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مقدمة الكتاب

كم كنت �أمتنى �أن يكون بيننا الأ�ستاذ الدكتور� /أحمد عبد الرحيم ال�سايح � ،أ�ستاذ
العقيدة والفل�سفة بجامعة الأزهر  ،لريى مولـد هذا الكتاب  ،فلقد كان  -يرحمه الله -
ُ�شعلة من الفكر املُ ّتقد البعيد عن ال ّتز ُمت والرجعية الفكرية  ،وكان هاديًا و ُمع ّلمًا بحق .
وهذا الكتاب يخرج �ضمن �سل�سلة كتبي للخروج من �شرنقة الطرق الفكرية العقيمة
التي حيــك بهــا الف ـقـه القدمي  ،تلك الطرق التي �أوردتنا مورد الإ�شـراك بالل ــه بــال دراية
منا  ،فقد �أ�سلمت الأُ ّمة قيادها الفكري حلفنة من املجتهدين القدماء  ،ويا ليت فقههم
و�صلنا نقيًا خاليًا من املد�سو�سات  ،لكن تراثنا كله و�صلنا ملوث ًا مبا ي�ستحيل �أن يكون
منه  ،واجتهد املُ ْحدَثون من الفقهاء وجاهدوا لين�صروا فكر االقدمني ،وف َّكروا ليربروا
و�ص َلهم من الفقه القدمي  ،واعتربوه وك�أنه ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من
كل مــا َ
خلفه  ،بل اعتربوه �سقف العلم .
وال يفوتني �أن �أذكر ب�أين قد ا�ستعنت مبراجع كثرية ذكرتها بجوار كل بند تناولته ،
و�أخ�ص منها بالذكر كتاب (حمطات يف �سبيل احلكمة ) للمفكر والكاتب ال�سوري عدنان
الرفاعي  ،كما �أن فكرة الكتاب بد�أت معي منذ �سنوات خلت �أر�سلت فيها لأ�صدقائي ر�سائل
عرب �شبكة املعلومات الدولية و�صلت �إىل حوايل ال�سبعني ر�سالة حتت عنوان ( �إ�ضالل
الأُ ّمة بفقه الأئمة )  ،كما ال �أن�سى ف�ضل جماعتي وجمعي من زمالئي و�أ�صدقائي الذين
�أثروا فكري  ،حتى �صارت له هالة دفعتني لأُخرج لكم هذا الكتاب  ،وال يحدوين لإ�صداره
�إال فرط حر�صي على عقيدة الأمة و�شريعتها  ،و�س�أدفع به ملحكمة جمل�س الدولة التي
تنظر خ�صومتي مع الأزهر لتعنته بعدم تنقية كتب الأحاديث  ،وعدم جتديد كتب الفقه .
ولكم ا�شتد حزين لتفرغ الأزهريون ملئات من ال�سنني خلت حلماية ذلك املوروث  ،رغم
الكثري من ال�ضحالة الفكرية والفقهية البارزة به  ،ورغم كونه يخاطب ح�ضارات وعقو ًال
�أقل �ش�أن ًا من ح�ضارتنا وعقولنا  ،مما دعاين لرفع دعوتني مبجل�س الدولة �ضد الأزهر
لعدم قيامه بواجبه  ،وال زالت الدعوتان منظورتني حتى اليوم .
ولقد انت�صر جهدي ب�أجهزة الإعالم فتم تغيري مقررات الأزهر التي تدعو للعنف
وحتر�ض على الطائفية عام  ، 2015تلك املقررات التي حافظ الأزهر عليها ف�أنتجت فقه
كل جماعات التكفري والعنف بالعامل .
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و�إن افرت�ضنا يف ذلك الرتاث الأعمى ال�صحة  ،ف�إنه كان من املُ َتع َّي على رجاالت الأزهر �أن
يقدموا لنا تف�سريًا جديدًا لكتاب الله وفق ًها جديدًا لديننا كل خم�سة ع�شر عام ًا على الأكرث لتحمل
ال�صرح العمالق امل�سـمــى بالأزهر ودينــنا العظيم ،
ال�سنون ب�صمات كل جيل من �أجيال ذلك َّ
ولنث ــبت بحــق �أن القر�آن �صالح لكل زمان ومكان  ،لكننا نردّدها �شعا ًرات وال نعمل لتحقيقها
على ال�ساحة الفقهية  ،كما يقع عليهم عبء مواكــبة امل�ستــجدات العلــمية بفــقه متفــتح  ،فاملنــع
حت ـو ًُّطا ملنـا�صرة القدمي لي�س بفقه  ،لذلــك �سبقتنا دو ٌل كثرية يف زرع الأع�ضاء وغريها مما
ترثى به حياة و�سعادة الب�شر  ،وما تخلفنا �إال بفقه التحوط باجلمود .
ووجدت الأزهريني جميع ًا وقد نك�صوا جي ًال بعد جيل  ،وعلى الرغم من �أن �أحدهم �أكرث
عق ًال وعلمًا من الأئمة الأربعة جمتمعني  -وهذا ر�أيي املعلن على �شا�شات التلفاز � -إال �إنهم
جميعًا ان�ضووا وانزووا خلف �ستار حديدي من �أفكار هذا �أو ذاك من رجال الفقه القدمي
وحتى من جاهد منهم فقد جاء جهاده يف نف�سه وب ُكتبه  ،ومل يُ�سمح لتلك احلفنة القليلة
التي ترنو �إىل التجديد �أن جتاهد لتغيري مناهج ذلك ال�صرح العمالق � ،أو لعلها حاولت
وف�شلت  ،فما يتم تدري�سه اليوم هو ذاته ما در�سه طالب الأزهر منذ �ألف �سنة .
بل َت َف َّرغت ُطغمة ال ّرجعية الفقهية تطعن كل جمتهد ال ينتمي ملعهدهم  ،وك�أن ُك ُتب
معهدهم ال تخرج �إىل دنيانا وال ميكننا االطالع عليها ودرا�سة ما بها  ،وهم ي�صمون كل
جمتهد من غريهم بالعجز العقلي والعلمي عن فهم �أغوار فقههم ومراجعهم  ،التي �أراها
عاجزة عن تقدمي حلو ًال تفى ليتقدم امل�سلمون يف �أي جمال  ،مبا يف ذلك جمال ر�ضوان
الله  ،لذلك فقد عمدت �إىل ن�شر بع�ض ال�سلبيات لبع�ض مناهج ذلك الفقه امل�أفون الذي
يدر�سونه وي�صممون عليه  ،وتلك املناهج فقدت الطريق القومي ل�صحيح الدين  ،كما فقدت
خطاباتهم وخطبهم الطريق للقلوب  ،وما ذلك �إال من عقيم الفكر  ،والتخلف عن ركب
مواكبة التطور احل�ضاري .
لذلك جاء الكتاب لينقي وحدانية الله من �أوهام ال�شرك وخيبة الفهم  ،وليجعل الريادة
ال�سـ ّنة  ،لكى تكون يف مكانها ال�صحيح بعد كتاب
والــيد العليــا للقرءان  ،مع عدم �إهمال ُ
الله  ،كما يتوجب معايرة القولية منها على كتاب الله  ،فما وافقه منها �أخذنا به  ،وما خالفه
فال�س َنة العملية املتواترة ال يجب
طرحناه  ،بل نبذناه  ،ومع تق�سيمها التق�سيم الواجب ُّ ،
ال�س َنة القولية الظنية .
�أبدًا �أن نرفع �إليها ُّ
والكتاب �صورة من �صيد خاطري واجتهاد فكري  ،والذي �أفنيت فيه عمر ًا  ،ع�سى �أن
تنتفع به الأ ّمة  ،وقد َّ
خطته يدي بعد �أن تعلمت كل كتب الأزهر املدر�سية وكل ما يُطلقون
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علي من ُكتب للأئمة املعتربين لديهم  ،وما عركته
عليه ثوابت الأ ّمة  ،وكل ما جاد الله به َّ
من تتبع �أفكارهم خالل عمري الذي بد�أتُ �سنوات عقده الثامن  ،حيث تتلمذت على
�أيدي بع�ض مدراء الوعظ و�أ�ساتذة الأزهر  ،ومع ذلك ف�س�أتعر�ض لويالت ونقد و�سباب
ال ي�ستطيع منه بع�ض الفقهاء فكاك ًا  ،فتلك عادتهم مع املخالف ؛ �أن يطعنوا يف �شخ�صه
ُي َك ّفروه وال ُي َف ّندوا �أُطروحاته مو�ضوعيًا  ،فما ر�أيت منهم من يتخذ من املو�ضوعية
منهاجً ا � ،إال من رحم الله  ،وهم قليل .
وقد وجدت اجتماع فقهاء التقليد على �صناعة دين مواز للدين الذي �أتى به �سيدنا
بال�س َنة القولية �أمر الدين
حممد ﷺ لكنه ال يلتقى معه �أبد ًا  ،ووجدتهم وقد ت�صدَّروا ُّ
وف�سروا بها القر�آن  ،وما مل يفهموه
بل �أخ�ضعوا القر�آن ملروياتهم التي يُقد�سونها ّ ،
�أخ�ضعــوه لتخــيالت و�أوه ــام ال تــ�صح  ،وقــاموا بت�سمية العلوم بغري ما يجب �أن
ُت�س ّمى به  ،ولعدم معرفتهم بكينونة العلم �أطلقوا على كل ما اختلفوا فيه لفظــة ( ِع ـ ْلم ) ،
وتنــابزوا واختـلفــوا فــي كــل �شيء وزعم ــوا ب�أن اختالفهم رحمة للأمة !! .
واخــتلفوا فــي �أ�صــول العقــيدة بــل فــي �أول �آيــة بكــتاب الل ــه ( ب�سم الله الرحمن
الرحيم ) �أتكون من فاحتة الكتاب �أم ال  ،ومع ذلك زعموا ب�أن اختالفهم يف الفروع ورجموا
كل خمالف  ،وقالوا ب�أنهم يدافعون عن �صحيح الدين بينما هم يدافعون عما َ�ص َّح عندهم
من مذهبية بغي�ضة تفرق بها امل�سلمون بعد �أن و�ضعوا هم قواعد لتفرقهم  ،ودفعوا النا�س
�إليها و�شجعوهم ليكونوا �أ�شتات ًا .
يء ِ�إ َّ َ
ن�آ
وحق ًا قال تعاىل �ِ ﴿ :إنَّ �ٱ َّلذِ ينَ َف َّر ُقو ْا دِي َنهُم َو َكا ُنو ْا ِ�ش َيعا َّل�ستَ ِمنهُم ِف َ�ش ٍ
با َكا ُنو ْا َيف َعلُونَ ﴾ .
�أَم ُر ُهم ِ�إ َل �ٱل َّل ِه ُث َّم ُي َن ِ ّب ُئهُم ِ َ
لذلك جاء الكتاب ليك�شف للأمة زيف ما وقع فقهاء التقليد فيه من �سقوط عقائدي من جراء
فقـه ال يرتوي من �صحيح الفكر  ،وال يرنـو لتقدمي كتاب الله على �سائر الكتب والأفكار .
ويقول تعاىل َ ﴿ :من ع َِم َل َ�ص ِلحا ِ ّمن َذ َك ٍر �أَو �أُن َثى َو ُه َو ُم� ِؤمنٌ َف َل ُنح ِي َي َّن ُه َح َيوة َط ِ ّي َب ۖة
(النحل)97:
ح�س ِن َما َكا ُنو ْا َيع َملُونَ ﴾
جز َي َّنهُم �أَج َر ُهم ِب�أَ َ
َو َل َن ِ
فها نحن ذكو ًرا و�إناث ًا نعمل ما نظنه من ال�صاحلات  ،لكننا نعي�ش ال�ضنك  ،وفقرنا
م�ستمر ًا  ،وتخلفنا متقعـر ًا  ،فهل يا ترى ما نحن فيه لعـدم انطباق �شرط الإميان � ،أترانا
قد انحرفنا ب�إمياننا عن �صراط الله امل�ستقيم كما �أراد ..؟؟!! ، ..هذا ما �سيب ّي ُن ُه الكتاب .
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قد تكون ال�صنمية التي نذعن لها من �آراء فقهية ومرجعيات ُنقد�سها وك�سل ُنار�سه ،
مع طغيان عاطفي وتوقف عقلي  ،وت�شرذم مذهبي  ،فهذا ُ�س ِّني  ،وذاك �صويف  ،و�آخر
�سلفي  ،وغريهم �شيعي  ،مع عزوفنا عن القراءة والكتابة  ،بينما نحن �أبناء دين نزل
�أول ما نزل بالأمر الإلهي (اقر�أ)  ،كل ذلك وغريه �أفرز امل�سلم الك�سول املتخاذل  ،فتلكم من
�أهم �أ�سباب ما نحن فيه .
وقد يكون عدم التزامنا ب�أولويات احلقوق وااللتزامات �أحد �أ�سباب �سقوطنا وتخلفنا
ح�ضاريًا وعلميًا  ،فنحن منار�س الظلم يف جماعة  ،كما نحب ال�صالة يف جماعة  ،فها هو
قانون �إيجار الأماكن ي�سعى بيننا بظلم املـ ُ ّلك ونحــن را�ض ــون  ،بينما نتلو كتاب ربنا :
﴿ َو َال َت�أْ ُكلُو ْا �أَ ْم َوا َل ُكم َب ْي َن ُكم ِبالْ َب ِاط ِل َو ُت ْدلُو ْا ِبهَا �إِ َل ْ ُ
ال َّك ِام ِل َت�أْ ُكلُو ْا َف ِريق ًا ِّمنْ �أَ ْم َو ِال
ا�س ِبا ِلإ ْث ِم َو�أَن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ ﴾ (البقرة )188:؛ فنحن ن�أكل �أموال املُ ّالك  ،ونعزو ذلك للقانون
ال َّن ِ
 ،وقد يكون ظلم الكبري لل�صغري  ،والقـوي لل�ضعيف منت�ش ًرا بيننا دون �أن نحرك �ساكن ًا
لرفع الظلم عن املظلومني فلقد ظل نظام املخلوع مبارك والعاديل ميار�س حق االعتقال
� 30سنة بنجاح عظيم فلم تخرج مظاهرة لن�صرة املظلومني طوال هذه ال�سنني  ،بل كنا
نن�شـر قرار مـد حالة الطوارئ باجلريدة الر�سمية و�سط مباركة من اجلميع مبن فيهم �أكرث
�أ�صحاب العمائم .
ولقد ابتلينا بال�سب والقذف فيما بيننا  ،بينما ر�سولنا على ُخلُق عظيم  ،بل نقول
فخرا ب�أنه على ُخلُق عظيم ونرت�شي  ،ونتكا�سل عن العمل  ،ونت�أخر يف غري ان�ضباط
يح ّ�ضنا ديننا على الإخال�ص فنحن من �أف�ضل ال�شعوب
وغري �سوية يف العمل  ،وبينما ُ
إخال�صا  ،فهل
غري املخل�صة يف �أعمالها  ،فال تكاد ترى عم ًال  ...و�إن ر�أيته فال ترى فيه � ً
ارتوت �أخالقنا من احل�ضي�ض  ، ..!!..ولقد فتنتنا العواطف اجليا�شة جتاه ديننا فرتانا
ننحدر لإهمالنا العقل  ،وقد يكون لقلة الثقافة دخل كبري يف هذا النهج .
فهــل ي ـ�ؤم ــن الع ــرب بـ ـ�أن اللــه ي ــرزق امل�صــلني الك�ساىل والعاطفيني بال عقل ومــن ال
يتــدبرون �أمــرهم بعــمق  ،ومــن يطلقــون لأل�سنــتهم العنــان ويريحــون عقــوله ــم  ،ومن
يتنــابزون بالألقاب و ُي َف ّرقون بني ُر ُ�س ــل ال ــله ..؟؟!! ، ..بينما يقولون مبلء �أفواهم ( ال
ُن َف ّرق بني �أحد من ُر ُ�سـله) ..!!..
لقد ارحتنا لإ�سالم الطقو�س  ،ورجال الطقو�س  ،بل و�أغلبنا ال يقوم حتى بالطقو�س
فبات �إ�سالمنا خاوي ًا من امل�ضمون  ،وراح الفقهاء ي�سهرون ليلهم لي�ضعوا �ساعات امل�سلم
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التي يحياها وفق منظومة من الطقو�س والتقليد واملحفوظات  ،ف�أ�صبحنا �أهـل دين بال
روح � ،أي دين بال �أخـالق  ،ودين بال مو�ضوعية  ...ففقدت �ضمائرنا �سوية الفطرة .
فال�سلفية لي�ست وحدها التي عنيت بال�شكل وتركت امل�ضمون  ،ولي�سـت وحـدها التي
انحرفت مبقا�صـد القر�آن الكرمي  ،بل نحن جميعًا م�شرتكون يف املمار�سة بال فهم وال فكر
وال تطوير � ،أي الأ�صولية الفارغة وتفريغ الدين يف �أوعية املظاهر  ،فرتانا �أهل �شـعارات
ومظاهر دينيـة بال �أخالق  ،لذلك ت�أخرنا وتفرقنا  ،فكان الت�أخر حتمية  ،والتفرق نتيجة .
�إن الأخالق يف الإ�سالم ال تقوم على نظريات مذهبية  ،وال م�صالح فردية  ،وال عوامل
بيئية تتبدل وتتلون تبعا لها  ،و�إمنا هي في�ض من ينبوع الإميان ي�شع نورها داخل
النف�س وخارجها  ،فلي�ست الأخالق ف�ضائل منف�صلة  ،و�إمنا هي حلقات مت�صلة يف
�سل�سلة واحدة  ،فتجد املرء عقيدته �أخالق  ،و�شريعته �أخالق  ،وال يخرق امل�سلم �إحداها
�إال �أحدث خرق ًا يف �إميانه  ،لهذا ال�سبب ف�إننا مهما ارت�شفنا من طقو�سنا و�أعمالنا التي
نظنها �صاحلة  ،ف�إن الله ال ي�صلح �أبدًا حياتنا  ،لأنه ال ي�صلح عمل الذين ف�سدت قلوبهم
و�إن �صلحت قوالبهم  ،فالإخال�ص بالقلوب يجب �أن ي�سبق �أفعال القوالب .
والأخالق لي�ست ترف ًا يف حياتنا الطقو�ســية  ،لكنهــا منظــومة تنبع من العقيدة  ،وتثمر
بال�شـريعة  ،وت�ستظل بها احلياة فتنمو ونتقدم  ،لكن لي�س هناك تقدم بال�صالة  ،وال بالزكاة
وال بكرثة العمرة واحلج  ،وال ب�صيام النوافل و�صالة ال�سنن  ،وال باختيار امل�صلني ليكونوا
ممثلني لنا مبجل�س ال�شـعب  ،فذلكم هو �إ�سـالمنا اخلا�ص الذي نتقدم به �إىل اخللف .
لقد تقدمت الدول حولنا بالأخالق والعمل  ،وبات الدين �ضمريًا ت�شع �أنواره �أخال ًق ًا
من خالل القلوب ال القوالب  ،فال ترى فيهم من �أطلق حلية  ،وال حمل �سواك ًا  ،وهم ال
ي�صومون النوافل  ،لكن بينهم وبني الله ميثاق الإخال�ص الذي قال الله فيه :
﴿و َما �أُ ِم ُروا ِ�إ َّل ِل َي ْع ُبدُوا ال َّل َه ُ ْ
م ِل ِ�ص َ
ال�ص َل َة َو ُي�ؤْ ُتوا
َ
ني َل ُه ال ِّدينَ ُح َن َفاء َو ُي ِقي ُموا َّ
ال َّز َكا َة َو َذ ِل َك د ُ
ِين الْ َق ِّي َم ِة ﴾ (البينة )5:؛ �أفالحظنا تقدم العمل على ال�صالة بالآية �أم �سنظل
خا�ضعني لفقـه الفقهاء الذين يقولون ب�أن ال�صالة عماد الدين  ،فن�صلي وال نعمل  ،وال
نبدع  ،ونر�سم للدين خطوط ًا من �أقوال غرينا مهما �أ�صابها العوار  ،لهذا ت�أخرنا .
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وبالدول الأخرى ي�أمن غري امل�سلم على نف�سه  ،فال يزدريه �أحد  ،وال يحا�سبه �أحد على
كفره  ،لأننا ل�سنا وكالء الله يف الأر�ض ْ � ،إن علينا �إال البالغ وفقط  ،فلقد بات غري امل�سلم
خائفا بيننا يرت َّقب هدم كني�سة هنا � ،أو خطف امر�أة هناك  ،فهل �أ�صبحنا غيالن ًا ب�شرية ال
ترعى حقوق الدعوة باحلكمة واملوعظة احل�سنة ونحا�سب الآخرين لعدم دخولهم يف دين
يقتل تارك ال�صالة  ،والزانية  ،واملرتد  ،وال�ساحر  ،ويجلد �شارب اخلمر  ،ويقطع يد ال�سارق
وينتظر عوامل القوة الع�سكرية لينق�ض على دول اجلريان التي ال تدين بهذا الدين  ،في�سبي
ن�ساءها  ،ويقتل رجالها  ،ويفر�ض اجلزية على الباقني  ،ولنا �أن نت�صور ب�أن تلك �شريعتنا
وهذا ديننا  ،ثم نزعم  -ونحن على هذه احلال  -ب�أننا خري �أمة �أخرجت للنا�س ..!!..
نعم نحن حاليًا خري �أمّـة امتطاها �إبلي�س فا�ستبدل ب�سماحة الدين فظاظة املمار�سة ،
وا�ستبدل بدين القلوب دين القوالب  ،وا�ستبدل فينا با ُ
خللُق العظيم الطقو�س ال�شكلية ،
وا�ستبدل بالعمـل وال�سعي يف احلياة ال�شعارات  ،فرحمة الله على �أمّة بات هذا �إ�سالمها .
والكتاب يقع يف ثالثة ف�صول  ،كلها درا�سة نقدية تخاطب الفطرة ال�سوية والإدراك
الواعي للقارئ  ،وقد و�ضعت بع�ض العالجات ال�ضرورية مل�ساعدته على التدبر  ،وعمومًا
فالكتاب ي�سعى لتخلي�ص الدين من فكر العته ال�شيطاين  ،وال ننقد ملجرد النقد � ،أو لنعيب
ديننا  ،فديننا عظيم بني �أيدي حمامني ف�شلة  ،هكذا قال ال�شيخ حممد الغزايل  -يرحمه
الله  -فالعيب يف الفهم ولي�س عيبًا بالدين  ،والنقد موجه للفهم عموم ًا ولي�س موجها
ل�شخ�ص بعينه  ،و�إن من َذ َك ْرتُ �أ�سماءهم بالكتاب كان �ضروريا للبيان  ،لكني ال �أتر�صد
�أ�شخا�صهم  ،و�إن َت َر َّ�صدتُ �أفكارهم وعنوان الكتاب (�إ�ضالل الأ ّمة بفقه الأئمة)  ،ومل �أذكر
(�إ�ضالل الأئمة للأ ّمة)  ،فهناك فرق يدركه كل �صاحب لُب  ،ولعلنا نرتك تقدي�س الفهم
القدمي لننطلق ونتدبر بعقولنا .
وبنهاية مقدمة الكتاب ال يفوتني �إال توجيه عميق ال�شكر لكل من �أعانني فيه بكلمة � ،أو
قب�س من ر�أيه �أو قلمه  ،وكل �أ�صدقائي وتالميذي  ،ف�أنتم جميعًا هالة ر�أ�سي التي �أكتمل
بها عن حق و�أحاول بكم �أن �أ�صل �إىل الكمال  ،و�أتوجه بخال�ص ال�شكر لله الذي وهبني
�إياكم  ،فاملرء ب�إخوانه .

