وحني يعاتب �لله جل جالله ر�سوله قائاًل :

ِحيٌم ﴾ اَت �أَْزَو�ِجَك َو�للَُّه َغُفوٌر رَّ ُم َما �أََحلَّ �للَُّه َلَك َتْبَتِغي َمْر�سَ رِّ ِبيُّ مِلَ حُتَ  ﴿ َيا �أيها �لنَّ

) �لتحرمي 1 (   

ُم َما  رِّ ِبيُّ مِلَ حُتَ وقد ذكر جالل �لدين �ل�سيوطي يف تف�سريه لهذه ما يلي : ﴿ َيا �أيها �لنَّ

�لقبطية ملا و�قعها يف بيت حف�سة وكانت غائبة فجاءت  �أمتك مارية  ﴾ من  َلَك  �للَُّه  �أََحلَّ 

و�سق عليها كون ذلك يف بيتها وعلى فر��سها حيث ُقلت َهي حر�م عليَّ )تبتغي( بتحرميها 

)مر�سات �أزو�جك( �أي ر�ساهن )و�لله غفور رحيم( غفر لك هذ� �لتحرمي( . 

 �أل يعرب ذلك عن �أنه نطق بالهوى يف غري �لقر�آن ،  و�أن �آية )وما ينطق عن �لهوى( 

كانت تخ�ص �لقر�آن فقط ..؟؟!!.. 

فلو كان �لر�سول ل ينطق عن �لهوى ما �أذن بذلك �لإذن �لذي عاتبه �لله فيه ،  وما ��ستغفر 

للمنافقني ،  وما �متنع عن �أكل �لع�سل �إر�ساًء لبع�ص زوجاته ،  وهكذ� يجب �أن نكون �آكدين 

من �أن كثريً� من توجهاتنا حتتاج ملر�جعة حتى ل ن�سل ونقع يف �لإ�سر�ك بالله . 

وعلى ذلك ميكن للنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن ينطق عن �لهـوى ويقول : ) �أحبك يا عائ�سـة ( ،  �أو يف 

�أمر �لتـد�وي �أو غريه ،   لكن ل ميكن للر�سـول �أن ينطق عن �لهـوى يف �أمر �لقر�آن . 

وكان من نتاج تاأ�سي�سهم �لفقه على �أنه ل ينطق عن �لهوى �أن �تخذ �لفقهاء من �حلديث 

�لنبوي �لقويل م�سدرً� من م�سادر �لت�سريع باعتباره وحيًا من �ل�سماء وباعتباره ل ينطق 

لوجود  ،  وذلك  �لفقه  للقرء�ن ومنظومة  �لتف�سري  لف�ساد منظومة  �أدى  ،  مما  �لهوى  عن 

�أحاديث تت�سادم بالكلية مع �آيات كتاب �لله ،  فاخرتع لها �لفقهاء ما ي�سمى ) علم �لنا�سخ 
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و�ملن�سوخ ( لي�سمدو� بع�سًا من نزيف �لتناق�ص �لذي وقعو� فيه ،  وحتى يقولو� باأنه ل 

تناق�ص بني �لآية و�حلديث �لنبوي . 

ولأهمية �لأمر ،  وحتى ل ُن�ْسِرك با�سم �لفقه ،  �إليكم ما ورد ببع�ص �لتفا�سري �ملعتدلة 

و�لتي تقرر باأن معنى )وما ينطق عن �لهوى( �أي ما ينطق عن �لهوى يف �ساأن �لقر�آن . 

تف�سري تف�سري �لقر�آن/ �لفريوز �آبادي )ت817 هـ( م�سنف ومدقق .    

) َوَما َينِطُق َعِن �ٱلَْهَوى - مل يتكلم بالقر�آن بهوى نف�سه -�إِْن ُهَو- ما هو يعني �لقر�آن 

-�إِلَّ َوْحٌي- من �لله - ُيوَحى- �إليه جربيل حتى جاء �إليه وقر�أه عليه -َعلََّمُه- �أي �أعلمه 

جربيل  - �َسِديُد �ٱلُْقَوى (  وهو �سديد �لقوة بالبدن . 

م�سنف  هـ(   546 )ت  عطية  �بن  �لعزيز/  �لكتاب  تف�سري  يف  �لوجيز  �ملحرر  تف�سري 

ومدقق وقوله : ) �إن هو �إل وحي يوحى ( ير�د به �لقر�آن باإجماع ،  و�لوحي: �إلقاء �ملعنى 

يف خفاء ،  وهذه عبارة َتُعّم �مللك و�لإلهام و�لإ�سارة وكل ما يحفظ من معاين �لوحي . 

ويف �ملنتخب يف تف�سري �لقر�آن �لكرمي ،  طبعة �ملجل�ص �لأعلى لل�سئون �لإ�سالمية ،  

بالأزهر يف�سر �لآيات )وما ي�سدر نطقه فيما يتكلم به من �لقر�آن عن هوى نف�سه .  وما 

�لقر�آن �لذي ينطق به �إل وحي من �لله يوحيه �إليه( . 

فهل يظل �مل�سلم يرتوي من مري�ث �لآباء بال تعقل ،  وهل نظل ن�سمع للدعاة بال مناق�سة 

وهل نظل ُنعطل عقولنا بال �سبب ،  �أتعلمون باأنه لو كان �لنبي ل ينطق عن �لهوى يف 

كل �أحو�له معناها �أنه هو �لله ،  لأنه ل �إر�دة له ول ب�سرية يف كل �أقو�له ،  فهذ� منهج من 

ينتبهون ملعنى قولهم باأن كل ما ينطق به �لر�سول هو وحي ول ينطق عن هوى ،  فهم 

ينزعون عن �لنبي ب�سريته . 

�لقر�آن  مقام  نف�ص  يف  �لنبـوي  �حلديث  ن�سع  �أن  �لهوى  عن  ينطق  ما  نظرية  �أتعني 

فن�ستخرج منه �لأحكام ..؟؟!!..  �أنعتمد بتلك �لنظرية �أن �حلديث �لنبوي �سالح لكل زمان 

�ملعـاين  تلك  �لفقهاء  لعتماد  �لفقـه  علم  هدمت  �لنظرية  تلك  �إن  ..؟؟!!..   كالقر�آن  ومكان 

�ملنحرفة عن مرمى كتـاب �لله لأجل �إفر�ط لتعظيم نابع عن حمبة للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص . 

و�أنا ل�ست �سد حمبة �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص لكني �سد �نحر�ف �لبع�ص بتلك �ملحبة و�لإنحر�ف 

�ملكملة  �ل�سنن  �لله يف �حلكم بدعوى  �لله مع  �إ�سر�ك ر�سول  �لوقوع يف  ،  وبالتايل  بها 

َنة �لعملية هي �لتف�سري �لعملي لكتاب �لله ،  لكن لبد من وقفة  للقرء�ن ،  نعم �أفهم باأن �ل�سُّ

َنة �لقولية لتن�سبط مع كتاب �لله ،  فيجب معايرتها عليه .  مع �ل�سُّ
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�للـوم و�لـعـتـاب و�لتوجـيـه للـنبي بالقر�آن

�إنه ب�سر مثلنا  ...  �إنه ي�سيب ويخطئ  ... �إنه ميكن �أن ينطق عن �لهوى �إل بالقر�آن فقط ...

�لتوجيه و�للوم و�لعتاب للنبى بن�ض �لآيات . . .

ود�خلهم �سنة �لله لتهذيب وتعليم �مل�سلمني ولقد �أدرك �لله نبيه بالتثبيت ،  ولبد من 

�لعلم باإمكانية خطاأ �لنبي  ...  لكن �لر�سول ل يخطئ �أبدً� .

فنبينا حممد يخطئ لأنه ب�سر مثلنا  ... لكنه �أبدً� ل يخطئ كر�سول  ...  وكلمة �لر�سول تعني 

�لر�سالة  ...  �أما كلمة نبي فتعني �لب�سرية و�لأخالق و�لت�سرفات �حلياتية و�لتعامل مع �لنا�ص .

بد�ية نقول �أن هناك بع�ص من �أن�ساف �ملتعلمني من يقولون �أن �لنبى  مع�سوم من 

عن  ينطق  وما   ( مثل  من  بدللتها  ومنحرفني  �لآيات  لبع�ص  متاأولني  و�لزلت  �لأخطاء 

�لنبوية  �ل�سنة  �أن  مثل  من  �سلطان  من  بها  �لله  �أنزل  ما  م�سطلحات  وهناك    ،  ) �لهوى 

�لقولية وحي من �ل�سماء ،  وكل ذلك هر�ء . 

وكل هذ� يعني ف�ساد �ملنظومة �لفقهية �لتي �سيدها �لفقهاء و�لأئمة ��ستنادً�  ل�سالحية �لأحاديث 

�لنبوية  لكل زمان ومكان ، فهم يتعاملون معه كالقر�آن بل ويقومون بتقدميه على �لقر�آن . 

ودليلنا يف ذلك �لقر�آن حيث قال �ملوىل عز وجل له فى كتابه �لعزيز  :

َدُقوْ� َوَتْعَلَم �لَْكاِذِبنَي ﴾ َ َلَك �لَِّذيَن �سَ ﴿ َعفـــَا �للـــُّه َعنــــَك مِلَ �أَِذنَت َلُهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

) �لتوبة43 ( 

�ْسَتِقيمًا ﴾                                                                                                    َر�طًا مُّ َر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك �سِ َم ِمن َذنِبَك َوَما َتاأَخَّ ﴿ ِلَيْغِفَر َلَك �للَُّه َما َتَقدَّ

) �لفتح 2 ( 

ْعَنا َعنَك ِوْزَرَك ﴾                                                                                 ) �ل�سرح 2 (   ﴿ َوَو�سَ

ومعنى هذه �لآيات و��سح وجلى لكل ذى عني  �أو �أذن وهو �أن هناك �أخطاء و�أن �لله 

عز وجل �سيعفو عنها و�أن هذه �لأخطاء قد �أتبعها �ملوىل عز وجل بتعليمات    ...   وتعني 

�أن �لنبي ل يوحى �إليه يف كل ما يقول من كالم �أو ت�سرفات . 

لوم  هناك  كان  بل  �خلطاأ  يحدث  �أن  قبل  �لتوجيهات  تاأتى  كانت  �أخرى  مو�قف  وفى 

وعتاب من �لله للنبي على خلجات نف�سه لتهذيب �لنفو�ص �لب�سرية وتقوية رو�بط �لعقيدة 

يف �لنفو�ص   ...
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وفى كال �حلالتني كانت هنالك موؤ�سر�ت للر�سول مبا يجب عليه فعله وبالتاىل ما يجب 

على �مل�سلمني من بعده �أن يفعلوه وهو جزء من �ل�سنة  كما �أنه بعد كلمة » قل «  كان هناك 

د�ئما توجيه من �لله عز وجل وبالتاأكيد فاإن �لر�سول قد قالها  . 

و�إليكم جمموع �للوم و�لعتاب و�لتوجيه للنبي بالقر�آن . . .

ُهَو  • �لّلِه  ُهَدى  �إِنَّ  ُقْل  ِملََّتُهْم  ِبَع  َتتَّ َحتَّى  اَرى  �لنَّ�سَ َوَل  �لَْيُهوُد  َعنَك  ى  َتْر�سَ َوَلن   ﴿

َبْعَت �أَْهَو�ءُهم َبْعَد �لَِّذي َجاءَك ِمَن �لِْعْلِم َما َلَك ِمَن �لّلِه ِمن َويِلٍّ َوَل  �لُْهَدى َوَلِئِن �تَّ

رٍي120 ﴾  َن�سِ

ا َتِبُعوْ� ِقْبَلَتَك َوَما �أَنَت ِبَتاِبٍع ِقْبَلَتُهْم  • ﴿ َوَلِئْن �أََتْيَت �لَِّذيَن �أُْوُتوْ� �لِْكَتاَب ِبُكلِّ �آَيٍة مَّ

َك  ن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن �لِْعْلِم �إِنَّ َبْعَت �أَْهَو�ءُهم مِّ ُهم ِبَتاِبٍع ِقْبَلَة َبْع�ٍص َوَلِئِن �تَّ َوَما َبْع�سُ

امِلِنَي 145 ﴾  َِن �لظَّ �إَِذً� ملَّ

يَن 147 ﴾   • َك َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن �مْلُْمرَتِ بِّ قُّ ِمن رَّ ﴿ �حْلَ

لِّْلَخاآِئِننَي  • َتُكن  َوَل  �لّلُه  �أََر�َك  ا  مِبَ ا�ِص  �لنَّ َبنْيَ  ِلَتْحُكَم  قِّ  ِباحْلَ �لِْكَتاَب  �إَِلْيَك  �أَنَزلَْنا  ا  �إِنَّ  ﴿

�لَِّذيَن  َعِن  اِدْل  َوَل جُتَ ِحيمًا-106-  َغُفورً� رَّ َكاَن  �لّلَه  نَّ  �إِ �لّلَه  َو��ْسَتْغِفِر  يمًا-105-  َخ�سِ

�نًا �أَِثيمًا 107 ﴾ نَّ �لّلَه َل ُيِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ َيْخَتاُنوَن �أَنُف�َسُهْم �إِ

َوَما  • ُكْم  َفالأنُف�سِ َخرْيٍ  ِمْن  ُتنِفُقوْ�  َوَما  َي�َساُء  َمن  َيْهِدي  �لّلَه  َوَلـِكنَّ  ُهَد�ُهْم  َعَلْيَك  لَّْي�َص   ﴿

 �إَِلْيُكْم َو�أَنُتْم َل ُتْظَلُموَن 272 ﴾
ُتنِفُقوَن �إِلَّ �ْبِتَغاء َوْجِه �لّلِه َوَما ُتنِفُقوْ� ِمْن َخرْيٍ ُيَوفَّ

ْ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِر�َساَلَتُه َو�لّلُه  • َك َو�إِن ملَّ بِّ �ُسوُل َبلِّْغ َما �أُنِزَل �إَِلْيَك ِمن رَّ َها �لرَّ يُّ
 ﴿ َيا �أَ

ا�ِص �إِنَّ �لّلَه َل َيْهِدي �لَْقْوَم �لَْكاِفِريَن 67﴾ ُمَك ِمَن �لنَّ َيْع�سِ

•  َ َماَو�ِت َو�لأَْر�ِص َوُهَو ُيْطِعُم َوَل ُيْطَعُم ُقْل �إِينِّ ِخُذ َوِلّيًا َفاِطِر �ل�سَّ ﴿ ُقْل �أََغرْيَ �لّلِه �أَتَّ

َل َمْن �أَ�ْسَلَم َوَل َتُكوَننَّ ِمَن �مْلُ�ْسِرَكنَي 14 ﴾ وَّ
ُكوَن �أَ �أُِمْرُت �أَْن �أَ
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ْو �ُسلَّمًا يِف  • ْر�ِص �أَ ن َتْبَتِغَي َنَفقًا يِف �لأَ ُهْم َفاإِِن ��ْسَتَطْعَت �أَ ﴿ َو�إِن َكاَن َكرُبَ َعَلْيَك �إِْعَر��سُ

اِهِلنَي 35 ﴾ َمَعُهْم َعَلى �لُْهَدى َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن �جْلَ َماء َفَتاأِْتَيُهم ِباآَيٍة َوَلْو �َساء �لّلُه جَلَ �ل�سَّ

يِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِح�َساِبِهم  • ُهم ِبالَْغَد�ِة َو�لَْع�سِ ﴿ َوَل َتْطُرِد �لَِّذيَن َيْدُعوَن َربَّ

امِلِنَي 52 ﴾ ن �َسْيٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن �لظَّ ن �َسْيٍء َوَما ِمْن ِح�َساِبَك َعَلْيِهم مِّ مِّ

﴿ �أُْوَلـِئَك �لَِّذيَن َهَدى �لّلُه َفِبُهَد�ُهُم �ْقَتِدْه ُقل لَّ �أَ�ْساأَلُُكْم َعَلْيِه �أَْجرً� �إِْن ُهَو �إِلَّ ِذْكَرى  •

ِلْلَعامَلِنَي  90 ﴾

اًل َو�لَِّذيَن �آَتْيَناُهُم �لِْكَتاَب  • ﴿ �أََفَغرْيَ �لّلِه �أَْبَتِغي َحَكمًا َوُهَو �لَِّذي �أََنَزَل �إَِلْيُكُم �لِْكَتاَب ُمَف�سَّ

يَن 114 ﴾ قِّ َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن �مْلُْمرَتِ َك ِباحْلَ بِّ ن رَّ ٌل مِّ ُه ُمَنزَّ َيْعَلُموَن �أَنَّ

ْنُه ِلُتنِذَر ِبِه َوِذْكَرى ِلْلُموؤِْمِننَي 2 ﴾ • ْدِرَك َحَرٌج مِّ ﴿  ِكَتاٌب �أُنِزَل �إَِلْيَك َفاَل َيُكن يِف �سَ

ُه �َسِميٌع َعِليٌم 200 ﴾ • ْيَطاِن َنْزٌغ َفا�ْسَتِعْذ ِبالّلِه �إِنَّ َك ِمَن �ل�سَّ ا َينَزَغنَّ ﴿  َو�إِمَّ

َدُقوْ� َوَتْعَلَم �لَْكاِذِبنَي 43 ﴾ • َ َلَك �لَِّذيَن �سَ ﴿ َعَفا �لّلُه َعنَك مِلَ �أَِذنَت َلُهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

ًة َفَلن َيْغِفَر �لّلُه َلُهْم َذِلَك  • ن َت�ْسَتْغِفْر َلُهْم �َسْبِعنَي َمرَّ ﴿  ��ْسَتْغِفْر َلُهْم �أَْو َل َت�ْسَتْغِفْر َلُهْم �إِ

ِقنَي 80 ﴾ ُهْم َكَفُروْ� ِبالّلِه َوَر�ُسوِلِه َو�لّلُه َل َيْهِدي �لَْقْوَم �لَْفا�سِ ِباأَنَّ

َلَقْد  • َقْبِلَك  ِمن  �لِْكَتاَب  َيْقَروؤُوَن  �لَِّذيَن  َفا�ْساأَِل  �إَِلْيَك  �أَنَزلَْنا  ا  َّ ممِّ �َسكٍّ  يِف  ُكنَت  َفاإِن   ﴿

ُبوْ�  َكذَّ �لَِّذيَن  ِمَن  َتُكوَننَّ  َوَل  يَن-94-  �مْلُْمرَتِ ِمَن  َتُكوَننَّ  َفاَل  َك  بِّ رَّ ِمن  قُّ  �حْلَ َجاءَك 

ِريَن 95 ﴾ ا�سِ ِباآَياِت �لّلِه َفَتُكوَن ِمَن �خْلَ

يِن َحِنيفًا َوَل َتُكوَننَّ ِمَن �مْلُ�ْسِرِكنَي-105- َوَل َتْدُع ِمن ُدوِن  • ﴿ َو�أَْن �أَِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

امِلِنَي 106( ﴾ َن �لظَّ َك �إِذً� مِّ َك َفاإِن َفَعْلَت َفاإِنَّ رُّ �لّلِه َما َل َينَفُعَك َوَل َي�سُ
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نِزَل َعَلْيِه  • ن َيُقولُوْ� َلْوَل �أُ ْدُرَك �أَ اآِئٌق ِبِه �سَ ﴿  َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْع�َص َما ُيوَحى �إَِلْيَك َو�سَ

ا �أَنَت َنِذيٌر َو�لّلُه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َوِكيٌل 12 ﴾ َ َكنٌز �أَْو َجاء َمَعُه َمَلٌك �إِنَّ

رٌي 112 ﴾ • ا َتْعَملُوَن َب�سِ ُه مِبَ ﴿  َفا�ْسَتِقْم َكَما �أُِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوَل َتْطَغْوْ� �إِنَّ

َبْعَت �أَْهَو�ءُهم َبْعَد َما َجاءَك ِمَن �لِْعْلِم َما َلَك  • ﴿ َوَكَذِلَك �أَنَزلَْناُه ُحْكمًا َعَرِبّيًا َوَلِئِن �تَّ

ِمَن �لّلِه ِمن َويِلٍّ َوَل َو�ٍق 37 ﴾

َزْن َعَلْيِهْم َو�ْخِف�ْص َجَناَحَك  • ْنُهْم َوَل حَتْ ْعَنا ِبِه �أَْزَو�جًا مِّ نَّ َعْيَنْيَك �إِىَل َما َمتَّ دَّ ﴿ َل مَتُ

ِلْلُموؤِْمِننَي 88 ﴾

ْعِر�ْص َعِن �مْلُ�ْسِرِكنَي 94 ﴾ • ا ُتوؤَْمُر َو�أَ َدْع مِبَ ﴿ َفا�سْ

ِريَن 37 ﴾ • ن نَّا�سِ لُّ َوَما َلُهم مِّ ِر�ْص َعَلى ُهَد�ُهْم َفاإِنَّ �لّلَه َل َيْهِدي َمن ُي�سِ ﴿  �إِن حَتْ

َخُذوَك  • لَّتَّ َو�إِذً�  ُه  َغرْيَ َعَلْيَنا  َي  ِلتْفرَتِ �إَِلْيَك  �أَْوَحْيَنا  �لَِّذي  َعِن  َلَيْفِتُنوَنَك  َكاُدوْ�  َو�إِن    ﴿

ْعَف  أََذْقَناَك �سِ ْتَناَك َلَقْد ِكدتَّ َتْرَكُن �إَِلْيِهْم �َسْيئًا َقِلياًل-74- �إِذً� لَّ َخِلياًل-73- َوَلْوَل �أَن َثبَّ

ريً� 75 ﴾ ُد َلَك َعَلْيَنا َن�سِ ْعَف �مْلََماِت ُثمَّ َل جَتِ َياِة َو�سِ �حْلَ

ِديِث �أَ�َسفًا 6 ﴾ • ْ ُيوؤِْمُنو� ِبَهَذ� �حْلَ ْف�َسَك َعَلى �آَثاِرِهْم �إِن ملَّ ﴿  َفَلَعلََّك َباِخٌع نَّ

يِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوَل َتْعُد  • ُهم ِبالَْغَد�ِة َو�لَْع�سِ رِبْ َنْف�َسَك َمَع �لَِّذيَن َيْدُعوَن َربَّ ﴿ َو��سْ

َبَع َهَو�ُه  ْنَيا َوَل ُتِطْع َمْن �أَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َو�تَّ َياِة �لدُّ َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة �حْلَ

َوَكاَن �أَْمُرُه ُفُرطًا 28 ﴾

ْم�ِص َوَقْبَل ُغُروِبَها َوِمْن  • َك َقْبَل ُطلُوِع �ل�سَّ ْح ِبَحْمِد َربِّ رِبْ َعَلى َما َيُقولُوَن َو�َسبِّ ﴿  َفا�سْ

ْعَنا  نَّ َعْيَنْيَك �إِىَل َما َمتَّ دَّ ى-130- َوَل مَتُ َهاِر َلَعلََّك َتْر�سَ ْح َو�أَْطَر�َف �لنَّ �آَناء �للَّْيِل َف�َسبِّ

َك َخرْيٌ َو�أَْبَقى-131- َو�أُْمْر  نَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربِّ َياِة �لدُّ ْنُهْم َزْهَرَة �حْلَ ِبِه �أَْزَو�جًا مِّ

ْقَوى 132 ﴾ ْحُن َنْرُزُقَك َو�لَْعاِقَبُة ِللتَّ َطرِبْ َعَلْيَها َل َن�ْساأَلَُك ِرْزقًا نَّ اَلِة َو��سْ �أَْهَلَك ِبال�سَّ



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-114-

َك  • �إِنَّ َك  َربِّ �إِىَل  َو�ْدُع  �ْلأَْمِر  َك يِف  ُيَناِزُعنَّ َفاَل  ُكوُه  َنا�سِ ُهْم  َمن�َسكًا  َجَعْلَنا  ٍة  مَّ
�أُ ِلُكلِّ    ﴿

�ْسَتِقيٍم 67﴾ َلَعَلى ُهًدى مُّ

ْل َعَلى  • ِه �َسِبياًل-57- َوَتَوكَّ ىَل َربِّ ِخَذ �إِ ن َيتَّ لَّ َمن �َساء �أَ ﴿  ُقْل َما �أَ�ْساأَلُُكْم َعَلْيِه ِمْن �أَْجٍر �إِ

ْح ِبَحْمِدِه َوَكَفى ِبِه ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبريً�58 ﴾ وُت َو�َسبِّ يِّ �لَِّذي َل مَيُ �حْلَ

رَيَتَك  • َع�سِ َو�أَنِذْر  ِبنَي-213-  �مْلَُعذَّ ِمَن  َفَتُكوَن  �آَخَر  �إَِلهًا  �للَِّه  َمَع  َتْدُع  َفاَل   ﴿

َبَعَك ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي 215 ﴾ �ْلأَْقَرِبنَي-214- َو�ْخِف�ْص َجَناَحَك مِلَِن �تَّ

ُت�ْسِمُع  • َوَل  �مْلَْوَتى  ُت�ْسِمُع  َل  َك  �إِنَّ �مْلُِبنِي-79-  قِّ  �حْلَ َعَلى  َك  �إِنَّ �للَِّه  َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ   ﴿

اَلَلِتِهْم �إِن ُت�ْسِمُع  َعاء �إَِذ� َولَّْو� ُمْدِبِريَن-80- َوَما �أَنَت ِبَهاِدي �لُْعْمِي َعن �سَ مَّ �لدُّ �ل�سُّ

�ْسِلُموَن 81  ﴾ �إِلَّ َمن ُيوؤِْمُن ِباآَياِتَنا َفُهم مُّ

َظِهريً�  • َتُكوَننَّ  َفاَل  َك  بِّ رَّ ن  مِّ َرْحَمًة  لَّ  �إِ �لِْكَتاُب  �إَِلْيَك  ُيْلَقى  �أَن  َتْرُجو  ُكنَت  َوَما   ﴿

َوَل  َك  َربِّ �إِىَل  َو�ْدُع  �إَِلْيَك  �أُنِزَلْت  �إِْذ  َبْعَد  �للَِّه  �آَياِت  َعْن  َك  نَّ دُّ َي�سُ َوَل  لِّْلَكاِفِريَن-86- 

َتُكوَننَّ ِمَن �مْلُ�ْسِرِكنَي-87- َوَل َتْدُع َمَع �للَِّه �إَِلهًا �آَخَر َل �إَِلَه �إِلَّ ُهَو ُكلُّ �َسْيٍء َهاِلٌك �إِلَّ 

ْكُم َو�إَِلْيِه ُتْرَجُعوَن 88  ﴾ َوْجَهُه َلُه �حْلُ

اَلَة َتْنَهى َعِن �لَْفْح�َساء َو�مْلُنَكِر  • نَّ �ل�سَّ اَلَة �إِ ﴿�ْتُل َما �أُوِحَي �إَِلْيَك ِمَن �لِْكَتاِب َو�أَِقِم �ل�سَّ

َنُعوَن 45 ﴾ َوَلِذْكُر �للَِّه �أَْكرَبُ َو�للَُّه َيْعَلُم َما َت�سْ

ْلِق �للَِّه  • ا�َص َعَلْيَها َل َتْبِديَل خِلَ يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة �للَِّه �لَِّتي َفَطَر �لنَّ  ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

ا�ِص َل َيْعَلُموَن30 ﴾ ُم َوَلِكنَّ �أَْكرَثَ �لنَّ يُن �لَْقيِّ َذِلَك �لدِّ
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ُعوَن 43 ﴾ • دَّ ِم ِمن َقْبِل �أَن َياأِْتَي َيْوٌم لَّ َمَردَّ َلُه ِمَن �للَِّه َيْوَمِئٍذ َي�سَّ يِن �لَْقيِّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

ِق �للََّه َوَل ُتِطِع �لَْكاِفِريَن َو�مْلَُناِفِقنَي �إِنَّ �للََّه َكاَن َعِليمًا َحِكيمًا-1-  • ِبيُّ �تَّ َها �لنَّ يُّ
﴿ َيا �أَ

ْل َعَلى �للَِّه  ا َتْعَملُوَن َخِبريً�-2- َوَتَوكَّ َك �إِنَّ �للََّه َكاَن مِبَ بِّ ِبْع َما ُيوَحى �إَِلْيَك ِمن رَّ َو�تَّ

َوَكَفى ِباللَِّه َوِكياًل 3 ﴾

ُة ِمْن  • رَيَ ْمرً� �أَن َيُكوَن َلُهُم �خْلِ ى �للَُّه َوَر�ُسولُُه �أَ ﴿ َوَما َكاَن مِلُوؤِْمٍن َوَل ُموؤِْمَنٍة �إَِذ� َق�سَ

ِبينًا-36- َو�إِْذ َتُقوُل ِللَِّذي �أَْنَعَم  اَلًل مُّ لَّ �سَ �أَْمِرِهْم َوَمن َيْع�ِص �للََّه َوَر�ُسوَلُه َفَقْد �سَ

�للَُّه  َما  َك  َنْف�سِ يِف  َوُتْخِفي  �للََّه  ِق  َو�تَّ َزْوَجَك  َعَلْيَك  ْك  �أَْم�سِ َعَلْيِه  َو�أَْنَعْمَت  َعَلْيِه  �للَُّه 

ْجَناَكَها  ْنَها َوَطرً� َزوَّ ى َزْيٌد مِّ ا َق�سَ ا�َص َو�للَُّه �أََحقُّ �أَن َتْخ�َساُه َفَلمَّ ُمْبِديِه َوَتْخ�َسى �لنَّ

ْو� ِمْنُهنَّ َوَطرً� َوَكاَن  ِلَكْي َل َيُكوَن َعَلى �مْلُوؤِْمِننَي َحَرٌج يِف �أَْزَو�ِج �أَْدِعَياِئِهْم �إَِذ� َق�سَ

�أَْمُر �للَِّه َمْفُعوًل 37 ﴾

اًل َكِبريً�-47- َوَل ُتِطِع �لَْكاِفِريَن َو�مْلَُناِفِقنَي  • َن �للَِّه َف�سْ ِر �مْلُوؤِْمِننَي ِباأَنَّ َلُهم مِّ ﴿ َوَب�سِّ

ْل َعَلى �للَِّه َوَكَفى ِباللَِّه َوِكياًل 48 ﴾  َوَدْع �أََذ�ُهْم َوَتَوكَّ

ِبْع �أَْهَو�ء �لَِّذيَن َل َيْعَلُموَن18 ﴾ • ِبْعَها َوَل َتتَّ َن �ْلأَْمِر َفاتَّ ﴿ ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى �َسِريَعٍة مِّ

ُهْم َيْوَم َيَرْوَن َما  • �ُسِل َوَل َت�ْسَتْعِجل لَُّهْم َكاأَنَّ رَبَ �أُْولُو� �لَْعْزِم ِمَن �لرُّ رِبْ َكَما �سَ ﴿ َفا�سْ

ُقوَن-35 ﴾ َهاٍر َباَلٌغ َفَهْل ُيْهَلُك �إِلَّ �لَْقْوُم �لَْفا�سِ ن نَّ ُيوَعُدوَن مَلْ َيْلَبُثو� �إِلَّ �َساَعًة مِّ

َيْعَلُم  • َو�للَُّه  َو�مْلُوؤِْمَناِت  َوِلْلُموؤِْمِننَي  ِلَذنِبَك  َو��ْسَتْغِفْر  �للَُّه  �إِلَّ  �إَِلَه  َل  ُه  �أَنَّ َفاْعَلْم   ﴿

ُمَتَقلََّبُكْم َوَمْثَو�ُكْم 19 ﴾

ِحيٌم 1 ﴾ • اَت �أَْزَو�ِجَك َو�للَُّه َغُفوٌر رَّ ُم َما �أََحلَّ �للَُّه َلَك َتْبَتِغي َمْر�سَ رِّ ِبيُّ مِلَ حُتَ َها �لنَّ ﴿ َيا �أَيُّ
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ُر َفَتنَفَعُه  • كَّ كَّى-3- �أَْو َيذَّ -1- �أَن َجاءُه �ْلأَْعَمى-2- َوَما ُيْدِريَك َلَعلَُّه َيزَّ ﴿ َعَب�َص َوَتَوىلَّ

ا  مَّ
كَّى-7- َو�أَ دَّى-6- َوَما َعَلْيَك �أَلَّ َيزَّ ا َمِن ��ْسَتْغَنى-5- َفاأَنَت َلُه َت�سَ مَّ

ْكَرى-4- �أَ �لذِّ

َها َتْذِكَرٌة-11-  َمن َجاءَك َي�ْسَعى-8- َوُهَو َيْخ�َسى-9- َفاأَنَت َعْنُه َتَلهَّى-10- َكالَّ �إِنَّ

َفَمن �َساء َذَكَرُه 12﴾

ث ﴾ • َك َفَحدِّ ا ِبِنْعَمِة َربِّ مَّ
اِئَل َفاَل َتْنَهْر-10- َو�أَ ا �ل�سَّ مَّ

ا �لَْيِتيَم َفاَل َتْقَهْر-9- َو�أَ مَّ
﴿ َفاأَ

ْب 19 ﴾ • ﴿ َكالَّ َل ُتِطْعُه َو��ْسُجْد َو�ْقرَتِ

مالحظة 

�أيها �لنبى مرتني  قال �ملوىل عز وجل فى هذه �لآيات ياأيها �لر�سول مرة و�حدة ويا 

و�لباقى كالم دون ند�ء  ...   

وكل ذلك ل ينال من قدر �لنبي و�سيادته على �لب�سرية وقدره �لعظيم  ...  لكنه ب�سر 

ي�سيب ويخطئ وينطق عن �لهوى �أحيانا لكنه ل ينطق عن �لهوى ب�ساأن �لقر�آن  ...  وهذ� 

يعني عدم �إمكانية �لعتماد على �ل�سنة �لقولية كم�سدر من م�سادر �لت�سريع . 
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طقو�س �ملقلدين و�أ�شول فقههم

نبي �لله �إبر�هيم مل يكن �أول خلق �لله ،  ومل يكن هو �أول من �آمن بالله ،  لكن �لله �أمرنا 

باتباعه ،  و�أمر نبينا باتباعه  . 

فعن �أمر �لله لنا باتباع �إبر�هيم قال تعاىل : 

َخَذ  َبَع ِملََّة �إِْبَر�ِهيَم َحِنيفًا َو�تَّ ٌن و�تَّ �سِ ْن �أَ�ْسَلَم َوْجَهُه لله َوُهَو حُمْ َّ ﴿ َوَمْن �أَْح�َسُن ِدينًا ممِّ

�لّلُه �إِْبَر�ِهيَم َخِلياًل ﴾                                                                                            ) �لن�ساء125 ( 

وعن �أمر �لله لنبينا حممد باتباعه : 

ِبْع ِملََّة �إِْبَر�ِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن �مْلُ�ْسِرِكنَي ﴾    ) �لنحل123 (   ﴿  ُثمَّ �أَْوَحْيَنا �إَِلْيَك �أَِن �تَّ

ونهانا ربنا عن عدم �تباع �إبر�هيم قائاًل : 

ُه يِف  ْنَيا َو�إِنَّ َطَفْيَناُه يِف �لدُّ لَِّة �إِْبَر�ِهيَم �إِلَّ َمن �َسِفَه َنْف�َسُه َوَلَقِد ��سْ ﴿ َوَمن َيْرَغُب َعن مِّ

نَي ﴾                                                                                       ) �لبقرة130 (  احِلِ �لآِخَرِة مَلَِن �ل�سَّ

ولقد ��ستدل  نبي �لله �إبر�هيم على وجود �لله بنف�سه رغم �أن هناك من �سبقوه بالإميان  ...  

فهذ� هو منهاجه يف �ل�ستدلل . 

ومنهاجه يف طاعة ربه و�لثقة فيه  ل حدود لها ،  وكلكم تعلمون كيف مت قذفه يف �لنار 

بينما هو متوكل على �ليقني �لذي �لتزم به جتاه ربه . 

�أمر �لله لنا  �إبر�هيم رغم  �أحد ي�ستدل ول يتمنهج مبنهاج نبي �لله  لكن يف زماننا ل 

جميعا باتباع مّلته ، ونهانا عن �للتفات عنها لغريها .  فكل �لنا�ص �سارو� مقلدين للفقهاء 

�أو �لآباء  لذلك جتد من ي�ساألك متعجبًا وم�ستنكرً� وهو منده�سًا :

وهل �أنت تعلم �أكرث من �أبو حنيفة �أو �لبخاري �أو �ل�سافعي ..؟؟!!.. وما ذلك �إل لأنه يريد 

�لتقليد ويبغي عدم �إجهاد نف�سه بالبحث وي�ستنكر على �لباحثني جهدهم بال متحي�ص منه . 

ما قال �أحد مبثل ما تقول ..!!.. لأنه دومًا ينتظر �لفتات من غريه ول يريد �أن يكون هو 

�ساحب �لعلم ول �ساحب �ليقني . 

وهل مل يفهم كل �ل�سابقني ما فهمته و�أنت فقط �لفاهم  ..؟؟!!..  فهو يقوم بتكبري �سورة 

�لأقدمني وت�سغريك وت�سغري نف�سه ، حتى يظل منهج �لتقليد هو �ل�سائد . 
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�أمـــثال هـــوؤلء قامو� بقلب �لأهد�ف �لقر�آنية ر�أ�سًا على عقب فبينما يريد �لله منا �تباع 

يقول  حيـــث  لنــا  يقـــال  ما  ومــو�زنة  بتمحيـــ�ص  دومًا  نقوم  �أن  يعني  مبا  �لقول  �أح�سن 

�سبحانه  وتعاىل :

ِبُعوَن �أَْح�َسَنُه �أُْوَلِئَك �لَِّذيَن َهَد�ُهُم �للَُّه َو�أُْوَلِئَك ُهْم �أُْولُو�   ﴿ �لَِّذيَن َي�ْسَتِمُعوَن �لَْقْوَل َفَيتَّ

�ْلأَلَْباِب ﴾                                                                                                                   ) �لزمر 18 (

لكن �ملقلدين ي�ستمعون لأح�سن �لنا�ص يف ظنهم ول ميح�سون �لقول رغم �آيات �لله 

د�وود  �لله   نبي  فهمه  ما عجز عن  )�سليمان(  بتفهيم طفل �سغري  �لله  قام  �ملزلزلة حيث 

�حلكيم  ... لكن �مل�سلمون ل يتدبرون �لقر�آن حيث قال تعاىل : 

ْكِمِهْم  حِلُ ا  َوُكنَّ �لَْقْوِم  َغَنُم  ِفيِه  َنَف�َسْت  �إِْذ  ْرِث  �حْلَ يِف  َيْحُكَماِن  �إِْذ  َو�ُسَلْيَماَن  َوَد�ُووَد   ﴿

َباَل  �جْلِ َد�ُووَد  َمَع  ْرَنا  َو�َسخَّ َوِعلْمًا  ُحْكمًا  �آَتْيَنا  َوُكاّلً  �ُسَلْيَماَن  ْمَناَها  َفَفهَّ �َساِهِديَن-78- 

ا َفاِعِلنَي 79 ﴾ .  رْيَ َوُكنَّ ْحَن َو�لطَّ ُي�َسبِّ

فهم    ، وتعاليمه  �آياته  بكل  �لكرمي  �لقر�آن  خمالفة  هو  �ملقلدين  فقه  �أ�سول  فاإن  لذلك 

كمثل �لذين �تخذو� �أحبارهم ورهبانهم �أرباًبا من دون �لله ،  لكن هوؤلء �تخذو� �أئمتهم 

وم�سايخهم �أربابًا من دون �لله فهم ل يتدبرون �لقر�آن ،  ول يو�زنون بني �لأقو�ل ،  ول 

فكر ول  بال  �أئمتهم ومر�جعهم وم�سايخهم  عليهم  ي�سري  �إلآ مبا  لالأ�سخا�ص  �إل  يعتربون 

�إدر�ك . 
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تقدمي فقه �لرو�ية على فقه �الآية

ومن م�سائب �ل�سرك �أنهم ُيَقّدمون فقه �لرو�ية على فقه �لآية ،  ويف ذلك �إ�سر�ك بر�سول 

�لله مع �لله يف �حلكم ،  فما ر�أي �سيوخ �ل�سلفية �لذين ُيَقّدمون �لنقل على �لعقل ..؟؟!!..   

َنة بالن�سبة للقرء�ن ،  فيما يلي:  وعن خرفهم بحجية �ل�سُّ

َنة من  �ل�سُّ �إىل  �أحوج  �لقر�آن   (  : قال  �لأوز�عي عن مكحول  �ل�سلف ومنهم  قال  حيث 

َنة �إىل �لقر�آن (  .  �ل�سُّ

َنة قا�سية على �لكتاب ،   وبه قال عن �لأوز�عي قال : ) قال يحيى بن �أبي كثري : �ل�سُّ

ولي�ص �لكتاب بقا�ص على �ل�ُسّنة ( . 

َنة �لنبوية توجب ما �سكت �لقر�آن عن  وقال �ل�سوكاين بكتابه �إر�ساد �لفحول باأن �ل�سُّ

ّرم ما �سكت �لقر�آن عن حترميه .  يعني ي�سيفون حتلياًل وحترميًا حتت ذمة  �إيجابه وحُتَ

قال فالن وحدثنا عالن ،  فيحللون ويحرمون غري ما هو موجود بكتاب �لله . 

َنة �لقر�آن من �لأمور �ملقززة ،  فحني ي�سرح ف�سيلة �لإمام  �ألي�ست م�ساألة �أن تن�سخ �ل�سُّ

�لأكرب �سيخ �لأزهر بجريدة �لأهر�م حتت عنو�ن ) هذ� هو �لإ�سالم ( بال�سفحة رقم 24 

�ل�سادرة بتاريخ 2010/1/9 ما ن�سه �لآتي :

كليهما  لأن  جائـز  َنة  بال�سُّ �لقر�آن  ن�سخ  �أن  و�ملتكلمني  �لفقهاء  جمهور  يرى  بينما   ...  (

وحي من �لله تعاىل  ... ( ،  ثم ل يجد من يرده من فقهاء �لع�سر فاإننا نكون ب�سدد وباءة 

فقهيـة ،  �إذ كيف ين�سخ �لأدنى �لأعلى ،  كيف لل�ُسـنَّة �لنبوية ظنية �لثبوت و�لدللـة ،  �أن 

تن�سخ �لقر�آن قطعي �لثبوت  ..؟؟!!..  �ألي�ست هذه جرمية ُترتكب يف حق �لإ�سالم ..؟؟!!.. 

�ألي�ست هذه هي �لفتنـة �لتي هي �أكرب من �لقتل ..؟؟!!..  �أيكون هذ� هو �لإ�سالم �لذي يدعو 

�إليه �لفقهاء و�جتمع عليه جمهورهم ..؟؟!!..  فهل نحن نطبق �إ�سالم ع�سور �لظـالم ..؟؟!!..   

لذلك ل تعجبو� من عنو�ن �لكتاب لأنه فعـاًل �إ�سالل لالأمة بزعم �أنه فقـه �لأئمة . 

�ألي�ص  هذ� باإ�سر�ك لر�سول �لله مع �لله يف �حلكم  ..؟؟!!. فهل ينفع ما يقوله �لبع�ص ويتاأولون 

به قول ربنا باخلطاأ ) ما ينطق عن �لهوى ( وتاأويلهم لآية ) من �أطاع �لر�سول فقد �أطاع �لله( 

رو� باأن طاعة �لر�سول يف طاعتهم للبخاري وم�سلم ،  فمن �أي �سلف هوؤلء ..؟؟!!.. وحتت  فت�سوَّ

َنة  َنة على �لقر�آن ..؟؟!!..  �أميحو �لفرع �لأ�سل ..؟؟!!.. �أمتحو �ل�سُّ �أي فهم �أو فقه يتم تقدمي �ل�سُّ

ظنية �لثبوت �لقر�آن قطعي �لثبوت ،  هل لهوؤلء عقل يعي ..؟؟!!.. 
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حتى  للت�ساوؤل  تدعونا  و�لتي  �جلمهور  عند  منها  �لرئي�سية  حتى  �لقو�عد  كل  وتدبر 

نتبني حقيقة �إميان هوؤلء . 

�أُْحِكَمْت  ِكَتاٌب  �َلر   ﴿  : �لقر�آن حقًا ..؟؟!!.. رغم قوله تعاىل  َنة �لقولية  �ل�سُّ هل تن�سخ 

1 (  ... �أفاأحكم �لله كتابه �أم تركه لرو�يات  ) هود   ﴾ لَُّدْن َحِكيٍم َخِبرٍي  َلْت ِمن  �آَياُتُه ُثمَّ ُف�سِّ

�لرو�ة �لتي نهى �لنبي عن تدوينها ومل يدونها �خللفاء �لر��سدون  ..؟؟!!.. 

َدَر�ْسَت  َوِليقولوْ�  �لآَياِت  ُف  رِّ ُن�سَ َوَكَذِلَك   ﴿  : تعاىل  قوله  رغم  ..؟؟!!..  حقا  َنُه  ُتَبيِّ �أو 

َنُه ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ﴾ )  �لأنعام 105 (  ؛ َوِلُنَبيِّ

َلْت �آَياُتُه ُقْر�آنًا َعَرِبّيًا لَِّقْوٍم َيْعَلُموَن ﴾         )  ف�سلت 3 (   وقوله �سبحانه : ﴿ ِكَتاٌب ُف�سِّ

َنة �لقولية لُتبينه ..؟؟!!..   له تف�سياًل ،  �أم تركه لل�سُّ فهل قام �لله بتبيني �آياته حًقا وف�سَّ

َنة �لقولية ل ُتبني  �لقر�آن ،  لأن �لقر�آن مو�سوف  بل ومتحوه ل�ساحلها .  و�إن كانت �ل�سُّ

ل ،  بل ُمبني  لغريه ،  بل تبيان لكل �سيء  يف ع�سر�ت �ملو��سع فيه �أنه ُمبني وحُمكم وُمف�سَّ

ول ي�ستوي �أن يحتاج ما هو تبيان لكل �سيء �إىل �أن يبينه �سيء ،  وكان �حلق �أنه ل دليل 

َنة �لقولية ُتَبنّي �لقر�آن ،  �إين �عرتف بال�سنة �لعملية فقط �أن تكون  �سحيح على �أن �ل�سُّ

ُمبينة ملا يجب تبيانه من �أو�مر �لله لهذ� مل يف�سر ر�سول �لله �لقر�آن . 

نة �لقولية بالت�سريع حقًا ..؟؟!!.. رغم قوله تعاىل : وهل ت�ستقل �ل�سُّ

وْ� َعَلى �لّلِه �لَْكِذَب  َنُتُكُم �لَْكِذَب َهـَذ� َحاَلٌل َوَهـَذ� َحَر�ٌم لَِّتْفرَتُ ُف �أَلْ�سِ  ﴿ َوَل َتُقولُوْ� مِلَا َت�سِ

وَن َعَلى �لّلِه �لَْكِذَب َل ُيْفِلُحوَن ﴾                                                  ) �لنحل 116 (   �إِنَّ �لَِّذيَن َيْفرَتُ

 هل ميكن لر�سول �لله �أن يحلل ويحرم بغري م�سدر من �لقر�آن ..؟؟!!.. �أم �أن �حلق 

عندهم على خالف ذلك !!!!! . 

�إن �لتحرمي لبد و�أن يكون قطعى �لثبوت ، وقطعى �لدللة ، بينما �ل�سنة �لنبوية ظنية 

�لثبوت عن ر�سول �لله ، وظنية �لدللة فى �لفاظها دعما �إذ� كانت عامة �أم خا�سة .

َنة و�جلماعة ،  لأنهم �أهملو� �لقر�آن متاًما ،   �إن هوؤلء �سدقو� حني قالو� باأنهم �أهل �ل�سُّ

و�حتكمو� ملرويات ظنية �لثبوت ،  وقامو� بت�سدير ذلك لالأجيال ،  ولأ�سفي فال تكاد ت�ساأل 

�أحد �لنا�ص عن �سفات �ملنافق مثاًل ،  �إل و�نربى بحجته من �حلديث ،  وكاأن �لقر�آن لي�ص 
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به �سفات للمنافقني ،  وما ذلك �إل �إ�سالل لالأمة بفقه �لأئمة ،  وخالفو� كتاب �لله بقولهم بل 

وباعتقادهم بعذ�ب قرب يتعّوذون منه يف �سالتهم ،  لذلك �ساأ�سحب �لقارئ �لكرمي يف  رحلة 

يف  �أتكون  �ملنافقني  �سفات  وهما    ، كنموذج  �ملذكورين  �ملو�سعني  يف  �لتوجه  ذلك  لتفنيد 

َنة ..؟؟!!..  وعذ�ب �لقرب �أيكون حقيقة �أم خر�فة وذلك فيما يلي : �لقر�آن �أ�سمل �أم بال�سُّ

�سفات �ملنافقني بالقر�آن ) 29 �آية( :

َنة �لقولية - �سحيحة �أو غري ذلك - على كالم �لله يف ثقافات  نتيجة حتمية لت�سيُّد �ل�سُّ

�لنا�ص ،  فاإنك ما تكاد ت�ساأل عن �سفات �ملنافق �إل جتد �ملتحدث ينربي بالقول بثقافته من 

َنة �لقولية �لتي ل تفي باملو�سوع حقه ويقول عن �ملنافق :  ) �إذ� حدث كذب ،  و�إذ�  �ل�سُّ

�إئتمن خان ،  و�إذ� عاهد غدر ،  و�إذ� خا�سم فجر ( ،  وما ذلك �إل من فعل �لفقهاء فينا ،  فقد 

َنة �لنبوية مطية لأفكارنا بينما �أبعدونا متاًما عن كتاب �لله ،  ول �أعني باأن  جعلو� من �ل�سُّ

�حلديث غري �سحيح ،  لكني �أعني ب�سرورة تقدمي فقه �لآية على فقه �لرو�ية . 

،  بل جتد  فارقة  �أكرث من عالمة  لالأمر  فاإننا جند  �لأمر  ذ�ت  �لله عن  كتاب  وبتدبرنا 

�لقر�آن يحدد بحدود فا�سلة وقاطعة ومف�سلة ودقيقة �سفات �ملنافقني ،  بل ي�ستفي�ص فيها 

و�لله يقول وكل �سيء ف�سلناه تف�سياًل ،  بينما نحن نقول باأن �لقر�آن جُممل غري مف�سل ،  

لذلك يجب مر�جعة عقائدنا ومعتقد�تنا و�إمياننا لنن�سبط على كتاب �لله . 

 �أما عن �سفات �ملنافقني بالقر�آن فاأوجزها فيما يلي :

ياأمرون باملنكر وينهون عن �ملعروف ويقب�سون �أيديهم عن �لإنفاق يف �سبيل �لله :  

�ٱملَعُروِف  َعِن  َوَينَهوَن  ِباٱملُنَكِر  َياأُمُروَن  َبع�ص  ن  ِمّ ُهم  َبع�سُ َو�ٱملَُناٱِفَقاٱُت  �ٱملَُناٱِفُقوَن   ﴿

ُقوَن  ﴾                          ) �لتوبة: 67 (  َنّ �ٱملُناٱَِفِقنَي ُهُم �ٱلَف�سِ َيُهم �إِ وَن �أَيِدَيُهم َن�ُسوْ� �ٱلَلَّه َفَن�سِ َوَيقِب�سُ

ل ينزلون حلكم �لله ول يتبعون �سبيل �ملوؤمنني :

وَن َعنَك  دُّ �ٱملَُناٱِفِقنَي َي�سُ َر�أَيَت  �ُسوِل  �ٱلرَّ ىَل  َو�إِ �ٱلّلُه  �أَنَزَل  َماآ  �إِىَل  َتَعاَلوْ�  َلُهم  ِقيَل  َو�إَِذ�   ﴿  

ُدود� ﴾                                                                                     ) �لن�ساء: 61 (    �سُ

ة عند �لكافرين : يتخذون �لكافرين �أولياء من دون �ملوؤمنني ليبتغو� �لعزَّ

ُدوِن  ِمن  �أَوِلَياآَء  �ٱلَكاٱِفِريَن  َيتَِّخُذوَن  �ٱلَِّذيَن   138 �أَِليًما  َعَذ�ًبا  َلُهم  َنّ  ِباأَ �ٱملَُناٱِفِقنَي  ِر  ّ َب�سِ  ﴿  

َة ِللَِّه َجِميعا  ﴾                  ) �لن�ساء: 138 - 139(     َة َفاإِنَّ �ٱلِعَزّ �ٱملُوؤِمِننَي �أََيبَتُغوَن ِعنَدُهُم �ٱلِعَزّ
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ي�ستهزئون باآيات �لله ،  وهم �أ�سحاب وجهني ،  يقومون لل�سالة وهم ك�ساىل ،  ير�ءون 

�لنا�ص ب�سالتهم و�أعمالهم ،  ومي�سون �أقل �لأوقات يف ذكر �لله ،  ول ينفقون �إل وهم كارهون :

َتقُعُدوْ�  َفاَل  ِبَها  ِبَها َوُي�سَتهَز�أُ  ُيكَفُر  �ٱلَلِّه  َء�َيِت  �إَِذ� �َسِمعُتم  �أَن  �ٱلِكَتِب  َعَليُكم يِف  َل  َنَزّ َوَقد   ﴿

َو�ٱلَكاٱِفِريَن يِف  �ٱملَُناٱِفِقنَي  َجاِمُع  �ٱلَلَّه  �إَِنّ  ثلُُهم  ِمّ �إِذ�  ُكم  �إَِنّ َغرِيِه  َحِديٍث  وْ� يِف  َيُخو�سُ َحَتّى  َمَعُهم 

َعُكم َو�إِن َكاَن  َن �ٱلَلِّه َقالُوْ� �أَمَل َنُكن َمّ وَن ِبُكم  َفاإِن َكاَن َلُكم َفتح  ِمّ َبّ�سُ َم َجِميًعا 140 �ٱَلِّذيَن َيرَتَ َجهَّ

َن �ٱملُوؤِمِننَي َفاٱلَلُّه َيحُكُم َبيَنُكم  َيوَم �ٱلِقَيَمِة  يب  َقالُوْ� �أَمَل َن�سَتحِوذ َعَليُكم َوَنَنعُكم ِمّ ِللَكاٱِفِريَن َن�سِ

�ٱلّلَه َوُهَو َخاٱِدُعُهم  ُيَخِدُعوَن  �ٱملُناٱَِفِقنَي  �إَِنّ   141 �ٱملُوؤِمِننَي �َسِبياًل  ِللَكاٱِفِريَن َعَلى  �ٱلَلُّه  َوَلن َيجَعَل 

َذبَذِبنَي  ا�َص َوَل َيذُكُروَن �ٱلّلَه �إَِلّ َقِليال 142 ُمّ َلوِة َقاُموْ� ُك�َساىَل ُيَر�آُءوَن �ٱلنَّ َو�إَِذ� َقاُموْ� �إِىَل �ٱل�سَّ

َد َلُه �َسِبيال ﴾    ) �لن�ساء: 140 - 143(    َبنَي َذِلَك َلآ �إِىَل َهوؤَُلآِء َوَلآ �إِىَل َهوؤَُلآِء َوَمن ُي�سِلِل �ٱلَلُّه َفَلن جَتِ

�إذ� �فتنت �ملنافق فاإنه يخ�سى �لنا�ص �أكرث من خ�سيته لله : 

�ٱللَِّهٱ  َكَعَذ�ِب  ا�ِص  �ٱلنَّ ِفتَنَة  �ٱلَلِّه َجَعَل  �أُوِذَي يِف  َذ�آ  َفاإِ ِباٱللَِّه  ا  َء�َمَنّ �ٱلنَّا�ِص َمن َيُقوُل  ﴿ َوِمَن 

ُدوِر �ٱلَعاٱمَلِنَي 10  ا يِف �سُ ا َمَعُكم �أََو َلي�َص �ٱلّلُه ِباأَعَلَم مِبَ ا ُكنَّ َك َلَيُقولَُنّ �إِنَّ ِبّ ن رَّ َوَلِئن َجاآَء َن�سر ِمّ

َوَلَيعَلَمنَّ �ٱلَلُّه �ٱلَِّذيَن َء�َمُنوْ� َوَلَيعَلَمنَّ �ٱملُناٱَِفِقنَي  ﴾                            ) �لعنكبوت: 10 - 11( 

يظنون �ل�سوء باهلل  : 

وِء َعَليِهم  نَي ِباٱلَلِّه َظَنّ �ٱل�َسّ اآِنّ َب �ٱملَُناٱِفِقنَي َو�ٱملَُناٱِفَقاٱِت َو�ٱملُ�سِرِكنَي َو�ٱملُ�سِرَكاٱِت �ٱلَظّ ﴿ َوُيَعِذّ

ري�  ﴾    )  �لفتح : 6( َمٱ َو�َساآَءت َم�سِ َعَدّ َلُهم َجَهَنّ َب �ٱلَلُّه َعَليِهم َوَلَعَنُهم َو�أَ وِءٱ َوَغ�سِ َد�آِئَرُة �ٱل�َسّ

كثريو �حللف ،  ويهتمون باملظهر و�لكالم �ملع�سول على ح�ساب �جلوهر ويظنون يف 

�لنا�ص ظن �ل�سوء :

ُهم  ُهم �َساآَء َما َكاُنو�َيعَملُوَن 2 َذِلَك ِباأََنّ وْ� َعن �َسِبيِل �ٱلَلِّه �إَِنّ ُدّ ة َف�سَ َخُذوْ� �أَمَيَنُهم ُجَنّ  ﴿ �ٱَتّ

َو�إِن  �أَج�َساُمُهمٱ  ُتعِجُبَك  َر�أَيَتُهم  َو�إَِذ�  َيفَقُهوَن  َل  َفُهم  ُقلُوِبِهم  َعَلى  َفُطِبَع  َكَفُروْ�  ُثَمّ  َء�َمُنوْ� 

يَحٍة َعَليِهم ُهُم �ٱلَعُدُوّ َفاٱحَذرُهم  َدةٱ َيح�َسُبوَن ُكَلّ �سَ �َسَنّ ُهم ُخ�ُسب ُمّ َنّ َيُقولُوْ� َت�سَمع ِلَقوِلِهم َكاأَ

َنّى ُيوؤَفُكون ﴾                                                                               ) �ملنافقون: 2 ـ 4(  َقاٱَتَلُهُم �ٱلَلُّهٱ �أَ
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يت�سورون �لغرور و�لغرر يف �ملتدينني وعلمهم : 

ل َعَلى �ٱلَلِّه  َر�ٌص َغَرّ َهوؤَُلآِء ِديُنُهم َوَمن َيَتَوَكّ ﴿  �إِذ َيُقوُل �ٱملُناٱَِفُقوَن َو�ٱَلِّذيَن يِف ُقلُوِبِهم َمّ

َفاإَِنّ �ٱلَلَّه َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾                                                                                            )�لأنفال: 49(  

يلقون م�سئولية �لإنفاق يف �سبيل �لله عن عاتقهم لعلل كثرية يتعللون بها :

َخَز�آِئُن  َوِلَلِّه  وْ�  َينَف�سُّ َحَتّى  �ٱلَلِّه  َر�ُسوِل  ِعنَد  َمن  َعَلى  ُتنِفُقوْ�  َل  َيُقولُوَن  �ٱَلِّذيَن  ُهُم   ﴿  

َمَوِت َو�ٱلأَر�ِص َوَلِكَنّ �ٱملَُناٱِفِقنَي َل َيفَقُهوَن  ﴾                                                  ) �ملنافقون: 7(    �ٱل�َسّ

غري مقتنعني بوعد �لله ور�سوله للموؤمنني باجلنة :

ا َوَعَدَنا �ٱلَلُّه َوَر�ُسولُُه �إَِلّ ُغُرور� ﴾ )�لأحز�ب: 12(   َر�ص َمّ  ﴿ َو�إِذ َيُقوُل �ٱملَُناٱِفُقوَن َو�ٱَلِّذيَن يِف ُقلُوِبِهم َمّ

يحاولون �لتفــرقة بني �ملوؤمنني بدو�ٍع ظاهرها �لعمل �ل�سالح : 

َن َحاَرَب �ٱلَلَّه  اد� مِلّ َر�ر� َوُكفر� َوَتفِريَقا َبنَي �ٱملُوؤِمِننَي َو�إِر�سَ َخُذوْ� َم�سِجد� �سِ ﴿ َو�ٱَلِّذيَن �ٱَتّ

ُهم َلَكاٱِذُبوَن ﴾  )�لتوبة: 107(   َلّ �ٱحُل�سَنى َو�ٱلَلُّه َي�سَهُد �إَِنّ َوَر�ُسوَلُه ِمن َقبُل َوَلَيحِلُفَنّ �إِن �أََردَناآ �إِ

يخادعون �لله و�لذين �آمنو� بالقول بالإميان بال فعـل وهم كاذبون : 

وؤِمِننَي 8 ُيَخاٱِدُعوَن �ٱلَلَّه  ا ِباٱلَلِّه َوِباٱلَيوِم �ٱلأِخِر َوَما ُهم مِبُ ا�ِص َمن َيُقوُل َء�َمَنّ ﴿ َوِمَن �ٱلَنّ

َر�ص  َفَز�َدُهُم �ٱلَلُّه  آ �أَنُف�َسُهم َوَما َي�سُعُروَن 9 يِف ُقلُوِبِهم َمّ َو�ٱَلِّذيَن َء�َمُنوْ� َوَما َيخَدُعوَن �إَِلّ

ا َكاُنوْ� َيكِذُبوَن ﴾                                                    )�لبقرة: 8 - 10(  َمَر�ساٱ َوَلُهم َعَذ�ٌب �أَِليُم مِبَ

ل ي�سعرون مبدى �إف�سادهم :

ُهُم  ُهم  �إَِنّ �أََلآ   11 ُم�سِلُحوَن  َنحُن  ا  َ �إَِنّ َقالُوْ�  �ٱلأَر�ِص  يِف  ُدوْ�  ُتف�سِ َل  َلُهم  ِقيَل  َو�إَِذ�   ﴿  

ُدوَن َوَلِكن َلّ َي�سُعُروَن ﴾                                                                       )�لبقرة: 11 - 12(  �ٱملُف�سِ

ا�ُص َقالُوْ�  ي�ستهزئون باملوؤمنني وي�ستخفون بهم : ﴿  َ�إَِذ� ِقيَل َلُهم َء�ِمُنوْ� َكَماآ َء�َمَن �ٱلَنّ

َذ� َلُقوْ� �ٱَلِّذيَن َء�َمُنوْ�  َفَهاآُء َوَلِكن َلّ َيعَلُموَن 13 َو�إِ ُهم ُهُم �ٱل�ُسّ َلآ �إَِنّ
َفَهاآُء �أَ �أَُنوؤِمُن َكَماآ َء�َمَن �ٱل�ُسّ

ا َنحُن ُم�سَتهِزُءوَن 14 �ٱلَلُّه َي�سَتهِزُئ  َ ا َمَعُكم �إَِنّ ا َو�إَِذ� َخَلوْ� �إِىَل �َسَياٱِطيِنِهم َقالُوْ� �إَِنّ َقالُوْ� َء�َمَنّ

َلَة ِباٱلُهَدى َفَما َرِبَحت  اَلٱ ُوْ� �ٱل�سَّ ُهم يِف ُطغَياٱِنِهم  َيعَمُهوَن 15 �أُْوَلِئَك �ٱَلِّذيَن �ٱ�سرَتَ ُدّ ِبِهم َومَيُ

اٱَرُتُهم َوَما َكاُنوْ� ُمهَتِديَن ﴾                                                                        ) �لبقرة: 13 - 16(   َ جِتّ



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-124-

يكذبون وهم كثريو �حللف ول يفقهون ،  وهم �أ�سحاب مظهر بال جوهر : 

َك َلَر�ُسولُُه َو�ٱلَلُّه َي�سَهُد  َك َلَر�ُسوُل �ٱلَلِّه َو�ٱلَلُّه َيعَلُم �إَِنّ َنّ ﴿ �إَِذ� َجاآَءَك �ٱملَُناٱِفُقوَن َقالُوْ� َن�سَهُد �إِ

َكاُنوْ�  َما  �َساآَء  ُهم  �إَِنّ �ٱلَلِّه  �َسِبيِل  َعن  وْ�  ُدّ َف�سَ ة  ُجَنّ �أَمَيَنُهم   َخُذوْ�  �ٱَتّ  1 َلَكاٱِذُبوَن  �ٱملَُناٱِفِقنَي  �إَِنّ 

يَتُهم  َر�أَ َو�إَِذ�   3 َيفَقُهوَن  َل  َفُهم  ُقلُوِبِهم  َعَلى  َفُطِبَع  َكَفُروْ�  ُثَمّ  َء�َمُنوْ�  ُهم  ِباأََنّ َذِلَك   2 َيعَملُوَن 

يَحٍة  �سَ ُكَلّ  َيح�َسُبوَن  َدة  �َسَنّ ُمّ ُخ�ُسب  ُهم  َكاأََنّ ِلَقوِلِهم  َت�سَمع  َيُقولُوْ�  َو�إِن  �أَج�َساُمُهم  ُتعِجُبَك 

َلُكم  َي�سَتغِفر  َتَعاَلوْ�  َلُهم  ِقيَل  َذ�  َو�إِ  4 ُيوؤَفُكوَن  �أََنّى  �ٱلَلُّهٱ  َقاٱَتَلُهُم  َفاٱحَذرُهم  �ٱلَعُدُوّ  ُهُم  َعَليِهم 

وَن  ﴾                 ) �ملنافقون: 1 - 5(  �سَتكرِبُ وَن َوُهم ُمّ ُدّ يَتُهم َي�سُ وْ� ُرُءو�َسُهم َوَر�أَ َر�ُسوُل �ٱلَلِّه َلَوّ

وهناك �سفات �أخرى ب�سورة �لبقرة تعني �أنهم ل ي�سعرون باإف�سادهم يف �لأر�ص وغري 

ذلك . . . ومع ذلك فالله يتوب ويعفو عن بع�ص �ملنافقني . .

ُهم َكاُنوْ�  ب َطاآِئَفَة ِباأَنَّ نُكم ُنَعِذّ ﴿  َل َتعَتِذُروْ� َقد َكَفرمُت َبعَد �إِمَيِنُكم �إِن نَّعُف َعن َطاآِئَفة ِمّ

جُمِرِمنَي  ﴾                                                                                                              ) �لتوبة: 66(

َنّ �ٱلَلَّه َكاَن  ن �َساآَء �أَو َيُتوَب َعَليِهم �إِ َب �ٱملَُناٱِفِقنَي �إِ دِقِهم َوُيَعِذّ اٱِدِقنَي ِب�سِ ﴿ ِلَّيجِزَي �ٱلَلُّه �ٱل�سَّ

ِحيما ﴾ .                                                                                                   ) �لأحز�ب: 24(   َغُفور� َرّ

ويف �حلديث : وقال : �للهم �لعن فالنًا وفالنًا يدعو على �أنا�ص من �ملنافقني ،  فاأنزل 

�لله - عز وجل - لي�ص لك من �لأمر �سيء �أن يتوب عليهم �أو يعذبهم فاإنهم ظاملون .   

َنة �لنبوية يف ثقافات �لنا�ص ،  ولبد من �إعادة بناء  فالبد من تفوق للقرء�ن على �ل�سُّ

�لعملية  �لنبوية  َنة  �ل�سُّ بعدها  من  تاأتي  ثم    ، و�آياته  �لله  كتاب  قو�ئم  على  �مل�سلم  �لعقل 

يفعل  كما  �لأهمية  بال �سابط ول متييز يف  معًا  �لثنني  ،  ولي�ص  �لقر�آين  �لبيان  لتوؤكد 

�لبع�ص يف �أيامنا هذه . 

�سعاًر�  �أو    ، م�سمون  بال  �سعاًر�  ولي�ص   ، مًعا  َنة  و�ل�سُّ �لقر�آن  �أهل  نكون  �أن  ولبد 

معكو�ص �لأولويات يف و�قع حياتنا وثقافاتنا و�هتماماتنا . 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-125-

متى تن�شبط تعبري�تنا �لفقهية

من  • �سنعه  �لذي  �لفكري  �لإرهاب  من  فهو  �لله(  ر�سول  قال   ( تعبري  نقول  حني   

�ملفرت�ص  من  وكان   ، �سلطانًا  به  ينزل  مل  ما  بالله  لي�سركو�  �سرً�  بامل�سلمني  �أر�د 

�لقول بتعبري ) روي عن ر�سول �لله(  ...  لكنهم قامو� بن�سر وترويج هذ� �لتعبري 

للرتويج لكتب �حلديث بينما وقعو� يف �إثم مناف�سة كتاب �لله بتلك �ملرويات �لتي 

قالو� عنها )قال ر�سول �لله(  ،  فاأ�سبحو� م�سركني يعبدون �لطاغوت . 

فهو  • �لنبوي  �حلديث  بها  ونعني   ) �لهوى  عن  ينطق  وما   ( تعبري  نقول  وحني 

هو  �لقر�آين  بال�سياق  �لو�رد  فاملعني    ، ور�سوله  �لله  على  �لكذب  �فرت�ء  حم�ص 

�لقر�آن ولي�ص �ل�سنة ف�سال عن �أن هذه �لآية وردت باأول �لدعوة �لإ�سالمية مبكة 

حيث مل تكن هناك �سنن .  . 

•  ، �ل�سحاح  �لنبوية وحي( ونعني بها �ملكتوب بكتب  )�ل�ُسنَّة  وحني نقول تعبري 

فهو تدلي�ص على �لأمة لأن �ل�ُسّنَّة �لقولية فيها ما هو من�سوب قوله لر�سول �لله ،  

ومنها ما هو منقول عن �سحابي ومل يقل به ر�سول �لله   ... بل بها ما هو منقول 

عن تابعي ومل يقل به �سحابي ول قال به ر�سول �لله ،  وهذ� ف�ساًل عن �أن كتب 

،  وحتوي تناق�سات فيما بينها وبني  للنبي  �ل�سحاح حتوي تخاريف من�سوبة 

بع�ص ،  بل منها ما هو تناق�ص بال�سحيح �لو�حد .  . 

 وحـــني نقـــول بقوله تعاىل : 

ُقـــو� �للَّـــَه �إِنَّ �للََّه  �ُسوُل َفخــــُُذوُه َوَما َنَهـــاُكــــْم َعــــْنُه َفــــانـــتــَُهو� َو�تَّ ﴿.  . َوَمــــا �آَتاُكُم �لرَّ

�َسِديُد �لِْعَقاِب ﴾                                                                                                     ) �حل�سر7 (  . 

ونعني بها �ل�سنة �لنبوية فاإننا نكون قد كـــذبنــــا ودل�سنا عـــلى �ل�ســـعوب  .

�أوًل  :  هذه �لآية تتكلم عن �لر�سول ول تتكلم عن �لنبي  ...   فكلمة �لر�سول تعني 

�لر�سالة وهي �لقر�آن ، بينما هم يقولون باأنها �أحاديث نبوية ولي�ست ر�سولية . 

  ، يخطئ  �أن  ميكن  نوذجي  ب�سري  مقام  فالنبوة  �لر�سولية  مقام  غري  �لنبوة  ومقام 

لذلك فكل �لعتاب و�للوم بالقر�آن �إنا ورد للنبي ومل يرد للر�سول ، لأن �لر�سول ل ينطق 

عن �لهوى لكن �لنبي ينطق عن �لهوى ...
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ثانيًا :  منا�سبة هذه �لآية يف موقعها بالقر�آن �إنا تتكلم عن توزيع �لفيئ لأن بع�ص 

�ل�سحابة مل يرت�ص بن�سيبه فنزل �لقر�آن يع�سد تلك �لق�سمة  ...  

فهل نزل �لقر�آن مع�سددً� لإر�ساع �لكبري �لو�رد بالأحاديث �لنبوية ...

وهل نزل �لقر�آن مع�سددً� قتال �لنا�ص حتى ي�سلمو� .. ؟؟!!..

وهل نزل �لقر�آن مع�سددً� نكاح �لطفلة �ل�سغرية  ...  وغري ذلك كثري .. ؟؟!!..

هذ� ف�ساًل عما ن�سميه علم �لتوحيد بينما �لأ�سوب �أن نقول علم �لوحد�نية ،  فلعل كلمة 

�لآب و�لإبن  ) با�سم  ، لأنه يقول  �مل�سيحي عن دينه  لفهم  �أكرث منا�سبة  )�لتوحيد( تكون 

و�لروح �لقد�ص �إله و�حد �آمني (  ؛ فهو يقوم بتوحيد �إلهه �ملجز�أ �إىل �أجز�ء . 

وعلم �لرجال �إمنا هو علم �لغيبة و�لنميمة و�لتنابز بالألقاب وهو ما  •

�سياأتي بيانه  . 

وهكذ� فالأمثلة كثرية وتوؤكد عدم �ن�سباط م�سطلحاتنا �لفقهية .  •
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بدعة عذ�ب �لقرب

ل�سالح  �لله  كتاب  دللت  وحمو   ، �لآية  فقه  على  �لرو�ية  فقه  لتقدمي  حتمية  كنتيجة 

للتقليد  وكنتيجة    ، �لله  كتاب  على  �ملن�سبطة  غري  �لقولية  �لنبوية  َنة  �ل�سُّ من  مرويات 

�لأعمى لفقه �لفقهاء بال در�ية منا ،  مع تخاذلنا عن تدبر �لقر�آن ،  ن�ساأت فكرة عذ�ب �لقرب 

و�لتكلم مع �لأمو�ت ،  بل وت�سور �سماعهم لنا ،  وم�سائب كثرية منها �عتياد �لكثريين منا 

�لتعوذ من ذلك �لعذ�ب �ملوهوم بالقرب بكل �سالة . 

�أبد�أ �أوًل بذكر �أهمية �لأمر ،  فعن مدى �أهمية مناق�سة مو�سوع وجود �أو عدم وجود 

عذ�ب قرب ،  فهو على �مل�ستوى �ل�سخ�سي نهدف منه نهو�ص �مل�سلم بح�سن تدبر �آيات �لله 

وعدم تكذيبها حتت وطاأة معتقد�ت موروثة مت�سادمة مع �سريح مئات �لآيات ،  مبا يعني 

تطهري عقيدة �مل�سلم ،  وهو هدف جليل لكل م�سلم يهدف �لنجاة لنف�سه . 

وعلى �مل�ستوى �لعام ، نهدف �أن يكون جيلنا حجر عرثة يف وجه �لفقه �لإبلي�سي �أن 

ينت�ســر بــني �مل�ســلمني ، كذ� �إز�لة �لتناق�سات �لتي �أن�ساأها �لفقه �لقدمي يف عقيدة �مل�سلمني  

لأن تلك �لتناق�سات - �إن ��ستمرت - �ستكون �سببًا يف خروج بع�ص �لأجيال �لتالية من 

�ملّلة ،  خا�سة و�أن �لعقول تتطور �سريًعا ،  و�إدر�كها مل يعد كغفلة جمهرة من �أهل �لأم�ص 

ون ما ُيـقال لهم .   �سُ �لذين كانو� ل مُيحِّ

ا من �آيات كتاب �لله ،  تفيد حتمية تاأجيل ح�ساب  و�ساأ�سرد تباًعا ملن يريد �لبيان ،  بع�سً

وم�سري �لنا�ص ليوم �لقيامة ،  مبا يعني �أن كل من يقول بغري ذلك فهو ُمكذِّب مبئات �لأدلة 

ب بدماغه من  من �لقر�آن ،  كذ� كل من يلوي ُعُنق بع�ص �لآيات ليت�سور بها �لعذ�ب �ملُركَّ

ة على �ل�ُسّنة ،  وما ي�ساحبها من تخاريف مف�سرين تاأثرت  خالل ثقافته �لرو�ئية �ملُند�سَّ

تف�سري�تهم بالإ�سر�ئيليات و�ملرويات ،  وليعلم �لقارئ �أن ف�سيلة �ل�سيخ /حممد متويل 

لكن    ، �لقـــيامة  يـــوم  حـــ�ساب  قـــبل  عذ�ب  �أي  وجود  �أنكر   - �لله  يرحمه   - �ل�سعر�وي 

�أ�سحاب �مل�سالح مُيررون لل�سيخ �أقو�ًل ول مُيررون �أخرى ،  وقد ذكر ف�سيلته ذلك وُن�سر 

مبجلة حو�ء �إبـــان حـــياته بالعدد 132 بتاريخ 1982/2/13 �ل�سفحة رقم 31 ،  وذكره 

�أي�سًا يف ُكتيـــب با�سم �لـــد�ر �لآخـــرة �إ�ســـد�ر �أخبـــار �لـــيوم ،  لكن ُقل يف ذيوع �لباطل 

ما ت�ساء ،  لذلك �ســاأذكر �أدلــة عـــدم وجود ذلك �لعــذ�ب �لوهــمي و�خلــر�يف من قول �لله 

تعاىل بالقر�آن فيما يلي :
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ُرُهم ِلَيوم َت�سَخ�ُص  ا ُيوؤَِخّ َ ِلُموَن �إَِنّ ا َيعَمُل �ٱلَظّ يقول تعاىل : ﴿ َوَل حَت�َسَبَّ �ٱلَلَّه َغِفاًل َعَمّ

�ألقمها يف فم كل من يقول  �إبر�هيم:42 ( . فهذه هي �لآية �لُعمدة و�لتي    (  ﴾ �ٱلأَب�ساٱَُر  ِفيِه 

با بهذه �لآية �أوًل ،  ومتاأوًل  باأن هناك عذ�ًبا قبل يوم �لقيامة ،  لأنه لبد و�أن يكون ُمكذِّ

بالباطل مبا يزعمه من عذ�ب بالقرب ثانيًا ،  فهل يتاأخر �حل�ساب و�مل�سري �إىل يوم �لقيامة 

،  �أم يتعجل لينفذ يوم �ملمات كما يزعمون ..؟؟!!.. ل بد للم�سلم �أن يحدد موقفه �إما �أنه مع 

ر �لله  �لآية �أو مع �لرت�ث ،  وعينك على نف�سك ب�سرية مهما �أبديت من �ملعاذير ،  فقد ي�سَّ

�لقر�آن ومل يجعله �سعبًا �أو غري مفهوم . 

اِر َو�أُدِخَل  ُجوَرُكم َيوَم �ٱلِقَياٱَمِةٱ َفَمن ُزحِزَح َعِن �ٱلَنّ ا ُتَوَفّوَن �أُ َ ﴿ ُكُلّ َنف�ص َذ�آِئَقُة �ٱملَوِت َو�إَِنّ

�إَِلّ َمَتاٱُع �ٱلُغُروِر  ﴾ ) �آل عمر�ن: 185(  .  فكلمة ) و�إنا (  نَياآ  َة َفَقد َفاَز َوَما �ٱحَلَياٱُة �ٱلُدّ �ٱجَلَنّ

تعني تاأكيد �أن �جلز�ء ل يكون �إل يوم �لقيامة . 

َل  َوُهم  َك�َسَبت  ا  َمّ َنف�ص  ُكُلّ  ُتَوَفّى  ُثـــَمّ  �ٱلَلِّهٱ  �إَِلـــى  ِفـــيِه  تـــُرَجُعـــوَن  َيـــوما  ُقــوْ�  َو�ٱَتّ   ﴿

،  لأن �حل�ساب  281(  فالتقوى هدفها يوم �لقيامة ولي�ص يومًا قبله  ) �لبقرة:   ﴾ ُيظَلُموَن  

يكون يوم �لقيامة . 

يِهُم  ا َكاُنوْ� َيعَملُوَن 24 َيوَمِئذ ُيَوِفّ َنُتُهم َو�أَيِديِهم َو�أَرُجلُُهم مِبَ ﴿  َيوَم َت�سَهُد َعَليِهم �أَل�سِ

�ٱلَلُّه ِديَنُهُم �ٱحَلَقّ َوَيعَلُموَن �أََنّ �ٱلَلَّه ُهَو �ٱحَلُقّ �ٱملُِبنُي  ﴾                                 ) �لنور:24 - 25( 

ِبنَي ﴾ ) �ملر�سالت: 15 (  ؛  �أي ) يومئذ ( فقط ،  يعني يوم �لقيامة   ﴿ َويل َيوَمِئذ ِلّلُمَكِذّ

علما باأن �لآية �لأخرية من �سورة �ملر�سالت تكررت 10 مر�ت بذ�ت �ل�سورة ،  وباإجمايل 

�إحدى ع�سرة مرة بالقر�آن . 

 7 َيَرُه  َخري�  ٍة  َذَرّ ِمثَقاَل  َيعَمل  َفَمن   6 �أَعَمَلُهم  وْ�  ِلّرُيَ �أَ�سَتاتا  ا�ُص  �ٱلَنّ َي�سُدُر  َيوَمِئذ    ﴿

ة �َسّر� َيَرُه ﴾ )�لزلزلة:6 - 8 (  .   فروؤية �لأعمال و�جلــز�ء يكـونان يوم  َوَمن َيعَمل ِمثَقاَل َذَرّ

�لقيامة ،  ويومها فقط ،  فلي�ص هنـاك عر�ص ملقعد �لإن�سان من جنة �أو نار حني ميوت ،  

لكن ذلك يتم يوم �لقيامة . 

َذ�  َو�إِ  12 َرت  �ُسِعّ �ٱجَلِحيُم  َو�إَِذ�   11 َطت  ُك�سِ َماآُء  �ٱل�َسّ َو�إَِذ�   10 َرت  ُن�سِ ُحُف  �ٱل�سُّ َو�إَِذ�   ﴿

َرت ﴾ ) �لتكوير: 10 - 14(  .   فالعلم يكون يوم �لقيامة  اآ �أَح�سَ ُة �أُزِلَفت 13 َعِلَمت َنف�ص َمّ �ٱجَلَنّ

ولي�ص يوم �ملمات . 
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َذ� �ٱلُقُبوُر ُبعرِثَت4  َرت 3 َو�إِ َذ� �ٱلِبَحاُر ُفِجّ ت 2 َو�إِ َماآُء �ٱنَفَطَرت 1 َو�إَِذ� �ٱلَكَو�ِكُب �ٱنَترَثَ ﴿ �إَِذ� �ٱل�َسّ

َرت ﴾ )�لنفطار: 1 - 5 (  .   يعني - مرة �أخرى - �أن �لعلم مبا مت من  َخّ َمت َو�أَ ا َقَدّ َعِلَمت َنف�ص َمّ

ح�سنات و�سيئات يكون يوم �لقيامة ولي�ص عند �ملوت كما يزعم �أباطرة �لدعوة بال فقه . 

َيوَمِئذ  َويل   14 �ٱلَف�سِل  َيوُم  َما  در�ٱَك  �أَ َوَماآ   13 �ٱلَف�سِل  ِلَيوِم   12 َلت  ِجّ
�أُ َيوٍم  ِلأَِيّ    ﴿

ِلنَي 16 ُثَمّ ُنتِبُعُهُم �ٱلأِخِريَن 17 َكَذِلَك َنفَعُل ِباٱملُجِرِمنَي 18 َويل  ِبنَي 15 �أَمَل ُنهِلِك �ٱلأََوّ ِلّلُمَكِذّ

ب  ِبنَي ﴾ ) �ملر�سالت: 12 - 19(  .   فكل من قال باأن �لنا�ص �سُتعذب بالقرب فهو ُمكذِّ َيوَمِئذ ِلّلُمَكِذّ

باآيات �لله باأن �لأجل �ملحا�سبي �إنا يكون ليوم �لقيامة ،  و�لإهالك �لو�رد بالآية يعني 

�ملوت ،  ثم بعده يكون �لويل للمكذبني يوم �لقيامة . 

ِبنَي 24 �أَمَل  جَنَعِل �ٱلأَر�َص ِكَفاًتا 25 �أَحَياآء َو�أَمَوتا 26 َوَجَعلَنا ِفيَها  ﴿  َويل َيوَمِئذ ِلّلُمَكِذّ

ِبنَي ﴾         )�ملر�سالت: 25 - 28(   اآء ُفَر�تا 27 َويل َيوَمِئذ ِلّلُمَكِذّ َي �َسِماٱخاٱَت َو�أَ�سَقيَناٱُكم َمّ َرو�ٱَ�سِ

فالأر�ص كفاٌت لالأحياء و�لأمو�ت على �ل�سو�ء ،  لكن �لعذ�ب �أو �لنعيم يكونا )يومئذ( 

�أي يوم �لقيامة ،  ولي�ص يومًا قبله . 

اِر ُيفَتُنوَن 13 ُذوُقوْ� ِفتَنَتُكم َهــَذ� �ٱَلِّذي ُكنُتم ِبِه َت�سَتعِجلُوَن ﴾ ﴿  َيوَم ُهـــم َعـــــــَلى �ٱلَنّ

) �لذ�ريات: 12 - 14( 

�لقــــرب  عذ�ب  عن  �سيئًا  يدرون  ل  وهم  �لقيامة  يوم  عـــذ�ب  ي�ستعجلون  �لكفار  �أكان 

�لآخرة  بعذ�ب  كذبو�  بينــما    ، عـــليه  و�ســـادقو�  بــه  يعلمـــون  كـــانو�  �أنـــهم  �أم  ..؟؟!!..  

..؟؟!!..  �أين عقل �لعقالء ..؟؟!!.. 

ُموَن ﴾                                                            ُكم َتخَت�سِ ُكم َيوَم �ٱلِقَياٱَمِة ِعنَد َرِبّ َنّ ُتوَن 30 ُثَمّ �إِ ِيّ ُهم َمّ َنّ َك َمِيّت  َو�إِ ﴿ �إَِنّ

)  �لزمـر: 30 - 31 ( 

﴿ �ٱلَلُّه َيحُكُم َبيَنُكم َيوَم �ٱلِقَيَمِة ِفيَما ُكنُتم ِفيِه َتخَتِلُفوَن ﴾ ) �حلج: 69 (  .  فاحلكم بني 

�لنا�ص فيما فيه يخت�سمون يكون يوم �لقيامة . 

اِر  ّر� َوَنُقوُل ِلَلِّذيَن َظَلُموْ� ُذوُقوْ� َعَذ�َب �ٱلَنّ ُكم ِلَبع�ص َنّفعا َوَل �سَ ﴿  َفاٱلَيوَم َل مَيِلُك َبع�سُ

ُبوَن ﴾ ) �سباأ: 42(  .   فكلمة ) فاليوم ( تعني يوم �لقيامة فقط ،  وتذوق  �ٱَلِّتي ُكنُتم ِبَها ُتَكِذّ

�لنار يكون يومها ،  ملن خفَّت مو�زينه . 
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﴿ َفاٱلـَيوَم َل ُتظَلُم َنف�ص  �َسيا َوَل جُتـــَزوَن �إَِلّ َمــــا ُكنُتـــم َتعَملُـــوَن ﴾ ) ي�ص: 54 (  فكلمة 

) فاليوم ( تعني يوم �لقيامة و�جلز�ء ل يكون �إل يومها . 

َمت َيَد�ُه َوَيُقوُل �ٱلَكاِفُر َياٱَليَتِني ُكنُت  اآ �أَنَذرَناٱُكم َعَذ�با َقِريبا َيوَم َينُظُر �ٱملَرُء َما َقَدّ �إَِنّ  ﴿

ُتَرَبا ﴾ ) �لنباأ:40(  . فالعذ�ب �لقريب �لذي مت �إنذ�ر �لنا�ص به هو عذ�ب يوم �لقيامة ،  ولي�ص 

يوم �ملمات و��ستياق �لكافر ليكون تر�ًبا يدل على عدم وجود �أحد�ث عذ�ب بالرت�ب . 

لُّوَنُهم ِبَغرِي ِعلٍم �أََل �َساآَء َما  ﴿ ِلَيحِملُوْ� �أَوَز�َرُهم َكاِمَلة َيوَم �ٱلِقَيَمِة َوِمن �أَوَز�ِر �ٱَلِّذيَن ُي�سِ

َيِزُروَن  ﴾ ) �لنحل: 25 (  .   يعني �أن �حل�ساب ل ُيغلق باملوت ،  بل ل تز�ل �أوز�ر وح�سنات 

ت�سل للموتى وفق �أعمالهم ،  و�حلديث �ل�سـريف يقرر �أنه ينقطع عمل �بن �آدم من �لدنيا 

�إل من ثالث ) �سدقة جارية ،  �أو علم ينتفع به ،  �أو ولد �سالح يدعو له( . 

ا ُكنُتم َتعَملُوَن  ﴾ َة مِبَ ِبنَي َيُقـــولُوَن �َسَلٌم َعَليُكُم �ٱدُخلُوْ� �ٱجَلَنّ ِئَكُة َطِيّ اٱُهُم �ٱملاََلٱ ﴿  �ٱَلِّذيـَن َتَتـــَوَفّ

) �لنحل: 32 ( 

يعني من �لوفاة �إىل �جلنة مبا�سرة وذلك لنعد�م �لزمن بالقرب ،  ول يعني عذ�ب �لقرب 

كما يظنون . 

ٍق  ُماَلٱ يِنّ  �أَ �إِيِنّ َظَننُت   19 ِكَتاٱِبَيه  �ٱقَرُءوْ�  َهاآوؤُُم  َفَيُقوُل  ِبَيِميِنِه  ِكَتاٱَبُه  �أُوِتَي  ا َمن  َفاأََمّ   ﴿

ٍة َعاِلَية ﴾                            ) �حلاقة:19 - 22 ( َية 21 يِف َجَنّ ��سِ ِح�َساِبَيه 20 َفُهَو يِف ِعي�َسة َرّ

َماِلِه َفَيُقوُل َياٱَليَتِني مَل �أُوَت ِكَتاٱِبَيه 25 َومَل �أَدِر َما ِح�َساِبَيه  ا َمن �أُوِتَي ِكَتاٱَبُه ِب�سِ ﴿  َو�أََمّ

َيَة  ﴾.                                                              )�حلاقة: 25 - 27( 26 َياٱَليَتَها َكاَنِت �ٱلَقا�سِ

 تعــني �لآيــات �ل�سابقة باأن من �أوتي كتابــه بيميــنه مل يلق �أي نعيم بالقرب ،  و�إل ما 

َماِلِه﴾ ،  ومن �أخذ كتابه ب�سماله مل يدر موقــفه من �حل�ساب �إل  قــال  :   ﴿ �أُوِتَي ِكَتاٱَبُه ِب�سِ

يـــوم �لقيــامة ،  و�إل مــا قـــال :  ﴿َومَل �أَدِر َما ِح�َساِبَيه ﴾ ،  مبا يدل على عدم معرفته حل�سابه 

ومقعده �إل بعد �أن ت�سلم كتابه ،  ومبا يعني �أنه مل يتعذب يف قربه . 

ا َعِمَلت َوُهم َل ُيظَلُموَن ﴾  ــى ُكُلّ َنف�ص َمّ ــــَها َوُتَوَفّ ف�سِ اٱِدُل َعن َنّ ﴿َيـــوَم تـــَاأِتي ُكــُلّ َنف�ص جُتَ

) �لنحل: 111(  . ففــيم �جلــد�ل طــاملا تـــم �لعـــذ�ب بالقرب و�سي�ستكمل بعذ�ب جهنم ..؟؟!!..  هل 

�جلد�ل و�مليز�ن و�ل�سر�ط وتكلم �لأيدي و�لأرجل وغري ذلك متثيلية ..؟؟!!..  
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َذِلَك َيوُم  وِر  �ٱل�سُّ 19 َوُنِفَخ يِف  يُد  َذِلَك َما ُكنَت ِمنُه حَتِ ٱ  ِباٱحَلِقّ �ٱملَوِت  ﴿ َوَجاآَءت �َسكَرُة 

�ٱلَوِعيِد  ﴾                                                                                                              ) ق: 19 - 20(

باأن �لوعيد لي�ص �ساعة  �لو��سح  ،  ومن  �لقيامة مبا�سرة  �إىل  �أي من �سكر�ت �ملوت   

�ملوت لكنه يوم �لقيامة . 

اَر َلِفي َجِحيم 14 َي�سَلوَنَها َيوَم  َنّ �ٱلُفَجّ ويقول تعاىل  : ﴿ �إَِنّ �ٱلأَبَر�َر َلِفي َنِعيم 13 َو�إِ

يِن  ﴾                                                                                                       )  �لنفطار: 13 - 15 ( �ٱلِدّ

  وهذ� يعني �أن �لنعيم لالأبر�ر و�جلحيم للفجار يكونان يوم �لدين . 

ُروْ� �أَنُف�َسُهم  ِريَن �ٱَلِّذيَن َخ�سِ ن ُدوِنِه ُقل �إَِنّ �ٱخَلاٱ�سِ ئُتم ِمّ ويقول تعاىل : ﴿ َفاٱعُبُدوْ� َما �سِ

َل َذِلَك ُهَو �ٱخُل�سَر�ُن �ٱملُِبنُي  ﴾                                   ) �لزمر: 15 (  َو�أَهِليِهم َيوَم �ٱلِقَيَمِة �أَ

يعني �أن �خل�سر�ن للنف�ص و�لأهل يكون يوم �لقيامة ولي�ص يومًا قبله . 

َنّ َعَليَنا ِح�َساَبُهم  ﴾        ) �لغا�سية: 25 - 26 (  ويقول تعاىل : ﴿ �إَِنّ �إَِليَناآ �إَِياَبُهم 25 ُثَمّ �إِ

يعني �أن �ملوت تعقبه فرتة ) ثم ( يتم ح�ساب من �لله . 

حَمُن  رَقِدَنا َهَذ� َما َوَعَد �ٱلَرّ �أما قول �لكافرين حني �لبعث : ﴿ َقالُوْ� َياٱَويَلَنا َمن َبَعَثَنا ِمن َمّ

َدَق �ٱملُر�َسلُوَن ﴾                                                                            ) ي�ص: 52 (   َو�سَ

فهو �أمر ينفي وجود عذ�ب �لقرب �ملزعوم ول يثبته ،  لأنهم كانو� بحالة رقاد ،  و�لرقود 

ما هو �إل �ُسبات ل �سعور فيه ،  �أما قولهم )يا ويلنا( فالأنهم كانو� ُمكذبني بالبعث ،  وفوجئو� 

بالبعث حقيقة و�قعة ،  لذلك فقد علمو� �سوء م�سريهم من ر�سلهم �أومن �لدعاة �ملخل�سني  

فقالو� مقولتهم )يا ويلنا( . 

و�أما ما يحتجون به من عذ�ب موهوم بالقرب عن �آية �آل فرعون فهي تخ�ص �آل فرعون 

ا لآل فرعون ،  �أو  فقط ،  ولي�ست بالقبـر �لأر�سي ،  وتر�هم ي�سحبون علينا عذ�ًبا خم�س�سً

ا َخِطيِئاٱِتِهم �أُغِرُقوْ� َفاأُدِخلُوْ� َنار� َفَلم  َّ لآل نوح يف حجتهم بالآية �لو�ردة عنهم �أي�سًا : ﴿ مِمّ

ار� ﴾                                                          )نوح: 25 (  ن ُدوِن �ٱلَلِّه �أَن�سَ َيِجُدوْ� َلُهم ِمّ
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�مل�سلم  م�سري  جعلو�  طاملا  �ملنطق  من  كان  فقد    ، �لآخرة  يف  م�سرينا  يف�سلون  ثم   

،  ومن  �لقيامة  �أل يف�سلو� ذلك �مل�سري يوم  ،  فكان عليهم  بالقرب  �لكافر  �سميمة مل�سري 

�أنباأهم بذلك �لف�سل ..؟؟!!..  

قوله  وهي  �لقرب  لعذ�ب  موهوم  لإثبات  منهجًا  �لتالية  �لكرمية  �لآية  من  و�تخاذهم   

�َسَدّ  دِخلُوْ� َء�َل ِفرَعوَن �أَ اَعُة �أَ ّيا َوَيوَم َتُقوُم �ٱل�َسّ وَن َعَليَها ُغُدّو� َوَع�سِ اُر ُيعَر�سُ تعاىل : ﴿  �ٱلَنّ

�ٱلَعَذ�ِب ﴾                                                                                                                   ) غافر: 46 ( 

فما �أر�هم �إل باأنهم يلوون عنق �لآيات لي�سلو� �إىل تاأييد موهوم لأفكارهم من كتاب 

�لله عن عذ�ب بالقرب مت تركيبه باأدمغتهم ب�ُسّنة مزيفة ،  فكل من �سيعذب �سيعر�ص على 

لِّْلَكاِفِريَن  َيْوَمِئٍذ  َم  َجَهنَّ َنا  َوَعَر�سْ  ﴿  : تعاىل  قوله  من  وذلك    ، جهنم  على  ويعـــر�ص  �لله 

َعْر�سًا ﴾ ) �لكهف100(  ،  فكل �لكافرين �ستعر�ص عليهم �لنار مبا يف ذلك �آل فرعون .  

ّفًا لََّقْد ِجْئُتُموَنا َكَما  َك �سَ و� َعَلى َربِّ وبالن�سبة للعر�ص على �لله فيقول تعاىل : ﴿ َوُعِر�سُ

ْوِعدً� ﴾                                  ) �لكهف48(   َعَل َلُكم مَّ ْ ٍة َبْل َزَعْمُتْم �أَلَّن جنَّ َل َمرَّ وَّ
َخَلْقَناُكْم �أَ

 ، )�لطوفان  �لعذ�ب �خلم�سة  �آيات  �آل فرعون يعر�سون عليها هي  �لتي كان  �لنار  �إن 

و�جلر�د ، و�لقمل ، و�ل�سفادع ، و�لدم ( ،  كانو� يعذبون بها غدوً� وع�سيًا ،  ثم ك�سف عنهم 

�لله ذلك �لعذ�ب ،  فلما نكثو� �أغرقهم �لله �نتقامًا منه لهم ليموتو� بكفرهم  .  

ِباآِل  َوَحاَق  َمَكُرو�  َما  َئاِت  �َسيِّ �للَُّه  َفَوَقاُه    ﴿  45 لالآية رقم  �لرجوع  ذلك لبد من  ولتبيان 

ِفْرَعْوَن �ُسوُء �لَْعَذ�ِب 45 ﴾ لأن �لله وقى مو�سى وحاق باآل فرعون �سوء �لعذ�ب ،  وكان ذلك 

بالدنيا ،  فال ميكن �أن يكون �ملعنى باأنه وقى مو�سى عذ�ب �لقرب ،  وعّذب �آل فرعون بالقرب . 

هذ� ف�ساًل �أنه عر�ص خا�ص لآل فرعون ولكل كافر ؛ فال ين�سحب م�سري �أكفر خلق �لله 

على �مل�سلمني �إل �إن كان من يقول بذلك به خرق عقلي يقول تعاىل : 

وْ�  اَلٍت َفا�ْسَتْكرَبُ َف�سَّ َم �آَياٍت مُّ َفاِدَع َو�لدَّ َل َو�ل�سَّ َر�َد َو�لُْقمَّ وَفاَن َو�جْلَ ﴿  َفاأَْر�َسْلَنا َعَلْيِهُم �لطُّ

ا َعِهَد  َك مِبَ ْجُز َقالُوْ� َيا ُمو�َسى �ْدُع َلَنا َربَّ ِرِمنَي-133- َومَلَّا َوَقَع َعَلْيِهُم �لرِّ ْ َوَكاُنوْ� َقْومًا جمُّ

َك�َسْفَنا  ا  َفَلمَّ �إِ�ْسَر�ِئيَل-134-  َبِني  َمَعَك  َلنَّ  �سِ َوَلُنْ َلَك  َلُنوؤِْمنَنَّ  ْجَز  ا �لرِّ َعنَّ َلِئن َك�َسْفَت  ِعنَدَك 

ْغَرْقَناُهْم يِف �لَْيمِّ  ْجَز �إِىَل �أََجٍل ُهم َباِلُغوُه �إَِذ� ُهْم َينُكُثوَن-135- َفانَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفاأَ َعْنُهُم �لرِّ

ُبوْ� ِباآَياِتَنا َوَكاُنوْ� َعْنَها َغاِفِلنَي 136 ﴾                               )  �لأعر�ف: 133 - 136 (    ُهْم َكذَّ ِباأَنَّ
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وكانت  بحياتهم  وكانت  �خلم�ص  �لعنا�سر  تلك  يف  �ملتمثل  وهو  �لعذ�ب  هو  فالرجز 

تاأتيهم غدوً� وع�سيًا . 

وهناك معنى �آخر عن فرق �لعر�ص  ...   مبا يعني �أن ُتعر�ص �أو ُيعر�ص عليك ،  فالنار 

ُيعر�سون عليها ،  �أي تر�هم �لنار ول يروها ،  وذلك مثل وعر�سو� على ربك �سفًا ،  �أي 

ير�هم �لله ول يروه . 

َم َيْوَمِئٍذ لِّْلَكاِفِريَن َعْر�سًا ﴾  َنا َجَهنَّ لكن �أنظر �إىل �ملعنى �ملقابل يف قوله تعاىل : ﴿ َوَعَر�سْ

�أي يروها هم ،  وهذ� هو �لعذ�ب ويكون يوم �لقيامة ،  �أم تر�هم يح�سبون )ُيعر�سون عليها 

مثل   ... وعر�سنا جهنم يومئذ للكافرين (  ... فالأوىل تعني �أن �لنار هي �لتي تر�هم وهذ� 

يكون باحلياة مبجرد �أن يلعنهم �لله �أو يغ�سب عليهم  ...  �أما �لثانية فتكون عر�ص �لنار على 

�لكافرين وهذ� يوم �لقيامة فقط . 

لكن ماذ� �أقول يف  خلط �ملف�سرين �لذين ل يعلمون ميينهم من �سمالهم .  وهذه �لآية من 

�لآيات ظنية �لدللة لأنها من �آيات �لغيب فال ميكن �خلروج منها بحكم قطعي .   ومن بني ف�ساد 

�إذ� ما  �أنه  ، وهي  �أن هناك قاعدة هامة  �آل فرعون  �لذي يتحدث عن  �لدليل �لوهمي  هذ� 

كانت هناك �آية حتتاج لتاأويل لت�سل بها للمعنى ، بينما هناك �آية �أخرى ل حتتاج لتاأويل ، 

لأنها تو�سلك �سر�حة للمعنى فاإننا ناأخذ بالآية �لثانية �لتي ل حتتاج �إىل تاأويل وهي يف 

مو�سوعنا هذ� �إذ� ما قارنا �آية �آل فرعون بقوله تعاىل : 

اُر ﴾ ُرُهْم ِلَيْوٍم َت�ْسَخ�ُص ِفيِه �لأَْب�سَ ا ُيوؤَخِّ َ امِلُوَن �إِنَّ ا َيْعَمُل �لظَّ �َسَبَّ �لّلَه َغاِفاًل َعمَّ ﴿ َوَل حَتْ

 ) �إبر�هيم42( 

فالآية �لأخرية توؤكد تاأخر �لعذ�ب ليوم �لقيامة فهل نقول باأن �آل فرعون لديهم عذ�ب 

بالقرب نحن ن�ستنتجه بعقولنا كي ن�سل �إىل  ما مت د�سه فيها . 

 �إذ لي�ص بالقرب غدو ول ع�سي ،  ولحظ باأن �لنار هي �لتي تعر�ص عليهم ول ُيعر�سون 

هم على �لنار مبا يوؤكد �أنها �لآيات �خلم�ص �لتي تعذبو� بها يف دنياهم ،  �إذ� فهو عذ�ب قرب 

موهوم وم�ستنتج من �أدمغة �أخ�سعت �لقر�آن لالأقو�ل و�لرو�يات . 

 لذلك فاإنه من �لفقه ،  �إن كانت لديك �آية ل تقبل �لتاأويل و�آية �أخرى تقبل �لتاأويل بذ�ت �لأمر 

فما عليك �إل �أن تاأخذ �ملعنى من �لآية �لتي ل تقبل �لتاأويل ،  هذ� �إن كان هناك فقيه يعي . 
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وكان على �لدعاة �أن يعلمو� باأن �لآيات �لتي يلوون معانيها ويحتجون بها بالباطل 

ويتوهمونها عذ�ب قرب ،  فاإنهم بذلك يكونون قد �أن�سئو� ت�ساربًا د�خل �آيات �لقر�آن بذلك 

�لفقه �لأعرج ،  �إذ �إنها تكون مت�ساربة مع �لآيات �لتي تذكر �أن �لله يوؤخر ح�ساب �لظاملني 

ليوم �لقيامة ،  و�أنه يوؤجل كل �لنفو�ص ليوم �لف�سل . 

 ُترَى �أمل يفكر هوؤلء �لقوم فيمن زرعنا له �لُكلى من رجل �سبق وفاته ،  ونقلنا قلب 

ذ�ت �مليت لرجل �آخر ،  و�لعني لرجل ثالث ،  �أتتعذب تلك �لأع�ساء وهي يف ج�سد رجال �أو 

ن�ساء �أَُخْر ،  �أم ُترى ما يكون حالها ..؟؟!!..  �أم �ستتعذب لكن �لذي �سي�سعر هو باقي جثة 

�ساحبها ..!! ..  قادر على كل �سيء ،  من �أجل خاطر فقه �أبناء عذ�ب �لقرب ..!! . 

كما �أن جثة فرعون جتوب �لبلد�ن ي�ساهدها �لقا�سي و�لد�ين ،  فبذلك يكون �لعذ�ب 

�ملادي قد حتطمت نظريته وفعاليته �ملزعومة من �ختالف �لأ�سلع يف �لقرب وخالفه ،  وما 

�أما ما    ، �أمر ) �جلريدة ( �لتي ُتخفف �لعذ�ب عن �جلثث  �لله من  رونه على ر�سول  ُيزوِّ

يتلونون به باأن �لعذ�ب على �لنف�ص فهو �أي�سًا مت�سادم مع �حلقيقة �لقر�آنية ،  وما �أر�هم 

�إل �أنهم منق�سمون على �أنف�سهم ب�ساأن �لعذ�ب �أهو مادي �أو معنوي ،  �أهو على �جل�سد �أم 

على �لنف�ص ،  �أهو يوم �لقيامة �أم يوم �ملمات ..؟؟!!..  لكنهم م�سّرون على �إ�ساللنا بوجود 

عذ�ب قرب موهوم مت تركيبه باأدمغة �جلميع بال وعي . 

عدم �سماع �ملوتى لأ�سو�تنا :

�أرقام : )22 فاطر  و�ملوتى ل ي�سمعون بدللة ن�سو�ص �سريحة بكتاب �لله بالآيتني 

و52 �لروم ( ،  فمن يريد تكذيب �لقر�آن فليفعل ،  وليعتقد ما �ساء له �إبلي�ص �أن يعتقد ،  

َنة بريئــة منه .   لكن ل يتوهم باأن ما يفعله �ُسنة فال�سُّ

حيث يقول تعاىل  : ﴿ َوَما َي�سَتِوي �ٱلأَحَياآُء َوَل �ٱلأَمَو�ٱُت �إَِنّ �ٱلَلَّه ُي�سِمُع َمن َي�َساآُءٱ َوَماآ 

ن يِف �ٱلُقُبوِر ﴾ . �سِمع َمّ �أَنَت مِبُ

فال يقولن قائل باأن هذه �لآية تعني موت �لقلوب ، لأن �مل�سبه به يكون �أقوى من �مل�سبه 

لذلك    ، �ملقبورون د�خل �ساللتهم من �لأحياء  �لأمو�ت ف�سي�سمع هوؤلء  �إن �سمع  يعني 

ينتفي تخ�سي�ص معنى تلك �لآية ملوتى �لقلوب .  

َوَلّوْ�  �إَِذ�  َعاآَء  �ٱلُدّ َمّ  �ٱل�سُّ ُت�سِمُع  َوَل  �ٱملَوَتى  ُت�سِمُع  َل  َك  َفاإَِنّ  ﴿  : تعاىل  �سبحانه  ويقول 

ُمدِبِريَن ﴾ ) �لروم : 52 (  ؛  فالنبي ل ميكنه �إ�سماع �ملوتى على �لإطالق . 
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 عدم معرفة �لنبي للغيب :

ملسو هيلع هللا ىلص ل يعلم �لغيب بن�ص �لآيات : )50 �لأنعام و188 �لأعر�ف و20 يون�ص  و�لنبي 

و31 هود و5 �لنمل و �لأحقاف( ،  �أما ما يحتجون به من �أن �لله تعاىل قال باآية رقم 26 

من �سورة �جلـن باأنه ُيطلع بع�ص �لر�سل على بع�ص �لغيب ،  فنعـم ،  لكن ما �أطلعه عليه 

من �لغيب و�رد بكتاب �لله من قوله تعاىل :

بالقـــر�آن  �ملعـــنى  ذلك  تكـــرر  وقـــد    ،  ﴾ �أََحًد�  َعَلىَغيِبِه  ُيظِهُر  َفــــاَل  �ٱلَغيِب  َعاٱِلــــُم   ﴿  

بالآيـــات : )44 �آل عمر�ن و49 هود و102 يو�سف( ،  فال يجوز لكل خمتال �أن ُيَخّيل له 

فيختال بالنبي ويظن �أنه على دين ،  بينما قد خرج منه دون �أن يدري . 

فعذ�ب �لقرب من �لغيب ، و�لأحاديث �ملزعوم �سدورها عن �لنــبي و�ملخالفة للقرء�ن 

ل ميكن �أن ت�سدر عنه ، عالوة على ف�ساد �سندها وهو ما بيناه بكتابنا �ل�ســــادر بعنو�ن 

) �أوهام عذ�ب �لقرب (  فيمكن �لرجوع �إليه ،  لأن فقههم ي�سرب �لقر�آن بع�سه ببع�ص وهم 

ُيف�سدون ولكن ل ي�سعرون . 

�أخربنا حماد بن �سلمة عن علي بن زيد عن  �أبي حدثنا يزيد  �لله حدثني  حدثنا عبد 

يو�سف بن مهر�ن عن �بن عبا�ص قال:

، فنظر  لك �جلنة عثمان بن مظعون  �مر�أة: هنيئًا  قالت  ملا مات عثمان بن مظعون   «

ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �إليها نظر غ�سبانًا فقال : وما يدريك ..؟؟!!..  قالت : يا ر�سول �لله فار�سك 

و�ساحبك فقال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص: و�لله �إين ر�سول �لله وما �أدري ما ُيفَعل بي ..!!.. فاأ�سفق 

�لنا�ص على عثمان ، فلما ماتت زينب �بنة ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص قال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : �حلقي 

ري عثمان �بن مظعون ، فبكت �لن�ساء فجعل عمر ي�سربهن ب�سوطه ،  ب�سلفنا �ل�سالح �خِلّ

فاأخذ ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص بيده وقال : مهاًل يا عمر ثم قال : �إبكني ، و�إياكن ونعيق �ل�سيطان ، 

ثم قال : �إنه مهما كان من �لعني و�لقلب فمن �لله عز وجل ، ومن �لرحمة وما كان من �ليد 

و�لل�سان فمن �ل�سيطان « . 

وما يت�سورونه من وجود زمن بالقرب يكون فيه �لعذ�ب �ملوهوم �أو �لنعيم �ملظنون 

عذ�ب  )�أوهام  كتابي  من  �ص59  �إليه  �لرجوع  وميكن  �لله  كتاب  بن�سو�ص  نفيه  مت  فقد 

�لقرب( حتت بند  )�ملوتى - �لزمن - �ل�سعور( ،  ويكفيك �أن تعلم �أن �سيدنا ُعـزير �لذي �أماته 
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�لله مائة عام ثم بعثه قال )لبثت يوًما �أو بع�ص يوم( ،  و�أهل �لكهف �لذين لبثو� نائمني 

ثالثة مائة وت�سعة �سنة ،  قالو� مثل �سيدنا ُعـزير : )يوًما �أو بع�ص يوم( ،  ُتَرى ملاذ� قال 

�جلميع �إجابة و�حدة ،  وملاذ� ذكر �لله لنا ذلك ..؟؟!!.. 

�أبي  �أنهم يقر�أون قوله تعاىل عن  �أمـــر من يتزعمون فكرة عذ�ب �لقرب  ومــن عجيــب 

لهب : ﴿ �َسَي�سَلى َنار� َذ�َت َلَهب ﴾ ) �مل�سد: 3 (  ؛  فنحن نقر�أ �ليوم كلمة ) �سي�سلى ( وكانو� 

بالأم�ص يقر�أون )�سي�سلى( ؛  �أي �أنه �أمر �سيحدث بامل�ستقبل . 

ويقولون باأن �لآية �لكرمية �لتالية نزلت يف �أبي بكر �ل�سديق ر�سي �لله عنه ،  ونحن 

نقر�أ �ليوم ونقول : 

ى 18 َوَما ِلأََحٍد ِعنَدُه ِمن ِنّعَمة جُتَزى 19  ُبَها �ٱلأَتَقى 17 �ٱَلِّذي ُيوؤِتي َماَلُه َيَتَزَكّ ﴿ َو�َسُيَجَنّ

ى ﴾ ) �لليل: 17 - 21 (  ،  فاأنت تقر�أ )�سيجنبها(  ِه �ٱلأَعَلى20 َوَل�َسوَف َير�سَ �إَِلّ �ٱبِتَغاآَء َوجِه َرِبّ

وتقر�أ )ول�سوف( وهو ما يعني �أنه �أمر �سيحدث بامل�ستقبل مبا يعني �أن �لنعيم و�لعذ�ب 

�سيكونان يوم �لقيامة .  وبتلك �ملنا�سبة فهم يتاأولون ثالث �أو �أربع �آيات ،  ويت�سورونها 

لن يعدمو�  لكنهم    ، بالقرب  �ملزعوم  �لنعيم  �آيات عن  يذكرون  بينما ل  �لقرب  حتكي عذ�ب 

�إنها  نعيم ويقولون  بها  �آية  �أقرب  �إىل  بذلك �سي�سريون  تتم مو�جهتهم  فهم حني  �لو�سيلة 

�أ�ست�سهد    ، �لقرب  نعيم  �آيات جديدة ويتوهموها عن  رو�  ُيَزوِّ �أن  قبل  لكني    ، �لقرب  نعيم 

�إىل تاريخ كتابة هذه  �أمك  �أن ولدتك  �أحد �لدعاة منذ  �أيها �لقارئ هل �سمعت  نف�سك عليك 

�ل�سطور يتحدث عن �آية قرء�نية و�حدة على �أنها نعيم بالقرب  ..؟؟!!.. 

�سوية  �إنا هي عقول خرجت عن  بال عقل  �لن�سو�ص  نقل  �إل من  �لكليلة  �لعقول  �إن 

فطرة �لله �لتي فطر �لنا�ص عليها ،  وما �أنزل �لله �لقر�آن ول بعث �لأنبياء ملن ل ميلكون 

نا�سية �لتعقل ،  بل �أنزله وذم من ل يتدبره ،  وخاطب فيه �لعقول و�لألباب ،  ومل يخاطب 

مون كل ما وهبهم �لله من فطرة لأجل نقل �سخيف يت�سادم  �للحى و�جللباب ،  فالذين ُيه�سِّ

مع كتاب �لله ،  و�لذين ُي�سبحون ومُي�سون يتاأولون �ملعاين �لقر�آنية بال �سو�بط �إل من 

�إبلي�ص ،  وينقلونه  تهافت نفو�سهم �ملري�سة ،  كل هوؤلء �إنا ي�سوقون �لنا�ص �إىل دين 

جياًل بعد جيل .  
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نة قو�مها �أكرث من مائة �آية ،  وهي تكفي ملن يريد �أن يت�سدى  وبعد : فتلك كانت عيِّ

ة  لفكر �لأوهام و�لإ�سر�ك و�لتناق�ص ،  وعلى كل من يقول بعذ�ب �لقرب �أن ُيربز لنا ُحجَّ

نحتج بها �أمام �لله نخرج بها من تكذيب كل تلك �لأدلة قطعية �لثبوت وحا�سمة �لدللة ،  

هات يقول قائلوها باأنها )حديث �سحيح ( ؛ فلم يكن ر�سول �لله  �لتي ل تنه�ص �أمامها ُترَّ

لُُقُه �لقر�أن ومل يخالفه �أبًد�  ...  كذلك ل تنه�ص �أمامها تاأويالت من فقهاء  ملسو هيلع هللا ىلص �إل نبي كان ُخُ

ل �إل  ثِّ وُمف�ّسرين لآيات معدودة )3 - 4 �آيات( من كتاب �لله يلوون بها �حلقائق ،  فهي ل مُتَ

�أوهام نفو�ص تاأثرت برو�يات ظنية �لثبوت وظنية �لدللة ،  وكان عليهم �أن يعلمو� باأن 

�لن�ص �لقر�آين قطعي �لدللة حاكم على �لن�ص ظني �لدللة ،  وحاكم على �حلديث �لنبوي  

ول بد �أن يحدد كل م�سلم موقفه من �لآيات �ملبا�سرة و�لو��سحة من �لكتاب . 

ح باأنه يطيب يل �أن �أجد نف�سي ُمنكًبا للدفاع عن كتاب �لله عن �أن �أ�سارع  و�أخري� �أُ�سرِّ

َنة �لقولية �آياته ،  و�أعجب لكم �أيها �ملد�فعون عن كل ما ورد ب�سحيح �لبخاري بينما  بال�سُّ

ل تعلمون حتى جمرد ��سم ذلك �لكتاب ،  فاأنتم تت�سورون باأنه كتاب �أحاديث قولية لر�سول 

�لله ،  فهكذ� مت ح�سو �لأدمغة من ُدعاة �لغفلة ،  لكن �إن �طلعتم على �حلقيقة لفزعتم ،  فهو 

كتاب به �أقو�ل من�سوبة للنبي ،  ومرويات عن �أحو�له مل يقل هو فيها �سيئًا ،  و�أحو�ل 

: ) �جلامع �ملخت�سر �ل�سحيح  �لكتاب  ،  فهكذ� ��سم  �أيامه مل يكن م�ساركًا فيها  متت يف 

�مل�سند من حديث ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص و�ُسننه و�أيامه ( .  وهو كتاب �سحيح يف جمموعه ،  

و�إن كان ل يخلو من �لعلل .  

�أر�أيتم كم تت�سيَّعون ملا ل تعلمون ..؟؟!!..  وكم تقولون ) هذ� ما �ألفينا عليه �آباءنا( 

رين  و�أنتم ل ت�سعرون .. ..؟؟!!..  لعلكم جميًعا - �إل �لنفر �لقليل - �أدركتم كم كنتم ُمق�سِّ

�ص وبال  َتَرخُّ .. ..؟؟!!..  بل توؤمنون يف  ُتب�سرون  ون عليها و�أنتم ل  جتاه عقائد ُت�سرُّ

متحي�ص بقرب به عذ�ب و�سوؤ�ل مزعوم ،  وقانا �لله و�إياكم �سوء �مل�سري ،  وتاب علينا 

لنتوب ،  و�أدخلنا جميعًا جنَّة �لر�سو�ن ،  فهو �لرحمن �لرحيم   .   

وملن يريد �ملزيد فليطلع على كتابنا ) �أوهام عذ�ب �لقرب -  توزيع مركز �لكتاب للن�سر 

مبدينة ن�سر ( . 
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جــرميــة �لـنـا�شــخ و�ملـنـ�شــوخ

من �أ�سو�أ ما �أ�ساب �لأمة ذلك �لعبث �مل�سمى بالنا�سخ و�ملن�سوخ د�خل �لقر�آن ،  فهو 

عبث بكتاب �لله ،  ويا ليتهم �تفقو� على ما هو �لنا�سخ �أو �ملن�سوخ �لذي �عتربوه ِعلًما ،  

َذج من �أمة حممد باأنه �أمر  بل و��سرتطو� لكل جمتهد �أن يعلم به ،  وكاأنهم ي�سورون لل�سُّ

ملمو�ص ومعلوم وحمدد ،  بينما ي�ستحيل �أن يجتمع �سيخان على ما هو �لنا�سخ ،  �أو ما 

�أنا�ص مل يفهمو� بع�ص �آيات كتاب �لله ،   هو �ملن�سوخ ،  لكنها طقو�ص لإ�سالل �لأمة من 

فابتدعو� لها ما �أ�سموه �لن�سخ ،  ليقيمو� �لتفا�سري �لتي لّفقو� ما مل يفهموه منها . 

و�أنا �أحتدى �أي ثالثة فقهاء يف �لعامل �لإ�سالمي �أن يتفقو� على ماهية �لآيات �ملن�سوخة 

حتى ل نعمل بها ،  �أم ُترى �أن �لعبث باآيات كتاب �لله وحموها �إما لذمة �آية �أخرى ،  �أو 

لذمة حديث قويل ،  هو �لأمر �ل�سائد يف فقه �لفقهاء ،  �إن غياب �سوية �لإدر�ك هو �ل�سائد 

يف �أمر �لنا�سخ �ملزعوم و�ملن�سوخ �ملفرتى . 

عن  و�ملن�سوخ  �لنا�سخ  ق�سايا  يف  �ختالفهم  من  ا  بع�سً �لكرمي  للقارئ  و�أ�ستعر�ص 

بكتابه نو��سخ �لقر�آن وهى :
1 
�لعلماء �ل�سابقني وقد �سّطرها �بن �جلوزي 

عند �بن حزم �لأن�ساري 214 ق�سية .  •

 وعند �أبي جعفر �لنحا�ص 134 ق�سية .   •

 وعند �بن �سالمة213 ق�سية .  •

 وعند مكي بن �أبي طالب 200 ق�سية .    •

وعند عبد �لقاهر �لبغد�دي 66 ق�سية فقط .  •

وعند بن بركات 210 ق�سية .  •

وهى عند �بن �جلوزي 247 ق�سية يف 62 �سورة .  •

فيا ترى هل هوؤلء قوم ن�سميهم علماء ..؟؟!!.. هل مثل هذ� �لعبث بكتاب �لله ن�سميه 

�أن  �لله  لكتاب  هوؤلء  فهم  عدم  ي�سل  هل  ..؟؟!!..  ر�سيد  رجل  منكم  �ألي�ص  ..؟؟!!..  علًما 

يبتدعو� ما ي�سمى بالنا�سخ و�ملن�سوخ د�خل �لقر�آن ..؟؟!!.. ثم ل يتفقو� عليها وي�سمونها 

علًما ،  �أهو علم �لختالف و�لعبث بكتاب �لله ..؟؟!!..   وكيف يعلم �ملجتهد �ملزعوم �أحكام 

�إبلي�ص �مل�سماة بالنا�سخ و�ملن�سوخ بالقر�آن وهي خمتلف فيها لهذ� �حلد �ملزري ..؟؟!!.. 

)1( �ملرجع نو��سخ �لقر�آن للعالمة �بن �جلو زي �ص 515 �ل�سادر عن �جلامعة �لإ�سالمية باملدينة �ملنورة . 
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يجب علينا �أن نعلم باأن �لن�سخ هو �لتكر�ر ،  فما بر�سالة مو�سى جتده بر�سالة حممد لأنهما 

ر�سالة  يف  ويكررها  للعقائد  بالن�سبة  �لتور�ة  �آيات  ين�سخ  فالله    ، و�حدة  م�سكاة  من  خرجتا 

�سيدنا حممد ،  وما �أن�ساه للنا�ص من �سر�ئع بر�سالة �لتور�ة ،  فقد �أتى بخري منها يف �لقر�آن . 

وهل يجوز �أن نقول بالنا�سخ و�ملن�سوخ مبعنى �لإز�لة و�ملحو د�خل �لقر�آن بزعم فهم 

قا�سر لقوله تعاىل : 

ْو ِمْثِلَها �أَمَلْ َتْعَلْم �أَنَّ �لّلَه َعَلَى ُكلِّ �َسْيٍء  ْنَها �أَ َها َناأِْت ِبَخرْيٍ مِّ ْو ُنن�سِ ﴿ َما َنن�َسْخ ِمْن �آَيٍة �أَ

َقِديٌر ﴾                                                                                         )  �لبقرة 106 (  

 فكيف ين�سى ر�سول �لله ..؟؟!!..  ،  بينما �لله �سبحانه يقول له  : ﴿ �َسُنْقِروؤَُك َفاَل َتن�َسى ﴾ 

)  �لأعلى 6 (  ؛  فهل رجع �لله يف كالمه ،  �أيكون قد قال له يف مكة ب�سورة �لأعلى باأنه �سينزل 

عليه �لقر�آن فال ين�ساه ،  ثم يعود يف �ملدينة ب�سورة �لبقرة فيقول له : 

َها ﴾ ..؟؟!!..  هذ� ف�ساًل عن قوله - �سبحانه - باأنه ل يبدل  ْو ُنن�سِ ﴿  َما َنن�َسْخ ِمْن �آَيٍة �أَ

�أم نهج �ل�سياطني �لذين ل يفهمون ويف�سرون �لقر�آن  �أيكون هذ� نهج �لله    ، �لقول لديه 

بالقطعة لي�سلو� �لنا�ص بغري علم ..؟؟!!..

ويف ظل ما ذكرناه من �ختالف و�ختالل فقه �لزمن �لقدمي عن �لنا�سخ و�ملن�سوخ ،  هل 

يعلم �أي عامل بالأمة ما �لآيات �ملن�سوخة حتديدً� حتى نتحا�سى �لعمل بها ..؟؟!!..  �أم �أننا 

برعنا يف علم �لعبث بكتاب �لله ..؟؟!!.. 

ْنَها �أَْو ِمْثِلَها  ِت ِبَخرْيٍ مِّ َها َناأْ �إن �لن�سخ �لو�رد بقوله تعاىل : ﴿ َما َنن�َسْخ ِمْن �آَيٍة �أَْو ُنن�سِ

�أَمَلْ َتْعَلْم �أَنَّ �لّلَه َعَلَى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر ﴾ .                                                               )  �لبقرة 106 ( 

ما هو �إل ن�سخ لل�سر�ئع ،  مبا يعني ن�سخ بع�سًا من �سريعة �لتور�ة �لتي �أن�ساها �لله 

للنا�ص ،  ب�سريعة �لقر�آن مع ثبات �لعقيدة بكال �لر�سالتني .  

ويذكر �ل�سافعي يف كتابه )�لر�سالة( :

) �إن �لله خلق �خللق ملا �سبق يف علمه مما �أر�د �أن يخلقهم ل معقب حلكمه وهو �سريع 

فر�ئ�ص  فيه  وفر�ص  ورحمة  وهدى  �سيء  لكل  تبيانًا  �لكتاب  عــليهم  و�أنزل    ، �حل�ســاب 

�أثبتها ،  و�أخرى ن�سخها رحمة بخلقه بالتخفيف عنهم و�لتو�سعة عليهم زيادة فيما �بتد�أهم 
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به من نعمة ،  و�أثابهم على �لنتهاء �إىل ما �أثبت عليهم جنته و�لنجاة من عذ�به فعمتهم 

رحمته فيما �أثبت ون�سخ فله �حلمد على نعمه( . 

�أر�أيتــم كيف �عتمد كتاب �لأم �ملن�سوب لل�سافعي �لعبث بكتاب �لله فيما قال به من ن�سخ 

،  فما يقول بالن�سخ بالقر�آن �إل عابث به ،  وكيف ��ست�ساغ �أن يذكر باأن �لله فر�ص فر�ئ�ص 

حني  للنا�ص  ظاملًا  كان  فهل    ، و�لتخفيف  �لرحمة  �سبيل  على  �فرت�سه  مما  بع�ص  ون�سخ 

فر�ص تلك �لفري�سة �لأوىل �ملن�سوخة ،  بينما يقول �لله عز وجل :

ٍم لِّْلَعِبيِد ﴾ ،  �أكان �للــه ظاملًا ..؟؟!!..  حا�ساه ،  بل  ُل �لَْقْوُل َلَديَّ َوَما �أََنا ِبَظالَّ  ﴿ َما ُيَبدَّ

هي بنات �أفكار �لفقهاء و�ملف�سرين ،  وهل قام بتبديل قوله فخفف �لفر�ئ�ص ..؟؟!!..  وهل 

كانت فر�ئ�ص على �ل�سابقني وهي لي�ست فر�ئ�ص علينا ..؟؟!!..  

وهناك م�سيبة �أخرى وهي ن�سخ �ل�سنة للقرء�ن ،   و�إليكم بع�ص �لأمثلة و�لق�سد منها 

رفع �ل�ستار عن من يقدمون �حلديث على �لقر�آن ، ويقولون �سر�حة باأن �ل�سنة قا�سية 

على �لقر�آن . 

و�جلماعة(  �ل�سنة  )�أهل  وفقيه  ث  حمدِّ قتيبة  بن  م�سلم  بن  عبد�لله  �لفقيه  �لإمام  فهذ� 

�لكتاب  ولي�ص  �لكتاب  على  قا�سية  �ل�سنة   « ب�سر�حة:  يقول   ، هجرية   276 �سنة  متويف 

بقا�ص على �ل�سنة «  ..!!..ر�جع �سنن �لد�رمي  ...  ج1 - �ص145 . 

وكذلك �بن قتيبة يف تاأويل خمتلف �حلديث .  . �ص199 . 

، نقال عن �لإمام �لأ�سعري  كما ذكر �ساحب كتاب مقالت �لإ�سالميني ج2 - �ص251 

وهو ) �إمام �أهل �ل�سنة و�جلماعة( يف �لأ�سول قوله : » �إّن �ل�سنة تن�سخ �لقر�آن وتق�سي 

عليه ، و�أّن �لقر�آن لين�سخ �ل�سنة وليق�سي عليها  «  . 

وذكــــر �بــن عــبد �لرب باأّن �لإمام �لأوز�عي وهو من كبار ) �أهل �ل�سّنة و�جلماعة(  قال : 

» �إّن �لقر�آن �أحوج من �ل�سنة ، من �ل�سنة �إىل �لقر�آن « ..!!!.. ر�جع كتاب جامع بيان �لعلم  

ج2 - �ص234 . 

وذكر �ملرحوم �لدكتور/ حممد �سيد طنطاوي �سيخ �لأزهر �ل�سابق بجريدة �لأهر�م 

حتت عنو�ن هذ� هو �لإ�سالم �لعدد �ل�سادر يوم 2010/1/9 وذلك بال�سفحة رقم 24 ...  

)  بينما يرى جمهور �لفقهاءو�ملتكلمني �أن ن�سخ �لقر�آن بال�سنة جائز( . 
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  ...  فهوؤلء هم فقهائكم وما يعتقدون ... هوؤلء هم متخ�س�سيكم  ... بينما ربكم يقول 

ن ُدوِنِه ِمن َويِلٍّ َوَل ُي�ْسِرُك يِف ُحْكِمِه �أََحدً� ﴾ ) �لكهف26 (  ْر ِبِه َو�أَ�ْسِمْع َما َلُهم مِّ لكم ﴿ .  . �أَْب�سِ

لكنهم ل يكتفون بالإ�سر�ك  ...  بل يقومون مبحو �آيات كتاب �لله �ل�سماوي لذمة قال 

فالن وقال عالن من �لأحاديث �لظنية �لثبوت وظنية �لدللة  ... فهل هناك �أكفر من هذ� 

�لفعل وذ�ك �ملعتقد ..؟؟!!..  

�إن معنى �لن�سخ �لو�رد بكتاب �لله ،  هو ن�سخ �أحكام �لتور�ة باأحكام �لقر�آن ،  لكن 

�أئمتنا مل يفهمو� كثرًي� من �آيات كتاب �لله ،  ويدفعنا فقهاء زماننا �أن نبجل �خلطاأ ،  بل 

جتدهم كلما تع�سر عليهم فهم �آية وربطها باأخرى قالو� بالنا�سخ و�ملن�سوخ ،  حتى وقعو� 

يف �لتناق�ص بتف�سري�تهم �ملغلوطة لكتاب �لله . 

ما نريد من �لدعاة �إل �أن يفكرو� قلياًل وميتنعو� عن نغماتهم �ملعهودة باأنهم متخ�س�سون 

وباأنهم يعلمون �ملقيد من �ملطلق ،  و�لعام من �خلا�ص ،  و�جلن من �لعفريت ،  وعليهم 

�أل يعبثو� بكتاب �لله لذمة فقهاء �لزمن �لقدمي �لذين جهلو� �لكثري لقلة وجود �لأدو�ت 

و�لإمكانات �لالزمة للبحث . 

ٍم لِّْلَعِبيِد ﴾ )  ق 29 (   ُل �لَْقْوُل َلَديَّ َوَما �أََنا ِبَظالَّ �أمل يقر�أ هوؤلء قول ربنا تبارك وتعاىل : ﴿ َما ُيَبدَّ

�أو  �آية حمكمة ثم يتنازل عن �لآيات فيلغي بع�سها لذمة بع�ص ..؟؟!!..    فهل يقولها 

يلغي �لقر�آن لذمة مرويات �ل�سنة.؟؟!!.. ما هذ� �لعبث �لفكري ،  �أت�سمون مثل هذ� �لتوجه 

فكًر� �أو علًما.؟؟!!..  

و�لغريب و�لعجيب �أن علماء �لنا�سخ و�ملن�سوخ و�سعو� �سو�بط ومل ينّفذوها فقالو� 

من �سروطهم ثالثة �سروط :

�أن يكون �لن�ص �لنا�سخ فى قّوة �لن�ص �ملن�سوخ �أو �أقوى منه .  •

�أن يكون �لن�ص �لّنا�سخ متاأخًر� عن �لن�ص �ملن�سوخ و�أن نعلم ذلك بيقني .  •

�أن يتعّذر �جلمع بني �لن�سني .  •

بل جتدهم وقد قالو� �أجمل من ذلك فقالو� عن تعريف �لن�سخ:

�لن�سخ : �إبد�ء من �لله ولي�ص بد�ء عليه .  •

�لن�سخ : �إظهار من �لله ولي�ص ظهور له  .  •

�لن�سخ : ك�سف من �لله ولي�ص �نك�سافًا له .  •
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فتدّبر - رحمك �لله - جمال كلماتهم وقّوة نظمهم ملبادئ �لبدعة فى علومهم ،  �ألي�سو� 

ا و�رًد�  هوؤلء هم �لذين ��سـتبدلو� بن�ّص �جللد للزناة �ملح�سنني �لو�رد يف كتاب �لله ن�سً

يف �أحاديث ن�سبوها لر�سـول �لله ..؟؟!!.. ووفق ما ذكرناه من مبادئهم �ل�سابقة �أل تكون 

َنة �أقوى من �لقر�آن يف �حلكم لأنها ن�سخت �آياته ..؟؟!!..  �ألي�ص هذ� ب�سـالل ..؟؟!!.. �ل�سُّ

ومن بني من تزّعمو� منهج �لنا�سخ و�ملن�سوخ يف د�خل دفتي �لقرء�آن �ل�سيخ �ل�سهري 

قدمًيا / جالل �لدين �ل�سيوطى ولكن عار�سه �ل�سيخ �ل�سهري حديثًا /  حممد �لغز�يل حيث 

ه : ) ونحن ن�ستغرب  ذكر يف كتابه » د�ستور �لوحدة �لثقافية للم�سلمني « �ص50 ،  ما ن�سّ

ا عند �ل�سيوطى غفر  من بع�ص �ملف�ّسرين ولوعهم بذكر �لن�سخ حّتى ليكاد يكون ذلك مر�سً

�لله له ،  فقد حكم بن�سخ عّدة مئات من �لآيات متعلقًا باآر�ء ومروّيات تافهة .  . )�نتهى( . 

�إن �لن�سخ من �سر�ئع �ليهود ،  وهو لي�ص مو�سوعنا ،  �أما �لقر�آن �لكرمي فال يوجد به 

نا�سخ ول من�سوخ ،  فكل �آياته مفرو�سـة وكلها نا�سخة ملا قبلها من �ل�سر�ئع ؛  و�إن �أول 

،  ثم جاء من  قلوبهم مر�ص  �لإ�سـالم وفى  �لذين دخلو�  �لقر�آن هم  بالن�سخ يف  �لقائلني 

بعـدهم �أنا�ص ممن ينقلون بال وعى ،  و�إذ� كان هناك من برعو� يف و�سع �لأحاديث على 

�لنبي ،  فاإن هناك من تاأّبطو� بالقر�آن �سًر� عن طريق لُعبة �لنا�سخ و�ملن�سوخ . 

 وقد ذ�د �ملخل�سون عن كتاب �لله فهناك مئات �ملوؤلفات �لتي تبعد وجود �سبهة من�سوخ 

فى كتاب �لله ،  ولقد �أ�سدر مفتي �جلمهورية �ل�سيخ / على جمعة كتاب ��سمه ) �لن�سخ 

عند �لأ�سوليني ( َذَكَر فيه ) �ص88 ( باأنه ل يوجد ن�سخ بالقر�آن ،  ومع ذلك ماز�ل �لأزهر 

�ص ذلك �لأمر على �أنه علم لزم لعلم �لتف�سري و�لفقه ،  بل وي�سرتطون يف �ملجتهد �أن  ُيَدرِّ

يكون عاملًا بهذ� �لعلم �ملفرَتى . 

ومن �سالل �لرت�ث �ملن�سوب زوًر� وبهتانًا لالأئمة و�لذي يتم�سك به بع�ص فلتات ع�سرهم 

من فقهاء هذ� �لزمان و�لذين ي�سميهم �لبع�ص باملتخ�س�سني ،  ما ورد من علم �لنا�سخ و�ملن�سوخ 

فقد �فرتو� به على كتاب �لله �إثًما مبينًا يدر�سونه لتالميذهم ويح�سون �أدمغتهم به . 

مون �لنا�سخ و�ملن�سوخ �إىل �أق�سام  . وهم يق�سِّ

�لنوع �لأول : ما تن�سخه بع�ص �لآيات لبع�سها �لآخر ،  بالرغم من قوله تعاىل :

ٍم لِّْلَعِبيِد ﴾                                       )  ق 29 (   ُل �لَْقْوُل َلَديَّ َوَما �أََنا ِبَظالَّ  ﴿ َما ُيَبدَّ

�إل �أن فقههم قال باأن �لله يبدل ويتغري قوله د�خل �لقر�آن  . 
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�لنـوع �لثـاين :  وهو ن�سخ �لله لبع�ص �لآيـات وحموها من ذ�كـرة �ل�سحـابة )�لإن�ساء( . 

�لنوع �لثالث :  وهو مو�سوعنا وهو �إلغاء �سور باأكملها ،  حيث يزعمون بوجود 

�سورتني �إ�سماهما ) �حلفد - �لولية ( و�أن �لله رفعهما و�أن�ساهما �ل�سحابة غري �أن بع�سهم 

  ، �ل�سورتني  �أُبي بن كعب نا�سًحا فكتب هاتني  ،  وكان  �أن يتذكر بع�ص �لآيات  ��ستطاع 

وعلى ذلك فكان م�سحفه مكوًنا من 116 �سورة ،  بينما م�سحف �بن م�سعود مكونًا من  

112 �سورة لأنه كان ل يعرتف باأن �سورتي �لفلق و�لنا�ص من �لقر�آن ،  �أما عندنا نحن 

 . 
)1(

فالقر�آن 114 �سورة

بل مل تكتف م�سيبة �لرت�ث - �لذي يحتفظ به �لأزهر على حاله - عند هذ� �حلد ،  بل  

قال �ساحب �إرو�ء �لغليل باجلزء �لثاين �سفحة 170 �أن عمر ر�سي �لله عنه قنت ب�سورتي 

�أبي �سيبة يف �سحيحه( ،  وروى �لبيهقي وغريه من طريق  �أُبي بن كعب )�أخرجه �بن 

�سعيد بن عبد �لرحمن بن �أبزي عن �أبيه قال :  )�سليت خلف عمر بن �خلطاب ر�سي �لله 

ا مما �نفرد به  عنه �سالة �ل�سبح ف�سمعته يقول بعد �لقر�ءة قبل �لركوع  ...  وذكر ن�سو�سً

م�سحف �أُبي بن كعب( وقال �لألباين: وهذ� �إ�سناد �سحيح . 

وبكتاب ) �لأم ( �لذي يقولون باأن موؤلفه هو �لإمام �ل�سافعي باجلزء �ل�سابع �سفحــة 

148 : ) وكــان �بن �أبــي ليــلى  .  .  . ويــروي ذلك عن عمر بن �خلطاب �أنه قنت بهاتــني 

�لــ�سورتــني(  .  .  .  ويف �ملغني لبن قد�مة باجلزء �لأول �سفحة 785 مثل ذلك  . 

ويف  ) بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد ( لبن ر�سد باجلزء �لأول �سفحة 108: ) وقال 

لى خلفه ( ،  وهناك مر�جع كثرية غري  عبد �لله بن د�وود :  من مل يقنت بال�سورتني فال ُي�سَ

هذ� ذكرت ذلك �لإ�سفاف . 

�ملزعوم  �سحاحهم  يف  قالو�  بل  �حلد  هذ�  عند  �لأمر  يقت�سر  ومل    : �لر�بع  �لنوع 

بفقد�ن �آيات من كتاب �لله ،  منها �آية �لرجم للزناة �ملح�سنني ،  حيث دخلت عنزة فاأكلتها 

من حتت �سرير عائ�سة ، بينما كانت هي من�سغلة مبوت ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ،   وهذ� ما رو�ه 

�أحمد يف �سحيحه حديث رقم 25112 ،  1147 كما رو�ه �بن ماجة يف �سننه حديث رقم 

1934 وب�سحيح �لألباين �جلزء �لأول �سفحة 328 حديث رقم  1580 ،  وعلى ذلك فقد 

�ألي�ص هذ� هو عني  �أدري  ،  ول�ست  �لرجم ن�سخت تالوته وبقي حكمه  بــاأن  �لفــقهاء  قال 

)1( ر�جع �لإتقان لل�سيوطي �جلزء �لأول �سفحة 178 . 
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�لتحريف ..؟؟!!..  �ألي�ص هذ� رجًما للقرء�ن بالنق�ص ..؟؟!!..  فما ر�أيك بالقر�آن �لذي �أكلته 

�لعنزة بعد موت ر�سول �لله فلم يكتبوه بامل�سحف ..؟؟!!..

لكنها ل تز�ل تتلى لكن  �لعمل بها  �آيات من�سوخة بطل  �أدري ما معنى وجود  ول�ست 

للربكة و�لثو�ب فقط ،  لكن حكمها قد بطل و�أزيل ،  و�آيات �أخرى يزعمون بطالن قر�ءتها 

  ، ،  و�آيات ثالثة يقولون بن�سخها ون�سخ تالوتها وحكمها  ون�سخها لكن مع بقاء حكمها 

و�سورتني بكاملهما قد طالهما �لن�سخ ،  فاأي عبث بكتاب �لله و�أي هر�ء بعد هذ�  ..؟؟!!..    

�ألي�ص هذ� هو �لباطل �ملمنهج  ..؟؟!!..   

من  وخا�سة  �لقر�آن  د�خل  و�ملن�سوخ  �لنا�سخ  منهج  �أ�سحاب  ُي�ستتاب  �أن  �أرى  و�إين 

َنة  للقــرء�ن  ،  وذلـك تــوحيدً� لل�ســف �لإ�ســـالمى و�سيانة للقرء�ن  يزعمـون بن�ســخ �ل�سُّ

من عبث  يودى بد�ستور �لأمة بال �سابط ول هدى ول كتاب منري  . 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-145-

تعظيم �الأ�شخا�س وبخا�شة �لقدماء

  ، منهم  �لأقدمني  �لأ�سخا�ص وبالذ�ت  �آفة تعظيم  �لإ�سر�ك  فقه  به من  �بتلينا  ما  من بني 

ا بذو�تهم ،   لذلك ل تكاد ت�سمع عن �أحد يفكر مو�سوعًيا فكلهم دربو� على �أن ي�سدقو� �أ�سخا�سً

ا من �لإ�سر�ك ،  و�سوف �أ�سوق للقارئ بع�سًا من فقه �أ�ساطني �لفقهاء �لذين ي�سار  وهذ� �أي�سً

�إليهم بالبنان ،  بينما لهم �أخطاء يندى لها جبني �لعقالء ،  وذلك فيما يلي :

�ملرجع  ُكُتبه  يعتربون  هم  بل    ، تيمية  �بن  بفقه  جدً�  تهتم  �ل�سلفية  فئة  �أن  يوؤ�سفني 

�لأعظم لهم ،  وبهذه �ملنا�سبة �أنقل لكم من كتاب جمموعة �لفتاوى لبن تيمية باب �ل�سالة ،  

فقد �ُسئل عن �أقو�م يوؤخرون �سالة �لنهار �إىل �لليل لأ�سغال لهم من زرع ونحوه ،  فاأجاب 

ُه �ُسّبة يف جبني �لفقه �لإ�سالمي : بالآتي �لذي �أُعـدُّ

) من �أّخرها ل�سناعة �أو �سيد �أو خدمة �أ�ستاذ �أو غري ذلك حتى تغيب �ل�سم�ص ،  وجبت 

عقوبته بل يجب قتله عند جمهور �لعلماء بعد �أن ُي�ستتاب ،  فاإن تاب و�لتزم �أن ي�سلي يف 

لزم ذلك ،  و�إن قال ل �أ�سلي �إل بعد غروب �ل�سم�ص ل�ستغاله بال�سناعة �أو �ل�سيد 
�لوقت �أُُ

�أو غري ذلك فاإنه ُيقتل ،  ولقد ��ستدل �لإمام �بن تيمية بحديث ) من فاتته �سالة �لع�سر فقد 

حبط عمله( ،  وبالرغم �أن �حلديث �لذي ��ستدل به ل ي�سري من قريب �أو بعيد لأية عقوبة ،  

�إل �أن �لفظاظة و�لنحر�ف �لفكري ور�ء هذ� �حلكم . 

و�ُسئل عن رجل جار للم�سجد ول ي�سلي بامل�سجد ويتعلل بدكانه ،  فاأفتى بقتله �إن مل 

يكن ي�سلي ،  ويوؤمر باأد�ئها يف جماعة بامل�سجد ،  و�أمر �أي�سًا بقتل من قال باإمتام �ل�سالة 

يف �ل�سفر بعد �أن ي�ستتاب ،  لأنه يجب �أن ي�سليها ق�سًر� ،  وهو �ساحب بدعة طاملا �أ�سر على 

�أمره فحكمه �أن ُيقتل ( .  فهل تكون هذه هي �ل�سريعة �لتي يريدون تطبيقها ..؟؟!!.. 

وهل نعتمد قول �ل�ســلف من �لفقهـاء ومن �ُسّر�ح �حلديث وجامعيه من �لذين قالو� بر�ساع 

�لكبري )�لبخاري وم�سلم وغريهما عن �ل�سحابة عن ر�سول �لله( ،  �أو �أن �لقـرود ُمكّلَفة و�أنها 

ُترَجم �لقردة �لز�نيــة )�لبخاري باب �لق�سامة يف �جلاهلية( . 

�أن بع�ص �ليهود ُم�سخو� على هيئة فئر�ن ،  وبالرغم من كونهم فئر�ن ومّر على  �أو 

م�سخهم �أجيال �إل �أنهم ل يز�لون يطبقون �ل�سريعة �ليهودية يف �لمتناع عن �سرب لب 

�لإبل ،  و�سرب لب �ل�ساأن )�سحيح م�سلم( . 
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�أنه ميكن للجن �أن يتناكح مع �لإن�سية ويولد لهما ولد ) �بن تيمية يف كتابه فقه  �أو 

�ملر�أة �لكتاب �لثاين ف�سل مناكحة �جلن �ص18( . 

�أو نعتمد ما جاء به �لإمام �لنووي يف �سرحه ل�سحيح م�سلم عن حديث من�سوب زورَ� 

لر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص من �أنه قال :) نزل �لقر�آن على �سبعة �أحرف ( ،  فقام �لنووي بتفجري 

قنبلته �لنوويـــة فقــال : ) يعني �أن فقهاء قالو� باإمكانية �أن ت�سع » غفور رحيم  « بدًل من  

» �سميع ب�سري « ، و�أن هذ� فا�سد لإجماع �لفقهاء( . 

 فذكر باأن عّلة �لف�ساد هو �إجماع �لفقهاء ولي�ص حفظ �لله وتو�تر �لقر�آن ،  و�أن ُحكُم 

 . 
)1(

ذلك عنده �أنه يكون فا�سًد� ولي�ص حر�ًما

وقال �ل�سيخ حممد �لغز�يل عن هذ� �لأمر : )هذه حكاية يف غاية �لغثاثة وما كان يجوز 

�أن ُتذكر �أو ُتنقل لكذبها( ،  فاأين �ل�سحاح ..؟؟!!.. من كتب �ل�سحاح ،  و�أين �لأزهر من 

تنقية هذ� �لغثاء �مل�سمى بالرت�ث �لذي ُيَقّد�سه م�سايخ �لأزهر ..؟؟!!.. 

وهل نعتمد تف�سري �خلازن �لذي يقول باأن �لله �أخطاأ يف �للغة �لعربية يف �آية : 

ا �أُنِزَل �إَِليَك َوَما �أُنِزَل ِمن َقْبِلَك  ُخوَن يِف �لِْعْلِم ِمْنُهْم َو�مْلُوؤِْمُنوَن ُيوؤِْمُنوَن مِبَ ��سِ ﴿ لَّـِكِن �لرَّ

َكاَة َو�مْلُوؤِْمُنوَن ِبالّلِه َو�لَْيْوِم �لآِخِر �أُْوَلـِئَك �َسُنوؤِْتيِهْم �أَْجًر�  اَلَة َو�مْلُوؤُْتوَن �لزَّ َو�مْلُِقيِمنَي �ل�سَّ

َعِظيمًا ﴾                                                                                       ) �لن�ساء 162 ( 

  فريى باأنه كان من �ملتعني �أن يذكر �لله كلمة ) و�ملقيمون ( بدًل من ) �ملقيمني ( . 

ويذكر كتاب �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة �جلزء �لر�بع يف �سفحة 71 عن فقه �ل�سافعية 

) �أما �لزنى فال يوجب حرمة �مل�ساهرة على �أي حال ،  لأنها نعمة من �لله ل ي�سح زو�لها 

بذلك �لفعل �ملحرم ( . 

ا �لكتاب يف �ص73 عن فقه بع�ص �ملالكية ) وُتزَوج �ملخلوقة من ماء زنى  وقال �أي�سً

رم لأنه �سـقاها  رم ،  وقيل حُتَ �لأخ  �إىل �أخــيه ،  و�إذ� زنــى بها وهي حامل فقــيل : ل حُتَ

�أمي�سكون  ..؟؟!!..   بالفقه  يفعل هوؤلء  فماذ�    ،   ) �أنها ل حترم  �مل�سهور  ،  ولكن  مبائه 

�لع�سـا من �ملنت�سف ..!!..  وطبعـا هنـاك غري هذه �لأمثلة �لثمانية �آلف �لأمثلة . 