مستشار  /أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وكاتب إسالمي
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ر�ســـالـــة تــحـذيـر . . .
لـمـن ي�شـركــون باللـه وهـم ال يــدرون
ُف�سر قرءان �أو
�أكان بالإ�سالم على عهد الر�سول �أو اخللفاء مهنة �أو وظيفة ما ي�سمى مب ّ
متخ�ص�ص دين  ،ثم يقوم الباقون بالنوم يف الع�سل ..؟؟!!� ..أكان هناك مهنة �أو وظيفة ُم ْف ٍت
�أكان هناك مهنة �أو وظيفة عامل دين  ،والباقون جهلة ال يقر�أون �أو ممتنعون عن القراءة
�أكان هناك ما ي�سمى �شيخ الإ�سالم �أو �إمام مذهب .
ما �أرى كل ذلك �إال ترتيبات لغوية لتعظيم �أنا�س بعينهم  ،وحتقري من يخالفهم  ،فذلكم
تقدي�س عملي للأ�شخا�ص  ،واملفرت�ض �أن ُي َقدِّ�س امل�سلم املنهج وال ُي َقدِّ�س ال�سادرين يف املنهج .
ودعوين �أ�شرح الأمر بوجه �آخر:

•
•
•
•
•

•هل ير�ضى ال�صويف �أن يكـون �سلف ًي ــا �أو العكــ�س ..؟؟!! ..بالطبع ال .
•وهل ير�ضى الإخواين �أن يكون �سلفيًا �أو العك�س ..؟؟!! ..بالطبع ال .
•وهل ير�ضى ال�شيعي �أن يكون �سنـ ـ ـيًا �أو العكـ ــ�س ..؟؟!! ..بالطبع ال .
•وهل ير�ضى الأبا�ضي �أن يكون �شيعيًا �أو العك�س ..؟؟!! ..بالطبع ال .
•ه ـ ــل ير�ض ــى �أحـ ــده ــم �أن ي�ست ــبدل مـ ـنـه ــاج ــه ..؟؟!! ..بالط ــبع ال .

لذلك فكل ه�ؤالء م�شركون  ،لأنهم �سعوا لتفريق كلمة امل�سلمني  ،وبذلوا اجلهد ال�ستمرار
ال ُفـرقة  ،بينما يقول الله تعاىل َ ... ﴿ :وال َت ُكو ُنوا ِمنْ ْالُ ْ�ش ِر ِك َ
ني ِمنْ ا َّلذِ ينَ َف َّر ُقوا دِي َن ُه ْم
(الروم)32-31:
با َل َد ْي ِه ْم َف ِر ُحونَ ﴾
َو َكا ُنوا ِ�ش َيع ًا ُك ُّل ِح ْز ٍب ِ َ
با َل َد ْي ِه ْم َف ِر ُحونَ ﴾
ويقول تعاىل َ ﴿ :ف َت َق َّطعُوا �أَ ْم َر ُهم َب ْي َن ُه ْم ُزبُـر ًا ُك ُّل ِح ْز ٍب ِ َ
(امل�ؤمنون)53:

اح َد ًة َف َب َع َث ال ّل ُه ال َّن ِب ِّي َ
ني ُم َب ِّ�ش ِرينَ َومُنذِ ِرينَ َو�أَن َز َل
ا�س �أُ َّم ًة َو ِ
ويقول �سبحانه َ ﴿ :كانَ ال َّن ُ
اب ِب ْ َ
اخ َت َل ُفو ْا ِف ِيه َو َما ْ
ا�س ِفي َما ْ
ال ِّق ِل َي ْح ُك َم َب ْ َ
اخ َت َل َف ِف ِيه ِ�إ َّال ا َّلذِ ينَ �أُو ُتو ُه ِمن
َم َع ُه ُم الْ ِك َت َ
ي ال َّن ِ
اخ َت َل ُفو ْا ِف ِيه ِمنَ ْ َ
َبعْدِ َما َجاء ْت ُه ُم الْ َب ِّي َناتُ َب ْغي ًا َب ْي َن ُه ْم َف َهدَى ال ّل ُه ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنو ْا لِ َا ْ
ال ِّق ِب ِ�إ ْذ ِن ِه َوال ّل ُه
(البقرة)213:
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم ﴾
َيهْدِ ي َمن َي َ�شا ُء ِ�إ َل ِ�ص َر ٍ
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فذلكــم الإ�ش ــراك الذي ق ــال الل ــه فـ ـيــه :
﴿ َو َم ــا ُيـ ـ�ؤْ ِم ـ ُـن �أَ ْك َ ُ
ث ُه ْم ِبال ّل ِه ِ�إ َّال َو ُهـ ــم ُّم ْ�ش ِر ُكونَ ﴾
ملاذا ال نكون م�سلمني للمنهج ال�سماوي بال مذهبية ..؟؟!! ..ملاذا نكون م�سلمني كما
كان فالن وعالن ..؟؟!!� ..أال يدري من اغ ّ
رتوا بال�صحابة وال�سلف �أن ر�سول الله ﷺ ذكر
ب�صحاحهم التي ي�ؤمنون بها ويقدمونها على كتاب الله � ( :إذا التقى امل�سلمان ب�سيفيهما
فالقاتل واملقتول يف النار)  ،ف�إىل من يتبعـون ال�سلف ن�س�ألهم  :من تتبعون ..؟؟!!..
�أتتبعون القاتل �أم املقتول ..؟؟!!� ..ألي�س القاتل واملقتول من امل�سلمني يف �أي حرب تن�شب
بينهما �أن يكونا من �أهل النار ..؟؟!!..
(يو�سف)106:

�أال يدركون قول �سيدنا ر�سول الله ﷺ  ( :من حمل علينا ال�سالح فليــ�س مــنا) ..؟؟!!..
�أل ــم يحــمل امل�سلمون بال�صدر الأول ال�سالح على بع�ضهم البع�ض ..؟؟!!� ..أم �أنكم مترحون
بقول م�شايخ الفتنة بطقاطيقهم اللغوية ب�أننا ال نخو�ض يف حروبهم  ،لكن ما يهمني �أنهم
تقاتلوا بحد ال�سيف  ،ف�إن �صح احلديث  ،فهم من �أهل النار وهم لي�سوا منا  ،ف�ض ًال عن
قوله تعاىل َ ﴿ :و َمن َي ْق ُت ْل ُم�ؤْ ِمن ًا ُّم َت َع ِّمد ًا َف َج َز�آ�ؤُ ُه َج َه َّن ُم َخا ِلد ًا ِفيهَا َو َغ ِ�ض َب ال ّل ُه َع َل ْي ِه
(الن�ساء)93:
َو َل َع َن ُه َو�أَ َع َّد َل ُه َع َذابًا ع َِظيمًا ﴾

�ألي�س هذا النهج به غ�ش للأمة ..؟؟!! ، ..فما بالكم تتبعون فقه بني �أُ َميّة � ،أتعتربونه
كمزاح �شيخ �سلفي كبري � ،أق�سم بالله ب�أنه ال يتقا�ضى جنيه ًا واحدًا من قناة النا�س  ،ثم تبني
�أن مرتبه منها ع�شرة �آالف دوالر �شهريًا  ،فلما �س�ألوه عن َق َ�س ِمه بالله قال  ( :لقد �أق�سمت
على اجلنيه ومل �أُق�سم على الدوالر ) � ،ألي�س هذا ً
غ�شا  ،فكيف يكون منكم ..؟؟!! ، ..وكيف
حت�سبونه من الأتقياء  .وعلى من ال ي�صدق فليتجه ملحرك البحث على �شبكة املعلومات
الدولية ( جوجـل )  ،ويكتب (ال�شيخ الر�ضواين) و�سريى الفيديو  ،ولي�س معنى �أين �أتكلم
عن الإ�شراك �أين �أقوم بتكفري النا�س  ،فهناك فرق بني الكفر وال�شرك فال يجب اخللط .
ال�شك ب�أن ال�شرك نتيجة تعظيم الأ�شخا�ص يحدوكم من كل جانب  ،فتطهروا منه
ومن تعظيم �أ�شخا�ص بعينها  ،وتدبـروا �أنتم القر�آن فل�سـتم مكلفني بتدبر غريكم  ،وال
تتباغ�ضوا ك�أهل الكتاب  ،بل كونوا جميعًا عباد الله �إخوان ًا  ،واعملوا على وحدة الأمـة
وعدم تفرقها  ،ويكون ذلك بالأمر باملعروف ولي�س بالع�صـا  ،والنهي عن املنكر باحلكمة
واملوعظة احل�سنة  ،وان�شروا الإ�سالم يف الأرا�ضي التي ال يدين �أهلها به  ،واتركوا
ال�سيف والقتال  ،فما دخل الرفق يف �شيء �إال زانه  ،وما دخل العنف يف �شيء �إال �شانه .
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الف�صل الأول
�ضـالالت فـقهـية
بــــني
فـقـه الـقــر�آن
وفـقـه الإ�ضـالل
-11-

نحــو ت ـنــوي ــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-12-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

بني فقه القرآن وفقه اإلضالل
�سبق وذكرت ب�أن بع�ض الأفكار ال�سائدة بني �أكرث دعاتنا وعلمائنا ما هي �إال دعوة على
�شفري جهنم  ،فهي دعوة للإ�شراك بالله  ،بينما ُت�س ّمى فيما بيننا ب�أنها دعوة التوحيد ،
وهي دعوة الإف�ساد با�سم الإ�صالح  ،ويت�صور اجلميع ب�أنهم يُح�سنون �صنعًا .
ويرجع ال�سبب لتلوث تلك الأفكار �إىل فقدان الإدراك ال�سليم واال�ستنباط الواعي لكـتاب اللـه
و�سُ ـ ّنة ر�سـوله  ،فقدموا �سُ ّنة املرويات عـلى ُمكم الآيات  ،وقالوا ب�أنها ُم َكمّلة للقـرءان بال وجل
وال حياء  ،لقد تخرج الفقـهاء من معاهد ظالمية تن�شر الت�صادم مع كتاب الله وتروج لفقه �إبلي�س .
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 وفق ًا ملا هو سائد ًا ومنسوب ًا 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 �صديقي الدكتور /عز الدين جنيب (مع بع�ض الت�صرف) � ،إن من �أهم اخرتاعاتهم
ل�صرفنا عن كتاب الله هي الأحاديث التي ن�سبوها َكذِ بًا لر�سول الله الكرمي  ،فوقفوا باملر�صاد
لكتاب الله  ،ف�إن قال القر�آن  :ميني  ،قالوا  :ي�سار ؛ هل ت�صور الفقهاء ب�أن النبي كان ال يعلم
ال�س َنة وي�أمر بعدم
ال�س َنة وحي ًا ..؟؟!! ..فكيف ُي َف ّرط ر�سول الله ﷺ يف ُّ
ب�أن �أقواله يف ُّ
كتابتها وهي وحي من ال�سماء كما يزعمون .. ..؟؟!! ..لذلك فقد ن�شروا بيننا دينا ي�شبه دين
ال�س َنة
الإ�سالم لكنه ال يلتقي معه �أبد ًا  ،وت�ضارب فقه القر�آن مع فقه املرويات  ،وال �أعني هنا ُّ
العملية املتواترة  :لكني �أعني ال�سنن القولية املوجودة بكتب ال�صحاح .
ني ﴾  ،ويقول �سبحانه :
فحني يقـول الله َ ﴿ :وا ْم َ�س ُحو ْا ِب ُر�ؤُ ِ
و�س ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُك ْم �إِ َل الْ َك ْع َب ِ
﴿ َا ْخ َل ْع َن ْع َل ْي َك ِ�إ َّن َك ِبالْ َوا ِد ْالُ َقد َِّ�س ُطوً ى ﴾  ،فيقولون ام�سحوا على ظاهر ا ُ
خل ِّف  ،واغ�سلوا
القدمني وويل للأعقاب من النار .
وحني يقول تعاىل ُ ﴿ :ث َّم �أَ ِ ُّ
ال�صيَا َم ِ�إ َل ا َّللي ِْل ﴾ فيقــولون  :بكروا بالفطور  ،وال يذكر
تو ْا ِّ
القر�آن �شيئ ًا ا�سمه عذاب القرب ويقول �إن العذاب ُم� َّؤجل ليوم القيامة  :فيخرتع �أهل احلديث ما
ي�سمونه عذاب القرب  ،بل ويلوون عنق معاين �آيتني من كتاب الله لي�صلوا ملبتغاهم .
ويقــول القر�آن  :بـ�أن امل�ؤمنني ال ي�سمعون ح�سي�س النار و�أنهم عنها مبعدون  ،بينما
يقول �أهل احلديث  :ب�أن امل�ؤمنني والر�سل يعربون ما ي�سمى بال�صراط امل�ستقيم  -وهو
ج�سر على جهنم  -بينما الر�سـل ترتعد فرائ�صهم من الفزع  ،يقولون  :اللهم �س ّلم �س ّلم .
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ويقول القر�آن � :إن ال�شفاعة لله جميعًا و�أن دخول اجلنة بالإميان والعمل ال�صالح ،
ويقول �أهل احلديث  :بل ي�شفع النبي لكل من قال  :ال �إله �إال الله  ،ويقولون  :بل �سي�ضع
ذنوب امل�سلمني على اليهود والن�صارى � ( .صحيح م�سلم ) .
ات ال ّل ِه  ، ﴾ ...ويقول َ ﴿ :ما ُي َب َّد ُل الْ َق ْو ُل َلد ََّي َو َما �أَ َنا
ويقول تعاىل َ ﴿ :ال َتبْدِ ي َل ِل َك ِل َم ِ
ِب َظ َّل ٍم ِّل ْل َع ِبيدِ ﴾ ...فيخرتع �أهل احلديث النا�سخ واملن�سوخ .
ويقول تعاىل �ِ ﴿ :إ َّنا َن ْح ُن َن َّزلْ َنا ال ِّذ ْك َر َو ِ�إ َّنا َل ُه َ َ
لا ِف ُظونَ ﴾ (احلجر ، )9:فيقول �أهل
احلـديث  :بل �أكـل الداجن �آية الرجم والر�ضاعات الع�شر بعد موت الر�سول ﷺ .
اب �أَن َز ْل َنا ُه ُم َبا َر ٌك َفا َّت ِبعُو ُه َوا َّت ُقو ْا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ ﴾
يقول تعاىل َ ﴿ :وهَ ـ َذا ِك َت ٌ
(الأنعام ، )155:فيقولون بل نتبع كتب احلديث مع القر�آن .
يقول تعاىل ِ ﴿ :ت ْل َك �آ َياتُ ال َّل ِه َن ْتلُوهَ ا َع َل ْي َك ِب ْ َ
يث َب ْع َد ال َّل ِه َو�آ َيا ِت ِه
ال ِّق َف ِب�أَيِّ َحدِ ٍ
ُي�ؤْ ِم ُنونَ ﴾ (اجلاثية ، )6:فيقولون  :بل ُن�ؤمن بحديث الر�سول ﷺ  ،وهم كاذبون فلم
ي�سمعوه من ر�سول الله ﷺ  . . .و�إمنا عن طريق ُرواة  ،الله وحده يعلم �صدقهم من
زوغ قلوبهم �أو عقولهم .
ف�ص ـلــة  ،وي ـ ـقــول  :وكــذلك ُن َف ّ�صل الآيات لقوم
يقول الله تعــاىل � :إن �آياته ُمبينـ ــة و ُم ّ
ُف�صلها .
« يعقلون  ,يعلمون  ,يتفكرون »  ,فيقولون  :بل احلديث القويل يُبينها وي ّ
ي�ض َو َال َت ْق َربُو ُه َّن حَ َّت َى ي َْط ُه ْر َن ﴾  ،فــيقــول �أهــل
يقول تعاىل َ ﴿ :فا ْع َت ِزلُو ْا ال ِّن َ�ساء ِف ْالَ ِح ِ
احلــديث � :إن النبي ﷺ كان ي�أمر زوجاته باالتزار و ُه َّن ِحي ْ
َّ�ض  ،ثم يُبا�شرهن من خلف الإزار .
ويقول تعاىل  :ب�أنه �أغنى ر�سوله  . . .فيقولون ب�أنه مات مديون ًا ودرعه مرهونة لدى يهودي .
وف �أَ ْو َف ِار ُق ُ
ويقول تعاىل َ ﴿ :ف ِ�إ َذا َب َل ْغنَ �أَ َج َلهُنَّ َف�أَ ْم ِ�س ُك ُ
وف
ب ْع ُر ٍ
ب ْع ُر ٍ
وهنَّ ِ َ
وهنَّ ِ َ
َو�أَ ْ�ش ِهدُوا َذ َو ْي َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم َو َ�أ ِقي ُموا َّ
ال�شهَا َد َة ِل َّل ِه َذ ِل ُك ْم يُوع َُظ ِب ِه َمن َكانَ ُي ْ�ؤ ِم ُن ِبال َّل ِه َوالْ َي ْو ِم
ْال ِآخ ِر َو َمن َي َّت ِق ال َّل َه َي ْج َعل َّل ُه َ ْ
(الطالق )2:
م َرجً ا ﴾
فيقول فقها�ؤنا بعدم �ضرورة الإ�شهاد على الطالق .
والله يقول بالو�صية للــوارث وغ ــري ال ــوارث ...
ال�س َنة القولية ( ال و�صية لوارث) .
بينما تقول ُّ
ويقول الله ب�أن ق�صر ال�صالة حال ال�سفر مع اخلوف ...
فيقول الفقهاء بل يف حال ال�سفر بال ا�شرتاط للخوف .
والقائمـة طويلة وال�ضالل كبري  ،والإ�صرار عليه �أكرب  ،و�س ُن َف ّند الكثري منه بكتابنا املاثل .
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ركائز ال�ضالل
يرتكز �ضــالل الفكر القدمي على ركائز من توا�ضع الإدراك الذي �أدى بهم اعتناق الآتي :
• •العبث بكتاب الله با�سم النا�سخ واملن�سوخ .
ال�س َنة النبوية القولية .
• •�إخ�ضاع معاين ودالالت الآيات بالتف�سري وفق ًا ملفهومهم يف ُّ
• •تف�سريهم القر�آن بالقطعة وال عليهم �إن �أن�ش�أوا ت�ضارب ًا يف املعاين .
ال�س َنة النبوية القولية على �أنها �صاحلة لكل زمان ومكان كالقر�آن .
• •تعاملهم مع ُّ
بال�س َنة .
ال�س َنة القولية على القر�آن حال وجود حكم �أغلظ �أو خمالف ُّ
• •تقدمي ُّ
ال�س َند واملنت .
ال�س َنة القولية م�صد ًرا من م�صادر الت�شريع رغم �أنها مظنونة َّ
• •اعتبار ُّ
ال�س َنة النبوية القولية وحيًا من ال�سماء .
• •ت�صورهم ُّ
• •ابتداع �أحكام مل ترد يف قرءان وال ُ�س َّنة .
• •وقفوا باملر�صاد لكتاب الله ليخالفوه بال وجل .
• •يقول القر�آن ب�أن دخول اجلنة بالعمل وذلك من قوله تعاىل :
﴿ هَ ْل ُ ْ
( النمل ) 90 :
ت َز ْونَ ِ�إ َّل َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُلونَ ﴾
﴿ َوال ُ ْ
ت َز ْونَ �إِ َّل َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ ﴾
﴿و َما ُ ْ
ت َز ْونَ �إِ َّل َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ ﴾
َ

( يـ�س ) 54 :
( ال�صافات ) 39 :

﴿الْ َي ْو َم ُ ْ
ت َز ْونَ َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ ﴾
﴿ ِ�إ َّ َ
نا ُ ْ
ت َز ْونَ َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُلونَ ﴾

( اجلاثـية ) 28 :
( الطور ) 16 :

وغريها من الآيات الكثري التي تقول بتعظيم قيمة العمل و�أنه ال�سبب الرئي�سى لدخول
اجلنة  ،فيقول �أهل احلديث ب�أنه ال ينفع العمل لأي منا لأننا لن ندخل اجلنة �إال برحمة الله .
• •يقول القر�آن ب�أن امل�ؤمنني �آمنني من الفزع يوم القيامة وال ي�سمعون ح�سي�س جهنم
ي�سهَا َو ُه ْم ِف َما ْ
(الأنبياء)102
ا�ش َتهَتْ َ�أن ُف ُ�س ُه ْم َخا ِلدُون َ ﴾
﴿ َل َي ْ�س َم ُعونَ َح ِ�س َ
لكن الفقهاء يقولون ب�أن النا�س كلها �ستعرب على ال�صراط و�أن الأنبياء ترتعد فرائ�صهم
قائلني اللهم �س ِّلم �س ِّلم وهم يعربون فوق نار جهنم .
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• •يقول القر�آن ب�أن العذاب ُم�ؤجل ليوم القيامة َ ﴿ ،و َال َ ْ
ت َ�س َ َّ
ب ال ّل َه َغا ِف ًال َع َّما َي ْع َم ُل
الظالِ ُونَ �إِ َّ َ
َّ
( �إبراهيم) 42
�ص ِف ِيه الأَ ْب َ�صا ُر ﴾
نا ُي�ؤَ ِّخ ُر ُه ْم ِل َي ْو ٍم َت ْ�ش َخ ُ
فيخــرتع �أهل احلديث عذاب القرب ويلوون عنق �آيتني من كتاب الله ليف�سروهما
وفق مفهومهم الروائي . .
حن َن َّزل َنا �ٱ ِ ّلذك َر َو ِ�إ َّنا َل ُه َ َ
• •يقول تعاىل �ِ ﴿ :إ َّنا َن ُ
لا ِف ُظونَ ﴾ .
فيقول �أهل احلديث  :بل �أكل الداجن (املاعز) �آية الرجم والر�ضاعة �أثناء مر�ض
الر�سول ﷺ الذي مات فيه  ،ولذلك مل يتم كتابتهما بامل�صحف .
ِّين َو َ ْل ي ُْخ ِر ُجو ُكم ِّمن
• •يقول الله َ ﴿ :ل َي ْنهَا ُك ُم ال َّل ُه ع َِن ا َّلذِ ينَ َ ْل ُي َقا ِتلُو ُك ْم ِف الد ِ
ب ُ
وه ْم َو ُت ْق ِ�س ُطوا ِ�إ َل ْي ِه ْم ِ�إنَّ ال َّل َه ي ُِح ُّب ْالُ ْق ِ�س ِط َ
( املمتحنة ) 8
ني ﴾ .
ِد َي ِار ُك ْم �أَن َت َ ُّ
فيقولوا بل ن�ضطرهم �إىل �أ�ضيق الطريق  ،وال ُنحييهم وال ُنوا�سيهم يف موتاهم
�أو ُنهنئهم يف �أعيادهم  ،ونفر�ض عليهم اجلزية  ،مع �أن اجلزية عقوبة مالية على
من اعتدى علينا .
• •يقول تعاىل َ ﴿ :ف َمن َ�ش�آ َء َفل ُي� ِؤمن َو َمن َ�ش�آ َء َفل َيك ُفر ﴾  ،فيخرتعوا لنا حد الردة .
• •يقول تعاىل  َ ﴿ :آل ِ�إك َرا َه ِف �ٱ ِلد ِ ۖ
ّين ﴾  ،وقوله تعاىل َ ﴿ :ف َمن َ�ش�آ َء َفل ُي� ِؤمن َو َمن
ا�س َح َّتى َي ُكو ُنو ْا ُم� ِؤم ِن َ
ني ﴾ ...
كر ُه �ٱل َّن َ
َ�ش�آ َء َفل َيك ُفر ﴾  ،وقوله تعاىل � ﴿ :أَ َف�أَنتَ ُت ِ
كل هذه الآيات وغريها جتاوزها الفقهاء لي�ؤكدوا على �صحة الفتوحات التي كانوا
ي�سمونها �إ�سالمية وهم يتعللون بهذا احلديث الذي ال ميكن �أن يقوله ر�سول الله الذي
كان خلقه القر�آن � ( ،أمرت �أن �أقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال الله و�أين ر�سول
الله ف�إن قالوها ع�صموا مني دماءهم و�أموالهم �إال بحقها وح�سابهم على الله) . . .
فهي م�أ�ساة من يقولوا ويقد�سوا ما �أ�سموه حديث �صحيح �أو ورد بال�صحاح .. !! ..
• •يقول تعاىل � :إن ق�صر ال�صالة يكون يف ال�سفر يف حالة اخلوف َ ﴿ ،و ِ�إ َذا َ�ض َر ْب ُت ْم
ال�ص َالةِ ِ�إنْ ِخ ْف ُت ْم �أَن َي ْف ِت َن ُك ُم ا َّلذِ ينَ
اح �أَن َت ْق ُ�ص ُرو ْا ِمنَ َّ
ِف الأَ ْر ِ�ض َف َل ْي َ�س َع َل ْي ُك ْم ُج َن ٌ
( الن�ساء)101
َك َف ُرو ْا ِ�إنَّ الْ َكا ِف ِرينَ َكا ُنو ْا َل ُك ْم َعدُوّ ًا ُّم ِبين ًا ﴾
فيقولوا  :بل يف ال�سفر فقط بدون عذر اخلوف .
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• •يقول تعاىل ُ ﴿ :ث َّم �أَ ِ ُّ
يل ﴾  ...فيقولوا :بكروا بالفطور . . .
تو ْا �ٱ ِ ّ
ل�ص َيا َم �إِ َل �ٱ َّل ِ
•

•

•

•
•
•

•

•

•يقول تعاىل ب�أن نتثبت من املقولة فتثبتوا هم من القائل ليثبتوا نهج الت�صادم مع
ا�س ٌق ِب َن َب ٍ�أ َف َت َب َّي ُنوا
كتاب الله حيث يقول تعاىل َ ﴿ :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا �إِن َجاء ُك ْم َف ِ
�أَن ُت ِ�صيبُوا َق ْوم ًا ِب َجهَا َل ٍة َف ُت ْ�ص ِب ُحوا َع َلى َما َف َع ْل ُت ْم َناد ِِم َ
(احلجرات ) 6
ني ﴾
لكنــهم �صنعوا علم الرجال الذين مل يتفقوا عليهم  ،وقاموا بالغيبة وتزكية رجال على
رجال خمالفني �أي�ض ًا كتاب الله الذي ينهى عن تزكية �أحد على �أحد  ،ودون �أن يهتمــوا
بالتثبــت مــن اخلــرب لكنــهم تثــبتوا م ــن املخرب بعك�س ما ي�أمرهم كتاب ربهم .
•يقــول القــر�آن � :إن ال�شف ــاعة للــه جميعـ ـ ًا و�أن دخ ــول اجلنة بالإميان والعمل
ال�صالح  ،ويقول �أهل احلديث  :بل ي�شفع النبي لكل مـن قال  :ال �إله �إال الله ،
ويقولوا بل �سيغرتف بع�ض الكفار ليُدخلهم اجلنة وي�أخذ من ذنوب امل�سلمني
وي�ضعها على اليهود والن�صارى .
•يقول تعاىل َ ﴿ :و َما ُك َّنا ُم َع ِ ّذ ِب َ
ني َح َّتى َنب َع َث َر ُ�سوال ﴾ .
فيقولوا بكفر كل النا�س طاملا �سمعوا جمرد ال�سمع �أن هناك ر�سول ا�سمه حممد .
وهم بذلك نكلوا عن ن�شر الدعوة بالبلدان التي ال تدين بالإ�سالم .
•يقــول اللـه  :غري م�سافحني  ،وال متخذى �أخدان  ،فحللوا وطئ الإماء ب�أي عـدد .
•يقــول تع ــاىل  :ال تب ــديل لكلمات الله  ،ويقول ( ما يبدل القول لدي وما �أنا بظالم
للعبيد )  . . .فيخرتع �أهل احلديث النا�سخ واملن�سوخ بالقر�آن الذي مل يتفقوا فيه .
اج ِلدُوا ﴾ ...ي�أمر الله بجلد الزانية والزاين .
•يقول تعاىل  ﴿ :ال َّزا ِن َيـ ُة َوال َّز ِان َف ْ
فيقول �أهل احلديث بل يُرجم الزاين املُح�صن ويجلد غري املح�صن خمالفني بذلك
القرءان وخمالفني دالالته .
•يقول تعاىل  ( :اليوم �أكملت لكم دينكم ) .
فيقول �أهل احلديث بل يُكمله البخاري و ُم�سلم وكتب احلديث ويزعمون �أنه ال
ي�صح الدين بغري كتب احلديث .
•يقول تعاىل  :ب�أن الر�سول ال يعلم الغيب  ,فيقول �أهل احلديث بل �أخربنا مبا
�سيكون �إىل يوم القيامة  ،ويخرتعون حديث �أن ر�سول الله �شاهد �أ�سباب عذاب
القرب  ،و�أنه ي�سمع املوتى .
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اب �أَن َزلْ َنا ُه ُم َبــا َر ٌك َف ــا َّت ِبعُو ُه وَا َّت ُقو ْا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َحم َ
ُون ﴾
• •يـقـول تعاىل َ ﴿ :و َهـ َذا ِكت ـ َ ٌ
(الأنعام ، )155ويقول تعاىل  ﴿ :ال َّل ُه َن َّز َل �أَ ْح َ�س َن ْ َ
يث ِك َتاب ًا ُّم َت َ�شا ِبه ًا َّم َث ِ َ
ان َت ْق َ�ش ِع ُّر
ال ِد ِ
ين ي َْخ َ�شو َْن َر َّب ُه ْم ُث َّم َت ِل ُ
ِم ْن ُه جُ لُو ُد ا َّل ِذ َ
ني جُ لُو ُد ُه ْم َو ُقلُو ُب ُه ْم ِ�إ َل ِذ ْك ِر ال َّل ِه َذ ِل َك ُهدَى ال َّل ِه
َيه ِْدي ِب ِه م َْن ي ََ�شا ُء َومَن ي ُْ�ض ِل ْل ال َّل ُه َفمَا َل ُه ِم ْن َها ٍد ﴾ (الزمر )23؛ �أي كتــاب ًا واحــد ًا ولي�س
كتب ًا متعددة ؛ فيقولوا بل نتبع كتب احلديث  ،ويكفرون من ينكر منها واحد ًا .
• •يقول تعاىل ِ ﴿ :ت ْل َك �آ َياتُ ال َّل ِه َن ْتلُوهَ ا َع َل ْي َك ِب ْ َ
يث َب ْع َد ال َّل ِه َو�آ َيا ِت ِه
ال ِّق َف ِب�أَيِّ َحدِ ٍ
ُي�ؤْ ِم ُنونَ ﴾ ( اجلاثية  ، ) 6فيقولوا بل ُن�ؤمن بحديث الر�سول  ،وهم كاذبون فلم
ي�سمعوه من ر�سول الله و�إمنا عن طريق ُرواة  ،الله وحده يعلم �صدقهم  ،فلم
يفرقوا بني كلمة (حديث) وتعبري (قول) فكل الكتب امل�سماه �أحاديث ما هي �إال
�أقوال الرواة � ،أي هي من�سوبة لر�سول الله ولي�س م�صدرها ر�سول الله �أي لي�ست
ب�أحاديث �إذ ي�شرتط كي تطلق لفظ حديث �أن تكون �أنت �شخ�صي ًا ال�سامع له .
• •يقـ ــول الله � :إن �آياته ُمبينة و ُمف�صلة  ،فيقولوا  :بل حديث الر�سول يُبينها
ويُف�صلها .
ي�ض َو َل َتق َرب ُ
ُوه َّن َح َّتى َيطه َۖ
ُرن ﴾ ،
• •يقول تعاىل َ ﴿ :ف�ٱع َت ِزلُو ْا �ٱل ِ ّن َ�س�آ َء ِف �ٱملَ ِح ِ
فيقول �أهل احلديث � :إن النبي كان ي�أمر زوجاته بالإتزار ثم يُبا�شرهن . . .
وف �أَ ْو َف ِار ُق ُ
• •ويقول تعاىل َ ﴿ :ف ِ�إ َذا َب َل ْغنَ �أَ َج َلهُنَّ َف�أَ ْم ِ�س ُك ُ
وف
ب ْع ُر ٍ
ب ْع ُر ٍ
وهنَّ ِ َ
وهنَّ ِ َ
َو�أَ ْ�ش ِهدُوا َذ َو ْي َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم َو َ�أ ِقي ُموا َّ
ال�شهَا َد َة ِل َّل ِه َذ ِل ُك ْم يُوع َُظ ِب ِه َمن َكانَ ُي ْ�ؤ ِم ُن ِبال َّل ِه
َوالْ َي ْو ِم ْال ِآخ ِر َو َمن َي َّت ِق ال َّل َه َي ْج َعل َّل ُه َ ْ
م َرج ًا ﴾ ( الطالق  . . ) 2فيقول فقها�ؤنا بعدم
�ضرورة ال�شهادة ملن يريد �أن يعيد زوجته لع�صمته بعد �أن طلقها ..!!..
• •ويقول تعاىل يف م�سائل الإرث ( :من بعد و�صية تو�صون بها �أو دين) في�أخذ
الفقهاء بالدين وال يجيزون الو�صية حلديث عندهم يقول (ال و�صية لوارث) ..
• •يقول الله  ﴿ :يَا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
الة فا ْغ ِ�سلُو ْا وُجُ و َه ُك ْم َو َ�أ ْي ِد َي ُك ْم
ين �آ َم ُنو ْا ِ�إ َذا ُق ْم ُت ْم ِ�إ َل َّ
ال�ص ِ
َني َو�إِن ُكن ُت ْم جُ ُنب ًا َف َّ
اط َّه ُرو ْا َو ِ�إن
�إِ َل ْالَ َرا ِف ِق وَا ْم َ�سحُ و ْا ِب ُر�ؤُ ِ
و�س ُك ْم َو�أَ ْرجُ َل ُك ْم �إِ َل الْ َك ْعب ِ
-18-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

تدُو ْا
ُكن ُتم َّم ْر َ�ضى �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر َ�أ ْو َجاء �أَ َح ٌد َّمن ُكم م َِّن الْ َغا ِئ ِط َ�أ ْو َال َم ْ�س ُت ُم ال ِّن َ�ساء َف َل ْم َ ِ
وه ُك ْم َو�أَ ْي ِدي ُكم ِّم ْن ُه َما ي ُِري ُد ال ّل ُه ِلي َْج َع َل َع َل ْي ُكم
َماء َف َت َي َّممُو ْا َ�ص ِعيد ًا َطيِّب ًا َفا ْم َ�سحُ و ْا ِبوُجُ ِ
م ِّْن َح َر ٍج َو َل ِـكن ي ُِري ُد ِلي َُط َّه َر ُك ْم َو ِل ُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت ْ�ش ُك ُر َ
( املائدة ) 6
ون ﴾
مل يفرقوا بني اتباع الر�سول واالقتداء بالر�سول  ،فبينما ي�أمر القر�آن باالتباع
اخرتعوا هم االقتداء  ،لذلك �أطلقوا حلاهم ولب�سوا الثياب الق�صرية  ،بينما
االتباع يكون ك�أ�سوة ح�سنة  ،وهو غري ما يت�صورونه من تطابق احلال واخلطوة
باخلطوة والنعل بالنعل .
ل�ص َلو َة َو�أَن ُتم ُ�س َك َرى ﴾ ( الن�ساء  . . ) 43فلم يفرقوا
• •﴿ َي�أَ ُّيهَا �ٱ َّلذِ ينَ َءا َم ُنو ْا َل َتق َربُو ْا �ٱ َّ
و�سكر االجهاد �أو �إن�شغال ب�أمور �أخرى غري ال�صالة بينما الآية
بني ُ�سكر اخلمر ُ
تعنى ُ�سكر االن�شغال �أو التعب � . . .إلخ .
ومن عجيب ت�صادماتهم ب�أنهم قالوا مبا ورد بالبخاري « كتاب املناقب باب ما عالمات
النبوة يف الإ�سالم »  . .من زعمهم ب�أن ر�سول الله فيما رواه عن زينب بنت جح�ش �أن
النبي �صلى الله عليه و�سلم دخل عليها فزع ًا يقول  :ال �إله �إال الله ويل للعرب من �شر قد
اقرتب فتح اليوم من ردم ي�أجوج وم�أجوج مثل هذا وحلق ب�إ�صبعه وبالتي تليها فقالت
زينب  :فقلت  :يا ر�سول الله �أنهلك وفينا ال�صاحلون ..؟؟!! ..قال  :نعم �إذا كرث اخلبث .
وهذا احلديث خمالف ملا جاء بكتاب الله من �أنه ال ميكن نقب جدار ي�أجوج وم�أجوج
ا�س َت َطاعُوا َل ُه َن ْقب ًا ﴾ ( الكهف)97
ا�س َطاعُوا �أَن َي ْظ َه ُرو ُه َو َما ْ
وذلك من قوله تعاىلَ ﴿ :ف َما ْ
وجدار ي�أجوج وم�أجوج ال ينق�ض �إال ب�أن يدكه الله وال يتم نقبه �أبد ًا لقوله �سبحانه :
﴿ َقا َل َه َذا َرح َمة ِمّن َّر ِب ّۖي َف ِ�إ َذا َج�آ َء وَع ُد َر ِبّي َج َع َل ُه َد َّك�آ َۖء َو َك َان وَع ُد َر ِبّي َح ّقا ﴾ ( الكهف . ) 98
والقائمـة طــويلة وال�ضـالل كــبري  ،والإ�صـرار علـيه �أكـرب وال حول وال قوة �إال بالله .
ومن باليا االنحراف الفقهي عن كتاب الله ما رواه البخاري كتاب اخلرافات الذي وجد
حظه يف عقول �ضامرة عن �سوية الإدراك  .بــباب رفع العلم وظهور اجلهل حــديث رق ــم
(  . . ) 80حدثنا عمران بن مي�سرة قال  :حدثنا عبد الوارث عن �أبي التياح عن �أن�س قال :
قال ر�سول الله ﷺ � :إن من �أ�شراط ال�ساعة �أن يُر َفع العلم ويثبت اجلهل وي�شرب اخلمر
ويظهر الزنا .
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وبباب ما قيل يف الزالزل احلديث رقم (  ) 989ال تقوم ال�ساعة حتى يقب�ض العلم ،
وتكرث الزالزل  ،ويتقارب الزمان  ،وتظهر الفنت  ،ويكرث الهرج وهو القتل للقتل حتى
يكرث فيكم املال فيفي�ض .
�إن ما ورد بالبخاري وم�سلم من عالمة رفع العلم وظهور اجلهل  ،ف�إنهم بتلك الأحاديث
املد�سو�سة على ر�سول الله يطمئنون النا�س  ،فمجرد وجود العلم يعني عدم قيام ال�ساعة
بغتة � ،سواء �أكان املق�صود العلم ال�شرعي �أو العلوم التجريبية  ،بل هم يعك�سون دالالت
�آيات كتاب الله كما �سنبني لكم  ،لهذا �أرى االعتماد على كتاب الله يف هذا ال�ش�أن �أف�ضل .
ف�إنك �إذ تقر�أ كتاب الله يذكر عك�س ما يذكره البخاري وم�سلم  ،فيذكر من �أ�شراط ال�ساعة
كرثة العلم و�سيطرة �أهل الأر�ض على الأر�ض  ،وهو الأمــر الذي جند �شواهده بادية هذه
الأيام على �أر�ض الــواقع  ،فيقــول تعاىل :
نا َم َث ُل ْ َ
﴿ �إِ َّ َ
ال�سمَاءِ َف ْ
ما َي�أْ ُك ُل
اخ َت َل َط ِب ِه َن َباتُ الأَ ْر ِ�ض ِ َّ
اليَاةِ ال ُّد ْن َيا َك َماء �أَن َزلْ َنا ُه ِمنَ َّ
ا�س َوالأَ ْن َعا ُم َح َّت َى ِ�إ َذا �أَ َخ َذ ِت الأَ ْر ُ
�ض ُز ْخ ُر َفهَا َوا َّز َّي َنتْ َو َظنَّ �أَهْ لُهَا �أَ َّن ُه ْم َقا ِد ُرونَ َع َل ْيهَا
ال َّن ُ
ات ِل َق ْو ٍم
�أَ َتاهَ ا �أَ ْم ُر َنا َل ْي ًال �أَ ْو َنهَار ًا َف َج َع ْل َناهَ ا َح ِ�صيد ًا َك�أَن َّ ْل َت ْغنَ ِبالأَ ْم ِ�س َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل الآ َي ِ
( يون�س ) 24
َي َت َف َّك ُرونَ ﴾
فهاهم قــادرون علــى الأر�ض  ،فهــل ق ــدروا علــى الأر�ض باجلهل ..؟؟!!..
وها هي الأر�ض قد �أخــذت زخ ــرفها وازينـ ــت  ،فهــل حـدث لهــا ذل ــك باجلهل ورفع
العلم كما يـ ـ َّدعــون ..؟؟!!� ..أم �أنكــم تريــدون من النا�س �أن تعيــ�ش يف غــفلــة وبــال حذر
ل ــذلك �أهي ــب بال ــدعاة التــمهل حيــن يغ ــرتف ــون م ــن البخاري وم�سلم وكتب ال�صحاح ،
حتى ال يخالفوا كالم الله ويظنوا �أنهم يقدمون للنا�س دينا �إ�سالمي ًا .
ونخل�ص ب�أن من �أ�شراط ال�ساعة كرثة العلم و�سيطرة �أهل الأر�ض على الأر�ض ولي�س
كرثة اجلهل  ،وال يقولن جمادل ب�أنه اجلهل بالعلم ال�شرعي  ،ف�إن ذلك جد ًال عقيم ًا لأن
املدونات العلمية والفقهية تتكاثر و�أ�صبح الفقه ميلأ الهواء عن طريق �شبكة املعلومات
الدولية (الإنرتنت)  ،وال ميكن �أن تكون العهود التي مل يكن النا�س تعلم فيها �شيئ ًا عن
القراءة والكتابة  ،وال التدوين  ،وال الطباعة وال و�سائل االت�صال ال ميكن �أن يكونوا �أكرث
علما ً منا لأن الله تعاىل قال :
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ي َل ُه ْم �أَ َّن ُه ْ َ
ال َف ِاق َو ِف �أَن ُف ِ�س ِه ْم َح َّتى َي َت َب َّ َ
ال ُّق �أَ َو َ ْل َي ْك ِف ِب َرب َِّك �أَ َّن ُه
ن ِيه ْم �آ َيا ِت َنا ِف ْ آ
﴿ َ�س ُ ِ
( ف�صلت)53
َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َ�ش ِهي ٌد ﴾
فنحن �أ�صحاب العلم املرتاكم �سواء �أكان علم ًا �شرعي ًا �أو غري لك فنحن الأعلم ومن
ي�أت بعدنا يكون �أعلم منا .
وهم يقولون ب�أنها �ستقوم يوم ُج ُمعة  ،وهذا يتنافى مع ال ُفجاءة التي يجب �أن تتم
بها الأمور  ،لأن معناها �أن تكون �أيام الأحد واالثنني والثالثاء والأربعاء �أمان من قيام
ال�ساعة  ،وهو الأمر املخالف لكتاب الله .
بل وقال بع�ضهم ب�أنها تقوم يف الفرتة بني �صالة الفجر و�شروق ال�شم�س و�أيدوا ذلك
ال�سنة النبوية املطهرة وقالوا عنها ( حديث �صحيح )  ،وكذبوا لأن
مبد�سو�سات على ُّ
علوم �أهل الزيغ الذين د�سوا تلك املرويات مل تكن لتدرك ب�أن بيننا وبني موا�ضع بالواليات
املتحدة غرب ًا ع�شر �ساعات يف التوقيت الزمني وبيننا وبني مواقع فى اليابان �شرق ًا �أي�ض ًا
ع�شر �ساعات وهو ما ي�ؤكد ف�ساد ما انتهوا �إليه .
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ال علم وال علماء للإ�سالم وامل�سلمني
كرثت بالآونة الأخرية ظاهرة حت ُّول امل�سلمني �إىل الإحلاد  ،ومنهم من ارتد �إىل ديانات
�سماوية �أخرى  ،وما ذلك �إال لعدم تنا�سب املنظومة الفكرية التي �أنتجت الفقه القدمي مع
عقول النا�س ب�أيامنا هذه  ،وقد يكون كالمي هذا عزفاً يف االجتاه امل�ضاد لكنها احلقيقة
و�س�أوافيكم بحيثياتها .
يجب العلم ب�أنه البد لإنتاج �أي علم نافع �أن يكون له �شروط حمددة وهو ما �أرى �أن
علوم الفقه والتف�سري وجمع احلديث النبوي بالعهود القدمية قد افتقرت �إليه  ،وعلى
�سبيل املثال ف�إين �س�أ�سرد لكم بع�ض ًا منها ع�سى �أن نلتقي على كلمة �سواء :
• •يجب �أن يكون هناك قواعد ًا �أخالقية ثابتة .
• • وانتقا ًء للنظم الإدراكية املتميزة .
• •و�إبداع ًا يرتكز على �أ�س�س ثابتة .
• • ومفاهيم متجان�سة حتى و�إن اختلفت .
وكل ذلك مفقود يف النظم الفكرية لعلوم التدين القدمية يف الإ�سالم .
�أوال  :فقدان الفقه القدمي لقواعد الأخالق .

فتجد مث ًال �أن علم التف�سري ال يرتكز على قواعد �أخالقية وال �إدراكية وال �أ�س�س ثابتة  ،بل
هو جمرد �سرد لأقوال من �سبقوا املف�سر  ،ف�ض ًال عن خراب القواعد الأخالقية يف التف�سري .
 . 1فعــلى �سبيل املثال جتدهم وقد فقدوا قواعــد الأخـالق وهـم يف�ســرون قــوله تعاىل :
ي�ض ِمن ِّن َ�سا ِئ ُك ْم ِ�إ ِن ا ْر َت ْب ُت ْم َف ِع َّد ُته َُّن َث َل َث ُة �أَ ْ�شه ٍُر و َّ
﴿ و َّ
َالل ِئي َ ْل
َالل ِئي َي ِئ ْ�سـ َـن ِم َن ْالَ ِح ِ
ي َِح ْ
ـ�ض َن َو ُ�أو َْل ُت َْ أ
ـال �أَ َجلُه ـ ُ َّن �أَن يَ�ض ـَع َْن َح ْم َله َُّن َومَن َي َّت ِق ال َّل َه ي َْجعَل َّل ُه ِم ْن �أَ ْم ِر ِه ي ُْ�سر ًا ﴾
ال ْح َم ِ
(الطالق ) 4