�إننا حني  ..؟؟!!..  و�لفقه و�حلديث  �لتف�سري  َرف يف  �خَلَ ذلك  ت�سويب  يقع  فعلى من 

نطلب �لت�سويب يقولون بعدم تخ�س�سنا ،  وكاأننا نعادي �ل�سو�ب ،  بينما �أر�هم فر�سان 

�خلطيئة و�لإ�ساءة لالإ�سالم ،  و�أر�هم �حتكرو� �لكالم عن دين �لله . 

)1( �سحيح م�سلم ب�سرح �لنووي ،  �ملجلد �لثاين ،  �ص100 . 
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و�سوء  �لأمور  وعظائم  و�لثبور  بالويل  ويتوعدوننا  بال�سباب  يتطاولون  تر�هم  بل   

�خلامتة ،  وما �أرى �أولئك �ملد�فعني عن تلك �لقمامات �إل يف �سالل مبني ،  وما كل ذلك �إل 

ه �لقدمي ،  ول حول ول قّوة �إل بالله .  ليبقى �لك�سول ك�سوًل يرتع يف غيِّ

وما �أفت�ص يف بطون �لكتب �إل لأثبت �أن �لعقل يتطور ،  و�أن فقه �لأقدمني و�إدر�كهم 

�أقل كثريً� من فقهنًا ،  و�أن زخم �لتعظيم �لذي نعي�سه ، و�لوهـم �لذي نتغنى به عن علمهم ، 

و�إدر�كهم ، �إنا هو ركون �لك�سـاىل عن تدبر كتاب �لله وذكره باإدر�ك �لع�سر و�أدو�ته . 

ومن �لتعظيم ما خرج عن �ل�سوية :

�ُسل : �لتفرقة بني �لرُّ

ذ دينًا  لعل �جُلـنـُوح عن �ل�سوية �لقر�آنية قد �أ�ساب جمتمعاتنا ،  فبينما نت�سور �أننا ُنَنفِّ

فنحن نتخارج منه دون �أن ندري ،  وبينما نحن ن�سيح باأن منهاجنا قرء�ن و�ُسنَّة ،  تر�نا 

نخالف �لقر�آن و�ل�ُسّنة ،  وما ذلك �إل لأننا تركنا باب �لعقل �إىل باب �لنقل بال عقل ،  تركناه 

�إىل �أبو�ب �لعو�طف ،  فتتجه بنا تلك �لعو�طف �إىل �إ�سر�ف  يف تعظيم ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ،  

نية �إىل �أن تفرقنا بها ،  بينما نت�سور �أننا ُنح�سن �سنًعا .  و�نتحت بنا مناهجنا �ل�سُّ

ولقد كان للفقه �لَقَبلي �أكرب �لأثر فيما �نتهينا �إليه ،  فلم يعجبنا قول �لله تعاىل : 

َخَذ �لّلُه �إِْبَر�ِهيَم َخِلياًل  ﴾                                                           ) �لن�ساء 125 (  ﴿ ...   َو�تَّ

 فت�سّيعنا لنبينا حممد وقلنا �إن �لله قد �تخذ �إبر�هيم خلياًل ،  لكنه �تخذ حممدً� حبيبًا 

و�أن مقام �حلب �أعظم من مقام �خُللَّة . 

َخَذ �لّلُه �إِْبَر�ِهيَم َخِلياًل ﴾ )  �لن�ساء 125 (  ؛  فاإن ذلك يعني �أن  فحني قال تعاىل :  ﴿  ...   َو�تَّ

مقام �حلب د�خل �سمن مقام �خُللَّة ،  فما يكون لله �أو لأحد من خلقه �أن يتخذ خلياًل يبغ�سه ،  

كما �أن قولنا باأن �لله قد �تخذ �سيدنا حممًد� حبيبًا ل دليل عليه من قرء�ن �أو �ُسنَّة �سحيحة ،  

و�لتمايز �لذي ��سطنعناه بني مقام �خُللَّة ومقام �ملحبة ل دليل عليه من منطق �أو عقـل . 

و�أ�سابنا �لفخر باأن �لله نادى كل نبي با�سمه كما نادى نبينا حممد ،  لكنه قال لنبينا 

�لند�ء  من  �أعظم  �ملناد�ة  هذه  �أن  وت�سورنا  �لر�سول(  �أيها  ويا  �لنبي  �أيها  يا  بـ)  وناد�ه 

بال�سم ،  مع �أن �ملناد�ة بال�سم تقريب ،  بينما �ملناد�ة باملن�سب �أو �لوظيفة �إبعاد ،  �أي �أننا 

نرى �لرفعة فيما يكون فيه �لهبوط ،  فالله مل يقل لنبينا )يا �أيها �لنبي ويا �أيها �لر�سول( 

ليثني عليه ،  �إنا قيلت ليعاتبه �أو ليكلفه بوظيفته ،  �أو ليوؤكد نبوته يف مو�جهة �لقلوب 

�لكافرة ،  لكن قل فيمن يقومون با�ستنتاجات غري �سائغة ما ت�ساء . 
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مه ،  وهو عك�ص ما مت ح�سو �أدمغتنا  وحينما تكلم عنه با�سمه ) حممد ( �إنا كان لُيعظِّ

�أيها �لر�سول مرتني ،  و�أورد ��سمه  13 مرة ،  وناد�ه بيا  �أيها �لنبي  به ،  فقد ناد�ه بيا 

)حممد( 4 مر�ت ،  بينما قال يا مو�سى 24 مرة ُذِكَر فيها �لند�ء ) يا مو�سى ( . 

 ف�ساًل عن �أن �لقر�آن هو كتاب حممد ،  فمن �لبديهي �أن ينادي حممد به بيا �أيها �لنبي 

ويا �أيها �لر�سول ،  ومن غري �ملعقول �أن ينادي مو�سى �لذي مات ،  �أو عي�سى �أو غريهما 

بذلك يف كتاب لي�ص بكتابهم . 

 �أََْومعنى �أنه مل يقل ل�سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم  بالقر�آن يا �أيها �لنبي �أنه ل يعرتف 

به نبًيا �أم لأن �لر�سالة خا�سة مبحمد ..؟؟!!..   فمن �لطبيعي �أن يقول بر�سالة �أُنزلت على 

حممد )يا �أيُّه �لنبي �أو يا �أيُّه �لر�سول ( . 

ولقد ُذكر ��سم �سيدنا �إبر�هيم بالقر�آن 63 مرة ،  وُذكر �أنه خليل �لرحمن ،  وُذكر �أنه 

�ساحب �مللَّة ،  و�ملطلوب �تباعه ،  و�أن من ل يتبعه يكون �سفيهًا ،  ومل يقل له �لله ) يا 

�أيُّه �لر�ســـــــول ( ،  فهل ذلك لقلة �ساأنه ..؟؟!!..  وهل �أ�سحاب هذ� �لفكر  �أيُّه �لنبي �أو يا 

يت�سورون �أن لديهم علمًا ب�سيء ..؟؟!!..  وهو ما �سيتم تف�سيله بتلك �لدر��سة .   

وتخيلنا �أن جميع �لأنبياء �ستتو�رى يوم �لقيامة �إل نبينا ، فاإنه �سيت�سدى لل�سفاعة 

�لكربى ،  و�أ�سابنا �ملجون حني ت�سورنا �أن جميع �لأنبياء كذبو� �إل حممًد�  ملسو هيلع هللا ىلص .  وبينما 

نحن يف غمرة بحور �لإطر�ء �لعظيم �عتربنا ما نحن فيه دينا ،  �أو قربيًا  لله . 

ملخالفتنا  فبالن�سبة    ، نفكر  �أن  دون  وننتهجه  ورثناه  ما  وتعقل  روية  يف  ولنناق�ص 

عليه  مرمي  �بن  عي�سى  �لن�سارى  �أطرت  كما  تطروين  ل   «  : �لقائل  �لله  ر�سول  حلديث 

  ...   فال �سك �أننا نار�ص خمالفة �حلديث �لنبوي . 
)1(

�ل�سالم فاإنا �أنا عبد �لله ور�سوله « 

ْثلُُكْم ُيوَحى  ﴾ ) �لكهف110 ( ؛  ثم  يقول  ا �أََنا َب�َسٌر مِّ َ ويقول تعاىل يف �ساأن نبينا: ﴿ ُقْل �إِنَّ

ن َذَكٍر َو�أُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفو� �إِنَّ  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُص �إِنَّ َها �لنَّ يُّ
تعاىل : ﴿ َيا �أَ

�أَْكَرَمُكْم ِعنَد �للَِّه �أَْتَقاُكْم �إِنَّ �للََّه َعِليٌم َخِبرٌي ﴾ ) �حلجر�ت13( ؛  و�لتقوى لها مقيا�ص وميز�ن 

ل يعلمه �إل �لله ،  فال يجوز �أن نن�سب �أعظم �لتقوى ل�سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص دون �أن ن�سق عن 

�سدور كل �لأنبياء لنعلم مدى تقو�هم . 

)1( �ملـــرجع : مـــ�سند �أحمد م�سند عمر بن �خلطاب وبذ�ت �مل�سند يف حديث �لثقيفة ،  ويف م�سند �أبي يعلي ورو�ه �أكرث من ر�و باأكرث 

من وجه . 
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�سيدنا  لُنحب  بال�سرورة  يجرنا  �أن  فالبد  حقيقيًا  كان  �إن  ونبيه  �لإ�سالم  لدين  وُحبنا 

�إبر�هيم وهو ما ذهلنا عنه بالُكلية ،  فال تكاد ت�سعر يف م�سريتك يف �حلياة ب�سيدنا �إبر�هيم ،  

وما ذلك �إل لأننا فقدنا �لكثري من عنا�سر �لتعقل حني �نحرفنا باحلب جتاه نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص 

فاإن نبي �لله �إبر�هيم هو �لذي �سمانا �مل�سلمني من قبل ،  وذلك من قوله :

َحَرٍج  ِمْن  يِن  �لدِّ يِف  َعَلْيُكْم  َجَعَل  َوَما  �ْجَتَباُكْم  ُهَو  ِجَهاِدهِ   َحقَّ  �للَِّه  يِف  َوَجاِهُدو�   ﴿  

َعَلْيُكْم    �َسِهيدً�  �ُسوُل  �لرَّ ِلَيُكوَن  َهَذ�  َويِف  َقْبُل  ِمن  �مْلُ�ْسِلمنَي  اُكُم  �َسمَّ ُهَو  �إِْبَر�ِهيَم  �أَِبيُكْم  ملَّة 

ُمو� ِباللَِّه  ُهَو َمْوَلُكْم  َكاَة َو�ْعَت�سِ اَلَة َو�آُتو� �لزَّ ِقيُمو� �ل�سَّ ا�ِص َفاأَ َوَتُكوُنو�  �ُسَهَد�ء َعَلى  �لنَّ

رُي ﴾                                                                                   ) �حلج 78 (  َفِنْعَم �مْلَْوىَل َوِنْعَم �لنَّ�سِ

و�إن كـنا ماأمورين باأن نتبع �سـيدنا حمـمًد� ك�سرط �أ�سا�سي ليحبنا �لله ،  وذلك من لقوله : 

ِحيٌم ﴾ ِبُعويِن ُيْحِبْبُكُم �لّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َو�لّلُه َغُفوٌر رَّ بُّوَن �لّلَه َفاتَّ ﴿ ُقْل �إِن ُكنُتْم حُتِ

) �آل عمر�ن 31 (

 فاإن �لله - �سبحانه - قد فر�ص على نبينا �تباع ملَّة �سيدنا �إبر�هيم بل وجعل �ل�سفاهة 

على من رغب عن ملته ،  وذلك من قوله : 

ِبـــْع مـــلَّة �إِْبَر�ِهيَم َحِنيـــفًا َوَما َكاَن ِمَن �مْلُ�ْسِرِكنَي ﴾ )�لنحل123 ( ﴿ ُثمَّ �أَْوَحْيَنا �إَِلْيَك �أَِن �تَّ

َوَلَقِد  َنْف�َسُه  �َسِفَه  َمن  �إِلَّ  �إِْبَر�ِهيَم  ملَّة  َعن  َيْرَغُب  َوَمن   ﴿  : وتعاىل  �سبحــانـــه  وقال 

نَي ﴾.                             ) �لبقرة130 (  احِلِ ُه يِف �لآِخَرِة مَلَِن �ل�سَّ ْنَيا َو�إِنَّ َطَفْيَناُه يِف �لدُّ ��سْ

 بـــل لقـــد �أمرنا �لله جميًعا باتباع ملَّة �سيدنا �إبر�هيم ،  فقال :  

ِبُعوْ� ملَّة �إِْبَر�ِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن �مْلُ�ْسِرِكنَي ﴾    ) �آل عمر�ن95 ( َدَق �لّلُه َفاتَّ ﴿ ُقْل �سَ

ي �إِىَل  نَِّني َهَد�يِن َربِّ  بل لقد �سّرح �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص باأنه يتبع ملَّة �إبر�هيم ،  فقال : ﴿ ُقْل �إِ

�ْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا ملَّة �إِْبَر�ِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن �مْلُ�ْسِرِكنَي ﴾           ) �لأنعام 161 (  َر�ٍط مُّ �سِ

و�لذين يرون �أن دينهم �لإ�سالمي هو �أح�سن �لدين يجب �أن يعلمو� �أن �لدين عند �لله 

هو �لإ�سالم ،  ومنذ �أن �أوحى �إىل �إبر�هيم فاإن جميع �لأنبياء دينهم �لإ�سالم ،  فالإ�سالم 

دين �ألزم �لله به �لنا�ص جميًعا ،  ول يخ�سنا نحن فقط ،  و�إن تبدلت �سر�ئعه وطقو�سه 

وذلك من قوله تعاىل : 
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َفاْحُكم  َعَلْيِه  َوُمَهْيِمنًا  �لِْكَتاِب  ِمَن  َيَدْيِه  َبنْيَ  َا  ملِّ قًا  دِّ ُم�سَ قِّ  ِباحْلَ �لِْكَتاَب  �إَِلْيَك  َو�أَنَزلَْنا   ﴿

ْرَعًة َوِمْنَهاًجا  قِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم �سِ ا َجاءَك ِمَن �حْلَ ِبْع �أَْهَو�ءُهْم َعمَّ ا �أَنَزَل �لّلُه َوَل َتتَّ َبْيَنُهم مِبَ

�ِت �إِىَل �لله  ًة َو�ِحَدًة َوَلـِكن لَِّيْبلَُوُكْم يِف َما �آَتاُكم َفا�ْسَتِبُقو� �خَلرْيَ مَّ
َعَلُكْم �أُ َوَلْو �َساء �لّلُه جَلَ

ا ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن ﴾ .                                              ) �ملائدة: 48 (   ُئُكم مِبَ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبِّ

 و�لله - �سبحانه - مل يبدل �لعقيدة منذ خلق �ل�سماو�ت و�لأر�ص ،  وطريقة �لعبادة بالإ�سالم 

تكون وفق �سكل ما كان يفعله �إبر�هيم عليه �ل�سالم ،  �أل ترى معي �أن كل �أعمال فري�سة �حلج 

�ملفرو�سة على �أهل �لإ�سالم من �أتباع حممد ملسو هيلع هللا ىلص هي �لُن�ُسك �لذي كان عليه �إبر�هيم   ..؟؟!!..

�آَتْيَناَها  ُتَنا  ُحجَّ َوِتْلَك   ﴿  : فقال  قبله  �لأنبياء  بهدي  يقتدي  �أن  نبينا  �لله  �أمر  لقد  بل 

�إِ�ْسَحاَق  َلُه  َوَوَهْبَنا  َعِليٌم-83-  َحِكيٌم  َك  َربَّ �إِنَّ  نَّ�َساء  ن  مَّ َدَرَجاٍت  َنْرَفُع  َقْوِمِه  َعَلى  �إِْبَر�ِهيَم 

يُّوَب َوُيو�ُسَف 
َو�أَ َد�ُووَد َو�ُسَلْيَماَن  ِتِه  يَّ ُذرِّ َقْبُل َوِمن  َهَدْيَنا ِمن  َهَدْيَنا َوُنوحًا  َوَيْعُقوَب ُكالًّ 

َن  ا َوَيْحَيى َوِعي�َسى َو�إِلَْيا�َص ُكلٌّ مِّ ِننَي-84- َوَزَكِريَّ ِزي �مْلُْح�سِ َوُمو�َسى َوَهاُروَن َوَكَذِلَك جَنْ

ْلَنا َعَلى �لَْعامَلِنَي-86- َوِمْن  نَي-85- َو�إِ�ْسَماِعيَل َو�لَْي�َسَع َوُيوُن�َص َولُوطًا َوُكالًّ ف�سَّ احِلِ �ل�سَّ

ُهَدى  َذِلَك  �ْسَتِقيٍم-87-  مُّ َر�ٍط  �إِىَل �سِ َوَهَدْيَناُهْم  َو�ْجَتَبْيَناُهْم  َو�إِْخَو�ِنِهْم  اِتِهْم  يَّ َوُذرِّ �آَباِئِهْم 

ا َكاُنوْ� َيْعَملُوَن-88- �أُْوَلـِئَك  ِبَط َعْنُهم مَّ �لّلِه َيْهِدي ِبِه َمن َي�َساُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو �أَ�ْسَرُكوْ� حَلَ

ْلَنا ِبَها َقْومًا لَّْي�ُسوْ� ِبَها  َة َفاإِن َيْكُفْر ِبَها َهـوؤُلء َفَقْد َوكَّ ْكَم َو�لنُُّبوَّ �لَِّذيَن �آَتْيَناُهُم �لِْكَتاَب َو�حْلُ

�إِلَّ  ُهَو  �إِْن  �أَْجًر�  َعَلْيِه  �أَ�ْساأَلُُكْم  �ْقَتِدْه ُقل لَّ  َفِبُهَد�ُهُم  �لّلُه  �لَِّذيَن َهَدى  �أُْوَلـِئَك  ِبَكاِفِريَن-89- 

ِذْكَرى ِلْلَعامَلِنَي90 ﴾                                                                              ) �لأنعام (  

َهات فقهية ل �سند لها .    ذلكم هو �أ�سـل �لدين ،  ولي�ص خالفات �أو ُترَّ

�َسَنة  و�إذ� كان �لله تعاىل قال عن �لأ�سوة �حَل�َسَنة : ﴿  َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُسوِل �للَِّه �أُ�ْسَوٌة َحَ

َن َكاَن َيْرُجو �للََّه َو�لَْيْوَم �ْلآِخَر َوَذَكَر �للََّه َكِثرًي� ﴾                                               ) �لأحز�ب21(  ملِّ

ا : ﴿ َقْد َكاَنْت َلُكْم �أُ�ْسَوٌة َح�ُسنَّة يِف �إِْبَر�ِهيَم َو�لَِّذيَن َمَعُه   ... ﴾ ) �ملمتحنة 4 (    فاإن �لله قال �أي�سً

ح باأن   لذلك ومع �لو�سع يف �لعتبار �أن �لنبي حممًد� يتبع ملَّة �إبر�هيم ،  و�أن �لله �سرَّ

�أح�سن �لدين ما كان عليه �إبر�هيم ومن تبعه �إىل يوم �لديـــن ،  وذلــك مــن قـــوله تعــاىل : 
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َخَذ  �إِْبَر�ِهيَم َحِنيفًا َو�تَّ َبَع ملَّة  ٌن و�تَّ �سِ ْن �أَ�ْسَلَم َوْجَهُه لله َوُهَو حُمْ َّ ﴿  َوَمْن �أَْح�َسُن ِدينًا ممِّ

�لّلُه �إِْبَر�ِهيَم َخِلياًل ﴾ .                                                                                          )  �لن�ساء 125 ( 

وم�ساألة �ل�سالة على �لنبي ،  ير�ها �لبع�ص ميزة خا�سة ل�سيدنا حممد ،  و�أر�ها ميزة 

لنا جميًعا ،  فاإن �لله -  �سبحانه - قبل �أن ياأمرنا نحن �لب�سر بال�سالة على �سيدنا حممد 

فاإنه بذ�ته �لعلية ومالئكته ي�سلُّون علينا وذلك من قوله تعاىل : 

ِبامْلُوؤِْمِننَي  َوَكاَن  �لنُّوِر  �إِىَل  لَُماِت  �لظُّ َن  مِّ ِلُيْخِرَجُكم  َوَماَلِئَكُتُه  َعَلْيُكْم  لِّي  ُي�سَ �لَِّذي  ُهَو   ﴿

لُّوَن  َرِحيًما ﴾ ) �لأحز�ب 43 (  ؛  بينما يقول بعد ذلك  بثالث ع�سرة �آية :  ﴿ �إِنَّ �للََّه َوَماَلِئَكَتُه ُي�سَ

لُّو� َعَلْيِه َو�َسلُِّمو� َت�ْسِليًما ﴾  .                             )�لأحز�ب 56 (   ِبيِّ َيا �أيها �لَِّذيَن �آَمُنو� �سَ َعَلى �لنَّ

 ولبد �أن نعتقد باأن �لله �سلى على نبيه �إبر�هيم قبل �أن ي�سلي على حممد ،  فنحن 

نقول بالت�سهد يف �ل�سالة : ) �للهم �سلِّ علي �سيدنا حممد وعلى �آل حممد كما �سليت على 

�إبر�هيم وعلى �آل �إبر�هيم ( ،  مبا يعني �أننا نريد ملحمد مثل ما لإبر�هيم عليهما �ل�سالم . 

ول�ست �أدري ملاذ� يفا�سل �مل�سلمون يف �ل�سالة على حممد عن �ل�سالة على باقي �لأنبياء 

فنقول عن نبينا ) �سلى �لله عليه و�سلم ( ،  ونقول عن �أي نبي �آخر ) عليه �ل�سالم ( ،  و�أرى 

�أن ذلك تبايًنا فيه جتاوز ل�سريعة �لله �لقائل : 

�ْسَماِعيَل َو�إِ�ْسَحاَق َوَيْعُقوَب  ا ِبالّلِه َوَما �أُنِزَل �إَِلْيَنا َوَما �أُنِزَل �إِىَل �إِْبَر�ِهيَم َو�إِ ﴿ ُقولُوْ� �آَمنَّ

ْنُهْم  �أََحٍد مِّ َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ ِهْم َل  بِّ ِبيُّوَن ِمن رَّ �أُوِتَي �لنَّ �أُوِتَي ُمو�َسى َوِعي�َسى َوَما  َو�لأ�ْسَباِط َوَما 

َوَنْحُن َلُه ُم�ْسِلُموَن ﴾ .                                                                                             )  �لبقرة136 (   

ِه َو�مْلُوؤِْمُنوَن ُكلٌّ �آَمَن ِبالّلِه  بِّ ا �أُنِزَل �إَِلْيِه ِمن رَّ �ُسوُل مِبَ  وتبايًنا مع قوله تعاىل : ﴿ �آَمَن �لرَّ

َنا  َربَّ ُغْفَر�َنَك  َو�أََطْعَنا  �َسِمْعَنا  َوَقالُوْ�  �ُسِلِه  رُّ ن  مِّ �أََحٍد  َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ َل  َوُر�ُسِلِه  َوُكُتِبِه  َوَمالآِئَكِتِه 

رُي ﴾ .                                                                                                   ) �لبقرة 285 (   َو�إَِلْيَك �مْلَ�سِ

�إِْبَر�ِهيَم  َعَلى  �أُنِزَل  َوَما  َعَلْيَنا  �أُنِزَل  َوَما  ِبالّلِه  ا  �آَمنَّ ُقْل   ﴿  : تعاىل  قوله  مع  وتبايًنا   

ِهْم َل  بِّ ِبيُّوَن ِمن رَّ وِتَي ُمو�َسى َوِعي�َسى َو�لنَّ َو�إِ�ْسَماِعيَل َو�إِ�ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َو�لأَ�ْسَباِط َوَما �أُ

ْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُم�ْسِلُموَن ﴾ .                                                       ) �آل عمر�ن 84 (   ُق َبنْيَ �أََحٍد مِّ ُنَفرِّ
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ديانة  لنا  كانت  �إذ�  �إل   ..!!.. �آخر  و�ٍد  يف  و�لقر�آن  و�ٍد  يف  �سلوكياتنا  تكون  فلماذ�   

و�لفقه  �لأوهام  و�دي  يف  ونحن  �لقر�آن  نقــــر�أ  �أننا  �أو   ..!!.. �لله  �أمر  ما  غــري  خا�ســـة 

�لبدوي ،  �إن �لتمايز يف �ل�سالة على �لأنبياء ميار�سه �أِجلَّة �لفقهاء و�ملفكرين بال تفكري 

�أو �سند �أو دليل ،  ول حول ول قوة �إل بالله . 

�أطرت �لن�سارى عي�سى بن  وكيف نقر�أ حديث ر�سول �لله �لقائل : ) ل تطروين كما 

مرمي عليه �ل�سالم ،  فاإنا �أنا عبد �لله ور�سوله (  ،  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : ) ل تف�سلوين على يون�ص 

بن متى (  ،  ثم نار�ص بعدها �لتمايز و�لتفا�سل �لذي ظنناه دينًا ،  بينما هو �بتعاد عما 

�أمر به �لله جل يف عاله ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص  ..؟؟!!.. 

�إذ�  ،  بينما  �ل�سالة عليه  نبادر ب�سرعة  �لنبي  ُيذكر  �أنه حينما  ولقد و�سل بنا �حلال 

�أُلغيت كلمات �لتوقري و�متنعت عن �لله ،  فال نقول  ما ُذكر �لله ل نقول �سيئًا ،  وكاأنا 

�سبحانه وتعاىل ول نقول جل جالله ،  بل تر�نا ن�سمع لفظ �جلاللة ونحن فاغرين �لأفو�ه 

وكاأنه �إلــه لقــوم غـــرينا ،  لكـــن �لفقـــه �لقدمي ذهل عن توقري �لله ومت�سك بال�سالة على 

�أن نوقره ،  فنحن ننتمي بالتعظيم و�لإجالل لنبينا فقط ،   �لر�سول ،  بينما ياأمرنا �لله 

وما ذلك �إل من مري�ث �أجد�د مل يكونو� على ميز�ن �لوفاق �لفكري ،  وتناقلت كلماتهم عرب 

�لأحقاب بال عقول تعي حتى و�سلتنا ،  وكاأن �لله - �سبحانه - مل ينزل �آية : 

ياًل ﴾ ) �لفتح 9 (  ُحوُه ُبْكَرًة َو�أَ�سِ ُروُه َوُت�َسبِّ ُروُه َوُتَوقِّ ﴿ ِلُتوؤِْمُنو� ِباللَِّه َوَر�ُسوِلِه َوُتَعزِّ

فاأي ملَّة و�أي �ُسنَّة قولية تلك �لتي حتكم وتتحكم يف منهاجنا ..؟؟!!..  وما �سر �لتباين بني 

ه ..؟؟!!..  �سَ حِّ قول �لله ور�سوله ومناهجنا �لعملية ..؟؟!!.. وما �سر �حتفاظنا برت�ث ل ُنَ

وهل كل من قال من فقهاء �لزمن �لقدمي كان على حق ..؟؟!!..   ونحن دوًما على �لباطل طاملا 

عزفنا عزفًا غري عزفهم ..؟؟!!.. و�أين �أنت من قول �ملوىل عز وجل :

ِبُعوَن �أَْح�َسَنُه �أُْوَلِئَك �لَِّذيَن َهَد�ُهُم �للَُّه َو�أُْوَلِئَك ُهْم �أُْولُو�   ﴿ �لَِّذيَن َي�ْسَتِمُعوَن �لَْقْوَل َفَيتَّ

�ْلأَلَْباِب ﴾                                                                                                                 ) �لزمر 18 (  

�أكرث من  �أ�سرك �مل�سلمون وتوقفت معارفهم عند حدود جهد غريهم ممن ماتو� منذ  لقد 

�ألف �سنة ،  فنحن �أمة من �لك�ساىل �لذين يعبـــدون ما �ألفو� عليه �آباءهم ،  وحقا قال تعاىل :

�ْسِرُكوَن ﴾                                            ) يو�سف106(  ُهْم ِبالّلِه �إِلَّ َوُهم مُّ ﴿ َوَما ُيوؤِْمُن �أَْكرَثُ

 ويوؤ�سفني باأن �سرك �لفقهاء طال �لعقائد و�أف�سد �ل�سر�ئع . 
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ا من هذ� �مل�سري ،  بل لقد حّذر �لله من �أن نطيع �لفقهاء بغري  َنة �أي�سً بل لقد حّذرت �ل�سُّ

عقل ،  فقال تعاىل :

َي  َلُق�سِ ِل  �لَْف�سْ َكِلَمُة  َوَلْوَل  �للَُّه  ِبِه  َياأَْذن  مَلْ  َما  يِن  َن �لدِّ َلُهم مِّ َلُهْم �ُسَرَكاء �َسَرُعو�  �أَْم   ﴿  

امِلِنَي َلُهْم َعَذ�ٌب �أَِليٌم ﴾ .                                                   ) �ل�سورى21(  َبْيَنُهْم َو�إِنَّ �لظَّ

 وملن يتبعـون م�سايخهم بغري هـدى ،  و�إىل من يقلدون بغري علم ،  فالله - تعاىل - حّذر 

من هذ� �أي�سًا ،  فقد فعله �ليهود قبلنا ،  فقال تعاىل : 

�إِلَّ  �أُِمُروْ�  َوَما  َمْرمَيَ  �ْبَن  يَح  َو�مْلَ�سِ �لّلِه  ُدوِن  ن  �أَْرَبابًا مِّ َوُرْهَباَنُهْم  �أَْحَباَرُهْم  َخُذوْ�  �تَّ  ﴿

ا ُي�ْسِرُكوَن ﴾ .                        ) �لتوبة 31 ( ِلَيْعُبُدوْ� �إَِلـًها َو�ِحًد� لَّ �إَِلـَه �إِلَّ ُهَو �ُسْبَحاَنُه َعمَّ

 لذلك لبد �أن تتدبر ،  ولبد �أن تقر�أ ،  ودعك من تعقيد�ت �لفقهاء لدين �لله فديننا ي�سر 

ال ع�سر . 

�ص دخول �لبــدع يف دين �لله بعدم قيامها مبهمة  ولأ�سفي فاإن �ســعوبنا �لإ�سالمية ُتكرِّ

�لتمحي�ص و�لتدبر ،  ولبد من �لرقابة �ل�سعبية على �أقو�ل دعاة �أذعنو� للعاطفة وقاومو� 

�لعقل ،  وبت�سجيع �ل�سعوب �لتي ل تفكر �أ�سبح ما يقولونه علمًا ،  لكنني �أر�ه علًما ل �سند 

له ،  بل ويخالف �ل�سند �لأعظم ) كتاب �لله ( . 

ويح�سرين من �سقطات �لتقليد و�لتقدي�ص بال عقل ،  ما نتد�وله من مثل ) �لعقل �ل�سليم 

يف �جل�سم �ل�سليم( ،  وهذ� طبعًا �عتقاد من �أ�سو�أ ما يكون ،  حيث �إن �مل�سلول لي�ص �سليم 

�جل�سم ومع هذ� عقله �سليم ،  و�لأعمى ج�سمه غري �سليم ،  لكن عقله �سليم ،  ولكم يف 

�أقو�ل  �تباع  ف�ساد  على  مثل  �لعمومية  للمعارف  وزيًر�  كان  �لذي  ح�سني  طه   / �لدكتور 

�لنقياد  ،  ومن �سقطات  �لتمحي�ص و�لتدبر  ،  وهذه من �سقطات عدم  �ل�سلف بال تعقل 

�لأعمى للغري . 
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علماء الفضيحة والعته
حــني يتحــدث املتحــدث األزهــري ثــم يقــول مبعــرض كالمــه : ) وذكــر القرطبــي (  أو 

يقــول .... ) ذكــر الطبــري (  أو يقــول .... ) وأورد بــن كثيــر يف تفســيره ( ...  أو  ) البخــاري يف 

صحيحــه ( .

فيظــن العــوام أن ذلــك املتحــدث األزهــري قــد مأل طبــاق األرض عِْلًمــا، ألنهــم يتصورون 

أولئــك األشــخاص مــن أصحــاب تلــك الكتــب أنهــم ســقف العلم الدينــي ....

رغــم أن تلــك الكتــب بهــا مــن املدسوســات واإلســرائيليات والقصــص املاجنــة بتفســير 

ــري (   ــير الطب ــرائيليات بتفس ــالة  ) اإلس ــا رس ــوراة منه ــائل دكت ــه رس ــت ب ــا مت ــرءان م الق

والتــي نشــرها املجلــس األعلــى للشــئون اإلســالمية منــذ عــام 2005 وال حيــاة ملــن تنــادي ...

وتتحــدى  الدكتــوراة  رســائل  بإســرائيلياتها تتحــدى كل  التفاســير  تــزال هــذه  وال 

الباحثــة / آمــال محمــد عبــد الرحمــن ربيــع التــي حصلــت علــى درجــة الدكتــوراة يف هــذا 

ــر ...... ــك كثي ــر ذل ــوم ... وغي ــد العل ــوث وض ــد البح ــا ض ــن أزهرن ــر  ، لك األم

وخرافــات مــن مثــل مخلوقــات عمالقــة وصــل طوفــان نــوح ألنصــاف ســاقيها ،  وأن 

العمــالق منهــم كان يأخــذ احلــوت مــن قــاع البحــر فيرفعــه بيــده ليشــويه يف عــني الشــمس 

قبــل أن يأكلــه ...  يحكــي ذلــك القرطبــي عــن قولــه تعالــى باآليــة 22 مــن ســورة املائــدة ) 

ــا جباريــن ( .... وخرافــات مــن كثيــرة مــن تلــك األصنــاف التــي تؤهــل األمــة  إن فيهــا قومً

للبالهــة والعبــط ليصدقــوا كل مــا يقــول بــه الكهنــة ..

ــر عــن  ومــا ذكــره الطبــري بتفســيره  عــن  ) ســدرة املنتهــى (  الــواردة بالقــرءان إمنــا ُيَعبِّ

فضيحــة إدراكيــة...

ــن  ــر ع ــا يعب ــس إمن ــورة ي ــوارد بس ــة ( ال ــل اجلن ــغل أه ــن  ) ش ــرون ع ــره املفس ــا ذك وم

فضيحــة أخالقيــة وضيــاع كامــل .. وقــد رصــدت 26 تفســيرا تقــول بذلــك الضيــاع..

 وهــذا ألهــب املشــاهير صفحــات كتبهــم مــن املجــون اإلدراكــي لتتخلــف األُمّــة ...  فتجــد 

بكتــاب البخــاري :

ــرة 	  ــا ناظ ــى ربه ــرة إل ــذ ناض ــوه يومئ ــاب وج ــد ب ــاب التوحي ــكنها  : ) كت أن هلل دارا يس

باحلديــث رقــم 7002 ( ...

وســاقا يقــف عليهــا..  : ) كتــاب تفســير القــرءان بــاب يــوم يكشــف عــن ســاق باحلديــث 	 

رقــم  ) ٤635 ( ...
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وجتــد نبينــا وهــو يحــاول االنتحــار مــرارا وتكــرارا...  ) كتــاب التعبيــر بــاب أول مــا بــدئ به 	 

رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــن الوحــي الرؤيــا الصاحلــة حديث رقــم  ) 6581(.

ــدواء 	  ــاب ال ــب  ب ــاب الط ــمم ... )كت ــالج التس ــحر وع ــك الس ــرات لف ــبع مت ــتجد س وس

بالعجــوة للســحر حديــث رقــم ) 5٤35 (...  وســبق وحتديــت كل البخاريــني أن يثبتــوا 

صحــة احلديــث ورصــدت لهــم مكافــأة مليــون جنيــه فلــم يتقــدم أحــد الســتالم 

اجلائــزة .

وســتجد أن الشــمس ســتدنو مــن رأســك يــوم القيامــة قــدر ميــل فــكل مــا يحــدث لــك 	 

أنــه ســيزداد إفــراز العــرق عنــدك فهــذا مــا ذكــره البخــاري بكتابــه املخبــول ) كتــاب 

تفســير القــرءان وكتــاب أحاديــث األنبيــاء باألحاديــث أرقــام 3182 - ٤٤35( .... رغــم 

ــه ال  ــم أن ــة ..... ورغ ــة مئوي ــون درج ــة ملي ــن خمس ــر م ــمس أكث ــرارة الش ــة ح أن درج

ــي  ــالم العلم ــور الظ ــات عص ــول  بعقلي ــاذا تق ــن م ــوم القيامة.....لك ــمس ي ــود للش وج

التــي يعتمدهــا الســادة األزاهــرة حتــى اليــوم والذيــن تقــول النــاس  عنهــم بأنهــم ) 

ــاء ( .. علم

ولألســف وجــد النــاس مــن الســادة األزاهــرة وأصحــاب العمائــم والّلحــى مــن يحمــل 

ــن  ــادرة ع ــل وص ــها .. ب ــا وتقديس ــب احترامه ــوم  وج ــه عل ــى أن ــه عل ــك العت ــاس كل ذل للن

أوليــاء اهلل الصاحلــني ... وال حــول وال قــوة إال بــاهلل .

بينمــا لــو علــم النــاس أن هــؤالء وغيرهــم مــن املفســرين هــم مــن غرســوا إســفني 

اخلرافــة يف تفســير كتــاب اهلل ،  وصنعــوا شــعوبا معتوهــة بتفســيراتهم ... حتــى ترهلــت 

األمــة فكريــًا وحضاريــا بســببهم ... مــا أعجبــوا بــكالم الســادة األزاهــرة الذيــن نشــروا تلــك 

الســقطات العقليــة باملجتمــع ....  ومــا صــارت تلــك املؤلفــات كُتًُبــا عظيمــة وأُمََّهــات الكتــب 

... بــل ومــن ثوابــت األمــة .... ومــا صــار مــن يتحدثــون بهــا علمــاء .

ــخ  ــًا .. ال ــاراً أو ضابط ــًا أو جن ــن اهلل إن كان طبيب ــم يف دي ــن يتكل ــار م ــا احتق ــرز بينن وب

....بينمــا جتــد العــوام  يعتمــدون أهــل العمائــم  ، وإن تكلمــوا بــكالم أهطــل يرســي دعائــم 

اخلبــل بالعقول...حيــث  ســمعنا الســادة األزاهــرة وهــم ينشــرون اجلهــل باســم العلــم .

فجميعنــا شــاهدهم وهــم  يقولــون بإرضــاع الكبيــر ليصيــر ابنــا بالرضاعــة بعــد ســن 

الثالثــني  أو األربعــني أو أكبــر مــن ذلــك.... وســمعناهم يقولــون بوطــئ البهائــم  ، ومضاجعة 

الــوداع ، وإرضــاع الكبيــر ،  وتكفيــر املســيحي .........
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حتــى أنهــم  تدخلــوا بعلــوم الطــب فقالــوا بالتــداوي بأبــوال اإلبــل  ...  وعندهــم 

ــع  ــا ألرب ــتمر ببطنه ــن أن يس ــرأة ميك ــل امل ــن كل داء ...  وأن حم ــفِي م ــوداء تُش ــة الس احلّب

ســنوات  .....

ولفظــوا فرشــاة األســنان لتنظيــف أســنانهم وال يزالــون يســتعملون عود اآلراك املســمى 

بالســواك منــذ قــرون الظــالم العلمــي ....  بــل لدينــا مجتمعــات بأكملهــا ال تــزال تســتخدم 

الســواك لتنظيــف األســنان  ....

واعتبــروا  تلــك الوصفــات طًِبــا نبوًيــا موحــى بــه مــن الســماء ... فتقعــر اجلهــل 

. باألمــة  واخلرافــة 

ــر  ــة غي ــاك رقي ــية  ...  وكأن هن ــرقية الشــرعــ ــوه بالــ ــا أسمــ ــب مب ــدخلوا يف الطــ وتـ

شــرعية ... اللهــم إن كانــوا يعنــون الســحر ...  فلقــد مــارس املشــايخ  مــا  ُيشــبه الســحر 

وطالســم الدجالــني اســتخدامًا يســيء للعقــل البشــري والعقيــدة   بطــرق تســيء للقــرءان 

والُسّنــــة ...  وهــــم يقــــنعون النــــاس بذلك اجلــــهل اعــتمــــادا عــــلى قاعــــدة  أن الشفــــاء 

ــاب  ــث بكت ــوت والعب ــج  الكهن ــًا لتروي ــح منهج ــد الصحي ــن املعتق ــوا م ــيد اهلل ... فصنع بــ

اهلل وســنة الرســول .... وصــار النــاس يعتقــدون بانهــم علمــاء .....  فهــل مثــل هــؤالء لهــم 

ــا ..؟؟!!.. ــق به ــول يوث عق
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ة رحمة �ختالفهم نقمة ولي�س به �أيَّ

منذ �أوجدنا �لله بهذه �حلياة ونحن ن�سمع �آباءنا يقولون عبارة  �أُظنها للبلهاء فقط ،  

وهـي ) �ختالفــهم رحمـة ( ،  لكــني �أرى فقــهاء �لعــ�سور �لقدمية ،  و�إن كان لهم عذر يف 

�لختالف فاإنا يرجع لقلَّة �ملعرو�ص عليهم من �لكتب ،  وقلَّة �ملو��سالت �أو ندرتها مما 

ي�سعب عليهم �لتَّالقي للمد�ر�سة و�حتاد �لر�أي فيــما بينهم ،  لـذلك ن�ساأ فيهم �لفقيه �لأوحد  

�أن �ختالفهم مل يكن  �لإن�ساف  باب  يفــوتني من  كمــا ل    ، �لبلد�ن  فــي  �لآر�ء  وتكاثــرت 

ذ�ك فجاء  �أو  �لفقيه  �لذي عا�سره هذ�  �ل�سعب  رحمة ولكن لختالف �حل�سارة وطبيعة 

�ملتاأخرون وجمعو� �جتهاد�ت �لب�سرة �لفقهية مع �جتهاد�ت �ملدينة �ملنورة مع �جتهاد�ت 

  ، �لله  �أم على دين  �لفقيه  ،  فهل نحن على دين  �ل�سافعي مب�سر وقالو� �ختالفهم رحمة 

�أيكون دين �لله خمتلفًا ..؟؟!!.. 

فاإن    ، �لفقهاء  �لت�سال بني  �سبل  ،  و�سهولة  �لفقهية  �ملجامع  ،  ومع وجود  و�ليوم 

�ختالفهم �إنا ُيَعربِّ عن خلل ونقمة �ساأبينهما بهذ� �ملقال ،  و�أ�سرب لذلك �ملثل بحديث ) من 

بدل دينه فاقتلوه( وحديث : ) �أُِمرت �أن �أُقاتل �لنا�ص حتى يقولو� ل �إله �إل �لله  ... ( . 

لقد ُقتل �أنور �ل�ساد�ت بفتوى قتل �ملرتد ،  حتت ذمة حديث )من بدل دينه فاقتلوه( ،  

ولقد �ختلف جممع �لبحوث �لإ�سالمية مب�سر و�نقلب �أع�ساوؤه فيما بينهم ب�ساأن �سحة 

قتل  �سرعية  عدم  تقرر   2001/9/4 يوم   38 رقم  �لدورة  يف  ثم    ، �حلديث  ذلك  دللت 

�ملرتد ،  و�أفتى �سيخ �لأزهر �لر�حل �ل�سيخ / �سيد طنطاوي بعدم قتل �ملرتد ،  فهل �نتهى 

�لأزهر عن تدري�ص فقه قتل �ملرتد مبناهجه ..؟؟!!.. وهل �ن�ساع �ملجل�ص �لأعلى لل�سئون 

�لإ�سالمية لهذ� �لقر�ر رغم كونه هيئة فقهية بذ�ت �لدولة ..؟؟!!.. 

لالأ�سف لــم ينـــ�سع �ملجلــ�ص �لأعلى لل�سئون �لإ�سالمية بقيادة �لدكتور/حممود حــمدي 

زقــزوق - وزيــر �لأوقــاف - لهــذ� �لقر�ر ،  بل يف �لعام �لــتالــي مبا�ســرة ) 2002( �أ�سدر 

مر�ت  طبعه  و�أعاد   ، �مل�سككني(  مو�جهة  يف  �لإ�سالم  )حقائق  �أ�سماه  كتاًبا  �ملجل�ص  ذلك 

ومر�ت ،  وبيدي �لطبعة �ل�ساد�سة منه و�ل�سادرة عام 2006 ،  وبها يذكر �لدكتور/على 

�أفاختالفهم    ، 553 وما بعدها فتوى توجب قتل �ملرتد  جمعة مفتي �جلمهورية فى �ص 

رحمة �أم نقمة ..؟؟!!..  �أمل يكن مفتي �جلمهورية ع�سًو� مبجمع �لبحوث �لإ�سالمية �لذي 

�أ�سدر باأغلبية �لأ�سو�ت فتوى بطالن �سرعية قتل �ملرتد ،  �أترى �ختالفهم هنا خلل ونقمة 
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�أم رحمة كما يزعمون ..؟؟!!..  هل ميكن �أن نختلف ب�ساأن حياة �إن�سان �أيعي�ص �أم نقتله ،  

ون�سمي هذ� �لختالف رحمة! ..؟؟!!..  فاأي رحمة تكون حني نقتله ،  و�أي رحمة يف بلبلة 

�لنا�ص فيما ن�سميه ونطلق عليه �أنه حد من حدود �لله! ..؟؟!!.. 

وماذ� يكون من �أمر �جلماعات �لإ�سالمية �ملت�سددة ..؟؟!!..  ل �سك �ننا نحتاج مر�جعة 

موقف �ملخالف ،  ولبد من �لنزول �إىل ما عليه �أمر �جلماعة حتى نكون �أمة حترتم ر�أي 

�لأغلبية بها ،  خا�سة وقد وىلَّ زمن �لفقيه �لأوحد . 

�لإ�سالمية  �لبحوث  جممع  مع  �لإ�سالمية  لل�سئون  �لأعلى  �ملجل�ص  ا  �أي�سً و�ختلف 

�ملجل�ص  يقرر  فبينما    ، �لبخاري من عدمه  �أحاديث غري �سحيحة ب�سحيح  حول وجود 

369 من �ملرجع �ملذكور بوجود �أحاديث غري �سحيحة �ل�سند �أو �ملنت  �لأعلى بال�سفحة 

،  و�عترب  )َبَلَغَنا(  عبارة  ُذِكَر يف �سدرها  ما  كل  �أنها  ،  وخل�سها يف  �لبخاري  ب�سحيح 

�أع�ساء مبجمع �لبحوث �لإ�سالمية  �أمر خارج عن �سياق �لأحاديث ،  جتد  تلك �لبالغات 

ينربون بال�سر�خ و�لتحدي لعدم وجود حديث و�حد غري �سحيح بالبخاري ،  فماذ� �أنتم 

فاعلون بالنا�ص �أيها �لفقهاء ..؟؟!!..  �أل ت�سعرون بانق�ساء زمن �لفقيه �لأوحد ،  وكيف 

ت�ستخرجون �أحكامًا من �حلديث �لنبوي و�أنتم مت�ساك�سون فيه ..؟؟!!..   فاأي �سريعة هذه 

�لتي تتبعونها ..؟؟!!.. 

َذج و�لعو�م باأن �ختالفهم رحمة ،  و�سعة  ول يقولن قائل مبا كانو� يخاطبون به �ل�سُّ

وبحبوحة متيز بها �لفقه �لإ�سالمي ،  فما �أر�ه �إل خر�با متيز به فقه نهج فقهائنا �ملحدثني 

�لذين تو�فرت لهم كل �سبل �لحتاد فلم يتحدو� ،  وكر�سو� للخالف و�لختالف وقالو� عنه 

رحمة ،  بينما هم ميار�سون مهمة بلبلة �جلماهري حتت مظلة �سعار�ت بر�قة وغري منطقية 

ول حتمل �أي مو�سوعية . 

�إلغاء تدري�ص فقه   - �لله  �لر�حل/حممد �سيد طنطاوي - يرحمه  �لأزهر  وحني قرر �سيخ 

�لأئمة �لأربعة من �لدر��سة بالأزهر ، وتدري�ص �لفقه �لإ�سالمي �ملي�سر بدًل منه ،  وظل �لأمر 

على ذلك �سنو�ت و�سنو�ت ،  ثم بتقلد ف�سيلة �لإمام �لأكرب �جلديد/�أحمد �لطيب مقاليد �لأمر مت 

�إلغاء �لفقه �لإ�سالمي �ملي�سر وعودة تدري�ص �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة ،  ترى �أيكون بالأزهر 

�أي �إ�سرت�تيجية تخطيط �أو تنفيذ ،  �أم يكون �لأمر هوى و�رجتالية �أ�سابت �لعمل �لدعوي 

و�لفقهي بالأزهر ،  هل تختلف �ملناهج باختالف �أ�سياخ �لأزهر ..؟؟!!..   �أيكون �ختالفهم رحمة 

بالطالب �أم نقمة حلت على �لد�ر�سني و�ملدر�سني بالأزهر يف �ل�سابق و�لالحق . 
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(  لي�ست  �لله �لرحمن �لرحيم   ) ب�سم  �آية  �ملالكية �لذي يرى  ُيعَجُب هوؤلء بفقه  فهل 

�آية من �لفاحتــة ول مــن غــريها �سوى �سورة �لنمل ،  �أيكون هذ� خالفًا يف �لفروع كما 

يزعمون ،  �أم �ختالفًا يف �أم �لأ�سول ..؟؟!!.. 

 وهل ُيعَجُب هوؤلء بفقه �لأئمة �لثالثة مالك و�ل�سافعي و�بن حنبل �لذين يرون باأن 

�أن تلد �بنته �ملتوفى عنها زوجها  �أحًد�  �أُيْعِجُب    ، �أربع �سنو�ت  �أق�سى مدة حمل للمر�أة 

ولدً� بعد �أربع �سنو�ت من وفاة ذلك �لزوج ،  �أو تلد �مل�سافر عنها زوجها �سفًر� مل مي�سها 

فيه بنًتا بعد �أكرث من ثالث �سنو�ت من غيبته ،  �أل يكون يف ذلك خمالفة لفطرة �لله �لتي 

�لفقه على �ملذ�هب �لأربعة  �أم  �لقر�آن  �أنتبع  �لنا�ص عليها و�سننه يف خلقه ..؟؟!!..   فطر 

يف هذ� �ل�ساأن ..؟؟!!..  �أنن�سر �لدعارة با�سم �لفقهاء يف ربوع �لأر�ص ..؟؟!!..  و�إن قالو� 

باأنهم �سححو� فكرهم و�ن�ساعو� للعلم وفطرة �لله �لتي فطر عليها �لن�ساء ،  �أل يدل ذلك 

على عدم �إطالق �سحة ما ورد لنا عن �ل�سلف ..؟؟!!.. وحني تعمل �ملحاكم بدول �خلليج 

مب�سمون ذلك �لفقه فهل ندفن رءو�سنا يف �لرمال لنقول باأنه فقه غري معمول به ..؟؟!!..  

بينما يجري �لعمل به على قدم و�ساق . 

ومن عجيب �لأمر �أن �لأ�ستاذ �لدكتور/ علي جمعــة - مفتي �جلمهورية - �أ�سدر كتابه 

�مل�سمى  )�لفتاوى �لع�سرية �ليومية - �لدين و�حلياة( ،  وذكر ب�سفحة 90 فتوى رقم 51 

باأن �أكرث مدة للحمل �أربع �سنو�ت ،  فاأي دين ..؟؟!!..  و�أي حياة ..؟؟!!.. وكيف تكون 

هذه فتاوى ع�سرية ،  كما قال ذلك بقناة �ملحور �لتلفزيونية ،  �إن هذه �لأطروحة �لفقهيــة 

بفقه �لأئمة وبفقه ف�سيلة مفتي �جلمهورية ،  ما هي �إل �غتيال لفطرة �لله �لتي فطر �لنا�ص 

عليها ،  وتخلط بها �لأن�ساب ،  ويتم بها حتقيــق �سرعية �لفجــور ،  با�سم فقه �لأئمة . 

لقتل كل من ترك �ل�سالة تكا�ساًل  �لذي يدعو �حلاكم  �لأئمة  �أحتبذون عدم تنقية فقه 

بعد ��ستتابته ثالثة �أيام ،  لقد �أ�سدر �لأئمة �لثالثة فتو�هم وفقههم بذلك بناء على تف�سري 

َكاَة  �لزَّ َو�آَتُوْ�  اَلَة  �ل�سَّ َو�أََقاُموْ�  َتاُبوْ�  َفاإِن   ...  ﴿  : فيها  �آية يقول تعاىل  عجيب جلزء من 

ِحيٌم  ﴾ ) �لتوبة 5 (  ،  فاإىل �أين �سينتهي بنا مطاف �خلالف  َفَخلُّوْ� �َسِبيَلُهْم �إِنَّ �لّلَه َغُفوٌر رَّ

مع �لعقل و�لقر�آن ..؟؟!!..  ولقد ُذِكر ذلك �لرتدي �لفقهي بكتاب فقه �ل�سنة لل�سيخ �ل�سيد 

�سابق باأول باب �ل�سالة ،  حتت عنو�ن حكم تارك �ل�سالة . 

لقد مات �لإمام �ل�سافعي - رحمه �لله - متاأثًر� ب�سرب �ملالكية له خلالفات فقهية ،  ومت 

�سجن وتعذيب �لإمام �أحمد بن حنبل بناء على خالف فقهي حول مدى م�سروعية خلق 
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�لقر�آن ،  وطـُرد �لبخاري من بلده لذ�ت �ل�سبب بعد �أن �أل�سقوه به ،  �أهذه رحمة �ختالف 

�لأجد�د �لتي يريد رجال �لفقه لها �أن ت�ستمر ..؟؟!!..  �أرى �أن قلياًل من �لتعقل و�لتخطيط 

�سيفيد �لأمة �أكرث من �لرجتالية و�لع�سبيات �لفقهية . 

بو� �لبيـوت وهدموها وهم ُيفتـون بطالق كل �مر�أة قال لها زوجها : ) �أنت  و�لذين خرَّ

طالق ( م�ستندين يف ذلك �إىل حديث عندهم يقولون عنه �أنه �سحيح وين�سبونه لر�سول �لله 

ُهن جد وهزلهن جد �لنكاح و�لطالق و�لرجعة( .  حيث يزعمـون �أنه قال : ) ثالث جدُّ

ق �سمل �لأُ�سر ،  و�ساعت �لأولد بفتاوى خُمتلٍف يف دليلها ،   بت �لبيوت وتفرَّ لقد تخرَّ

جل هازًل �أو ُمهدًد� �أو جاًد� بلفظ �لطالق حُتت�سب طلقًة على تلك  د �أن ينطق �لرَّ فهــل جمرَّ

حـــمة ..؟؟!!.. �أكان ذلك �مل�سلك هو �لرحمة �ملختلف  �لزيجة �مله�سوم حقها بفكر فقهاء �لرَّ

  ، متزيق  بال  �ل�سحية  للتهام  �لأفاعي  رحمة  ف�ستكون  رحمة  كانت  �إن  �إنها  ..؟؟!!..  بها 

وملاذ� ن�سرتط �ل�سهود يف بناء �لزيجات ، ول ن�سرتطها يف هدم �لبيوت على رءو�ص �أهلها 

حمة ..؟؟!!.. بل وبحديث ظني �لثبوت و�لدللة ..؟؟!!.. بفتاوى �لرَّ

وكم من ماليني �لإناث مت ت�سويه �أع�سائهن �لتنا�سلية بدعوى �أن �خِلَتان �ُسّنة ،  بل هي 

عندهم �ُسّنة موؤكدة عن ر�سول �لله ،  بل وقالو� باأن هذ� �جلور على خلقة �لله �أحظى للرجل 

ة �لزوجية ،   رَّ بينما هو على �لعك�ص متامًا ،  فهو يجعل �لرجل و�ملر�أة يف كمٍد وَجْهد باأَ�سِ

�إىل �أن عر�ست قناة CNN �لإخبارية ماأ�ساة �خِلتان ف�سدر قانون منع ختان �لإناث ،  �لذي 

ُه �لبع�ص ِردَّة يف عامل �لإ�سالم ،  بينما باركه غالبية �أ�ساطني �لدعوة ،  فما �لذي جرى  �أَعدَّ

ل�ُسّنة �خلتان �ملوؤكدة ،  ملاذ� تركها �أ�ساطني �لدعوة ،  �أم  تر�ها رحمة �لختالف . 

بني  للتوفيق  �مل�سطنعة  تربير�تها  تعترب  ثم  �لتناق�ص  ُتربر  �أن  لأمة  ميكن  وكيف 

�ملتناق�سات ِعْلًما ..؟؟!!..  �أذكر ذلك لأين �أُعدُّ علم تاأويل خمتلف �حلديث �أحد علوم �لعته 

�ل�سيطاين ،  حيث �فرت�ص ذلك �لعلم �ملزعوم �سحة كل �لأحاديث ،  ثم يدور ذلك �لإفك 

�مل�سمى علمًا  ليبحث عن علَّة �أو دليل خمتلق �أ�سموه ) �لتاأويل ( ليربر م�سيبة �لتناق�ص 

بني �لأحاديث ،  �أيكون ذلك �لهبوط �لفكري علما ..؟؟!!.. 

ولتقريب �ل�سورة ،  فاإنه ميكن للمرء �لذي ح�سل على �ل�سهادة �لإعد�دية �أن ي�سع فقط 

جمرد ��سم هذ� �لعلم �لعجيب �أمام ناظريه ويتدبر ،  ثم يحكم �إن كان ي�سح �أن يكون ِعْلًما 

�أم ل ،  فاإن ذلك �لعـلم �لغريب ��سمه )تاأويـل خمتلف �حلديث( ،  فهل حني تقوم بتاأويل �سيء 

فتجاهـد وحتاول توفيق �لختالف باأفكار من دماغك ،  �أتكون �سنعت علًما..؟؟!!.. 
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وهل يكون �خلالف بني علماء �حلديث يف �سرط وعد�لة �لر�وي �إل �إحدى �مل�سائب 

�لتي حلَّت باحلديث �لنبوي ..؟؟!!.. فالر�وي �ملجروح هنا ،  جتده عدل �سابط هناك ،  

م على �لتعديل ،  و�إذ� ما مت تنفيذ تلك �لقاعدة فاإنك جتد كل  وعندهم قاعدة �أن �جلرح ُمقدَّ

�لرو�ة جمروحني ،  ومع ذلك جتد �أ�ساطني علوم �حلديث ي�سمخون بالإ�سناد ،  وما ذلك �إل 

لعجزهم عن �إدر�ك تناق�ص ما يقولون ،  لذلك فاآفتهم �لفكرية هي �لتي �أوردتهم ذلك �ملورد 

ولذلك �أي�سًا جتدهم �آكدين مما هم فيه من نتائج فقهية هابطة . 

و�أ�سرب �ملثل بال�سيخني �لبخاري وم�سلم وقد عا�سر كل منهما �لآخر ،  بل كان �لإمام 

م�سلم تلميذً� للبخاري ) رحمهما �لله ( ،  لكنك جتد م�سلًما مل يعتمد 434 رجاًل من رجال 

�لبخاري ،  ومل يعتمد �لبخاري 625 رجاًل من رجال م�سلم  ، فيكون �إجمايل �لرجال �لذين 

 1059 عددهم  يبلغ  فقط  �أ�سياخ �حلديث وهما من جيل و�حد  من  �سيخان  فيهم  �ختلف 

رجاًل ،  فاإذ� كان هذ� هو �لختالف يف من ي�سح عنه �خلرب فما بالنا باخلرب ذ�ته ،  وكم 

حديثًا رو�ه هوؤلء �لألف وت�سعة وخم�سون رجاًل ..؟؟!!..  �أترك للقارئ حرية �لتفكر ليقف 

على حجم �مل�سيبة فيما ي�سمونه ) �ختالفهم رحمة ( . 

فقًها قدمًيا وفقًها  باأن هناك  )�ل�سافعي( فقال  �لو�حد مع نف�سه  �ل�سيخ  لقد �ختلف  بل 

جديًد� يف �مل�ساألة �لو�حدة ،  لكنك جتد فقهاءنا ياأخذون بالفقهني ،  �أل ين�سئ ذلك �مل�سلك 

،  ووفقًا  باأنه تبًعا لختالف �ملكان و�لظروف  بلبلة للعامة ..؟؟!!.. وحتى ل يقول قائل 

لقاعدة غ�ص �لأمة يقولون باأن لل�سافعي فقها بالعر�ق و�آخر مب�سر ،  لكني �ساأ�سرب �ملثل 

�لذي يوؤكد هو�ية ترك �لأمور على عو�هنها . 

بفقهه �جلديد ل  بينما    ، ة  ُحجَّ فعله  �أو   �ل�سحابي  �ل�سافعي قول  �لقدمي يعترب  فقهه   ففي 

�ل�سحابي  قول  على  �لقيا�ص  فقه  تقدمي  �لنتيجة  فتكون    ، ة  ُحجَّ �ل�سحابي وقوله  فعل  يعترب 

وفعله بالفقه �جلديد ،  وتاأخري �لقيا�ص بالفقه �لقدمي ،  فاأين �لختالف �ملزعوم تبعًا للمكان �أو 

�لظرف يف �ساأن حجية �ل�سحابي ..؟؟!!..  وكم من �مل�سائل �لفقهية �ستختلف تبعًا لذلك �لتفاوت ،  

�أل يبلبل فقه �ل�سافعي �لنا�ص ..؟؟!!.. �أم ُترى �أن عدم منطقية �لعلل هي �لبلبلة بعينها ..؟؟!!.. 

�أيام  �ل�سيام  يتم  باأل  فيقول  يعود  ثم  �لت�سريق  �أيام  بال�ســوم  ّرح  ُي�سَ بـــه  وكيف 

�ختالف  من  ذلك  يكون  وهل  ..؟؟!!..  بالفقهني  نحتفظ  �أن  ميكن  وهل  ..؟؟!!..  �لت�سريق 

فقهاوؤنا  ياأخذ  باأن  تتعد�ه  بل  �حلد  هذ�  عند  �مل�سيبة  تقف  ول  ..؟؟!!..  �ملزعوم  �لرحمة 

بالفقهني �لقدمي و�حلديث لل�سافعي ،  �ألي�ص هذ� باعثًا على حدوث �لفتنة ..؟؟!!.. 
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�لزمن  �لفكرية لأهل  للم�سائب  كفانا تهويًنا  �أنه  �أرى  فاإين  فقهاء ع�سرنا  �إىل  وعودة 

ا فقهاء �حلا�سر فلي�ص لهم �أي عذر .  �لقدمي ،  فقد كان لهم بع�ص �لعذر ،  �أمَّ

  ، �لقر�آن  مع  �ملُتَّفقة  �لقولية  َنة  و�ل�سُّ �لعملية  َنة  و�ل�سُّ بالقر�آن  يكتفون  ل  �لذين  �إنَّ 

نة يف  َنة �لقولية �ملدوَّ ويزعمون ب�سرورة تقدي�ص جميع ما ورد مبا ي�سمونه �سحيح �ل�سُّ

حاح كلِّها )خم�سة ع�سر كتاًبا( ،  بل يحملون �لنا�ص عليها - وهي �سرط عندهم  كتب �ل�سِّ

ــنة ،  هوؤلء مل يعلمو� ومل  لتمام �إقامة �لدين - وينعتون �لتارك لأي حديث �أنه منكر لل�سُّ

يتعلمو� �سيئًا عن حقيقة �ل�ُسّنة ،  مهما كانت درجاتهم �لعلمية �لأكادميية �لتي يرتزقون 

َنة �لقولية �مل�سماة بكتب  منها ،  و�إن �حرت�ف تلقني �لنَّا�ص �سرورة تقدي�ص كل ُكُتب �ل�سُّ

�ص .  �ل�سحاح بحالتها �لر�هنة ،  فيه �عتد�ء على قد�سية �لقر�آن وما يجب �أن ُيقدَّ

ار( ،   فل�ست �أدري كيف ��ست�ساغو� �أن يكون من �لأ�سماء �حل�سنى لله تعاىل ��سم )�ل�سَّ

وكيف يناجون به ربهم  ..؟؟!!..  وهل �إذ� ما كان ذلك من �لأ�سماء �حل�سنى فما بالك بغري 

رُّ �إّل لينفع ،  ول�ست �أدري  �حل�سنى ..؟؟!!.. �إنهم �سينربون بالدفاع ،  ويقولون �إنه ل ي�سُ

�أل يكفي ��سم �لله ) �لعدل ( لتلك �حلجج �لو�هية ..؟؟!!..  وعمومًا مو�سوع حتديد �أ�سماء 

�لله �حل�سنى مو�سوع يطول �سرحه ،  ول د�عي للخو�ص يف تفا�سيله . 

  ، �لذي قيلت فيه  �أدري كيف بعلماء �حلديث يخرجون بالأحاديث من زمانها  ول�ست 

،  وهل كان �سياأمر باللِّحية على  �إلينا  ليقومو� بتعميمها على كل �لع�سور حتى و�سلت 

م حلقها كما يفعل فقهاء �ل�سلفية بزماننا ..؟؟!!..  وهل �ستكون �حلبَّة  وجه �لوجوب وُيحرِّ

�لن�ساء  �سياأمر  كان  وهل  ..؟؟!!..  ملسو هيلع هللا ىلص  تعاليمه  يف  �لأمر��ص  من  �لعالج  زعيم  �ل�سود�ء 

ا لن�سائها حتى �ليوم ..؟؟!!..  وهل  ا ر�سميًّ باللبا�ص �لأ�سود �لذي �تخذته دول باأكملها زيًّ

يكون �ل�سو�ك �أف�سل من فر�ساة �لأ�سنان ..؟؟!!..  وهل �سيكون ت�سعة �أع�سار �لرزق يف 

�لتجارة ونهمل �ل�سناعة  ..؟؟!!.. 

باأن  �لإ�سالمية  �جليو�ص  �سين�سحون  �حُلب  بعلَّة  �لنبي  لتقليد  �ملحبني  مبنطق   وهل 

حتارب بال�سيوف و�لرماح بدًل من �ل�سو�ريخ و�لطائر�ت لأن ر�سول �لله �نت�سر بها ..؟؟!!..  

�إنه نف�ص منطق �لفارق بني �ل�سو�ك وفر�ساة �لأ�سنان ،  و�لفرق بني �حلبة �ل�سود�ء و�لعقاقري 

�أل يعلم هوؤلء �لبدو باأن �ملق�سود من فعل �حلديث وقوله ب�ساأن �ل�سو�ك �أنه �ملحافظة على 

نعمة �لله يف �سحة �لأ�سنان ،  �أما �لكيفية و�لو�سيلة فال �ساأن لل�سـنة بها . 
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َنة و�ل�سيعة على �ل�سو�ء مع  وهناك بلوى �ملهدي �ملنتظر �لذي �آمن بانتظاره �أهل �ل�سُّ

خالف بينهما يف �لتفا�سيل ،  �أمل تعر�ص كافة �أحاديث ذلك �ملهدي �ملزعوم على �أعلم علماء 

�أهل �لأر�ص يف �حلديث �لنبوي ومل ُيِجْزها ،  وهذ� �لعامل لي�ص �أبا �إ�سحق �حلويني كما 

�لهر�ء �لإمام  ،  كما مل يعتمد هذ�  ،  بل هو �لإمام �لبخاري نف�سه  يظن بع�ص �ملفتونني 

،  فهل يكون دين �لإ�سالم له ع�سرة كتب ت�سعة يف  �أي�سًا يف �سحيحه  م�سلم فلم يورده 

�لأحاديث �لنبوية  م�سافًا �إليها �لقر�آن �ملجيد ..؟؟!!..

ل�ست �أدري ما هذ� �لهر�ء �لذي يحملنا عليه كثري من �لفقهاء و�لدعاة ،  وملاذ� ل نكتف 

بالقر�آن و�سحيحي �لبخاري وم�سلم فيما �تفقا فيه مع �لقر�آن ،  هل �ستنتهك حرمات �لأمة 

�إن مل ناأخذ باأحاديت وردت يف �سحيح �بن ماجة و�لرتمذي و�أبي د�وود ، �لذين �ختلفو� 

مع  �لبخاري وم�سلم ..؟؟!!.. 

  ،  ويف زماننا هذ� - ومع وجود �ملجامع �لفقهية - و�سهولة وي�سر و�سائل �لت�سال 

ة يف وحدة �لأمة وت�سحيح عقائدها  فاإين �أرى �ن ��ستبقاء �لختالف تخاذل عن بذل �لهمَّ

الم ،  فاختالفهم يف حتديد هالل �سهر  وم�سريتها �ل�سرعية على قو�ئم �إبر�هيم عليه �ل�سَّ

ــة عـــام 1428هـ )عـــام 2007 ميالدية( �أدَّى �إىل وقوف �حلجيج بعرفة قبل يوم  ذي �حلجَّ

حت �ململكة �لعربية  عرفة ،  وقد �سبق قبلها ب�سنو�ت - وبعد �نق�ساء �سهر رم�سان - �أن �سرَّ

�ل�سعودية باأن ي�سوم �لنا�ص يومًا بعد عيد �لفطر لأنهم �أخطاأو� روؤية �لهالل . 

فقهاء  �ململكة عن  فقهاء  �ختالف  فهو  �ل�سرعية  �لف�سائح غري  تلك  �ل�سبب يف  ا عن  �أمَّ

لروؤيته(   و�أفطرو�  لروؤيته  )�سومو�  ملسو هيلع هللا ىلص  �لله  ر�سول  حديث  تاأويل  يف  �لدول  بع�ص 

حيث  �لفلكية  �حل�سابات  يقبلون  ل  �سارو�    ، د  �لتَّجمُّ مع  �للتز�م  يف  �لُقِحيَّة  فبمنطق 

يعدونها رج�ًسا من عمل �ل�سيطان ،  بينما قبلو� �سهادة �أي ماأفون �أو خمبول يقول باأنه 

ة �حلج �أو �ل�سوم ،   ر�أى �لهالل ليغنم �لعطية �لتي يهبها �مللك ،  وليف�سد بعد ذلك على �لأمَّ

فهذ� �سيء غري مهم يف فقه هوؤلء ،  طاملا �أنهم يفعلون ما فعله �لأجد�د . 

فهل �إف�ساد �سوم مليار ون�سف مليار م�سلم ،  �أو �إف�ساد حج خم�سة ماليني حاج ،  يعترب 

رحمـة يف فقـه من قال باختالفهم رحمـة ،  بينما �أر�ه وير�ه معي �لعقـالء �أنه نقمـة ..؟؟!!.. 

على  ينظرون  �لتي  �لفلكية  �حل�سابات  على  �ململكة  تلك  علماء  فقه  ين�سبط  ل  وملاذ� 

..؟؟!!..  �لفلك  علماء  يحدده  مبا  قة  �لدِّ مبنتهى  �ل�سم�ص  وك�سوف  �لقمر  خل�سوف  هديها 
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�د �لف�ساء على �لقمر يف دقَّة توقيت متناهية ..؟؟!!.. وملاذ�  و�لتي يهبط بح�ساباتها روَّ

�لدول  � يف  له مقرًّ �لذي مل يجد  �مل�سلمني  لعلماء  �لعاملي  ل ين�ساعون ل�سيحات �لحتاد 

�لعربية �لإ�سالمية ..؟؟!!.. 

�أمل يعلم هوؤلء �لفقهاء بدّقة �حل�ساب �لإلهي ملنظومة �لدور�ت �لفلكية ،  و�أن �لله �أمرنا 

�أن ناأخذ منها علوم �حل�ساب و�ل�سنني و�ل�سهور ،  وذلك من قوله تعاىل : 

ِننَي  �ل�سِّ َعَدَد  ِلَتْعَلُموْ�  َمَناِزَل  َرُه  َوَقدَّ ُنوًر�  َو�لَْقَمَر  َياء  �سِ ْم�َص  �ل�سَّ َجَعَل  �لَِّذي  ُهَو   ﴿

ُل �لآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ﴾ .                  ) يون�ص5(  قِّ ُيَف�سِّ �َساَب َما َخَلَق �لّلُه َذِلَك �إِلَّ ِباحْلَ َو�حْلِ

فهل تخريب �سعائر �أهل �لإ�سالم لتخريجات فقهية خُمالفة يكون رحمة ..؟؟!!.. ،  وهل 

ترك تطبيق �لآية �لكرمية �لتي حتث على تعلم عدد �ل�سنني و�حل�ساب من �لدورة �لفلكية 

لل�سم�ص و�لقمر حل�ساب تطبيق حديث ما كان �لنبي ميلك يف زمانه من �لأدو�ت للتعرُّف 

ر عقلي ن�ساأ منه جمود فقهي  ...    على �لهالل �إل �لب�سر ،  �أفيكون ذلك تطبيًقا ل�سنَّة �أم حتجُّ

�أظنه يكون حتما هو كذلك . 

وروي عن جابر بن �سمرة : )خرج علينا ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص فقال : ) مايل �أر�كم ر�فعي 

�أيديكم وكاأنها �أذناب خيل �ُسم�ص ..؟؟!!..  ��سكنو� يف �ل�سالة  ( رو�ه م�سلم يف �سحيحه 

كتاب �ل�سالة باب �لأمر بال�سكون يف �ل�سالة . 

لكن �ســرح �لفقهاء له م�سيبــة ،  تدل على �أن �ختالفهم نقمة ولي�ص رحمة وذلك  لالآتــي :

•  . 
)1(

هذ� �حلديث يدل على كر�هية رفع �ليدين بالدعاء

•  . 
)2(

هذ� �حلديث يعني كر�هة رفع �ليدين بالتكبري �أول �ل�سالة

•  . 
)3(

�حلديث يعني �لإمياء باليد عند �ل�سالم للخروج من �ل�سالة بعد �لت�سهد

�أكان نهي �لنبي عن رفع �ليدين حال �لدعاء ..؟؟!!..   •

�أم حال تكبرية �لإحر�م �أول �ل�سالة عند �لتكبري ..؟؟!!.. •

�أم بعد �لت�سهد وعند �لت�سليم للخروج من �ل�سالة ..؟؟!!..  •

)1( �ملرجع: بتف�سري �لقرطبي �جلزء �ل�سابع �سفحة 199 يف تف�سري �لآية 55 من �سورة �لأعر�ف ،  ومب�سنف �بن �أبي �سيبة باحلديث 

رقم 8447 باجلزء �لثاين �سفحة 231 . 

)2( �ملرجع: �ل�سوكاين يف كتابه ن�سل �لأوطار باجلزء �لثاين �سفحة 200 . 

للبخاري  �ل�سالة  �ليدين يف  �لعينني برفع  ،  وبكتاب قرة  �ل�سالة   بال�سكون يف  �لأمر  �ل�سالة باب  )3( �ملرجع: �سحيح م�سلم  بكتاب 

�سفحة 31 . 
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ا يف َغ�سل �لرجلني بالو�سوء �أو �مل�سح عليهما ،  ومن�ساأ �ختالفهم هو  و�ختلفو� �أي�سً

�ختالفهم يف قـر�ءة قوله تعـاىل : 

ىَل �لَْكْعَبنِي  ..﴾ .                         ) �ملائدة 6 ( ـُكْم َو�أَْرُجَلُكْم �إِ و�سِ ﴿ ... َو�ْم�َسُحوْ� ِبُروؤُ

لكونهما  �لرجلني  غ�سل  بوجوب  قال  �لالم   حرف  بفتح   ) ْرُجَلُكْم  َو�أَ  ( قر�أها  فمن   

معطوفتان على ما قبلهما من قوله تعاىل : ) فاغ�سلو� وجوهكم و�أيديكم �إىل �ملر�فق( ،  

ومن قر�أها بك�سر حرف �لالم  قال بامل�سح لهما لأنهما معطوفتان على ما قبلهما من م�سح 

�لر�أ�ص ،  وغري ذلك كثري . 

لذلك �أن�سح خطباء �لفتنة من �ل�سلفية خا�سة و�أهل �لدعوة عامة ،  باأن �إلز�م �لنا�ص 

�لله  �إىل  عوة  �لدَّ من  ليـــ�ص  وبيوتهـــم  و�سعائرهم  عقائدهم  ُتف�سد  و�سعار�ت  بتلقينات 

ة �أمام �لله ،  فما ز�ل  ــر�ث ُحجَّ حمة يف �سيء ،  ول تنفع علَّة �حلفاظ على �لتُّ ولي�ص من �لرَّ

ُتر�ثكم يُعـــج بالإ�سر�ئيليات و�خلر�فات و�لعتد�ء على حقائق �أ�سماء �لله و�سفاته دون 

كو� من �أنف�سكم �ساكنا ،  و�أظن �أن ذلك �ملنهج يتنافى مع قوله تعاىل : �أن حُترِّ

َوُيوؤُْتو�  اَلَة  �ل�سَّ َوُيِقيُمو�  ُحَنَفاء  يَن  �لدِّ َلـــــُه  نَي  ِل�سِ خُمْ �للََّه  ِلَيْعُبُدو�  �إِلَّ  �أُِمُرو�  َوَما   ﴿  

َمِة  ﴾  .                                                                                      ) �لبينة 5 ( َكاَة َوَذِلَك ِديُن �لَْقيِّ �لزَّ

 فالبد �أن ي�سبق �لإخال�ص كل �سيء ،  ول ُتف�سدو� على �لنا�ص �سعائرهم باختالفاتكم 

وحترمياتكم �ملرتكزة على �سنن مزيفة ومد�سو�سة بكتب �ل�سحاح فرمبا كان ح�سابكم عند 

�لله ع�سرًي� . 

و�أدعو علماء �لأزهر بل �أ�ستغيث ،  �أن ُيَنقِّحو� �لرت�ث ،  فهم �أهل �لعلم ورجاله �لذين 

  ، �لعقل  فطرة  �أو  �لقر�آن  ثو�بت  خمالفة  بعدم  �أن�سحهم  لكن    ، �أموره  دقائق  يعلمون 

وليرتكو� ُتّرهات �لعلل �لقدمية �لتي ت�سدق بها �أنا�ص بالزمن �لبعيد ،  حتى و�سلتنا وهي 

تناق�ص كل عقل قومي ،  وتناق�ص �سريح �لقر�آن ،  فديننا �أمانة باأيديهم . 
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�إنكارهم قرء�نية )ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم(

فبالرت�ث م�سكلة كبرية و�سر�عات    ، ) �ختالفهم رحمة(   ووفقًا ملنظومة وم�سطلح 

لُّهم  ُن�سِ ممن  بعدنا  �لأجيال  ذنوب  حملنا  و�إل    ، �لب�سملة  عن  جيلنا  يف  ح�سمها  يجب 

بتم�سكنا بالرت�ث وما ن�سميه ثو�بت �لأمة ،  و�إليك ما ورد بُكُتب �لرت�ث عنها :

فتجد بكتاب قو�نني �لأحكام �ل�سرعية وم�سائل �لفروع �لفقهية على مذهب �إمام �ملدينة 

�لقر�آن وفيه ثالث  �أم  �لقر�ءة وفيه ثالثة ف�سول وبالف�سل �لأول يف  �لعا�سر يف  بالباب 

م�سائل ،  منها )�مل�ساألة �لأوىل( �لتي يهمني فيها ما قيل يف �لب�سملة :

ففي حكمها لأبي حنيفة �لنعمان : ) يف �لب�سملة �سر على كل حال ول باأ�ص بالب�سملة يف 

�لتطوع عند �لأربعة ، ولي�ست �لب�سملة �آية من �لفاحتة ول من غريها �سوى �لنمل خالفًا 

لل�سافعي( . 

كتاب  » جامع �لأمهات  «  باب ولل�سالة �سروط ، وفر�ئ�ص و�سنن وف�سائل فقال فيه : 

)ولي�ست �لب�سملة منها فال جتب( . 

كتاب » �لثمر �لد�ين «  باب �سفة �لعمل يف �ل�سلو�ت �ملفرو�سة وما يت�سل بها ،  فذكر 

فيه: ) ثم تقر�أ فاإن كنت يف �ل�سبح قر�أت جهًر� باأم �لقر�آن ل ت�ستفتح بب�سم �لله �لرحمن 

�لرحيم يف �أم �لقر�آن ول يف �ل�سورة �لتي بعدها( . 

كتاب » �لكايف « لبن عبد �لرب باب �لقر�ءة ،  حيث جاء فيه ما يلي :

�لفري�سة و�لنافلة ل  �لكتاب لالإمام و�ملنفرد يف كل ركعة من  ) لبد من قر�ءة فاحتة 

،  وهو  �سًر� ول جهًر�  ل  �لرحيم  �لرحمن  �لله  ب�سم  فيها  يقر�أ  ،  ول  عنها غريها  يجزئ 

�مل�سهور عن مالك وحت�سيل مذهبه عند �أ�سحابه ،  وقد ذكر �إ�سماعيل عن �أبي ثابت عن �بن 

نافع عن مالك قال : و�إن جهر يف �لفري�سة بب�سم �لله �لرحمن �لرحيم فال حرج ومن �أهل 

�ملدينة من يقول ل بد فيها من ب�سم �لله �لرحمن �لرحيم ،  منهم �بن عمر و�بن �سهاب ومن 

قر�أ عند مالك و�أ�سحابه ب�سم �لله �لرحمن �لرحيم يف �لنو�فل وعر�ص �لقر�آن فال باأ�ص ( 

�أر�أيت كيف يتم حتريف كتاب �لله ..؟؟!!.. 

و�سبب ما هم فيه من نكبة �أنهم �تخذو� من �لأحاديث منهاًجا ت�سريعًيا وم�سدًر� من 

م�سادر �لت�سريع ،  فقد �سح عندهم ما روي عن �أن�ص بن مالك قال  :  �سلى معاوية باملدينة 
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ِحيِم لأم �لقر�آن ،  ومل يقر�أ »ِب�ْسِم  ْحمِن �لرَّ فجهر فيها بالقر�ءة ،  فقر�أ فيها   ِب�ْسِم �لّلِه �لرَّ

ِحيِم   ؛   )يعني قر�أ �لفاحتة بدون �لب�سملة ( - حتى ق�سى تلك �لقر�ءة ،   ْحمِن �لرَّ �لّلِه �لرَّ

فلما �سلَّم ناد�ه من �سمع ذلك من �ملهاجرين و�لأن�سار من كل مكان : » يا معاوية ،  �أ�سرقت 

ِحيِم «  لل�سورة  ْحمِن �لرَّ �ل�سالة �أم ن�سيت ..؟؟!!..  فلما �سلى بعد ذلك قر�أ » ِب�ْسِم �لّلِه �لرَّ

�لتي بعد �أم �لقر�آن .  ) �لفاحتة ( ،  �أخرج هذ� �حلديث �حلــاكم يف �مل�ستـــدرك ،  و�سححه 

�سرط  علـــــى  و�سححه    ، �ملــ�ستدرك  تلخيــ�ص  يف  �لذهــبي  و�أورده   ( مــ�سلم  �سرط  على 

وعـــلق    ،  
)1(

م�سنده يف  كال�سافعي  �مل�سانيد  �أ�سحاب  من  و�حد  و�أخرجه غري    ،  ) م�سلم 

على ذلك بقوله : » �إن معاوية كان �سلطانًا عظيم �لقوة ، �سديد �ل�سوكة ، فلول �أن �جلهر 

بالب�سملة كان كالأمر �ملقرر عند كل �ل�سحابة من �ملهاجرين و�لأن�سار ملا قدرو� على �إظهار 

�لإنكار عليه ب�سبب ترك �لت�سمية « .  

فالأن �حلديث و�رد بامل�ستدرك للحاكم ،  وبالتف�سري �لكبري للر�زي ،  ف�ساًل عن مقولة 

  ، �أبو�ب �ل�سالة  ،  وذكر ذلك �لرتمذي يف �سحيحه بباب  لذلك �لأمر  مالكًا و�أبي حنيفة 

لذلك فقد �تخذه بع�ص �لفقهاء منهاجًا ،  �أر�أيت كيف كانو� ي�سيغون �لفقه وي�ستنبطون 

�لأحكام ..؟؟!!..  

�أيت�سككون    ، ثم بعد كل ذلك جتد من ين�سد قائاًل باأن �ختالفهم يف �لفروع و�أنه رحمة 

ة من �لفروع يف فقه �لفقهاء   مَّ
ه �لأُ باأول �آية من كتاب �لله �أتكون من �لقر�آن �أو ل تكون �أمر تعدُّ

�أم هو غ�ص لالأمة بفقه �ملتخ�س�سني و�لأئمة ..؟؟!!..  بل �أر�ه يتعدى ذلك بكثري لي�سل �إىل 

منطقة �لإ�سر�ك وحتريف كتاب �لله با�سم �لفقه و�لتفقه و�لأئمة و�ل�سنة �لنبوية . 

�ساألتهم  و�إن    ، �لب�سملة  يقر�أون  ل  وهم  �ملعمورة  م�ساجد  �أغلب  �أئمة  جتد  ولأ�سفي 

�لله  �أنهم ل يدرون ويعبدون  �لأمر  لكن حقيقة    ، �لله  �ُسـنة عن ر�سول  ذلك  باأن  يقولون 

بنظام  » هذ� َما �أَلَْفْيَنا َعَلْيِه �آَباَءَنا « . 

فمن �لذي ي�سنع �لبلبلة ..؟؟!!..   نقد �لرت�ث �أم �لرت�ث ذ�ته ..؟؟!!..  من �لذي يعمل 

�لفقهاء  �أم  �أنا  فيه  �لدخــــول  من  �مل�سلــمني  غــري  ومينع  �ملّلة  مـــن  �لنـــا�ص  خـــروج  على 

و�لرت�ث ..؟؟!!. بالطبع �سن�سمع �لقول �ملمجوج باأن �لإ�سالم ل يهمه كرثة �لهالكني ،  و�أن 

و�ملوعظة  باحلكمة  �لله  �إىل  �لدعوة  وو�جب  ملهمة  �ملناف  �لقول  وهو    ، بخري  �لإ�سالم 

�حل�سنة ولي�ص بالعناد و�لتحجر �لفكري وخماطبة �لعباد بفكر �أبو �لهول . 

)1( م�سند �ل�سافعي كما نقله �لر�زي يف �لتف�سري �لكبري ،  ج 1 ،  �ص 105 . 



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-168-



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-169-

إضــالالت 
عـــن  مفـاهـيم

َنة الـنبويـة  بالسُّ

�لف�شل �لـثـانى
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�لزعم باأن �لت�شكك

َنة �لنبوية �لقولية ت�شكك بالقر�آن يف �ل�شُّ

يف  نت�سكك  فاإننا  �لقولية  َنة  �ل�سُّ يف  ت�سككنا  �إن  �إننا  مقولة  �لبعــ�ص  يكـــرر  مــا  دوًما 

�لفكر  ، وهذ�  ملسو هيلع هللا ىلص  �لله  ر�سول  �سيدنا  �ل�سحابة عن  لأن م�سدرهما و�حد وهو   ، �لقر�آن 

جناية على �لفكر و�لإدر�ك �لقومي لالأ�سباب �لآتية :

َنة �لقولية مل يكن يتم . 1 �أن �لقر�آن كان يتم تدوينه حال نزول �لوحي به ،  بينما �ل�سُّ

تدوينها ،  بل نهى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص عن تدوينها . 

َنة �لقولية خُمتلف فيها حتى بني . 2 �أن �لقر�آن غري خُمتلف يف ن�سو�سه ،  بينما �ل�سُّ

�أ�سحاب ُكُتب �ل�سحاح �أنف�سهم . 

َنة �لقولية و�سلت . 3 �أن �لقر�آن و�سل لنا بالتو�تر ،  بل مَدوًنا منذ ُنزوله ،  بينما �ل�سُّ

لنا بطريق �لرو�ية و�حًد� عن و�حد ،  وتاأخر تدوينها وجمعها لأكرث من مائة �سنة 

بعد وفاة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص . 

َنة دخلها . 4 �أن �لقر�آن مل يخالطه يف �أي ع�سر من �لع�سور �أية �سائبة ،  بينما �ل�سُّ

ما دخلها ،  فهذ� حديث ح�سن ،  وهذ� حديث ح�سن �سحيح ،  وهذ� كذ� ... وكذ� . 

َنة �لقولية منها ما هو . 5 �أن �لقر�آن عن �لله ويخاطب فيه �لب�سرية جمعاء ،  بينما �ل�سُّ

عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  ومنها ما يقف عند �ل�سحابي ،  ومنها ما يقف عند �لتابعي ،  وكل 

ذلك بال�سحاح وكل ذلك ي�سمونه �ُسّنة .  . 

�أن �لقر�آن به دللت �سدقه ،  وهي دللت يف �لكون و�لنف�ص ، نتاأكد منها يوميًا  . 6

يقول تعاىل : 

َنة  �ل�سُّ بينما  ؛   ُروَن21﴾  ُتْب�سِ �أََفاَل  ُكْم  �أَنُف�سِ َويِف  لِّْلُموِقِننَي20  �آَياٌت  �ْلأَْر�ِص  َويِف   ﴿

�لقولية حتوي دللت �لد�ص و�لتحريف يف �أجز�ء كثرية منها . 

َنة �لقولية . 7 �أن �لقر�آن به حتدٍّ لكل من يكفر به �أن ياأِتي ب�سورة من مثله ،  لكن �ل�سُّ

لي�ص بها ذ�ت �لتحدي . 

�أن �لذين و�سعو� �أ�س�ص �لفقه قالو� عن �لقر�آن باأنه قطعي �لثبوت عن �لله ،  بينما . 8

َنة �لقولية باأنها ظنية �لثبوت عن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص  .  قالو� عن �ل�سُّ
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�لقوليــة . 9 َنة  �ل�سُّ بيــنما    ، �لع�ســور  كل  يف  �لأجنا�ص  كــل  يخــاطب  �لقــر�آن  �أن 

تخاطب �أهـل عــ�سـر معــني ،  وقــد ينطبــق حالهـــا عـــلى �لبعـــ�ص �لآخــــر يف بع�ص 

�لع�سـور ،  وقد ل ينطبـق . 

وفتح . 10   ، �لفلكية  كالدورة  علميًا  عنها  �لك�سف  يتو�ىل  علمية  معجز�ت  به  �لقر�آن 

قاع �لبحر على نار بقعر �لأر�ص )�لبحر �مل�سجور( ،  وتلقيح �لنبات يتم بو��سطة 

َنة على �لقر�آن يحاولون  �لرياح ،  وغري ذلك كثري ،  بينما �أدعياء تقدمي فقه �ل�سُّ

لهم  �لذي حفره  �لنا�ص على �سركهم  ليظل    ، بالقر�آن  َنة  �ل�سُّ لي�ساهو�    ، �لتلفيق 

�لفقه �لقدمي بال در�ية ول فهم ،  بل متادو� يف غيهم فقالو� بالإعجاز �لعلمي يف 

نة ،  ور�حو� يتيهون يف خيالتهم .  �ل�سُّ

َنة . . 11 �أن تالوة �لقر�آن يتم �لتعبد بها ،  بينما ل يتم �لتعبد بتالوة �ل�سُّ

وطبعًا هناك فو�رق كثرية ،  �إنا �أردت �أن �أوقف نزيف �لإ�سر�ك بالله مبحاولة م�ساو�ة 

َنة �لقولية بالقر�آن �لكرمي ،  لأنه خروج عن جادة �حلق �أدى �إىل هجر �لقر�آن ،  وحقًا  �ل�سُّ

قال تعاىل : 

َخُذو� َهَذ� �لُْقْر�آَن َمْهُجوًر�  ﴾           ) �لفرقان30(  �ُسوُل َيا َربِّ �إِنَّ َقْوِمي �تَّ ﴿ َوَقاَل �لرَّ

بل جتد �لو�حد منا يبادر باحلجة من �حلديث بينما جتده ل يقو �أن ي�ستدل على قوله 

َنة .  باآية من كتاب �لله ،  وما ذلك �إل لفقه �إهمال كتاب �لله مع �لإفر�ط يف تعظيم �ل�سُّ

غري  فمن    ، �لجتهاد  عن  �ملجتهدين  ومنع  بالدين  �لتنطع  نزيف  وقف  ًا  �أي�سَ و�أردت 

َنة  ق لل�سُّ �ملقبول �أن تتزعم فئة �ملتاجرين بالدين فكرة عدم تدبر كتاب �لله ،  و�إن�ساء تفوُّ

�إبلي�ص  د�سها  ذلك من علوم  �لنا�سخ و�ملن�سوخ وغري  �إفك  ،  ف�ساًل عن  �لكتاب  فــقه  علــى 

علينا . 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-173-

َنة �لنبوية �لقولية لي�شت وحًيا من �ل�شماء �ل�شُّ

َنة وحي ،  وهم ما قالو�  ومن مغالطاتهم �لتي �أوردتهم �أودية �لتهلكة قولهم باأن �ل�سُّ

َنة  ذلك �إل ليجعلوها م�سدًر� من م�سادر �لت�سريع و�أنا �أر�ها كذلك ،  غري �أنهم يدجمون �ل�سُّ

َنة �لقولية �لظنية �لثبوت  �لعملية �ملتو�ترة �لتي مل ياأتها �لباطل بني يديها ول خلفها ،  بال�سُّ

َنة فيما ي�سمونه كتب �ل�سحاح .  ليح�سلو� على خ�سوع �لنا�ص لل�ُسنَّة �لقولية �ملَُدوَّ

فكلنا يعلم �ختالف �لبخاري عن م�سلم و�ختالفهما عن غريهما من علماء �حلديث ،  بل 

�ختالف �ل�سحاح �لو�حد فتجد به �لأمر ونقي�سه . بينما يقول �ملوىل عز وجل :

ُروَن �لقر�آن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ �لّلِه َلَوَجُدوْ� ِفيِه �ْخِتاَلفًا َكِثرًي�  ﴾                                                                         ﴿ �أََفاَل َيَتَدبَّ

) �لن�ساء 82 (   

يقولون  فكيف    ، �ختالًفا  فيه  جتد  لن  �لله  عند  من  هو  ما  كل  باأن  تعني  �لآية  فهذه   

َنة مبحو  َنة وحي وهي حتوي كل هذ� �لختالف ..؟؟!!.. وكيف يقوم وحي �ل�سُّ باأن �ل�سُّ

وحي �لقر�آن �لكرمي ..؟؟!!.. وفهو يقوم باإنز�ل ن�سو�ص تخالف كتاب �لله ،  مما جعل 

لي�سولو� ويجولو�    ، تاأويل خمتلف �حلديث(  )علم  ��سمه  علمًا  يبتدعون  �إبلي�ص  فقهاء 

علم  �إىل  �لرجوع  ميكنك  كما    . �لختالفات  بني  �لتوفيق  بغر�ص  �لإبلي�سية  بالتربير�ت 

�لرجال �لذي يعتربونه مفخرة �لعرب ،  لتكون من �لآكدين �أن �لرجل �لثقة عند هذ�  ...   

جمروح ومطعون عليه عند ذ�ك . 

بل �إن �لناظر �ملتدبر ل�سم ذلك �لعلم )علم تاأويل خمتلف �حلديث( يتبني يقينًا باأنه علم 

�ل�سياطني ،  فلم يكن �لعلم تاأوياًل �أبًد� �إل عند �لظانني ،  و�لله - تعاىل - يقول عن �لظانني : 

نَّ َو�إِْن ُهْم �إِلَّ  لَّ �لظَّ ِبُعوَن �إِ ن َيتَّ لُّوَك َعن �َسِبيِل �لّلِه �إِ  ﴿ َو�إِن ُتِطْع �أَْكرَثَ َمن يِف �لأَْر�ِص ُي�سِ

وَن ﴾                                                                                  ) �لأنعام116 (  َيْخُر�سُ

قِّ �سيئًا �إِنَّ �لّلَه  نَّ َل ُيْغِني ِمَن �حْلَ ُهْم �إِلَّ َظّنًا �إَنَّ �لظَّ ِبُع �أَْكرَثُ   ويقول �سبحانه : ﴿ َوَما َيتَّ

ا َيْفَعلُوَن  ﴾                                                                           )يون�ص36 ( َعَليٌم مِبَ

�أنها ظنية �لثبوت وظنية �لدللة ،  فهل ي�ستقون  �إل    وهل �لأحاديث وفق تق�سيمهم 

�أحكاًما �سرعية من خالل موروثات مظنونة! ،  يوؤ�سفني �أن تكون هذه عقول ت�سعى بيننا 

وتظن باأنها عاقلة �أو تعي �سيئًا .  
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َنة وحيًا �أم ماذ� ؟؟؟ ،   و�ل�سحابة - ر�سو�ن �لله عليهم - هم �أفهم �لنا�ص عما �إذ� كانت �ل�سُّ

فتاأمل موقف �ل�سحابة بينما ينهاهم ر�سول �لله عن �جللو�ص يف �لطرقات فياأبون ويرف�سون ،  

وذلك مما رو�ه �لبخاري بباب ) �أفنية �لدور .  . (  باحلديث رقم )2333( عن �لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال : 

�إياكم و�جللو�ص على �لطرقات ،  فقالو� : ما لنا بد ،  �إنا هي جمال�سنا نتحدث فيها ،  قال : فاإذ� 

�أبيتم �إل �ملجال�ص فاأعطو� �لطريق حقها ،  قالو�: وما حق �لطريق ..؟؟!!.. قال : غ�ص �لب�سر 

وكف �لأذى ورد �ل�سالم و�أمر باملعروف ونهي عن �ملنكر . 

عنهم  �لله  ر�سى  �ل�سحابة   �أكانت    ، �ل�سماء  من  وحًيا  �لنبوي  �حلديث  كان  �إن  فهل 

تتاأبى على �لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  كما ورد باحلديث ..؟؟!!.. �أريد �إجابة من عاقل ،  ول �أريد �إجابة 

من �إبلي�ص ب�سري يربر كل �سيء لي�سل بطرق تفكري عقيمة لأن ن�سرك بالله . 

وهل حني يقول �لله - عز وجل - لر�سوله بالقر�آن : 

َدُقوْ� َوَتْعَلَم �لَْكاِذِبنَي ﴾ ) �لتوبة43 (   َ َلَك �لَِّذيَن �سَ ﴿ َعَفا �لّلُه َعنَك مِلَ �أَِذنَت َلُهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

عن  ويعفو  نبيه  ليعاتب  �لله  �أكان    ، �ل�سماء  من  وحًيا  �لقولية  َنة  �ل�سُّ كانت  �إن  فهــل 

خطئه ..؟؟!!..  �أترك �لأمر لأويل �لألباب . 

َنة �لقولية وحًيا لكان �لنا�ص جميعًا منكرين لل�ُسنَّة وتاركني للوحي ،   ولو كانت �ل�سُّ

فَمن ِمَن �مل�سلمني بالعامل يتد�وى باأبو�ل �لإبل ..؟؟!!..  ومن ِمَن �ل�سحابة �لتزم باحلبة 

  ... و�لدو�ب   �لإبل  �أبو�ل  بباب  ب�سحيحه  �لبخاري  روى  فقد    ، بها  ليتد�وى  �ل�سود�ء 

�أو  عكل  من  �أنا�ص  قدم  قال  �أن�ص  عن   ... حرب  بن  �سليمان  حدثنا   )231( رقم  باحلديث 

  ، �أبو�لها و�ألبانها  بلقاح و�أن ي�سربو� من  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  فاأمرهم    ، �ملدينة  عرينة فاجتوو� 

فانطلقو�  ...  فلما �سحو� ،  قتلو� ر�عي �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و��ستاقو� �لّنَعَم ،  فجاء �خلرب يف 

�أول �لنهار ،  فبعث يف �آثارهم ،  فلما �رتفع �لنهار جيء بهم ،  فاأمر فقطع �أيديهم و�أرجلهم 

و�ُسمرت �أعينهم ،  و�ألقو� يف �حلرة ي�ست�سقون فال ي�سقون ،  قال �أبو قالبة: فهوؤلء �سرقو� 

وقتلو� وكفرو� بعد �إميانهم وحاربو� �لله ور�سوله .  

وكي �أثبت لكم ��ستحالة �سدور �ملرويات �مل�سماة باحلديث �لنبوي عن وحي ،  فاإليكم 

�أن  ��ستحالة  بل    ، �لتناق�ص  مدى  لتعلمو�    ، �ل�سحاح  كتب  ي�سمونه  مبا  تدوينه  مت  ما 

يحوي كتاب و�حد هذ� �لتناق�ص �إل �إن كان �إدر�ك كاتبه على غري ما ير�م . 
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فعن �لُغ�ْسل حني يجامع �لرجل زوجته ثم يك�سل ؛  جتد بُكُتب �ل�سحاح ما يلي :

عليهما  هل  يك�سل  ثم  �أهله  يجامع  �لرجل  عن   (  527 رقم  بالــحديث  م�ســلم  ب�سحـيح 

غ�سل ..؟؟!!.. فقال ر�سول �لله وعائ�سة جال�سة : �إين لأفعل ذلك �أنا وهذه ،  ثم نغت�سل ( 

يعني ي�ستحمان رغم عدم �لإنز�ل . 

بينما جتد �أي�سًا بذ�ت �سحيح م�سلم باحلديث رقم 522 ) فقال : يغ�سل ما �أ�سابه من 

�ملر�أة ثم يتو�ساأ وي�سلي ( �أي يغ�سل ذكره فقط .  

�أل  ؛    ) �أنا وهذه  �إين لأفعل ذلك   ( �أمام �لزوجة  فهل يجوز مناق�سة مثل هذه �لأمور 

ي�ستحي �لر�سول بالنيابة عن زوجه ..؟؟!!..  �أو �أل ي�ستحي هو ..؟؟!!..   ثم ترى �لفقهاء 

يناق�سون �أنف�سهم يقولون عن �لنبي �أنه كان �أ�سد حياء� من �لعذر�ء يف خدرها ..؟؟!!.. 

173 ) قال عثمان يتو�ساأ كما يتو�ساأ لل�سالة  وبينما ب�سحيح �لبخاري حديث  رقم 

ويغ�سل ذكره قال عثمان �سمعته من ر�سول �لله ،  ف�ساألت عليًا ، و�لزبري ، وطلحة ، و�أبي 

بن كعب فاأمروه بذلك ( . 

 و�إين �أتعجب من �لبخاري �لذي �عتمد هذ� �حلديث �لذي به رجل ) عثمان (  ي�سمع 

�حلديث من ر�سول �لله ثم ي�ساأل �ل�سحابة بعد �لر�سول . 

وب�سحيح �أحمد بن حنبل مب�سند �لأن�سار حديث رقم 20175 من حديث �أبي �أيوب 

�لأن�ساري - ر�سي �لله تعاىل عنه - حدثنا عبد �لله  ...   �أخربين �أبو �أيوب �أن �أُبيه حدثه 

قال: �ساألت ر�سول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص  قلت : �لرجل يجامع �أهله فال ينزل قال : يغ�سل ما م�ص �ملر�أة 

منه ،  ويتو�ساأ وي�سلي . 

ا ،  مب�سند عبد �لله بن عمرو بن �لعا�ص - ر�سي �لله تعاىل عنه -  وبذ�ت م�سند �أحمد �أي�سً

جتد عك�ص �حلديث �ل�سابق �لذي �أورده م�سند �أحمد ذ�ته ،  حيث ورد به ومب�سنف �بن �أبي 

�سيبة حديث رقم )28( حدثنا �أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده 

قال : قال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : » �إذ� �لتقى �خلتانان وتو�رت �حل�سفة فقد وجب �لغ�سل « . 

فما ر�أي �لقارئ  قلة �أدب ..؟؟!!.. �أتغت�سل بعد �أن جتامع زوجتك بال �إنز�ل ،  �أم تغ�سل 

ذكرك وتغ�سل هي فرجها ثم تتو�ساآن لل�سـالة ..؟؟!!..   �أتطيع �لأمر �لأول ب�سحاح م�سلم 

و�أحمد بوجوب �لغ�سل ،  �أم ل تغت�سل وفقًا ملا ورد بالبخـاري وم�سلم �أي�سًا و�أحمـد يف 

قولهما �لثاين ..؟؟!!..  
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ومن �لكاذب ومَن �ل�سادق يف �لأمر ..؟؟!!..  �لذين قالو� نغت�سل وهم ُكـّل من ) هارون 

بن معروف ، وهارون بن �سعيد ، و�بن وهب ، وعيا�ص بن عبد �لله ، و�أبو �لزبري ، وجابر 

بن عبــد �للــه ، و�أم كلــثوم ، وعائ�سة ر�سي �لله عنهم (  ،  وهم �أ�سحاب �إ�سناد �سحيح 

 ، ، وقتادة  �أبو هريرة   ( �لع�سو ومنهم   قالو� مبجرد غ�سل  �لذين  �لآخرون  �أم    ، م�سلم 

و�حل�سن ، و�أبي بن كعب ، وعثمان بن عفان  .  . ( ..؟؟!!..  

فمن �ل�سادق ومن �لكاذب ..؟؟!!.. وي�ستحيل �أن يكون �لنبي قال بالأمرين معًا ،  لذلك 

  ، �لدين  من  �لإ�سناد  باأن  ويقولون  �لأ�سماء  بر�ص  يقومون  كانو�  باأنهم  و�أت�ســّور  �أرى 

بينما  تاريخهم  تلوثون  �لذين  هوؤلء  رجال  فاأي    ، �لرجال  علم  عــندهم  باأن  ويفخــرون 

ت�سمخون بهم ..؟؟!!.. �أهنا يكون �ختالفهم رحمـة �أم نقمـة ..؟؟!!.. 

علمًا باأن بالد �ملغـرب �لعربي كلها تقول باأنه لي�ص حتت �أدمي �ل�سماء من كتاب �أف�سـل 

من �سحيح م�سـلم .  ) هدي �ل�ساري لبن حجر ( . 

�أََونغت�سل كما يقول �لإمام م�سلم يف �إحدى رو�يتيه ،  �أم  جمرد ن�سح �ملاء على �لذكر 

�أو �لفرج ثم �لو�سوء و�ل�سالة كما يقول �لبخاري وم�سلم ، و�أحمد بن حنبل ..؟؟!!.. وهل 

نة �لقولية وحيًا من �ل�سماء ..؟؟!!..   بهذ� �لنهج تكون �ل�سُّ

قول  ، وهو   ) �لبخاري وم�سلم   ( �ل�سيخان  عليه  �تفق  ناأخذ مبا  باأن  قائل  يقول  وقد 

و�لظن  بال�سبه  �لطهارة  �أمور  من  �أمر  يف  ديننا  نتناول  �أن  ميكن  ل  لأننا   ، ممجوج 

و�ل�ستح�سان ،  فاإذ� كانت مقدمات �ل�سالة ) �لطهارة (  ظنية فتكون �سريعتنا كلها ظنية . 

�أََو ُيعرّب �حلديث �لنبوي هنا عن وحي من �ل�سماء ،  �أم ف�سيحة �أر�سية لأنا�ص ل تعقل 

�أبدً� وتبعتها �أجيال ل تعي ..؟؟!!..  

وحني نطلب مقارنة �لأحاديث مبا ورد من كتاب �لله ،  �أنكون قد �أخطاأنا �أم �أن هناك من 

ل ي�سلحون �أ�ساًل حلمل �لأمانة بينما هم �لذين باأيديهم مقاليد �لأمر ..؟؟!!..  
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َنة �لنبوية �لقولية لي�شت م�شدًر� من م�شادر �لت�شريع �ل�شُّ

َنة �لنبوية  يحلو للفقهاء بعد �أن �عتادو� نقل �لفقه �لقدمي بال تدبر �أن يقولو� باأن �ل�سُّ

�أهي كل  �أيُّ �ُسّنة ..؟؟!!..   ،  لكن  �أر�ها كذلك  ا  �أي�سً ،  و�أنا  �لت�سريع  م�سدرً� من م�سادر 

َنة �لعملية و�لقولية �لتي ت�ساربو� فيها و�ختلفو� ،  �أنقول  �ل�ُسّنة ..؟؟!!.. �أعني بذلك �ل�سُّ

َنة �إجماًل يعني �ملتو�تر منها و�لأحادي  ..؟؟!!..  بال�سُّ

َنة �لعملية �ملتو�ترة �لتي مل يدخل �لن�سوز �إليها �إنا هي م�سدر  لذلك فاإين �أرى �أن �ل�سُّ

َنة �لقولية فال ميكن �أبدً� �أن تكون من م�سادر �لت�سريع ،   من م�سادر �لت�سريع ،  �أما �ل�سُّ

وبخا�سة �أنها ظنية �لثبوت وظنية �لدللة ،  �أفنعتمد ت�سريًعا من �أ�س�ص ظنية غري �آكدين 

من ن�سبتها لر�سول �لله ول �آكدين من فهم منا�سبة قولها وعما �إذ� كانت لالأُّمة عامة �أم ملن 

مت توجيه �لكالم �إليه خا�سة . 

َنة ) كل �ل�ُسّنة ( مبا جاء بكتاب �لله عز وجل :  وهم يتخذون �سندً� ملعتقدهم هذ� عن حجية �ل�سُّ

�َسِديُد  �للََّه  �إِنَّ  �للََّه  ُقو�  َو�تَّ َفانَتُهو�  َعْنُه  َنَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  �ُسوُل  �لرَّ �آَتاُكُم  َوَما    .   .  ﴿

�لِْعَقاِب ﴾                                                                                         ) �حل�سر 7 (

 لكن ولأننا نعلم يقينًا باأن �ل�سحابة هم �أقدر �لنا�ص على فهم �أمر �لدين وبخا�سة �أقو�ل 

�سيدنا ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ،  لذلك دعونا نتدبر �سورة تعامل �ل�سحابة مع �أقو�ل ر�سول �لله فيما 

يلي ) وقد �سبق ذكره حتت بند هل �ل�سنة �لقولية لي�ست وحًيا (  :

�ل�سعد�ت  على  و�جللو�ص  فيها  و�جللو�ص   ، �لدور  �أفنية  باب  �لبخاري  رو�ه  فيما 

�لله  ر�سي  �خلدري  �سعيد  �أبي  عن   ... ف�سالة  بن  معاذ  حدثنا   )2333( برقم  و�حلديث 

تعاىل عنه عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : �إياكم و�جللو�ص على �لطرقات ،  فقالو� :  ما لنا بد �إنا 

هي جمال�سنا نتحدث فيها قال :  فاإذ� �أبيتم �إل �ملجال�ص فاأعطو� �لطريق حقها ،  قالو� وما 

حق �لطريق ..؟؟!!..  قال : غ�ص �لب�سر ، وكف �لأذى ، ورد �ل�سالم  ، و�أمر باملعروف ، 

ونهي عن �ملنكر . 

كل ما �أرجوه هو تدبر �مل�سلم نهى ر�سول �لله لل�سحابة ر�سو�ن �لله عليهم بقوله ) �إياكم ( 

ومنــاق�ســتهم  لالأمــر ،  ثم قول �لر�سول لهم ) فاإذ� �أبيتم ( ،  فهل ميكن �أن نت�سور �أن �ل�سحابة 

َنة ت�سريع و�أنها وحي ،  و�أن قوله ملسو هيلع هللا ىلص لي�ص عن  فهمو� ما مت ح�سره يف عقولنا من �أن �ل�سُّ

هوى ،  ثم بعد ذلك يناق�سون �لأمر وياأبون �أن ينتهو� عما نهاهم �لنبي عنه  ..؟؟!!..  
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لقــد �ســبق وذكـــرت باأن هنـــاك فرًقا بني لفظ ) ر�ســـول ( باأنه يعـــني �لر�ســـالة ،  ولفــظ 

) نبي ( باأنه يعني �لب�سرية و�خُللُق �لقومي ،  وكان �ل�سحابة ُيفّرقون متامًا بني �لأمرين ،  

َفُهم �لذين نزل عليهم قوله - تعاىل - �أول ما نزل :

ِمْن  ُة  رَيَ �خْلِ َلُهُم  َيُكوَن  �أَن  ْمرً�  �أَ َوَر�ُسولُُه  �للَُّه  ى  َق�سَ �إَِذ�  ُموؤِْمَنٍة  َوَل  مِلُوؤِْمٍن  َكاَن  َوَما   ﴿  

ِبينًا ﴾                                 ) �لأحز�ب 36 (  اَلًل مُّ لَّ �سَ �أَْمِرِهْم َوَمن َيْع�ِص �للََّه َوَر�ُسوَلُه َفَقْد �سَ

  فكيف يناق�سونه هكذ� حني قال لهم  ) �إياكم و�جللو�ص على �لطرقات(  ..؟؟!!..   ف�ساًل 

عما يحمله �لتعبري من نهي جازم ،  بل هم ي�سرون على موقفهم قائلني باأن جلو�سهم على 

�لطرقات �سرورة �عتادو� عليها . 

قون بني حترميات �لقر�آن ونهي �لنبي  ،  فالنهي نهي ،  و�لتحرمي  �إن �ل�سحابة كانو� ُيَفرِّ

حترمي  ،   ول يكون �لتحرمي �إل من �لله  ،  �أما �لنهي فيمكن �أن يكون ممن دونه . 

َنة �لقولية نوع من �لرتفاع بُخلُق �مل�سلم لي�ص �إل ،  لكن ل ميكن �أن تكون ت�سريًعا  و�ل�سُّ

�إ�ســافًيا ،  بــل لقد �تخذ منها �لفقهاء �سندً� ملحو �آيات �لله وقالو� باأنها قا�سية على �لقر�آن  

�ل�سرك حني  بهذ�  �لأجيال  �أدمغة  بتلويث  يقومون  ي�ستحون حني  ل  بل    ، بالله  و�لعياذ 

يدر�سه تالمذة �لأزهر .    

لأنها    ، �لكرمي  للقرء�ن  ُمنكٌر  وُمنِكُرها  �لت�سريع  م�سادر  من  م�سدر  �لعملية  َنة  �ل�سُّ لكن 

متو�ترة وم�سدرها �لنبي ،  وهي وحي فعاًل ملا �أجمله �لقر�آن مثل قوله تعاىل : 

رْيَ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ﴾   ) �حلج 77 (  ُكْم َو�ْفَعلُو� �خْلَ ﴿ َيا �آيها �لَِّذيَن �آَمُنو� �ْرَكُعو� َو��ْسُجُدو� َو�ْعُبُدو� َربَّ

�لذي قام بتعليم  �ل�سماء  �إل بوحي  �ل�سجود  �لركوع من  لنفّرق بني �سكل  �أو  لنعلم   فما كنا 

�لر�سول ،  ثم قام �لر�سول بتعليمنا ،  وتناقل �لأمر �أجيال و�أجيال ي�ستحيل طو�طوؤها على �لكذب 

َنة �لعملية م�سدرها �لله ولي�ص للنبي  حتى و�سلتنا ،  وهي يف قوة �لقر�آن يف �حلكم ،  لذلك فال�سُّ

دخل فيها ،  وهي وحي فعاًل ،  لأنها كالقر�آن م�سدره �لله ،  و�لنبي جمرد ناقل له . 

نة �لنبوية م�سدر من م�سادر �لت�سريع ،  �أو   لكن �لذين يتنطعون ويقولون باأن �ل�سُّ

نة �لقولية �لو�ردة بكتب �لبخاري  �أنها وحي ،  ثم هم يرمون بكالمهم لي�سمل �لأمر �ل�سُّ

لالإ�سر�ك  �لأر�ص ويقيمون  يف�سدون يف  �إنا هم    ، �ل�سحاح  ي�سمونه  ما  وم�سلم وكتب 

مقامًا رفيعًا د�خل �لدين . 
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َب  َنة �لقولية بكتب �ل�سحاح لي�ست م�سدرها �سيدنا ر�سول �لله ،  �إنا هي مما ُن�سِ فال�سُّ

للر�سول ،  وقد ت�سارب �لرو�ة فيها ،  فما ثبت لدى �لإمام �لبخاري ،  مل يثبت عند �لإمام 

م�سلم ،  وما ثبت لدى �لثنني مل يثبته �بن حنبل وهكذ� ،  وهي لذلك تكون ظنية �لثبوت 

وظنية �لدللة ،  فال ميكن �أن ن�ستقي �أحكامًا �سرعية من حديث ظني �لثبوت ،  ثم ُنلزم �لنا�ص 

به �أو نزهق �أرو�ح �مل�سلمني بناء على حكمه ،  كحديث ) من بدل دينه فاقتلوه ( ،  لذلك �أعتقد 

�أنه �آن لنا �أن نعيد �لنظر يف تر�ثنا ،  خا�سة يف هذه �ملرحلة �لفا�سلة من حياتنا . 

،  ولأمر  بتدوينها  نبينا  لأمر  �لت�سريع  �لقولية م�سدًر� من م�سادر  َنة  �ل�سُّ كانت  ولو 

�أو كــان قال بها عمر بن �خلطاب ،  �أو غريه من �خللفاء  �أبو بكـــر �ل�ســديق بجمعــها ،  

�لر��سدين ،  فكيف �أقامت �أمة دينها بدون �أحد م�سادر �لإ�سالم ..؟؟!!.. وكيف وقد �أ�سبحت 

مرت�مية �لأطر�ف بعد فتح دول كثرية بعهد �بن �خلطاب ر�سي �لله عنه ..؟؟!!..  كيف ترك 

�ل�سحابة �مل�سلمني باأ�سقاع �لأر�ص بدون �أحد م�سادر �لت�سريع ..؟؟!!..  

فهذ� موقف    ، �لت�سريع  لي�ست م�سدرً� من م�سادر  لأنها  لقد مت �حليد عن جمعها  بل 

�سيدنا ر�سول �لله من �لأحاديث : ) خرج علينا ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ونحن نكتب �لأحاديث ،  

فقال : ما هذ� �لذي تكتبون  ..؟؟!!..  قلنا : �أحاديث ن�سمعها منك  قال  :  كتاب غري كتاب 

�لله ،  �أتدرون ..؟؟!!.. ما �سل �لأمم قبلكم �إل مبا �كتتبو� من �لكتب مع كتاب �لله تعاىل ،  

رو�ه �أحمد باألفاظ خمتلفة (  . 

وهذ� �ل�سديق �أبو بكر - ر�سي �لله عنه - وقد جمع �لنا�ص بعد وفاة نبينا ،  فقال : 

�إنكم حتدثون عن ر�سول �لله �أحاديث تختلفون فيها ،  و�لنا�ص بعدكم �أ�سد �ختالفًا .  فال 

فا�ستحلو�  �لله  كتاب  بيننا وبينكم  فقولو�  �ساألكم  فمن    ، �سيئًا  �لله  ر�سول  حتدثــو� عن 

 . 
)1(

حالله ،  وحرمو� حر�مه .  . 

وقالت عائ�سة جمع �أبي �حلديث عن ر�سول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص وكانت خم�سمائة حديث فبات 

�أو ل�سيء بلغك  ..؟؟!!..   فلما  �أتتقلب ل�سكوى  ليلته يتقلب كثريً� قالت : فغمني فقلت : 

 . 
)2(

�أ�سبح قال : �أي بنية هلمي �لأحاديث �لتي عندك ،  فجئته بها ،  فدعا بنار فحرقها

وكان موقف عمر بن �خلطاب ل يختلف كثرًي� عن موقف �أبي بكر �ل�سديق ،  حيـث �أر�د 

�أن يكتب �ل�سنن فا�ستفتى �أ�سحاب ر�سول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك فاأ�سارو� عليه �أن يكتبها ،  فظل 

عمر - ر�سي �لله عنه - ي�ستخري �لله فيها �سهًر� ..؟؟!!.. ثم �أ�سبح يًوًم وقد عزم �لله له ،  

)1( �ملعلمي :�لأنو�ر �لكا�سفة ،  �لذهبي: تذكرة �حلفاظ . 

)2( �لذهبي :تذكرة �حلفاظ ،  �لهندي  كنز �لعمال . 
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فقال : �إين كنت �أريد �أن �أكتب �ل�سنن ،  و�إين ذكرت قومًا كانو� قبلكم كتبو� كتبًا فاأكبو� 

 . 
)1(

عليها وتركو� كتاب �لله ،  و�إين و�لله ل �أ�سوب كتاب �لله ب�سيء �أبًد�

�إن �لأحاديث كرثت على عهد عمر بن �خلطاب فاأن�سد �لنا�ص �أن ياأتوه بها فلما �أتوه بها 

 . 
)2(

�أمر بتحريقها

نة ثم بد� له �أن ل يكتبها ،  ثم كتب يف �لأم�سار   �أر�د عمر ر�سي �لله عنه �أن يكتب �ل�سُّ

 . 
)3(

من كان عنده �سيء من ذلك فليمحه

وقد منع عمر بن �خلطاب كاًل من: حذيفة و�بن م�سعود و�أبي �لدرد�ء و�أبي ذر وعقبة 

 . 
)4(

بن عامر ،  عن �حلديث عن ر�سول �لله

نة �لقولية م�سدًر� من م�سادر �لت�سريع فيهملها �سيدنا ر�سول  فبالله عليكم �أتكون �ل�سُّ

من  م�سدًر�  نة  �ل�سُّ �أتكون    ، �ل�سحابة  �أكابر  ذلك  يف  ويتبعه    ، تدوينها  ومينع  بل  �لله 

م�سادر �لت�سريع فيمنع �لأجالء من �لأمة �لنا�ص عن تدوينها ..؟؟!!.. 

ثم ياأتي بعد ذلك �أقو�م يزعمون باأنهم على �ُسنة �سيدنا �لر�سول ،  فيخالفون هذ� كله 

  ، �لت�سريع  م�سادر  من  م�سدر  باأنه  ويزعمون  بعدهم  من  فياأتي    ، �حلديث  ويجمعون 

ِّرون من  وي�ستخرجون منه �أحكاًما ما �أنزل �لله بها من �سلطان ،  ويبدلون دين �لله بل يكفـ

ل ين�ساع لهم ،  فاأي دين عليه هوؤلء ..؟؟!!..   

)1( �لهندي: كنز�لعمال . 

)2( �بن �سعد: �لطبقات �لكربى . 

)3( �بن عبد�لرب: جامع بيان �لعلم ،  �لهندي :كنز �لعمال . 

)4( علم �حلديث  ل ي�سح ليكون من ��سول �لدين . 
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بطالن �أ�شول علم �حلديث وال ي�شح �أن يكون م�شدر�ً للت�شريع

لعلم �حلديث �أ�س�ص و�أ�سول قام عليها ، من بينها علم �لرجال و�جلرح و�لتعديل .... 

كذ� مبد�أ عد�لة �ل�سحابي ، وهو ما يعني بان �حلديث طاملا و�سل �إىل �سحابي فهو �سحيح 

وي�سمونه حديث موقوف ، بل و�أجربنا �ل�سادة �لفقهاء على �لرت�سي على كل �ل�سحابة 

طاملا مت ذكر ��سم �أحدهم .

لكن تعالو� نزن ذلك �لأمر ) عد�لة �ل�سحابي (  وفق ميز�ن �لقرء�ن لتعلم حقيقة بطالن 

علم �حلديث ، و�إن كنت �أعلم بفقد�ن غالبية �مل�سلمني �لتاأثر باآيات �لقرء�ن ، لكنه د�ستور 

�حل�ساب يوم �لقيامة ملن يقنعون به ومن ل ينتبهون له .

1. و�أود �أن �أذكر بان هناك منافقني كان يعلمهم ر�سول �لله من خالل �أعمالهم ، كالذين 

كانو� يرتكونه للتجارة �أو �للهو بينما هو قائماً يخطب بني �لنا�ص ... فكان ير�هم ويعلم 

ما بنفو�سهم ويعرفهم .... فهل مثل هوؤلء يكونو� من �لعدول �لذين يوؤخذ عنهم �حلديث 

و�ل�سريعة ..؟؟!!.. فقد قال تعايل :

َن �للَّْهِو  و� �إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقاِئمًا ُقْل َما ِعنَد �للَِّه َخرْيٌ مِّ اَرًة �أَْو َلْهوً� �نَف�سُّ ْو� جِتَ ﴿ َو�إَِذ� َر�أَ

�ِزِقنَي ﴾. َجاَرِة َو�للَُّه َخرْيُ �لرَّ َوِمَن �لتِّ

2. بينما كان هناك منافقون ل يعلمهم ر�سول �لله بن�ص قرء�ين حمكم ، فكيف نقول 

نحن بعد�لة كل �ل�سحابة �إل �إن كفرنا بهذه �لآية...

َفاِق َل َتْعَلُمُهْم  �أَْهِل �مْلَِديَنِة َمَرُدوْ� َعَلى �لنِّ َن �لأَْعَر�ِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن  ْن َحْوَلُكم مِّ ﴿ َومِمَّ

َتنْيِ ُثمَّ ُيَردُّوَن �إِىَل َعَذ�ٍب َعِظيٍم ﴾                                )�لتوبة101( رَّ ُبُهم مَّ َنْحُن َنْعَلُمُهْم �َسُنَعذِّ

فهل �أمثال هوؤلء يوؤخذ عنهم �حلديث و�حلالل و�حلر�م بينما يتوعدهم �لله بالعذ�ب 

وقائمة  موجودة  منهم  �لفئة  وتلك  �ل�سحابة  كل  بعد�لة  تقولون  بكم  وكيف   .... مرتني 

وجتربوننا �أن نقول عنهم ) ر�سي �لله عنهم ( ..؟؟!!..

3. وهناك �ل�سحابة �ملالعني �لذين لعنهم �لله ووعدهم باخللود يف جهنم ، وهم من 

�لله  توعده  ملعون  �لنبوي من �سحابي  تاأخذ �حلديث  فكيف   ... �لبع�ص  بع�سهم  قتلو� 

باخللود يف �لنار ، وذلك لقوله تعاىل :

َعدَّ َلُه  َب �لّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َو�أَ ُم َخاِلدً� ِفيَها َوَغ�سِ دً� َفَجَز�آوؤُُه َجَهنَّ َتَعمِّ ﴿ َوَمن َيْقُتْل ُموؤِْمنًا مُّ

َعَذ�بًا َعِظيمًا ﴾                                                                                 )�لن�ساء93(
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4 ـ وهناك �لذين كانو� يبدلون قول ر�سول �لله وذلك لقوله تعاىل : 

ْنُهْم َغرْيَ �لَِّذي َتُقوُل َو�لّلُه َيْكُتُب َما  َت َطاآِئَفٌة مِّ ﴿ َوَيُقولُوَن َطاَعٌة َفاإَِذ� َبَرُزوْ� ِمْن ِعنِدَك َبيَّ

ْل َعَلى �لّلِه َوَكَفى ِبالّلِه َوِكياًل ﴾.                         )�لن�ساء81( ُتوَن َفاأَْعِر�ْص َعْنُهْم َوَتَوكَّ ُيَبيِّ

ونقبل  بل  عنهم  نحن  نعر�ص  ل  فكيف  عنهم  بالإعر��ص  �لنبي  �مر  قد  �لله  كان  فاإذ� 

�حلديث من كل �ل�سحابة ونقول باأنهم جميعاً عدول ... بينما هم يبدلون قول �لر�سول 

بن�ص قرء�ين ..؟؟!!..

َر�ص َو�ٱملُرِجُفوَن يِف  5. ويقول �سبحانه : ﴿  َلِّئن مَلّ َينَتِه �ٱملَُناٱِفُقوَن َو�ٱَلِّذيَن يِف ُقلُوِبِهم َمّ

َك ِبِهم ُثَمّ َل ُيَجاِوُروَنَك ِفيَهاآ �إَِلّ َقِليال ﴾                                        )60 �لأحز�ب( �ٱملَِديَنِة  َلُنغِرَيَنّ

فمن �ل�سحابة �أ�سحاب قلوب مري�سة ومنافقون ومرجفون ، ل  ي�ستطيع �أئمة �حلديث 

متييزهم  لكنهم �أخذو� عاطلهم يف باطلهم وقالو� باأن كل �ل�سحابة عدول.

َك َلَر�ُسوُل �ٱلَلِّه َو�ٱلَلُّه َيعَلُم  َنّ 6. ويقول جل يف عاله : ﴿ �إَِذ� َجاآَءَك �ٱملُناٱَِفُقوَن َقالُوْ� َن�سَهُد �إِ

َنّ �ٱملُناٱَِفِقنَي َلَكاٱِذُبوَن ﴾                                                       ) �ملنافقون.... ( َك  َلَر�ُسولُُه َو�ٱلَلُّه َي�سَهُد �إِ �إَِنّ

ٌد �إَِلّ  َمّ 7. وهناك �سحابة �نقلبو� على �أعقابهم بعد وفاة �لر�سول  لقوله  تعاىل : ﴿ َوَما حُمَ

و ُقِتَل �ٱنَقَلبُتم َعَلى �أَعَقاٱِبُكم ﴾       )144  �آل عمر�ن (  اَت �أَ َفاإِْين َمّ
�ُسُل �أَ َر�ُسول َقد َخَلت ِمن َقبِلِه �ٱلُرّ

ن َي�ْسَتِمُع �إَِلْيَك  8. ومنهم من كان يتهكم على ر�سول �لله حيث يقول تعاىل : ﴿ َوِمْنُهم مَّ

َحتَّى �إَِذ� َخَرُجو� ِمْن ِعنِدَك َقالُو� ِللَِّذيَن �أُوُتو� �لِْعْلَم َماَذ� َقاَل �آِنفًا �أُْوَلِئَك �لَِّذيَن َطَبَع �للَُّه َعَلى 

َبُعو� �أَْهَو�ءُهْم  ﴾                                                                 ) حممد16( ُقلُوِبِهْم َو�تَّ

فهل �أمثال هوؤلء يكونون عدول وناأخذ عنهم ديننا..؟؟!!..

9. وهناك �ملنافقون من �ل�سحابة �لذين خانو� �لله ور�سوله يوم �لأحز�ب ..

ا َوَعَدَنا �للَُّه َوَر�ُسولُُه �إِلَّ ُغُرورً�-12-  َر�ٌص مَّ ﴿ َو�إِْذ َيُقوُل �مْلَُناِفُقوَن َو�لَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهم مَّ

ِبيَّ َيُقولُوَن  ْنُهُم �لنَّ َب َل ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعو� َوَي�ْسَتاأِْذُن َفِريٌق مِّ ْنُهْم َيا �أَْهَل َيرْثِ اِئَفٌة مِّ َو�إِْذ َقاَلت طَّ

ْن �أَْقَطاِرَها  �إِنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة �إِن ُيِريُدوَن �إِلَّ ِفَر�رً�-13- َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهم مِّ
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ريً�-14- َوَلَقْد َكاُنو� َعاَهُدو� �للََّه ِمن َقْبُل َل  ُثو� ِبَها �إِلَّ َي�سِ ُثمَّ �ُسِئلُو� �لِْفْتَنَة َلآَتْوَها َوَما َتَلبَّ

َن �مْلَْوِت �أَِو  ُيَولُّوَن �ْلأَْدَباَر َوَكاَن َعْهُد �للَِّه َم�ْسُئوًل-15- ُقل لَّن َينَفَعُكُم �لِْفَر�ُر �إِن َفَرْرمُت مِّ

َن �للَِّه �إِْن �أََر�َد ِبُكْم �ُسوءً� �أَْو  ُمُكم مِّ تَُّعوَن �إِلَّ َقِلياًل-16- ُقْل َمن َذ� �لَِّذي َيْع�سِ �لَْقْتِل َو�إِذً� لَّ مُتَ

ِقنَي  ريً�-17- َقْد َيْعَلُم �للَُّه �مْلَُعوِّ ن ُدوِن �للَِّه َوِلّيًا َوَل َن�سِ �أََر�َد ِبُكْم َرْحَمًة َوَل َيِجُدوَن َلُهم مِّ

ًة َعَلْيُكْم َفاإَِذ� َجاء  حَّ مَّ �إَِلْيَنا َوَل َياأُْتوَن �لَْباأْ�َص �إِلَّ َقِلياًل-18- �أَ�سِ
ِمنُكْم َو�لَْقاِئِلنَي ِلإِْخَو�ِنِهْم َهلُ

ْوُف  َذ� َذَهَب �خْلَ ْوُف َر�أَْيَتُهْم َينُظُروَن �إَِلْيَك َتُدوُر �أَْعُيُنُهْم َكالَِّذي ُيْغ�َسى َعَلْيِه ِمَن �مْلَْوِت َفاإِ �خْلَ

ْوَلِئَك مَلْ ُيوؤِْمُنو� َفاأَْحَبَط �للَُّه �أَْعَماَلُهْم َوَكاَن َذِلَك  رْيِ �أُ ًة َعَلى �خْلَ حَّ َنٍة ِحَد�ٍد �أَ�سِ لْ�سِ �َسَلُقوُكم ِباأَ

ريً�-19﴾.                                                                                      ) األحزاب 12 - 1٩ ( َعَلى �للَِّه َي�سِ

فهل  �لله ور�سوله  ( خانو�  فئتان  ) وهم  قلوبهم مر�ص  و�لذين يف  �ملنافقون  فهوؤلء 

عرفهم من قامو�  بتدوين �حلديث حتى يقولو� باأن كل �ل�سحابة عدول .

10. كما مت نقل �حلديث �لنبوي عن �أطفال لي�سو عدولً  . . ) راجع موضوع صحابة 

فى سن الطفولة ( .
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كتب �ل�شحاح وما حوت

ُكُتب   ( ت�سميته  على  ��سطلحنا  ما  �لله  دون  من  نعبدها  �لتي  �لأ�سنام  بني  من  لعله 

،  وبها ما يطعن �لعقيدة يف مقتل  �لقر�آن  ،  تلك �لكتب �لتي بها ما يناه�ص   ) �ل�سحاح 

ويتالعب بال�سريعة كيفما �ساء ،  ثم جند من يربرون لهذه �لكتب �سقطاتها ؛  ومهما �أوتيت 

�أنا من جهد فلن �أح�سي كم �لإ�سفاف �ملوجود بهذه �لكتب �مل�سماة بال�سحاح ،  لكن من 

و�جبي وو�جبنا �ل�سرعي �لذي يجب تنفيذه �أن نتبني ،  فالتََّبني مهمة �سرعية لكل م�سلم .  

و�لله تعاىل ياأمرنا بذلك قائاًل : 

ُل �لآَياِت َوِلَت�ْسَتِبنَي �َسِبيُل �مْلُْجِرِمنَي ﴾                            ) �لأنعام 55 (  ﴿َوَكَذِلَك نَف�سِّ

يُبو� َقْومًا  ُنو� �أَن ُت�سِ ٌق ِبَنَباأٍ َفَتَبيَّ ويقول تعاىل : ﴿ َيا �آيها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إِن َجاءُكْم َفا�سِ

ِبُحو� َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي ﴾                                                          ) �حلجر�ت 6 ( ِبَجَهاَلٍة َفُت�سْ

ين ،  لكن  ة �لدِّ َنة �لنبوية �لعملية �ملتو�ترة هي �لتي عّلَّمت �لأمَّ ول �أنكر �أن �أ�سول �ل�سُّ

ذلك يف حقيقة �ل�ُسّنة ،  ولي�ست �ُسنَّة طهارة بول �لنبي و�سربه ،  �أو �ُسنَّة قتال �لنا�ص حتى 

ي�سلمو� ،  �أو �ُسنَّة �لعتقاد بقلَّة عقل �لن�ساء ،  �أو �ُسنَّة �سظف �لعي�ص ،  �أو �ُسنة �لت�سامح 

نن �ملزعومة وغريها هي  يف �لُقَبل بني �جلن�سني ،  �أو �ُسنة كر�هة �لدنيا ،  �إن كل هذه �ل�سُّ

ت على كتب �ل�سحاح ،  ثّم  َنة �لنبوية و�ختلطت �أو ُد�سَّ �لعور�ت �لتي �أل�سقها �أنا�ص بال�سُّ

تقاتلنا من �أجلها �إىل يومنا هذ� ،  حتى �نت�سر فكر �لإ�سر�ك بقيادة �إبلي�ص ،  لتظل تلك 

�ل�سقطات وتربير�تها كما هي  . 

ولينظر �لقارئ �إىل قول �ل�سيخ �سلتوت - يرحمه �لله - يف حكم �لأحاديث �لنبوية بالن�سبة 

للعقائد ،  فريى ف�سيلته �أن �لعقائد ل تثبت �إل بالدليل �لعقلي �لذي �َسِلَمت مقدماته ،  و�نتهت 

يف �أحكامها �إىل �حِل�ْص �أو �ل�سرورة لأن �لعقائد مبناها �ليقني ،  و�ليقني �سبيله �لعقل و�لنظر 

َنة �ل�سحيحة �ملتو�ترة  �ل�سحيح ،  �أو �لدليل �لنقلي وهو �لقر�آن �لكرمي حمكم �لدللة ،  �أو �ل�سُّ

 . 
)1(

�ملحكمة يف دللتها ،  وذلك نادر �لوجود يف �لأحاديث

�لعام  �لرئي�ص  وهو   - �لله  يرحمه   - �ل�سبكي  خطاب  حممد  حممود  �ل�سيخ/  ويذكر 

َنة  �إمام لأهل �ل�سُّ �لأ�سبق للجمعيات �ل�سرعية مب�سر ،  بل هو �أول موؤ�س�ص لها ،  و�أول 

مب�سر ،  حيث ذكر باجلزء �لأول من كتابه )�لدين �خلال�ص( بال�سفحة �لر�بعة ما يلي :

)1( �ملرجع: ر�سالة �لدكتور�ة �خلا�سة بالدكتور/عبد �لعزيز عزت عبد �حلكيم حممود ومو�سوعها �ل�سيخ �سلتوت ومنهجه يف �لتف�سري 

،  و�أ�سرف عليها �لدكتور/ حممد عبد �ملنعم �لقيعي رئي�ص ق�سم �لتف�سري بكلية �أ�سول �لدين بالقاهرة عام 1989 . 
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) �إن حديث �لآحاد ل يكفي لتكوين عقيدة يطمئن �ملرء �إليها ،  ويعلق �أمله يوم لقاء �لله 

عليها ،  لأن رو�ة �لآحاد لي�سو� مع�سومني ولي�ست �أخبارهم متو�ترة �ملعنى ،  وهم ب�سر 

لي�سو� �أنبياء وبالتايل فاإنه يجوز عليهم �لن�سيان ،  وحينئذ ل يكون �سدقهم معلومًا بل 

مظنونًا ،  فثبت �أن خرب �لو�حد مظنون ،  ووجب �أن ل يجوز �لتم�سك به يف �لعقائد( . 

ولتقارن �لقول �ل�سابق لل�سيخ �ل�سبكي - يرحمه �لله - مبا يقوله �لإمام �ل�سوكاين ،  

وتاأمل �أوج �لإ�سر�ك بالله �لذي يحتج  به �أئمة �ل�سلفية : ) يقول �لإمام �ل�سوكاين يف كتابه 

َنة و��ستقاللها بت�سريعات �لأحكام �سرورة دينية ،   �إر�ساد �لفحول : �إن ثبوت حجية �ل�سُّ

ول يخالف ذلك �إل من ل حظ له يف �لإ�سالم ( .  

�لأحكام  بت�سريع   ) و�لآحاد  منها  �ملتو�تر    ، وقولية    ، عملية   ( كلها  َنة  �ل�سُّ �أن�ستقتل 

هذه  يخلع  �لذي  �ل�سبكي  �ل�سيخ  قول  مع  نكون  �أم  ..؟؟!!..   �ل�سوكاين  بذلك  يقول  كما 

�خل�سي�سة عن �لأحاديث �ملدونة بكتب �ل�سحاح ..؟؟!!..   

وتاأمل �لإمام بن حجر وهو يذكر باأن �لبخاري مدل�ص وذلك فيما �أورده ب�سبب قول 

�لبخاري )عن فالن( ومل ي�سمه ،  وذلك باأكرث من مو�سع بالكتاب �ل�سنم .  

وقد ذكرت �لأ�ستاذة  /  زينب عبد �ملنعم فى جملة �أكتوبر ،  8 �أكتوبر 2005م فيما كتبته 

َنة بكلية �أ�سول  عن بحث �لدكتور عبد �لله بن نا�سر بن حممد �ل�سقارى �لأ�ستاذ بق�سم �ل�سُّ

�لدين بالريا�ص .  ذكرت ما يلى : » �أن �لدكتور �ل�سقاري يقول : قرر �لعلماء �أن �سنة �أربعني 

فيها و�تخاذها و�سيلة خلدمة  �لتزيد  َنة وبني  �ل�سُّ �لفا�سل بني �سفاء  .  هى �حلد  للهجرة 

�لأغر��ص �ل�سيا�سية و�لنق�سامات �لد�خلية « . 

تر�ثنا   « كتابه  يف  �لغـز�يل  حممد  �جلليل/  �ل�سيخ  قاله  ما  �أذكر  �أن  علىَّ  لز�مًا  و�أجد 

�لفكري يف ميـز�ن �ل�ّسرع و�لعقـل « : ) �إنني �ألفت �لنظر �إىل �أن �ملو�ريث �ل�سائعة بيننا 

تت�سمن �أمورً� هي �لكفر بعينه( �ص60 من �ملرجع �ملذكور  ...   وقد كتب يف كتاب �آخر 

�أن بع�ص  �مل�سيبة   (  : يلي  ما  و�أهل �حلديث(  �لفقه  �أهل  �لنبوية بني  َنة  )�ل�سُّ ��سم  حتت 

�ملتحدثني يف �لإ�سالم لديهم مقد�ر هائل من ق�سر �لنظر وقّلة �لوعي ،  و�لأدهى من ذلك 

�أن يتحول هذ� �لفكر �إىل مبد�أ توؤّلف فيه �لكتب وتنبني عليه �ملو�قف( �ص63 . 

�إن �لتع�سب لر�أى �أحد �لفقهاء غباء ،  فليعمل به من �أر�د �لتم�سك ولكن ل ي�ستحمق �إن 

ر�أى غريه يعمل بخالفه ،  �إن وجهة �لنظر ل ع�سمة ول قد��سة لها ، �إنا �لقد��سة للوحي 

 . 
)1(

�ل�سماوي �ملنّزل من �لله و�ملتمّثل يف �لقر�آن �لكرمي

)1( ر�جع د�ستور �لوحدة �لثقافية بني �مل�سلمني لل�سيخ حممد �لغز�يل . 
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�لعربي  جريدة  يف  بالأزهر  �حلديث  �أ�ستاذ   ( ن�سر  �سالمة  �لله  عبد  �لدكتور  ويقول 

وم�سلم  كالبخاري  َنة  �ل�سُّ كتب  ن�سخ  �أعادو�  �لذين  �إّن   (  2004/9/19 يف  �لّنا�سري 

و�لتاريخ �لإ�سالمي كانو� من �لزنادقة و�أعد�ء �لإ�سالم ود�ّسو� فيها �أحقادهم كما دّل�سو� 

يف �أحاديث ر�سول �لله( ،  كذ� ن�سيف ما �أورده �ل�سيخ حممد �لغز�يل رحمه �لله يف كتابه 

َنة �لنبوية بني �أهل �لفقه و�أهل �حلديث ( فيما �نتهى �إليه من ذكر من �أف�سدو� �لّتاريخ  ) �ل�سُّ

بقولهم �أّن ر�سول �لله �سجد لالأ�سنام . 

وقد يفيد �لقارئ �أن يعلم باأنه ل توجد خمطوطات لل�ُسنَّة �لقولية بخط يد موؤلفيها ،  بل 

ل مزعوم �أنها تطابق �لأ�سل غري �ملوجود بالعامل ،  وذلك بكتاب  �ملوجود بالعامل جمرد َتَقوُّ

�لباحث �لعر�قي عو�د كوركي�ص بكتابه ) �ملخطوطات �لعربية باخلم�سة قرون �لأوىل ( ،  

فتاأمل ما يلي :

) �أ (  �سحيح �لبخاري تعود �أقدم خمطوطة له موجودة يف �لعامل �إىل عام 495 هجريًا 

�أي بعد وفاة �لبخاري يف )256 هجري( بحو�يل 240 عاًما . 

368 هجريًا �أي بعد  )ب(  �سحيح م�سلم تعود �أقدم خمطوطة له بني �أيدينا �إىل عام 

وفاة م�سلم يف ) 261 هجري ( مبا يزيد عن قرن من �لزمان . 

)حـ(  �سنن �أبي د�وود لي�ص للكتاب ن�سخة متكاملة بل �أجز�ء متفرقة يف تو�ريخ متفرقة 

تعود جميعها �إىل �لقرن �لر�بع �لهجري �أي بعد وفاته بحو�يل قرن حيث توفى رحمه �لله 

يف عام ) 275 هجري ( .  

َنة وهى جامع �لرتمذي )متوفى  )د(  �أما بقية �لكتب �لثالثة �لأخرى من كتب �سحاح �ل�سُّ

 303 ) متوفى  �لن�سائي  (  و�سنن  273 هجري  ) متوفى  �بن ماجة  271 هجري( و�سنن 

هجري (  فلي�ص لها وجود حتى نهاية �لقرن �خلام�ص �لهجري ،  مبا يعنى �أن �ملوجود بني 

�أيدينا منها يف�سله فجوة زمنية غري معروف ما مت فيها وهذه �لفجوة تقّدر مبئات �ل�سنني 

بعد تاريخ وفاة �جلامعني لأحاديث ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وكذلك هناك �أكرث من قرنني من �لزمان يف�سالن بني خمطوطة موطاأ مالك �لتي �أخذ 

عنها موطاأ �لإمام مالك �ملطبوع و�ملتد�ول بني �أيدينا وبني وفاته حيث توفى رحمه �لله 

يف عام ) 179 هجري (  .  

�لدر��سات  �لإح�ساء مبعهد  �أ�ستاذ  �لعزيز خليفة  عبد  �ملهند�ص / حممد  و�إليكم بحث 

و�لبحوث �لإح�سائية بجامعة �لقاهرة عن كتاب �لباحث �لعر�قي كوركي�ص عو�د :
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�سدر  منذ  �ملكتوبة   - �لعامل  مكتبات  يف  �لعربية  �ملخطوطات  �أقدم   «  : �لكتاب  ��سم 

�لإ�سالم حتى نهاية �لقرن �خلام�ص �لهجري « .  تاأليف كوركي�ص عو�د - ع�سو �ملجل�ص 

�لعلمي -  من�سور�ت وز�رة �لثقافة و�لإعالم 1982 ،  �لعر�ق . 

�ل�سريفة   للم�ساحف  94 خمطوطة   : �لوثائق  �أنو�ع من  �لكتاب على خم�سة  يحتــوي 

 34  ، �ملقد�ص  للكتاب  خمطوطة   32  ، �ل�سريفة  �مل�ساحف  من  لأور�ق  خمطوطة   26

خمطوطة لأور�ق �لربدي �لعربية ،  ثم �أخرًي� تاأتي خمطوطات كتب �لرت�ث �لعربي يف 

535 خمطوطة بعدد 530 وثيقة . 

�لهجرية �لأوىل  �لعربي على �خلم�سة قرون  �أعد�د �ملخطوطات لكتب �لرت�ث  توزيع 

�أورد �لكتاب خم�سة خمطوطات فقط من �لقرنني �لأول و�لثاين ، 44 من �لقرن �لثالث ،  

155 من �لقرن �لر�بع ،  327  خمطوطة من �لقرن �خلام�ص ،  كما �أورد �أربع خمطوطات 

مل يحدد لها موؤلفًا ول تاريخ كتابتها . 

وبا�ستقر�ء ما �سبق من �إعادة ترتيب �ملخطوطات �لعربية �لو�ردة يف �لكتاب يت�سح �لآتي :

�سوى  �لهجريني  و�لثاين  �لأول  �لقرنني  يف  لكتاب  خمطوطة  �أي  توجد  ل   : �أوًل 

،  مبا  �سيبويه  �لتعميم خمطوطة كتاب  ،  وي�ستثنى من هذ�  �لكرمي  �لقر�آن  خمطوطات 

يعني عدم ثبوت كتابة �أي من �لأئمة �أبي حنيفة ومالك و�ل�سافعي و�لبخاري لأي كتاب 

باأيديهم ،  ول يف حياتهم . 

256 هـ(  وتو�ريخ �أقدم خمطوطات  مبقارنة تاريخ وفاة �لإمام �لبخاري )  ثانًيا : 

كتابه �جلامع �ل�سحيح ف�سوف جند �أن �ملخطوطات �لثالث كتبت كلها بعد رحيله . 

�لوثيقة رقم 303 وحتتوي على �جلزء 4/3 كتبت يف 407 هـ بعد رحيل �لإمام بـ 151 

424 هـ بعد رحيل �لإمام بـ  4/2 كتبت يف  304 وحتتوي على �جلزء  عاًما �لوثيقة رقم 

168 عاًما �لوثيقة رقم 305 وحتتوي خمطوطة �جلامع �ل�سحيح كتبت يف 495 هـ �أي 

بعد رحيل �لإمام بـ 239 عاًما .   

وكل هذه �لوثائق مل يو�سح عليها ��سم من كتبها يف ذلك �لع�سر �ملتاأخر عن فرتة حياة 

ا �أنها م�ستن�سخة من �لأ�سل �ملكتوب  �لإمام �لبخاري ،  ف�ساًل عن �أنه مل يذكر عليها �أي�سً

بيد �لإمام �لبخاري . 

وكذ� �حلال مع �ملخطوطات �ملن�سوبة لكافة �لأئمة ،  و�لتي ي�سيق �ملجال عن عر�سها 

جميًعا . 
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نتائج �لبحث :

مما �سبق عر�سه يف در��سة خمطوطات كتب �لرت�ث �لعربي �سوف نخل�ص �إىل �لنتائج 

�ملنطقية �لآتية :

�أن �أئمة �لثالثة قرون �لهجرية �لأوىل �لعظام و�مل�سار �إليهم بالبنان بكامل هيئاتهم - 

ول ي�ستثنى منهم �أحد - مل يقرءو� كتاًبا و�حًد� يف حياتهم ،  فالثابت �أنه مل يكن هناك 

ا مل يكتبو� كتاًبا و�حًد� طيلة حياتهم   �أ�ساًل  كتب ليقر�أوها ،  و�لأخطر منها ثبوت �أنهم �أي�سً

عي ب�سهولة - وهو �سادق - �أنه قد قر�أ  وي�ستطيع �أي حا�سل على �سهادة جامعية �أن يدَّ

يف حياته عدًد� من �لكتب �أكرث من �أي منهم ،  ولي�ص ذلك قدًحا فيهم �أو يف علمهم - معاذ 

�لله - فنحن نتناول هنا عدد �لكتب ول نتناول �إدر�كاتهم ول فهمهم ول علومهم ،  حيث 

كانت �لعلوم وقتها تنتقل بالتو�تر �لقويل و�حلفظ �ل�سمعي . 