ف�أجازوا نكاح الطفلة ال�صغرية لأنهم ف�سروا تعبري (الالئي مل يح�ضن) الوارد بالآية
على �أنهن البنات الالئي مل يبلغن ا ُ
حللُم .
 . 2وفقدوا قواعد الأخالق حني ف�سروا قوله تعاىل :
اب ْ َ
ال َّن ِة الْ َي ْو َم ِف ُ�ش ُغ ٍل َف ِاكهُونَ ﴾
﴿ إ ِ�إنَّ �أَ ْ�ص َح َ
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فت�صوروا �أن �شغل �أهل اجلنة هو ( افت�ضا�ض الأبكار حتت الأ�شجار على �ضفاف
الأنهار مع �سماع الأوتار يف �ضيافة العزيز اجلبار )  ...بل وجتد  26تف�سري ًا تذكر
وتتناقل هذا الرتدي الأخالقي .
 . 3وحني يتم نقل الإ�سرائيليات فتمتلئ بها كتب التف�سري حتى يبدلوا قول الله
تعاىل  ،فجعلوا �أن حواء هي التي ع�صت و�أغوت �آدم رغم �أن خطاب �إبلي�س كان لآدم
وذكر الله ب�أن �آدم هو من ع�صى  ،فتدبر :
ـان َقا َل َيا �آ َد ُم هَ ْل َ�أ ُدلُّ َك َعـ ـ َلى َ�شج ـ َ َرةِ ْ ُ
﴿ َف َو ْ�سـ ـ َـو َ�س ِ �إ َل ْيـ ـ ِـه َّ
ال�ش ْي َطـ ـ ُ
ال ْلدِ َو ُم ْل ٍك َّل َي ْب َلى ﴾
( طه) 121
َ�صى �آ َد ُم َر َّب ُه َف َغ َوى ﴾
( طه ) 120؛ وتدبر قوله تعاىل َ ﴿ :وع َ
 . 4وحني يت�صورون �أن قوله تعاىل َ ﴿ :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ِ�إن َجاء ُك ْم َف ِ
ا�س ٌق ِب َن َب�أٍ
َف َت َب َّي ُنوا �أَن ُت ِ�صيبُوا َق ْوم ًا ِب َجهَا َل ٍة َف ُت ْ�ص ِب ُحوا َع َلى َما َف َع ْل ُت ْم َناد ِِم َ
( احلجرات ) 6
ني ﴾
تعني �أن الله يريد منا �أن نغتاب هذا ونطعن يف ذمة ذاك حتى ن�صل �إىل تزكية رجال دون
رجال  ...بينما يريد الله منا �أن نتثبت من اخلرب ومل يقل �أبداً �أن نتثبت من �أخالقيات املخرب .
لأن هــذا يعــني ب ـ�أن القر�آن متــناق�ض وق ــد نهــانا الله �أن نظن ال�سوء بالنا�س  ،ونهانا
عن الغيبة والنميمة لكنهم فعلوها لي�صلوا �إىل مفاهيمهم ال�ضحلة  ،واملختلفة عن مرامي
�آيات كتاب الله  ،بل وظنوا �أنهم �صنعوا ما ي�سمى بعلم الرجال ومل يهمهم �أن يكون ذلك على
�أنقا�ض وخمالفة تعاليم الله بتحرمي الظنون  ،والغيبة والنميمة  ،والتنابز بالألقاب .
 . 5وعن علوم احلديث النبوي فحدث وال حرج  ،فقد �أ�شاعوا عن النبي �أنه كان ُي َق َّبل
عائ�شة وهو �صائم  ،ومي�ص ل�سانها  ،و�أنه كان يطوف على ن�سائه جميع ًا يف ليلة واحدة
وب َغ�سل واحد  ،وكان يحتب�س عند زينب بنت جح�ش �أكرث مما يحتب�س عند الأخريات ،
و�أنه َّكان يرى املر�أة اجلميلة فتعجبه فيهرول �إىل �إحدى زوجاته فينال منها متخي ًال نكاح
املر�أة اجلميلة التى �أعجبته  ...الخ .
 ...و�أجاز م�سلم يف �صحيحه جواز الإغارة على الكفار دون �إنذار �سابق .
 . 6وتواترت كتب احلديث على جواز �إر�ضاع الكبري من ثدي املر�أة  ،و�أن ال�سيدة
عائ�شة كانت جتعل بنات �أختها يفعلن ذلك .
 . 7و�أن النبي �أمر رج ًال �أال يطلق زوجته التي ال ترد يد الم�س  ...و�أنه �صرح بالقبلة
وجعلها من املعفو عنه لكل �أمة حممد  . . .فأين املالعنة وأين الشهود األربعة  . .؟؟!!.
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� . 8أباح �سفيان الثوري وطء �أمة الغري « وللمر�أة �أن تبيح فرج �أمتها لزوجها ،
ولأخيها  ،ولأبيها  ،ولغريههم  ،و�أفتى املزنى وابن جرير الطربي ب�إباحة �إقرا�ض الإماء
اللواتى يجوز للمقرت�ض وطئهن .
 . 9و�أنه لي�س على الزوج نفقة عالج وال �أجر طبيب لزوجته املري�ضة .
 . 10ومنع املالكية واحلنابلة �إجبار الزوج �شراء كفن لزوجته املتوفاة ولو كانت
فقرية .
 . 11وقالت احلنفية بجواز منع الزوج زوجته من �إر�ضاع وليدها من زواج �سابق .
وكما قالت ال�شافعية بجواز �أن يتزوج املرء ابنته من الزنا وتتزوج املر�أة من ابنها من
الزنا  ...وراجع يف ذلك الفقه على املذاهب الأربعة .
وهل فقه الفتوحات امل�سماة بالإ�سالمية ووطء ن�ساء البالد املفتوحة وقتل الرجال
�أو ا�سرتقاقهم �أو �إجبارهم على دفع اجلزية �أو ي�سلموا  ،وا�سرتقاق �أوالدهم وبيعهم
ب�أ�سواق النخا�سة �إال �صورة �أخالقية قميئة وقبيحة لقرا�صنة با�سم ن�شر الإ�سالم ..؟؟!!..
وهل طلب الله منا الهجوم على �إ�سبانيا وغريها  ،وهل يجوز �أن ن�صنع مذابح للأرمن
با�سم الإ�سالم ..؟؟!!..
وخط البخاري كتابه الآثم ف�أورد فيه باب ًا ا�سمه (احليلة يف النكاح) فهل ير�ضيكم �أن
يحتال �أحد على بناتكم يف حال الزواج  ،ثم ينتهي البخاري �إىل �أن يكون الزواج باحليلة
واملكر واخلداع والتزوير زواج ًا �صحيح ًا � ،أيكون ا�ستحالل الفروج باحليلة واخلديعة
هذا هو �سلفنا وذلك هو تراثنا  ،و�أين التقوى �إن كانت احليلة يف �إن�شاء النكاح تنتج
نكاح ًا �صحيح ًا ..؟؟!!..
و�س�أكتفي بتلك الأمثلة عن فقدان القواعد الأخالقية يف تف�سري القر�آن بينما يريد الله
منا �أن نتبع �صاحب اخللق العظيم �صلوات ربي عليه .
فهل هناك �أي �أخالقيات يف علم احلديث ..؟؟!!..

ولن �أنتهي من �سرد مدى فقدان قواعد الأخالق بكل علوم التدين القدمية التي
ي�شمخون بها  ،وهذا ف�ض ًال عن فقدان كل الفقه القدمي  ،وعلوم التف�سري واحلديث لأي
نظم �إدراكية �أو قواعد ثابتة  . . .لذلك جتد �أن فقهاء ع�صر التدوين قاموا بتجميع كل تلك
الهرتلة على اختالفاتها  ،وانعدام قواعدها  ،وقالوا �شعارهم العجيب (اختالفهم رحمة ) .
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ثانيا  :فقدان الفقه القدمي لقواعد قومي الإدراك .

فعن فقدان الفقه القدمي لقواعد الإدراك فحدّث وال حرج  ،و�س�أ�ستعر�ض مع القارئ
بع�ض ًا منها علم ًا ب�أن جميع ما �س�أ�سردة �سي�أت دليله وم�صدره  ،ومراجعه بهذا الكتاب
وهى مدونة بكتب املذاهب الأربعة .
فهل يكون فقه �إمكانية ا�ستمرار حمل الن�ساء لأربع �سنوات �إال �صورة من �صــور ف�ســاد
الإدراك ..؟؟!! ، ..بل �إن و�ضــع الف ـقـهاء والأئـمة قـواعد لهـذا الأمر  ،واعتمــادها حيث
اتفقوا على �أن حمل املر�أة ميكن ا�ستمراره لأربع �سنوات  ،وخالفهم �أبو حنيفة فقال �سنتني
وخالفهم مالك فقال �أقو ً
اال عديدة انتهى فيها �إىل �أنه ال حد لأق�صى مدة حلمل املر�أة ( �أي تلد
وقتما تريد وت�سمي مولودها با�سم زوجها �أو �أرملها �أو مطلقها ولو بعد ع�شر �سنوات ) .
وهل يكون اختالفهم يف قرءانية �آية ( ب�سم الله الرحمن الرحيم ) �ضمن �سورة
الفاحتة �أتكون �أو ال تكون من القر�آن � ،إال �صورة من �صور �سوء الإدراك ..؟؟!! ..ثم هم
ال ي�ستحوا �أن يقولوا ب�أن خالفهم يف الفروع . .
وفقههم العجيب يف �إمكانية قتل النا�س بدون �إذن احلاكم ثم �أكل جثثهم دون طبخ عند
اال�ضطرار �إال �صورة من �صور املجون وانعدام قومي الإدراك بل وجوده مبناهج االزهر
ال�شريف حتى اليوم .
وما يعتمدونه من فقه �أبو حنيفة مبناهج الأزهر حتى اليوم من قتل الأ�سرى من
الرجال �إن عجزوا عن امل�سري  ،وو�ضع الن�ساء والأطفال الأ�سرى يف �أر�ض م�ضيعة حتى
ميوتوا جوع ًا وعط�ش ًا .
وما �سماحهم مب�ضاجعة الوداع �إال �إحدى �صور انهيارهم الإدراكي والأخالقي  ،فهم
الذين ي�ص ّرحون للزوج مبجامعة زوجته املتوفاة لوداعها � (...أبو حنيفة والبلقيني
وغريهما ) فهل ه�ؤالء ميلكون �شروى نقري من العقل �أو الأخالق ..؟؟!!..
وتقتل اجلماعة بالواحد ويقتل الواحد باجلماعة اكتفا ًء  ،يعني لو �سبعة قتلوا �أحد
الرجال يتم قتل ال�سبعة � ،أر�أيتم حكمة فقهاء ال�سلف ...
وال ق�صا�ص يف التخنيق والتغريق  ( ،يعني �إن قام �أحد بتعمد �إغراقك يف النيل �أو
خنقك فكتم �أنفا�سك ) فال حق لورثتك يف الق�صا�ص ...
ال يُ�س�أَل من اقت�ص لنف�سه يف جرح فمات اجلاين من النزف فال يُ�س�أَل عن موته  ،فهل
من التقوى ترك الرجل املقطوع ينزف حتى ميوت ..؟؟!! ، ..ثم ينتهي ال�سادة الأئمة ب�أنه
ال �شيء على القاطع لأنه كان يقت�ص لنف�سه ..؟؟!!..
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كل ما �سبق وغريه �آلآف املو�ضوعات تبني مدى االنحطاط الإدراكي لل�سلف الذين ال
�أعيب عليهم فقد �أف�ضوا �إىل ما قدموا من عمل  ،وال نعرف ظروفهم وال ملكاتهم الإدراكية
التي �أنتجت هذا الهراء .
لكن ال ي�صح �أن نقول ب�أن فكر ه�ؤالء �أو فكرنا نحن �أنه �شريعة الله  ،بل ون�ست�صرخ
الأمة مطالبني بتطبيق ال�شريعة فما �أراها �إال �شريعة العته ولي�ست �شريعة الله  ،و�أنه كان
على الفقهاء منذ �أكرث من �ألف �سنة �أن ي�ستفيقوا  ...لكن يبدوا �أنه ال �أمل يف �أن ينتبهوا
�إىل فداحة جرمهم فى حق ال�شريعة .
وراجع فى ذلك كله املراجع الآتية :
1.1االختيار لتعليل املختار على الفقه احلنفى .
2.2االقناع فى حل الفاظ �أبى �شجاع على الفقه ال�شافعى .
3.3ال�شرح ال�صغري على الفقه املالكى .
4.4الرو�ض املربع فى �شرح زاد امل�ستقنع على الفقه احلنبلى .
ثالثا :عدم ارتكاز علم الأقدمني على �أ�س�س ثابتة وال منهجية وا�ضحة

اختلف الفقهاء القدامى بكل م�س�ألة فقهية تقريب ًا  ،وقام من بعدهم بتجميع تلك
االختالفات و�أطلق عليها لقب �أنه ( علم )  ،وك�أن العلوم عندهم هي ما يختلف فيه الفقهاء
ال ما يجمعوا عليه  ،بل ومن كرثة ذلك االختالف وحتى يقوموا بتربيره قالوا ب�أن
اختالفهم رحمة لي�ست�سيغ النا�س ذلك ال�سعار يف االختالف .
وزعموا ب�أنهم اختلفوا يف الفروع  ،بينما الواقع املزري �أنهم اختلفوا يف الأ�صول ،
بل لقد اختلفوا اعتبار ًا من ( ب�سم الله الرحمن الرحيم ) ب�أول �سورة الفاحتة  ،فهناك من
اعتربها من القر�آن  ،وهناك من يرى ب�أنها لي�ست من القر�آن  ،ثم بعد ذلك جند املربرين
يزعمون ب�أن اخلالف يف الفروع  .. .وهذا البند مذكور تف�صي ًال بهذا الكتاب حتت عنوان
(اختالفهم نقمة ولي�س به �أية رحمة) .
واحلقيقة التي يجب �أن تربز �أنه يجب حماكمة جميع الفقهاء الذين ا�ست�ساغوا هذا
الإرث الكئيب  ،واعتربوا ذلك العته وتلك الفو�ضى الفكرية علوم ًا  ،وقاموا بتدري�سها يف
مناهج  ،ولوثوا بها �أدمغة الأمة عن طريق خطب رنانة ومنابر ميتلكون نا�صيتها .
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ال�س َّنة
الفرق بني ثبوت القر�آن  . . .وثبوت ُ
ال�س َّنة
ونقل القر�آن  . . .ونقل ُ
كثري ممن يدافعون عن املنهج ال�سلفي ي�س�ألون �أ�سئلة تدل على �ضعف الكيان الفكري ،
ال�س َّنة النبوية
فهم يعتربون ب�أن ال�صحابة هم من نقلوا لنا القر�آن وهم �أي�ض ًا من نقل لنا ُ
ال�س َّنة .
القولية  ،ويبنون على ذلك ت�سا�ؤل وهو ملاذا ن�صدق القر�آن وال ن�صدق ُ
وهــم يتع ــامون عــن �أن النــبي ﷺ ك ــان ي�أمــر بكتابة القر�آن وينهى عن كتابة
ال�س َّنة دين ًا ما �أهمل النبي واخللفاء جمعها  ،وهذا فارق �ضخم يف
الأحاديث  ،فلو كانت ُ
�أ�سلوب و�صول هذه الن�صو�ص وتلك .
وهم ال يدركون ب�أن اخللفاء الرا�شدين �أعادوا تدوين القر�آن وجتميعه  ،ومل يدونوا
ال�س َّنة ومل يجمعونها .
ُ
وهم ال يدركون ب�أنه قد انت�شر الكذب على ر�سول الله �إبان حياته  ،وبعد وفاته مما
ال�س َّنة ومل يت�أثر به القر�آن .
ت�أثرت به ُ
ال�س َّنة جاء و�سط زخم �سيا�سي �إبان فرقة امل�سلمني واقتتالهم
وهم ال يدركون ب�أن جمع ُ
بال�س َّنة مرويات لهذا لأنه �أموي وال جتد لهذا لأنه
مما ت�أثرت به تلك املدونات  .لذلك جتد ُ
كان مع علي بن �أبي طالب .
ال�س َّنة .
وهم ال ينتبهون ب�أن الله تعهد بحفظ القر�آن ومل يتعهد بحفظ ُ
وهــم ال يدركون ب�أن القر�آن يحمل دالئل �صدقه  ،وبراهني ثبوته يف كل ع�صر  ،بينما
ال�س َّنة دالئل كذبها يف متونها املد�سو�سة عليها .
حتمل ُ
ال�س َّنة من �أ�ساتذتها  ،فبينما يعتمد
وهم ال يريدون �أن يفكروا يف الت�شكيك احلادث على ُ
هذا املحدث ذاك احلديث ف�إن الآخر ال يعتمده  ،لهذا كرثت كتب ال�صحاح رغم معا�صرة
�أكرث املحدثني لبع�ضهم البع�ض .
و�أ�ضرب لذلك املثل بواقعة « رجم الغامدية » كيف يكون حديث ًا يرويه واحد من ال�صحابة
بينما املفرت�ض �أن رجمها �شاهده طائفة من امل�ؤمنني  ...فهل يوجد بالقر�آن هذا التفاوت .
وهم يت�صورون ب�أن ال�سُ َّنة القولية �صاحلة لكل زمان ومكان كالقر�آن  ،بينما احلقيقة ان
�أغلبها �صالح ملن قيلت له فقط  ،ولي�س �أدل على ذلك من حديث (ت�سعة �أع�شار الرزق يف التجارة)
فما بالنا بال�صناعة والزراعة والبحث العلمي ..؟؟!!..
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فمن براهني �أن القر�آن يحمل يف طياته دالئل �صدقه على مر الع�صور جتد ما يلي :

فمن كان يعلم �أيام �أوائل القرن ال�سابع امليالدي حني نزل القر�آن �أن هناك ما ي�سمى حبوب
اللقاح حتملها الرياح لتلقيح الأ�شجار لتنبت الثمار . .؟؟!!..
ال�سـ ـمَاءِ َما ًء َف�أَ ْ�س َق ْي َنا ُك ُمو ُه َو َما �أَن ُت ْم َل ُه
﴿ َو�أَ ْر َ�س ْل َنا ال ِّر َي َ
اح َل ـ َـوا ِقـ َـح َف َ�أن َزلْ َنا مـِ ــنَ َّ
ِب َخ ِاز ِن َ
( احلجر ) 22
ني ﴾
ومــن ك ــان يعــلم بالقرن ال�سابع امليالدي مراحل تطور اجلنني يف رحم املر�أة . .؟؟!!..
﴿ ُث َّم َخ َل ْق َنا ال ُّن ْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْق َنا الْ َع َل َق َة ُم ْ�ض َغ ًة َف َخ َل ْق َنا ْالُ ْ�ض َغ َة ِع َظام ًا َف َك َ�س ْو َنا الْ ِع َظا َم
لم ًا ُث َّم �أَ َ
ن�ش�أْ َنا ُه َخ ْلق ًا � َآخ َر َف َت َبا َر َك ال َّل ُه �أَ ْح َ�س ُن ْ َ
َْ
الا ِل ِق َ
( امل�ؤمنون ) 14
ني ﴾
ومن كان يعلم بثبات الدورة الفلكية لنعلم منها عدد ال�سنني واحل�ساب ..؟؟!!..
ومــن كان يعلم ب�أوائل القرن ال�سابع امليالدي ب�أن قاع البحر م�سجور الآن . .؟؟!!..
لقوله تعايل  ﴿ :والبحر امل�سجور ﴾ .
ومن منهم كان يعلم ب�أن احلديد لي�س من �أدمي الأر�ض بل مت �إنزاله بعد ذلك عليها ..؟؟..
﴿ َ ...و�أَن َزلْ َنا ْ َ
ن�ص ُر ُه َو ُر ُ�س َل ُه
ا�س َو ِل َي ْع َل َم ال َّل ُه َمن َي ُ
الدِ ي َد ِف ِيه َب�أْ ٌ�س َ�شدِ ي ٌد َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ
( احلديد ) 25
ِبالْ َغ ْي ِب ِ�إنَّ ال َّل َه َق ِويٌّ ع َِزي ٌز ﴾
ومن كان يعلم ب�أن ال�ضغط اجلوي يختلف باختالف االرتفاعات . .؟؟!!..
وذلك من قوله �سبحانه َ ﴿ :ف َمن ي ُِر ِد ال ّل ُه �أَن َيهْدِ َي ُه َي ْ�ش َر ْح َ�ص ْد َر ُه ِللإِ ْ�س َال ِم َو َمن ي ُِر ْد
�أَن ي ُِ�ض َّل ُه َي ْج َع ْل َ�ص ْد َر ُه َ�ض ِّيق ًا َح َرج ًا َك�أَ َّ َ
ال�س َماء َك َذ ِل َك َي ْج َع ُل ال ّل ُه ال ِّر ْج َ�س َع َلى
نا َي َّ�ص َّع ُد ِف َّ
( الأنعام ) 125
ا َّلذِ ينَ َال ُي�ؤْ ِم ُنونَ ﴾
ومن كان يعلم ب�أن اجلبال لها �أعماق بالأر�ض كالأوتاد ( واجلبال �أوتاد ًا ) . .؟؟!!..
ومن كان يعلم الفرق بني النور وال�ضوء فذكر الله �أن لل�شم�س �ضياءاً وللقمر نور ًا  ،وبعد
ذلك ب�ألف �سنة اكت�شف العلماء ب�أن ال�ضوء يكون مع حرارة ومن م�صدر �أ�صلي كال�شم�س � ،أما
النور فيكون انعكا�س لل�ضوء كنور القمر .
﴿ه َو ا َّلذِ ي َج َع َل َّ
ُ
ال�س ِن َ
ني
ال�ش ْم َ�س ِ�ض َياء َوالْ َق َم َر ُنور ًا َو َق َّد َر ُه َم َن ِاز َل ِل َت ْع َل ُمو ْا َع َد َد ِّ
اب َما َخ َل َق ال ّل ُه َذ ِل َك ِ�إ َّال ِب ْ َ
( يون�س ) 5
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ ﴾
ال ِّق ُي َف ِّ�ص ُل الآ َي ِ
َو ْ ِ
ال َ�س َ
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ومن كان يعلم �أن الأر�ض كالبي�ضة ت�سبح يف الفراغ .؟؟!! ( ..والأر�ض بعد ذلك دحاها ) .
ومن كان يعلم من ال�سابقني كــل مــا �سبق �إال بفــ�ضل اللــه علــينا . .؟؟!! ..وهـو القائـل :
ي َلهُم �أَ َّن ُه �ٱ َ
ن ِيهم َءا َي ِت َنا ِف �ٱلأ َف ِاق َو ِف �أَن ُف ِ�س ِهم َح َّتى َي َت َب َّ َ
حل ُّق ﴾ .
﴿ َ�س ُ ِ
لذلك فالقر�آن يحمل دالئل �صدقه على مر الع�صور وال يعلمها �إال العاملني  ،ولذلك �أمرنا
ال�س َّنة .
الله بالقراءة فيه  ...فهل �أمرنا الله بقراءة ُ
�أما ال�سُ َّنة القولية فتحمل دالئل هدمها يف ذاتها مبا حتمله من د�سائ�س لي�ست منها  ،واختالف
جامعوها من املحدثني الكبار بني بع�ضهم البع�ض حتى �أن�ش�أ كل منهم لنف�سه �صحيح ًا لنف�سه ،
لذلك ال يحق لأحد �أن يقارن طريقة نقل ال�سُ َّنة وحفظها بطريقة نقل القر�آن �إلينا وحفظه .
بـل إن السـنة حتـمل هـــدم ًا لقــواعد االخـــالق وهو ما نــالحظه فــى مــروياتها عن
الرسول االكرم .
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ال�س َّنة
بني الرحمن رب القر�آن وغلظة �أرباب ُ
بال�س َّنة ينتظر
تعجب �إن ذكرت لك ب�أن ربنا بالقر�آن رحيم وودود وغفور  ،بينما ربنا ُ
لك ال�سقطة ليعاقبك عليها  ،تلكم هي احلقيقة وهيا لن�ستعر�ض بع�ض الأدلة :
• •�إذا قلت ل�صاحبك والإمام يخطب (�صه) فقد لغوت ومن لغى فال جمعة له  ،ومن م�س
ال�س َّنة � . .أما بالقر�آن فيقول تعاىل :
احل�صى فقد لغى  ...تلكم هي ُ
﴿ ِ�إن َ ْ
ت َت ِنبُو ْا َك َب آ� ِئ َر َما ُت ْن َه ْو َن َع ْن ُه ُن َك ِّف ْر عَن ُك ْم َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم َو ُند ِْخ ْل ُكم ُّمد َْخ ًال َك ِرمي ًا ﴾
(الن�ساء  . ) 31وطبع ًا �آيات �أخرى كثرية تدل على رحمته �سبحانه بعباده بالدنيا والآخرة .
ال�س َّنة بقتل املرتد  ،ويقول الله تعاىل :
• •تقول ُ
ميا ِن ِه ْم و ََ�ش ِهدُو ْا �أَ َّن ال َّر ُ�سو َل َح ٌّق و ََجاء ُه ُم الْ َب ِّي َناتُ
﴿ َك ْي َف َيهْدِ ي ال ّل ُه َق ْوم ًا َك َف ُرو ْا َب ْع َد ِ�إ َ
وَال ّل ُه َال َيهْدِ ي الْ َق ْو َم َّ
الظالِ ِ َ
ا�س
ني � - 86-أُ ْو َلـ ِئ َك َج َز�آ�ؤُ ُه ْم �أَ َّن َع َل ْي ِه ْم َل ْع َن َة ال ّل ِه و َْالَلآ ِئ َك ِة وَال َّن ِ
اب َو َال ُه ْم ي َ
ُنظ ُر َ
ون �ِ - 88-إ َّال ا َّلذِ َ
ني َ - 87-خالِدِ َ
�أَ ْج َم ِع َ
ين َتابُو ْا ِمن
ين ِفيهَا َال ي َُخ َّف ُف َع ْن ُه ُم الْ َع َذ ُ
َبعْدِ َذ ِل َك َو�أَ ْ�ص َلحُ و ْا َف ِ�إ َّن الله َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾ مبا يعني �أنه ال حكم بقتله يف احلياة بل ننتظر
توبته فلعله يثوب �إىل ر�شده .
ال�س َّنة برجم الزناة املح�صنني  ،وما هنالك رجم بالقر�آن �إطالقا بل هو
• •وتقول ُ
اجللد للمح�صنني وغري املح�صنني .
ال�س َّنة ببرت يد ال�سارق وح�سمها يف الزيت املغلي �أو النار  ،بينما �آية
• •وتقول ُ
(وال�سارق وال�سارقة فاقطعوا �أيديهما  ) ...ال تتناول �أي برت وال حتى جرح ...
وقد بينا ذلك قبال ملن �أراد �أن يعود للأمر .
ال�س َّنة بعــذاب الــقرب  ،بينما يقول الله ب�أن احل�سنات يذهنب ال�سيئات ،
• •وتقــول ُ
ويتم هذا �أو ًال ب�أول لأن فعل ( يذهنب ) هــو فع ــل م�ض ــارع  ،مبا يعني ب�أنك �إما
�أن متوت نظيف ًا وخالي ًا من الذنوب �أو تكون مذنب ًا ت�ستحق اخللود بالنار لأنه ال
ح�سنات لك  ،والله تعاىل يقول :
نا ُي�ؤَ ِ ّخ ُر ُهم ِل َيوم َت َ
لظ�ٱلِ ُونَ ِ�إ َّ َ
ب �ٱل َّل َه َغ�ٱ ِف ًل َع َّما َيع َم ُل �ٱ َّ
﴿ َو َل َت َ�س َ َّ
�ص ِف ِيه �ٱلأَب� َص�ٱ ُر﴾
�شخ ُ
ال�س َّنة بتكذيب ذلك ؛ فهل ي�ؤخر الله �إبلي�س ليوم
فها هو ي�ؤخرهم ليوم القيامة بينما تقوم ُ
القيامة بينما يعذبنا نحن عذاب ًا معج ًال و�آخر م�ؤج ًال ...
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ال�س َّنة بكل فخر ب�أن �سيدنا �أبا بكر قال (ال �آمن مكر الله ولو �إحدى قدماي
• • ويقول �أهل ُ
باجلنة)  ،فهل ينتظر الله منك �سقطة ليغدر بك ويطي�ش بكل جهادك و�أعمالك � ،أتكون
هذه فكرة �سيدنا �أبو بكر عن الله ..؟؟!! ..بالطبع ال  ،فالله تعاىل يقول :
ي َف َلن ُي ْك َف ُر ْو ُه َوال ّل ُه َع ِلي ٌم ِب ْالُ َّت ِق َ
ني ﴾
﴿ َو َما َي ْف َعلُو ْا ِمنْ َخ ْ ٍ
﴿ َّما َي ْف َع ُل ال ّل ُه ِب َع َذا ِب ُك ْم ِ�إن َ�ش َك ْر ُ ْ
ت َو�آمَن ُت ْم َو َك َان ال ّل ُه َ�ش ِاكر ًا َع ِليم ًا ﴾

( �آل عمران) 115
(الن�ساء ) 147

با
و�ألي�س توجههم خمالف لقوله تعاىل َ ﴿ :و ُو ِّف َيتْ ُك ُّل َن ْف ٍ�س َّما ع َِم َلتْ َو ُه َو �أَ ْع َل ُم ِ َ
َي ْف َعلُ َ
ون ﴾  ( ...الزمر ... )70والآيات كثرية تذكر ب�أن الله ال يظلم النا�س مثقال ذرة .
ويقولون ب�أن العبد امل�ؤمن بالله يعمل وقد تقبل �أعماله وقد ال تقبل  ،و�أن العبد �إن
�أهمل يف �صالته تلف ال�صالة كاخلرقة البالية وي�ضرب بها وجهه وتقول ال�صالة �ضيعك
ال�س َّنة فلماذا ن�صلى �إذ ًا
الله كما �ضيعتني  ،يعني ت�صلي وال�صالة تلعنك  ،فهذا هو فقه ُ
ونرجع �إىل الله مادام الله ال يتوب علينا ويقبلنا فى التاءبني ..؟؟!!..
و لقد نظرت يف كتاب الله فلم �أجد �أثر ًا لعدم القبول �إال مبوا�ضع حمددة على �سبيل
احل�صر  ،وال يجوز التو�سع فيها  ،فالله ال يقبل من الكافر ملئ الأر�ض ذهبا ليفتدي به
نف�سه (� 91آل عمران)  ،وال يقبل �شفاعة يف كافر ( 48البقرة)  ،وال يقبل دينا غري الإ�سالم (85
�آل عمران)  ،وال يقبل الله توبة املرتد الذي ازداد كفره بعد ارتداده (� 90آل عمران)  ،وال يقبل
يوم الق ــيامة �ش ــيئ ًا بد ًال م ــن العمل ال�ص ــالح ( 123البق ــرة) وال يتــقبل اللــه مــن املنافقني
( 53التوبة)  ...وبذات الوقت يقول لنا :
﴿ ِ�إنَّ ال ّل َه َال َي ْظ ِل ُم ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َو ِ�إن َت ُك َح َ�س َن ًة ي َُ�ض ِاع ْفهَا َو ُي ْ�ؤ ِت ِمن َّل ُد ْن ُه �أَ ْجر ًا ع َِظيم ًا ﴾
(الن�ساء ) 40؛ وليطمئن كل م�سلم فالله الرحيم يقبل منه َذ َّرات العمل ال�صالح  ،لأنه قال :
( الزلزلة ) 7
﴿ َف َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َخ ْي ًا َي َر ُه ﴾ .
م َ�ضر ًا َو َما ع َِم َلتْ ِمن
ي ُّ ْ
وي ـقــول تـعــالـ ــى َ ﴿ :ي ْو َم َ ِ
ت ُد ُك ُّل َن ْف ٍ�س َّما ع َِم َلتْ ِمنْ َخ ْ ٍ
ُ�س َو ٍء َت َو ُّد َل ْو �أَنَّ َب ْي َنهَا َو َب ْي َن ُه �أَ َمد ًا َب ِعيد ًا َوي َُح ِّذ ُر ُك ُم ال ّل ُه َن ْف َ�س ُه َوال ّل ُه َر ُ�ؤ ُ
وف ِبالْ ِع َبا ِد ﴾
( �آل عمران) 30

فكيف �سرتى َذ َّرة عملك ال�صالح حا�ضرة �أمامك �إذا مل يكن الله قد قبلها ..؟؟!! ..فالله
يقبل الأعمال ب�شهر رم�ضان وبغري رم�ضان  ،ويزداد قبوله بزيادة �إخال�ص العبد يف
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توجهه �إىل الله  ،وميكن �أن يزداد الأمر ب�شهر حمدد � ،أو مكان ُم َع َّي  ،لكن �شريطة
الإخال�ص امل�ستمر لله  ،فمناط القبول الأول هو التوجه لله ور�ضوانه ب�إخال�ص  ،فما
دمت ا�ستوفيت ذلك ال�شرط فال تت�شكك يف قبول الله لأعمالك .
• •ويقولون ب�أن الله ال ينظر �إىل ال�صف الأعوج بال�صالة  ،وما هذا �إال لفرط الغلظة
يف توجيه النا�س  ،بينما يقول تعاىل :
مي ٍان �أَ ْ َ
ل ْق َنا ِب ِه ْم ُذ ِّر َّي َت ُه ْم َو َما �أَ َل ْت َن ُ
اهم ِّمنْ َع َم ِل ِهم
﴿ َوا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا َوا َّت َب َع ْت ُه ْم ُذ ِّر َّي ُتهُم ِب ِ�إ َ
با َك َ�س َب َرهِ ٌ
( الطور ) 21
ني ﴾
ِّمن َ�ش ْي ٍء ُك ُّل ا ْم ِر ٍئ ِ َ
فكل �أمرئ مبا ك�سب رهني فالله ال ي�شيح بوجهه عنك لأنك متواجد ب�صف �أعوج  ،وكل
ال�صف ي�صلي لله ركوع ًا و�سجود ًا  ،فهل ي�شيح الله عنه بوجهه كما يفعل مع الكافرين ،
فكيف تكون هذه فكرتكم عن الرحمن الرحيم الودود الغفور �سبحانه . .
• •ويقــولــون ب�أننا �سنعذب عــن كـل خطيئة نرتكبها يف نار جهـنم  ،بينمـا يقـول تعاىل :
﴿ �إِ َّن �ٱ َ
حل َ�س َن�ٱ ِت يُذهِ َ
ئات﴾ فهل �ستمحو ح�سناتنا �سيئاتنا �أم �سنعذب بها ..؟؟!!،.
ل�س ِ ّي ِ
نب �ٱ َّ
هل القر�آن خط�أ �أم نحن الذين ال نفهم اللغة العربية ..؟؟!!.
• •ويقولون ب�أن ارتداء الذهب حرام و�أن النبي هو الذي حرم على الرجال ارتداء
الذهب واحلرير  ،بينما يقول تعاىل :
ات ِمنَ ال ِّر ْز ِق ُق ْل هِ ي ِل َّلذِ ينَ �آ َم ُنو ْا
﴿ ُق ْل َمنْ َح َّر َم ِزي َن َة ال ّل ِه ا َّل ِت َي َ�أ ْخ َر َج ِل ِع َبادِهِ َوالْ َّط ِّي َب ِ
ِف ْ َ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ ﴾ ( الأعراف. )32
اليَاةِ ال ُّد ْن َيا َخا ِل َ�ص ًة َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل الآ َي ِ
والله عاتب نبيه حني ح ّرم �أمر ًا على نف�سه فقال له َ ﴿ :يا َ�أ ُّيهَا ال َّن ِب ُّي ِ َل ُ َ
ت ِّر ُم َما َ�أ َح َّل ال َّل ُه
( التحرمي ) 1
اج َك َوال َّل ُه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾
َل َك َت ْب َت ِغي َم ْر َ�ضاتَ َ�أ ْز َو ِ
• •يا �أخ الإ�سالم ال يوجد �أحد يعار�ض كالم الله �إال الكافرين ...
• •لكن نحن نعار�ض مفهوم خمبول �ضد دالالت �آيات الله وكلماته  ...فالقطع يف
جرمية ال�سرقة ال تنقلب برت ًا  ...لأن مرويات قالت هذا .
• •واجللد يف الزنا ال ينقلب رجم ًا  ...لأن مرويات قالت هذا ...
-32-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

•
•
•
•

•وال�صراط امل�ستقيم هو منهاجك وطريقك ولي�س ج�سراً على جهنم  ...لأن مرويات
قالت هذا ...
•واجلزية تكون ملن ال ي�ؤمن بالله واليوم الآخر ويقاتل امل�سلمني وال تكون على
جميع �أهل الكتاب عاطل يف باطل  ...لأن مرويات قالت هذا .
•وال �إله �إال الله هي عماد الدين ولي�ست ال�صالة  ...لأن مرويات قالت هذا .
•واحل�سنات يذهنب ال�سيئات ولن نعاقب على كل خط�أ دون حموه  ...لأن مرويات
قالت هذا .

• •والق�صا�ص يف اجلروح والأع�ضاء على اليهود فقط  . .فال يجوز تطبيقها على
امل�سلمني ودليل كونها لليهود فقط قوله تعاىل :
ي َوالأَ َ
نف َوالأُ ُذنَ
﴿ َو َك َت ْب َنا َع َل ْي ِه ْم ِفيهَا �أَنَّ ال َّن ْف َ�س ِبال َّن ْف ِ�س َوالْ َع ْ َ
نف ِبالأَ ِ
ي ِبالْ َع ْ ِ
ال�س ِّن َو ْ ُ
ا�ص َف َمن َت َ�صد ََّق ِب ِه َف ُه َو َك َّفا َر ٌة َّل ُه َو َمن َّ ْل
وح ِق َ�ص ٌ
ال ُر َ
ال�سنَّ ِب ِّ
ِبالأُ ُذ ِن َو ِّ
با �أن َز َل ال ّل ُه َف�أُ ْو َلـ ِئ َك ُه ُم َّ
الظالِ ُونَ ﴾ ( املائدة  ... ) 45فال يجوز �أن نطبقها
َي ْح ُكم ِ َ

•
•
•
•

على امل�سلمني لأن مرويات قالت هذا ...
•وال يوجد وطء لأي �أمة بغري زواج فال يجوز �أن نطلق يد الرجال لوطء كل الإماء
لأن مرويات قالت هذا ...
•وال�ســاع ــة غ ــري القي ــامة فال يجوز �أن نت�صورهما �أمر ًا واحد ًا  ...لأن مرويات
قــالــت ه ــذا ...
•و�سيدنا �إبراهيم هو �إمام الأنبياء وهو من �سمانا امل�سلمني ونبينا حممد متبع له
فال يجوز �أن نعك�س لأن مرويات ذكرت هذا ...
•ويقول الإمام م�سلم يف �صحيحة ت�سمع وتطيع الأمري و�إن جلد ظهرك و�أخذ مالك
فا�سمع و�أطع  ،بينما يقول القر�آن ب�إمكانية منازعة الأمري والفي�صل يف ذلك �أن
نرد الأمر حلكم الله ور�سوله :
﴿ َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنو ْا �أَ ِطيعُو ْا ال ّل َه َو َ�أ ِطيعُو ْا ال َّر ُ�سو َل َو�أُ ْو ِل الأَ ْم ِر ِمن ُك ْم َف ِ�إن
ول �إِن ُكن ُت ْم ُت�ؤْ ِم ُنونَ ِبال ّل ِه َوالْ َي ْو ِم ال ِآخ ِر
َت َنا َز ْع ُت ْم ِف َ�ش ْي ٍء َف ُردُّو ُه �إِ َل ال ّل ِه َوال َّر ُ�س ِ
( الن�ساء ) 59
ي َو�أَ ْح َ�س ُن َت ْ�أ ِوي ًال ﴾
َذ ِل َك َخ ْ ٌ
-33-

نحــو ت ـنــوي ــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

وغري ذلك كثري لذلك وجب �أن نعرف �شريعة الله جيد ًا قبل املناداة بتطبيقها ويجب
تعميق العقيدة قبل تطبيق ال�شريعة .
�أكتب ذلك لأننا يجب علينا جميع ًا �أن ن�ؤمن ب�أن ر�سولنا مل يكن �أبد ًا يخالف ما تن َّزل
عليه من قرءان  ،و�أن كل تلك املرويات املخالفة للقرءان مل تكن �أبد ًا وحي ًا �سماوي ًا  ،فما
�أنزل الله وحي القر�آن وحفظه ثم �أنزل لل�سنة وحي ًا يخالف ما حفظه الله  ،بل هو �إبلي�س
ودين �إبلي�س الذي اتبعناه .
والو ْحدَ َة وم�سئولية امل�سلمني :
الدعوة ِ

�أما بخ�صو�ص الدعوة الإ�سالمية فيجب علينا التفرقة بني الدعوة �إىل الله  ،والأمر
باملعروف والنهي عن املنكر  ،وهو ما اختلط على الدعاة �أمره  ،فالدعوة هي التعريف
باملنهج ملن ال يعرف الإ�سالم � ،أما الأمر باملعروف والنهي عن املنكر فهو توجيه ال�سالكني
يف املنهج الإ�سالمي ليظلوا من�ضبطني عليه  ،مبا يعني �أن الدعوة تكون لغري امل�سلمني ،
�أما الأمر باملعروف والنهي عن املنكر فيكون للم�سلمني .
وامل�سلمون والهيئات الإ�سالمية مطالبون ب�أداء الواجب الدعوي  ،لذلك يقول تعاىل :
﴿و ِ�إ َّن ُه َلذِ ْك ٌر َّل َك َو ِل َق ْو ِم َك َو َ�س ْو َف ُت ْ�س َ�ألُونَ ﴾ (الزخرف )44:؛ لذلك �سوف ي�س�ألنا الله
َ
ملاذا مل نقم بن�شر دعوته �أو ن�ساعد على ن�شرها ..؟؟!! ، ..هل تظن ب�أنه يكفيك ما تقوم به
من ال�شعائر وال�صلوات ..؟؟!! ، ..وهل يت�ساوى العربي بغــريه من �أ�صــحاب اللــ�سان
الأعج ــمي فــي �ش ـ�أن امل�سئولية جتاه الإ�سالم ..؟؟!! ، ..بالطبع ال  ،لأن نزول القر�آن
عربيًا �أف�ضى �إىل م�سئولية العرب حمل ر�سالة الدعوة �إرث ًا عن نبيهم  ،و�سي�س�ألنا الله يوم
القيامة عن تلك الفري�ضة التي افرت�ضها علينا ونحن الهون عنها .
واللغة واجلن�سية العربية التي نحملها عليها م�سئوليات افرت�ضها الله على العرب  ،حيث
يقول تعاىل :
﴿ َو َك َذ ِل َك �أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َك ُق ْر�آن ًا َع َر ِب ّي ًا ِّل ُت ِنذ َر ُ�أ َّم الْ ُق َرى َو َم ْن َح ْو َلهَا َو ُت ِنذ َر َي ْو َم ْ َ
ال ْم ِع َل َر ْي َب
يق ِف ْ َ
ال َّن ِة َو َف ِر ٌ
ِفي ِه َف ِر ٌ
(ال�شورى)7:
ال�س ِع ِري﴾
يق ِف َّ
فالله  -تعاىل  -مل ينزل هذه الآية ل�سيدنا حممد خا�صة وانق�ضت مهمتها بوفاته ﷺ ،
لكنها �آية ما�ضية �إىل يوم القيامة  ،ف�إنذار النا�س بيوم احل�ساب وبرب الأرباب مهمة عربية
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خال�صة  ،و�سي�س�أل الله العرب عنها  ،و�أول امل�سئولني هم �سدنة الأزهر  ،ومن يدعون ب�أنهم
�أهل ال�صدارة فيه .
ُون ي ُْح ِب ْب ُك ُم ال ّل ُه
فالذين يت�شدقون بقوله تعاىل ُ ﴿ :ق ْل �إِن ُكن ُت ْم ُ ِ
ت ُّبونَ ال ّل َه َفا َّت ِبع ِ
َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َوال ّل ُه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾ (�آل عمران )31:؛ ويت�صورون ا ِّت َب ِاع ِه ﷺ فى
�إطالق حلية �أو تداوي باحلجامة  ،وغريه من طقو�سهم املعروفة  ،ف�أولئك مل يرتووا بري
القر�آن و�أهداف �آياته  ،فالله تعاىل جعل امل�سئولية الأوىل يف الإ�سالم هي الدعوة �إليه
ال�س َنة .
وتلكم هي حقيقة ُّ
درو�سا دينية يتقعر بها من
والدعوة �إىل الله لي�ست خطابة يف م�ساجد امل�سلمني وال
ً
يتقعر بامل�ساجد وبني امل�سلمني  ،فذلك ي�سمى بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،لكنها
جهاد لتعريف غري امل�سلمني بالدين احلق  ،و�إخراجهم من عبادة العباد �إىل عبادة رب
العباد  ،ف�إذا علمت ب�أن  %55من �سكان الكرة الأر�ضية ال يتبعون دين ًا �سماويًا  ،لعلمت
ق�صر امل�سلمون فى �أداء ما افرت�ضه الله عليهم  ،وملاذا �أهمل الله دعاءهم ..؟؟!! ، ..فقد
كم َّ
�أ�شاح الله عنا لإهمالنا املهمة التي و�ضعها على عاتقنا .
ولقد كان من ّ
املتعي على الأزهر كجامع وجامعة عريقة �أن يخطط ويُن ِّفذ لهذه الفري�ضة
ال�شرعية  ،بد ًال من الت�شاحن وال�شجار مع طوائف امل�سلمني  ،فهذا �صويف نذ ُّم ُه  ,وذاك
�شجعُه  ،بل لقد برزت مناهج
�شيعي ُن َح ّذر النا�س منه ونك ّفره  ،وهناك �سلفي مت�شنج ُن ِّ
ال�سلفية من بني عتمة الهدف اال�سرتاتيجي للدعوة  ،وكلها �سلوكيات من مل يتعرفوا على
حقيقة املهمة املوكولة لهم  ...نعم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب �إ�سالمي  ،لكنه
يف املرتبة الثانية بعد الدعوة �إىل الله .
وجتدين �أهيب بالأزهر وبكل �صاحب ب�صرية �أن يخطط للدعوة �إىل الله لتب�صري من
ال يدينون بدين الإ�سالم  ،فكان حريٌّ بالأزهر �أن يخطط لتدري�س ال�شريعة والعقيدة بكل
اللغات احلية للم�سلمني ولغري امل�سلمني  ،ويدفع بخريجيه من �أ�صحاب اللغات �إىل ربوع
الدنيا يُع ِّرفون النا�س بر�سالة �سيدنا حممد  ،وقد كانت للأزهر �أوقافه التي ُت ِّكنه من تلك
املهمة الأوىل يف الإ�سالم لكن دخل رجاله نفق ًا مظلم ًا يف ال�صراع مع طوائف امل�سلمني ،
وذ ّم من ال ينتهج بنهجهم بينما هم يح�سبون �أنهم بلغوا الكمال بذلك الت�شاحن الذي مل
يفرز يوما تقاربًا بني طوائف امل�سلمني  ،بل زادهم ت�شرذمًا و ُفرقة .
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كما �أنه من الأهمية مبكان َبذر ِبذرة امل�سئولية الفردية يف الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر داخل كيان الفرد امل�سلم  ،وتعريفه بفر�ضية ذلك  ،و�أنه لي�س فر�ض كفاية �إذا
قام به البع�ض �سقط عن الباقني  ،بل هو فر�ض عني على كل م�سلم وم�سلمة يف حدود ما
يعرف وملن يعرف من امل�سلمني  ،ف�إننا �إن بذرنا تلك البذرة ل�سارع النا�س لتعلم الدين
لأداء الفري�ضة  ،ولن ي�صبح العلم الديني وقتها حك ًرا على فئة بعينها  ،وهو الأمر الذي
�سي�صب يف م�صلحة امل�سلمني جميعًا  ،لأن تعلُّم الدين هو الب�صرية التي �أرادها الله لأهل
الإ�سالم الذين ي�شمخون ليكونوا الأتباع احلقيقيني ملحمد ﷺ  ،فكلما �أب�صرت �أكرث كلما
كنت من الفائزين �أكرث �إن دعوت مبا ُت ْب ِ�صر به من علم  ...كان هذا هو الأمر الأول .
الأمر الثاين الذي �أراه ا�سرتاتيجيًا هو وحدة ال�صف الإ�سالمي  ،فما �أجد جهد ًا يذكر
فال�شيعة هم ِّ
يف التقريب بني املذاهب الإ�سـالمية املتناحرة ِّ ،
ال�شيعة منذ �أكرث من �ألف �سنة ،
ال�س َنة  ،فمن الذي يقع عليه عبء الوحدة ..؟؟!! ، ..البد �أن يعلم الأزهر كجامع
وال�س َنة هم ُّ
ُّ
وجامعة ب�أنه امل�سئول الأول عن تنامي حالة االحتقان والرتا�شق املوجودة بني جناحي
ال�سـ َنة وال�شيعة � ،أما الن�صارى
الأمـة  ،فجناحا الأمة لي�سا امل�سلمني والن�صارى �إمنا هم ُّ
فهم ن�سيج الوطن  ،فماذا كان من نهج الأزهر لتوحيد ال�صف  ،وما نتائجه ..؟؟!!..
�إن حقيقة مفهوم الوحدة بني امل�سلمني ي�ؤرق �أعداء الإ�سالم  ،ومع غياب منهجية
التخطيط لدى الإخوة املتخ�ص�صني والر�ؤ�ساء لذلك جتدنا وقد ت�صاحلنا مع �إ�سرائيل ،
ومل نت�صالح مع �إيران  ،وا�صطنعنا ال�ضمادات املو�ضعية مع الأقباط  ،و�أهملنا ال�صف
الإ�سالمي  ،وما ذلك �إال لغياب املنهجية لدى املخططني الأزهريني �إن كان هناك خمططون
مع �أن ت�أليف القلوب فري�ضة �إ�سالمية  ،لذلك جتد الوطن والأمة دوم ًا على �صفيح �ساخن
وال�سبب غياب منهجية التخطيط لغياب الهدف .
وما ذكرته وغريه كالإعجاز العلمي والعددي �إمنا هو فرائ�ض افرت�ضها الله عز وجل ،
ما يجب على هيئاتنا العاملة يف دين الله �أن ت�أخذها برخاوة  ،فما �سقطت �سمعة الإ�سالم
يف ربوع الأر�ض �إال بعد �أن تركنا �أ�شباه (بن الدن) يقومون بتقدمي �إ�سالم املفخخات
واملتفجرات بدعوى جهاد مل ين�ضج �أهله ومل يعدوا له �أية ُعدّة .
و�أهل الأزهر هم �أهل العلم الديني لكنهم ذهلوا عن كيفية تفعيله ا�سرتاتيجي ًا يف ربوع
الدنيا  ،ومل يكن لهم تخطيط لن�شر الدعوة باللغات احلية  ،ومرت مئات ال�سنني بل �أكرث
من �ألف �سنة دون �أن ُن َع ّلم �أبناءنا لغات الدنيا  ،وكيفية الدعوة لله بتلك اللغات  ،لذلك
نهيب ب�أزهرنا الذي نفخر به �أن يكون �صاحب الريادة العملية لن�شر الدين ووحدة ال�صف
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ال�س َنة ترانا وقد فقدنا
وحتديث املناهج والتخطيط لوحدة الأمة  ،وبينما نقول ب�أننا �أهل ُّ
ال�س َّنة  ،ف�أول �سنة فعلها ر�سول الله هي دعوة غري امل�سلمني لي�سلمــوا  ،وذلك من
الر�شاد يف ُ
ري ٍة �أَ َناْ َو َم ِن ا َّت َب َع ِني َو ُ�س ْب َحانَ ال ّل ِه
قوله تعاىل ُ ﴿ :ق ْل هَ ـذِ هِ َ�س ِبي ِلي �أَ ْدعُو �إِ َل ال ّل ِه َع َلى َب ِ�ص َ
َو َما �أَ َناْ ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر ِك َ
(يو�سف)108:
ني ﴾
الــر�أي الآخــــر :