�أو�ئل �لقرن �لهجري �لثاين وكما تناقلته كتب  �أن ع�سر �لتدوين �لفعلى مل يبد�أ يف 

بن  عمر  �لر��سدين  خام�ص  �أ�سدر  حينذ�ك  �أنه  زعمو�  عندما  وذلك  �لتاريخية  �ملوروثات 

عبد �لعزيز �أو�مره بتدوين �لأحاديث �لنبوية �ملتناقلة �سفاهة ، لكن �لذي يبدو من هذه 

�لقرن  من  �لأخري  �لن�سف  يف  ��ستحياء  وعلى  فعلًيا  بد�أ  قد  �لتدوين  ع�سر  �أن  �لدر��سة 

�لهجري �لثالث ، )فعدد �ملخطوطات �ملتو�فرة لدينا من هذ� �لقرن ل يتجاوز 44 وثيقة( . 

مل يرد �أي ذكر لأي من خمطوطات باقي �لكتب �ملو�سوفة بال�سحاح ،  و�لتي ي�ست�سرخ 

�لعلماء يف وجوهنا وي�سفونها مب�سطلح �أمهات �لكتب  . . !! . 

مل يرد �أي ذكر لأي من �ملخطوطات لفقه �لإمام �أبي حنيفة �لنعمان   ... !! . 

مل يرد �أي ذكر ملخطوطة كتاب نهج �لبالغة و�ملفرت�ص فيه �أنه من نظم �لإمام علي بن 

�أبي طالب  .  . !!  وهذ� على �سبيل �ملثال ولي�ص على �سبيل �حل�سر . 

مل يرد �أي ذكر ملخطوطة �سحيفة همام ،  ول تلك �لتي تخ�ص �لوثيقة �مل�سماة بال�سحيفة 

�ل�سادقة و�لتي �دعى علماء �حلديث �أنها كانت من نظم �ل�سحابي عبد �لله بن عمرو بن 

�لعا�ص ، و�أنها كتبت يف �لقرن �لهجري �لأول ،  و�أنها �إحتوت على نيف و�سبعني حديثًا - 

�ختلفت �مل�سادر يف عدد �لرو�يات �لو�ردة يف هذه �ل�سحيفة - و�أنها ��ستقرت عند حفيده 

عمر بن �سعيب بن حممد بن عبد �لله بن عمرو بن �لعا�ص ،  قل هاتو� برهانكم �إن كنتم 

�سادقني . 
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بعد هذ� �لذي قـُِدم �آنفًا ،  جنـد �أنه يبـرز �إىل �ل�سطح عـدة �أ�سئلة تفر�ص نف�سها وهي :

هل ي�سل بنا ذلك �إىل �لإقر�ر بحقائق مفزعة  ..؟؟!!..  هل مل يكتب �لأئمة كتابًا و�حدً� 

و�قت�سر تلقيهم للمعارف ومد�ر�ستها وتدري�سها على �مل�سافهة ..؟؟!!.. 

وهل هناك �حتمال يف �أن يقوم َكَتَبة جمهولون لدى �لعامة يف كتابة مثل هذه �مل�سنفات 

ثم ين�سبوها �إىل �أنها من نظم �لأئمة �لأعاظم ..؟؟!!..

�أميكن �أن يدعونا ذلك �إىل �لت�سكك يف تو�جد هذه �لأ�سماء �لطنانة �أ�ساًل ول تكون �إل 

�إليهم  ..؟؟!!..    عبارة عن �سخ�سيات خمتلقة لإ�سفاء �ملهابة و�جلدية فيما �سوف ين�سب 

كلها �أ�سئلة حتتاج �إىل �لبحث �جلاد لإيجاد �إجابات عنها . 

وهل يدعونا خلو �ملكتبات من �أيـة �أ�سول خطيـة كتبت بيد كاتبيها من �لفقهاء �أ�سحاب 

�ل�سحاح ويف زمن تو�جدهم �أحياًء على ظهر �لأر�ص ،  �إىل �لعتقاد باأن ما باأيدينا من 

�لكتب �ملدعوة بال�سحاح هي �إ�سم على غري م�سمى ،  وذلك لأنها يف و�قع �لأمر خالية من 

�ل�سحة ،  و�أنها خلية من �ملد�سو�سات �لتي حملت �ل�سحيح و�ل�سقيم ..؟؟!!..

�لأمر �لثالث وهو يتلخ�ص يف �جلد يف �لبحث عن �لدلئل �ملادية من �لوثائق و�ملخطوطات 

و�لتي ميكن بها وبها فقط �لعـدول عما �أو�سلتنا �لدر��سـة �إليه ،  وبتحديد �أكرث �أين هي تلك 

�ملخطوطة و�لتي �أخذنا منها ما بني �أيدينا من كتـاب �جلامع �ل�سحيح ..؟؟!!..

�إىل  �ملن�سوبة  �لرو�يات  م�سنفات  و�سف  عن  �لتوقف  منهم  نرجو  �حلني  ذلك  و�إىل 

�لر�سول باأنها هي �ل�سحاح ،  و�لرجاء �لأهم �لإقالع عن نعت م�سنف �لبخاري باأنه �أ�سح 

كتاب بعد كتاب �لله ،  وما يزعمونه عن �أمهات �لكتب وثو�بت �لأمة ،  فلرمبا حملت �لأمة 

تر�ثا من �سفاح  ...!! ،  و�لفي�سل �ليقني يف هذ� �لذي ذهبنا �إليه هو كتاب �لله ،  فما كان 

�أعلى درجات �ل�سحة  �أخذنا به ،  وما كان منها يخالفه نبذناه ولو كان يف  منها يو�فقه 

وح�سبما و�سعوه هم من موؤ�سر�ت لل�سحة  ،  فما هي �إل �آر�ء ب�سرية ،  تاريخية ،  ن�سبية  

حتتمل �ل�سحة و�لنكر�ن ،  و�لقبول و�لبطالن  ...   ولله �لأمر من قبل ومن بعد . 

وتاأمل ت�سريح جممع �لبحوث �لإ�سالمية مب�سر حني ذكر ما يلي : ومن �جلدير بالبيان �أنه 

مع علّو قدر �سحيح �لبخاري عند خو��ص �مل�سلمني وعو�مهم �إل �أن هذ� �لعمل �لفّذ مل يخل من 

�لعلل ،  فلقد �أ�سدر �ملجل�ص �لأعلى لل�سئون �لإ�سالمية مب�سر كتيبًا يف عام1975 حتت عنو�ن 

) �حلديث �لنبوي - رو�ية ودر�ية(  وقد ذكر علاًل ب�سحيح �لبخاري نلخ�سها فيما يلي :
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حيث ذكر يف �ص48 ما ن�سه : ) ومع ما للجامع �ل�سحيح من منزلة رفيعة بني كتب 

طريقة  وفى  �أحاديثه  وفى  رجاله  يف  �حلديث  علماء  تعّقبه  فقد  ذ�ئعة  و�سهرة  �حلديث 

تاأليفه و�أخذو� عليه بع�ص �ملاآخذ ،  �أّما �لرجال فقد �سّعفو� منهم نحو ثمانني رجاًل ،  و�أّما 

قطع  �أو  وقف  علل  من  فيها  وما  ب�سذوذها  عابو�  مائة  نحو  منها  �سّعفو�  فقد  �لأحاديث 

فقالو�  : ) �إن فيها �أحاديث موقوفة ،  و�أخرى مقطوعة ،  و�أخرى �ساذة ( . 

عف  ـه : ) �إن �لّرجال �لذيـــن تكــّلم فيــهم بال�سّ وقد جــاء فــي علم م�سطلح �حلديث ما ن�سّ

�لبخاري  رجال  مــن  بال�ســـعف  فيــهم  تــكّلم  و�لذيـــن  و�ســتـون  مــائة  م�ســلم  رجــال  من 

ثمانون  ...  �إلخ ( . 

ولقد �ّتهم �لإمام �بن حجر �لإمامني �لبخاري وم�سلم رحمهما �لله وغريهما �أنهم من 

�ملدّل�سني وذلك يف كتابه » تعريف �أهل �لتقدي�ص �ملو�سوفني بالتدلي�ص « ،  )�ص16و17 

،  وذلك رغم �سرح بن حجر   ) من �ملرجع �ملذكور رقم �لإيد�ع بد�ر �لكتب1992/2670 

ل�سحيح �لبخاري يف كتابه �ل�سهري » فتح �لباري ب�سرح �سحيح �لبخاري « . 

وقد �تهم  �لبخاري �لإمام �لأعظم �أبو حنيفة �لنعمــان باأنه تارك �سعيف  ...  �إلخ . 
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هل �لبخاري وم�شلم من �لظاملني  ..؟؟!!.. 

�أكتب ذلك لأن �لقر�آن قال :

امِلُوَن  ْذ َيُقوُل �لظَّ َوى �إِ َلْيَك َو�إِْذ ُهْم جَنْ ا َي�ْسَتِمُعوَن ِبِه �إِْذ َي�ْسَتِمُعوَن �إِ ْحُن �أَْعَلُم مِبَ -  ﴿ ... نَّ

�ْسُحورً�  ﴾                                                                              ) �لإ�سر�ء 47 (  ِبُعوَن �إِلَّ َرُجاًل مَّ �إِن َتتَّ

ِبُعوَن �إِلَّ َرُجاًل  امِلُوَن �إِن َتتَّ ٌة َياأُْكُل ِمْنَها َوَقاَل �لظَّ ْو َتُكوُن َلُه َجنَّ -  ﴿ �أَْو ُيْلَقى �إَِلْيِه َكنٌز �أَ

�ْسُحورً�  ﴾                                                                                                                ) �لفرقان (  مَّ

فن�ستفيد من �لآيات �ل�سابقات �أن من يقول عن �لنبي �أنه رجل م�سحور فهو ظامل  . 

بكتاب  ب�سحيحيهما  �لرو�ة  يف  �سل�سلتهما  يــرويان  ومــ�سلم  �لبخــاري  نــجد  لكنــنا 

�لطب  ...  �أن �نــــه تـــم عقد �ل�سحر لر�سول �لله حتى �أ�سبح م�سحورً� يظن دومًا �أنه ُجُنب 

بينما هو مل يقم باجلماع مع زوجاته ليكون جنبًا ،  وظل على هذ� �لرتدد مدة طويلة و�أن 

�لذي �سحره رجل يهودي ��سمه لبيد �بن �لأع�سم . 

ِبيِه َعْن َعاِئ�َسَة َقاَلْت  َثَنا �أَُبو �أُ�َساَمَة َعْن ِه�َساٍم َعْن �أَ َثَنا ُعَبْيُد ْبُن �إِ�ْسَماِعيَل َحدَّ 5766- َحدَّ

ْىَء َوَما َفَعَلُه  ...  ُه َيْفَعُل �ل�سَّ ُل �إَِلْيِه �أَنَّ ُه َلُيَخيَّ ِبىُّ َحتَّى �إِنَّ �ُسِحَر �لنَّ

فما ر�أيكم يف �لبخاري وم�سلم وهما ي�سدقان �لكافرين ويقولن باأن �لنبي قد مت عقد 

�ل�سحر له ،  بل ويرويان ذلك �لإفك عن عائ�سة ر�سي �لله عنها . 
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�أمثلة من �شقطات كتب �ل�شحاح

�لطعن على �لقر�آن و�لت�سوي�ض عليه :

هناك �أحاديث تطعن يف �ألفاظ كتاب �لله مثل ما روي عن �بن م�سعود �أنه قال : باأن 

�لر�سول مل يقل ) وما  خلق  �لذكر  و�لأنثى (  حني تالوته ل�سورة �لليل ،  �إنا كان يقول 

: ) و�لذكر و�لأنثى ( بدون كلمة ) وما خلق ( ) ر�جع ترقيم فتح �لباري ب�سرح �سحيح 

�لبخاري �جلزء 8 �ص577 �لأحاديث 4943و4944 ،  وب�سحيح �لبخـــاري حـــديث رقم 

َفَوَجَدُهْم   َفَطَلَبُهْم  ْرَد�ِء  �لدَّ �أَِبي  َعَلى  �للَِّه  َعْبِد  َحاُب  �أَ�سْ َقِدَم    : َقاَل    ... َثَنا    َحدَّ  (  )4563(

ُكْم �أَْحَفُظ ،  َفاأَ�َساُرو�  يُّ
ُكْم َيْقَر�أُ َعَلىَّ ِقَر�َءِة َعْبِد �للَِّه ..؟؟!!.. ،  َقاَل : ُكلَُّنا َقاَل :  َفاأَ يُّ

فـــقـــال : �أَ

َكِر َو�ْلأُْنَثى   �إِىَل َعلـــَْقَمَة ،  َقاَل  َكْيَف �َسِمْعَتُه َيْقَر�أُ َو�للَّْيِل �إَِذ� َيْغ�َسى ..؟؟!!..  َقاَل َعْلَقَمُة : َو�لـــذَّ

ْقَر�أَ َوَما َخَلَق  �أَ �أَْن  َلِء ُيِريُدونني َعَلى  َهَكَذ� َوَهوؤُ َيْقَر�أُ  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيَّ  �أَينِّ �َسِمْعُت �لنَّ �أَ�ْسَهُد  َقاَل : 

َكَر َو�ْلأُْنَثى َو�للَِّه َل �أَُتاِبُعُهْم ( .   �لذَّ

د�ّسه  ما  طريق  عن  �لكرمي  �لقر�آن  �لله  كتاب  من  �لنيل  يحاولون  �لإ�سالم  �أعد�ء  �إن 

�إذ�  و�لليل   ( �سورة  قر�ءة  عن  �ختالفهم  فاإن  �لله  لر�سول  �لقولية  َنة  �ل�سُّ على  �لبع�ص 

يغ�سى ( مبا يعنى �أن �ل�سورة بها كلمتان ز�ئدتان وهما ) وما خلق (  بكتاب يقولون عنه 

�أ�سح كتاب بعد كتاب �لله ،  بل يق�سم �لر�وي باأنه لن يتابعنا يف قولنا )وما خلق �لذكر 

و�لأنثى( ويريدها ) و�لذكر و�لأنثى ( ،  فهو �أمر يوؤكد �لبلبلة �لتي ي�سعى �لفقهاء حلفظها 

و��ستد�متها يف �لثقافة و�لفهم �لإ�سالمي . 

ننكر  �أم  بالبخاري  جاء  كما   ) و�لأنثى  و�لذكر   ( ونقول  م�سعود  �بن  بقر�ءة  �أفنقر�أ   

�لذكر  خلق  ومـــا   ( بالقـــر�آن  جاء  كما  ونقــر�أ   �لبخـــاري  كتــاب  بها  جـــاء  �لتـــي  نـــَة  �ل�سُّ

�أََون�ســّمى هذ� خالفًا    ، �لبخـــاري  �أم رو�ية  �لله  كتاب  ..؟؟!!..   وهل ن�سدق   ) و�لأنثى 

يف فرع �أم خالفًا يف �أم �لأ�سول ..؟؟!!.. وهل نقنع بتربير�ت �لفقهاء �مل�ستمدة ر�أ�ًسا من 

�إبلي�ص ،  فنقول باأن هذ� من �سدق �لبخاري يف نقل �لأحد�ث ،  و�أن �بن م�سعود رجع عن 

ن �لبخاري ذلك �لرجوع ..؟؟!!..  وملاذ�  قوله ،  و�إذ� كان رجع عن قوله .  .  فلماذ� مل يدوِّ

َن ما علم متامًا باأنه خطاأ ..؟؟!!..  دوَّ
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�بن  وقال  �لقر�آن  من  �ملعوذتني  باأن  ينكر  كان  م�سعود  �بن  �أن  من  �لبخاري  رو�ه  ما 

حنبل يف �سحيحه : �إن �بن م�سعود كان يحكهما من م�ساحفه ،  وتاأمل ما هو مدون من 

َثَنا  ...   َقاَل :  �َساأَلُْت �أَُبيَّ  �إفك على كتاب �لله ب�سحيح �لبخاري حديث رقم )4594( ) َحدَّ

َذَتنْيِ فقال : �َساأَلُْت َر�ُسوَل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فقال :  ِقيَل يِل َفُقْلُت ،  َفَنْحُن َنُقوُل َكَما  ْبَن َكْعٍب َعْن �مْلَُعوِّ

َقاَل َر�ُسوُل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص( .  يعني �أنهما لي�ستا من �لقر�آن . 

َبيَّ ْبَن َكْعٍب ُقْلُت :  لُْت �أُ َثَنا  ...   َقاَل : �َساأَ �سحيح �لبخاري .  .  حديث رقم )4595( : )َحدَّ

ذتني لي�ستا  َيا �أََبا �مْلُْنِذِر �إِنَّ �أََخاَك �ْبَن َم�ْسُعوٍد يقول َكَذ� َوَكَذ� - �ملق�سود بكذ� وكذ� : �أّن �ملعوِّ

من كتاِب �للِه تعاىل -  فقال �أَُبيٌّ : �َساأَلُْت َر�ُسوَل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  فقال يِل ِقيَل يِل َفُقْلُت  : َقاَل َفَنْحُن 

َنُقوُل َكَما َقاَل َر�ُسوُل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص( . 

�ْبَن  �إِنَّ   : َكْعٍب  ْبِن  َبيِّ  ِلأُ ُقْلُت  َقاَل    ... َثَنا   َحدَّ  (  )20244( .. حديث رقم  �أحمد  م�سند 

يِن �أَنَّ  َحِفِه ،  فقال : �أَ�ْسَهُد �أَنَّ َر�ُسوَل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص �أَْخرَبَ َذَتنْيِ يِف ُم�سْ َم�ْسُعوٍد َكاَن َل َيْكُتُب �مْلَُعوِّ

اَلم  - َقاَل َلُه ُقْل �أَُعوُذ ِبَربِّ �لَْفَلِق َفُقْلُتَها فقال : ُقْل �أَُعوُذ ِبَربِّ �لنَّا�ِص  يَل  -  َعَلْيِه �ل�سَّ ِجرْبِ

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ... ( .  َفُقْلُتَها َفَنْحُن َنُقوُل َما َقاَل �لنَّ

َثَنا  ...   َقاَل :  �أََمَرْتِني َعاِئ�َسُة �أَْن �أَْكُتَب  وب�سحيح م�سلم  .  .  حديث رقم )998( . . ) وَحدَّ

اَلِة �لُْو�ْسَطى  َلَو�ِت َو�ل�سَّ َحًفا َوَقاَلْت : �إَِذ� َبَلْغَت َهِذِه �ْلآَيَة َفاآِذينِّ َحاِفُظو� َعَلى �ل�سَّ َلَها ُم�سْ

ِر  اَلِة �لَْع�سْ �لُْو�ْسَطى َو�سَ اَلِة  َلَو�ِت َو�ل�سَّ َفاأَْمَلْت َعَليَّ َحاِفُظو� َعَلى �ل�سَّ �آَذْنُتَها  َبَلْغُتَها  ا  َفَلمَّ

َوُقوُمو� ِللَِّه َقاِنِتنَي َقاَلْت َعاِئ�َسُة : �َسِمْعُتَها ِمْن َر�ُسوِل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص( . 

و�إين لأ�ست�سهد �لقارئ كيف نر�سى �أن نقول باأن �لبخاري نقل �سحيحًا عن �بن م�سعود 

�أنه قال باأن �ملعوذتني لي�ستا من �لقر�آن ،  وننقل عن �سحيح م�سلم �أن �ل�سيدة عائ�سة �سمعت 

من ر�سول �لله �أنه �أ�ساف كلمة )�سالة �لع�سر( غري �ملوجودة مب�ساحفنا و�أن �سورة �لليل 

بها كلمات ز�ئدة ،  وغري ذلك من �لإفك ..؟؟!!..  فماذ� يريد هذ� �لفقه �أن يفعل بنا ..؟؟!!..  

�أي�سككنا يف كتاب ربنا ،  �أمل يولد �لبخاري وم�سلم بعد موت بن م�سعود و�ل�سيدة عائ�سة ،  

فلماذ� ينقلون ما تت�سو�ص به �لأدمغة ، ويتنافر مع كتاب �لله ويقولون باأنه حديث �سحيح 

و�أمانة علمية ..؟؟!!.. ،  و�إذ� كان �أمانة علمية فلماذ� مل يدون �لبخاري باأن �بن م�سعود رجع 

عن قوله ،  �أو تر�ه يذكر �لباطل و�لعاطل ..؟؟!!..  ويزعم باأن كله �سحيح ،  هل �سنقيم لكل 

ن�سخة من ن�سخ �لبخاري �سيخًا تكون مهمته تربير �سقطات �لبخاري  ..؟؟!!..   
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و�إليكم بع�ص مما كتبه �ل�سيخ �لعامل �جلليل / حممد �لغز�يل ) يرحمه �لله ( يف كتابه 

» تر�ثنا �لفكري يف ميز�ن �ل�سرع و�لعقل « وذلك ب�سفحة147 و�لكتاب متوفر بالأ�سو�ق 

يف كل �ملكتبات وتطبعه د�ر �ل�سروق .  و�إليكم ما يهمني �إطالعكم عليه : 

يقـــول �لــ�سيخ : ) ومن �ملرويات �ل�سخيفة �أن يجازف �سخ�ص باإثبات �آثار مت�ص �لقر�آن 

�لكـرمي ،  بل �إين �أعـد ذلك من �ل�سـفه �ملنكـور  ... ) ير�عى باأن هـذ� عن �لبخاري ( . 

�أنكر  �أنه  م�سعود  �بن  �إىل  ين�سب  �أن  �مل�سحك  من  �ألي�ص   (  : �لغز�يل  �ل�سيخ  ويقول 

كون �ملعوذتني من �لقر�آن �لكرمي ..؟؟!!..  �أتبلغ �حلفاوة باملرويات �لتافهة هذ� �حلد من 

�خل�سا�سة ..؟؟!!..( . . ) �ملرويات �لتافهة هي ما دونه �لبخاري ب�سحيحه( . 

ويقول �ل�سيخ : ) �أحيانا يخيل �إيل �أن �أ�سحاب �مل�ساند جمعوها �أوًل م�سود�ت ت�سـم 

كل ما قيـل على �أن ميحـو� منها بعد ذلـك �لأ�سـاطري ،  ثم ماتو� قبل �أن يتمو� �أعمالهم ( . 

 ومن �أمثلة ذلك �لإفك ما جاء يف �مل�سند  ج6 �ص269 عن عائ�سة ر�سي �لله عنها ،  قالت: 

،  فلما  �آية �لرجـم و�لر�سعات �لع�سر ،  فكانت يف ورقة حتت �سرير يف بيتي  �أنزلت  لقد 

��سـتكى ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ،  ت�ساغلنا باأمـره ،  ودخلت دويبة لنا - تعني �ساة - فاأكلتها . 

قال �لغماري :  هذ� �أثر �ساذ منكر ،  �سديد �لنكارة ،  لأن ن�سخ �لتالوة حمال ،  كما بينته 

يف جزء ذوق �حلالوة . 

ثـــم من �ملنـــكر �لـــذي ل يعــقل �أن تدخل �ساة �لبيت وتاأكل ورقة فيها قرء�ن ول يعلم 

�أحد ،  هذ� من �لباطل �ملردود قطًعا ،  ولو جوزنا �أن تاأكل �ساه ورقة فيها قرء�ن من�سوخ 

�أن تاأكل ورقة فيها قرء�ن غري من�سوخ ،  فرتتفع �لثقة  على ر�أي من يجيز �لن�سخ جلاز 

بالقر�آن كله  ...   �إلخ( . �نتهى ر�أي �ل�سيخ �لغز�يل . 

يقول  َعبَّا�ٍص  �ْبَن  �َسِمْعُت   ... َثِني  )َحدَّ  )5957( رقم  حديث   .  . �لبخاري  وب�سحيح 

اَلأُ  �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يقول  : َلْو �أَنَّ ِلْبِن �آَدَم ِمْثَل َو�ٍد َماًل َلأََحبَّ �أَنَّ َلُه �إَِلْيِه ِمْثَلُه َوَل مَيْ

�ُب َوَيُتوُب �للَُّه َعَلى َمْن َتاَب  ...   َقاَل �ْبُن َعبَّا�ٍص : َفاَل �أَْدِري ِمَن �لقر�آن  َ َعنْيَ �ْبِن �آَدَم �إِلَّ �لرتُّ

 . ) ْنرَبِ َبرْيِ يقول َذِلَك َعَلى �مْلِ ُهَو �أَْم َل ،  َقاَل : َو�َسِمْعُت �ْبَن �لزُّ

 فهل بعد موت �بن عبا�ص يحكي لنا �لبخاري �أن �بن عبا�ص ل يعلم �إن كان ما يقول به 

�آية من كتاب �لله �أم ل  ..؟؟!!..   . 
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�إن هذ� نتيجة �لعتماد على �لأطفال �لذين دل�سو� بهم علينا وقالو� عنهم كبار �ل�سحابة 

بل وقالو� يف �بن عبا�ص �لذي تويف ر�سول �لله وهو �بن ع�سر �سنني باأنه حرب �لأمة ،  �أيكون 

حرب �لأمة بالعا�سرة من عمره ..؟؟!!..،  و�إذ� كان �بن عبا�ص ل يعلم �إن كان هذ� �لهر�ء من 

كتاب �لله �أم ل ،  �أفال يعلم �لبخاري �إن كان هذ� من كتاب �لله �أم ل ..؟؟!!..   وما �لذي يدفعه 

ليحوي �سحيحه هذ� ،  وهل هذ� هو �ل�سحيح �لذي �نتقاه من �ستمائة �ألف حديث ..؟؟!!..   

�أّن �بَن عّبا�ٍص و�بَن �لزبري وغرَيُهما ) كاأن�ص بن مالك كما  �أْن نت�سّوَر  وكيف ميكُننا 

ورد يف رو�ياٍت �أخرى يف �ل�سحاح ( يحفظون ن�سو�سًا ل يعلموَن �إن كانت من �لقر�آن 

�لكرمِي �أم ل  ..؟؟!!.. ؛  �أم هم يريدون �أن ي�سريو� �إلينا من طرف  خفي مبا يفرتونه من 

وجود من�سوخ بالقر�آن �أن�ساه �لله للنا�ص ومل ين�سهم  ...   لنا �لله يف �لعقل �لعربي . 

وعـــن �لقـــر�ء�ت  ... هـــل نر�سى حتريف قوله تعاىل : 

 2991 �لـــو�رد بالبخاري برقــم  )ونادو� يا مالك ليق�ص علينا ربك  ...  ( باحلديــــث 

فنقروؤها كما كتبت بالبخاري ) يا مال ( بــدًل مــن )يا مالك( ..؟؟!!..  

بني  خالف  ل  باأنه  ويقول  يت�سدق  من  جند    ،  ... �لقر�آن  مع  �لتعار�ص  هذ�  كل  ومع 

�حلديث �لنبوي و�لقر�آن ..؟؟!!.. 

وها هو �لبخاري يطعن يف كتاب �لله �ملوجود باأيدينا ويتهمه بالنق�ص فيما رو�ه من 

�حلديث رقم )6892(  ...  قال �بن عبا�ص :  فقدمنا �ملدينة فقال :  �إن �لله بعث حممًد� ملسو هيلع هللا ىلص 

باحلق و�أنزل عليه �لكتاب فكان فيما �أنزل �آية �لرجم  ...  ) ر�جع �سحيح �لبخاري باب ما 

ذكر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وح�ص على �تفاق �أهل �لعلم وما �جتمع عليه �حلرمان مكة و�ملدينة وما كان 

بها من م�ساهد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�ملهاجرين و�لأن�سار وم�سلى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�ملنرب و�لقرب( . 

�بن  عن  نقاًل  �لبخاري  بها  جاء  �لتـــي  �ملزعـــومـــة  �لرجـــم  �آيــــة  ذهبـــت  �أين  ترى  فيـا 

  ، �أم ق�سر �ل�سحابة يف جمعه    ، �لله  ر ر�سول �لله يف تدوين كتاب  �أق�سّ عبا�ص ..؟؟!!.. 

�أم ماذ� يريد �لبخاري �أن يقول للم�سلمني ولغري �مل�سلمني ..؟؟!!..  وهل يكون �لبخاري 

ا ولي�ص بكامل ،  هل مت �لعبث به رغم قول ربنا  �سادًقا وكتاب �لله �لذي بني �أيدينا ناق�سً

بحفظه ..؟؟!!.. وهل �سيحفظه مبا يقوله �لفقهاء من �أنها �آية من�سوخة ترتياًل لكنها ثابتة 

حكما ..؟؟!!.. �أت�سريون خلف هذ� �لهر�ء لت�سري بلبلة كتاب �لبخاري �أمرً� مقبوًل ..؟؟!!..  

�أل يعمل هذ� �لهر�ء على �لتقول على �لله باأحكام مل ينزل �لله بها من �سلطان . 
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وما �أورده �لبخاري بباب وما �أوتيتم من �لعلم �إل قلياًل باحلديث رقم )125( من تعديل 

على �ألفاظ �لآية 85 من �سورة �لإ�سر�ء حدثنا قي�ص  ... عبد �لله قال : بينا �أنا �أم�سي مع 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف خرب �ملدينة وهو يتوكاأ على ع�سيب معه فمر بنفر من �ليهود فقال بع�سهم 

لبع�ص �سلوه عن �لروح ،  وقال بع�سهم ل ت�ساألوه ل يجيء فيه ب�سيء تكرهونه فقــال 

�أبا �لقا�سم ما �لروح ..؟؟!!..  ف�سكت ،   بع�ســهم : لنــ�ساألنه ،  فقــام رجــل منهم فقال : يا 

فقلت : �إنه يوحى �إليه فقمت  ،  فلما �جنلى عنه قـــال : ) وي�ساألونك عن �لروح قل �لروح 

من �أمر ربي وما �أوتو� من �لعلم �إل قليالً ( قال �لأعم�ص هكذ� يف قر�ءتنا . 

�أنطيع �لبخاري و�لأعم�ص ونقول : ) وما �أوتو� من �لعلم �إل قلياًل ( ،  بدًل عن : ) وما 

�أوتيتم من �لعلم �إل قلياًل ( حتى يرتاح �لبخاريون �لذين يرجمون �جلميع بالكفر �أو ترك 

�ل�ُسّنة ،  �أم ننتظر �سيخ �ملربرين ليربر لنا تلك �ل�سقطات ..؟؟!!.. 

ومن عجيب ما تعر�ست له من �لبخاريني مــا �أورده �أحدهم بجريدة �ليوم �ل�سابع و�أنا 

�أن�سره للقارئ حتى يحكم على تلك �لفقاعات �لفقهية �لتي تتناثر من �أفو�ه �لرجال مثل 

)  ...   �لدكتور حممد �ملختار �ملهدي ع�سو جممع �لبحوث �لإ�سالمية ،  �أكد �أن �لهجمة 

هذه  و�أن    ، �لنا�ص  معتقد�ت  يف  توؤثر  لن  �لبخاري  �سحيح  لها  يتعر�ص  �لتى  �ل�سر�سة 

�حلملة معلوم متامًا �لهدف منها ،  وهى ت�سكيك �مل�سلمني فى معتقد�تهم ، و�أكد »�ملهدي « 

لليوم �ل�سابع �أنه لبد من �لتفرقة بني �لبخاري و�سحيح �لبخاري ،  ف�سحيح �لبخاري 

هو �أ�سح �لكتب بعد كتاب �لله . 

و�أ�ساف » �ملهدي « �أن �لبخاري كان له عدة كتب ،  وكانت عنده رو�يات كثرية �نتخب 

منها و�ختار حتى جمعت فى �سحيح �لبخاري ،  كما �أنه لو ُوَجِد هناك كتاب �آخر وفيه 

�أحاديث للبخاري فلي�ص معنى ذلك �أنها �سحيحة ،  فاأحاديث �لبخاري �ل�سحيحة كلها فى 

كتاب �سحيح �لبخاري . 

 من جانبه �أكد » �لدكتور حممد �ل�سحات �جلندى « ع�سو جممع �لبحوث �لإ�سالمية �أن 

َنة �ملطهرة  طعن �لبع�ص فى �سحيح �لبخاري �إنا هو دعوة ز�ئفة تاأتى فى �إطار �إنكار �ل�سُّ

َنة بعد �لقر�آن هما م�سدر� �لعقيدة و�ل�سريعة �لإ�سالمية ،  و�أ�ساف  على �لرغم من �أن �ل�سُّ

�أن �إجماع �لأمـة ��ستقر على �أن » �سحيح �لبخاري « من �أمهات كتب �ل�ُسّنة ،  وهذ� ما تو�تر 

عليه جمهور �ل�سلف �ل�سالح وتبعتهم بعد ذلك �أجيال �مل�سلمني ،  فال يجوز �لطعن يف هذ� 

�لإجماع ،  ف�سحيح �لبخاري يعد م�سدًر� ثالثًا بعد �لقر�آن و�ل�ُسّنة  . 
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�ملقد�سني  طابور  يف  ليكونو�  للنا�ص  ودفعهم  وم�سنوعاتهم  بالبخاريني  ر�أيكم  فما   

�أحياء    ) �لأمة  �إجماع   ( ي�سمى  ما  على  �أطعن  باأين  �لفم  مبلء  �أذكر  بل  ..؟؟!!..   لل�سفه 

و�أمو�تًا ،  ولي�سقط �لبخاري وكل كتب �ل�سحاح يف �سبيل �أن يبقى كتاب �لله ل متتد �إليه 

رو�يات �لعبث �ملدونة بالبخاري وغريه . 

وبالبخاري باب ) و�إذ قال مو�سى لفتاه ل �أبرح حتى �أبلغ جممع �لبحرين باحلديث 

رقم )4448(  ...   ) فقال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : وددنا �أن مو�سى كان �سرب حتى يق�ص �لله علينا 

�أمامهم ملك ياأخذ كل �سفينة  من خربهما قال �سعيد بن جبري فكان بن عبا�ص يقر�أ وكان 

�ساحلة غ�سبًا وكان يقر�أ و�أما �لغالم فكان كافًر� وكان �أبو�ه موؤمنني ( . 

موجودين  غري   ) �ساحًلا   ( وكلمة   ) كافًر�  فكان   ( تعبري  باأن  علمًا  �لقارئ  ر�أي  فما   

بامل�سحف �ملتد�ول بيننا ول يف �أي قر�ءة من �لقر�ء�ت .  ء�أكون �أنا من يريد بالإ�سالم 

�سًر� �أم كتاب �لبخاري ومن يت�سيع له مهما كان �سيته ..؟؟!!..

�لت�سادم  بفنون  �ملعجزة  �ملقد�ص  �ل�سحيح  كتابهم  وهو    ، �أي�سًا  م�سلم  وب�سحيح 

،  حيث ورد بباب �لتحرمي بخم�ص ر�سعات  ،  حيث يطعن عليه بالنق�ص  �لله  مع كتاب 

باحلديث رقم  )1452( حدثنا يحيى بن يحيى قال قر�أت على مالك عن عبد �لله بن �أبي 

�لقر�آن ع�سر ر�سعات معلومات  �أنزل من  : كان فيما  �أنها قالت  بكر عن عمرة عن عائ�سة 

ُيحِرمَن ثم ن�سخن بخم�ص معلومات فتويف ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص وهن فيما يقر�أ من �لقر�آن . 

فاأين ذهبت تلك �لآية طاملا �أن �لر�سول تويف وهي مما يقر�أ من �لقر�آن ،  �أم �أن هناك 

ن�سخهم �ملزعوم �لذي ��ستمر بعد وفاة �لر�سول ..؟؟!!..  �ألي�ص هذ� ت�سكيكا يف �سحة ما 

باأيدينا من كتاب �لله ..؟؟!!..  

يقول  حيث  م�سلم   �سحيح  ي�سمى  مبا  مدون  هو  ما  وبني  �لقر�آن  بني  �لفرق  ور�جع 

تعاىل :

وُهْم  يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم �أَْن َترَبُّ  ﴿ ل َيْنَهاُكُم �للَُّه َعِن �لَِّذيَن مَلْ ُيَقاِتلُوُكْم يِف �لدِّ

يِن  ا َيْنَهاُكُم �للَُّه َعِن �لَِّذيَن َقاَتلُوُكْم يِف �لدِّ َ ِطنَي )8( �إِنَّ نَّ �للََّه ُيِحبُّ �مْلُْق�سِ ُطو� �إَِلْيِهْم �إِ َوُتْق�سِ

ُهُم  َفاأُوَلِئَك  َيَتَولَُّهْم  َوَمْن  َتَولَّْوُهْم  ْن  �أَ �إِْخَر�ِجُكْم  َعَلى  َوَظاَهُرو�  ِدَياِرُكْم  ِمْن  َو�أَْخَرُجوُكْم 

امِلُوَن ﴾                                                                              ) �ملمتحنة : 8 - 9 (  �لظَّ



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-198-

َثَنا  ...  َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة �أَنَّ  لكن يروي �سحيح م�سلم باحلديث رقم : )4030( : ) َحدَّ

اَلِم ،  َفاإَِذ� َلِقيُتْم �أََحَدُهْم يِف َطِريٍق  اَرى ِبال�سَّ َر�ُسوَل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َل َتْبَدُءو� �لَْيُهوَد َوَل �لنَّ�سَ

َيِقِه  ...  ( .  وُه �إِىَل �أَ�سْ َطرُّ َفا�سْ

 .  .  فتاأمل �لفاِرُق بني دللِت �لتلفيق على ِل�ساِن �لر�سوِل ملسو هيلع هللا ىلص �لذي كان ُخلُُقه �لقر�آن 

و�لإح�سان  و�لرّب  �ملحّبة  ثقافِة  ن�سِر  �إىل  تدعو�ن  �للتني  �لكرميتني  �لآيتني  دللِت  وبني 

بني �أبناِء �ملُجتمع ..؟؟!!.. ،  ثم تر�هم يتنطعون ويقولون باأنه ل يوجد فرق بني �لقر�آن 

و�حلديث ،  و�أن كل ما ورد بال�سحاح �سحيح..؟؟!!.. 

ومما �أورده �سحيح م�سلم حديث رقم )2789( باب �بتد�ء �خللق وخلق �آدم - عليه 

�ل�سالم - يقول فيه حدثني ...  عن �أبي هريرة قال �أخذ ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص بيدي فقال : خلق 

�لله - عز وجل - �لرتبة يوم �ل�سبت ،  وخلق فيها �جلبال يوم �لأحد ، وخلق �ل�سجر يوم 

�لثنني ، وخلق �ملكروه يوم �لثالثاء ،  وخلق �لنور يوم �لأربعاء ، وبث فيها �لدو�ب يوم 

�خلمي�ص ، وخلق �آدم - عليه �ل�سالم - بعد �لع�سر من يوم �جلمعة يف �آخر �خللق يف �آخر 

�ساعة من �ساعات �جلمعة فيما بني �لع�سر �إىل �لليل ( ...  مبا يعني �سبعة �أيام كاملة ،  

وعدها و�حدً� تلو �لآخر . 

بينــما يقــول �للــه بالقر�آن يف �سبعة مو��سع ب�سبع �آيات �أذكر منها قـوله تعاىل :

َنا ِمن لُُّغوٍب ﴾ ) ق 38 (  اٍم َوَما َم�سَّ ِة �أَيَّ تَّ َماَو�ِت َو�ْلأَْر�َص َوَما َبْيَنُهَما يِف �سِ  ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا �ل�سَّ

  فاأين رجال �لعلم من هذ� �لتناق�ص ،  �أََوَخَلق �لله �ل�سماو�ت و�لأر�ص وما بينهما يف 

�ستة �أيام كما يقول �لله �أم �سبعة �أيام كما يقول �ملزورون على �لنبي با�سم حديث �سحيح 

و�إذ�    ، �ملتخ�س�سون  �لعلماء  �إل  طال�سمها  فك  ي�ستطيع  ل  �لتي  �لبالهة  نفهم  ل  �أننا  �أم 

كانو� يفهمـــون �أليــ�ص مـــن م�سئولية �لعلماء تو�سيح ما يفهمونه لنا حتى نفهم ول نكون 

مفكرين ..؟؟!!.. ،  وقد يحدونا �لعمل ل�ستئ�سال �ملخ باعتباره ز�ئدة دودية ملتهبة . 

وقولهم بفقر ر�سول �لله و�أنه مات ودرعه مرهونة لدى يهودي بينما كتاب �للــه يـــقرر 

) ووجدك عائال فاأغنى (  ومات ملسو هيلع هللا ىلص غنيًا بن�ص كتاب �لله ،  فهل يجوز �أن ميوت ر�سول 

�للـــه مديونًا ليهـــودي وهـــو ميلك حـــديقة تـــدر عليه دخاًل ،  وملاذ� لـــم يرهن درعه لدى 

..؟؟!!..    �ليهودي  لدى  �لدرع  ماز�ل  �أم  ..؟؟!!..   �لرهن  فك  �لذي  ومن    ، ..؟؟!!..  م�سلم 

�سننتظر تربير�ت �ملربرين . 
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وحيث قال �لله تعاىل  : 

يُت َلُكُم �لإ�سالم ِدينًا َفَمِن  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ مْتَ ﴿  ...  �لَْيْوَم �أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو�أَ

ٍة َغرْيَ ُمَتَجاِنٍف لإِْثٍم َفاإِنَّ �للََّه َغُفوٌر َرِحيٌم ﴾                                )�ملائدة:3(  َم�سَ ُطرَّ يِف خَمْ ��سْ

) ووجدك   : تعاىل  لقوله  منك  ت�سديقاً  �لله  ر�سول  بغنى  تعتقد  �أن  �لدين  كمال  فمن   

عائاًل  فاأغنى ( ،  ول تتخذ معتقدً� بفقره �أو بغنى نف�سه لتنكر �لآية وتنكر غنى ر�سول �لله 

وت�سيق �إطالق �لآية ومنطلقها . 

 فمن متام �لإميان �أن تعتقد وتوؤمن باأنه ملسو هيلع هللا ىلص كان غنًيا مبعنى �لغنى �لفعلي ،  ولي�ص 

�لقر�آنية مل�سلحة  ملسو هيلع هللا ىلص ينكرون �حلقيقة  �لقائلني بفقره  �أن  ،  مبا يعنى  غنًيا غنى ن�سبًيا 

رو�يات ب�سرية . 

وقولهم بن�سخ حكم �جللد �ملوجود بالقر�آن ورفعه عن �لزناة �ملح�سنني و�ملح�سنات ، 

و��ستبد�له بحد �لّرجم �ملوجود عند �ليهود ، و�لذي ن�سبوه زورً� لر�سول �لله ك�سّنة نبوية 

ا يف هذ� �ملوؤلف  نا�سخة لكتاب �لله وفق فقههم �ملختل . . . ) �أفردنا لهذ� �لأمر مو�سًعا خا�سً

فيتم �لرجوع �إليه ( . 

بها  �لنا�ص م�ستم�سكون  بينما  �لدين  �أ�سول  �لتي تهدم  �لرو�يات  وغري ذلك كثري من 

كثو�بت �أ�سّد من مت�سكهم بالقر�آن . 

ومن �أعاظم �لإفك ما رو�ه �لبخاري وم�سلم ،  و�أورده �لنووي يف كتابه �ل�سهري )�سرح 

�لأربعني �لنووية (  من �أن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص قال :- ) �أُمِرَت �أن �أقاتل �لنَّا�ص حتى ي�سهدو� 

الة ،  ويوؤتو� �لزكاة ،  فاإن فعلو�  �أن ل �إله �إل �لله و�أن حممًد� ر�سول �لله ،  ويقيمو� �ل�سَّ

ُمو� منى دماءهم و�أمو�لهم �إل بحق �لإ�سالم وح�سابهم على �لله( .  ذلك َع�سِ

روى �أحمـد بن حنبـــل �حلديث رقم )5409( فى كتاب �ســند �ملكرثين من �ل�سحابة :

اُن ْبُن  َثَنا َح�سَّ ْحَمِن ْبُن َثاِبِت ْبِن َثْوَباَن ، َحدَّ َثَنا َعْبُد �لرَّ ِر ، َحدَّ َثَنا �أَُبو �لنَّ�سْ 5409 َحدَّ

يِّ ، َعِن �ْبِن ُعَمَر َقاَل : َقاَل َر�ُسوُل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص : ) ... ُبِعْثُت َبنْيَ  َر�سِ َة َعْن �أَِبي ُمِنيٍب �جْلُ َعِطيَّ

ي  َت ِظلِّ ُرحْمِ ِرْزِقي حَتْ َوُجِعَل  َلُه  َوْحــَدُه ل �َسِريَك  �للَُّه  ُيْعَبَد  ْيِف َحتَّى  ِبال�سَّ ــاَعِة  َيَدِي �ل�سَّ

َه ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم  ( .. ، �نفرد به فالذي  َغاُر َعَلى َمْن َخاَلَف �أَْمِري َوَمْن َت�َسبَّ لُّ َو�ل�سَّ َوُجِعَل �لذُّ

،  ول ميكن  �إل زعيم ع�سابة  ، وُجعل رزقه حتت ظل رحمه ل يكون  �لله بال�سيف  بعثه 

لر�سول بعثه �لله رحمة للعاملني لأن يقول هذ� �لهر�ء . 



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-200-

و�سو�ء و�فقني �أحد على تزوير هذه �لأحاديث عن ر�سول �لله �أم ل ،  وبخا�سة حديث �لنووي 

ف�سرح �لنووي له يعد من كربى م�سائب فقه وفكر �لزمن �لقدمي ،  فقد �نتهى �ل�سيخ  ) �لإمام(  �إىل 

الة ومانع �لزكاة ،  لكن ل يقاتل تارك �ل�سوم ول �حلج  ) وذلك وفق فقهه يف  وجوب قتل تارك �ل�سَّ

ره  �سرح �حلديث( ،  و�ساأ�ستعري �ألفاظه ليعلم �لقارئ �ل�سورة �لفقهية و�لفكر �لقدمي ومدى حتجُّ

،  حيث قال )�لإمام �لنووي ( : ) فمن حق �لإ�سالم فعل �لو�جبات فمن َتَرَك �لو�جبات جاز قتله 

ائل ، ومانع �لزكاة ، و�ملمتنع من بذل �ملاء للم�سطر ، و�لبهيمة  اع �لطريق ، و�ل�سَّ كالبغاة ، وقطَّ

�ملحرتمة ، و�جلاين ، و�ملمتنع من ق�ساء �لدين مع �لقدرة ، و�لز�ين �ملح�سن ، وتارك �جلمعة 

 . 
)1(

و�لو�سوء ،  ففي كل �لأحو�ل يباح قتله وقتاله (

د لنا �أ�سباب �إباحة قتل �لنا�ص ،  فاإن يل تعليًقا على قوله  وبعد �أن بنيَّ لنا  ) �لإمام ( وعدَّ

وفكره ) رحمه �لله ( وهو :-  يا ليته مل يقم ب�سرح �أي حديث لأن توجهاته نووية ُتهلك 

�حلرث و�لن�سـل ،  و�لله ل يحب �لف�سـاد ،  ويا ليت بنك في�سل مل ين�سر هذ� �لهر�ء �لذي 

ه .   يح�سبونه علي دين �لإ�سـالم ،  وذلك لتناق�ص قرء�نه مع �لتعاليم �ملن�سوبة زوًر� لنبيِّ

وبفقه �لغلظة و�نعد�م �لرحمة جتدهم ين�سبون لر�سول �لله رو�ياٍت ي�سمونها �سحيحة 

بينما هي تخالف كتاب �لله �لذي  يقول تعاىل فيه : 

ُة �لَْباِلَغُة َفَلْو �َساء َلَهَد�ُكْم �أَْجَمِعنَي ﴾                          ) �لأنعام 149 (  جَّ ﴿ ُقْل َفِلّلِه �حْلُ

ا�َص  َك لآَمَن َمن يِف �لأَْر�ِص ُكلُُّهْم َجِميعًا �أََفاأَنَت ُتْكِرُه �لنَّ  ويقول �سبحانه : ﴿ َوَلْو �َساء َربُّ

َحتَّى َيُكوُنوْ� ُموؤِْمِننَي ﴾                                                                     ) يون�ص99 (   

�مل�ساجد  كتاب  ماجة  �بن  وب�سنن    ، �ل�سالة  كتاب  د�وود  �أبي  ب�سنن   عندهم   بينما   

و�جلماعات ،  حتت باب �لتغليظ يف �لتخلف عن �سالة �جلماعة ،  ومب�سند �أحمد ،  م�سند 

وي�سلون  جماعة  يف  بامل�سجد  ي�سلون  ل  �لذين  حرق  يبيح  حديثًا   جتد    ، م�سعود  �بن 

�ل�سالة يف بيوتهم  ...   �أي حرق �لبيت مبن فيه حيث ذكرت كتب �ل�سحاح : 

) حدثنا عثمان بن �أبي �سيبة ،  عن �أبي هريرة قال : قال ر�سول �لّله ملسو هيلع هللا ىلص: » لقد هممت 

�أن �آمر بال�سالة فتقام ، ثّم �آُمر رجاًل في�سّلي بالنَّا�ص ،  ثمَّ �أنطلق معي برجاٍل معهم حزٌم من 

ار ( .   ق عليهم بيوتهم بالنَّ حطٍب �إىل قوٍم ل ي�سهدون �ل�سالة ،  فاأحرِّ

فهل هذه هي �لرحمة �لتي يطنطنون بها و�حلكمة �لتي يرفعون عقريتهم بها  ..؟؟!!..   

ا خمالفًا لقوله تعاىل عن ر�سوله �أنه ) باملوؤمنني رءوف رحيم ( .  �ألي�ص هذ� �أي�سً

)1( �ملرجع �سرح �لأربعني �لنووية - �حلديث �لثامن - �ص41 و42 ،  طبعة بنك في�سل �لإ�سالمي �مل�سري ،  عام1987 . 
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 فاأين �لرحمة يف حرق �لبيوت على من فيها للتخلف عن �سالة �جلماعة ..؟؟!!.. �أمل 

�أذكر لكم باأن �لفقهاء �أن�ساأو� دينًا مو�زيًا لـــديــن �ســيدنا حممد لكنه ل يلتقي معه �أبًد� .  

ذنب  وما  ..؟؟!!..   فيها  من  على  �لبيوت  حلرق  ليتفرغ  �ل�سالة  �لنبي  �سيرتك  وهل 

�لأطفال و�ملر�سى �ملوجودين بالبيوت ..؟؟!!..  وهل ي�سح  �أن يكون هذ� �أ�سلوبًا تهديديًا 

�أم �أنه �أ�سلوبًا �إرهابيًا ..؟؟!!.. 

وقولهم يف حديث عندهم بجو�ز �أن ُتر�سع �ملر�أة �لرجل �لكبري �ملَُحّرم عليها  ليكون 

  . 
)1(

غري حمرمًا بل مل ي�ستح �أحد حني قالو� �أن �ل�سيدة عائ�سة كانت تاأمر بذلك

َنة �لذي دخل بيوت كثري من �أهل �لإ�سالم  وقد كتب �أحد �أ�سهر �لفقهاء كتاًبا يدعى فقه �ل�سُّ

  ، �أي �مر�أة لأي رجل كبري لي�سري �بنا لها من �لر�ساعة   �إر�ساع  وبه باب يحوى جو�ز 

�سّنة حممودة وذلك رغم رف�ص  للكبار  �لأنثى  �إن ر�ساعة  يقول  �ملوؤلف  ل�سان حال  وكاأن 

�لأئمة �لأربعة لهذ� �حلديث  ،  وما ذلك �إّل من نتاج ��ستمر�ر طبع هذه �لكتب على ما هي 

عليه دون ت�سويب �أو مر�جعة . 

بل لقد ذكر ذلك �لفقيه �ل�سهري بكتابه ما يلي : ) و�ملختار من هذين �لقولني ما حققه 

�بن �لقيم �لذي قال : �إن حديث �سهلة لي�ص مبن�سوخ ، ول خم�سو�ص ، ول عام يف حق كل 

و�حد ،  �إنا هو رخ�سة للحاجة ،  ملن ل ي�ستغني عن دخوله على �ملر�أة ،  وي�سق �حتجابها 

عنه .  . ( ،  فهل هذ� فقه ..؟؟!!..  �أميكن �أن ن�سمي فكر هوؤلء فقًها ..؟؟!!.. ،  بينما هم 

يدعون للرذيلة ،  مّرة باأن يقولو� باأن مدة حمل �لن�ساء �أربع �سنو�ت ،  ومرة باأن يقولو� 

باأن ر�ساع �لكبري رخ�سة عند �حلاجة ..؟؟!!..  �ألي�ص بهذه �لأمة عقول تعي .  

َثَنا  ...   َقاَل : َقاَل َر�ُسوُل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  وب�سحيح م�سلم  .  .  حديث رقم : )4969( : )َحدَّ

ا َفيقول َهَذ�  َر�ِنيًّ �أَْو َن�سْ ا  �إِىَل ُكلِّ ُم�ْسِلٍم َيُهوِديًّ َدَفَع �للَُّه - َعزَّ َوَجلَّ -  َيْوُم �لِْقَياَمِة  َكاَن  �إَِذ� 

اِر( .  ِفَكاُكَك ِمْن �لنَّ

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل :  َثَنا ... َعْن �لنَّ و�أي�سا ب�سحيح م�سلم  .  .  حديث رقم : )4971( :) َحدَّ

ُعَها َعَلى  َباِل َفَيْغِفُرَها �للَُّه َلُهْم َوَي�سَ َيِجيُء َيْوَم �لِْقَياَمِة َنا�ٌص ِمْن �مْلُ�ْسِلِمنَي ِبُذُنوٍب �أَْمَثاِل �جْلِ

اَرى  ...  ( .  �لَْيُهوِد َو�لنَّ�سَ

)1( ر�جع �سحيح م�سلم باب �لر�ساع ح رقم2636 و2637 و2638 و2640 . 
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ناهيك عن بع�ص �لعتقاد�ت �لعجيبة �مل�ستمدة من كتب �ل�سحاح و�لتي ُتخالف كتاب 

�لله من وجود �أحاديث يعتقدون فيها �أن �لله جتّلى على �جلبل بعقلة من �أنلة �إ�سبعه ،  

 . 
)1(

فن�سبو� لله �لتجلي �ملادى

  ، . .  وقال بع�ص فقهائهم 
)2(

و�أن �لنار ل تنزوي ول تكتف �إل �إذ� و�سع �لله قدمه فيها

 ، . .  و�إن لله �أ�سابع وعددها 
)3(

�إن هذ� لإذلل جهنم ،  وقالو� باأن �لله يتنكر يف �سور عديدة

 . 
)4(

خم�سة

و�أ�ساءو� �إىل �لأنبياء بزعم �أنهم جميًعا كذبو� �إل ر�سول �لله حممًد� ملسو هيلع هللا ىلص ،  و�أن �سليمان 

عليه �ل�سالم كان مزو�جًا يروى مغامر�ته �لن�سائية على من معه ويق�سم بالله �أنه �سيطوف 

على مائة �مر�أة يف ليله و�حدة . 

 و�أن نبي �لله حممًد� كان ينظر �إىل �لن�ساء �لأجنبيات فيعجبنه فياأتي �إحدى ن�سائه  

متخياًل نكاح �لجنبية �لتى �أعجب بها ...  وغريها من �لتهامات �لو�سيعة كقتل �لأ�سرى 

كان  مهما  رجل  باأي  للت�سهري  يكفي  ذلك  كّل    ، ن�سائهم  و��ستحالل  �لأيدي  مكتوفو  وهم 

ن�سدقها  ل  عندهم ونحن  بال�سحاح  ي�سمى  فيما  لأنها وردت    ، ��ستحّبوها  لكنهم  قدره  

�لله  باأّن  ونوؤمن   -   ،   )  4 )�لقلم    ﴾ َعِظيٍم  ُخلٍُق  َلَعلى  َك  َو�إِنَّ  ﴿  : تعاىل  قوله  ن�سدق  لأننا 

َطَفى �آَدَم َوُنوًحا َو�آَل �إِْبَر�ِهيَم  ��سطفى �لر�سل و�لأنبياء على �سائر �خللق  ﴿  �إِنَّ �لّلَه ��سْ

َو�آَل ِعْمَر�َن َعَلى �لَْعامَلِنَي ﴾  ) �آل عمر�ن33 (  ،  و�أن �لله هد�هم و�أمر �لّنا�ص بالإقتد�ء بهم .  

ون�سّدق يف �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه كان يطعم �لأ�سرى ويح�سن �إليهم لقوله تعاىل : 

رًي� ﴾                           ) �لإن�سان: 8 (   ِه ِم�ْسِكينًا َوَيِتيمًا َو�أَ�سِ َعاَم َعَلى ُحبِّ ﴿ َوُيْطِعُموَن �لطَّ

 و�عتقدو� �أن �لنبي كان ميّيز �لرجال على �لإناث  ،  كما يعتقدون باأّن �لرب�ص ��سرتك 

 .  .  ،  وهم يرون �أن �ل�سيطان عّلم �أبا هريرة 
)5(

مع �لكفار يف �إحر�ق �إبر�هيم عليه �ل�سالم

ف�سل �آية �لكر�سي  ،  وقالو� باأنه عّلم معاذ بن جبل ،  وقالو� باأنه عّلم �أبا بريدة ،  و�أبا 

 . 
)6(

�أيوب �لأن�سارى ،  و�أبا �أ�سيد �ل�ساعدي ،  وزيد بن ثابت

)1( م�سند �أحمد 12701 و12766و11851 ،  و�سنن �لرتمذي .  . �لخ . 

)2( �لبخاري 7449 و7384 و6661 ،  وم�سلم 2846 وغريه . 

)3( �لبخاري 4581 ،  م�سلم 229 . 

)4( رو�ه �لبخاري وم�سلم و�بن حجر . 

)5( �لبخارى3359 �بن ماجه3231 �بن حبان 5631 . 

)6( ر�جع �لبخاري وم�ستدرك �حلاكم وغريهما كثري . 
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وقال �لبخاري �إن �لدخان �ملبني �لو�رد ذكره بكتاب �لله خيال حدث لقري�ص ،  وقال 

عفريتا  �أم�سك  �لر�سول  باأّن  وزعمو�    ، �ل�ساعة  تقوم  �أن  قبل  و�سياأتي  حقيقي  �إنه  م�سلم 

 .  .  ،  وقال م�سلم 
)2(

 .  .  ،  وقالو� باأن �أبا هريرة هو �لذي �أم�سك �لعفريت
)1(

وتفّلت منه

وغريه �إن �ملوؤمنني �سيموتون قبل يوم �لقيامة ،  بينما يقول تعاىل )ل تاأتيكم �إل بغتة( 

فلمن يقول تعاىل )ل تاأتيكم( ..؟؟!!.. 

  ، �ل�ساعة  قيام  يوم  �إىل  ويكون  كائن  هو  مبا  �ل�سحابة  �أخرب  �لله  ر�سول  باأن  وقالو� 

)�لبخاري3192 م�سلم23/2891( ،  بينما يقول تعاىل : 

رْيِ 
ُت ِمَن �خْلَ � �إِلَّ َما �َساء �لّلُه َوَلْو ُكنُت �أَْعَلُم �لَْغْيَب َل�ْسَتْكرَثْ رًّ ي َنْفًعا َوَل �سَ ﴿ ُقل لَّ �أَْمِلُك ِلَنْف�سِ

رٌي لَِّقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن  ﴾  ) �لأعر�ف188 ( ،  كذ� قوله تعاىل :  وُء �إِْن �أََناْ �إِلَّ َنِذيٌر َوَب�سِ ِنَي �ل�سُّ َوَما َم�سَّ

ِبُع �إِلَّ َما  ﴿  ُقل لَّ �أَُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَز�آِئُن �لّلِه َول �أَْعَلُم �لَْغْيَب َول �أَُقوُل َلُكْم �إِينِّ َمَلٌك �إِْن �أَتَّ

ُروَن ﴾ ) �لأنعام 50 (   رُي �أََفاَل َتَتَفكَّ ُيوَحى �إِيَلَّ ُقْل َهْل َي�ْسَتِوي �لأَْعَمى َو�لَْب�سِ

وهم يعتقدون باأن �لقرود �أقامت حد �لرجم على قردة وقرد زنيا ، ) �لبخاري3849( 

بنى  على  بالرجم  ويعتقدون    ، �لأمانة  حملو�  �لذين  �ملكّلفني  من  لي�ست  �لقرود  �أّن  رغم 

�لإن�ص رغم �سورة �لن�ساء )�آية25( �لتي تبنّي عدم وجود رجم . 

يف  �ملزعومة  �لّرحمة  هذه  على  حُتافظ  زمـــاننا  يف  �لفقهيـــة  جمامعــنا  بــال  فمــا   

عند  �لله  لر�سول  �ملن�سوبة  �ملرويات  عدد  يبلغ  �أن  �لرحمة  من  فهل    ، ..؟؟!!..  �لختالف 

4701 رو�ية ..؟؟!!..  كما �أنه على وجه �آخر من  َنة يف م�سائل �ل�سالة وحدها  �أهل �ل�سُّ

وجوه �لإح�ساء فقد بلغت �لرو�يات عن �ل�سالة يف كتب ) �ملوطاأ / �لبخاري / م�سلم / 

حة ،  وذ�ك يقول  �أبي د�وود/�لن�سائي ( 1140 رو�ية عن �ل�سالة فقط ،  فهذ� يقول بال�سّ

عف يف ذ�ت �مل�ساألة .  بال�سّ

�إبر�هيم ز�د  فاأورد �بن حجر بكتاب » �جلنائز « باحلديث رقم )1316( قوله : ملا تويف 

�لإ�سماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن �سعبة ب�سنده ،  عن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص وله �أي�سًا من 

طريق معاذ ،  عن �سعبة ب�سنده عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص حني تويف �بنه �إبر�هيم قوله : ) �إن له ُمر�سًعا 

يف �جلنة( ، فهل �ملر�سعة باجلنة لكي يكرب وي�سري رجاًل ميكنه �لعتماد على نف�سه ..؟؟!!..

َنة �لقولية وطعنها يف �لقر�آن و�لت�سوي�ص عليه ..؟؟!!..   �أميكن مل�سلم غيور  فما ر�أيكم بال�سُّ

وخمل�ص لدينـه �أن يت�سامح يف هذ� ..؟؟!!.. علمًا باأن ما ذكرته لكم جمرد عينة من ف�سـاد تلك 

�لكتب �مل�سماة بكتب �ل�سحاح وعلى ر�أ�سها �لبخـاري ،  �أل قد  بلغت ..؟؟!!..   �للهم فا�سهد . 

)1( �لبخاري 3298 ،  م�سلم 2233 . 

)2( �لبخاري 2187 . 
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مفهوم �ل�سحاح لقلب �لأهد�ف �لقر�آنية :

يقولون فيما �أدخلوه زوًر� بالرت�ث وين�سبونه لل�سادق �لأمني ملسو هيلع هللا ىلص : ) �إن �مليت ليعذب ببكاء 

بنا �لله على ما مل نفعله ومع  �أهله عليه( 1286 ،  1290 �لبخاري ،  927 ،  928 م�سلم ،  فهل ُيعذِّ

ْحمِن  كوننا �أمو�ًتا  ..؟؟!!..  فاأين هوؤلء وفكرهم عن �لله حني و�سف نف�سه فقال : ) ِب�ْسِم �للِه �لرَّ

ِحيِم (  ؛  و�أين هم من قوله تعاىل : ﴿ �أَلَّ َتِزُر َو�ِزَرٌة ِوْزَر �أُْخَرى ﴾                      ) �لنجم 38 (   �لرَّ

وهل ي�سع �لله ذنوب �مل�سلمني على كاهل �ليهود و�لن�سارى )�سحيح م�سلم 4971 ،  

م�سند �أحمد1866( �أل ميكن لله �أن يغفر �لذنوب مبحوها ..؟؟!!..  هل ل بد �أن ُتو�سع على 

�ليهود و�لن�سارى ..؟؟!!.. 

 ﴾ الِّنَي  َوَل �ل�سَّ َعَليِهْم  وِب  ﴿ ... َغرِي �ملَغ�سُ  : وهم يف�سرون قوله تعاىل يف �سورة �لفاحتة 

�سببًا  �أعلم  ول    ، �لن�سارى  هم  �ل�سالني  و�أن   ، �ليهود  هم  عليهم  �ملغ�سوب  �أن  ؛     )  7 �لفاحتة   (

و�ملنافقون  �لكفار  �ألي�ص    ، للن�سارى  الل  �ل�سَّ وتخ�سي�ص   ، �ليهود  على  �لغ�سب  لتخ�سي�ص 

مغ�سوًبا عليهم و�سالني ..؟؟!!..

يف  �لبخاري  �أجازه  �لذي  عكرمة  �أحاديث  م�سلم  �لإمام  ��ستبعد  �ملزعوم  �لرّدة  حد  وعن 

حديث من بدل دينه فاقتلوه وهي �سبهة كان يجب �أن يتوقف عندها �لبخاري ،  و�لله مل ُيَرّتب 

عقوبة على �ملرتدين ،  وقد �رتد على عهد ر�سول �لله كثريون فلم يقتلهم لقوله تعاىل :

َكاِفٌر  َوُهَو  َفَيُمْت  ِديِنِه  ِمنُكْم َعن  َيْرَتِدْد  ِفيِه ... َوَمن  ِقَتاٍل  َر�ِم  ْهِر �حْلَ �ل�سَّ َعِن  لُوَنَك  َي�ْساأَ  ﴿  

اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ﴾                              َحاُب �لنَّ ْنَيا َو�لآِخَرِة َو�أُْوَلـِئَك �أَ�سْ َفاأُْوَلـِئَك َحِبَطْت �أَْعَمالُُهْم يِف �لدُّ

)  �لبقرة 217 ( 

ويقول - �سبحانه - ب�سورة �آل عمر�ن :

َناُت  �ُسوَل َحقٌّ َوَجاءُهُم �لَْبيِّ  ﴿ َكْيَف َيْهِدي �لّلُه َقْومًا َكَفُروْ� َبْعَد �إِمَياِنِهْم َو�َسِهُدوْ� �أَنَّ �لرَّ

ا�ِص  امِلِنَي )86( �أُْوَلـِئَك َجَز�آوؤُُهْم �أَنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة �لّلِه َو�مْلاَلآِئَكِة َو�لنَّ َو�لّلُه َل َيْهِدي �لَْقْوَم �لظَّ

ُف َعْنُهُم �لَْعَذ�ُب َوَل ُهْم ُينَظُروَن )88(  �إِلَّ �لَِّذيَن َتاُبوْ�  �أَْجَمِعنَي )87( َخاِلِديَن ِفيَها َل ُيَخفَّ

ِحيٌم 89 ﴾ . َلُحوْ� َفاإِنَّ �لله َغُفوٌر رَّ ِمن َبْعِد َذِلَك َو�أَ�سْ

  فبالله عليكم كيف �سيتوبون ما دمنا قد قتلناهم ..؟؟!!..
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ويقول جل يف عاله : ﴿ �إِنَّ �لَِّذيَن َكَفُروْ� َبْعَد �إِمَياِنِهْم ُثمَّ �ْزَد�ُدوْ� ُكْفًر� لَّن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهْم 

اآلُّوَن  ﴾  ) �آل عمر�ن 90 (  ؛  فها هم يكفرون ثم يوؤمنون ،  ثم يكفرون دون  َو�أُْوَلـِئَك ُهُم �ل�سَّ

�أن متتد �إليهم يد �لقتل �مل�سماة بحد �لردة . 

وحديث لئن يخطئ �لإمام يف �لعفو خري له �أن يخطئ يف �لعقوبة . 

بينما جتد وقد ذكر �لبخاري �حلديث بباب ما ل يعذب بعذ�ب �لله كتاب �جلهاد ) من 

بدل دينه فاقتلوه(2854 ،  وبكتاب ��ستتابة �ملرتدين و�ملعاندين باب �إثم من �أ�سرك بالله 

وعقوبته حديث رقم 6524 . 

ويف يوم 2001/9/4 �نعقد موؤمتر جلنة �لعقيدة و�لفل�سفة مبجمع �لبحوث �لإ�سالمية 

بالدورة رقم 38 وقرر باأنه ل قتل على مرتد ،  لكن لأ�سفي فاإن هذ� �لأمر مل ي�سل ملناهج 

�لأزهر ،  فال يز�ل �لأزهر يدر�ص لطلبته حًد� مزعوًما ��سمه قتل �ملرتد ،  نقاًل عن كتب �سلت 

طريق �لإ�سالم �ل�سحيح ت�سمى كتب �ل�سحاح . 

وبكتاب �أحاديث �لأنبياء بالبخاري ،  باب من �غت�سل عريانًا وحده يف �خللوة حديث 

رقم )3223( حدثني  ...   عن �أبي هريرة - ر�سي �لله تعاىل - عنه قال : قال ر�سول �لله 

ملسو هيلع هللا ىلص : �إن مو�سى كان رجاًل حيًيا �سترًي� ل يرى من جلده �سيء ��ستحياء منه ،  فاآذ�ه من 

�آذ�ه من بني �إ�سر�ئيل فقالو� ما ي�سترت هذ� �لت�سرت �إل من عيب بجلده �إما َبَر�ص ، و�إما 

�أدرة ، و�إما �آفة ،  و�إن �لله �أر�د �أن يربئه مما قالو� ملو�سى فخال يوًما وحده فو�سع ثيابه 

على �حلجر ثم �غت�سل ،  فلما فرغ �أقبل �إىل ثيابه لياأخذها و�إن �حلجر عد� بثوبه فاأخذ 

مو�سى ع�ساه وطلب �حلجر ،  فجعل يقول ثوبي حجر ،  ثوبي حجر ،  حتى �نتهى �إىل مالأ 

من بني �إ�سر�ئيل فر�أوه عريانًا �أح�سن ما خلق �لله و�لذى �أبر�أه مما يقولون وقام �حلجر 

فاأخذ ثوبه فلب�سه ،  وطفق باحلجر �سربًا بع�ساه فو�لله �إن باحلجر لندبًا من �أثر �سربه 

ثالثًا �أو �أربعًا �أو خم�سًا فذلك قوله : 

ا َقالُو� َوَكاَن ِعنَد  �أَُه �للَُّه مِمَّ َها �لَِّذيَن �آَمُنو� َل َتُكوُنو� َكالَِّذيَن �آَذْو� ُمو�َسى َفرَبَّ يُّ
 ﴿ َيا �أَ

�للَِّه َوِجيًها ﴾ . 
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فهل هروب �حلجر بثياب �سيدنا مو�سى وجريان مو�سى ُعريانًا خلف �حلجر ي�سيح 

قائاًل ) ثوبي حجر .  .  ثوبي حجر (  كما جاء بالبخاري ،  �أهذ� ما يفعله �لله باأنبيائه ،  �أن 

يك�سف عور�تهم ويجعلهم حمل �سخرية ..؟؟!!..  وما فائدة هذه �لرو�ية لالأمة ..؟؟!!..   بل 

ما فائـدة �لبـاب كله ) باب من �غت�سل عريانًا وحده يف �خلـلوة ( ؛  لكنها طقو�ص �لبخاري 

و�لبخاريني .   

وب�سحيح �لبخاري باب �إين جاعل يف �لأر�ص خليفة ،  حديث رقم )3152( حدثنا  ...   

عن �أبي هريرة - ر�سى �لله تعاىل عنه - عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص نحوه يعني لول بنو �إ�سر�ئيل مل 

ُيَخّنز �للحم ، ولول حو�ء مل تخن �أنثى زوجها .  فهل خيانة �لن�ساء لأن �أمنا حو�ء كانت 

خائنة ..؟؟!!..

وب�سحيح م�سلم  حديث رقم )6454( حدثنا  .  . �ملغرية قال قال �سعد بن عبادة )لو 

ر�أيت رجاًل مع �مر�أتي ل�سربته بال�سيف غري م�سفح ،  فبلغ ذلك �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : �أتعجبون 

من غرية �سعد لأنا �أغري منه و�لله �أغري مني ( ،  فهل يقتل بع�سنا بع�سًا حال حدوث ذلك 

َنة تاأمرنا بذلك ،  وي�ستح�سنه ر�سول �لله ..؟؟!!..  بينما �لله ياأمرنا بالنقياد لأويل  لأن �ل�سُّ

�لأمر حال �لتنازع فقط .  

ور�جع �لعته باملرويَّات �لتي ي�سمونها بكتب �ل�سحاح وذلك ب�سحيح م�سلم باحلديث 

ذر  لأبي  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  قال   : قال  عنه  تعاىل  �لله  ر�سى  ذر  �أبي  عن   : حدثنا   )3027( رقم 

�أعلم ،  قال : فاإنها  �أين تذهب  ..؟؟!!..  قلت �لله ور�سوله  حني غربت �ل�سم�ص :  تـدري 

تذهب حتى ت�سجد حتت �لعـر�ص ، فت�ستاأذن فيوؤذن لها وتو�سك �أن ت�سجد فال يقبل منها ،  

وت�ستاأذن فال يوؤذن لها  ،  يقال لها �رجعي من حيث جئت ،  فتطلــع من مغربها فــذلك قـــوله 

تعــاىل : ) و�ل�سم�ص جتري مل�ستقر لها ذلك تقدير �لعزيز �لعليم (   .                         ) يس 38 (

لدور�ن  �أخرى  مبنطقة  ت�سرق  �أم    ، تغرب  حني  �لرحمن  قدم  عند  �ل�سم�ص  �أت�سجد 

�أو  ذلك ن�سدق �جلاهل  لكننا رغم  ؛   �لله تعاىل بكتابه  فلكية ذكرها  لدورة  �لأر�ص وفقًا 

�سل�سلة �جلهالء �لذين زورو� �لأحاديث على �لنبي ،  ونلعن �لعلم و�لعلماء . 
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هل �شحر �لبخاري تلك �الأمة

بنت  جويرية  ب�سبي  قام  نبينا  باأن  يقول  �لذي  للبخاري  �أحتكم  �أن  تــريدين  كيــف 

�حلارث ، وتزوجها كغنيمة حرب ، حيث يزعمون باأن �أ�سباب زو�ج �لنبي �سلى �لله عليه 

و�سلم من هذه �ل�سيدة جويرية �إىل غزوة بني �مل�سطلق ،  وت�سمى بغزوة �ملري�سيع ،  بعد 

�أن دفع بدًل عنها مكاتبتها ملن وقعت يف �سهمه من �ل�سحابة  ...  ثم تزوجها هو .  . و�إليك 

ما دونه �لبخاري . 

) 2403 ( حدثنا علي بن �حل�سن �أخربنا عبد �لله �أخربنا بن عون قال كتبت �إىل نافع 

فكتب �إيل �أن �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم �أغار على بني �مل�سطلق وهم غارون و�أنعامهم 

ت�سقى على �ملاء ، فقتل مقاتلتهم ، و�سبى ذر�ريهم ، و�أ�ساب يومئذ جويرية ، حدثني به 

عبد �لله بن عمر وكان يف ذلك �جلي�ص  . 

فهل ميكن ��ستحالل فروج �لن�ساء باحلرب  ...   �أيكون هذ� دين �سماوي  ...  �أل تعلمو� 

باأن هذ� خمالف للقرء�ن  ...   �أتطعنون يف ر�سول �لله وتقولون عنه باأنه يخالف ما تنزل 

عليه من �لقر�آن ..؟؟!!.. 

�أبيها  قتل  �أن  بعد  �أخطب  بن  حيي  بنت  �سفية  �ل�سيدة  من  تـــزوج  �أنه  ويــزعمــون 

وزوجها ، حني هجم على يهود خيرب ، وقد جعل مهرها عتقها  ... 

فمن قال باأننا ن�سرتق �لأحر�ر بالقتال  ... �ألي�ص هذ� خمالفا للقرء�ن �لقائل  :

ا َمّنًا  مَّ و� �لَْوَثاَق َفاإِ َقاِب َحتَّى �إَِذ� �أَْثَخنُتُموُهْم َف�ُسدُّ ْرَب �لرِّ  ﴿ َفاإِذ� َلِقيُتُم �لَِّذيَن َكَفُرو� َف�سَ

لَِّيْبلَُو  َوَلِكن  ِمْنُهْم  َر  َي�َساُء �للَُّه َلنَت�سَ َوَلْو  َذِلَك  �أَْوَز�َرَها  ْرُب  َع �حْلَ ِفَد�ء َحتَّى َت�سَ ا  َو�إِمَّ َبْعُد 

لَّ �أَْعَماَلُهْم ﴾.                               )حممد4(    ُكم ِبَبْع�ٍص َو�لَِّذيَن ُقِتلُو� يِف �َسِبيِل �للَِّه َفَلن ُي�سِ َبْع�سَ

فلي�ص هناك �أ�سرى حرب يتم �لحتفاظ بهم  ...  

ْرُب ﴾ .  َع �حْلَ ا ِفَد�ء َحتَّى َت�سَ ا َمّنًا َبْعُد َو�إِمَّ  ﴿َفاإِمَّ

ولي�ص هناك �سبي للن�ساء  .........

�أم �أنه يجب علينا عدم �لتاأثر بالقر�آن بينما تهوى قلوبنا ع�سقًا وهيامًا خلر�فات ب�سرية 

ت�سمونها كتب �ل�سحاح . 
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و�أنا ل �أ�سدق هذه �خلر�فات �لتي تن�سب �لعار لنبي �لرحمة . . .!!!

و�إليك ما رو�ه �لبخاري بكتاب �ملغازي عن زو�ج �لنبي ب�سفية . . :

) 3974 ( حدثنا عبد �لغفار بن د�ود حدثنا ، يعقوب بن عبد �لرحمن   وحدثني �أحمد 

�لزهري عن عمرو  �لرحمن  عبد  بن  يعقوب  �أخربين   : قال  بن وهب  ، حدثنا  عي�سى  بن 

موىل �ملطلب ، عن �أن�ص بن مالك ر�سى �لله تعاىل عنه ، قال : قدمنا خيرب فلما فتح �لله 

�أخطب وقد قتل زوجها وكانت عرو�سًا  له جمال �سفية بنت حيي بن  عليه �حل�سن ذكر 

فا�سطفاها �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم لنف�سه ، فخرج بها حتى بلغنا �سد �ل�سهباء حلت 

فبنى بها ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم �سنع حي�سًا يف نطع �سغري ، ثم قال : يل �آذن من حولك 

فكانت تلك وليمته على �سفية ثم خرجنا �إىل �ملدينة فر�أيت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يحوي لها ور�ءه 

بعباءة ثم يجل�ص عند بعريه في�سع ركبته ، وت�سع �سفية رجلها على ركبته حتى تركب .

) 3975 ( حدثنا �إ�سماعيل قال حدثني �أخي عن �سليمان عن يحيى عن حميد �لطويل ، 

�سمع �أن�ص بن مالك ر�سى �لله تعاىل عنه �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أقام على �سفية بنت حيي بطريق 

خيرب ثالثة �أيام حتى �أعر�ص بها ، وكانت فيمن �سرب عليها �حلجاب .

) 3976 ( حدثنا �سعيد بن �أبي مرمي ، �أخربنا حممد بن جعفر بن �أبي كثري قال �أخربين 

حميد �أنه �سمع �أن�سًا ر�سى �لله تعاىل عنه يقول : �أقام �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بني خيرب و�ملدينة ثالث 

ليال يبنى عليه ب�سفية فدعوت �مل�سلمني �إىل وليمته ، وما كان فيها من خبز ول حلم  ، وما 

فقال    ، ، و�ل�سمن  ، و�لأقط  �لتمر  فاألقى عليها  فب�سطت  بالأنطاع  �أمر بالًل  �أن  �إل  فيها  كان 

�أمهات  �إحدى  فهي  �إن حجبها  فقالو�  ما ملكت ميينه  �أو  �ملوؤمنني  �أمهات  �إحدى   : �مل�سلمون 

�ملوؤمنني ، و�إن مل يحجبها فهي مما ملكت ميينه ، فلما �رحتل وطاأ لها خلفه ومد �حلجاب  . 

هل تت�سورون باأن �لنبي ي�ستحل فروج �لن�ساء باحلرب  ... و�أنه ي�ستحل فرج �مر�أة 

قتل زوجها منذ ثالثة �أيام  ... فاأين عدتها قبل �أن ي�ستحل فرجها ..؟؟!!..

�أن  �أم  �لرحمة  نبي  �أخالق  �أهكذ�   ... بالأم�ص  �أبيها  قتل  �ليوم وقد  عليها  يدخل  وهل 

�لبخاري ي�سنع على نبينا ..؟؟!!.. 

��ستحالل  �لن�ساء غنائم حرب ويتم  تكون  �أن  ... هل ميكن  �لهر�ء   ير�سيك هذ�  فهل 

فروجهن باحلرب ..؟؟!!..

�أيكون هذ� ديناً �سماوياً �أم د�سي�سة �أر�سية  ... �أم �أن �لبخاري �سحر �لأمة  ..؟؟!!..  
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�الإ�شــاءة لــــذ�ت �هلل تـعـالـــى

و�إ�ســاءتهـــم �إىل �لله عزَّ وجلَّ ،  ت�سورهم �ملادي لبع�ص �لأع�ساء �لتي ن�سبوها �إىل 

�لله  ،  مثل قولهم باأن �لنار ل تكتف �إل �إذ� و�سع �لله قدمه فيها ،  فهل ل تكتف �لنار �إل �إذ� 

و�سع �لرب قدمه فيها  ..؟؟!!.. ومن قال باأن �لله له قدم  ..؟؟!!..   )ور�جع باب قوله هل من 

مزيد �لأحاديث �أرقام 4205- 4206-4207- 5937-6611-6672(  ؛  �ألي�ص �لله  هو 

ُقوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن ﴾                       )  �لنحل40( ن نَّ ا َقْولَُنا ِل�َسْيٍء �إَِذ� �أََرْدَناُه �أَ َ �لقائل : ﴿ �إِنَّ

فكيف ل تكتف �لنار �إذ� �أمرها �لله حتى ي�سع قدمه فيها ..؟؟!!..  و�إذ� �سدقنا باأن لله 

قدًما ،  فهل �لنار �أكرب من قدم �لله ،  �أل نكون بذلك قمنا بتج�سيم �لله وحتديده ..؟؟!!..  

�هلل له قدم و�ساق يف �لبخاري :

 حدثنا    �بن �أبي �لأ�سود   ...  عن   �أن�ص   عن �لنبي   ملسو هيلع هللا ىلص   قال : ل يز�ل يلقى يف �لنار  ...   

 وقال يل   خليفة  حدثنا   يزيد بن  قتادة   عن  �أن�ص  ،  وعن  معتمر  �سمعت  �أبي  عن    قتادة  عن   �أن�ص 

عن �لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  :  ل يز�ل يلقى فيها  ،  وتقول هل من مزيد ،   حتى ي�سع فيها   رب �لعاملني 

 قدمه  فينزوي   بع�سها �إىل بع�ص ،  ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك ،  ول تز�ل �جلنة تف�سل 

حتى ين�سئ �لله لها خلقًا في�سكنهم ف�سل �جلنة . 

وبباب يوم يك�سف عن �ساق 4635 ... عن �أبي �سعيد ر�سي �لله عنه قال : �سمعت �لنبي 

�سلى �لله عليه و�سلم يقول : يك�سف ربنا عن �ساقه في�سجد له كل موؤمن وموؤمنة ، ويبقى 

كل من كان ي�سجد يف �لدنيا رياء و�سمعة فيذهب لي�سجد فيعود ظهره طبقًا و�حدً�  ... 

فهل ين�سب �لبخاري لله قدمًا و�ساق  ،  �أميكن ت�سبيه �لله بخلقه  ..؟؟!!..  وما �سياأت 

مما �سنذكره �سيكون �أنكى و�أكرب . 

�هلل طوله �ستون ذر�ع :

 حدثنا    حممد بن ر�فع   ...   ما    حدثنا به    �أبو هريرة    عن ر�سول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص   فذكر �أحاديث 

منها  قال ر�سول �لله   ملسو هيلع هللا ىلص  :  خلق �لله عز وجل   �آدم  على �سورته طوله �ستون ذر�ًعا ،  فلما 

خلقه قال �ذهب ف�سلم على �أولئك �لنفر وهم نفر من �ملالئكة جلو�ص ، فا�ستمع ما يجيبونك 

عليك  �ل�سالم   : فقالو�    ، عليكم   �ل�سالم  فقال:  فذهب    : قال  ذريتك  وحتية  حتيتك  فاإنها 
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ورحمة �لله  ،  قال : فز�دوه ورحمة �لله ،  قال : فكل من يدخل �جلنة على �سورة    �آدم 

 وطوله �ستون ذر�ًعا ،  فلم يزل �خللق ينق�ص بعده حتى �لآن . 

درجة حر�رة �هلل :

وقولهم فيما �أ�سموه بحديث ح�سن �سحيح من �أن لله �أنامل ،  و�أنها ذ�ت درجة حر�رة 

 . . ،  وغري 
)1(

ها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  حني و�سع �لله عز وجل �أنامله على ظهر �لنبي باملعر�ج �أح�سَّ

من  قلياًل من كثري جًد�  ن  �أدوِّ لكني    ، �إح�ساء  ،  ول�ست هنا يف موطن  �ل�سطط  من  ذلك 

بينما    ، وللنبي  وللدين  لله  لالإ�ساءة  متامًا  وتكفي    ، �لإ�سالم   قدر  حُتط  �لتي  �لنماذج 

�أ�سحابها و�أ�سياعهم يح�سبون �أنهم ُيح�سنون �سنًعا . 

وهناك حديث منسوب زورًا لرسول اهلل أنه ذهب إلى اهلل فى داره ، فهل هلل دارًا 	 
يسكنها ..؟؟!!.. 

وحديث عن أن الشمس تدنو من الرءوس  يوم القيامة . . . فهل لم يعلم البخارى 	 
بأن الشمس ستنطفئ فى احداث الساعة ، وأن يوم القيامة يكون على أرض جديدة 

وحتت سماء جديدة حيث تشرق الشمس بنورها .

وهناك عشرات األحاديث التي تطعن يف ذات اهلل لكن أكتفي مبا سبق . 

)1( ر�جع �سنن �لرتمذي حديث رقم 3159 . 
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�الإ�شاءة ل�شخ�س �شيدنا ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص بالبخاري وغريه

وعن �لإ�ساءة ل�سيدنا ر�سول �لله بكتب �ل�سحاح فحدث ول حرج ،  و�أنا �أثبت هنا باأنه 

مع كرثة �لطعون �سد �لقر�آن ،  وذ�ت �لله ،  ور�سول �لله ،  و�ل�سحابة �لأطهار ،  مما ل ميكن 

ا حتى  �أي�سً �أنا  �ل�سكوت عليه فاإن عار�سني �لفقهاء فاإين �أطالب بك�سف طبي عليهم وعلّي 

َنة �لنبوية ،  وما �أريد منهم �إل تنقيتها لتن�سبط  نعلم من �ملجنون ،  ومن �لذي يد�فع عن �ل�سُّ

مع �آيات كتاب �لله ،  ولنبحر �سوًيا يف رحلة مع بع�ص �أمثلة �لإ�ساءة للنبي بكتب �ل�سحاح 

�لتي ي�سرون على عدم تنقيتها . 

�لوحي  ملسو هيلع هللا ىلص من  �لله  به ر�سول  ما بدئ  �أول  باب  �لتعبري  �لنبي كتاب  �نتحار  حديث 

�لروؤيا �ل�ساحلة حديث رقم )6581( عن عائ�سة - ر�سي �لله تعاىل عنها - �أنها قالت :  ...   

ثم مل ين�سب ورقة �أن تويف وفرت �لوحي فرتة حتى حزن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  فيما بلغنا حزنًا غد� 

منه مر�رً� كي يرتدى من روؤو�ص �سو�هق �جلبال فكلما �أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه 

نف�سه تبدى له جربيل ،  فقال : يا حممد �إنك ر�سول �لله حقًا في�سكن لذلك جاأ�سه وتقر نف�سه 

فريجع فاإذ� طالت عليه فرتة �لوحي غد� ملثل ذلك ، فاإذ� �أوفى بذروة جبل تبدى له جربيل 

فقال له مثل ذلك  . 

بت وز�رة  فهل تت�سور باأن �لبناء �لنف�سي لنبيك بهذ� �حلد من �ل�سعف ..؟؟!!.. لقد كذَّ

�لأوقاف �مل�سرية هذ� �حلديث �ملدون مبا ي�سمى �سحيح �لبخـاري وذلك بكتابها حقائق 

يعظم  �أن  �إل  لأحد  هيهات  لكن    ،   369 �سفحة  �مل�سككني  �سبهات  مو�جهة  يف  �لإ�سالم 

�لبخاري �ملعتدي على �سيدنا ر�سول �لله ،  فهكذ� يدفعنا �جلهالء بكل مكان ،  ثم جند من 

َنة ،  وغري ذلك  من �لأباطيل �لتي ل  يقولون باأن هذ� �أعلم �أهل �لأر�ص ،  وذ�ك �أ�سد �ل�سُّ

�أ�سرت بالقر�آن ومهما  ،  فهيا ن�ستبقي تلك �لأحاديث دون تنقية مهما  توؤدي ملو�سوعية 

َنة وفر�سانها و�أ�سياعهم .  �أ�سرت بدين �لإ�سالم ،  فهذ� منهاج �أهل �لإفك من �أ�سود �ل�سُّ

..؟؟!!..   ليلة و�حدة  ملسو هيلع هللا ىلص كان يطوف على ن�سائه بُغ�سٍل و�حد يف  �أنه  وهـــل ت�سدق 

ر�جع �لبخـــاري ح 4917 و4781 ،  وكــان يحتبــ�ص عــند حف�ســة �أكـــرث مما يحتب�ص عند 

�لأخريات ،  �لبخاري ح4918 .  

و�أنه كان ينظر �إىل �ملر�أة �لأجنبية فُتعجبه ،  فينقلب �إىل ن�سائه فياأتي �إحد�هن متخياًل 

من نظر �إليها ..؟؟!!..  )م�سلم ح 1403( �أبو د�ود )ح 2151( �أحمد )330/3( وغريهم .  
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ج من قول �لفاح�ص من �لكالم مثل �أنه قال ملاعز بن مالك �لأ�سلمي وهو ي�ستجوبه  و�أنه كان ل يتحرَّ

يف و�قعة �لزنى : ) �أنكتها ( �لبخاري )ح 6824( �سنن �أبي د�ود )ح 4428( �أحمد )2429( .  

 :َ َقال  َثَنا ...  : )َحدَّ  )4853( : �لل�سان عن ذكره باحلديث رقم  وقال عنه �لبخاري ما يعف 

ْوُط َحتَّى �ْنَتَهْيَنا �إِىَل َحاِئَطنْيِ َفَجَل�ْسَنا  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َحتَّى �ْنَطَلْقَنا �إِىَل َحاِئٍط ُيَقاُل َلُه �ل�سَّ َخَرْجَنا َمَع �لنَّ

ِة َفاأُْنِزَلْت يِف َبْيٍت يِف َنْخٍل يِف  ْوِنيَّ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص �ْجِل�ُسو� َها ُهَنا َوَدَخَل َوَقْد �أُِتَي ِباجْلَ َبْيَنُهَما فقال �لنَّ

ِبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل  ا َدَخَل َعَلْيَها �لنَّ َنٌة َلَها َفَلمَّ َبْيِت �أَُمْيَمَة ِبْنِت �لنُّْعَماِن ْبِن �َسَر�ِحيَل َوَمَعَها َد�َيُتَها َحا�سِ

ُع َيَدُه َعَلْيَها  وَقة ..؟؟!!..  َقاَل َفاأَْهَوى ِبَيِدِه َي�سَ َهِبي َنْف�َسِك يِل ،  َقاَلْت: َوَهْل َتَهُب �مْلَِلَكُة َنْف�َسَها ِلل�سُّ

َعاٍذ ،  ُثمَّ َخَرَج َعَلْيَنا فقال: َيا �أََبا �أُ�َسْيٍد �ْك�ُسَها  ِلَت�ْسُكَن ،  فقالْت �أَُعوُذ ِباللَِّه ِمْنَك فقال : َقْد ُعْذِت مِبَ

ْقَها ِباأَْهِلَها  ... ( ،  فحتى �إن كان ما يرويه �لبخـاري قد حدث فعاًل ) وهو حمـال (   حْلِ
َتنْيِ َو�أَ َر�ِزِقيَّ

فلماذ� يذكره �لبخاري ،  �أيذكره ليقولو� باأن نبينـا كان يلهث خلف �لن�ساء ..؟؟!!.. 

و�أنــه كان ينهى �ل�سحابة عن �لأمر وياأتيه هو ،  حيث ورد بكتاب �سحيح �لبخاري 

�أخربنا �بن عيينة :   : �إ�سماعيل  4824 - حدثنا مالك بن  باب : نكاح �ملحرم حديث رقم 

�أنباأنا �بن عبا�ص ر�سي �لله عنهما : تزوج  �أخربنا عمرو : حدثنا جابر بن زيد ،  قال : 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو حمرم . 

بينما جتد يًف م�سند �أحمد حديث رقم )1409( وحدثني �أبو غ�سان �مل�سمعي ،  حدثنا 

حممــد بن �ســو�ء  قال جميعًا : حدثنا �سعيد  ... عن عثمان بن عفان �أن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص 

قال : ل ينكح �ملحرم ول ينكح ول يخطب .  

...  عن عمرو بن دينار عن  �أبي �سيبة   �أبو بكر بن  )1410( وحدثنا  و�حلديث رقم 

�أبي �ل�سعثاء �أن �بن عبا�ص �أخربه �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص تزوج ميمونة وهو حمرم ،  ز�د بن نري 

فحدثت به �لزهري فقال : �أخربين يزيد بن �لأ�سم �أنه نكحها وهو حالل  ...   فهل كان 

�لنبي ينهى عن �لأمر وياأتيه ..؟؟!!..

لُها  وب�سحيح م�سلم حديث رقم  2386- حدثنا  ...  عن عائ�سة �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ُيقبِّ

وهو �سائم ومي�صُّ ل�سانها .  قال �بن �لأعر�بي: بلغني عن �أبي د�ود �أنه قال: هذ� �لإِ�سناد 

لي�ص ب�سحيح ،  و�سو�ء �أكان �سحيح �لإ�سناد لأنه ب�سحيح م�سلم ،  �أم غري �سحيح ،  فاأنا 

�أ�ساأل ما هذ� �لنحطاط �لذي يروونه عن نبينا وعلى ل�سان �أم �ملوؤمنني عائ�سة ر�سي �لله 

عنها ..؟؟!!..   ،  وهل م�ص ريق �لزوجة حال �ل�سوم ل يفطر به �لزوج �ل�سائم ..؟؟!!.. 
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يهم  بينه وبني زوجاته حتى  �لنبي ويوقع  وتاأمل رجاٍلً من بني زريق ينجح يف �سحر 

بالزوجة فيظن �أنه فعل ومل يفعل - �لبخاري باب �ل�سحر حديث رقم )5430( ،  وهذ� �حلديث 

مما ي�سكك �لأمة يف كثري مما �سدر عن �لنبي ،  �إذ ل يقت�سر �لأمر على �أنه فعل مع زوجاته �أو 

مل يفعل ،  طاملا ميكن لب�سر �أو جني �أن ي�سحر �لر�سول . 

ر�جع   : �حلر�م  يف  �لأخو�ت  بني  ويجمعون   ، زناة  �لنبوة  بيت  و�أهل  هــا�سم  بنــو 

 - �لثقايف  �ملكتب  طبعة   3 ج   244 �سفحة  �لثالث  �جلــزء  �ل�سنــدي  بحــا�سية  �لبخاري 

�لقاهرة - باب ما يحــل من �لن�ساء وما يحرم :  فيذكر يف �ل�سطر 17 من نف�ص �ل�سفحة 

رقم 244 ج3  ) وجمع عبد �لله �بن جعفر ) هو عبد �لله بن جعفر �لطيار(  ويق�سد �أنه 

بني �بنة علي و�مر�أة علي وهنا يق�سد �ل�سيدة زينب و�مر�أة علي زوجته ، فهل يو�فق �أي 

م�سلم على هذ� �لكالم ..؟؟!!.. 

كان يجمع بني  بن جعفر  �لله  عبد  �إن   : قائاًل  ذلك �حلد بل جتاوزه  ي�سكت عند   ومل 

�ملحرمات بالت�سريح ، ويا ليته �سكت فتمادى �أكرث يف نكريه على بني ها�سم و�أهل بيت 

�لله بن  �أن عبد  �أي    ، ،  وكرهه �حل�سن مرة  به  باأ�ص  �بن �سريين ل  قال   (  : فقال  �لنبي 

جعفر حام حول حمى �لله وحمارمه ، ووقع فيه ثم ي�سدد نكريه على �أهل �لبيت موجهًا 

�سهامه لذرية ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص فيقول يف �ل�سطر 19: ) وجمع �حل�سن بن �حل�سن �بن علي 

بني �بنتي عم يف ليلة( ،  وكرهه جابر بن زيد ولحظ هنا قوله يف لية و�حدة ،  �أي �أنه 

ل يخ�سى �لله ،  ومن �سدة �سهو�نيته نكحهما يف يوم و�حد ،  ثم تكلم بعد ذلك عن �لزنى 

باأخت �ملر�أة قائاًل : ) عن �بن عبا�ص �إذ� زنى باأخت �مر�أته مل حترم عليه( وهنا �نظر �أيها 

�مل�سلم كيف و�سع بني ها�سم و�أهل بيت �لنبوة �لذين �أذهب �لله عنهم �لرج�ص وطهرهم 

تطهريً� بني �لزناة �لذين تعدو� حدود �لله . 

�لذي �سبق  �أحمد عمر ها�سم  ،  وللدكتور  �أ�ساتذة علم �حلديث  ننبه على  ذلك   وعلى 

وحتد�ين ثم نكل عن مو�جهتي ،  �سرورة حمو مثل هذه �ملناكري ،  ولبد و�أن جتتمع 

جلنة من كبار علماء �حلديث يف �لعامل �لإ�سالمي كله �سرقه وغربه �سنته و�سيعته لو�سع 

،  وحتى ل  �لكافرون علينا  ملسو هيلع هللا ىلص حتى ل يتندر  �أمة حممد  جامع لالأحاديث جتتمع عليه 

ي�ستهزئ بنا �ل�سرق مبثل فتوى �لرب�ك ، و�لدكتور/عزت عطية ، و�لدكتور عبد �ملهدي 

�أو    ، �لكبري  �أحلو� ر�ساع  �لذين    ، �لدين  �أ�سول  بكلية  �أ�ساتذة علم �حلديث  �لقادر  عبد 

�أو ذلك    ، يو�سف �لأحمد �لذي يطالب بهدم �لكعبة وبناء برج بديل عنها ملنع �لختالط 

�لذي �أفتى ب�سرورة قتل ميكي ماو�ص لأن �لنبي �أمر باأن تقتل �لفئر�ن يف �حلل و�حلرم ،  

لبد �أن نرفع م�ستوى �إدر�ك دعاتنا و�أئمتنا ،  حتى ل ي�سيئون لنا بامل�سرق و�ملغرب .  
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�الإ�شاءة لل�شحابة

ومن عجيب �أمر علم �حلديث وعلمائه �أنك جتدهم ميجدون ذم �لأحاديث يف �ل�سحابة 

وي�سعونها يف بوتقـة �ملدح ،  ور�جع ما مت تدوينـه عن �ل�سحـابة ثم عليك باحلكم . 

روى �لبخاري بكتاب �لرقاق باحلديث رقم )6214( حدثنا  ...   عن �بن �سهاب عن �بن 

�مل�سيب �أنه كان يحدث عن �أ�سحاب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : يرد على �حلو�ص رجال 

من �أ�سحابي فيحلئون عنه فاأقول : يا رب �أ�سحابي ،  فيقول �إنك ل علم لك مبا �أحدثو� 

بعدك �إنهم �رتدو� على �أدبارهم �لقهقرى  ...   فها هو �لبخاري يروي باأن �سحابة �لر�سول 

منهم من �رتدو� على �أدبارهم �لقهقري ،  فهل هذ� مدح يف �ل�سحابة �أم مدح لهم ..؟؟!!..   

وبكتاب �لفنت باحلديث رقم  )6642( روى �لبخاري حدثنا مو�سى بن �إ�سماعيل ...   قال 

عبد �لله : قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : �أنا فرطكم على �حلو�ص فلريفعن �إيل رجال منكم حتى �إذ� �أهويت 

لأناولهم �ختلجو� دوين فاأقول : �أي رب �أ�سحابي يقول : ل تدري ما �أحدثو� بعدك . 

وبكتاب تف�سري �لقر�آن ذكر �لبخاري باحلديث  رقم )4349( حدثنا �أبو �لوليد  ...  عن 

�بن عبا�ص - ر�سى �لله تعاىل عنهما - قال خطب ر�سول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص فقال :  يا �أيها �لنا�ص 

�إنكم حم�سورون �إىل �لله حفاة عر�ة غرًل ،  ثم قال : ) كما بد�أنا �أول خلق نعيده وعد�ً علينا 

�إنا كنا فاعلني (  �إىل �آخر �لآية ثم قال : �أل و�إن �أول �خلالئق يك�سى يوم �لقيامة �إبر�هيم 

�أل و�إنه يجاء برجال من �أمتي فيوؤخذ بهم ذ�ت �ل�سمال ،  فاأقول : يا رب �أ�سحابي فيقال : 

�إنك ل تدري ما �أحدثو� بعدك فاأقول : كما قال �لعبد �ل�سالح : ) وكنت عليهم �سهيدً� ما دمت 

فيهم فلما توفيتني كنت �أنت �لرقيب عليهم و�أنت على كل �سيء �سهيد (  فيقال : �إن هوؤلء 

مل يز�لو� مرتدين على �أعقابهم منذ فارقتهم . 

 : ، ومرو�ن  �مل�سور  قال عروة عن  �لثوب  �لبز�ق و�ملخاط ونحوه يف  بباب   �لبخاري  ويذكر 

خرج �لنبي  �سلى �لله عليه و�سلم  زمن حديبية فذكر �حلديث وما تنخم �لنبي  �سلى �لله عليه و�سلم  

نخامة �إل وقعت يف كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده .  �سحيح �لبخاري ج 1 �ص 95 . 

وبباب �حللق من �لأذى يذكر �لبخاري باحلديث رقم  ) 5376 (  ...  عن كعب هو بن 

عجرة قال : �أتى علي �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص زمن �حلديبية و�أنا �أوقد حتت برمة و�لقمل يتناثر عن 

ر�أ�سي فقال : �أيوؤذيك هو�مك قلت  : نعم . . . قال : فاحلق و�سم ثالثة �أيام ، �أو �أطعم �ستة 

�أو �ن�سك ن�سيكة . . . قال : �أيوب ل �أدري باأيتهن بد�أ  . 
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فهل ت�سدقون يف �سحابة ر�سول �لله عقيدة �لتربك بالنخامة ..؟؟!!..  �ألي�ص هذ� بالأمر 

�ملخالف لفطرة �لإن�سان ..؟؟!!..  �إن هذه �لثقافة �نت�سرت �إبان بدء �نت�سار �ملذهب �ل�سويف 

ومت د�سها على �سحابة ر�سول �لله حتى و�سلت للبخاري حديثًا يحكيه . 

�أحد  ر�أ�ص  من  يتناثر  قمل  يف  بها  يعلمنا  �أن  �لبخاري  يريد  �لتي  �ل�ُسنَّة  هي  ومــا   

�ل�سحابة ،  �أم تر�ه يريد �لت�سهري بال�سحابة ..؟؟!!.. 

ب�ساق  يحبون  كانو�  �أنهم  �سك  فال  �لنخامة  من  �ل�سحابة  موقف  هو  هذ�  كان  و�إذ� 

�لر�سول �أكرث من نخامته . 

وطبعًا ل يفوتنك �أن ن�سيف عليك من خارج �لبخاري حديث �أن �أم �أمين �سربت بول 

  ... �لنبي   بول  �سربت  �أنها  طاملا  �أبدً�  ببطنها  عّلة  من  ت�سكو  �أل  وعدها  و�أنه   ... �لنبي 

�ملعجم �لكبري ج 24 �ص 189 .  . �لإ�سابة ج 7 �ص 531 . 

لعنة �لله على فقه يعترب هذ� من ثو�بت �لأمة و�سحاحها بل �أ�سح �ل�سحاح . 

ويروي �لإمام م�سلم ب�سحيحه باحلديث رقم  )2293( قال : وقالت �أ�سماء بنت �أبي 

�أنظر من يرد علي منكم و�سيوؤخذ  : �إين على �حلو�ص حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  بكر : قال ر�سول �لله 

ما  ما عملو� بعدك و�لله  �أما �سعرت   : فيقال  �أمتي  يا رب مني ومن  فاأقول:  �أنا�ص دوين 

برحو� بعدك يرجعون على �أعقابهم قال : فكان بن �أبي مليكة يقول �للهم �إنا نعوذ بك �أن 

نرجع على �أعقابنا �أو �أن نفنت عن ديننا .  

�لف�سل كان ينظر لمر�أة و�سيئة من  �أن  و�لأحاديث كثرية تطعن يف �ل�سحابة منها 

خثعم �إبان �حلج ويف وجود �لنبي ،  و�أن �ل�سيدة عائ�سة قالت للنبي )ما �أرى �إل �أن �لله 

ي�سارع لك يف هو�ك( ، تعني مينحك ما تريد من ن�ساء ،  وت�سامت و�سباب بني �ل�سحابة 

وكل ذلك مبا ي�سمونه �أ�سح �ل�سحاح . 

�أل تطعن هذه �لأحاديث يف �أخالق وعد�لة �ل�سحابة ..؟؟!!..   فمن منا �لذي يد�فع عن 

�لله ور�سوله و�أ�سحابه �أن ي�سيبهم رذ�ذ �أقو�ل ي�سمونها �أحاديث �سحيحة ..؟؟!!.. 

تناق�سات بالبخاري :

كل كتب �ل�سحاح بها �لأمر ونقي�سه ،  وبها ما يناق�ص �لقر�آن و�لعقل وقومي �لأخالق ،  

وتاأمل معي مناق�سة �لبخاري لنف�سه ،  �أو لالإجماع �ملزعوم  ...  فتاأمل ما يلي :
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�لع�سر  بعد  �ل�سجدتني  �لنبي  ترك  ما  �أختي  �بن   : عائ�سة  قالت   (  556 رقم  �حلديث 

عندي قط  . . .  (  . . .  و�حلديث رقم 557 ) عن عائ�سة قالت ركعتان مل يكن ر�سول �لله 

يدعهما �سًر� ول عالنية ، ركعتان قبل �سالة �ل�سبح ، وركعتان بعد �سالة �لع�سر ( . 

 �ألي�ص هذ� خمالفًا لإجماع �لأُّمـة ..؟؟!!..  �أو قل �إجماع �لأُّمــة خُمالف ملـا ذكره �لبخـاري . 

�خلا�سة  �ص339   4143 رقم  و�حلديث  �ص335   1759 ورقم   1863 رقم  و�لرو�ية 

ب�سيام عا�سور�ء و�أنه ترك �سوم عا�سور�ء ، مبجرد فري�سة رم�سان ،  ومع ذلك فاحلديث 

رقم 3154 يقرر باأنه �سامه و�أمر �لنا�ص ب�سيامه لكن هذ� �أول ما نزل �إىل �ملدينـة لكنه �أقلع 

عنه حني نزل رم�سـان �لفري�سة ،  �أفاأقلع عن �سوم عا�سـور�ء مبجرد نزول فري�سة �سوم 

رم�سان ،  �أم ��ستمر ب�سيامه و�سيام رم�سان ..؟؟!!..  

وحني يقول �لله عزوجل ب�سورة �حلج  : 

اَعِة �َسْيٌء َعِظيٌم )1( َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ  ُكْم �إِنَّ َزلَْزَلَة �ل�سَّ ُقو� َربَّ ا�ُص �تَّ ﴿  َيا �آيها �لنَّ

ُع ُكلُّ َذ�ِت َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَرى �لنَّا�َص �ُسَكاَرى َوَما ُهم ِب�ُسَكاَرى  َعْت َوَت�سَ ا �أَْر�سَ َعٍة َعمَّ ُمْر�سِ

تقوم  حني  يكون  حملها  �لأنثى  و�سع  �أن  ذلك  معنى  �ألي�ص   ﴾ �َسِديٌد2  �للَِّه  َعَذ�َب  َوَلِكنَّ 

�ل�ساعة ولي�ص يوم �لقيامة ..؟؟!!..  

لكنك جتد �لبخاري يقول باحلديث باب - وترى �لنا�ص �سكارى باحلديث رقم 4372 

ورقم 6049  ) 4464 ( حدثنا عمر بن حف�ص  .  . عن �أبي �سعيد �خلدري قال : قال �لنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص : يقول �لله عز وجل يوم �لقيامة يا �آدم يقول لبيك ربنا و�سعديك فينادى ب�سوت �إن 
�لله ياأمرك �أن تخرج من ذريتك بعثًا �إىل �لنار قال : يا رب وما بعث �لنار ..؟؟!!.. قال  : من 

كل �ألف �أر�ه قال ت�سعمائة وت�سعة وت�سعــني فحيــنئذ تـــ�سع �حلامل حملها وي�سيب �لوليد 

) وترى �لنا�ص �سكارى وما هم ب�سكارى ولكن عذ�ب �لله �سديد ( . . .  ف�سق ذلك على �لنا�ص 

حتى تغريت وجوههم فقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : من ياأجوج وماأجوج ت�سعمائة وت�سعة وت�سعني 

ومنكم و�حد ثم �أنتم يف �لنا�ص كال�سعرة �ل�سود�ء يف جنب �لثور �لأبي�ص ، �أو كال�سعرة 

�لبي�ساء يف جنب �لثور �لأ�سود ، و�إين لأرجو �أن تكونو� ربع �أهل �جلنة فكربنا ثم قال 

ثلث �أهل �جلنة فكربنا ثم قال : �سطر �أهل �جلنة فكربنا ، قال �أبـــو �أ�ســامة عن �لأعمــ�ص : 

) ترى �لنا�ص �سكارى وما هم ب�سكارى ( . . . وقال من كل �ألف ت�سعمائة وت�سعة وت�سعني 

وقال جرير وعي�سى بن يون�ص و�أبو معاوية ) �سكارى وما هم ب�سكارى ( . 
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د�ص  ممن  ف�سـاد  وهو  �لبعث  بعد  يكون  حملها  حمـل  ذ�ت  كل  و�ســــع  �أن  يعــني  مبا   

�حلديث . 

�لَْهْدِي  ِمَن  َفَما ��ْسَتْي�َسَر  جِّ  �إِىَل �حْلَ ِبالُْعْمَرِة  َع  تَّ مَتَ َفَمن  �أَِمنُتْم  َفاإَِذ�   ... ﴿  : وقوله تعاىل 

ْ َيُكْن  جِّ َو�َسْبَعٍة �إَِذ� َرَجْعُتْم ِتْلَك َع�َسَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك مِلَن ملَّ اٍم يِف �حْلَ يَّ
َياُم َثالَثِة �أَ ْ َيِجْد َف�سِ َفَمن ملَّ

ُقوْ� �لّلَه َو�ْعَلُموْ� �أَنَّ �لّلَه �َسِديُد �لِْعَقاِب ﴾      ) �لبقرة196(   َر�ِم َو�تَّ ِري �مْلَ�ْسِجِد �حْلَ �أَْهلُُه َحا�سِ

 ففيه قولن عن �ل�سافعي مبا يعني عدم وجود �إجماع حتى يف �ملذهب �لو�حد ،  ودليله 

هو ما روي لحقًا بالبخاري وم�سلم من �أحاديث متعار�سة وي�سمونها جميًعا �سحيحة ،  بل 

و�بتدعو� لها ما �أ�سموه علم خمتلف �حلديث �لذي يهتم باملو�ءمات ولو برتهات �حلجج . 

�لقول �لأول ماأخوذ عن عائ�سة و�بن عمر فيما رو�ه �لبخاري من �أنه يجوز له �سيامها 

�أيام �لت�سريق  �أن  �أيام �لت�سريق . و�لثاين بعدم جو�ز �سيامها ملا رو�ه م�سلم عن قتيبة 

�أيام �أكل و�سرب .  

وبينما جتد قطع يد �ل�سارق معموًل به بالبرت ،  فاإنك جتدهم ل يقطعون ول يبرتون يد 

�ملنتهب ول �ملختل�ص ،  ففي باب ما جاء يف �خلائن و�ملختل�ص و�ملنتهب جتد ما يلي : 

1472 - حدثنا علي بن خ�سرم  ... عن جابر عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : ) لي�ص على خائن ول 

منتهب ول خمتل�ص قطع ( .  هذ� حديٌث ح�سٌن �سحيٌح ، و�لعمل على هذ� عند �أهل �لعلم  ، 

وقد روى مغرية بن م�سلم عن �أبي �لزبري عن جابر عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  نحو حديث �بن جريج 

ومغرية بن م�سلم هو ب�سري �أخو عبد �لعزيز �لق�سملي كذ� قال علي �بن �ملديني . 

�أحمد بن حنبل  ، كل من  وكذ� قال حديث ل قطع على خمتل�ص ول منتهب ول خائن 

يف �سحيحه مب�سند جابر بن عبد �لله ،  وذكره بن �ملبارك يف م�سنده ،  وذكره بن حجر 

يف فتح �لباري ب�سرح �سحيح �لبخاري ،  و�أبو د�وود ، و�بن ماجة ، و�لد�رمي بكتاب 

�حلدود ،  و�لن�سائي بكتاب قطع �ل�سارق ،  و�لبيهقي بكتاب �ل�سرقة ،  وب�سنن �لد�رقطني 

كتاب �حلدود و�لديات وغريه ،  و�بن حبان بكتاب �حلدود .  

بينما ذ�ت �ل�سحاح تذكر لعنة ر�سول �لله على من �سرق �لبي�سة فتقطع يده وي�سرق 

�حلبل فتقطع يده ،  فهل ت�ستقيم تلك �ل�سنن لكم علمًا باأن جميع �لكتب �ملذكورة هي كتب 

َنة .  �سحاح ..؟؟!!..  وما ر�أيكم بتدوين �ملرويات �مل�سماة بال�سُّ
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تناق�شات يف �حلر�م و�حلالل

�إما �أن جتعلو� كتاب �لله حاكمًا بينكم يف �لتحرمي و�لتحليل ،  و�إما �أن تكونو� مبهب 

�لريح مع كتب �ل�سحاح  �لتي حُتّرم وحتلل على هو�ها ، ويتخذها �لفقهاء م�سدرً� من 

م�سادر �لت�سريع لي�سلو� �لنا�ص بجهل يظنونه علمًا . 

ففي كتاب �لبخاري �أكل �لنبي من حلوم �حلمر �لوح�سية ،  وب�سحيح �بن ماجه قام 

�لنبي بتحرمي �أكل حلوم احُلُمر �لوح�سية ،  بل �أن ��سم �لباب ) حلوم احُلُمر �لوح�سية( 

و�إليكم �حلديث �لذي يحّرم �أكلها :

بن  �سويد  حدثنا   -  3192 رقم  حديث  �لوح�سية  احُلُمر  حلوم  بباب  �لذبائح  فبكتاب 

�سعيد .  حدثنا علي بن م�سهر ،  عن �أبي �إ�سحاق �ل�سيباين ؛  قال: �ساألت عبد �لله بن �أبي 

�أوفى عن حلوم احُلُمر �لأهلية ،  فقال : �أ�سابتنا جماعة ،  يوم خيرب ،  ونحن مع �لنبي 

.  و�إن  .  فنحرناها  �ملدينة  �لقوم حمرً� خارجًا من  �أ�ساب  .  وقد  �لله عليه و�سلم  �سلى 

قدورنا لتغلي ،  �إذ نادى منادي �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم �أن �كفئو� �لقدور ، ول تطعمو� 

من حلوم  احُلُمر  �سيئا  ...  فاأكفاأناها . 

�أنا حرمها  : حتدثنا  قال  ..؟؟!!..    :  حرمها حترميًا  �أوفى  �أبي  بن  �لله  لعبد  فقلت 

ر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �لبتة من �أجل �أنها تاأكل �لعذرة . . .  يعني بالرغم �أنهم كانو� يف جماعة �إل 

�أنهم مل ياأكلو� حلم  احُلُمر �لوح�سية  �لتي طبخوها . 

ورد  ما  و�إليك    ، طبخ  بال  �لوح�سية   احُلُمر  حلوم   �أكلو�  �لبخاري  ب�سحيح  بينما 

ب�سحيح �لبخاري فباحلديث رقم ) 2699 ( يف باب ��سم �لفر�ص و�حلمار .  عن عبد �لله 

بن �أبي قتادة عن �أبيه �أنه خرج مع �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم فتخلف �أبو قتادة مع بع�ص 

ر�أوه  فلما  ير�ه  �أن  قبل  وح�سيًا   حمارً�  فر�أو�  حمرم  غري  وهو  حمرمون  وهم  �أ�سحابه 

تركوه حتى ر�آه �أبو قتادة ، فركب فر�سًا له يقال له �جلر�دة ، ف�ساألهم �أن يناولوه �سوطه 

فاأبو� فتناوله فحمل فعقره ثم �أكل فاأكلو� فقدمو� فلما �أدركوه قــال : هل معكم منه �سيء 

قال :  معنا رجله فاأخذها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأكلها  . 

  ، ة �لنبوية  �لتي حتلل وحترم ذ�ت �لأمر  الُسنِّ فهذ� هو م�سدركم يف �لت�سريع وهو 

فمرحبًا بكم وبعقول �أمة تتهم عقولها ول تتهم ذلك �خلر�ب �مل�سمى بكتب �ل�سحاح ، لتبقى 

�خلر�فة ت�سعى كحية رقطاء فيما بينكم بل وتعتربونها دينًا حترمون به وحتللون . 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-219-

وهناك �ملئات من �ملرويات بالبخاري ، وكتب �ل�سحاح ، حتتاج لنظرة من �أهل �لتخ�س�ص 

�أل    ، �لقر�آن  على  لالنق�سا�ص  َتكاأًة  �لأمُر  نتخذ  باأننا  عنا  يقولون  بل    ، يفعلون  ل  لكنهم 

..؟؟!!..  بل تر�هم يجمعون  �لكرمي  �لقر�آن  باملئات  �ملذكورة ومثلها  �ملرويات  تلك  جتايف 

حولهم �سعاف �لعقل من �ملوؤمنني بالعاطفة ، لي�سدو� قاطرة �إ�سالح �لفهم �لديني لأ�سفل ،  

بل ورف�ص �سيخ �لأزهر �حلايل تنقية �لبخاري مما حد� بي لرفع دعوى ق�سائية �سدهم  . 

و�سبق وقبلت مناظرة �لدكتور/ رئي�ص �للجنة �لدينية مبجل�ص �ل�سعب �أيام �ملخلوع ،  

فانزوى وفر من �ملناظرة �لتليفزيونية �لتي كان قد دعا هو �إليها على �سفحات جريدة �مليد�ن 

�أهل �لأر�ص باحلديث  �أعلم  ،  كما فر من ي�سمونه  �أن قبلت حتديه على ذ�ت �جلريدة  بعد 

�لنبوي عن مناظرتي بقناة �لنا�ص ،  وهدد باأنه لن يدخل �لقناة �إن �سمحو� يل بالرد عليه 

بحلقة منف�سلة وحدي ،  ول يز�لن فارين �إىل يومنا هذ� حال كتابة هذه �ل�سطور . 

نقحنا  �إن  �لأمة  �ستفتقدها  �لتي  �ل�سرعية  �لأحكام  ما  عاقل  كل  بالله  لأ�ستحلف  و�إين 

و�أحكام  �لأخالقيات  وما  ..؟؟!!..  �سحيحة  �أحاديث  ي�سمونها  �لتي  �ملرويات  تلك  مثل 

باملئات من  �لهابطة وهي  �إلغاء تلك �ملرويات  �إن مت  �لإ�سالم  �أهل  �لتي �سيفقدها  �لهد�ية 

هذه �ل�ساكلة ،  �إنني ل �أتهم �لبخاري لكني �أتهم جامعيه بالد�ص ،  و�أتهم �ملروجني له بال 

تنقيح عرب �لع�سور بنهب �إدر�ك �لأمة مهما كانت تربير�تهم . 

 �إننا ميكنا قبول تلك �ملرويات �إن �عرتفو� باأن كتاب �لبخاري جمرد كتاب تاريخ كان 

ير�سد كل �لأحو�ل �سحيحها و�سقيمها ،  ول نعتربه كتاب دين بحال من �لأحو�ل ،  ل نريد 

رجاًل ي�سعون �لو�ساية على �لدين با�سم ثو�بت �لأمة ،  فما يكون لالأمة من ثابت يخالف 

�لقر�آن ،  �إل �إن كان من �لطغيان با�سم �لو�ساية على �لإ�سالم وحفظ �لثو�بت . 

لكن من �ليوم فلي�سـقط كل ما ورد بالبخـاري من مرويات معتوهـة ل ميكن �أن يوؤمـن 

بها �إل �لبلهـاء ،  ولي�ص �لأمر كرًب� ومعانـدة ،  بل هو ديـن يجب حتريره من �خلر�فات . 

تناق�سات يف �سحيح م�سلم :

ل �سك باأن �لتناق�سات كثرية بني كل �سحاح و�آخر ،  بل ود�خل �ل�سحاح �لو�حد ،  ولن 

�أح�سيها جميعًا لكني �أدلل عليها ببع�ص �لنماذج ،  فمن بني تلك �لتناق�سات �لتي يحملها �سفاحًا 

�سحيح م�سلم ما ورد به يف �سفحات متباعدة ،  وكذلك ما ورد بحديثني متو�ليني يف �سفحة 

و�حدة ،  وكاأن �لر�سول ينهى عن �سيء وياأتي مثله و�لعياذ بالله ،  فاإليك �لأدلة �لتالية : 
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باب حترمي �لكرب وبيانه .  حديث رقم )91( حدثنا منجاب بن �حلارث �لتميمي ، و�سويد 

بن �سعيد كالهما عن علي بن م�سهر قال منجاب : �أخربنا بن م�سهر عن �لأعم�ص ، عن �إبر�هيم 

، عن علقمة ، عن عبد �لله ،  قال : قال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : ل يدخل �لنار �أحد يف قلبه مثقال حبة 

خردل من �إميان ول يدخل �جلنة �أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من كربياء . 

 نفهم من �حلديث �أربع كلمات هى: �نه لن يدخل �لنار من كان فى قلبه مثقال حبه خردل 

من �ميان .  و�إليكم �لتناق�ص  ويف ذ�ت �سحيح م�سلم .  

 )184( رقم  حديث    ، �لنار  من  �ملوحدين  و�إخر�ج  �ل�سفاعة  �إثبات  باب  �لإميان  كتاب 

وحدثني هارون بن �سعيد �لأيلي حدثنا بن وهب قال : �أخربين مالك بن �أن�ص عن عمرو 

بن يحيى بن عمارة قال : حدثني �أبي عن �أبي �سعيد �خلدري �أن ر�سول �لله �سلى �لله عليه 

و�سلم قال يدخل �لله �أهل �جلنة �جلنة . . . يدخل من ي�ساء برحمته ، ويدخل �أهل �لنار 

�لنار . . . ثم يقول �نظرو� من وجدمت يف قلبه مثقال حبة من خردل من �إميان فاأخرجوه ، 

فيخرجون منها حمما قد �متح�سو� فيلقون يف نهر �حلياة �أو �حليا ، فينبتون فيه كما تنبت 

�حلبة �إىل جانب �ل�سيل ، �أمل تروها كيف تخرج �سفر�ء ملتوية . 

و�لر�أي للقارئ هل يرى �أن من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من �إميان �سوف يخرج 

من �لنار كما ورد باحلديث �لأخري رقم 184  ...   وكيف �سوف يخرج منها وهو مل يدخلها 

�أ�ساًل بن�ص �حلديث �لأول رقم 91 ؛  لأنه لن يدخل �لنار من كان يف قلبه مثقـال ذرة من 

�إميـان ..؟؟!!..   فهـل هذ� هو م�ستوى �لعمـل �ل�سحيح �لذي يفخـر به �لعلمـاء ..؟؟!!..

و�إليكم �لنموذج �لثاين وهما حديثني متتاليني بذ�ت �ل�سفحة  . 

)2099( وحدثني �إ�سحاق بن من�سور  ...  عن جابر بن عبد �لله �أن �لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال : 

ل ي�ستلقني �أحدكم ثم ي�سع �إحدى رجليه على �لأخرى .  

وباب يف �إباحة �ل�ستلقاء وو�سع �إحدى �لرجلني على �لأخرى حديث رقم )2100 ( 

حدثنا يحيى بن يحيى  ...  عن عباد بن متيم عن عمه �أنه ر�أى ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص م�ستلقيًا  

يف �مل�سجد و��سًعا �إحدى رجليه على �لأخرى .  

�أخربنا بن وهب  قال  �لطاهر وحرملة  �أبو  ...  وحدثني  )2100( حدثنا يحيى بن    

�لرز�ق  عبد  �أخربنا  قال  حميد  بن  وعبد  �إبر�هيم  بن  �إ�سحاق  وحدثنا  يون�ص   �أخربين 

�أخربنا معمر كلهم عن �لزهري بهذ� �لإ�سناد مثله . 
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�أل يدل هذ� ب�سحاح و�حد �أن �لر�سول كان ينهى عن �ل�سيء وياأتيه ..؟؟!!.. ،  �أي�سب هذ� 

يف خانة مدح �لنبي �أم مذمته ..؟؟!!.. ؛  نريد عقالء يدركون ،  ول نريد فقهاء يتحيزون . 

ِعرَب وعَباَر�ت من �سقطات �لأحاديث بال�سحاح :

و�حلديث رقم )6439( فيما رو�ه �لبخاري : حدثنا �سعيد بن عفري قال : ...  و�أبي 

�سلمة �أن �أبا هريرة قال : �أتى ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل من �لنا�ص وهو يف �مل�سجد ،  فناد�ه 

يا ر�سول �لله �إين زنيت يريد نف�سه ،  فاأعر�ص عنه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فتنحى ل�سق وجهه �لذي 

�أعر�ص قبله فقال : يا ر�سول �لله �إين زنيت ،  فاأعر�ص عنه ،  فجاء ل�سق وجه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  

�لذي �أعر�ص عنه فلما �سـهد على نف�سه �أربع �سهاد�ت دعاه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : �أبك جنـون 

قال ل يا ر�سول �لله فقال : �أح�سنت قال نعـم يا ر�سول �لله قال �ذهبو� به فارجموه قال : 

بن �سهاب �أخربين من �سمع جابر قال : فكنت فيمن رجمه فرجمناه بامل�سلى ،  فلما �أذلقته 

ة فرجمناه .  �حلجارة جمز حتى �أدركناه باحلرَّ

�أل تدل هذه �لتَّ�سرفات على �لوح�سية  ..؟؟!!..  ،  �أل تدل هذه �لتَّ�سرفات �أن �لقتل كان 

حابة من قوله تعاىل : يتم بامل�ساجد ..؟؟!!..  ،  و�أين �ل�سَّ

ُيْتَلى  َما  �إِلَّ  �ْلأَْنَعاُم  َلُكُم  َو�أُِحلَّْت  ِه  َربِّ ِعنَد  لَُّه  َخرْيٌ  َفُهَو  �للَِّه  ُحُرَماِت  ْم  ُيَعظِّ َوَمن  َذِلَك   ﴿  

وِر ﴾ )�حلج30( ؛  �ألي�ص للم�سجد  ْج�َص ِمَن �ْلأَْوَثاِن َو�ْجَتِنُبو� َقْوَل �لزُّ َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبو� �لرِّ

يف  خلفه  يجري  من  وور�ءه  يجري  رجاًل  �مل�سلم  �أيها  رت  ت�سوَّ وهل    ، ..؟؟!!..   ُحرمة 

�لطرقات يبغي قتله ،  �أل يدل ذلك على همجية �ملجتمع �لذي تكون هكذ� �ساكلته ..؟؟!!..  

 :  )6437( رقم  حديث  عليه  ي�سرت  �أن  لالإمام  هل  ُيبنيِّ  ومل  باحلد  �أقر  �إذ�  باب  ويف   

حدثني عبد �لقدو�ص بن حممد ،  حدثني عمر بن عا�سم �لكالبي ،  حدثنا همام بن يحيى 

حدثنا �إ�سحاق بن عبد �لله بن �أبي طلحة عن �أن�ص بن مالك ر�سي �لله تعاىل عنه قال : كنت 

عند �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فجاءه رجل فقال: يا ر�سول �لله �إين �أ�سبت حدً� فاأقمه علي ،  قال : ومل 

ي�ساأله عنه قال :  وح�سرت �ل�سالة ف�سلى مع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فلما ق�سى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �ل�سالة قام 

�إليه رجل فقال : يا ر�سول �لله �إين �أ�سبت حدً� فاأقم يّف كتاب �لله قال : �ألي�ص قد �سليت 

ك .  معنا قال  : نعم  . . . قال : فاإن �لله قد غفر لك ذنبك �أو قال حدَّ

�أل يعطي هذ� �حلديث �ل�سلطة لويل �لأمر يف عدم تطبيق �حلدود ..؟؟!!.. ،  �إن �أكرث 

ة �أخرى فهل نعفو عنهم جميًعا ،   لُّون بعد �ملع�سية ثم يعودون �إىل �ملع�سية مرَّ �لع�ساة ُي�سَ



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-222-

�أل ُيعطي ذلك �حلديث وما �سبقه من �حلديث رقم )6439 ( �حلق لويل �لأمر يف �أن ُيقيم 

�حلد على من ي�ساء ويعفو عمن من ي�ساء ،  �أل يكون �لأمر بهذ� �لفقه فو�سى وفتنة بني 

�لّنا�ص ؛ ف�ساًل عما ينتجه ذلك من نفاق للحاكم وت�سلطه هو باجلربوت ..؟؟!!..   

و�حلديث رقم )3145( : حدثنا عبد �لله بن يو�سف ،  �أخربنا مالك عن نافع عن عبد �لله 

بن عمر ـ ر�سي �لله تعاىل عنهما  - �أن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �أمر بقتل �لكالب . 

هل ُي�ست�ساغ من �لنبي �أن ياأمر بقتل �لكالب وهو �لذي ح�صَّ على �لرفق باحليو�ن ،  هل 

ن�سدق بن ماجة يف �سحيحه باحلديث رقم 3203- حدثنا �أبو طاهر ،  حدثنا �بن وهب ،  

�أخربين يون�ص عن �بن �سهاب ،  عن �سامل ،  عن �أبيه ؛  قال : �سمعت ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص   ر�فعًا 

�سوته ،  ياأمر بقتل �لكالب ،  وكانت �لكالب تقتل ،  �إل كلب �سيد �أو ما�سية  ...   بينما هو 

ملسو هيلع هللا ىلص �لذي قال بحديث :  ) �إن رجاًل دخل �جلنة يف كلب �سقاه( ،  �أفنقُتل �لكالب �أم ن�سقيها 

حّتى ت�ستمر حياتها ..؟؟!!.. ،  حتمًا �سينربي يل �أحد �أئمة �لتربير ،  ويقول : �إن �لأمر بقتل 

�لكالب كان يخ�صُّ �مل�سعور منها فقط ،  وهو �أمر مردود عليه باأن ُكُتب �حلديث �لتي يقولون 

ل ثم مبنيِّ ممتاز ،  و�سيتطلب  �إنها مبيِّنة حتتاج ملبنيِّ من �لب�سر ،  و�سيحتاج �ملبنيِّ ملبنيِّ �أوَّ

�لأمر متخ�س�سًا يف ت�سخي�ص �لكالب ،  فهذ� كلب م�سعور ، وذ�ك غري م�سعور  ...  وهكذ� . 

 و�نظر �إىل �لف�ساد يف �لفقه �ل�سلفي فيما رو�ه �لإمام م�سلم بباب ��ستحباب قتل �لوزغ 

  . ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  ،  عن  �أبي هريرة  ...   عن  باحلديث رقم )2240( حدثنا قتيبة بن �سعيد  

مبعنى حديث خالد عن �سهيل ،  �إل جريًر� وحده ،  فاإن يف حديثه » من قتل وزغًا يف �أول 

�سربة كتبت له مائة ح�سنة .  ويف �لثانية دون ذلك .  ويف �لثالثة دون ذلك «  . 

و�بن  منهاجه  يف  و�لنووي  �سحيحه  يف  حنبل  �بن  �سابهه  وما  �حلديث  ذ�ت  روى  وقد 

ماجـه ،  فهل ترى �أن �حل�سنات تكت�سب مبثل هذ� ،  وهل تكون بال�سربة �لأوىل �سبعون ح�سـنة 

كما ذكـر �أحـدهم ..؟؟!!..  ،  علمًا باأن ) �لـوزغ ( هو �لرب�ص ،  �ألي�ص منا رجل ر�سـيد ..؟؟!!.. 

قتادة عن  بن عمر �حلو�سي حدثنا ه�سام عن  )4933( حدثنا حف�ص  رقم  و�حلديث 

�أن�ص - ر�سي �لله تعاىل عنه - قال لأحدثنكم حديثًا �سمعته من ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ل يحدثكم 

به �أحد غريي �سمعت ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص يقول : �إن من �أ�سر�ط �ل�ساعة �أن ُيرفَع �لعلم وَيكرُث 

�جلهل ،  ويكرث �لزنى ،  ويكرث �سرب �خلمر ،  ويقل �لرجال ،  وتكرث �لن�ساء حتى يكون 

خلم�سني �مر�أة �لقيم �لو�حد . 
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و�حلديث �ل�ّسَابق خمالف لقوله تعاىل : 

�أََتاَها  َعَلْيَها  َقاِدُروَن  ُهْم  �أَنَّ �أَْهلَُها  َوَظنَّ  َنْت  يَّ َو�زَّ ُزْخُرَفَها  �لأَْر�ُص  �أََخَذِت  �إَِذ�  َى  َحتَّ  ...  ﴿

ِلَقْوٍم  �لآَياِت  ُل  ُنَف�سِّ َكَذِلَك  ِبالأَْم�ِص  َتْغَن   ْ ملَّ َكاأَن  يًد�  َح�سِ َفَجَعْلَناَهـــــا  َنَهــــارً�  �أَْو  َلْياًل  �أَْمُرَنا 

ُروَن ﴾                                                                                                                ) يون�ص24(  َيَتَفكَّ

فال ميكن لأهلها �أن يُظنُّو� �أنهم قادرون عليها �إل بالتَّقدم �لعلمي ،  ول ميكن �أن ُيرفع 

�لعلم ثم يُظنُّ �أهُل �لأر�ص �أنهم قادرون عليهـــا ،  �أيكونون قادرين عليها بجهلهم ..؟؟!!.. ،  

�أم �أن �ملق�سود رفع عـــلم �لدين ..؟؟!!.. ،  وهو �لأمر �ملخالف �أي�ســًا لكــــتاب �لــــله عــز وجل 

حــيث �إنَّ �للــه تعاىل يقول : 

ـــي َل ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها �إِلَّ ُهَو  ا ِعْلُمَها ِعنَد َربِّ َ اَن ُمْر�َساَها ُقْل �إِنَّ يَّ
اَعِة �أَ لُوَنَك َعِن �ل�سَّ ﴿ َي�ْساأَ

ا ِعْلُمَها  َ َك َحــِفيٌّ َعْنَها ُقْل �إِنَّ نَّ َماَو�ِت َو�لأَْر�ِص َل َتاأِْتيُكْم �إِلَّ َبْغَتًة َي�ْساأَلُوَنَك َكاأَ َثُقَلْت يِف �ل�سَّ

ا�ِص َل َيْعَلُموَن ﴾                                                         )   �لأعر�ف187(  ِعنَد �لّلِه َوَلـِكنَّ �أَْكرَثَ �لنَّ

فلمن يقول �لله عزوجل  كلمة ) تاأتيكم (  �أمل تكن للموؤمنني ..؟؟!!..  قلياًل من �لتَّفكر قد 

�ث �لقدمي .  ُي�سلح �لأمور ،  وما فعله فينا بع�ص �لرتُّ

وب�سحيح �لبخاري كتاب �ملناقب - باب �لق�سامة يف �جلاهلية �حلديث رقم )3636( 

يف  ر�أيت   : قال  ميمون  بن  عمرو  عن  ح�سني  عن  ه�سيم  حدثنا    ، حماد  بن  نعيم  حدثنا 

�جلاهليـة ِقـرَدة �جُتِمـع عليها لأنها قد زنت ،  فرجموها فرجمتها معهـم . 

..؟؟!!..     ب�سر�مة  تنفيذها  يتم  �سر�ئع وحدود  لديها  �لتي  �ملخلوقات  َدَة من  َرَ �لِقِ فهــل 

�نيـة  �لزَّ �لِقـرَدة  رجم   �أثناء  هياج   حالة  يف  �لُقـُرود  وكانت  كذلك  �لأمر  كان  ما  �إذ�  وهل 

ملــك  لــه  �سيــ�سمح  وهــل  ..؟؟!!..  مـــعها  يدخـــُل و�سطها ويرجـــم  �أن  لإنــ�سان  فهل ميــكن 

�جلبالية ..؟؟!!..  وكيف يعلم �لب�سـر �لقـردة �ملح�سنة من غري �ملح�سنة ،  و�أين ِذكر ر�سول 

�لله ملسو هيلع هللا ىلص يف هذ� �لأمر حّتى يو�سع مثل هذ� �حلديث يف كتـاب يّدعون �أنه �أ�سح كتاب بعد 

كتاب �لله ..؟؟!!..

ويف �سحيح �أبي د�وود ) باب �لنهي عن �لتزويج من مل يلد من �لن�ساء ( حديث رقم 

2049- قال �أبو د�ود :  كتب �إىل ح�سني بن حريث �ملروزي ،  ثنا �لف�سل بن مو�سى ،  عن 

�حل�سني بن و�قد ،  عن عمارة بن �أبي حف�سة ،  عن عكرمة ،  عن �بن عبا�ص ،  قال : جاء 
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بها «  قال : �أخاف  رجل �إىل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال :  » �إن �مر�أتي ل متنع يد لم�ٍص ،  قال :  » غرِّ

�أن تتبعها نف�سي ،  قال :  » فا�ستمتع بها « . 

ق �أن ر�سول �لله ي�سمح لأحد �سحابته  ا �أحد ذلك �حلديث  .؟؟!!.. هل ُن�سدِّ هل ي�سدق منَّ

�أن يتجاوز عن زنى زوجته ،  �أو حتى ��ستح�سانها من يالم�سها من �لرجال ،  في�سمح له 

مبعا�سرتها وهي ل تردُّ يد لم�ص لها ،  بينما ُبعث بالنبي ليتمم مكارم �لأخالق ..؟؟!!..  ،  

ق يف �سحابي مثل هذ� ..؟؟!!..  وهل ُن�سدِّ

فاإذ� ذكرنا بعد هذ� �حلديث ما رووه من �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أمر بعدم قتل �لرب�غيث لأنها 

هر( عند �أُم حر�م وُتفلي له  توقظ لل�سالة ،  ومن �أن ر�سول �لله كان يقيل )ينام بعد �لظُّ

ـحابة  ر�أ�سه - وقال �بن حجر كانت تفليه من �لقمل - خلرجنا با�ستنـتاج �أن �لر�سـول و�ل�سَّ

- ر�سو�ن �لله عليهم - كانو� يف حالة من �لعفن يعاُفها �لنَّا�ص يف ع�سرنا ،  وهو �لأمر �لذي 

ه عنه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ، و�سحابته �لأجالء ،  وحتَّى لو كان ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص قال هذ� ،  �أميكــن  ُننزِّ

لهذ� �ملنطق �أن يكون ديًنا ..؟؟!!..  �أم �أننا �سنجد من يقول لنا )وما ينطق عن �لهوى( ،  

�أكاد �أُجـنُّ من فرط قلَّة عقول �لنَّا�ص ، بينما هم ي�سرتيحون لعقولهم �لتي ��ست�ساغت هذ� 

يف ،  بل ويرجمون �ملخالفني باجلرمية �مل�سهورة )�إنكار �ل�ُسّنة( .  �لزَّ

�أحاديث  �لكتب من  �لتاأكيد على مثل ما حوت تلك  �إ�سهام كثري من �ملحرتفني يف  و�إن 

حاح قبل �أن ُتن�سب لر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ،  �إنا هو  َبت زوًر� للبخاري و�أ�سحاب ُكُتب �ل�سِِّ ُن�سِ

عني �لنحر�ف ،  �أي�سح عقد زو�ج �ملحرم �أم ل ..؟؟!!.. �أم �أن �حلديث يف و�د و�لفقه يف 

و�ٍد �آخر ..؟؟!!..   �أم �سيخرج علينا �أحد علماء �لتربير ويقول : هذه خ�سو�سية ،  ومثل 

وؤ�ل �لتايل :- هذ� يجب �سوؤ�له �ل�سُّ

 �إذ� كانت خ�سو�سية فلماذ� ُتذكر يف كتاب عام كالبخاري ..؟؟!!..  خا�سة وقد �أهمل 

ة لر�سول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص رغم �أن عددها ل يقل عن 480  ذلك �لكتاب تدوين �خُلطب �ملنربية �لعامَّ

،  فهل نذكر �لأحاديث �خل�سو�سية  �أي �سحاح  لنا منها و�حًد� يف  ُيذكر  خطبة جمعة مل 

ة ..؟؟!!..   �لفردية ونرتك �خُلطب �لعامة يف كتاب ُيفرت�ص �أنه ُيخاطب عموم �لأمَّ

ومن   ، �لإ�سالمية  �جلماعات  �أع�ساء  من  و�ملتزمتني   ، �ملحرتفني  هوؤلء  و�أهدي 

اة بال�سحاح ،  ذلك  َنة من �لذين يعتقدون بكل كتب �حلديث �مل�سمَّ رون �أنَّهم على �ل�سُّ يت�سوَّ
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حاح ( برقم 4254 ،  ورو�ه �لبخاري  �حلديث �لذي روته �سنن �بن ماجة ) وهي من �ل�سِّ

�أتى  �أن رجاًل    ، �إ�سحاق  ... عن �بن م�سعود  �آخرين : حدثنا  4410 و503 برو�ة  برقم 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ، فذكر �أنه �أ�ساب من �مر�أة ُقبلة .  فجعل ي�ساأل عن كفَّارتها .  فلم يقل له �سيئًا  

يذهب  �حل�سنات  �إن    ، �لليل  من  وزلفًا  �لنهار  طريف  �ل�سالة  و�أقم  وجل  عز  �لله  فاأنزل 

�ل�سيئات ،  ذلك ذكرى للذ�كرين . فقال �لرجل : يا ر�سول �لله �إىلَّ هذه ..؟؟!!..  فقال : ) هي 

ملن عمل بها من �أمتي ( . 

ق �أنَّ  فهل ترت�سون بن�سـبة ذلك �حلديث لرُت�ِثكم ونبيكم ..؟؟!!.. وهل ي�سح �أن ُن�سدِّ

ر�سول �لله يت�سامح يف �لُقبــلة بني �لرجل و�ملر�أة بال عقـد نكاح �عتماًد� على �أنهما ي�سلِّيان 

رغم ما �أُنزل عليه من كتاب �لله �لقائل : 

ُه  ـْيَطاِن َفاإِنَّ ِبْع ُخُطَو�ِت �ل�سَّ ْيَطاِن َوَمن َيتَّ ِبُعو� ُخُطَو�ِت �ل�سَّ ﴿ َيا �آيها �لَِّذيَن �آَمُنو� َل َتتَّ

ْن �أََحٍد �أََبدً� َوَلِكنَّ �للََّه  ُل �للَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكا ِمنُكم مِّ َياأُْمُر ِبالَْفْح�َساء َو�مْلُنَكِر َوَلْوَل َف�سْ

ي َمن َي�َساُء َو�للَُّه �َسِميٌع َعِليٌم ﴾                                                                         ) �لنور21(  ُيَزكِّ

فب�سحيح م�سلم كتاب �لقدر باب معنى كل مولود يولد على �لفطرة وحكم موت �أطفال 

�لكفار و�أطفال �مل�سلمني حديث رقم ) 2662 ( عن عائ�سة �أم �ملوؤمنني قالت : ) دعي ر�سول 

�لله �إىل جنازة �سبي من �لأن�سار فقلت يا ر�سول �لله طوبى لهذ� ع�سفور من ع�سافري 

�أهاًل  �إن �لله خلق للجنة  �جلنة مل يعمل �ل�سوء ومل يدركه ؛ قال : �أو غري ذلك يا عائ�سة 

خلقهم لها وهم يف �أ�سالب �آبائهم وخلق للنار �أهاًل خلقهم لها وهم يف �أ�سالب �آبائهم (  . 

وبكتاب �جلهاد جتد ما هو �أ�سو�أ ،  بباب جو�ز قتل �لن�ساء و�ل�سبيان يف �لبيات من 

�لــله  �أر�سلــه  �لــذي  �لرحمة  لنبي  زورً�   و�ملن�سوبة  �لتالية  بالأحاديث  وذلك   ، تعمد  غري 

رحمة للعاملني :  

   ) 1745 ( عن �ل�سعب بن جثامة قال :  �سئل �لنبي عن �لذر�ري من �مل�سركني يبيتون 

في�سيبون من ن�سائهم وذر�ريهم . . .  فقال : هم منهم .  

   ) 1745 ( عن �ل�سعب بن جثامة قال : قلت يا ر�سول �لله �إنا ن�سيب يف �لبيات من 

ذر�ري �مل�سركني . . . قال : هم منهم .  

   ) 1745 ( عن �ل�سعب بن جثامة �أن �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم قيل له لو �أن خياًل 

�أغارت من �لليل فاأ�سابت من �أبناء �مل�سركني. . .  قال : هم من �آبائهم .  
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  �أمل يكن من �ملعقول �أن يقول لهم �لنبي �أن يحرت�سو� ويحذرو� لياًل حتى ل يقتلو� 

�أبناء �مل�سركني . 

باأن  ت�سورو�    ، �إنذ�ر  بغري  �مل�سركني  على  لياًل  لالإغارة  تكر�ص  �لأحاديث  هذه  وهل 

ب�سحيح م�سلم باب بعنو�ن ) جو�ز �لإغارة على �لكفار �لذين بلغتهم دعوة �لإ�سالم من 

غري تقدم �لإعالم بالإغارة( ،  فهل يكون �لإ�سالم دين �سالم  ... وهل تكون هذه هي �لدعوة 

�آباءنا  �أ�سالب  يف  خلقنا  مت  وهل  ..؟؟!!..   �حل�سنة  و�ملوعظة  باحلكمة  �لله  �سبيل  �إىل 

و�أمهاتنا مل�سري حمتوم ..؟؟!!..  

�أعلـــم متامًا باأن �لبع�ص �سيقولون باأنه م�سري حمتوم ومعلوم لكن بغري ت�سيري من 

�لله ،  وهوؤلء جنيب عليهم فنقول وما ذنب من مات طفاًل مل يرتكب �ملعا�سي �أن يدخله 

�لله �لنار كما جاء ب�سحيح م�سلم  ...  كفاكم دفاعًا وتربيرً� للباطل . 

وهل يرت�سي �أحد �أن تكون جمرد قر�ءة �سورة �لإخال�ص  متحو ذنوب خم�سني �سنة 

�إل �أن يكون عليك دين ..؟؟!!.. ، نعـم هذ� ما رو�ه �لرتمذي ب�سحيحه ،  وهل ترت�سي �أن 

�أي   ) ُفالن   ( �أنه  ُذكـر  �ل�سحاح من  �ملروية ببع�ص كتب  �لأحاديث  �سـند بع�ص  يكون يف 

ِرَب �لعبد فلُيجتَنب  �إذ� �سُ 2420 باب  ل ُيعرف ��سـمه ) ر�جع �سحيح �لبخاري �حلديث 

يف  جاء  ما  باب   6540 و�حلديث  �ل�سـود�ء  �خلمي�سة  باب   5485 و�حلديث  �لوجـه 

�ملتاأوليـن( حتى �أن �بن حجـر عد �لبخـاري من �ملدل�سني ،  و�إليك نـوذج من هذ� �لتدلي�ص :

�لتحريف و�لتدلي�س بكتاب �لبخاري

ومن �أمثلة  تدلي�ص  �لبخاري  هو  تدلي�سه يف �سيخه حممد بن يحيى �لذهلي �لني�سابوري ،  

�لذي كان من �أكرث �مل�سنعني عليه كما تقدم .  و�لتحريف و �لتدلي�ص من �لبخاري على �أ�ستاذه عبد 

�لله �حلميدي .  ولأعطي مثاًل على تدلي�ص وحتريف �لبخاري على �أ�ستاذه �حلميدي فيما يلي :

روى �حلميدي يف م�سنده :

حدثنا �سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال : �أخربين طاوو�ص ، �سمع �بن عبا�ص يقول : 

بلغ عمربن �خلطاب �أن �َسُمرة باع خمًر� ،  فقال : قاتل �لله �َسُمر ،  �أمل يعلم �أن ر�سول �لله 

ملسو هيلع هللا ىلص قال : لعـن �لله �ليهود ُحّرمت عليهم �ل�سحوم فَجَملوها فباعوها . 
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بينما روي �لبخاري يف �سحيحه :

 حدثنا  �حلميدي ،   حدثنا  �سفيان ،   حدثنا   عمرو بن دينار ،    قال �أخربين   طاو�ص  ، �أنه 

�سمـــع    �بــن عـــبا�ص  - ر�سي �لله عنهما  -  يقول بلغ    عمر بن �خلطاب   �أن   فالنا   باع خمًر� 

�لله   �ليهود   حرمت عليهم  :   قاتل  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  �لله   �أن ر�سول  �أمل يعلم  �لله فالنًا  : قاتل  فقال 

�ل�سحوم فجملوها فباعوها  . 

فنالحظ هنا باأن �لبخاري مل يكن دقيقًا يف نقله عن �أ�ستاذه �حلميدي يف نقل �لرو�ية 

  ، )فالن(  كلمة  به  و��ستبدل  �خلمر  باع  �لذي  �سمرة  �ل�سحابي  ��سم  باإخفاء  دل�ص  حيث 

وحرف يف حديث ر�سول �لله با�ستبد�ل بكلمة ) لعن ( كلمة ) قاتل ( ،  و�لغريب بعد �أن 

ثبت عند �لبخاري ف�سق �ل�سحابي �سمرة بائع �خلمور باإخر�جه هذه �لرو�ية يف �سحيحه 

نر�ه يروي �أحاديثًا ل�سمرة يف �سحيحه ،  ما هذ� �لتناق�ص ..؟؟!!..  ،  وكيف يكون بائع 

�خلمر عدل �سابط . 

ول يخفى عليكم باأن �لبخاري دون يف كتابه ) عن فالن ( ومل ي�سميه وذلك باأكرث من 

مو�سع ب�سحيحه .  .  �أل يعترب ذلك تدلي�ًسا على �لأمة ..؟؟!!..  