والر�أي الآخر ذلك العدو اللدود � ،إنه عدو اجلهل املركب  ،فال ميكن جلاهل �أن ي�سمع
ر�أي ًا غري ر�أيه  ،وال يري �صوابًا �إال �صوابه  ،لأن الر�أي الآخر معوّ ق للجهل ومدمر
للرنج�سية  ،فهو يحتاج �إعمال الفكر واملوازنة بني القولني  ،ذلك الدرب ال ــذي ال ينتــهجه
اجلاه ــل �أو امل�ستبد  ،فها هو فرعون يقول للملأ حوله طبق ًا لقوله تعاىل :
﴿ َما �أُ ِري ُك ْم �إِ َّل َما �أَ َرى َو َما �أَهْ دِ ي ُك ْم ِ�إ َّل َ�س ِبي َل ال َّر َ�شا ِد ﴾

( غافر ) 29

والرنج�سية والفرعونية �صنوان �أمام الر�أي الآخر  ،فالبد للر�أي الآخر �أن يقف ذلي ًال
علي �أعتاب اجلهالء وامل�ستبدين الذين �أعدوا دوم ًا العدة لقتل الر�أي الآخر بدعوي �أنه م ّ
ُعطل
مل�سرية اجلهالء يف دروب الظالم وقفار وهجري الفراغ الثقايف .
ولقد مت م�ؤخ ًرا �إن�شاء كتيبة �إعدام للر�أي الآخر  ،ذلك الآثم الغادر املُ ّ
عطل للنقو�ص
واملبدد للظالم  ،فاخلفافي�ش ال حتب النهار لأنه عامل غري عاملها ويتناق�ض مع ما �ألفت عليه
من دام�س الظلمات  ،لذلك فامل�س�ألة هي حياة �أو موت .
فهم مبنطقهم يدافعون عن اجلهل وعن الظلمات �ضد د�سائ�س الر�أي الآخر وم�ؤامراته
التي ُتف�سد علي اخلفافي�ش عاملها الذي ميوج باجلهل املظلم  ،لذلك وجدت تلك اخلفافي�ش
�أن الت�سلح باملا�ضي العريق والتمجيد �سالح ناجع يخر�س الأل�سنة  ،فما عاد هناك من
�أحياء من �أهل املا�ضي ي�ستطيعون قو ًال وال تنه�ض لهم �إرادة .
فها هــي �أه ــرامات منق ــرع  ،وتلــك ج ــثث العظ ــماء مــن �أجــدادنا  ،فــما حاج ــتنا
للحا�ضر ..؟؟!! ، ..بل وما حاجتنا �إىل الر�أي الآخر وعندنا العراقة الفرعونية  ،والنه�ضة
العربية  ،والفقه الديني القدمي  ،فحدّث وال حرج عن ال�سلف  ،فما من �أحد ميكنه �أن
يطعن يف �أجداده  ،وع�ش �أيها الر�أي الآخر ذلي ًال كئيبًا طاملا �أنك تبحث عن اجلديد ،
و ُته ِّذب القدمي  ،وترفع هامتك يف وجه تاريخ ال�سلف .
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والبد �أن تعلم �أن عزة هامتك يف الط�أط�أة  ،فذلكم التوا�ضع واخل�ضوع لفقه ال�سلف وتاريخ
ال�سلف  ،فال يغرنك نور الكهرباء الذي تعي�شه  ،فقد كان الأقدمون ي�ست�ضيئون بنور قلوبهم
يف ظلمات حياتهم  ،فهل بعد ذلك من اكتفاء ذاتي ..؟؟!!..
�أيها الر�أي الآخر كن حيث �أنت  ،وا�ستدر لعظمة الأجداد  ،وع�ش كما يحب �سدنة
ال�سلف �أن ي�ضعوك  ،فما من قول بعد قولهم  ،وال من ر�أي ي�سمو علي ر�أيهم  ،وعليك
برتتيل ترانيم ال�صباح وامل�ساء التي وجدناها قد نق�شت هناك علي اجلدران وعلي اجللود
وحلاء الأ�شجار فكم جت�شم ال�سلف لينق�شوا  ،فقد نق�شوا لتتوقف �أنت عن الكتابة  ،فل�ست
بحاجة لكتاب جديد وال فكر جديد  ،وهم قد حلنوا ق�صائد املديح والهجاء  ،لنحب ما
�أحبوا  ،ونكره ما كرهوا  ،فما نحن �إال الغثاء  ،وما هم �إال م�صابيح الهدى  ،فيا �أيها
الر�أي الآخر ما حاجتنا �إليك  ،وحياتنا ت�سري بغري �إبداعك وابتداعاتك  ،فكن حيث �أنت
وحيدًا ذلي ًال وليع�ش فرعون يف القل ــوب  ،وليــحيا ال�سلف يف العقول  ،فل�سنا بحاجة
لقلوب وال عقول  ،وال �آراء جديدة .
تلكــم هي كتيبة �إعدام التقدم  ،وهي كتيبة �إعدام �شخ�صية هذا القرن وكل قرن  ،بل
�إعدام الدين  ،و�إعدام االقت�صاد  ،و�إعدام كل �شيء  ،با�سم ال�سلفية وفكر ال�سلف  ،فمن
�أنت �أيها الر�أي الآخر ..؟؟!!..
ومن �أنت حتى تفكر  ،قف حيث �أنت  ،فنحن �أعداء احلوار .
وقد يده�ش البع�ض من ذلك املنحى  ،لذلك �س�أبرز له�ؤالء املنده�شني بع�ض عنا�صر
ذلك الإ�شراك الذي ننه�ض بالتدرب عليه  ،فنحيا حلمايته ونعمل جاهدين لنموت عليه ،
وبالطبع لن يقف الأمر عند هذا احلد  ،بل للفقهاء ردودهم التي ال تقل نكو�ص ًا عن احلق
لتكر�س ذلك الهبوط الفكري والفقهي  ،وترى �أ�شياعهم يرجمونك وي�شجعونهم  ،ال ل�شيء
�إال لأن اجلميع على دين هذا ( َما �أَلْ َف ْي َنا َع َل ْي ِه �آ َبا َء َنا)  ،واجلميع يعبدون دين الأ�سالف
مهما كان و�أيًا كان  ،وهم على �شريعة يزعمون �أنها ُ�سـنة حممد ﷺ التي تختلف بالكلية
عن �شريعة الله  ،بينما هم ينكرون ذلك االختالف  ،لذلك وحتى ال نعبد الله ب�شريعة غري
�شريعته ف�إنني �س�أقدم عمليًا (عرب هذا الكتاب) ً
بع�ضا من مواطن االختالف واخللل يف
عقائدنا ومناهجنا  ،وعلى من يتقعرون ومن ي�شجعون املتقعرين �أن يدلوا بتربيراتهم
ال�سقيمة التي ال تنطلي �إال على من فقدوا ر�شاد الإدراك و�سويته .
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م�صيبة الفقه على املذاهب الأربعة
من بني ما اب ُت ِلينا به ذلك اجلمود والتم�سك باجتهادات الأقدمني التي و�صلتنا من�سوبة
للأجالء من �أئمة الأمة  ،دون توثيق يُذكر  ،ومن خيبة الأمّة �أن يتم تدري�س ذلك لطلبة
املدار�س الثانوية الأزهرية فتتلوث به عقولهم وي�صريوا من قطاع الطرق واملتخلفني �إدراكيًا
وح�ضاريًا  ،والف�ضل يف ذلك يرجع �أي�ض ًا للفقه على املذاهب الأربعة  ،وطاملا الأمة ال تقر�أ
فالفقهاء يقودونها كالنعاج لتعظيم ذلك الفقه الذي تترب�أ من بع�ضه الكالب يف �أحرا�شها  ،مهما
حوى من جيد االجتهادات  ،لكن ما مت د�سه عليه يعترب بحق ف�ضيحة من كل جانب  ،بينما
ي�سميه البع�ض �أنه �شريعة .
وقد يقول قائل ما الداعي لفتـح تلك العورات الفقهية طاملا �أنها ببطون الكتب ال يدري
بها �أحد  ،والإجابة تكمن يف عنا�صر �أوجزها فيما يلي:
�− −أولهـا � :أن م�سئولية جيلنا �أن نوقف نزيف اخلرافة الفقهية وال نقبل من يريدون
لها اال�ستمرار بدعوى �أنها ببطون الكتب � ،أو بزعم تقدي�س فهم ال�سلف .
− −وثانيها � :أن تلك ال�سقطات هي �سالح يف يد �أعداء الإ�سالم للذم يف الإ�سالم
و�إبعاد غري امل�سلمني عنه  ،وتنفريهم منه ب�أيدينا  ،وبا�سم �أئمتنا  ،ومن مراجعنا
وما �صيحات الق�س /زكريا بطر�س منكم ببعيد  ،فهو ي�ستخدم �سقطات ُك ُتب الفقه
والتف�سري لل ّذم يف الإ�سالم و�صرف النا�س عنه .
− −وثالثها � :أن تدري�س ذلك ال َع َته الفقهي وتعظيمه والعمل به  -بدعوى الفقه �أو
ال�س َنة النبوية  -لأبنائنا يعوّ دهم عدم التفكر �أو التدبر ومينع الإبداع  ،مهما كان
ُّ
ال�شذوذ جليّا  ،ومهما كان خمالفا لل�سوية احل�ضارية وا ُ
خللُقية  ،بل مهما كان
خمالف ًا لن�صو�ص القر�آن  ،مع رمي النف�س بالنق�ص والتق�صري عن �إدراك الأهداف
ال�سامية التي ال يدركها �إال الأئمة واملتخ�ص�صون .
− −ورابعها � :ضرورة ال َّذود عن �سرية عظماء فقهاء الأمة  ،لأين ال �أ�صدق ب�أن هذا
ال َع َته الذي �سيده�ش القارئ ي�صدر عن �صفوة الأمة  ،هذا ف�ض ًال عن عدم وجود
قوالب جاهزة للفقـه ميكن ت�سميتها ب�أنها �شريعة  ،حتى ينادي البع�ض ب�ضرورة
تطبيقها .
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− −وخام�سها � :ضرورة العمل الدءوب على تطهري مراجعنا من كل زيف يف كل
ع�صر وتطويرها  ،فتلكم خم�سة �أهداف �أت�صورها جليلة  ،كما يت�صورها معي
�أ�صحاب ال�سوية الفكرية  ،والغيورون على دين الإ�سالم بحق ومو�ضوعية .
وقد يكون كتابي �صدمة للم�سلمني  ،و�سيقابله البع�ض بالتهجم بعد الوجوم  ،لكن ما
�أود الإ�شارة �إليه �أن هجومي �ضد الفكر ول�ست منوط ًا وال مهتما بالهجوم على الأموات من
الأئمة الأعالم  ،ف�إين �أرى ب�أن اخلط�أ يقع على �أجيال املتخ�ص�صني الذين حافظوا على تلك
الهالو�س الفقهية والفكرية التي يندى لها خج ًال جبني احليوان والإن�سان (على ال�سواء) .
وق�ضيتي مع املخالفـني يل فكرية ولي�ست فقهية  ،فالفكر والإدراك مرحلة البد �أن يكون
لها الوجود والأ�سبقية عند �أي فقيه  ،ف�إذا تخلفا عنه � ،أو تخ َّلف �أحدهما  ،ي�ستحيل �أن
خمالفي .
نقبل منه فقهًا  ،وهذا هو بيت الق�صيد مع
ِّ
وحتى ال يقولن قائل بالقول املمجوج (تخ�ص�ص) ف�أنا ال �أعتدي على تخ�ص�ص �أحـد  ،كما
�أنني لن �أكتف بامل�شاهدة  ،فل�ست ذلك الرجـل  ،لكن ديني ال يتخ�ص�ص فيه غريي �إال �إن كان
مفتيًا ممن ي�ستنبطون الأحكام  ،والدين لي�س احتكار ًا لفئة بعينها  ،والدين لي�س �صعبًا �أو
غري مفهوم ًا  ،لكن تعقيد الفقهـاء للأمر لي�س بحجة ولي�س بعلم الزم لدخول اجلنـة  ،لكني
�أتناول بديهيات فكرية يلمحها العقالء متو�سطو الإدراك � ،أما من يعملون ويغرتفون من
الرتاث بال عقـل ف�أ�س�أل الله �أن يرحـم الأمة منهم  ،وما �أ�صبح ه�ؤالء علماء �إال بابتعادنا نحن
عن حت�صيل العلم الديني والهداية فيه من كتاب الهداية وهو القر�آن الكرمي .
وقد كان من الواجب علينا  -ونحن الأمة املنوط بها الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
 �أن نقوم بذلك الواجب منذ مئات ال�سنني  ،لكنه القدر الذي اختارين لأبني العوار ،ويبقى واجب الت�صويب على امل�ؤ�س�سة التخ�ص�صية التي ال �أ�شك �أبد ًا يف وجود املخل�صني
والعلماء بها  ،لكن البد لكل ثورة من �شرارة فقد �أكون �أنا تلك ال�شرارة  ،واملخل�صون
من الأزهر هم �أهل الثورة الفقهية التي �ستعيد للإ�سالم وجهه امل�ضيء  ،وترتفع بجهدهم
هامات امل�سلمني مرة �أخرى  ،لنحقق الريادة احل�ضارية وا ُ
خللُقية والعلمية التي فاتتنا
بعد �أن كنا �أ�ساطينها ...
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و�س�أقوم ب�سرد بع�ض �سقطات الفقه القدمي �إجما ً
ال  ،ف�إليكم بع�ض النماذج :

 1ـ القر�آن لي�س ح ّمال �أوجه  :للفقه ــاء مق ــولة ومبـ ــد�أ يتخذون ــه وه ــو  ( :ال جتادلهم
بالقر�آن  ،ف�إنه حمّال �أوجه ُ ،
بال�س َـن)  ...فما احلقيقة الفقهية لتلك العبارة � ،أهي
وخ ْذ ُهم ُّ
�صواب �أم خط�أ ..؟؟!!..
نعلم جمي َعا �أن القر�آن هو امل�صدر الأول للإ�سالم عقيدة و�شريعة ومل يكن هناك معنى
ف�صل كل �شيء فيه تف�صي ًال � ،إال
لو�صف الله تعايل للقرءان ب�أنه نور وكتاب مبني  ،و�أنه َّ
�أنه كذلك فع ًال  ،فكيف يكون الكتاب املُبني هدى  ،وهو � ً
أي�ضا الفرقان والنور واملُ َف ّ�صل
ً
غام�ضا �أو قابـ ـ ًال لأن يــ�ضل �صاحبه �أو يغرب �إىل ال�ضالل بينما الكتاب كتاب هداية وقد
قال تعاىل :
﴿ َو َما ْ
يب ﴾
اخ َت َل ْف ُت ْم ِف ِيه ِمن َ�ش ْي ٍء َف ُح ْك ُم ُه ِ�إ َل ال َّل ِه َذ ِل ُك ُم ال َّل ُه َربِّي َع َل ْي ِه َت َو َّك ْلتُ َو ِ�إ َل ْي ِه �أُ ِن ُ
(ال�شورى)10:

وقد �أجمع امل�سلمون على �أن الرد �إىل الله يعني الرد �إىل كتابه  ،و�أن الرد �إىل الر�سول
بعد وفاته  ،يعني الرد �إىل �سنته  ،ف�إذا كان الكتاب ح ّمال �أوجه  -كما يقال  -فكيف �أمر
الله  -تعاىل  -برد املختلفني �إليه كما ورد ب�سورة ال�شورى ..؟؟!! ، ..وكيف يُعقل �أن يُرد
االختالف �إىل حكم ال يرفع االختالف  ،بل هو نف�سه ُمتلف فيه ..؟؟!!..
اح َد ًة َف َب َع َث ال ّل ُه ال َّن ِب ِّي َ
ني ُم َب ِّ�ش ِرينَ َومُنذِ ِرينَ َو�أَن َز َل
ا�س �أُ َّم ًة َو ِ
ويقول تعاىل َ ﴿ :كانَ ال َّن ُ
اب ِب ْ َ
اخ َت َل ُفو ْا ِف ِيه َو َما ْ
ا�س ِفي َما ْ
ال ِّق ِل َي ْح ُك َم َب ْ َ
اخ َت َل َف ِف ِيه ِ�إ َّال ا َّلذِ ينَ �أُو ُتو ُه
َم َع ُه ُم الْ ِك َت َ
ي ال َّن ِ
اخ َت َل ُفو ْا ِف ِيه ِمنَ ْ َ
ِمن َبعْدِ َما َجاء ْت ُه ُم الْ َب ِّي َناتُ َب ْغي ًا َب ْي َن ُه ْم َف َهدَى ال ّل ُه ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنو ْا لِ َا ْ
ال ِّق
(البقرة)213:
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم ﴾
ِب ِ�إ ْذ ِن ِه َوال ّل ُه َيهْدِ ي َمن َي َ�شا ُء ِ�إ َل ِ�ص َر ٍ
وقال تعاىل َ ْ :
اب َو َ ْل َي ْج َعل َّلـ ُه ِع َو َجا ﴾ .
﴿ال ْم ُد ِل َّل ِه ا َّلذِ ي �أَن َز َل َع َلى َعبْدِ هِ الْ ِك َت َ
ي ذِي ِع َو ٍج َّل َع َّل ُه ْم َي َّت ُقونَ ﴾ ؛ فهو كتاب غري ذي عوج ،
وقال تعاىل ُ ﴿ :ق ْر�آ ًنا َع َر ِب ًّيا َغ ْ َ
وهو كتاب ال جمال فيه لالختالف .
ثم قال الله � -سبحانه  -عن كتابه الكرمي �ِ ﴿ :إ َّن ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا ِب ِ ّ
الذ ْك ِر َلَّا َج ُ
اءه ْم َو ِ�إ َّن ُه
ي َي َد ْي ِه َو َل ِمنْ َخ ْل ِف ِه َت ِنزي ٌل ِ ّمنْ َح ِك ٍيم َح ِميدٍ ﴾ � .أي
َل ِك َت ٌ
اب ع َِزي ٌز َل َي�أْ ِت ِيه الْ َب ِاط ُل ِمن َب ْ ِ
ي�ستحيل �أن يكون حمـال �أوجـه  ،وهو الذى ال ي�أتيـه الباطل من بني يديـه وال من خلفه .
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اب َال َر ْي َب ِفي ِه ُهدًى ِّل ْل ُم َّت ِق َ
ني ﴾ (البقرة )2:؛ فه ــل نقوم بقلب
وحني يقول تعاىل َ ﴿ :ذ ِل َك الْ ِك َت ُ
املعـاين لتكون ب�أن من يعتمـد على كتاب الله ميكن �أن ي�ضل ..؟؟!! ..لأنه ح َّمال �أوجه .
ني ا َّلذِ ينَ َي ْع َملُونَ
ويقول تعاىل � ﴿ :إِنَّ هَ ـ َذا الْ ُق ْر�آنَ ِيهْدِ ي ِل َّل ِتي هِ َي �أَ ْق َو ُم َو ُي َب ِّ�ش ُر ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
ال�ص ِ َ
(الإ�سراء)9:
ات �أَنَّ َل ُه ْم �أَ ْجر ًا َك ِبريًا ﴾
ال ِ
َّ
�أ ُنك ّذ ِب كتاب الله ونقول  :بل احلديث النبوي هو الذي يهدي لأن القر�آن ح َّمال �أوجه ،
مف�صل  ،وغري مبني ..؟؟!!..
�أو �أن القر�آن وحده ال يكف لأنه ناق�ص  ،وغري ّ
ف�صل  ،ويحمل تف�صيل كل
وحــتى ال يكون للم�ضــلني ُح ّجة بعــد كالم الله يف �أنه ُم ّ
�شيء  ،ولي�س جمم ًال كما يزعمون  ،ف�إليك قوله تعاىل :
﴿ َو َل َق ْد ِج ْئ َن ُ
اب َف َّ�ص ْل َنا ُه َع َلى ِع ْل ٍم ُهدًى َو َر ْح َم ًة ِّل َق ْو ٍم ُي�ؤْ ِم ُنونَ ﴾
اهم ِب ِك َت ٍ

(الأعراف)52:

ي َف َم َح ْو َنا �آ َي َة ال َّل ْي ِل َو َج َع ْل َنا �آ َي َة ال َّنه َِار ُم ْب ِ�ص َر ًة ِل َت ْب َت ُغو ْا
﴿ َو َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل َوال َّنهَا َر �آ َي َت ْ ِ
ال�س ِن َ
اب َو ُك َّل َ�ش ْي ٍء َف َّ�ص ْل َنا ُه َت ْف ِ�صي ًال ﴾
ني َو ْ ِ
َف ْ�ض ًال ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو ِل َت ْع َل ُمو ْا َع َد َد ِّ
ال َ�س َ

(الإ�سراء)12:

ان �أَ ْك َ َ
ن�س ُ
ث َ�ش ْي ٍء َج َد ًال ﴾
ا�س ِمن ُك ِّل َم َث ٍل َو َكانَ ْ ِإ
ال َ
﴿ َو َل َق ْد َ�ص َّر ْف َنا ِف هَ َذا الْ ُق ْر� ِآن ِلل َّن ِ

(الكهف)54:

ا�س ِف هَ َذا الْ ُق ْر� ِآن ِمن ُك ِّل َم َث ٍل َو َل ِئن ِج ْئ َتهُم ِب�آ َي ٍة َليقولنَّ ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا
﴿ َو َل َق ْد َ�ض َر ْب َنا ِلل َّن ِ
(الروم)58:
ِ�إنْ �أَن ُت ْم ِ�إ َّل ُم ْب ِطلُونَ ﴾
(الزمر)27:
ا�س ِف هَ َذا الْ ُق ْر� ِآن ِمن ُك ِّل َم َث ٍل َّل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُرونَ ﴾
﴿ َو َل َق ْد َ�ض َر ْب َنا ِلل َّن ِ
�أ ُنكـ ـ ّذب بكل تلك الآيات ونقول ب�أن القر�آن ح ّمال �أوجه ؛ فال ميكن االعتماد عليه وحده
ال�س َنة القولية ..؟؟!!..
�أو ال ميكن االعتماد عليه �إال مع ُّ
هل بعد تلك الآيات الوا�ضحات نتخذ من مقولة �ضالة  ،من ب�شر �ضال � ،أو يجهل
احلقيقة القر�آنية  ،وهو بطبيعته الب�شرية ي�صيب ويخطئ  ،لتكون مقولته هاديًا لنا لرتك
كتاب الله  ،والتوجه بكل ما �أوتينا من فهم وثقافة �إىل احلديث النـبوي عاط ًال فــي باطل
و�ســواء خ ــالف احلــديث القر�آن �أم اتفق معه ..؟؟!! ..؛ �أال ن�ستحي من ترك كتاب الله
حتت ذمة �شعارات �إبلي�سية من�سوبة زور ًا لهذا �أو ذاك من الأجالء ..؟؟!!..
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لكن قد يكون القر�آن ح ّمال �أوجه لكن لي�س لن�ستبدله بغريه  ،لكن لأن القر�آن له خ�صي�صة
ثبات الن�ص وتغري املعنى  ،يعني مث ًال ب�أن �آية (والبحر امل�سجور) كانوا يت�صورونها �أن
البحار �ست�شتعل يوم القيامة لأن الله  -تعاىل  -قال ب�آية �أخرى ( و�إذا البحار ُ�س ِّجرت) ،
لكن بعد �أن تقدمنا علمي ًا فهمنا ب�أن البحر م�سجور الآن لأن قاع البحر مفتوح على حمم يف
باطن الأر�ض  ،لكن هذه احلمم ال ت�ستطيع �أن تخرج �إىل ال�سطح  ،لذلك فهو م�سجور الآن
ولي�س يوم القيامة .
�أما قوله تعاىل ( :و�إذا البحار ُ�س ِّج َرت) فمعناه �أن تلك البحار �ست�شتعل حني قيام
ال�ساعة حيث يتحلل املاء �إىل عنا�صره الأولية (�أيدروجني و�أك�سجني) فالأيدروجني غاز
م�شتعل بطبعه  ،والأك�سجني ي�ساعد على اال�شتعال بطبعه  ،فتزداد احلرائق بالدنيا .
وتغي املعنى  ،وبهذا يكون القر�آن ح ّمال �أوجه  ،لكن لي�س
فذلكم هو ثبات الن�ص ّ
بال�س َّنة متعللني مبقولة �ضالة �أو لعلنا فهمناها ب�ضالل .
لن�ستعي�ض عنه ُ
2ـ لق ــد اتفــقت الأحــاديث والف ــقه  ،عل ــى ُكفر املتكا�سل عن �أداء ال�صالة  ،ووجوب
قتله  ،لكن الأئمة الأربعة  ،قالوا بف�سقه مع اجتماعهم على قتله بعد ا�ستتابته ثالثة �أيام ،
واتفقوا على قتله حدًّا  ،عدا �أبي حنيفة الذي قال بحب�سه و�ضربه ومنع الطعام وال�شراب
عنه حتى ي�صلي �أو ميوت(� . . )1أفهذه هي الدعوة باحلكمة واملوعظة احل�سنة ..؟؟!!، ..
�أم هو البعد عن فقه الآية القطعي  ،حل�ساب فقه الرواية الظني .. ..؟؟!!..
3ـ اتفــقوا عــلى عــدم م�ســئولية ال ــزوج ع ــن �أجر طبيــب وال نفقــة دواء لزوجته
املري�ضة  ،لأنه تزوجها كي يتلذذ بها ولي�س يف املري�ضة �أي تلذذ( ، )2و�سنفرد حلرب
خا�صا بهذا الكتاب فيمكن الرجوع �إليه .
الفقهاء على املر�أة بابًا ً
 4ـ اتفقت املالكية واحلنابلة على ع ــدم �إجب ــار الزوج علــى �شراء كفــن لــزوجــته املتوفاة
ولو كـانت فقيــرة( ، )3فهــل ه ــذه هي املعا�شرة باملعروف واملفارقة باملعروف ..؟؟!!..
5ـ قال �أبو حنيفة بحق الزوج �أن مينع زوجته من �إر�ضاع وليدها من زواج �سابق �أو
تربيته لأن ذلك يُق ّذرها وي�ؤثر على جمالها الذي يجب �أن ي�ست�أثر به وحده(. )4
ال�س َنة لل�شيخ ال�سيد �سابق باب ال�صالة  ،والإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع املقرر على طلبة الأزهر يف الفقه ال�شافعي
( )1راجع فقه ُّ
�ص. 407
( )2الفقه على املذاهب الأربعة كتاب النكاح .
( )3املرجع ال�سابق .
( )4املرجع ال�سابق .
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 6ـ قالت ال�شافعية بجواز �أن يتزوج الرجل ابنته املتخلقـة من ماء الزنى(. )1
 7ـ قالت احلنفية بجواز قتل الأ�سرى من الرجال �أو ا�سرتقاقهم � ،أما الن�ساء والأطفال
ً
وعط�شا � ،أو يتم ا�سرتقاقهم ،
ف�إنهم يو�ضعون ب�أر�ض م�ضيعة حتى ميوتوا جوعً ا
وبجواز قتل كل املوا�شي وحرقها ب�أر�ض العدو  ،مع عدم قتل احليات والعقارب حتى
يكرث ن�سلها ويكرث �أذاها ب�أر�ض الع ــدو( ، )2ففقههم الأزهري ُيلي عليهم قتل الب�شر وعدم
قتل احل�شرات  ،فهل هذه و�سطية الأزهر ..؟؟!!..
 8ـ قالت املالكية بجواز طالق الزوجـة �إن كانت �أكولة ب�شرط �أن يكون قد ا�شرتط عليها
�أن تر�ضى بالو�سط(. )3
 9ـ م�س�ألة حول جواز نكاح الطفلة ال�صغرية  :فعندهم جواز �أن يتزوج الرجل البالغ �أو
اله َِرم من الطفلة ال�صغرية القا�صر ولو كانت يف املهد  ،لكن ال يط�ؤها �إىل �أن تتحمل الوطء(. )4
وانظر �إىل فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري اجلزء التا�سع �صفحة  27وهو يذكر:
(وقال ابن بطال :يجوز تزويج ال�صغرية بالكبري �إجماع ًا ولو كانت يف املهد) ؛ ف�أي �إجماع
هذا �إال �إن كان �إجماع �سفك عذرية البنات ال�صغار بزعم �أنه زواج .
وقد جوّ ز �شريح وعروة وحماد لوالد ال�صغرية تزويجها قبل البلوغ وحكاه اخلطابي
عن مالك � ً
أي�ضا(. )5
فهل من الإ�سالم �أو الرجولة تزويج ال�صغرية قبل �أن تبلغ ..؟؟!! ، ..بل ذكر النووي
يف باب جواز تزويج ال�صغرية (  ...وهذا �صريح يف جواز تزويج الأب ال�صغرية بغري
�إذنها  ،لأنه ال �إذن لها  )6( ) ...فما ر�أيكم بثوابت الأمة ومناهج الأزهر ..؟؟!!..
ف�إن كان ما ُن�سب للأئمة �صحيحً ا  ،ومن ينقلون عنهم �آكدون من �صحة ذلك الفقه ،
فهل ه�ؤالء قوم يعقلون حتى ن�سميهم فقهاء �أو نقول �سلفية �أو ننقل عنهم �أو نحافظ على
كتاباتهم ..؟؟!!� ، ..أميكن �أن ُت َزوّ ج من كانت باملهد ..؟؟!! ، ..ومنذ متى كان الإ�سالم
كذلك ..؟؟!! ..وكيف ي�سمح الأزهر لهذا الهطل الفكري والعته الفقهي �أن يكون �شريعة يتم
( )1املرجع ال�سابق .
( )2كتاب االختيار لتعليل املختار يف الفقه احلنفي املقرر باملدار�س الأزهرية حاليا .
( )3الفقه على املذاهب الأربعة .
( )4املرجع ال�سابق  ،وفتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري اجلزء التا�سع .
( )5راجع �شرح النووي ل�صحيح م�سلم اجلزء التا�سع �صفحة  . 206طبعة الريان الذي طبعته املطابع الأمريية بحكومة م�صر ومبوافقة
�صريحة من الأزهر .
( )6املرجع ال�سابق .
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تدري�سها بالأزهر ..؟؟!! ..بل كيف ي�سمح �أن ين�سب هذا للإ�سالم ..؟؟!!� ..أظنه كان عادة
القوم واعتربه ا ُ
جلهّال �شريعة وفقهًا .
وقال ابن جنيم احلنفي يف البحر الرائق  « :واختلفوا يف وقت الدخول بال�صغرية
فقيـل ال يدخــل بـها ما مل تبلغ  ،وقيـل يدخل بـها �إذا بلغت ت�ســع �سنني  ،وقيل �إن كانت
�سمينة ج�سيمة تطيق اجلماع يدخل بـها و�إال فال » .
فكيف ن�سمح بنكاح الأطفال ال�صغريات  ،هل ميكن �أن تكون الطفلة غري �أمينة على
مالها طاملا كانت قا�صر ًا  ،بينما ن�ستعذب اال�ستمتاع بها دون �أن يكون لها خيار يف ذلك
الفحل امل�سمى زوجها ..؟؟!!� ..أال ندرك مدى �س�آمة ذلك الفكر وتناق�ضه ..؟؟!!� ..أمل يدرك
ذلك الفقه ال�سلفي البغي�ض معنى قوله تعاىل :
اح َف ِ�إنْ �آ َن ْ�س ُتم ِّم ْن ُه ْم ُر ْ�شد ًا َفا ْد َفعُو ْا ِ�إ َل ْي ِه ْم �أَ ْم َوا َل ُه ْم
َ
﴿وا ْب َتلُو ْا الْ َي َتا َمى َح َّت َى ِ�إ َذا َب َل ُغو ْا ال ِّن َك َ
َو َال َت�أْ ُكلُوهَ ا ِ�إ ْ�س َراف ًا َو ِبدَا ًرا �أَن َي ْك َبُو ْا َو َمن َكانَ َغ ِن ًّيا َف ْل َي ْ�س َت ْع ِف ْف َو َمن َكانَ َف ِقري ًا َف ْل َي ْ�أ ُك ْل
(الن�ساء)6:
وف َف�إِ َذا َد َف ْع ُت ْم �إِ َل ْي ِه ْم �أَ ْم َوا َل ُه ْم َف�أَ ْ�ش ِهدُو ْا َع َل ْي ِه ْم َو َك َفى ِبال ّل ِه َح ِ�سيبًا ﴾
ِب ْالَ ْع ُر ِ
اح ﴾ عند فقهاء الأجيال ؛ �أال يعني
فماذا يعني قوله تعاىل َ ﴿ :ح َّت َى �إِ َذا َب َل ُغو ْا ال ِّن َك َ
بلوغ �سن الر�شد لقــوله  -تعاىل  -بعدها مبا�شرة ﴿ َف ِ�إنْ �آ َن ْ�س ُتم ِّم ْن ُه ْم ُر ْ�شدًا ﴾ ؛ ف�أين فهم
ال�سلف من �إدراكنا  ،و� ُّأي الفكرين ي�ستعذبه العقالء ..؟؟!!..
فهل �إذا ما قد فاز الإ�سالميون مبقاعد جمل�س ال�شعب ومطالبتهم تطبيق ال�شريعة
وتنفيذها �سنطبق �شريعة الأزهر وقدامى الفقهاء � ،أهذه �شريعة يدر�سها النا�س �أو
يطبقونها � ،أو يقومون بتدري�سها ..؟؟!!� ، ..أم نعيـد فهم ال�شـريعة على قوائم من عقول
اليوم و�إدراكها ..؟؟!!..
10ـ وقالت احلنفية بجواز حج الالئط  ،وال يف�سد احلج وال ال�صوم مع اللواط  ،وال
ُنز َل فيغت�سل  ،ويعزران ويحب�سان حتى يتوبا(. )1
يجب به الغ�سل �إال �أن ي ِ
11ـ وقالت احلنفية با�ستمتاع الرجل بالأنثى و�أن ذلك ال يعترب من الزنى طاملا �أنه مل
ينزل  ،ا�ستد ً
الال بعدم حاجة من جامع زوجته فلم ينزل �أن يغت�سل بل ين�ضح فرجه باملاء
ويتو�ض�أ  ،و�أن ما مل ينطبق عليه ا�سم الزنى مل يجب فيه حد كاال�ستمتاع مبا دون الفرج
( )1املرجع :كتاب احلاوي الكبري يف فقه الإمام ال�شافعي اجلزء الثالث ع�شر �صفحة  ، 222ت�أليف �أبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب
املاوردي  ،وقام �أ�ساتذة الأزهر بتقدمي هذا الكتاب .
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لأنه ا�ستمتاع ال ي�ستباح بعقد فلم يجب فيه حد اال�ستمتاع ومبثله من الزوجة  ،ولأن �أ�صول
احلدود ال تثبت �إال قيا�سً ا ( )1وال ينـق ــ�ض ب ــه حــج وال عــمرة  ،بينما يقول تعاىل � ﴿ :ٱ َ
حل ُّج
حل َّج َف َل َر َف َث َو َل ُف ُ�س َ
وق َو َل ِجدَا َل ِف �ٱ َ
�ض ِفي ِهنَّ �ٱ َ
�أَ�شهُر َّمع ُلو َمت َف َمن َف َر َ
حل ِ ّج ﴾ (البقرة)197:
12ـ وقالوا  . .وقالوا مما يندى له جبني ال�شرف والنخوة والرجولة والأخالق ،
مثل �أنهم قالوا ب�أن �أق�صى مدة حمل للمر�أة هي �أربع �سنوات  ،وقالت املالكية � 7سنوات
تظل املر�أة فيها حام ًال وت�ضع بعدها  ،و ُت�س ِّمي املولود با�سم ُم َط ِّلقها �أو �أرملها الذي مات
منذ �سنوات  ،مبا يف�سح الطريق لأوالد الزنى واختالط الأن�ساب  ،فهل ميكن ت�سمية هذا
الهراء �شريعة ..؟؟!!..
فاحلنفية يُثبتون ال َّن َ�سب مبجرد العقد  ،وقالوا � :إن جمرد املظنة كافية  ،بل قالوا :
لو �أن رج ًال تزوج امر�أة باملغرب وهو بامل�شرق ل�ستة �أ�شهر كان الولد ملحق ًا به  ،ورد مبنع
ح�صولها مبجرد العقد  ،بل البد من �إمكان الوطء  ،وال �شك �أن اعتبار جمرد العقد يف ثبوت
الفرا�ش جمرد ظاهر  ،وذهب ابن تيمية �إىل �أنه البد من معرفة الدخول املحقق :وكيف ت�أتي
ال�شريعة ب�إحلاق ن�سب من مل ينب بامر�أته وال دخل بها  ،وال اجتمع بها � ،أيكون الن�سب
مبجرد �إمكان ذلك بال حتقق ..؟؟!!..
�أجاب الأحناف على ذلك ب�أن معرفة الوطء املحقق متع�سرة  ،فاعتبارها ي�ؤدي �إىل
بطـالن كثري من الأن�سـاب وهو يحتاط فيها  ،واعتبار جمـرد الإمكان ينا�سب ذلك االحتياط .
13ـ وقالوا بعدم م�سئولية الزوج �إطعام زوجته الفاكهة وال احللوى وال ال�شاي وال
القهوة  ،لكن �ش َّذ ال�شافعي وقال ب�أنه ممكن �إن كانت معتادة عليهم ببيت �أبيها(... )2
�أر�أيتم كمية الرحمة والنخوة والرجولة . !!..
 14ـ م�س�ألة  :من �أحل فرج �أَ َمته لغريه  :ومن بني الفقه الذي يرونه �صا ً
حلا للتداول

خ�صو�صا  ،بينما �أراها �أنا حقبة
م�س�ألة حتليل وطء الإماء عمومًا  ،ووطء �أمة الغري
ً
زمنية ن�س�أل الله �أال يعيدها  ،قال ابن عبا�س� :إذا �أحلت امر�أة الرجل � ،أو ابنته � ،أو �أخته
له جاريتها فلي�صبها وهي لها  ،فليجعل به بني وركيها ..؟؟!!..
( )1املرجع ال�سابق ذات اجلزء .
( )2املرجع بكل ما �سبق كتاب الفقه على املذاهب الأربعة كتاب النكاح .
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قال ابن جريج  :و�أخربين ابن طاو�س عن �أبيه �أنه كان ال يرى به ب�أ�سً ا  ،وقال  :هو حالل
ف�إن ولدت فولدها حر  ،والأمة المر�أته  ،وال يغرم الزوج �شيئ ًا .
عن طاو�س �أنه قال  :هو �أحل من الطعام  ،ف�إن ولدت فولدها الذي �أحلت له  ،وهي
ل�سيدها الأول .
قال �أبو حممد رحمه الله  :فهذا قول  -وبه يقول �سفيان الثوري  -وقال مالك و�أ�صحابه:
ال حد يف ذلك �أ�ص ًال(. )1
�أباح �سفيان الثوري وطء �أمة الغري  « . .وللمر�أة ان تبيح فرج �أَ َم ِتها لزوجها ولأخيها
()2
ولأبيها ولغريههم »
�أفتى املزنى وابن جرير الطربي بحاللية �إقرا�ض الإماء اللواتى يجوز للمقرت�ض
وطئهن(. )3
حث ( ال�شيخ� /سعد الربيك ) الفل�سطينيني حديث ًا للقيام بذلك مع اليهود  ،قائ ًال� :إن
ن�ساءهم من حقكم �شرع ًا  ،فلماذا ال ت�ستعبدونهن .. ..؟؟!!..
يف عام � 2003أ�صدر (ال�شيخ�/صالح الفوزان) فتوى قال فيها �أن الرق جزء من
الإ�سالم و�أنه جزء من اجلهاد  ،و�أن اجلهاد �سوف ي�ستمر طاملا بقي الإ�سالم  ،ثم هاجم
علماء امل�سلمني الذين قالوا عك�س ذلك زاعم ًا �أنهم «جهلة ولي�سوا علماء بل جمرد ُك ّتاب» ،
و�أ�ضاف �أن �أي �شخ�ص يقول مثل هذه الأ�شياء هو كافر ملحد  ،وجدير بالذكر �أن ال�شيخ
الفوزان كان ي�شغل �أعلى املنا�صب الدينية .
َّ
الَ َم ِة ِف ُدب ُِـر َها َقا َلَ :ل ي َْح ُر ُم(. )4
�ص ِف ال ِّنهَاي َِة ِف الْ َك َل ِم َع َلى و َْط ِء ْ أ
ال�شا ِف ِع ُّي َن َّ
الَ َم ِة ِمنْ َم ْو َلهَ ا ِ�إ َّل ِب َدع َْوا ُه َ ،ف ِ�إ َذا اع َ َ
ْت َف ِب ِه َ�صا َرتْ �أُ َّم َو َلدِ هِ ،
َل َي ْث ُبتُ َن َ�س ُب َو َلدِ ْ أ
َو َي ْن َت ِفي ِب َُج َر ِد َن ْف ِي ِه ِب َغ ْ ِي ِل َع ٍان(� ... )5ألي�س هذا بظلم ..؟؟!!..
وطء الأَ َمة امل�شرتكة و�إن كان حراما لوقوع الت�صرف يف ملك الغري  ،بدون الإذن ،
ولكن ال يكون زنا(. )6
( )1املحلى البن حزم .
( )2مو�سوعة فقه �سفيان الثوري .
(� )3إختالف الفقهاء للطربي .
( )4راجع البحر املحيط يف �أ�صول الفقه .
( )5االختيار لتعليل املختار .
( )6البناية �شرح الهداية .
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َقا َل َّ
ال�شا ِف ِع ُّي َ :و ِ�إ َذا َكا َنتْ ْالُ َكا َت َب ُة َب ْ َ
ي َف َوط�أَهَ ا �أَ َحد ُُه َما ُث َّم َو ِط�أهَ ا ْال َآخ ُر َف َجا َءتْ
ي ا ْث َن ْ ِ
ِب َو َلدٍ ِل ِ�س َّت ـ ِـة �أَ ْ�ش ُهـ ـ ٍـر ِم ــنْ َو ْطءِ ْال َآخ ِر ِم ْن ُه َما َف َتدَا َع َيا ُه َمعًا �أَ ْو َد َف َعا ُه َمعًا َ ،و ِك َل ُه َما ُي ِق ُّر
ي الْ َع ْج ِز َو َت ُك ُ
يتْ ْالُ َكا َت َب ُة َب ْ َ
ون �أُ َّم َو َلدٍ َو ْالُ ِ�ض ِّي َع َلى
ِبالْ َو ْطءِ َ ،و َل َيد َِّعي ِال ْ�س ِت ْ َ
با َء ُخ ِّ َ
الْ ِك َتا َب ِة( ... )1فهل ي�صلح كتاب « الأم » لع�صرنا ملجرد �أن ال�شافعي م�ؤلفه ..؟؟!!..

قال ر�سول الله ﷺ :و�أقيموا احلدود على ما ملكت �أميانكم � ( ،أى �أن من يقيم احلد
هو املالك ال�سيد ال احلاكم )(. )2
والآتي بيانه تفريغ لكالم � -أبو �إ�سحق احلويني  -الذي ي�سمونه زعمًا منهم ب�أنه �أعلم
�أهل الأر�ض فى ر�أي كثريين  ،فالفقيه احلويني يقول يف ت�سجيل له:
( نحن يف زمان اجلهاد  ،وقد �أظلنا زمان اجلهاد  ،واجلهاد يف �سبيل الله متعة  ،كان
ال�صحابة يت�سابقون عليها  ،هو احنا الفقر اللي احنا فيه �إال ب�سبب ترك اجلهاد فلو كنا
ولو كل عام قد غزونا مرة  . .و�أال اتنني  . .و�أال تالتة  . .م�ش كان حي�سلم نا�س كثريون
يف الأر�ض واللي يرف�ض هذه الدعوة ويحول بيننا وبني دعوة النا�س بنقاتله وناخدوهم
ا�سرى وناخدوا اموالهم و�أوالدهم ون�ساءهم وكل دي عبارة عن فلو�س  ،كل واحــد جم ــاهد
كــان ب ــريجع من اجلهاد وهو جيبه مليان جايب معاه اتنني تالتة �شحــوطة  ،وتالت اربع
ن�سوان  ،وتالت �أربع والد  ،ا�ضرب كل را�س يف  300درهم و�أال  300دينار و�أال حاجة
دا راجع مبالية كوي�سة  ،لو هو راح ع�شان يــعمل �صفقة جتارية يف بالد الغرب عمره ما
حيعمــل الأمــوال دي وكــل مايتــعذر ياخد را�س يبيعها ويفك �أزمته ويبقى له الغلبة) .
�أر�أيتم كيف تكون الهمجية با�سم الفقه وال�شريعة والدعاة  ،بل يجد هذا الفقه املعتوه
من الأن�صـار جحافل ب�شـرية فاقـدة للإدراك  ،ت�ستح�سن هذا القول وتظنه دي ًنا و�إ�سالمًا .
وهناك مئات الفتاوى بنف�س املعنى ل�شيوخ �آخرين ولبع�ض �شيوخ جامعة الأزهر
ال�شريف  ...فهل هذا �إال فقـه لتي�سري الدعارة للم�سلمني  ،مع خمالفـة كتاب الله الذي
قرر �أن للأ�سـرى �أحد �أمرين � ،إما �إطالق �سراحهم م َّنا عليهم  ،و�إما ن�أخـذ فدية لإطالق
�سراحهم ..؟؟!! ..وهو فقه خراب العقول بينما يظن �أ�صحابه �أنهم يح�سنون �صنعًا .
( )1الأم لل�شافعى .
(� )2صحيح م�سند ابن حنبل و�أبو داوود .