وهناك تدلي�ًسا �آخر �سنذكره حتت عنو�ن ) ثبوت �لد�ص يف كتاب �لبخاري ( . 
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�الأحاديث و�ملذ�هب �الأربعة 

رد �أبي حنيفة لأحاديث وردت بالبخاري وم�سلم . 

،  وفيما يلي  �لبخاري وم�سلم  �أبو حنيفة م�سمون حديٍث ورد يف �سحيحي  فقد رّد 

ن�ّص �حلديث يف �سحيح �لبخاري ،  �لذي ورد حتت �لرقم )6369( :

اٌح ِبامْلَِديَنِة َقاَل :  �أَْو�سَ �أََن�ِص ْبِن َماِلٍك َقاَل : َخَرَجْت َجاِرَيٌة َعَلْيَها  ِه  َثَنا  ... َعْن َجدِّ  » َحدَّ

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِبَها َرَمٌق فقال َلَها َر�ُسوُل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُفاَلٌن  َفَرَماَها َيُهوِديٌّ ِبَحَجٍر َقاَل َفِجيَء ِبَها �إِىَل �لنَّ

َقَتَلِك ..؟؟!!..   ،  َفَرَفَعْت َر�أْ�َسَها ،  َفاأََعاَد َعَلْيَها َقاَل : ُفاَلٌن َقَتَلِك ..؟؟!!..  ،  َفَرَفَعْت َر�أْ�َسَها ،  فقال 

َجَرْيِن « .  ْت َر�أْ�َسَها َفَدَعا ِبِه َر�ُسوُل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقَتَلُه َبنْيَ �حْلَ اِلَثِة ُفاَلٌن َقَتَلِك َفَخَف�سَ َلَها يِف �لثَّ

ورّد �أبو حنيفة حديث �سحيح �لبخاري برقم )2227( :

ُه �َسِمَع �أََبا ُهَرْيَرَة يقول  :  َقاَل َر�ُسوُل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص �أَْو َقاَل �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للَِّه  َثَنا ... �أَنَّ  ) َحدَّ

ِه (  .  .  ْفَل�َص َفُهَو �أََحقُّ ِبِه ِمْن َغرْيِ ْن�َساٍن َقْد �أَ ْو �إِ
ملسو هيلع هللا ىلص يقول َمْن �أَْدَرَك َماَلُه ِبَعْيِنِه ِعْنَد َرُجٍل �أَ

وردَّ �أبو حنيفة حديث �سحيح �لبخاري برقم )2004( :

و� �ْلإِِبَل َو�لَْغَنَم َفَمْن �ْبَتاَعَها َبْعُد  رُّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص : َل ُت�سَ َثَنا  ...   َقاَل �أَُبو ُهَرْيَرَة َعْن �لنَّ ) َحدَّ

 . 
)1(

ٍر  ...  ( اَع مَتْ َها َو�سَ َظَرْيِن َبْعَد �أَْن َيْحَتِلَبَها �إِْن �َساَء �أَْم�َسَك َو�إِْن �َساَء َردَّ ُه ِبَخرْيِ �لنَّ َفاإِنَّ

ت�سعيف مالك يف كتابه لأحاديث �لبخاري وم�سلم:

  ، �لبخاري وم�سلم  �لتايل يف �سحيحي  ي�سّعف م�سمون �حلديث  مالك  �لإمام  وكان 

نختار منهما �حلديثني �لتاليني  : 

َثَنا  ...  َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل : �إِنَّ َر�ُسوَل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل �إَِذ� �َسِرَب  �لبخاري )167( :  )َحدَّ

ْلُه �َسْبًعا ( .  �لَْكْلُب يِف �إَِناِء �أََحِدُكْم َفْلَيْغ�سِ

َثَنا  ... َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل : َقاَل َر�ُسوُل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َطُهوُر �إَِناِء  م�سلم )420( :  ) وَحدَّ

�ِب ( .  َ �ٍت �أُوَلُهنَّ ِبالرتُّ َلُه �َسْبَع َمرَّ ْن َيْغ�سِ �أََحِدُكْم �إَِذ� َوَلَغ ِفيِه �لَْكْلُب �أَ

ويف م�سمون  هذ� �حلديث كان يقول �لإمام مالك  :) جاء �حلديث ول �أدري ما حقيقته( 

وكان يقول : )ُيوؤكل �سيده فكيف ُيكره لعابه( ..؟؟!!.. 

)1( �ملرجع كتاب حمطات يف �سبيل �حلكمة . 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-229-

ومل ياأخذ �لإمام مالك مب�سمون �حلديث �لتايل يف �ل�سحيحني :

َي �للَُّه َعْنَها �أَنَّ َر�ُسوَل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل :  َثَنا ...  َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ �لبخاري )1816( : )َحدَّ

ُه  ... ( .  اَم َعْنُه َوِليُّ َياٌم �سَ َمْن َماَت َوَعَلْيِه �سِ

�أَنَّ  َعْنَها  �للَُّه  َي  َر�سِ َعاِئ�َسَة  َعْن    ... َثِني   وَحدَّ  (  :   )1935( رقم  حديث  م�سلم 

اَم َعْنُه َوِليُُّه( .  َياٌم �سَ َر�ُسوَل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل :  َمْن َماَت َوَعَلْيِه �سِ

�لله تعاىل ب�سورة  لقول  �أخذ مالك مب�سمون هذ� �حلديث هو مناق�سته  و�سبب عدِم 

لَّ َما �َسَعى39 ﴾  .  ن�َساِن �إِ �لنجم  : ﴿  �أَلَّ َتِزُر َو�ِزَرٌة ِوْزَر �أُْخَرى)38( َو�أَن لَّْي�َص ِلاْلإِ

ومل يعترب �لإمام مالك م�سمون ما جاء يف �حلديث �لتايل :

َثُه �أَنَّ  ُه َحدَّ اِريِّ   �أَنَّ ْن�سَ يُّوَب �ْلأَ
َثَنا  ...   َعْن �أَِبي �أَ م�سلم حديث رقم )1984( : )َحدَّ

ْهِر  ...  ( .  َياِم �لدَّ �ٍل َكاَن َك�سِ ا ِمْن �َسوَّ تًّ اَن ُثمَّ �أَْتَبَعُه �سِ اَم َرَم�سَ َر�ُسوَل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل : َمْن �سَ

ومل يعترب �لإمام مالك يف �لر�ساع م�سمون ما جاء يف �حلديث �لتايل ب�سحيح م�سلم 

َها َقاَلْت : َكاَن ِفيَما �أُْنِزَل ِمْن �لقر�آن َع�ْسُر  َثَنا  ...   َعْن َعاِئ�َسَة �أَنَّ حديث رقم )2634( : )َحدَّ

َ َر�ُسوُل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهنَّ ِفيَما  ْخَن ِبَخْم�ٍص َمْعلُوَماٍت َفُتُويفِّ ْمَن ُثمَّ ُن�سِ َعاٍت َمْعلُوَماٍت ُيَحرِّ َر�سَ

ُيْقَر�أُ ِمْن �لقر�آن ( ،  وحّجته هي معار�سة م�سمون هذ� �حلديث ملطلق �ل�سياغة �لقر�آنّية 

 . 
)1(

اَعِة  ... ﴾  )�لن�ساء:23( �سَ ْعَنُكْم َو�أََخَو�ُتُكْم ِمَن �لرَّ ِتي �أَْر�سَ َهاُتُكُم �لالَّ مَّ
﴿...   َو�أُ

رد �أحمد بن حنبل لأحاديث �لبخاري :

وقد ��ستنكر �بن حنبل �حلديث �لتايل بالبخاري )1816( : 

َياٌم  َي �للَُّه َعْنَها �أَنَّ َر�ُسوَل �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقال َ: َمْن َماَت َوَعَلْيِه �سِ َثَنا   ...  َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ )َحدَّ

ُه  ...( .  اَم َعْنُه َوِليُّ �سَ

ا يف �سحيح م�سلم كما ر�أينا ،  رّد م�سمونها معظم �لفقهاء ،  ومل  وهذه �لرو�ية �لو�ردة �أي�سً

ياأخذو� به .  .  فاأبو حنيفة ومالك مل ي�سّح م�سمون هذ� �حلديث عندهما ،  ول ُيوجد عندهما 

�سيام �لويل عن �ملّيت ،  وعند �أحمد ُيوجد ��ستحباب �سيام �لويل عن �ملّيت فقط يف �سوم �لنذر .  

)1( �ملرجع �ل�سابق . 
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وحتى �سّر�ح �ل�سحاح مل ياأخذو� بها على �أّنها ن�سو�ٌص ل ياأتيها �لباطل من بني �أيديها 

ول من خلفها ،  فعلى �سبـــيل �ملثال �أورد �لإمام �لنووي يف مقّدمة �سرحه على �سحيح م�سلم  

حتـــت عنـو�ن :  ف�سل يف �لأحاديث �مل�ستدركة على �لبخاري وم�سلم : ) قد ��ستدرك جماعة 

على �لبخاري وم�سلم �أحاديث �أخال ب�سرطهما فيها ،  ونزلت عن درجة ما �لتزمناه ( . 

َنة  �ل�سُّ �أهل  من  �لكثري  وغيـــرهم    ، �لأحاديث  و�ســــّر�ح    ، �لأربعـــة  �لأئمـــة  �أيكـــون 

َنة و�جلماعة ..؟؟!!..   ،  ويـــو�سفـــون بالكفـــر و�لزندقة  و�جلماعـــة ،  لي�سو� من �أهل �لــ�سُّ

وهل خروجهم من د�ئرة من يعتقدون ب�سّحة م�سمون كلِّ ما يف �ل�سحاح ،  ل يخلُّ مبقولة 

َنة و�جلماعة على �سّحة كلِّ ما ورد يف �ل�سحيحني ..؟؟!!..   �إجماع �أهل �ل�سُّ

من هنا نرى �أّن مقولَة �لإجماع على �سحيحي �لبخاري وم�سلم ،  هي مذهبّية ،  ل ُيدرك 

 . 
)1(

َنة �ل�سريفة ،  ول م�سلحة �لإ�سالم قائلوها حقيقة �ل�سحيحني ،  ول حقيقة �ل�سُّ

�سحابة يف �سن �لطفولة ي�سمونهم كبار �ل�سحابة :

ينهى  كان  �لنبي  لأن   ، �لله  ر�سول  وفاة  بعد  ملا  �حلديث  وتدوين  جمع  تاأخر  حيث 

�أ�سحابه عن تدوين �أحاديثه ،  وملا تويف - فد�ه نف�سي وكل �مل�سلمني - كان هناك �سحابة 

من �لأطفال �ل�سغار من �لذين ل ميكن �أن يكونو� مالزمني للنبي ،  ولندرة �سماعهم �حلديث 

�لنبي كما ذكر �ملحدثون و�أ�سحاب كتب  لي�ص �سماًعا مبا�سًر� من  �لر�سول فقد رووه  من 

�ل�سحاح  ،  لكن رووه �سماعًا من كبار �ل�سحابة �لذين كانو� مالزمني للنبي ،  لكن �ملحدثني 

�أذكر  و�سوف    ، �حلديث  جمع  حال  متوفًر�  كان  ما  باعتبار  ككبار  �ل�سغار  علينا  فر�سو� 

ا من هوؤلء �ل�سحابة �ل�سغار ومدى جهدهم يف كتابة �حلديث فيما يلي : للقارئ بع�سً

عبد �هلل بن عبا�ض :  قيل �إنه مل ي�سمع من �لنبي �إل ما بني 4 - 20 حديثًا وكان 

ْب بَحرْبِ  عمره عند وفاة �لر�سول ع�سر �سنو�ت ،  ومع هذ� ُرِوَى عنه 1660 حديثًا وكان ُيَلقَّ

�لأمة )�أي �لعامل �لكبري( . 

( حني  �سنة  ع�سرة  �إثنتي  �إىل  ع�سر  كان غالًما �سغرًي� )حو�يل    : �أن�ض بن مالك 

تويف �حلبيب ملسو هيلع هللا ىلص ،  ومع هذ� فقد روى عنه �ألف ومائتني و�ستة وثمانني حديثًا . 

�أبو �سعيد �خلدري :  كان �أي�سًا غالمًا �سغريً� )حو�يل 10 - 12 �سنة( حني وفاة �لنبي 

�أبي �سعيد و�أن�ص  » ثم وما علم   : �ل�سيدة عائ�سة  ،  قالت  .   وحقًا  1170 حديثًا  لكنه روى عنه 

نُّه ع�سر �سنني .  م�سلمة بن خملد كانت �سِ
)2(

باأحاديث ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص  و�إنا كانا غالمني �سغريين «

)1( �ملرجع �ل�سابق . 

)2( ر�جع: �ملعجم �لكبري ج1 �ص249 . 
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نُّه ت�سع �سنني .  عبد �هلل بن �لزبري :  كانت �سِ

نُّه ثماين �سنو�ت .  �مل�سور بن خملد :  كانت �سِ

نُّه ثماين �سنو�ت .  �حل�سن بن على :  كانت �سِ

نُّه �سبع �سنو�ت .  �حل�سني بن علي  :  )�سقيق �حل�سن( كانت �سِ

وهكذ� فاإن هوؤلء جميًعا ت�سدو� للرو�ية عن ر�سول �لله ومل يكونو� قد �سمعو� �حلديث 

من فم �لر�سول ،  لكنهم كانو� يروون بطريق �لإر�سال ،  وهكذ� مت تدوين �حلديث ملن قلنا 

 . 
)1(

عنهم كبار �ل�سحابة بينما حقيقتهم �أنهم كانو� �سغار �ل�سحابة

فهل يجوز كل هذ� �لتدلي�ص على �لأمة ..؟؟!!.. ،  هل من �ملعقول �أن يحكي �سبي �سغري 

�أكان هذ�  ُترى    ، 1660 حديثًا و�أكرث كثريً�  بالعا�سرة من عمره  كابن عبا�ص وهو طفل 

�ملدة  هي  ما  وترى  ؟؟!!..؛    .. له  متفرغًا  �لر�سول  �سيدنا  وكان  للر�سول  متفرغًا  �ل�سبي 

�لزمنية �لتي ي�ستغرقها هذ� �ل�سبي لي�سمع �لر�سول �أكرث من 1660 حديثًا ؛  ثم ن�سمح 

بعدها �أن تكون �أقو�ل �ل�سبي م�سدًر� من م�سادر �لإ�سالم تبنى عليها �لأحكام وُتقاد لها 

�لأنف�ص ،  �أل ت�ستحي �أمة �أن تقول على طفل باأنه حرب لالأمة . 

�بن عبا�ص كان يبلغ من  باأن  �لنبوي  �لدليل من �حلديث  باأن هناك من �سيطلب  و�أعلم 

�لعمر ع�سر �سنو�ت عند وفاة �لر�سول ،  و�لإجابة �أن دليلي هو �لبخاري �لذي ذكر برو�يته 

بباب تعليم �ل�سبيان �لقر�آن باحلديث رقم )4748( حدثني مو�سى بن �إ�سماعيل ، حدثنا �أبو 

عو�نة ، عن �أبي ب�سر ، عن �سعيد بن جبري قال :  �إن �لذي تدعونه �ملف�سل هو �ملحكم قال : 

وقال �بن عبا�ص : تويف ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص و�أنا �بن ع�سر �سنني وقد قر�أت �ملحكم .  ومن حيث 

ثبت من خالل �سحيح �لبخاري �أن �بن عبا�ص �مللقب بحرب �لأمة قد تويف عنه ر�سول �لله 

وهو يبلغ من �لعمر ع�سر �سنو�ت ،  وحيث �إنه ل جتوز �سهادة من مل يبلغ �حللم . 

4 - 20 حديثًا  �إل ما بني  �إنه مل ي�سمع من �لنبي  :  قيل  �لله �بن عبا�ص  �إن عبد  وحيث 

نُّه عند وفاة �لر�سول ع�سر �سنو�ت ، ومع ذلك روى عن �لنبي �ألف و�ستمائة و�ستني  وكانت �سِ

حديثًا ،  وهو ما يجعلني �أطالب بحذف كافة مرويات �بن عبا�ص . 

)1( �ملرجع كتاب �لكفاية يف علم �لرو�ية ،  للخطيب �لبغد�دي ،  ومقدمة �بن �ل�سالح ملوؤلفه تقي �لدين عثمان بن عبد �لرحمن �ملعروف 

بابن �ل�سالح . 
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  �لقرء�ن و�لنبي ينكر�ن عد�لة كل �ل�شحابة

َنة ،  و�ملت�سننني  ما كنت لأ�سع لهذ� �لأمر فقرة منف�سلة �إل لأن �ملت�سننني بال در�ية بال�سُّ

�أن  ،  مبا يعني  �لنبي فهو �سحابي  �أن كل من عا�سر  ،  يرون بفقههم  �لقر�آن  على ح�ساب 

�لأطفال �لذين عا�سرو� �لنبي ولو ليوم و�حد قبل وفاته فهم �سحابة ،  ويرون �أي�سًا باأن 

جميع �أولئك �ل�سحابة عدول  ،  �أي �سادقني وموؤمتنني ،  فما �سدر عنهم من قول عن ر�سول 

�لله فهو �سدق ل ميكن مناق�سته للتثبت منه . 

وقد �أجد نف�سي خمالفًا لهذ� �ملنهج �ملنحرف عن كتاب �لله ،  نعم هناك �سحابة ر�سي 

�لله عنهم ،  وهوؤلء قال �لله جل جالله فيهم :

َفاأَنَزَل  َفَعِلَم َما يِف ُقلُوِبِهْم  َجَرِة  َت �ل�سَّ ُيَباِيُعوَنَك حَتْ �إِْذ  َي �للَُّه َعِن �مْلُوؤِْمِننَي  َلَقْد َر�سِ  ﴿  

ِكيَنَة َعَلْيِهْم َو�أََثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا ﴾                                                                      )�لفتح18(  �ل�سَّ

ِباإِْح�َساٍن  َبُعوُهم  �تَّ َو�لَِّذيَن  اِر  َو�لأَن�سَ �مْلَُهاِجِريَن  ِمَن  لُوَن  وَّ
�لأَ اِبُقوَن  َو�ل�سَّ  ﴿  : وقال 

َتَها �لأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها �أََبدً� َذِلَك  ِري حَتْ اٍت جَتْ َعدَّ َلُهْم َجنَّ وْ� َعْنُه َو�أَ َي �لّلُه َعْنُهْم َوَر�سُ �سِ رَّ

�لَْفْوُز �لَْعِظيُم ﴾                                                                               )�لتوبة 100( 

يِف  َبُعوُه  �تَّ �لَِّذيَن  اِر  َو�لأَن�سَ َو�مْلَُهاِجِريَن  ِبيِّ  �لنَّ َعَلى  �لله  اَب  تَّ َلَقد   ﴿  : تعاىل  ويقول 

ِحيٌم ﴾ ُه ِبِهْم َرُءوٌف رَّ ْنُهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم �إِنَّ �َساَعِة �لُْع�ْسَرِة ِمن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقلُوُب َفِريٍق مِّ

 )�لتوبة117( 

�أول: مــن �لقــر�ء�ن . . .

ا قال عن �لبع�ص �لآخر من �ل�سحابة : لكن �لله تعاىل �أي�سً

ْنُهْم َغرْيَ �لَِّذي َتُقوُل َو�لّلُه َيْكُتُب َما  َت َطاآِئَفٌة مِّ ﴿ َويقولوَن َطاَعٌة َفاإَِذ� َبَرُزوْ� ِمْن ِعنِدَك َبيَّ

ْل َعَلى �لّلِه َوَكَفى ِبالّلِه َوِكياًل﴾                                 ) �لن�ساء81(  ُتوَن َفاأَْعِر�ْص َعْنُهْم َوَتَوكَّ ُيَبيِّ

�أي �أنهم كانو� يغريون كالم �لنبي حتى حال حياته بينهم ،  فما بالكم بعد وفاته ..؟؟!!.. 

ويقول - تعاىل -:

َفاِق َل َتْعَلُمُهْم  َن �لأَْعَر�ِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن �أَْهِل �مْلَِديَنِة َمَرُدوْ� َعَلى �لنِّ ْن َحْوَلُكم مِّ  ﴿ َومِمَّ

َتنْيِ ُثمَّ ُيَردُّوَن �إِىَل َعَذ�ٍب َعِظيٍم ﴾                               )�لتوبة101(  رَّ ُبُهم مَّ َنْحُن َنْعَلُمُهْم �َسُنَعذِّ



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-233-

فهل علم    ، �لنبي  يعلمهم  �لله منافقون ل  باأن من �سحابة ر�سول  �لقر�آن  يقرر  فحني 

وحملونا   ، و�غرتفو�  عنهم  �أخذو�  �أم  ..؟؟!!..   �لله  ر�سول  يعلمه  مل  ما  �حلديث  علماء 

على ت�سديق رو�يات �سادرة عن منافقني كل موؤهالتهم �أنهم كانو� من �ملعا�سرين للنبي 

ويدعون �لإميان ،  وكان �لنبي ل يعلمهم . 

ويقول �سبحانه : 

َك ِبِهْم  َر�ٌص َو�مْلُْرِجُفوَن يِف �مْلَِديَنِة َلُنْغِرَينَّ ْ َينَتِه �مْلَُناِفُقوَن َو�لَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهم مَّ ﴿ َلِئن ملَّ

ُثمَّ َل ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها �إِلَّ َقِلياًل ﴾                                                         )�لأحز�ب60 (

،  وكل  �لله  �أكرث هوؤلء �ملنافقني ل يعلمهم ر�سول  ،  و�أن  �أن باملدينة منافقني   يعني 

هوؤلء �سحابة ويعتربهم �أهل �لنقل بال متحي�ص عدوًل ،  لذلك فاإين �أرى هوؤلء �لفقهاء 

�أ�سحاب منهج خمالف لكتاب �لله ،  و�مل�ساألة لي�ست عو�طف جّيا�سة بال عقل ،  �أن ن�سع كل 

من عا�سر �لنبي يف بوتقة ومنزلة و�حدة ،  بينما عد �لله منزلتهم وفق �إميانهم ،  و�إل ما 

�أفاد �أحد من فقهاء �حلديث قر�ءته لتلك �لن�سو�ص �لقر�آنية . 

وحتى �ملوؤمنون من �ل�سحابة منهم من قد غري وبدل ،  فقد خاطبهم �لله قائاًل : 

اَت �أَْو ُقِتَل �نَقَلْبُتْم َعَلى �أَْعَقاِبُكْم  �ُسُل �أََفاإِن مَّ ٌد �إِلَّ َر�ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه �لرُّ مَّ ﴿ َوَما حُمَ

اِكِريَن﴾      )�آل عمر�ن144 (   رَّ �لّلَه �سيئًا َو�َسيْجِزي �لّلُه �ل�سَّ َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َي�سُ

َن �للَّْهِو  و� �إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقاِئمًا ُقْل َما ِعنَد �للَِّه َخرْيٌ مِّ اَرًة �أَْو َلْهوً� �نَف�سُّ ْو� جِتَ ﴿ َو�إَِذ� َر�أَ

�ِزِقنَي  ﴾                                                                      )�جلمعة11( َجاَرِة َو�للَُّه َخرْيُ �لرَّ َوِمَن �لتِّ

نًا َوُهَو  �َسُبوَنُه َهيِّ ا َلْي�َص َلُكم ِبِه ِعْلٌم َوحَتْ َنِتُكْم َوَتُقولُوَن ِباأَْفَو�ِهُكم مَّ ْوَنُه ِباأَلْ�سِ ﴿ �إِْذ َتَلقَّ

ِعنَد �للَِّه َعِظيٌم  ﴾                                                                                )�لنور15(

َْن َحاَرَب �لّلَه  ادً� ملِّ َر�رً� َوُكْفرً� َوَتْفِريقًا َبنْيَ �مْلُوؤِْمِننَي َو�إِْر�سَ َخُذوْ� َم�ْسِجدً� �سِ ﴿ َو�لَِّذيَن �تَّ

ُهْم َلَكاِذُبوَن  ﴾ ) �لتوبة107( نَّ �ْسَنى َو�لّلُه َي�ْسَهُد �إِ َوَر�ُسوَلُه ِمن َقْبُل َوَلَيْحِلَفنَّ �إِْن �أََرْدَنا �إِلَّ �حْلُ

 وحتى على فر�سية �أن �ل�سحابة كلهم جميًعا عدول كما يزعم �أهل �لزعـم ،  فمن �لذي 

كانو�  �أم    ، فقط  �لله  ر�سول  على  �لو�ساعون  �أكذب    ، �سحابي  قاله  �حلديث  باأن  �أدر�ك 

�أكرث من مائة �سنة من  ا وقد ُجمع �حلديث بعد  ،  خ�سو�سً �أي�سًا  يكذبون على �ل�سحابة 

وفاة �سـيد �لثقلني ،  حتى و�إن كانت هناك بع�ص �ملكتوبات منه يف �خلفاء قبل وفاة �لنبي .   
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��ستثناء  بال  �ل�سحابة  كل  تربئة  �أردنا  �إن  فاإننا  �ملناق�سة  وجوه  من  �آخر  ووجه 

م�سلًما  ي�سب  من  ف�سق  �لبخاري يف  بحديث  ناأخذ  �أل  فالبد    ، عدوًل  و�عتبارهم جميعًا 

وكفر من يقاتل �مل�سلمني ، لأن �ل�سحابة جميعًا ت�سابُّو� وت�سامتو� وقتل بع�سهم �لبع�ص 

يف موقعتي �جلمل ، و�سفني ومات منهم ع�سر�ت �لألوف باأ�سيافهم يف �أنف�سهم متناحرهم 

على �مللك ،  و�إذ� �أنكرنا حديث ف�سق من ي�سب م�سلمًا وكفر من يقاتله  فيحق لنا �أل ناأخذ 

َنة �لتي يلتحف بها  باأي حديث �آخر دون �أن يكون لذلك �أدنى تاأثري على �سبهة �إنكار �ل�سُّ

�ملت�سننون ويقذفون بها �لآخرين بال �ُسنة من�سبطة على �لقر�آن �أو �لعقل .  . . 

ثانيًا : �ل�سنة �لنبوية . . .

َنة �لنبوية فيما رو�ه �لبخاري ما يوؤكد عدم عد�لة كل �ل�سحابة ،  حيث روى  ولعل بال�سُّ

قال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص بباب ظهر �ملوؤمن  : حمى �إل يف حد �أو حق باحلديث رقم )6403( 

حدثني حممد بن عبد �لله  ...  عن و�قد بن حممد �سمعت �أبي قال عبد �لله قال ر�سول �لله 

ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة �لود�ع : �أل �أي �سهر تعلمونه �أعظم حرمة ..؟؟!!.. قالو� : �أل �سهرنا هذ� ، 

قال : �أل �أي بلد تعلمونه �أعظم حرمة ..؟؟!!.. قالو� : �أل بلدنا هذ�  . . . قال : �أل �أي يوم 

تعلمونه �أعظم حرمة قالو� �أل يومنا هذ� . . .  قال  :  فاإن �لله تبارك وتعاىل قد حرم عليكم 

دمــاءكم و�أمــو�لكم و�أعــر��سكم �إل بحــقها كحــرمة يومكم هذ� يف بلدكم هذ� يف �سهركم 

هذ� . . . �أل هل بلغت ثالثًا . . .  كل ذلك يجيبونه �أل نعم . . . قال : ويحكم �أو ويلكم ل 

ترجعن بعدي كفارً� ي�سرب بع�سكم رقاب بع�ص  . 

رقاب  بع�سكم  ي�سرب  كفارً�  بعدي  ترجعن  ل  ) ويلكم   : ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  �أحـــد  ينتبه  �أفلم 

بع�ص ( ..؟؟!!..  ،  �أم �ننا ن�سرد �لآيات و�لأحاديث ول نلقي لها باًل ،  ثم نقيم ما نريد �أن 

نقيمه من قو�عد �لتهتك �لفقهي . 

فقد جاء فيه من حديث �أبي هريرة عنه )�سلى �لله عليه و�سلم( قال : )بينما �أنا قائم 

فاإذ� زمرة حتى �إذ� عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم فقلت �أين ..؟؟!!..   قال �إىل 

�لنار و�لله ، قلت : ما �ساأنهم ..؟؟!!..   قال: �نهم �رتدو� بعدك على �أدبارهم �لقهقرى ، و�إذ� 

زمرة حتى �إذ� عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال : هلم ، قلت : �أين  ..؟؟!!..   قال : �إىل 

�لنار و�لله ، قلت : ما�ساأنهم  ..؟؟!!..   قال : �إنهم �رتدو� بعدك على �أدبارهم �لقهقري فال 

�أر�ه يخل�ص منهم �إّل مثل همل �لنعم  ...  ( ) �سحيح �لبخاري ج 8 / 121 ط بولق (  . 
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كما جاء فيه من حديث �أبي هريرة �أي�سًاً وحديث �سهل بن �سعد وحديث �أن�ص وحديث 

�أبي �سعيد �خلدري باألفاظ متفاوتة تزيد وتنق�ص ويف جميعها ما يدل على �لإرتد�د  ...   

ْو�ِص َمْن  لَّى �للَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم  : ) �إِينِّ َفَرُطُكْم َعَلى �حْلَ ِبيُّ �سَ َعْن �َسْهِل ْبِن �َسْعٍد َقاَل : َقاَل �لنَّ

َدنَّ َعَليَّ �أَْقَو�ٌم �أَْعِرُفُهْم َوَيْعِرُفويِن  ،  ُثمَّ ُيَحاُل  َمرَّ َعَليَّ �َسِرَب  ،  َوَمْن �َسِرَب مَلْ َيْظَماأْ �أََبًد�  ،  َلرَيِ

َك َل َتْدِري َما �أَْحَدُثو� َبْعَدَك  ،  َفاأَُقوُل : �ُسْحًقا   ُهْم ِمنِّي  ،  َفُيَقاُل : �إِنَّ َبْيِنـي َوَبْيَنُهْم  ،  َفاأَُقوُل : �إِنَّ

َ َبْعِدي (  . رو�ه �لبخاري ) 6212 ( وم�سلم ) 2290 (  .   �ُسْحًقا  ،  مِلَْن َغريَّ

َعَلى  َفَرُطُكْم  �أََنا   (  : َو�َسلََّم  َعَلْيِه  �للَُّه  لَّى  �سَ ِبيُّ  �لنَّ َقاَل   : قــال  م�سعــود  بــِن  �للَِّه  َعْبد  وعــن 

َفَعنَّ �إِيَلَّ ِرَجاٌل ِمْنُكْم َحتَّى �إَِذ� �أَْهَوْيُت ِلأَُناِوَلُهْم �ْخُتِلُجو� ُدويِن  ،  َفاأَُقوُل : �أَْي َربِّ  ْو�ِص َلرُيْ �حْلَ

َحاِبي َيُقوُل : َل َتْدِري َما �أَْحَدُثو� َبْعَدَك (  .  رو�ه �لبخاري ) 6642 ( وم�سلم ) 2297 (  .  �أَ�سْ

ومع هذ� فلقد ��ستح�سن بع�ص �لقدماء �أن يبتدعو� لنا ماأثور�ت ، ومقالت ، ومقامات 

حيح )�لبخاري( فيقولون : )�لبخاري  كالمية �أذكر منها ما ي�سفون به كتاب �جلامع �ل�سَّ

مو� �لكتاب  �إنَّهم عظَّ �أ�سح كتاب بعد كتاب �لله( ،  ولقد تو�رث �لنَّا�ص هذه �ملقولة حتَّى 

ته �أيدي �لب�سر ورو�ته من �لب�سر نقاًل عن كالم ين�سبونه لب�سر) �لنَّبي ( . �لذي خطَّ

  وجدير بالبيان �أن �لكتاب قد متَّ تدوينه بعد حو�يل ثالثمائة �سنة من وفاة ر�سول �لله 

ملسو هيلع هللا ىلص ،  ولقد ��ستفحل �لأمر بهم فرت�هم يتيهون خيالء وهم يذكرون تلك �ملقولة ويرددونها 

موه ول حتَّى كلَّفو� خاطرهم بقر�ءته  ويتو�رثونها دون �أن يكون لهم علم بالكتاب �لذي عظَّ

وهم بذلك �لتَّعظيم ل يدرون �أنهم يت�سادمون مع كتاب �لله �لقائل : 

ُروَن �لقر�آن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ �لّلِه َلَوَجُدوْ� ِفيِه �ْخِتاَلفًا َكِثريً� ﴾ ) �لن�ساء82 (  ﴿ �أََفاَل َيَتَدبَّ

  وهم ل يفتاأون يرددون باطلهم حتَّى عربت مقولتهم �لقرون ،  فنى من بيننا من يردد 

الل بال وعي �أو در��سة عو�قب .  هذ� �ل�سَّ

�إنَّ �لله عزَّ وجلَّ هو �حلق ،  وكالمه �سبحانه وتعايل غري خملوق ،  بل هو قدمي بِقدم 

�لله ، ويحمل �سفات �لله فال �أول له ول �آخر ،  وكالمه �سبحانه هو �حلق لأنه يخرج من 

�حلق �خلالق لكل �سيء ومالك كل �سيء . 

،  حتَّى  �ملخلوقني  دنيا  �إيل  �أو �جلن فهو يهبط وينت�سب  �ملالئكة  �أو  �لب�سر  ا كالم  �أمَّ

و�إن كانو� يقولون �حلق ويذكرون �لله بت�سبيحات �أو در��سة فقـــه  ... �إلخ ،  فكلُّه كالم 
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خملوقني ،  و�ستَّان ما بني كالم �خلالق وقدره . . . وكالم �ملخلوقني وقدره ،  حتَّى و�إن 

كانو� �أنبياء مر�سلني . 

وبني    ، �لكتابني  بني  ن�سبة  وجود  تعني  �للــه  كتاب  بعــد  كــتاب  �أ�ســح  مقولة  و�إنَّ    

�لقولني ،  وحا�ص لله �أن يكون لكالمه �سبيه �أو تكون هناك ثمة مقارنة . 

ولقد �أمر �لله نبيَّه �أن ميايز بني �خلالق و�ملخلوق فقال تعايل  :

ِه  َربِّ ِلَقاء  َيْرُجو  َكاَن  َفَمن  َو�ِحٌد  �إَِلٌه  �إَِلُهُكْم  ا  َ �أَنَّ �إِيَلَّ  ُيوَحى  ْثلُُكْم  مِّ َب�َسٌر  �أََنا  ا  َ �إِنَّ ُقْل   ﴿

ِه �أََحًد� ﴾                                  ) �لكهف110 (  احِلًا َوَل ُي�ْسِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ َفْلَيْعَمْل َعَماًل �سَ

 فبهذ� �لتَّمايز �لذي ل ت�سحُّ بعده مقارنة يكون �لأدب مع �لله . 

و�إن �لذين يريدون بتلك �ملقولة تعظيم ر�سول �لله وتعظيم كالمه مل يعلمو� �سيئًا عن 

�أنه ل �سريك له  فاإنَّ �لوحد�نية تعني    ، �أمر خمتلف عن �لأحدية  ،  فالوحد�نية  �لأحدية 

وهي من قوله تعايل : 

ُمَتَقلََّبُكْم  َيْعَلُم  َوِلْلُموؤِْمِننَي َو�مْلُوؤِْمَناِت َو�للَُّه  ِلَذنِبَك  �إِلَّ �للَُّه َو��ْسَتْغِفْر  �إَِلَه  َل  ُه  �أَنَّ َفاْعَلْم   ﴿

َوَمْثَو�ُكْم ﴾                                                                                      ) حممد 19 ( 

فات وهي  �ت و�ل�سِّ ا �لأحدية فتعني �أنَّه ل نظري ول مكافئ ول ندَّ ول مثيل له يف �لذَّ �أمَّ

من قوله تعايل يف �سورة �لإخال�ص :

َمُد)2( مَلْ َيِلْد َومَلْ ُيوَلْد)3( َومَلْ َيُكن لَُّه ُكُفوً� �أََحٌد)4( ﴾    ﴿ ُقْل ُهَو �للَُّه �أََحٌد)1( �للَُّه �ل�سَّ

طرين لتكتمل وت�سح عقيـدته ،  فال يكفي �مل�سلم �لعلم باأنه ل �إله  و�ملوؤمن يحتاج �إيل �ل�سِّ

�إل �لله وحدها ،  ول يكفيه �لعلم باأحديته وحدها  ،  لكن لبد �أن يجتمعا يف قلب �لعبد . 

وحيث �إنَّ كالمه منه - �سبحانه - فيكون ل مثيل لكالمه ول�سبيه ول قريب ول �سحيح 

من �لكالم ي�سبهه ،  �إل �أن يكون كالمه هو ،  و�سدق �لله �لقائل :

َدُق ِمَن �لّلِه َحِديثًا ﴾ )�لن�ساء87 (  ُكْم �إِىَل َيْوِم �لِْقَياَمِة َل َرْيَب ِفيِه َوَمْن �أَ�سْ ﴿ �لّلُه ل �إَِلـَه �إِلَّ ُهَو َلَيْجَمَعنَّ

و�إنَّ �لذين قالو� تلك �ملقولة �ختلط عليهم تف�سري قوله تعايل : ﴿َوَما َينِطُق َعِن �لَْهَوى﴾ 

) �لنجم3( ،  وهو �لأمر �لذي متَّ تفنيده يف كتابنا ) كيف كان خلقه �لقر�آن( ،  فظنُّو� �أنَّ كل 
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ماء �إيل �لأر�ص ،  فخلطو� ومل ميايزو� بني قيمة كالم  قول من �لنبي هو من وحي �ل�سَّ

�لله و�ملحفوظ بحفظه ،  وبني قيمة كالم �سيد �لب�سر وغري �ملحفوظ من �لله ،  وهو �لأمر 

�لذي يبني حقيقة �لعتد�ء علي �أ�سماء �لله و�سفاته ،  وينتهي �إيل �لإ�سر�ك �خلفي بالله 

مع ر�سول �لله يف �أحقية �لت�سريع ،  ويف قيمة �لكلمات ،  ويف حقيقة �ساحب �لكالم ويف 

قد�سية �لكلمات . 

و�إن حماولت �لتَّقريب بني �لكتابني و�لكالمني ُتعربِّ عن فقد�ن قلوب �لقائلني حلقيقة 

ز �لله عن خلقه ،  وهـــي �حلقــيقة �لالزمــة ل�سحــــيح �لعقيدة وكامل  ة �لتـــي مُتــيِّ �لأَحــديَّ

حقائق  علي  �لعتد�ء  درك  �إيل  �أرد�هم  �لذي  فقههم  ير�جعو�  �أن  عليهم  وكان   ، �لإميان 

فات �لعلية لله �لتي ل ميكن �أن ُيد�نيها ب�سر مهما كان ، خا�سة و�أنَّ ر�سول  �لأ�سماء و�ل�سِّ

�لله ملسو هيلع هللا ىلص قال : يف �حلديث �لذي رو�ه �لبخاري : )6113( حدثني عبد �لله بن منري .  .  

عن �أبي هريرة عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : �إن �لعبد ليتكلم بالكلمة من ر�سو�ن �لله ل يلقي لها 

بال يرفع �لله بها درجات ، و�إن �لعبد ليتكلم بالكلمة من �سخط �لله ل يلقي لها باًل يهوى 

بها يف جهنم . 

َنة  �ل�سُّ ،  ويزعمون ب�سرورة  �ملتو�ترة  �لعملية  َنة  بالقر�آن و�ل�سُّ �لذين ل يكتفون  و�إنَّ 

�لعملية  َنة  فال�سُّ   ، َنة  �ل�سُّ حقيقة  عن  �سيئًا  يتعلمو�  ومل  يعلمو�  مل  �لدين  لإقامة  �لقولية 

�لقولية �لأحادية �ملنقولة عن �سحابي و�حد ل  َنة  �ل�سُّ ا  �أمَّ   ، ين  �لدِّ �ملتو�ترة لزمة لإقامة 

ية �لـدللة ،  ية �لثبوت ، وظنِّ تكون ُملزمة لتمام �لدين ،  فهي كما قال علماء �حلديث �أنها ظنِّ

ق ول ُيكفَّر منكرها ،  وهي من�سوبة للر�سول ولي�ست �سادرة عنه ،  فعلي ذلك يكون  ول ُيف�سَّ

معظم �سحيح �لبخاري - وغريه من كتب �ل�سحاح - ظنِّي �لثبوت ، وظنِّي �لـدللة فال ي�سح 

مقارنة ما فيه بكتاب �لله ،  ف�ساًل عن �لتمايز بيـن قـول �خلالق وقـول �ملخلوق . 

ثبوت �لد�ض يف كتاب �لبخاري :

لقد متيز كتاب �لبخاري باملتناق�سات و�لعتد�ء�ت و�لتدلي�ص ،  وهو �لأمر �لذي فندنا 

 ، �لله  بالد�ص على ر�سول  �أي�سًا  قام  ،  بل  لكنه مل يكتف بهذ�    ، للتدليل عليه  بع�سًا منه 

�أهل  ،  وكان  �أ�سافها ملنت �لأحاديث �لتي كان  يرويها  �أحكام جمهولة من عنده  و�بتد�ع 

�لزمن �ملا�سي ،  و�لقائمون على �أمر جتارة �لدين يف غفلة ،  ولعلهم كانو� يف �سكرة ،  

و�إليكم مثل مما ورد بهذ� �لكتاب حتت عنو�ن كتاب �حليل باب �لنكاح . 
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�أوًل: عن �لحتيال على �لفتاة �لبكر باحلديث رقم )6567( :

حدثنا م�سلم بن �إبر�هيم ، حدثنا ه�سام ، حدثنا يحيى بن �أبي كثري عن �أبي �سلمة عن �أبي 

هريرة عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : ل تنكح �لبكر حتى ت�ستاأذن ،  ول �لثيب حتى ت�ستاأمر ،  فقيل : يا 

ر�سول �لله كيف �إذنها ..؟؟!!..  قال :  �إذ� �سكتت  . . . وقال بع�ص �لنا�ص : �إن مل ت�ستاأذن �لبكر 

�لقا�سـي نكاحها  فاأثبت  �أنه تزوجها بر�ساها  فاأقام �سـاهدين زورً�  ومل تزوج فاحتـال رجل 

و�لـزوج يعلم �أن �ل�سـهادة باطلة فال باأ�ص �أن يطاأها وهو تزويج �سحيح . 

ثانًيا: يف �لحتيال على �ملر�أة �لثيب وذلك باحلديث )6569( :

 حدثنا �أبو نعيم حدثنا �سيبان عن يحيى عن �أبي �سلمة عن �أبي هريرة قال : قال ر�سول 

�لله ملسو هيلع هللا ىلص : ل تنكح �لأمي حتى ت�ستاأمر ، ول تنكح �لبكر حتى ت�ستاأذن قالو� :  كيف �إذنها 

قال : �أن ت�سكت ... وقال بع�ص �لنا�ص : �إن �حتال �إن�سان ب�ساهدي زور على تزويج �مر�أة 

ثيب باأمرها فاأثبت �لقا�سي نكاحها �إياه ، و�لزوج يعلم �أنه مل يتزوجها قط ،  فاإنه ي�سعه 

هذ� �لنكاح ول باأ�ص باملقام له معها . 

فهل بعد ذلك من �إ�سفاف ..؟؟!!..  �أيجوز للبخاري �أن يتزيد على قول ر�سول �لله فيقول 

) وقال بع�ص �لنا�ص ( وي�سيفها ملنت �حلديث ،  بينما �أ�ساطني �لدعوة ببالد �لإ�سالم يحكون 

ويتندرون ويعظمون دقة �لبخاري يف �لرو�ية ،  �ألي�ص هذ� بتدلي�ص على �لأمة ..؟؟!!.. 

وهل يرت�سي �أحـد �لأئمة و�مل�سايخ و�لدعاة �أن ُيفعـل ذلك بابنته ..؟؟!!..  وهل يكون 

هذ� �سـرعًا �إل يف �لأدغـال ..؟؟!!..  وهل تت�سورون باأن �سـلفنا كان ياأخـذ بتلك �ملكتوبات 

�لهابطة ..؟؟!!.. 

وهو  �لفقرة  لهذه  �لبخاري  �ختاره  �لذي  �لعنو�ن  �لإ�سالم  �أمة  تقبل  �أن  ي�سح  وهل   

�لفروج باحليلة  ��ستحالل  �أيكون    ، �لنكاح  .  باب    . �لنكاح( بكتاب �حليل  )�حليلة يف 

يف  �حليلة  كانت  �إن  �لتقوى  �أين    ، تر�ثنا  هو  وذلك  �سلفنا  هو  هذ�  ..؟؟!!..   و�خلديعة 

�لنكاح تنتج نكاحًا �سحيحًا ..؟؟!!..  

  ، �أق�سياتهم  ..؟؟!!..  وما  ..؟؟!!..  ومن هم  �لله ق�ساة غريه  �أََوكان على عهد ر�سول 

  ، �لله  ر�سول  بعهد  مت  ما  �سحيحه  يف  يد�ص  �لبخاري  �أن  �أم    ، �لهر�ء  بهذ�  ق�سو�  وملن 

وما مت بعهده هو وي�سعهما بقر�ب و�حد ي�سميه �سحيح �لبخاري  ..؟؟!!..  �أم هو كتاب 

مد�سو�ص على �لأمة ..؟؟!!.. ووجد بع�ص �ملهابيل تقوم بالرتويج  له . 
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وبعد كل ما مت ذكره جتد موؤمتًر� للفقهاء �أو�سى فيه �مل�ساركون بفعاليات �ملوؤمتر �لأول 

نة �لنبوية بني �لو�قع و�ملاأمول « �ملنعقد بالفرتة من  نة �لنبوية بعنو�ن  » �ل�سُّ خلدمة �ل�سُّ

ختام  يف  �لأزهر  رعاية  وحتت  للموؤمتر�ت  �لأزهر  مبركز    ،  2012 عام  يناير   17-  15

�جتماعاتهم باعتبار �أحاديث �ل�سحيحني » �لبخاري « و» م�سلم « » غري قابلة للطعن فيها 

باأي حال من �لأحو�ل « . 

غري  �أحاديث  على  و�لتعليق  �حلكم  يف  �لجتهاد  باب  �أن  على  �لتو�سيات  �أكدت  كما 

�لأمر  ذلك  ملكات  �متالك  ب�سرط    ، �ملتخ�س�سني  �لأمة  لعلماء  مفتوٌح  باٌب   « �ل�سحيحني 

ا دقيًقا « .  وتطبيق �لقو�عد �ملتبعة فيه تطبيًقا علميًّ

�لعربية  �لأقطار  �ستى  من  �حلديث  علماء  لكبار  جممع  �إن�ساء  �إىل  �لعلماء  ودعا 

  ، �لنبوية  نة  بال�سُّ �ملت�سلة  �لق�سايا  ملناق�سة    ، �ل�سريف  �لأزهر  مظلة  حتت  و�لإ�سالمية 

حا�سًر� وم�ستقباًل ،  و�لتن�سيق بني مهند�سي �حلا�سبات �لعاملني يف هذ� �حلقل �ل�سريف 

من  دقيقًة  �ملو�سوعية  �لأعمال  لتخرج    ، نة  �ل�سُّ بعلوم  �ملخت�سني  و�ملحققني  و�لباحثني 

�لناحية �لعلمية . 

  ، جمعة  علي  �لدكتور  بح�سور  �أيام   3 ��ستمر  �لذي    ، �ملوؤمتر  يف  �مل�ساركون  و�سدد 

مفتي �جلمهورية ،  وعلماء �حلديث وحتت رعاية �لدكتور �أحمد �لطيب ،  �سيخ �لأزهر ،  

على رف�سهم �ل�سديد ملحاولت من يطلقون على �أنف�سهم »�لقر�آنيني « بالعتماد على �لقر�آن 

»جاءت  �لنبوية  نة  �ل�سُّ �أن  �لعلماء  و�أكد    ، �ملطهرة  �لنبوية  نة  �ل�سُّ و�إغفال  فقط  �لكرمي 

�سارحة ومبينة ملا جاء يف �لقر�آن �لكرمي « . 

،  علماء   » �لإ�سالمي  �ملكنز   « �لذي نظمته جمعية     ، �ملوؤمتر  وقد �سارك يف فعاليات 

 ، �لأزهـــر  بجــامعتي  وعلــومه  �ل�سريف  �حلديث  در��سة  يف  متخ�س�سون  و�أ�ساتذة 

 ، وتون�ص   ، و�جلز�ئر   ، �ملغرب  من  كل  يف  �جلـــامعات  مـــن  وغــريها   ، و�لقــــاهــرة 

 ، و�لهند   ، ولبنان   ، و�سوريا   ، و�لكويت   ، و�لعر�ق   ، و�لإمار�ت   ، وقطر   ، و�ل�سعودية 

و�لبحرين ، و�لأردن . 

فيا ترى �أيجد �لقارئ �لذي قر�أ هذ� �لف�سل �لثاين من �أوله وحتى هذه �ل�سطور باأن 

هوؤلء �لعلماء �حلا�سرين كانو� على حق �أم باطل ..؟؟!!.. 
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�الأحاديث . . . و�ملنظور �ل�شيا�شي و�ل�شخ�شي
نتيجًة مبا�سرًة لتجميع �حلديث يف زمن بنو �أمية فقد تو�رى متاًما �إ�سناد �حلديث عن 

َنة ،  وبرز جيًد� يف فقه ومرويات  علي بن �أبي طالب - ر�سي �لله عنه - يف فقه �أهل �ل�سُّ

َنة ،  ومت لعن معاوية يف رحاب  �ل�سيعة ،  ومت لعن علي بن �أبي طالب يف رحاب �أهل �ل�سُّ

ع�سر  يف  به  و�ل�ستغال  �لديني  �لفقه  يلوك  �لذي  �لـــزخم  كــان  فــذلكم    ، �ل�سيعـــة  �أهل 

�لتدوين ،  وكان هو ميز�ن مري�ثنا وتر�ثنا �لفكري . 

ولالإمام �لن�سائي كتاب ��سمه �ُسنن �لن�سائي وهو من ُكُتب �ل�سحاح �ل�ّستة �ملعتمدة عند 

َنة ،  لكنه قام بت�سنيف كتاب �آخر �سنفه يف دم�سق ،  ملا ر�أى �لنا�ص يتغالون يف  �أهل �ل�سُّ

مو�لة بني �أمية ، وينحرفون عن حب �لعلويني ، و��سمه ) �خل�سائ�ص يف ف�سل علي بن 

�أبي طالب( ،  وهو جمموعة �أحاديث وردت يف ف�سل علي بن �أبي طالب و�آله ،  ويبدو �أن 

 . 
)1(

ت�سنيفه لهذ� �لكتاب كرد فعل للمغالة يف تف�سيل معاوية

ذلك  يف  يجدو�  ومل    ، �لبع�ص  بع�سهم   - عليهم  �لله  ر�سو�ن   - �ل�سحابة  �نتقد  وقد 

حرًجا لأن �لدين �حلنيف قد �أعطاهم من حرية �لفكر و�جلهر بالر�أي ما جعلهم ل يبالون 

�أحدً� يف نقدهم �أو �لت�سفح عليهم ،  وقد كانو� يفعلون ذلك دفاعًا عن �أحاديث ر�سول �لله 

حتى تكون �سحيحة ل ريب فيها . 

فقد روى �لبخاري يف �سحيحه �أن عائ�سة ردَّت حديث عمر �أن �مليت يعذب ببكاء �أهله 

: و�لله ما حّدث  �ل�سمع يخطئ وقالت  ،  ولكن  �إنكم لتحدثون غري كاذبني   : عليه فقالت 

ر�سول �لله �أن �لله ليعذب �ملوؤمن ببكاء �أهله عليه ..!!.. وقالت ح�سبكم �لقر�آن :

 ﴿ �أَلَّ َتِزُر َو�ِزَرٌة ِوْزَر �أُْخَرى ﴾                                                                                   )�لنجم38 (  

من  بدر  قتلى  وفيه  �لقليب  على  قام  �لله  ر�سول  �أن  روى  عمر�لذي  �بن  قول  وردَّت 

�أن  يعلمون  �لآن  �إنهم   : قال  �إنا   : ...  وقالت  �أقول  ما  لي�سمعون  �إنهم   : �مل�سركني وقال 

َعاء �إَِذ� َولَّْو�  مَّ �لدُّ َك َل ُت�ْسِمُع �مْلَْوَتى َوَل ُت�ْسِمُع �ل�سُّ ما كنت �أقول لهم حق ثم قر�أت : ﴿ �إِنَّ

ُمْدِبِريَن ﴾ ) �لنمل80 (  ...  �لبخاري كتاب �ملغازي . 

وردَّت خرب �بن عمر و�أبي هريرة �أن �ل�سوؤم يف ثالث  ...   �إلخ ،  فقالت : �إنا كان ر�سول �لله 

يحدث عن �أحو�ل �جلاهليــة ،  وذلك ملعار�سته لالأ�سل �لقطعي من �أن �لأمر كله لله . 

)1( �حلديث �ل�سريف رو�ية ودر�ية طبعة �ملجل�ص �لأعلى لل�سئون �لإ�سالمية ـ عام 1975 . 
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وردَّت حديث روؤية �لنبي ربه ليلة �لإ�سر�ء ،  �لذي رو�ه �ل�سيخان عن عامر عن م�سروق 

�لذي قال لعائ�سة : يا �أمتاه هل ر�أى حممد ربه ..؟؟!!..  فقالت : لقد قف �سعري مما قلت ،  �أين 

�أنت من ثالث من حدثكهن فقد كذب ،  من حدثك �أن حممدً� ر�أى ربه فقد كذب ،  ثم قر�أت :

ِبرُي ﴾            ) �لأنعام103 (  اَر َوُهَو �للَِّطيُف �خْلَ اُر َوُهَو ُيْدِرُك �لأَْب�سَ   ﴿ لَّ ُتْدِرُكُه �لأَْب�سَ

َل َر�ُسوًل َفُيوِحَي   ﴿ َوَما َكاَن ِلَب�َسٍر �أَن ُيَكلَِّمُه �للَُّه �إِلَّ َوْحيًا �أَْو ِمن َوَر�ء ِحَجاٍب �أَْو ُيْر�سِ

ُه َعِليٌّ َحِكيٌم ﴾                                                                          ) �ل�سورى 51 ( نَّ ِباإِْذِنِه َما َي�َساُء �إِ

ومـن حدثك �أنه يعلم ما يف غد فقد كذب  ،  ثم قر�أت ) وما تدري نف�ص ماذ� تك�سب غًد� ( 

ومن حدثك �أنه كتم �سيئا فقد كذب  ،  ثم قر�أت :

َو�لّلُه  ِر�َساَلَتُه  َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل   ْ ملَّ َو�إِن  َك  بِّ رَّ ِمن  �إَِلْيَك  �أُنِزَل  َما  َبلِّْغ  �ُسوُل  �لرَّ يها  �أ َيا   ﴿  

ا�ِص �إِنَّ �لّلَه َل َيْهِدي �لَْقْوَم �لَْكاِفِريَن ﴾                                         ) �ملائدة 67 (  ُمَك ِمَن �لنَّ َيْع�سِ

ويف �سحيح م�سلم ما يفيد باأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : نافًيا روؤية �لله بحديث  م�سروق �أن 

�ل�سيدة عائ�سة نقلت عن �لنبي قوله )نور ربي �أنى �أر�ه( . 

،  وكانت �لرو�يات يتم �لقول بها  للقرء�ن  وقد كانت عائ�سة تُرد كل ما روي خمالفًا 

ببع�ص خطاأ �ل�سمع �أو �سوء �لفهم ،  فمثاًل ردت �ل�سيدة عائ�سة حديث �أبي هريرة عندما 

روى �أن ر�سول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص قال : ) لأن ميتلئ جوف �أحدكم قيحًا �أو دمًا خري من �أن ميتلئ 

�سعرً� ،  قالت عائ�سة : مل يحفظ �إنا قال : ) من �أن ميتلئ �سعر�ً هجيت به( . 

وقد مدح �لنبي �ل�سعر و��ستمع له و�أجاز عليه وقال : �إن من �لبيان ل�سحرً� و�إن من 

�لعلم جهاًل و�إن من �ل�سعر حكمة . 

و�أنكرت �ل�سيدة عائ�سة و�أم �سلمة رو�ية �أبي هريرة : )من �أ�سبح جنبًا فال �سوم له( 

وقالتا : كان ر�سول �لله يدركه �لفجر وهو جنب من غري �حتالم فيغت�سل وي�سوم . 

فقد روى �بن حنبل يف م�سنده كان �أبو هريرة يقول : من �أ�سبح جنبًا فال �سوم له  

قال :  فاأر�سلني مرو�ن بن �حلكم �أنا ورجل �آخر �إىل عائ�سة و�أم �سلمة ن�ساألهما عن �جلنب 

ي�سبح يف رم�سان قبل �أن يغت�سل قال فقالت : �إحد�هما قد كان ر�سول �لله �سلى �لله عليه 

و�سلم ي�سبح جنبًا ثم يغت�سل ويتم �سيام يومه قال وقالت �لأخرى : كان ي�سبح جنبًا من 

غري �أن يحتلم ثم يتم �سومه قال : فرجعا فاأخرب� مرو�ن بذلك ، فقال لعبد �لرحمن : �أخرب 
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�أبا هريرة مبا قالتا فقال �أبو هريرة : كذ� كنت �أح�سب ، وكذ� كنت �أظن ، قال  : فقال له 

مرو�ن : باأظن وباأح�سب تفتي �لنا�ص . 

  : قالت  و�لد�بة  و�لد�ر  �ملر�أة  يف  �لطرية  �أن  �لله  ر�سول  عن  يحدث  �أنه  �أخربت  وملا 

و�لذي �أنزل �لقر�آن على �أبي �لقا�سم ما قال �لنبي ذلك ، و�إنا قال : ) كان �أهل �جلاهلية 

يقولون �أن �لطرية �أي �لت�ساوؤم يف �لد�بة و�ملر�أة و�لد�ر  ...   و�لإ�سالم لي�ص فيه ت�ساوؤم 

 . 
)1(

ول تطري( 

من جميع ما تقدم يتاأكد لك باأن �حلديث �لنبوي �لذي بني �أيدينا ي�ستحيل �أن يكون مما 

يتعبد به �إىل �لله ،  ول ميكن �أن يكون وحيًا ،  ولو كان وحيًا لنتهينا �إىل �أنه مت �لعبث 

به بو��سطة �لرو�ة مهما كانت عد�لة و�سبط �أولئك �لرو�ة ،  وقد تقدم نقد �ل�سيدة عائ�سة 

لأبي هريرة ر�سي �لله عنهما . 

)1( �ملرجع: )ق�سة �حلديث �لنبوي طبعة �ملوؤ�س�سة �مل�سرية �لعامة للتاأليف و�لن�سر عام 1969 ،  �سفحة 33- 36( .  . 
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هــل �شـلـفـنـا كـلـه �شـالـح !!  .   . 

وهناك بع�ص �ملو��سيع قد تثري ح�سا�سية لدى �لبع�ص لكن من �جليد �أن نطلع عليها 

�أذكر    ، �لأمر  باإن�ساف و�لتاأكد من  �لنظر  لو �سئنا  �أمامنا  �لتاريخ  ،  وكتب  مبو�سوعية 

ذلك مبنا�سبة  �ملقـال �لذي كتبه �لأديب �أ�سامة �أنور عكا�سة ) يرحمه �لله ( حول �لأمويني 

و�آخـرين ، وكتبه ��ستنادً� �إىل م�سادر ومر�جع معتبـرة يف �لتاريخ و�ل�سري ،  و�أدى �إىل 

�هتز�ز �ملجتمع �مل�سري ،  ور�بط �ملقال :

 http://www . iraq2033 . com/vb/showthread . php?1632 
�أن  ،  فال غر�بة  �لإ�سالمية  �لدولة  �أ�س�سو�  �لذين  �لرجال  �ملقال عن هوؤلء  ومو�سوع 

نرى �لدماء تلون كل �أور�ق تاريخنا ،  ولنى بع�ص من �أجنب �لبغايا ..؟؟!!..  

كتب �لكاتب �مل�سري �أ�سامة �أنور عكا�سة :

�إحدى  �أن  يروى   ، �سو�ء  حد  على  و�لإ�سالم  �جلاهلية  يف  �لعرب  عند  �لزنى  ��ستهر 

�لقبائل  ملا �أر�دت �لإ�سالم �ساألو� �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �أن يحل لهم �لزنى لأنهم يعي�سون على ما 

تك�سبه ن�ساوؤهم .  

�إنه لي�ص من �ل�سدفة �أن يبد�أ �ل�سـر�ع يف �جلاهلية بني �أولو �ل�سرف من �لعرب كبني 

بالعهـر و�لزنى مثل بني عبد  ��ستهر  ، وبني من  ، وزهـــرة وغيـــرهم  ها�ســـم ، وخمـزوم 

�سم�ص ، و�سلول ، وهـــذيل ، و�لـــذي �متد هذ� �ل�سر�ع �إىل ما بعد دخول كل �لعرب يف 

�لإ�سالم . 

 ) �لعا�ص  بن  عمرو   ( بكتابه  �لعقاد  حممود  عبا�ص  �لر�حل  �لأديب  ذكره  ما  ولعل 

ِه و�جرت�ء  مِّ
بال�سفحة رقم 15 فيه �لدليل ،  من �أن عمرو بن �لعا�ص كان يخجل من َن�َسُبُه لأُ

�لنا�ص عليه مب�سبتها كلما تعمدو� �لإ�ساءة �إليه حتى وهو على �ملنرب .  

ومل تكن من قبيل �ل�سدفة �أن �غلب من �لتحق بالّركب �لأموي كانو� ممن لهم �سو�بق 

  ، بالعّفة و�لطهارة  لكل من يتحلَّى  �لكر�هية و�حلقد  �ملهن تورث  ، فهذه  بالزنى و�لبغاء 

�إ�سافة �إىل �أنها ل ُتبقي للحيـاء �سبياًل ، وهي تذهب �لعفـة وتفتح طريق �لغـدر و�لإثم  ...    

�نتهى �لقتبا�ص من مقال �لكاتب �أ�سامة �أنور عكا�سة . 

فاإذ� �أ�سفنا ما فعله �سلفنا �ل�سالح بعد وفاة �سيدنا ر�سول �لله من تناطح وتنازع على 

�حلكم ،  لدرجة �إ�سالة �لدماء بينهم وع�سر�ت �لألوف من �لقتلى �لذين ي�سمونهم �سهد�ء 

مبعارك �جلمل ، و�سفني وما كان من �ل�سحابة و�أو�ئل �لتابعني . 
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1 - قتل اخللفاء الراشدون » عمر ، وعثمان « ، وعلى بل متت محاصرة بيت سيدنا عثمان شهرًا 
قبل أن يقتلوه فى وجود كل الصحابة باملدينة املنورة ، بل وقيل أن أبا بكر الصديق مات مقتواًل .

�أ�سرى يف موكب ن�سر  �أهل بيت �لنبي من �لذكور ،  و�قتياد حفيد�ته  2 - وقتل كل 

ملعون فكل هذ� ل يعرب �إل عن �سدق �لقر�آن فيما جاء به من قوله تعاىل :

اَت �أَْو ُقِتَل �نَقَلْبُتْم َعَلى �أَْعَقاِبُكْم  َفاإِن مَّ
�ُسُل �أَ ٌد �إِلَّ َر�ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه �لرُّ مَّ  ﴿ َوَما حُمَ

اِكِريَن ﴾     ) �آل عمر�ن144 (  رَّ �لّلَه �سيئًا َو�َسَيْجِزي �لّلُه �ل�سَّ َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َي�سُ

3 - وهجوم جي�ص يزيد بقيادة ) م�سلم بن عقبة �ملزين �أو �ملري (  �لذي عرف بعدها 

با�سم )م�سرف( �ملدينة �ملنورة يف و�قعة �حلرة )13 حمرم 63 للهجرة( فا�ستباحها ثالثة 

�يام وقتل فيها من بقي من �لبدريني ، وقتل عبد �لله بن حنظلة مع ثمانية من بنيه ، ومن 

قري�ص و�لن�سار �سبعمائة رجل ،  ومن �ملو�يل ع�سرة �آلف ، وهتك �أعر��ص �ألف فتاة .   ثم 

�أمر من بقي حيًا �أن يقر بعبوديته ليزيد بن معاوية ، فيكون عبدً� ، وخوًل ليزيد ، لينجو� 

بحياته ،  ومن يرف�ص فيقتل ،  فكان يعر�ص عليهم �أن يلعنو� علي بن �بي طالب ، و�ن 

 . 
)1(

يترب�أو� منه ومن يرف�ص يقطع ر�أ�سه

4 - ورجم �لكعبة باملنجنيق : وقد ذكر �خلرب كل من �لطربي و�بن �لثري يف تو�ريخهما 

يف �أحد�ث �سنة )64( للهجرة  . 

بقيادة  و�أو�سى   ، عقبة  بن  م�سلم  فهلك  �لكعبة  يزيد جي�سه بح�سار  �أمر  - وعندما   5

�لكعبة  فحا�سر   ، كربالء  �لمام �حل�سني يف  قاتل  من  ، وهو  بن نري  للح�سني  �جلي�ص 

ورماها باملنجنيق ) بالحجار وكتل �لنار (  فاأحرق خ�سب �لكعبة و�أ�ستارها .  

6 -  و�سرقة �حلجر �لأ�سود من �لكعبة 18 �سنة من �لقر�مطة .  وقتل �أغلب حكام بنو �أمية . 

7 -  وت�سميم �حل�سن بن علي بن �أبي طالب ،  وعمر بن عبد �لعزيز - ر�سي �لله عنهما - 

وقتلهما ،  وقتل كل �خللفاء �لر��سدين قبلهما عد� �أبو بكر �ل�سديق . 

8 - ومت قتل �لطربي ، و�سلب �حلالج ، وحب�ص �ملهري ،  و�سفك دم �بن حبان ،  وحرقت 

كتب �لغز�يل و�بن ر�سد و�لأ�سفهاين . 

9 - ومت تكفري �لفــار�بي ، و�لر�زي ، و�بن �سـينا ، و�لكنـــدي ، و�لغــز�يل ،  ومت ذبح 

�ل�سهرودي . 

)1( �ملرجع: تاريخ �لطربي �جلزء �لر�بع �سفحة 372 ،  و�لبد�ية و�لنهاية �جلزء �لثامن �سفحة 241 . 
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10 - وطبخت �أو�سال �بن �ملقفع يف قدر ، ثم �سويت �أمامه لياأكل منها قبل �أن يلفظ 

�أنفا�سه باأب�سع �أنو�ع �لتعذيب ،  وهو ما ذكره �بن كثري بكتابه �لبد�ية و�لنهاية . 

11 - وتـم ذبح �بن �جلعــد �بـن درهم ،  وعلـــقو� ر�أ�ص �أحمد بن ن�ســر ود�رو� به يف �لأزقـة 

وخنقو� ل�سان �لدين بن �خلطيب و�أحرقو� جثته .  وكّفرو� بن �لفار�ص وطاردوه بكل مكان . 

عيد  يف  �ملنرب  حتت  وذبحه  درهم  بن  �جلعد  عن  �لقيم  و�بن  �لبخاري  قاله  ما   -  12

�ل�سحي » فلما ��ستهر �أمره يف �مل�سلمني طلبه خالد بن عبد �لله �لق�سري ، وكان �أمرًي� علي 

�لعر�ق حتي ظفر به فخطب �لنا�ص يف يوم �ل�سحي ، وكان �آخر ما قال يف خطبته » �أيها 

�لنا�ص �سحو� تقبل �لله �سحاياكم فاين م�سحي باجلعد بن درهم فانه زعم �ن �لله مل يكلم 

مو�سي تكليمًا ،  ومل يتخذ �بر�هيم خلياًل ، تعايل �لله عما يقوله �جلعد علًو� كبرًي� ثم نزل 

فذبحه يف �أ�سل �ملنرب فكان �سحيه « . 

13 - و�أحرقت كتب �بن حزم �لأندل�سي .  . . . فهذ� هو نهج �أكرث �سلفنا ونتاج فكرهم . 

14 -  وو�سع �لأحاديث على �سيدنا ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ،  وبذلك ظهرت �أحاديث مكذوبة 

عن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص نذكر منها : » �إن معاوية �أحلم �أمتي و�أجودها « . 

» �ساحب �سري معاوية بن �بي �سفيان « . 

و�ن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص قال عن معــاوية : » �للهم علمــه �لكتاب وقه �لعذ�ب و�دخله �جلنة« . 

و�نه ملسو هيلع هللا ىلص قال : » �إذ� ر�أيتم معاوية يخطب على منربي فاقبلوه ، فانه �أمني هذه �لأمة « . 

وقالو� : �إن معاوية » خال �ملوؤمنني « لأن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص تزوج رملة ) �أم حبيبة ( بنت 

�بي �سفيان �أخت معاوية .  

 . 
)1(

وعن قتادة : » لو �أ�سبحتم يف مثل عمل معاوية لقال �أكرثكم هذ� �ملهدي «

 . 
)2(

وروى �بن كثري عن جماهد : » لو ر�أيتم معاوية لقلتم هذ� �ملهدي « 

و� �أن عمر بن عبد �لعزيز  )يف عهده ( قال : » �أن ذرة غبار يف منخر ح�سان  وقد روُّ

معاوية ،  تعادل �إميان عمر بن عبد �لعزيز �ىل يوم �لقيامة « . 

وغريها كثري من هذه �لأحاديث �ملو�سوعة و�لتي تك�سف مدى متادي �لفقهاء يف م�سايرة 

�حلكام يف �لفرت�ء على �لإ�سالم ، وعلى �لر�سول كل هذ� ل يب�سر ب�سالح قدر ما يب�سر بطالح . 

15 - ومبنا�سبة ذكر معاوية �لذي ذكرته �لأحاديث �ل�سابقة بكل خري ،  لكنه ثبت عليه 

�أنه قد د�ّص �إىل �سيِدنا �ل�سحابي مالك �لأ�سرت ) ر�سَي �لله عنه ( �ل�سَم بالع�سل فقتله م�سموًما 

وقال معاوية يف ذلك �ليوم مقولته �ل�سهرية  » �إن لله جنوًد� من ع�سل « .  

)1( �ل�سنة للخالل 438/1 . 

)2( �لبد�ية و�لنهاية 137/8 . 
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بعد ذلك قـتـَل معاوية �سيَدنا حممد بن �أبي بكر )ر�سَي �لله عنه( ، و�أمَر باإحر�ق جثته 

يف جوف حمار . 

16 - ثم بعدها د�َص معاوية �ل�سّم �إىل �سيدنا �حل�سن بن علي ) ر�سَي �لله عنه ( �سبط 

�لر�سول و�سيد �سباب �أهل �جلنة فقتله م�سمومًا ،  فر�سَي �لله تعاىل عن �لع�سل و�أر�ساه . 

�أبي �سفيان )ر�سَي �لله عنه( زمام �حلكم  17 - ومن بعدما ت�سلـّم �سيُدنا معاوية بن 

�إىل  د�ّص   .  .  . �لوحي  ، وكاتب  �ملتقني  ، وعم  �ملوؤمنني  ، وخال  �مل�سلمني  و�أ�سبح خليفة 

�سيِدنا �ل�سحابي مالك �لأ�سرت ) ر�سَي �لله عنه ( �ل�سَم بالع�سل فقتله م�سمومًا  وقال �سيُدنا 

معاوية ) ر�سَي �لله عنه ( يف ذلك �ليوم مقولته �ل�سهرية  » �إن لله جنودً� من ع�سل « .  

18 - ومن �ملعروف �أن �لإمام �ل�سافعي رحمه �لله مات من نزيف �لبو��سري كما ذكر 

�لإمام �بن �أبى حامت و�لبيهقى يف ترجمته . 

�ل�سرب  �أثر  من  مات  �ل�سافعي  �أن  على �خلطيب  و�لبجريمى  �ملحتاج  فى حتفة  �ملذكور  لكن   

)�سرب �ملالكية له بالقباقيب بامل�سجد( �أم  �أن �لأمر�ن �إجتمعا عليه ..؟؟!!..   و�إليكم ن�ص �لتحفة :

َكِم  اًما ،  ُثمَّ َماَت َقاَل �ْبُن َعْبِد �حْلَ يَّ
ْرَبٌة �َسِديَدٌة َفَمِر�َص ِبَها �أَ اَبْتُه �سَ ُه �أَ�سَ )َو�َسَبُب َمْوِتِه �أَنَّ

اِفِعيَّ َو�إِلَّ َذَهَب ِعْلُم  اِفِعيِّ ِبامْلَْوِت َفَكاَن يقول �للَُّهمَّ �أَِمْت �ل�سَّ �َسِمْعت �أَ�ْسَهَب َيْدُعو َعَلى �ل�سَّ

ِفيَها  َل�ْست  َفِتْلَك �َسِبيٌل  ُمْت  �أَ ْن  َو�إِ �أَُموَت  �أَْن  �أَُنا�ٌص  نَّى  اِفِعيِّ فقال : مَتَ ِلل�سَّ َذِلَك  َفَذَكْرت  َماِلٍك 

اِفِعيِّ  َ َبْعَد �ل�سَّ اأْ ِلأُْخَرى ِمْثِلَها َوَكاأَْن َقْد ُتُويفِّ ى َتَهيَّ ِباأَْوَحِد َفُقْل ِللَِّذي َيْبِغي ِخاَلَف �لَِّذي َم�سَ

اِرُب َلُه �أَ�ْسَهُب  ِميُّ ِقيَل �ل�سَّ َماِم �َسْيِخَنا ،  َز�َد �لُْبَجرْيِ ِبَثَماِنَيَة َع�َسَر َيْوًما َفَكاَن َذِلَك َكَر�َمًة ِلاْلإِ

ْفَتاٍح يِف َجْبَهِتِه ،   َرَبُه ِقيَل ِبَكْلُيوٍن َوِقيَل مِبِ اِفِعيُّ َف�سَ اِفِعيِّ َفاأَْفَحَمُه �ل�سَّ ِحنَي َتَناَظَر َمَع �ل�سَّ

  . ) اِرَب َلُه َفَتَياِن �مْلَْغِرِبيُّ َو�مْلَ�ْسُهوُر �أَنَّ �ل�سَّ

وطبًعا ل يخفى عليكم تعذيب و�سجن �لأئمة �أبو حنيفة ومالك و�بن حنبل ر�سي �لله 

عنهم �أجمعني . 

1٩ - وتعلمون طبعًا بقتل عشرات األلوف من الصحابة والتابعني فى معارك اجلمل وصفني .

بل ل �أكون مبالغًا �إن ذكرت باأين وجدت يف جيلي �سالحًا مل �أجده يف �لأجيال �لتي 

ي�سمونها بال�سلف �ل�سالح ،  وهم رجال �لقرون �لثالثة �لأوىل ،  ووجدت علمًا مل �أجده 

يف �ل�سلف ،  ووجدت �إدر�كًا مل �أجده يف �ل�سلف ،  لكن �لفقهاء يروجون ل�سالح �ل�سلف 

ويطعنون باخللف . 
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عن �أ�شماء �هلل �حُل�شنى

 ، �لله �حل�سنى  �أ�سماء  حاح عن  �ل�سِّ �لذي روي بكتب  لذلك �ملثل باحلديث  ولأ�سربن 

ففي �سنن �بن ماجة باحلديث رقم 3860 - حدثنا �أبو بكر بن �أبي �سيبة ،  حدثنا عبدة بن 

�سليمان عن حممد بن عمرو ،  عن �أبي �سلــمة ،  عن �أبي هريرة  ؛  قال :  قــال ر�سول �لله 

ملسو هيلع هللا ىلص  : )  �إن لله ت�سعة وت�سعني ��سًما .  مائة �إل و�حًد� .  من �أح�ساها دخل �جلنة ( . 

ياغة يف �حلديث �لذي يليه وهو برقم 3861 ولكن مع ذكر وتدوين  بينما جند ذ�ت �ل�سِّ

ث  �لأ�سماء �لت�سعة و�لت�سعني تف�سيال ً،  وما تلك �لزيادة �إل من قول �لر�وي و�لتي مل ُيحدِّ

عاة ،  وينجرف فيها باقي �أهل  ملسو هيلع هللا ىلص لكنها طقو�ص �لرو�ة وتتبعها طقو�ص �لدُّ بها �لنبي 

�لإ�سالم بال �سابط ،  ل ل�سيء �إل لأنهم تعودو� �لتلقني مع عدم �لتفكري ،  ول يعلم هوؤلء 

�سو� ما ل يجب تقدي�سه �أن تلك �لزيادة من �سنع )�لوليد بن  رو� وقدَّ �لب�سطاء �لذين ق�سّ

م�سلم وغريه( ،  وهو ما يعلمه جيًد� علماء �حلديث .  

ب �لنا�ص بهذه �لأ�سماء لله ،  رغم عدم قول ر�سول �لله  وهكذ� وبا�ستمر�ر �لتعتيم تقرَّ

ملسو هيلع هللا ىلص بها ،  ف�سارو� يرددونها ،  وطبعوها يف كتبهم ،  وتنادو� بها مع ربهم ،  وجعلوها 

وجعلوها    ، وم�ساجدهم  بيوتهم  حو�ئط  بةعلى  وُمذهَّ مزرك�سة  �إطار�ت  د�خل  معلَّقات 

�أنا�سيد للربكة يف �أفر�حهم . 

��سم  عزوجل  لله  �حل�سنى  �لأ�سماء  من  يكون  �أن  ��ستــ�ساغو�  كيـــف  �أدري  فــل�ست 

ار( ،  وكيف يناجون به ربهم  ..؟؟!!..  وهل �إذ� ما كان ذلك من �لأ�سماء �حل�سنى فما  )�ل�سَّ

رُّ �إّل لينفع ،  ول�ست  بالك بغري �حل�سنى ،  �إنهم �سينربون بالدفاع ،  ويقولون �إنه ل ي�سُ

�أدري �أل يكفي ��سم �لله ) �لعدل ( لتلك �حلجج �لو�هية ..؟؟!!.. 

�أََويقع �لختالف يف �لب�سملة و�أ�سماء �لله �حل�سنى �سمن �لفروع �لتي يقولون عليها ،  

�أم هي �أم �لأ�سول �لتي يجب �أن نتحد عليها ..؟؟!!..  لذلك كان من �ملتعني �لتدخل حل�سم 

خالفهم  كان  مهما  و�لقدماء  �لقدمي  وعّظمو�  �آثرو�  لكنهم  رجالنا  ُمْكَنة  يف  كثرية  نقاط 

طاحنًا مريًر� . 
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بني  تاريخنا و�ملر�شوق باأدمغتنا

�إليك قب�سة موجزة جد� عما تو�رثناه عن تاريخ عمر بن �خلطاب وبني ما هو مدون 

بكتبنا عنه ، ودهونا نقوم متاأخرين بتقييم عقلي و�إدر�كي لذلك �لتاريخ ، لكننا متاأخرين 

يف ذلك �لتقييم  بزمن قدره �أكرث من �أربعمائة و�ألف �سنة خلت.

لقد �ت�سعت �لفتوحات �لعربية يف عهد عمر بني �أعو�م ) 14 : 23 هـ ( لتمتد فيما بني 

��سفهان يف �سرق �ير�ن �يل طر�بل�ص ليبيا .

ففي �سنة 14 كانت فتوحات دم�سق وحم�ص وبعلبك ومو�سع �لب�سرة وهي �لبلة .

ويف �سنة 15 متت فتوحات �لأردن و�نت�سر �لعرب علي �لروم يف �لريموك  ، وعلي 

�لفر�ص يف �لقاد�سية .

وهزمية  جلولء  يف  و�لنت�سار  و�ملد�ئن  �لأهو�ز  فتوحات  متت   16 �سنة  ويف 

�لمرب�طور �لفار�سي يزدجر وهروبه  ، ثم فتوحات تكريت �سمال �لعر�ق  ، ثم ت�سلم عمر 

و�أنطاكية ومن�سج و�سروج  قن�سرين وحلب  فتوحات  ، ومتت  �ملقد�ص   بيت  �لعا�ص  بن 

وقريق�ساء .

ويف �سنة 18 متت فتوحات جندبا�سبور وجلو�ن و�لرهاد  و�سمي�ساء وحر�ن ون�سيبني  

و�ملو�سل و�جلزيرة فيما بني �لعر�ق و�سوريا .

ويف �سنة 19 فتوحات قي�سارية .

ويف �سنة 20 فتحو� م�سر غربا  ، وت�سرت يف �ير�ن .

ويف �سنة 21 فتح �ل�سكندرية  ، ثم يف نهاوند يف �ير�ن  ، وفتح برقة يف ليبيا .

22 فتح �ذريبجان و�لدنيور وما�سبذ�ن وهمذ�ن و�لري وع�سكر وقوم�ص  ويف �سنة 

يف �و��سط ��سيا  ، وفتح طر�بل�ص �لغرب يف ليبيا .

ويف �ل�ُسنَّة �لتي ُقِتَل فيها ُعمر كان فتح كرمان و�سج�ستان ومكر�ن و��سفهان �سنة 23هـ .

وخالل هذه �ل�سنو�ت �لع�سر �سالت دماء مئات �لألوف من �لأبرياء يف كل تلك �ملناطق 

ظلما وعدو�نا على �لب�سرية حتت م�سمى ن�سر �لإ�سالم و�جلهاد .

وت�ستت مئات �للوف من �لعائالت و�لأُ�َسر فيما بني �أو��سط �آ�سيا �يل ليبيا  ، ونهب 

�لعرب كنوز �ملنطقة بعد �ملعارك وق�سمو� بينهم �لذرية و�لن�ساء .
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فيا ترى هل ظلم عمر بن �خلطاب �لإ�سالم و�لقرء�ن �أم كان د�عما له ..؟؟!!..

وما ر�أيكم يف جتار ح�سرموت �لذين �أدخلو� �لإ�سالم �إىل �أكرب دولة �سارت �إ�سالمية 

وهي �إندني�سيا..؟؟!!..

ودخل �لإ�سالم �إىل �لهند وجنوب �سرق �آ�سيا بدون نقطة دم و�حدة ، و�سارت �لكثافة 

�آ�سيا .... فاأيهما �أعظم �ساأنا  �آ�سيا وبالذ�ت يف �سرق وجنوب  �مل�سلمة �لأعظم هي بقارة 

عند �لله...عمر بن �خلطاب بفتوحاته وقتاله ... �أم جتار ح�سرموت بتجارتهم ودعوتهم 

باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة ..؟؟!!.. كما ذكر �لله بكتابه ..؟؟!!..

�أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب يجهل �ن �لفتوحات �حلربية �لتي متت يف  فهل كان 

عهده )ع�سر �سنو�ت( وباأو�مره كانت خمالفة للقرء�ن ..؟؟!!..

هل تر�ه كان حمتاجا ليعرف باأن �سبي �لن�ساء حر�م ..؟؟!!..

�لغري  �أر��سي  يف  و�لتوغل  و�لتو�سع  ..؟؟!!..  حـــر�م  ي�سلمــو�  �أو  �لــنا�ص  قــتل  و�أن 

و�لقـــ�سور  �لدور  ونهـــب  ..؟؟!!..  حر�م  و�لكــبار  �لأطــفال  و��ســرتقاق  ..؟؟!!..  حر�م 

بني  �لنا�ص  تخيري  حر�م....و�أن  �ل�سالح  بقوة  �لإ�سالم  دين  فر�ص  و�أن  ..؟؟!!..  حـــر�م 

�جلباية باجلزية �أو �لقتل حر�م؟.

مال  بيت  �أر�سدة  بني  من  يكون  �أن   - له  �لله  غفر   - �خلطاب  بن  عمر  ��ست�ساغ  كيف 

�مل�سلمني ن�ساء و�أطفال وم�سغولت ذهبية و�أمو�ل ل�سعوب غري �إ�سالمية م�ساملة ..؟؟!!..

حيث كان بيت �ملال يح�سل على ُخْم�ص �لغنائم �حلربية .

فماذ� كان يعرف عمر بن �خلطاب عن �حلالل و�حلر�م �إن مل يكن يعرف كل هذ�؟.

وكيف بعهده �سار طالق �لرجل لزوجته مبجل�ص و�حد ثالثا فيكون طالقها منه بائنا 

بينونة كربى ول حتل له....�أمل يكن يعرف �لفرق بني )�لطالق مرتان....( �لو�ردة بكتاب 

�لله و )�لطالق �ثنتان....(... لقد كان لز�ما عليه �ن يعرف باأن �ملرتان تعني مرة بعد مرة 

ولي�ست ثالث مقولت مبجل�ص و�حد.

�لدينية  �حلقوق  بها  �جتاح  و�لتي  �لعمرية  �لعهدة  �سروط  ي�سع  �ن  ��ست�ساغ  وكيف 

لغري �مل�سلمني ف�سارو� ل ي�ستطيعون �إظهار �سعائرهم �لدينية ..

رغم  �ملنورة  �ملدينة  د�خل    ) �ملجو�سي  لوؤلوؤة  �أبو   ( للنار  عابد  باإدخال  �سمح  وكيف 

�سابق  نهى ر�سول �لله �أل يدخل �ملدينة �ملنورة م�سرك ..... فكانت �لنتيجة �أن  قتل �أبو 

لوؤلوؤة عمر بن �خلطاب .....



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-250-

وقد   بالكم  فما   .... يا عمر(  فنمت  فاأمنت  فعدلت  )حكمت  مقولة  ترددون   فقط  �إنكم  

مات مقتول وهو م�ستيقظ .. وخمالفا لأمر ر�سول �لله باأل يدخل �ملدينة �ملنورة كافر ول 

م�سرك..فهل هذ� لنه حكم فعدل بني بغلة �لعر�ق وبغلة عرب �ملدينة �ملنورة ..؟؟!!..

- و�خرج �لإمام م�سلم  عن �بي ن�سره قال: كنت عند جابر بن عبد �لله فاأتاه �آت فقال ) 

�بن عبا�ص و�بن �لزبري �ختلفا يف �ملتعتني ( فقال جابر فعلناهما مع ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص  ثم 

نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما (. ) �مل�سدر �سحيح م�سلم ج2 باب نكاح �ملتعه ( .

- يف ما ذكره �لفخر �لر�زي قول عمر )متعتان كانتا علي عهد ر�سول �لله حالل و�أنا 

�أحرمهما و�أعاقب عليهما متعة �حلج ومتعة �لن�ساء( .

�مل�سدر: ) تف�سري �لفخر �لر�زي �لكبري ج 10 �ص 50 �لطبعه �لثالثه(.

فمن �لذي يحلل ويحرم...�أهو �لله جل يف عاله �أم عمر بن �خلطاب يف �سحيح م�سلم 

وتف�سري �لفخر �لر�زي ..؟؟!!.. 

ولست هنا ألحلل نكاح املتعة لكنى أتساءل عن حق عمر بن اخلطاب فى التحرمي  والتحليل .

�أعلم متاما باأين �قوم بتحطيم �أ�سنامكم بتلك �لأ�سئلة..لكني حمتاج �أن �عرف �إجاباتكم 

و�سور دفاعكم عن �أ�سنامكم .... فهل �أ�سئلتي حر�م ..؟؟!!..�أم تر�ين �أكون كافر� بنظركم 

لأين م�س�ست مقد�سات ت�سنعونها وزخرف من �لقول تتبعونه.

غري  �سيطانية  م�سوخا  �لقدمية  �لإ�سالمية  �لدعوة  ومناهج  طرق  منا  �سنعت  لقد 

متما�سكة �لقو�م ...

عدل  عن  ونوؤمن  نعلم  مما  �أكرث  �خلطاب  بن  عمر  عدل  بعنا�سر  نوؤمن  نعلم  فنحن   -

ر�سول �لله .

�أن  �إل  نعلم  ول   ... �خلطاب  بن  عمر  مر�د  مع  متو�فقا  نزل  �لقرء�ن  �أن  عن  ونعلم   -

�لقرء�ن كان يعاتب ر�سول �لله و�أن �لنبي كان ين�سى �لقرء�ن .

- ونعلم �أن �ل�سيطان كان يفر من عمر بن �خلطاب .... ول يفر من ر�سول �لله.

- ونعلم عن خ�سية عمر بن �خلطاب من �لله بل ونحفظ متاما خوفه من �أن تتعرث بغلة 

بالعر�ق �أكرث مما نعلم عن خوف ووجل ر�سول �لله من �لله .

- ونعلم عن زهد عمر بن �خلطاب و�أنه كان يرتق ثوبه .... ول نعلم �سيئا عن زهد 

ر�سول �لله .

ليتفقد  ليال  ي�سري  كان  و�أنه  �لرعية  على  �خلطاب  بن  عمر  وورع  قلق  عن  ونعلم   -

�أحو�لهم .... ول نعلم عن قلق وورع ر�سول �لله على رعيته �سيئا.
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- ونعلم عن مهابة �مل�سركني لعمر بن �خلطاب وبخا�سة يوم �أ�سهر �إ�سالمه ..... ول 

نعلم لر�سول �لله مهابة لدى �مل�سركني .

- ونعلم عن قوة عمر بن �خلطاب يف �حلق ق�س�سا كثرية .... ول نعلم لر�سول �لله 

رو�ية و�حدة عن قوته يف �حلق .

�آمنت  ق �ملائل و�لتي  �أكرث .... فعلت بنا �لدعوة �لإ�سالمية �ملنحرفة ذ�ت �ل�سِّ وهذ� وغريه 

بكل فخر بفتوحات عمر بن �خلطاب �أكرث مما �آمنت بلني ورحمة ر�سول �لله حتى مع �لكافرين .

بن  عمر  من  �سنعت  �لإ�سالمية  �لدعوة  مناهج  باأن  لكم  �أذكر  حينما  �عذروين  لذلك 

�خلطاب �سنما .... و�سنعت منا م�سوخا �سيطانية ل قو�م لها .

فغالبيتنا نريد وناأمل �أن يكون حكامنا مثل عمر بن �خلطاب ...  بينما مل ياأمل �أحدنا 

�أن يكون حكامنا يف مثل لني ورحمة ر�سول �لله كما و�سفه �لقرء�ن ..؟؟!!..

ل �أحد يريد �أن ي�سمع قدحا يف تاريخ عمر لأننا نحتفظ به �سنما برءو�سنا كما �أفهمونا  

لكن نتحمل �أن ن�سمع قدحا يف تاريخ ر�سول �لله ..... بل ونقلب معاركه �لدفاعية لنجعلها 

غزو�ت بينما نبينا مل يغزو �أحد� لكن �مل�سركني كانو� هم �لغز�ة دوما.

فهكذ� قمنا بجحد دللت �آيات كتاب �لله ل�سالح تاريخ عمر بن �خلطاب �لذي مت ر�سقه 

ل�ست �سيعيا ول �سنيا ول  �أين  للتاأكيد  �أنه تاريخ �حلميد �ملجيد...و�أعود  باأدمغتنا على 

�لله وما و�فقه من �ل�سنة �لنبوية ... لكني فقط  فاأنا م�سلم موؤمن بكتاب  مذهبية يل ... 

�أريد منك ت�سغيل ما تتمتع به من ح�سن �إدر�ك وتقييم لالأمور...ول تكن متلقيا �سلبيا... 

لكن كن �إيجابيا يف �لتلقي . . .

 وال تصنعوا من الصحابة واألئمة اصنامًا بل تدبروا أمر بينكم .

�أبنائهن و�أزو�جهن بفتوحات عمر بن �خلطاب .... فهل و�سلك �سر�خ �لأمهات على 

�أم �أنك تقر�أ �لفتوحات بارتياح وفخر ول تبايل لدماء �لب�سر �لذين �أردتهم �سيوف عمر بن 

�خلطاب قتلى ... و�أين �أنت من �آلآم �جلرحى ب�سيوف عمر بن �خلطاب �أم �أنك ل تبايل 

باأنني �جلرحى.... لكن عموما �أجب عن �أ�سئلتي .

فهيا تعالو� ن�سمع دفاع �أبو لوؤلوؤة �ملجو�سي عن نف�سه

و�إليك �سورة موثقة تاريخيا لعدل عمر بن �خلطاب ...............

من كتب �ملوؤرخني �ملعتمدة  لدينا نحن �أهل �ل�ُسنَّة ناأخذ مثال علي �حدي �ملعارك �لتافهة  

و�لتي �سجلها �لطربي يف �ربع �سفحات وقام بتلخي�سها �بن كثري يف ثالثة ��سطر  ، حتت 

عنو�ن ) خرب �سلمة بن قي�ص �ل�سجعي و�لكر�د(.... حيث ذكر ما يلي : 
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�مل�سركني  من  جمعاً  فلقو�  ف�سارو�   ، كثرية   بو�سايا  وو�ساه  �سرية  علي  عمر  )بعثه 

فدعوهم �إيل �إحدى ثالث خالل  ، فاأبو� �ن يقبلو� و�حدة منها  ، فقاتلوهم  ، فقتلو� مقاتليهم  

و�سبو� ذر�ريهم وغنمو� �أمو�لهم  ، ثم بعث �سلمة ر�سولً �إيل عمر بالفتح و�لغنائم ( .

 /4 7/ 133  ، �أما �لتفا�سيل فتجدها يف تاريخ �لطربي  �ملرجع : ) تاريخ �بن كثري 

. ) 190 : 186

فغنمو�   ، �مل�سلمون   فت�سلمها ودخلها  �إيل حلو�ن  �لقعقاع  ) و�ساق  �بن كثري  ويقول 

و�سبو� و�أقامو� بها ، و�سربو� �جلزية علي من حولها بعد ما دعو� �إيل �لإ�سالم فاأبو� �إال 

�جلزية..... ) �أي ت�سلموها بدون حرب  ، ولكن علي �أن تدفع �جلزية  ، ومع ذلك فقد �سلبو� 

و�سبو� و�خذو� �جلزية ..؟؟!!..( .  �ملرجع : )تاريخ �بن كثري 7/ 71 ( .

ويف تاريخ  �لطربي مئات �ل�سفحات عن �لقتل و�ل�سلب و�ل�سبي  ،  ويذكر �لطربي 

عن غنائم �لعرب  بعد فتح  �ملد�ئن  ما يفوق �خليال  من �لذهب و�جلو�هر وكنوز ك�سري 

وجمعو�   ، و�جلو�هر   بالذهب  مليئة  �لبيوت  بع�ص  يجدون  كانو�  حتى   ، وعر�سه  

. �ملر�رة  �سديد  فاأ�سبح  بالطعام  فخلطوه  ملحا  وح�سبوه  �لكافور  عطر  من   �طنانا 

�ملرجع : ) تاريخ �لطربي 19/3 :20  ، تاريخ �بن كثري 7/ 66 : 67 (.

ونعود �يل �بن �سعد وهو يقول عن عمر ) و�سع �خلر�ج علي �لر��سني  ، و�جلزية 

علي جماجم �هل �لذمة فيما فتح من �لبلد�ن ، وو�سع علي �لغني ثمانية و�ربعني درهما 

وعلي �لو�سط �ربعة وع�سرين درهما ، وعلي �لفقري �ثني ع�سر درهما ، وقال : ل يعوز  �أي 

ل يرهق  رجل منهم  �أي �لفقر�ء  درهم يف �ل�سهر . �ملرجع : �لطبقات �لكربى لبن �سعد 

. ) 202 /3

فلهذ� قتل �أبو لوؤلوؤة �ملجو�سي عمر بن �خلطاب ومل يكن يحل له قتله .... فما ر�أيكم 

بعدل عمر بن �خلطاب وورعه وحترمياته من خالل مر�جعنا نحن �أهل �ل�سنة وكتبنا ....

فهل �أيقنت باأنك مغرر بك عن �أن تفهم ما هو مدون ب�سفحات �لتاريخ ..؟؟!!..

وهل يا ترى �أيقنت باأنك موؤمن بالتاريخ �ملزور �أكرث من �إميانك باآيات �لقرء�ن ..؟؟!!..

وهل �يقنت باأنك تعي�ص �لوهم و�سط �أ�سنام وهمية من �سنع �ل�سادة �لفقهاء ..؟؟!!..

�أل ترى ذلك كله من �إ�سالل �لأمة بفقه �لأئمة ..؟؟!!..
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حـيـنـمــا كــنت مـتـخـلـفــاً

حينما كنت متخلفا كنت �أ�سدق كل ما يقوله �ل�سيخ ظنا مني �أنه ل ينطق �إل ب�سريعة 

�لله ، لكن حينما توقفت �أمام كتاب �لله �لذي ياأمرين بالتدبر و�لتعقل ، وجدت كثري�ً مما 

مت د�سه يف عقلي �إنا هو خارج منظومة �لعقل  ، بل وجدت �ل�سريعة �لتي يقدمونها يل 

�إنا هي يف غالبها خر�ب للعقول �لتي �أكرمها �لله ومّيز بها �لب�سر عن باقي �خلالئق .

بل وجدتهم يقدمون يل �لإ�سر�ك با�سم �لتوحيد ، وي�سندون كل ما هم فيه من جنوح 

للحديث �لنبوي �لذي ي�ساهئون به �لقرء�ن ، و�لذي �أحرتمه طاملا كان مو�فقا لكتاب �لله 

بل �أ�سدقكم �لقول لقد جعلوين �إن�سانا مروو�سا وخر�فيا با�سم �لدين .

فمن بني ما مت د�سه على عقلي حتت عنو�ن » قال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص « ، وكنت �أ�سدقه حتى 

�أ�سبحت م�سلما موهوما ومروو�سا ما يلي :

ل  حتى  منها  �لتعوذ  عليَّ  ويجب  و�إناثها  �ل�سياطني  ذكور  بيتنا  مياة  بدورة  �أن   .1

توؤذيني وبخا�سة �أين �أكون عريانا بدورة �ملياة .

يف  غ�سلته  ما  ين�سيني  لأنه  منه  �لتعوذ  يجب  ولهان  ��سمه  �سيطان  للو�سوء  �أن   .2

�لو�سوء ، وين�سيني �إن كنت متو�سئا �أم ل .

3. و�أن لل�سالة �سيطان ��سمه خنزب ين�سيني عدد �لركعات �لتي �سليتها ، لذلك عليَّ 

بال�ستعاذة منه حني �ل�سالة .

كيف  ي�سغلني  ما  لكن  �لقرء�ن  قر�ءة  �ل�سيطان حني  من  �لتعوذ  على  �أعرت�ص  ول�ست 

مت معرفة �أ�سماء �ل�سياطني ، هل كان �لنبي يت�سل بال�سياطني ، وهم يقولون له �أ�سماءهم 

وتخ�س�ساتهم ..؟؟!!..

4. و�أن �ل�سيطان ياأكل معي �إن مل �أقم بت�سمية �لله » ب�سم �لله �لرحمن �لرحيم « قبل 

�لأكل ، فاإذ� ن�سيت ، ثم تذكرت ، ثم قمت بالت�سمية فقلت : » ب�سم �لله �لرحم �لرحيم « فاإن 

�ل�سيطان يتقياأ ما �أكله معي من طعامي .

5. و�أن �ل�سيطان يدخل يف جويف �إذ� ما تثاءبت دون �أن �أ�سع يدي على فمي ، و�أنه 

يخرج من جويف وله �سليل وذلك حني �أقول » ها .. ها .. ها «  يف نهاية �لتثاوؤب ، ويخرج 

�ل�سيطان من د�خلي وهو ي�سحك عليَّ .
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6. و�أنك �إذ� ما ذكرت ��سم �لله حني تغلق بابك فاإن �ل�سيطان ل ي�ستطيع فتحه ، فيعني 

هذ� �أنه ميكن لل�سيطان فتح �لباب �لذي مل يذكر ��سم �لله عليه حني يغلق .

7. ولبد من و�سع غطاء على �لإناء حتى ل تزوره �ل�سياطني .

8. و�أن �لفاأرة �لفوي�سقة ميكن �أن ت�سعل على �أهل �لبيت بيتهم فيحرتق .

9. ول ت�سب �لديك ) ذكر �لدو�جن ( لأنه يحثك على �ل�سالة حني ي�سيح .

10. ول ت�سبو� �لريح لأنها تاأتي بالعذ�ب وقد تاأتي بالرحمة ، ف�سبك لها قد ياأتي يف 

رياح �لرحمة ، بل �إذ� ما قامت �لريح فا�ساأل �لله من ف�سله .

11. ولك �أن تقتل خم�ص ) �لعقرب ، و�لفاأرة ، و�لغر�ب ، و�حلد�أة ، و�لكلب �لعقور ( .

12. وزعمو� باأن �لنبي �أو�سى بقتل كل كلب �أ�سود �للون لأن �لكلب �لأ�سود �سيطان .

�أو كلب حلر��سة �ملا�سية . وكل ذلك لأن  �إل كلب �سيد  13. و�أنه قال بقتل كل �لكالب 

�لكالب لها �سلة بال�سياطني .

�أطاأ زوجتي » �للهم جنبنا �ل�سيطان وجنب  �أقل بدعاء �جلماع حني  �إن مل  14. و�أين 

�ل�سيطان ما رزقتنا «  فاإن �ملولود يكون مم�سو�سا من �ل�سيطان .

�إىل  يخرج  �أن  مبجرد  ينخ�سه  �ل�سيطان  لأن  �لولدة  حني  يبكي  مولود  كل  و�أن   .15

�لدنيا .

16. و�إذ� جامعت زوجتي دون وجود غطاء علينا فاإن �ل�سيطان له �أفاعيل يف هذه �حلالة .

17. و�أن �ملالئكة ل تدخل بيت به كلب �أو �سورة .

18. و�أن �ل�سياطني تدخل د�خل �لتماثيل و�ل�سور �ملوجودة بالبيت وتطل علينا منها.

19. و�أنه لبد علينا �أن نتعوذ بالله من �ل�سيطان حال نهيق �حلمار وعو�ء �لكلب لأنه 

يري �سيطانا فينهق هذ� �أو يعوي ذ�ك .

20. وما يعوي �لكلب حني يعوي �إل لأنه ر�أى �ل�سيطان يف �لطريق .

21. و�أن �لتثاوؤب من �ل�سيطان و�لعطا�ص من �لرحمن .

22. ومن �ل�ُسنَّة �أن حتب �لعطا�ص وتكره �لتثاوؤب لأن �لله يحب هذ� ويكره ذ�ك .
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يف  يدك  باتت  فلرمبا  ت�ستيقظ  حني  �سباحا  مر�ت  ثالث  يدك  تغ�سل  �أن  ولبد   .23

موؤخرتك » عند فتحة �لإ�ست «  بينما �أنت ل تدري .

24. و�أن لله خملوقات يبثها يف �لأر�ص �إذ� ما هد�أت حركة �حلياة ليالً ، لذلك  فالبد �أن 

نلملم �أولدنا من �لطرقات حتى ل توؤذيهم تلك �ملخلوقات .

25. و�أن �ملوتى ي�سمعوننا ويردون علينا �ل�سالم .

26. و�أن �ملوتى يتز�ورون يف �أكفانهم .

�إليهم  27. ويعلمون وي�ستب�سرون مبن ميوت وي�سلهم وي�ساألون عن من مل ي�سلو� 

فحني يعلمون مبوتهم مع عدم و�سولهم فيفهمون باأنه ُذهب بهم جلهنم .

28. و�أل جتل�ص على �لقرب حتى ل يوؤذيك �ساحبه .

29. و�أن �مليت باأول دخوله للقرب ياأتن�ص بامل�سيعني وهو ميت .

�مل�سيعني  �لكافر و�لفا�سق حتوم فوق �جلثة ت�سرخ حني يقوم  �مليت  30. و�أن روح 

بت�سييعها وتقول لهم : »  يا ويلها �أين تذهبون بها يا ويلها ياويلها «  .

31. و�أن روح �لرجل �ل�سالح حتوم فوق �جلثة حال ت�سييعها وتقول : » �أ�سرعو� بي 

�أ�سرعو� بي فو�لله لو علمتم ما �أمامي لأ�سرعتم « .

32. و�أن �ل�سيطان تكلم مع �أبو هريرة ومع غريه من �ل�سحابة .

عليه  و�سنعرب  �ل�سعرة  من  �أحدُّ  وهو  جهنم  على  ج�سر  �مل�ستقيم  �ل�سر�ط  و�أن   .33

كالبهلو�نات حتى ل ن�سقط يف �لنار ، مع �أن �لله قال : 

�ْسَنى �أُْوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن  ﴾                 ) �لأنبياء101 ( ا �حْلُ نَّ ﴿ �إِنَّ �لَِّذيَن �َسَبَقْت َلُهم مِّ

34. و�أننا �سنتعذب على كل �سيئة فعلناها رغم �أن �لله قال : 

�ِكِريَن ﴾                      ) هود114 (  َئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّ ـيِّ �َسَناِت ُيْذِهْبَ �ل�سَّ ﴿ .. �إِنَّ �حْلَ

ْدَخاًل َكِرميًا ﴾  َئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّ ْر َعنُكْم �َسيِّ َتِنُبوْ� َكَباآِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّ وقال : ﴿ �إِن جَتْ

) �لن�ساء31 ( 

وقال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : » و�تبع �ل�سيئة �حل�سنة متحها « .
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35. و�أن حو�ء هي �لتي �أغوت �آدم بالأكل من �ل�سجرة ، مع �أن �لله قال : 

ُه َفَغَوى ﴾                                                          ) طه121( ى �آَدُم َربَّ ﴿ ... َوَع�سَ

�أمامك  36. و�أن �ملر�أة و�لكلب و�حلمار يقطعون عليك �سالتك فال تدعهم ميرون من 

و� على �ملرور �أمامك و�أنت ت�سلي . وميكنك مقاتلتهم �إن �أ�سرُّ

37. و�أين لبد و�أن �أتعوذ من عذ�ب �لقرب بكل �سالة . رغم �أين �أعتقد باأين لن �أعذب 

�أبدً� ل بالقرب ول بغريه ....على �لأقل لأن �حل�سنات يذهب �ل�سيئات ، وطبعًا فالأين �أنا 

�آخر لكن  �أنه ل عذ�ب بالقرب ، وهذ� مو�سوع  �أ�سلي فهذه ح�سنة كبرية ، هذ� ف�سالً عن 

ُرُهْم  ُيوؤَخِّ ا  َ �إِنَّ امِلُوَن  �لظَّ َيْعَمُل  ا  َعمَّ َغاِفاًل  �لّلَه  �َسَبَّ  َوَل حَتْ  ﴿  : �لله تعاىل  يكفيك فيه قول 

اُر  ﴾                                                                               ) �إبر�هيم42( ِلَيْوٍم َت�ْسَخ�ُص ِفيِه �لأَْب�سَ

، بينما  �لله  �أ�سح كتاب بعد كتاب  �لبخاري و�أنه  �أ�سهد زور�ً ب�سحة  38. وجعلوين 

قر�أت بالبخاري بعد ذلك باأن :

- ر�سولنا حاول �لنتحار مر�ًر� ..!!؟؟..  وبالطبع مل �أ�سدق .

..!!؟؟..  − قردة تزين  �أي  على  �ملوهوم  �لرجم  بتنفيذ حد  تقوم  �لقرود  باأن   وقال 

وبالطبع مل �أ�سدق  .

-  وقال باأن �لله طوله �ستون ذر�عاً و�أن له قدم ..؟؟!!.. وبالطبع مل �أ�سدق .

-  وقال باأن �بن م�سعود كان ينكر �ملعوذتني ..؟؟!!.. وبالطبع مل �أ�سدق .

-  و�أن �لبقرة تكلمت مع �لأعر�بي بالعربية �لف�سحى ..؟؟!!.. وبالطبع مل �أ�سدق .

-  وهل تعلم باأن �لبخاري ي�سجع قتل �ملرتد ..؟؟!!.. 

يف  − �إلينا  تعود  ثم  �لرحمن  عر�ص  حتت  لت�سجد  تذهب  تغرب  حني  �ل�سم�ص  و�أن 

�ل�سباح .

و�أن �لنبي يذهب �إىل �لله يف د�ره ليت�سفع لنا عنده ... لكني تعجبت �أن يكون لله - 

د�رً� ي�سكنها .

 و�أن �لله يك�سف للموؤمنني عن �ساقه فيعرف �ملوؤمنون �لله مبجرد �أن يك�سف لهم - 

عن �ساقه .

و�أن �لنار ل تكتف يوم �لقيامة �إل �إن و�سع �لرب قدمه فيها .- 
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ت�سهد زور�ً  فلماذ�  بالبخاري  كل هذ� وغريه  باأن  تعلم  كنت  ما  باأنك  �لعلم  �أعلم متام 

ب�سحته ..؟؟!!.. �نقذ نف�سك مثلي وقم بت�سغيل دماغك فلقد عرفو� �لله بالعقل ول يريدون 

منا �أن نفهم �لفقه بالعقل .

وحينما ذكرت بع�ساً من ذلك باأحد �حللقات �لتليفزيونية �سجت �ملذيعة وكاأنا لدغها 

�إدر�كية  مل�ستويات  �ملوروث  �لفهم  �أ�سرى  وقعو�  قد  وغريها  لأنها  �إل  ذلك  وما   ، ثعبان 

متو��سعة مت و�سعها فوق كل �لعقول بال �سند ، ومت ت�سكيل وعي �لنا�ص بتلك �خلر�فات 

�أذكر باأننا نار�ص دينا �أر�سياً مت تطعيمه  عرب �لقرون و�سارت من �سلب �لدين....لذلك 

بالقرء�ن على �سبيل �لزينة لأن �لأمة قد هجرت �لقرء�ن فعلياً و�إن قامو� بتالوته وحفظه.

3٩ - مخالفة األئمة األربعة  للعقل  والعلـم  : وأقـول  هـل إن كــان أحد األئمة األربعة حيًا 

بيننا أسيكون إمامًا ..؟؟!!..

هل �سنقبل منه فقهه بجو�ز �إر�ساع �ملر�أة للرجل �لكبري ذو �للحية ..؟؟!!...- 

�ملتوفاة -  زوجته  �لزوج  ي�ساجع  �أن  يعني   ، �لود�ع  م�ساجعة  منه  �ستقبل  وهل 

للود�ع ..؟؟!!..

ثم -  �سنو�ت  �أربع  ملدة  للجنني  �لزوجة  حمل  ��ستمر�ر  �إمكانية  منه  �سنقبل  وهل 

ت�سمي �ملولود باإ�سمي حتى لو مل �أجامعها بكل هذه �لفرتة كما قال بذلك ف�سيلة 

مفتي �جلمهورية �لعاقل �ل�سيخ علي جمعة بقناة �ملحور على �لهو�ء .

للزنى -  �مر�أة  ��ستاأجر  �لزنا على من  �إقامه حد  بالعفو عن  فقهه  منه  �سنقبل  وهل 

58 / ط  9 / �ص  كما قال بذلك �أبو حنيفة ..؟؟!!..) �ملب�سوط - �ل�سرخ�سي / ج 

�أبو حنيفة ومل ير �لزنى  �أبو حممد ) ذهب �إىل هذ�  1406هـ ( وقال  د�ر �ملعرفة 

فلي�ص زنى ول حد  ��ستئجار  �أو  كان عن عطاء  ما  و�أما   ، كان عن مطارفة  ما  �إل 

فيه(......... ) �ملجموع - حميى �لدين �لنووي / ج 20 / �ص 25 ( .

وهل �سنقبل منه وجوب قتل تارك �ل�سالة كما قال بذلك �لأئمة مالك و�ل�سافعي - 

و�بن حنبل ..؟؟!!..

وهل �سنقبل منه وجوب قتل �ملرتد كما قال بذلك �لأئمة �لأربعة ..؟؟!!..- 
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وهل �سنقبل منه �إمكان تزويج �لرجل لبنته  �لر�سيعة من رجل كهل ..؟؟!!..- 

وهل �سنقبل منه معتقد �أن �ملر�أة �ملختتنة تكون �أحظى للرجل ..؟؟!!..- 

وهل �سنقبل منه بجو�ز حج �لالئط و�سومه ...كما قال بذلك �أبو حنيفة ...و�أنه - 

ل يجب به �لغ�سل �إل �أن ينزل فيغت�سل ، وعقوبتهما �أن يعزر�ن ويحب�سان حتى 

�جلزء  �ل�سافعي  �لإمام  فقه  يف  �لكبري  �حلاوي  كتاب   : �ملرجع   « ..؟؟!!..   يتوبا 

�لثالث ع�سر �سفحة 222 ، تاأليف �أبي �حل�سن علي بن حممد بن حبيب �ملاوردي «  

َظُه كٌل من �لأ�ساتذة بجامعة  وهو من �أعالم �أهل �ل�ُسنَّة ، وقد قدم لهذ� �لكتاب وقرَّ

�لأزهر �ل�سريف ، د./ حممد بكر ��سماعيل ، ود ./عبد �لفتاح �أبو �سنة .

وهل �سن�سمح لل�سافعي �أن يقول باأنه ل حرمة يف وطء �لأمة يف دبرها.....- 

) ر�جع �لبحر �ملحيط يف �أ�سول �لفقه ( .- 

وهل �سنقبل من فقه �ملالكية : �إن �ملخدمة �سنني كثرية ل حد على �ملخِدم - بك�سر - 

�لفكر  د�ر  �ملحلى لبن حزم / ج11 / �ص251/ ط   ( ..؟؟!!..  �إذ� وطاأها  �لد�ل- 

بتحقيق �أحمد �ساكر( .

يعني بيوت �لدعارة حالل .- 

وم�ساجعة �خلادمة حالل .- 

و�مل�ساجعة مع �لهدية حالل ، و�ل�ُسنَّة �أن تكون �لهدية مترً� .- 

وم�ساجعة �لبهائم مكروهة .- 

ر باأين �أكتب هذ� لي�ص ت�سفيها يف �سخو�ص �لأقدمني ، لكن ملن ُيَقّد�سون �لأقدمني  و�أُذكِّ

هذه  من  و�أترب�أ  لأنقد  و�أكتبه   ، �ل�سلف  فقه  ملخالفتنا  �لدو�ئر  بنا  ويرتب�سون  وفقههم 

�ل�سقطات وغريها ، ولأبني كم من �ملد�سو�سات و�خلر�فات عج بها تر�ثنا �إجماعًا ولي�ص 

عن فتاوى �ساذة .... و�أكتبها و�أنا �أعلم باأنه ل توجد خمطوطة بتلك �خلر�فات بيد �أحد 

�لنا�ص  تعظيم  ل�سطوة  �إ�ستغاللً  منها  �لنا�ص  لتحذير  �أكتبها  لكني   .... �لأربعة  �لأئمة 

للبخاري وم�سلم و�أئمة �لفقه �لإ�سالمي .

فلقد د�فع �لأزهر وما ز�ل يد�فع عن �إر�ساع �لكبري و��ساألو� رئي�ص ق�سم �حلديث بكلية 

�أ�سول �لدين �لدكتور/ عبد �ملهدي عبد �لقادر ... و�لدكتور/ عزت حممد عطية وغريهما ..
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ول تز�ل كتب �ملناهج بالأزهر تدر�ص للطلبة عدم �إقامة �حلد على من ��ستاأجر �مر�أة 

للزنى .... ر�جع كتاب �لختيار لتعليل �ملختار على �لفقه �حلنفي �ملقرر على طلبة �ل�ُسنَّة 

�لثالثة ثانوي �لأزهرية �سفحة 250....  وحاليًا مت رفع هذ� �ملو�سوع من �ملقرر بينما ظل 

موجود�ً كمنهج در��سي .

40 - وهل �سنقبل م�سائب �ل�سرك �لتي ُيَقّدمونها بتقدمي فقه �لرو�ية على فقه �لآية ، 

ويف ذلك �إ�سر�ك بر�سول �لله مع �لله يف �حلكم ، فما ر�أي �سبابنا يف �سيوخ �ل�سلفية �لذين 

ُيَقّدمون �لنقل على �لعقل  ، وعن خرفهم بحجية �ل�ُسنَّة بالن�سبة للقرء�ن ، فيما يلي :

1. حيث قال �ل�سلف ومنهم �لأوز�عي عن مكحول قال : 

» �لقرء�ن �أحوج �إىل �ل�ُسنَّة من �ل�ُسنَّة �إىل �لقرء�ن « .

2 . وبه قال عن �لأوز�عي قال : » قال يحيى بن �أبي كثري : �ل�ُسنَّة قا�سية على �لكتاب ، 

ولي�ص �لكتاب بقا�ص على �ل�ُسنَّة « .

3.وقال �ل�سوكاين بكتابه �إر�ساد �لفحول باأن �ل�ُسنَّة �لنبوية توجب ما �سكت �لقرء�ن 

ّرم ما �سكت �لقرء�ن عن حترميه .  يعني ي�سيفون حتليالً وحترمياً حتت  عن �إيجابه وحُتَ

ذمة قال فالن وحدثنا عالن ، فيحللون ويحرمون غري ما هو موجود بكتاب �لله .

�ألي�ست م�ساألة �أن تن�سخ �ل�ُسنَّة �لقرء�ن من �لأمور �ملقززة ، فحني ي�سرح ف�سيلة   .4

�لإمام �لأكرب �سيخ �لأزهر بجريدة �لأهر�م حتت عنو�ن »  هذ� هو �لإ�سالم  « بال�سفحة رقم 

24 �ل�سادرة بتاريخ 2010/1/9 ما ن�سه �لآتي:

» .... بينما يرى جمهور �لفقهاء و�ملتكلمني �أن ن�سخ �لقرء�ن بال�ُسنَّة جائز لأن كليهما 

وحي من �لله تعاىل ...« ، ثم ل يجد من يرده من فقهاء �لع�سر فاإننا نكون ب�سدد وباءة 

�أن   ، و�لدللة  �لثبوت  �لنبوية ظنية  لل�ُسنَّة  كيف   ، �لأعلى  �لأدنى  ين�سخ  كيف  �إذ   ، فقهية 

تن�سخ �لقرء�ن قطعي �لثبوت ، �ألي�ست هذه جرمية ُترتكب يف حق �لإ�سالم ..؟؟!!.. �ألي�ست 

هذه هي �لفتنة �لتي هي �أكرب من �لقتل  ..؟؟!!.. ، �أيكون هذ� هو �لإ�سالم �لذي يدعو �إليه 

�لفقهاء و�جتمع عليه جمهورهم ..؟؟!!..  فهل هذ� هو �إ�سالم ع�سور �لظالم ..؟؟!!.. لذلك 

ل تعجبو� من عنو�ن �لكتاب لأنه فعال �إ�سالل لالأمة بزعم �أنه فقه �لأئمة .

�ألي�ص هذ� باإ�سر�ك لر�سول �لله مع �لله يف �حلكم ..؟؟!!..
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لذلك وغريه �أكرث منه قررت �أل �أكون مروو�سا من �جلن و�ل�سياطني ، ول �أكون م�سركا 

بر�سول �لله مع �لله يف �حلكم ، وقمت بو�سع عقلي يف ر�أ�سي لأ�ستعمله ول �أقوم بتاأجريه 

لالآخرين ، لأن كل نف�ص مبا ك�سبت رهينة ولن ينفعني فقيه ول �إمام.

مخالفة السنة للقرءان ونتائجها :

على  �لفقهية  مبجامعنا  �ملعتمدين  �لفقه  وكتب  �ل�ُسّنة  كتب  كالم  هذ�  طبقنا  �إن  يعني 

�أر�ص �لو�قع يكون :

حترمي لب�ص �لذهب للرجال لي�ص بحر�م بالقرء�ن بينما هو حر�م يف �ل�ُسنَّة .. 1

ويكون تعطر �ملر�أة لي�ص بحر�م بالقرء�ن بينما هو حر�م بال�ُسنَّة .. 2

وحلق �للحية لي�ص بحر�م بالقرء�ن بينما هو حر�م يف �ل�ُسنَّة .. 3

و�لفتوحات �لإ�سالمية تكون حر�ماً بالقرء�ن بينما هي حالل بال�ُسنَّة .. 4

وقتل �ملرتد حر�م بالقرء�ن بينما هو حالل بال�ُسنَّة .. 5

وقتل تارك �ل�سالة حر�م بالقرء�ن بينما هو حالل بال�ُسنَّة بعد ��ستتابته ثالثة �أيام. 6

ونكاح �ل�سغري�ت حر�م بالقرء�ن بينما هو حالل بال�ُسنَّة .. 7

و�حليلة يف �لزو�ج حر�م بالقرء�ن بينما هي حالل يف �ل�ُسنَّة » قال بذلك �لبخاري « .. 8

و�لو�سية حالل بالقرء�ن ومطلقة بينما هي حمددة بال�ُسنَّة .. 9

و��سرتقاق �لأ�سرى حر�م بالقرء�ن وحالل بال�ُسنَّة .. 10

بينما هي . 11   » علينا �خلبائث  �لله حرم  لأن   « بالقرء�ن  �لإبل حر�م  �أبو�ل  و�سرب 

حالل يف �ل�ُسنَّة .

وعقوبة �إ�سهار �لزنا بحيث ي�سهد عليه �أربعة هو �جللد بالقرء�ن بينما هو �لقتل . 12

رجما بال�ُسنَّة.

بالقرء�ن . 13 و�لتغرمي  �لتعزير  هو  و�إتالفها  �لإن�سان  �ع�ساء  على  �لعتد�ء  وعقوبة 

بينما هو �لق�سا�ص بقطع ع�سو مماثل للع�سو �ملقطوع �أو �لذي مت �إتالفه بال�ُسنَّة .

و�ملو�سيقى حالل بالقرء�ن وحر�م بال�ُسنَّة .. 14

وزو�ج �ل�سغري�ت بالرجل �مل�سن مباح بال�ُسنَّة وممنوع بالقرء�ن .. 15
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و�إ�سهاد �ملر�أة على جر�ئم �حلدود ممنوع بينما هو يف �لقرء�ن مباح .. 16

نفقة دو�ء . 17 �أجر طبيب ول  �ملري�سة على زوجها حق يف  �ملتزوجة  للمر�أة  ولي�ص 

بال�ُسنَّة و�لفقه ، بينما لها هذ� �حلق بالقرء�ن .

يف . 18 �حلق  هذ�  ولها  و�ل�ُسنَّة  �لفقه  يف  و�حللوى  �لفاكهة  �أكل  يف  حق  لها  ولي�ص 

�لقرء�ن .

و�لتي تغت�سب �أو تلك �لتي تقبل �بن �لزوج �أو تلك �لتي حتب�ص ولو ظلما ت�سقط . 19

نفقتها عند �لفقهاء بينما ل ت�سقط بالقرء�ن .

و�لطالق بالثالثة يف جمل�ص و�حد جائز بفقه �لأئمة وهو �عتد�ء على �ل�سريعة . 20

بالقرء�ن .

وقتل �لكالب حالل بال�ُسنَّة حر�م بالقرء�ن .. 21

كيف بالر�سول يحرم من �لر�ساع ما يحرم من �لن�سب ..... وملاذ� مل ي�سري �إليها . 22

�لقرء�ن ..؟؟!!..

وكيف بالر�سول يق�سي بني �لنا�ص ب�ساهد وميني .... بينما �لقرء�ن يفر�ص علينا . 23

�ساهدين ويف �لزنا و�لقذف �أربعة �سهود ..؟؟!!..

وكيف بالر�سول يحّرم حلوم �حلمر �لأهلية ...... بينما �لقرء�ن يحللها ..؟؟!!... 24

وكيف بعمر بن �خلطاب �أو �لر�سول يف قول �آخر يحّرم زو�ج �ملتعة .... بينما مل . 25

يحرمه �لقرء�ن ..؟؟!!..

...... و�أمورً� كثرية كهذه ..... فهل هذ� هو �لتي�سري �لذي يت�سدقون به �أم هي فظاظة 

مقولت وفقه ورد بال�ُسنَّة كذبا على ر�سول �لله �أو عدم فهما لأقو�له �أو عدم �عتبار للزمن 

�لذي قيل فيه �حلديث .

عموما فنحن �سحية �جلهل �ملتو�رث و�سحية �لعقل �خلر�يف �لذي �رت�سيناه ليقودنا  

�زدرى  من  باأنهم  يعلمون  ل  بينما  �لدين  تزدري  باأنك  لك  يقولون  ديدنهم  تنقد  حني  ثم 

�لإ�سالم و�مل�سيحية على �ل�سو�ء...ولي�ص �أدل على ذلك من معتقدهم باأن �ملغ�سوب عليهم 

هم �ليهود ، و�أن �لن�سارى هم �ل�سالني �لذين عناهم �لقرء�ن بقوله تعاىل :

 » غري �ملغ�سوب عليهم ول �ل�سالني «  .
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�أعلم باأن مقايل هذ� �سيغ�سب عكرمة و�أبي جهل من �لأحياء حاليًا  كما �أغ�سبتهم ر�سالة 

نبينا حممد يف �ملا�سي ، و�أنهم �سيقيمون ولئم �ل�سب و�لقذف يف �سخ�سي �عتقاد�ً منهم 

ب�سحة مقولت تلك �لأ�سنام �لرت�ثية �لتي يعبدونها و�لتي مت تركيبها باأدمغتهم وهم ل 

ي�سعرون ... فت�سورو� زورً� باأنها هي �حلق �ملبني ... بل وتلوث وعيهم و�إدر�كهم حني 

تابعو� تلك �لأ�سنام �خلر�فية وقامو� بتعظيمها ون�سبوها زورً� لأجالء �لأمة ....

لكن �أرجوكم قومو� بت�سغيل رءو�سكم فلقد تعطلت كثريً� وطوياًل ، وقومو� بت�سغيل 

�أحا�سي�ص �حل�سارة يف �سمائركم ..... ��سنعو� للذوق قيمة ، وللفنون رفعة ، و�حرتمو� 

�لقو�نني �لو�سعية �لتي ل حترم حالًل ول حتلل حر�مًا ، و�حرتمو� خمالفيكم من �سعوب 

�بتعد عن  فاتنا من غباء فقه  ،  حتى ن�سحح ما  ، و�ن�سرو� �ملودة بني �خلالئق  �لأر�ص 

�سحيح �لإ�سالم .
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خــاتــمــة �لـفـ�شــل �لـثـانـي

�أيـن علـم �لعـلـمـاء وعـقـولهم

وبعد �أن قر�أ �لقارئ ف�سلني من �لكتاب ،  �أود �لتنويه عما ن�سرته جريدة �لأحر�ر عما 

،  وهو �لكتاب �لذي طالبت  بيني وبني �لعلماء من �سجال بخ�سو�ص �سحيح �لبخاري 

بعر�سه على جممع �لبحوث �لإ�سالمية لتنقيته ،  وقد �أوردت بع�سًا من �لأحاديث �ل�ساذة 

و�ملنكرة �لتي يحويها �لكتاب ، وحددتها برقم �حلديث و��سم �لف�سل ،  ومع ذلك �أجد من 

�ل�سادة �لذين تلقبونهم بالعلماء من يغفل عما در�سه يف فن �ملناظر�ت �لعلمية ،  فمن �أ�س�ص 

تلك �ملناظر�ت �أل تلجاأ لإق�ساء �لأدلة �لتي �أوردها من يناظرك وت�سري هادرً� يف طريقك 

ت�سب �جلهل و�ملفكرين وغري �ملتخ�س�سني يف �لدين ثم تظن نف�سك قد �أديت و�أجنزت . 

فلم يقم �أحد �لف�سالء �لذين �أفردت لهم �ل�سحيفة �سفحة كاملة بالرد على �أي جزئية 

�أبو  �لدكتور / �لأحمدي  ،  وحتى  بال�سذوذ  �أقدح فيها  �لتي  ولو �سغرية على �لأحاديث 

�لنور حينما هّم بالرد على �إنكاري على �لبخاري �أنه �أورد حديثًا فيه �أن �ملعوذتني لي�ستا 

،  فهل  للقرء�ن  �ل�سبع  �لقر�ءت  �إىل متاهات  �ل�سياق  ،  وجدته وقد خرج عن  �لقر�آن  من 

حينما �أذم حديث �أكل �لعنزة لآية �لرجم يكون ذلك قر�ء�ت �أم تربير ..؟؟!!..  ،  و�إ�سافة 

اَلِة �لُْو�ْسَطى َوُقوُموْ� ِلّلِه  َلَو�ِت و�ل�سَّ عبارة ) �سالة �لع�سر ( يف �آية ﴿ َحاِفُظوْ� َعَلى �ل�سَّ

َقاِنِتنَي ﴾ ) �لبقرة238 (  ؛  �أفاإ�سافتها قر�ءة ..؟؟!!..  �أم ت�سكيك ..؟؟!!..  و�إذ� كانت قر�ءة كما 

يذكر �أ�ستاذ علم �حلديث ،  فلماذ� �ختلف �لفقهاء حول كلمة �سالة �لع�سر ..؟؟!!.. ؛  وهل 

حديث رجم �لقرود للــقردة �لز�نــية �إحــدى �لقــر�ء�ت ..؟؟!!..  ، عمومًا لقد كانت ردودهم 

) �ستة �أ�ساتذة من �لأز�هرة ( غري مو�سوعية وفاقدة لقومي �لفكر . 

وهم يّدعون باأن مالحظاتي ما هي �إل مقدمة للطعن و�لت�سكيك يف �لقر�آن ،  و�أنا �أقول 

لهم بل �لبخاري هو �لذي يطعن فعاًل يف �لقر�آن وهم يحفظون له طعنه على �لقر�آن وعلى 

�لر�سول و�ل�سحابة ،  ويحمونه بالغايل و�لرخي�ص ،  فهم �لذين فتحو� �لباب من خالل 

كتاب  خاطر  لأجل  َنة  و�ل�سُّ �لقر�آن  على  للطعن  �ل�سحاح  كتب  ي�سمونها  �إ�سالمية  مر�جع 

�لبخاري وكتب �ل�سحاح ،  لذلك ل ينفعهم �إل �أن يتقو� �لله يف �لقر�آن ويف �سخ�سي . 

وكيف بالعلماء - ومل ي�سعفهم علمهم - �أن يقولو� باأن �لبخاري لي�ص به حديث و�حد 

غري �سحيح ،  هل يزجون بالنا�ص �إىل �ملتاهة ،  وكيف بهم هذ� وقد طبع �ملجل�ص �لأعلى 
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،  وهو  �مل�سككني(  �سبهات  �لإ�سالم يف مو�جهة  )حقائق  ��سمه  كتابًا  �لإ�سالمية  لل�سئون 

  ، �ل�سيد �لوزير�لأ�سبق/حممود حمدي زقزوق وزير �لأوقاف  �أ�سرف عليه  �لكتاب �لذي 

وقدم له ف�سيلة �ملفتي/على جمعة ،  وبيدي �لطبعة �ل�سادرة عام 2006 و�لذي ورد يف 

ملسو هيلع هللا ىلص حاول �لنتحار  �أن �لر�سول  �سفحتها رقم369 يف �لرد على ما �أورده �لبخاري من 

مر�رً� ،  فتـــم �لرد باحلرف �لو�حـــد : ) �حلق �لذي يجــب �أن يقــال .  .  �أن هذه �لرو�ية 

�إليـــها - يا خ�سوم �لإ�ســـالم - لي�ست �سحيحة رغم ورودها يف �سحيح  �لتي ��ستنــدمت 

�لبخاري (  ...   �إىل �آخر ما يفيد باأن بالبخاري �أحاديث ل يجب �عتبارها �سحيحة لأنها 

من قبيل �لبالغات كما �أفاد بذلك �لكتاب . 

�لأعلى  �ملجل�ص  �أورده  عما  �لعلماء  �ل�سادة  به  يتقّول  ما  خمالفة  �لقارئ  �أدرك  فهل 

لل�سئون �لإ�سالمية ،  وهل �أقدم �لنبي على �لنتحار ..؟؟!!.. 

و�إىل كل �لأفا�سل من �لعلماء ،  �أمل تتدبرو� كلمة ) لوجدو� ( بالآية �لكرمية �لتي يقول 

ُروَن �لقر�آن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ �لّلِه َلَوَجُدوْ� ِفيِه �ْخِتاَلفًا  ربنا تعاىل فيها : ﴿ �أََفاَل َيَتَدبَّ

�إن فكرمت ف�ستجدون بكل كتب �ل�سحاح �ختالفًا  �أنكم  ) �لن�ساء82 (  ؛  مبا يعني   ﴾ َكِثرًي� 

كثرًي� ،  فما بالكم تهدمون �لفكر ل�سالح موروثاتكم مهما كان بها من عبث  ..؟؟!!..  ،  �إن 

�لبحث و�لفكر فري�سة �إ�سالمية وح�سبكم كلمة ) لوجدو� ( فتدبرو� فيها ،  �إنكم �إن نفذمت 

ـَنة  مر�د ربكم فيها ،  ف�ستجدون بالبخاري وم�سلم �ختالفًا كثريً� ،  و�ستعلمون باأن �ل�سُّ

�لقولية �ملن�سوبة للنبي لي�ست بوحي من �ل�سـماء ،  فال متتنعو� عن �لتنقيح و�ملر�جعـة ،  

ول تقاومو� دعـوتي �إل مبو�سوعية ،  ع�سى �أن يهـدينا �لله و�إياكم �سو�ء �ل�سبيل . 

وحتى ل �أطيل على �لقارئ ،  �أريد عاملًا و�حًد� ممن يقولون بعدم وجود تناق�ص و�حد 

بني �لأحاديث وكتاب �لله ،  وبخا�سة �لدكتور/�لأحمدي �أبو �لنور ،  و�لدكتور / �أحمد 

عمر ها�سم ، وروؤ�ساء �أق�سام �حلديث بالأزهر ،  �أن يقفو� موقف �ملو�سوعية ،  بينما �أرى 

�لتناق�ص باملئات ،  بل و�أحتدى �جلميع �أن ياأتو� بحجة ي�ست�سيغها عاقل . 
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عـــــن

�شـــــوء فـــهــم 

وتف�شـري �لقـر�آن

�لف�شل �لـثالث
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عن �شوء فهم وتف�شري�لقر�آن

�جلنة بالعمل ولي�ست بالرحمة :

كنتيجة حتمية لتقدميهم فقه �لرو�ية على فقه �لآية ،  فاإنهم يرون �أنه لن يدخل �أحدنا 

ق�سارى  �لله ونبذل  لأمر  ُبون  ُمرتقِّ نعم جميعنا    ، �لله  برحمة  يدخلها  ولكن  بعمله  �جلنة 

  ، �سبحانه وتعاىل - مل يجعل دخول �جلنة �سربة حظ   - لكنه    ، لر�سو�نه  لن�سل  جهدنا 

و�إنا و�سع قانونا لدخولها ،  فجعل م�سري �لإن�سان بالآخرة ُمتوّقفًا على عمِله يف �لدنيا . 

،  فاحل�سنة  بالدنيا حال �حلياة  ،  وذلك  لنا  �لله فعاًل وقررها  �أنزلها  �لرحمة فقد  �أما 

بع�سر �أمثالها فذلك من �لرحمة ،  وحمو �حل�سنات لل�سيئات من �لرحمة ،  ومن َهمَّ ب�سيئة 

فلم يعملها ُكِتَبت له ح�سنة من �لرحمة ،  وقبول ��ستغفار �لعبد حتمًا من �لرحمة ،  وقبول 

،  و�ل�سماح مبجادلة  ،  وتبديل �ل�سيئات حل�سنات من �لرحمة  توبة �لتائب من �لرحمة 

�لعبد لله يوم �لقيامة من �لرحمة ،  و�مليز�ن من �لرحمة ،  لأنه ل ي�ستوي �لذين يعملون 

و�لذين ل يعملون ،  و�أهل �لأعر�ف يدخلون �جلنة برحمة �لله ،  فهوؤلء هم �لفئة �لوحيدة 

�لتي �ستدخل �جلنة برحمة �لله . 

وحتى تتبني �أنك لن تدخل �جلنة �إل بعملك فتدبر قوله تعاىل : 

َزْوَن �إِلَّ َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴾  ...                                                          )�لنمل:90(     ﴿ َهْل جُتْ

َزْوَن �إِلَّ َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴾  ...                                                            )يـ�ص:54(     ﴿ َول جُتْ

َزْوَن �إِلَّ َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴾  ...                                                    )�ل�سافات: 39(  ﴿ َوَما جُتْ

َزْوَن َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴾  ...                                                        )�جلاثـية:28(     ﴿ �لَْيْوَم جُتْ

َزْوَن َما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴾  ...                                                             )�لطور:16(    ا جُتْ َ ﴿ �إِنَّ

فما ر�أي �لقارئ يف كلمة ) �إّل ( �لو�ردة بالآيات �ل�سابقات ،  �إنها حت�سر �لفئة �لتي �ستدخل 

�جلنة فيمن يعملون ،  �إل �إنهم ُي�سرون على �تباع مد�سو�سات �لرو�يات �ملن�سوبة زوًر� ل�سيد 

�لأولني ،  ل  ل�سيء �إل لأنها وردت بكتب �ل�سحاح �لتي يقد�سونها ،  بل يقدمون �أحكامها على 

حكم �لقر�آن �لو��سح �جللي .  فها هو �لله يقول يف قرء�ن نتلوه دون تدبر قائاًل :
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ا َعِملُو� َوَيْجِزَي  َماَو�ِت َوَما يِف �ْلأَْر�ِص ِلَيْجِزَي �لَِّذيَن �أَ�َساوؤُو� مِبَ 1ـ  ﴿ َوِللَِّه َما يِف �ل�سَّ

�ْسَنى ﴾                                                                                     ) �لنجم 31 (   �لَِّذيَن �أَْح�َسُنو� ِباحْلُ

َكـــاُنـــو�  �لَّــِذي  ْح�َسِن  ِباأَ �أَْجَرُهم  َوَيْجِزَيُهْم  َعِملُو�  �لَِّذي  �أَ�ْسَو�أَ  َعْنُهْم  �للَُّه  َر  ِلُيَكفِّ   ﴿ 2ـ  

َيْعَملُوَن ﴾                                                                                        ) �لزمر 35( 

ِبَغرْيِ  َي�َساُء  َمن  َيْرُزُق  َو�للَُّه  ِلِه  َف�سْ ن  مِّ َوَيِزيَدُهم  َعِملُو�  َما  �أَْح�َسَن  �للَُّه  ِلَيْجِزَيُهُم   ﴿ 3ـ  

ِح�َساٍب ﴾                                                                                                                    ) �لنور 38 ( 

ا  مَّ
ِلِه َو�أَ ن َف�سْ يِهْم �أُُجوَرُهْم َوَيزيُدُهم مِّ اِت َفُيَوفِّ احِلَ ا �لَِّذيَن �آَمُنوْ� َوَعِملُوْ� �ل�سَّ مَّ

4ـ  ﴿ َفاأَ

َوَل  َوِلّيًا  �لّلِه  ُدوِن  ن  َلُهم مِّ َيِجُدوَن  َوَل  �أَلُيًما  َعَذ�ًبا  ُبُهْم  َفُيَعذِّ وْ�  َو��ْسَتْكرَبُ ��ْسَتنَكُفوْ�  �لَِّذيَن 

رًي� ﴾                                                                                      ) �لن�ساء 173(  َن�سِ

َز�ء  لَّ َما �َسَعى)39( َو�أَنَّ �َسْعَيُه �َسْوَف ُيَرى)40( ُثمَّ ُيْجَز�ُه �جْلَ ن�َساِن �إِ 5ـ  ﴿ َو�أَن لَّْي�َص ِلاْلإِ

�ْلأَْوَفى)41( ﴾                                                                                                               ) �لنجم (

ِة ُزَمًر� َحتَّى �إَِذ� َجاوؤُوَها َوُفِتَحْت �أَْبَو�ُبَها َوَقاَل  نَّ ُهْم �إِىَل �جْلَ َقْو� َربَّ يَق �لَِّذيَن �تَّ 6ـ  ﴿ َو�سِ

َدَقَنا َوْعَدُه  ْمُد ِللَِّه �لَِّذي �سَ َلُهْم َخَزَنُتَها �َساَلٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخلُوَها َخاِلِديَن)73( َوَقالُو� �حْلَ

ِة َحْيُث َن�َساء َفِنْعَم �أَْجُر �لَْعاِمِلنَي)74( ﴾    ) �لزمر 73 ، 74 ( نَّ �أُ ِمَن �جْلَ ْر�َص َنَتَبوَّ َو�أَْوَرَثَنا �ْلأَ

َة َوَل  نَّ ِمٌن َفاأُْوَلـِئَك َيْدُخلُوَن �جْلَ اَت ِمن َذَكٍر �أَْو �أُنَثى َوُهَو ُموؤْ احِلَ 7ـ  ﴿ َوَمن َيْعَمْل ِمَن �ل�سَّ

ُيْظَلُموَن َنِقرًي� ﴾                                                                             ) �لن�ساء124(

ُهْم  َبًة َوَلَنْجِزَينَّ ُه َحَياًة َطيِّ ِمٌن َفَلُنْحِيَينَّ ن َذَكٍر �أَْو �أُنَثى َوُهَو ُموؤْ ا مِّ احِلً 8 ـ  ﴿ َمْن َعِمَل �سَ

ْح�َسِن َما َكاُنوْ� َيْعَملُوَن ﴾                                                       ) �لنحل97 (  �أَْجَرُهم ِباأَ

ن  ُكم مِّ ن َذَكٍر �أَْو �أُنَثى َبْع�سُ نُكم مِّ يُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ ُهْم �أَينِّ َل �أُ�سِ 9ـ  ﴿ َفا�ْسَتَجاَب َلُهْم َربُّ

َرنَّ  وُذوْ� يِف �َسِبيِلي َوَقاَتلُوْ� َوُقِتلُوْ� لأَُكفِّ ِدَياِرِهْم َو�أُ َفالَِّذيَن َهاَجُروْ� َو�أُْخِرُجوْ� ِمن  َبْع�ٍص 

ن ِعنِد �لّلِه َو�لّلُه ِعنَدُه  َثَو�بًا مِّ ِتَها �لأَْنَهاُر  ِري ِمن حَتْ اٍت جَتْ ُهْم َجنَّ َئاِتِهْم َولأُْدِخَلنَّ َعْنُهْم �َسيِّ

َو�ِب ﴾                                                                                                  ) �آل عمر�ن195(  ُح�ْسُن �لثَّ

َزْوَن �إِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَملُوَن ﴾               ) ي�ص54(  10ـ  ﴿ َفالَْيْوَم َل ُتْظَلُم َنْف�ٌص �سيئًا َوَل جُتْ
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فهل بعد كل هذه �لآيات �لتي تثبت باأن �لعمل وحده هو �سبب دخول �جلنة ،  نكفر 

بها ونتبع فهم حديثًا و�حًد� ملن قالو� باأننا ندخل �جلنة برحمة �لله ..؟؟!!..  ،  وجتدهم 

يتلم�سون لفهمهم �أدلة من �ل�سالل ليقنعو� �لنا�ص ،  فيحا�سبونهم قائلني �أين �سكر نعمة 

�لب�سر ،  و�أين �سكر نعمة �ل�سمع ..؟؟!!..     ...  و  ...  و  ...   ،  وكاأن �لله �سيحا�سبنا على 

نعمة �له�سم ،  و�إفر�ز�ت �لغدد �ل�سماء ،  لكنها دروب �أهل �لتربير و�جلد�ل �لذين �أ�سركو� 

ر�سول �لله مع �لله يف �حلكم . 

وهم يقولون باأن رحمة �لله �ستطالك بالآخرة وهذ� من �خلرف ،  ويعمدون �إىل ت�سخيم 

َنة مهما خالف �لقر�آن ،  فالقر�آن  دور �ل�سفاعة ،  كل ذلك لأجل خدمة �ملفهوم �لرت�ثي عن �ل�سُّ

بنظرهم ميكن �لتالعب به طاملا هم مع �ل�ُسّنة ،  وما �أرى ذلك �إل وحي �ل�سياطني . 

ولو كان �أمر دخول �جلنة موكول �إىل رحمة �لله ،  لكان �أمر دخول �لنار موكول لنقمته ،  

ولتو�رت �لعد�لة بني �لرحمة و�لنقمة ،  تعاىل �لله عن ذلك علًو� كبرًي� ،  لكن وحل�سا�سية ذلك 

�ملو�سوع ،  و�إذ� كان هذ� �ملعتقد �سحيحًا فلماذ� يكون تطاير �لكتب ،  و��ستالم �لبع�ص لها 

باليمني ،  و�آخرين بال�سمال ،  و�لبع�ص يت�سلمها من ور�ء ظهره . 

وملاذ� يكون �مليز�ن ..؟؟!!.. ،  ولن تكون هناك فائدة ل�سر�طهم �ملزعوم �إل للوقــوع 

يف �لنار ، وملاذ� �سيكون مع كل نف�ص �ســائق و�ســهيد ..؟؟!!..  ،  ولن تكون هناك جدوى 

لكالم و�ســهادة �جللود ،  و�لأيـدي ، و�لأرجل على �لعبد �إل لدخول �لنار ،  وملاذ� �ستبي�ص 

وجوه وت�سود وجوه ..؟؟!!.. ،  �أتنتهي كل تلك �لأحد�ث لإعالء رحمة �لله �لتي نعلم متاًما 

من قبل �أن نوت �أنها عالية ..؟؟!!..   �أم تنتهي لتاأكيد عدل �لله �ملطلق و�أنه �أح�سى علينا 

�ل�سر و�أخفى ..؟؟!!..  

�لتي وردت ببع�ص كتب �ل�سحاح عن هذ�  �أجل جميع هذ� ف�ساأقوم ب�سرد �لأحاديث  من 

�لأمر ثم �أُتبعها ب�سرد لالآيات �لقر�آنية ،  و�ساأترك للقارئ �حلكم ،  من و�قع قوله تعاىل :

�أُْولُوْ�  ُهم  َو�أُْوَلِئَك  �ٱلَلُّهٱ  َهَد�ٱُهُم  �ٱَلِّذيَن  �أُْوَلِئَك  �أَح�َسَنُه  ِبُعوَن  َفَيَتّ �ٱلَقوَل  َي�سَتِمُعوَن  �ٱَلِّذيَن   ﴿  

�ٱلأَلَبِب ﴾ ) �لزمر:18 (  ؛  وعماًل بقول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : ) دع ما يريبك �إىل ما ل يريبك( . 

وما ذلك �إل لأن �سيحة دخول �جلنة بالرحمة فيها �إهد�ر لقيمة �لعمل �لذي �أعاله �لله 

وجعله �أ�سا�ص �لتمايز بني �لب�سر يف ح�ساب �لدرجات و�لدركات ،  وهذ� من عدله �سبحانه ،  

و�ساأترك للقارئ �حلرية يف �لكفر باآيات كتاب �لله ل�سالح �ملرويات �لب�سرية �ملزعوم ن�سبتها 

للنبي �ل�سادق �لذي مل يخالف �لقر�آن �أبًد� ،  �أو يف �أن ينف�ص عن نف�سه غبار تر�ث خالف 

�لن�سو�ص �لقر�آنية ،  وذلك فيما يلي :
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ففي �سحيح م�سلم ــ باب لن يدخل �أحد �جلنة بعمله : 

حدثنا قتيبة بن �سعيد ،  حدثنا ليث عن بكري ،  عن ب�سر بن �سعيد ،  عن �أبي هريرة ، عن 

ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال :  » لن ينجي �أحد منكم عملُه «  ، قال رجل : ول �إياك ..؟؟!!..   يا 

ر�سول �لله ..؟؟!!..  قال : » ول �إياي  .  �إل �أن يتغمدين �لله منه برحمة .  ولكن �سددو� « . 

وحدثنيه يون�ص بن عبد �لأعلى �ل�سديف ،  �أخربنا عبد �لله بن وهب ،  �أخربين عمرو 

بن �حلارث عن بكري بن �لأ�سج  ،  بهذ� �لإ�سناد ،  غري �أنه قال : » برحمة منه وف�سل « .  ومل 

يذكر » ولكن �سددو� « . 

حدثنا قتيبة بن �سعيد ،  حدثنا حماد )  يعني �بن زيد( عن �أيوب ،  عن حممد ،  عن �أبي 

هريرة ؛  �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال :  » ما من �أحد يدخله عمله �جلنة « فقيل : ول �أنت ..؟؟!!..   يا 

ر�سول �لله ..؟؟!!..  قال : » ول �أنا ،  �إل �أن يتغمدين ربي برحمة « . 

حدثنا حممد بن �ملثنى  ،  حدثنا �بن �أبي عدي عن �بن عون ،  عن حممد ،  عن �أبي 

هريرة ، قال :  قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  : » لي�ص �أحد منكم ُينجيه عمله «  قالو� :  ول �أنت ..؟؟!!..   

يا ر�سول �لله ..؟؟!!..  قال  : » ول �أنا  ،  �إل �أن يتغمدين �لله منه مبغفرة ورحمة « .  

�لله منه  �أن يتغمدين  �إل     ، �أنا  ،  و�أ�سار على ر�أ�سه » ول  وقال �بن عون بيده هكذ� 

مبغفرة ورحمة « . 

حدثني زهري بن حرب ،  حدثنا جرير عن �سهيل ،  عن �أبيه ،  عن �أبي هريرة .  قال : 

قال ر�ســول �لــــله ملسو هيلع هللا ىلص : » لي�ص �أحد ينجيه عمله «  قالو� : ول �أنت يا ر�سول �لله ..؟؟!!.. 

قال : » ول �أنا ،  �إل �أن يتد�ركني �لله منه برحمة « . 

وحدثني حممد بن حامت ،  حدثنا �أبو عباد ،  يحيى بن عباد .  حدثنا �إبر�هيم بن �سعد  

حدثنا �بن �سهاب عن �أبي عبيد موىل عبد �لرحمن �بن عوف ،  عن �أبي هريرة ،  قال : قال 

ر�ســـول �لله ملسو هيلع هللا ىلص  : » لن ُيــدخل �أحــدً� منكــم عــملُه �جلـــنة « قــالو� : ول �أنــت  يا ر�ســــول 

�لله ..؟؟!!.. قال  : » ول �أنا ،  �إل �أن يتغمدين �للُه منه بف�سل ورحمة « . 

حدثنا حممد بن عبد�لله بن نري ،  حدثنا �أبي ،  حدثنا �لأعم�ص عن �أبي �سالح ،  عن 

�أبي هريرة .  قال : قال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص  : » قاربو� و�سددو� ،  و�علمو� �أنه لن ينجو �أحد 

منكم بعمله «  قالو� : يا ر�سول �لله  ول �أنت ..؟؟!!..   قال : » ول �أنا  ، �إل �أن يتغمدين �لله 

برحمة منه وف�سل « . 
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وحدثنا �بن نري ،  حدثنا �أبي ،  حدثنا �لأعم�ص عن �أبي �سفيان ،  عن جابر ،  عن �لنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ،  مثله . .  حدثنا �إ�سحاق بن �إبر�هيم ،  حدثنا جرير عن �لأعم�ص ،  بالإ�سنادين ،  
كرو�ية �بن نري .  .  حدثنا �أبو بكر بن �أبي �سيبة و�أبو كريب ،  قال : حدثنا �أبو معاوية 

عن �لأعم�ص ،  عن �أبي �سالح ،  عن �أبي هريرة ،  عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص مبثله .  وز�د » و�أب�سرو� « . 

حدثني �سلمة بن �سبيب ،  حدثنا �حل�سن بن �أعني ،  حدثنا معقل عن �أبي �لزبري ،  عن 

جابر ،  قال : �سمعت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول : » ل يدخل �أحًد� منكم عملُه �جلنة .  ول ُيجريه من 

�لنار ،  ول �أنا ،  �إل برحمة من �لله « . 

وحدثنا �إ�سحاق بن �إبر�هيم  ،  �أخربنا عبد �لعزيز بن حممد ... حدثنا مو�سى بن عقــبة 

قــال : �سمعت �أبا �سلمة بن عبد �لرحمن بن عوف يحدث عن عائ�سة  ،  زوج �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ؛  

�أنها كانت تقول :  قال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : » �سددو� وقاربو� ،  و�أب�سرو� ،  فاإنه لن يدخل 

�جلنة �أحدً� عمله «  قالو� : ول �أنت  يا ر�سول �لله ..؟؟!!..  قال : » ول �أنا  ،  �إل �أن يتغمدين 

�لله منه برحمة ،   و�علمو� �أن �أحبَّ �لعمل �إىل �لله �أدومه و�إن قل « . 

وحدثناه ح�سن �حللو�ين  ،  حدثنا يعقوب بن �إبر�هيم بن �سعد ،  حدثنا عبد �لعزيز 

بن �ملطلب عن مو�سى بن عقبة ،  بهذ� �لإ�سناد ،  ومل يذكر » و�أب�سرو� « . 

ويف م�سند �أحمد :

حدثنا عبد �لله ، حدثني �أبي ، حدثنا ح�سن ، حدثنا �بن لهيعة ، حدثنا �أبو �لزبري ، 

حدثني جابر �أنه �سمع ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص يقول : ل يدخل �أحدكم �جلنة عمله ول ينجيه عمله 

من �لنار قيل ول �أنت يا ر�سول �لله قال ول �أنا �إل برحمة �لله عز وجل . 

قال ر�ســول �للـــه ملسو هيلع هللا ىلص : لــن َيْدخل �جلنة �أحد �إل برحمة �لله ،  قلنا يا ر�سول �لله ول 

�أنت ..؟؟!!..  ،  قال : ول �أنا �إل �أن يتغمدين �لله برحمته ،  وقال بيده فوق ر�أ�سه . 

ركام  من  �لأقدمون  به  يتم�سح  كان  ما  ترهات  عن  �لفقهاء  يتخلى  �أن  �أرجو  لذلك   

�لتربير�ت �لتي كانت تنطلي على �أنــا�ص غــري �أنــا�ص ع�ســرنا ،  وكان فكرً� ل يتناغم مع 

دللت كتاب �لله . 

�أل يطرف لهوؤلء جفن حني تتناق�ص معتقد�تهم مع دللت و��سحة لكتاب �لله . 

�أل يطرف لهم جفن حني يلجاأون للتربير كما جلاأ �إبلي�ص للتربير حني رف�ص �ل�سجود 

لآدم كما �أمره �لله . 
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�أل ي�ستحون وهم يجربون �لنا�ص لالن�سياع ملقولت لي�ست �سادرة عن �لنبي لكنها من�سوبة 

بون �لقر�آن ،  وهم يفخرون مبا ي�سمونه علم �لرجال  �إليه ..؟؟!!..   ،  ويعتقدون فيها بينما ُيكذِّ

�لذي مل يتفقو� فيه . . . ومع هذ� �عتربو� مبا يقول به �لرجال ومل يعتربو� مبا يقوله �لله . 

فعاًل لقد ��ستحوذ عليهم �ل�سيطان فاأن�ساهم ذكر �لله ،  �أل�سنا بهذ� �لنهج نكون قد �تخذنا 

�أحبارنا ورهباننا �أرباًبا من دون �لله ..؟؟!!..  ،  �أن�سدقهم ونكذب �لله..؟؟!!.. 

قبول �لأعمال �ل�ساحلة وعدم قبولها :

لذلك فرت�هم    ، ،  و�لله قد يقبل وقد ل يقبل  �لعبد يعمل  باأن  �لنا�ص  يعتقد كثري من 

يقولون لبع�سهم بعد �ل�سالة ويف رم�سان و�لأعياد ) �للهم تقبل ( ،  وحينما تقول لأحدهم 

)رم�سان كرمي ( ،  يعاجلك بالقول ) ب�ص ربنا يتقبل ( . 

حديث    ، �لأعمال  من  لل�ساحلات  �لقبول  وعدم  �لقبول  منطق  به  قوي  ما  بني  ومن 

عندهم من�سوب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص زوًر� يقول ر�ويه : ) �إن يف �جلمعة �ساعة ل يو�فقها عبد م�سلم 

يه �لعامة ) �ساعة �لإجابة ( ،  فهذ� �ملنطق يذهب  ي�ساأل �لله �سيئًا �إل �أعطاه ( ،  وهي ما ُي�َسمِّ

�إىل �إمكان عدم قبول �لله لعملك �ل�سالح �أو دعائك ،  ففي �جلمعة �ساعة �إجابة ،  �أما باقي 

�ل�ساعات ) فاأنت وبختك وحظك ( ،  وهو من ف�ساد فكرة �ملرء عن �لله . 

 نعم �إننا نحب �أن يدعو كل منا لأخيه بتلك �لدعوة �لطيبة ) �للهم تقبل ( ،  لكن ل نحب 

�أو    ، �لله لأعمالنا  �أن نكون مت�سككني يف قبول  ،  ول  �أعمــالنا  فــي  متــ�سككني  �أن نكون 

دعائنا ،  وهذ� �لأمر هو بيت �لق�سيد يف مقامنا �ملاثل . 

�إن �لعبد هو �أدرى �لنا�ص مبا فعله ،  �أكان يبتغي بعمله وجه �لله �أم �سيئًا �آخر ،  ول 

فينا  �ل�سيطان  و�سعه  �إبلي�سي  مر�ص  فذلك    ، باأنف�سنا  �أنف�سنا  يف  �ل�سك  نزرع  �أن  يجب 

ه لله بالعبادة .  باأيدي دعاة مل يدركو� حقيقة �لعتقاد ،  ول حقيقة �لتوجُّ

ه لأولئك �لدعاة ما يعلمونه من �أن �لله عزوجل يغفر �لذنوب  ولعله من �لبدهي �أن �أَُنوِّ

�أو  يطيعه  عبد  �سالة  يتقبل  �أل  �ملخالفني  �ملذنبني  ذنـــوب  يغـــفر  مبــن  فكيـــف    ، جميعـــًا 

ّر�أ هوؤلء �لدعاة بذلك �لقول �ملمجوج  ..؟؟!!..  وكيف ُي�سّكُكون  �سيامه .؟؟!!.. ،  كيف جَتَ

�لنا�ص يف �أعمالهم وقبولها عند مليكهم ..؟؟!!.. ،  �إنه �إن كان �لله عندهم ُيعاقب �ملخطئني  

ول يتقبل من �لعابدين ،  فذلك لي�ص باإلهنا �لو�حد �لأحد �لذي ل يرد باب �سائل ،  ويغفر 

�لذنوب جميًعا ،  بل هو �إله �لغلظة و�لفظاظة �لتي درجو� عليها . 



اإ�ضــــالل الأمــــة بـفــــقـــه الأئــــمــــة

-273-

لكن ل ميكن ت�سور    ، �لله  بعباد�تهم غري  �ملنافقني و�ملر�ئني  �لله عمل  يتقبل  نعم ل 

�إن�سان م�سلم �سليم �لعقل يظن يف نف�سه �أنه قد يكون منافقًا وهو غري منافق فذلك َعـَته ،  �أو 

�أن يت�سور �أنه ُمر�ء وهو لي�ص مبر�ء فذلك من �ل�سالل ،  وف�ساد �لنفو�ص ،  ونرباأ بالعبد 

�مل�سلم �أن يكون كذلك ،  وحتى �إن وجد يف نف�سه ذلك فلريجع �إىل طبيب نف�سي ليعينه على 

�ل�سفاء من مر�ص �لو�سو��ص .  

�سبيل  على  حمددة  مبو��سع  �إل  �لقبول  لعدم  �أثًر�  يجد  ل  �لله  كـــتاب  فـــي  و�لنــاظر 

�حل�سر ،  ول يجوز �لتو�سع فيها ،  فالله ل يقبل من �لكافر ملء �لأر�ص ذهًبا ليفتدي به 

نف�سه )91 �آل عمر�ن( ،  ول يقبل �سفاعة يف كافر )48 �لبقرة( ،  ول يقبل دينًا غري �لإ�سالم 

)85 �آل عمر�ن( ،  ول يقبل �لله توبة �ملرتد �لذي �زد�د كفره بعد �رتد�ده )90 �آل عمر�ن( ،  

ول يقبل يوم �لقيامة �سيئا بدل �لعمل �ل�سالح )123 �لبقرة( ،  ول يتقبل �لله من �ملنافقني 

)53 �لتوبة( ،  وهكذ� يجب �أن ن�ستقي معتقد�تنا . 

وقد يلوذ �أحد �ملخالفني بقوله - تعاىل - على ل�سان �بن �سيدنا �آدم : 

ِمَن  ْل  ُيَتَقبَّ َومَلْ  �أََحِدِهَما  ِمن  َل  َفُتُقبِّ ُقْرَبانًا  َبا  َقرَّ �إِْذ  قِّ  ِباحْلَ �آَدَم  �ْبَنْي  َنَباأَ  َعَلْيِهْم  َو�ْتُل   ﴿

ِقنَي ﴾                                              ) �ملائدة27 ( ُل �لّلُه ِمَن �مْلُتَّ ا َيَتَقبَّ َ َك َقاَل �إِنَّ �لآَخِر َقاَل َلأَْقُتَلنَّ

�أو    ، �ل�سالة  �إىل  تعمد  فاأنت حني    ، منهم  ل�ست  �أنك  يعني  ل  �ملتقني  �لله من  فقبول 

�ل�سوم ،  �أو �ل�سدقة ،  �أو �لإخال�ص يف عملك وتخ�س�سك ،  �أو حني تعود مري�سًا ل تعوده 

�إل لله ،  �أو غري ذلك من �أعمال �ل�ساحلات ،  فاأنت وقتها وحينها تكون من �ملتقني ،  حتى 

و�إن �قرتفت بعدها مائة �سيئة ،  فالعبد �ملتقي ب�سر ،  ولبد �أن يخطئ ،  لذلك �أخطاأ �لنبي 

حممد بب�سريته ،  لكنه مل يخطئ يف �لر�سالة بر�سوليته . 

وقد يتعلل �آخر باأن �سيدنا �إبر�هيم و�بنه دعو� لأنف�سهما باأن يتقبل �لله ،  وذلك من 

�أَنَت  َك  �إِنَّ ا  ْل ِمنَّ َنا َتَقبَّ �ْسَماِعيُل َربَّ �إِْبَر�ِهيُم �لَْقَو�ِعَد ِمَن �لَْبْيِت َو�إِ قوله تعاىل : ﴿ َو�إِْذ َيْرَفُع 

ِميُع �لَْعِليُم ﴾                                                                             ) �لبقرة127 ( �ل�سَّ

 فقد �سبق �لقول باأن دعاء �مل�سلم �أن يتقبل �لله عمله ل يجب �أن ي�سل ملعنى �لت�سكيك 

يف مدى �إخال�ص �لعمل لله ،  ول يف تعتيم حتمية قبول �لله للعمل �ل�سالح ،  �إنا يعني 

تو��سع �لعبد حينما يتقرب �إىل �لله بالعبادة يلتم�ص �لقبول ،  لكن ل يعني �لأمر عك�ص 
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ذلك �أبًد� .   .  لذلك فاإن �ل�سيحات �لتي ت�سكك يف قبول عمل �لعبد �مل�سلم �أو عدم قبوله ل 

ت�ستند �إىل فقه �أو دليل ،  فالله - �سبحانه - �أرحم بعباده من �أن يظلمهم ،  بل لقد �أخذ �لله 

ي  ح�سناتنا ،  فقال عزوجل :  على نف�سه �أن  ُيَنمِّ

ِت ِمن لَُّدْنُه �أَْجًر� َعِظيًما ﴾ اِعْفَها َوُيوؤْ ٍة َو�إِن َتُك َح�َسَنًة ُي�سَ ﴿ �إِنَّ �لّلَه َل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ

) �لن�ساء40 (

�أئمة �لغلظة باأنه -  يها ،  ولي�ص كما ذهب  ِلُيَنمِّ �أن �لله يتلم�ص �حل�سنات    يعني ذلك 

�سبحانه - قد ل يقبلها .  .  ويقول جل �ساأنه وَعُظَم مقد�ره ب�سورة �لأحقاف : 

الُُه  َعْتُه ُكْرهًا َوَحْملُُه َوِف�سَ ُه ُكْرًها َوَو�سَ مُّ
ْيَنا �ْلإِن�َساَن ِبَو�ِلَدْيِه �إِْح�َسانًا َحَمَلْتُه �أُ ﴿ َوَو�سَّ

ُه َوَبَلَغ �أَْرَبِعنَي �َسَنًة َقاَل َربِّ �أَْوِزْعِني �أَْن �أَ�ْسُكَر ِنْعَمَتَك �لَِّتي  َثاَلُثوَن �َسْهًر� َحتَّى �إَِذ� َبَلَغ �أَ�ُسدَّ

ِتي �إِينِّ ُتْبُت �إَِلْيَك  يَّ ِلْح يِل يِف ُذرِّ اُه َو�أَ�سْ ا َتْر�سَ احِلً �أَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َو�ِلَديَّ َو�أَْن �أَْعَمَل �سَ

َئاِتِهْم  ُل َعْنُهْم �أَْح�َسَن َما َعِملُو� َوَنَتجاَوُز َعن �َسيِّ َو�إِينِّ ِمَن �مْلُ�ْسِلِمنَي)15( �أُْوَلِئَك �لَِّذيَن َنَتَقبَّ

ْدِق �لَِّذي َكاُنو� ُيوَعُدوَن)16( ﴾ .  ِة َوْعَد �ل�سِّ نَّ َحاِب �جْلَ يِف �أَ�سْ

فماذ� بعد �حلق �إل �ل�سالل ..؟؟!!.. ،  فالله يقول باأنه يقبل ،  وهناك �سالل من فكر 

�ت �لعمـل  �سقيم ُت�سكك يف �لقبول .  .  وليطمئن كل م�سلم  ...  فالله �لرحيم يقبل مـنه َذرَّ

�ل�سالح ،  لأنه قــال :

ٍة َخرْيً� َيَرُه ﴾                                                 ) �لزلزلة7 (   ﴿ َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

 ويقول تعاىل  : 

رً� َوَما َعِمَلْت ِمن �ُسَوٍء َتَودُّ َلْو �أَنَّ َبْيَنَها  �سَ ْ ا َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حمُّ ُد ُكلُّ َنْف�ٍص مَّ ﴿ َيْوَم جَتِ

ُرُكُم �لّلُه َنْف�َسُه َو�لّلُه َرُءوُف ِبالِْعَباِد ﴾                         )�آل عمر�ن30 (  َوَبْيَنُه �أََمدً� َبِعيدً� َوُيَحذِّ

ة عملك �ل�سالح حا�سرًة �أمامك �إذ� مل يكن �لله قد َقِبَلها ،  فالله يقبل   فكيف �سرتى َذرَّ

�لأعمال ب�سهر رم�سان وبغري رم�سان ،  ويزد�د قبوله بزيادة �إخال�ص �لعبد يف توّجهه �إىل 

�لله ،  وميكن �أن يزد�د �لأمر ب�سهر حمدد ،  �أو مكان ُمَعنيَّ ،  لكن �سريطة �لإخال�ص �مل�ستمر 

لله ،  فمناط �لقبول �لأول هو �لتوجه لله ور�سو�نه باإخال�ص ،  فما دمت ��ستوفيت ذلك 

�ل�سرط فال تت�سكك يف قبول عملك �سو�ء �أكنت ب�سهر رم�سان �أو يوم �جلمعة ،  و�سو�ء 
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�أكنت بالكعبة �أم بالقد�ص ،  و�سو�ء �أكنت بجوف �لليل �أم يف منت�سف �لظهرية ،  فالأ�سا�ص 

ح به ،  لكن كل عملك مقبول ،  وكل  �لأول هو �لإخال�ص ،  ثم تكون بعده باقي ما نتم�سَّ

عملك مدون لك �أو عليك ،  وذلك �إن كنت ممن يلتم�سون علًما بالقر�آن . 

رين وتف�سري�تهم : �سياع �لعقيدة بفعل �ملُف�سِّ

لقد عجت �لتفا�سري �لتي نعتربها مرموقة مبا ي�سر ،  و�أحيانًا ي�سمونها �إ�سر�ئليات 

مها ويلوذ بها ،  وينقل عنها ،  و�ساأ�سرب بع�ص  بكتب �لتف�سري ،  ومع ذلك فاجلميع يعظِّ

�لأمثلة لأدلل على ناذج من �سالل ما �سقطت فيه �لتفا�سري . 

ْمَو�َل  �أَ ْكِلِهْم  َو�أَ َعْنُه  ُنُهو�  َوَقْد  َبا  �لرِّ ْخِذِهُم  َو�أَ  ﴿  : �لن�ساء  ب�سورة  تعاىل  قوله  فعن 

ُخوَن يِف �لِْعْلِم ِمْنُهْم  ��سِ ا�ِص ِبالَْباِطِل َو�أَْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن ِمْنُهْم َعَذ�ًبا �أَِليًما )161( َلِكِن �لرَّ �لنَّ

َكاَة  اَلَة َو�مْلُوؤُْتوَن �لزَّ ا �أُْنِزَل �إَِلْيَك َوَما �أُْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َو�مْلُِقيِمنَي �ل�سَّ َو�مْلُوؤِْمُنوَن ُيوؤِْمُنوَن مِبَ

ْجًر� َعِظيًما )162( ﴾ .  ِتيِهْم �أَ َو�مْلُوؤِْمُنوَن ِباللَِّه َو�لَْيْوِم �ْلآِخِر �أُوَلِئَك �َسُنوؤْ

يقول تف�سري �خلازن قوًل عظيًما �إذ يت�سّور وقوع خطاأ يف �لقر�آن يف كلمة )َو�مْلُِقيِمنَي( 

فيذكر باأن �ل�سو�ب �أن يذكر �لله )و�ملقيمون( ،  بل مل ي�ستح �أن ين�سب ذلك على �أنه على 

ل�سان �ل�سيدة عائ�سة ر�سي �لله عنها . 

�أذكر هذ� حتى ل يقولو� باأن كل ما ورد عن �ل�سحابة �سحيحًا ،  و�إليك ن�ص ما هو مدون 

بذلك �لتف�سري ولك �أن حتكم على عقيدة �ملَُف�ّسر ،  فتتبع ما ذكره فيما يلي : 

) �ختلف �لعلماء يف وجه ن�سبه فحكي عن عائ�سة و�أبان بن عثمان �أنه غلط من �لكتاب 

ينبغي �أن يكتب و�ملقيمون �ل�سالة ( . 

 وروي عن عثمان بن عفان �إنه قال : �إن يف �مل�سحف حلنًا �ستقيمه �لعرب باأل�سنتهم ،  

فقيل له : �أفال تغريه ..؟؟!!.. ،  فقال : دعوه فاإنه ل يحّل حر�مًا ول يحرم حالًل ،  وذهب 

عامة �ل�سحابة و�سائر �لعلماء من بعدهم �إىل �أنه لفظ �سحيح لي�ص فيه من خطاأ من كاتب 

ول غريه . 

 و�أجيب عما روي عن عثمان بن عفان وعن عائ�سة - ر�سي �لله عنهما - باأن هذ� بعيد 

جًد� لأن �لذي جمع �لقر�آن هو ر�سول �لله ،  و�لذين �أعادو� كتابة �لقر�آن من بعده هم �أهل 
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�للغة و�لف�ساحة و�لقدرة على ذلك ،  وقامو� مبر�جعة ما دونوه على �مل�سحف �لذي ُكِتَب 

يف عهد �لنبي ،  فكيف يلحنون �أو يرتكون يف كتاب �لله حلنًا ي�سلحه غريهم ..؟؟!!.. فال 

ينبغي �أن ين�سب هذ� �إليهم ؛  ول ميكن لهم �أبدً� �أن يكونو� قالو� ذلك �لعته .  

قال �بن �لأنباري : ما روي عن عثمان ل ي�سلح لأنه غري مت�سل ،  وحمال �أن يوؤخر 

ملسو هيلع هللا ىلص  �لله  ر�سول  عن  بالتو�تر  منقول  �لقر�آن  ولأن   ، غريه  لي�سلحه  فا�سدً�  �سيئًا  عثمان 

فكيف ميكن ثبوت �للحن فيه ..؟؟!!.. 

ما زعمو� من وقوع حلن يف خط  �إىل  يلتفت  )ول   : �لك�ساف  �لزخم�سري يف  وقال   

يعرف  ومل  ــ  �سيبويه  كتاب  يعني  ــ  �لكتاب  يف  ينظر  مل  من  �إليه  �لتفت  ورمبا  �مل�سحف 

مذ�هب �لعرب وما لهم يف �لن�سب على �لخت�سا�ص و�ملدح من �لفتتان وهو باب قد ذكره 

�أبعد همة يف  كانو�  �لأولني  �ل�سابقني  �أن  ُغبَّي عليه  �أمثلة و�سو�هد ورمبا  �سيبويه على 

�لغرية يف �لإ�سالم وذب �لطاعن عنه من �أن يرتكو� يف كتاب �لله عز وجل ُثَلَمة ي�سدها من 

بعدهم وخرقًا يرفوؤه من يلحن بهم( . 

فما ر�أي �مل�سلمني �أنعترب هذ� خطاأ �أم �سفه ،  وماذ� �إن قام �أحد �لكتاب فقال بكتاب من 

موؤلفاته باأن �لله �أخطاأ �أو �أن �لقر�آن به خطاأ ..؟؟!!..  �حلكم لكم .

  وهل ميكن �عتبار مثل هذ� �إماًما ،  �أو �عتبار تف�سريه للقرء�ن باأنه يحمل �سنفًا من 

�حلق طاملا تلك عقيدته عن �لله ..؟؟!!..  

بينهما يف  �لتمييز  ، وعدم   ) نبي   ( ( وكلمة  ر�سول   ( كلمة  �إىل غري خلطهم بني  هذ� 

�لقولية وحيًا من  َنة  �ل�سُّ ،  حني ت�سورو�  بالله  �لقر�آين ، مما جعلهم ي�سركون  �خلطاب 

�ل�سماء ،  وحني ت�سورو� �لنبي مو�سوًل بال�سماء يف كل ما نطق به �سو�ء �أكان قرء�نًا 

�أم غري ذلك ،  فاأ�سركو� ر�سول �لله مع �لله يف �حلكم ، وقد �سبق وبينا كيف �أنه ينطق عن 

�لهوى ب�سًر� ونبًيا ،  لكنه ل ينطق عن �لهوى ر�سوًل . 

�أدعـوكم  لذلك  للقــيام مبهمــتكم وت�سغــيل �لأدمغـة �لتي تـوقفت قرونا و�سلَّمـت عـقـولهـا 

ا يف ع�سله ،  فهو - �سبحانه - �لقائل :  ﴿�لَِّذيَن َي�ْسَتِمُعوَن  لـرت�ث �للُه �أعلم باأنـه حوى �ُسمًّ

ِبُعوَن �أَْح�َسَنُه �أُْوَلِئَك �لَِّذيَن َهَد�ُهُم �للَُّه َو�أُْوَلِئَك ُهْم �أُْولُو� �ْلأَلَْباِب ﴾    ) �لزمر18(  �لَْقْوَل َفَيتَّ
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قطوف من �لالمعقول يف تف�سري �لقر�آن :

بعد �أن بينا مدى تاأثري بع�ص �أخطاء �لتف�سري على �لعقيدة ،  نتناول �لأمر من ز�وية 

�أ�سرى  نحن    ، بال�سلفية  ي�سمى  ما  وجود  ظل  ويف    ، �ل�سلف  تعظيم  ظل  ففي    ، �أخرى 

لفكر �ملا�سي ،  بل ل يجروؤ �أحدنا �أن ينب�ص ببنت �سفة لنقد �لفكر �لقدمي ،  و�إل مت �تهامه 

َنة وغريهم من �لتهامات ،  لهذ�  بالعلمانية )مبعنى �لكفر( ،  �أو �لت�سيع ،  �أو �إنكار �ل�سُّ

يف  �لقدمي  �لفكر  لنحلل  وفكرية  فقهية  �سياحة  يف  �أ�سطحبكم  �أن  �ملو�سوعية  من  ر�أيت 

تناوله للمر�مي �لقر�آنية ،  و�لتي �أت�سور �أنه �أ�ساب يف كثري منها ،  لكنه حاد عن �ل�سو�ب 

يف كثري منها �أي�سًا ،  بينما نحن نقد�ص هذ� �ل�سحيح وذ�ك �ل�سقيم . 

فرتى �لفقه �لقدمي وقد حاد عن جاّدة �ملنطق فيتناق�ص وهو ُيَف�ّسر �لقر�آن ،  �أو ُيَف�ّسره 

مبا تهوى �لأنف�ص ،  �أو ي�سقط بتف�سريه ويقع بتخريجاته ويوِجد تناق�ص بالقر�آن دون 

فقالو�  �لفكر  ذلك  ل�سقطات  عالًجا  �بتدعو�  وقد  ر�أيتهم  �إن  تعجب  ل  لذلك    ، منه  در�ية 

نة( ككلمة )�لعام( عندهم ،  و�سارت �خلطيئة كال�سيئة  بالرت�دف ،  فاأ�سبحت كلمة )�ل�سَّ

وهما كالذنب و�ملع�سية يف فقههم �سو�ء ،  وغري ذلك كثري . 

�لعمل  فتوقف    ، و�ملن�سوخ  بالنا�سخ  �ملق�سودة  غري  ل�سقطاتهم  دعمًا   �أي�سًا  وقالو� 

�آيات �أخرى زعموها زورً�  عندهم باآيات رغم ��ستمر�ر تالوتها ،  وتوقفت تالوة بع�ص 

وبهتانا على �لله ، ور�سوله ، وكتابه ،  لذلك فهم يقيمون �أحكامها دون تالوتها ،  وكل ذلك 

�أر�ه خرقًا فكرًيا ، �أدى �إىل نفوق فقهي يف بع�ص مما �نتهى �إليه �لفكر �لقدمي .  

�ملبادئ  بع�ص  ��ستعر��ص  ليوؤ�سفني  فاإنه  للرت�ث  خطري  �تهام  من  �سبق  ملا  وبرهانًا 

�ملتو�رثة من فقه �لتف�سري وتفنيدها ،  حتى ل نتطاول ون�ستمر يف تعظيم �لفقه و�لفهم 

�لقدمي وذلك فيما يلي :

) �أ ( بدعة �لتدرج يف حترمي �خلمر :

لقد �أن�ساأ �لفقه �لقدمي بدعة ما ي�سمى �لتدرج يف حترمي �خلمر ،  وكاأن �خلمر كانت 

ا على نفو�ص �ل�سكارى فتدرج يف  حالًل عند بني �إ�سر�ئيل وغريهم فجاء �لقر�آن حري�سً

�أحكامها حتى حّرمها بالكلية ،  وهو �لأمر �لذي ل �أجده �إل يف خيال ذلك �لفقه �لقدمي ،  

نتيجة عدم �لتحليل �لإدر�كي �ل�سليم لالآيات للو�سول �إىل هدف �لقر�آن . 

َى َتْعَلُموْ� َما  اَلَة َو�أَنُتْم �ُسَكاَرى َحتَّ يقول تعاىل : ﴿ َيا �آيها �لَِّذيَن �آَمُنوْ� َل َتْقَرُبوْ� �ل�سَّ

ْو َجاء  ى �أَْو َعَلى �َسَفٍر �أَ ْر�سَ لُوْ� َو�إِن ُكنُتم مَّ َى َتْغَت�سِ َتُقولُوَن َوَل ُجُنبًا �إِلَّ َعاِبِري �َسِبيٍل َحتَّ
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بًا َفاْم�َسُحوْ�  ِعيدً� َطيِّ ُموْ� �سَ ُدوْ� َماء َفَتَيمَّ َفَلْم جَتِ �َساء  �أَْو َلَم�ْسُتُم �لنِّ ن �لَْغاآِئِط  نُكم مِّ �أََحٌد مِّ

ِبُوُجوِهُكْم َو�أَْيِديُكْم �إِنَّ �لّلَه َكاَن َعُفّوً� َغُفوًر� ﴾                                          )�لن�ساء43 ( 

،  لكن خارج  ينتهي �لفقه �لقدمي باأن هذه �لآية كانت ت�سمح للم�سلم مبعاقرة �خلمر 

�ل�سالة ،  بل بفقه �لإمام �أبي حنيفة بجو�ز تلك �ملعاقرة لكن ب�سرط عدم �ل�سكر ،  ولأ�سناف 

حمددة من �خلمور . 

 و�إننا �إن �نتبهنا �إىل �أن تلك �لآية نزلت باملدينة �ملنورة ،  فاإن هذ� يعني �أن �ل�سحابة 

�ل�سالة  ت�سريع  بدء  منذ  �أعو�م  ع�سر  من  �أكرث  ملدة  �خلمر  ي�سربون  وهم  ي�سلُّون  كانو� 

�حلادث يف �ل�سنة �لثانية من �لبعثة تقريبًا . 

وملا كان �لله تعاىل كان �سبق و�أنزل ب�سورة مكيـة نزلت مبكة �ملكرمة هي قوله تعـاىل :  

ُكْم َعَلْيُكْم �أَلَّ ُت�ْسِرُكوْ� ِبِه �سيئًا َوِبالَْو�ِلَدْيِن �إِْح�َسانًا َوَل َتْقُتلُوْ�  َم َربُّ ﴿ ُقْل َتَعاَلْوْ� �أَْتُل َما َحرَّ

اُهْم َوَل َتْقَرُبوْ� �لَْفَو�ِح�َص َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َوَل  ْحُن َنْرُزُقُكْم َو�إِيَّ ْن �إْماَلٍق نَّ �أَْوَلَدُكم مِّ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقلُوَن ﴾      ) �لأنعام151 (  قِّ َذِلُكْم َو�سَّ َم �لّلُه �إِلَّ ِباحْلَ ْف�َص �لَِّتي َحرَّ َتْقُتلُوْ� �لنَّ

بالفطرة  ،  لأن �خلمر كانت م�ستهجنة  بينها �خلمر  �لفو�ح�ص �ملحرمة كان من  فاإن   

�أوًل  وكانت حمرمة ب�سريعة مو�سى عليه �ل�سالم  ثانًيا ،  فما ي�سرب �ليهود �خلمر �أبًد� 

لأنها حمرمة عندهم ،  لذلك فحني يقول تعاىل بتحرمي �لفو�ح�ص ما ظهر منها وما بطن 

فاإنه ي�سمل �خلمر تاأكيًد� بال جد�ل .  . وحــني ينـــزل �لقر�آن �أول مــا ينــزل م�سدقًا ملا بني 

يديه من �لتور�ة و�لإجنيل  ،  فـاإن �خلــمر تكون حمرمـة وذلك لتـحرميها بالتـور�ة و�للـه 

تعاىل يقول : 

يَل - ِمْن َقْبُل ُهدًى  ْوَر�َة َو�ْلأِجْنِ قًا مِلَا َبنْيَ َيَدْيِه َو�أَْنَزَل �لتَّ دِّ قِّ ُم�سَ َل َعَلْيَك �لِْكَتاَب ِباحْلَ ﴿ َنزَّ

ا�ِص َو�أَْنــــَزَل �لُْفــــْرَقــاَن �إِنَّ �لَِّذيَن َكَفُرو� باآَياِت �للَِّه َلُهْم َعَذ�ٌب �َسِديٌد َو�للَُّه َعِزيٌز ُذو �ْنِتَقاٍم ﴾  ِللنَّ

)�آل عمر�ن:4و3(  

مَّ �لُْقَرى 
ُق �لَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوِلُتْنِذَر �أُ دِّ ويقول تعاىل :  ﴿ َوَهَذ� ِكَتاٌب �أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك ُم�سَ

الِتِهْم ُيَحاِفُظوَن ﴾ )�لأنعام:92(  َوَمْن َحْوَلَها َو�لَِّذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِباْلآِخَرِة ُيوؤِْمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى �سَ
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و�لآيات كثرية يف �أّن �لله طلب من �أهل �لكتاب �لّتقوى ،  وطلب منهم �لّتعقل و�لّتفكر وكذلك 

طلب منا ذلك يف �لقرء�آن �لذي نزل على حممد م�سدقًا ملا بني يديه من �لكتب .  . وما كان �لله 

ليحّرم �خلمر ثم يعيد �ل�سماح بها يف غري �أوقات �ل�سالة كما ذهب �لبع�ص يف �أفكارهم ،  

وجتد �لتور�ة و�لإجنيل وهما يحرمان �خلمر فيما يلي :

يف �سفر �لعدد �إ�سحاح 6 �آية 3 من �لعهد �لقدمي ما يلي :

) يف �خلمر و�مل�سكر يفرتز ، ول ي�سرب خل �خلمر ، ول خل �مل�سكر ، ول ي�سرب من 

نقيع �لعنب ( . 

يف �لإ�سحاح 5 �آية 18 من �لعهد �جلديد :

)ل ت�سكرو� باخلمر �لذي فيه �خلالعة بل �أقبلو� بالروح ( . . . كذ� ذ�ت �لأمر فى لو�ص 

�إ�سحاح 10 �آية 9 من �لعهد �لقدمي .

�إل  ، فذلك ما هو  كر غري مباح  ،  و�ل�سُّ رب مباح  �ل�سُّ �أما تاأويل بع�ص �لن�سارى باأن   

تاأويالً ب�سرياً ،  وذلك ل�سابق نهي �لله بالتور�ة عن �سرب �خلمر ،  كما �أن �أ�سل �لتحرمي 

و�لت�سريع هو بالتور�ة ،  فكيف نخرج مبقولة �لتدرج بعد تلك �لدلئل ..؟؟!!.. 

�ل�سماح  ثم  �لإ�سالم  على  �ل�سابقة  بال�سر�ئع  للخمر  �لله  حترمي  مقولة  ت�ست�سيغ  فهل 

للم�سلمني ب�سربها يف غري �أوقات �ل�سالة ..؟؟!!..  ،  وهل ت�ست�سيغ حترمي �لله للفو�ح�ص 

ما ظهر منها وما بطن ب�سورة مكية ،  ول يكون من بينها �خلمر  ،  فيتم �لت�سريح �سمنيًا 

ب�سرب �خلمر حتى بعد �لهجرة للمدينة �ملنورة لكن خارج �أوقات �ل�سالة  ..؟؟!!.. ، �إنه 

�ملنطق �ملخالف ملر�د �ل�سارع بكتابه و�مل�سمى بالتدرج يف حترمي �خلمر . 

اَلَة َو�أَنُتْم �ُسَكاَرى ﴾ ؛  فاإن حملنا �لن�ص  فاإن عدنا لنتدبر قوله تعاىل : ﴿ َل َتْقَرُبوْ� �ل�سَّ

على �خلمر فاإننا بذلك نكون قد ت�سورنا بن �لله �أنزل ت�سريعًا ل ليحمي �سرب �خلمر فقط 

،  وكاأن  ،  بل ويتلطف معهم لكنه ينهاهم عن �ل�سالة وهم �سكارى  �ل�سكارى  بل ليحمي 

�ل�سكري يدري مبو�عيد �ل�سالة فياأتيها لذلك فاإن �لله ينهاه عن �ل�سالة حال �ل�سكر حتى 

ي�ست�سيغ  فهل  ؛    ﴾ َتُقولُوَن  َما  َتْعَلُموْ�  َى  َحتَّ  ﴿  : تعاىل  قوله  من  وذلك    ، يقول  ما  يعلم 

عاقل �أن يـــدري �ل�سكـــري مـــوعد �ل�ســـالة وياأتيها ،  لكن تكون �خل�سية من عدم هذيانه يف 

�ل�سالة ..؟؟!!..  �إنه منطق �لتدرج يف حترمي �خلمر . 
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�أن يتفهم فكر �لفقه �لقدمي حني مت حترمي �خلمر بالكلية - وفق  وهل ي�ست�سيغ عاقل 

 - تالوتها  من  �إل   - قيمة  بال  �أ�سبحت  قد  �لنــ�ساء   �ســورة  من  �لآيـــة  تلـــك  فاإن   - قولهـــم 

�آية بطل  �لله ثو�بًا لتالوة  ،  وهل مينح  �لتـــدرج �ملزعــــوم  �لنهائي بعد  �لتحرمي  مبجرد 

�لعمل بها ..؟؟!!..   ،  وما فائدة تكر�ر وحفظ وتالوة �آيات بطل �لعمل بها . 

 �إنه منطق �لنا�سخ و�ملن�سوخ �لذي حاول �لفقه �لقدمي �أن يعالج �سقطاته به ،  وقيل 

عنه باأنه علم ،  بل وجعله )وبكل �أ�سى و�أ�سف( �سرطًا لالجتهاد ،  ويا ليتهم �تفقو� فيما هو 

�لنا�سخ �أو �ملن�سوخ �لذي �سنعوه علًما  ...   يوؤ�سفني باأن هذ� منطق من قالو� بالتدرج 

يف حترمي �خلمر . 

لكن جتدر �لإ�سارة باأن كلمة ) �ُسـكارى ( �لو�ردة بالآية ل عالقة لها من قريب �أو بعيد 

كر �إبان �ل�سالة ،  لذلك  باخلمر ،  فالآية حت�ص على تدبر ما يتلوه �ملرء من �لقر�آن ومن �لذِّ

فاإن �لله ينهانا عن �أن نكون من�سغلني بغريه �سبحانه وتعاىل وبخا�سة �أثناء �ل�سالة . 

باأنها �جلهل  �لأمية  �أن �سرفو�  �سبق  كما    ، فقط  �إىل �خلمر  ين�سرف  ل  �ل�سكر  ولأن 

تفكريه  ومالأ  �لعقل  �سغل  ما  كل  هو  كر  �ل�سُّ لكن    ، كتابتها  وطريقة  �لأبجدية  باحلروف 

كر من �لتعب �أو �لن�سغال مب�سري �حلكم يف ق�سية مثالً ،  �أو  و�سغافه ،  لذلك قد يكون �ل�سُّ

�خلوف ،  �أو �لعذ�ب  ...   وهكذ� ،  لذلك يقول تعاىل : 

ُع ُكلُّ َذ�ِت َحْمٍل َحْمَلَها َوَتَرى �لنَّا�َص  َعْت َوَت�سَ ا �أَْر�سَ َعٍة َعمَّ ﴿ َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْر�سِ

�ُسَكاَرى َوَما ُهم ِب�ُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذ�َب �للَِّه �َسِديٌد ﴾                                      ) �حلج 2 (  

 �أفيكون �لنا�ص �ُسكارى من �سرب �خلمر حني قيام �ل�ساعة �أم �أنه �ُسكر �لعذ�ب �ل�سديد 

كما هو و��سح بالآية ..؟؟!!.. 

ُهْم َلِفي �َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهوَن ﴾              ) �حلجر72 ( ويقول جل يف عاله :  ﴿  َلَعْمُرَك �إِنَّ

 فهل معناها �أنه �ُسكر �خلمر،  بالطبع ل ،  لكنه �ُسكر �لغفلة ولي�ص �ُسكر �سرب خمر . 

يتدّرج يف حترمي  فهو  ذلك  بعد  بلد  ما دخل يف  �إذ�  �لإ�سالم  �أّن  يت�سورون  و�لــــذين 

�خلمر ،  ويكون ذلك من �ل�ّسنن �لإلهية و�لّنامو�ص �لإلهي عندهم ،  هوؤلء جميعًا قد �أ�سّرو� 

�لآيات  فاإن  مو�سوعنا  �أ�سا�ص  عن  نخرج  ل  كي  ولكن    ، ومو�سوعيته  �لقر�آين  باملفهوم 

�لأربع �لتــي نـــزلت فـــي �ساأن �خلمر ، وفى �ساأن �ل�سكر ، و�لتي خلط بع�ص �لفقهاء يف 

قد  �أن �خلمر  �إليه على  �نتهو�  ما  �إىل  �نتهو�  ،  حتى  �ملعنى  بينها يف  ، وربطو�  تاأويلها 

ُحّرمت بالتدريج - هذه �لآيات �لأربع هي :
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اآلية األولى : �آية رقم ) 67 من �سورة �لنحل ( وقد نزلت يف �آخر �سنة فى �لعهد �ملكي

﴿ َوِمْن َثَمَر�ِت �لنَِّخيِل َو�ْلأَْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه �َسَكرً� َوِرْزقًا َح�َسنًا �إِنَّ يِف َذِلَك َلآَيًة ِلَقْوٍم 

َيْعِقلُوَن ﴾                                                                                       )�لنحل:67(    

اآلية الثـانية : �لآيـة رقـم )219 من �سورة �لبقرة ( نزلت عام 2 هجرية باملدينة �ملنــّورة :

ِمْن  �أَْكرَبُ  ْثُمُهَما  َو�إِ ا�ِص  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  �إِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  ِر  َو�مْلَْي�سِ ْمِر  �خْلَ َعِن  لوَنَك  َي�ْساأَ  ﴿

ُروَن ﴾ ُ �للَُّه َلُكُم �ْلآياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ لوَنَك َماَذ� ُيْنِفُقوَن ُقِل �لَْعْفَو َكَذِلَك ُيَبنيِّ َنْفِعِهَما َوَي�ْساأَ

)�لبقرة:219(

اآلية الثالثة : �لآية ) 43 من �سورة �لن�ساء( نزلت عام 4 هجرية باملدينة �ملنّورة .  

َول  َتُقولُوَن  َما  َتْعَلُمو�  َحتَّى  �ُسَكاَرى  َو�أَْنُتْم  الَة  �ل�سَّ َتْقَرُبو�  �آَمُنو� ل  �لَِّذيَن  �أيها  َيا   ﴿

ِمْنُكْم  َحٌد  �أَ َجاَء  ْو  �أَ �َسَفٍر  َعَلى  �أَْو  ى  َمْر�سَ ُكْنُتْم  َو�إِْن  لُو�  َتْغَت�سِ َحتَّى  �َسِبيٍل  َعاِبِري  �إِلَّ  ُجُنبًا 

بًا َفاْم�َسُحو� ِبُوُجوِهُكْم  ِعيدً� َطيِّ ُمو� �سَ ُدو� َماًء َفَتَيمَّ �َساَء َفَلْم جَتِ ِمَن �لَْغاِئِط �أَْو لَم�ْسُتُم �لنِّ

َو�أَْيِديُكْم �إِنَّ �للََّه َكاَن َعُفّوً� َغُفورً� ﴾                    )�لن�ساء:43(  

9 هجرية باملدينة �ملنّورة   �آية )90 من �سورة �ملائدة ( نزلت  عام    : اآلية الرابعة 
ْيَطاِن  اُب َو�ْلأَْزلُم ِرْج�ٌص ِمْن َعَمِل �ل�سَّ ُر َو�ْلأَْن�سَ ْمُر َو�مْلَْي�سِ ا �خْلَ َ ﴿ َيا �أيها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إِنَّ

َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ﴾ . 

فمن غري �ملت�سّور عقاًل �أن يظل �مل�سلمون ي�سربون �خلمر حّتى قبل وفاة �لنبي بعام 

�أو عامني ،  بينما �أهل �لكتاب على ف�سيلة عدم �سرب �خلمر ،  فى ذ�ت �لوقت �لذى يح�ص 

دين �لإ�سالم على ت�سديق �لقر�آن لل�سر�ئع �ل�سابقة . 

وهل ميكن �أن نظن يف �ل�سحابة ر�سو�ن �لله عليهم حني ينزل �لقر�آن قائاًل عن �خلمر 

يختار  فهل    ،  ﴾ َنْفِعِهَما  ِمْن  �أَْكرَبُ  َو�إِْثُمُهَما  ا�ِص  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  �إِْثٌم  ِفيِهَما   ﴿ و�ملي�سر  

�ل�سحابة �لإثم �لكبري ،  وهم بال�سنة �لثانية من �لهجرة ،  لأجل بع�ص �ملنافع �لدنيوية ،  

�أهكذ� يكون قومي �لفكر  ..؟؟!!..  

�إّن هذه �لآيات �لأربع ل ت�ساد بينها ول تدّرج ول نا�سخ فيها ول من�سوخ  ؛  �إنا �لّذين 

�لله  كتاب  يف  ومن�سوخًا  نا�سخًا  هناك  �أن  ذلك  على  بناًء  وت�سّورو�   - �لّتدرج  ت�سّورو� 
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�لذي بني �أيدينا -  قد ن�ساأ عندهم هذ� �لأمر نتيجة خللطهم �ملعيب بني كلمة �َسَكر )بفتح 

�ل�سني و�لكاف( وبني كلمة خمر وتالزم �لأمرين يف عقل �ملف�ّسر - وذلك بغري د�ع - كذلك 

لي�ص  �ل�سني(  �ل�ُسكر)ب�سم  �أن  ...  بينما  �إنا تعنى �خلمر   �ل�ُسكر  ح�سرهم منتهى كلمة 

بال�سرورة �أن يكون �خلمر هو �أ�سا�سها ،  �إذ �أّن �خلمر حر�م حتى ولو مل ُت�سكر ،  و�ل�ُسكر 

مبعنى  �ل�سني(  حرف  و�سم  بت�سديد  كر)  و�ل�سُّ   ، حالًل  كان  و�إن  حتى  حر�م  غريها  من 

كر �حلادث عند بد�ية �ليقظة للنائم �ملتعب حني  ذهاب �لعقل قد يكون من غري �خلمر كال�سُّ

ي�ستيقظ قبل موعده ،  ف�ساًل عما ذكرنا من �أ�سباب  . 

وهناك بر�هني �أخرى لكن - حقنًا للوقت - �أترك �لأمر للقارئ كي يتدبر بنف�سه وينفذ 

ِبُعوَن �أَْح�َسَنُه �أُْوَلِئَك �لَِّذيَن َهَد�ُهُم �للَُّه َو�أُْوَلِئَك  قوله تعاىل :   ﴿ �لَِّذيَن َي�ْسَتِمُعوَن �لَْقْوَل َفَيتَّ

لَْباِب ﴾                                                                            ) �لزمر18 (  ُهْم �أُْولُو� �ْلأَ

  فلي�ص بالإ�سالم فكر مع�سوم وفكر مرجوم �إل عند �أ�سحاب �لإميان بالعاطفة �لذين 

مييلون يف �جتاه �لقدمي و�لقدماء بال مو�سوعية . 

)ب( متعة ف�ض غ�ساء �لبكارة باجلنة :

  ، ي�ص  ب�سورة  �لآية  بالتفا�سري عن هذه  عما ورد  �لبحث  قررت  ر�سالة و�سلتني  بعد 

ِة �لَْيْوَم يِف �ُسُغٍل َفاِكُهوَن ﴾                        ) ي�ص55 (  نَّ َحاَب �جْلَ يقول تعاىل : ﴿ �إِنَّ �أَ�سْ

�ل�سغل  معنى  عن  �لبد�ئي  �ل�سلفي  �لفكر  ُحمق  عن  بحق  ُيعرب  �لآية  هذه  تف�سري  �إن   

و�لن�سغال باجلنة ،  �أو رمبا عربَّ عن حقيقـة �ملد�سو�سات على �لفقـه �ل�سلفي �لذي يز�أر به 

دعاة �ل�سلفية ،  ويعتربونه و�أنف�سهم من �أرقى �لعلوم و�لفكر ،  وما �أر�ه �إل فكرً� بد�ئيًا 

لبد له من �لرحيل . 

  ، �حلديث  بالع�سر  �ل�سلفية  �أ�سياخ  على  قا�ص  وقٌع  لكلماتي  يكون  �أن  �لطبيعي  ومن 

ليتهم  فيا    ، �لأمة  �سلف  بفهم  َنة  و�ل�سُّ �لقر�آن  منهاجهم  �ن  بقولهم  �لنا�ص  يفتنون  �لذين 

مو� عقولهم فيما بني  �بتعدو� قدر �لإمكان عن كثري من منقولت �ل�سلف �لرت�ثية ،  وليحكِّ

�أيديهم من �لرت�ث ،  فذلك �أف�سل لهم عند مليكهم ،  و�لآن لنبد�أ رحلة تف�سري تلك �لآية مع 

�لتفا�سري �ملُختلفة ،  و�ملتخّلفة �ملنطق يف تف�سري بع�ص �لآيات وبخا�سة تلك �لآية ،  وهي 

�لتفا�سري �لتي ُيقد�سها �لنا�ص ليل نهار ول يحيدون عنها . 
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   ...  ، �لعني  �حلور  من  �لعذ�رى  �أبكار  َف�صُّ  هو  �جلنة  لأهل  ت�سوروه  �لذي  فال�سغل 

ت�سورو� �أل ميكن �أن يكون تف�سري تلك �لآية عن �ل�سغل �إل �لّتلذذ بالعملية �جلن�سية بف�ص 

�أغ�سية �لبكارة ،  �أهذ� هو ما ��ستهدفه �لله ملتعة نفو�سهم �أم �أنه �نحطاط �لتف�سري عن �أن ي�سل 

لأي ظل من حقيقة �سغل �أهل �جلنة ،  �أو قل هو �لتف�سري بالهوى ،  وحتى ل �أُتهم باأين �أخرتع 

هذ� من عند نف�سي ،  وحتى تعلمو� باأن دعوتي لتنقية �لرت�ث من �لعبث �ل�سلفي �ملقد�ص يف 

حملها ،  �ساأ�ستعر�ص لكم بع�ص ما ورد ببع�ص �لتفا�سري عن تلك �لآية �لكرمية : 

تف�سري �بن كثري ...  قال عبد �لله بن م�سعود ،  و�بن عبا�ص ،  و�سعيد بن �ملُ�َسّيب 

وِعْكِرَمة ،  و�حل�سن ،  وقتادة ،  و�لأعم�ص ،  و�سليمان �لتيمي ،  و�لأوز�عي يف قوله : 

  ، �لأبكار  �فت�سا�ص  �سغلهم   : قالو�   ﴾ َفاِكُهوَن  �ُسُغٍل  يِف  �لَْيْوَم  ِة  نَّ �جْلَ َحاَب  �أَ�سْ ﴿�إِنَّ 

وقال �أبو حامت : �إنا هو �فت�سا�ص �لأبكار . 

فيه   ﴾ َفاِكُهوَن  �لَْيْوم يِف �ُسْغل  نَّة  َحاب �جْلَ �أَ�سْ �إنَّ   ﴿ قوله عز وجل :  تف�سري �ملاوردي  ...  

�أربعة �أقاويل : �أحدها : يف �فت�سا�ص �لأبكار ،  قاله �حل�سن و�سعيد بن جبري و�بن م�سعود وقتادة . 

نَّة �لَْيْوم يِف �ُسْغل ﴾ بافت�سا�ص �لأبكار  َحاب �جْلَ �لتف�سري �لوجيز  ...   ﴿ �إنَّ �أَ�سْ

) فاكهون ( ناعمون فرحون ُمعجبون  . 

تفسير السمرقندي  ...  قال �لفقيه �أبو �لليث رحمه �لله: حّدثنا حممد بن �لف�سل 
باإ�سناده عن عكرمة يف قوله : ﴿ يِف �ُسُغٍل َفاِكُهوَن ﴾  قال يف �فت�سا�ص �لأبكار . 

ا �أنَّ �ملر�َد به �فت�سا�ُص �لأبكاِر .  تف�سري �أبي �ل�سعود  ...   و�إمَّ

تف�سري �بن عبد �ل�سالم  ...   )�ُسُغٍل( عما يلقاه �أهل �لنار ،  �أو �فت�سا�ص �لأبكار  

�أو �لطرب �أو �لنعمة . 

تف�ســري �لألــو�سي  ...  وعــن �بن عــبا�ص ،  و�بن م�سعود ،  وقتادة هو �فت�سا�ص 

�لأبكار ،  وهو �ملروي عن جعفر �ل�سادق ر�سي �لله تعاىل عنه ،  ويف رو�ية �أخرى عن 

�بن عبا�ص �سرب �لأوتار . 

تف�سري �لبحر ...  وبع�سهم خ�ص هذ� �ل�سغل بافت�سا�ص �لأبكار ،  قاله �بن عبا�ص . 
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تفــ�سري �لبغــوي  ...  و�ختلفو� يف معنى �ل�سغل ،  قال �بن عبا�ص : يف �فت�سا�ص 

�لأبكار ،  وقال وكيع بن �جلر�ح : يف �ل�سماع  . 

نَّة �لَْيْوم يِف �ُسْغل ﴾  قال  َحاب �جْلَ تف�سري �لثعالبي  ...   وقوله تعاىل : ﴿ �إنَّ �أَ�سْ

ا�ُص �لأبكار .  وقال �بن عبا�ص �أي�سًا: هو �سماع �لأوتاِر .  �بن عبا�ص وغريه : هو �ْفِت�سَ

�لَْغنْي  ِب�ُسُكوِن  ؛   ﴾ �ُسْغل  يِف  �لَْيْوم  نَّة  �جْلَ َحاب  �أَ�سْ �إنَّ   ﴿  ... �جلاللني  تف�سري 

ا�ِص �ْلأَْبَكار .  ُذوَن ِبِه َكاْفِت�سَ ا َيَتَلذَّ ار مِمَّ ا ِفيِه �أَْهل �لنَّ ّمَها َعمَّ َو�سَ

تف�سري �لر�زي  ...  قيل �فت�سا�ص �لأبكار وهذ� ما ذكرناه يف �لوجه �لثالث �أن 

�لإن�سان قد يرتجح يف نظره �لآن مد�عبة �لكو�عب فيقول يف �جلنة �ألتذ بها . 

تف�سري �ل�سعدي  ... يف �سغل مفكه للنف�ص ،  ُمِلذِّ لها ،  من كل ما تهو�ه �لنفو�ص ،  

وتلذه �لعيون ،  ويتمناه �ملتمنون .  ومن ذلك �فت�سا�ص �لعذ�رى �جلميالت . 

تف�سري �لطربي  ...  فقال بع�سهم : ذلك �فت�سا�ص �لعذ�َرى . 

�ل�سهود  يخل�ص  حتى  ب�سهو�تها  نفو�سهم  �َسَغَل  ويقال     ... �لق�سريي   تف�سري 

قباء ،  ول �سيء �أعلى من  ْف�ص �لذي هو �أ�سعب �لرُّ لأ�سر�رهم على غيبٍة من �إح�سا�ص �لنَّ

روؤية �حلبيب مع َفْقِد �لرقيب . 

تف�سري �لن�سفي  ...   وهو �فت�سا�ص �لأبكار على �سط �لأنهار حتت �لأ�سجار . 

ر على وجوه بح�سب �قت�ساء مقام �لبيان ذلك  تف�سري حقي  ...  ثم �ن �ل�سغل ُف�سِّ

منها �فت�سا�ص �لأبكار وفى �حلديث  » �أن �لرجل ليعطى قوة مائِة رجٍل فى �لأكل و�ل�سرب 

و�جلماع « . 

تف�سري مقاتل  ...  ) يِف �ُسُغٍل (  يعنى �سغلو� بالنعيم ،  بافت�سا�ص �لعذ�رى عن 

ذكر �أهل �لنار فال يذكرونهم ول يهتمون بهم . 

تف�سري فتح �لقدير  ... وقال قتادة ،  وجماهد : �سغلهم ذلك �ليوم بافت�سا�ص 

�لعذ�رى   وقال وكيع :  �سغلهم بال�سماع  . 
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تف�سري �بن عجيبة  ...  يف �سغل ل يو�سف ؛  ِلعظم بهجته وجماله .  فالتنكري 

للتعظيم  ،  وهو �فت�سا�ص �لأبكار ،  على �سط �لأنهار ،  حتت �لأ�سجار ،  �أو �سماع �لأوتار 

يف �سيافة �جلبار .  وعن �أبي هريرة و�بن عبا�ص ر�سي �لله عنهما قيل : يا ر�سول �لله 

ي �إىل ن�سائنا يف �جلنة ،  كما ُنف�سي �إليهن يف �لدنيا ..؟؟!!..  قال  :  » نعم ،  و�لذي  �أَُنْف�سِ

�أبي  ،  وعن   » �إىل مائة عذر�ء  لُيف�سي يف �لغد�ة �لو�حدة  �إن �لرجل  نفــــ�ص حممد بيده 

�أمامة : �ســئل ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : هل يتناكح �أهل �جلنة ..؟؟!!..  فقال :  » نعـــم ،  ِبَذَكـــٍر ل 

مَيلُّ ،  و�سهـــوة ل تنقطع ،  دْحمًا دْحمًا « قال يف �لقامو�ص : دحمه كمنعه : دفُعه �سديًد�  

�إذ� جامعو� ن�ساءهم عادو�  �أهل �جلنة  ملسو هيلع هللا ىلص: »  �أبي �سعيد �خلدري قال ر�سول �لله  وعن 

�أبكاًر� « ،  وقال �أبو �لدرد�ء :  » لي�ص يف �جلنة َمنِّي « . 

�أل    ، �لبكارة  غ�ساء  ف�ص  هي  �جلنة  متعة  �أن  توؤكد  تف�سريً�  ع�سرين  قر�أت  �أن  وبعد 

يدل ذلك عن بــد�ئية �لفــكر �ل�سلــفي �لــذي له �أتباع باملاليني يت�سورون باأنهم علــى �حلــق 

�ملبــني  ،  ويــقدمون فقه �لرو�ية على فقه �لآية بل ويعبثون �أي�سًا بفقه �لآية . 

و�أ�ستهدف من ذلك �أن ُيعمل كل م�سلم عقله يف كل ما ُيقال له �أو يقروؤه ،  ول يغرت بفقه 

�أو قول من�سوب للقدماء ، لأن كل هذه �لأهازيج ما هي �إل موروثات جن�سية تد�عب �سبق 

�لبع�ص يف �لدنيا ،  فيت�سورون �لآخرة وم�ستهياتها كالدنيا و�سهو�تهم  . 

و��سمحو� يل �أن �أ�ستطرد �لبيـــان فــي رف�ص ما جاءت به �لتفا�سري عن قـــوله تعـــاىل :

ِة �لَْيْوَم يِف �ُسُغٍل َفاِكُهوَن ﴾                                     ) 55 ي�ص(  نَّ َحاَب �جْلَ ﴿�إِنَّ �أَ�سْ

حيث ورد باأن �سغلهم �فت�سا�ص عذرية �لأبكار حتت �لأ�سجار على �سو�طئ �لأنهار ،  

وهو ما �أرف�سه جملة وتف�سياًل ،  ف�سغل �أهل �جلنة �أرقى ، و�أجل ، و�أعمق ، و�أعلى بكثري 

من �سهو�ت جن�سية مع �لعذ�رى ،  هذ� على فر�ص باأن �حلور �لعني عذ�رى �أو �إناثًا كما 

يزعمون . 

َنة بفهم �سلف �لأمة ،  ومن  ويقول دعاة �ل�سلفية ترويجًا ملنهجهم من �أنه �لقر�آن و�ل�سُّ

عجيب �أنهم �ختلفو� يف تعريف من �ل�سلف ،  فقال بع�سهم : باأنهم �ل�سحابة ر�سو�ن �لله 

عليهم ،  وقال �آخرون �ل�سحابة و�لتابعون ،  وقال فريق ثالث باأنهم رجال �لقرون �لثالث 

�لهجرية �لأوىل ،  فهكذ� جتد معنى كلمة �سلف �لأمة كاملطاط ،  لكن من �ملهم �أن نعلم �إن كان 
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�ملق�سود هم �ل�سحابة ر�سو�ن �لله عليهم فاإن �ل�سحابة �لأجالء مل يورثو� مكتوبًا ميكن 

�لعتماد عليه ،  و�إن ما باأيدينا عنهم �أمور من�سوبة لهم و�لله �أعلم ب�سحتها . 

�أن  ،  ف�سلفنا �لقدمي كان ل يتحرج يف غالبه  وما يعنيني هو تعبري )فهم �سلف �لأمة( 

ي�سع �حلديث على ر�سول �لله ،  ومل يكن بالأمة هيئات حتفظ على �لعلماء علمهم ،  وبذلك 

مت �لد�ص على كل تر�ثنا ،  وحتى كتاب �لبخاري مل ي�سلم من هذ� �لد�ص ،  ومت �لد�ص باملر�جع 

�لأخرى حتت م�سمى قال �بن م�سعود ، و�بن عبا�ص ، و�لأعم�ص ، و�بن قتيبة ، وهكذ� . 

�أن  و�لقدماء  �لقدمي  لتقدي�ص  ونهجنا  عو�طفنا  وبا�ستغالل  �لد�ص  �أهل  ��ستطاع  لقد   

  ، عمومًا  �لب�سري  و�لرت�ث   ، �لقر�آن  وتف�سري   ، �لنبوي  �حلديث  يف  �لغدر  �سموم  يبثو� 

فاإذ� ما �أ�سفت لهذ� كله �ختالف �لعلماء يف كل �مل�سائل تقريبًا ،  فاإننا نكون ب�سدد �سورة 

م�سو�سة وغري حمددة عن تعبري ) فهم �سلف �لأمة ( . 

وحيث مل متلك �أقو�ل �ل�سحابة من �لعناية ما متيز به �حلديث �لنبوي ،  فلقد �حتلت 

تتناقله  �إرثًا  عقولنا حتى �سارت  �ل�سد�رة يف  مكان  لالأجالء  من�سوب �سدورها  مفاهيم 

�لأجيال ، ومنها ما هو فهم جن�سي نابع عن �سبق غريزي لأنف�ص ما �رتوت من �لعلم و�لفقه 

قدر رويتها من �لهوى و�ملز�ج . 

فتجدنا ما �أن ُيذكر تعبري )�حلور �لعني( �إل ويقفز للعقل �مل�سلم خميلة بنات �لهوى 

و�لعملية �جلن�سية ،  وما ذلك �إل موروث عن فهم �سلف �لأمة �لذي كان يجب �أن يو�سع 

مو�سع �لتمحي�ص مثل حديث �لر�سول متامًا بتمام ،  لكن لأن �لعلم مل يكن من خ�سائ�ص 

�لأمة ، و�إن ��ستغل به �لبع�ص ، لذلك جتد تلك �ملفاهيم قد تناقلتها �لأجيـال لتجد من يروج 

َنة بفهم �سلف �لأمة .  لها من �أ�سحاب �للحى �لذين يقولون باأنهم على �لقر�آن و�ل�سُّ

�إن �لله خلق �لزوجني �لذكر و�لأنثى �سو�ء ب�سو�ء ،  فهل ُجعلت �ملــر�أة ملتعة �لرجل ومل 

ُيجَعل �لرجل ملتعة �ملر�أة ..؟؟!!..  وهل مّيز �لله �لرجل جن�سًيا بالآخرة فجعل له �حلور 

�لعني باجلنة و�ساعف له �لفحولة لال�ستمتاع بهن ، بينما مل يجعل للمر�أة باجلنة �إل رجاًل 

ليتخيلوها  �لدنيا  و�سهو�ت  قانون  ي�سحبون  �ملوروث  �لفكر  هذ�  �أ�سحاب  �إن    ، و�حدً� 

ويختالو� بها على �أنها تكون بالآخرة ،  �أيكون قانون �حلياة هو ذ�ته قانون �لآخرة  ...   

بالطبع ل ، لأن قانون �لدنيا به تكليف وممنوعات وحمرمات ،  بينما �لآخرة فيها ما ل 

عني ر�أت ، ول �أذن �سمعت ، ول خطر على قلب ب�سر ،  لذلك فاإن تلك �ملخيالت �إنا �أ�سابها 

عطب �لدنيا ف�سرحت به �أمور �لآخرة ،  ثم �عتربنا نحن قولهم دينًا . 
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وهل تعبري )فجعلناهن �أبكاًر�( تعني غ�ساء �لبكارة ..؟؟!!..  

وهل تعبري ) مل يطمثهن قبلهم �إن�ص ول جان ( يعني عملية �جلماع بني �جلن�سني ،  �أو 

يعني دم �لطمث �لفا�سد عند �لأنثى ..؟؟!!.. 

يفخرون  وهم  بها  ليدينو�  �ل�سلفيني  خميالت  �إىل  تتقافز  �لتي  موروثاتنا  هذه  �إن 

مبذهبهم �ملنتمي �إليها ،  بل تقفز ملخيلة �جلميع حني تالوتهم للقرء�ن ،  فهي بالرت�كيب 

�ملخية لالأمة ،  فهل يا ترى نحن �أ�سرى لتلك �ملفاهيم ،  �أََو ل يوجد تاأويل �أكرث عمقًا ،  و�أكرث 

رقيًا ،   و�أن�سب لل�سياق �لقر�آين من تلك �ملوروثات �جلن�سية ،  �أم �أن مفهوم �ل�سلف )و�إن 

�سح( يعترب دينًا وقيدً� على �لقر�آن ، وعلى �لأمة �إىل يوم �لقيامة ،  وبخا�سة �أن ور�ءه 

جماعات ودول ترعى ذلك �لفكر حتت �ستار م�سطلح )فهم �ل�سلف( وجتعله �أمًر� مقد�ًسا . 

لذلك ل بد لنا �أن نت�ساءل ما هي �حلور �لعني ..؟؟!!..  

تعبري  وهو  �أل    ، �جلن�سية  �ملخيالت  لتلك  �ملت�سبب  �جلن�سي  للجذر  �لعودة  يجب 

�إناثا حتتـاج لفحولة �مل�سلمني عامة و�لعرب  �إذ� كانت  )�حلور �لعني( لنقف حتديًد� عما 

منهم خا�سة ،  �أم هي �أمر �آخر ،  لكن عمومًا علينا تدبر �لآتي  :

ْجَناُهم ِبُحوٍر ِعنٍي ﴾                                            ) �لدخان54 (  يقول تعاىل : ﴿ َكَذِلَك َوَزوَّ

ْجَناُهم ِبُحوٍر ِعنٍي ﴾      ) �لطور20( ُفوَفٍة َوَزوَّ �سْ ِكِئنَي َعَلى �ُسُرٍر مَّ ويقول تعاىل : ﴿ ُمتَّ

ويقول تعاىل : ب�سورة �لو�قعة : ﴿ َوُحوٌر ِعنٌي)22( َكاأَْمَثاِل �للُّوؤْلُوؤِ �مْلَْكُنوِن)23(  ﴾

ُكَما  اٌن)68( َفِباأَيِّ �آَلء َربِّ ويقول تعاىل : يف �سورة �لرحمن : ﴿ ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّ

وَر�ٌت يِف  ْق�سُ َباِن)71( ُحوٌر مَّ ُكَما ُتَكذِّ �ٌت ِح�َساٌن)70( َفِباأَيِّ �آَلء َربِّ َباِن)69( ِفيِهنَّ َخرْيَ ُتَكذِّ

 .﴾ )74( َباِن)73( مَلْ َيْطِمْثُهنَّ �إِن�ٌص َقْبَلُهْم َوَل َجانٌّ ُكَما ُتَكذِّ َياِم)72( َفِباأَيِّ �آَلء َربِّ �خْلِ

فــمــن �لآيــات �ل�ســـابــقــة ل يجــد �لقــارئ كــلمة �لــجن�ص �لآخـــر �إل حــني يـــف�سر كـــلمة 

ْجَناُهم ( على �إنها زو�ج �لنكاح .  ) َوَزوَّ

للفاكهة   ) ِفيِهَما   ( كلمة  ي�ستخدم  �لرحمن  �لقر�آين ب�سورة  �ل�سياق  كان  ملاذ�  ويا ترى 

بالآية 68 ،  لأن �لله كان يتكلم على �أن لكل موؤمن خاف مقام ربه جنتان . 



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-288-

لكنك جتد �ختالفًا بال�سـياق بالآيـة �لتي تليها مبا�سرة حيث ترد كلمة ) ِفيِهنَّ ( للخري�ت 

دونهما  �أخريان من  �لأوليان حتتهما جنتان  �أن �جلنتان  يتكلم عن  كان  لأنه    ، �حل�سـان 

�ت(  )خريِّ �أم    ، )خري�ت(  لفظة  �لإناث  على  ُيطلق  فهل    ، خري�ت  فيهن  جنات  و�لأربعة 

بت�سديد حرف �ليـاء ،  �أو )�أخيار( ،  فتلكم هي �أ�سول �للغـة �لتي ل يتوه عنها �لقر�آن . 

�أم يا ترى هل �حلور �لعني جن�ص غري �لإن�ص و�جلن و�ملالئكة ..؟؟!!.. ،  و�إذ� كانت 

�أم ل زلنا    ، ..؟؟!!..  ا  �أي�سً للرجل حور عني وللمر�أة  �أن يكون  �لغرية  جن�ًسا ر�بًعا ففيم 

نرتب�ص بفرج �ملر�أة ول نرتب�ص بفرج �لرجــل بذ�ت �لقدر حتى يف �لآخرة ..؟؟!!..  

ونحن ندرك باأن �حلور �لعني كاأمثال �للوؤلوؤ �ملكنون ،  فاإذ� �أكلها �ملوؤمن �أو �ملوؤمنة �أو 

�أنف�سهم  فاإن �ملوؤمنني و�ملوؤمنات يجدون  �أهل �جلنة  لبا�ًسا يت�سربل به  �إن كانت  �رتد�ها 

وقد �سعى نورهم بني �أيديهم ،  وذلك من قوله تعاىل : 

ُب�ْسَر�ُكُم �لَْيْوَم  اِنِهم  مْيَ
َوِباأَ �أَْيِديِهْم  َبنْيَ  َو�مْلُوؤِْمَناِت َي�ْسَعى ُنوُرُهم  �مْلُوؤِْمِننَي  َيْوَم َتَرى   ﴿

ِتَها �ْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو �لَْفْوُز �لَْعِظيُم ﴾                 )�حلديد12(   ِري ِمن حَتْ اٌت جَتْ َجنَّ

: تعاىل  يقول  حيث   ، رّبها  بنور  �ست�سرق  �لتي  بالآخرة  �لنور  �جلنة  �أهل  ي�ستهدف  بل 

اِنِهْم  مْيَ
ِبيَّ َو�لَِّذيَن �آَمُنو� َمَعُه ُنوُرُهْم َي�ْسَعى َبنْيَ �أَْيِديِهْم َوِباأَ  )... َيْوَم َل ُيْخِزي �للَُّه �لنَّ

َك َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر(                         ) �لتحرمي 8 (  ْم َلَنا ُنوَرَنا َو�ْغِفْر َلَنا �إِنَّ َنا �أَمْتِ يقولوَن َربَّ

لذلك فالتالألوؤ ،  و�لنور ،  و�إمتام �لنور ،  �أمر ي�سري �إليه �أتباع ر�سو�ن �لله ،  وي�سعون 

�إليه ول ي�سعون بحال لو�قع جن�سي �سحل ،  فاإذ� �أ�سفنا لذلك قوله تعاىل : 

ا َي�َساوؤُوَن ِفيَها َوَلَدْيَنا َمِزيٌد﴾                                                    ) ق35 ( ﴿ َلُهم مَّ

  فاإن ما ي�ساءون فيها لي�ص �لعملية �جلن�سية �إنا �إمتام �لنور ،  وتعبري ) َوَلَدْيَنا َمِزيٌد( 

يعني �أنه ل �سقف للمتعة حتى نهبط بها حليو�نية �ل�سهوة �لدنيوية ،  كما �أن كلمة )لهم( 

تعني �لرجال و�لن�ساء . 

كما �أن عملية ت�سوير قوله تعاىل :

ِة �لَْيْوَم يِف �ُسُغٍل َفاِكُهوَن  ﴾                                               ) ي�ص55 ( نَّ َحاَب �جْلَ  ﴿ �إِنَّ �أَ�سْ
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�أنه ف�ص لالأبكار حتت �لأ�سجار على �ساطئ �لأنهار ،  كما ورد ذلك بكثري من مر�جع 

�ل�سلف ،  فهو �إنا ُيَعرّب عن �نحطاط �لهمم �لدنيوية �لتي تتقافز ب�سهو�تها لتجعلها �سقفًا 

ملتعة �لآخرة ،  فاإذ� علمنا �أن تلك �لعملية تتم مبا �سماه �لله ) �ل�سو�أة( ، وحيث �أن جنة 

�لآخرة لي�ص بها �سوء�ت ،  لذلك فاإن قو�نني �للتذ�ذ غري تلك �لقو�عد �لهابطة �ملوجودة 

بالدنيا �لتي ل ت�ساوي كلها عند �لله جناح بعو�سة ،  فكيف تكون �سبابة و�سبوة �ملوؤمن 

بالآخرة كتلك �لب�سعة �لتي كان ي�سعها بالدنيا ويغت�سل منها ،  �إنه �لهبوط �لفكري �لذي 

ل ننفك عنه . 

�إن خلقتنا بالآخرة لن تكون مبثل خلقتنا �لدنيوية ،  ول �سبوتنا �أي�سًا ،  وذلك لقوله 

�ْساأََة �ْلآِخَرَة �إِنَّ  ُئ �لنَّ ْلَق ُثمَّ �للَُّه ُين�سِ رُيو� يِف �ْلأَْر�ِص َفانُظُرو� َكْيَف َبَد�أَ �خْلَ تعاىل : ﴿ ُقْل �سِ

�للََّه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر ﴾                                                                                  ) �لعنكبوت 20 ( 

ْن َخْلٍق َجِديٍد ﴾           ) ق15(  ِل َبْل ُهْم يِف َلْب�ٍص مِّ ْلِق �ْلأَوَّ وقوله تعاىل : ﴿  �أََفَعِييَنا ِباخْلَ

فالن�ساأة �لأخرى و�خللق �جلديد لهما مكونات وهمم وماآرب غري تلك �لتي كانت بالدنيا 

فال يجوز �ملقاربة بينهما ،  كما ل يجوز �أن يت�سور �مل�سلم  �أن �لتكاء يف قوله تعاىل : 

ْجَناُهم ِبُحوٍر ِعنٍي ﴾                        ) �لطور20(  ُفوَفٍة َوَزوَّ �سْ ِكِئنَي َعَلى �ُسُرٍر مَّ ﴿ ُمتَّ

يعني  �لتزويج  لكن    ، �لنكاح  يعني  فال  �لتزويج  �أما    ، �ل�ساعد  �أو  �لكوع  على  يكون 

�ملالزمة مبا يجعل من ينظر �إلينا تقر عينه حني ير�نا ،  فهكذ� يكون �لتزويج . 

،  و�آيتنا يف  ومو�سوع �لزو�ج نقول فيه ،  باأنه لي�ص كل زو�ج �أو زوج يعترب نكاحاً 

ِكِئُوَن ﴾                     )ي�ص56(  ذلك قوله تعاىل : ﴿ ُهْم َو�أَْزَو�ُجُهْم يِف ِظاَلٍل َعَلى �ْلأََر�ِئِك ُمتَّ

فتعبري ) ُهْم َو�أَْزَو�ُجُهْم ( ل يعني بحال �أزو�ج �لدنيا لكن يعني �أ�سباهنا من �أهل �لإميان 

بالدنيا ،  و�إل دخل فرعون �جلنة مع زوجته ،  �أو دخلت هي �لنار معه ،  لقوله تعاىل : 

﴿ �ْح�ُسُرو� �لَِّذيَن َظَلُمو� َو�أَْزَو�َجُهْم َوَما َكاُنو� َيْعُبُدوَن ﴾                    ) �ل�سافات22 ( 

وهكذ� ل يجب �أن ن�سرف �لزو�ج على �أنه �لنكاح حتمًا و�إل ف�سد فهمنا لكتاب �لله . 

وكلمة ) �أبكاًر� ( لي�ست هي غ�ساء �لبكارة ،  و�آيتنا يف ذلك قوله تعاىل يف �سورة �لو�قعة : 
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�أَن�َساأَْناُهنَّ  ا  �إِنَّ ْرُفوَعٍة)34(  مَّ َوُفُر�ٍص  ُنوَعٍة)33(  مَمْ َوَل  َمْقُطوَعٍة  لَّ  َكِثرَيٍة)32(  َوَفاِكَهٍة   ﴿

جعل  فالله  ؛    ﴾ �لَْيِمنِي)38(  َحاِب  أَ�سْ لِّ �أَْتَر�بًا)37(  ُعُربًا  �أَْبَكارً�)36(  َفَجَعْلَناُهنَّ  �إِن�َساء)35( 

�لفاكهة �أبكارً� ولي�ص بالأمر فروج لفتيات �أو ن�ساء �أو حور . 

  وحتى كلمة )كو�عب( �إنا ُتطلق جمازً� يف �لدنيا على بع�ص �لرقيقات من �لإناث ،  

لكنها يف �أ�سلها ُتطلق على كل ناعم ،  وهي يف �ل�سياق �لقر�آين �أطلقت على نعيم �جلنة 

�أثد�ء �سكلها  �أنها بنات يف عمر و�حد لهن  ومل يذكر �لله باأنها حور عني ،  فهل ن�ستنتج 

وحجمها مت�ساو ،  كما تقول بذلك تفا�سرينا . 

ْتَر�بًا)33(  �أَ َوَكَو�ِعَب  ْعَنابًا)32(  َو�أَ َحَد�ِئَق   ﴿  : �لنباأ   وتدبر قوله - تعاىل - ب�سورة 

َوَكاأْ�سًا ِدَهاقا ً)34( ﴾ ؛  فاأين �حلور �لعني هنا ،  وملاذ� ل تكون �خلري�ت �حل�سان �ل�سابق 

�لتنويه عنها و�لتي قال عنها ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : ) فيها ما ل عني ر�أت ول �أذن �سمعت ول 

�أذن  خطر على قلب ب�سر( . . . فهل نكاح �لبنات �ل�سغري�ت �لأبكار مما ل عني ر�أت ول 

�سمعت ول خطر على قلب ب�سر ..؟؟!!.. 

�أما تعبري قوله تعاىل : ﴿ مَلْ َيْطِمْثُهنَّ �إِن�ٌص َقْبَلُهْم َوَل َجانٌّ ﴾ ) �لرحمن74 ( ؛  فال يعني 

،  فالطمث عادة  �لفا�سد عند �لأنثى  ،  ول يعني دم �لطمث  عملية �جلماع بني �جلن�سني 

( ل يعني بحال �أمر �لنكاح �إل عند  �لإناث �سو�ء كن  بنات �أم �سيد�ت ،  فتعبري )مَلْ َيْطِمْثُهنَّ

ا ،  فيمكنك �أن  �أ�سحاب �ل�سبق ،  وقد يعني �لطمث معنى �مل�ص ،  وهذ� ل يعني �لنكاح �أي�سً

مت�ص �لثمر�ت ،  ومت�ص �لثوب  ، ...   وهكذ� . 

�إن  �لأمر  فاإن    ، �ملخالف  �لر�أي  ،  ووفقا ملنهج �حرت�م  تقدير كان  �أي  وعموًما وعلى 

�ن�سرف �إىل حور عني مبعنى �جلن�ص ،  وزو�ج مبعنى �لنكاح ،  فاإن للذكر مثل حظ �لأنثى 

متامًا بتمام ،  ولي�ص يف �لأمر غرية من �أحد على �أحد ،  وذلك ل�سببني :

�لأول :  لأن �حلور جن�ص ر�بع كما �أ�سلفنا . 

�لثاين :  لأن �لله ينزع �لغل من �سدور �أهل �جلنة ،  لقوله تعاىل : 

َتَقاِبِلنَي ﴾             ) �حلجر47 (   �إِْخَو�نًا َعَلى �ُسُرٍر مُّ
ْن ِغلٍّ ُدوِرِهم مِّ ﴿ َوَنَزْعَنا َما يِف �سُ

لكن لن يكون �سغل �أهل �جلنة ف�ص �أغ�سية �لأبكار حتت �لأ�سجار على �سو�طئ �لأنهار 

و�سماع �لأوتار يف �سيافة �لعزيز �لغفار ،  كما تذكر كتب �لتفا�سري �ملولعة باجلن�ص . 
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)حـ( �فرت�ء �لزعم بحدوث و�قعة �ن�سطار �لقمر باملا�سي :

�لله  كلمات  �ملد�سو�سات بغر�ص حتريف معاين  �لكثري من  قد �سم  ُتر�ثنا  باأن  �سك  ل 

و�آياته ،  بعد �أن ��ستع�ست حروفه وكلماته على �لتحريف ،  وذلك حلفظ �لله لها ،  ولالأ�سف 

عم باأن  ،  ومن بني تلك �ملد�سو�سات �لزَّ �أهل �لتخ�س�ص  �سادق على ذلك �ل�سفه كثري من 

و�قعة �ن�سقاق �لقمر حدثت باملا�سي على عهد ر�سول �لله ،  و�أنه �ن�سطر ف�سار جبل �أبي 

قبي�ص بني �ل�سطرين . 

 ولبد لتحقيق ذلك �أن نعود �إىل د�ستور �مل�سلمني ) �لقر�آن �لكرمي ( ،  ن�ستلهم من �آياته 

�حلقيقة عرب تدبر و�ع ،  بال ت�سنج �أو ع�سبية ،  وبال �نقياد �أعمى ملا ورد بكتب مت حتفيظ 

�أجيالنا و�لأجيال �ل�سابقة قد��ستها حتى يندمل �لعقل �مل�سلم عن �لتفكر و�لتدبر و�لتعقل . 

وللعلــم فاإن �أمر �ن�سقاق �لقمر لي�ص به حديث و�حد مت ت�سديره بعبارة ) قال ر�سول 

�للهملسو هيلع هللا ىلص ( ،  فلم يقل ر�سول �لله �سيئًا ،  لكنها مرويات من�سوبة لزمنه زعًما عليه ،  وعلى 

زمنــه �لــ�سريف ب�سرف وجود �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص فيه ،  فالأمر لي�ص  فيه تكذيب لر�سول �لله 

 . .  . ،  ولي�ص هناك  جمال للمز�يدين على �لآية �لكرمية )وما ينطق عن �لهوى(  ملسو هيلع هللا ىلص  

فد�ئما ما يذكرها �ملوؤمنون بالعاطفة دون در�ية من عقل �أو فكر قومي ،  كما ل يوجد به 

حديث و�حد �إل وهناك طعن يف �سنده ف�ساًل عن متنه ؛  هذ� ف�ساًل عن �أن كل تلك �لأحاديث 

من�سوبة لر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ول ميكن �جلزم ب�سدورها عنه ملسو هيلع هللا ىلص .  

اَعُة َو�ن�َسقَّ �لَْقَمُر)1( َو�إِن َيَرْو� �آَيًة  َبِت �ل�سَّ فقد قال - تعاىل - ب�سورة �لقمر : ﴿ �ْقرَتَ

�بن  نقاًل عن  تف�سريه  �بن كثري يف  فقال عنها  ؛    ﴾  )2( �ْسَتِمرٌّ مُّ ْحٌر  �سِ َويقولو�  و�  ُيْعِر�سُ

حنبل مب�سنده ما يلي : ) قال : �ن�سق �لقمر على عهد ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ،  حتى ر�أيت �جلبل 

لالآية  �لذي دمج بعدها تف�سريه  �بن كثري  �نتهى �لقتبا�ص من   .  ) �لقمر  من بني فرجتي 

 ﴾)2( �ْسَتِمرٌّ ْحٌر مُّ و� َويقولو� �سِ �لثانية ﴿ َو�إِن َيَرْو� �آَيًة ُيْعِر�سُ

فكاأنه يريد �أن َيفهم �لنا�ص �أن �لآية �لتي تعنيها �لآية رقم )2(  هي �ن�سقاق �لقمر �لو�رد 

بالآية رقم )1( وهذ� وذ�ك خطاأ �سنتناوله من تفنيد معنى كلمات ) �قرتبت ،  �ن�سق  يرو� ،  

�آية ،  و�إن( ،  كما يجب �لعلم باأن هناك فرًقا بني ) �ل�سق ،  و�مليد ،  و�لن�سطار ،  و�لزلزلة 

�ملور .  .  �إلخ( ،  و�آمل �أن ي�ستخدم �لقارئ خّمُه لفهم �لأمر بدًل من �لغرت�ر بابن كثري 

وغريه يف كل ما �أتو� به من مرويات مد�سو�سة ،  وذلك فيما يلي :
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)1( �لزعم باأن فعل ) �ن�سق ( يعني �ملا�سي :

فعن �لغرت�ر بكلمة )�ن�سق( فاإن �لقر�آن حني يذكر �أحد�ث �ل�ساعة فاإنه يوردها وكاأنها 

حدثت باملا�سي ،  و�لفعل �ملا�سي عن �أعمال �سرتد بامل�ستقبل وردت مبو��سع كثرية جدً� 

بالقرء�آن ،  منها مثاًل قوله تعاىل ب�سورة �لنحل : ﴿ َوَقاَل �لَِّذيَن �أَ�ْسَرُكوْ� َلْو �َساء �لّلُه َما 

ْمَنا ِمن ُدوِنِه ِمن �َسْيٍء َكَذِلَك َفَعَل �لَِّذيَن ِمن  َعَبْدَنا ِمن ُدوِنِه ِمن �َسْيٍء نَّْحُن َول �آَباوؤَُنا َوَل َحرَّ

�ُسِل �إِلَّ �لَْبالُغ �مْلُِبنُي)35( ﴾ .  َقْبِلِهْم َفَهْل َعَلى �لرُّ

نَي  ِبيِّ ِبالنَّ َوِجيَء  �لِْكَتاُب  َع  َوُو�سِ َها  َربِّ ِبُنوِر  �ْلأَْر�ُص  �ْسَرَقِت  َو�أَ  ﴿  : �سبحانه  وقال   

قِّ َوُهْم َل ُيْظَلُموَن ﴾ ) �لزمر69 (  .   فكلمة )  �أ�سرقت ( وكلمة  َي َبْيَنُهم ِباحْلَ َهَد�ء َوُق�سِ َو�ل�سُّ

) وو�سع ( وكلمة ) َوِجيَء ( كلها �أفعال ما�سية وتفعيل �فعاًل �ستكون م�ستقباًل . 

َم ُزَمرً� َحتَّى �إَِذ� َجاُءوَها ُفِتَحْت  يَق �لَِّذيَن َكَفُرو� �إِىَل َجَهنَّ  ويقول جل يف عاله : ﴿ َو�سِ

َوُينــِذُروَنُكْم  ُكْم  َربِّ �آَياِت  َعَلْيُكْم  َيْتلُوَن  نُكْم  مِّ ُر�ُسٌل  ِتُكْم  َياأْ �أَمَلْ  َخَزَنُتَها  َلُهْم  َوَقاَل  �أَْبَو�ُبَها 

) )�لزمر71   ﴾ �لَْكاِفِريَن  َعَلى  �لَْعــَذ�ِب  َكِلَمُة  ْت  َحقَّ َوَلِكْن  َبَلى  َقالُو�  َهَذ�  َيْوِمُكْم  ِلَقــاء 

 فكلها �أمور �ستقع بامل�ستقبل لكن ترد بالقر�آن يف �سيغة �لفعل �ملا�سي ،  فال ميكن �أن 

ين�سرف �أمر �ن�سقاق �لقمر للما�سي �أو �أنها حدثت على عهد ر�سول �لله ملجرد ورود كلمة 

�أنها فعل ما�ص فهو لي�ص بالأمر �ل�سو�ب ،  ف�ساًل عن  )�ن�سق( وتكييف �لنُّحاة لها على 

ملسو هيلع هللا ىلص كانت معجزته فكرية ومل تكن مادية ،  و�أنه �سخ�سيًا مل يقل �سيئًا  �أن �لنبي حممد 

يف �لأمر ،  هذ� ف�ساًل عن ف�ساد �سند �ملرويات �لتي حملت �سفاحًا بهذ� �خلرب �ملزعوم . 

يفيد  م�سارع  فعل  �إل  هو  ما  بعدها  �لتي  بالآية  �لو�رد   ) يــرو�  �إن   ( تعبــري  �أن  كمــا 

�ل�ساعة  �أحد�ث  عن  ُتعرّب�ن  �لآيتان  لكانت  بالثانية  �لأوىل  �لآية  تعّلقت  فلو    ، �مل�ستقبل 

ق بني كلمة ) �إذ� ( وكلمة ) �إن ( ،  فكلمة �إذ� ترد حني يكون �لأمـر  بامل�ستقبل ،  ولبد �أن نفرِّ

حمتم �لوقوع بامل�ستقبل ،  �أو يحدث غالبًا يف �لعادة ،  لكن كلمة ) �إن ( تكون حني يكون 

�لأمر بعيد �ملنـال �أو قد يقع �أو ل يقع ،  وذلك وفقًا للتطبيقات �لقر�آنية ملن �أر�د �أن يتدبر . 

،  �لتي من بينها  �أحد�ث �ل�ساعة  �أن �حل�ساب يكون يوم �لقيامة ولي�ص عند  ومعلوم 

اَعُة َو�ن�َسقَّ �لَْقَمُر ﴾ ،   َبِت �ل�سَّ �ن�سقاق �لقمر ،  ولي�ص �ن�سطاره ،  حيث قال تعاىل : ﴿ �ْقرَتَ

فحني يذكر �لله �قرت�ب �ل�ساعة �إنا يعني �قرت�ب دمار �لكون باقرت�ب قيام �ل�ساعة ،  و�آية 
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2 ( ؛  يعني تفتت �لكو�كب ومن  ) �لنفطار   ﴾ ْت  �نَترَثَ �لَْكَو�ِكُب  َو�إَِذ�   ﴿  : ذلك قوله تعاىل 

بينها �لقمر حني قيام �ل�ساعة ،  لذلك فاإن �لن�سقاق �أمر يحدث قبل �لتفتت ،  فهو منا�سب 

لأحد�ث �ل�ساعة حني قيامها ،  مبا يعني �أن �ن�سقاق �لقمر �سيكون بامل�ستقبل قبيل تفتته 

باأحد�ث �لقيام �لفعلي لل�ساعة ،  ولي�ص �ن�سطاره كما روت بذلك �لرو�يات �ملد�سو�سة . 

و�لذين يقولون بوقوع معجز�ت مادية للنبي مل يفهمو� �لقر�آن ،  و�ن�ساقو� خلف من 

يريدون ت�سغري دور �لقر�آن يف حياة �مل�سلمني كي يكون مهجورً� بينهم ،  وذلك لذمة �لتالعب 

بعو�طف �مل�سلمني حتى �سار �لدين عو�طف وم�ساعر بال عقل لدى معظم �ل�سعوب . 

)2( االنشقاق غير اإلنفالق واإلنشطار :

وبينما تتناول �لآية و�قعة �ن�سقاق للقمر ،  تتناول �ملرويات �ملد�سو�سة �أمر �ن�سطاٍر 

مهما  لكنها    ، تق�سر  وقد  تطول  قد  غائر  بعمق  ندبة  فالن�سقاق    ، �ن�سقاق  ولي�ص  للقمر 

�زد�دت فلن تزيد عن ب�سعة كيلومرت�ت ،  لكن �لن�سطار عبارة عن �نفالق لكامل �جل�سم ،  

فال�سق �لذي �أورده �لقر�آن ،  غري �ل�سطر �لذي جاءت به �ملرويات ،  حيث كان ميكن لله �أن 

يقول )و�ن�سطر �لقمر( حتى ي�سري �جلبل بني فلقتي �لقمر كما نقل �بن حنبل و�بن كثري 

��سـني يف �لرت�ث بغري تدبر منهما ،  مما يجب معه ��ستبعاد تلك �لرو�يات .  عن �لدَّ

وقد فّرق �لقر�آن بني �لن�سقاق و�لن�سطار فقال  -  تعاىل  -  يف �ساأن �لن�سطار : 

ْوِد �لَْعِظيِم ﴾  اَك �لَْبْحَر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّ َع�سَ ِرب بِّ  ﴿ َفاأَْوَحْيَنا �إِىَل ُمو�َسى �أَِن ��سْ

)�ل�سعر�ء63 ( 

�مْلَاء  َبْبَنا  �سَ ا  �أَنَّ  ﴿   : عب�ص  ب�سورة  �سبحانه  قال  �لن�سقاق  عن  �لتعبري  �أر�د  حني  لكنه 

بًا)28( َوَزْيُتونًا  ْر�َص �َسّقًا)26( َفاأَنَبْتَنا ِفيَها َحّبًا)27( َوِعَنبًا َوَق�سْ ّبًا)25( ُثمَّ �َسَقْقَنا �ْلأَ �سَ

َتاعًا لَُّكْم َوِلأَْنَعاِمُكْم)32( ﴾ َوَنْخاًل)29( َوَحَد�ِئَق ُغْلبًا)30( َوَفاِكَهًة َو�أَّبًا)31( مَّ

وقال �سبحانه وتعاىل عن �ن�سقاق �ل�سماء : 

َهاِن ﴾                                   ) �لرحمن37 (  َماء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ ِت �ل�سَّ ﴿ َفاإَِذ� �ن�َسقَّ

بينما يف �لآية �خلا�سة بالقمر قال بان�سقاق �لقمر ومل يقل بانفالقه كما تروي �لأ�ساطري 

�ملد�سو�سة على �حلديث �لنبوي . 
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�لآية  �أثر  �ملدينة ي�سعف  �أو  لياًل مبكة  �لن�سطار  �أمر  يزعمونه من حدوث  ما  �أن  كما 

�أحد �لنا�ص باأي دولة �لن�سطار  �أي تاريخ روؤية  �إذ مل يذكر    ، �ملزعوم وقوعها باملا�سي 

�ملزعوم �أنه حدث ،  فهل كان حدوث �آية كربى مثل هذه من �أجل حفنة من �لرجال �ملتيقظني 

�ساعتها لريوها ..؟؟!!..  ،  ومن هم من �مل�سركني �لذين ر�أوها ..؟؟!!.. ،  �إنه مل يقل �أحد 

منهم بها ،  �أفلم ي�سلمو� جميعًا بعدما ر�أوها ..؟؟!!.. ؛  لقد كان من �ملتعني �أن ي�سلم بهذه 

�لآية نفر من قري�ص ويتم حتديد �أ�سمائهم وهو �لأمر �لذي مل يتم مبا يعني عدم حدوث 

تلك �لأوهام بالكلية يف �ملا�سي . 

اَعُة َو�ن�َسقَّ �لَْقَمُر ﴾ و�سبب نزول هذه  َبِت �ل�سَّ قال �لله تعاىل يف �سورة �لقمر : ﴿ �ْقرَتَ

�لقمر ن�سَفني فحينئٍذ  ف�سّق  نبيًا  �إْن كنت   «  : ملسو هيلع هللا ىلص م�ستهزئًة  للنبّي  قالت  قري�سًا  �أّن  �لآية 

اَعُة َو�ن�َسقَّ �لَْقَمُر ﴾  ... َبِت �ل�سَّ ن�سّدقك «  فنزلت هذه �لآية : ﴿ �ْقرَتَ

 إى إذا اقتربت الساعة سينشق القمر وذلك فى املستقبل هل آنذاك سيقول الكفار أنه 

سحر مستمر عندما يشاهدون احلقيقة بأعينهم ولم يكن االنشقاق ليحدث فى املاضى 

كما زعمت كتب الصحاح . 

�ْسَتِمرٌّ ﴾ و�ملعنى  ولو  ْحٌر مُّ و� َوَيُقولُو� �سِ ثّم قال تعاىل بعدها : ﴿ َو�إِن َيَرْو� �آَيًة ُيْعِر�سُ

ا طلبوه ور�أو� ذلك باأعيِنهم  �أّنا �أريناهم �ليوم �إحدى �لآيات من �ن�سقاق �لقمر �أو غريها مِمّ

مَلا �سّدقوك يا حمّمد لعنادهم بل لأعر�سو� عنك ولقالو� �سحٌر م�ستمّر  . 

لَْنا �إَِلْيِهُم �مْلاَلآِئَكَة َوَكلََّمُهُم �مْلَْوَتى  َنا َنزَّ وهذ� كقوله تعاىل يف �سورة �لأنعام : ﴿ َوَلو �أَنَّ

ا َكاُنوْ� ِلُيوؤِْمُنوْ� �إِلَّ �أَن َي�َساء �لّلُه   ...  �لخ ﴾ .  َوَح�َسْرَنا َعَلْيِهْم ُكلَّ �َسْيٍء ُقُباًل مَّ

وللعلم فقط �أن هذ� �لكت�ساف مل يتم �إل يف �سنة 2012 و�ليكم �لتفا�سيل على �لر�بط 

�لتايل موقع �لعربية نت .

http://www. alarabiya. net/articles/20.../18244468/. html . 

وكلمة ) يرو� ( ل تعني �لنظر ول �لب�سر ،  لكن تعني �لإر�ءة ،  مبا يعني فر�سية �أن 

�آية �لإ�سالم هي  �آية لأن  �آية ،  لأنها وردت بعبارة ) و�إن يرو� ( ،  ولن يريهم �لله  يرو� 
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�إن مّتت بالعني  لكنها    ، �أن تكون بالعني  ،  و�لروؤية تكون بغري �لعني كما ميكن  �لقر�آن 

نُظْر �إَِلْيَك( ،  فكان يريد �أن ُيري �لله  ِريِن �أَ فُت�سمى )نظر( ،  لذلك قال �سيدنا مو�سى : )َربِّ �أَ

بنظره ،  لأن هناك روؤيا منامية �أو روؤيا تخيُّلية تكونان بغري �لنظر . 

َبِل ﴾ فاإنه قال له  وحني قال اهلل للنبى الكرمي موسى :  ﴿ َلن َتَر�يِن َوَلـِكِن �نُظْر �إِىَل �جْلَ

َبِل ( ،  فدل هذ� على  بامتناع �لروؤية بالنظر عن �لله يف �لدنيا ،  لكنه قال له ) �نُظْر �إِىَل �جْلَ

�لتباين ووجوب �لتفرقة بني �لروؤية و�لنظر . 

و�(    ولقد وردت كلمة ) �آية ( - وهي �لتي لن حتدث - منكرة ،  ) َو�إِن َيَرْو� �آَيًة ُيْعِر�سُ

تتعلق  لكنها    ، ت�سبقها  �لتي  بالآية  �لقمر  �ن�سقاق  بو�قعة  تتعلق  ل  �ل�سورة  بهذه  فهي 

بالإن�سان �لذي �سيعاين تلك �لآيات ،  فلو كانت متعلقة بان�سقاق �لقمر لقال تعاىل : ) و�إن 

فها باأد�ة �لتعريف ) �أل ( ،  لكن ورودها منكرة تعني ) �أي �آية ( .  يرو� �لآية( ،  فيعرِّ

عم بحدوث ذلك على يد ر�سول �لله �أو باأيامه خمالف لقوله تعاىل :  كما �أن �لزَّ

َرًة  ُمْب�سِ اَقَة  �لنَّ َثُموَد  َو�آَتْيَنا  لُوَن  وَّ
�لأَ ِبَها  َب  َكذَّ �أَن  �إِلَّ  ِبالآَياِت  َل  نُّْر�سِ �أَن  َمَنَعَنا  َوَما   ﴿

ُل ِبالآَياِت �إِلَّ َتْخِويفًا ﴾                                                       ) �لإ�سر�ء59 (  َفَظَلُموْ� ِبَها َوَما ُنْر�سِ

  وهو �لأمر �لذي يعني �متناع �لله �أن ياأتي باآية مادية ،  لأن �لآيات �ملادية قد كذَّب بها 

�لأولون ؛  فمن غري �ملقبول �أن نقول باأن �لله قد رجع عن قوله هذ� و�أر�هم �آية مادية ،  

وير�عى باأن هذه �لآية نزلت ب�سورة مكية ،  مبا يعني نزولها مبكة . 

ياأتيهم  �أن  مبكة  �سنة  ع�سرة  ثالث  طو�ل  �لله  ر�سول  �ساألو�  مكة  كفار  �أن  �أ�سفنا  فاإذ� 

باآية ،  لكنه مل ياأتهم باأي �آية مادية يرونها ،  فهل بعد �أن ي�ستتب له �لأمر باملدينة �ملنورة 

يحتاج �أن يريهم �آية ..؟؟!!..   وهل بعد هزميتهم �ل�ساحقة مبوقعة بدر يحتاج �أن يريهم 

�آية مادية غريها ..؟؟!!..  بل لقد رف�ص �لله �أمنية لر�سول �لله �أن يجري �لله على يديه �آية 

ِن ��ْسَتَطْعَت �أَن َتْبَتِغَي َنَفقًا  ُهْم َفاإِ معجزة مادية ،  فقال تعاىل : ﴿ َو�إِن َكاَن َكرُبَ َعَلْيَك �إِْعَر��سُ

َمَعُهْم َعَلى �لُْهَدى َفاَل َتُكوَننَّ  َماء َفَتاأِْتَيُهم ِباآَيٍة َوَلْو �َساء �لّلُه جَلَ يِف �لأَْر�ِص �أَْو �ُسلَّمًا يِف �ل�سَّ

اِهِلنَي ﴾                                                                                  ) �لأنعام35(  ِمَن �جْلَ
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ِبُع َما ِيوَحى �إِيَلَّ ِمن  ا �أَتَّ َ  وقال تعاىل : ﴿ َو�إَِذ� مَلْ َتاأِْتِهم ِباآَيٍة َقالُوْ� َلْوَل �ْجَتَبْيَتَها ُقْل �إِنَّ

ُكْم َوُهًدى َوَرْحَمٌة لَِّقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن ﴾                          )�لأعر�ف203(  بِّ اآِئُر ِمن رَّ بِّي َهـَذ� َب�سَ رَّ

ُكْم ( �إنا يعنيان �لقر�آن  بِّ اآِئُر ِمن رَّ ِبُع َما ِيوَحى �إِيَلَّ ( مع تعبري ) َهـَذ� َب�سَ ا �أَتَّ َ   فتعبري ) �إِنَّ

�لكرمي فهو �لوحي �لذي �تبعه ر�سول �لله ،  وهو ب�سائر من �لله ملن �أر�د �لهد�ية . 

ومما يدل على كرثة طلب �لكافرين �آية مادية مع رف�ص �لله لهذ� �ملطلب �إليك تلك �لباقة 

من �لآيات �لتي تفي بهذ� �خل�سو�ص ،  حيث ظلت هذه �أمنية �لنا�ص طو�ل فرتة �لدعوة 

مبكة وباملدينة �أي�سًا ،  حيث يقول تعاىل : 

ا �أَنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوٍم َهاٍد ﴾ َ ِه �إِنَّ بِّ ن رَّ ﴿ َويقول �لَِّذيَن َكَفُروْ� َلْول �أُنِزَل َعَلْيِه �آَيٌة مِّ

)�لرعد7(

 فقد كانت �أمنيتهم باملدينة �ملنورة ) لأن �سورة �لرعد مدنية( ،  �أن ينزل �لله �آية ملمو�سة 

يرونها وهو ما مل يتم حتى نهاية بعثة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص . 

ِه ُقْل �إِنَّ �لّلَه َقاِدٌر َعَلى  بِّ ن رَّ َل َعَلْيِه �آَيٌة مِّ ويقول تعاىل ب�سورة مكية : ﴿ َوَقالُوْ� َلْوَل ُنزِّ

ُهْم َل َيْعَلُموَن ﴾                                                               ) �لأنعام37(  ٍل �آَيًة َوَلـِكنَّ �أَْكرَثَ �أَن ُيَنزِّ

 ويقول �سبحانه ب�سورة نزلت باملدينة �ملنورة : ﴿ َويقول �لَِّذيَن َكَفُروْ� َلْوَل �أُنِزَل َعَلْيِه 

لُّ َمن َي�َساُء َوَيْهِدي �إَِلْيِه َمْن �أََناَب ﴾                       ) �لرعد27(    ِه ُقْل �إِنَّ �لّلَه ُي�سِ بِّ ن رَّ �آَيٌة مِّ

ُحِف  َنُة َما يِف �ل�سُّ ِه �أََومَلْ َتاأِْتِهم َبيِّ بِّ ن رَّ  ويقول جل وعال : ﴿ َوَقالُو� َلْوَل َياأِْتيَنا ِباآَيٍة مِّ

�ْلأُوىَل ﴾ ) طه133 (  ؛  مبا يعني �أمنية �أن ياأتي �لله باآية مادية . 

َكَما  ِباآَيٍة  ِتَنا  َفْلَياأْ �َساِعٌر  ُهَو  َبْل  �ُه  �ْفرَتَ َبِل  �أَْحاَلٍم  َغاُث  �أَ�سْ َقالُوْ�  َبْل   ﴿  : تعاىل  ويقول 

لُوَن ﴾                                                                                                      ) �لأنبياء 5 (   وَّ
َل �لأَ �أُْر�سِ

ِعنَي ﴾  َماء �آَيًة َفَظلَّْت �أَْعَناُقُهْم َلَها َخا�سِ ن �ل�سَّ ْل َعَلْيِهم مِّ �َساأْ ُنَنزِّ ويقــول تعاىل  : ﴿ �إِن نَّ

) �ل�سعر�ء 4 ( ؛  وهو �لأمر �لذي مل ولن يتم . 
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َرْبَنا ِللنَّا�ِص يِف َهَذ� �لقر�آن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َوَلِئن ِجْئَتُهم ِباآَيٍة  ويقول �سبحانه : ﴿ َوَلَقْد �سَ

َليقولنَّ �لَِّذيَن َكَفُرو� �إِْن �أَنُتْم �إِلَّ ُمْبِطلُون ﴾ ) �لروم58(  .  مبا يعني �أنه ل د�عي لالآيات �ملادية 

لأنهم لن يوؤمنو� من خاللها . 

فمن �لبدهي �أل يفهم �أهل �لد�ص على ر�سول �لله ،  ومن ي�سايعهم من �ملوؤمنني بالعاطفة 

�أي معنى لكل تلك �لآيات ،  بل �أ�سع قوله تعاىل يف عدم �إجر�ء �أي �آية مادية ميكن �أن ير�ها 

�لكافرون و�ساأختزل �لأمر كله بالآية �لتالية : 

َرًة  ــــاَقَة ُمْب�سِ لُــــوَن َو�آَتْيَنا َثُمـــوَد �لنَّ وَّ
َب ِبَهـــا �لأَ َل ِبالآَياِت �إِلَّ �أَن َكـــذَّ ﴿ َوَما َمَنَعَنا �أَن نُّْر�سِ

ـــُل ِبالآَيـــاِت �إِلَّ َتْخــــِويفًا ﴾                                   ) �لإ�سر�ء 59 (   َفَظَلُموْ� ِبـــَها َوَما ُنْر�سِ

 مبا يعني �متناع �لله �أن ير�سل باآية مادية ير�ها �لنا�ص ،  وقد يتلمظ �أحدهم فيقول 

بنزول �ملالئكة مبوقعة بدر ،  و�لرد عليه ي�سري �إذ مل َيَر �أحٌد هذه �ملالئكة رغم وجودها . 

يقولو�  �أن  �أهو�ئهم  �إىل  ي�سلو�  كي  �خلزعبالت  لأ�سحاب  �لطبيعي  من  بات  ولقد 

بالنا�سخ و�ملن�سوخ �لذي مل يتفقو� عليه ،  كي ي�سعو� ما د�سوه من مرويات بدًل من �آيات 

كتاب �لله �لتي عجزو� عن حتريف حروفها فحرفو� تاأويلها ومعانيها ،  بل لقد �أطلقو� عليه 

��سم ) ِعْلم ( ول�ست �أدري كيف يكون علًما ومل يتفق عليه �لفقهاء ،  وكيف تثبت بالقر�آن 

عقيدة وهم خمتلفون حول ما هو مقرر فيه وما هو غري مقرر بدعوى �لنا�سخ و�ملن�سوخ 

وؤً� على  �أََويكون �ختالفهم يف �إبطال عمل بع�ص �لآيات بكتاب �لله علمًا �أم وقاحة وجترُّ

�آيات �لله وكتابه ..؟؟!!..   �أم تر�هم يطلقون عليه �ختالف �لرحمة �ملزعومة ..؟؟!!.. 

بالبناء على ما �سبق فاإن و�قعة �ن�سقاق �لقمر �أمر من �أمور �ل�ساعة �سيحدث بامل�ستقبل 

�أن نتدبر  باأن علينا  ،  ونخل�ص  �لقيامة  �ل�ساعة وقبل يوم  حني بد�ية دمار �لكون بقيام 

َنة  باأنف�سنا ،  و�أن نتبع �أح�سن �لقول مما يقنع به �لعقل ويكون له برهان من �لقر�آن و�ل�سُّ

�ل�سحيحة �لتي ل تخالف �لقر�آن ،  ول ننقل ديننا �سماًعا بغري فهم ،  �أو نعتقد بغري حق .
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 )د( بدعة �ل�سر�ط �مل�ستقيم بالآخرة : 

ومن ماآ�سي ما نحمله �سفاًحا من عقائد فقه �ملف�سرين �لقد�مى ،  تف�سرُيهم مما روى 

،  وروى �لإمام م�سلم يف �سحيحه بباب معرفة  �لباري ج11 �ص453(  �لبخاري ) فتح 

طريق �لروؤية ) باحلديث رقم 182( حيث ُذكر �لآتي : )  ...   وُي�سرب �ل�سر�ط بني ظهري 

�سل يومئذ  �سل ،  ودعوة �لرُّ جهنم فاأكون �أنا و�أمتي �أول من يجيز ،  ول يتكلم يومئذ �إل �لرُّ

�للهم �سّلم �سّلم ،  ويف جهنم كالليب مثل �سوك �ل�سعد�ن ،  هل ر�أيتم �ل�سعد�ن قالو�: نعم 

يا ر�سول �لله قال : فاإنها مثل �سوك �ل�سعد�ن غري �أنه ل يعلم ما قدر ِعَظِمها �إل �لله تخطف 

�لنا�ص باأعمالهم ،  فمنهم �ملوؤمن بقي بعمله ومنهم �ملجازى حتى ينجى  ...  ( . 

�إن هذ� �حلديث يتخذه دعاة �لعلم منهاجًا للدعوة �لحتكارية �لتي يتمتعون بها ،  وهم 

يف�سرون قوله تعـاىل :

ّيًا ﴾                           )مرمي 71 (  ْق�سِ َك َحْتمًا مَّ نُكْم �إِلَّ َو�ِرُدَها َكاَن َعَلى َربِّ  ﴿ َو�إِن مِّ

�لذي  �جل�سر  ذلك  على  �ملرور  �أنه  �لورود  وت�سورو�    ، جهنم  �سرتد  �لنا�ص  كل  باأن   

�سنعه خيال بع�ص �ل�سلف . 

بالف�ساد  �حلديث  وننعت    ، �لت�سور  �سالمة  بفقد�ن  هوؤلء  ننعت  يجعلنا  �لذي  فما   

وتف�سري �ملف�سرين بالوهم �لفقهي ..؟؟!!.. ، �إننا لبد �أن جنول يف �سياحة قرء�نية ولغوية 

ف�ساد  حلقيقة  ن�سل  حتى  �حلديث  ذلك  وبني  بينها  ونقارب  �لو�ردة  �لأحاديث  ونتذوق 

�لتف�سري و�حلديث يف �ساأن وجود ج�سر على جهنم متر عليه �لب�سرية جمعاء . 

�إن �فرت��ص �ملف�سرين يف تف�سريهم لآية �سورة مرمي �ل�سابق ذكرها باأن كل �لنا�ص مبا 

تاأليف  ،  و�سبب  علم  وقّلة  فيه  جمازفة و�سخف  �أمر    ، �لنار  على  �سريدون  �لأنبياء  فيهم 

وتزوير �حلديث على ر�سول �لله يف هذ� �ل�ساأن هو قلبهم ملعنى  كلمة )و�ردها ( فتلك �لكلمة 

تعني )د�خلها �أو �نتهى �إليها( ول تعني ) �ملرور على �لنار ( كما قال بذلك �أهل ترقيع �لتف�سري 

بفقه مد�سو�سات �حلديث �ملد�سو�ص على ر�سول �لله و�لو�رد بالبخاري وم�سلم ،  بل �أكاد 

�أجزم باأن �حلديث مت د�سه بال�سحيحني . 

ولكي نعرف معنى �لآية فالبد �أن نعرف كل ما ورد بكتاب �لله عن ذ�ت �لأمر ،  وكما 

نعلم فاإن كتاب �لله غري متناق�ص ،  وذلك حتى نعلم ما هو �ملق�سود بتعبري )و�إن منكم( هل 

منا نحن �أم من �لنا�ص جميًعا �أم من فئة خم�سو�سة بعينها ،  حتى ل ي�سري تف�سري �لقر�آن 
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حقيقة  لنعلم  ولبد    ، �سحيحة  �أنها  عنها  قالو�  من  �أو  �لأحاديث  زورو�  من  هوى  على 

مو�سوٍع ما ،  وليكن مو�سوع �مل�سري بالآخرة ،  فالبد �أن نتد�ر�ص جميع ما ورد بكتاب 

ر �لقر�آن بالقطعة ،  فين�ساأ عن تف�سرينا تناق�ص ل نق�سده .  �لله عن هذ� �لأمر ،  ول ُنَف�سِّ

فاأ�سل مـــا �أخــتلف مع �أولــئك �لـــدعــاة فــيه هو تف�سريهم لقوله تعاىل ب�سورة مرمي : 

ا َخَلْقَناُه ِمن  ْخَرُج َحّيًا)66( �أََوَل َيْذُكُر �ْلإِن�َساُن �أَنَّ ﴿ َويقول �ْلإِن�َساُن �أَِئَذ� َما ِمتُّ َل�َسْوَف �أُ

َم ِجِثّيًا)68(  ُهْم َحْوَل َجَهنَّ َرنَّ َياِطنَي ُثمَّ َلُنْح�سِ ُهْم َو�ل�سَّ َك َلَنْح�ُسَرنَّ َقْبُل َومَلْ َيُك �سيئًا)67( َفَوَربِّ

ْحَمِن ِعِتّيًا)69( ُثمَّ َلَنْحُن �أَْعَلُم ِبالَِّذيَن ُهْم �أَْوىَل  يَعٍة �أَيهْم �أَ�َسدُّ َعَلى �لرَّ ُثمَّ َلَننِزَعنَّ ِمن ُكلِّ �سِ

َقو�  ي �لَِّذيَن �تَّ ّيًا)71( ُثمَّ ُنَنجِّ ْق�سِ َك َحْتمًا مَّ نُكْم �إِلَّ َو�ِرُدَها َكاَن َعَلى َربِّ ن مِّ ِلّيًا)70( َو�إِ ِبَها �سِ

امِلِنَي ِفيَها ِجِثّيًا)72( ﴾ .  َنَذُر �لظَّ وَّ

نُكْم �إِلَّ َو�ِرُدَها ﴾ ،  يعني كل موؤمن وكافر ،   ن مِّ فهم يت�سورون باأن قوله تعاىل : ﴿ َو�إِ

وهذ� �َسَخف ،  لأن �لقر�آن يعني �لفئة �ل�سالة من �سياطني �لإن�ص و�جلن ،  �لو�رد ذكرهم 

َقو�﴾  ي �لَِّذيَن �تَّ قبل ذلك �لتعبري �لقر�آين ،  �أما ما ياأتي بعدها من قوله تعاىل : ﴿ ُثمَّ ُنَنجِّ

فال يعني بحال �أن �ملتقني كانو� عند �لنار ،  و�إل فاإن ذلك يعني �أن �ملتقني �سيمكثون عند 

�لنار حتى جماز�ة كل �أهل �لكفر يف جهنم ،  ثم بعدها يدخلون هم �جلنة . 

�ْسَنى  ا �حْلُ نَّ وتدبر معي قول �لله - تعاىل - ب�سورة �لأنبياء : ﴿ �إِنَّ �لَِّذيَن �َسَبَقْت َلُهم مِّ

ي�َسَها َوُهْم يِف َما ��ْسَتَهْت �أَنُف�ُسُهْم َخاِلُدوَن)102(  �أُْوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن)101( َل َي�ْسَمُعوَن َح�سِ

اُهُم �مْلاََلِئَكُة َهَذ� َيْوُمُكُم �لَِّذي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن)103(  ﴾ .  َل َيْحُزُنُهُم �لَْفَزُع �ْلأَْكرَبُ َوَتَتَلقَّ

فهل �لذين ل يحزنهم �لفزع �لأكرب . . ول ي�سمعون ح�سي�ص �لنار . . وهم عنها مبعدون . 

فهل هوؤلء �سريدون ) �أي يدخلون( �أو حتى ميرون على �لنار  ..؟؟!!..  ،  يف زعم من 

قال باأن �لورود يعني �ملرور ،  فما معنى ) مبعدون( ..؟؟!!.. ،  �أيعني �أنه �سيتم �إبعادهم ،  

�أم �أنهم مبعدون بالأ�سل ..؟؟!!..  ،  �أميا �لأوفق يف ذهن من يت�سدقون باأنهم �أ�ساطني �للغة 

�لعربية ..؟؟!!.. ،  �أل يعني قوله تعاىل : ﴿ �أُْوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن ﴾ ،  باأنهم يف مكان لي�ص 

به جهنم ،  لأنه �سبق �لقر�ر باإبعادهم فهم ُمبعدون بالأ�سل . 
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وما معنى ) ل ي�سمعون ح�سي�سها ( عند من قال ب�سرورة �لورود على �لنار ،  وهل �سريدون 

على �لنار وهم ل ي�سمعون ح�سي�سها فقط ،  ل بل �إن �لله يقول : ) وهم فيما ��ستهت �أنفــ�سهم 

خالـــدون ( ،  فهــل يعــني ذلك �أنهم ل ي�سمعون ح�سي�سها وهم ميرون عليها ،  ثم يدخلون �جلنة 

بعد �أن يردو� على �لنار ،  فاأي تق�سيم �سخيف يت�سّوره �أ�سحاب تلك �ملعتقد�ت . 

وتتبع معي �أحد�ث �لآخرة ،  �أيكون �ل�سر�ط �ملزعوم �أنه ج�سر على جهنم قبل �مليز�ن 

وقبل  قر�ءة �لكتب وقبل جمادلة كل نف�ص عن نف�سها �أم بعدها ،  فاإذ� كان قبلها و�ستاأخذ 

كان  فلو    ، �أعمالهم  قدر  �لنار على  فتغم�سهم يف  �لنا�ص  �ملوجودة على جانبيه  �لكالليب 

�لأمر كذلك فال د�عي مليز�ن ول قر�ءة كتب . 

نخل�ص من ذلك باأن �أمر �ل�سر�ط �ملزعوم �أنه ج�سر على جهنم يكون بعد �مليز�ن وقر�ءة 

�لكتب وجمادلة كل نف�ص عن نف�سها . 

وَن َل   وهنا يجب �أن نتدبر ما ورد ب�سورة �حلاقة حيث يقول تعاىل : ﴿ َيْوَمِئٍذ ُتْعَر�سُ

ا َمْن �أُوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفيقول َهاوؤُُم �ْقَرُءو� ِكَتاِبيْه)19( �إِينِّ  مَّ
َتْخَفى ِمنُكْم َخاِفَيٌة)18( َفاأَ

ُقُطوُفَها  َعاِلَيٍة)22(  ٍة  َجنَّ يِف  َيٍة)21(  ��سِ رَّ ِعي�َسٍة  يِف  َفُهَو  ِح�َساِبيْه)20(  ُماَلٍق  �أَينِّ  َظَننُت 

اِلَيِة)24( ﴾.  اِم �خْلَ يَّ
ا �أَ�ْسَلْفُتْم يِف �ْلأَ َد�ِنَيٌة)23( ُكلُو� َو��ْسَرُبو� َهِنيئًا مِبَ

عي�سة  يف  يكون  فيه  ما  وقر�أ  بيمينه  كتابه  ت�سّلم  �أن  مبجرد  �لإن�سان  �أن  ذلك  يعني   

ر��سية ،  �سو�ء دخل �جلنة �أم مل يدخلها ،  مما ي�ستحيل معه �أن يرد �لنـار بعدها ،  �أو �أن 

بالبخاري  �لإ�سالم و�لو�رد زورً�  �ملَُزّور على  �للهم �سلم كما ورد باحلديث  �لر�سل  تقول 

وم�سلم ،  هذ� ف�ساًل عن �أنه ُيبعث يوم �لقيامة من �لآمنني ،  بل �إن �حلديث �ملزعوم يرى �أن 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �سريد �أي�سًا على جهنم ،  فكيف يكون ذلك طاملا �أن �لله �سيدخله و�لر�سل �جلنـة 

حتمًا ،  ل �أرى �سـببًا �إل مر�ص ي�سمى ) هذ� ما �ألفينا عليه �آباءنا ( . 

وتدبر �أي�سًا ما جاء عن هذه �لفئة �لر��سية �ملر�سية منذ �أن توفاها �لله  حال حياتها 

َيًة  َر��سِ ِك  َربِّ �إِىَل  �ْرِجِعي  ُة)27(  �مْلُْطَمِئنَّ ْف�ُص  �لنَّ ُتَها  يَّ
�أَ َيا   ﴿ �لفجر:  ب�سورة  تعاىل  وقال 

ر��سني  يرجعون  فهل    ،  ﴾ َجنَِّتي)30(  َو�ْدُخِلي  ِعَباِدي)29(  يِف  َفاْدُخِلي  ًة)28(  يَّ ْر�سِ مَّ

مر�سيني ،  وهم �أ�ساًل مطمئنني لريدو� بعد ذلك على جهنم ،  فما فل�سفة ذلك �لورود ،  �إل 

خر�ب �ملنطق ب�سوء فهم كتاب �لله ..؟؟!!.. 
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فهــل �لنف�ص �ملطمئنة �لر��سية �ملر�سية �لتي �سبق لها من �لله �حل�سنى ،  �سرتتعد فر�ئــ�سها 

على ذلك �جل�سر �ملزعوم وتقول �للهم �سلم �للهم ، �سلم ،  فاأين �لطماأنينة �إذً� ..؟؟!!..  و�أين 

�حل�سنى �لتي �سبقت �حل�ساب ،  و�أين �لُب�سرى �لتي ُيب�ّسر �لله بها عباده �ل�ساحلني ..؟؟!!..  

طاملا �أن �جلميع �سرتتعد فر�ئ�سهم على ذلك �جل�سر �للعني ويتمنى �أن ينجيه �لله ،  و�لأنبياء 

يدعون �للهم �سّلم ،  وما فائدة �مليز�ن بني �سالح وطالح ،  و�أين فرحة من �أوتي كتابه بيمينه 

طاملا �سي�ستذل على �ل�سر�ط ويت�سكك ويخاف وقوعه �أو عدم وقوعه يف جهنم . 

ثم تتبع معي باقي �مل�سهد �لأخروي �لآكد ،  لكن هذه �ملرة من �جلانب �لآخر ،  جانب 

َماِلِه َفيقول َيا َلْيَتِني  ا َمْن �أُوِتَي ِكَتاَبُه ِب�سِ مَّ
�لكافرين و�لفا�سقني ،  حيث يقول تعاىل : ﴿ َو�أَ

َعنِّي  �أَْغَنى  َما  َيَة)27(  �لَْقا�سِ َكاَنِت  َلْيَتَها  َيا  َما ِح�َساِبيْه)26(  �أَْدِر  َومَلْ  ِكَتاِبيْه)25(  �أُوَت  مَلْ 

يِف  ُثمَّ  لُّوُه)31(  �سَ ِحيَم  �جْلَ ُثمَّ  َفُغلُّوُه)30(  ُخُذوُه  �ُسْلَطاِنيْه)29(  َعنِّي  َهَلَك  َماِليْه)28( 

ُه َكاَن َل ُيوؤِْمُن ِباللَِّه �لَْعِظيِم)33( َوَل َيُح�صُّ  َلٍة َذْرُعَها �َسْبُعوَن ِذَر�عًا َفا�ْسلُُكوُه)32( �إِنَّ ْل�سِ �سِ

َعَلى َطَعاِم �مْلِ�ْسِكنِي)34( َفَلْي�َص َلُه �لَْيْوَم َهاُهَنا َحِميٌم)35( َوَل َطَعاٌم �إِلَّ ِمْن ِغ�ْسِلنٍي)36( َل 

اِطِئُوَن )37(  ...  ﴾  هذ� يعني �نه بعد �أن يت�سلم كتابه ب�سماله يتم قيده بقيود  ُه �إِلَّ �خْلَ
َياأُْكلُ

��ستعد�د�ً لدخوله �جلحيم  . 

معنى كلمة و�ردها وو�ردون : 

ي�ستحب �أ�سحاب منطق �لورود على �لنار �أن يقولو� باأن معنى كلمة )و�ردها( يعني 

)مير عليها( لي�ستقيم ما يرمي �إليه من معاين �لنحر�ف بدللت كتاب �لله �لتي ميار�سها 

دون در�ية ،  وهنا لبد من وقفة لنعلم �أيكون تعبري )و�إن منكم �إل و�ردها( يعني د�خلها 

�أم مير عليها ،  لتعلم باأن �نحر�ف ذلك �ملعنى �أف�سد كل فهم يف �أمر �سكل �مل�سري يف �لآخرة 

وهو ما �ساأتناوله فيما يلي:

َم �أَنُتْم  ُب َجَهنَّ ُكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن �للَِّه َح�سَ يقول �لله تعاىل ب�سورة �لأنبياء : ﴿ �إِنَّ

ا َوَرُدوَها َوُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن)99( َلُهْم ِفيَها َزِفرٌي َوُهْم  َلَها َو�ِرُدوَن )98( َلْو َكاَن َهوؤَُلء �آِلَهًة مَّ

ِفيَها َل َي�ْسَمُعوَن)100( ﴾ . 

 فتدبر هنا قوله تعاىل : ) �أنتم لها و�ردون (  �أي ) د�خلون ( ،  وقوله تعاىل : ) ما 

وردوها ( يعني ) ما دخلوها ( ،  وهو دليل يوؤكد باأن كلمة ) و�ردون ( يعني ) د�خلون ( ،  
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و�أن تعبري ) ما وردوها ( يعني ) ما دخلوها ( ،  فاأين يقــع �مليز�ن �لفــكري ملن قالو� باأن 

�لورود هو �ملرور ،  �إل �نه ميز�ن باطل . 

ومن �لرب�هني �لتي توؤكد �أن كلمة )و�ردها( تعني د�خلها ول تعني �أنه مير عليها ،  هو 

ِبنٍي)96( �إِىَل ِفْرَعْوَن  قوله تعاىل ب�سورة هود : ﴿ َوَلَقْد �أَْر�َسْلَنا ُمو�َسى ِباآَياِتَنا َو�ُسْلَطاٍن مُّ

يٍد)97( َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم �لِْقَياَمِة َفاأَْوَرَدُهُم  َبُعوْ� �أَْمَر ِفْرَعْوَن َوَما �أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَر�سِ َوَمَلِئِه َفاتَّ

�لورد  �أما    ، )�أدخلهم(  يعني   ) )فاأوردهم  فمعنى  ؛    ﴾  )98( �مْلَْوُروُد  �لِْوْرُد  َوِبْئ�َص  اَر  �لنَّ

�ملورود هو �لر�سيد �لد�خل يف �لنار  ...   و�لعياذ بالله . 

ومن �لأدّلة قوله تعاىل : ) فلما ورد ماء مدين ( تعني فلما �أدرك ماء مدين �إدر�كًا فعلًيا 

و�سار عنده �ساأنه ك�ساأن �لباقني ،  ولي�ص ملا مر على ماء مدين . 

بني �لتناق�ض و�لرنج�سية و�إنكار �آيات كتاب �هلل :

وكما �أ�سلفنا فاإن �ملوؤمنني �سيكونون �أبعد من حتى �أن ي�سمعو� ح�سي�ص �لنار ،  فكيف 

نقنع بحديث �أو تف�سري يقول باأن نبينا �سريد على �لنار ويقول �للهم �سلم �للهم �سلم ،  و�أل 

يعني قوله �للهم �سّلم �أنه خائف ..؟؟!!.. ،  فكيف يخاف �أحد ممن يقول �لله عنهم باأنهم ل 

خوف عليهم ول هم يحزنون . 

بل من ف�ساد منت حديث ج�سر جهنم وعدم �ت�ساقه مع �لآية �لتي يتخيلون بها ورود 

كل �خلالئق على �لنار ،  �أن �حلديث يقرر بوجود ميزة �ل�سبق يف �لعبور و�أن �أول �لذين 

�سيجوزون ذلك �ل�سر�ط �ملزعوم هو �سيدنا حممد ثم �أُّمته . 

�آدم ونوًحا  �أ�سيادنا  قبل  �ل�سر�ط  �سيجوز  �لفول(  بتاع  )عم عطية  �أنَّ  يعني  ذلك  �إن   

وعي�سى ومو�سى و�إبر�هيم ،  �أي �سيحظى مبيزة عنهم ،  وما ذلك �إل لنج�سية متتعت بها 

ْبَر�ِهيَم َو�آَل ِعْمَر�َن َعَلى  َطَفى �آَدَم َوُنوحًا َو�آَل �إِ ثقافتنا ،  فبينما يقول تعاىل :  ﴿ �إِنَّ �لّلَه ��سْ

�لَْعامَلِنَي ﴾ ) �آل عمر�ن33 (  ،  نقول نحن باأن �لله ��سطفى �أمة حممد قبل �آدم ونوحا ومو�سى 

وعي�سى و�إبر�هيم عليهم �ل�سالم �أجمعني !!! . 

ا ز�ئًفا للموؤمنني على �لنار �إنا يخالفون   ومن يحتكرون �لعلم من �لذين يتوهمون عر�سً

حُمكم �لتنزيل ،  فما ن�ص �لقر�آن على ذلك ،  بل ن�ص �أن �لعر�ص على �لنار ل يكون �إل للكافرين 

َم َيْوَمِئٍذ لِّْلَكاِفِريَن َعْر�سًا﴾             ) �لكهف100 (   َنا َجَهنَّ فقط ،  وتدبر قوله تعاىل : ﴿ َوَعَر�سْ
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قِّ َقالُو� َبَلى  اِر �أََلْي�َص َهَذ� ِباحْلَ ويقول �سبحانه : ﴿ َوَيْوَم ُيْعَر�ُص �لَِّذيَن َكَفُرو� َعَلى �لنَّ

ا ُكنُتْم َتْكُفُروَن ﴾ ) �لأحقاف34 (  .  فما يكون عر�ص �ملوؤمنني  َنا َقاَل َفُذوُقو� �لَْعَذ�َب مِبَ َوَربِّ

على �لنار �إل من خالل �أدمغة ما نظرت مبو�سوعية لأمر �مل�سري بالآخرة .  

يَق  ومما يدل على �أن �لورود �إىل جهنم ل يكون بج�سر من فوقها ،  قوله تعاىل :  ﴿ َو�سِ

َم ُزَمرً� َحتَّى �إَِذ� َجاُءوَها ُفِتَحْت �أَْبَو�ُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها �أَمَلْ َياأِْتُكْم  �لَِّذيَن َكَفُرو� �إِىَل َجَهنَّ

ْت َكِلَمُة  ُكْم َوُينِذُروَنُكْم ِلَقاء َيْوِمُكْم َهَذ� َقالُو� َبَلى َوَلِكْن َحقَّ نُكْم َيْتلُوَن َعَلْيُكْم �آَياِت َربِّ ُر�ُسٌل مِّ

�لَْعَذ�ِب َعَلى �لَْكاِفِريَن﴾                                                                                            ) �لزمر71 (  

 فلو كانو� فوقها �أ�ساًل ما قال �لله كلمة )و�سيق( ،  ولو كان كل �لنا�ص �ست�ساق �إىل 

َم ﴾ ،  فخ�س�ص �لله  يَق �لَِّذيَن َكَفُرو� �إِىَل َجَهنَّ جهنم لرتد عليها ،  ما قال �لله تعاىل : ﴿ َو�سِ

�لفئة �لتي يحدث �قتيادها �إىل جهنم ،  ثم هم �سيدخلون من �أبو�بها �ل�سبعة ،  �لتي �سُتفتح 

لهم ،  ولي�ص بكالليب على جانبي �جل�سر �خلر�يف .  

و�لربهان �لثاين �أن �لدخول �إىل �لنار يكون عرب �أبو�ب ولي�ص بال�سقوط من �أعالها 

َبَعَك ِمَن  وذلك لقوله تعاىل ب�سورة �حلجر: ﴿ �إِنَّ ِعَباِدي َلْي�َص َلَك َعَلْيِهْم �ُسْلَطاٌن �إِلَّ َمِن �تَّ

ُجْزٌء  ْنُهْم  مِّ َباٍب  لُِّكلِّ  �أَْبَو�ٍب  �َسْبَعُة  َلَها  �أَْجَمِعنَي)43(  مَلَْوِعُدُهْم  َم  َجَهنَّ َو�إِنَّ  �لَْغاِويَن)42( 

ْق�ُسوٌم)44( ﴾.  فلي�ص بالأمر كالليب .  مَّ

وتلك �لآيات �لأخرية من �سورة �حلجر بها �لقول �لف�سل ،  حيث يقول تعاىل :

�أجمعني ( هنا تعني جميع ) �لغاوين (  ﴾ ؛  فكلمة )  �أَْجَمِعنَي  مَلَْوِعُدُهْم  َم  َجَهنَّ ﴿َو�إِنَّ   

ولي�ص جميع �لنا�ص ،  فلو كان للموؤمنني موعٌد بجهنم كما �نتهى مف�سرو �آية ) و�إن منكم 

�إل و�ردها ( ما خ�س�ص �لله موعد جهنم للغاوين فقط . 

و�حلقيقة �أن �لفقيه قدميا كان يبذل ق�سارى جهده ،  وكان ُيَف�ّسر كتاب �لله بالقطعة ،  

فلم يكن لديه �لأدو�ت �لتي جتمع له كل �آيات �ليوم �لآخـر لي�ستخل�ص �ل�سورة �حلقيقية 

لذلك �مل�سهد �لعظيم ،  وبهذ� ن�ساأ ت�سارب �ملعاين و�ملو�قف بني �لفقهاء ،  بل يف �أقو�ل 

�لفقيه �لو�حد ،  فتم �إنهاك فعالية مر�مي كثري من �لآيات بفعل فكر �ل�سلف و�لأئمة . 
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�إن ت�سورنا جناة من �ل�سقوط يف جهنم فاإننا نكون قد �خرتقنا حاجز �ملعنى  و�إننا 

مبعدون(  عنها  �أولئك   ( تدبر  و�خرتقنا  ح�سي�سها(  ي�سمعون  ل   (  : تعاىل  لقوله  �ل�سليم 

و�أهملنا قوله تعاىل : ) ل يحزنهم �لفزع �لأكرب( ،  ومل نكرتث لوعد �لله للموؤمنني باأن 

من  هو  بل    ، ر�سوله  ول  �لله  به  يقل  مل  ج�سًر�  و�بتدعنا    ، مر�سيني  ر��سني  يرجعو� 

مد�سو�سات �لقرون �لغابرة و�أقمنا به فقها وتف�سريً� معقدً� لآيات كتاب �لله .  

�لر�سل  وتدعو�   ، �لهول  من  فر�ئ�سك  ترتعد  جهنم  فوق  و�أنت  بعيًد�  �ستكون  فكيف 

ي�سوره  �لذي  و�لقهر  �خلوف  كّم  ت�ست�سعر  �أل    ، ..؟؟!!..    » �سلم  �للهم    « ولك  لأنف�سهم 

) ل خوف عليهم ول هم  �لله  �أيكون هذ� هو حقيقة وعد  ..؟؟!!..  �ملد�سو�ص  لك �حلديث 

يحزنون (  ..؟؟!!..  �أي�سلح �أن يكون هذ� فكرً� ميكن �لعتد�د به لتدبر كتاب �لله ..؟؟!!..

بل وتدبر قوله - تعاىل - عن �سر�طك �مل�ستقيم �لذي تدعو �لله �أن يهديك �إليه يف كل 

ُل  َنا �للَُّه ُثمَّ ��ْسَتَقاُمو� َتَتَنزَّ قر�ءة لفاحتة �لكتاب ،  حيث يقول تعاىل : ﴿ �إِنَّ �لَِّذيَن َقالُو� َربُّ

ِة �لَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن ﴾) ف�سلت30 (   نَّ ُرو� ِباجْلَ َزُنو� َو�أَْب�سِ َعَلْيِهُم �مْلاََلِئَكُة �أَلَّ َتَخاُفو� َوَل حَتْ

فهــل يب�سرك �لله باجلنة مقدمًا على �أن متر على �لنار �أوًل ؛  يا نا�ص كفاكم �سيطرة تلك 

�لعقليات على ثقافتكم و�أفكاركم عن ربكم . 

�إن �مل�سلم �مل�ستقيم ل يخاف ول يحزن بل ُيب�ّسره �لله يف �لدنيا قبل �لآخرة برحمة منه 

ور�سو�ن وجنات فيها نعيم مقيم ،  ولي�ص بالأمر منغ�سات ،  ول دعاء �للهم �سلِّم ، �للهم 

�سلِّم ، كما ورد بحديث �لبخاري وم�سلم . 

و�سعادتك    ، فيها  لربك  بطاعتك  ُمعّلق  وم�سريك    ، �لدنيا  يف  يكون  �لفوز  �أ�سل  لأن 

ُة)27( �ْرِجِعي  ْف�ُص �مْلُْطَمِئنَّ ُتَها �لنَّ يَّ
تكون جمرد خروج نف�سك �إىل بارئها ،  فيقال لك  ﴿َيا �أَ

ًة)28(﴾ ،  فالرجوع بالر�سو�ن و�لطماأنينة �لتي وعدها �لله لنا ،   يَّ ْر�سِ َيًة مَّ ِك َر��سِ �إِىَل َربِّ

يتنافيان مع فو�سى ج�سر جهنم ورعب �لأنبياء ودعائهم يف خوف �للهم �سلِّم  ، �للهم �سلِّم . 

�حل�سر �إىل �لنار لغري �ملوؤمنني فقط :

وبنظرة ثالثة نتاأمل بها مو�سوع �حل�سر �إىل �لنار ثم �لدخول �إليها ،  و�حل�سر يتجاهله 

�أ�سحاب �لفكر �لبد�ئي حني تف�سريهم لآية )و�إن منكم �إل و�ردها( ،  و�أن �لد�خلني �إىل �لنار 

ل ي�سقطون فيها لكنهم يدخلونها من �أبو�بها ت�سوقهم �ملالئكة ،  وهم يح�سرون على وجوههم 

�سمًا وعميًا وبكمًا ويح�سر بع�سهم ولونه �أزرق ،  فامل�ساألة لي�ست ج�سًر� و�سقوطًا فيه . 
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جهنم  ج�سر  خر�فة  بحقيقة  لتعلم  �ل�سابقة  �ملعاين  عن  بالقر�آن  ورد  ما  معي  وتدبر   

ومرور كل �لنا�ص فوقه و�سـقوط �لبع�ص ،  فكلها خزعبـالت ما �أنزل �لله بها من �سلطان :

َم ِجِثّيًا ﴾           )مرمي68(  ُهْم َحْوَل َجَهنَّ َرنَّ َياِطنَي ُثمَّ َلُنْح�سِ ُهْم َو�ل�سَّ َك َلَنْح�ُسَرنَّ ﴿ َفَوَربِّ

َهاُد ﴾          ) �آل عمر�ن12( َم َوِبْئ�َص �مْلِ �َسُروَن �إِىَل َجَهنَّ ﴿ ُقل لِّلَِّذيَن َكَفُروْ� �َسُتْغَلُبوَن َوحُتْ

َم ُيْح�َسُروَن ﴾                                                 ) �لأنفال36 (  ﴿  ...   َو�لَِّذيَن َكَفُروْ� �إِىَل َجَهنَّ

َم ِوْرًد� ﴾                                                             ) مرمي86 (  ﴿ َوَن�ُسوُق �مْلُْجِرِمنَي �إِىَل َجَهنَّ

ُم ُكلََّما  َو�ُهْم َجَهنَّ اأْ ّمًا مَّ ﴿  ...   َوَنْح�ُسُرُهْم َيْوَم �لِْقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوُبْكمًا َو�سُ

َخَبْت ِزْدَناُهْم �َسِعريً� ﴾                                                                                            ) �لإ�سر�ء97(  

لُّ �َسِبياًل ﴾ َكانًا َو�أَ�سَ ـــَم �أُْوَلِئَك �َســرٌّ مَّ ﴿ �لَِّذيَن ُيْح�َسُروَن َعَلى ُوُجوِهِهْم �إِىَل َجَهنَّ

) �لفرقان34 (

وِر َوَنْح�ُسُر �مْلُْجِرِمنَي َيْوَمِئٍذ ُزْرقًا ﴾                                ) طه102(  ﴿ َيْوَم ُينَفُخ يِف �ل�سُّ

فكل تلك �لآيات توؤكد خ�سو�سية �لقرت�ب من �لنار و�حل�سر �إليها و�سوقهم �إنا هو 

�أمر خم�س�ص للكافرين و�ملجرمني �لذين رجحت كفة �سيئاتهم على ح�سناتهم . 

ول يفوتنك ما �أورده �لله تعاىل مما يوؤكد خ�سي�سة �قتياد �لكافرين فقط �إىل جهنم ،  

َم ُزَمرً� َحتَّى �إَِذ� َجاُءوَها  يَق �لَِّذيَن َكَفُرو� �إِىَل َجَهنَّ دون �سو�هم ،  حيث يقول تعاىل : ﴿ َو�سِ

ُكْم َوُينِذُروَنُكْم  نُكْم َيْتلُوَن َعَلْيُكْم �آَياِت َربِّ ِتُكْم ُر�ُسٌل مِّ ُفِتَحْت �أَْبَو�ُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها �أَمَلْ َياأْ

ْت َكِلَمُة �لَْعَذ�ِب َعَلى �لَْكاِفِريَن ﴾                    ) �لزمر71 (  ِلَقاء َيْوِمُكْم َهَذ� َقالُو� َبَلى َوَلِكْن َحقَّ

 فال�سوق �إىل جهنم يكون للكافرين فقط ،  و�لكافرون هنا لي�سو� من مل يوؤمنو� فقط ،  

لكن �أي�سًا كل من خالف �سريعته لدرجة زيادة �سيئاته على ح�سناته . 

فاأين يقع �لتلمظ �لفقهي باآية )و�إن منكم �إل و�ردها( باأنها تعني كل �لنا�ص مبن فيهم 

�ملوؤمنون ،  ما �أرى ذلك �إل �خلطاأ بعينه يف فهم كتاب �لله و�إخ�ساعه ملرويات ما �أنزل �لله 

بها من �سلطان ،  بل تخالف كتاب �لله يف �سر�حة بالغة .  
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عنها  لأنهم    ، ح�سي�سها  ي�سمعون  ول  �قرت�بها  ول  بجهنم  ي�ســعرون  ل  �ملتــــقني  �إن 

ُمبعدون ،  وفيما ��ستهت �أنف�سهم خالدون ،  بل ويرتقون من ح�سن �إىل �أح�سن ،  فبذلك 

�ملتاأولني  لتربير �ملربرين وتاأويل  ثم يحتاج   ، �لآيات - ول يت�سارب  ي�ستقيم معنى كل 

لريفعو� �حلرج عن �لن�ص �لقر�آين �لذي جهل �لفقهاء عليه دون در�ية منهم . 

خال�سة �لتطبيق �لفقهي للتدبر :

ُهْم  َرنَّ َياِطنَي ُثمَّ َلُنْح�سِ ُهْم َو�ل�سَّ َك َلَنْح�ُسَرنَّ ويف رحلة �لتدبر لتف�سري قوله تعاىل : ﴿ َفَوَربِّ

ْحَمِن ِعِتّيًا)69( ُثمَّ َلَنْحُن  يَعٍة �آيهْم �أَ�َسدُّ َعَلى �لرَّ َم ِجِثّيًا)68( ُثمَّ َلَننِزَعنَّ ِمن ُكلِّ �سِ َحْوَل َجَهنَّ

ّيًا)71(  ْق�سِ َك َحْتمًا مَّ نُكْم �إِلَّ َو�ِرُدَها َكاَن َعَلى َربِّ ن مِّ ِلّيًا)70( َو�إِ �أَْعَلُم ِبالَِّذيَن ُهْم �أَْوىَل ِبَها �سِ

امِلِنَي ِفيَها ِجِثّيًا)72( ﴾ .  َنَذُر �لظَّ َقو� وَّ ي �لَِّذيَن �تَّ ُثمَّ ُنَنجِّ

فمن يتعقل �لأمر يجد �أن تعبري )و�إن منكم �إل و�ردها( ل عالقة له بالآية �لتي تليها يف �ساأن 

�لورود بالنار ،  )ثم ننجي �لذين �تقو�( ،  لأننا كما علمنا باأن �لذين �تقو� ل ي�سمعون ح�سي�ص 

�لنار وهم عنها مبعدون �أ�ساًل ،  وهم �لذين ل مي�سهم �أي �سوء مادي �أو معنوي ،  حيث يقول 

وُء َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن ﴾ ) �لزمر61 (  ُهُم �ل�سُّ �سُّ َفاَزِتِهْم َل مَيَ َقو� مِبَ ي �للَُّه �لَِّذيَن �تَّ تعاىل :  ﴿َوُيَنجِّ

بل يعني �لأمر باأن �أهـل �لنـار �سيدخلون �لنـار قبل �أن يدخل �أهل �جلنة للجنة ،  ومن 

ي�ساحب �لقر�آن يف �لدنيا يعلم تلك �خل�سي�سة عن م�سري �لكافرين و�ملجرمني و�لفا�سقني 

فدومًا يذكر �لقر�آن م�سريهم �أول ثم يذكر م�سري �ل�ساحلني ،  فهل مبنطق من يقول باأن 

�جلميع �سريد �إىل �لنار �سينتظر �ملوؤمنني دخول �لكافرين جميًعا �إىل جهنم ثم ينجي �لله 

�ملوؤمنني ،  لأن كلمة )ثم( تعني بعد ذلك ،  فيكون وفق فهم �أولئك �لذين �بتدعو� خر�فة 

ج�سـر جهنـم �أننا �سن�ساهد عذ�ب �ملعذبني ،  رغم �أن يف ذلك عذ�ب لنا . 

�أهل �جلنة  للمجرمني ثم دخول  �لنار  �أولوية دخول  �أن ي�ستوثق عن �ساأن  �أر�د  ومن 

بعد ذلك ،  فليتدبر �أو�خر �سورة �لزمر ،  و�لآية �لأخرية من �سورة �لأحز�ب ،  و�لآيات 

98-103 من �سورة �لأنبياء ،  و�لآيات من  19-23 من �سورة �حلج ،  و�لآيات من  من 

104- 108 من �سورة �لكهف ،  و�لآيات من 28-32 من �سورة �لنحل ،  و�لآيات من 106-

108 �سورة هود ،  ليعلم باأن �لله يذكر دومًا م�سري �أهل جهنم ثم يتبعها بذكر م�سري �أهل 

�لإميان ،  وبالبناء على ذلك يكون �ملفهوم �لفقهي ملعنى )ثم ننجي �لذين �تقو�( ل يكون 

�أبدً� ذلك �لتخيل �ملخبول عن مرور �لنا�ص على �سر�ط على جهنم لتتم جناة من كتبت له 

�لنجاة وتردي من يلزم معاقبته . 
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و�أكتفي بهذ� �لقدر ليعلم من يريد �لتدبر �أن قوله - تعاىل - ) و�إن منكم �إل و�ردها  (

كانت عن �لكافرين من �سياطني �لإن�ص و�جلن ،  ودخولهم �لنار �أوًل ،  ثم وهذه �لكلمة 

ي �لله �لذين �آمنو� و�لذين هم م�ستب�سرون ،   )ثم( تقال حني يكون هناك تر�خ ،  ثم ُينجِّ

ُهم �ل�سوء ،  بال�سورة �لتي ل تناق�ص فيها بني �لن�ص �لقر�آين  �سُّ بنعمة من �لله وف�سل ل مَيَ

وبع�سه ،  مع ��ستمر�ر خلود �لكافرين بالنار .  

و�إنه ل يحق لنا كي نحافظ ونحتفظ بروؤية من ر�أى باأن قوله تعاىل : ) و�إن منكم �إل 

و�ردها( باأنها ت�سمل كل �لنا�ص �ل�ساحلني و�لطاحلني ،  �أن ننقب جد�ر �ملنطق ، ونخالف 

 ، �لنار  ، وعدم حزنهم وبعدهم عن  �ملوؤمنني  �لو�ردة عن عدم خوف  �لأخرى  �لآيات  كل 

وعدم �سماعهم ح�سي�سها ، وعدم دخول �لنار من �أعلى ، وتخ�سي�ص �حل�سر حول جهنم 

للكافرين و�لفا�سقني ،  لننتهي ب�سو�ب فكرة وحيدة ملن قال بورود �جلميع على جهنم ،  

ثم ندور ونبحث عن تعليالت وتربير�ت لنو�ئم بني �أمر ورود �ملوؤمنني �ملزعوم على جهنم 

وبني �أنهم عنها مبعدون .  

َقو�  ي �للَُّه �لَِّذيَن �تَّ وقد يختلط �لأمر على �لبع�ص فيت�سور باأن قوله تعاىل : ﴿ َوُيَنجِّ

�أن مت�سهم  ) �لزمر61( ؛  يعني �لنجاة من   ﴾ َيْحَزُنوَن  ُهْم  َوَل  وُء  �ل�سُّ ُهُم  �سُّ مَيَ َل  َفاَزِتِهْم  مِبَ

�لنار ب�سوء حني يردون عليها وفق منهج �لفارين �إىل �لفكر �لبد�ئي ،  لكن بقليل من �لتدبر 

يجد �أن �لنجاة تكون ب )مبفازتهم( ،  وتلك �ملفازة هي �لهد�ية و�لرحمة �لتي وهبها �لله 

لهم يف �لدنيا لتكون حظهم بالآخرة ،  لأن �لله تعاىل دوًما يقول : )وهل جتزون �إل ما كنتم 

تعملون( ،  ويقول تعاىل )وما جتزون �إل ما كنتم تعملون( ،  فعملك هو مفازتك �لتي فزت 

بها يف حياتك وهو �لذي يجعلك من �لفائزين يف �لآخرة . 

بدعة وجود �سر�ط م�ستقيم للعبور يف �لآخرة :

  ، بالآخرة  �لدنيا ولي�ص  فهو �سر�طك يف    ، بالآخرة  له  �مل�ستقيم ل عالقة  و�ل�سر�ط 

ولي�ص بالآخرة �سر�ط �إل بدعة �بتدعها من �بتدعها ،  ليحقق بها مو�سوع مرور �خلالئق 

فوق جهنم ،  و�سرنا نتو�رثها بنظرية ذّمها �لله يف كتابه وهي نظرية )هذ� ما �ألفينا عليه 

�آباءنا( ،  و�ساأ�ستعر�ص معكم بع�ص �لأمثلة يف هذ� �ل�ساأن فتدبر معنى �لآيات �لتالية : 



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-308-

َفَقْد  ِبالّلِه  م  َيْعَت�سِ َوَمن  َر�ُسولُُه  َوِفيُكْم  �لّلِه  �آَياُت  َعَلْيُكْم  ُتْتَلى  َو�أَنُتْم  َتْكُفُروَن  َوَكْيَف   ﴿

هد�يته  تتم  �لله  بدين  يلتزم  من  يعني    .   . �آل عمر�ن101(   (  ﴾ �ْسَتِقيٍم  مُّ َر�ٍط  �سِ �إِىَل  ُهِدَي 

لال�ستقامة �أكرث و�أكرث يف �لدنيا . 

لََّة �إِْبَر�ِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن  �ْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا مِّ َر�ٍط مُّ ي �إِىَل �سِ ﴿ ُقْل �إِنَِّني َهَد�يِن َربِّ

�مْلُ�ْسِرِكنَي ﴾ . . ) �لأنعام161(  .  .  فال�سر�ط �مل�ستقيم هو �للتزم بالدين . 

�ْسَتِقيٍم ﴾ ) �لزخرف43(  ...  �اللتزم  َر�ٍط مُّ َك َعَلى �سِ َلْيَك �إِنَّ ْك ِبالَِّذي �أُوِحَي �إِ ﴿ َفا�ْسَتْم�سِ

بالدين هو �ل�سر�ط �مل�ستقيم . 

�ْسَتِقيٍم ﴾ )�مللك22 (  َر�ٍط مُّ ي  �َسِوّيــًا َعَلى �سِ �سِ ن  مَيْ �ســِي ُمكـِّبًا َعَلـى  َوْجِهــِه  �أَْهـَدى  �أَمَّ ﴿ �أََفَمـن مَيْ

ِلْلُه َوَمن َي�َساأْ َيْجَعْلُه  لَُماِت َمن َي�َساإِ �لّلُه ُي�سْ مٌّ َوُبْكٌم يِف �لظُّ ُبوْ� ِباآَياِتَنا �سُ ﴿ َو�لَِّذيَن َكذَّ

�ْسَتِقيٍم ﴾ )�لأنعام39(  .  .  يعني على دين قومي .    َر�ٍط مُّ َعَلى �سِ

هذ� �إىل غري قوله تعاىل : ) و�لله يهدي من ي�ساء �إىل �سر�ط م�ستقيم ( ،  فال�ستقامة 

تكون بالدنيا دومًا ول عالقة لها بالآخرة ،  وهي �ل�سر�ط �مل�ستقيم �لذي هد�نا �لله �إليه 

ِبُعوُه  َر�ِطي ُم�ْسَتِقيمًا َفاتَّ بالدنيا وهو تعاليم دين �لإ�سالم ،  يقول تعاىل : ﴿ َو�أَنَّ َهـَذ� �سِ

) �لأنعام153(  .     ﴾ َتتَُّقوَن  َلَعلَُّكْم  ِبِه  اُكم  َذِلُكْم َو�سَّ ِبُكْم َعن �َسِبيِلِه  َق  َفَتَفرَّ ُبَل  ِبُعوْ� �ل�سُّ َتتَّ َوَل 

لذلك فالبد �أن نخلع فكرة وجود �سر�ط بالآخرة �أًيا كان نوعه . 

�ل�سر�ط  �إهدنا   (: تعاىل  لقوله  قر�ءتهم  وحني  �ل�سالة  �إبان  �لفاحتة  يتلون  ومن 

بدعة  يتخيلون  �إنا    ، عليه  يعربون  جهنم  ظهر  على  �سر�طًا  ويتخيلون    ) �مل�ستقيم 

ويهتدون بفقه ينايف �آيات كتاب �لله ،  ولو �أنهم تدبرو� كلمة )�هدنا( لعلمو� باأن �ل�سر�ط 

يعني �ل�ستقامة يف �لدنيـا على تعاليم �لله ولي�ص له �أدنى عالقة بخبـل ج�سر �لعبـور . 

 ول�ست �أدري �أمل ي�ساأل �أحدهم نف�سه ،  �أتكون هناك ثالثة �أنو�ع من �جل�سور ،  �أولهم 

،  و�مل�سلي  ،  و�لثالث لل�سالني  ،  و�لثاين لغري �ملغ�سوب عليهم  �لله عليهم  �أنعم  للذين 

يدعو �لله وينتقي ج�سر �لذين �أنعم �لله عليهم ليعرب به جهنم ،  هكذ� فقه �مل�سلي يف م�سر 

من جر�ء مغلوطات �لفقه �لذي يحيد عن كتاب �لله .  
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لذلك �أرى باأن �تخاذ �لعقائد م�سلماٍت من �أفكار �ملتخ�س�سني �إنا هو نوع من �أنو�ع 

�سناعة مع�سومني جدد ،  و�إن �إخ�ساع تف�سري كتاب �لله لكتب �حلديث وهي كلها تقريبًا 

رو�ياُت �آحاٍد �أمٌر ل ي�ستقيم به فقه ، ول تف�سري ، ول بيان ، ول دعوة �إىل �لله ،  وهو �أي�سًا 

�سناعة ون�سر للبدعة يف �لدين ،  وما ذلك �إل تعظيم من ل ي�ستحق مكافاأة له لن�سره للباطل 

يف عقولنا ،  ف�ساًل عما ي�سببه ذلك من �سياع لنا يوم �لقيامة . 

لذلك لبد من �لتف�سري �ملو�سوعي لكتاب �لله كما �أ�سار بذلك �لإمام/حممد �لغز�يل )رحمه 

�لله( ،  ولبد �أّل نقّدم فقه �لرو�ية على فقه �لآية ،  لأن يف غري ذلك �إ�ساءة لكتاب �لله ولالإ�سالم 

�أميا �إ�ساءة ،  و�أ�ساأل �لله �أن يوفق �أهل �لأزهر ملا فيه �سالح �لأمة ،  لأنهم �أهل �لعلم �لذين 

نتطلع �أن ينقحو� تلك �ملد�سو�سات يف �أقرب وقت . 

)هـ( ما �ملق�سود ب�سالم ليلة �لقدر ..؟؟!!..   

َلْيَلُة  َما  �أَْدَر�َك  َوَما  �لَْقْدِر)1(  َلْيَلِة  يِف  �أَنَزلَْناُه  ا  �إِنَّ  ﴿  : �لقدر  �سورة  يف  تعاىل  يقول 

ُكلِّ  ن  ِهم مِّ َربِّ ِباإِْذِن  ِفيَها  وُح  َو�لرُّ �مْلاََلِئَكُة  ُل  َتَنزَّ �أَلِْف �َسْهٍر)3(  ْن  مِّ َخرْيٌ  �لَْقْدِر  َلْيَلُة  �لَْقْدِر)2( 

�أَْمٍر)4( �َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع �لَْفْجِر)5( ﴾. 

فيا ترى ما �ل�سالم �لذي عناه �لله بقوله تعاىل : ﴿ �َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع �لَْفْجِر ﴾ ؛  

لقد دّون �أ�سحاب كتب �لتفا�سري كلٌّ وفق فكره و�جتهاده ما يعني �أن �ل�سالم ليلة �لقدر هو 

�سالم يبعثه �لله على �ملوؤمنني ،  وهناك من ذكر �أن �ملالئكة تتنّزل بال�سالم ليلتها وت�سافح 

�مل�سلمني ،  وهناك من ينتظر نوًر� �أبي�سًاَ يف �أحالمه ،  وهناك من يقول ر�أيت ليلة �لقدر ،  

وكثري من مثل تلك �لأوهام . 

و�أرى �أّن تلك �لتف�سري�ت جتايف �لو�قع ،  بل وي�ستغلها �آخرون يف قود بع�ص �ل�سباب 

�إىل �لُكفر بالله ،  لأّن �حلروب ل تتوّقف طو�ل �سهر رم�سان مبا فيه من ليلة �لقدر غري 

�ملعلوم حتديد لها ،  �سو�ء �أكانت تلك �حلروب يف �لعر�ق �أو يف زج �ليهود لأهل فل�سطني 

يف غياهب معتقالت دولة �لحتالل )�إ�سر�ئيل( ،  �أو يف �أفغان�ستان �أو يف باك�ستان ،  �أو 

يف �لكو�رث �لتي كانت قد حلَّت بامل�سلمني يف دولة �لبو�سنة و�لهر�سك ،  كما �أن �لكو�رث 

و�مل�سائب ل تتوقف ،  فهذ� ينتحر وذلك يحرتق ،  و�آخر يق�سي نحبه يف �سيارة م�سرعة 

وهناك من ُيَطلِّقها زوجها بال جناية منها  ... وهكذ� . 
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�ل�سالم  باأن  تزعمون  وكيف    ، ..؟؟!!..  �لتفا�سري  تلك  تذكره  �لذي  �ل�سالم  ذلك  فاأين 

للم�سلمني ..؟؟!!.. ،  بينما نر�هم �أكرث من �أُهينو� ..!!.. ،  ول تتوقف �مل�سائب عنهم حتى 

يف �سهر رم�سان مبا فيه من ليلة �لقدر ،  و�أين قبول �لدعاء ليلتها �إذ مل تتوقف �مل�سائب 

على �مل�سلمني منذ عقود ،  رغم دعاء �ل�ساحلني منهم ..؟؟!!..  

 �إّن �ل�سباب �لذين يرتادون تلك �لتفا�سري �عتقاًد� منهم �أنها ل ياأتيها �لباطل ،  �سي�سلُّّون 

رونه يف ليلة �لقدر فاإنهم �سيت�سككون  عن جادة �حلقيقة ،  فحني ل يرون �ل�سالم �لذي يت�سوَّ

�إ�ساللهم ما �سيَّده �لفقهاء من هالت  يف �لن�سو�ص و�لوعود �لقر�آنية ،  ولقد �ساعد يف 

وج�سور �لّتبجيل ملوؤلفات �ل�سلف وجهد �ل�سلف . 

رين لي�ص بحقيقة دينية ل تقبل �خلطاأ �أو �جلدل حولها ،  خا�سة و�أن  �إن تف�سري �ملُف�سِّ

مُّ �لِْكَتاِب 
َكَماٌت ُهنَّ �أُ ْ �لله - تعاىل - يقول : - ﴿ ُهَو �لَِّذَي �أَنَزَل َعَلْيَك �لِْكَتاَب ِمْنُه �آَياٌت حمُّ

ِبُعوَن َما َت�َساَبَه ِمْنُه �ْبِتَغاء �لِْفْتَنِة َو�ْبِتَغاء  ا �لَِّذيَن يف ُقلُوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ مَّ
َو�أَُخُر ُمَت�َساِبَهاٌت َفاأَ

َنا َوَما  ْن ِعنِد َربِّ ا ِبِه ُكلٌّ مِّ ُخوَن يِف �لِْعْلِم يقولوَن �آَمنَّ ��سِ لَّ �لّلُه َو�لرَّ ِويَلُه �إِ َتاأِْويِلِه َوَما َيْعَلُم َتاأْ

ُر �إِلَّ �أُْولُوْ� �لألَْباِب ﴾ ) �آل عمر�ن 7 (  ؛  لحظ �أن هناك وقًفا بني كلمة ﴿ َوَما َيْعَلُم َتاأِْويَلُه  كَّ َيذَّ

ُخوَن يِف �لِْعْلِم ﴾ ،  مبا يعني �أن تاأويل �لقر�آن ل يعلمه �إّل  ��سِ �إِلَّ �لّلُه ﴾ وبني كلمة  ﴿ َو�لرَّ

��سخون يف �لعلم فيقولون �آمنا به ،  وتاأويالتهم جمرد �جتهاد�ت حتتمل �خلطاأ  �لله  �أّما �لرَّ

ُروَن �لقر�آن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد  كما نتو�سم فيها �ل�سو�ب ،  كذلك يقول تعاىل : ﴿ �أََفاَل َيَتَدبَّ

َغرْيِ �لّلِه َلَوَجُدوْ� ِفيِه �ْخِتاَلفًا َكِثرًي� ﴾                                                                     ) �لن�ساء82 ( 

فالتدبر لي�ص حكرً� على �أحد ،  كما �أن ما يتعللون به من علوم تركها �لأقدمون ما هي �إل 

�جتهاد�ت ب�سرية لها ن�سيبها من �خلطاأ . 

،  فهم ف�سرو�  �لله بها من �سلطان  �أنزل  ولقد وجدت �ملف�سرين وقد �تبعو� قو�عد ما 

بل    ، �لآية  فقه  كامل عن  �نحر�ف  ذلك  ، وقد �ساحب  �لنبوي  �لقر�آن يف �سوء �حلديث 

قال  بل   ، �لقر�آن  فقه  على  َنة  �ل�سُّ فقه  تغليب  مبنطق  �لآيات  بع�ص  مرمى  مع  ت�سارب 

َنة يجوز لها �أن تن�سخ �لقر�آن ،  متامًا كما فعل �أحبار �ليهود حني قامو�  جمهورهم باأن �ل�سُّ

باإق�ساء �لتور�ة مبدونات �لتلمود . 

و�لتفا�سري كلها من عند غري �لله ،  ول حتمل �أي حقيقة مطلقة ،  لكن حقيقتها ن�سبية 

�أن  �إذ  �لقر�آن  على  )تف�سري(  كلمة  �ن�سباط  عدم  عن  ف�ساًل  هذ�    ، حولها  �لجتهاد  تقبل 
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ره ،  لكن  �لغام�ص فقط هو �لذي يحتاج لتف�سري ،  و�لقر�آن لي�ص بغام�ص ،  لأن �لله ي�سَّ

�لقر�آن يحتاج للتدبر �لو�عي . 

ويقول تعاىل : ﴿ َهْل َينُظُروَن �إِلَّ َتاأِْويَلُه َيْوَم َياأِْتي َتاأِْويلُُه يقول �لَِّذيَن َن�ُسوُه ِمن َقْبُل 

ا  َفَنْعَمَل َغرْيَ �لَِّذي ُكنَّ ُنَردُّ  �أَْو  َلَنا  َفَي�ْسَفُعوْ�  لََّنا ِمن �ُسَفَعاء  قِّ َفَهل  َنا ِباحْلَ َقْد َجاءْت ُر�ُسُل َربِّ

وَن ﴾                                 ) �لأعر�ف53(  ا َكاُنوْ� َيْفرَتُ لَّ َعْنُهم مَّ ُروْ� �أَنُف�َسُهْم َو�سَ َنْعَمُل َقْد َخ�سِ

  �لأمر �لذي يعني �أن �لتاأويل �حلقيقي �سيكون يوم �لقيامة ،  فال ع�سمة لتاأويل �أحد . 

�لَْفْجِر( ؛  ول يوؤدي  َمْطَلِع  ِهَي َحتَّى  �آية ) �َساَلٌم  �أر�ه منا�سبًا لتف�سري  �إىل ما  وعودة 

حقيقة  على  وقفنا  �إن  فاإننا    ، �لو�قع  ملنطق  جمافاة  فيه  ولي�ص    ، �لله  بكتاب  �لُكفر  �إىل 

�ملعاين و�لأهــد�ف لألــفاظ �لقــر�آن فاإنــنا �سننتهي �إىل حقائق ل ُيدركها �أ�سحاب �لتاأويل 

و�إن    ، بديننا  لقناعتنا  تثبيتا  و�أ�سد    ، لإمياننا  �ساأنا  �أعظم  ذلك  و�سيكون    ، بالعو�طف 

�لتي  �لعامة  �لأُطر  �إىل    ، عليها  درجنا  �لتي  �لجتهادية  و�لأهد�ف  �لأُطر  خارج  خرجنا 

تتنا�سب وجالل وقدر ليلة �لقدر لنتهينا �إىل غري ما و�سل �إليه قد�مى �ملف�سرين عن معنى 

�لآية ،  وهو ما �أخُل�سه للقارئ فيما يلي:-

�لَْفَزُع  َيْحُزُنُهُم  َل   ﴿  -: �ملوؤمنني يومها  �لقيامة وحال  �لله عز وجل  يقول عن يوم  �إن 

�لأكرب  فالفزع  ؛   )�لأنبياء103(   ﴾ ُتوَعُدوَن  ُكنُتْم  �لَِّذي  َيْوُمُكُم  َهَذ�  �مْلاََلِئَكُة  اُهُم  َوَتَتَلقَّ �ْلأَْكرَبُ 

يكون يوم �لقيامة ،  وعلى ذلك فالأمن من �لفزع �لأكرب يكون هو �ل�سالم �حلقيقي �ملطلق . 

 و�ملتدبر لالآية �ل�سابقة كذ� �آية ﴿ �َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع �لَْفْجِر ﴾ ،  �سيقف على وجود 

وعد من �لله باأمن كافة �خلالئق من �لفزع �لأكرب يف ليلة �لقدر �إكر�ًما لليلة �لتي نزل فيها 

�لقر�آن فقال عن �أهم خ�سائ�سها بعد نزول �لقر�آن �أنها: )�َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع �لَْفْجِر( ؛  

ولن تتزلزل �لأر�ص يف ليلة �لقدر ،  وحيث �أخفى �لله ليلة �لقدر ،  فقد �أخفى يوم �لقيامة 

ا ،  فال حتديد لهما ،  فهما من �لغيب �ملطلق �لذي ل يعلمه �إّل �لله ،  يعني ذلك عندي  �أي�سً

اعة .  �أن ليلة �لقدر تكون دوًما �سالًما من رهبة وفزع قيام �ل�سَّ

ودليل �آخر بعدم قيام �ل�ساعة يف ليلة �لقدر ،  و�أنها بهذ� تكون �أمانا لكل �خلالئق ،  

قوله تعاىل : ﴿ �َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع �لَْفْجِر ﴾ ،  فمعنى ذلك �أن �لليلة �ستكون �أمنا و�لنهار 
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�سياأتي بعدها ،  ونحن نعلم �أن يوم �لقيامة ��سمه )�ليوم �لآخر( ،  ونعلم �أن �لله قال عن 

ُهْم َقاِدُروَن َعَلْيَها  َنْت َوَظنَّ �أَْهلَُها �أَنَّ يَّ َى �إَِذ� �أََخَذِت �لأَْر�ُص ُزْخُرَفَها َو�زَّ �لقيامة : ﴿  ...   َحتَّ

ُل �لآَياِت ِلَقْوٍم  ْ َتْغَن ِبالأَْم�ِص َكَذِلَك ُنَف�سِّ يدً� َكاأَن ملَّ �أََتاَها �أَْمُرَنا َلْياًل �أَْو َنَهارً� َفَجَعْلَناَها َح�سِ

�لنا�ص  �لقيامة �ستحدث ليالً عند بع�ص  �أن  ؛  فيعني هذ� وذ�ك    ) )يون�ص24    ﴾ ُروَن  َيَتَفكَّ

ونهار� عند �آخرين ،  �أو لعلها حتدث لياًل �أو نهارً� بتوقيت �أم �لقرى )مكة( . 

َن �لله �خلالئق جميعًا يف ليلة �لقدر   وحيث �أن �لقيامة هي �لفزع �لأكرب ،  وحيث �أمَّ

�إكر�مًا  �أنها لن حتدث  ،  فيعني جميع ذلك   ﴾ �لَْفْجِر  َمْطَلِع  ِهَي َحتَّى  ﴿ �َساَلٌم   : وقال لهم 

لنزول �لقر�آن يف مثل ليلتها . 

�لله فيها على �لأر�ص ومن عليها بنزول  �أنعم  �لتي  �ل�سرف  ليلة  �لقدر هي  ليلة  ولأن 

�لقر�آن فال يخت�ص بها �مل�سلمني فقط ،  �إنا هي ليلة متر على �لكافر و�لكتابي و�لإن�ص 

و�جلن و�حليو�ن و�جلماد ،  لذلك فاإن وعد �لله بالأمن فيها ي�سمل كل �خلالئق . 

�أكرم �لله �خلالئق بالأمن   ولأن يوم �لقيامة يكون يوم فزع �أكرب من �أي فزع ،  فقد 

و�ل�سالم يف ذلك �ليوم من قيام �ل�ساعة ،  وما ي�ساحبها من فزع ،  �إكر�ًما ملن نزل عليهم 

وفيهم ولهم �لقر�آن ،  حتى و�إن مل يوؤمن �لكثريون به حيث يقول تعاىل ب�سورة يو�سف : 

وؤِْمِننَي ﴾  )يو�سف103( ،  فالله خالقنا يعلم �أن �لكثريين  َت مِبُ ا�ِص َوَلْو َحَر�سْ ﴿ َوَما �أَْكرَثُ �لنَّ

لن يوؤمنو� لكنه مع هذ� يوؤمنهم �إكر�مًا منه لهم لأجل تبيان بركة �لقر�آن ،  وملثل ذلك �ليوم 

�لذي نزل فيه �لقر�آن هدى للنا�ص ،  حتى و�إن رف�ص �لبع�ص تلك �لهد�ية ،  فالله ينعم على 

�لكون ِلَيّذكر من �أر�د �لّتذكر ،  باأن �لقر�آن رحمة ، ور�سول �لقر�آن رحمة .  

فبهــذ� �لتـــاأويل �لــذي ل يجــايف �لعــقل �أو �لــو�قع ،  ويتناغم مع حقيقة �ل�سالم عند 

�لله ،  وحــقيــقة بـــاقي �لآيــات بالقر�آن ،  ت�ستقر عقول �ل�سباب ،  ولن جند من ي�سكك يف 

ديــن �لإ�ســالم ،  ويغتــنم فر�ســة من �سنع بع�ص جمتهدينا ت�ساعده لإخر�ج �سبابنا من 

�ملّلة ،  �أو ُت�سبب �هتز�ز �لثقة بفقهائنا . 

ولن جند �خلر�فات و�خلزعبالت �لتي و�كبت تلك �لتفا�سري �لقدمية من �أنا�ص يتمنون 

للدعاء  قبوًل  �آخرين يظنونها  ،  وترى  �أنها نور  يتــاأولونها  ،  ومـــن  �لـــقدر  ليــلة  روؤيــة 

ليلتها ،  وكاأن قبول �لدعاء رهنًا باليوم �أو �لليلة ولي�ص رهنًا بالله و�لإن�سان �لذي يدعو 

�لله ،  و�لله حتما يقبل ،  لكن �لإجابة قد تتاأخر وقد تو�يف �لعبد حاًل . 
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وقد يثور ت�ساوؤل للبع�ص عما �إذ� كان َقدُر �لليلة مرتبًطا بنزول �لقر�آن فيها �أم �أنها ليلة 

مباركة وذ�ت قدر قبل نزول �لقر�آن ..؟؟!!..،  وهو �لأمر �لذي يحتاج منا �لعلم باأن كل ما 

بالكون وما حدث فيه يعلمه �لله علم �إحاطٍة ولي�ص علم ت�سيرٍي ،  فقبل خلق �لنا�ص كان 

َر مو�عيدها ،   �سل و�لكتب �ل�سماوية ،  وَقدَّ َر �أن ُير�سل لهم �لرُّ َر �أن يخلقهم ،  وَقدَّ �لله قد َقدَّ

كل ذلــك دفعــة و�حــدة وبال �أولــويات ول �أ�سبقــيات ،  لأن �أمــر �لله لــي�ص بحــادث بــل هــو 

قدمي ،  وذلك مثل يوم �لقيامة ،  فقد �أتى لكنه مل يجئ لنا ،  ويف ذلك يقول تعاىل : 

ا ُي�ْسِرُكوَن ﴾ ) �لنحل 1 (  ؛  لذلك َفَقَدُر  ﴿ �أََتى �أَْمُر �لّلِه َفاَل َت�ْسَتْعِجلُوُه �ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعمَّ

�لليلة قدمي ،  وقرء�ن �لله قدمي ،  وَقَدر نزوله يف ليلة �لقدر قدمي . 

�إن كرم �لله وقبوله لدعاء �لد�عني وقبوله للو�فدين �لطامعني يف رحمته ل يتوقف   

على ليلة �لقدر ،  بل هو بكل �لليايل و�لأيام مبا فيها من ليلة �لقدر ،  لكن �ملهم �أل يتعلق 

�مل�سلم برتهات عقائد من �سنع نف�سه �أو غريه ،  �أو من منظور �سيق �لأفق ملعاين �آيات 

كتاب �لله ،  ول يظن �مل�سلم �أن �لله قد خ�س�ص �خلري يف �لقر�آن للم�سلمني فقط ،  بل ل 

،  وهو يكرم يف يوم  للنا�ص جميًعا  �لقر�آن هدى  مائدة  �أنزل  �لله  �أن  �مل�سلم  يعلم  �أن  بد 

تنزيله �لنا�ص و�خلالئق جميًعا ،  فذلكم هو �خلري �لعام ،  ف�ساًل عن �خلري �خلا�ص للذين 

�آمنو� وعملو� �ل�ساحلات فاأولئك طوبى لهم وح�سن ماآب ،  وهو ما ل مينع خريية �لتور�ة 

�سبحانه  �لله  لأن    ، �لقدر  بليلة  كان  �لر�سالت  لكافة  �لإنز�ل  باأن  و�أت�سور    ، و�لإجنيل 

وتعاىل قال : ) �إنا �أنزلناه(  ومل يخ�ص �لقر�آن فقط . 

)و( �ملغفرة وقبول �لدعاء ملن يرى ليلة �لقدر :

�أُري ليلة  ملسو هيلع هللا ىلص ،  �أن �لنبي  من موروثات �لأقاويل �لتي ين�سبونها زوًر� للنبي �لهادي 

�لقــدر ،  ثم ن�سيها ،  وذلك رغم قوله تعاىل : ﴿ َوَما �أَْدَر�َك َما َلْيَلُة �لَْقْدِر ﴾ ) �لقدر:2 (  ؛  وذلك 

رغم �أنف ما رو�ه �لبخاري يف �سحيحه بكتاب �سالة �لرت�ويح باحلديث رقم )1096( يف 

باب: ف�سل ليلة �لقدر ،  حيث قال �بن عيينة : ما كان يف �لقر�آن ) ما �أدر�ك ( فقد �أعلمه ،  وما 

اَعِةٱ ُقل  ا�ُص َعِن �ٱل�َسّ قال: ) وما يدريك ( فاإنه مل يعلمه ،  كما يف قوله تعاىل : ﴿ َي�س األَُك �ٱلَنّ

اَعَة َتُكوُن َقِريًبا ﴾  ) �لأحز�ب:63(  ؛  لذلك ل يت�ساوى  ا ِعلُمَها ِعنَد �ٱلَلِّه َوَما ُيدِريَك َلَعَلّ �ٱل�َسّ َ �إَِنّ

معنى )وما �أدر�ك( مع معنى )وما يدريك( ،  �إل عند من ل يعلمون �أ�سول �للغة �لعربية . 
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  ، ملسو هيلع هللا ىلص �سبيحة يوم ع�سرين من رم�سان  �لنبي  �لعتكاف - وخروج  باب  وقوله يف 

�إ�سماعيل : حدثنا  1931 - حــدثني عبد �لله بن منري: �سمع هارون بن  باحلـديث رقم . 

علي بن �ملبارك قــال : حــدثني يحيى بن �أبي كثري قال: �سمعت �أبا �سلمة بن عبد �لرحمن 

قال : �ساألت �أبا �سعيد �خلدري ر�سي �لله عنه ،  قلت: هل �سمعت ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص يذكر ليلة 

�لقدر ..؟؟!!..  قال : نعم ،  �عتكفنا مع ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �لع�سر �لأو�سط من رم�سان ،  قال: 

فخرجنا �سبيحة ع�سرين ،  قال : فخطبنا ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �سبيحة ع�سرين فقال : ) �إين 

�أُريت ليلة �لقدر ،  و�إين ن�سيتها ،  فالتم�سوها يف �لع�سر �لأو�خر يف وتر ،  فاإين ر�أيت �أين 

�أ�سجد يف ماء وطني ،  ومن كان �عتكف مع ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص فلريجع ( .  فرجع �لنا�ص �إىل 

�مل�ســجد ،  وما نرى يف �ل�سماء قزعة ،  قال : فجاءت �سحابة فمطرت ،  و�أقيمت �ل�سالة ،  

ف�سجد ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص يف �لطني و�ملاء ،  حتى ر�أيت �لطني يف �أرنبته وجبهته ،    �نتهى 

كالم �لبخاري . 

 وبالبناء على �حلديث �ل�سابق ،  ولغرت�ر �لنا�ص بالأوهام ،  فهم دومًا ي�سعون لروؤية 

ليلة �لقدر ،  وعلى ذلك فاإنك تري جحافل فكرية تتالطم وت�سعى وتاأمل �أن ترى ليلة �لقدر ،  

بينما ليلة �لقدر لي�ست روؤيا ،  ول �سك �أن ليلة �لقدر تكون بكل عام يف �سهر رم�سان ،  ول 

�سك �أنها متر عليك ،  فلماذ� تكون تو�قًا لأن تر�ها ،  رغم �أنك موجود فيها ..؟؟!!.. ،  �إن ذلك 

منطق �ملاديني ،  �لذين ل يعملون ول على ربهم يتوكلون . 

و�أنه    ، �لنبي  يقوله  �أن  يف  و�ل�سك  �حلديث  على  جلية  مالحظات  من  للعقل  ما  ومع 

�سناعة ب�سرية بال وحي وهو من مد�سو�سات ما د�سه �لنا�ص على �لنبي ،  فاإنني �ساأذكر 

بع�ص �ملاآخذ �ملو�سوعية عليه فيما يلي :

�أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ر�أى ليلة �لقدر ليلة يوم ع�سرين من رم�سان ،  �أو لعله علم موعًد� �آخر 

لها ،  فكيف ياأمر �لنا�ص �أن يلتم�سوها يف وتر �لع�سر �لأو�خر رغم �أنه ر�آها ليلة ع�سرين 

من رم�سان . 

�إن �لنبي هو �أعلم �لنا�ص باأين ومتى نزل عليه ملسو هيلع هللا ىلص �لقر�آن ،  وهو �أحفظ �لنا�ص لذلك 

�لتاريخ ،  فهو ل يحتاج ملعرفة موعد ليلة �لقدر ،  كما �أن موعد ليلة �لقدر �إن كان ت�سريًعا 

ما ن�سيه ر�سول �لله �أبًد� ،  و�إن �ن�سرف �لأمر ملنا�سبة نزول �لقر�آن كله لل�سماء �لدنيا ليلة 

�لقدر - كما تروى بع�ص �لأحاديث -  فاأمر ن�سـيان �لليـلة لي�ص مبهم للم�سلم ،  لأن �لله 

خ�س�ص لقبـول �لدعـاء �ألف �سبب و�سبب . 
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�أن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ر�أى لياًل �أنه ي�سجد يف ماء وطني ،  و�أخرب �لنا�ص �سباًحا بذلك ،  

وهو يقول لهم �أنه �أُن�سيها ،  فما �لذي ن�ساه طاملا �أنه ذكر �سجوده يف ماء وطني ،  وذكر 

�لليلة وهي ليلة ع�سرين من رم�سان ،  �إل �إذ� كان يعني ليلة �أخرى غري ليلة ع�سرين ،  فهل 

كان �لوحي ياأتيه ليعلمه عن موعد ليلة �لقدر ثم ل ياأتيه يف �لليـلة �ملوعودة ..؟؟!!.. ،  �إن 

فكرة عدم �لتذكر ل تلقى قبـوًل لدى من ميعن �لفكر . 

كانت �سالة  �إن  �إل  لها يف �سبيحة يوم ع�سرين يف جماعة  يقام  �لتي  تلك  �أي �سالة 

�لظهر ،  و�سالة �لظهر ل تكون بليل ،  حتى نقول ليلة �لقدر . 

�إن �سجود �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �سباًحا �أو ظهًر� يف ماء وطني ل يعني �أنه ر�أى ليلة �لقدر ،  �أو 

�أُخرب مبوعدها ،  بل �أجده ر�أى ما هو حق من �أن �ل�سماء �ستمطر يف �سباح �ليوم �لتايل 

لتلك �لليلة �لتي كان نائما فيها ،  ثم �أمطرت �ل�سماء بالفعل . 

�ملخالف  �لأمر  وهو  �ملطـر  نزول  حال  و�لطيـن  �ملـاء  يف  �ل�سجود  �لنبي  يتكلف  ملاذ� 

ل�سنته ملسو هيلع هللا ىلص ..؟؟!!.. 

�إن تد�ول �لنا�ص فكرة �أنها ليلة للمغفرة لذلك فهم يبحثون عنها ،  ما هي �إل �سناعة 

�لإن�سـان  �أن يكون  ،  ولي�ص معنى  ،  فاملغفـرة لي�ست �سربة حظ  لالتكال يف ثـوب قدمي 

�ساحًلا �أن يريه �لله ليـلة �لقـدر �لتي يزعمون �أنها تختفي عن �أنا�ص وتظهر لآخرين . 

نعم ليلة �لقـدر خري من �ألف �سهر ،  ونعم هي ليـلة مباركة ،  و�لثو�ب فيها جزيل و�خلري 

عميم ،  ل ي�ستطيع �أحد �أن مياري يف ذلك ،  لكن �أن يرت�سد �مل�سلمون تلك �لليلة كي يعمـلو�  

�أو يت�سدقو� ،  دون باقي ليـايل �لعـام ،  فذلكم من قلة �خلري يف نفو�سهم �ملري�سة . 

 فامل�سلم يعمل ويخاف من �لله �جلليل كل �لأيام ،  مبا يف ذلك ليلة �لقدر ،  ول تتوقف 

مغفرة �لله باقي �أيام �لعام  ،  وعلى �مل�سلم �أن ي�سعى للعمل بالتنزيل دومًا فيجعله حاكًما 

على حياته ،  وهو ي�ستعد دوًما ليوم �لرحيل ،  ذلك �ليوم �لذي قال �لله فيه :

﴿ َيْوَم َل َينَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن )88( �إِلَّ َمْن �أََتى �للََّه ِبَقْلٍب �َسِليٍم)89( ﴾ )�ل�سعر�ء:89-88( 

فاأ�سحاب �لغفلة ممن يت�سيدون ح�سنات �لدنيا لن ت�سعفهم قلوبهم حني يتم �لك�سف 

عن خبيئتها يوم �لقيامة لينك�سف �لزيف �لذي كانو� ميار�سونه مع �لله ،  ومع عباد �لله  

فاأولئك �لذين خلت حياتهم من �لإخال�ص ،  �أو تر�ه قلياًل يف حياتهم ،  فال �سك �سرتجح 

كفة �سيئاتهم على كفة ح�سناتهم يف ميز�ن �لله �حلق  . 
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َمها �لله بنزول �لقر�آن فيها ،  ف�سبب �لعظمة  لكن ليلة �لقدر �لتي هي خري �لليايل عظَّ

�أودية  يف  و�سرحتم  تركتموه  لكنكم   ، �أيديكم  بني  موجود  �لقدر  ليلة  بها  ت�سرفت  �لتي 

�لأوهام تلتم�سون �سنمًا موهومًا ملغفرة لن جتيء ،  �إل ملن وعى وعقل ،  و��ستغنى عن 

خر�فات موروثة من ما�ٍص �للُه �أعلُم بحقيقته ،  بينما بني �أيدينا ما كان �ل�سبب يف عظمة 

ليلة �لقدر ،  �لقر�آن �لكرمي ،  لكننا عنه غافلون . 

فالقر�آن �لعظيم نزل لالإن�سان ومل ينزل لأجل ليلة ،  �أو يوم ،  فامل�ستهدف هو �لإن�سان 

ليكون �أ�سرف و�أعظم من ليلة �لقدر ،  لكن �ل�سيطان �سنع لنا �سو�مع من خيبة ل ننفك 

عنها ،  بل وقمنا بتقدي�سها لأن طباعنا ُجبلت على تقدي�ص مري�ث �لأقدمني ،  وذم �أي بحث 

�أو �إبد�ع للمحدثني . 

ومن �لأدلة على �أن �لإن�سان هو �مل�ستهدف ،  و�أن حرمته �أعظم من قد�سية �ملقد�سات ،  ما 

قاله �بن عمر عن �لكعبة ،  حيث قال فيما رو�ه �لرتمذي : ) نظر �بن عمر يوًما �إىل �لبيت 

�أو �إىل �لكعبة فقال : ما �أعظمك و�أعظم حرمتك ،  و�ملوؤمن �أعظم حرمة عند �لله منك ( ،  وقد 

روي عن �أبي برزة �لأ�سلمي عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص نحو هذ� . 

فمن �أر�د �أن ي�ستب�سر باملغفرة وبدخول �جلنة فليعمد ليعرف �أن قيمة عمل �لإن�سان يف 

�لآخرة هو مبا يفعله من �أعمال �ل�ساحلات ،  �سو�ء �أكانت بليلة �لقدر �أم بغريها ،  فالوزن 

للبذل باإخال�ص ولي�ص مليز�ن �آخر قيمة ،  و�لله تعاىل يقول ب�سورة �ل�سورى : 

اِت  احِلَ ا َك�َسُبو� َوُهَو َو�ِقٌع ِبِهْم َو�لَِّذيَن �آَمُنو� َوَعِملُو� �ل�سَّ امِلِنَي ُم�ْسِفِقنَي مِمَّ ﴿ َتَرى �لظَّ

ُر  ُل �لَكِبرُي)22( َذِلَك �لَِّذي ُيَب�سِّ ِهْم َذِلَك ُهَو �لَْف�سْ ا َي�َساُءوَن ِعنَد َربِّ اِت َلُهم مَّ نَّ اِت �جْلَ يِف َرْو�سَ

َة يِف �لُْقْرَبى  اِت ُقل لَّ �أَ�ْساأَلُُكْم َعَلْيِه �أَْجرً� �إِلَّ �مْلََودَّ احِلَ �للَُّه ِعَباَدُه �لَِّذيَن �آَمُنو� َوَعِملُو� �ل�سَّ

ِزْد َلُه ِفيَها ُح�ْسنًا �إِنَّ �للََّه َغُفوٌر �َسُكوٌر)23( ﴾ .  ْف َح�َسَنًة نَّ َوَمن َيْقرَتِ

اِعَفُه َلُه َوَلُه  ويقول تعاىل ب�سورة �حلديد : ﴿ َمن َذ� �لَِّذي ُيْقِر�ُص �للََّه َقْر�سًا َح�َسنًا َفُي�سَ

اِنِهم ُب�ْسَر�ُكُم  مْيَ
�أَْجٌر َكِرمٌي)11( َيْوَم َتَرى �مْلُوؤِْمِننَي َو�مْلُوؤِْمَناِت َي�ْسَعى ُنوُرُهم َبنْيَ �أَْيِديِهْم َوِباأَ

ِتَها �ْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو �لَْفْوُز �لَْعِظيُم )12( ﴾ .  ِري ِمن حَتْ اٌت جَتْ �لَْيْوَم َجنَّ
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فامل�سلم �حلق ي�ستب�سر باأن يجعـله �للــه مـــن �أهل �لدعــوة �إليه �سبحانه ،  وي�ستب�سر 

حني يقر�أ �لقــر�آن )�لتــــوبة 124( ،  وي�ستبـــ�سر حيــن يلقى �للــه �سهــيًد� وياأمل ذلك ب�ســــدق 

)�آل عمر�ن 169-171( ،  وي�ستبــ�سر حيـــن يــوفـــقه �لله لالإنفاق يف �سبيله )�حلديد 11-

12( ،  وي�ستب�سر بنزول �ملطر )�لأعر�ف57(  ...   �إىل �آخر ما ورد بكتاب �لله . 

َنة �لنبوية تكون �لروؤية �ل�ساحلة ب�سرى للموؤمن ،  فهي كما �أخرب �لر�سول   ومن �ل�سُّ

ة ،  لكن ل تكون �لب�سرى برتهات ول بتعلق �لع�ساة  �أنها جزء من �أربعني جزًء� من �لنبوَّ

بالأماكن و�لأزمان ،  فاإن ذلك هو �لوهم . 

وليلة �لقدر للعمل ولي�ست للروؤيا ب�سربة حظ لعا�ٍص ،  فال تكاد ترى �أهل �لإخال�ص 

لديهم معتقد روؤية ليلة �لقدر ،  لكن ذلك نهج �أهل �لأوهام .  

)ز( ل �سريعة جُتيز برت �ليد عقوبًة لل�سرقة . 

و�ل�ســريعـــة    ، �لإ�ســالمي  �لفــقه  يف  متخ�ســ�ص  باأين  �أذكــر  �أن  �أود  فــاإين  بالبــد�ية 

�لإ�سالمية ،  لكنني متخ�س�ص ل يتاجر بدينه ول يتقا�سى عنه ماًل . 

- فالتخ�س�ص در��سة ولي�ص �سهادة . 

- و�لفقه يحتاج لإدر�ك قبل �أن يحتاج �إىل �لعلم . 

- ومن غيــر �ملت�ســور �أن ي�ســيف �إلــيك �أي معهد علمي �إدر�كا ،  لكنه ي�سيف علمًا  ...  

فالإدر�ك مّنة من �لله . 

اِرَقُة  َو�ل�سَّ اِرُق  َو�ل�سَّ  ﴿  : تعاىل  يقول   : يلي  فيما  وذلك  �ل�سرقة  حد  بدر��سة  ولنبد�أ 

َن �لّلِه َو�لّله َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾                      )�ملائدة38 (   ا َك�َسَبا َنَكاًل مِّ َفاْقَطُعوْ� �أَْيِدَيُهَما َجَز�ء مِبَ

1 ـ  �إن �لآية تتحدث عن �ل�ّسارق بت�سديد حرف �ل�سني  ... وتتكلم عن �ل�سارقة بت�سديد 

عنهما  ��ستهر  �مر�أة  �أو  رجل  �أي   ) فاعل  �إ�سم   ( لغويا  يعني  ما  وهو  �أي�سًا  �ل�سني  حرف 

�ل�سرقة �أي تكررت منهما  ...  فلي�ست كل �سرقة تعني ما يفهمه �لفقهاء من مفهوم �لبرت . 

2ـ   لقد ف�سر �لفقهاء �لقطع على �أنه برت ،  وبرت �ليد هو تطبيق فقهي ل ينتمي بحال 

لإدر�ك �سوي ،  �إنا هو �إدر�ك �سيطاين ملعاين ومر�مي �آيات كتاب �لله ،  فلو �أر�د �لله 

�لبرت لذكره ،  كما ذكره يف �سورة �لكوثر قائاًل : ) �إن �سانئك هو �لأبرت ( ،  فالبرت يعني 

�لف�سل ،  لكن �لقطع يعني بقاء �لأمر على حاله مع وجود حالة من �لتباعد . 
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 لكن كم �رتكب �لفقهاء جنايات بفهمهم �خلاطئ على مر �لع�سور .  ولنبد�أ ب�سرح �لأمر . 

 فالقر�آن يقول : ) تبت يد� �أبي لهب وتب ( فدل هذ� على �أن �لله يتكلم عن كلتا يدي �أبي 

لهب ،  ولي�ست يدً� و�حدة . 

،  وكلتا يدي  �ل�سارق  فاإنه يتكلم عن كلتا يدي   ) �أيديهما  ) فاقطعو�  �لله  فحني يقول 

�ل�سارقة ،  يعني كل �لأيادي ولي�ست يدً� و�حدة لكل منهما ،  لأنه �إن �أر�د يدً� و�حدة لكل 

من �ل�سارق و�ل�سارقة لقال ) يديهما ( ،  لكن لأنه قال ) �أيديهما ( فهو يعني 4 �أياٍد . 

وحيث �أن فقه �لفقهاء �أن يبرتو� يدً� و�حدة لذلك فهم ل يطبقون �لن�ص �لقر�آين ،  كما 

ل يفوتني �أن �أذكر باأنه ل برت ول قطع مبعنى �جلرح كعقوبة تعنيها تلك �لآية . 

لذلك فالأمر يعني �أوًل �أن نكّف �أيديهما �لأربعة ) لل�سارق و�ل�سارقة ( عن �ل�سرقة ،   وذلك 

بحب�سهما �أو تعليمهما حرفة ،  لأن �لقطع يعني �ملنع �أو ما �سابه ذلك  ...  ودليل �آخر يدل على �أن 

وَن َعْهَد �لّلِه ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن  �لقطع مبعنى �ملنع حيث يقول تعاىل : ﴿ َو�لَِّذيَن َينُق�سُ

�ِر ﴾ ) �لرعد25 (    ُدوَن يِف �لأَْر�ِص �أُْوَلِئَك َلُهُم �للَّْعَنُة َوَلُهْم �ُسوُء �لدَّ َل َوُيْف�سِ َما �أََمَر �لّلُه ِبِه �أَن ُيو�سَ

 فهذ� يعني منع و�سل ما �أمر �لله به �أن يو�سل ،  ل �أن يبرت ما �أمر �لله به �أن يو�سل ،  

ول �إحد�ث جرح به .  

؛  يعني  �لأنبياء93(    (  ﴾ َر�ِجُعوَن  �إَِلْيَنا  ُكلٌّ  َبْيَنُهْم  �أَْمَرُهم  ُعو�  َوَتَقطَّ  ﴿  : ويقول تعاىل 

وتفرقو� �أمرهم ،  فالقطع هو �لتفريق و�ملنع ،  مبا يعني �أن كل �لدلئل �لقر�آنية توؤكد �أن 

�لقطع هو �ملنع و�لإبعاد ،  ولي�ص �لبرت ول �جلرح . 

�أما �أنهم يقولون بالبرت فهذ� �أي�سًا خمالف �سو�ء �أكانت يدً� و�حدة �أو كلتا يدي �ل�سارق 

�أو �ل�سارقة ،  لأن �لقطع يعني عالوة على �ملفهوم �لأ�سلي �ل�سابق ذكره ،  هو �إحد�ث جرح 

قطعي بباطن �ليد ،  وذلك لقوله تعــاىل ب�ســورة يــو�سف : ) فقطعن �أيديهن ( فمعناها �أن 

كل �مر�أة �أحدثت ُجرحا بيدها ،  ومن غري �مل�ست�ساغ �أن نفهم �أن �لن�ساء برتن �أياديهن . 

بالقر�آن  ورد  �لتفريق  �أو  �لبرت  �أو  �جلرح  مبعنى  �لقطع  �أن  بالبيان  جدير  هو  ومما 

ت�سديد حلرف  �أبدً� بغري  �لبرت و�جلرح  يرد  ،  ومل  �أمره  غالب  �لطاء يف  بت�سديد حرف 

�لطاء  ،  ولقد ورد حرف �لطاء  يف �آية حد �ل�سرقة غري م�سدد مبا يعني �أنه لي�ص جرحًا ول 

برتً� .  . وللبيان عن �لتقطيع مبعنى �جلرح �أو �لبرت ولبد �أن يكون حرف �لطاء م�سدد  

لذلك فتدبر �لآيات �لتالية :
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َع �أَْمَعاءُهْم ﴾            )حممد15(  • اِر َو�ُسُقو� َماء َحِميمًا َفَقطَّ ﴿ ... َكَمْن ُهَو َخاِلٌد يِف �لنَّ

ُكْم �أَْجَمِعنَي ﴾ )�لأعر�ف124(  ...  • لَِّبنَّ ْن ِخاَلٍف ُثمَّ لأُ�سَ َعنَّ �أَْيِدَيُكْم َو�أَْرُجَلُكم مِّ  ﴿ لأَُقطِّ

قالها فرعون . 

�إِلَّ  • َهـَذ�  �إِْن  َهـَذ� َب�َسرً�  َما  ِلّلِه  َوُقْلَن َحا�َص  �أَْيِدَيُهنَّ  ْعَن  َنُه َوَقطَّ �أَْكرَبْ َر�أَْيَنُه  ا  َفَلمَّ  ...﴿

َمَلٌك َكِرمٌي ﴾                                                                           )يو�سف31(    

وعن �لتقطيع بت�سديد �لطاء بغري معنى �لبرت و�جلرح  يقول تعاىل :   •

َوَبَلْوَناُهْم . 1 َذِلَك  ُدوَن  َوِمْنُهْم  وَن  احِلُ �ل�سَّ ْنُهُم  مِّ �أُمَمًا  �لأَْر�ِص  يِف  ْعَناُهْم  َوَقطَّ  ﴿  

َئاِت َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن ﴾                                            ) �لأعر�ف168 (   يِّ �َسَناِت َو�ل�سَّ ِباحْلَ

َعِليٌم . 2 َو�لّلُه  ُقلُوُبُهْم  َع  َتَقطَّ �أَن  �إِلَّ  ُقلُوِبِهْم  يِف  ِريَبًة  َبَنْوْ�  �لَِّذي  ُبْنَياُنُهُم  َيـَز�ُل  َل   ﴿  

َحِكيٌم ﴾                                                                                                     ) �لتوبة110 ( 

ُعو� �أَْمَرُهم َبْيَنُهْم ُكلٌّ �إَِلْيَنا َر�ِجُعوَن ﴾                                        ) �لأنبياء93( . 3 ﴿ َوَتَقطَّ

ا َلَدْيِهْم َفِرُحوَن ﴾              ) �ملوؤمنون53( . 4 ُعو� �أَْمَرُهم َبْيَنُهْم ُزُبرً� ُكلُّ ِحْزٍب مِبَ ﴿ َفَتَقطَّ

ُعو� �أَْرَحاَمُكْم  ﴾          ) حممد22( . 5 ُدو� يِف �ْلأَْر�ِص َوُتَقطِّ ﴿ َفَهْل َع�َسْيُتْم �إِن َتَولَّْيُتْم �أَن ُتْف�سِ

وعن �لقطع بغري ت�سديد حلرف �لطاء بغري وجود  جرح ول برت .  •

َل . ١ وَن َعْهَد �للَِّه ِمــــن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َمــــا �أََمــــَر �للَُّه ِبِه �أَن ُيو�سَ ﴿ �لَِّذيَن َينُق�سُ

ُروَن ﴾                                       ) �لبقرة27 ( ا�سِ ُدوَن يِف �لأَْر�ِص �أُوَلـِئَك ُهُم �خْلَ َوُيْف�سِ

ِغرَيًة َوَل َكِبرَيًة َوَل َيْقَطُعوَن َو�ِديًا �إِلَّ ُكِتَب َلُهْم ِلَيْجِزَيُهُم �لّلُه . ٢ ﴿ َوَل ُينِفُقوَن َنَفَقًة �سَ

�أَْح�َسَن َما َكاُنوْ� َيْعَملُوَن ﴾                                                                        )�لتوبة121(

َل . 3 �أََمَر �لّلُه ِبِه �أَن ُيو�سَ وَن َعْهَد �لّلِه ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما  ﴿ َو�لَِّذيَن َينُق�سُ

�ِر ﴾                      )�لرعد25(   ُدوَن يِف �لأَْر�ِص �أُْوَلِئَك َلُهُم �للَّْعَنُة َوَلُهْم �ُسوُء �لدَّ َوُيْف�سِ
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َماء . 4 ْنَيا َو�ْلآِخَرِة َفْلَيْمُدْد ِب�َسَبٍب �إِىَل �ل�سَّ َرُه �للَُّه يِف �لدُّ  ﴿ َمن َكاَن َيُظنُّ �أَن لَّن َين�سُ

ُثمَّ ِلَيْقَطْع َفْلَينُظْر َهْل ُيْذِهَبَّ َكْيُدُه َما َيِغيُظ ﴾                                                ) �حلج15( 

فكلمة )فاقطعو�( �لو�ردة باآية �ل�سرقة  �إنا هي  مدونة بغري ت�سديد حلرف �لطاء لذلك 

فهي ل حتمل �أبدً� �أي معنى للجرح ول �لبرت . 

ونكتفي بهذ� �لقدر لإثبات بدعة �لبرت حني يدلل �لقر�آن بكلمة قطع .  •

فالأمر �لأول : �أننى ل �أتناول �ملجاز بالقر�آن ،  �إنا �أتناول حقيقة �لن�ص وحرفية 

�ملعنى ول يجب �إق�ساء �أدلتي لنقول باملجاز و�حلديث �لفالين قال كذ� . 

فاملر�أة �مل�سماة )فاطمة( �لتي �أمر بها �سيدنا �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص لتقطع  يدها كانت قبل نزول 

�سورة �ملائدة ،  وهي �سورة مدنية ،  وكان �لنبي ينفذ �سرع من قبلنا فيما ل يوجد ن�ص 

عليه من �لقر�آن ،  لأنه كما تعلم باأن �لقر�آن نزل ُمَنّجًما �أي على فرت�ت ودفعات  . 

�لأمر �لثاين :  ما �لعمل فيما �إن تبني بعد �لبرت �أن �لل�ص بريء ..؟؟!!.. ،  من �سيعيد 

�إليه كفه �ملف�سول ..؟؟!!.. ،  وماذ� لو برتت يد عامل يف م�سنعه كيف �سيربئ نف�سه من 

مظنَّة �أنه �سارق عند من ل يعرفه .  . 

�لأمر �لثالث :  مل يوقف �سيدنا عمــر حــد �ل�سرقة ) �ل�سجن ( ،  كما زعم بذلك من 

زعم ،  �إنا نفذ مقت�سيات حد �ل�سرقة ،  لأنه ل يجوز تنفيذ �حلد على جوعان حمتاج ول 

معتوه ...  �إلخ ،  كما �أنه ل يحق لأحد وقف حد من حدود �لله . 

�لأمر �لر�بع :  �إننا بعقوبة �لبرت ننع �لل�ص عن �ل�سالة بل عن �لتوبة ،  ونقيم 

حمفاًل مل�سارين حوله ،  فمن ذ� �لذي �سيتزوج �بنة �لل�ص ..؟؟!!..   ،  ومن �لذي �سيقبل �أن 

يعمل عنده �بن �لل�ص ..؟؟!!..   ،  وغري ذلك من �مل�ساعفات كثري . 

�لأمر �خلام�ض :  يقول تعاىل بالآية �لتي تلي �لقطع مبا�سرة ﴿ َفَمن َتاَب ِمن َبْعِد 

ِحيٌم)39( ﴾ .  نَّ �لّلَه َغُفوٌر رَّ َلَح َفاإِنَّ �لّلَه َيُتوُب َعَلْيِه �إِ ُظْلِمِه َو�أَ�سْ

 فكيف بالله �سيتوب على من تقطع يده ويتم تعرية �سرفه بني �لنا�ص ،  وكيف �سيكون 

وقتها �لله غفورً� رحيمًا به ،  �أين �لرحمة فيمن مت �حلكم عليه ببرت يده فيظل عاجزً� طو�ل 

حياته حتى و�إن تاب ،  وقد يذهب بع�ص �ملجادلني باأنها مغفرة ورحمة بالآخرة ،  فل�ست 

�أدري من �أين جعلوها رحمة لالآخرة فقط ..؟؟!!.. 
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ويتعلل �لقائلون بالبرت باأن �لله تعاىل قال : )جز�ءً� مبا ك�سبا نكاًل من �لله(  فهم يعنون 

)ك�سبا(  )نكاًل( وردت بعد فعل  �أن كلمة  فهمنا  �إن  لكن    ، بالقر�آن  بال�سارق و�رد  �لتنكيل  �أن 

ولي�ص بعد فعل )فاقطعو�( لعلمنا �أن �لنكال يخ�ص ما ك�سبه �لل�ص نكاًل عن �أمر �ل�سريعة �لتي 

ل بعباده  و�سعها �لله ،  ول يخ�ص �لتنكيل بال�سارق �لذي ينتظر �لله منه �لتوبة ،  فالله ل ُيَنكِّ

يف �لدنيا �أبدً� ،  وخا�سة �إن كان ي�ستحثهم على �لتوبة يف �لآية �لتي تليها مبا�سرة .  . 

6401( حدثنا عمر بن   ( �لبخاري يف �سحيحه باب �حلدود باحلديث رقم   ويروي 

حف�ص  ... عن �أبي هريرة عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : لعن �لله �ل�سارق ي�سرق �لبي�سة فتقطع يده  

وي�سرق �حلبل فتقطع يده . 

بينما ب�سرح �سحيح �لبخاري مدون �حلديث �لتايل:) لي�ص على خائن ول خمتل�ص ول 

منتهب قطع ( . . . رو�ه �لزبري عن جابر ، ورفعه و�سرح بن جريج يف رو�ية �لن�سائي . 

  ، �لأقدمني  فقه  من  عقولهم  تخربت  �لذين  �لفقهاء  لكل  �أهديهما  �ل�سابقني  فاحلديثني 

َنة �لقولية .   وهم يتخذون �أحكامًا من مد�سو�سات �ل�سُّ

فهل يا ترى �سنبرت �ليد ل�سرقة بي�سة �أو حبل ول نبرت يد خمتل�ص ..؟؟!!.. 

 �أتكون هذه �سوية فكرية ..؟؟!!..  

 �أميكن �أن ت�سدقو� باأن ر�سولكم يت�سامح يف �لختال�ص بينما يبرت ل�سرقة بي�سة  ..؟؟!!..   �أميكن �أن 

ن�ستخل�ص �لأحكام مما تقولون عنه �ُسّنة نبوية قولية �سحيحة بينما هي حتمل �لأمر ونقي�سه ..؟؟!!..

ومن هو ذلك �ل�سحابي �لذي برتت يده ..؟؟!!..  

�أرى باأن �لبينة على من �دعى ...  �أو تر�هم يظنون باأنه حكم مل يتم تنفيذه يف �مل�سلمني .  

لذلك فمن كل �لأوجه كلمة �لقطع ل تعني �أبدً� �لبرت ،  لذلك وجب جتديد �لفقه وتعليم 

،  وقد يكون ذلك �لفهم  جهالء �لقوم �لذين يطالبون بتطبيق �ل�سريعة وهم ل يفهمونها 

م�ست�ساغًا بع�سور كانت �ملد�رك �لعقلية �أقل مما هي عليه �لآن لذلك يجب �أن نتعامل مع 

�لن�ص بعقل و�إمكانيات �ليوم . 

ول يجوز �لحتجاج بكتب �لرت�ث �لتي ورد بها ذلك �لبرت �مل�سّوه لدللت �آيات �لله ،  

�إذ �أن �لرت�ث مل يتعر�ص لأي غربلة كالتي تعر�ص لها �حلديث �لنبوي ،  ومع ذلك ل نز�ل 

جند باحلديث �لنبوي مد�سو�سات �إىل يومنا هذ�  ... فكيف نعتمد على كتب �لرت�ث �لتي مل 

تنل من �لتمحي�ص ما ناله �حلديث �لنبوي ومع هذ� فالزلنا جند �لعو�ر باحلديث �لنبوي . 
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و�لبرت كان من �سر�ئع �ليهود ،  ومت ن�سخه بالقر�آن على �لنحو �لذي �أ�سلفنا لكن فقه 

علينا  خرج  فقد  �لثبوت  ظنية  �ملرويات  مع  �لهالك  �أودية  يف  �رمتى  وقد  �لقدمي  �لع�سر 

بالبرت و�أل�سقه بالإ�سالم ،  بينما �لإ�سالم منه بر�ء . 

�أمور  ،  فهذه كلها  �أو بو�سعها بالزيت �ملغلي  لليد �ملبتورة بالنار   فال برت ول ح�سم 

كانت على عهد �أمم قبلنا و�ختلط �لأمر على فقهاء �لأمة فت�سوروها من �لإ�سالم ،  دون 

قبل  نبينا  عن  قد �سدر  كان  �إن  ،  وعما  توقيته  �لنبوي ول  منا�سبة �حلديث  يعلمو�  �أن 

نزول �سورة �ملائدة �لتي تقول باملنع ول تقول بالبرت �أم بعدها ... متامًا كما فعلو� مع ما 

ي�سمونه حد �لرجم . 

�لله  �أقول به لكنه تدبر كتاب  �لذي  �لفقهي  وقد يتعجب �ملتعجبون من هذ� �لتخريج 

تعجبو�  ول    ، عليها  ديننا  بت�سييد  قمنا  ظنية  مبرويات  فقهه  و��ستبدلنا  �أهملناه  �لذي 

كوين ل�ست �أزهريًا �أمل يكن �سيدنا د�وود حكيمًا ،  ومع هذ� فقد جعل �لله من �بنه �سليمان 

وهو طفل �سغري �أن يف�سل يف م�ساألة كان قد ف�سل فيها �سيدنا د�وود بحكمته ب�سورة �أقل 

�إدر�كًا من �بنه ،  ويف ذلك يقول تعاىل :

ْحَن  ُي�َسبِّ َباَل  �جْلِ َد�ُووَد  َمَع  ْرَنا  َو�َسخَّ َوِعلْمًا  ُحْكمًا  �آَتْيَنا  َوُكاّلً  �ُسَلْيَماَن  ْمَناَها  َفَفهَّ  ﴿  

ا َفاِعِلنَي ﴾                                                                                           ) �لأنبياء79 (   رْيَ َوُكنَّ َو�لطَّ

فكان �سليمان على �سغر �سنه �أفهم من �أبيه على كرب �سنه وحكمته ،  لذلك فليعترب من 

يريد �لعتبار ،  �إن كان هناك �أحر�رً� غري مكبلني حتت وطاأة عمامة ،  �أو كانت هناك عقول 

مل يتم تاأجريها بعد لفقهاء ما كانو� يدركون �للغة ول مر�مي �لآيات وكانو� يف�سرون �لقر�آن 

مبعلوماتهم عن مرويات وجدوها وقالو� عنها �سنة نبوية �أل�سقوها زورً� بالنبي . 

)ح( ل ق�سا�ض للجروح و�لأع�ساء بالإ�سالم  :

باأن  ،  وت�سورهم  �لله  �أن تتدبر كتاب  ،  وعزوف �لأجيال  كنتيجة ملا نتو�رثه من فقه 

�لأئمة �لأربعة هم �سقف �لعلم ،  مما �أوقف �لجتهاد ،  بل وجدت �أهل بلدي ينقمون على كل 

جمتهد ،  وكاأنهم يحكمون �سلفًا على ف�سل وبطالن �أي �جتهاد ،  لكن ذلك ل مينع من �أخل�سو� 

لدين �لله �أن يجاهدو� ويجتهدو� ،  لذلك جتد كثريً� منا من يت�سور وجود ق�سا�ص يف 

�جلروح و�لأع�ساء عماًل بقوله تعاىل ب�سورة �ملائدة : 
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ْف�ِص َو�لَْعنْيَ ِبالَْعنْيِ َو�لأَنَف ِبالأَنِف َو�لأُُذَن ِبالأُُذِن  ْف�َص ِبالنَّ ﴿ َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها �أَنَّ �لنَّ

ا �أنَزَل �لّلُه  ْ َيْحُكم مِبَ اَرٌة لَُّه َوَمن ملَّ َق ِبِه َفُهَو َكفَّ دَّ ا�ٌص َفَمن َت�سَ ُروَح ِق�سَ نِّ َو�جْلُ نَّ ِبال�سِّ َو�ل�سِّ

امِلُوَن)45(  ﴾ َفاأُْوَلـِئَك ُهُم �لظَّ

 وهذ� ما عليه فقه �لأئمة بكل �أ�سى و�أ�سف ،  فكانو� يربدون من �سن من ك�سر �سن �أخيه 

بذ�ت �لقدر �لذي ك�سره ،  وغري ذلك من قطع �لأع�ساء وغريها ظنًا منهم باأنه ق�سا�ص ،  و�أن ما 

يقومون به �سريعة �إ�سالمية ،  حتى �أ�ساعو� �سمعة دين �لإ�سالم ولطخوه باأوحال لي�ست منه . 

�إل  �سيء  بكل  �لق�سا�ص  يرون  كانو�  �أنهم  عدًل  ت�سورونها  �لتي  طقو�سهم  بني  ومن 

�لل�سان و�لق�سيب باعتبار �أنهما يتمدد�ن وقد ل يعلم مقد�ر �لقطع حني يتم �لق�سا�ص �إن 

كان �لمتد�د هنا مثل �لمتـد�د هناك �أم ل ،  وكانو� يت�سورون هذ� هو عني �لعـدل . 

�ملختار  لتعليل  �لختيار  فبكتاب  بالأزهر  تدري�سه  يتم  ما  فهذ�  �آكدين  نكون  وحتى   

باملذهب �حلنفي )كتاب �جلنايات �سفحة 419( حيث ورد به ما يلي :

 ول ق�سا�ص يف �لل�سان ول يف �لّذَكر �إل �أن تقطع �حل�سفة . 

ن ،  فاإن قلع ُيقلع ،  و�إن ك�سر يربد بقدره .   ول ق�سا�ص يف عظم �إل �ل�سِّ

 ول يجري �لق�سا�ص يف �لأطـر�ف �إل بني م�ستوى �لدية �إذ� قطعت من �ملف�سل ومتاثلت . 

ول ق�سا�ص يف �لعني �إل �أن يذهب �سوءها وهي قائمة باأن يو�سع على وجهه قطن 

رطب وتقابل عينه باملر�آة �ملحماة حتى يذهب �سوءها . 

وبكتاب �لإقناع يف �لفقه �ل�سافعي للماوردي جتد بباب �لق�سا�ص يف �لأطر�ف ما يلي: 

)توؤخذ �ليد باليد و�لرجل بالرجل ول توؤخذ مينى بي�سرى ،  ول �سليمة ب�سالء ،  وتوؤخذ 

توؤخذ  ،  ول  كانت عور�ء  و�إن  بالعني  �لعني  ،  وتوؤخذ  �لر�سغ  بالع�سماء معوجة  �لتامة 

ب�سرية بعمياء ،  ويوؤخذ �لأنف بالأنف و�إن كان يف �أحدهما خ�سم ،  و�لأذن بالأذن و�إن 

مينى  توؤخذ  ول    ، مكانها  مثل  كان  �إذ�  بال�سن  �ل�سن  وتوؤخذ    ، �سمم  �إحد�هما  يف  كان 

بي�سرى ول عليا ب�سفلى ،  ول �سن من ثغر ب�سن من مل يثغر ،  وكل طرف �أخذ من مف�سل 

ففيه �لق�سا�ص ،  ول ق�سا�ص يف �سيء من �ل�سجاج �إل يف �ملو�سحة وهي �لتي تو�سح 

عن �لعظم ،  و�إذ� قطع �أ�سبعه فتاآكلت منها لكفه حتى ذهبت مل يقت�ص فيها �إل من �لأ�سبع  

و�أخذ �لباقي من دية �لكف ( . 

 فهل نقيم �سريعة نكرث بها من �سو�د �لعاهات ،  �أيكون هذ� فهمنا لكتاب ربنا..؟؟!!..
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�إن هذ� �لفقه يجعل منا يومًا �أمة من �أ�سحاب �لعاهات ،  وهو حكم َرَفَعُه �لله تخفيفًا 

ْر �أبًد� ملا فهمه �لفقهاء وت�سوروه �سريعة ،  بل  على �لب�سرية �ملتح�سرة ،  فالقر�آن مل ُي�سِ

لقد ن�سخه �لله متامًا بنزول �سريعة �سيدنا حممد ،  وباملنا�سبة فهذ� هو �لن�سخ �لذي عناه 

�لقر�آن ،  يعني ن�سخ �سريعة �ليهود ب�سريعة �لقر�آن ؛  و�إين لأتعجب من �لفقهاء يقولون 

بالن�سخ ول يرت�سون �لن�سخ �إل د�خل �لقر�آن فيقومون باإلغاء �آيات حل�ساب �أخرى ،  بينما 

�إذ� ما بنّي �لله لهم ن�سخه لل�سر�ئع فال يعتربون لبيانه �سبحانه وتعاىل . 

ومن يتدبر ويتمعن ف�سيجد باأن هذ� �حلكم ) �لق�سا�ص يف �جلروح و�لأع�ساء( يف 

�لتور�ة فقط لقوله تعاىل : ) وكتبنا عليهم فيها  ...  ( ،  فهذ� هو ما كتبه �لله عليهم ،  ومل 

يكتبه علينا ،  وكان ذلك بكتابهم ولي�ص بكتابنا . 

و�ل�سن   ، بالعني  �لعني  باأن  يقولون يف كالمهم  �ل�سعبي وهم  �لتدين  �أهل  بينما جتد 

بال�سن ، وهم ل يدرون باأنهم يتكلمون با�سم �لتور�ة ،  ولي�ص با�سم �لقر�آن . 

�أن ذكر �سريعة مو�سى بالتور�ة ،  ذكر �سريعة   ومن يقر�أ �سورة �ملائدة يجد باأن �لله بعد 

قًا  دِّ قِّ ُم�سَ َنا �إَِلْيَك �لِْكَتاَب ِباحْلَ
عي�سى بالإجنيل ،  ثم تناول �سريعة حممد بالقر�آن قائاًل : ﴿ َو�أَنَزلْ

ا َجاءَك  ِبْع �أَْهَو�ءُهْم َعمَّ ا �أَنَزَل �لّلُه َوَل َتتَّ َا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن �لِْكَتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحُكم َبْيَنُهم مِبَ ملِّ

ًة َو�ِحَدًة َوَلـِكن لَِّيْبلَُوُكْم يِف َما  مَّ
َعَلُكْم �أُ ْرَعًة َوِمْنَهاجًا َوَلْو �َساء �لّلُه جَلَ قِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم �سِ ِمَن �حْلَ

ا ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن ﴾ ) �ملائدة48 ( ُئُكم مِبَ �ِت �إِىَل �لله َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َفُيَنبِّ �آَتاُكم َفا�ْسَتِبُقو� �خَلرْيَ

ْرَعًة َوِمْنَهاًجا ﴾  تعني �أن �سريعتهم غري �سريعتنا  فقوله تعاىل : ﴿ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم �سِ

�إله �إل �لله ،  و�لعمل �ل�سالح ،  و�لإميان  و�إن كانت �لعقيدة و�حدة ل تتغري ،  وهي ل 

بالبعث ،  فهذه �لثالثة قو��سم م�سرتكة بكل �لر�سالت وهي �لإ�سالم �لذي عناه �لله بقوله 

  ، �ل�سر�ئع  فالعقيدة و�حدة و�إن �ختلفت  لذلك    ،  ) �لإ�سالم  �لله  �لدين عند  �إن   (  : تعاىل 

َا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن �لِْكَتاِب  قًا ملِّ دِّ ف�سريعتنا غري �سريعتهم ،  لكن �سريعتنا هي �ملهيمنة ، ﴿ ُم�سَ

َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه ﴾ ؛  مبا يعني �أن �ل�سريعة �خلامتة هي �ملهيمنة وهي �لتي يتوجب نفاذها 

لي�ست �سريعة حممد �سلى  �لق�سا�ص يف �جلروح و�لأع�ساء مت تخفيفها وهي  ف�سريعة 

�لله عليه و�سلم ،  لكنها �سريعة مت ن�سخها ،  كانت و�نق�ست لتتو�كب مع �حل�سارة ، وذلك 

منذ يوم نزول تلك �لآية بالقر�آن )�ملائدة48( و�إىل يوم �لقيامة ؛  فالق�سا�ص يف �جلروح 

و�لأع�ساء كان يتنا�سب مع طبيعة ب�سرية �نق�ست قبل نزول �لقر�آن . 
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و�نظر ما جاء فى �إجنيل متى ) �لعهد �جلديد( )18:8( ) قول �مل�سيح فاإن �أعرثتك يدك 

�أو  �أعرجًا  تدخل �حلياة  �أن  لك  و�ألقها عنك  خري  فاقطعها  �أو رجلك  بها مع�سية  �رتكبت 

�قطعًا من �أن تلقى فى �أتون �لنار �لأبديـة ولك يد�ن �أو رجالن  ،  و�إن �أعرثتك عينك فاقلعها 

و�ألقها عنك  خري لك �أن تدخل �حليـاة �أعور�ً من �أن تلقى فى جهنم ولك عينان . 

و�لق�سا�ص يف �لإ�سالم منح�سر يف �أمرين ل ثالث لهما وهما �لقتل و�حُلُرَمات ،  فاأما 

َها �لَِّذيَن �آَمُنوْ� ُكِتَب َعَلْيُكُم  �لق�سا�ص يف �لقتلى فقد ورد بقوله تعاىل ب�سورة �لبقرة : ﴿ َيا �أَيُّ

رِّ َو�لَْعْبُد ِبالَْعْبِد َو�لأُنَثى ِبالأُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن �أَِخيِه �َسْيٌء  رُّ ِباحْلُ ا�ُص يِف �لَْقْتَلى �حْلُ �لِْق�سَ

ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن �ْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه  بِّ ن رَّ َباٌع ِبامْلَْعُروِف َو�أََد�ء �إَِلْيِه ِباإِْح�َساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف مِّ َفاتِّ

ا�ِص َحَياٌة َياْ �أُويِلْ �لأَلَْباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن)179( ﴾ .  َعَذ�ٌب �أَِليٌم)178( َوَلُكْم يِف �لِْق�سَ

﴾ ؛  �لو�ردة  بالآية  ُكْم َوَرْحَمٌة  بِّ ن رَّ َذِلَك َتْخِفيٌف مِّ  ﴿ فهل �نتبه �أحدنا لقوله تعاىل : 

178 �لبقرة ،  فالآية تعني باأنه ُكِتَب َعلينا �لق�سا�ص يف �لقتلى كما ُكِتَب على �ليهود ،  لكن 

مت تخفيف �لق�سا�ص يف �جلروح �ملفرو�ص على �أهل �لتور�ة و�لإجنيل ،  و�لو�رد بالآية 

45 �ملائدة ،  فذلكم هو ن�سخ �ل�سر�ئع و�لتخفيف �لذي �أر�دته �سريعة حممد �لتي تتو�ئم 

�لتور�ة  من  يديها  بني  ما  على  مهيمنة  فهي  لذلك    ، �لقيامة  يوم  �إىل  �لب�سرية  تطور  مع 

و�لإجنيل ومل يتم �إلغائهما ،  بل طالب �لله �أهل �لتور�ة باأن ينفذو� ما فيها وطالب �أهل 

�لإجنيل �أن ينفذو� ما فيه ،  وما ذلك �إل ليتبني لهم �أن �سـريعة �لقر�آن هي �لتي تخاطب 

�حل�سـارة �لإن�سانية يف طورها �لنهـائي ،  وعلى ذلك فال ق�سا�ص يف �لإ�سالم  . 

ويف �جلروح يتم �حلب�ص �أو �لغر�مة �أو �جللد لكن ل يجرح بع�سنا بع�سًا ق�سا�سًا ،  

ثم نت�سور باأننا ننفذ ما ن�سميه �سريعة ،  ونقول بكل فخر : ) قال �لإمام فالن ( ونت�سوره 

يفهم بالإ�سالم �أكرث منا رغًما عن �أنوف  كل �لأجيال �مل�سلمة ،  لكني �أفهم �إن �أردنا فلن�سميها 

�سريعة �ليهود ،  لذلك �أن�سح ب�سرورة فهم �ل�سريعة قبل �ملناد�ة بتطبيقها ،  ودعكم من 

�إدر�ك وفقه �لأقدمني فال ميكن �أن ي�سعد لقاماتنا �لفكرية و�لفقهية ،  وبخا�سة من در�سو� 

بالأزهر �إن �أعملو� عقولهم .  

بقوله  ورد  فقد  تعظيمه  يتم  فيما  وكذ�  �لق�سا�ص  بتوقيت  فيكون  �لآخر  �لق�سا�ص  �أما 

ا�ٌص َفَمِن �ْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْ�  ُرَماُت ِق�سَ َر�ِم َو�حْلُ ْهِر �حْلَ َر�ُم ِبال�سَّ ْهُر �حْلَ �سبحانه : ﴿ �ل�سَّ

ِقنَي )194( ﴾ . ُقوْ� �لّلَه َو�ْعَلُموْ� �أَنَّ �لّلَه َمَع �مْلُتَّ ْثِل َما �ْعَتَدى َعَلْيُكْم َو�تَّ َعَلْيِه مِبِ
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  يعني ذلك باأن من �عتدى عليك خالل �ل�سهر �حلر�م فيمكنك �أن تقت�ص منه يف �ل�سهر 

�حلر�م ،  �أو تقت�ص منه خالل �سهره �حلر�م  �أو �أزمنة �لتقدي�ص عنده ،  كما هجم جي�ص م�سر 

على �إ�سر�ئيل يوم عيد �لغفر�ن عندهم عام 1973 . 

وهناك نوع �آخر من �أنو�ع �لعتد�ء على �حلرمات ،  وهو �أن يعتدي �أحد على مقد�ساتك 

�حلرمات  تكون  وهكذ�    ، �لق�سا�ص  م�ستوى  على  �سده  �إجر�ء  تتخذ  �أن  للدولة  فيمكن 

ق�سا�ص �سو�ء يف �لزمن �أو �لفعل لكن لي�ص فيه �أن يتم �إحماء �حلديد حتى يحمر ثم نقربه 

من عينك حتى يذهب نورها كما يقول بذلك فقه �ملذ�هب حني يقت�ص ممن قلع عني غريه . 

وعن قوله تعاىل : ﴿ َفَمِن �ْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْ� َعَلْيِه ﴾ ؛  تعني باأن �لو�حد حني يعتدي 

على �حُلُرمات فاإن �لعتد�ء عليه يكون ب�سلطان �لدولة ،  وذلك لقوله تعاىل )فاعتدو�( ؛  

ولي�ص �أن تقوم جماعة ما �أو عائلة �أو قبيلة بذلك �لتنفيذ ،  فذلكم هو �لق�سا�ص �لبدعي 

�لذي مل ينزله �لله بكتابه . 

َخرْيٌ  َلُهَو  مُتْ  رَبْ َوَلِئن �سَ ِبِه  ُعوِقْبُتم  َما  ْثِل  مِبِ َفَعاِقُبوْ�  َعاَقْبُتْم  َو�إِْن   ﴿  : �أما قوله تعاىل 

اِبريَن)126( ﴾ .  لِّل�سَّ

فهذ� ل يخ�ص �لعتد�ء على �لأع�ساء و�جلروح ،  �إنا يخ�ص �خلطاأ يف تنفيذ �لعقوبة  

ولكن �لله حبب �لعفو عن �خلطاأ �لعقابي ،  ولقد �أخذ �لقانون �لو�سعي بذلك فلي�ص على 

�لنيابة ترثيب �إن هي �أخطاأت بحب�ص �أحدهم باملخالفة لال�ستحقاق و�حلقيقة ،  وقد �أورد 

ْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه﴾  �لطربي يف تف�سريه ﴿ َو�إِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبو� مِبِ

يقول : �إن �أخذ منك رجل �سيئًا ،  فخذ منه مثـله ؛  مبا يعني �أن �لأمر ل يخ�ص جروح 

ول برت ول قطع . 

�لقر�آين  �لن�ص  مفهوم  �سحيح  على  لتنطبق  �ل�سريعة  �أحكام  مر�جعة  من  فالبد  لذلك 

بعقول �ليوم ،  بال تهوك يف ن�سخ �أو مت�سح يف حديث ظني �لثبوت و�لدللة ول ي�سلح 

و�سيلة  �لعقابية  �حلدود  باأن  �جلميع  وليعلم    ، قانون  منه  لينبع  ول    ، �لله  دين  لإقامة 

ولي�ست غاية ،  وهي و�سيلة لالإ�سالح ولي�ست و�سيلة لالنتقام ،  ول ي�سمن بها �ل�سرع ول 

ينزل بها �لغيث كما يحب �لدمويون �أن يقولو� ،  لكنها و�سيلة �إ�سالحية تتطور بتطور 

�لأجيال طاملا ميكن للن�ص �لقر�آين �أن يحمل �ملعنى �ملتطور بال �نحر�ف ول حتريف .  
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خطاأ منهج وجود تر�دف بالقر�آن

و�لذنب  و�خلطيئة  و�لإثم  �ملع�سية   ( بني  �لفرق  يعرف  ل  وهو  �مل�سلم  ي�سعد  هل 

مل  �لذين  �مل�سلمني  على  �لأمـر  فتع�ّسر  يفرقو�  مل  عنهم  ينقل  �لذين  �سـلفه  لأن  و�ل�سيئة( 

يعتادو� �إل �لتبعية �لفكرية للقدماء ..؟؟!!.. 

وهل و�سطية �لإ�سـالم �أل تعلم �سيئًا وتوؤم �لنا�ص لل�سالة ،  وتخطب فيهم �جلمعـة ،  

َنة بفهم �سلف �لأمة ..؟؟!!..   وتزعم باأن منهاجك �لقر�آن و�ل�سُّ

ة ( ،  ول بني  َنة ،  و�لعام ،  و�حَلول ،  و�حِلجَّ  فاأين �لفهم حني ل تدرك �لفرق بني ) �ل�سَّ

) �لوفاة و�ملوت ( ،  ول بني ) �لعدل و�لق�سط ( ،  ول بني ) �لعفو و�ل�سفح و�ملغفرة ( ،  

ول بني ) �لتقليد و�لتباع (  ...   وغري ذلك كثري ،  وقد �سردنا �أربعني مثاًل بالتف�سيل يف 

كتابنا ) �لقر�آن معجزة �لبيان ( فيمكن �لرجوع �إليه . 

لكننا نرى كثرًي� من فقه �جلهل  يت�سدر �لدعوة �لإ�سالمية بق�سور علم �لأقدمني ،  وحتى 

يربرو� ك�سلهم ونقلهم �لعلم بال تدبر �أو جهد ر�حو� يعظمون �لأقدمني باإ�سر�ف حتى تدين 

�لنا�ص لتلك �ملنقولت �لقدمية �ملتو��سعة فقهيًا وفكريًا . 

و�ساأ�ستطعم �لقارئ بع�سًا من ذلك ،  فالعدل هو �حلكم ،  لكن �لق�سط هو تنفيذ �حلكم ،  

وبينما قد تكون �لروؤية بغري �لعني ،  فاإن �لنظر يكون بالعني حتمًا ،  بينما �لب�سر يكون 

باإدر�ك �ملرئيات �ملنظورة بالعني وذلك بو��سطة �ملخ ،  فذلكم هو �لفرق بني �لروؤية و�لنظر 

و�لب�سر ،  وهي �لفو�رق �لالزمة لإدر�ك معاين �آيات كتاب �لله .  

بل �إن �ملف�سرين �لذين ي�سمخ بهم �لفقهاء مل مييزو� تلك �لفو�رق ،  ومل يدركو� تباين 

م�ستوى  عن  لتعرب  تف�سري�تهم  جاءت  لذلك    ، �سيئًا  �أذكره  مما  مييزو�  ومل    ، �حلروف 

فكرهم �لذي يتم�ّسك به �جلهال ،  وما �أعتب على �لقدماء فقد كانو� من �لإخال�ص و�لجتهاد 

مبكان وفق ما حباهم ربهم من عقل و�أدو�ت ،  لكن ح�سرتي على مئات من �ل�سنني خلت 

بعدهم من �لفقهاء �لذين كان ميكنهم ��ستكمال جهد �لأولني لن�سمو بالفقه �لإ�سالمي وفق 

�ملعطيات �حل�سارية لكل جيل . 

�أ�سحيح �أن �ل�ساعة هي �لقيامة كما ذكر �لقدماء ويردد �ملتخ�س�سون ..؟؟!!.. ، �أم هذه 

لي�ست كتلك ،  كما ذهبت �أنا باأحد موؤلفاتي ..؟؟!!..
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�أتكون �ل�ساعة �لتي ينهدم فيها �لكون ومتوت فيها فلول �لأحياء ،  كالقيامة �لتي يحيا 

فيها �لنا�ص من �ملوت .

  وهل �ل�ساعة �لتي تقوم على دنيانا باأر�سها و�سمائها �لتي نعرفها فتحطمها حتطيمًا 

ُل فيها �لأر�ص غري �لأر�ص و�ل�سماو�ت ..؟؟!!.. كالقيامة �لتي ُتبدَّ

 وهل �ل�ساعة �لتي تقوم على �لأحياء و�لتي لها عالمات ،  كالقيامة �لتي تكون على 

�أمو�ت ولي�ص لها عالمات يعيها �أحد لأن �جلميع يكونون �أمو�ًتا قبلها ..؟؟!!.. 

وهل �ل�ساعة �لتي تقوم على هذه �لأر�ص وتلك �ل�سماء �لتي نعاينها يوميًا وبها �سروق 

وغروب ،  كالقيامة �لتي ت�سرق فيها �لأر�ص �جلديدة بنور ربها ..؟؟!!.. 

باعهم من ي�سمونهم  ل �أت�سور �إل �أن �سوء �لفهم �أورد �لنا�ص موردً� غري حميدً�  وذلك باتِّ

باملتخ�س�سني و�ملَُف�ّسرين و�لأئمة . 

إن السادة الفقهاء حني لم يفرقوا بـني ) األب والوالد ( ، ) واألم والـوالدة ( أورثـوا من 

ال يستحــق امليــراث . . . وحـني لم يفرقوا بني ) أهل الكتاب . . وأتوا الكتاب . . وآتيناهم 

، وحني ضاعت منهم  اليهود والنصارى  آمنوا من  الذين  . . حصلوا اجلزية على   ) الكتاب 

معانى تركيب الكلمة القرءانية وسبب اختالفها فى الكتابة اإلمالئية  ضاعت منهم معانى 

كثيرة فى القرءان فضاع فقههم فى اإلسالم ومرامى اآليات القراءانية بل إنهم لم يلحظوا 

أن اهلل ساوى فى امليراث بني اجلد واجلدة فجعل لكل واحد منهما السدس .

ومن �لبدهي �أنه مع �عتماد �ملف�سرين وجود تر�دف يف �ألفاظ �لقر�آن ،  فاإنهم ذهلو� 

عن حقيقة مر�مي كثري من �لآيات ،  بل �أوقعهم هذ� �لرت�دف �لذي �نتهجوه �أن يبتدعو� ما 

�أ�سموه بالنا�سخ و�ملن�سوخ بالقر�آن حتى ميكنهم تلفيق �أو توفيق �ملعاين ،  بل و�أحدثو� 

ت�ساربًا يف معاين �آيات كتاب �لله بذلك �ملنحى �لذي �نتهجوه ،  ولكن وبكل �أ�سف جتد 

لهذ� �لفكر �لبد�ئي حظوة عند �لكثريين من �أهل �لإ�سالم . 
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�لفرق بني �ملنازعة و�الختالف

ل يدرك كثري من �لفقهاء �لفرق بني �ملنازعة و�لختالف ،  لذلك فهم ي�سوقون �لنا�ص 

�لّلَه  �أَِطيُعوْ�  �آَمُنوْ�  �لَِّذيَن  �آيها  َيا   ﴿  : تعاىل  قوله  ويتاأولون  �لنبوي  �حلديث  لطاعة 

�ُسوِل �إِن  ْويِل �لأَْمِر ِمنُكْم َفاإِن َتَناَزْعُتْم يِف �َسْيٍء َفُردُّوُه �إِىَل �لّلِه َو�لرَّ �ُسوَل َو�أُ َو�أَِطيُعوْ� �لرَّ

ُكنُتْم ُتوؤِْمُنوَن ِبالّلِه َو�لَْيْوِم �لآِخِر َذِلَك َخرْيٌ َو�أَْح�َسُن َتاأِْوياًل ﴾                      ) �لن�ساء59 (   

�لنبوي  باحلديث  ما ورد  على طاعة  �مل�سلم  �ل�سابقة جُترب  �لآية  باأن  يت�سورون  فهم 

فقههم  قلة  من  وهذ�  �لجتاه  بهذ�  �لنا�ص  يدفعون  وهم    ، يقد�سونها  �لتي  ب�سحاحهم 

وجهلهم بكتاب ربهم �لذي جعلوه ع�سني ،  بينما �لآية جترب �لنا�ص لالإذعان لله وحلكم 

�لر�سول فيما يتنازعون فيه من �أمور �لدنيا ،  ولذلك ورد بالآية  ذكر �أويل �لأمر ،  وقال 

بنهايتها باأن يف ذلك خري و�أح�سن تاأوياًل ،  لأن ق�ساء �ملنازعات به �جتهاد ) �لتاأويل ( قد 

يكون خرًي� ، وقد يكون �أف�سل قلياًل ،  لكنه يف �لنهاية حماولة ل�ستنباط �حلق و�حلكم به 

ل�سالح �أحد �ملتخا�سمني . 

�أما ب�ساأن �أحكام �لعبادة و�ل�سريعة فال حكم �إل لله ،  وذلكم هو ما ي�سمى حني حدوثه 

) بالختالف ( ،  �إذ من غري �ملُت�سور �أن تكون هناك منازعات يف �ل�سريعة �أو �لفر�ئ�ص ،  

لكنها �ختالفات ،  و�لذين ي�سنعون منازعة من �خلالف �لفقهي هم �أبال�سة كل ع�سر ،  وهنا 

ل يجب �لرجوُع ل�سيء �إل للقرء�ن يف �ساأن �لأحكام ،  وذلك من قوله تعاىل : ﴿ َوَما �ْخَتَلْفُتْم 

ْلُت َو�إَِلْيِه �أُِنيُب ﴾ ) �ل�سورى10 (  .  فاأين  ي َعَلْيِه َتَوكَّ ِفيِه ِمن �َسْيٍء َفُحْكُمُه �إِىَل �للَِّه َذِلُكُم �للَُّه َربِّ

كلمة �لر�سول هنا ..؟؟!!.. ،  وهل �لقر�آن متناق�سًا ..؟؟!!.. 

لقد �أهمل �لفكر �لفقهي متامًا �آية �سورة �ل�سورى و�رمتى يف �أح�سان �آية �سورة �لن�ساء 

وذلك ما �أر�ه �سالًل بعيًد� ؛  لأن �لله قد ذم �أقو�مًا لأنهم جعلو� �لقر�آن ع�سني �أي قطعًا 

) �حلجر91( ؛  وذم �أقو�ًما �آخرين لأنهم �آمنو�   ﴾ نَي  ﴿ �لَِّذيَن َجَعلُو� �لقر�آن ِع�سِ متفرقة : 

ببع�ص �لكتاب وكفرو� ببع�ص �أنكون مثلهم : ﴿  ...   �أََفُتوؤِْمُنوَن ِبَبْع�ِص �لِْكَتاِب َوَتْكُفُروَن 

ْنَيا َوَيْوَم �لِْقَياَمِة ُيَردُّوَن �إِىَل  َياِة �لدُّ ِبَبْع�ٍص َفَما َجَز�ء َمن َيْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم �إِلَّ ِخْزٌي يِف �حْلَ

ا َتْعَملُوَن ﴾                                                            ) �لبقرة85 (  �أَ�َسدِّ �لَْعَذ�ِب َوَما �لّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّ
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عن  �آيات  من  بالقر�آن  جاء  ما  كل  �أعيننا  ُن�سب  ن�سع  �أن  فالبد  ما  حلكم  ن�سل  ولكي 

�ملو�سوع حمل �لبحث ،  ثم نتدبر �لأمر ون�سل لأمر جامع فيه وبدون ذلك ميكنك �أن تقيم 

�أن  �أو    ، �آيات  بينما ترتك  �آية و�حدة  من  للحكم  ��ستخر�جك  بالقر�آن من خالل  ا  تناق�سً

جتعل لل�سنة �لقولية تفوقًا على كتاب �لله و�آياته .  . 

فالبد �أن ندرك باأن �ملنازعة تكون باأمور �لدنيا وذلك بتنفيذ �سريعة �لله فاإن تنازعتم يف 

َنة �ملطابقة لكتاب �لله ) �لر�سول يعني �لر�سالة ،   �ســيء فالبــد مــن �لرجــوع للقرء�ن و�ل�سُّ

�أما كلمة �لنبي فتعني �خللق �لقومي( ،  �أما حني �لختالف يف حكم �سرعي فعليكم بحكم 

�لله فيه . 
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�شفه �لفكر �ل�شلفي عن �ملر�أة

�إن فهم �ل�سلف عن �ملر�أة يعرب عن �سقطة فكرية عري�سة ،  وقد قامت �لتفا�سري لكتاب 

�لله بالبناء على تلك �ل�سقطة ،  وقد �سبق نقد فكر �لأئمة �لأربعة فيما يخ�ص حقوق �ملر�أة 

على زوجها وقولهم باأنه لي�ص عليه �أجر طبيب ول دو�ء ول فاكهة لها ،  وما قاله �ملالكية 

و�حلنابلة من عدم م�سئوليته عن ثمن كفنها �إن ماتت ،  وما �نربى به �ل�سافعية من �أنه 

لي�ص على �لزوج ثمن �ملاء �لذي تطهر به �ملر�أة من حي�سها ،  وغري ذلك كثري ،  ويف ذلك 

خمالفة لكتاب �لله �لذي قرر لهن �إما �لإم�ساك مبعروف �أو �لت�سريح باإح�سان . 

�ل�سلف ينتمون  �لله و�لتي كان  لكتاب  �لدونية �ملخالفة  �لنظرة  وبهذ� �جلزء نتناول 

�إليها ،  وكيف �أّثر ذلك �لفكر يف �لتفا�سري �لقدمية ،  فتو�رث �لنا�ص �جلهل بدين �لله عن 

طريق تلك �لتفا�سري وهم يقد�سونها بل يعتربونها �سقف �لعلم ،  وما ذلك �إل لعدم تدبرنا 

لكتاب �لله فنحن قوم عّظمنا �لقدماء وعقولهم وقمنا باإلغاء كل فكر يخالف فكرهم ،  بل 

وقام كل منا باإلغاء عقله وينتمي لف�سيلة ) هذ� ما �ألفينا عليه ء�آباءنا ( . 

َفَهاء �أَْمَو�َلُكُم �لَِّتي َجَعَل �لّلُه َلُكْم ِقَيامًا َو�ْرُزُقوُهْم  فعن قوله تعاىل : ﴿ َوَل ُتوؤُْتوْ� �ل�سُّ

�لأقدمون  تناول  كيف  ُترى  ؛     )  5 �لن�ساء   (  ﴾ ْعُروفًا  مَّ َقْوًل  َلُهْم  َوُقولُوْ�  َو�ْك�ُسوُهْم  ِفيَها 

معنى كلمة )�ل�سفهاء( لقد تناولوها مبنتهى �ل�سفه ومبا يخالف كتاب �لله و�سنة ر�سوله ،  

و�سنتخذ �ملثل بتف�سريين يجلهما �أهل �لإ�سالم ،  وهما تف�سري �لطربي و�بن كثري . 

)1( تف�سري �لطربي : 

قال �أبو جعفر : �ختلف �أهل �لتاأويل يف » �ل�سفهاء «  �لذين نهى �لله جل ثناوؤه عباده 

�أن يوؤتوهم �أمو�لهم . فقال بع�سهم : هم �لن�ساء و�ل�سبيان . 

ذكر من قال ذلك :

8523 - حدثنا حممد بن ب�سار قال ،  حدثنا عبد �لرحمن بن مهدي قال ،  حدثنا  •

�إ�سر�ئيل ،  عن عبد �لكرمي ،  عن �سعيد بن جبري قال: �ليتامى و�لن�ساء . 

8524 - حدثنا �ملثنى قال ،  حدثنا عمرو بن عون قال ،  حدثنا ه�سيم ،  عن يون�ص ،  عن  •

�حل�سن يف قوله : » ول توؤتو� �ل�سـفهاء �أمو�لكم « ،  قال : ل تعطو� �ل�سغار و�لن�ساء . 
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8525 -  حدثنا �بن ب�سار قال ،  حدثنا عبد �لرحمن قال ،  حدثنا يزيد بن زريع ،   •

عن يون�ص ،  عن �حل�سن قال : �ملر�أة و�ل�سبّي . 

8526 -  حدثني �ملثنى قال ،  حدثنا عمرو بن عون قال ،  �أخربنا ه�سيم ،  عن �سريك  •

عن �أبي حمزة ،  عن �حل�سن قال: �لن�ساء و�ل�سغار ،  و�لن�ساء �أ�سفه �ل�سفهاء . 

8528 - حدثني �ملثنى قال ،  حدثنا �حلماين قال ،  حدثنا حميد ،  عن عبد �لرحمن  •

�لروؤ��سي ،  عن �ل�سدي قال : يرّده �إىل عبد �لله ...  قال : �لن�ساء و�ل�سبيان . 

8529 -  حدثنا حممد بن �حل�سني قال ،  حدثنا �أحمد بن مف�سل قال ،  حدثنا �أ�سباط ،  عن  •

�ل�سدي : »  ول توؤتو� �ل�سفهاء �أمو�لكم « ،  �أما » �ل�سفهاء « ،  فالولد و�ملر�أة . 

8530 - حدثت عن �حل�سني بن �لفرج قال ،  �سمعت �أبا معاذ يقول ،  �أخربنا عبيد  •

بن �سليمان ،  عن �ل�سحاك قوله : »  ول توؤتو� �ل�سفهاء �أمو�لكم « ،  يعني بذلك : 

ولد �لرجل و�مر�أته ،  وهي �أ�سفه �ل�سفهاء . 

8531 - حدثني يحيى بن �أبي طالب قال ،  حدثنا يزيد قال ،  �أخربنا جويرب ،   •

عن �ل�سحاك يف قوله : » ول توؤتو� �ل�سفهاء �أمو�لكم « ،  قال : » �ل�سفهاء« �لولد ،  

و�لن�ساء �أ�سفه �ل�سفهاء ،  فيكونو� عليكم �أرباًبا . 

حدثنا  •   ، قال  نعيم  �أبو  حدثنا    ، قال  �لغفاري  حازم  بن  �أحمــد  حدثنــا   -  8532

�سفيان ،  عن �سلمة بن نبيط ،  عن �ل�سحاك ،  قال: �أولدكم ون�ساوؤكم . 

8533 -  حدثني �ملثنى قال ،  حدثنا �حلماين قال ،  حدثنا �أبي ،  عن �سلمة ،  عن  •

�ل�سحاك قال : �لن�ساء و�ل�سبيان . 

•   ، �سفيان  حدثنا    ، قال  نعيم  �أبو  حدثنا    ، قال  حازم  بن  �أحمد  حدثنا    -  8534

عن حميد �لأعرج ،  عن جماهد : » ول توؤتو� �ل�سفهاء �أمو�لكم « ،  قال : �لن�ساء 

و�لولد�ن . 

8535 - حدثنا �أحمد قال ،  حدثنا �أبو نعيم قال ،  حدثنا �بن �أبي َغِنّية ،  عن �حلكم :  •

» ول توؤتو� �ل�سفهاء �أمو�لكم « ،  قال : �لن�ساء و�لولد�ن .  

8536 - حدثنا ب�سر بن معاذ : قال ،  حدثنا يزيد قال ،  حدثنا �سعيد ،  عن قتادة  •

قوله : » ول توؤتو� �ل�سفهاء �أمو�لكم �لتي جعل �لله لكم قياًما « ،  �أمر �لله بهذ� �ملال 

�أن يخزن فُتح�سن ِخز�نته ،  ول ميلكه �ملر�أة �ل�سفيهة و�لغالُم �ل�سفيه . 
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عن  •   ، �ملبارك  �بن  حدثنا    ، قال  �حلماين  حدثنا    ، قال  �ملثنى  حدثني   -  8537

�إ�سماعيل ،  عن �أبي مالك قال :  �لن�ساء و�ل�سبيان  . 

8538 -  حدثني �ملثنى قال ،  حدثنا �أبو �سالح قال  ،  حدثني معاوية ،  عن علي  •

بن �أبي طلحة ،  عن �بن عبا�ص : » ول توؤتو� �ل�سفهاء �أمو�لكم « ،  قال : �مر�أتك 

وبنيك  وقال : » �ل�سفهاء « ،  �لولد�ن ،  و�لن�ساء �أ�سفه �ل�سفهاء . 

)2( تف�سري �بن كثري:

•  ﴾ �أَْمَو�َلُكُم  َفَهاَء  ُتوؤُْتو� �ل�سُّ ﴿ َول  وقد قال �ل�سحاك ،  عن �بن عبا�ص يف قوله : 

قال :  هم َبُنوك و�لن�ساء ،  وكذ� قال �بن م�سعود ،  و�حلكم بن ُعَتيبة و�حل�سن ،  

و�ل�سحاك : هم �لن�ساء و�ل�سبيان . 

وقال �سعيد بن ُجَبري : هم �ليتامى .  وقال جماهد وعكرمة وقتادة : هم �لن�ساء .  •

وقال �بن �أبي حامت : حدثنا �أبي ،  حدثنا ه�سام بن َعّمار ،  حدثنا �سدقة بن خالد ،   •

حــدثنــا عثمــان بــن �أبي �لعائكــة ،  عــن عــلي بــن يزيـــد ،  عــن �لقا�ســـم ،  عــن �أبي 

َمها « .  َفهاء �إل �لتي �أطاعت َقيِّ �أمامة قال : قال ر�سول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص :  » و�إن �لن�ساء �ل�سُّ

ورو�ه �بن َمْرُدويه مطوًل . 

عن  • �ُسَريج  بن  َحْرب  حدثنا    ، �إبر�هيم  بن  م�سلم  عن  ذكر   : حامت  �أبي  �بن  وقال 

َفَهاَء �أَْمَو�َلُكُم ( قال : �خلدم ،  وهم  معاوية بن قرة  عن �أبي هريرة ) َول ُتوؤُْتو� �ل�سُّ

�سياطني �لإن�ص وهم �خلدم . 

ومل يخُل تف�سري من �لتفا�سري من هذ� �لفكر �ملزري �ملخالف ملا ورد بكتاب �لله يف �أح�سن 

�لق�س�ص ،  �إذ �سرب �لله مثاًل للذين �آمنو� بامر�أتني ومل ي�سرب �ملثل باأي رجل ،  و�سرب �لله 

َنة �لنبوية �ملثل باأم  �ملثل يف حكمة �لقيادة ورئا�سة �لدولة ببلقي�ص ملكة �سباأ ،  و�سربت �ل�سُّ

�ملوؤمنني �ل�سيدة �أم �سلمة حينما ن�سحت ر�سول �لله باأن يذبح �لهدي وتبعه يف ذلك �ملوؤمنون 

و�إل لهلكت �ل�سحابة جميعًا لبزوغ حماولت �خلروج على �أمر ر�سول �لله �أول �لأمر . 

فكـيف تبنى �لفكر �لقدمي �أن �ل�سفه يلحق �ملر�أة بل يقولون عنها باأنها �أ�سفه �ل�سفهاء ،  

وهــل �سيــاطني �لإنــ�ص هـــم �خلــدم كـما ذكر �بن كثري بتف�سريه ،  �أل يدل هذ� �لفكر �لذي 

َنة �لنبوية و�لو�قع ،  �أفيحق يل عدُُّ هذ� من  �عتمدته �لتفا�سري على خمالفة �لقر�آن و�ل�سُّ

�إ�سالل �لأمة بفقه �لأئمة �أم ل ..؟؟!!..  
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وحُت�سب �ملر�أة يف ثقافة رجال �ل�سرق وبخا�سة �مل�سلمني منهم  كائنًا �أقل من �لرجل 

كذ�    ، �مر�أة  �أمرهم  ولو�  من  يلعنون  فعندهم  كالولية  كثرية  من حقوق  ويتم حرمانها 

تن�سيف �سهادتها عموًما رغم �أن ذلك يكون بالديون و�لتجارة فقط ،   ويجيزون �غت�سابها 

من زوجها بال �حرت�م لإر�دتها ،  وو�سعها مو�سع �ملفعول به - ل �ل�سريكة  - د�ئًما �سو�ء 

يف �ملمار�سة �جلن�سية �أو �لطاعة ، و�لطالق ، و�لزو�ج وحتى �ل�سفر ،  و��سرت�ط �ملحرم 

ل  ديتها  يف  حتى    ، �آدمي  غرُي  كائٌن  كاأنها  �سربها  و�إباحة    ، قطعي  ن�ص  دون  ل�سفرها 

تت�ساوى مع �لرجل .  

و�لكعب  و�لتنورة  و�ل�سو�ستة  �ل�سوتيان  �رتد�ء  �لفقهــاء  �ل�ســادة  بعــ�ص  م  حرَّ وقــد 

�لر�أ�ص  �سعر  فرق  �أو  للخلف  جمعه  �أو  �أعلى  �إىل  �لر�أ�ص  �سعر  جمع  وحرمو�    ، �لعاىل 

و��ستخد�م �مل�ساحيق �لع�سرية وتغيري لون �ل�سعر ، وفتح حمالت ت�سفيف �ل�سعر �لكو�فري 

�لن�سائية  ، ولب�ص �لقالدة �لتي و�سع ��سم �لله عليها ولب�ص �للون �لأبي�ص يف �لزفاف ، 

وو�سع �لتاج على �لر�أ�ص  ، وو�سع �لرمو�ص �ل�سناعية ، وو�سع �لأظافر �ل�سناعية . 

يخ�ص  فيما  وبالذ�ت   ، �ل�سعودية  يف  غـــريه  مبــ�سر  �لإ�ســالم  �أن  �لــقــارئ  و�سيــجد 

�إنــا هــو �سيء مطــاط وغـــري متفــق  �ســريعة  باأن ما ينادون به من  مــما يعني  ؛  �ملــر�أة 

علــيه ،  بل وخمالف ل�سحيح ما تَنّزل من قرء�ن ،  ف�ساًل عن كونه غري ثابت بحال ،  �للهم 

�لبنا موؤ�س�ص حركة  �ل�سيخ ح�سن  فهم  �لقارئ  ،  بل �سيجد  فقهاء كل مذهب  فهم  �أنها  �إل 

�لإخو�ن �مل�سلمني عن �ملر�أة من �أق�سى ما يكون . 

ل  للرجل  �لتمتع  يف  �حلق  �إن   (  : �حلنفية  �ل�سادة  به  تقول  ما  �لفقهية  �لبــاليا  فمــن 

�أن  لها  فلي�ص  ،  بخالفها  بها  �ل�ستمتاع  �ملر�أة على  �أن يجرب  للرجل  �أن  ،  مبعنى  للمر�أة 

 . 
)1(

جتربه �إل مرة و�حدة يف حياتها ،  .  .  �إلخ (

 . 
)2(

وهل ميكن للجن �أن يتناكح مع �لإن�سية ويولد لهما ولد كما يقول �بن تيمية ..؟؟!!..  

فقه  عن   71 �سفحة  يف  �لر�بع  �جلزء  �لأربعة  �ملذ�هب  عــلى  �لفــقه  كـــتاب  ويــذكر 

�ل�سافعية ... ) �أما �لزنى فال ُيوجب حرمة �مل�ساهرة على �أي حال ،  لأنها نعمة من �لله ل 

ي�سح زو�لها بذلك �لفعل �ملحرم ( . 

)1( ر�جع �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة ،  �لكتاب �لر�بع ،  �ص 10 . 

)2( �بن تيمية يف كتابه فقه �ملر�أة �لكتاب �لثاين ف�سل مناكحة �جلن ،  �ص18 . 
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ا �لكتاب يف �ص73 عن فقه بع�ص �ملالكية ) وجتوز �ملخلوقة من ماء زنى  وقال �أي�سً

�ســقاها  لأنـــه  تــحرم  ،  وقــيل  تــحرم  فقــيل ل  بهــا وهــي حــامل  و�إذ� زنى    ، �لأخ لأخيه 

بــمائه ،  ولكن �مل�سهور �نها ل حتـرم ( ،  فماذ� يفعل هوؤلء بالفقه ..؟؟!!.. �أمي�سكون �لع�سا 

من �ملنت�سف ..؟؟!!.. 

 . 
)1(

�ملالكية و�حلنابلة قالو� ل يلزم �لزوج بتكفني زوجه ولو كانت فقرية

فاإذ� �أ�سفنا لذلك فقهًا من�سوًبا لالأئمة �أبو حنيفة ومالك و�ل�سافعي باأنه لي�ص على �لزوج 

 ،  لعلمت 
)2(

نفقة �لطبيب لزوجته ول ثمن �لدو�ء ،  ول �إطعامها �لفاكهة ول �ل�ساي و�لقهوة

�لوجه �لعاب�ص للفقه �ل�سلفي فيما يخ�ص �ملر�أة ،  فاإذ� تكلمنا يف حتريرها من قيود ذلك 

 ، و�إباحيون   ، علمانيون  باأننا  قالو�    ، بال�سرع  منهم  زعًما  �مل�سمى  �لفقهي  �لدينا�سور 

ونرنو�  للغرب و�نحالله ،  وما �أجد كل ذلك �إل دفاًعا عن �لغباء �لفقهي �لقدمي . 

و�سبب روؤية �ل�سادة �حلنفية ) بعدم م�سئولية �لزوج عن م�سروفات تزين �ملر�أة ول 

عليه �أن ينفق عليها لتاأكل �لفاكهة ،  ول ثمن �ل�ساي ول �لقهوة ول �لدخان ،  وكذ� ل يلزمه 

نفقة �لدو�ء �إن مر�ست تلك �لزوجة ،  ول �أجرة �لطبيب ( ،  لأن نفقة �لطب و�لدو�ء على 

�أبيها ،  فالرجل تزوجها ملتعته فما �ملتعة يف �مر�أة مري�سة �أو مر�ست ..؟؟!!..  ،  بل هناك 

ما هو �أ�سو�أ عن طبيعة عقد �لزو�ج عندهم . 

ويف �ص 547 يذكر �لفقه �ملاأفون : ) فال يجب عليه �لدو�ء على �أي حال بل �إن بع�ص 

�ملذ�هب يرى �أن �لنفقة ل جتب �إل يف نظري �ل�ستمتاع ،  لكن �حلنفية قالو� بل جتب �لنفقة 

�لعامة )ما عد� �لدو�ء و�لفاكهة و�لزينة( على �لزوج ملجرد �حتبا�سها ل�ساحله  ...   يعني 

  ...   ويالحظ �أن تلك �ملر�جع يعاد طبعها من ع�سر 
)3(

يطعمها وي�سقيها وت�سكن معه فقط

�لأئمة �لأربعة حتى �ليوم ومبباركة �أزهرية  . 

�إذ�  �إل    ، �لأكل  �لأكل ولو كانت كثرية  ) وعليه كفايتها من ذلك  �ملالكية  �ل�سادة  وقال 

��سرتط عند زو�جها كونها غري �أكولة فاإن له ردها ما مل تر�ص بالو�سط( . 

 �أر�أيت لقد كانت كرثة �أكل �لزوجة �سبًبا للطالق عند �لإمام مالك ،  وميكنك �أن ت�ستخرج 

طبيعة و�سع �ملر�أة بني هوؤلء �لقوم . 

)1( ر�جع �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة طبعة د�ر �حلديث �لكتاب �لأول مبحث �جلنائز باب �لتكفني �سفحة 425 رقم �لإيد�ع بد�ر �لكتب 

94/5073 .  �سارع جوهر �لقائد رقم 140 �أمام جامعة �لأزهر . 

)2( �ملرجع �ل�سابق �جلزء �لر�بع �ل�سفحات من 546 . 

)3( ر�جع �ص546 و547 و548 من كتاب �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة �جلزء �لر�بع . 
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وقال مالك باأن �لزوج ل يفرت�ص عليه �ل�سمن للحلوى ،  ول �حللوى ،  ول �لفاكهة ،  �أما 

�لـدو�ء و�أجـرة �لطبيب فله فيها قولن ،  و�لذي يف �ملتون �أنهما ل يجبان عليه . 

هلكت  فاإذ�    ، �سـنني  �أربع  م�سي  بعد  �إل  �لزوجية  منقولت  تبيع  �أن  للزوجة  ولي�ص 

تلك �ملنقولت قبل �أربع �سـنو�ت فال يجب على �لـزوج �أن يجلب لها بديالً لها ،  ويف هذه 

�حلالة ل يجب عليه �إل �لغطـاء و�لفر�ص �لذي تنام عليه �لزوجة ،  و�إذ� جدد �سيئًا من تلك 

�ملنقولت �لتي تهالكت قبل �أربع �سـنو�ت فاإن طلقها فهو �لأحق بتلك �ملنقولت ،  ولي�ص لها 

 . 
)1(

�سيء منها ،  وهناك ما هو �أنكى و�أ�سل �سـبياًل  لكني �آثرت �لقت�سار على ذلك

�أما �ل�سادة �ل�سـافعية فقالو� : ) ميكن له �أن ينفق عليها يف فاكهـة وحلوى و�ساي وقهوة 

�إن كانت معتادة عليها يف بيت �أبيها ،  كما �أن عليه �أن ي�ستجيب لها يف طلبات �لَوَحم حال 

ب�سبب غريه  �أما    ، منه  و�لغت�سال  و�لنظافة  لل�سرب  �لالزم  �ملاء  عليه  ،  ويجب  �حلمل 

كاحلي�ص و�لحتالم فال يجب عليه ؛  ول يجب عليه دو�ء مر�ص ول �أجر طبيب ( . 

 �أر�أيتم كيف كانت نظرة �لرجال للمر�أة ..؟؟!!..   ،  ثم تر�هم يتقعرون ويقولون باأن 

�لإ�سالم �أكرم �ملر�أة ،  نعم �أكرمها �لإ�سالم ،  لكن �أهانها �لفقهاء و�مل�سلمون ،  وهل هذه هي 

 . 
)2(

�ل�سريعة �لتي �ستقيمونها بيننا �إن ملكتم زمام �حلكم ..؟؟!!..   

ومن �ملبكيات يف فقه �ل�سافعية �لذين قالو� مثل غريهم ،  باأل ُيْلَزم �لزوج �أجر �لطبيب ول 

دو�ء لزوجته ،  فرت�هم وقد �أوجبو� عليه م�سكنًا وخادمًا يليقان بحالها و�إن كان معدًما �أو 

مع�سرً� ؛  �أر�أيتم فهم �ل�سلف ،  �أل يخجل �أن�سار �ل�سلفية منا�سرو� هذ� �لفهم �ل�سلفي ..؟؟!!..  

�ألي�ص هذ� عار على �لفكر . 

ا باأن لها �أن تاأكل �للحم مرتني �أ�سبوعًيا ويف كل مرة حو�يل 300  وقال �ل�سافعية �أي�سً

جر�م تقريًبا ) طبًعا هم ذكرو� �لرطل �لعر�قي و�لرطل �مل�سري و�لدر�هم ( . 

  . 
)3(

و�إذ� و�سعت �أ�سباغًا وزينـة ل تعجبه وجب عليها �أن تزيلها على نفقتها �أو نفقة �أهلها

يقول �ل�سادة �حلنفية : وله ) �أي للزوج ( منع �أهلها من �ل�سكنى معها ولو �سكنى ولدها 

من غريه ،  ولو كان �سغريً� ل يفهم معنى �جلماع ،  كذ� له منعها من �إر�ساعه وتربيته ، 

)1( ر�جع �ص549 �ملرجع �ملذكور . 

)2( ر�جع �ص550 �ملرجع �ملذكور . 

)3( ر�جع �ص551 �ملرجع �ملذكور . 
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)1(

لأنه ي�سغلها عنه ،  ور�ساعته ت�سر بجمالها ونظافتها �لتي يجب �أن تكون من حقه وحده

�أر�أيتم كيف تكون قّلة �لرحمة بال�سغري وبالأم . 

ويقول �ل�سادة �ملالكية : وي�سرتط �أن تبلى �لك�سوة حتى ياأتيها بغريها ،  �أما �إذ� ظلت 

ول    ، تبلى  حتى  �أخرى  ك�سوة  لها  تفر�ص  ل  فاإنه  لال�ستعمال  �ساحلة  جدتها  من  قريبة 

 . 
)2(

يفر�ص عليه ثياب �خلروج لزيارة �أهلها  ...   وقيل �إن كان غنيًا يلزمه

�أل ترون باأن �لرجال كانو� ي�ستذلون �لن�ساء كي ياأتو� لهن بثوب ي�سرت حلومهن  ،  

�أهلهن فاإنه كان يتم �لت�سييق عليهن حتى ل  و�أنه ممنوع عليهن �خلــروج حــتى لزيارة 

يزرنهم ،  بل جتد �لكثري من هذ� �لزخم �لظامل موجودً� حتى يومنا هذ� . 

ويقول �ل�سادة �ل�سافعية : �إذ� كانت �لزوجة مري�سة ول ت�ستطيع �أن تاأكل لأمر ما فلها 

قدر عيني من �لطعام يعطيه لها وهي تت�سرف فيه كيف �ساءت ،  �إل �إذ� �تفقت �أن تاأكل معه 

فاإن نفقتها ت�سقط يف هذه �حلالة ،  ولبد �أن يدفع لها �حلب ،  فال يجزئه �أن يدفع �لدقيق 

�أو �لقيمة �أو �خلبز ،  ولبد �أن يكون �حلب خاليًا من �ل�سو�ص ونحوه ،   فاإذ� بذل غري 

�حلب فاإنها ل تلزم بقبوله ،  فاإذ� جتمد لها نفقة ما�سية فاإن لها �أن تاأخذ من �لزوج ومن 

 ... �أل ترون باأن �لرجال كانو� يعاملون 
)3(

ا نقوًد� وثياًبا ونحو ذلك غريه ممن ينيبه عو�سً

�لن�ساء كالدجاج يف �أقفا�ص تربية �لطيور ..؟؟!!.. 

وديُة �ملر�أة يف �إ�سالم �لفقهاء هى ن�سُف ديِة �لرجل .  . قال �لإمام �ل�سافعي : ) مل �أعلْم 

 . 
)4(

خمالفًا من �أهِل �لعلِم قدميًا ول حديثًا يف �أن ديَة �ملر�أِة ن�سُف ديِة �لرجل (

 . 
)5(

وقال �بن عبد �لرَب: ) �أجمع �لعلمـاء على �أن ديــَة �ملــر�أة على �لن�سِف من ديـِة �لرجـل(

ُه  َحاَبة .  .  َفاإِنَّ ُجل ِلإِْجَماِع �ل�سَّ ِف ِمْن ِدَيِة �لرَّ وقال �لكا�ساين : ) ِدَيُة �مْلَْر�أَِة َعَلى �لنِّ�سْ

َعَلى  َها  �إنَّ  : �مْلَْر�أَِة  ِدَيِة  يِف  َقالُو�  ُهْم  �أَنَّ ثابت  بن  وَزْيد  َم�ْسُعود  َو�ْبِن  وَعِلي  ُعَمَر  َعْن  ُرِوَي 

نَّ �مْلَْر�أََة يِف  ُه �أَْنَكَر َعَلْيِهْم �أََحٌد َفَيُكوَن �إْجَماًعا  ،  َوِلأَ ُجل .  .  َومَلْ ُيْنَقْل �أَنَّ ِف ِمْن ِدَيِة �لرَّ �لنِّ�سْ

 . 
)6(

ُجِل َفَكَذِلَك يِف ِدَيِتَها ( ِف ِمْن �لرَّ ِمرَي�ِثَها َو�َسَهاَدِتَها َعَلى �لنِّ�سْ

)1( ر�جع ر�جع �لفقه على �ملذ�هب �لأربعة �جلزء �لر�بع طبعة د�ر �حلديث رقم �لإيد�ع بد�ر �لكتب �مل�سرية 94/5073 �سفحة546 . 

)2( ر�جع �سفحة 548 . 

)3( ر�جع �سفحة 550 . 

)4( �لأم لل�سافعي . 

)5( �لتمهيد لبن عبد �لرب . 

)6( بد�ئع �ل�سنائع يف ترتيب �ل�سر�ئع . 
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ومل يقف �لأمر عند هذ� �حلد بل قال �لفقهاء باأن دية �أهل �لذمة وهي ثلث دية �ملوؤمن 

�إن كان يهودًيا �أو ن�سر�نًيا وثلثا ع�سرها �إن كان جمو�سًيا ،  وهو �أمر عجيب لكنه خارج 

�سياق �لبحث �ملاثل . 

و�أنا �أرى باأن هذ� �لفقه خمالف لكتاب �لله تعاىل �لذي �ساوى بني �لرجل و�ملر�أة يف 

�حلقوق و�لو�جبات ،  بل �ساوى بني �لنا�ص جميعًا لأن �لنف�ص هي �لنف�ص �سو�ء �أكانت 

ر غرينا و�أل نكرتث لهم ،  لأن  م�سلمة �أم غري ذلك ،  بل من و�جب �لدعوة �لإ�سالمية �أل ُنَحقِّ

هذ� يزيد �حلنق على �لإ�سالم ومينع �لدخول فيه . 

 و�لآيات كثرية يف هذ� �ل�سدد ،  بل �أن �مر�أة عمر�ن ملا قالت قولتها �ل�سهرية ) ولي�ص 

�لذكر كالأنثى ( دح�ص �لله قولها وجعل �ل�سيدة مرمي و�بنها �آية للعاملني . 

وإليكم فقه  حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان املسلمني بشأن النساء :
» يعترب منح �ملر�أة حق �لنتخاب ثورة على �لإ�سالم وثورة على �لإن�سانية ،  وكذلك 

يعترب �نتخاب �ملر�أة ثورة على �لإن�سانية بنوعيها ملناق�سته ملا يجب �أن تكون عليه �ملر�أة 

بح�سب تكوينها ومرتبتها فى �لوجود ،  فانتخاب �ملر�أة �سبة فى �لن�ساء ونق�ص ترمى به 

 . 
)1(

�لأنوثة «

على  بالأجانب  و�لختالط  �خللوة  خطر  مع  يتنافى  مطلقًا  �لربملان  ع�سوية  �إباحة   «

�لن�ساء ،  ويتنافى كذلك مع حترمي �لنظر ،  ويوؤدى �إىل كثري من �ملفا�سد  ...  �ملر�أة ل تكون 

وزيرة ول ع�سوً� يف �لربملان بحال ،  فاإن من مقت�سى �إ�سناد هذه �لأعمال �إليها �خللوة مع 

  . 
)2(

غري ذى �ملحرم ،  بل رمبا �قت�سى ذلك �خللوة مع غري �مل�سلم «

» ما يريده دعاة �لتفرجن و�أ�سحاب �لهوى من حقوق �لنتخاب و�ل�ستغال باملحاماة 

مردود عليهم باأن �لرجال ،  وهم �أكمل عقاًل من �لن�ساء ،  مل يح�سنو� �أد�ء هذ� �حلق ،  فكيف 

 . 
)3(

بالن�ساء وهن ناق�سات عقل ودين ..؟؟!!..«

ح�سن �لبنا يوؤكد �أن �لنقاب هو �لأ�سا�ص فى �لإ�سالم  ،  وهاجم �سيخ �لأزهر �لذي �أباح 

 . 
)4(

ك�سف �لوجه و�لكفني ،  فقال : » ك�سف وجه �ملر�أة ويديها حر�م �إل �إذ� �أمنت �لفتنة «

)1( ح�سن �لبنا جملة »�لإخو�ن �مل�سلمون« 5 يوليو 1947 . 

)2( ح�سن �لبنا يف �لعدد 19 من جملة �لنذير . 

)3( ح�سن �لبنا يف »حديث �لثالثاء« . 

)4( ح�سن �لبنا يف »حديث �لثالثاء« ،  �ص 369 . 
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فيما  �لرجال  ت�سارك  �أن  �لنافع  من  ولي�ص  �ملنزل  وهى  �حلياة  فى  وظيفة  للمر�أة   «

يقومون به من �لأعمال «  ... ح�سن �لبنا معقًبا على طلب �لآن�سة نعيمة �لأيوبي للعمل 

  . 
)1(

حمامية وطلب فاطمه فهمى للتقدم ملدر�سة �لهند�سة «

�إىل  حاجة  فى  ولي�ست    ، �ملختلفة  �للغات  فى  �لتبحر  �إىل  حاجة  فى  �ملر�أة  لي�ست 

�أوًل و�أخريً� ،  ولي�ست  �أن �ملر�أة للمنزل  �لدر��سات �لفنية �خلا�سة ،  ف�ستعلم عن قريب 

 . 
)2(

�ملر�أة يف حاجة �إىل �لتبحر فى در��سة �حلقوق و�لقو�نني

��سمع يا حمرر �لنذير ،  �أحب �أن �ألفت نظرك ونظر قر�ئك �إىل هذه �لأحاديث �لنبوية 

�لكرمية و�لن�سائح �ملحمدية �لغالية ،  فاإن فيها تب�سرة وذكرى :

ما تركت بعدى فتنة هى �أ�سر على �لرجال من �لن�ساء . 

�خلمر جماع �لإثم ،  و�لن�ساء حبائل �ل�سيطان ،  وحب �لدنيا ر�أ�ص كل خطيئة . 

 �تقو� �لن�ساء فاإن �أول فتنة بني �إ�سر�ئيل كانت فى �لن�ساء . 

» �ملر�أة عورة ،  فاإذ� خرجت ��ست�سرفها �ل�سيطان ،  و�إنها ل تكون �أقرب �إىل �لله منها فى 

 . 
)3(

قعر بيتها «  ...   ح�سن �لبنا معلقًا على ح�سول �ملر�أة على بع�ص �ملكا�سب �لجتماعية

�أفتى �ل�سيخ �ل�سعودي عبد �لرحمن �لرب�ك بحرمة م�ساركة �ملر�أة يف �لنتخابات ،  لأنه 

ي�ستمل على  » �لت�سبه بالكفار « ،  معترًب� �أن �لنتخابات من �أ�سو�أ ما دخل على �مل�سلمني 

من » طر�ئق �لكافرين « . 

وقال �ل�سيخ/ �لرب�ك يف فتـوى �أطلقها على موقعه على �لإنرتنت ،  بـ » حرمة م�ساركة 

�ملر�أة يف مبايعة �لإمام ،  �أو تن�سيبها م�ست�سارة له « ،  و�أفتى كذلك بـ »حرمة �إعتماد نظام 

 . 
)4(

�لإنتخاب لختيار �ملر�سح للرئا�سة �أو ع�سوية جمل�ص من �ملجال�ص �لقيادية«

و�أفتت �للجنة �لد�ئمة لالإفتاء بال�سعودية بحرمة عمل �ملر�أة كا�سرية وهذه �أول فتوى 

للجنة بعد �جلدل �ملثار حول �لختالط يف �أماكن �لعمل توؤكد فيها فتاو�ها �ل�سابقة على 

�لخو�ن  جملة   « �لهند�سة  ملدر�سة  للتقدم  فهمى  فاطمه  وطلب  كمحامية  للعمل  �لأيوبى  نعيمة  �لآن�سة  طلب  على  معقبا  �لبنا  ح�سن   )1(

�مل�سلمون �لعدد 8 �ص 19 . 

)2( ح�سن �لبنا كتاب �ملر�أة �مل�سلمة - د�ر �لكتب �ل�سلفية . 

 1358 �لأوىل  8 جمادى  بتاريخ   19 �لعدد  »�لنذير«  ،  جملة  �ملكا�سب �لجتماعية  �ملر�أة على بع�ص  �لبنا معلقا على ح�سول  )3( ح�سن 

هجرية . 

)4( عبد �لرحمن �لرب�ك:

http://almasملسو هيلع هللا ىلصyanews . oملسو هيلع هللا ىلصg/index . php?check=news&uid=2736
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حرمة �لختالط وت�سدد على ذلك ،  وتاأتي هذه �لفتوى بعد قر�ر خادم �حلرمني بح�سر 

لهذه  �أن يكون  �لعلماء مما يوؤكد على  ر�أ�سها هيئة كبار  �لفتوى على جهات خمولة على 

�لفتوى �أثر كبري وتغيري جذري يف منحى �لكثري من �جلهات �لتي ت�ساهلت �أو �سمحت 

ووز�رة   ، �لعمل  كوز�رة  حكومية  جهات  بينها  من  خمتلطة  �أماكن  يف  �لن�ساء  بتوظيف 

 . 
)1(

�لرتبية ، و�لغرف �لتجارية وبع�ص �سركات وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ص  ...  

حرمة قيادة �ملر�أة لل�سيارة وقد �أفتى بها تقريبًا جميع �سيوخ �ل�سلفية باململكة �لوهابية 

، ومن بعدهما كبار  ،  و�ل�سيخ حممد بن عثيمني  �لعزيز بن باز  �ل�سيخ عبد  على ر�أ�سهم 

�لعلماء وفحول �ملتخ�س�سني يف فقه �لإ�سالم ،  حيث �أفتو� بتحرمي قيادة �ملر�أة لل�سيارة . 

  ، لل�سيارة  �ملر�أة  قيادة  عن  �جلزيرة  �سحيفة  يف  �لنا�ص  حديث  كرث   : باز  �بن  يقول 

ومعلوم �أنها توؤدي �إىل مفا�سد ل تخفى على �لد�عني �إليها ،  منها :  �خللوة �ملحرمة باملر�أة 

ومنها : �ل�سفور ،  ومنها : �لختالط بالرجال بدون حذر ،  ومنها : �رتكاب �ملحظور �لذي 

من �أجله حرمت هذه �لأمور ،  و�ل�سرع �ملطهر منع �لو�سائل �ملوؤدية �إىل �ملحرم و�عتربها 

  ، �لبيوت  �ملوؤمنني بال�ستقر�ر يف  �لنبي ون�ساء  �لله جل وعال ن�ساء  �أمر  ،  وقد  حمرمة 

و�حلجاب ،  وجتنب �إظهار �لزينة لغري حمارمهن ملا يوؤدي �إليه ذلك كله من �لإباحية �لتي 

ـِة �ْلأُوىَل  اِهِليَّ َج �جْلَ ْجـَن َتَبـرُّ تق�سي على �ملجتمع قال تعاىل : ﴿ َوَقْرَن يِف ُبُيوِتُكنَّ َوَل َترَبَّ

 . 
)2(

َكاَة َو�أَِطْعـَن �للََّه َوَر�ُسوَلُه .  . ﴾  �لآية اَلَة و�آِتنَي �لزَّ َو�أَِقْمـَن �ل�سَّ

ثم ر�جع معي تلك �لآر�ء �لتي تدل على نظرة كثري من �لفقهاء للمر�أة: 

رغبت  و�إن  حتى  زوجها  لختيار  وفقًا  م�سريً�  �سيكون  �ملتزوجة  �لناخبة  )�سوت 

بالت�سويت ملر�سح ل يرغب هو به ،  ومتى ما علق �لزوج طالق زوجته بالت�سويت ملر�سح 

حمدد من �ملر�سحني فاإن �لطالق يكون و�قعًا يف حال عدم �لتز�مها باملر�سح �لذي يطلب 

 . 
)3(

منها �لت�سويت له ،  حتى و�إن خالفت �سًر� ومل تخرب �لزوج(

�ن �لزو�ج نوع من �لرق فهي ) �أي �لزوجـة ( رقيقـة له ) للزوج ( ومبا �أنه نوع من �لرق 

 . 
)4(

فطاعة �لزوج عليها مطلقة فى كل ما طلب منها يف نف�سها مما ل مع�سية فيه

ead . php?t=111163ملسو هيلع هللا ىلصum/showthملسو هيلع هللا ىلصhttp://www . dd-sunnah . net/fo  : 1( �للجنة �لد�ئمة لالإفتاء(

esault . asp?hID=1061ملسو هيلع هللا ىلص_g/lastملسو هيلع هللا ىلصhttp://ibnbaz . o )2(
)3( عميد كلية �ل�سريعة يف جامعة �لكويت ،  �لدكتور حممد �لطبطبائي:

ticle=367163&issueno=10054ملسو هيلع هللا ىلصhttp://www . aawsat . com/details . asp?section=&17a
)4( �إحياء علوم �لدين للغز�يل  . 
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من فقه �لفقهاء عن لبا�س �ملر�أة

َنة ،  ويا ليتهم كانو� فر�سانًا للقرء�ن ،  فالقر�آن  ما �سياأتي بيانه مرجعه موقع فر�سان �ل�سُّ

  ، �لنا�ص دينًا  �لفقهي ويت�سوره  �لفكر  �لثبوت و�لدللة ولي�ص به ما يتنطع  هو �لقطعي 

َنة ظنية �لثبوت و�لدللة .  فالأ�سل يف �لدين هو تدبر �لقر�آن ،  ل �أن نتدبر مرويات �ل�سُّ

هذ� ف�ساًل عن �أن لبا�ص �ملر�أة يكون وفق منظومة جمتمعية لكن تهدف تلك �ملنظومة 

لعدم �إثارة �لفتنة فذلكم هدفها �لرئي�سي ،  بال قيود ،  وك�سف �لوجه لي�ص عارً� كما ورد 

بفقه �لأئمة ،  وزعموه عورة ،  بل يعرب فكرهم عن عدم فهٍم لدللت �لن�سو�ص �لقر�آنية 

�لتي يحاولون دومًا جتنيبها و�إبعادها عن حياتهم بينما ي�سيحون باأن منهاجهم �لقر�آن 

َنة بفهم �سلف �لأمة ،  فاأين �لقر�آن من فهمهم و�سلوكياتهم ..؟؟!!.. و�ل�سُّ

�أَْعَجَبَك  َوَلْو  �أَْزَو�ٍج  ِمْن  ِبِهنَّ  َل  َتَبدَّ �أَن  َوَل  َبْعُد  �َساء ِمن  �لنِّ َلَك  َيِحلُّ  َل   ﴿  : يقول تعاىل 

ِقيًبا ﴾ ) �لأحز�ب52( ؛  يُنَك َوَكاَن �للَُّه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء رَّ ُح�ْسُنُهنَّ �إِلَّ َما َمَلَكْت مَيِ

فبالله عليكم كيف كان يعجب ر�سول �لله بجمال وح�سن �ملر�أة ،  �أكانت متقم�سة كما 

تريد �ل�سلفية بينما ير�ها �لنبي من خلف نقابها ..؟؟!!.. 

اِرِهْم َوَيْحَفُظو� ُفُروَجُهْم َذِلَك �أَْزَكى َلُهْم  و� ِمْن �أَْب�سَ وقوله تعاىل : ﴿ ُقل لِّْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ

َنُعوَن ﴾                                                                  )�لنور30(   ا َي�سْ �إِنَّ �للََّه َخِبرٌي مِبَ

فبالله عليكم ،  عالم يغ�ص �ملوؤمنون �أب�سارهم عن �ملر�أة �إن كانت �ملر�أة  ترتدي �لنقاب 

ُمكملة  َنة  �ل�سُّ باأن  فيقولون  بالله  �إ�سر�ك  من  ينتهجونه  مبا  ويقولون  �سيلتفون  طبعًا 

للقرء�ن ،  فبالله عليكم ماذ� ت�سمون بالًد� ل تعلم �سيئًا �إل �لقر�آن ،  �أهم غري م�سلمني يف 

نظر �ل�سلفية �ملتحجر . 

لذلك يجب �أن نعلي من �ساأن �لقر�آن يف قلوبنا و�أفكارنا ل �أن نهمله ونردد ما يجعل 

َنة مكملة للقرء�ن ،  نعم هي مبينة للقرء�ن ،  ولكن ذلك يف  �لله �ساخطًا علينا من �أن �ل�سُّ

�لعملية  ندمج  �أن  يجوز  ول  �آخر  �ساأن  لها  �لقولية  َنة  �ل�سُّ لكن    ، �ملتو�تر  �لعملي  �سكلها 

�ملتو�ترة ونرفع �إليها �لقولية �لظنية لنفلت بها وتعبث بحياتنا وعقيدتنا ،  فمن �ساحب 

�أطلقنا عليهم  لالإ�سر�ك و�إل  �لنا�ص  لدفع  �لعملية  �لقولية مع  �لتي جمعت  �لأطروحة  تلك 

�ملذمومات من �مل�سميات ،  ل �أظنه �إل �أنه �إبلي�ص . 

ولن�جع �سوًيا فيما يلي �لفقه �ل�سعبي للبا�ص �ملر�أة �لذي �عتربته �ل�سلفية دينًا ،  بل 

قامت �لوهابية ب�سخ �ملال باإ�سر�ف لن�سر �لفقه �لوهابي ومن �سايعه :
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�أوًل: مذهب �حلنفية :

�إل وجهها  بدن �حلرة عورة  » وجميع   :  ) �لإي�ساح  نور  ) منت  �ل�سرنباليل يف   قال 

 
)1(

وكفيها باطنهما وظاهرهما يف �لأ�سح  ،  وهو �ملختار « .  وقد كتب �لعالمة �لطحطاوي

فى عند هذه �لعبارة ما يلي : » وَمْنُع �ل�سابة من ك�سفه - �أي �لوجه  -  خلوف �لفتنة ،  ل 

لأنه عورة «  �هـ  . 

: » ويف �ملنتقى :  متنع �ل�سابة عن ك�سف وجهها لئال يوؤدي 
 )2(

وقال �ل�سيخ د�ماد �أفندي

�لف�ساد وعن عائ�سة : جميع بدن  لغلبة  �ملنع و�جب بل فر�ص  .  ويف زماننا  �لفتنة  �إىل 

�حلرة عورة �إل �إحدى عينيها فح�سب  ،  لندفاع �ل�سرورة « �هـ  . 

وجهها  �إل  عورة  �حلرة  بدن  وجميع   «  :
 )3(

�لإمام �لدين  عــالء  حمــمد  �ل�سيــخ  وقــال 

وكفيها ،  وقدميها يف رو�ية ،  وكذ� �سوتها ،  ولي�ص بعورة على �لأ�سبه ،  و�إنا يوؤدي �إىل 

�لفتنة ،  ولذ� متنع من ك�سف وجهها بني �لرجال للفتنة « �هـ .  و�لر�جح �أن �سوت �ملر�أة 

لي�ص بعورة  ،  �أما �إذ� كان هناك خ�سوع يف �لقول  ،  وترخيم يف �ل�سوت فاإنه حمرم  . 

وقال �لعالمة �حل�سكفي يف �لدر �ملختار ورد �ملحتار )189/2( عند كالمه عن �إحر�م 

�ملر�أة يف �حلج : »  و�ملر�أة كالرجل ،  لكنها تك�سف وجهها ل ر�أ�سها ،  ولو �َسَدَلت �سيئًا عليه 

َوَجاَفتُه جاز ،  بل يندب « . 

ثانًيا: مذهب �ملالكية :

 عن ه�سام بن عروة ،  عن فاطمة بنت �ملنذر �أنها قالت : » كنا ُنخّمر 
)4(

روى �لإمام مالك

وجوهنا ونحن حمرمات ،  ونحن مع �أ�سماء بنت �أبي بكر �ل�سديق «  . قال �ل�سيخ �لزرقاين 

» ز�د يف رو�ية : فال تنكره علينا ،  لأنه يجوز للمر�أة �ملحرمة �سرت وجهها بق�سد �ل�سرت عن 

�أعـــني �لنا�ص ،  بل يجب �إن علمت �أو ظنت �لفتنة بها ،  �أو ُينظر لها بق�سد لذة .  قال �بن 

�ملنذر : �أجمعو� على �أن �ملر�أة تلب�ص �ملخيط كله ،  و�خلفاف ،  و�أن لها �أَْن تغطي ر�أ�سها ،  

وت�سرت �سعرها ،  �إل وجهها ،  َفُت�سدل عليه �لثوب �سدًل خفيًفا ت�سترت به عن نظر �لرجال .  

: » و�علم �أنه �إن ُخ�سي من �ملر�أة �لفتنة يجب عليها �سرت �لوجه 
 )5(

اب وقال �ل�سيخ �حلطَّ

و�لكفني « .  

)1( حا�سيته �ل�سهرية على مر�قي �لفالح �سرح منت نور �لإي�ساح ،  �ص 161 . 

)2( جممع �لأنهر �سرح ملتقى �لأبحر ـ 81/1 . 

)3( �لدر �ملنتقى يف �سرح �مللتقى ـ 81/1 ،  �ملطبوع بهام�ص جممع �لأنهر . 

)4( �ملوطاأ ـ 2/234 ب�سرح �لزرقاين ،  و�نظر نحوه يف: �أوجز �مل�سالك ـ 196/6 . 

)5( مو�هب �جلليل ل�سرح خمت�سر خليل ـ 499/1 . 
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�أجنبي  مع رجل  �حلرة  » وعورة   : �سرحه ملخت�سر خليل  �لزرقاين يف  �ل�سيخ  وقال 

تها «  و�أما �لوجه و�لكفان  م�سلم غري �لوجه و�لكفني من جميع ج�سدها ،  حتى دلليها وق�سَّ

ظاهرهما وباطنهما ،  فله روؤيتهما مك�سوفني ولو كانت �سابة بال عذر من �سهادة �أو طب ،  

�إل خلوف فتنة �أو ق�سد لذة فيحرم .  

وقال �بن �لعربي : » و�ملر�أة كلُّها عــورة ،  بدنــها ،  و�ســـوتها ،  فال يجــوز كــ�سف ذلك 

�إل ل�سرورة ،  �أو حلاجة ،  كال�سهادة عليها ،  �أو د�ء يكون ببدنها ،  �أو �سوؤ�لها عما َيعنُّ 

 .  قال حممد فوؤ�د �لرب�زي : �لر�جح �أن �سوت �ملر�أة لي�ص بعورة ،  �أما 
)1(

ويعر�ص عندها «

�إذ� كان هناك خ�سوع يف �لقول ،  وترخيم يف �ل�سوت ،  فاإنه حمرم كما �سبق تقريره . 

ثالًثًا: مذهب �ل�سافعية :

ة غري وجه وكفني  «  ...    قال �لإمام �لنووي  - رحمه �لله تعاىل -  يف �ملنهج  : » وعورة ُحرَّ

قال �ل�سيخ �سليمان �جلمل يف حا�سيته على �لكتاب �ل�سابق عند قوله : » غري وجه وكفني « :  

وهذه عورتها يف �ل�سالة .  و�أما عورتها عند �لن�ساء �مل�سلمات مطلًقا وعند �لرجال �ملحارم   

بـــني �ل�ســرة و�لـــركبة .  و�أما عند �لرجال �لأجانب فجميع �لبدن .  و�أما عند �لن�ساء  فمـــا 

 .  .  �هـ . 
)2(

�لكافر�ت ،  فقيل : جميع بدنها ،  وقيل : ما عد� ما يبدو عند �ملهنة « 

�ملر�أة ما  » فيجب على   : �لعبارة   يف حا�سيته على تلك 
)3(

�ل�سرو�ين �ل�سيخ  وقد كتب 

ة كانت �أو �أمة «  ووجوب �سرتهما يف �حلياة لي�ص  ي�سرت بدنها �إل وجهها وكفيها ،  حرَّ

لكونهما عورة ،  بل لكون �لنظر �إليهما يوقع يف �لفتنة غالًبا .  

 نحو ذلك على �لعبارة نف�سها ،  فقال : » فيجب ما �سرت 
)4(

وذكر �بن قا�سم �لعبادي يف

من �لأنثى ولو رقيقه ما عد� �لوجه و�لكفني .  ووجوب �سرتهما يف �حلياة لي�ص لكونهما 

عورة ،  بل خلوف �لفتنة غالًبا « .  

وقال �ل�سيخ �ل�سرو�ين : »  قال �لزيادي يف �سرح �ملحرر : �إن لها ثالث عور�ت :  عورة 

يف �ل�سالة ،  وهو ما تقدم ـ �أي كل بدنها ما �سوى �لوجه و�لكفني « . 

،  و�إل كانت  لها يلزمها �سرت وجهها عنه  �أجنبي  : » من حتققت من نظر  ا  �أي�سً وقال 

 .  . �هـ . 
)5(

معينة له على حر�م ،  فتاأثم «

)1( �أحكام �لقر�آن 1579/3 . 

)2( حا�سية �جلمل على �سرح �ملنهج ـ 411/1 . 

)3( حا�سية �ل�سـرو�ين على حتفة �ملحتـاج ـ 115/3 .  .  �سرح : م ر ـ �أي �سـرح �سـم�ص �لدين �بن �لرملي رحمهما �لله تعاىل . 

)4( حا�سيته على حتفة �ملحتاج ـ 115/3 . 

)5( حا�سية �ل�سرو�ين على حتفة �ملحتاج ـ 193/6 . 
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فكتب    » و�لكفني  �لوجه  �سوى  ما  �حلرة  وعورة   «  : �لأن�ساري  زكريا  �ل�سيخ  وقال 

�ل�سيخ �ل�سرقاوي يف حا�سيته على هذه �لعبارة : » وعورة �حلرة .  .  �أي : يف �ل�سالة .  

�أما عورتها خارجها بالن�سبة لنظر �لأجنبي �إليها فجميع بدنها حتى �لوجه و�لكفني ولو 

 .  .  �هـ . 
)1(

عند �أَمِن �لفتنة « 

ر�بًعا : مذهب �حلنابلة:

يف  ذكره    . �ل�سالة  يف  وجهها  ك�سف  �حلرة  للمر�أة  يجوز  �أنه  �ملذهب  يف  خــالف  ل 

�ملغني وغريه .  » قال جمــع : وكفيها « و�ختاره �ملجد ،  وجزم به يف �لعمدة و�لوجيز 

عبا�ص  �بن  قال   ...  )31 )�لنور:   ﴾ ِمْنَها  َظَهَر  َما  �إِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  َوَل   ﴿  : تعاىل  لقوله 

  ...   » وهما « �أي : �لكفان .  و�لوجه  من �حلرة �لبالغة »عورة 
)2(

وعائ�سة : وجهها وكفيها 

ملسو هيلع هللا ىلص: » �ملر�أة  خــارجها « �أي �ل�ســـالة  » باعتبـــار �لنظر كبقية بدنها« كما تقدم من قوله 

عورة « .  .  �هـ  . 

�لبالغة عورة حتى  » وكل �حلرة   :
 )3(

�لعنقري  �لعزيز  �لله بن عبد  �ل�سيخ عبد  وقال 

ذو�ئبها ،  �سرح به يف �لرعاية ... �هـ  ...   �إل وجهها فلي�ص عورة يف �ل�سالة .  و�أما 

خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالن�سبة �إىل �لرجل و�خلنثى وبالن�سبة �إىل مثلها عورتها 

ما بني �ل�سرة �إىل �لركبة « .  .  �هـ  .  

: » قال �أحمد :  ول تبدي زينتها �إل 
 )4(

وقال �لعالمة �بن مفلح �حلنبلي  - رحمه �لله - 

ملن يف �لآية .  ونقل �أبو طالب : » ظفرها عورة ،  فاإذ� خرجت فال تبني �سيء ،  ول ُخفَّها ،  

فاإنه ي�سف �لقدم ،  و�أحبُّ �إيلَّ �أن جتعل لُكـِّمَها زًر� عند يدها « .  

)1( حتفة �لطالب ب�سرح حترير تنقيح �للباب ـ 174/1 . 

)2( �لرو�ص �ملربع �سرح ز�د �مل�ستقنع للبهوتي ،  مع حا�سية �لعنقري ـ 140/1 . 

)3( رو�ه �لبيهقي ،  وفيه �سعف ،  وخالفهما �بن م�سعود . 

)4( رو�ه �لفروع ،  601/1 ـ 602  . 
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�خُلال�ســـــة : 

ي�ستنتج من تلك �لن�سو�ص �لتي �سقناها من �مل�سادر �ملعتمدة عند كل مذهب من تلك 

�ملذ�هب �لأربعة ما يلي  :

�لأجانب  �لرجال  عن  وكفيها  وجهها  ذلك  يف  مبا    ، بدنها  جميع  �ملر�أة  �سـرت  وجوب   

عنها . وقد ر�أى بع�ص �أهل �لعلم �أن �لوجه و�لكفني عورة ل يجوز �إظهارهما لغري �لن�ساء 

�لبع�ص  .  ور�أى   » »�ملر�أة عورة   : �ل�سحيح  �إىل �حلديث  ��ستناًد�    ، �مل�سلمات و�ملحارم 

لف�ساد  نظًر�  �لفتنة  خلوف  �سرتهما  بوجوب  قالو�  لكنهـــم    ، عـــورة  غـــري  �أنهــما  �لآخر 

�لزمن .  فانعقدت عنا�سر �ملذ�هب �لأربعة على وجوب �سرتهما ،  وحرمة ك�سفهما .  لذ� 

نقل » �لإمام �لنووي « ،  و» �لتقي �حل�سني « ،  و » �خلطيب �ل�سربيني « ،  وغريهم عن 

» �لإمام �جلويني « �إمام �حلرمني �تفاَق �مل�سلمني على منع �لن�ساء من �خلروج �سافر�ت 

�لوجوه  ...   ول �أعترب لر�سالة �لدكتور�ة �لتي تنتهي لإلغاء غطاء �لر�أ�ص �إل بعد بحث 

 . 
)1(

م�ستفي�ص

)1( �نظر : رو�سة �لطالبني 21/7 ،  وكفاية �لأخيار 75/2 ،  ومغني �ملحتاج 129/3ـ129 . 
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حجاب �ملر�أة و�لفتاة  . .  ما هو  . .  وهل هو فري�شة  ...  

�لفقهاء  �أقو�ل  بني  �لأمر  ترنح  كيف  ور�أيت    ، �ل�سوؤ�ل  هذ�  ي�ساألونني  من  كثريين 

و�ملفكرين بهذ� �ل�ساأن ،  فهذ� يقول باأنه فر�ص وذ�ك يقول باأنه لي�ص مفرو�سًا ،  فما هي 

حقيقة �لأمر ..؟؟!!..  

�أو ت�سادم مع ذ�ك ،   �أدون لكم هذ� وفق ما تدبرته من فقه �لقر�آن ،  وبغري ميل لهذ� 

يخ�ص  �أمر  هي  �ملوؤمنني  �أمهات  عن  �لأحز�ب  ب�سورة  �لو�ردة  �حلجاب  �آيات  باأن  و�أبد�أ 

�أمهات �ملوؤمنني فقط ،  وهي �أمر للرجال ولي�ست �أمرً�  للن�ساء  ...  باأن ي�ساألونهن من ور�ء 

حجاب  ،  فقد كانت لن�ساء �لنبي خ�سو�سيات ،  منها �أنه من ياأت منهن بفاح�سة ي�ساعف 

،  ول يحق  �لثو�ب  فلها �سعف  لله ور�سوله  منهن  تقنت  و�أن من    ، �لعذ�ب �سعفني  لها 

للم�سلمني �لتزوج منهن بعد ر�سول �لله . 

وعودة لآيات �حلجاب ب�سورة �لأحز�ب �لتي تقرر :

﴿  ...   َو�إَِذ� �َساأَلُْتُموُهنَّ َمَتاعًا َفا�ْساأَلُوُهنَّ ِمن َوَر�ء ِحَجاٍب َذِلُكْم �أَْطَهُر ِلُقلُوِبُكْم َوُقلُوِبِهنَّ 

ُذو� َر�ُسوَل �للَِّه َوَل �أَن َتنِكُحو� �أَْزَو�َجُه ِمن َبْعِدِه �أََبدً� �إِنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعنَد  َوَما َكاَن َلُكْم �أَن ُتوؤْ

�للَِّه َعِظيمًا ﴾                                                                                                          )�لأحز�ب53(  

فاملتدبر �لو�ع يجد �أنها �أو�مر لل�سحابة ولي�ست �أو�مر لن�ساء �لنبي .  و�لختالط بني 

�لذكر و�لأنثى وروؤية كل منهما لالآخر �أمر و�سع �لله �أ�سا�ساته و�أباحه يف قوله تعاىل :

�إِنَّ  ِلَتَعاَرُفو�  َوَقَباِئَل  �ُسُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  َو�أُنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ا  �إِنَّ ا�ُص  �لنَّ َها  يُّ
�أَ َيا   ﴿

�أَْكَرَمُكْم ِعنَد �للَِّه �أَْتَقاُكْم �إِنَّ �للََّه َعِليٌم َخِبرٌي ﴾                                                    ) �حلجر�ت13 (   

فالتعارف بني �لذكر و�لأنثى �أمر من دو�ع �لفطرة لكن لبد �أن تظللها �لتقوى ،  وهنا 

يجب �لعمل على تربية �لنف�ص لتتمكن من �لتم�سك بالتقوى �إبان هذ� �لتعارف �إذ� �سّرح 

�لله به . 

يبقى �أمر �لنظر و�لب�سر ونظرة كل من �لذكر و�لأنثى لالآخر ،  فهذه لبد �أن تتو�فق مع 

�سريعة �ل�ستقامة وهي ل تكون �إل �إذ� مت نزع �ل�سهوة �حليو�نية من �لنفو�ص ،  وهو �أمر 

يختلف من بيئة لأخرى ومن �سخ�ص لآخر . 
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فغ�ص �لب�سر لي�ص غ�ص لكل �لب�سر �إنا هو غ�ص للب�سر �ملدرك لل�سهوة ،  فلي�ص كل 

�لب�سر من طرف لآخر �أمر منهي عنه ،  لكن نظرة �ل�سهوة �لتي يدركها �لب�سر هي �ملنهي 

عنها ،  وتدبر قوله تعاىل يف �آخر ما نزل من �لقر�آن  :

نَّ �للََّه َخِبرٌي  اِرِهْم َوَيْحَفُظو� ُفُروَجُهْم َذِلَك �أَْزَكى َلُهْم �إِ و� ِمْن �أَْب�سَ ﴿  ُقل لِّْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ

َنُعوَن ﴾                                                                                                         )�لنور30 (  ا َي�سْ مِبَ

اِرِهْم ﴾ ل يعني غ�ص كل �لب�سر �إنا بع�ص �لب�سر ،  وهو  و� ِمْن �أَْب�سَ فتعبري ﴿ َيُغ�سُّ

ل يعني غ�ص �لنظر لكن يعني غ�ص بع�ص �لب�سر ،  �أي من يجد يف نف�سه �سهوة فليغ�ص 

ب�سره ويف هذه �حلالة مينع �لو�سيلة وهي �لنظر ،  وهو �أمر يحمل بني طياته �أن وجه 

�ملر�أة ميكن �لنظر �إليه . 

فهل لحظت باأول �لآية كلمة ) فروجهن ( �إنها تعني �أماكن �لعفة و�ل�سو�أة ،  فللرجل 

فرجني هما �لٌقٌبل و�لدبر ،  وللمر�أة ثالثة فروج ،  هم �لُقُبل و�لدبر و�لثديني ،  لذلك قال 

�لله تعاىل كلمــة ) فروجهن ( .  و�سرب �خلمار على �جليب لي�ص �أمرً� بارتد�ء ما ي�سمونه 

ل  بحيث  �ملر�أة  تلب�سه  لبا�ص  لكنه    ،  ) �حلجاب   ( ي�سمونه  ما  بارتد�ء  ول   ،  ) �خلمار   (

تنك�سف عورة �لثديني . 

لذلك ل جتد بالقر�آن �حلجاب مبفهومه �لفقهي �ملتد�ول بني �أهل �ل�سرق  ...   لكن جتده 

مبفهومه �لعام ،  فلي�ص يف �للبا�ص حر�م �إل ما �أر�دت به �ملر�أة �لفتنة . 

كاملايووه ) لبا�ص �لبحر ( وبدلة �لرق�ص ،  و�للبا�ص �ملال�سق للج�سم بالعمد بحيث 

،  لذلك نقول باأن حتديد �ملر�أة لقو�مها منهي عنه لأن  يك�سف عن �ملفاتن ويثري �لغر�ئز 

قو�مها من �لزينة �ملثرية للغر�ئز �لتي يجب عدم �إبد�ئها للجميع . 

،  و��سرت�كهن يف  �ل�سحابة  �أيام  �لثابت  �لأمر  �لن�ساء كان هو  �لرجال مع  و�ختالط 

�لقتال �أمر ينبئ عن هذ� ،  وقوله تعاىل �أي�سًا :

َما  �إِلَّ  �أَْعَجَبَك ُح�ْسُنُهنَّ  َوَلْو  �أَْزَو�ٍج  ِمْن  ِبِهنَّ  َل  َتَبدَّ �أَن  َبْعُد َوَل  �َساء ِمن  َلَك �لنِّ ﴿ َل َيِحلُّ 

ِقيبًا ﴾                                                     )�لأحز�ب52(  يُنَك َوَكاَن �للَُّه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء رَّ َمَلَكْت مَيِ

فكان �إدر�ك ح�سن �ملر�أة ل �سيئ فيه �إنا �ملنهي عنه هو نظرة �ل�سهوة . 
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وهنا ندلف �إىل م�ساألة زينة �ملر�أة �لتي حدد �لله �مل�سرح لهم بروؤيتها ،  لكن لبد �أن 

نعرف ما هي �لزينة ..؟؟!!.. 

ففي �ساأن �لزينة يقول تعاىل :

ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  َوَل  ُفُروَجُهنَّ  َوَيْحَفْظَن  اِرِهنَّ  ْب�سَ �أَ ِمْن  َن  �سْ َيْغ�سُ لِّْلُموؤِْمَناِت  َوُقل   ﴿

�أَْو  ِلُبُعوَلِتِهنَّ  �إِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  َوَل  ُجُيوِبِهنَّ  َعَلى  ِبُخُمِرِهنَّ  ِرْبَن  َولَْي�سْ ِمْنَها  َظَهَر  َما  �إِلَّ 

ْخَو�ِنِهنَّ  �إِ َبِني  ْو  �أَ �إِْخَو�ِنِهنَّ  �أَْو  ُبُعوَلِتِهنَّ  �أَْبَناء  ْو  �أَ ْبَناِئِهنَّ  �أَ �أَْو  ُبُعوَلِتِهنَّ  �آَباء  �أَْو  �آَباِئِهنَّ 

ِمَن  �ْلإِْرَبِة  �أُْويِل  َغرْيِ  اِبِعنَي  �لتَّ ِو  �أَ اُنُهنَّ  �أَمْيَ َمَلَكْت  َما  ْو  �أَ ِن�َساِئِهنَّ  �أَْو  �أََخَو�ِتِهنَّ  َبِني  �أَْو 

َما  ِلُيْعَلَم  ِباأَْرُجِلِهنَّ  ِرْبَن  َي�سْ َوَل  �َساء  �لنِّ َعْوَر�ِت  َعَلى  َيْظَهُرو�  مَلْ  �لَِّذيَن  ْفِل  �لطِّ �أَِو  َجاِل  �لرِّ

 ) )�لنور31    ﴾ ُتْفِلُحوَن  َلَعلَُّكْم  �مْلُوؤِْمُنوَن  َها  �أَيُّ َجِميعًا  �للَِّه  �إِىَل  َوُتوُبو�  ِزيَنِتِهنَّ  ِمن  ُيْخِفنَي 

فالزينة هي �لعنا�سر و�لأمور �مل�سافة للمر�أة ،  فلي�ص من بينها �سعر �ملر�أة ول �سدرها 

ول وجهــها ،  فــاأمر �ختـــفاء �لــزينة يظهــر �أكــرث يف قوله تعاىل : ﴿ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفنَي ِمن 

�ملر�أة فيعني هذ� حترمي لب�ص  �أل يعرف �لرجل ما حتت ثوب  فـــهذ� يعني  ؛    ﴾ ِزيَنِتِهنَّ 

�لرقائق من �لثياب ،  و�أما يظهر من �لزينة �لطبيعية فمعفّو عنه . 

و�لزينة �لطبيعية �ملعفو عن ظهورها ) ول يبدين زينتهن �إل ما ظهر منها ( هي  لون 

باأي منها  فهو  ... لكن تعمد �لإثارة  �ل�سعر �لطبيعي  و�أنثوية �ل�سوت   �لعينني و�سكل 

منهي عنه �أي�سًا ؛  ولنالحظ قوله تعاىل ) �إل ما ظهر منها ( ولي�ص ) �إل ما يظهر منها ( 

يعني ذلك باأن �لله عفى عن �لزينة �لطبيعية �لتي هي من جن�ص �لإن�سان وهي ما �أ�سميناه 

�لزينة �لطبيعية .  

و�ل�سرب بالرجل تعني عدم تعمد �ملر�أة �إثارة �لنتباه �إليها حتى ينظر �لرجال �إىل زينتها 

�لتي قد تكون خافية عليهم ،  ويف هذ� �إ�سارة �إىل كر�هية خروج �ملر�أة بكعب عال للت�سكع ؛  ول 

�أن تتعمد لفت �لأنظار لوجودها �أو لتميزها �جل�سدي �أو �خللقي . 

و�سعر �ملر�أة لي�ص من زينتها وحتى �إن كان من �لزينة ) وهذ� جتاوز ( فيكون و�قعًا حتت 

طائلة �ل�ستثناء من قوله تعاىل : ﴿ �إِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها ﴾ ،  ولقد �أمر �لله �ملر�أة بالتزين عند 

�لذهاب للم�سجد ،  ومل مينعها �لتزين ،  وهو �لأمر �لذي يثبت �أن �لزينة هي �أمر خارج ج�سد 

�ملر�أة  ،  مما ت�سعه �ملر�أة �أو �لرجل ،  وذلك من قوله تعاىل : ﴿ َيا َبِني �آَدَم ُخُذو� ِزيَنَتُكْم 

ُه َل ُيِحبُّ �مْلُ�ْسِرِفنَي )31( ﴾        ) �لأعر�ف (  ِعْنَد ُكلِّ َم�ْسِجٍد َوُكلُو� َو��ْسَرُبو� َوَل ُت�ْسِرُفو� �إِنَّ
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وزينة �ملر�أة لها مقا�سدها �ل�سرعية وهي �أل تكون بهدف �لفتنة ول حتدثها ،  فالزينة 

هي مما يجلب �لر�حة للمر�أة دون �لعدو�ن على م�ساعر �لرجال �أو �إثارتها ،  لذلك فالزينة 

قد يكون منها ما هو حمرم ومنها ما هو غري حمّرم ،  وقد يكون من �لزينة ما يحرم يف 

مكان ول يحرم يف �آخر ،  وتدبر قوله تعاىل :

ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن �آَمُنـــو� ِفــــي  َباِت ِمَن �لرِّ يِّ َم ِزيَنَة �للَِّه �لَِّتي �أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َو�لطَّ ﴿ ُقْل َمْن َحرَّ

ُل �ْلآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن )32( ﴾   ) �لأعر�ف (  ْنيـــَا َخاِل�ســـًَة َيْوَم �لِْقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�سِّ َيــــاِة �لدُّ �حْلَ

لذلك فاإن �أعر�ف �ملجتمعات من بني �ل�سريعة �لتي ح�ص عليها �لقر�آن ،  وذلك من قوله 

اِهِلنَي ﴾                     )�لأعر�ف199 (  تعاىل : ﴿ ُخِذ �لَْعْفَو َو�أُْمْر ِبالُْعْرِف َو�أَْعِر�ْص َعِن �جْلَ

�ملقبول عرفًا ول  ،  فمن غري  ما يجب حت�س�سه و�لعمل عليه  بالعرف من بني  فالأمر 

تتطلبه �ل�سريعة �أن تقوم �مر�أة بلبا�ص �لنقاب وهي تقطن ببلدة على خط �ل�ستو�ء ،  �أو 

ترتدي �لق�سري من �لثياب يف و�جب �لعز�ء  ... وهكذ� . 

أَْزَو�ِجَك َوَبَناِتَك َوِن�َساء �مْلُوؤِْمِننَي  ِبيُّ ُقل لِّ َها �لنَّ يُّ
ويف �ساأن �جللباب يقول تعاىل : ﴿ َيا �أَ

ِحيمًا ﴾                                                                                     ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك �أَْدَنى �أَن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيوؤَْذْيَن َوَكاَن �للَُّه َغُفورً� رَّ

) �لأحز�ب59 (

حتوي  كانت  �لتي  �ملنورة  باملدينة  �حلياة  �أعر�ف  تتطلبه  مما  كان  �جللباب  فاإدناء 

وهنا    ، جالليبهن  من  �حلر�ئر  تدين  باأن  بينهما  �لتمييز  يجب  فكان   ، و�حلر�ئر  �لإماء 

يتدخل �لعرف ليثبت �لطول �ملتعارف عليه �أنه ل ي�سبب �لفتنة باملجتمع ،  �سو�ء �أكانت 

فتنة �إعاقة �حلركة ،  �أو فتنة �لن�ساء للرجال . 

لذلك فاإن �جللباب من �لزينة �حلالل لكن لها �سو�بطها �لتي حتددها �أعر�ف �ملجتمعات 

ولي�ص لها �سكل حمدد يكون غريها حر�مًا . 

و�سرب �خلمار على �جليوب ل ينح�سر بفتحة �ل�سدر فقط ،  فقد يكون باطن �لذر�ع 

)حتت �لإبط( من �جليوب �لتي ل يجب �إظهارها ،  وقد يكون غري ذلك مما يكون فتنة ،  

لذلك �أي�سًا فلي�ص هناك �سكل لبا�ص حمدد لتفطية �جليوب ،  فقد جعلها �لله مطلقة وغري 

حمددة ،  وذلك من قوله تعاىل :

ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ   ...   ﴾                                           )�لنور31(  ﴿   ...  َولَْي�سْ



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-350-

فهي مطلقة وغري حمددة  ...  وهو �أمر يخاطب به �لقر�آن �أعر�ف �ل�سعوب فال تولد 

�ملر�أة بخمار   ...   . لكن كان هذ� من عادة لبا�ص �لعربيات حال نزول تلك �لآية ،  لذلك فاإن 

حتقيق �لهدف مما ي�سمى باخلمار هو �لأوىل ولي�ص ما ي�سميه �لنا�ص خمارً� ،  و ل �أن 

نتنطع لتلب�ص �لن�ساء خمارً� وناأمرهن به . 

�لنحالل و�للتز�م يف خمار �ملر�أة :

ُيْبِديَن  َوَل  ُفُروَجُهنَّ  َوَيْحَفْظَن  اِرِهنَّ  �أَْب�سَ ِمْن  َن  �سْ َيْغ�سُ لِّْلُموؤِْمَناِت  َوُقل   ﴿  : تعاىل  يقول 

ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ   ...  ﴾                       )�لنور31(   ِزيَنَتُهنَّ �إِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َولَْي�سْ

﴾ ل يعني �أنه لبد لكل �مر�أة من خمار  ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ  ﴿ َولَْي�سْ فتعبري 

ت�سعه على ر�أ�سها .

فاخلمار عادة عربية للوقاية من حر �ل�سم�ص �حلارقة يف �حلجاز لذلك قال �لله تعاىل 

تعبري )خمرهن( لأن كلهن كن يلب�سن �خلمار  . 

فماذ� ملن مل يكن عندها خمار ..؟؟!!..  

�خلا�سة  �لعربية  �لعاد�ت  تاأ�سيل  �ملطلوب  ولي�ص  �جليوب  تغطية  هو  �ملطلوب  �إذ� 

بطبيعة �لبيئة �ل�سحر�وية و�لتي تختمر فيها �لن�ساء و�لرجال �أي�سًا .

فاخلمار لي�ص مطلوبًا لذ�ته لكن �لقر�آن ذكره ت�سهياًل للعربيات لأجل هدف وهو تغطية 

�جليوب ) فتحة �ل�سدر وما بني �لفخذين وحتت �لإبط(  . 

ا  مَّ َلُهم  وْ�  َو�أَِعدُّ  ﴿  : وقال  خاطبنا  �لله  لأن  �لقتال  لأجل  للخيل  �إعد�دنا  من  لبد  فهل 

ُكْم   ... ﴾       )�لأنفال60 (   ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ �لّلِه َوَعُدوَّ َباِط �خْلَ ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ��ْسَتَطْعُتم مِّ

هل ميكن �أن نقول باأن من يعد �خليول �سمن ت�سليح �جليو�ص يف �أيامنا هذه �أنه من 

�أهل �للتز�م و�لباقون منحلون ول ينفذون �سريعة �لله لأنهم �كتفو� بالدبابات و�لطائر�ت 

و�ملد�فع وتاأثرو� بالغرب وعاد�ته وتركو� �لإ�سالم و�أو�مره ..؟؟!!..  كما تقولون عنا  .   

وماذ� لو �أعدت �جليو�ص �خليل باأيامنا هذه ..؟؟!!..  �أعتقد باأننا �سنقول عنهم باأنهم 

ليخاطبهن  �لقر�آن  نزل  عربية  عادة  لريتدين  �لن�ساء  قهر  يريدون  من  كذلك    ، جمانني 

بعاد�تهن ولي�ص ليلزمهن بها فهوؤلء �أر�همم متنطعون ل يدرون �أميانهم عن �سمائلهم . 
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هل بال�سرورة طاملا قال �لله تعبري ) خمرهن ( �أن يكون لكل �مر�أة خمار و�إل كانت 

عا�سية ..؟؟!!..   �إن هذ� �لفكر هو عني �ملر�هقة �لفكرية . 

فماذ� نفعل لتنفيذ �لقر�آن حني يقول تعاىل :  ) و�خليل و�لبغال و�حلمري لرتكبوها 

وزينة ويخلق ما ل تعلمون ( .

فهل لبد من ركوب �خليل و�لبغال �أم �أن �خليل و�لبغال مت ذكرها لهدف وهو �لركوب ..؟؟!!..   

وهل من ل ي�ستعمل �لبغال يف �لركوب يكون عا�سيًا لأمر �لله ..؟؟!!.. 

فالهدف هو  لتغطية �جليوب  لذ�ته ولكن  لي�ص  �لقر�آن  فاإن �خلمار مت ذكره يف  كذلك 

تغطية �جليوب يعني فتحة �ل�سدر وما بني �لفخذين وحتت �لإبط .

ولي�ص �لهدف خمار كان �لعرب يلب�سونه رجاًل ون�ساءً� ليقيهم حر �ل�سم�ص . 

ولقد �أمرنا �لقر�آن باأن نتبع �أعر�ف �ل�سعوب طاملا ل نحلل حر�مًا  ...  فكل �سعب عليه 

تقوم  منحاًل  تكون  ل  حتى  بدويًا  جلفًا  تكون  �أن  بال�سرورة  ولي�ص   ... �أعر�فه  يتبع  �أن 

بتقليد �لغرب يف نظر �أجالف �لبدو من �أهل هذ� �لزمان  ...  فنحن علينا �أن نن�سر دين �لله 

ولي�ص علينا �أن نن�سر �أعر�ف �لبدو وتقاليدهم بني �لنا�ص و�لأمم . 

فلي�ص على �ملر�أة �لفرن�سية خمار . •

ولي�ص على �لأمريكية خمار . •

ولي�ص �خلمار من دين �لله �أ�ساًل لأنه كما ذكرت مت ذكره لي�ص لذ�ته ولكن لذو�ته   •

ومت ذكره ت�سهياًل على �لعربيات باحلجاز لي�ستعملنه يف تغطية �جليوب ولي�ص 

تع�سريً� على كل �إناث �لدنيا .

لذلك فاإن �سوؤ�ل ) هل �حلجاب �سريعة مفرو�سة( �إنا هو �سوؤ�ل حق قد ير�د به باطل ،  

فتتربج �لن�ساء وي�سعن ثيابهن بغري �سابط ،  و�إن قلنا باأنه �سريعة نكون قد �فرتينا على 

�لله ما مل يحدده بحدود ،  لكن يجب على �ملر�أة �أل تفنت ول ُتفنت ول يكون لبا�سها مثار 

فتنة و�أن تتق �لله ، و�أن يتق �لرجال �لله يف تعاملهم معها و�أن يتق �لإثنان نظرة ل حتمل 

�لتقوى ،  و�أن يكون لكل بلد �أعر�فه يف ذلك فهو لي�ص لبا�سًا مدر�سيًا ،  �إنا هو حترزً� من 

�إثارة �لغر�ئز فقط . . 
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حينما نتناول �أمر �سريعة �لله و�حلر�م و�لفر�ص و�لو�جب و�ملكروه وحتديدهم  ...    

فال ميكن �أن يكون �لتحرز و�لجتهاد �سريعة ول تكون خمالفتهما حر�مًا توجب �لنار . 

مفهوم  فيها  يتغري  حقيقة  من  بيئة  لكــل  فــالبد    ، بيئــتها  �إبـنة  �لنــبوية  و�لأحــاديث 

�لفتنة ؛  وحتى �لأحاديث �لنبوية هناك من �أخذ بها وهناك من �أنكرها فاأنكرت �ل�سلفية 

حديث �لنبي لأ�سماء ) �إن �ملر�أة �إذ� بلغت �ملحي�ص فال ي�سح �أن ُيرى منها هذ� وهذ�  ... 

و�أ�سار لوجهه وكفيه ( ؛  و�عتمدت �ل�سلفية �لنقاب وجعلته و�جبًا . 

لكن على �أية حال ولنعود �إىل �أ�سل �لأمر وهو �أن �لأحاديث �لنبوية �بنة بيئتها ،  فالبد 

لكل بيئة من حقيقة يتغري فيها مفهوم �لفتنة . 

فاملر�أة �لتي تك�سف �سعرها يف �سو�رع باري�ص ل تفنت �أحدً� ول ينظر �إليها �أحد .

و�ملر�أة �لتي تك�سف ذر�عيها على �ساطئ �لبحر ل تدعو لإثارة �لغر�ئز ،

بينما قد يكون �لتعطر مثريً� للغر�ئز يف بع�ص �ملجتمعات . 

لذلك يجب �لعمل بالأهد�ف ولي�ص بالو�سائل ،  لذلك �أمرنا �لله �أن نتبع �لذكر .

و�أمرنا �أن نتبع �لر�سول .

ومل ياأمرنا �أن نكون مقلدين لبع�سنا �لبع�ص . 

و�لتباع هو ت�سغيل �لفكر فيما يجب وما ل يجب يعني هو لي�ص �لتقليد .

فال�سالة لوقتها �أمر و�جب على كل م�سلم  ...  لكن على �خلباز فال�سالة بعد �لنتهاء 

من �خلبيز هي �لو�جب حتى ل يف�سد �لعجني بزعم �أن �ل�سالة من �سريعة �لله . فم�سالح 

�لعباد هي من �سريعة �لله �لف�سلى . و�لطبيب كذلك و�ملر�أة ولبا�سها كذلك .

فالأ�سل يف �حلجاب هو درء �لفتنة ... ول يوجد بالإ�سالم �سريعة ��سمها �حلجاب لكن هناك 

ت�سرف ��سمه �لحتجاب وفق �حلاجة وما تدعو �إليه �لظروف فالله مل يخلق �ملر�أة لتتخفى . 

فالإن�سانة حتتجب حتى ل تكون فتنة وحتى ل تنك�سف بهذ� من مفاتنها �لد�خلية  ...   

�أما ما ظهر منها فهو مما عفا �لله عنه �سريطة �أل تتعمد �ملر�أة �لفتنة �أو تعمد �إظهار زينتها 

�أو �إ�ستثارة �لآخرين بها .  » ول يبدين زينتهن �إل ما ظهر منها « .
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فما هي �لزينة �لظاهرة ..؟؟!!..  

�أوًل يجدر �لإ�سارة باأن �لله مل يقل ) �إل ما يظهر منها(  لكنه �سبحانه وتعاىل قال : ) �إل 

ما ظهر منها ( يعني ظهر بال�سرورة فال تاأثيم على من ظهرت زينتها لأن �لظهور هنا من 

دو�عي �لفطرة .

فلون �لعينني  �إن كانت زرقاء �أو خ�سر�ء �أو ع�سلية فاحتة �إنا هي من �لزينة �لتي ل 

ميكن �لتحرز منها وهي زينة معفو عن ظهورها . 

فهو  زينة  كونه  عن  ف�ساًل  فاإنه  �لر�أ�ص  على  تاج  و�سعه  �لله  لكن  �لزينة  من  و�ل�سعر 

تكييف طبيعي للدماغ بل و�سروري ل�سالمة �لدماغ وخا�سة بالبلد�ن �حلارة و�لباردة  ...  

لذلك جتد �أكرث �ملحجبات حجابًا تقليديًا ببلد�ننا وقد فقدن �سعورهن و�أ�سبحن منفر�ت 

�ملظهر يف بيوتهن مع �أزو�جهن . 

فيمكن �لقول باأن �ملر�أة �لتي تريد تغطية �سعرها ميكنها �أن تغطيه  ...  لكن ل يكون 

ذلك فر�سًا على كل ن�ساء �لدنيا ،  لأنه من �لزينة �لتي ل ميكن �لتحرز من ظهورها كما �أن 

ذلك �لتخفي لي�ص بفري�سة يكون �لتحرمي دونها ،  لأن �لله ��ستثنى ما ظهر من �لزينة . 

كذلك   ...   ومن جانب �آخر   ...  فاإن ظهور بع�ص زينة �ملر�أة ل �سيئ فيه طاملا دعت له 

�سرورة �أهم من �لتحرز ،  بينما ي�سري �لتحرز جائزً�  يف بلد�ن ترى �سعر �لر�أ�ص مثري لغر�ئز 

�لرجال ،  �أو تر�ه عورة ،  وذلك حتى ل ت�سري فتنة ويكون �جتماع كلمة �مل�سلمني �أهم من 

�حل�سول على منفعة للمر�أة �أو رغبة �سخ�سية لها �أو خالفًا فقهيًا بني �لفقهاء و�ملفكرين . 

قوًل معروفًا  تقولو�  �أن  �إل  لكن �خللوة حر�م  فالختالط حالل  �لكالم  يكتمل  وحتى 

�أنتهي من كرثة  �أن  �أذكر هذ� ع�سى   ... �ملعروف  قول  ي�ستغرقه  �لذي  �لزمن  ويف حدود 

كتبته هو طاقتي  ما  باأن  ... و�أقول  �ل�سوؤ�ل يف �حلجاب و�لنظرة و�لختالط و�خللوة 

�لفكرية و�أ�ساأل �لله تعاىل �أن �أكون على �سو�ب فالله تعاىل �أعلى و�أعلم . 

�لنقاب ومدى م�سروعيته  ... وملاذ� �أعتربه غري م�سروع ..؟؟!!..

أواًل :  األدلة من القرآن على عدم مشروعيته  ..
1- قوله تعاىل :

نَّ �للََّه َخِبرٌي  اِرِهْم َوَيْحَفُظو� ُفُروَجُهْم َذِلَك �أَْزَكى َلُهْم �إِ و� ِمْن �أَْب�سَ ﴿ ُقل لِّْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ

َنُعوَن ﴾                                                                            ) �لنور �آيه 30( ا َي�سْ مِبَ
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مر �لله للموؤمنني بغ�ص �أب�سارهم �أن وجوه �لن�ساء مك�سوفة ،  فلو كانت  ويتبني هنا من �أ

�لوجوه كلها م�ستورة وكان كل �لن�ساء منقبات . فما وجه �حلث على غ�ص �لأب�سار   ..؟؟!!..  

وماذ� ُيخ�َسى �أن تر�ه �لأب�سار �إذ� مل تكن �لوجوه �سافرة ميكن �أن جتذب �لأب�سار  ..؟؟!!..  

2- قوله  تعاىل :

َما  �إِلَّ  �أَْعَجَبَك ُح�ْسُنُهنَّ  َوَلْو  �أَْزَو�ٍج  ِمْن  ِبِهنَّ  َل  َتَبدَّ �أَن  َبْعُد َوَل  �َساء ِمن  َلَك �لنِّ ﴿ َل َيِحلُّ 

ِقيًبا ﴾                                               )�لحز�ب �آيه  52( يُنَك َوَكاَن �للَُّه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء رَّ َمَلَكْت مَيِ

فمن �ين يعجبه ح�سنهن �إذ� مل يكن هناك جمال لِروؤية �لوجه �لذى هو جممع �ملحا�سن 

للمر�أه باتفاق ..؟؟!!..  

3- قوله تعاىل :

اِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ �إِلَّ َما  ْب�سَ َن ِمْن �أَ �سْ ﴿ َوُقل لِّْلُموؤِْمَناِت َيْغ�سُ

ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ �إِلَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ �أَْو �آَباِئِهنَّ �أَْو  َظَهَر ِمْنَها َولَْي�سْ

َخَو�ِتِهنَّ  ْو َبِني �أَ ْو �إِْخَو�ِنِهنَّ �أَْو َبِني �إِْخَو�ِنِهنَّ �أَ
ْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ �أَ �آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ �أَْو �أَْبَناِئِهنَّ �أَْو �أَ

ْفِل �لَِّذيَن مَلْ  َجاِل �أَِو �لطِّ اِبِعنَي َغرْيِ �أُْويِل �ْلإِْرَبِة ِمَن �لرِّ اُنُهنَّ �أَِو �لتَّ مْيَ
�أَْو ِن�َساِئِهنَّ �أَْو َما َمَلَكْت �أَ

ِرْبَن ِباأَْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفنَي ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبو� �إِىَل  �َساء َوَل َي�سْ َيْظَهُرو� َعَلى َعْوَر�ِت �لنِّ

َها �مْلُوؤِْمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ﴾ .                                           ) �لنور �آيه 31( يُّ
�للَِّه َجِميًعا �أَ

وهنا ي�ستثنى �حلق �سبحانه وتعاىل زينة �ملر�أة �لظاهرة وهى وجهها وكفيها وذلك 

باجماع جمهور �ملف�سرين كما �سنعر�ص له بالتف�سيل . 

فالزينة �لظاهرة هى �لوجه و�لكفني لن �مل�ستثنى ل بد �ن يكون من جن�ص �مل�ستثنى 

منه فاحلق ��ستثنى �لزينة �لظاهرة من زينة �ملر�أة فال بد �ن تكون �لزينة من ذ�ت �ملر�آة 

وهى �لوجه و�لكفني . 

�أما من قال �أن �لزينة �لظاهرة يق�سد بها �لثياب فيجاب باأن �ل�ستثناء فى �لآيه ق�سد 

�لتي�سري و�لرخ�سة وظهور �لثياب �خلارجية كالعبائة ونحوها �أمر ��سطر�رى ل رخ�سة 

فيه ول تي�سري فالثياب تظهر �ساءت �ملر�أة �أم �أبت  . 
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ثانيا: �لأدلة من �حلديث �ل�سريف و�ل�سنة �ل�سحيحة ...

4- ما رو�ه �بو د�ود فى �سننه : �أن �أ�سماء بنت �بى بكر دخلت على ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص 

وعليها ثياب رقاق فاعر�ص عنها وقال : ) يا �أ�سماء �إن �ملر�أه �إذ� بلغت �ملحي�ص مل ي�سح �أن 

يرى منها �ل هذ� وهذ� ( و�أ�سار �إىل وجهه و كفيه . و�حلديث ح�سنه �لألبانى فى �أكرثمن 

كتاب من كتبه نذكر منها :-

) حجاب �ملر�أه �مل�سلمة - �لأرو�ء - �سحيح �جلامع �ل�سغري - تخريج �حلالل و�حلر�م ( .

و�أي�سًا �حلديث قو�ه �لإمام �لذهبى ، و�حلافظ �لبيهقى ، و�حتج به �لإمام �أحمد  . 

5- ما رو�ه �جلماعة عن بن م�سعود : �أن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص قال : ) يا مع�سر �ل�سباب من 

��ستطاع منكم �لباءة فليتزوج فاإنه �أغ�ص للب�سر و�أح�سن للفرج ( .

�أغ�ص  �لزو�ج  �أن  معنى  فما  منقبات  �لن�ساء  وكان  م�ستورة  كلها  �لوجوه  كانت  فلو 

للب�سر �إذ� كان �لب�سر ل يرى �سيئًا من �لن�ساء  ..؟؟!!.. 

6- ما رو�ه �أبو د�ود فى �سننه حديث رقم )2082 ( :

فاإن  �مر�أه  �أحدكم  �إذ� خطب   (  : قال  ملسو هيلع هللا ىلص   �لله  ر�سول  �ن  �لله  عبد  بن  �سيدنا جابر  عن 

��ستطاع �أن ينظر منها �إىل ما يدعوه �إىل نكاحها فليفعل ( ، قال جابر فخطبت �مر�أة من بنى 

�سلمة فكنت �ختبىء لها حتى ر�أيت منها بع�ص ما دعانى �إليها  .  رو�ه �أبو د�ود فى �سننه  . 

ملسو هيلع هللا ىلص : ) ل تتبع �لنظرة �لنظرة فاإنا لك �لأوىل ولي�ست لك �لآخرة ( رو�ه  7- قوله 

�أحمد و�أبو د�ود و�لرتمذى و�حلاكم عن بريده  .  و�تباع �لنظرة هنا معناه �أن �لرجل �إذ� 

نظر �إىل �ملر�أه بد�هة فر�أى ما ي�ستح�سنه منها فعليه �أل يكرر �لنظرة �إليها  .  ولكن كيف 

يرى ما ي�ستح�سنه منها لو كانت منتقبه  ..؟؟!!..   

8- روى �لبخارى وم�سلم : عن عبد �لله بن عبا�ص قال : ) �ردف �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص �لف�سل 

�لنبى  �لف�سل رجاًل و�سيئًا فوقف  �لنحر خلفه على عجز ر�حلته وكان  �لعبا�ص يوم  بن 

ملسو هيلع هللا ىلص للنا�ص يفتيهم ؛ و�قبلت �مر�ة من خثعم و�سيئة ت�ستفتى �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص ، فطفق �لف�سل 

ينظر �إليها و�أعجبه ح�سنها فالتفت �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص و�لف�سل ينظر �إليها فاأخلف بيده فاأخذ بذقن 

�لف�سل فعدل وجهه عن �لنظر �ليها ( .
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�لنا�ص  بح�سرة  ك�سفه  على  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبى  �أقرها  ملا  �سرته  يلزم  عورة   �لوجه  كان  فلو 

ولأمرها �أن تغطى وجهها .  . ولو كان وجهها مغطى ملا عرف �لف�سل �بن عبا�ص �أح�سناء 

هى �أو �سوهاء  . 

وروى �لرتمذى هذه �لق�سة من حديث �لإمام على كرم �لله وجهه جاء فيها : ) ولــوى 

�لنبـى ملسو هيلع هللا ىلص عنق �لف�سل  .  فــقـال �لـعــبا�ص : يـا ر�سول �لله مل لويت عنق بن عمك  ..؟؟!!.. 

قــال : ر�أيت �ساب و�سابه فلم ء�من �ل�سيطان عليهما ( ؛ رو�ه �لرتمذى حديث رقم )885( 

باب �حلج ... وقال  :  حديث ح�سن �سحيح  . 

وقد ��ستنبط بن �لقطان من هذ� �حلديث جو�ز �لنظر عند �أمن �لفتنة حيث مل ياأمرها 

�لنبى بتغطية وجهها  .  فلو مل يفهم �لعبا�ص �أن �لنظر جائز ما �ساأ ل �سوؤ�له و لو مل يكن ما 

فهمه جائزً� ما �أقره عليه �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص ولأنكر عليه �ل�سوؤ�ل �أ�ساًل  . 

ول حجة  فى �حلديث  �أن �ملر�أة كانت حمرمة فى �حلج لأن �لو�قعة كانت بعد �لنحر 

�أى بعد �لتحلل من �لإحر�م  . 

9- ما رو�ه �سيدنا عمار بن يا�سر :�أن رجاًل مرت به �مر�أة فاأحدق ب�سره �إليها ، فمر 

بجد�ر فمر�ص ) جرح ( وجهه ، فاأتى ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ووجهه ي�سيل دمًا ،  فقال : يا ر�سول 

�لله �إنى فعلت كذ� وكذ� ، فقال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : ) �إذ� �أر�د �لله بعبد خريً� عجل له عقوبة 

ذنبه فى �لدنيا ، و�إن �أر�د به غري ذلك �أمهل عليه بذنوبه حتى يو�فى بها يوم �لقيامة كاأنه 

عري ( ؛ �أى كاأنه ) حمار وح�سى ( �حلديث �أورده �لهيثمى فى جممع �لزو�ئد )192-10( 

ورو�ه �لطرب�نى و�إ�سناده جيد  . 

فدل هذ� �حلديث على �أن �لن�ساء كن �سافر�ت �لوجوه وكان منهن من تلفت بح�سنها 

�أنظار �لرجال �إىل حد �ل�سطد�م باجلد�ر وحتى ي�سيل وجهه دمًا  . 

10- ما �أورده �ل�سيوطى فى �لدر �ملنثور فى تف�سري �لآيه )31( من �سوره �لنور : �أن 

�ل�سيدة عائ�سة قالت  : دخلت علىَّ �بنة �أخى لأمى عبد �لله بن �لطفيل وهى متزينة فدخلت 

عند �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص فاأعر�ص فقلت �إنها �بنة �أخى وجارية فقال : ) �إذ� عركت �ملر�أة  بلغت �حللم 

مل يحل لها �أن تظهر �إل وجهها و�إل ما دون هذ� وقب�ص على ذر�ع نف�سه فرتك بني قب�سته 

وبني �لكف مثل قب�سة �أخرى ( .  رو�ه �لطربى فى تف�سريه ج 18 �ص 93  . 
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11- ما روته �ل�سيده عائ�سة : �أن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص قال : ) ل تلثم �ملر�أه ول تتربقع ول 

تلب�ص ثوبًا بور�ص ول زعفر�ن ( ... �حلديث رو�ه �لبخارى فى �سحيحه باب ما يلب�ص 

�ملحرم من �لثياب  . 

12- ما روى عن عبد �لله بن عمر : �أن �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص قال : ) ل تنتقب �ملحرمة ول تلب�ص 

�لقفازين ( رو�ه �لبخارى ، و�أحمد ، و�أبو د�ود ، و�لن�سائى ، ومالك فى �ملوطاأ  . 

و��ستدل كثري من �لفقهاء بهذ� �حلديث �أن �لوجه و�لكفني لي�سا بعورة ، و�إل ملا �أوجب 

ك�سفهما فى �لإحر�م  .  وقد يقول بع�ص �لنا�ص �أن �لأمر بك�سف �لوجه فى �حلج �أو فى �ل�سالة 

يفيد �أن �لوجه يجب �سرته فيما ور�ء ذلك ، و�أن على �ملر�أه �رتد�ء �لنقاب و�لقفازين  . 

فى  مباحة  كانت  �أ�سياء  �لإحر�م  حمظور�ت  لأن  مرفو�ص  ��ستدلل  هذ�  �أن  ونقول 

�لأ�سل مثل لب�ص �ملخيط ، و�لطيب ، و�ل�سيد ، ونحوها ولي�ص منها �سيئًا كان و�جبًا ثم 

�سار بالإحر�م حمظورً�  . 

فى  روؤو�سهم  بتعرية  �حلجاج  �أمر  �إذ�  �سبحانه  �لله  �أن  يعنى  �ل�ستدلل  هذ�  �إن  بل 

�لإحر�م كان ذلك يفيد �أن �لرءو�ص تغطى وجوبًا فى غري �لإحر�م  ..؟؟!!..  من قال ذلك من 

�ساء غطى ر�أ�سه ومن �ساء ك�سفه  . 

13- ما جاء فى �لبخارى وم�سلم عن �ل�سيدة عائ�سة قالت : ) كن ن�ساء موؤمنات ي�سهدن 

مع �لنبى �سلى �لله عليه و�سلم  �سالة �لفجر متلحفات مبروطهن ) �أى م�ستور�ت �لأج�ساد 

مبا ي�سبه �ملالءة ( ثم ينقلب �إىل بيوتهن حني يق�سني �ل�سالة ل يعرفن من �لغل�ص ( ... 

و�حلديث يدل مبفهومه �أن هوؤلء �لن�ساء كدن �أن يعرفن لول �لغل�ص �أى �لظلمة �لتى بعد 

�لفجر ول يعرفن �إل �إذ� كن �سافر�ت �لوجوه  . 

14- ما رو�ه �لبخارى وم�سلم فى �سحيحيهما عن �سهل بن �سعد : �أن �مر�أة جاءت �إىل 

ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص فقالت : يا ر�سول �لله جئت لأهب لك نف�سى فنظر �إليها ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص 

ف�سعد فيها �لنظر و�سوبه ثم طاأطاأ ر�أ�سه ، فلما ر�أت �أنه مل يق�ص فيها �سيئًا جل�ست  .  فقام 

رجل من �ل�سحابه فقال : يا ر�سول �لله �إن مل يكن لك بها حاجه فزوجنيها فقال : ) �ذهب 

فقد �أنكحتها مبا معك من �لقر�آن (  . 

ولو مل تكن �سافرة �لوجه فما معنى نظرة ملسو هيلع هللا ىلص �إليها و�إطالته �لنظر ت�سعيدً� وت�سويبًا  . 
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ومل يرد �أنها فعلت ذلك للخطبه ثم غطت وجهها بعد ذلك بل ورد �أنها جل�ست كما جاءت 

فر�آها �ل�سحابى وطلب �لزو�ج منها  . 

15- ما رو�ه �لإمام م�سلم فى �سحيحه )ج3 �ص19( عن جابر بن عبد �لله قال : �سهدت 

مع ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص يوم عيد فبد�أنا بال�سالة قبل �خلطبة �إىل �أن قال : ثم م�سى حتى �أتى 

�لن�ساء فوعظهن ؛ وذكرهن فقال : » ت�سدقن فاإن �أكرثكن حطب جهنم « ... فقامت �مر�أه من 

�سطة �لن�ساء ) �أى من خيارهن ( �سفعاء �خلدين ) �أى حمرة م�سوبة بال�سو�د ( ... فقالت 

... فجعلن   ) �لع�سري  ،  وتكفرن  �ل�سكاة  ) لأنكن تكرثن   : قال  ..؟؟!!..   �لله  يا ر�سول  مل 

يت�سدقن من حليهم يلقني فى ثوب بالل من �أقر�طهن وخو�متهن  . 

مغطى  وجهها  كان  �إذ�  �خلدين  �سفعاء  �أنها  يعرف  �أن  جلابر  �أين  من  هنا  و�ل�سوؤ�ل 

بالنقاب  ..؟؟!!..  ومل �أقرها ملسو هيلع هللا ىلص على �سفور وجهها �إن كان �لنقاب و�جبًا  ..؟؟!!..  

�أن �سبيعه بنت �حلارث كانت حتت   : �لبخارى وم�سلم فى �سحيحهما  16- ما رو�ه 

�سعد بن خوله ، وهو ممن �سهد بدرً� ،  وقد توفى عنها فى حجة �لود�ع وهى حامل فلم 

تن�سب ) �أى مل تلبث ( �أن و�سعت حملها بعد وفاته فلما تعلت ) �أى خرجت من نفا�سها ( 

جتملت للخطاب ، فدخل عليها �أبو �ل�سنابل بن بعك وقال لها : ماىل �أر�ك متجملة ..؟؟!!..   

لعلك تريدين �لنكاح ..؟؟!!.. �إنك و�لله ما �أنت بناكحة حتى متر عليك �أربعة �أ�سهر وع�سر  

قالت �سبيعة : فلما قال ىل ذلك جمعت ثيابى حني �أم�سيت فاأتيت ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص  و�ساألته 

عن ذلك فاأفتانى �أنى قد حللت حيث و�سعت حملى و�أمرنى بالتزويج  �إن بد� ىل  . 

فدل هذ� �حلديث على �أن �سبيعة ظهرت متجملة �أمام �أبى �ل�سنابل وهو لي�ص مبحرم لها 

بل هو ممن تقدم خلطبتها بعد  ...  ولول �أنها �سافرة �لوجه ما عرف �إن كانت متجملة �أم ل  . 

17- �إ�ستغر�ب �ل�سحابه لب�ص �لنقاب : وذلك فيما رو�ه �أبو د�ود فى �ل�سنن فى باب �جلهاد 

حديث رقم )2488( عن قي�ص بن �سما�ص قال : جاءت �مر�أة �إىل �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص يقال لها �أم خــالد 

�أجئت  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبى  �أ�سحاب  لها بع�ص  فقـــال   ، �بنها وهــو مقــتول  وهــى منتقــبة ت�ســاأل عــن 

ت�ساألــني عن �بنك و�نت منتــقبة  ..؟؟!!.. فقــالت : �إن �أرز�أ �إبنــى فــلن �أرز�أ حيائى ..؟؟!!..

و�حلديث فيه دللة �أنه لو كان �لنقاب �أمرً� معتادً� للن�ساء فى ذلك �لوقت ما كان هناك 

وجه لقول �لر�وى : �أنها جائت وهى منتقبة ، وما كان هناك معنى ل�ستغر�ب �ل�سحابه 

وقولهم لها �أجئت ت�ساألني عن �بنك و�أنت منتقبة  ..؟؟!!..  
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�لله  �أمر  ، ولي�ص  �لنتقاب  �إىل  دفعها  �لذى  �أن حيائها هو  يدل على  �ملر�أة  رد  و�أي�سًا 

ور�سوله ولو كان �لنقاب و�جبًا �سرعيًا لأجابت بغري هذ� �جلو�ب ، بل ما �سدر �ل�سوؤ�ل 

�أ�ساًل فامل�سلم لُي�ساأل ملاذ� �أقام �ل�سالة �أو �آتى �لزكاه .  وفى �لقو�عد �ملقررة :ما جاء على 

�لأ�سل لُي�ساأل عن علته . 

18- ما رو�ه �لبخارى عن بن عبا�ص : �أنه �سهد �لعيد مع ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص و�أنه عليه 

�أن  و�أمرهن  وذكرهن  فوعظهن  بالل  ومعه  �لن�ساء  �أتى  ثم  �سلى  �أن  بعد  خطب  �ل�سالم 

يت�سدقن . . . قال بن عبا�ص ) فر�أيتهن يهوين باأيدهن يقذفنه فى ثوب بالل ( .

ودللة  هذ� �حلديث �أن �بن عبا�ص بح�سرة ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص يرى �أيديهن ف�سح بذلك �أن 

�ليد من �ملر�أة و�لوجه لي�ستا بعورة  . 

19- ما رو�ه بكر بن عبد �لله �ملزنى عن �ملغرية بن �سعبة : �أنه خطب �مر�أه فقال له 

ملسو هيلع هللا ىلص : ) �أنظرت �إليها  ..؟؟!!..  قــال : ل . . قال : �أنظر فاإنه �أحرى �أن يوؤدم  ر�سول �لله 

بينكما ( رو�ه �لرتمذى و�لد�رقطنى و�بن ماجه  . 

وفى �لأمر بالنظر �إليها دليل على �سفور وجهها ، وكونها غري منتقبة  . 

20- عن �أبى هريرة قال : كنت عند �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص فاأتى رجل فاخربه �أنه خطب �مر�أة من 

�لإن�سار ، فقال له ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : ) �أنظرت �إليها  ..؟؟!!..   قال : ل قال : فاذهب فانظر 

�إليها فاإن فى �أعني �لأن�سار �سيئًا ( رو�ه م�سلم حديث رقم ) 1424( و �لد�رقطنى  . 

و�حلديث فيه دللة على كون �ملر�أة غري منتقبة  . 

فى  م�سلم  �أورده  ما  بدليل   ، وجوههن  يك�سفن  �ل�سحابيات  كر�ئم  �أن  ورد  ما   -21

�سحيحه حديث رقم )1000( : عن زينب �مر�أة عبد �لله قالت : كنت فى �مل�سجد فر�أيت 

�لله  عبد  زوجها  على  تنفق  زينب  وكانت   - حليكن  من  ولو  ت�سدقن   : فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبى 

ملسو هيلع هللا ىلص �أيجزى عنى �أن �أنفق عليك  و�أيتام فى حجرها - فقالت لعبد �لله : �سل ر�سول �لله 

وعلى �أيتام فى حجرى من �ل�سدقة ..؟؟!!..  فقال : �سلى �أنت ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص فانطلقت �إىل 

�لنبى ملسو هيلع هللا ىلص فوجدت �مــر�أة مـــن �لأن�سار على �لباب حاجتها مثل حاجتى  . . . فمر علينا 

�أنفــق على زوجــى و�أيتام ىل فى حجرى  �أن  �أيجــزى عـــنى  ملسو هيلع هللا ىلص  بالل فقــلنا �ســل �لنبى 

وقلنا : ل تخبــر بنا فدخــل ف�ســاأله فقال : من هما قال : زينب قال : �لزيانب قال : �مر�أة 

عبد �لله ،  قال : نعم لها �أجر�ن �أجر �لقر�بة و�أجر �ل�سدقة  . 
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ودللة �حلديث فى �أنه لول �أن عامة �لن�ساء كن �سافر�ت �لوجوه ويتعرف عليهن �لرجال 

تبعًا لــذلك ملــا �ســاأل ر�ســول �لله ملسو هيلع هللا ىلص من هما وملا تعرف عليها بالل وقال �مر�أة عبد �لله  . 

�آخى   (  : قال  �أبيه  �بى جحيفه عن  �لبخارى فى �سحيحه عن عون بن  22- ما رو�ه 

�لنبى ملسو هيلع هللا ىلص بني �سلمان و�أبى �لدرد�ء ،  فز�ر �سلمان �أبا �لدرد�ء فر�أى �أم �لدرد�ء متبذله ، 

فقال لها : ما �ساأنك  ..؟؟!!..   قالت �أخوك �أبو �لدرد�ء لي�ص له حاجة فى �لدنيا (  . 

فكانت معرفه �سلمان �أنها متبذلة دليل على روؤيته لوجهها  . 

ثالثًا: �لأدلة من تف�سري علماء �ل�سحابة :

23- ما �أخرجه �بن �أبى �سيبة ،  وعبد بن حميد ، و�بن �أبى حامت  عن �ل�سحابى �جلليل 

عبد �لله بن عبا�ص فى قوله تعاىل ) �إل ما ظهر منها ( ... قال : وجهها وكفاها و�خلامت  . 

24- ما �أورده �ل�سيوطى فى �لدر �ملنثور و�أخرجه بن جرير عن �سيدنا �سعيد بن جبري 

فى قوله تعاىل ) �إل ما ظهر منها ( قال �لوجه و�لكف  . 

25- ما �أخرجه �بن جرير عن �سيدنا عطــاء بــن ي�ســار فى قوله تعاىل : ) �إل ما ظهر 

منها ( قال: �لكفان و�لوجه  . 

 : قال   ) �إل ما ظهر منها   ( �أبى �سيبه عن �سيدنا عكرمة فى قوله  �بن  �أخرجه  ما   -26

�لوجه وثغرة �لنحر  . 

�أن  بلغنى   : قـــال  �أنه  قتاده  �سيدنا  و�بــن جــرير عن   ، �لــر�زق  عبـــد  �أخرجه  مــا   -27

�إل ها هنا ويقب�ص ن�سف  �لآخر  بالله و�ليوم  ) ل يحل لإمر�أة توؤمن   : قال  ملسو هيلع هللا ىلص   �لنبى 

�لذر�ع ( ... �أورده �ل�سيوطى فى �لدر �ملنثور  . 

28- ما �أخرجه عبد �لر�زق و�بن جرير عن �سيدنا �مل�سور �بن خمرمة فى قوله تعاىل 

) �أل ما ظهرمنها ( قال �لقلبني ) �ل�سو�ر ( ، و�خلامت ، و�لكحل  .  فاخلامت زينة �لكف ، 

و�لكحل زينة �لوجه  . 

29- ما �خرجه �بن �ملنذر عن �سيدنا �أن�ص �بن مالك فى قوله تعاىل ) ول يبدين زينتهن 

�إل ما ظهر منها ( قال : �لكحل و�خلامت  . 
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ر�بعًا : �لأدلة من ر�أى �أئمة �لتف�سري :

30- تف�سري�لبي�ساوى �مل�سمى ) �أنو�ر �لتنزيل و�أ�سر�ر�لتاأويل ( فقال : عندما تعر�ص 

لالآيه )31( من �سورة �لنور » �إل ما ظهر منها «

بالزينة  �ملر�د  ، وقيل  فاإن فى �سرتها حرجًا  كالثياب و�خلامت  �لأ�سياء  ) عند مز�ولة 

هو  و�مل�ستثنى  و�لتزيينية  �خللقية  �ملحا�سن  يعم  ما  �أو  �مل�ساف  حذف  على  مو��سعها 

�لوجه و�لكفان لأنها لي�ست بعورة (  . 

31- تف�سري �لطربى �مل�سمى ) جامع �لبيان عن تف�سري �لقر�آن ( : بعد �أن ذكر �أكرث من 

ر�أى فى تف�سري ) �إل ما ظهر منها ( قال : ) و�أوىل �لأقو�ل فى ذلك بال�سو�ب قول من قال : 

�لوجه و�لكفني ( . 

32- تف�سري�لقرطبى �مل�سمى ) �جلامع لأحكام �لقر�آن ( : فيقول �لإمام �لقرطبى ) ملا 

كان �لغالب من �لوجه و�لكفني ظهورهما عادة وعبادة  . وذلك فى �ل�سالة و�حلج  ، في�سلح 

�أن يكون �ل�ستثناء ر�جع �ليهما ( . 

33- تف�سري �لبغوى �مل�سمى ) معامل �لتنزيل ( : فقال ما ن�سه ) و�إنا رخ�ص فى هذ� 

�لقدر -  �لوجه و�لكفان  -  �أن تبديه لأنهما  لي�سا بعورة ،  وتوؤمر بك�سفه فى �ل�سالة  . 

و�سائر بدنها عورة يلزمها �سرته ( . 

34- تف�سري �أبو �حل�سن �خلازن �مل�سمى ) لباب �لتاأويل فى معانى �لتنزيل (: فقال فيه 

ما ن�سه ) و�إنا رخ�ص فى هذ� �لقدر للمر�أه �أن تبديه من بدنها لأنه لي�ص بعورة وتوؤمر 

بك�سفه فى �ل�سالة ( . 

: فقال بعد ماعر�ص لأقو�ل   ) �لقر�آن �لعظيم  ) تف�سري  35- تف�سري �بن كثري �مل�سمى 

بع�ص �ل�سحابه �ملوؤيدة �أن �مل�ستثنى فى �لآيه هما �لوجه و�لكفان قال : ) و�مل�سهورعند 

�جلمهور �أن �بن عبا�ص ومن تابعه �أر�دو� تف�سري ما ظهر منها بالوجه و�لكفني ( . 

36- تف�سري �جلاللني : وجاء فيه ما ن�سه ) وليبدين زينتهن ( �خلفية وهى ما عد� 

�لوجه و�لكفني ) �إل ما ظهر منها ( هو �لوجه و�لكفان  . 

37- تف�سري�لو�حدى �مل�سمى ) �لوجيز ( : قال ما ن�سه ) �إل ما ظهر منها ( وهى �لثياب 

و�لكحل و�خلامت و�خل�ساب و�ل�سو�ر .  فال يجوز للمر�أه �أن تظهر �إل وجهها وكفيها  . 
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38- تف�سري �أبو بكر �لر�زى ) �جل�سا�ص ( �مل�سمى ) �أحكام �لقر�آن ( :  يقول ما ن�سه ) ويدل 

على �أن �لوجه و�لكفني لي�ص بعورة �أي�سًا �أنها ت�سلى مك�سوفة �لوجه و�ليدين (  . 

    خام�سًا : �لأدلة من ر�أى �ئمة �ملذ�هب و�لفقهاء :

39- مذهب �حلنفية : فجاء فى كتاب �لختيار وهو مرجع للمذهب �حلنفى ما ن�سه 

�أبى  وعن  �ل�سهوة  يخف  مل  �إن  و�لكفني  �لوجه  �إىل  �إل  �لأجنبية  �حلرة  �إىل  ينظر  ول   (

حنيفة �أنه ز�د �لقدم لأن فى ذلك �سرورة لالأخذ و�لإعطاء ، ومعرفة وجهها عند �ملعاملة مع 

�لأجانب لإقامة معا�سها ومعادها ( .

من  لالأجنبى  �لنظر  يحل  ل   (  :  ) �ص266  ج4   ( للك�سائى  �ل�سنائع  بد�ئع  فى  وجاء 

�لأجنبية �حلرة �إل مو�قع �لزينة �لظاهرة وهى �لوجه و�لكفان رخ�ص بقوله تعاىل« ول 

يبدين زينتهن �إل ما ظهر منها ، » و�ملر�د من �لزينة �لظاهرة �لوجه و�لكفان فالكحل زينة 

�لوجه ، و�خلامت زينة �لكف (  . 

�أقرب  �مل�سمى  �لدردير  �أحمد  ل�سيدى  �ل�سغري  �ل�سرح  : فجاء فى  �ملالكية  40- مذهب 

�مل�سالك ملذهب مالك ما ن�سه ) وعورة �حلرة مع �لرجل �لأجنبى منها �أى لي�ص مبحرم لها 

جميع �لبدن غري �لوجه و�لكفني و�أما هما فلي�سا بعورة ( .

) وكل   ... « ج1�ص89  �لم    « �ل�سافعى فى كتابه  �لإمام  قال   : �ل�سافعية  41- مذهب 

�ملر�أه عورة  �إل كفيها ووجهها (

قال �ل�سر�زى �ساحب  » �ملهذب «  وهو من �ل�سافعية ما ن�سه : ) و�أما �حلرة فجميع 

بدنها عورة �إل �لوجه و�لكفني (  . 

42- مذهب �حلنابلة : فقال �بن قد�مه فى �ملغنى ج1�ص522 . . . ) ل يختلف �ملذهب 

فى �أنه يجوز للمر�أة ك�سف وجهها فى �ل�سالة و�أنه لي�ص لها ك�سف ما عد� وجهها وكفيها  . 

ثم يقول : وقال �أبو حنيفة �لقدمان لي�سا بعورة فهما كالوجه وقال مالك و�لأوز�عى 

و�ل�سافعى جميع �ملر�أة عورة �إل وجهها وكفيها (  . 

43- ما ثبت عن �ئمة �لفكر �ل�سلفى ) �لذى يتبنى فكرة �لنقاب ( �أمثلة �بن كثري ، و�بن 

تيمية ، و�لألبانى ، و�بن �لعثيمني . 
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فاأما �بن كثري فيقول فى تف�سريه ما ن�سه )عن �سعيد �بن جبري عن �بن عبا�ص » ول 

يبدين زينتهن �إل ما ظهر منها » قال وجهها وكفيها و�خلامت وروى عن �بن عمر وعطاء 

وعكرمه و�سعيد �بن جبري و�أبى �ل�سعثاء ، و�ل�سحاك ، و�بر�هيم �لنخعى وغريه نحو 

ذلك ( . . .  �ما �بن تيميه فقال فى �ملحرر فى �لفقه ج1�ص 42 : ) وكل �حلره عورة �سوى 

وجهها وفى كفيها رو�يتان ( .

�أما �للبانى :  فقد �أقر �سحة حديث �ل�سيدة �أ�سماء �لذى قال لها فيه ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص 

�إل هذ� وهذ� و�أ�سار �إىل  �أن يرى منها  �إذ� بلغت �ملحي�ص مل ي�سلح  �إن �ملر�أة  » يا ��سماء 

�لوجه و�لكفني ) و�ورده �للبانى فى �سحيحه فى باب  �سحيح �سنن �بو د�ود ( .. وقال 

عنه حديث �سحيح  . 

�أما �بن �لعثيمني فقد قال فى كتاب ) فتاوى ن�سائية ع�سرية �ص18 ( وكان يجيب على 

�سوؤ�ل عن حكم لب�ص �لنقاب و�لربقع  . . . فقال ما ن�سه : ) فى وقتنا هذ� ل نفت بجو�زه 

بل نرى منعه ( .  وذلك لأنه ذريعة �إىل �لتو�سع فى مال يجوز .  ولهذ� مل نفتى �مر�أة من 

�لن�ساء ل قريبة ول بعيدة بجو�ز �لنقاب �أو �لربقع فى �أوقاتنا هذه ، بل نرى �أنه مينع 

منعًا باتًا و�أن على �ملر�أة �أن تتقى ربها فى هذ� �لأمر و�أل تنتقب لأن ذلك يفتح باب �سر ل 

ميكن �غالقه فيما بعد (  . 

ما ثبت �أنه ل تكليف ول حترمي  �إل بن�ص �سحيح �سريح  . 

44- فاإن �لأ�سل بر�ءة �لذمم من �لتكاليف .  ول تكليف �إل بن�ص ملزم  لذ�  كان مو�سوع 

�لإيجاب و�لتحرمي فى �لدين مما يجب �أن ي�سدد فيه ، ول يت�ساهل فى �ساأنه حتى ل نلزم 

�لنا�ص مبا مل يلزمهم به �لله  . �أو نحرم عليهم ما �أحل �لله لهم �أو نحل لهم ما حرم �لله 

عليهم  .  �أو ن�سرع فى �لدين ما مل ياأذن به �لله تعاىل ولهذ� كان �أئمة �ل�سلف ) �حلقيقيني ( 

يتورعون من �إطالق كلمة حر�م �إل فيما علم حترميه جزمًا . 

فالأ�سل فى �لأ�سياء �لإباحة ما مل يوجد ن�ص �سحيح �لثبوت  . 

�سريح �لدللة على �لتحرمي يبقى �لأمرعلى �أ�سل �لإباحة ول يطالب �ملبيح بدليل لأن 

�ملحرم وفى مو�سوع  بالدليل هو  �ملطالب  �إنا   . ي�ساأل عن علته   �لأ�سل ل  ما جاء على 

ك�سف �لوجه و�لكفني ل نرى ن�سًا �سحيحًا �سريحًا يدل على حترمي ذلك ولو �أر�د �لله �أن 
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َم َعَليُكم  ا َحَرّ َل  َلُكم َمّ يحرمه حلرمه بن�ص بنيِّ يقطع كل ريب فقد قال �سبحانه  ﴿  َوَقد َف�سَّ

�إَِلّ َما �ٱ�سُطِررمُت �إَِليِه ﴾ .                                                                      )�لنعام 119 ( 

فيه  �لله  ي�سر  فيما  ن�سدد  �أن  لنا  فلي�ص  �ساأنه  جـــل  لنــا  ف�ســله  مــا  فــى  هــذ�  نــجد  ومل 

حتى ل يقال لنا ما قيل لقوم حرمو� �حلالل من �ملطعومات ﴿ ُقل َء�آلَلُّه �أَِذَن َلُكم �أَم َعَلى �ٱلَلِّه 

وَن  ﴾ .                                                                                     ) يون�ص59 (   َتفرَتُ

�سرورة �لتعامل توجب معرفة �ل�سخ�سية :

�أن تكون �سخ�سيتها معروفة  �أمور معا�سها يوجب  45- فتعامل �ملر�أة مع �لنا�ص فى 

للمتعاملني معها بائعة  �أو م�سرتية �أو موكلة �أو وكيلة �أو �ساهدة �أو م�سهود عليها . . ومن 

ثم جند �أن �لفقهاء جممعون على �أن تك�سف عن وجهها �إذ� مثلت �أمام �لق�ساء حتى يتعرف 

�لقا�سى و�ل�سهود و�خل�سوم على �سخ�سيتها ، ول ميكن �لتعرف على �سخ�سيتها و�حلكم 

باأنها فالنة بنت فالن ما  مل يكن وجهها معروفًا للنا�ص من قبل ، و�إل فاإن ك�سف وجهها فى 

جمل�ص �لق�ساء ل يفيد �سيئًا  . 

�هلل تعاىل قد نفى عن دينه �حلرج  و�لع�سر و�ل�سدة :

46- �إن �لز�م �ملر�أه �مل�سلمة - وخ�سو�سًا فى ع�سرنا - بتغطية وجهها ويديها فيه من 

�حلرج و�لع�سر �ل�سديد ما فيه . .  و�لله تعاىل قد نفى عن دينه �حلرج و�لع�سر و�ل�سدة 

و�أقامه على �ل�سماحة و�لي�سر و�لتخفيف  و�لرحمة .

يِن ِمن َحَرج ﴾                                     ) �حلج78 ( قال تعاىل : ﴿  َوَما َجَعَل َعَليُكم يِف �ٱلِدّ

﴿ ُيِريُد �ٱلَلُّه ِبُكُم �ٱلُي�سَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم  �ٱلُع�سَر  ﴾                                           ) �لبقره 185 ( 

ِعيفا ﴾                                  ) �لن�ساء28 ( َف َعنُكم َوُخِلَق �ٱلإِن�َسُن �سَ ﴿  ُيِريُد �ٱلَلُّه �أَن ُيَخِفّ

وقال ملسو هيلع هللا ىلص :  ) بعثت بحنيفية �سمحة ( رو�ه �لإمام �أحمد فى �مل�سند  . 

فهى حنيفية فى �لعقيدة �سمحة فى �لأحكام  .  فقد قرر فقهاءنا فى قو�عدهم �أن �مل�سقة 

جتلب �لتي�سري وقد �أمرنا �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص �أن ني�سر ول نع�سر ، ونب�سر ول ننفر ، وقد بعثنا 

مي�سرين ومل نبعث مع�سرين  . 
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�لنقاب ي�سبب �سرر�ً بالغًا ب�سحة �ملر�أه :

�ملر�أة فقد  بالغًا ب�سحة  �لنقاب ي�سبب �سررً�  �أن �رتد�ء  �ثبته �لطب �حلديث  47- ما 

�أن �ملر�أه �ملنتقبة ت�ستن�سق كمية كبرية من ثانى �ك�سيد �لكربون مما ي�سبب كثري  �أثبت 

من �لأمر��ص �ل�سدرية مثل �لربو و�لإلتهاب �لرئوى  .  .  هذ� بالإ�سافة �إىل تاأثيــــر بخار 

�ملاء ) �لناجت من عملية �لتنف�ص ( على عينيها فيوؤدى �إىل �سعف �لب�سر  .  وهذ� م�سهود 

ومعاين لدينا ملن يرتدين �لنقاب لفرت�ت طويلة . 

وحــا�سى �أن يــاأمر ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص باأمر ي�سبب �سررً� بالغًا باملر�أة �لتى �أو�سانا بها 

فقال : »  رفقاً بالقو�رير  «  . 

�ساد�سًا: �أدلة �لقائلني بوجوب �لنقاب و�لتى مل نرد عليها فى �أدلة �ملنع :

و�ليدين  �لوجه  تغطية  ووجوب  �لنقاب  �رتد�ء  بوجوب  للقائلني  جند  مل  �أننا  �حلق 

دلياًل �سرعيًا �سحيح �لثبوت �سريح �لدللة �ساملًا من �ملعار�سة بحيث ين�سرح  له �ل�سدر 

ويطمئن له �لقلب  . 

�لو��سحات  �لأدله  وتردها  �ملحكمات  تردها  �لن�سو�ص  من  مت�سابهات  معهم  ما  وكل 

ونذكر هنا �أقوى ما ��ستدلو� به ونرد عليهم :

أواًل : ما رو�ه �لإمام �أحمد ، و�أبو د�ود ، و�بن ماجه ، و�لبيهقى عن �ل�سيدة عائ�سة 
قالت : ) كان �لركبان ميرون بنا ونحن حمرمات مع ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص فاإذ� حاذو� بنا �سدلت 

�إحد�نا جلبابها على ر�أ�سها فاإذ� جاوزونا ك�سفناه ( . 

و�لرد على ذلك  �أن �حلديث لحجة فيه للوجوه �لتالية :

1- �أن �حلديث �سعيف لأن فى �إ�سناده يزيد �بن �بى زياد وفيه مقال . ول يحتج فى 

�لأحكام ب�سعيف  . 

2- �أن هذ� �لفعل من �ل�سيدة عائ�سة ل يدل على �لوجوب فاإن فعل �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص  نف�سه ل 

يدل على �لوجوب بل يدل على �جلو�ز فقط ، فما بالنا بفعل غريه  . 

ثوب  ك�ساها  �لحتمال  �إليها  تطرق  �إذ�  �لأحو�ل  وقائع  �أن  �لأ�سول  فى  عرف  ما   -3

�لإجمال ف�سقط بها �ل�ستدلل  . 
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و�لحتمال يتطرق هنا باأن يكون ذلك حكمًا خا�سًا باأمهات �ملوؤمنني من جملة �أحكام 

خا�سة بهن ، كحرمة نكاحهن بعد ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص وت�سعيف �أجرهن وما �إىل ذلك  .  وهذ� 

هو �لر�أى �لذى نرجحه  . 

4- كيف يت�سور �أن يكون �لوجه و�لكفني عورة يجب �سرتهما مع �لتفاق على ك�سفهما 

فى �ل�سالة ووجوب ك�سفهما فى �لإحر�م  . 

ثانيًا :- ��ستدلل بع�سهم بقوله تعاىل فى ن�ساء �لنبى  ملسو هيلع هللا ىلص ) و�إذ� �ساألتموهن متاعًا 
ف�ساألوهن من ور�ء حجاب (  . 

وفى �لرد على ذلك ينبغى �أن نعرف معنى �حلجاب �أوًل : فاحلجاب هو �ل�ساتر �لذى 

ي�سرت �ملر�أة كلية حتى ل ير�ها �لرجال . . وقد يكون �ستارً� �أو جد�رً� �أو بابًا مغلقًا ، ولي�ص 

زياً معينًا كما يعتقد �لبع�ص وينت�سر بني عامة �لنا�ص .

وهو خا�ص بن�ساء �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص باتفاق �أهل �لعلم  .  . و�لدليل على ذلك ما رو�ه �لبخارى 

من قول �سيدنا عمر :

يا ر�سول �لله يدخل عليك �لرب و�لفاجر فلو �أمرت �أمهات �ملوؤمنني باحلجاب فاأنزل �لله 

تعاىل �آية �حلجاب .  ومن هنا فال وجه لالإ�ستدلل بالآية لأنها خا�سة بن�ساء �لنبى ملسو هيلع هللا ىلص 

كما هو و��سح .

وقول بع�سهم �لعربة بعموم �للفظ ل بخ�سو�ص �ل�سبب ل يرد هنا �إذ �للفظ فى �لآية لي�ص 

عامًا ... وقيا�ص بع�سهم �سائر �لن�ساء على ن�ساء �لنبى مردود لأنه قيا�ص مع �لفارق فاإن عليهن 

من �لتغليظ ما لي�ص على غريهن ، كما قال تعاىل : ) يا ن�ساء �لنبى ل�سنت كاأحد من �لن�ساء ( .

ثالثًا :- ومما ��ستدلو� به �أي�سًا قول بع�ص �ملف�سرين فى قوله تعاىل فى �آية ) يا �أيها 
�لنبى قل لأزو�جك وبناتك ون�ساء �ملوؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ( .

فقالو� �إن �إدناء �جلالبيب عليهن يعنى �أنهن ي�سرتن بها جميع وجوههن بحيث ل يظهر 

منهن �سىء �إل عني و�حدة يب�سرن بها  . 

ولند هذه �ل�سبهة لبد �أن نتعرف على معنى �جللباب ومعنى �لإدناء فقد ذكر �لإمام 

�لنووى فى �سرح م�سلم حديث �أم عطيه :

 : �مر�أة  فقالت   ، �لعيد  ل�سهود �سالة  بلب�ص �جللباب  �لن�ساء  �أمر  ملسو هيلع هللا ىلص  �لله  �أن ر�سول 

�إحد�نا لي�ص لها جلباب فقال ملسو هيلع هللا ىلص : لتلب�سها �ساحبتها من جلبابها  . 
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�لعورة و�إل لوجب على كل  �أ�سا�سيًا ل�سرت  لبا�سًا  �أن �جللباب مل يكن  وهذ� يدل على 

�مر�أة �أن يكون عندها جلباب يخ�سها  . 

نحرها  ثغرة  �ملر�أه  تغطى  �أن  �لإدناء   ( عكرمة  قال   : اإلدناء  معنى  فى  الثانى  األمر 
بجلبابها تدنيه عليها ( .

فالإدناء هو تقريب �سىء ، من �سىء وهو تقريب �جللباب من �لأر�ص لتتميز �حلرة من 

�لأمة ، و�مل�سلمة من غري �مل�سلمة ، ول عالقة له بتغطية �لوجه مطلقًا  . 

وبناًء على ما �سبق فاإن قوله تعاىل : ) يدنني عليهن من جالبيبهن ( ل ي�ستلزم �سرت �لوجه 

لغة ول عرفًا ، ومل يرد باإ�ستلز�مه ذلك دليل من كتاب ول �سنة ول �إجماع  . 

رابعًاَ- هناك دليل يلجاأ �إليه دعاة �لنقاب �إذ� مل يجدو� �لأدلة �ملحكمة من �لن�سو�ص  
ذ�لكم هو �سد �لذريعة فهذ� هو �ل�سالح �لذى ُي�سَهر �إذ� َقَلت �لأ�سلحة �لأخرى  . 

�أمر  �إىل �حلر�م وهو  �أن يو�سل  د به منع �سىء مباح خ�سية  ُيق�سَ �لذريعة  ولكن �سد 

�ختلف فيه �لفقهاء ما بني مانع وجموز ومو�سع وم�سيق ، لكن �ملقرر لدى �ملحققني من 

علماء �لفقه و�لأ�سول �أن �ملبالغة فى �سد �لذر�ئع كاملبالغة فى فتحها ، فكما �أن �ملبالغة فى 

فتح �لذر�ئع قد تاأتى مبفا�سد كثرية ت�سر �لنا�ص فى دينهم ودنياهم فاإن �ملبالغة فى �سدها 

قد ت�سيع على �لنا�ص م�سالح كثرية �أي�سًا فى معا�سهم ومعادهم  . 

و�إذ� فتح �ل�سارع �سيئًا بن�سو�سه وقو�عده فال ينبغى لنا �أن ن�سده باآر�ئنا وتخوفاتنا 

فنحل بذلك ما حرم �لله  .  �أو ن�سرع ما مل ياأذن به �لله  . 

وقد ت�سدد �مل�سلمون فى �لع�سور �ملا�سية حتت عنو�ن �سد �لذريعة �إىل �لفتنة ، فمنعو� 

�ملر�أة من �لذهاب �إىل �مل�سجد ، وحرموها بذلك خريً� كثريً�  ، ومل ي�ستطع �أبو�ها ول زوجها 

�لن�ساء  من  كثريً�  �أن  �لنتيجة  فكانت  وموعظة  علم  من  �مل�سجد  مينحها  ما  يعو�سوها  �أن 

�مل�سلمات يع�سن ومينت ومل يركعن لله ركعة و�حدة  .  مع �أن �حلديث �ل�سحيح يقول : » ل 

متنعو� �إماء �لله م�ساجد �لله «  رو�ه م�سلم  . 

ومنعت بعد ذلك من �ملد�ر�ص و�جلامعات ، وكانت �أي�سًا حجة �ملانعني �سد �لذريعة  . 

�أيها �لإخوة فى �لله يكفينا �لأحكام و�لأد�ب �لتى قررها �لإ�سالم لت�سد �لذر�ئع �إىل �لف�ساد 

و�لفنت .  من منع �لتربج ، وفر�ص �للبا�ص �ل�سرعى ، وحترمي �خللوه ، ووجوب غ�ص �لب�سر 

من �ملوؤمنني و�ملوؤمنات ، وفى هذ� ما يغنينا عن �لتفكري فى مو��سع �أخرى من عند �أنف�سنا  . 
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ن�ساأل �لله �أن يكون ما قدمناه من �لأدلة فيه �سفاء لكل قلب �أ�سابه مر�ص �لت�سدد فى 

�لدين مع �أن �لكل يعلم قوله ملسو هيلع هللا ىلص ) ولن ي�ساد �لدين �أحد �إل غلبه (  . 

وما دفعنا لإجر�ء هذ� �لبحث �إل �متثاًل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : » ل مينعن �أحدً� منكم هيبة �لنا�ص 

�أن يقول بحق  �إذ� علمه  «  رو�ه �لرتمذى .

�أحاديث ل ت�سح عن �ملر�أة :

  ، �لبخاري ومنه �حلديث رقم )4840( : حدثنا حممد بن يو�سف  مما رو�ه    : �أوًل 

ملسو هيلع هللا ىلص  �أن �لنبي  �أبية عن عائ�سة - ر�سي �لله تعاىل عنها  -   حدثنا �سفيان عن ه�سام عن 

تزوجها وهي بنت �ست �سنني ، و�أُدخلت عليه وهي بنت ت�سع ، ومكثت عنده ت�سًعا . 

و�حلديث رقم )4917( حدثنا عبد �لأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا �سعيد 

ملسو هيلع هللا ىلص كان يطوف على ن�سائه يف �لليلة  �أن نبي �لله  �أن�ص بن مالك حدثهم  �أن   ، عن قتادة 

�لو�حدة وله يومئذ ت�سع ن�سوة .  

و�حلديث رقم )4918( حدثنا فروة حدثنا علي بن م�سهر عن ه�سام عن �أبية عن عائ�سة 

- ر�سي �لله تعاىل عنها  - كان ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �إذ� �ن�سرف من �لع�سر دخل على ن�سائه 

فيدنو من �إحد�هن فدخل على حف�سة فاحتب�ص �أكرث ما كان يحتب�ص . 

ويف باب ما يجوز �أن يخلو �لرجل باملر�أة عند �لنا�ص حديث رقم )4936( حدثنا حممد 

بن ب�سار  قال : �سمعت �أن�ص بن مالك ر�سي �لله عنه قال : جاءت �مر�أة من �لأن�سار �إىل 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فخال بها فقال : و�لله �إنكم لأحب �لنا�ص �إىلَّ . 

 : قال  �لله  �أحمد بن حف�ص بن عبد  �أخربنا   : �لن�سائي حديث  ويف �سحيح    : ثانًيا 

حدثني �أبي قال : حدثني �إبر�هيم بن طهمان عن �سعيد بن �أبي عروبة ، عن قتادة ، عن 

�أن�ص بن مالك قال :  مل يكن �سيء �أحب �إىل ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص بعد �لن�ساء من �خليل .  

كل �لأحاديث �ل�ّسَابقة وغريها �لكثري و�لكثري تدل علي ولع �لنبي بالن�ساء وهي من 

تر�ثنا ،  فلماذ� نغ�سب حني ي�سيء �أهل �لكفر �أو �مللل �لأخرى �إىل ر�سول �لله ،  ويتهمونه 

باأنه كان مزو�ًجا ، وكان �سهو�نًيا  ...  �إلخ ..؟؟!!..  

وما معنى �أن يخلو �لنبي بامر�أة ثم يخرج فيقول و�لله �إنكم لأحب �لنا�ص �إىل ،  وما 

،  وهل كان لبد  ملسو هيلع هللا ىلص  �لله  �أحبَّ �سيء لر�سول  �لن�ساء كانت  �إنَّ  �أن يقول �سحابي  معنى 
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..؟؟!!.. وما  �لإحر�م  �لزو�ج حال  �لنا�ص عن  بينما ينهى  �لنــبي وهـو حُمرم  ج  �أن يتزوَّ

 ، ن�سائه  غرف  د�خل  �لله  ر�سول  حتركات  يــرتقَّبون  باملر�ســاد  حابة  �ل�سَّ يقف  �أن  معنى 

حتَّى �إنهم يعلمون �أنه كان ي�ستطيل �ملُكث عند حف�سة ،  فـــاأي �سغل لهم  ..؟؟!!..  �إنَّ كل 

�ملتناق�سات  تلك  �لإ�سالم  �أعد�ء  ي�ستغل  ل  حتَّى    ، متحي�ص  �إىل  حتتــاج  �لأحاديث  هذه 

غائر ،  وي�ستخدموها �سد �سباب �لإ�سالم لريدوهم عن دينهم .   و�ل�سَّ

و�حلديث رقم )4944( : حدثني حممود ، حدثنا عبد �لرز�ق ، �أخربنا معمر عن �بن 

�أبية ، عن �أبي هريرة قال : قال �سليمان بن د�ود عليهما �ل�سالم : لأطوفن  طاو�ص ، عن 

�لليلة مبائة �مر�أة تلد كل �مر�أة غالمًا يقاتل يف �سبيل �لله فقال له �مللك : قل �إن �ساء �لله  

فلم يقل ون�سي ، فطاف بهن ومل تلد منهن �إل �مر�أة ن�سف �إن�سان ..  قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : لو 

قال �إن �ساء �لله مل يحنث وكان �أرجى حلاجته .  

و�حلديث رقم )4805( حدثنا �إ�سماعيل قال حدثني مالك عن �بن �سهاب ، عن حمزة 

و�سامل �بني عبد �لله بن عمر ر�سي �لله تعاىل عنهما : �أن ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص قال : �ل�سوؤم يف 

�ملر�أة و�لد�ر و�لفر�ص .  

عن   ، رجاء  �أبي  عن  عوف  حدثنا   ، �لهيثم  بن  عثمان  حدثنا   )4902( رقم  و�حلديث 

عمر�ن ، عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : �طلعت يف �جلنة ،  فر�أيت �أكرث �أهلها �لفقر�ء ،  و�طلعت يف 

�لنار ،  فر�أيت �أكرث �أهلها �لن�ساء ، تابعه �أيوب و�سلم بن زرير . 

كان  �أنه  على  ،  ويدلَّن  �لن�ساء  بالعن�سرية �سد  �لنبي  يرجمان  �ل�سابقان  فاحلديثان 

يحّذر من �سوؤم بع�سهن ،  وهو ما ناق�سته كثري من �لأحاديث �لأخرى �لتي نهى فيها �لنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص عن �ل�سوؤم و�لتَّ�ساوؤم و�أو�سى بالن�ساء خريً� . 

�سند �لقائلني مبا يعنى عن�سرية �لر�سول �سد �لن�ساء :

روى �لبخــاري ب�ســـنده  مــا ن�سبـه لر�سول �لله  ملسو هيلع هللا ىلص من قــولــه : ) لن يفــلح  قوم وّلو� 

�أمرهم �مر�أة( ،  و�حلديث مذكور يف �لبخاري حتت رقم  )4425( ،  ويف �لنَّ�سائي برقم  

)305/2( ،  ويف م�سند �أحمد برقم )514743/5( . 

�لأ�سود(  و�لكلب  و�حلمار  �ملر�أة  �ل�سالة  يقطع   (  : وم�سلم  �لبخاري  �ل�سيخان  وقال 

�لبخاري حديث رقم )511( ، وم�سلم حديث رقم )510( . 
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وقال �ل�سيخان �لبخاري وم�سلم : ) �ل�سوؤم يف ثالث : �لفر�ص و�ملر�أة و�لد�ر ( �لبخاري 

حديث رقم )3095،5753(  ، وم�سلم حديث رقم )2225( . 

وقال �ل�سيخان وغريهمــا : ) �أكرث �أهل �لنار �لن�ساء( �لبخاري حديث رقم )6449 - 

5198 - 3241(  وم�سلم برقم  )2737( . 

وقال م�سلم و�آخرون : ) �ملر�أة تقبل يف �سورة �سيطان ( �حلديث رقم )9/1403( . 

�ساء . . . ( م�سند  اق قال �لنِّ وقيل : ) �إن �لف�ساق �أهل �لنار فلما �ُسئل �لنبي ومن �لُف�سَّ

�أحمد )448/3( . 

هذ� �إىل غري ما يتناوله بع�ص غالة �لّدعاة من تخريجاتهم �ل�سفر�ء يف طاعة �ملر�أة ،  

حتى �أ�ساعو� بف�سيلة �ملر�أة �لتي مُتتَنع عن روؤية �أبيها �ملري�ص ،  حــتى و�إن تــوفــي ذلك 

�لأب ،  وزعمو� �أّن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ��ستح�سن ذلك �لّت�سرف . 

 وما رووه عنه من �أنه ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن �سجود بني �آدم بع�سهم لبع�ص ، و�إن كان لبد 

هم يف �ل�ّسذوذ ،  فقال باأن �ملر�أة لن ُتويّف  كائًنا فيكون �سجود �ملر�أة لزوجها ،  وتطّور بع�سُ

زوجها حّقُه حتى و�إن كانت متت�ص منخريه ، وكان باإحد�هما �سديد وبالآخر دم ، وهكذ� 

من مباذل �لتطرف و�لنج�سية . 

 هذ� �إىل غري منع �لن�ساء عن �ل�سالة يف �مل�ساجد ،  ومن �أن �أ�سو�تهن عورة ،  ومن 

�أنهن ناق�سات عقل ودين ،  وغري ذلك من �لأباطيل �لتي ورثوها ورددوها ،  وما ز�لو� 

يرددونها بال �سابط من عقل .

نن : ) �إن �أحب �سـالة �ملـر�أة يف �أ�سد مكان يف بيتها ظلمـة( ...  وقالو� ما روي يف �ل�سُّ

 . 
)1(

ـل �سـالتها يف بيتهـا على �ل�سـالة يف �مل�سجد �لنبوي حتى �إن بع�سهم ف�سَّ

وما رو�ه �أبو د�وود باحلديث رقم 2146 ،  ولالأ�سف باإ�سناد �سحيح مما ذكره �لنووي 

بكتابه �ل�سهري ريا�ص �ل�سالــحني من �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �سّرح لل�سحابة ب�سرب زوجاتهم ، فرخ�ص 

يف �سربهــن ،  فاأطاف باآل َر�ُسول �للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ن�ساء كثري�ت  ي�سكني �أزو�جهن ،  فقال َر�ُســـول 

�للَِّه ملسو هيلع هللا ىلص : ) لقـــد �أطاف باآل حممد ن�ساء كثري�ت ي�سكني �أزو�جهن لي�ص �أولئك بخياركم ( فهل 

حابة  �ص للرجال ب�سرب زوجاتهم و�أنَّ �ل�سَّ ق �أنَّ ر�سول �لله رخَّ �ملطلوب من �مل�سلم �أن ُي�سدِّ

رب ..؟؟!!..  قامو� بتنفيذ �لتَّ�سريح حتَّى �إنَّ �لن�ساء قمن مبظاهرة من كرثة �ل�سَّ

)1( ر�جع �ص 124 �حلق �ملر ملحمد �لغز�يل . 
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ما يت�سادم مع �لروؤية �ل�سابقة من �أحاديث :

حمة بالن�ساء ،  حيث ُن�سب �إليه قول  ة يف �لرَّ َب لر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص �أحاديث عدَّ لقد ُن�سِ

�لأحاديث �لتالية  :  

�أكمل �ملوؤمنني �إميانًا �أح�سنهم خلقًا وخياركم خياركم لن�سائهم .  •

�إن من �أكمل �ملوؤمنني �أح�سنهم ُخلقًا و�ألطفهم باأهله .  •

ل متنعو� �إماء �لله م�ساجد �لله .  •

... و��ستو�سو�  • بالقو�رير   ... ورفقًا  ، و�أنا خريكم لأهلي  خريكم خريكم لأهله 

بالن�ساء خرًي� ، وغري ذلك كثري . 

باع فيما يخ�ض �ملر�أة : �لّن�ض �لقر�آين �لو�جب �لتِّ

َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َو�لّلُه  ﴿  ...   َوَلُهنَّ ِمْثُل �لَِّذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروِف َوِللرِّ يقول تعاىل : 

َعِزيٌز َحُكيٌم ﴾                                                                                                          )�لبقرة228(  

ن َذَكٍر �أَْو �أُنَثى  نُكم مِّ يُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ ُهْم �أَينِّ َل �أُ�سِ ويقول تعاىل : ﴿ َفا�ْسَتَجاَب َلُهْم َربُّ

َوَقاَتلُوْ�  �َسِبيِلي  يِف  وُذوْ�  َو�أُ ِدَياِرِهْم  ِمن  َو�أُْخِرُجوْ�  َهاَجُروْ�  َفالَِّذيَن  َبْع�ٍص  ن  مِّ ُكم  َبْع�سُ

ن ِعنِد �لّلِه  ِتَها �لأَْنَهاُر َثَو�بًا مِّ ِري ِمن حَتْ اٍت جَتْ ُهْم َجنَّ َئاِتِهْم َولأُْدِخَلنَّ َرنَّ َعْنُهْم �َسيِّ َوُقِتلُوْ� لأَُكفِّ

َو�ِب ﴾ .                                                                              ) �آل عمر�ن195(    َو�لّلُه ِعنَدُه ُح�ْسُن �لثَّ

َبًة  ُه َحَياًة َطيِّ ن َذَكٍر �أَْو �أُنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَينَّ ا مِّ احِلً ويقول تعاىل : ﴿ َمْن َعِمَل �سَ

ُهْم �أَْجَرُهم ِباأَْح�َسِن َما َكاُنوْ� َيْعَملُوَن ﴾                                                    ) �لنحل97 (   َوَلَنْجِزَينَّ

�أن  ر  ُن�سوِّ �أن  ،  ول ي�سح  �لرجل يف �حلقوق و�لو�جبات  �ملر�أة كمثل  فالقر�آن جعل 

للرجل حقوقًا لي�ست للمر�أة . 

طالق �ملر�أة بفقه �لأئمة يتعار�ض مع �سحيح م�سلم و�حل�سارة :

فاحلديث   ، �لقر�آن  يتبعون  ول  �ل�سنة  ينكرون  �لأربعة  �لأئمة  يلي  فيما  و�ساأعر�ص 

�لتايل مل يقل ب�سّحة م�سمونه �أيٌّ من �لأئمة �لأربعة ،  بل ذهبو� �إىل نقي�سه هو : م�سلم 

اَلُق َعَلى َعْهِد َر�ُسوِل �للَِّه  َثَنا .  .  َعْن �ْبِن َعبَّا�ٍص َقاَل  : َكاَن �لطَّ حديث رقم ) 2689 ( : ) َحدَّ
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اِب  : �إِنَّ  طَّ اَلِث َو�ِحَدًة فقال ُعَمُر ْبُن �خْلَ ملسو هيلع هللا ىلص َو�أَِبي َبْكٍر ، َو�َسَنَتنْيِ ِمْن ِخاَلَفِة ُعَمَر َطاَلُق �لثَّ

اُه َعَلْيِهْم ( .  ْم�سَ ْيَناُه َعَلْيِهْم َفاأَ ْم�سَ ا�َص َقْد ��ْسَتْعَجلُو� يِف �أَْمٍر َقْد َكاَنْت َلُهْم ِفيِه �أََناٌة َفَلْو �أَ �لنَّ

يعني من يقل لزوجته �أنت طالق بالثالثة �أو �أنت طالق ويكررها ثالث مر�ت مبجل�ص 

و�حد فهي حتت�سب طلقة و�حدة ،  لكن �لأئمة �لأربعة �حت�سبوها ثالث طلقات . 

فالأئمة �لأربعة ذهبو� مبا يناق�ص م�سمون هذ� �حلديث ،  ولذلك فالذي يقول  - عندهم 

  ، �لظاهري  حزم  �بن  خالفهم  وقد    ، كربى  بينونة  منه  تبني  ثالثًا  طالق  �أنت  لمر�أته   -

وجعفر �ل�سادق ،  و�بن تيمية ،  و�بن قيم �جلوزّية ،  وغريهم . 

حديٌث  هو    ، �لأربعة  �لفقهاء  مب�سمونه  ياأخذ  مل  �لذي  هذ� �حلديث  �أن  ي�سذ  مّما  �إّن 

�أحكام  �أّن  على  دليٌل  هذ�  ويف    ، �مل�ساألة  بهذه  ة  �خلا�سّ �لقر�آنّية  �ل�سياغة  متامًا  يو�فق 

ومرجعّية    ، �حلديث  م�سد�قّية  حتديد  يف  �لأّول  �ملعيار  تكن  مل  و�أدّلته  �لكرمي  �لقر�آن 

�لأحكام ،  ودليل باأن �حلديث �لنبوي كان رو�ية ومل  يكن �أبدً� در�ية ) عدنان �لرفاعي ( . 

َتاِن ﴾ �لـــو�ردة ب�ســورة  )�لبقرة : 229( ،  فــاإن كــلمة  الُق َمرَّ وقوله تعـــاىل  : ﴿ �لطَّ

َتان ﴾ ،  �لتي ل ميكنها �أن تعني تكر�ر عبارة �لطالق يف جمل�ص و�حد ،  بل لبد من  ﴿ َمرَّ

وجود فا�سل زمني . 

�لطالق   ( �ل�سكل  �لقر�آنّية على  �لعبارة  لكانت هذه  �إليه  �لأئمة  �لأمر كما ذهب  كان  فلو 

َنا �ْثَنَتنْيِ َو�أَْحَيْيَتَنا  َنا �أََمتَّ �ثنتان ( ،  و�لفارق كبري بني �ل�سياغتني ،  فقوله تعاىل :  ﴿ َقالُو� َربَّ

)غافر:11( ،  وبني �حتمال ورود هذه �ل�سياغة على �ل�سكل  قالو� : ) رّبنا �أمتنا   ﴾ �ْثَنَتنْيِ 

مّرتني و�أحييتنا مرتني ( ؛  فعلى �أيِّ �أ�سا�ٍص مّت رّد هذ� �حلديث و�لعمل بخالفه  ..؟؟!!..  

�أََولي�ص �لذين ذهبو� �إىل �أّن طالق �لثالث يف جمل�ص و�حد ُيعّد طلقة و�حدة  ، )كجعفر �ل�سادق 

و�بن تيمية( من علماء �لأّمة ..؟؟!!..،  فلماذ� يقوم �لأزهر مبناق�سة علماء �لأمة ..؟؟!!.. ،  وهل ما 

هو حالل بفقه �لأزهر من �جتهاد وخمالفة �لأئمة يعد حر�ًما علينا  ..؟؟!!.. 

ول�ست �أدري من ذلك �لفقيه �لذي ن�سبت �أنياب فقهه باملجتمع فال ي�ستطيع �ملجتمع منها 

فكاكًا ..؟؟!!.. ،  �أهو �لقر�آن �لذي �سمح بت�سريد تلك �لأنثى بعد ع�سر�ت �ل�سنني ل جلرم 

َنة �لتي �أمرت بهذ� �لهو�ن ..؟؟!!..  �رتكبته �إل كرب �سنها ،  �أم هي �ل�سُّ
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َنة بريئان من فتاوى �حلنظل �ملر �لذي د�م و��ستد�م �أكرث من   بالطبع فاإن �لقر�آن و�ل�سُّ

1200 �سنة ،  و�أذ�ق �لن�ساء و�لدولة مر �لهو�ن ،  و�إل فاأين �لت�سريح باإح�سان �لذي نبه 

ْح�َساٍن ... ِتْلَك ُحُدوُد  ْعُروٍف �أَْو َت�ْسِريٌح ِباإِ َتاِن َفاإِْم�َساٌك مِبَ اَلُق َمرَّ عنه �لقر�آن بقوله : ﴿ �لطَّ

امِلُوَن﴾                            ) �لبقرة229 (  �لّلِه َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد �لّلِه َفاأُْوَلـِئَك ُهُم �لظَّ

فنفقة �لعدة �لتي غالًبا ما تكون ثالثة �أ�سهر �أو حتى ت�سع �حلامل حملها ،  هي نفقة 

�أيــن �حلق يف  لكــن    ، �ل�سنني  ع�سرة  بعد  �ملطلقة  و�ملتعة هي جلرب خاطر    ، �ل�سرورة 

�حلياة ،  ماذ� �ستفعل تلك �ملر�أة �لتي منعها زوجها  - يف غالب �لأمر  - عن �لعمل لرتعاه 

وترعى �أولده لع�سر�ت �ل�سنني ثم وفجاأة وبال مقدمات ،  تر�ه يلفظها ويهدر حقها يف 

من  و�ل�سبايا  �ل�سغري�ت  مع  �جلماع  ولذة  �حلياة  مبتعة  هو  لي�ستمتع  �لكرمية  �حلياة 

�لإناث ،  �أين �لعد�لة �ل�سرعية بني حقوق تلك �ملر�أة وهذ� �لرجل ،  و�أين �مليز�ن �لجتماعي 

بني رغبات هذ� �لرجل و�لدولة ..؟؟!!.. ،  ل ميكن �أن يكون �ملغنم للرجل و�خل�سارة للمر�أة 

و�لدولة ،  و�أين �لإح�سان يف �لت�سريح ..؟؟!!..

لذلك �أرى -  وع�سى ما ير�ه حكماء �لأمة �أوفى و�أعدل  - �أن يدفع �لرجل �لذي طلق 

زوجته �لتي �أجنبت له بعد زو�ج ��ستمر خم�سة ع�سر عامًا فما فوق ،  معا�ًسا �سهرًيا يقدر 

وفق ي�ساره ، ومعا�سها عن و�لدها �أيهما �أكرب ،  فيكون ذلك هو �لت�سريح باإح�سان �لذي 

من  معا�سًا  �ملر�أة  هذه  ت�ستحق  ل  �حلالة  هذه  ويف    ، حدوده  من  وجعله  �لقر�آن  به  �أمر 

�لدولة عن و�لدها . 

�إن ت�سريعات �ملر�أة �لتي بناها �لفقه �لقدمي كانت مالئمة لع�سره ،  و�أ�سبحت �ليوم 

متثل ح�سي�ص �لظلم للمر�أة ،  فحاجياتنا �ليوم تنوعت وكرثت عن حاجة ن�ساء �لبو�دي 

و�ل�سحاري ،  فو�سط �خلروج عن قيم �لنخوة و�لعرت�ف بالف�سل بني �لنا�ص من �لرجل ،  

ومع تكاثر متطلبات �حلياة �لكرمية و�رتفاع تكلفتها ل ميكن �أن ندع �لرجل يفلت بالتلذذ 

،  ولياأخذ �لرجل حقه يف �ل�ست�سافة  ليهدم حقوق �لعد�لة ،  وحتمل �لدولة عنه وزره 

�لذي ي�ست�سرخ به �لنا�ص ،  فالعد�لة ميز�ن له كفتان ،  لكن طالق �لكبرية وبخا�سة تلك 

�لتي لها �أطفال ب�سن ح�سانتها �أمر يوؤكد �أن طالقها نزوة طارئة من رجل يعبث بالنا�ص 

و�لدولة بدعوى حقه �ل�سرعي . 
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 و�ملر�أة و�سط ما يحيق بها من ظلم لي�ص �أمامها �إل �لتلطم بني حياة �ل�ستجد�ء من 

هنا وهناك ،  �أو �لر�سا بالدنية من �حلياة ،  لذلك كان لز�ًما �أن جند ت�سريًعا قانونًيا يفي 

بالكر�مة �لإن�سانية للمطلقة كبرية �ل�سن ،  وليتحمل كل م�سئول م�سئوليته ،  كما نوؤكد 

�لتي  �حل�سارة  تلك  يف  �حل�سرية  حياتنا  حقيقة  مع  ليتالءم  �لفقه  جتديد  �سرورة  على 

نعي�سها .    

�لقو�مة يف فهم �ل�سلف :

�إين �أرى فهم �لفقهاء عن �لقو�مة ل ُيَعرّب عن �أي عالقة مبر�مي �آيات كتاب ربنا ،  فهم 

يت�سورون �لقو�مة تعني �لطاعة من �ملر�أة للرجل ،  ويت�سورون باأنها تن�ساأ عند �لزو�ج 

تعاىل  قوله  �عتربو�  ولعلهم    ، ربنا  بكتاب  دللة  �أي  لهذ�  جتد  ل  بينما    ، مبنا�سبته  �أو 

)وللرجال عليهن درجة( �أنها درجة �لرئا�سة . 

لكن �لقو�مة  - كما �أفهمها - هي حق �ملر�أة يف رعاية �لرجل وحمايته لها ؛  �أي هي 

�لن�ساء  على  للرجال  عامة  قو�مة  وهي    ، عليها  له  ميزة  ولي�ست  �لرجل  عنق  يف  �لتز�م 

ا  �َساء مِبَ �ُموَن َعَلى �لنِّ َجاُل َقوَّ ولي�ست مبنا�سبة عقد �لزو�ج ،  وذلك من قوله تعاىل : ﴿ �لرِّ

ْمَو�ِلِهْم   ...  ﴾ ) �لن�ساء34 ( .  مبا يعني �أن  ا �أَنَفُقوْ� ِمْن �أَ ُهْم َعَلى َبْع�ٍص َومِبَ َل �لّلُه َبْع�سَ َف�سَّ

جمموع �لرجال قو�مون على جمموع �لن�ساء بال زو�ج ،  فالأب قو�م على �بنته ،  و�لبن 

قو�م على �أمه  ...  وهكذ� . 

�أما ملاذ� تعني �لقو�مة �أنها حق �لرعاية و�حلماية لالأنثى ،  ول تعني �لرئا�سة و�لقهر ،  

ُكَما  فذلك من قوله تعاىل ب�سورة طه : ﴿  َفُقْلَنا َيا �آَدُم �إِنَّ َهَذ� َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفاَل ُيْخِرَجنَّ

َوَل  ِفيَها  َتْظَماأُ  َل  َك  َو�أَنَّ َتْعَرى)118(  َوَل  ِفيَها  وَع  جَتُ �أَلَّ  َلَك  �إِنَّ  َفَت�ْسَقى)117(  ِة  نَّ �جْلَ ِمَن 

َحى)119( ﴾ .  فهذ� يعني �أن �خلروج من �جلنة �سيعني �سقاء �آدم وحده لتوفري تلك  َت�سْ

�لرعاية �لتي كانت بال مقابل باجلنة ،  وهي : ) �ملاأكل و�مل�سرب و�مللب�ص و�مل�سكن ( . 

وقد �سـبق �لذكر باأنه لبـد كي نعرف حكم �لله يف �أمر ما ،  �أن يتم جتميع كل ما جاء 

،  وهو �لأمر �لذي مل يكن متوفًر� لقد�مى  �لله عن هذ� �لأمر ثم ن�ستخرج �حلكم  بكتاب 

�لعلمـاء و�لأئمة مما �أفقدهم �لتو�زن �لفكري لإدر�ك مر�مي كثري من �آيات كتاب �لله . 
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إضياع املفسرون لسمعة القرآن
�إن تف�سري �سيخ �ملف�سرين ) �لطربي ( لقوله تعاىل :  ﴿ َما َكاَن ِلَنِبيٍّ �أَْن َيُكوَن َلُه �أَ�ْسَرى َحتَّى 

ْنَيا َو�للَُّه ُيِريُد �ْلآِخَرَة َو�للَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾         ) �لأنفال ( ُيْثِخَن يِف �ْلأَْر�ِص ُتِريُدوَن َعَر�َص �لدُّ

�إنا جاء لرت�سيخ �إحدى �مل�سائب �لفكرية عن �لإ�سالم وتر�سيخها يف �أدمغة �مل�سلمني 

ليكونــو� جممــوعة مـــن �ملجرمني من �سافكي �لدماء ، وناهبي �لأمو�ل حيث ذكر �لطربي 

فه �أن قتل �مل�سركني �لذين  ملسو هيلع هللا ىلص ،  يعرِّ ما يلي : )  قال �لله جل ثناوؤه ( ذلك  لنبيه حممد 

�أ�سرهم �سلى �لله عليه و�سلم يوم بدر ثم فادى بهم ،  كان �أوىل بال�سو�ب من �أخذ �لفدية 

منهم و�إطالقهم . 

وقــولـــه : ﴿ َحتَّى ُيْثِخَن يِف �ْلأَْر�ِص ﴾ ،  يقـــول : حتــى يبالغ يف قتل �مل�سركني فيها ،  

ويقهرهــم غلــبة وقـــ�سًر� . 

  ، �لآخرة(  يريد  و�لله   (  ، وُطْعمها  �لدنيا  متاع  �مل�سركني  من  �لفد�ء  باأخذكم  تريدون 

يقول : و�لله يريد لكم زينة �لآخرة وما �أعّد للموؤمنني و�أهل وليته يف جناته ،  بقتلكم 

�إياهم و�إثخانكم يف �لأر�ص .  يقول لهم : فاطلبو� ما يريد �لله لكم ، وله �عملو� ،  ل ما 

تدعوكم �إليه �أهو�ء �أنف�سكم من �لرغبة يف �لدنيا و�أ�سبابها ، ) و�لله عزيز( ،  يقول : �إن 

�أنتم �أردمت �لآخرة ،  مل يغلبكم عدّو لكم ،  لأن �لله عزيز ل ُيقَهر ول ُيغَلب  ، و�أنه)حكيم( 

يف تدبريه �أمَر خلقه . 

فجعل �لله �لنبيَّ و�ملوؤمنني يف �أمر �لأ�سرى باخليار ،  �إن �ساءو� قتلوهم ،  و�إن �ساءو� 

��ستعبدوهم ،  و�إن �ساءو� فاَدْوهم  ...  �نتهى تف�سري �لطربي . 

�إن هذ� �لفهم �ل�سقيم لكتاب �لله هو �لذي �أ�ساء لالإ�سالم ،  و�إن تد�وله وتو�رثه �أجياًل 

ور�ء �أجيال هو  ما  �أورثنا �لكاآبة �لفكرية �لتي نحن عليها . 

،  وذلك هو تاأثري  �لله  �آيات  �أ�سبح ر�أ�ص �مل�سلم وعاءً� لهذه �خلر�فات عن تدبر  فلقد 

�لرت�ث على �أدمغتنا وبالتايل ��ست�سهال �لقتل و�لذبح و�حلرق و�لبرت ونزف �لدماء . 

كنا  ممن  وغريهم   ، كثري  و�بن   ، و�لقرطبي   ، �لطربي  فهم  يندثر  �أن  �لأو�ن  �آن  لقد 

نظنهم �أعالمًا فكرية لكتاب �لله  ...  فهوؤلء هم من �نهكو� �إدر�ك هذه �لأمة يف كتاب �لله ، 

و�أ�ساءو� لالإ�سالم و�مل�سلمني دون  ق�سد �أو �سعور منهم . 
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فالبد �أن ننظر لآيات �لقر�آن كوحدة متكاملة ،  فالله �سبحانه ل ُيَبدل �لقول لديه يف 

�ل�سريعة �لو�حدة ،  فلم ينزل �لله  �لقر�آن باأمر ثم مت ن�سخه )حماه( باأمٍر �آخر كما يت�سور 

�سفهاء �لعلم ممن ت�سمونهم �أهل �لعلم . 

�لتطور  وفق  �أخرى  �سريعة  يف  �أخف  بحكم  �سريعة  يف  حكًما  يبدل  �أن  ميكن  لكن 

�لتاريخي للب�سرية ،  كتخفيفه بع�ص �أحكام وردت بالتور�ة باأحكام �أخرى �أوردها بالقر�آن  

لكــنه �أبدً� ل يقول كالمًا وين�سخة بذ�ت �ل�سريعة ... لأنه �سبحــانه هــو �لــقائـــل  : 

ٍم لِّْلَعِبيِد ﴾  .                                                      ) ق29(  ُل �لَْقْوُل َلَديَّ َوَما �أََنا ِبَظالَّ ﴿ َما ُيَبدَّ

بكاءً�  �لر�سول  بكى  �لآية  هذه  نزلت  حينما  �أنه  تف�سريه  يف  �لقرطبي  يقول  �أن  و�لأعجب 

�سديدً� وهو يقول : لو نزل عذ�ب من �ل�سماء ما جنا منه �إل عمر بن �خلطاب  ... باعتبار �أن عمر 

بن �خلطاب كان قد �أ�سار على �لنبي بقتل �لأ�سرى لكن �لنبي قبل فيهم �لفدية ومل يقتلهم . 

...  وهذه م�سيبة كربى ت�ساف مل�سائب �ملف�سرين �إذ �أن �لله يقول لنبيه حممد : 

َبُهْم َوُهْم َي�ْسَتْغِفُروَن  ﴾ ) �لأنفال33 (  َبُهْم َو�أَنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن �لّلُه ُمَعذِّ ﴿ َوَما َكاَن �لّلُه ِلُيَعذِّ

 ، �خلطاب  بن  عمر  لوجود  وفقًا   �لعذ�ب  در�أ  ليكون  �لله  كالم  بتبديل  �لقرطبي  فقام 

ولي�ص وفقًا لوجود ر�سول �لله . 

وعودة مرة �أخرى لتف�سري �لطربي �سيخ �ملف�سرين �لذي تاأثر باملرويات �أكرث من تاأثره 

بكتاب �لله ، فجاء تف�سريه منحرفًا عن دللت �آيات كتاب �لله ،  �إذ �أن �لله ينهاهم عن �ل�ستيالء 

على قافلة غري م�سلحة )�لقافلة �لتجارية �لتي مع �أبو �سفيان( ، وينهاهم عن غنائم و�أ�سرى  

و�أعر��ص �لدنيا بال قتال جدي يف معركة لأنها تكون ل�سو�سية ل تر�سي �لله . 

و�أما قــوله بالآية �لتالــية :

ُكْم ِفيَما �أََخْذمُتْ َعَذ�ٌب َعِظيٌم ﴾ ) �لأنفال68(  . . فهــو يعني  ــــَن �لّلِه �َسَبَق مَلَ�سَّ  ﴿  لَّــــْوَل ِكَتــــاٌب مِّ

�أن تقدير �لله عز وجل �أن تفوتكم قافلة �أبو �سفيان ، و�أن تكون هناك معركة بال�سالح تالية لهذه 

�لو�قعة تد�فعون �أنتم فيها عن �أنف�سكم و�أر�سكم و�أعر��سكم  وهي معركة بدر لكنتم من �ملعذبني . 

�أن يكون يف معركة حربية دفاعية  �أنه لبد  �لله ثابتًا  �لأ�سرى يف كتاب  ويبقى حكم 

�لت�سرف يف   و�أن حكم    ، �لتجارية  �لقو�فل  �مل�سلمون ول يكون هجومًا على  يخو�سها 

�لأ�سرى  هو �إطالق �سر�حهم ، �أو قبول �لفدية منهم ، و�أنه ل يوجد قتل لالأ�سرى بالإ�سالم 

و�أئمة  فللفقهاء   .. �لله  بكتاب  عبثهم  �إبان  �لفقهاء  �بتدعه  مما  من�سوخ  ول  نا�سخ  وبال 

�لتف�سري دومًا ر�أي �آخر لي�سيئو� به لالإ�سالم قدر طاقتهم وهم ل ي�سعرون . 
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�الأ�شـا�س �لـ�شـاقـط للـفـكر �ل�شلـفـي �لـحـالـي

َنة بفهم �سلف �لأمة ،  فهكذ� ن�سرت جريدة  �إن �ل�سلفية تقول باأنها تتبع �لقر�آن و�ل�سُّ

ل  ،  ومن  وبالتلفاز  يرددونه يف جمامعهم ومقابالتهم  ما  ،  وهو  كبريهم  قول  �لأهر�م 

كل  به  يقوم  منه  �لأول  فاجلزء    ، �لرب�قة  �لأ�سول  �ملنهج ذي  قد يغرت مبثل هذ�  يتعمق 

�ملخل�سني لدينهم ،  �أما �جلزء �لثاين وهو عبارة ) بفهم �سلف �لأمة(  فهو �لطامة �لكربى ،  

فاإنه ف�ساًل عن كافة ما ذكرنا من عو�ر بفقه �ل�سلف �إل �أن هوؤلء �لوهابيني يرون �أن تتقيد 

حياتنا بفقه �أهل �لقبور ،  وناهيك عن �لعو�ر ،  فاإين �أرى باأن فقه �ل�سلف هو �لجتهاد 

و�إعمال �لفكر ،  لكن هوؤلء �ملُْحَدِثني يقولون مبع�سومية فكر �ل�سلف ،  لذلك فهم يقلدونهم 

بال تعقل ول عقل ،  وهذه هي خطيئتهم . 

من  ما و�سلك  ل�سالح  عقلك  �ستجمد  باأنك  يوؤكد  �ل�سلفية  �ن�سمامك جلماعة  �إن جمرد 

فقه �ل�سلف ،  ولأن �ل�سلفية كما يدعي �أ�سحابها هم رجال �لقرون �لثالثة �لأوىل ،  وهم 

ي�ساندون نهجهم بحديث مزور يزعمون بقول ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : » خري �لقرون قرين ثم 

�لذين يلونهم ثم �لذين يلونهم « ،  وما من حديث بهذه �ل�سيغة بالبخاري وم�سلم ،  بل 

جتده يف �ل�سروح �لتي ر�ح كل جمتهد يـــروج لفكـــره بهــا ،  بل �ختلفو� فـــي معــني كلمة 

» قرين «  فهناك من قال تعني » �أ�سحابي « ، وهناك من قال باأن �لقرن ع�سر �سنو�ت وقالو� 

 . 
)1(

�أربعني �سنة وقالو� مائة وع�سرين �سنة

وهناك من يقول �ألي�ص �ل�سلف هم خري �لنا�ص ..؟؟!!.. ،  وهذ� جتده مفتونًا بـاإ�سال لهم  

فمن منكم يف زماننا �لذي نعي�ص فيه قتل �أخاه ..؟؟!!.. ،  ومن منا قتل �أهل بيت �لنبوة من 

�لذكور ، و�قتاد حفيد�ت �لنبي حممد �أ�سري�ت يف موكب ن�سر ملعون ..؟؟!!..  ومن منا 

و�سع �حلديث من تاأليفه ، وقال �إنه من عند ر�سول �لله ..؟؟!!.. ،  هذه هي �سلوكيات �أبناء 

�لقرون �لثالثة �لأويل �لذين ي�ستقي �أهل �ل�سلفية فقههم منهم .  

به  ت�ستطيل  �لذي  �ل�سرعي  �لعلم  قو�عد  و�سعو�  �لذين  �أمية  بنو  هم  �حل�سني  وقتلة 

�ل�سلفية �حلديثة علي �لنا�ص ،  وت�ستمد فقهها من فقههم ،  وهم » بنو �أمية « �لذين زينو� 

�أمية من �لقتلة وطالب  ،  ففقه �ل�سلفية هو فقه بني  �لأمور للنا�ص حتي يدين لهم �لأمر 

،  لذلك ل  �إيل ملك ع�سو�ص  �ل�سلطة من �لذين حولو� قيادة �مل�سلمني من خالفة ر��سدة 

تعجب �إن وجدت �أئمة �ل�سلفية �أفظاظًا �أغالظًا يروجون لفقه �لغلظة ،  وينتقون للغلظة 

)1( ر�جع �ملنهاج �لنووي كتاب ف�سائل �ل�سحابة . 
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َنة بريئة و�ل�سحابة  َنة �لنبوية وفعل �ل�سحابة ،  وما �أجد �إل �أن �ل�سُّ عنو�نًا حمببًا وهو �ل�سُّ

�لأجالء �أبرياء من �إفكهم .  

وهم �لذين يعادون �حل�سار�ت �حلديثة لعدم مو�كبتها لفقه �ل�سلف ،  فيعادون �لبنوك 

ويقولون عنها ربوية ،  ويقدمون بدياًل ه�ًسا مل يعتمده �أي عاقل علي وجه �لأر�ص ،  مما 

يهوي بامل�سلمني �إيل عزلة دولية �قت�سادية ،  وهم �لذين ُيَحّرمون دبلة �خلطوبة و�لزو�ج 

ِهَما من عمل �لفرجنة ،  بينما يزينون معا�سمهم بال�ساعات �لإفرجنية بال ��ستحياء  بعدِّ

من تناق�ص يقع بني قولهم وفعلهم .  

م  ومن �إفكهم �أنهم ن�سرو� بني �لنا�ص �لُفرقة و�لتَّفرق يف ديار �لإ�سالم ،  فهم زعماء �لذَّ

يف �ل�سوفية ،  و�لقدح يف �لأ�سعرية ،  وتكفري �ل�سيعة ،  وغري ذلك كثري مما ي�سعف به 

�لإ�سالم و�أهله ،  ول تري لالأمو�ت حرمة يف فقههم ،  فبينما يرون �سرعية زيارة �لقبور 

�أبنيتها و�أر�سها ،  وتر�هم ي�ستحبون �أن تكون قفر�ء  فاإنهم ي�سعون لتلطيخها و�حتقار 

جرد�ء ،  وما ذلك �إل من ق�سوة قلوبهم ،  وبخا�سة علي �أهل بيت �لنبوة ومر�قدهم ،  بل 

هم �أول من خالف قوله تعايل : 

اِت ُقل لَّ �أَ�ْساأَلُُكْم َعَلْيِه �أَْجرً� �إِلَّ  احِلَ ُر �للَُّه ِعَباَدُه �لَِّذيَن �آَمُنو� َوَعِملُو� �ل�سَّ ﴿ َذِلَك �لَِّذي ُيَب�سِّ

ِزْد َلُه ِفيَها ُح�ْسنًا �إِنَّ �للََّه َغُفوٌر �َسُكوٌر ﴾ ) �ل�سورى23(  ْف َح�َسَنًة نَّ َة يِف �لُْقْرَبى َوَمن َيْقرَتِ �مْلََودَّ

ة �إل �ملودة �لقولية دون �لعملية ،  لذلك ل تعجب   فهم ل يرون �أية مودة لأهل بيت �لنبوَّ

�إن ر�أيتهم ين�سفون مر�قد �أهل �لبيت بالنجف وكربالء .  

ول �سك باأن لكل منهج عالمة مميزة ،  وعالئم حمددة ،  فمنهج �لفقه �ل�سلفي �لوهابي 

�أهل  لكل  فري�سة  �لتفكر  جعل  �لله  �أن  مع    ، �لوهاب  عبد  بن  حممد  تعــاليم  عنــد  توقف 

�لإ�سالم ،  بل لقد قالو� باأن �لّنْقل ُمَقّدم علي �لعقل يف فقههم ،  وما �لتدبر �لذي يطلب �لله 

من �لنا�ص �نتهاجه مع �لقر�آن �إل �سورة من �سور �لفكر ،  بل يطلب منهم �ملمايزة بني ما 

يقال لهم ،  فقال تعايل :

ِبُعوَن �أَْح�َسَنُه �أُْوَلِئَك �لَِّذيَن َهَد�ُهُم �للَُّه َو�أُْوَلِئَك ُهْم �أُْولُو�   ﴿ �لَِّذيَن َي�ْسَتِمُعوَن �لَْقْوَل َفَيتَّ

�ْلأَلَْباِب ﴾                                                                                        ) �لزمر:18(   

فكيف ميايز �لنا�ص بني قول وقول �إل �إذ� ��ستعملو� �لفكر ،  فهل من �سي�ستعمل �لفكر 

وفق �لقدر �لذي وهبه �لله �إياه �سيكون �آثما ..؟؟!!.. ،  بينما �لله يقول تعاىل : 
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يَنا  َنا َل ُتوؤَ�ِخْذَنا �إِن نَّ�سِ ﴿ َل ُيَكلُِّف �لّلُه َنْف�سًا �إِلَّ ُو�ْسَعَها َلَها َما َك�َسَبْت َوَعَلْيَها َما �ْكَت�َسَبْت َربَّ

ْلَنا َما َل َطاَقَة  مِّ َنا َوَل حُتَ رً� َكَما َحَمْلَتُه َعَلى �لَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربَّ ِمْل َعَلْيَنا �إِ�سْ َنا َوَل حَتْ �أَْو �أَْخَطاأَْنا َربَّ

ْرَنا َعَلى �لَْقْوِم �لَْكاِفِريَن ﴾ ) �لبقرة286(   ا َو�ْغِفْر َلَنا َو�ْرَحْمَنا �أَنَت َمْوَلَنا َفان�سُ َلَنا ِبِه َو�ْعُف َعنَّ

لكنك جتد �ملنهج �ل�سلفي �لوهابي وقد جعل �لإن�سان تابًعا ذلياًل لفكر �سنمي يقد�سونه 

�أل وهو فقه �لقدماء ،  وكلما طل عليهم فكر جديد حاربوه ،  وكاأن �لإ�سالم منع �لتفكر ،  �أو 

جعله لأنا�ص دون �آخرين ،  �أو لأن �لله ي�سل �ملفكرين من �ملُحدثني ،  بل هم قد جعلو� فهم 

َنة فهمًا مع�سومًا ل ياأتيه �لباطل ،  وهذ� من خرفهم .   �ل�سلف للقر�آن و�ل�سُّ

بالق�سور  زماننا  �أهل  ويرجمون    ، �ملا�سي  �لزمن  �أهل  يف  �لتقوى  يت�سورون  وهم 

�لفقهي وقّلة �لتقوى ،  وما �أظن ذلك �لنهج �إل من �سوء �لأدب مع �لقر�آن لأنه يناق�ص كتاب 

�لله ،  مع �أن بني �أهل �لزمن �لقدمي من قاتلو� بع�سهم �لبع�ص بحد �ل�سيوف ،  ومن زيفو� 

وزورو� �لأحاديث �لنبوية وو�سعوها علي ر�سول �لله ،  و�أ�سحاب �لغفلة �لتي تغلغلت 

�لإ�سر�ئيليات يف زمانهم ،  ومع تقدي�ص من بعدهم لفكرهم فقد و�سلت تلك �لإ�سر�ئيليات 

�إيل كل تر�ثنا �لفقهي ،  فهذ� هو �جلزء �ل�سلبي لعمل �لأ�سالف ،  �لذين تعظمهم �ل�سلفية 

�حلديثة ، وتطلب منا �لن�سياع لفكرهم .  وهم يطالبون بقتل تارك �ل�سالة بعد ��ستتابته 

�أيام ،  ففقهاوؤهم  » مالك و�ل�سافعي و�أحمد «  يقولون بذلك �لقتل �لذي يعتربونه  ثالثة 

حكمًا �سرعًيا .  

بتعميمه  يطالبون  �سرعي  لبا�ص  باأنه  عنه  وقالو�   ، للمر�أة  �لنقاب  �بتدعو�  �لذين  وهم 

باأنف�سهن علي �ملحجبات باعتبار �ملحجبات من  �إناثهم وهن ي�سمخن  �لإناث بل جتد  علي 

�لفا�سقات ،  ون�سي �أو تنا�سى فقهاوؤهم باأن �لله  - تعايل - قال : 

َما  �إِلَّ  �أَْعَجَبَك ُح�ْسُنُهنَّ  َوَلْو  �أَْزَو�ٍج  ِمْن  ِبِهنَّ  َل  َتَبدَّ �أَن  َبْعُد َوَل  �َساء ِمن  َلَك �لنِّ ﴿ َل َيِحلُّ 

ِقيًبا ﴾                                                    ) �لأحز�ب 52 (  يُنَك َوَكاَن �للَُّه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء رَّ َمَلَكْت مَيِ

نزلت يف  �لآية  ..؟؟!!..  وتلك  ير�هن  يكن  �إن مل  �لن�ساء  �لنبي بح�سن  �سُيعجب  فكيف 

�أو�خر حياة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  �أََو مل ي�ساأل �سيوخ �لنقاب �أنف�سهم عن نهي �لله ور�سوله عن �إتباع 

�لنظرة �لنظرة ..؟؟!!.. ،  �أمل ي�ساألو� �أنف�سهم عالم يتبع �لرجل �لنظرة �لنظرة �إن مل يكن 

يرى وجه �ملر�أة ،  لكنه فقه �لغلظة و�لبدعة با�سم �أنهم حماة �لدين .  
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قالو�  �لذين  ،  وهم  بالدف وحده  بال�سرب  �إل  �لعرو�ص  �أن تفرح  رمو�  �لذين حَّ وهم 

بقتل �ملرتد ،  وقالو� باأن بناء �لعمار�ت وناطحات �ل�سحاب من عالمات �لآخرة ،  وقالو� 

بانت�سار �جلهل ، ورفع �لعلم كعالمة من عالمات �ل�ساعة عندهم ،  وقالو� بنقب ) ثقب ( 

ردم  ياأجوج  وماأجوج  �إيذ�نا بقيام �ل�ساعة ،  وكل ذلك خمالف لكتاب �لله ،  لكنهم ل يهمهم 

خمالفة كتاب �لله طاملا  قالو� مقولتهم �لتي ترتاح نفو�سهم لها ) قال ر�سول �لله ( . . مهما 

كان �لأمر خمالفًا لكتاب �لله ،  فهم ل يهتز لهم جفن �إل للحديث .  

�لتزوير  �أ�سحاب  ،  فهم  �أعماله  �مل�سلم مهما كان موؤمنًا يف قبول  ومن فقههم ت�سكيك 

علي �أبي بكر �ل�سديق حني يتقولون عليه  » ل �آمن مكر �لله ولو �إحدى قدميَّ باجلنة «  ... 

م رحمته و�سبقت  فهم ل يح�سنون �لظن بالله ،  ول ي�سخمون �إل �لعذ�ب رغم �أن �لله �سخَّ

غ�سبه ،  كما �أن �لله ل ميكر �إل بالكافرين ،  لكن هيهات يف فقه �لغلظة �أن يرعوي .  

�لذي  �لرجل  يذكرون  فتجدهم    ، عجيًبا  قرمزًيا  فقهًا  لهم  فاإن  �لرحمة  يذكرون  وحني 

قتل ت�سعـــًا وت�ســعني نفــ�سًا و�أكملهم مبائة ومل يعمل لله ح�سنة ،  و�أدخله �لله �جلنة بنيته 

�ل�ساحلة ،  وهو فقه خمالف لالأ�سول �لقر�آنية وكل �ل�سر�ئع �ل�سماوية ،  ول�ست �أدري �أين 

َب  ُم َخاِلدً� ِفيَها َوَغ�سِ دً� َفَجَز�آوؤُُه َجَهنَّ َتَعمِّ فقههم هذ� من قوله تعايل :  ﴿ َوَمن َيْقُتْل ُموؤِْمنًا مُّ

�لله باأبي بكر �ل�سديق  فهل ميكر    ،    )93 ) �لن�ساء   ﴾ َعِظيًما  َعَذ�بًا  َلُه  َو�أََعدَّ  َوَلَعَنُه  َعَلْيِه  �لّلُه 

ر�سي �لله عنه ويدخله �لنار بينما يرحم من قتل مائة نف�ص متعمًد�..؟؟!!.. 

وجولة �سريعة بكتاب �لله ليعلم �لقارئ خيبة �أمل �ل�سلفية �أمام ربها ،  فالله عز وجل ل 

يريد منا �أن نتبع �ل�سلف ،  بل يريد �أن نتبع ر�سول �لله ،  ولي�ص معني �تباع ر�سول �لله �أن 

نتبع كل ما جاء بكتاب �لبخاري ،  لكن نتبع ما كان منه مو�فقًا لكتاب �لله ،  �أما ما كان منه 

خمالفًا فذلكم �بتد�ع ولي�ص باتباع ،  لأن ر�سولنا �لعظيم كان ُخلُُقُه �لقر�آن وليتدبر �مل�سلم 

�ل�سلفي قوله -  تعايل - يف �سورة �لروم : 

يُن  ْلِق �للَِّه َذِلَك �لدِّ ا�َص َعَلْيَها ل َتْبِديَل خِلَ يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة �للَِّه �لَِّتي َفَطَر �لنَّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

الَة َول َتُكوُنو� ِمَن  ُقوُه َو�أَِقيُمو� �ل�سَّ ُم َوَلِكنَّ �أَْكرَثَ �لنَّا�ِص ل َيْعَلُموَن )30( ُمِنيِبنَي �إَِلْيِه َو�تَّ �لَْقيِّ

ا َلَدْيِهْم َفِرُحون)23( ﴾ .  َيعًا ُكلُّ ِحْزٍب مِبَ ُقو� ِديَنُهْم َوَكاُنو� �سِ �مْلُ�ْسِرِكنَي )31( ِمَن �لَِّذيَن َفرَّ

يفرح  �أل    ، ..؟؟!!..  ب�سّنيتهم  نية  �ل�سُّ يفرح  �أل    ، ..؟؟!!..  ب�سلفيتهم  �ل�سلفية  يفرح  �أل 

من  وغريها  هذه  �إن    ، ..؟؟!!..  بت�سيعهم  �ل�سيعة  يفرح  �أل   ، ..؟؟!!..  ب�سوفيتهم  �ل�سوفية 
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�لفرق ما هي �إل �ل�سيع �لتي حذر منها �لقر�آن ..؟؟!!..،  �إن �ل�سلفية ت�سمخ ب�سلفيتها وتنعت 

�ل�سوفية و�ل�سيعة بف�ساد �لدين ،  �ألي�ص كذلك ..؟؟!!.. ،  �أمل يفعلوها مر�ًر� وتكر�ًر� ..؟؟!!.. 

ا  ِبُعوْ� ِمن ُدوِنِه �أَْوِلَياء َقِلياًل مَّ ُكْم َوَل َتتَّ بِّ ن رَّ ِبُعوْ� َما �أُنِزَل �إَِلْيُكم مِّ ويقول تعاىل : ﴿ �تَّ

ولو كانا وحًيا من    ، و�سحيح م�سلم ولية    ، ) �لأعر�ف3( ؛  فالبخاري ولية   ﴾ ُروَن  َتَذكَّ

عند �لله كما يزعم فقهاء �ل�سلفية جلاز �لتعبد بهما ،  لكننا �سنحتار �أنعبد �لله علي حرف 

�لبخاري ..؟؟!!..  ،  �أم م�سلم  ..؟؟!!..  ،  �أم �لن�سائي ..؟؟!!..  ،  �أم م�سند �أحمد ..؟؟!!..  ،  

�أم  . . . �إلخ ،  فهذه هي �ل�سلفية ،  �ألي�ص �لبخاري من �ل�سلف ..؟؟!!..  ،  فقد ولد بالقرن 

�لله  بها طعنًا يف  �لتي جاء  كل �خلر�فات  نتبعه يف  فهل    ، �لثالث  بالقرن  �لثاين ومات 

و�لقر�آن و�لر�سول و�ل�سحابة لأجل خاطر عيون �لفقهاء و�لأئمة ..؟؟!!.. 

و�أيا كان وجه �حلق يف معنى �ل�سلف ،  فاإن تعبري ) فهم �سلف �لأمة ( يحمل حتجًر� 

فكرًيا غري م�سبوق ،  بل خمالفًا لكتاب �لله ،  بينما ي�سّور �ل�سلفيون للنا�ص باأننا نكره 

وميكرون  �لزيف  ي�سنعون  هم  بينما    ، �ل�سذج  عو�طف  يد�عبون  فهكذ�    ، �ل�سحابة 

ملفهوم  �لع�سمة  �إن�ساء  طياته  يف  يحمل  �لأمة  �سلف  بفهم  �مل�سلم  �رتباط  �أن  �إذ  بالإ�سالم 

�ل�سلف ،  فيكون لدينا ن�ص مع�سوم وهو �لقر�آن ،  وفهم مع�سوم وهو فهم �ل�سلف ،  وبهذ� 

نكون من �ملبتدعني �ملخالفني لكتاب �لله �لقائل :

و�  َهاِتُكْم َفاَل ُتَزكُّ مَّ
ٌة يِف ُبُطوِن �أُ َن �ْلأَْر�ِص َو�إِْذ �أَنُتْم �أَِجنَّ ن�َساأَُكم مِّ  ﴿.  . ُهَو �أَْعَلُم ِبُكْم �إِْذ �أَ

َقى  ﴾                                                                                ) �لنجم 32 (  ِن �تَّ ْعَلُم مِبَ �أَنُف�َسُكْم ُهَو �أَ

 لأننا نكون ق�سرنا �لتدبر و�لفهم على �ل�سلف �ل�سالح ،  ويتعطل تنفيذنا لكل �آية تقـــول : 

) �أفال تعقلون ،  لقوم يتفكرون ،  �إن يف ذلك لآيات لأويل �لألباب  ...  �إلخ (  لأنه ل فهم ول لب 

ول عقل �إل عقل �ل�سلف ،  وهو �خلطيئة �لكربى �لتي متار�سها �سلفية �لوهابية . 

ففيم    ، لكن ل تختلف  فا�سًد� وهو �جتهد  يقولون قوًل عجيًبا وم�سطلًحا  تر�هم  بل 

فهم  لذلك  �خلالف  �أ�ساطني  ولأنهم    ، مفهوم  تاأكيد  �أو  �ختالف  عن  يثمر  مل  �إن  �لجتهاد 

،  وقالو�  لها عاكفني  �ل�سلف ظلو�  �أ�سنامًا من قول  لهذ� �سنعو�    ، ل يحبون �لختالف 

بالبدعة عن كل جهد وفكر للخلف ،  بل من عجائب فقههم �أل تقود �لن�ساء �ل�سيار�ت بينما 

يبيح ذ�ت �لفقه �أن تر�سع �لن�ساء �لرجال . 



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-382-

و�لعقل �ل�سلفي يعظم  �لأ�سخا�ص  وهو بذلك  يرمتي يف �أح�سان فكر �لقدماء ويلعن فكر 

�ملحدثني وبخا�سة من �لذين خالف فكرهم فكر �لقدماء ،  وعندهم علم ي�سمى علم �لرجال 

يعتمد �أ�ساًل على عد�لة �لر�وي مهما كانت رو�يته ،  وهم و�سلفهم �ل�سالح خمالفون يف ذلك 

ُنو� . .  ﴾ ،  ففهمو� عك�ص  َفَتَبيَّ ِبَنَباأٍ  ٌق  قوله تعاىل :﴿ َيا �آيها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إِن َجاءُكْم َفا�سِ

ما ترمي �إليه �لآية ،  فبينما ترمي �لآية عليك فر�ص �لتثبت من �لقول ،  فاإذ� بهم يرف�سون 

رو�ية �لفا�سق ،  ويقبلون من يرونه عدًل �سابًطا ،  ويهملون �لتثبت من �خلرب �لذي �أمرهم 

�لله بالتثبت منه ؛  �أف�سدق �لر�وي يدل على �سدق �خلرب ..؟؟!!.. ،  �أم �سدق �خلرب يدل 

على �سدق �لر�وي ،  ل �سك باأن �لعقول �ل�سوية تنتمي ملبد�أ �أن �سدق �لرو�ية يدل على �سدق 

�لر�وي ،  لكن �لفكر �ل�سلفي عك�ص ذلك  ...  فهكذ� عقل �ل�سلفي هو تخلفي د�ئًما . 

يهتم  ل  فهو    ، �لله  كتاب  ح�ساب  على  �لنبوي  �حلديث  من  ينطلق  �ل�سلفي  و�لعقل 

�آيات  مع  �حلديث  �ختالف  عدم  مقـولة  يرددون  ما  ود�ئمًا    ، �لله  لكتاب  فكره  مبناق�سة 

كتاب �لله دون �أي مو�سوعية ،  و�لعقل �ل�سلفي يهتم بكل �لإعـز�ز مبا روته له �أ�سـاطري 

�لأحاديث �لتي مل يتثبت منها ،  لكنه تثبت من رو�تها ،  فهذ� هو منهج �أ�سحاب �ل�سحاح ،  

لكنهم يطلقون �سيحة بال م�سمون �أل وهي �أن �حلديث �لنبوي رو�ية ودر�ية . 

لذلك ونظرً� لتناق�ص �سعار�ت �لعقل �ل�سلفي مع م�سمونه جتده يرجم �لزناة ،  ويقتل 

يفهم معنى  ل  لأنه  �ل�سارق  يد  ،  ويبرت  �ل�ساحر  ،  ويقتل  �ملرتد  ،  ويقتل  �ل�سالة  تارك 

قوله تعاىل )فاقطعو� �أيديهما( ،  وهو يهدم كل �حل�سار�ت خ�سية �لإ�سر�ك بالله ،  ويقتل 

�لفنون باأنو�عها  ...  وغري ذلك كثري وكثري ،  وهو بذلك خمالٌف لقوله تعاىل :

 ﴿ ُثَمّ �أَوَرثَنا �ٱلِكَتاٱَب �ٱَلِّذيَن �ٱ�سَطَفيَنا ِمن ِعَباِدَناٱ  ...  ﴾                                      )فاطر32 ( 

َنة عمليًا ،  ورف�ص عمليًا ومنهجيًا �أن يرث �لكتاب )�لقر�آن( ،  و�إن  فتجده وقد ورث �ل�سُّ

كان يرفع عقريته قائاًل باأن منهاجه قرء�ن و�ُسّنة بفهم �سلف �لأمة . 

وهم �لذين قالو� بتعظيم �لأئمة �لأربعة رغم وجود �أعالم �آخرين لالأمة ،  ورغم عدم 

�إملام �لأئمة بكثري من �لثقافات و�لعلوم لعدم وجود �لطباعة يف عهدهم ،  ف�ساًل عن �سعف 

�إدر�ك �أهل �لقرون �لأوىل عمن بعدهم ،  وهم �لذين منعو� �لجتهاد بعد �لأئمة لنعي�ص يف 

�أفكار قدمية �أ�سبحت مع مرور �لزمن عليها �أوحاًل فكرية وفقهية . 

وهم �لذين جعلو� �مل�سلم يعي�ص �لأوهام فهذ� �سيطان للو�سوء ��سمه ولهان  ، وذ�ك 

  ، و�إناثها  �ل�سياطني  ذكور  حتوي  عندنا  �ملياه  ودور�ت    ، لل�سالة  �سيطان  خنزب  ��سمه 
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وبالليل توجد �لعفاريت لذلك  يجب �أن نلملم �أولدنا من �لطرقات حتى ل ت�سيبهم �لعفاريت 

ب�سوء ،  وللجماع  �سياطني تز�حمك عند جماع زوجتك ،  وت�سيب �ملولود بنخ�سة ي�سرخ 

منها كل مولود حني ولدته ،  فهذه معتقد�تهم �ملوروثة منذ �أيام �جلهل �لفكري �ل�سلفي ،  

وكل هذ� لهم فيه مرجعية من �حلديث �لنبوي ،  �ألي�ص هذ� بفكر مدوحث ..؟؟!!.. 

وهم �لذين حرمو� كل �لفنون ويريدون هدم �لثقافات ،  وين�سرون �لرعب يف قلوب 

غري �مل�سلمني ويظنون باأنهم �أهل �لتقوى و�ملغفرة ،  وهم بــذلك خمالفون لقوله تعاىل : 

ا لقوله تعاىل : ) ول  ) �دع �إىل �سبيل ربك باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة ( ،  وخمالفون �أي�سً

جتادلو� �أهل �لكتاب �إل بالتي هي �أح�سن( . 

مو� �لتلفاز فلما �سارو� جنوًما به قالو� بتحليله ،  بل يحلف كبري دعاتهم  وهم �لذين حرَّ

بالله باأنه ل يتقا�سى جنيهًا و�حًد� من قناة �لنا�ص ،  فلما و�جهوه باأنه يتقا�سى ع�سرة 

�آلف دولر �سهريًا  ،  فقال :  لقد حلفت على �جلنيه ومل �أحلف على �لدولر . 

 وهم �لذين قالو� بحرمة �لدميوقر�طية فلما �أر�دو� تر�سيح �أنف�سهم خالفو� �لأحاديث 

�أن  �أن يطلب �لإمارة ول  �لنبوية �ملوجودة ب�سحيح �لبخاري وم�سلم �لتي تنهى �مل�سلم 

�لـــقر�آن  فخــالفو�  غيــرهم  �نتخاب  وعدم  �نتخابهم  �لنا�ص  من  وطلبو�    ، عليها  يحر�ص 

َقى ﴾                                    )�لنجم32(  ِن �ٱَتّ ٱ ُهَو �أَعَلُم مِبَ وْ� �أَنُف�َسُكم  �لقائل : ﴿ َفاَل ُتَزُكّ

يقول  وحني    ، �لبدعة  يحاربون  باأنهم  يقولون  بينما  فائقة  بجد�رة  �لبدعة  �أهل  وهم 

َن  َوُثلَُثُه َوَطاِئَفٌة مِّ َفُه  ُثلَُثِى �للَّْيِل َوِن�سْ �أَْدَنى ِمن  َتُقوُم  َك  �أَنَّ َيْعَلُم  َك  َربَّ �إِنَّ   ﴿ �سبحانه وتعاىل : 

ِمَن  َر  َتَي�سَّ َما  َفاْقَرُءو�  َعَلْيُكْم  َفَتاَب  وُه  �سُ حُتْ لَّن  �أَن  َعِلَم  َهاَر  َو�لنَّ �للَّْيَل  ُر  ُيَقدِّ َو�للَُّه  َمَعَك  �لَِّذيَن 

ِحيٌم  ﴾                                                          ) �ملزمل 20(  َه �إِنَّ �للََّه َغُفوٌر رَّ
�لقر�آن  َو��ْسَتْغِفُرو� �للَّ

ُيِقيُموَن  �لَِّذيَن  �آَمُنوْ�  َو�لَِّذيَن  َوَر�ُسولُُه  �لّلُه  ُكُم  َوِليُّ ا  َ �إِنَّ  ﴿ يقول جل يف عاله:  وحني 

َكاَة َوُهْم َر�ِكُعوَن ﴾  .                                                            )�ملائدة . 55 (  اَلَة َوُيوؤُْتوَن �لزَّ �ل�سَّ

فاإن �ل�سلف �ل�سالح من �ل�سحابة مل يكونو� لريو� يف تلك �لآيات �إل كرثة �سالة و�سوم 

وقر�ءة قر�آن ،  و�آية ذلك �أن �لله طلب منهم �لتهوين على �أنف�سهم لأنهم لن ي�ستطيعو� �أن 

وُه َفَتاَب َعَلْيُكْم ﴾ ،  وبذ�ت �لوقت وبذ�ت �لآية طلب  �سُ يوفو� �لله قدره  ﴿ َعِلَم �أَن لَّن حُتْ

منهم مطلبا �آخر مل تنتبه �إليه �ل�سلفية قدميًا وحديثًا ،  وهو قوله تعاىل :  
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ِل �للَِّه َو�آَخُروَن  ِرُبوَن يف �لأْر�ِص َيْبَتُغوَن ِمن َف�سْ ى َو�آَخُروَن َي�سْ ْر�سَ ﴿ َعِلَم �أَن �َسَيُكوُن ِمنُكم مَّ

و� �للََّه َقْر�سًا  َكاَة َو�أَْقِر�سُ الَة َو�آُتو� �لزَّ َر ِمْنُه َو�أَِقيُمو� �ل�سَّ و� َما َتَي�سَّ ُيَقاِتلُوَن يف �َسِبيِل �للَِّه َفاْقَرُءُ

ُدوُه ِعنَد �للَِّه ُهَو َخرْيً� َو�أَْعَظَم �أَْجًر� ﴾        ) �ملزمل 20(    ْن َخرْيٍ جَتِ ُكم مِّ ُمو� لأَنُف�سِ َح�َسنًا َوَما ُتَقدِّ

يعنى ذلك باأن �لإن�سان هو هدف �ل�سريعة ،  ل  �أن ي�ستهدف �لإن�سان �ل�سريعة ،  وحاجات 

ِل �للَِّه «  كانت �سبًبا من  ِرُبوَن يف �لأَْر�ِص َيْبَتُغوَن ِمن َف�سْ �لإن�سان �حلياتية » َو�آَخُروَن َي�سْ

�أ�سباب تغري �ملناهج �ل�سلوكية يف حياة �ل�سحابة للتقرب لله باأمر من �لله ،  فاليوم وقد 

ظهرت �ملتغري�ت �حلياتية كثريً� عن ع�سر �ل�سحابة ،  فهناك من يقومون �لليل بامل�سانع 

وطلبة  �ملد�ر�ص  وتالمذة   ، �لبولي�ص  و�أق�سام  و�مل�ست�سفيات  �لكهرباء  حمطات  و�أمام 

�جلامعات  ...  وغريهم ،  ول ت�ستوي �ل�سلفية مبناهجها �لقدمية مع متطلبات حياتهم .  

يعنى ذلك �أن �ل�سلفية �حلالية تقيم �سرًحا قدمًيا للتقرب �إىل �لله رف�سه �لله بكتابه ،  

و�آية ذلك قوله تعاىل :

ُدوُه ِعنَد �للَِّه ُهَو َخرْيً� َو�أَْعَظَم �أَْجًر� ﴾ ؛  فاأطلق  ْن َخرْيٍ جَتِ ُكم مِّ ُمو� لأَنُف�سِ  ﴿ َوَما ُتَقدِّ

�لله قيود �خلري لت�سمل كل �خلري ولي�ص �سكاًل حمدًد� بذ�ته ،  ول �أقو�ًل حمنطة بعينها  كل 

تلك �لفئات �ل�سابق ذكرها ،  وهم ماليني �لب�سر يقيمون �لليل بطريقة �أخرى غري �ل�سالة 

�لتي كان �ل�سحابة يفعلونها ، و�لتي تدفعنا �ل�سلفية لها ، و�إل نكون ممن ل يقيمون �لليل 

فتلكم هي بدعة �ل�سلفية . 

�أحاديث  ن�سو�ص  لك  ن�سوق    ، جلده  �ل�سلفي  يغري  كيف  �لقارئ  يعرف  �أن  ولأهمية 

�لإمامني �لبخاري وم�سلم ب�ساأن �لإمارة وطلب توليها ،  و�لإمارة تعني طلب �أي من�سب 

�سو�ء �أكان جمل�ص �سعب �أو �سورى �أو رئا�سة جمهورية . 

فب�سحيح م�سلم باب ما يكره من �حلر�ص على �لإمارة حديث رقم ) 6729 ( عن �لنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص قال ) �إنكم �ستحر�سون على �لإمارة ، و�ستكون ند�مة يوم �لقيامة ، فنعم �ملر�سعة 

وبئ�ست �لفاطمة (  . 

) دخلت على   : قال  �لله تعاىل عنه  �أبي مو�سى ر�سي  )6730(  عن   وباحلديث رقم 

رنا يا ر�سول �لله ، وقال �لآخر  �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  �أنا ورجــالن من قومي فقال �أحد �لرجلني : �أمِّ

مثله فقال : �إنا ل نويل هذ� من �ساأله ول من حر�ص عليه( .  
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�أن  �ل�سروري  �أي من  قري�ص  لقري�ص و�خلالفة يف  تبع  �لنا�ص  باب  وب�سحيح م�سلم 

،  حيث ورد  ،  فهكذ� �ل�سحاح �لتي يولع بها �لعقل �ل�سلفي  تكون قر�سًيا حتى ننتخبك 

باحلديث رقم )1818( عن �أبي هريرة قال : قال ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : ) �لنا�ص تبع لقري�ص يف 

هذ� �ل�ساأن م�سلمهم مل�سلمهم وكافرهم لكافرهم ( .  وذ�ت �ملعنى بالأحاديث �أرقام )1818( 

و�أرقام )1819( و)1820( .   

تنفيذ حديث  قر�سية حتى ميكنا  �أ�سول  من  باأنه  �سهادة  �سلفي  كل مر�سح  يقدم  فهل   

ر�سول �لله وحتى ل نخالفه ..؟؟!!..  ،  وكيف نوليه جمل�ص �ل�سعب و�لر�سول ينهى عن 

تولية �أي �سخ�ص ي�ساأل �ملن�سب �أو يحر�ص عليه ..؟؟!!..  ،  �ألي�ست لفتاتهم و�سر�دقاتهم 

ا على تويل �لإمارة ،  �أل ي�ساألون �لنا�ص �نتخابهم ..؟؟!!..    و��ستخد�مهم للم�ساجد حر�سً

َنة �لنبوية .  فهل �أ�سبحت �لدميوقر�طية و�سيلة للوثوب على �ملنا�سب رغم �أنف �ل�سُّ

وكيف ي�ستخدمون �مل�ساجد للرتويج لأنف�سهم رغم نهيهم �مل�ستمر عن ذلك قباًل ،  �ألي�ص 

عندهم حديث عن من �ساأل �لنا�ص �سيئًا بامل�سجد �أو فقد �سيئًا �أن نقول له ل ردها �لله عليك 

ول �أجاب م�ساألتك ..؟؟!!.. 

تخــالفــني  �أم  مــعي  �أفــاأنت    ،  ) بد�ئيًا   ( �ل�سلــفي  �لعقـــل  �أرى  فاأنا  وهكذ� ولغري هذ� 

�لر�أي ..؟؟!!.. ،  فمن خالفني منكم فلن يكون كافرً� ول فا�سقًا ول علمانيًا كافرً� ول ليرب�ليًا 

منحاًل ،  فالختالف �سنة �حلياة . 

وهم مبناهجهم يف �لتقليد �لأعمى يرتوون من �سعار )ل �جتهاد مع �لن�ص( ،  ويقولون 

)�سحيح �ملنقول قبل �سريح �ملعقول( . . . ؛  مع �أن �أ�سل �سريعتنا �أن جنتهد ونتدبر ،  

وهي �سريعة لأويل �لألباب ،  و�آياتها لقوم يعقلون ويتفكرون ،  لكن هيهات �أن ُيدركو� 

هبوط ما هم فيه من �إدر�ك ملعنى كلمة )ن�ص( ومعنى كلمة )�ُسّنة( ،  فهم يقرءون تلك �لآيات 

فهم متامًا    ، �لفهم  �لكليلة عن  لكنها ل تروي عقولهم    ، �لتعقل و�لتدبر  توؤكد دور  �لتي 

�ْبَن  يَح  َو�مْلَ�سِ �لّلِه  ُدوِن  ن  �أَْرَبابًا مِّ َوُرْهَباَنُهْم  �أَْحَباَرُهْم  َخُذوْ�  �تَّ  ﴿  : �لله عنهم  كالذين قال 

ا ُي�ْسِرُكوَن ﴾     ) �لتوبة31 (   َمْرمَيَ َوَما �أُِمُروْ� �إِلَّ ِلَيْعُبُدوْ� �إَِلـهًا َو�ِحدً� لَّ �إَِلـَه �إِلَّ ُهَو �ُسْبَحاَنُه َعمَّ

�أنهم  نبوي  حلديث  �تباعًا  �أو  لفقيه  طاعًة  �لله  كتاب  يخالفون  حني  ي�سعرون  ل  وهم 

ِبُعوْ� ِمن  ُكْم َوَل َتتَّ بِّ ن رَّ ِبُعوْ� َما �أُنِزَل �إَِلْيُكم مِّ يرتكبون �إثًما كبرًي� ،  فالله تعاىل يقول : ﴿ �تَّ
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3 (  ؛  فالنقياد �لتام لل�سيخ بال متحي�ص ولية  ) �لأعر�ف   ﴾ ُروَن  َتَذكَّ ا  َقِلياًل مَّ �أَْوِلَياء  ُدوِنِه 

جاء  ما  كل  وطاعة    ، مذمومة  ولية  �لقر�آن  به  خالف  فيما  للبخاري  و�لنقياد    ، مذمومة 

ب�سحيح م�سلم ولية مذمومة ،  وهذ� من �ل�سرك �لذي يحذرنا �لله منه ،  لأن هوؤلء �ملنقادين 

يقدمون فقه �لرو�ية على فقه �لآية ؛ لذلك فهم م�سركون و�إن قالو� ل �إله �إل �لله �ألف مرة . 

وبني  بيننا  �حل�سارة  �ختالف  رغم  �ل�سلف  يقلدون  �سلفيون  باأنهم  فرحو�  و�لذين 

�ل�سلف ،  بل ويفرحون باأنهم كذلك ،  ويتعجبون منا كيف ن�ستهجن م�سلكهم ،  �أذكر لهم 

ُقوْ�  ِديَنُهم  قول ربنا تبارك وتعاىل  :  ﴿  ...  َوَل َتُكوُنوْ� ِمَن �ٱملُ�سِرِكنَي )31( ِمَن �ٱَلِّذيَن َفَرّ

ا َلَديِهم َفِرُحوَن ﴾                                                  )  �لروم 31و32 (    َيعاٱ ُكُلّ ِحزِب مِبَ َوَكاُنوْ� �سِ

فما �أمر �سيدنا ر�سول �لله بال�سو�ك �إل لنظافة �لأ�سنان و�سيانة نعمة �لله علينا فيها ،  

َنة يف عود �ل�سو�ك ،  لذلك جتد �أكرثهم  فظن �أ�سحاب �لغبار �لفقهي �ملقلد بال عقل �أن �ل�سُّ

يت�سلحون به ،  وي�ستخدمونه ب�سورة فيها كل �لعته عن علم �لنظافة بل عن �حل�سارة ،  

حتى �خرتع لهم بع�ص �لأذكياء معجون �أ�سنان ��سمه ) م�سو�ك ( ،  ل ل�سيء �إل ��ستغالًل 

�إل  ل�سيء  ذلك ل  يفعلون  �سلفيون  �أنهم  يّدعون  ،  و�لذين  �ل�سريعة  لفرط جهلهم مبقا�سد 

لأنهم ل يعرفون �لفرق بني �لتباع و�لتقليد . 

  ، �لله  فهم كاأ�سالفهم من فقهاء �لأمويني �لذين فهمو� من قوله تعاىل مر�دً� غري مر�د 

يُبو� َقْومًا  ُنو� �أَن ُت�سِ َفَتَبيَّ ٌق ِبَنَباأٍ  حيث قال تعاىل : ﴿ َيا �آيها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إِن َجاءُكْم َفا�سِ

ِبُحو� َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي ﴾ ) �حلجر�ت 6 (  ؛  فت�سورو� باأن �لله ينهانا �أن  ِبَجَهاَلٍة َفُت�سْ

نتناول خربً� من فا�سق ،  فقامو� بتبني حال �لذي �أتى باخلرب ،  �أيكون فا�سقًا �أم �ساحلًا ،  

و�سيدو� لذلك ما �أ�سموه علم �لرجال �لذي ر�حو� يطعنون فيه يف هذ� وذ�ك ويغتابونهم 

ويظنون باأنهم مهتدين ،  وت�سورو� باأنهم ينفذون �أمر �لله ،  ور�حو� ميتنعون عن خرب 

من يظنونه فا�سقًا . 

�إنا    ، �لفا�سق  �لفا�سق ول غري  �أن نرف�ص خرب  �لله بالآية �ملذكورة  ياأمرنا  بينما مل 

،  فهو �لتبنّي من حقيقة  �إن كان من جاء بالنباأ فا�سقًا ف�سقًا م�سهورً�  �أمرنا بالتبنّي حتى 

�خلرب ولي�ص �لتبني من �ملُْخرِب للخرب ،  و�لّتَبنُي فري�سة �إ�سالمية ،  فهذ� ما �أر�ه �ساحلًا ول 

يتناق�ص مع باقي �آيات كتاب �لله �لتي حرمت �لغيبة و�لنميمة وملز �لنا�ص وهمزهم ،  فهذ� 
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كاذب وذ�ك �سيعي ،  و�آخر كذ� وكذ� ،  ثم نقول و�سعنا علم �لرجال ،  فياليتكم مل تغتابو� 

�لنا�ص وتذموهم وت�سهرو� بهم �إىل يوم �لقيامة بزعم ما ت�سمونه علمًا مل تتفقو� فيه . 

وحني قال �سيدنا ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص : ) ت�سعة �أع�سار �لرزق يف �لتجارة( مل يكن على عهده 

�سناعة ، ول بحث علمي ، ول خمرتعات من تلك �لتي تقوى بها �قت�ساديات �لدول �أكرث من 

�لتجارة ،  �أو لعله ملسو هيلع هللا ىلص  كان يعلم باأننا �سعوٌب ك�سولة ،  و�أن ت�سعة �أع�سار رزقنا �سيكون من 

جتارة �لبرتول ،  �أي �لإنتاج �لريعي ولي�ص �لإنتاج �لعلمي و�لتقني .  فهل نرتك �ل�سناعة 

ونعمل جميعًا بالتجارة كي نكون على �ُسنة �مللتحني ..؟؟!!..  ،  وهل ننع �إطالق �للحى 

لغري �مل�سلمني لأنها �سنة �مل�سلمني ..؟؟!!.. ،  كما كان �ل�سلف يجربون �أهل �لكتاب على �رتد�ء 

لبـا�ص بعينه حتقريً� لهم ،  �ألي�ص هذ� من فقـه �ل�سلف �لذي نادى به �بن تيميـة و�ل�سـافعي من 

قبله ..؟؟!!..  ،  هل �أمر �لإ�سـالم بهذ� �لذي قال به �ل�سلف و�أئمة �ل�سلفية .؟؟!!.. 

  ، �ل�سلفية  ،  ومن يدعون  �لدعاة  �إليه  �لذي يدعو  �لتقليد  �لفرق بني  �أكرث  ولكي نفهم 

و�لتباع �لذي �أر�ده �لله يف كتابه ،  �أ�سرب لكم هذ� �ملثل :

33 طريق  �لكيلو  �أمرك عند  �ل�سيار�ت وهو جال�ص بجو�رك  لقيادة  �أن معلمك  ) هب 

  ، �لطريق  يعرب  حمارً�  �ساهد  لأنه  �ل�سيارة  �سرعة  بتهدئة  �ل�سحر�وي  ��سكندرية  م�سر 

33 يقومون بتهدئة �سرعة �ل�سيارة  فالذين يقلدون جتدهم كلما مرو� عند عالمة �لكيلو 

  ، �إذ� وجدو� خطًر�  �إل  ،  بينما �لذين يتبعون لن يهدئو� من �سرعتها  لأن �ملعلم قال هذ� 

وعند �أي عالمة كيلو مرت ،  وبهذ� �لطريق �أو غريه ،  مبا يعني �أن �لتقليد يكون �أعمى �أما 

�لتباع فيكون بتدبر وتعقل �لأهد�ف ( . 

وعلى ذلك نقول لكل �مللتحني ،  ومن ق�سرو� �جللباب ،  و�أ�سحاب �ل�سو�ك ،  و�ملنتقبات 

،  وي�ساًر� حني يقول  �ل�سالة  بالأذ�ن حينما يقول حي على  يتلفت ميينًا  �لذي  و�ملوؤذن 

حي على �لفالح وي�سع �إ�سبعيه يف �أذنيه وهو يوؤذن ،  و�لذين ي�سممون �أن يكون منرب 

�لت�سهد  �ليد حني يقرءون  �أ�سبع  ،  و�لذين يقومون بتحريك  �مل�سجد ثالث درجات فقط 

  ، �إدر�كهم لالأمور  �أن ير�جعو� طريقة  �أولئك عليهم  ،  كل  ... و�لذين  ،  و�لذين  بال�سالة 

لأنهم �سنعو� �أ�سنامًا وظلو� لها عاكفني ،  �سو�ء �أكانت �أ�سنامًا من كتب ،  �أو �أربابًا من 

و�أن  �أولئك لبد  فكل    ، مغز�ها  يفهمون  ل  بتكر�رها وهم  يقومون  �أو طقو�سًا    ، �لدعاة 

يجددو� �إميانهم لأنهم م�سركون ،  و�لله تعاىل يقول : 

�ْسِرُكوَن ﴾                                  )يو�سف106(  ُهْم ِبالّلِه �إِلَّ َوُهم مُّ ﴿ َوَما ُيوؤِْمُن �أَْكرَثُ
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فال�سنمية لي�ست منح�سرة يف �أ�سنام من حجارة �أو عجوة ،  فقد تكون كتاب �لبخاري 

�أو غريه ،  و�مل�سايخ �لأرباب لي�ص بال�سرورة �أن نعبدهم ،  لكن ناأمتر باأو�مرهم �ملخالفة 

لدللت كتاب �لله ،  �أما �لطقو�ص فهي تلك �حلركات و�لتحركات و�لأقو�ل �لتي نقوم بها 

ول ندرك ما هيتها ول حقيقتها ول مغز�ها ونقول باأنها عبادة نتقرب بها �إىل �لله ،  فل�سنا 

يف جبالية �لقرود ،  وكل من يعبد �لله بالتقليد فهو قرد �إل �إن كان من ذوي �لحتياجات 

�خلا�سة )�ملعوقني ذهنًيا( . 

وقدمًيا قال �بن خلدون : ) �تباع �لتقاليد ل يعني �أن �لأمو�ت �أحياء ،  بل يعني �أن 

�لأحياء �أمو�ت ( . . . لذلك �أرجو �أن يتحرر �لعبيد و�أن يقوم �لنا�ص بالنا�ص ،  فذلك و�جب 

�سرعي ،  ولتفهموهم تلك �لأمثلة �لتي ذكرتها حتى يفيقو� من تلك �لإغماءة �لتي يبثها فيهم 

م�سايخهم ،  لأنهم ي�سدون �أمتنا لأ�سفل �سافلني وهم يح�سبون �أنهم يح�سنون �سنعًا . 

وليفهم �أتباع �ل�سلفية �أن �أ�ساطني دعاتهم ل يحملون علًما قدر ما يحملون حتجًر� وتخلفًا 

فكرًيا ي�سمونه �إ�سالًما ،  وهنا يجب �أن يربز �لدور �لفكري لالأزهر �لذي يريدون �ل�ستيالء 

عليه وقيادة �سفينة �لفقه للخلف ب�سلفيتهم �ملدعومة بالدولر و�لريال و�لدرهم .  

�إن على �أتباع دول �لنفط �عتز�ل ذلك �لدين �جلديد �لذي يطلقون عليه �إ�سالًما ،  وما 

هو من �لإ�سالم يف �سيء ،  بل �سدق �سيخ �لأزهر حني قال عنهم باأنهم خو�رج �لع�سر 

فكريًا على  �ساقطة   ب�سرية  ت�ستويل حفنة  �أن  ترت�سي  باأن م�سر ل  و�أ�سيف    ، �حلديث 

عمق  يف  �ساربة  وثقافة  �أ�سيل  و�سعب  عريق  بلد  فم�سر    ، دعمها  كان  مهما     ، �لأزهر 

�لتاريخ ،  ول�سنا ق�سورً� فكرية يزرعها �ل�سياطني �ليوم ليجمعو� ثمرتها بعد �ساعة من 

�لزمن ،  فمهما كان دعمهم �أو علمهم فلن يفلحو� �إذ� �أبًد� . 

و�لنقل  �لعقل  مع  لتتو�ءم  مناهجه  تعديل  خطوطها  و�أول    ، �ملقاومة  �لأزهر  وعلى 

�لأئمة  كل  علمًا من  �أو�سع  منهم  و�لو�حد  �لأزهر  فعيب جدً� على رجالت    ، و�حل�سارة 

جمتمعني ،  �أن ي�ستظلو� بفقه غريب عن �لبيئة �لتي نعي�سها ،  فقه �سدر عن عقول ل تعرف 

حل�سارتنا معنى ،  وليعلم �لأزهر باأنه �إن كان �ل�سلف �ساحلًا فنحن �أ�سلح منهم ،  هذ� 

بالطبع با�ستثناء �ل�سحابة ر�سو�ن �لله عليهم ،  لأنه لي�ص من بيننا من د�ص �حلديث على 

�لنبي ،  ول من قتل �أخاه ،  �أو �فتعل �حلروب ،  �أو رجم �لكعبة باملنجنيق ،  �أو �ختطف 
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�حلجر �لأ�سود 18 �سنة ،  ول من لعن عليًا كرم �لله وجهه 80 �سنة على �ملنابر ،  ولي�ص 

منا من عذب �لأئمة �لثالثة �أبا حنيفة ، ومالك ، و�بن حنبل ،  ول من قتل �أهل بيت �لنبي 

لدنيا ي�سيبها ،  لذلك فنحن نر�نا �أهاًل حل�سن ظنكم بنا ،  و�أنتم منا ونحن منكم ونحن 

نعتمد على علمكم فال جتعلونا ن�ستظل بظل فقه غري فقهكم ..؟؟!!..  ؛  ول جتعلو� لغريكم 

�سبياًل فقهيًا علينا . 

لكني من كرثة ما جاهدت �سد مناهج �لأزهر تر�ين يائ�ًسا ،  فكما ف�سلت مع �لقرود �أن 

�أَُعّلمهم باأن ثمرة �ملاجنو �أحلى من �لفول �ل�سود�ين �لذي تهو�ه �لقرود ،  فاأر�ين ف�سلت 

مع �ملناهج بالأزهر �أن تتطور ،  ويبدو �أين �ساأكمل حياتي فا�ساًل مع �لقرود ،  وجماهدً� 

مع مناهج �لأزهر ،  �إن مناهج �لأزهر تخرب عقول �لطالب وت�ستحثهم ليكونو� بغاة فكرًيا 

ور��سبني نف�سًيا ومع هذ� جتد تلك �ملناهج �لأزهرية ر��سخة ر�سوخ �جلبال �لرو��سي . 

نريد �إ�سالًما غري �إ�سالمكم :

لقد �سدق �لقائل حني يقول ل �أريد �إ�سالمكم لكن �أريد �إ�سالًما ل ُيكره �أحًد� على �أد�ء �سعائره 

ُكْم َفَمن �َساء َفْلُيوؤِْمن َوَمن �َساء َفْلَيْكُفْر .  ﴾ ) �لكهف29 (  بِّ قُّ ِمن رَّ كما قال �سبحانه :  ﴿ َوُقِل �حْلَ

مبا  ُيقيمهم  �لذي  �لإ�سالم  ذلك  ولي�ص  قلوبهم  يف  �لتي  باملحبة  �لنا�ص  ُيِقّيم  �إ�سالمًا   

يلب�سون وحلاهم �لتي يطلقون ،  فالله تعاىل قال يف كتـــابه �لــعزيز ب�ســورة �ل�سعر�ء : 

﴿ َيْوَم َل َينَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن)88( �إِلَّ َمْن �أََتى �للََّه ِبَقْلٍب �َسِليٍم )89( ﴾ . 

�أّيًا كان دينُه �أو عرقه �أو  �أُريد ذلك �لإ�سالم �لذي يحنو على �مل�سكني و�ليتيم و�لأ�سري  نعم 

رًي�﴾ ) �لإن�سان: 8 (    �سِ
ِه ِم�سِكينًا َوَيِتيمًا َو�أَ َعاَم َعَلى ُحِبّ عقيدته ،  فقد قال تعاىل : ﴿ َوُيطِعُموَن �ٱلَطّ

ومل يقل ويطعمون �مل�سكني �مل�سلم ،  �أو �ليتيم �مل�سلم ،  �أو �لأ�سري �مل�سلم فقط  .  

عن  يد�فعون  كما  �مل�سلمني  غري  ومعابد  كنائ�ص  عن  �أتباعه  ُيد�فع  �إ�سالمًا  �أُريد  نعم 

ُهم ِبَبْع�ٍص  ا�َص َبْع�سَ �مل�ساجد ؛ فالله تعاىل هو �سبحانه �لقائل :  ﴿ .  .  َوَلْوَل َدْفُع �للَِّه �لنَّ

َمن  �للَُّه  َرنَّ  َوَلَين�سُ َكِثريً�  �للَِّه  ��ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َوَم�َساِجُد  َلَو�ٌت  َو�سَ َوِبَيٌع  َو�ِمُع  �سَ َمْت  لَُّهدِّ

ُرُه �إِنَّ �للََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز ﴾                                                                                 ) �حلج40 (   َين�سُ

  ، و�لكرب  باللعنات  ل  و�ملغفرة  بالرحمة  وي�سمو  بالتو��سع  يعلو  �إ�سالمًا  �أُريد  نعم 

َعِة �أَن ُيوؤُْتو� �أُْويِل �لُْقْرَبى  ِل ِمنُكْم َو�ل�سَّ فالله تعاىل هو �لقائل :  ﴿ َوَل َياأَْتِل �أُْولُو� �لَْف�سْ
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َلُكْم  �للَُّه  َيْغِفَر  �أَن  بُّوَن  حُتِ �أََل  َفُحو�  َولَْي�سْ َولَْيْعُفو�  �للَِّه  �َسِبيِل  يِف  َو�مْلَُهاِجِريَن  َو�مْلَ�َساِكنَي 

ِحيٌم ﴾                                                                                                    ) �لنور22(   َو�للَُّه َغُفوٌر رَّ

�أنف�سهم  على  حتى  ولو  و�ل�سدق  باحلق  �أتباعه  ي�سهد  �لذي  �لإ�سالم  ذلك  �أُريد  نعم 

َعَلى  َوَلْو  ِلّلِه  �ُسَهَد�ء  ِبالِْق�ْسِط  �ِمنَي  َقوَّ ُكوُنوْ�  �آَمُنوْ�  �لَِّذيَن  �آيها  َيا   ﴿  : ربي  قال  كما 

ِبُعوْ� �لَْهَوى  �أَْو َفَقريً� َفالّلُه �أَْوىَل ِبِهَما َفاَل َتتَّ ن َيُكْن َغِنّيًا  ْقَرِبنَي �إِ ِو �لَْو�ِلَدْيِن َو�لأَ �أَ ُكْم  �أَنُف�سِ

�لن�ساء135(   (  ﴾ َخِبريً�  َتْعَملُوَن  ا  مِبَ َكاَن  �لّلَه  َفاإِنَّ  وْ�  ُتْعِر�سُ �أَْو  َتْلُووْ�  ن  َو�إِ َتْعِدلُوْ�  �أَن 

نعم �أريد ذلك �لإ�سالم �لذي ت�سمو فيه �لروح فوق �لأحرف و�لكلمات و�ملذ�هب و�لفرق 

كما قال ربى : 

َوَلِكن  مَياُن  �ْلإِ َوَل  �لِْكَتاُب  َما  َتْدِري  ُكنَت  َما  �أَْمِرَنا  ْن  مِّ ُروحًا  �إَِلْيَك  �أَْوَحْيَنا  َوَكَذِلَك   ﴿

�ْسَتِقيٍم ﴾ ) �ل�سورى52 (  َر�ٍط مُّ َك َلَتْهِدي �إِىَل �سِ ْهِدي ِبِه َمْن نَّ�َساء ِمْن ِعَباِدَنا َو�إِنَّ َجَعْلَناُه ُنورً� نَّ

بني  متفرقة  �سر�ذم  ولي�سو�    » ربانيني   « �أتباعه   يجعل  �لذي  �لإ�سالم  ذلك  �أُريد  نعم 

�ملذ�هب كما قال ربى : 

ـــا�ِص ُكـــوُنوْ� ِعَبــادً�  يلِّ  ِمـــن  َة ُثمَّ يقـــول ِللنَّ ْكَم َو�لنُُّبوَّ ﴿ َما َكاَن ِلَب�َسٍر �أَن ُيوؤِْتَيُه �لّلُه �لِْكَتاَب َو�حْلُ

ا ُكنُتْم َتْدُر�ُسوَن  ﴾  ) �آل عمر�ن79 (  ـــا ُكنُتــــْم ُتَعلُِّموَن �لِْكَتاَب َومِبَ نَي مِبَ اِنيِّ ُدوِن �لّلِه َوَلـكــِن ُكـــوُنوْ� َربَّ

�أي �أولئك �لذين يرى �لنا�ص �أعمالهم �حل�سنة فيقد�سون وجه خالقهم ومبدعهم  .  

نعم �أُريد ذلك �لإ�سالم �لذي يجعلنا نتدبر �لإبد�ع فالله تعاىل هو :

ا يقول َلُه ُكن َفَيُكوُن  ﴾ ) �لبقرة117 (  َ ْمرً� َفاإِنَّ ى �أَ َذ� َق�سَ َماَو�ِت َو�لأَْر�ِص َو�إِ  ﴿ َبِديُع �ل�سَّ

ونحرتم �لفكر �ملخالف ونرى فيه جماًل لأهميته فقد قال ربي : 

َتِلِفنَي ﴾            ) هود118(    ًة َو�ِحَدًة َوَل َيَز�لُوَن خُمْ مَّ
ا�َص �أُ َعَل �لنَّ َك جَلَ  ﴿ َوَلْو �َساء َربُّ

�إين �أُوؤيد ذلك �لإ�سالم �لذي هجره ون�سيه �لكثريون كما قال �لله : 
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َخُذو� َهَذ� �لقر�آن َمْهُجورً� ﴾             )�لفرقان30 (   �ُسوُل َيا َربِّ �إِنَّ َقْوِمي �تَّ ﴿ َوَقاَل �لرَّ

ها �لله بقوله : ُقه ،  وقد ذمَّ �أريد �إ�سالمًا بال مذ�هب ُتَفرُّ

ا  َيعًا ُكلُّ ِحْزٍب مِبَ ُقو� ِديَنُهْم َوَكاُنو� �سِ  ﴿  ...   ول تكونو� من �مل�سركني  ِمَن �لَِّذيَن َفرَّ

َلَدْيِهْم َفِرُحوَن ﴾                                                                                                   ) �لروم31ـ32 (

 ، �لكتاب   �أهل  ويكرهون   ، �ملذهب  يف  خمالفيهم  �مل�سلمون  �أهله  َيْكَره  ل  �إ�سالم  نعم 

ويكرهون �لكافرين بال حر�ك منهم لهد�ية من يكرهونهم . 

نة �لقولية .   �إ�سالًما ي�سمو فيه �لقر�آن على �ل�سُّ

�إ�سالًما يوؤمن �أهله بتطور �ل�سريعة وفقًا مل�سالح �لنا�ص وحا�سرهم  . 

وتتدبر  و�لختالف  و�لتنوع  �لفكر  باحرت�م  ت�سمح  و�لتي  �ل�سفات  تلك  كانت  فاإن 

مفهوم  كان  و�إن    . بها  و�سهاًل  فاأهاًل  �لإ�سالم  مرجعية  هي  و�لإبد�ع  �جلمال  وت�ستعذب 

�ملرجعية عند �لبع�ص هي �إكر�ه �لنا�ص على �سعائر �لدين ب�سكل وفهم حمدد ،  وقمع غري 

�مل�سلمني لبناء كنائ�سهم ومعابدهم ،  و�إ�سد�ر �لأحكام على �لب�سر ونعتهم بالكفر و�لزندقة 

فال �أهاًل ول �سهاًل بتلك �ملرجعية .  

» إسالًما «   ،  بل   للنا�ص  �لله  �أنزله  �لذي   » اإلسالم   « لنا ذلك  فهوؤلء ل يريدون 

ول    ، �أفغان�ستان  فل�سنا  ببالدنا  ورحمة    ، منهم  فحذ�رى    ، �لنا�ص  به  هم  ي�ستعبدون 

�ل�سومال ،  ول �ل�سود�ن فقد تقدمت تركيا بالإ�سالم ،  وتقدمت ماليزيا بالإ�سالم ،  فال 

تخذلونا فنتاأخر باإ�سالمكم .
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 �لر�شول يعرف �لــقـر�ءة و�لـكـتـابــة
من بني �إ�سالل �لأمة بفقه �لأئمة جند مفهوم �أمية �لنبي مبعنى عدم معرفته للقر�ءة 

و�لكتابة ،  وهو �ملفهوم �لذي تتو�رثه �لأجيال بفقر �سديد يف �لإدر�ك ،  ولقد �سبق وذكرت 

�لله  به  يجود  مما  �إليه  �أ�سيف  مرة  كل  يف  كنت  لكني    ، يل  موؤلف  من  باأكرث  �لأمر  هذ� 

لكم هنا ما  ،  و�أكتب   ) �لله  �لله ويعلمكم  ) و�تقو�   : لقوله تعاىل    ، �لتدبر  علي من علم 

�أود �إ�سافته من يقيني باأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان يعرف �لقر�ءة و�لكتابة ،  لكن �أميته و�أمية 

قومه ل ين�سرف معناها �إىل عدم �لإملام بالقر�ءة و�لكتابة ،  لكنها �لأُّمية عن معرفة �لله 

و�لدين �حلق ،  و�سوف نتجول قليال بالقر�آن وهو ذلك �لكتاب �لذي بني �أيدينا و�لذي مل 

يتم ت�سكيل حروف كلماته �إل بالقرن �لر�بع �لهجري ،  وذلك مل�ساعدة �لنا�ص على �لقر�ءة 

�ل�سحيحة ،  فال يحتج �أحــد بــرموز ت�سكيل �حلروف مثل ) �لألف �خلنجرية ،  وقلى ،  

و�سلى ،  و�لفتحة ،  و�ل�سمة ،  و�ل�سّدة  ...  وهكذ�( . 

بط  �إن قلبك قبل قالبك مت �سبطه بالتالقح �لفكري لالأجيال �لتي تقلد ول تفكر ،  فقد �سُ

�لقر�ءة  يعلم  ملسو هيلع هللا ىلص عا�ص ومات وهو ل  باأنه  تعني  �أنك  �أي    ، �لر�سول  باأمية  �لعتقاد  على 

�لله حتى تعلمو�  �لتدبر يف كتاب  �أ�سئلة  لك ولالأجيال بع�ص  فقد جّهزت  لذلك    ، و�لكتابة 

ه َكَتَبة �لوحي ل�سكل �لكتابة ،  �أي �أنه كان يعلم �سكل �حلروف  باأنه ملسو هيلع هللا ىلص هو �لذي كان ُيَوجِّ

ْكَمَة َوَعلََّمَك َما مَلْ  و�إل فما قيمة �إميانك بقوله تعاىل : ﴿ ...  َو�أَنَزَل �لّلُه َعَلْيَك �لِْكَتاَب َو�حْلِ

ُل �لّلِه َعَلْيَك َعِظيمًا ﴾  )�لن�ساء 113 ( ..؟؟!!..  فهل علمه ما مل يكن يعلم �إل  َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َف�سْ

�لقر�ءة و�لكتابة ..؟؟!!..  �ساء ما حتكمون . 

وما �سبب �أن ترد كلمة ) رحمة ( 72 مرة بهذ� �لر�سم ،  بينما ترد 7 مر�ت ب�سكل )رحمت(  

ج ليقولو� لهم باأنه ر�سٌم عثماين ،  �أي كان �سيدنا عثمان يكتب  �أم تر�هم مل يجدو� �إل �ل�ُسذَّ

بكيفه وكيفيته ،  ويكتب كيفما �ساء . 

وكلمة )�سركاء( ترد هكذ� 11 مرة بينما ترد مرتني بهذ� �لر�سم ) �سركوؤ� ( . 

وكلمة )جز�ء( ترد هكذ� 28  مرة بينما ترد 4 مر�ت بهذ� �لر�سم ) جز�وؤ� ( . 

وكلمة )�ملالأ( ترد هكذ� 18 مرة بينما ترد 4 مر�ت بهذ� �لر�سم ) �مللوؤ� ( . 

وكلمة )كتاب( ترد هكذ� 4 مر�ت بينما ترد 251 مر�ت بهذ� �لر�سم )كتب ( . 

وكلمة )ِكّذ�با( ترد بالآية 28 من �سورة �لنباأ هكذ� ،  بينما ترد بذ�ت �ل�سورة بالآية رقم 

35 هكذ� )ِكّذبا( . 
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�لذي  فمن    ، )�سعفاوؤ(  ب�سكل  �أي�ساً  ووردت    ، �ل�سكل  بهذ�  وردت  )�سعفاء(  وكلمة   

يحدد �ل�سكل  وملاذ� ..؟؟!!.. ؛  لقد كان لبد �أن ن�ساأل �أنف�سنا هذ� �ل�سوؤ�ل ،  لأن �لقر�آن بني 

ناظرينا ليل نهار ،  لكننا ف�سلنا عدم �لتفكر ،  وركنا ملا �أ�سميناه )ر�سًما عثمانًيا( .  . 

وكلمة ) �بر�هم ( ترد هكذ� ب�سورة �لبقرة فقط ،  يعني بدون حرف �لياء �لو�سطية ،  

بينما ترد بباقي �مل�سحف بهذ� �ل�سكل ) �بر�هيم ( يعني بحرف �لياء ،  �أفريى �أ�سحاب فكر 

�لأمية و�لر�سم �لعثماين باأن هذه �لفو�رق ل دللة لها ..؟؟!!.. ؛  �أم �أن مر�ص )هذ� ما �ألفينا 

ْبُتم ..؟؟!!.. عليه �آباءنا( هو �ل�سائد بني �مل�سلمني ؛  �أل ترون باأي �إ�سالل من فقه �لأئمة �أُ�سِ

وكلمة )�ساحبه( فُكتبت مرة باألف �ملد وُكتبت مرة �أُخري بدون ذلك �حلرف ،  بل وبذ�ت 

�ل�سورة وبذ�ت �ل�سياق ،  حيث يقول تعاىل بالآية رقم 34 من �سورة �لكهف : 

َعُزّ َنَفر� ﴾  ) �لكهف: 34(  ِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه �أََنا �أَكرَثُ ِمنَك َمال َو�أَ ﴿ َوَكاَن َلُه َثَمر َفَقاَل ِل�سَ

ُكتبت مع وجود حرف  �أن كلمة �ساحبه  �ل�سورة ترى  37 من ذ�ت  بالآية رقم  بينما   

�لألف هكذ� :

َك  ُثَمّ �َسَوّ ُنّطَفة  ُثَمّ ِمن  ُتَر�ب  َخَلَقَك ِمن  ِباٱَلِّذي  �أََكَفرَت  ُيَحاِوُرُه  اِحُبُه َوُهَو  َلُه �سَ ﴿ قاَل   

َرُجال ﴾                                                                                                                      ) �لكهف: 37 ( 

وذ�ت  �ل�سورة  ذ�ت  يف  �أخرى  وظهر  مرة  �حلرف  حذف  وملاذ�    ، ..؟؟!!..  �لفارق  فما 

�لتحاور بني �ل�ساحبني ..؟؟!!.. ،  وهل يكون ل�سيدنا عثمان دخل يف هذ� ..؟؟!!.. 

فهذه �حلروف ُتنطق مفككة ،  وتكتب م�سبوكة ،  وبع�سها يكون �آية وحده ،  و�لبع�ص 

�لآخر يكون جزًء� من �آية ،  وما ذلك من فعل كتبة �لوحي ،  �إنا هو من فعل �لرقابة �لنبوية 

على كتبة �لوحي ،  وما يكون ذلك �إل من كونه ملسو هيلع هللا ىلص كان يعلم �سكل �لكتابة و�حلروف و�أر�د 

ت�سبيكها رغم �أنه ينطقها مفردة ،  وكان على كتبة �لوحي �أن يكتبوها مفردة كما ينطقها 

�لنبي ،  لكن ت�سبيكها وحي من �ل�سماء ملن يعلم �سكل �حلروف و�لكلمات ملسو هيلع هللا ىلص . 

و�سورتان يف �لقر�آن بد�أتا  بكلمة )تبارك( ،  ولكن و�حدة بحرف �ألف و�لثانية بدون 

حرف �ألف ، فلماذ� ..؟؟!!..  �سورة �لفرقان بد�أت بقول �لله تعاىل : 

َل �ٱلُفرَقاَن َعَلى َعبِدِه  ِلَيُكوَن ِللَعاٱمَلِنَي َنِذيًر� ﴾ ﴿ َتَباَرَك �ٱَلِّذي َنَزّ
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وهنا جند كلمة )تبارك( ُكتبت بالألف ،  وعند �سّف عدد حروف هذه �لآية جند عددً� 

من م�ساعفات �لرقم �سبعة . 

 �أما �سورة �مللك فقد بد�أت بقول �لله تعاىل : 

َك �ٱَلِّذي ِبَيِدِه �ٱملُلُك َوُهَو َعَلى ُكِلّ �َسيء َقِديٌر ﴾ ﴿ َترَبَ

 وهنا جند كلمـة )تبارك( قد ُحذفت منها �لألف ،  �أفكان كل كاتب من كتبة �لوحي يكتب 

بهـو�ه ،  �أو كان �خلط �لعثماين له �أهـو�ء ..؟؟!!..  ،  �أم هي رقابة �لنبي على كتبـة �لوحي 

مما يوؤدي لتلك �لختـالفات و�أنه هو �لذي يوجـه �إليها ..؟؟!!..  ،  وهذ� هو �لأ�سوب . 

األمر األول  : �أن للقرء�ن نظامًا رقميًا مل يكن يعلمه �ل�سلف .  فعندما نتدبر �أي كلمة 
من كلمات �أي �آية كما ُر�سمت يف �لقر�آن بعدد حروفها م�سفوفًا جند عددً� من م�ساعفات 

�لرقم �سبعة �أي�سًا  ولو �أننا حذفنا �لألف من هذه �لكلمة �أو �أ�سفناها �إىل تلك �لكلمة لختل 

،  بل  �لد�ر�سني بالأزهر  ،  وهو علم مل يزل غري معتمد مبناهج  �لرقمي بالكامل  �لنظام 

وي�ستنكف م�سايخه ودعاة �ل�سلفية �مل�ساركة فيه .  . . وهناك مئات من �لختالفات ،  وعلى 

من يريد �ملزيد �أن يطالع كتابنا )كنوز ورحمات من �لقر�آن ( ف�سيجد مبتغاه باإذن �لله . 

�لفكرية لأهل  �لذين جتمدت علومهم عند �حلدود  لكن    ، لكل ر�سم وكتابة معنى  �إن   

�أي  �أن يالحظو�  ،  ول  �أي جديد  �أن يفهمو�  �لهجري ل يريدون  �لر�بع  �أو  �لثالث  �لقرن 

مالحظة فيتدبرو� معناها كما �أمر بذلك ربنا تبارك وتعاىل . 

ولعل �لذين قالو� باخلط �أو �لر�سم �لعثماين ينتهون عن مقولتهم �لتي ُتعربِّ عن فقد�نهم 

علًما من علوم �لقر�آن ،  فلي�ص لكل عربي ر�سم ير�سم به �لكلمات ،  و�إل �سار �لأمر تناطح 

وفو�سى ت�سيع بها �للغة ،  وكان �لأحرى باأولئك �أن يرتكو� �أمر ما مل يعلموه �إىل ع�سور تالية 

يعمل �أهلها بالتدبر �لو�جب لكتاب �لله ،  فلكل ع�سر جهده يف �لتدبر �لذي يقف �جتهاده فيه 

�إىل حد حمدد وفق ُمر�د �لله ،  وتاأويل �لبث �لقر�آين مل ينقطع بوفاة �سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ،  فهو 

�لر�سول �لوحيد من بني �لر�سل �لذي ل ز�لت معجزته )�لقر�آن �لكرمي( ُتو��سل �لعطاء حتى 

نهاية �لكون ،  و�أنتهي �إىل �أن كتابة �لقر�آن و�سكل حروفه كانت وفق وحي �ل�سماء ،  وكان 

�لنبي ير�قب �أعمال َكَتَبة �لوحي ؛  حتى يخرج �لقر�آن وفق مر�د �لله �سكاًل ومو�سوًعا . 

ول ُيَغريِّ من �لأمر �سيئًا �أن �لقر�آن كان ينزل على قلب ر�سول �لله فرت�ه عيناه ،  وكان 

ل ين�سى ما يتنزل عليه ،  وقد علَّمه ربه من علوم �لأولني و�لآخرين فهل يحرمه من علم 
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�لقر�ءة و�لكتابة ..؟؟!!..   ،  �إنه مبجرد �أن �أمره ) �قر�أ (  فقد قر�أ بحول �لله ،  لأنه �سبحانه 

�إذ� �أر�د �سيئًا �أن يقول له كن فيكون . 

َته ،  فتعني �أنه و�أمته مل ياأتهم كتاب �سماوي ،  لذلك فهم �أُمة �أُميَّة  َتُه و�أُميَّة �أمَّ �أما �أُميَّ

ي حتنث يف غار حر�ء ،  يبحث باأميته عن �لله حتى  مِّ
عن �لعلم بدين �لله ،  وهو ر�سول �أُ

ه �إبر�هيم  -  عليه �ل�سالم - ،  وهو ما  هد�ه �لله و�أر�سله رحمة للعاملني ،  متامًا كما فعل جدَُّ

يوجب علينا تدبر �لأكو�ن و�خلالئق لن�ستدل بها على �لقدرة �لإلهية و�مل�سيئة �لربانية . 

  ، �لقر�آن  �لذي كتب  باأنه  �لنبي  �لإ�سالم  �أعد�ء  �أن يتهم  �لذين قالو� بالأُمية خ�سية  �إن 

�إنا كان ذلك يجوز يف ع�سور خلت مل يكن �لله قد جاد على �لنا�ص بعلوم �ستى ُتثبت �أن 

�لقر�آن من لدن �خلالق ،  كما مل يك�سف لهم �لله من ثبوت �لروؤية �لعلمية لكتابه يف �لكون 

كما ثبتت لنا ،  لذلك قد يكون لهم عذر فيما �نتهو� �إليه ،  �أما �ليوم فال يجوز لنا �أن نردد 

ذلك لأنه يعرب عن �سخف وعدم �رتباط �مل�سلم بالدنيا من حوله ،  لأننا لبد و�أن نوؤمن باأن 

�لله يبني �آياته �مل�سطورة من خالل �لكون �ملن�سور . 

�لأمر �لثاين : �أن تلك �لختالفات يف �سكل �حلروف ،  لبد �أن يكون لها مدلولتها 

لأنها منظومة ومنتظمة ،  لذلك يجب بذل مزيد من �جلهد بهذ� �ل�سدد للو�سول �إىل �ملر�مي 

�لقر�آنية من وجود �ختالف �سكل �لكتابة للكلمة �لو�حدة ،  وهو �أمر ن�سعه �أمانة باأيدي 

ح مبقولة ) ر�سم عثماين ( و�لركون بعدها ،  لأنه تاأكد  جمامعنا �لفقهية ،  بدًل من �لتم�سُّ

لدينا �أنه ) ر�سم رحماين (  له دللته . 

�لأمر �لثالث : �أنه يجب علينا جميًعا تدبر كتاب �لله ،  ول نقف عند جهد �لأقدمني ،  

ولبد �أن نحدد مدلولت �لألفاظ وفق عقولنا نحن ،  �إل ما ورد عنه تاأويل خا�ص من �لنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ،  وليكن ر�ئدنا يف ذلك علماء ع�سرنا قبل �أن ننقاد لعلماء �ل�سلف بال �سابط . 

قوله  يكذب  �إنا    ، للقر�ءة و�لكتابة  �لله  �سيدنا ر�سول  يقول بجهل  باأن من  �سك  ول 

ُل �لّلِه  ْكَمَة َوَعلََّمَك َما مَلْ َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َف�سْ تعاىل : ﴿ ...   َو�أَنَزَل �لّلُه َعَلْيَك �لِْكَتاَب َو�حْلِ

َعَلْيَك َعِظيمًا ﴾ ) �لن�ساء113 ( ؛  لأنه كاأنا يجعل �لآية ) وعلمك ما مل تكن تعلم �إل �لقر�ءة 

و�لكتابة وكان ف�سل �لله عليك عظيًما ( ،  وهو عته يف �لفهم و�لإدر�ك ونكول عن �لتدبر 

�لذي فر�سه �لله علينا حني نقر�أ �لقر�آن . 
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و�لله -  �سبحانه  -  ذكر باأن كل �أهل مكة �أميني فقال : 

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم �لِْكَتاَب  ْنُهْم َيْتلُو َعَلْيِهْم �آَياِتِه َوُيَزكِّ نَي َر�ُسوًل مِّ يِّ مِّ
﴿ ُهَو �لَِّذي َبَعَث يِف �ْلأُ

ِبنٍي ﴾                                         )�جلمعة 2 (  اَلٍل مُّ ْكَمَة َو�إِن َكاُنو� ِمن َقْبُل َلِفي �سَ َو�حْلِ

  وذلك رغم �أنهم كانت لهم م�سابقات يف �ل�سعر وكانو� يعلقون �أف�سل ق�سيدة على باب 

�لكعبة ،  بل كانو� �أرباب �لبالغة ،  فهل كانت بالغتهم بال كتابة ول قر�ءة  ..؟؟!!.. ،  مبا 

�أميتهم عن  �أن كلمة ) �لأميني ( ،  ل تعني عدم �لإملام بالقر�ءة و�لكتابة ،  بل هي  يعني 

معرفة �لله ،  لعدم �إر�سال ر�سول لهم مع �نغالق �ليهود على �أنف�سهم وعدم دعوتهم �لغري 

ليفهمو� �لدين �ليهودي . 
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�لدليل على �أن �لر�شول كان يعلم �لقر�ءة و�لكتابة

�أوًل :ـ  من �لقر�آن .    

�إن ر�سول �لله ُولد وعا�ص يف مكة ،  و�أهلها هم �أعلم �لنا�ص مبا يعلمه ومبا ل يعلمه ،  

فانظر - رحمك �لله -  �إيل قولهم فيما جاء بكتاب �لله عنهم و�سفًا لر�سول �لله �لذي عرفوه 

متام �ملعرفة  :

ياًل ﴾           )�لفرقان:5(  َلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َو�أَ�سِ ِلنَي �ْكَتَتَبَها َفِهَي مُتْ وَّ
  ﴿ َوَقالُو� �أَ�َساِطرُي �ْلأَ

منه  تكرر  وقيل  ��ستماله  وقيل  كتابتها  يف  ��سرتك   ( �للغة  يف  تعني  �كتتبها  فكلمة 

�لقر�آن كان �سفويًا يف  �أن  �أو    ، ( فلو كان م�سركو مكة يعلمون بجهله �لأبجدية  �لكتابة 

�سدر ر�سول �لله و�سحابته �لأجالء كما يزعم �لبع�ص ما كان قول �مل�سركني ) �كتتبها ( له 

حمل من �لو�قع  ،  لكن �لآية تعني �أن ر�سول �لله كان يعلم �لكتابة عمومًا ،  ثم قام �أحد 

�أهل �لكتاب بتعليمه كتابة �أ�ساطريهم وذلك بطريقة �لإمالء .  فهل يقولون ذلك علي من 

عا�ص بينهم جاهاًل ..؟؟!!..

 وهل يقولون ذلك وهم يعلمون بجهله بالأبجدية ..؟؟!!..،  وهل يقــولــون باأن هــناك 

مــن ميلي عـــليه هـــذه �لأ�ساطــري ،  وكيــف كـــان ميــلي عليه وهو جاهل  ..؟؟!!.. �إن �لذي 

يكتب لبد �أن يكون عاملًا بالقر�ءة ،  و�لذي ميلي عليه هو �أعلي درجة ممن يعرف �لكتابة 

وهم  مبّكة  �لكفر  لأ�ساطني  ميكن  ول    ، مهارته  على  يدل  مبا  عليه  ميلي  ما  كل  يكتب  لأنه 

قالو� غري �حلق لنف�ص  ،  ولو  بينهم  �أن يقولو� �حلق عمن عا�ص  �إل  يخاطبون رعاياهم 

�لنا�ص من حولهم  وذهبو� �إىل حممد ليوؤمنو� به ،  وهو ما يخ�ساه �لأ�ساطني من �مل�سركني . 

ثانيًا :ـ و�قعية �لت�سريع و�لتنزيل و�لر�سالة فيما يخ�ض �لقر�ءة و�لكتابة . 

  ، �جلنائز  ويف    ، �ل�سّدة  وقت  �لنا�ص  �إليه  يلجاأ  دين  كتاب  بحال  يكن  مل  �لقر�آن  �إن 

و�لأفر�ح ،  و�لأمر��ص ،  وهكذ� مما نر�ه يف �أيامنا هذه ،  �إنا هو كتاب دين يهدف لرقّى 

�لطريق  ينري  و�قعي  كتاب  وهو    ، �حلياة  بعد  ملا  و�لإعد�د  للحياة  وطريقة    ، �لب�سرية 

ل�سالح �ملوؤمنني مبفرد�ته كّلها ،  ومن غري �ملقبول �أن ن�سمع �أن �لر�سول كان خلقه �لقر�آن ،  

ثــم ننتــهي �إىل �نعــد�م �لو�قعية و�لتطبيق �لقر�آين يف حياة �أعظم �خللق وخامت �لنبيني 

و�إل لكنا من �ملخبولني فكريًا . 
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�إن �لله �أنزل �أول ما �أنزل على ر�سوله �لأمر �لإلهي  )  �قر�أ (  ...  و�أنزل عليه فيما �أنزل 

)وقل رب زدين علما (  ...  وبنّي له فيما �أوحى �إليه ) ن  و�لقلم وما ي�سطرون  ... (   فبنّي  

له ف�سل �لقر�ءة و�لعلم  ، وما كان لر�سول �لله �لذي كانت معجزته �لقر�آن �لذي هو معجزة 

عقلية وعلمية ولغوية وح�سارية و�أدبية ،  ولي�ص معجزة لغوية فقط  �أن يتخّلف عن ركب 

تغذية �لعقل �أو �لعلم .  

وقد كان ر�سول �لله يطّبق تطبيقًا عمليًا وو�عيًا كل ما يتنّزل عليه من حروف �لقر�آن 

وكلماته ،  ويربطها مع بع�سها وياأمر بها �أ�سحابه، وكان للقلم وللقر�ءة �لدور �لأعظم يف 

و�قعية ن�سر �لعلم ون�سر �لدين ون�سر �لقر�آن  ،  وقد كان �لر�سول يدرك ذلك �لأمر ،  وكان 

�ساحب �لتطبيق �لو�عي لكتاب �لله ،  فكان يقر�أ ،  لأن �لله �أمره بالقر�ءة  ،  وكان يطلب 

�لعلم  دومًا ،  لأن �لله �أمره بال�ستز�دة من �لعلم  ،  وكان يعلم �أهمية �لقلم يف ن�سر �لعلم 

فكان يكتب  . 

فري�سة �حلج  لأد�ء  �لأر�ص  �أقطار  من  �لنا�ص  �إليهم  يـفد  بالغة  �أهل  نزل يف  و�لقر�آن 

وفقًا ل�سريعة �إبر�هيم ،  ومن �لبديهي �أن تكون مّكة  ، وهى مق�سد �لنا�ص من كافة �لأقطار 

ـي�ستزيد �أهلها من ثقافات وعلوم �لب�سرية على �ختالف �أقطارها .  

وكانت رحلة �ل�ستاء و�ل�سيف للتجارة تنّم عن حاجة �أهل �ل�سمال و�جلنوب لب�سائع 

�أهل مكة  ، كما تنم عن مطالب �أهل مكة من ب�سائع �ل�سمال و�جلنوب وعلى مقدرة �أهل 

مكة يف �لرتحال للتجارة ،  وبالتايل فقد كان �أهل مّكة يف رغد من عي�ص ،  فال ي�ست�ساغ 

�أن يكون نبي �لله �ملر�سل للنا�ص جميعًا  هو �أفقرهم و�أجهلهم رغم ما �أنزل عليه من �لأمر 

وكاأن    ، �لأبجدي  بجهله  يت�سّدق  من  ذلك جند  بعد  ثم    ) علما  و) وقل رب زدين  )�قر�أ( 

�ملعجز�ت �سحيحة ل ينق�سها �إل جهل �لر�سول حتى تكتمل  . 

�إن و�قعية �ملنهج �لقر�آين وو�قعية �لت�سريع وو�قعية �لتنزيل ،  ف�ساًل عن نامو�ص �لله 

يف �أنبيائه �أنهم كانو� �ليد �لعليا دومًا على �أقو�مهم ،  وهو ما يوؤكد �أن �لقر�آن مل ينزل على 

جاهل ،  لأن �لله يوؤّهل �أنبيائه مبا يدّعم طبيعة �لر�سالة وطبيعة من يبعث فيهم   ... 

 فالطب و�ملعرفة بخبايا �ملال كانت طبيعة من معجز�ت عي�سى  - عليه �ل�سالم  - حني 

�أر�سله �لله �إىل قوم ��ستد بهم مر�ص �لعمى منذ �لولدة و�لرب�ص ،  وكانو� �أ�سّحاء فيما 

بينهم  ، فك�سف غنى �لغنّى فيهم وما يّدخره من طعام يف بيته ود�وى مر�ساهم ...   وكان 

�ل�سحر طبيعة �أهل م�سر �لذين نزل فيهم مو�سى فزّوده �لله مبا يفتك بال�سحر ،  ويجعله 
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�ساحب �لكلمة �لعليا بينهم ،  ومل ن�سمع عن �أحد �سرق منه �لع�سا حتى يحرمه من �لقّوه 

فعّلمه    ، �ملقاتلني  قومه  على  د�وود  خ�سي�سة  كانت  و�لدروع   ... معه  �لتي  �ل�سحرية 

�ل�سعر�ء و�لبلغاء  ...  و�لقر�ءة و�لعلم خ�سي�سة حممد على قومه من  �لّدروع   �سناعة 

�لذين كانو� يقر�سون �ل�سعر �رجتاًل  ،  وكانو� يتبارون باللغة �لعربية ، وله �سوق ت�سّمى 

عكاظ يتبارون فيها مبنتجاتهم �لأدبية ،  وكانت لهم معّلقات ينظمونها ويعّلقونها �فتخارً� 

باإنتاجهم �للغوي ،  فلم يكن �لقر�آن ول ر�سول �لقر�آن غرباء عن موطن �لر�سول وطبيعة 

�أميني  ، ومل يكونو�  �لقر�ءة و�لكتابة و�لعلم  �أ�سا�سها  �ملوطن وما يحمله من بالغة  هذ� 

بالأبجدية �أبدً� .  

ّنة �ل�سحيحة .  ثالثًا:  من �ل�سُ

  ، و�لقر�ءة  بالكتابة  �لر�سول  وعلم  �إحاطة  توؤكد  �لتي  �ل�سحيحة  �لرو�يات  تعددت  لقد 

ولقد �خرتنا منها بع�ص ما رو�ه �ل�سيخان  / �لبخاري وم�سلم رحمهما �لله وذلك فيما يلي :

1ـ عن �بن عبا�ص قال ) يوم �خلمي�ص وما يوم �خلمي�ص ��ستد بر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص وجعه 

فقال �ئتوين �أكتب لكم كتابًا لن ت�سلو� بعده �أبدً�   ...  �إلخ �حلديث (  حديث رقم 4078 

�سحيح �لبخاري كتاب �ملغازى  . 

2ـ عن �بن عبا�ص ر�سي �لله عنهما قال : ) ملا ح�سر ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ويف �لبيت رجال 

وقال �لنــبي ملسو هيلع هللا ىلص هلمــو� �أكتــب لكم كــتابًا ل ت�سلو� بعده �أبدً�  فقال بع�سهم : �إن ر�سول �لله 

قد غلبه �لوجع ، وعندكم �لقر�آن ح�سبنا كتاب �لله فاختلف �أهل �لبيت و�خت�سمو�  ... �إلخ 

�حلديث - يـــقـــول �بن عبا�ص �إن �لرزية كل �لرزية ما حال بني ر�ســــول �للــــه ملسو هيلع هللا ىلص وبـــني �أن 

يكتب لهــم ذلك �لكــتاب لختــالفهم ولغطـــهم ( حديث رقم 4079 �سحـــيح �لبخاري كتاب 

�ملغازى .  

3ـ عن �بن عبا�ص �أنه قال : ) ��ستد بر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص وجعه فقال : �إئتونى �أكتب لكم كتابًا 

لن ت�سلو� بعدى �أبدً� فتنازعوه وما ينبغي عند نبي تنازع   ...   �إلخ �حلديث ( حديثًا رقم 

3089 �سحيح م�سلم كتاب �لو�سية .  

�أو �للوح  �إئتوين بالكتف و�لدو�ة  ملسو هيلع هللا ىلص  �لله  �أنه قال : ) قال ر�سول  4ـ عن بن عبا�ص 

و�لدو�ة �أكتب لكم كتابًا   ...  �إلخ �حلديث ( حديث رقم 3090 �سحيح م�سلم كتاب �لو�سية  

وورد  ذ�ت �ملعنى باحلديث رقم 3091 �سحيح م�سلم - كتاب �لو�سية �أي�سًا . 



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-400-

من جماع �لرو�يات �ل�سابقة يثبت �أن �لر�سول كان يجيد �لقر�ءة و�لكتابة ،  و�أنه كان 

يريد كتابة و�سيته للم�سلمني لول �ختالفهم بح�سرته ،  وهى تقطع باليقني معنى قول 

�أنا بقارئ مبا يعنى ماذ�  �لر�سول يف حديث جربيل له �قر�أ ورد �لر�سول عليه بقوله ما 

�أقر�أ ، �أو مبا يعنى ل �أ�ستطيع من فرط �خلوف ،  ولكن ل تعنى �أبد� ل �أعرف �لقر�ءة كما 

ف�سرها �لبع�ص ،  وليكن ذلك �لفكر هو منهاجنا حتى ل يطعن �أحد يف �ل�ُسّنة �لنبوية �أنها 

تاأتى بال�سيء ونقي�سه يف �آن و�حد ،  ونكون نحن �سبب هذ� �لأمر بتاأويالتنا �لعرجاء 

قد  �أي�سًا  ( وهذه  �أقر�أ  )ما  �ألفاظه  �أن �حلديث ذكر من عدة طرق فمن بني  هذ� ف�ساًل عن 

ف�سرها �لبع�ص باأنها )ما ( �ل�ستفهامية وف�سرها �آخرون باأنها )ما ( �لنافية ،  ولكن �إذ� ما 

كان لأهل �لفقه علم يف قو�عد �لإثبات لعلمو� �أن �لقر�ئن �ملت�ساندة هي خري دليل على ما 

ت�ساندت عليه ،  و�أنها يف مو�سوعنا هذ� تت�ساند يف �سالح علمه )ملسو هيلع هللا ىلص( بالقر�ءة و�لكتابة 

هذ� ف�ساًل عن وجود دلئل على علمه بهما )ملسو هيلع هللا ىلص( . 

ر�بعًا :  من �لعقل .

�إننا ل نقبل من قائل �أن ي�ستنبط من و�قع وجود ُكتَّاب للوحي كانو� يكتبون ما ميليه 

ر�سول �لله عليهم من قرء�ن فيخرج با�ستنتاج �أنه كان ل يعلم �لقر�ءة و�لكتابة ،  ذلك �أن 

ر�سول �لله كان له ُكتَّاب ،  وكان له حّر��ص ،  وكان له خدم ،  وكلما عال �ساأن �ملرء يكون له 

كّتاب وحّر��ص وغري ذلك ،  دون �أن يفّت ذلك يف �ساأن علمه بالقر�ءة و�لكتابة ،  �أو يف �ساأن 

قدرته على �لدفاع عن نف�سه  .  .  �إلخ ،  لكن حب هذه �لأمة لالأ�ساطري وعزوفها عن �لبحث 

و�لفكر ،  مع قّلة �لقر�ءة و�لكتابة ،  �أفرز ذلك �ملعتقد وغريه . 

كما �أن مفهوم جهل ر�سول �لله بالقر�ءة و�لكتابة ،  مع �حتياجه لكّتاب للوحي ومع 

تتم  ما  �سحة  معرفته  دون  يحول  حائاًل  هناك  �سيجعل    ، و�لكتابة  بالقر�ءة  �إملامه  عدم 

كتابته ومدى دقته ،  فيحرم من مهّمة �لتحقق و�ملر�جعة . 

 وف�ساًل عن ذلك فاإن �لقر�آن كان �ملهمة �لرئي�سية للر�سول وحًيا ، وبالًغا وقر�ءًة وكتابًة 

�أو  �لر�سول ترك �ملهمة لأبى بكر  �أن  �لز�عمني باجلهل  �أحد  لنا  ،  فال ي�سّور  وتالوًة وجمعًا 

عثمان - ر�سي �لله عنهما -  ليكمال �أمر جمع �لقر�آن بعد �سنو�ت عن فكرة عّنت لأحدهما ،  فاإن 

يُت  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ يف ذلك تكذيًبا لقوله تعاىل : ﴿  ...   �لَْيْوَم �أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو�أَمْتَ

ٍة َغرْيَ ُمَتَجاِنٍف لإِْثٍم َفاإِنَّ �للََّه َغُفوٌر َرِحيٌم ﴾ )�ملائدة:3(    َم�سَ ُطرَّ يِف خَمْ َلُكُم �ْلإ�ْسالَم ِدينًا َفَمِن ��سْ
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�أن يكتبو� )�مل( ول )كهيع�ص( ، ول )حم( مت�سابكة  ُكّتاب �لوحي ما كان لهم  �أن  كما 

�حلروف �إل بتوجيه نبوي عن �سورة �لكتابة ،  �إذ �أنه لو ترك �لأمر �إليهم لكتبوها مقّطعة 

كما �سمعوها منه ميليها عليهم مقّطعة ،  فالقر�آن مت تنزيله وجمعه وتدوينه يف عهد ر�سول 

�لله وحتت �إ�سر�فه وعلى ب�سريته وب�سره ،  حيث يقول تعاىل :

 ﴿ �إَِنّ َعَليَنا  َجمَعُه َوُقرَء�َنُه ﴾ ) 17�لقيامة ( ؛   فلم يقل �إن علينا جمعه يف عهد ما بعد 

�لر�سول �أو يف عهد عثمان  ...  �إلخ من تلك �لرّتهات . 

ن�سيف �إىل �لدلئل �لعقلية ما �سبق وذكرناه من ��ستحالة توجه �لله بالتحدي لأميني  

مبعنى �أنهم ل يعلمون �لقر�ءة و�لكتابة ،  و��ستحالة �أن يعّلم �لله كل �لأنبياء �إل حممدً� 

�لقر�ءة  يعرف  ل  �أنه  يكت�سف  ثم  �قر�أ(   ( لياأمره  لأحد  جربيل   ينزل  �أن  معقولية  وعدم 

و�لكتابة  ، وعدم ��ست�ساغة �أن يقول �أ�ساطني �أهل مكة �لذين تربى بينهم �لنبي �أن هناك 

من ميلى عليه هذ� �لقر�آن ،  ويقوم هو بكتابته يف �لوقت �لذي يعلمون �أنه يجهل �لكتابة ،  

مع ��ستحالة �أن يدعو نبيًا ربه ) رب زدين علمًا ( ول ي�ستجيب له  ،  مع عدم منطقية و�سوء 

�أدب وجهل من قال باأن �لله عّلم ر�سوله ما مل يكن يعلم �إل علم �لقر�ءة و�لكتابة ،  و�سوء 

�أدب من يقول باأن ر�سول �لله ياأمر م�سركي مكة من �لأ�سرى �أن يعّلمو� من ل يعلم �لقر�ءة 

و�لكتابة ثم هو يرتك نف�سه نهبا للجهل بهما  ...  وغريها كثري مما ذكرناه .  

�ستجد  �ل�سحيحة  و�ل�سرية  �ل�ُسّنة  ودلئل  و�لعقلية  �لقر�آنية  �لدلئل  هذه  كل  وبعد 

فريقًا  ممن يتدينون بالور�ثة ممن يحبون رو�يات ورثوها بال عقل يقولون:ـ وما �لّد�عي 

لفتح هذ� �ملو�سوع يف هذ� �لوقت بالذ�ت  ..؟؟!!.. نرد عليهم وملاذ� مل تفتحوه �أنتم يف 

�لوقت �ملا�سي ويف خالل عمركم وعمر �أجد�دكم �ملديد ..؟؟!!.. ،  وما �أدر�ك باأنه �سيحني 

�حلني �لذي ير�سي هوؤلء يف �مل�ستقبل ليفتحو� فيه �أي مو�سوع ..؟؟!!..  ،  �إن هوؤلء هم 

عبيد �جلمود عند حد �جتهاد �لآخرين بال عقل وبال هدى �أو كتاب منري ،  �أََو ل ت�ستحق 

تربئة �لر�سول من تهمة �جلهل منا بذل �جلهد و�إعمال �لعقل من �أجل �لو�سول �إىل حقيقة 

�لهدف �لقر�آين �أول ثم �حلقيقة �لتي يقّرها �لعقل �ل�سوّي ثانيًا ..؟؟!!.. 

،  فهوؤلء نرد عليهم  ..؟؟!!..  �لغر�ص من فتح هذ� �ملو�سوع  �آخرون:  وما  و�سيقول 

ُروَن �لْقرء�ن �أَْم َعَلى ُقلُوٍب �أَْقَفالَُها ﴾                   )حممد:24(  بقول �لله تعاىل : ﴿ �أََفال َيَتَدبَّ
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  وكيف بامل�سلم يتجّهم عند كل فكر طاملا مل يو�فق ما ورثه من فكر  ،  �إن هذ� �ملنهج 

مذموم مبا ورد بكتاب �لله من قوله : 

نَّ َو�إِْن ُهْم  ِبُعوَن �إِلَّ �لظَّ لُّوَك َعْن �َسِبيِل �للَِّه �إِْن َيتَّ ﴿ َو�إِْن ُتِطْع �أَْكرَثَ َمْن يِف �ْلأَْر�ِص ُي�سِ

وَن ﴾                                                                                                    )�لأنعام:116(   �إِلَّ َيْخُر�سُ

وقوله �سبحانه وتعاىل : 

ِبُع َما �أَلَْفْيَنا َعَلْيِه �آَباَءَنا �أََوَلْو َكاَن �آَباوؤُُهْم  ِبُعو� َما �أَْنَزَل �للَُّه َقالُو� َبْل َنتَّ ﴿ َو�إَِذ� ِقيَل َلُهُم �تَّ

ل َيْعِقلُوَن �َسْيئًا َول َيْهَتُدوَن ﴾                                                            )�لبقرة:170( 

 ... وغريهما كثري ،  فال يجب على �مل�سلم �أبدً� �أن يكون على هذ� �ملنو�ل �ملذموم من 

تقليد �لآباء دون علم �أو تدبر . 

وف�ساًل عما ذكرنا بخ�سو�ص تدّبر �لقر�آن فاإن �سباب هذه �لأيام لهم عقول ت�سل �إىل 

مناطق �أكرث عمقًا مما و�سل �إليه �أ�سالفهم ،  وتعر�ص عليهم عرب �سبكة �ملعلومات �لدولية 

بالقر�ءة  �لر�سول  بجهل  �ملتو�رث  �لزعم  مو�سوع  و�إن   ، تفتنهم   قد  م�سائل  )�لإنرتنت( 

�أوردناه من  ف�ساًل عما  �قر�أ   �أولها  عليه يف  �أنزل  ر�سالة  �لله يف  ياأمره  �لذي  �لوقت  يف 

تناق�سات هو �أمر يثري حفيظة �لكثريين ،  ويعّر�ص �سبابنا �إىل فنت ل د�عي لها . 

�لأّمة تو�ترت على هذ�  �إن  بالقر�ءة و�لكتابة  �لله  �أن�سار جهل ر�سول  كذلك قد يقول 

�لأمر ) جهل �لر�سول (  فهوؤلء لبد و�أن يعلمو� �أن �لأّمة �مل�سيحية �أكرث عددً� وهم �أ�سحاب 

عقول وعلم ،  ومع هذ� فقد �ساقهم  ق�ساو�ستهم �إىل ر�أيني كالهما خطاأ وهما : ) �أن عي�سى 

عليه �ل�سالم هو �لله  ؛  و�لثاين �أنه �بن �لله ( وما ذ�كم �إل لتعطل وظيفة �لعقل عندهم .   
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طــريــقــة تكــوين �لكـلــمـة �لــقــرء�نــيــة

يــوؤكــد عــدم �أمـــيــة �لــر�شـــول ملسو هيلع هللا ىلص

�لله  �لو�ردة بكتاب  أمي (   ( �أن كلمة   �لقرون �ملا�سية  َفاًحا على مدى  �سِ �لفقهاء  يزعم 

فرط  من  وهذ�   ... و�لكتابة  بالقر�ءة  �لإملام  عدم  من  حتمله  مبا  �لأبجدية  �لأمية  تعني 

جهلهم بكتاب �لله ومر�مي �آياته ، و�إهمالهم تدبر �لقرء�ن ......

ولقد كتبت لكم مر�ر� باأنه ل يوجد بهذه �لأمة علماء .....  فالعلماء لبد لهم �أن يبذلو� 

�جلهد لي�ستخرجو� كنوز �لقرء�ن ... لكن علمائنا يف حالة �سبات وحالة نقل للقدمي بال 

عقل .. فتم بذلك قلب حقائق كثرية �ساعت بني عادة تقدي�ص �لأقدمني و�أفكارهم وفقههم .

كان يعرف �لقر�ءة و�لكتابة ، و�أن  ملسو هيلع هللا ىلص  �أن �لنبي  �أدلة عديدة على  ولقد كتبت مر�ر�ً 

�لأمية �لتي عناها �لقرء�ن ب�ساأن �لر�سول و�لأمية �لتي عناها ب�ساأن قومه حني �أطلق عليهم 

لقب ) األميني ( ، �إنا هي �لأمية �لإلهية ، فهم مل يكونو� ليعرفو� حقيقة �لوحد�نية  لأنه مل 

يكن نزل فيهم كتاباً �سماوياً قبل �لقرء�ن .

�لتامة  ومعرفته  بل   ... �لر�سول  �أمية  عدم  عن  هنا  �ساأطرحه  �لذي  �لنموذج  عن  �أما 

للقر�ءة و�لكتابة ، و�أنه كان هو �لذي كان يقوم بكتابة �لقرء�ن ، �أو يوجه َكَتَبة �لوحي 

لل�سكل �لإمالئي لت�سكيل �حلروف و�ختالفاتها .. فتتم �لكتابة وفق توجيهاته .

وكان من �ملتوجب على �ملجامع �للغوية و�لفقهية ، �أن تقوم بو�جبها لدر��سة �أ�سباب 

�لختالف �لإمالئي لكلمات �لقرء�ن و��ستخر�ج كنوز ذلك �لعلم ... و�لوقوف على �سبب 

ومعاين تلك �لختالفات لكن هيهات ملن �أهملو� �لقرء�ن وعلومه �أن ي�ستيقظو�.... بل قد 

ِهم حلفر �آبار �لوقيعة بي ، كما حفرو� لنبي �لله يو�سف فتم �سجنه رغم  ين�سرف ُجّل َهمِّ

�أنهم يعلمون بر�ءته وتفوقه عليهم علميًا.

�أن للقرء�ن تكويناته �حلرفية �ملخالفة ملا عليه نظم كتابة �للغة  وبالطبع نعلم جميعاً 

�إنه  ..؟؟!!..  �لختالفات  لتلك  �لوحي  َكَتَبة  ُيَنّبه  كان  �لذي  فمن   ، نار�سها  �لتي  �لعربية 

�لر�سول �لأعظم .

فهل ميلك �أحد هذ� ويختلق من عنده �سبباً لختالف تلك �لكلمات �لتي ٌكِتَبت بطريقتني 

بالقرء�ن .... بينما جتد نطقهما و�حد .
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ولقد كان لتلك �لختالفات يف ر�سم �لكلمة �لقرء�نية معناها �خلا�ص ، و�أبعادها �لفقهية 

لكن �أحد�ً من �لأئمة �أو �لفقهاء �أو �ملف�سرين على طول تاريخ �لأمة مل يويل ذلك �لأمر �أي 

�إهمال �لأمة  عناية ... بل من فرط �جلهل قامو� بت�سميته ) �لر�سم �لعثماين ( وهذ� من 

للقرء�ن ....

و�إن تلك �لختالفات يف �سكل وتكوين �لكلمة �لقرء�نية �إنا لها معنى ومرمى ومذ�ق 

�لأمثلة  وخذ   ... عميق  �سبات  يف  �لفقهاء  لكن   .... بالقرء�ن  و�لفقه  �لفهم  به  �سيختلف 

�لتالية على �سبيل �ملثال ل �حل�سر ، وذلك فيما يلي :

1- كلمة )فإلـم(  ٌكِتَبت كذلك فى هود14 .... وٌكِتَبت )فإن لم ( ٌكِتَبت 12مرة بالقرء�ن .

2- كلمة )أن ال ( ٌكِتَبت هكذ� 11 مرة..... وٌكِتَبت ) أال ( 89 مرة .

3- كلمة )أين مـا ( ٌكِتَبت هكذ� 8 مر�ت ..... وٌكِتَبت ) أينما ( 4 مر�ت .

4- كلمة )فى مـا ( ٌكِتَبت هكذ�11مرة ..... وٌكِتَبت )فيما( 23مرة .

5- كلمة ) لـكـى ال ( ٌكِتَبت هكذ� فى �لنحل 70 ، و�لأحز�ب37 ، و�حل�سر7 ... 

وٌكِتَبت ) لـكـيال ( هكذ� فى �آل عمر�ن153، و�حلج 5 ، و�لأحز�ب50  ، و�حلديد23 .

6- كلمة )مثل مـا ( ٌكِتَبت 15مرة منف�سلة ومل تكتب مت�سلة فى عموم �لقرء�ن ....... 

وكذ� كلمة ) بني ما ( ٌكِتَبت مرة و�حدة منف�سلة ومل تكتب مت�سلة .

 ، �لفتح12  حممد29،     ،15 �حلج    ، �لأنبياء87  فى  هكـذ�  ٌكِتَبت   ) لن  أن   ( كلمــة   -7

�لتغابن 7 ، �جلن5و7و12 ،  �ملزمل20 ،  �لإن�سقاق14 ، �لبلد5 ...... 

وٌكِتَبت ) ألن ( هكذ� فى �لكهف 48 ،  �لقيامة3 .

8- كلمة ) أن لو (  ٌكِتَبت هكذ� فى �لأعر�ف100، و�سباأ31 ، و�لرعد14 ....... 

وٌكِتَبت )ألـــو ( فى �جلن16 فقط .

9- كلمة ) كــل مـــا ( ٌكِتَبت هكذ� فى �لن�ساء91 ،  �ملوؤمنون44.....  وٌكِتَبت ) كلما ( فى 

15مو�سع �آخرفى �لقرء�ن �لكرمي .

�آخر  موقع   40 وفى   ..... �لإ�سر�ء93  فى  �لكاملة  بالألف  ٌكِتَبت   ) )سبحــان  كلمة   -10

ٌكِتَبت بالألف �خلنجرية �أي بدون حرف �لألف .
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، و�لنمل1  �لرعد38 �حلجر4 و�لكهف27  �لكاملة فى  بالألف  ٌكِتَبت  )كتاب(  كلمة   -11

وفى باقى �لقرء�ن بالألف �خلنجرية �أي بدون حرف �لألف .

�لأعر�ف184،   ، �لن�ساء36  فى  مر�ت   9 �لكاملة  بالألف  ٌكِتَبت   ) )صاحب  كلمة   -12

�لكهف37 ،  لقمان 15 ،  �سباأ46 ،  �لنجم2 ،  �لقمر29 ،  �لقلم48 ،  �لتكوير22 ،.....

  ، �لتوبه40  �لأنعام101،    ....... يف  مر�ت   9 �خلنجرية  بالألف  كتابتها  ومتت 

يو�سف39 ، 41 ،  �لكهف34 ،  76 ،  �ملعارج12 ،  �جلن3 ، عب�ص36 �أي بدون حرف �لألف .

ف�سالً عن �لو�و �لتي �أ�سلها �ألف فتكتب و�و وعليها �ألف خنجرية وكذلك �لياء وكذلك 

�ل�ساد �لتى تنطق �سني .

- و�إن تركنا كاتب �لوحي على �سجية علمه �ستجد �لكاتب يكتب كما َتعّلم �لكتابة فاإذ� 

�أمليت عليه مثالً �أحرف ق هـ ي ع �ص  ف�سيكتبها �أحرف مفرقة كما كتبناها هكذ� ... لأنه 

�سمعها منك مفرقة و�أنت تنطقها ......

�أما بالقرء�ن فقد �أمر �لر�سول بكتابة �حلرفني ح م مت�سلني هكذ� )حم(  وف�سل بينهما 

وبني ع �ص ق و�أمر بتو�سيل ع �ص ق لت�سبح )عسق ( . فا�سبحت )حم(   )عسق (  وكل 

و�حدة منهما �آية منف�سلة ... مع �نه كان ميكنه �أن ي�سبك حرف �مليم مع حرف �لعني �إذ� 

�أر�د �أن ي�سبكهما جميعاً ... فتلكم هي �لرقابة �لنبوية على كتبة �لوحي .

فكل هذه �لختالفات عن �ل�سورة �ملعروفة بالكتابة �لعربية �إنا توؤكد معرفة �لر�سول 

يكتبون  كانو�  بل   ، �تفق  كيفما  يكتبو�  يكونو�  مل  �لوحي  كتبة  و�أن  و�لكتابة  للقر�ءة 

بتوجيهات �لر�سول ، هذ� ف�سالً عن �أن لكل ت�سكيل حريف معناه وهذ� �أمر �آخر �سن�سرحه 

�أن �لنبي كان يعرف �لقر�ءة و�لكتابة  مبقال منف�سل يف وقت �آخر . وهو مما يدل على 

وفو�رق �حلروف و�لكلمات .

ومل تكن هذه �لختالفات بال مذ�ق �أو بال معنى بل كانت توحي مبعان خا�سة ولأ�سفي 

�ختالفات  معاين  ملعرفة  يذكر  جهد  �أي  يبذلو�  فلم  �أنف�سهم  �أر�حو�  �لفقهاء  �ل�سادة  باأن 

كلمات �لقرء�ن ، بينما ي�سمخون ويت�سورون باأنهم علماء ، بل و�لأدهى �أنهم يت�سورون 

باأن �لقرء�ن باللغة �لعربية .... بينما للقرء�ن لغته �خلا�سة ودللته من خالل ر�سم �لكلمة 

�لقرء�نية وتكويناتها.... و�ساأ�سرب لك �ملثل يف هذ� فيما يلي :
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فمثال كلمة )رأى(  وردت بالقرء�ن على �سكلني �لأول هو  )رءا(  وهذه وردت ع�سر مر�ت   

بالآيات 76-77-78 من �سورة �لأنعام ، 70 هود ، 24-28 من �سورة يو�سف ، 85 -86 

�لنحل ، 10 طه ، 22 �لأحز�ب .

وكلها تعني روؤيا �لعني �حلقيقية .. وميكن �لرجوع لالآيات للوقوف على ذلك �مللمح .

�لنجم  �سورة  من   18-11 بالآيات  مرتان  وردت  وهذه  )رأى(  ب�سكل   وردت  و�لثانية 

�أد�ة  بغري  ب�سرية  روؤية  �أنها  �أي   .... �لنظر  روؤية  ولي�ست  �لإدر�كية  �لروؤية  تعني  وهي 

�لعني ، �أي روؤية قلبية ، مما  ي�سمونه روؤية �لب�سرية ولي�ست روؤية �لب�سر.....

وهذ� �لفرق يف �لر�سم  ي�سل بك �أن تفهم دللت �آيات كتاب �لله بال�سورة �لتي �أر�دها 

�لله عز  �أر�ده  �أحرف �لكلمات �لذي  �لله من ذلك �لتنزيل �لكرمي ، وذلك  �لر�سم وتكوين 

وجل .... ولي�ص ما يقول به �لفقهاء ع�سو�ئيا �أنه ر�سم عثماين ..

بالقلب  �إدر�كية  �لنبي حممد جلربيل كانت روؤية ب�سرية  �أن روؤية  �إىل  وهنا نخل�ص 

بغري �أد�ة �لعني ، لذلك قال تعاىل : ﴿ َما َكَذَب �لُْفوؤَ�ُد َما َر�أَى ﴾ )�لنجم11( . . . فلم يكن للعني 

�أي تدخل ، لأن هناك فرق بني )�لروؤية و�لنظر و�لب�سر(... فلكل منهم جماله ، ولكل منهم 

�لأد�ة �لتي تقوم بوظيفة ذلك �لعمل �أو ذ�ك .

و�لقرء�ن �لكرمي به مئات �لختالفات من مثل هذه.....

فهو حني يورد كلمة )كــتاب( فاإنه يوردها بدون حرف �لألف �لو�سطية ، فيكتبها هكذ� 

)كــتب(.... حيث و�سع �لذين قامو� بت�سكيل �مل�ساحف لنا حرفاً �سغري�ً ي�سمونه ) �لألف 
�للوح  غري  كتاب  �أي  تعني  وهذه  �ل�سحيح....  �لنطق  على  ي�ساعدونا  كي  �خلنجرية( 

�ملحفوظ. ...ولقد وردت بالقرء�ن 44 مرة يف 43 �آية .

كما  �آيات  ثالث  يف  مر�ت  ثالث  يف  )كــتاب(  �سريحة  وردت  )كــتاب(  كلمة  هناك  بينما 

وفقاً  بالوفاة  �لأعمار  حتديد  �أي�ساً  وتعني   ، �ملحفوظ  �للوح  تعني  وهذه   ، نحن  نكتبها 

ل�سياقها د�خل �لن�ص �لقرء�ين ... وقد وردت بالآيات 38 �لرعد ،4 �حلجر ، 27 �لكهف .

َنة  فبالله عليكم من قال لَكَتَبة �لوحي �أن يكتبو� تلك �لختالفات �ملحددة باأماكنها �ملَُعيَّ

�إل ر�سول �لله ملسو هيلع هللا ىلص ..؟؟!!..
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يقر�أ  كان  �أنه  يعني  مبا  و�لكلــمات  �حلــروف  �سكــل  يعلم  كــان  باأنــه  ذلــك  يعــني  �أل 

ويكتب ..؟؟!!.. و�إننا حني نعر�ص ذلك �لعلم على جممع �لبحوث �لإ�سالمية ، فاإن م�سريه 

�سيكون �أدر�ج �حلفظ و�لإهمال ، لأنهم ل يريدون �أن يفهمو� �أي جديد ..... فقط هم �سعاة 

بريد للقدمي و�لقدماء وبهذ� توقف �لتدبر بكتاب �لله ور�سينا مبهانة ما يطلقون عليه �أنه 

)�لر�سم �لعثماين ( .

تكن جمرد  و�أنها مل  بذ�ته  ا  لنا معنى خا�سً �إنا يحمل  �ختالف  كل  باأن  ترون  �أل  ثم 

�ختالفات بغري م�سمون ، مبا يوجب علينا �إعادة فهم مر�مي �لآيات يف �سوء تلك �ملعرفة 

�لتي مل تكن متوفرة لالأقدمني .

�إحدى  �لقرء�نية وهي  �أخرى حيث  نبني لكم قاعدة قرء�نية بالكتابة  �أطروحة  و�إىل 

قو�عد كثرية بكتاب �لله ... وهي �إبد�ل �لتاء �ملربوطة بتاء مفتوحة .. �أحيانًا .

مثل )�سجرت �لزقوم ، مع�سيت �لر�سول ، لعنت �لله ، قرت عني ، بقيت �لله ( .

- فكلمة )شجرة ( متت كتابتها بالقرء�ن بالتاء �ملفتوحة مثل :

قُّوِم  طعام �لأثيم ﴾                                                   )�لدخان ( ﴿ �إِنَّ �َسَجَرت �لزَّ

وهي تكتب هكذ� لتوحي بال�ستمر�ر يف �لزقوم و�لعياذ بالله ، لأن فتح حرف �لتاء 

�إنا هو فتح ملا ترمز �إليه من ��ستمر�ر .

- وُتكتب بالتاء �ملفتوحة لتثبت ��ستمر�ر مع�سية �لر�سول ، مثل :

ِباْلإِْثِم  َوَيَتَناَجْوَن  َعْنُه  ُنُهو�  مِلَا  َيُعوُدوَن  ُثمَّ  �لنَّْجَوى  َعِن  ُنُهو�  �لَِّذيَن  �إِىَل  َتَر  �أَمَلْ   ﴿

يِف  َوَيُقولُوَن  �للَُّه  ِبِه  َك  ُيَحيِّ مَلْ  ا  مِبَ ْوَك  َحيَّ وَك  َجاُءُ َذ�  َو�إِ �ُسوِل  �لرَّ َيِت  َوَمْع�سِ َو�لُْعْدَو�ِن 

رُي ﴾     ) �ملجادلة8( َلْوَنَها َفِبْئ�َص �مْلَ�سِ ُم َي�سْ ا َنُقوُل َح�ْسُبُهْم َجَهنَّ ُبَنا �للَُّه مِبَ ِهْم َلْوَل ُيَعذِّ �أَنُف�سِ

فهل لحظت ر�سم كلمة  ) معصيت ( وردت بالر�سم �لقرء�ين  �أنها بالتاء �ملفتوحة ولي�ست 

بالتاء �ملربوطة ..؟؟!!..  لتوحي بذلك �ل�ستمر�ر يف �ملع�سية .

- وُتكتب هكذ� �أي�ساً لتبيان ��ستمر�ر لعنة �لله ... مثل قوله تعاىل :

ْبَناءُكْم َوِن�َساءَنا  َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن �لِْعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْ� َنْدُع �أَْبَناءَنا َو�أَ ﴿ َفَمْن َحاآجَّ

نُف�َسَنا و�أَنُف�َسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنت �لّلِه َعَلى �لَْكاِذِبنَي﴾ . َوِن�َساءُكْم َو�أَ
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اِم�َسُة �أَنَّ َلْعَنَت �للَِّه َعَلْيِه �إِن َكاَن ِمَن �لَْكاِذِبنَي َوَيْدَر�أُ ﴾                    ) �لنور7( ﴿ َو�خْلَ

فتمت كتابة كلمة ) لعنت( بالتاء �ملفتوحة لتوحي با�ستمر�ر مفتوح للعنات .

- �أو ��ستمر�ر قرة �لعني مبا يعني ��ستمر�ر �حلب و�ملودة ، مثل :

ِخَذُه َوَلدً�  َنتَّ �أَْو  َينَفَعَنا  �أَن  َتْقُتلُوُه َع�َسى  َل  َوَلَك  ُت َعنْيٍ يلِّ  ُقرَّ ِفْرَعْوَن  َوَقاَلِت �ْمَر�أَُت   ﴿

َوُهْم َل َي�ْسُعُروَن ﴾                                                                                                   ) �لق�س�ص9(

- �أو ��ستمر�ر بقية �لله مثل قوله تعاىل :.

وؤِْمِننَي َوَما �أََناْ َعَلْيُكم ِبَحِفيٍظ ﴾                         )هود86( ﴿ َبِقيَّت �لّلِه َخرْيٌ لَُّكْم �إِن ُكنُتم مُّ

وهكذ� فاختالفات  �سكل �لكتابة �لقرء�نية لها معان يجب �لوقوف عليها و�لتفرقة بينها 

وبني �لكتابات �لعادية يف �ملعنى وما ترمي �إليه هذه �لختالفات حتى نقف على معاين 

ومر�مي كلمات �لقرء�ن بدلً من هرتلة �لتف�سري �لقدمي و�إ�سر�ئيلياته .

فيا ُترى هل ميكنا تدبر �لقرء�ن ب�سورة �أخرى غري تلك �لتي قام بها �لأقدمون ..؟؟!!..  

يهتم  كان  �لآخر  ، و�لبع�ص  �ملعنى  بالإعر�ب و�لنحو وتاأثريه يف  يهتم  كان بع�سهم  لقد 

بح�سد كل ما ورد من مرويات عن �ل�سابقني يف �لآية �لتي يقوم بتف�سريها ، �سو�ء �أكانت 

يقوم  حاملا  كان   ثالث  وفريق   ، ذلك  غري  �أو  �سحيحة  بها  ي�ست�سهد  �لتي  �ملرويات  تلك 

بالتف�سري بناء على حتليق فكري يف �أجو�ء �لآية .

- لكن �أل ميكن �عتماد تف�سري �لقرء�ن بالقرء�ن ..؟؟!!.. 

- �أل ميكن ��ستخد�م �ملعجزة �لعددية �لتي يتمتع بها �لقرء�ن يف �سناعة �إعجاز ملن ل 

يوؤمنون به ..؟؟!!.. 

- �أل ميكن �لعتماد على �حلقائق �لعلمية لتبيان معجزة �لقرء�ن �لعلمية و�لذي مل يكن 

لالأقدمني در�ية به حال نزول �لقرء�ن ببد�يات �لقرن �ل�سابع �مليالدي ..؟؟!!.. 

- �أل ميكن �لعتماد على �سكل �لكلمة �لقرء�نية و�ختالفها مع �لكلمة �لإمالئية �لعادية 

لنقر�أ من خاللها معاين ما كانت تخطر على بال �لأجد�د ..؟؟!!..  ونتفهم مر�د �لله ب�سورة 

�أكرث دقة لتبيان دللت �لآية �لقرء�نية .
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1. خذ مثال كلمتى ) والد ....  والدة(  فكلمة و�لد ُتكتب بالقرء�ن هكذ� ) والد( بينما كلمة 

و�لدة ُتكتب هكذ� )ولــدة( بدون حرف �لألف يف �لو�سط.... �أتدرون ملاذ� ..؟؟!!.. 

2. وكلمة �لو�لدين ُتكتب بدون حرف �لألف �لو�سطية �أي�سا... �أتدرون ملاذ� ..؟؟!!.. 

( بدون  �مهتكم   ( �أمهاتكم تكتب هكذ�  بينما كلمة  �لو�سطية  بالألف  �آباوؤكم  3. وكلمة 

حرف �لألف �لو�سطية .... �أتدرون ملاذ� ..؟؟!!.. 

�لألف  حرف  بدون  وكلتاهما   ) امهتكم   ( كلمة  �أو  )ولــدة(  لتكون  و�لدة  كلمة  �سم  �إن   

ه ، وهو من د�خل وعائها �لبطني ، وحتى  مِّ
�لو�سطية تعني �أن �لإبن �أو �لإبنة ملت�سق باأُ

مت  لذلك   ..... �آبائهم  من  �أكرث  باأمهاتهم  يلت�سقون  �أمرهم  غالب  يف  فالأبناء  ولدته  بعد 

ت�سييق �لكلمة وتر�بطها.

 بينما كلمة �لو�لد �أو كلمة ) آباؤكم (  فالأن �لأب �أو �لو�لد  ي�سعى لي�ستجلب �لرزق فهو 

منف�سل بحرف �لألف �لو�سطية لأنه منف�سل �أغلب �لوقت عن �لأ�سرة .... هذ� ف�سالً عن 

�ل�سعف �لن�سبي لعاطفة �لآباء على �لأبناء عن �لأمهات . 

5. �أما كلمة ) والدين(  فتكون بغري �لألف �لو�سطية فُتكتب ) ولدين ( لأن �جتماع �لو�لد 

و�لو�لدة يف كلمة و�حدة يعني �لرت�بط ، ويعني �أن عاطفة �لأمومة جتمع �لأ�سرة وتطغى 

على جمود �لأبوة . لذلك مل تتو�جد حرف �لألف �لو�سطية �لذي ُيفّرق �لكلمة .

6. وكذلك كلمة ) بحار ( وكلمة ) أنهار ( ، فكل كلمة بحار يف �لقرء�ن تكتب عادية يعني 

لأن   ..... ملاذ�  �أتدرون   ، �حلرف  ذلك  بدون  فتكتب  �لأنهار  �أما   ، �لو�سطية  �لألف  بحرف 

�لبحار لها �ت�ساعها فلذلك فهي ترد بحرف �ألف �ملد �لو�سطية ، �أما �لأنهار ولأنها حمدودة 

فتكون بغري حرف �لألف �لو�سطية .

وهل تدرون ملاذ� ُكتبت كلمة �ألــو�ح عــادية �إل فــي �آية و�حــدة وهــي  قــوله تعــاىل : 

﴿ َوَحَمْلَناُه َعَلى َذ�ِت �أَلَْو�ٍح َوُد�ُسٍر ﴾ ) �لقمر13( ؛ فاإنها كتبت بالقرء�ن هكذ� )الوح( بدون 

حرف �لألف �لو�سطية .

فاإنها  ت�سغيل �سناعي  ( حينما تدخل يف  األلواح   ( كلمة   باأن  نتبني  �لتباين  ومن هذ� 

تكون بغري حرف �لألف �لو�سطي .. و�إذ� ما كانت �ألو�ح بغري ت�سغيل �سناعي فهي تكون 

بحرف �لألف �لو�سطي مكتوبًا ....



نحــو تــنــويـــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-410-

ولأن �ألو�ح مو�سى منف�سلة فتجدها بحرف �لألف �لو�سطية ، ولأن �ألو�ح �سفينة نوح 

دخلت �لت�سغيل �ل�سناعي يف �سناعة �ل�سفينة فيجب �أن تكون مت�سلة و�إل َنَفَذ �إليها �ملاء 

فتغرق لذلك فكلمة �ألو�ح فيها بدون حرف �لألف �لو�سطية .

وهيا نتدبر حرفني من حروف �لقرء�ن لنعلم �لفرق بني ) َبّكة  - َمّكة (

لقد طلب �لله منا �أن نتدبر �لقرء�ن ، فهل قمنا بتنفيذ �أمر �لله ..؟؟!!.. ، عموما �سنتدبر 

هنا حرفني هما حرف ) �لباء وحرف �مليم ( لنعلم �لفرق بني قوله تعاىل :

َة ُمَباَركًا َوُهًدى لِّْلَعامَلِنَي ﴾        )�آل عمر�ن96( ا�ِص َللَِّذي ِبَبكَّ َع ِللنَّ َل َبْيٍت ُو�سِ وَّ
1. ﴿ �إِنَّ �أَ

َة ِمن َبْعِد �أَْن �أَْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم  2. ﴿ َوُهَو �لَِّذي َكفَّ �أَْيِدَيُهْم َعنُكْم َو�أَْيِدَيُكْم َعْنُهم ِبَبْطِن َمكَّ

ريً� ﴾                                                                                )�لفتح24( ا َتْعَملُوَن َب�سِ َوَكاَن �للَُّه مِبَ

فالبلد �لتي حتوي �مل�سجد �حلر�م و�لبيت �لعتيق هل هي ��سمها ) َبّكة أم َمّكة ( .

و�إليك �لبيان  فيما يلي : 

لذلك  لهم  و�ت�ساع  فكانت يف حالة رحابة  للنا�ص جميعًا  �أمرها  �أول  َمّكة يف  كانت  ملا 

�سماها �لقرء�ن )َبّكة(  )ر�جع �لآية 96 �آل عمر�ن (.

 لكن بعد �أن فتح �مل�سلمون مكة و�قت�سر �لدخول �إىل َمّكة على �مل�سلمني و�أهل �لكتاب 

24 من  �لآية   )ر�جع  )َمّكة(  با�سم  يناديها  �لقرء�ن  �أ�سبح  (  فقط  )�ملمنوعني حاليًا  فقط 

�سورة �لفتح ( .

 �إن �لتدبر �لو�ع ل�سكل ر�سم �حلرف يوؤدي بال �سك �إىل �ت�ساع معريف لتبيان مر�د �لله، 

ومن وجه �آخر فاإن �لقرء�ن يحمل دلئل بيانه يف د�خله ول يحتاج لبيان .

فحرف �لباء يت�سع لي�سمل �جلميع برحابة  ر�سمه )ب( لذلك ) �إن تاأملت( ف�ستجد من 

كلمات حرف �لباء ) بهاء - بيان - بناء -  ب�ستان - بلد  ...( �أعني �أن حرف �لباء وكلماته 

تدلن على �لت�ساع �سو�ء �أكان ذلك �لت�ساع يف �سكل �حلرف �أو يف �لكلمات �لتي يبد�أ بها 

يف غالب �أمره...بل ومعناها ومذ�قها �أي�ساً..

لكن حرف �مليم يزم وي�سم بانغالق ر�سمه ) م ( لذلك جتد من كلمات حرف �مليم ) مئذنة 

م و�لنغالق �سو�ء  م و�لزَّ - منزلق - مركب  ( �أعني �أن حرف �مليم وكلماته تدلن على �ل�سَّ

م يف �سكل �حلرف �أو يف �لكلمات �لتي يبد�أ بها يف غالب �أمره . �أكان ذلك �لزَّ
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حني  َمّكة(  ��سمها  ف�سار  جميعًا...  للنا�ص  كانت  حينما   ) َبّكة   ( ت�سميتها  �سر  هو  وهذ� 

�قت�سر دخولها على �مل�سلمني و�أهل �لكتاب فقط )ممنوعون حالياً ( باأمر �لله تعاىل �لقائل :

َر�َم َبْعَد َعاِمِهْم َهـَذ�  �ٌص َفاَل َيْقَرُبوْ� �مْلَ�ْسِجَد �حْلَ ا �مْلُ�ْسِرُكوَن جَنَ َ َها �لَِّذيَن �آَمُنوْ� �إِنَّ يُّ
﴿ َيا �أَ

ِلِه �إِن �َساء �إِنَّ �لّلَه َعِليٌم َحِكيٌم ﴾       ) �لتوبة28( َو�إِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َف�َسْوَف ُيْغِنيُكُم �لّلُه ِمن َف�سْ

ولعلنا جميعاً نتدبر �لقرء�ن ف�سنجد فيه متعة وكنوز�ً معرفية لالأجيال .

كل ذلك يا �إخوة يجب �أن يكون حمل رعاية جديدة لإن�ساء تدبر �أكرث دقة و�أعمق يف 

�ملعنى ، وهو يخ�سع للتاأمل و�لتدبر  و�لغو�ص د�خل ر�سم �لكلمة �لقرء�نية ل�ستخر�ج 

كنوزها .

و�أكتفي بهذ� �لقدر لأعلمكم باأن من قال باأمية �لر�سول �أنها تعني عدم ِعلمه بالقر�ءة 

و�لكتابة فهو �إنا �عتدى على مقام �لر�سول ، بل ر�سولنا �أعلم من كل من باأهل �لأر�ص من 

ب�سر ... ولتعلمو� باأنكم  و�سط �هتمامكم بال�ُسّنة �لنبوية قد �أهملتم �لقرء�ن .

وكلمة �أوجهها ملجمع �لبحوث �لإ�سالمية :

 لي�ص من �لإخال�ص عدم تدبركم لكتاب �لله ، وما قدمته لكم �إنا هو نبتة ��ستغرقت 

مني �سنو�ت ... بل ومن غريي من �أ�سدقائي ، ونحن بدولة �ملوؤ�س�سات ل ميكن تغيري 

�أي �سيئ �إل من خالل �ملوؤ�س�سات �لتخ�س�سية �ملنوط بها كل عمل تخ�س�سي ، وما دونته 

�سطوري هو من �سميم عملكم ، و�أنا و�أ�سدقائي نعكف ومنذ �سنو�ت لعمل برنامج لعلم 

دللت �سكل �لكلمة �لقرء�نية ، ولقد متت حما�سر�ت عديدة مبكتبي بهذ� �ل�ساأن كان �أوىل 

بكم �ن حت�سروها خلدمة كتاب �لله ....

ينبثق  وما   ، �لدللت  تلك  وتاأ�سيل  �لجتاه  هذ�  يف  �لعمل  بح�سر�تكم  �أهيب  لذلك 

و�أو�سي   ، ت�ستخرجونه  ما  على  بناء  فقهنا  تقييم  و�إعادة   ، �لقرء�ن  فهم  �إعادة  من  عنها 

مبنع طباعة تعبري ) بالر�سم �لعثماين (  على �مل�ساحف �عتبارً� من �ليوم ، �إنا هو ر�سم 

رحماين له دللته �لتي �آمل �أن تنال منكم �لعناية ، فلقد ذهب عمري لذلك فالأمل معقود 

عليكم ، كو�سية قبل رحيلي .
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�خلال�سة : 

ينكر  �أن  �أر�د  من  �أّما    ، �لبعثة  قبل  و�لكتابة  �لقر�ءة  يعلم  كان  �لأعظم  �لر�سول  �أن   

�لأمــر فهو و�ساأنه ،  ولكن نن�سحه حتى ل يدخل يف منظومة تقييد مطلق �لقر�آن بال �سند 

لر�أى  ،  و�إنه توحيدً�  �لّتدبر  لذّمة ر�أى دعاة ما تدّبرو� حّق  �لقر�آنية  وتعطيل �حلقائق  

�لأّمة على �أقل تقدير يف �ل�سو�ب �أنه عليه �ل�سالم  ... وعلى �أقل تقدير ومع �لتحّفظ  ...  

قر�أ وكتب مبجّرد �أن �أمره �لله ) �قر�أ ( ،  فقر�أ بحول �لله وقوته ،  وكتب بحول �لله وقوته 

منذ ذلك �حلني ،  لأنه عّلمه ما مل يكن يعلم ... ) �إذ� كان مل يكن يعلم �لقر�ءة و �لكتابة ( كما 

يزعم �لّز�عمون . 

وإن إختالف تكوين أحرف الكلمة القرءانية وأن ذلك االختالف له دالالته إمنا يؤكد 
فساد قصة جمع اخلليفة الصديق أبو بكر أو عثمان بن عفان ألن القرءان كان مكتوبًا قبل 

أن يرحل النبى عن دنيانا وبطريقته املنفردة فى الكتابة وهى ليست عثمانية .

للحقيقة  معّطلون  حقيقتهم  يف  هم  بالأبجدية  �لله  ر�سول  جهل  يف  �ملعتقدين  و�إن 

�لقر�آنية ،  ولي�ص �لأمر جمرد �ختالف يف تاأويل ن�ص قرء�ين ،  �إذ ل يوجد معنى لقوله 

تعاىل ) ل يكّلف �لله نف�سًا �إل و�سعها ( يف ذ�ت �لوقت �لذي يعتقدون فيه باأن �لله �أمره 

بالقر�ءة وهو ل يعلمها �إل معنى و�حد هو �لتكذيب بتلك �لآية .  كما �أنه ل يوجد معنى 

لالإميان بقوله تعاىل : ) �إنا قولنا ل�سيء �إذ� �أردناه �أن نقول له كن فيكون ( يف ذ�ت �لوقت 

�لذي ي�سر فيه �أ�سحاب منهج �جلهل بالأبجدية �أنه مل يعرف �لقر�ءة و�لكتابة ،  لأن �لأمر 

على هذ� �ملنو�ل يكون فيه تعطيل لالآية وح�سرها عن ر�سول �لله دون باقي �خلالئق . 

كما و�أنهم م�سّيقون للمو�ســع ،  �إذ يعــتقـــدون باأن �لـــله عّلمه كـــل �لعلوم  �إل  �لقر�ءة 

و�لكتابة ،  وتركه على جهلـــه �لأبجدي ) على فر�ص �أنه كان ل يعلمها ( . . . بينما �لله 

يقول ) وعّلمك ما مل تكن تعلم ( �أي عّلمه كل ما مل يكن يعلم على �إطالقه .  

به  يت�سّدق  ملا  جمال  فال  �لبعثة  قبل  �أمّية  �لأّمة  كانت  و�إن  �أّميا  كان  �إن  �لر�سول  و�أّن 

�لبع�ص با�ستمر�ر بكلمة �أمي لأنه ي�ستحيل �أن ي�ستمر �لنبي و�لأّمة على �لأمية حتّى بعد 

نزول �لوحي . 

و�إىل هنا ننهي �لأمر ،  وعلى من يريد �أن يعتقد يف �أي �أمـر ،  �أل يكون تابعًا ذلياًل بال 

عقل لعقول مل تدرك �إل �لقليل . 
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لي�س باالإ�شالم وطء الإماء بال زو�ج

تر�هم  لذلك    ، �أنها وطء  �لله على  بكتاب  �لو�ردة  �لنكاح  كلمة  �لفقهاء  ف�سر كثري من 

ي�ستحلون وطء �لإماء خارج �إطار �لزو�ج �ل�سرعي ،  بينما �لكلمة ل ترد �إل عن �لزو�ج ،  

ول يوجد بالإ�سالم ت�سرية ووطء ملك ميني ،  ولقد تناولنا بالف�سل �لأول بالبنود 15و16 

كيف �أن �لفقهاء �أحلو� وطء �لإماء باعتبارهم ملك ميني ،  بينما �أحل �لله فروجهن بعقد 

نكاح فقط ،  وكل ما جاء بفقه �لفقهاء وتف�سري �ملف�سرين حم�ص خيالت ذكورية لي�ص لها 

ن�سيب من فهم كتاب �لله . 

حكم وطء ملك �ليمني:

�لأ�سل يف �لإن�سان �حلرية فال يجوز حتويل حاله من حر �إىل ملك ميني ،  وملك �ليمني 

هم �أولد �لعبيد �لذين ميلكهم �ل�سخ�ص . 

�لأزهر هو �سبب �مل�سكلة فقد قال �لفقهاء بجو�ز �جلماع مع �ملر�أة خارج موؤ�س�سة �لزو�ج 

وهو خطاأ و�نحر�ف فقهي وقع فيه �ل�سلف فتعللو� باأن �لله تناول وطء �لأمة )ملك �ليمني( 

نَي ِمْن ِعَباِدُكْم َو�إَِماِئُكْم �إِن َيُكوُنو� ُفَقَر�ء  احِلِ نِكُحو� �ْلأََياَمى ِمنُكْم َو�ل�سَّ فقال �سبحانه :  ﴿ َو�أَ

ٌع َعِليٌم )32( َولَْي�ْسَتْعِفِف �لَِّذيَن َل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهْم  ِلِه َو�للَُّه َو��سِ ُيْغِنِهُم �للَُّه ِمن َف�سْ

 � َخرْيً ِفيِهْم  َعِلْمُتْم  �إِْن  َفَكاِتُبوُهْم  اُنُكْم  �أَمْيَ َمَلَكْت  ا  مِمَّ �لِْكَتاَب  َيْبَتُغوَن  َو�لَِّذيَن  ِلِه  َف�سْ ِمن  �للَُّه 

ًنا لَِّتْبَتُغو�  �سُّ �أََرْدَن حَتَ �إِْن  اِل �للَِّه �لَِّذي �آَتاُكْم َوَل ُتْكِرُهو� َفَتَياِتُكْم َعَلى �لِْبَغاء  ن مَّ َو�آُتوُهم مِّ

ِحيٌم )33( ﴾ )�لنور (  نَّ َفاإِنَّ �للََّه ِمن َبْعِد �إِْكَر�ِهِهنَّ َغُفوٌر رَّ ْنَيا َوَمن ُيْكِرههُّ َياِة �لدُّ َعَر�َص �حْلَ

 فكلمة ) و�نكحو� �أي وتزوجو� ( ولي�ص كما يقول �لفقه �ملعتوه باأنه  وطء يف �لقبل 

�أو �لدبر .  كما �أن �لله قد حمى �سيدنا يو�سف من هذ� �لوطء خارج �لزو�ج حينما ر�ودته 

�مر�أة �لعزيز عن نف�سه فقال تعاىل : )كذلك لن�سرف عنه �ل�سوء و�لفح�ساء �إنه من عبادنا 

�ملخل�سني( ف�سمى �لوطء خارج �لزو�ج )�سوء وفح�ساء( . 

كما �أن �لله تناول نكاح ملك �ليمني ) زو�ج ( ونهى عن �أن يكن م�سافحات ول متخذي 

َعَلْيُكْم  �لّلِه  ِكَتاَب  اُنُكْم  مْيَ
�أَ َمَلَكْت  َما  �إِلَّ  �َساء  �لنِّ ِمَن  َناُت  َو�مْلُْح�سَ  ﴿   : تعاىل  فقال  �أخد�ن 

ِبِه  ��ْسَتْمَتْعُتم  َفَما  ُم�َساِفِحنَي  َغرْيَ  ِننَي  �سِ ْ ِباأَْمَو�ِلُكم حمُّ َتْبَتُغوْ�  �أَن  َذِلُكْم  َوَر�ء  ا  مَّ َلُكم  َو�أُِحلَّ 

�إِنَّ  ِة  �لَْفِري�سَ َبْعِد  ِمن  ِبِه  ْيُتم  َتَر��سَ ِفيَما  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َوَل  ًة  َفِري�سَ �أُُجوَرُهنَّ  َفاآُتوُهنَّ  ِمْنُهنَّ 
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َناِت �مْلُوؤِْمَناِت َفِمن  ْ َي�ْسَتِطْع ِمنُكْم َطْوًل �أَن َينِكَح �مْلُْح�سَ �لّلَه َكاَن َعِليًما َحِكيًما )24( َوَمن ملَّ

ن َبْع�ٍص َفانِكُحوُهنَّ  ُكم مِّ ن َفَتَياِتُكُم �مْلُوؤِْمَناِت َو�لّلُه �أَْعَلُم ِباإِمَياِنُكْم َبْع�سُ اُنُكم مِّ مْيَ
ا َمَلَكْت �أَ مِّ

�أَْخَد�ٍن  ُمتَِّخَذ�ِت  َوَل  ُم�َساِفَحاٍت  َغرْيَ  َناٍت  �سَ ِبامْلَْعُروِف حُمْ �أُُجوَرُهنَّ  َو�آُتوُهنَّ  �أَْهِلِهنَّ  ِباإِْذِن 

َي  َناِت ِمَن �لَْعَذ�ِب َذِلَك مِلَْن َخ�سِ ُف َما َعَلى �مْلُْح�سَ نَّ َفاإِْن �أََتنْيَ ِبَفاِح�َسٍة َفَعَلْيِهنَّ ِن�سْ َفاإَِذ� �أُْح�سِ

ِحيٌم )25( ﴾                       ) �لن�ساء (  وْ� َخرْيٌ لَُّكْم َو�لّلُه َغُفوٌر رَّ رِبُ �لَْعَنَت ِمْنُكْم َو�أَن َت�سْ

فهل �نتبه �مل�سلم لقوله تعاىل : ﴿ َفانِكُحوُهنَّ ِباإِْذِن �أَْهِلِهنَّ َو�آُتوُهنَّ �أُُجوَرُهنَّ ِبامْلَْعُروِف 

َناٍت َغرْيَ ُم�َساِفَحاٍت َوَل ُمتَِّخَذ�ِت �أَْخَد�ٍن ﴾ .  �سَ حُمْ

 وحتـــى �لأمـــة �لتـــي ليـــ�ص لها ويل �أمر ف�سيدها هو وليها فلينكحها مبعنى يتزوجها 

) ولي�ص مبعنى يطاأها بال زو�ج (  . 

ل يوجد يف �لإ�سالم �أي جماع بني ذكر و�أنثى خارج موؤ�س�سة �لزو�ج ،  ول مع ملك 

�ليمني ول �ل�سمال ،  و�قرءو� �لآية 25 من �سورة �لن�ساء �ل�سابق ذكرها . 

�لله حني �أوقف زو�ج نبيه من �أي �مر�أة مل يوقف زو�جه مما ملكت ميينه ،  لأن مهرها هو 

عتقها .  فقال : ) ل يحل لك �لن�ساء من بعد ول �أن تبدل بهن من �أزو�ج ولو �أعجبك ح�سنهن �إل 

ما ملكت ميينك وكان �لله على كل �سيء رقيًبا( ،  وما ذلك �إل حلر�ص �لإ�سالم على �حلرية . 

ل �أ�سرى يتم ��سرتقاقهم يف �لإ�سالم لقوله تعاىل ب�سورة حممد : 

ْرُب  �حْلَ َع  َت�سَ َحتَّى  ِفَد�ء  ا  مَّ َو�إِ َبْعُد  َمّنًا  ا  مَّ َفاإِ �لَْوَثاَق  و�  َف�ُسدُّ �أَْثَخنُتُموُهْم  �إَِذ�  َحتَّى   ...  ﴿

�أَْوَز�َرَها  ...  ﴾ ،  يعني �إما �أن نن عليهم فنطلق �سر�حهم و�إما �أن نفتديهم باملال �أو مببادلة 

بني �أ�سرى �لطرفني . 

نة �أباحو�  توثيق �لزو�ج من �أو�مر �حلكام �لو�جبة �لتطبيق يف �لإ�سالم . .. و�أن �أهل �ل�سُّ

لأمر�ئهم �لزنى مبعا�سرة ملك �ليمني  ...   و�أهل �ل�سيعة �أباحو� �لزنى بزو�ج �ملتعة . 

ل يوجد حالًيا  زو�ج ول وطء ملك ميني ، لأن �لإ�سالم و�لإن�سانية �نت�سر� على �لرق 

�أن تتزوج �لأمة �سيدها فت�سبح حرة  �أن  فال يوجد حاليًا رقيق  ليباع و�إن تو�جد فالبد 

فورً� بهذ� �لزو�ج فيقع عليها كامل �أحكام �ملر�أة �حلرة . 

لذلك فال أملك إال الدعاء ملشايخنا وأئمتنا أن يهديهم اهلل وبخاصة الذين 
ما زالوا يقولون بالتسري ووطء اإلماء وأنه كان موجودًا باإلسالم بال زواج . 
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خـــاتــمـة �لــكــتــاب

لقد كان من �ملمكن �إن قمت بعزف معزوفة �لغالبية  �ملتاجرة بدين �لله �أن �أكون ب�سد�رة 

  ، �لله  �إر�ساء  �آثرت  لكني    ، �لعلم وركائزه  �أدو�ت  �أملكه من  �لعربي مبا  بالوطن  �لدعاة 

�لله ومن  �ملتاجرين بدين  �أمر  �لدين مهما كان من  �ملد�فع عن  �أكون مبوقع  �أن  ور�سيت 

ي�سايعهم من �لنا�ص �لذين عزفو� عن �لقر�ءة و�آثرو� �لتقليد ،  و�لذين كان لهم دور كبري 

ل�سهرة كثري من متو��سعي �لإدر�ك من �لدعاة . 

ل�ست كارهًا لديني كما قد يت�سور �لبع�ص ،  فما ذكرته لكم قليل من كثري ،  لكني كرهت 

،  وفقه �لذين يقد�سون �سقطات فكرية  ،  وكرهت فقه �لذين ل يعلمون  �لله  ت�سويه دين 

ويعتربونها �سريعة ،  ولبد �أن نعرتف باأننا �أ�سرى يف مملكة �لفقهاء ،  تلك �ململكة �لتي 

ت�ستغل حاجتنا لإر�ساء �لله فتفرتي علينا قائلة ما قاله فرعون مللئه : 

�َساِد ﴾ .  ﴿ َماآ �أُِريُكم �إَِلّ َماآ �أََرى َوَماآ �أَهِديُكم  �إَِلّ �َسِبيَل �ٱلَرّ

 فنحن �سبب ما نحن فيه من هو�ن ،  نحن ل نقر�أ ول نكتب �سيئًا يف دين �لله �أو بالكاد 

نفك �خلط ،  ونحن �لذين هزمنا �أنف�سنا يف معركة �سباق �لعلم فقلنا مبتخ�س�ص وغري 

لكن  لها متخ�س�سوها  فالهند�سة    ، �لدين و�لدنيا  نفّرق بني علوم  لكننا مل    ، متخ�س�ص 

فما    ، �أي�سًا  َعـَر�ص  للطبيب  و�حتياجك    ، حياتك  يف  موؤقت  َعَر�ص  للمهند�ص  �حتياجك 

حتتاجه �إل حني متر�ص ،  فهل �لدين َعـَر�ص يف حياتك ..؟؟!!..  ،  لقد �أ�سبح كذلك بف�سل 

�أن  لك  يكون  فما    ، حياتك  طو�ل  وقول  فعل  كل  يف  للدين  �حتياجك  رغم    ، �لتخ�س�ص 

تنتدب فقيها معك يف كل مكان كل �لوقت ،  لذلك فنحن نار�ص �لدين باملنا�سبات ونقول 

متخ�س�ص وغري متخ�س�ص . 

�أيام �لأوىل من  ،  ومنكم من �سام �لت�سعة  فقد �سمتم يوم عا�سور�ء مبعرفة �لفقهاء 

�سهر ذي �حلجة كما قال �لفقهاء ،  و�متنع منكم من �متنع عن ق�ص �أظافره و�سعره طو�ل 

�أيام ذي �حلجة �ل�سابقة على يوم �لنحر كما �أمر �لفقهاء ،  و�أطلقتم �للحى كما يقول �لفقهاء 

�أنف�سنا وبذ�ت  نقر�أ ونعتمد على  ملاذ� ل  �أدري  ،  ول�ست  �لإن�ص  �ملقلدون من بني  فنحن 

�لوقت ن�سمع للفقهاء ..؟؟!!..  

 فمن �أنتم على ر�أي �لقذ�يف قاتل ليبيا ..؟؟!!..  ،  هل نحن تنابلة �ل�سلطان يف دين 

�لله ..؟؟!!..  ،  وما �لتخ�س�ص يف �لدين �أهو �حل�سول على �سهادة من �لأزهر ،  �أم قر�ءة 
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ْحَمُن  كتب �ل�سلف ..؟؟!!..  ،  و�إذ� كان هذ� �أو ذ�ك ،  فاأين نحن من قوله تعاىل  : ﴿ ...  �لرَّ

ْل ِبِه َخِبريً� ﴾ ) �لفرقان 59 (  ،   �أفن�ساأل �خلبري �أي �ملمار�ص للدين باإخال�ص ..؟؟!!..    َفا�ْساأَ

�أم ن�ساأل �ملتخ�س�ص �أيا كان .  ،  فلماذ� �ل�سيحات بالتخ�س�ص ..؟؟!!..  ،  �أهي �سيحات 

�لبع�ص با�سم  �لدين �سلعة يحتكرها  �أ�سبح  �لفقيه ..؟؟!!.. ؛  وهل  �أن نظل تنابلة  لأجل 

�لتخ�س�ص ..؟؟!!..   

و�إن فئة �ملقلدين تاأخذ بقول م�ساهري �لدعاة و�لأئمة ،  وتر�هم ي�سدون قول غريهم 

�أ�ساألكم مرة  لذلك دعوين    ، ثقافيًا موروثًا يف هذ� �لجتاه  لأن هناك زخمًا  �إل  ذلك  وما 

�أخرى ،  لقد �كت�سف ماجالن كروية �لأر�ص �أفيعلم  ماجالن يف �جلغر�فيا �أكرث من �بنك 

�لذي در�ص �ملرحلة �لإعد�دية ،  �أم يعلم �بنك �أكرث ،  �ألي�ص �لعلم بالرت�كم ،  فمن تر�كم لديه 

�لعلم �أكرث �بنك �أم ماجالن ..؟؟!!.. 

وكذلك �أ�ساألكم عن �لأئمة و�أعالم �لأمة من �لأقدمني ،  كم كتابًا قر�أه �لأئمة �أبو حنيفة �أو 

مالك �أو �ل�سافعي �أو �أحمد بن حنبل ،  وقد كان �لأمر على عهدهم جمرد �سحائف بخط �ليد ،  

وكم  كتابًا قام هوؤلء �لعظماء بتاأليفه ،  وباملقابل كم كتابًا قر�أته �أنت �أو قر�أه �سيخك ،  وكم 

كتابًا قمتما بتاأليفه ،  �أنا �سخ�سيًا قمت بتاأليف ثمانية كتب ،  و��سرتكت يف تاأليف كتابني ،  

غري مئات �ملقالت و�حللقات �لتليفزيونية و�ملناظر�ت ،  بل ويدر�ص �لدعاة �جلدد مبعهد 

�لإمامة باجلمعية �ل�سرعية كتابًا عاونت على �إ�سد�ره ،  وَخّطتُه يدي حرفًا حرفًا . 

ومن منا يدرك �لأمور عمومًا �أكرث ،  نحن �أم جيل �لأئمة ،  �أمل يبني �لله لنا �أكرث مما بني 

قُّ  ُه �حْلَ َ َلُهْم �أَنَّ ِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ يِهْم �آَياِتَنا يِف �ْلآَفاِق َويِف �أَنُف�سِ لهم ،  حيث قال تعاىل : ﴿ �َسُنِ

بون كتاب �لله وتقولون  ُه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد ﴾ ) ف�سلت53 ( ؛  فهل ُتكذِّ َك �أَنَّ �أََومَلْ َيْكِف ِبَربِّ

ب�سعة علمهم و�إدر�كهم �أكرث منا ..؟؟!!.. ،  �أم ماذ� �أنتم فاعلون ..؟؟!!..  

�أما �لإميان فهو يف �لقلب ول ي�ستطيع كائن على وجه �لأر�ص �أن يقول باأن �لإمام مالك 

مثاًل �أكرث منك �إميانًا �إل �إن كان من �أهل �لظن �لذين يجب �أن يخر�سون .  

ومما يجدر به �لقول باأن كتاب » �لأم « مل يقم �لإمام �ل�سافعي بتاأليفه ،  ول قام �لإمام 

مالك بتاأليف كتابه �مل�سمى » �ملوطاأ « ،  و�قر�أو� �إن �سئتم كتاب �ل�سيد / زكي با�سا مبارك 

�لذي يثبت باأن كتاب  » �لأم « قام من يدعى �لبي�سي بتاأليفه ، وو�سع ��سم �لإمام �ل�سافعي 

عليه ،  وذلك بعد موت �ل�سافعي . 
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 وكذلك موطاأ مالك لقد مت تدوينه بعد وفاته من تالمذته ،  وو�سعو� ��سم �لإمام عليه 

تخليدً�  لذكر�ه ،  وهكذ� ،  بل جتد �لكتاب �لعمدة �لذي بني �أيدينا وهو �لفقه على �ملذ�هب 

�لأربعة و�لذي نعتربه من �أمهات كتبنا ،  به فقه من�سوب لالأئمة �لعظام ل تر�سى به �لكالب 

يف �أحر��سها ،  لذلك وجب �لدفاع عن �لأئمة �سد كل عيب بتلك �لكتب . 

�أذكر لكم ما �أذكر لأ�سع تقنينا لتوجهات �مل�سلمني ومعتقد�تهم يف هذ� �ل�ساأن ،  وحتى 

  ، بعينها  لفئة  حكرً�  �لله  يجعله  فلم    ، به  �لقيام  جميعًا  بنا  �ملنوط  �لتدبر  بو�جب  نقوم 

ويحا�سبنا �لله بقدر ما �أعطانا من عقل �أوًل ،  ومن علم ثانيًا ،  فاأنت ل�ست م�سئوًل عن 

علم �لأئمة �إل يف حدود �إدر�كك و�إخال�سك ،  لكنك م�سئول عن �لقر�آن �لكرمي وم�سئول عن 

َنة �لنبوية �لعملية ،  وم�سئول عن �ل�ُسّنة �لقولية �لتي تتناغم معه ،  فالقر�آن ميز�ن  �ل�سُّ

َنة ،  لأن نبينا كان ُخلُُقُه �لقر�آن ،  ومل يكن ُخلُُقُه تعظيم �لأولني  �سلوكك وميز�ن �سبط �ل�سُّ

وت�سفيه �ملحدثني . 

 هل نظل �أ�سرى لفكر �ساب ظهر منذ �ألف وثالثمائة �سنة تقريبًا ��سمه �ل�سافعي ،  �أمل 

�أم�سار  �لقرون �خلالية على طولها وعر�سها يف  مثله طو�ل  �سابًا  �لفقهاء  تنجب مملكة 

�مل�سلمني ..؟؟!!..  ،  وماذ� قر�أ �ل�سافعي ..؟؟!!.. ،  لقد مات �ل�سافعي متاأثر� ب�سرب �ملالكية 

له فرحمـــة �للــه علــيه ،  و��ستــتاب �لبعــ�ُص �أبا حنيفــة �أكرث من مرة لورود �ل�سطط يف 

قوله ،  كما مت تكفري �بن تيمية ، وحمــمد بـــن عـــبد �لوهــاب وغريهم ،  وكان �لإمام مالك 

يرى باأن ) ب�ســم �لله �لرحمـــن �لرحيــم (  لي�ســـت �آية من �لفاحتة ول من �لقر�آن �إل ب�سورة 

�لنمل فقط  ...   ماذ� �أقول يف تلك �ململكة غري رحمة �لله علي تنابلة �لفقيه ..؟؟!!..  

ولعل �لبع�ص يقولون باأن كل تلك �لأمور قد �سبق وُقتلت بحثًا قبل ذلك ،  و�أدىل فيها 

جمهور �لفقهاء بر�أيهم ،  و�جلو�ب نعم لكنهم  �إن بحثوها �ألف مرة �أخرى ف�سي�سلو� �إىل 

ما و�سلو� �إليه ،  لأنهم يفكرون بطريقة و�حدة ،  و�إدر�ك عفا عليه �لزمن ،  ولو �أنهم فكرو� 

كنوزً� من  ،  ل�ستخرجو�  �لأقدمني  ليفكرو� بطرق  بها  يرتك�سو�  �ملتطورة ومل  بعقولهم 

�لقر�آن �لذي هجروه . 

�أما فقهاوؤنا فهم ل يعرفون قيمتهم و�سط فقهاء �ل�سلف ،  لذلك تر�هم قد ركنو� لفقه هذ� 

�أو ذ�ك ،  فتجد منهم من تخ�س�ص بفقه �ل�سافعية ،  ومنهم تخ�س�ص باملالكية �أو �حلنفية 

�أو �حلنبلية وهكذ� ،  رغم �أن فكر فقيًه و�حد �ليوم �أعظم و�أجل علما وفكرً� من فكر �لأئمة 

�لأربعة جمتمعني ،  لكنك جتده وقد �أ�سيب ب�سحر �ل�سلف ،  فتلف كيانه و�سطهم ،  �أو هكذ� 
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�أر�د فقيه �ليوم لنف�سه �أن يكون ،  فامتنع كل فقهائنا عن جتديد تر�ث �لأئمة رغم قناعتهم 

َنة �لقولية بزعم  باأن �لفقه يتطور بتطور �لزمان وحاجات �ملجتمع ،  ونكلو� عن تنقيح �ل�سُّ

�أنها وردت فيما �أطلقو� عليه عبارة �أعتذر لله منها وهي  ) �أ�سح كتاب بعد كتاب �لله ( ،  وما 

ناظرت �أحدهم �إل وي�سعرين باأنه ُبرعم �سغري بجانب �لأئمة �لأربعة  ...  ول حول ول قوة 

�إل بالله . 

 23 رقم  بال�سفحة   2011/1/25 يف  �ل�سادر  بعددها  �لأهر�م  جريدة  تن�سر  وحني 

�ملغرب  فقــهاء  �أحد  طــلب  حني   ، �لأزهـــر  خلريـــجي  �لعـــاملية  �لر�بطة  ندوة  معر�ص  يف 

�أ�سول �لفقه لريد عليه فقهاء �لأزهر بالرف�ص ،  وكاأن  )�ل�سيخ/ �لري�سوين( جتديد علم 

�لفقه و�أ�سول �لفقه قد �أُنزلت من لدن �لرحمن ،  فاإنا يدل ذلك على عدم تطور تلك �لعقول 

ول �سالحيتها لإحد�ث �أي تغيري . 

�لإ�سالمية  �لبحوث  جممع  ع�سو  �لقو�سي  �لف�سيل  عبد  حممد  �لدكتور/  ذكر  فقد 

كالذين  جهابذة  بزماننا  يوجد  ل   (  : بعد  �لآتي  �لأهر�م  جريدة  ن�سرته  ملا  وفقاً  بالندوة 

يف  �لتهاون  من  وحّذر  تبديد  باأنه  �لتجديد  وو�سف   ... �لتغيري  ذلك  لإحد�ث  �سبقونا 

يريد  تعبريه(  حد  )على  ناعق  لكل  �لفر�سة  تعطي  لأنها    ، �لتجديد  دعو�ت  مع  �لتعامل 

فريد و��سل مفتي  �لدكتور/ ن�سر  ذلك  ،  ونا�سره يف  فيه(  لي�ص  ما  بالإ�سالم  ُيلحق  �أن 

�لبحوث و�لرئي�ص  �ملهدي ع�سو جممع  ،  و�لدكتور/ حممد خمتار  �لأ�سبق  �جلمهورية 

�لعام للجمعيات �ل�سرعية مب�سر �آنذ�ك . 

ونبذ �جلميع �أولئك  �لذين يرتدون عباءة �لتنوير ،  وقالو� عنهم باأنهم بدءو� يتجرءون 

على �لثو�بت ويعطلون بع�ص �لأحكام . 

 فهل بعد ذلك من �سر�حة يف تفعيل �جلمود �لفقهي و�لدعوي  ..؟؟!!.. ،  �ألي�ص م�سطلح 

)�لثو�بت( يعني �جلمود و�أنه لي�ص بالإمكان �أبدع مما كان ..؟؟!!..    

فهل نطيع هوؤلء �لفقهاء فيما يزعمونه من ثو�بت يندى لها جبني �لعقل �لب�سري لنعود 

عبيدً� مبملكة �لفقهاء ،  �أما �آن لنا �أن نتحرر ..؟؟!!.. ،  �أما �آن لنا �أن نقر�أ ونكتب وننقد ..؟؟!!..   

�أما �آن لنا �أن نهتم بديننا ،  ملاذ� ل ننفذ �لأمر �لأول بالإ�سالم وهو ) �قر�أ ( ..؟؟!!..  ،  �ألي�ص 

�لدين ي�سر  ..؟؟!!..  ،  متى يتحرر �لعبيد ..؟؟!!..  ،  ل�ست �أدري .  
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خامتة
لعل كتابي املاثل يثير حفيظة احلرس القدمي من الفقهاء ، ولعلني أجد جحافل بشرية 
من أصحاب العواطف تؤيد ذلك احلرس القدمي الذي يتصور أو ُيَصّور للناس بان اخلروج عن 
الفقه القدمي هدم لإلسالم ، لكني أتساءل متى نستخدم عقولنا وُحسن إدراكنا لتصحح مسرة 

التدين لُنرضي رّبنا ..؟؟!!..

فالدين نزل من لدن الرحمن جلًيا مفصاًل ومبيًنا وكاماًل، لكن فقه كثير من الفقهاء وقد 
ضغط يف اجتاه جمود الفكر الفقهي اإلنساني تسبب يف نشأة فيروسات فقهية أصابت مسيرة 
هنا  فاحلرام   ، رحمة  بأنها  وقلنا  اهلل  دين  يف  الُفرَقَة  استعذبنا  وقد  فترانا   ، باألّمة  التدين 

حالل عند اآلخر ... وما تراه هذه الفرقة حالاًل فهو ُكْفٌر عند الفرقة اإلسالمية األخرى ...

بل لقد اختلفوا حتى يف  ) بسم اهلل الرحمن الرحيم ( . . . أتكون من فاحتة الكتاب أم ال 
تكون وهل جنهر بها يف صلواتنا أم أن اجلهر بها مكروه ... ومبثل هذا تفرقت األمة وتخاصمت .

  ، التقوى  عني  أنها   ، والرأي  العقيدة  يف  املخالف  وكراهية  األمم  على  العدوان  وتصورنا 
وصنعنا ثورات من تقوى زائفة تستند إلى فقه فقهاء لم يرتووا من القرءان قدر ارتوائهم من 
ضالالت بشرية متوارثة ، ولم ننتبه للتطور احلضاري حني اعتبرنا التدين أنه الدين ،  فخرج 
الكثيرون عن دين اهلل أفواجا بفضل فقه اجلمود والتجمد الفكري والفقهي ، وبفضل الفكر 
السلفي الذي اهتم باملظهر دون اجلوهر ولم يراع القرءان قدر رعايته للروايات واحلكايات  ومت 
دعمه بأموال » البترودوالر « فترعرت الفضيحة الشكلية ونسينا أهداف التشريع املوضوعية .

جحافل  مسيرة  حتت   ترزح  مطموسة  كفاءات  باألزهر  يجد  واعية  ببصيرة  الناظر  ولعل 
أمورًا تطعن  الرشاد حني استعذبت تكرار  التي طغت عليها اخلرافة وفقدت  احلرس القدمي 
وتتناقض مع آيات من القرءان الكرمي ، وهي تستحسن تكرار تلك املوروثات ، وترمي من يقولون 
 ، ، وساءت ُسمعة املسلمني   وأَضلَّت  َفَضَلّت األمة   ، التناقض بأنهم يجهلون وال يفهمون  بذلك 
وأسأنا لإلسالم ، حينما خلطنا اجليد مع األجود ، ثم خلطنا اخلرافة معهما ، وأجبرنا الناس 
أن ينصاعوا لتلك اخللطة  الفقهية البائسة التي قدمناها لهم على أنها دين اهلل ... بل وصار 

البعض يرجم  من يفكر أو يرنو ألي فكر فقهي جديد بأنه يزدري الدين ..

لقد زرعنا الوعي اإلنساني بفقه األئمة على تواضعه ، وقدمناه لهم على أنه دين اهلل ، 
حت الديني  وأنه سقف العلم الديني ومنتهاه ، وتعاونا جميعًا لنشر تلك املوروثات فنبت السُّ

وترعرع على أنه شريعة الرحمن .

مبحاولة  البعض  قام  طاملا  وصرخة  جدًا،  ومختصرة  متواضعة  محاولة  املاثل  فالكتاب 
نراه  أن  نأمل  وسطي  بفقه  لينهضوا  به   واملخلصني  الشريف  األزهر  يعاون  قد  وهو  إخمادها؛ 

مطبوعا بني دفتني ليصير هو املنهج الفقهي اإلسالمي ألجيال قادمة .
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 كما نربأ باألزهر بكل إمكاناته الفقهية أن يقف عند حدود صحيح البخاري .. لذا ننتظر 
منه كتاب صحيح األزهر الذي أكاد أرى بأنه سيكون منارة فقهية يف علم احلديث ...

مع  تتخاصم  وال  الفقهية  احلضارة  من  اإلسالمية  األمة  ترتوي  أن  يستهدف  ذلك  وكل 
العلوم احلياتية ، فخزائن العلم كلها من لدن اهلل ، وهو برحمته سبحانه يجود بإنزالها على 
، كما نستهدف عدم   ) الكرمي  القرءان   ( لتتناغم مع كتــابه األقدس   البشرية رويدًا رويدًا 
إنشاء خصومات مع امللل األخرى لنكون أصــحاب إسالم بال كراهية وال خصومات مع احلضارة 

وال الغير ..

إن اإلنسانية واحلضارة والفنون والعلوم واإلبداع الفكري والفقهي .. جميعًا ينتظرون من 
َة  ُأمَّ الفقهاء لتكون  أرى يف األفق جهدًا كبيرًا ينتظر  ، ولعلي  أن ينصرهم ويناصرهم  األزهر 
.... وأن  البشــرية كلها يف مودة بال خصام وال ضغائن  ، ونكون جميعًا مع  ًة واحدة  ُأمَّ اإلسالم 

نترك فقه األقدمني مبا حواه من سلبيات .

،  ينبثق عن األزهر الشريف ، فهو  فلعلنا ننتظر نور فجر فقهي جديد مبراجع جديدة 
رائد املجامع الفقهية بالعالم ....  ونحمد اهلل انه بأرض مصر احلبيبة .

ولعله من اجلدير بالبيان أن أذكر بأني لم  أتقاض أي أموال وال هدايا وال مكافآت من أي 
، فما  ، وال من وزارة األوقاف ألي جهد بذلته  ، وال من أي جريدة مصرية   قناة تليفزيونية 
مت أكثر من خمسمائة حلقة  تليفزيونية  أقوم به إمنا هو خالًصا لوجهه سبحانه ... حيث َقَدّ

وكتبت أكثر من ألف مقال وحتقيق بالصحافة واملجالت  مبصر والعالم .

وبالنهاية أكرر شكري لكل من أثروا فكري من السادة األزاهرة املخلصني ... وأشكر اإلخوة 
الرّواد مبسجد الرحمن مبصر اجلديدة الذين سمعوا ُخَطبي املنبرية إلثني وعشرين عامًا 
هذا  إخراج  فى  ساعدونى  ومن  وفقنى  أن  شكرًا  هلل  وأسجد   ، صحتي  تعتل  أن  قبل  متواصلة 

الكتاب إلى النور على الرغم من اعتالل صحتى وعلى اهلل قصد السبيل  .

املؤلف

مستشار / أحمد عبده ماهر  
محام بالنقض وباحث إسالمي
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كتب للموؤلف

كيف كان ُخلُُقُه �لقر�آن .  •

�إ�سالُمنا و�لرت�ث .  •

كنوز ورحمات من �لقر�آن .  •

�أوهام عذ�ب �لقرب .  •

�لفرق بني �ملنازعة و�لختالف .  •

�ل�ساعة  ـ  �لقيامة )هناك فرق( .  •

�لقر�آن معجزة �لبيان )ل تر�دف بالقر�آن( .  •

�إ�سالل �لأمة بفقه �لأئمة .  •

كتب م�سرتكة وبالتعاون مع �لغري:

�لوهابية ت�سوه �لإ�سالم وتوؤخر �مل�سلمني .  •

هذه دعوتنا .  •

حتت �لطبع :

في�ص �لهادي » تف�سري �سورتى �لفاحتة و�لبقرة « . •

قطوف من فقه �لتنوير . •

فقه �ملر�أة فى �لقر�آن .  •
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ــاب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــة الكت مقدم

رســـالـــة تــحـذيـر   .   .   .   لـمـن يشـركــون باللـه وهـم ال يــدرون - - - - - - - - - - 

الفصل األول : ضـــالالت فـقهـــية بـــني فـقـــه الـقــــرآن وفـقـــه اإلضـــالل - - - - - 

بــني فقــه القــرآن وفقــه اإلضــالل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ركائــز الضــالل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ال علــم وال علمــاء لإلســالم واملســلمني - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــالق   - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــد األخ ــدمي لقواع ــه الق ــدان الفق أوال : فق

ــث ..؟؟!!.. - - - - - - - - - - - - - -  ــم احلدي ــات يف عل ــاك أي  أخالقي ــل هن فه

ــومي اإلدراك  - - - - - - - - - - - - -  ــد ق ــدمي لقواع ــه الق ــدان الفق ــا : فق ثاني

ــة - - -  ــة واضح ــة وال منهجي ــس ثابت ــى أس ــني عل ــم األقدم ــكاز عل ــدم ارت ــا: ع ثالث

الفــرق بــني ثبــوت القــرآن  . . .  وثبــوت الُســنَّة ونقــل القــرآن  . . .  ونقــل الُســنَّة 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الُســنَّة  أربــاب  وغلظــة  القــرآن  رب  الرحمــن  بــني 

الدعــوة والِوْحــَدَة ومســئولية املســلمني  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

الــــرأي اآلخــــــر  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

مصيبــة الفقــه علــى املذاهــب األربعــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــابقة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــار الس ــن األخب ــزم م ــن ح ــف اب موق

موقــف دار اإلفتــاء املصريــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــا  - - - -  1 - ومــن الفقــه املنســوب ألبــي حنيفــة واملقــرر مبناهــج األزهــر حالًي

تطابــق حتريفــات التــوراة وفقــه األزهــر الــذي يتــم  تدريســه  - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - عمومًــا   حنيفــة  أبــو  فقــه  ومــن 

2 - األزهريــون مــن آكلــي حلــوم البشــر نيئــًا ) نقــد الفقــه الشــافعى (  - - - - - 
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 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - األئمــة  لفقــه  منســوبة  ســقطات  مــن  قطــوف 

مــن قــذف يهودًيــا أو نصرانًيــا فــال حــد عليــه - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مــن فقــه أســاطني الســلفية )ابــن تيميــة وابــن العثيمــني( - - - - - - - - - - - - 

يقــول ابــن تيميــة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــا  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ومــن فقــه ابــن تيميــة عمومً

قــول ابــن تيميــة يف الشــيعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ابــن تيميــه   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

النمــوج األول .  . )تكفيــر وقتــل مــن يجهــر بالنيــة( - - - - - - - - - - - - - - 

النمــوذج الثانــي .  . ) تكفيــر وقتــل مــن يــأكل احليــات والعقــارب( - - - - - - - 

النمــوذج الثالــث .  . ) تكفيــر وقتــل تــارك صــالة اجلماعــة واجلمعــة( - - - - - - - 

النمــوذج الرابــع .  . ) تكفيــر وقتــل مــن يخالفــه يف فهــم الشــرع(  - - - - - - - 

النمــوذج اخلامــس .  . ) تكفيــر وقتــل مــن يقــول أن القــرآن مخلــوق(  - - - - - - - 

النمــوذج الســادس .  . ) تكفيــر وقتــل مــن يتأخــر عــن الصــالة(  - - - - - - - 

ــا(ً - - - - - - -  ــو كان غني ــم ل ــر العل ــر نظي ــّرم األج ــن ُيحِ ــل م ــر وقت ــابع .  . ) تكفي ــوذج الس النم

النمــوذج الثامــن .  . ) تكفيــر وقتــل مــن يقــول بقتــال الصحابــة(  - - - - - - - 

اتفــاق أعاظــم علمــاء الُســنَّة علــى تـكفــيـــر بــن تيـميــــة . . . - - - - - - - 

ومــن فقــه ابــن عثيمــني  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

اجلنــس ومكتوبــات ابــن القيــم والشــافعي  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

يذكــر الشــافعي بكتــاب  » األم « اجلــزء اخلامــس صفحــة  17٩ - - - - - - - - - - 

طعــن األئمــة والفقهــاء بعضهــم ببعــض  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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أبــو حنيفــة أخطــر مــن إبليــس  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

أبــو حنيفــة ال يتقــي اهلل  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

أبــو حنيفــة دجــال  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــار أفضــل مــن احلنفيــة )اخّلمــار يعنــي مدمــن اخلمــر( - - - - - - - - - -  أخلّم

اإلمــام مالــك ومحنتــه مــع مخالفيــه  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

مناذج إضافية من مخبوالت الفقه السلفى - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

أوالً : فقــدان قواعــد األخــالق بالفقــه املعتمــد مــن الفقهــاء واألئمــة  - - - - - 

ثانيــا :  أثــر تقســيم الفقــه إلــى عبــادات ومعامــالت . . - - - - - - - - - - - - - - 

ثالثــا:  إنشــاء مقدســات فقهيــة وشــخصية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

إطــــالق اللـحـيـــة لـيـســــت ديـنــــًا   .   .   .   .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــلى الرجــ ــا عـ ــس حــرامــ ــذهب لـيـ والـ

يف عقـــوبة الزنــى - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

يف التحقــق مــن األخبــار - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

قضيــة )ومــا ينطــق عــن الهــوى( - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اللـــوم والـعـتـــاب والتوجـيـــه للـــنبي بالقرآن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

التوجيــه واللــوم والعتــاب للنبــى بنــص اآليــات . . . - - - - - - - - - - - - - - 

ــرآن - - - - - - - - - - -  ــي بالق ــه للنب ــاب والتوجي ــوم والعت ــوع الل ــم مجم وإليك

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - فقههــم  وأصــول  املقلديــن  طقــوس 

تقــدمي فقــه الروايــة علــى فقــه اآليــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

صفــات املنافقــني بالقــرآن ) 2٩ آيــة(  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 أمــا عــن صفــات املنافقــني بالقــرآن فأوجزهــا فيمــا يلــي  - - - - - - - - - - - - -
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 - بــاهلل   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  الســوء  يظنــون 

 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - املتدينــني وعلمهــم   والغــرر يف  الغــرور  يتصــورون 

يحاولــون التفــــرقة بــني املؤمنــني بــدواٍع ظاهرهــا العمــل الصالــح  - - - - - - - 

ــادهم  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــدى إفس ــعرون مب ال يش

يكذبــون وهــم كثيــرو احللــف وال يفقهــون ،  وهــم أصحــاب مظهــر بــال جوهــر  - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الفقهيــة  تعبيراتنــا  تنضبــط  متــى 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - القبــر  عــذاب  بدعــة 

عــدم ســماع املوتــى ألصواتنــا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 عدم معرفة النبي للغيب  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

جــرميــــة الـنـاســــخ واملـنـســــوخ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ويذكــر الشــافعي يف كتابــه )الرســالة(  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

تعظيــم األشــخاص وبخاصــة القدمــاء - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ومــن التعظيــم مــا خــرج عــن الســوية  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ُســل   الرُّ بــني  التفرقــة 

علمــاء الفضيحــة والعتــه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

اختالفهــم نقمــة وليــس بــه أيَّــة رحمــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

إنكارهــم قرءانيــة )بســم اهلل الرحمــن الرحيــم( - - - - - - - - - - - - - - 

ــَنة الـنبويـــة - - - - - - -  الفصــل الـثـــانى إضــــالالت  عـــــن  مفـاهـــيم  بالسُّ

ــَنة النبويــة القوليــة تشــكك بالقــرآن - - - - - - -  الزعــم بــأن التشــكك يف السُّ

ــَنة النبويــة القوليــة ليســت وحًيــا مــن الســماء - - - - - - - - - - - - - -  السُّ
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ــريع - - - - - - - - - ــادر التش ــن مص ــدرًا م ــت مص ــة ليس ــة القولي ــَنة النبوي السُّ

بطالن أصول علم احلديث   وال يصح ان يكون مصدراً للتشريع - - -  - - - - - - 

كتــب الصحــاح ومــا حــوت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

نتائــج البحــث - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

هــل البخــاري ومســلم مــن الظاملــني  ..؟؟!!..  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

أكتــب ذلــك ألن القــرآن قــال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الصحــاح  مــن ســقطات كتــب  أمثلــة 

الطعــن علــى القــرآن والتشــويش عليــه  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــداف القرآني ــب األه ــاح لقل ــوم الصح مفه

هــل ســحر البخــاري تلــك األمــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - تـعـالـــــى  اهلل  لــــــذات  اإلســــاءة 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - البخــاري   يف  وســاق  قــدم  لــه  اهلل 

اهلل طولــه ســتون ذراعــًا  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اهلل   حــرارة  درجــة 

ــره - - - - - - - - - - -  ــاري وغي ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالبخ ــيدنا رس ــخص س ــاءة لش اإلس

اإلســاءة للصحابة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بالبخــاري   تناقضــات 

تناقضــات يف احلــرام واحلــالل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

تناقضــات يف صحيــح مســلم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

عِبــَر وعَبــارَات مــن ســقطات األحاديــث بالصحــاح - - - - - - - - - - - - - - 

التحريــف والتدليــس بكتــاب البخــاري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 - روى احلميــدي يف مســنده  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــاري يف صحيح ــا روي البخ بينم

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - األربعــة   واملذاهــب  األحاديــث 

رد أبــي حنيفــة ألحاديــث وردت بالبخــاري ومســلم . - - - - - - - - - - - - - - 

ــلم - - - - - - - - - - - - - -  ــاري ومس ــث البخ ــه ألحادي ــك يف كتاب ــف مال تضعي

ولــم يأخــذ اإلمــام مالــك مبضمــون احلديــث التالــي يف الصحيحــني  - - - - - - - 

ولــم يعتبــر اإلمــام مالــك مضمــون مــا جــاء يف احلديــث التالــي  - - - - - - - 

ــاري  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــث البخ ــل ألحادي ــن حنب ــد ب رد أحم

صحابــة يف ســن الطفولــة يســمونهم كبــار الصحابــة  - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الصحابــة  كل  عدالــة  ينكــران  والنبــي  القــرءان    

أوالً: مــــن القــــراءان . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ثانيــًا : الســنة النبويــة . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - البخــاري   كتــاب  يف  الــدس  ثبــوت 

أوالً: عــن االحتيــال علــى الفتــاة البكــر باحلديــث رقــم )6567(  - - - - - - - 

ثانًيــا: يف االحتيــال علــى املــرأة الثيــب وذلــك باحلديــث )656٩(  - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - والشــخصي  السياســي  واملنظــور   .  .  . األحاديــث 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  .    . هــــل سـلـفـنـــا كـلـــه صـالـــح !!  

كتــب الكاتــب املصــري أســامة أنــور عكاشــة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

عــن أســماء اهلل احُلســنى - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بأدمغتنــا  واملرشــوق  تاريخنــا  بــني  
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حـيـنـمــــا كــــنت مـتـخـلـفــــا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــل الـثـانـ ــة الـفـصــ خــاتــمــ

أيـــن علـــم العـلـمـــاء وعـقـــولهم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

الفصل الـــثالث : عـــــــن ســـــــوء فـــهــــم وتفســـير القـــرآن - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - وتفســيرالقرآن  فهــم  ســوء  عــن 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بالرحمــة   وليســت  بالعمــل  اجلنــة 

ــه  - - - - - - - - - -  ــة بعمل ــد اجلن ــل أح ــن يدخ ــاب ل ــلم ــــ ب ــح مس ــي صحي فف

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - أحمــد   مســند  ويف 

قبــول األعمــال الصاحلــة وعــدم قبولهــا  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - وتفســيراتهم   ــرين  املُفسِّ بفعــل  العقيــدة  ضيــاع 

قطــوف مــن الالمعقــول يف تفســير القــرآن  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

) أ ( بدعــة التــدرج يف حتــرمي اخلمــر  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــي  - - - - - - - - - - -  ــا يل ــم م ــد القي ــن العه ــة 3 م ــاح 6 آي ــدد إصح ــفر الع يف س

ــد  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ــد اجلدي ــن العه ــة 18 م ــاح 5 آي يف اإلصح

)ب( متعــة فــض غشــاء البــكارة باجلنــة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 )حـــ( افتــراء الزعــم بحــدوث واقعــة انشــطار القمــر باملاضــي  - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - املاضــي   يعنــي   ) انشــق   ( فعــل  بــأن  الزعــم   )1(

ــطار  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــالق واالنش ــر االنف ــقاق غي )2( االنش

)د( بدعــة الصــراط املســتقيم باآلخــرة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - وواردون   واردهــا  كلمــة  معنــى 
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بــني التناقــض والنرجســية وإنــكار آيــات كتــاب اهلل  - - - - - - - - - - - - - - 

احلشــر إلــى النــار لغيــر املؤمنــني فقــط  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

خالصــة التطبيــق الفقهــي للتدبــر  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

بدعــة وجــود صــراط مســتقيم للعبــور يف اآلخــرة - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ..؟؟!!..   القــدر  ليلــة  بســالم  املقصــود  مــا  )هـــ( 

)و( املغفــرة وقبــول الدعــاء ملــن يــرى ليلــة القــدر  - - - - - - - - - - - - - - 

)ز( ال شــريعة جُتيــز بتــر اليــد عقوبــًة للســرقة  - - - - - - - - - - - - - - 

ــده ..؟؟!!..   - - - - - - - - - - - - - -  ــرت ي ــذي بت ــي ال ــك الصحاب ــو ذل ــن ه وم

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - باإلســالم   واألعضــاء  للجــروح  قصــاص  ال  )ح( 

خطــأ منهــج وجــود تــرادف بالقــرآن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــالف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــة واالخت ــني املنازع ــرق ب الف

ســفه الفكــر الســلفي عــن املــرأة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الطبــري   تفســير   )1(

ابــن كثيــر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  )2( تفســير 

وإليكم فقه حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان  بشأن النساء  - - - - - - - - - - - - - 

املــرأة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  مــن فقــه الفقهــاء عــن لبــاس 

أوالً: مذهــب احلنفيــة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ثانًيــا: مذهــب املالكيــة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ثالًثــًا: مذهــب الشــافعية  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

رابًعــا : مذهــب احلنابلــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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اخُلالصـــــــة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

حجــاب املــرأة والفتــاة  . .  مــا هــو  . .  وهــل هــو فريضــة  - - - - - - - - - - - - - - 

املــرأة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  االنحــالل وااللتــزام يف خمــار 

فمــاذا ملــن لــم يكــن عندهــا خمــار ..؟؟!!..  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ..؟؟!!..  الظاهــرة  الزينــة  هــي  فمــا 

ــروع ..؟؟!!.. - - - - - - ــر مش ــره غي ــاذا أعتب ــروعيته  ... ومل ــدى مش ــاب وم النق

أوالً :  األدلــة مــن القــرآن علــى عــدم مشــروعيته  - - - - - - - - - - - - - - 

ثانيــا: األدلــة مــن احلديــث الشــريف والســنة الصحيحــة  - - - - - - - - - - - -

ثالثــًا: األدلــة مــن تفســير علمــاء الصحابــة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

رابعــًا : األدلــة مــن رأى أئمــة التفســير  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  خامســًا : األدلــة مــن رأى ائمــة املذاهــب والفقهــاء  - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الشــخصية   معرفــة  توجــب  التعامــل  ضــرورة 

اهلل تعالــى قــد نفــى عــن دينــه احلــرج  والعســر والشــدة  - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - املــرأه   بصحــة  بالغــًا  ضــرراً  يســبب  النقــاب 

سادســًا: أدلــة القائلــني بوجــوب النقــاب والتــى لــم نــرد عليهــا فــى أدلــة املنــع  - - -

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اإلدنــاء   معنــى  فــى  الثانــى  األمــر 

أحاديــث ال تصــح عــن املــرأة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

سند القائلني مبا يعنى عنصرية الرسول ضد املرأة - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -

مــا يتصــادم مــع الرؤيــة الســابقة مــن أحاديــث  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

الّنــص القرآنــي الواجــب االتِّبــاع فيمــا يخــص املــرأة  - - - - - - - - - - - - - - 
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طــالق املــرأة بفقــه األئمــة يتعــارض مــع صحيــح مســلم واحلضــارة - - - - - - - 

القوامــة يف فهــم الســلف  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــرآن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ــمعة الق ــرون لس ــاع املفس إضي

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الـحـالـــي  السلـفـــي  للـفـــكر  الـسـاقـــط  األســـاس 

نريــد إســالمًا غيــر إســالمكم  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 الرســول يعــرف الــقـــراءة والـكـتـابــــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ــة - - - - - - - - - - - - - -  ــراءة والكتاب ــم الق ــول كان يعل ــى أن الرس ــل عل الدلي

أوالً :ـ  مــن القــرآن  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ثانيــًا :ـ واقعيــة التشــريع والتنزيــل والرســالة فيمــا يخــص القــراءة والكتابــة  - - - - - 

ثالثــًا:  مــن الُســّنة الصحيحــة  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

رابعــًا :  مــن العقــل  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

طــريــقــــة تكــــوين الكـــلمة الــقـرءانــــية يــؤكـــد عدم أمـيـــة الرســـــول ملسو هيلع هللا ىلص  - - 

والقــرءان الكــرمي بــه مئــات االختالفــات مــن مثــل هــذه - - - - - - - - - - - - -

ــالمية  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ــوث اإلس ــع البح ــا ملجم ــة أوجهه وكلم

اخلالصــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ليــس باإلســالم وطء إلمــاء بــال زواج - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

حكــم وطء ملــك اليمــني - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الــكــتــــاب  خـــاتــمـــة 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - خامتــة 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - للمؤلــف   كتــب 
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