-48-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

 16ـ الزنى ب�أج ـ ــر  ( :رجل ا�ست�أجر امر�أة ليزين بها فزنى بها فال حد عليهما يف قول �أبى
حنيفة )(. )1
يقول ابن املاج�شون  -فقيه مالكي وهو �صاحب مالك � ( :إن املخدمة �سنني كثرية ال
حد على املخدِ م  -بك�سر الدال� -إذا وط�أها)(. )2
روى حممد بن حزم ب�سنده �أن امر�أة جاءت �إىل عمر بن اخلطاب فقالت  :يا �أمري
امل�ؤمنني �أقبلت �أ�سوق غنما ىل  ،فلقينى رجل فحفن ىل حفنة من متر  ،ثم حفن ىل حفنة
من متــر  ،ثــم حف ــن ىل حف ــنة م ــن متر  ،ثم �أ�صابني  ،فقال عمر :ما قلت ..؟؟!!..
ف�أعادت  ،فقال  :عمر وي�شري بيده :مهر مهر مهر ثم تركها  .وقال �أبو حممد ( ذهب �إىل
هذا �أبو حنيفة ومل ي َر الزنى �إال ما كان عن مطارفة  ،و�أما ما كان عن عطاء �أو ا�ستئجار
فلي�س زنى وال حد فيه )(. )3
− −يعني بيوت الدعارة حالل ..!!..
− −وم�ضاجعة اخلادمة حالل ..!!..
وال�س َنة �أن تكون الهدية مت ًرا ..!!..
− −وامل�ضاجعة مع الهدية حالل ُّ ،
− −وم�ضاجعة البهائم مكروهة ..!!..
و�أُذ ِّكر ب�أين �أكتب هذا لي�س ت�سفيهًا يف �شخو�ص الأقدمني  ،لكن ملن ُي َقدّ�سون الأقدمني
وفقههم  ،ويرتب�صون بنا الدوائر ملخالفتنا فقه ال�سلف  ،و�أكتبه لأنقد و�أترب�أ من هذه
ال�سقطات وغريها  ،ولأبني كم من املد�سو�سات واخلرافات عج بها تراثنا .
 17ـ وطء امليتة (م�ضاجعة الـوداع )  :وال تت�صوروا ب�أن وطء امليتة جمرد فتوى من
�شيخ �ضال باملغرب  ،لكنها حقيقة واقعة بفقه �أئمتنا  ،بل االعتداء اجلن�سي على ال�صغرية
التي ال يوط�أ مثلها ال �شيء فيه على حد علمهم وفقههم � ،أو بالأحرى ما و�صلنا عنهم ،
وذلك كالآتي :
وطء املر�أة الأجنبية امليتة ال يعترب زنى عند �أبي حنيفـة  ،وكذلك ا�ستدخال املر�أة
ذكر الأجنبي امليت يف فرجهـا  ،وهذا القول ر�أي يف مذهب ال�شافعي ومذهب �أحمد ،
والقائلون بذلك يوجبون التعزير يف الفعـل  ،وحجتهم يف ذلك �أن الوطء يف امليتة �أو من
( )1املب�سوط  ،ال�سرخ�سي  ،ج � ، 9ص  ، 58ط دار املعرفة 1406 ،هـ .
( )2املحلى  ،البن حزم  ،ج� ، 11ص ، 251ط دار الفكر بتحقيق �أحمد �شاكر .
( )3املجموع  ،حميى الدين النووي  ،ج � ، 20ص . 25
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امليت ك�أنه مل يك ــن  ،لأن ع�ض ــو امليت م�ستهلك  ،ولأنه عمل تعافه النف�س  ،وال يُ�شتهي
عادة  ،فال حاجـة �إىل الزجـر علي الفعـل  ،وعلي هذا الر�أي ال�شيعة والزيدية(. )1
( قال البلقيني  :ووطء امليتة ال يوجب احلد على الأ�صح . )2() ...
( ال حد عليه وهو قول احل�سن  ،قال �أبو بكر :وبهذا �أقول لأن الوطء يف امليتة ك�أن
مل يكن لأنه ع�ضو م�ستهلك ولأنها ال يُ�شتهى مثلها وتعافها النف�س  ،فال حاجة �إىل �شرع
الزجرعنها  ،واحلد �إمنا وجب زج ًرا  ،و�أما ال�صغرية ف�إن كانت ممن ميكن وط�ؤها
فوط�ؤها زنى يوجب احلد لأنها كالكبرية يف ذلك و�إن كانت ممن ال ي�صلحن للوطء ففيها
وجهان كامليتة)(. )3
(  ...وبخالف �إدخال امر�أة ذكر ميت غري زوجها يف فرجها فال حتد فيما يظهر لعدم
اللذة كال�صبي )(. )4
ف�إذا كان وطء امليتة ال يوجب احلد � ،أي العبث بحرمة الأموات  ،فكيف مبجامعة
الزوجة وهي ميتة  ،ال �شك ب�أنه وفق ًا للقيا�س الفقهي تكون م�ضاجعة ال ــوداع ال �ش ــيء
ف ــيها عن ــد الفــقه ــاء  ،ول�س ــت �أدري � ُّأي فقه و� ُّأي فقهاء و� ُّأي تراث هذا ..؟؟!!..
 18ـ �أقوال الفقهاء يف �أق�صى مدة للحمل  :تنازع الفقهاء يف �أكرث املدة التي تق�ضيها
املر�أة وهي حامل  ،وميكن �إجما ًال �أن نلخ�ص الأقوال يف قولني :
القول الأول � :أن �أق�صى مدة حمل هي املدة املعهودة ت�سـعة �أ�شهر  ،وبه قال داود
وابن حزم من الظاهرية واختاره عامة الباحثني املعا�صرين(. )5
والقول الثاين  :ميكن �أن ميتد احلمل لأكرث من ت�سعة �أ�شهر  ،و�أ�صحاب هذا القول
اختلفوا يف �أكرث مدة للحمل على الأقوال التالية :
• •�أن �أق�صـى مدة حمـل �سـنة ال �أكـرث  ،وبه قال حممد بن عبد احلكم واختاره ابن
ر�شد(. )6
( )1الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي للدكتور عبد القادر عودة .
( )2الإقناع لل�شربيني  /ج � / 2ص  / 638ط دار الفكر 1415هـ .
( )3املغني  -عبدالله بن قدامه  /ج � / 10ص  / 152ط دار الكتاب العربي .
( )4حا�شية الد�سوقي  /ج� / 4ص  / 314ط دار الفكر .
( )5انظر :املحلى البن حزم  ، 132 / 10تف�سري القرطبي � . 287 / 9أحكام اجلنني لعمر غامن �ص. 76
( )6انظر :تف�سري القرطبي  ، 287 / 9الفقه الإ�سالمي للزحيلي . 677 / 7
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•
•
•
•
•
•

•�أن احلمل قد ي�ستمر �إىل �سنتني  ،وهو مذهب احلنفية( ... )1وقال الواقدي :
�سمعت ن�ساء �آل اجلحاف من ولد زيد بن اخلطاب يقلن  :ما حملت امر�أة منا �أقل
من ثالثني �شه ًرا(. )2
•�أنه قد ي�ستمر �إىل ثالث �سنني  ،وهو قول الليث بن �سعد(. )3
•�أن �أق�صى احلمل �أربع �سنني  ،وهو مذهب ال�شافعية واحلنابلة و�أ�شهر القولني
عند املالكية(. )4
•�أن �أكرث احلمل خم�س �سنني  ،وهي رواية عن مالك(. )5
•�أن �أق�صى احلمل �ست �سنني  ،وهي ُتروى عن مالك والزهري(. )6
•�أن �أق�صى احلمل �سبع �سنني  ،وبه قال ربيعة وهي رواية عن الزهري ومالك(. )7

ال حد لأكرث احلمل  ،ف�إذا ظهر باملر�أة حمل �أو وجدت القرائن الدالة على احلمل كاحلركة
يف البطن ف�إننا ننتظر و�إن طالت املدة � ،أما �إذا م�ضت الت�سعة �أ�شهر ومل يظهر بها عالمات
احلمل فال انتظار لأن الأ�شهر الت�سعة هي املدة الغالبة وبه قال �أبو عبيد وال�شوكاين(. )8
وهذه الأقوال املتعددة �إمنا حكيت على ما توارد على ال�سمع عندهم (اال�ستقراء) من
�أن هناك حم ًال �أمتد لهذا الأمد خال �أ�صحاب القول الأول والثاين الذين ا�ستندوا لبع�ض
الن�صو�ص  ،وهنا �أ�سوق �أ�شهر الأدلة التي ا�ستدل بها القائلون بامتداد احلمل عن ت�سعة
�أ�شهر  ،مع تكذيبي ونقدي لها جميع ًا  ،واختالفهم يف هذا ال�ش�أن عندي لي�س برحمة �إمنا
هو عني النقمة  ،و�إليك البيان الذي يعتربونه �شرعي ًا :
( �أ ) �أن ن�ساء بني العجالن ولدن لثالثني �شهر ًا .
(ب) �أن موالة لعمر بن عبد العزيز حملت ثالث �سنني  ،و�أن الإمام مالك ُو ِل َد لثالثة �أعوام
حيث ذكر ذلك الإمام الذهبي بكتابه (�سري �أعالم النبالء) فقال :ب�أن ال�سيدة عالية بنت �شريك
الأزدية والدة الإمام مالك حملت به لثالث �سنوات قبل �أن تلده  ،وعن الإمام مالك يقول امل�ؤرخ
( )1انظر :حا�شية ابن عابدين � ، 511/5شرح فتح القدير البن الهمام . 362/4
( )2املعارف البن قتيبة � ،ص  ، 133تف�سري القرطبي . 355/1
( )3انظر :املغني البن قدامه � ، 477/7شرح فتح القدير البن الهمام . 362/4
( )4انظر :الأم لل�شافعي  ، 212/ 5رو�ضة الطالبني للنووي ، 39/6الإن�صاف للمرداوي  ، 212/5التاج والإكليل للمواق . 149/4
( )5انظر :الكايف البن عبد الرب �ص . 293
( )6انظر :خمت�صر اختالف العلماء للج�صا�ص  ، 405/2تف�سري القرطبي . 287/9
( )7امل�صدر ال�سابق .
(  )8انظر :املغني البن قدامة  ، 116/9ال�سـيل اجلرار لل�شوكاين  ، 335 - 334/2ل�سـان احلكام البن �أبي اليمن � ،ص . 332
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الفقيه املحدث ابن اجلوزى فى تاريخه املنتظم (ج ( :)9/42الإمام مالك بن �أن�س بن مالك وهو
ذو �أ�صبح  .حُ ِمل مبالك ثالث �سنني  ،وكان طوي ًال عظيم الهامة �أ�صلع �شديد البيا�ض �إىل
ال�شقرة �أبي�ض الر�أ�س واللحية  .ر�أى خل ًقا من التابعني وروى عنهم  .وكان ثقة حجة)  ،ومن
جانبي �أنا ف�أنا �أُك ّذب ذلك الرتاث امل�أفون الذي يقول ما ال يعيه �إال عقول نال الهطل منها ما نال .
(حـ) �أن هرم بن حيان وال�ضحاك بن مزاحم ُح ِم َل بكل واحد منهما �سنتني .
( د ) ما روي عن مالك �أنه قال  :بلغني عن امر�أة حملت �سبع �سنني(. )1
( هـ ) روى املبارك بن جماهد قال  :م�شهور عندنا  ،كانت امر�أة حممد بن عجالن
حتمل وت�ضع يف �أربع �سنني  ،فكانت ُت�سمى حاملة الفيل(. )2
ولعل القارئ يعجب �أكرث حني يقر�أ كتاب (الأم) للإمام ال�شافعي الذي جعل عدَّة املر�أة
احلامل بعد �أن تلد لأربع �سنني من احلمل املزعوم عنده  ،فيلحق ولدها بطليقها �أو ب�أرملها
(و َل ْو َو َل َد ْت ُه ِ ألَ َق َّل من ِ�س َّت ِة �أَ ْ�شه ٍُر من َي ْو ِم
الأول  ،حيث قال حتت عنوان ِ(عدَّة احلامل) َ :
َو َقعَتْ ُع ْق َد ُة ال ِّن َك ِاح ْال َآخ ِر َو َ َ
ت ِام �أَ ْر َب ِع ِ�س ِن َ
الَ َّو ُل كان ِل ْ ألَ َّو ِل َ ،و َل ْو
ني �أو �أَ َق َّل من َي ْو ِم َفا َر َقهَا ْ أ
الَ َّو ُل كان ِل َْ أل َّو ِل َ ،و َل ْو َو َ�ض َع ْت ُه َِ أل َق َّل من ِ�س َّت ِة
َو َ�ض َع ْت ُه َِ أل َق َّل من ِ�س َّت ِة �أَ ْ�شه ٍُر من َي ْو ِم َفا َر َقهَا ْ أ
�أَ ْ�شه ٍُر من َي ْو ِم َن َك َحهَا ْال َآخ ُر َو�أَ ْك َ ُ
ث من �أَ ْر َب ِع ِ�س ِن َ
ني من َي ْو ِم َط َّل َقهَا ْ أ
احدٍ
الَ َّو ُل مل َي ُكنْ ابن َو ِ
الَ َّو ِل  ،لِ َا َل َ ْ
ت ِم ُل له ال ِّن َ�سا ُء َو ِمنْ ِن َك ِاح ْال َآخ ِر لِ َا َل َت ِل ُد له
ِم ْن ُه َما ِ ألَ َّنهَا َو َ�ض َع ْت ُه من َط َل ِق ْ أ
ال ِّن َ�ساءُ)  . .انتهى  ،فكــان اخلـوف عنده �أن تلد املر�أة بعد حمل ا�ستمر لأكرث من �أربع
�سنوات �أما الأربع �سنوات من احلمل فهو �أمر مقبول عنده  ،ويبدو �أنه كان �أم ًرا �شائعًا
يف زمانه الذي عا�ش به .
موقف ابن حزم من الأخبار ال�سابقة :

قال ابن حزم  « :وكل هذه �أخبار مكذوبة راجعة �إىل من ال ي�صدق  ،وال يعرف من
هو ..؟؟!! ، ..وال يجوز احلكم يف دين الله  -تعاىل  -مبثل هذا»( ، )3وقد علل الأحاديث
ال�سابقة بال�ضعف واالنقطاع واجلهالة  ،وكذلك ال�شوكاين يرى �أنه مل ي�صح يف �أكرث
احلمل حديث مرفوع .
( )1انظر هذه الأخبار وغريها يف� :سنن البيهقي  ، 443/7التلخي�ص احلبري البن حجر  ، 235/3املحلى البن حزم ، 134 - 132/10
تف�سري القرطبي � ، 287/9سري �أعالم النبالء للذهبي  ، 132/8تذكرة احلفاظ للذهبي . 165/1
(� )2أخرجه الدارقطني  322 / 3برقم  ، 283و�أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى  ، 443/7برقم � ، 15331أي�ض ًا :نزهة الألباب يف
الألقاب البن حجر �ص . 190
( )3انظر املحلى البن حزم . 133 - 132/10
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موقف دار الإفتاء امل�صرية:

ومع هذا ولأ�سفي ف�إن دار الإفتاء امل�صرية ُتفتي يف الع�صر احلديث مبا انتهت �إليه
مكابدة العلماء بع�صور اجلهل العلمي  ،فذكر مركز الأبحاث ال�شرعية بدار الإفتاء امل�صرية
بتاريخ2007/09/20 :م  ،ب�أن �أطول مدة للحمل م�صدرها فقه الأئمة الذي يجيز تلك
املدد العجيبة ؛ وقالوا وتعللوا لفهمهم �أن �إثبات الن�سب غري �إثبات الزنى .
لكني �أ�س�ألهم وي�س�ألهم كل رجل غيور � ،أو �صاحب نخوة  ،هل ميكن �أن نخلط الأن�ساب
�إىل هذا احلد وندعي ب�أننا نفتي يف الن�سب ..؟؟!! ، ..وال نفتي يف الزنى ..؟؟!! ، ..وكيف
تفتي دارنا بتوارث و َن َ�سب وادعاء لغري الأب بناء على ا�ستقراء لأمور مل حتدث منذ
�إن�شائها وحتى تاريخه  ،فهل ي�صح هذا من دار الإفتاء ..؟؟!!..
ولأ�سفي � ً
أي�ضا فقد قال بذلك القول ال�سيد/مفتي اجلمهورية الأ�سبق يف حوار بقناة املحور
وهو القول الذي يتندر به ال�شباب يف منتدياتهم على الإنرتنت  ،كما ذكره بكتابه (فتـاوى
معا�صـرة) � ،أفهذه فتاوى معا�صرة �أم فتاوى حمنطة منذ ع�صور اجلفاف العلمي ..؟؟!!..
وال يجب على دار الإفتاء التابعة لوزارة العدل �أن حتكم بفقه غري ما حتكم به وزارة
العدل يف دولة ت�ستقي ت�شريعاتها من مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية  ،لذلك فالقانون هو
الأوىل بالتطبيق يف هذا ال�ش�أن ولي�س �شريعة الفقهاء .
وكنتيجة مبا�شرة النت�شار هذا الفقه جتد املحاكم التي ي�سمونها �شرعية بدول اخلليج
حتكم بهذا الفقه املعتوه  ،حيث �صادقت حمكمة التمييز بالريا�ض على قرار املحكمة
العامة مبكة املكرمة ب�إدراج طفل يف مرياث �أبيه كانت والدته «�سعودية» قد �أجنبته بعد
وفاة زوجها مبا يقارب الـعامني  ،وذلك وفق ًا حليثيات الق�ضية التي �أوردتها وزارة العدل
هناك يف مدونة الأحكام الق�ضائية يف �إ�صدارها الثالث .
فهال وازنتم بني �شريعة فقهاء ال�سلف  ،وق�ضاء اخلليج الذي ال يتواكب مع العقـل
وال فطـرة الله من ج ــانب  ،وعلم العلماء العلمانيني الذين تنعتونهم بالفـ�سق من اجلانب
الآخر ..؟؟!! ..على �أي ال�شريعتني يحب �أن يعي�ش ال�شعب ال َّد ِّينْ املُ َت َد ّين ..؟؟!! ..ال�شريعة
املف ــربكة على ال�سلف �أم �شريعة العلم ..؟؟!! ..و�أين يقع الف�سق يف هذا الأمر ..؟؟!!..
�أيقع هناك حيث الروايات عن ال�سلف ال�صالح ..؟؟!!� ، ..أم هنا حيث املحدثون حليقو
ال ِّلحى  ،دعوين �أقول (�ساء ما حتكمون) .
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وال يجب التعلل بـ  D . N . Aف�إن هذا الأمر ال يعلمه �إال العلمانيني الذين يرجمهم
الفقـه امل�سمى بال�شرعي بالف�سق  ،كما ال يعلمه البدو يف ال�صحراء وال النا�س بالريف وال
أم�س احلاجة لفقه يتناغم
يتخذه الأزهـر مبناهجه كدليل لإثبات الن�سب  ،لذلك فنحن يف � ّ
مع فقه القر�آن يف هذا ال�ش�أن  ،ويت�صالح مع العلم ويتخذه منهاجً ا درا�سيًا بالأزهـر  ،على
الأقل فيما ثبت من حقائق علميـة بد ًال من ال َّت َخبُط الفقهي بال علم .
ومع علمنا وت�أكدنا ب�أن حمل املر�أة ال يزيد �أبدًا  -مع افرتا�ض اخلط�أ يف احل�ساب  -عن
ع�شرة �أ�شهر  ،ف�ض ًال عن حتوط القانون امل�صري الو�ضعي  -الذي يحكم بغري ما �أنزل الله
(على حد زعم من قال)  -فجعلها �سنة كاملة ال تتم بعدها ن�سبة الولد لأبيه مهما كان � ،إال
�أن الفقه يف واد والدولة يف واد .
وما يقولون به من علتهم يف احلكم بالن�سب �إنه مبني على ا�ستقراء الواقع  ،مردود
عليهم ب�أن ا�ستيثاق الأولني من علم احلديث النبوي كان بناء على منهجية وعلم ا�سمه علم
الرجال  ،ومع هذا مل يخل الأمر من العلل  ،فكيف ي�ستقيم للأئمة بناء �شريعة وفقه بناء على
ا�ستقراء �أقوال من ن�ساء �أو رجال بال منهجية  ،وال علم  ،هل كان ه�ؤالء من العدول ..؟؟!!، ..
هل كانوا �ضابطني فال ين�سوا ..؟؟!! ، ..هل نقل عنهم البخاري وم�سلم حتى تقيموا لنا �شريعة
أفواه الل ُه �أعلم ب�أ�صحابها ..؟؟!! ..؛ وكان على دار الإفتاء ا�ستقراء رجال طب الن�ساء قبل
من � ٍ
�أن ي�ستقرءوا �أ�سفارهم القدمية .
ثم ننتحي لوجه �آخر من وجوه اال�ستقراء يبني ما وقعنا به من هطل فقهي �أو فتاوى
و�أحكام باخلليج � ..أ�سمع �أحدكم عن مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية  ،لقد مت ان�شا�ؤها
منذ عام 1951م � . .أي منذ� 60سنة فهل حملت امر�أة يف العامل طوال ال�ستني �سنة املا�ضية
ملدة �أربع �سنوات ..؟؟!!� ، ..أم �أن ن�ساء ال�سلف كن ن�ساء عجب � ،أيام فقـه العجب .
فهل يقبل �أحد بقول �أبي حنيفة �أن تكون مدة حمل املر�أة للجنني �سنتني ..؟؟!! ..وهل
يقبل عاقل �أن يعتمد ما انتهى �إليه الأئمة الثالثة  -غري �أبي حنيفة  -من �إمكان �أن تكون مدة
حمل املر�أة �أربع �سنوات ..؟؟!! ، ..و�أي �إجماع هذا الذي يخالف كتاب الله ..؟؟!! ، ..بينما
رب العـ َّزة يقول يف كتاب �أهملنا �أحكامه :
ن�س َان ِبوَا ِل َد ْي ِه �إِ ْح َ�سان ًا َح َم َل ْت ُه �أُ ُّم ُه ُك ْر ًها َوو َ
َ�ض َع ْت ُه ُك ْر ًها و ََح ْملُ ُه َو ِف َ�صالُ ُه
﴿ َوو َّ
ال َ
َ�ص ْي َنا ْ إِ
َث َل ُث َ
ون َ�ش ْه ًرا( ﴾ ...الأحقاف )15:؛ ويقول عن الر�ضاع :
َات ُي ْر ِ�ضع َْن �أَ ْو َال َد ُه َّن َح ْو َل ْ ِي َك ِام َل ْ ِي لِ َ ْن �أَ َرا َد �أَن ُي ِت َّم ال َّر َ
﴿وَالْوَا ِلد ُ
�ضا َع َة(﴾ ...البقرة)233:
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�إن �أ�صحاب العقول �سيعلمون من تلكم الآيتني �أن �أقل مدة للحمل هي �ستة �أ�شهر � ،أما
�أق�صى مدة للحمل فيكون املرجع فيها لفطــرة الله التي فطـر النا�س عليها  ،ولأطباء علم
الن�ساء والتوليد الذين قالوا ب�أن احلمل ي�ســتقر يف بطن الأم � 42أ�سبوعً ا ( 294يومًا)
بعدها تلد احلامل  ،و�إن مل تلد يبد�أ اجلنني يف املوت داخل رحمها ف�إذا انق�ضى �أجله (بعد
�أ�سبوع �إىل � 3أ�سابيع) ف�إنه ينزل ميت ًا من رحمها و�إال متوت الأم � ً
أي�ضا .
فهــل كانت الن�ساء لدى الأئمة الأربعة مربوكة � ،أم عالم كانوا ي�ؤ�س�سون فقههم ..؟؟!!..
�أمل يقولوا لنا ب�أن الأئمة كلهم مقتدون بر�سول الله ﷺ  ،فهل حملت امر�أة على عهد
ر�سول الله �أربع �سنوات و�أقرها الر�سول على ذلك ..؟؟!! ..ومن ذا الذي ين�شر الإف�ساد
يف الأر�ض حتت عنوان (فقه �إ�سالمي) �أو (فقه الأئمة) دون دراية من فطرة الله التي فطر
النا�س عليها  ،مع انحراف يف فهم الن�صو�ص  ،ثم ي�أتي ا َ
خل َلف من بعدهم  ،في�سمون
ذلك الهراء بثوابت الأمة  ،ويتناولون ويهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور من يقف
يف وجه �أ�صولهم وت�أ�صيالتهم التي ما قال بها �إن�س غريهم  ،وال �أظن �أحد ًا يرتكب هذه
الف�ضائح الفكرية  ،ومع هذا تراهم يريدون تطبيق ال�شريعة وبخا�صة يف املحاكم  ،ف�أي
�شريعة يريدون ..؟؟!! ، ..وعلى �أي �شريعة يكون ه�ؤالء ..؟؟!!..
لقد �سبــق وذك ــرت ب�أنه ي�ستح ــيل عل ــى عاقل �أن ي�صدق �أن يخرج هذا اجلنون من
عاقل  ،فما بالكم برجل من �أئمة امل�سلمني � ،أنا �أ�شك يف ن�سبة هذه الأقاويل �إليهم  ،و�أراها
مد�سو�سة عليهم وعلى الإ�سالم  ،فال يقول بها �إال املجانني .
لذلك فإنني أرى بأن مناهج األزهر ال يراجعها أحد  ،وال ينظر لتربويتها ومدى تناغمها
مع تعاليم اإلسالم أحد  ،بل ظلوا يدافعون عن تلك املعتوهات بكل وسائل االعالم لذلك
َ
باحل ْجر على األزهر ومعاهده وجامعته وأساتذته  ،والبد أن يفصحوا عن
فإنني أطالب
ً
جيال بعد جيل مما جعلنا
سبب تدريس هذه اآلراء الفاسدة  ،وعن احتفاظهم بذلك الهطل
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 فقهي ًا
حاليا :
 - ١من الفقه املنسوب ألبي حنيفة واملقرر مبناهج األزهر
ً

ال�س َنة الثانية ثانوي �أزهري كتاب ا�سمه (االختيار لتعليل املختار) وهو عن
مبنهج َّ
الفقه احلنفي  ،ولقد قاومت �شيخ الأزهر احلايل حتى ال يتم تدري�س هذا الكتاب لكن بال
جدوى  ،حتى �إين قمت برفع دعوى ق�ضائية �ضده  ،ما زالت منظورة �أمام حمكمة جمل�س
الدولة  ،فهذا الكتاب يتم به تلويث عقول التالميذ  ،كما مت تلويث عقول من �سبقوهم من
خريجي الأزهر  ،وحتى يكون القارئ على ب�صرية  ،ف�إليك بع�ض ما بالكتاب من م� ٍآ�س .
فبكتاب اجلنايات داخل ذات الكتاب جتد كيف تكون ال�شريعة التي تريد ال�سلفية
تطبيقها وال يعلم الأزاهرة غريها .
وتقتل اجلماعة بالواحد ويقتل الواحد باجلماعة اكتفا ًء  ،يعني لو �سبعة قتلوا �أحد
الرجال يتم قتل ال�سبعة � ،أر�أيتم حكمة فقهاء ال�سلف � ...ص. 417
وال ق�صا�ص يف التخنيق والتغريق ( ،يعني �إن قام �أحد بتعمد �إغراقك يف النيل �أو
خنقك فكتم �أنفا�سك) فال حق لورثتك يف الق�صا�ص � ...ص  418؛ هل تعلم ملاذا  ،لأن
اخلنق والغرق مما ال َي ْق ُتل يف العادة  ،فالقتل عندهم يتم بال�سيف واخلنجر وما يتم
القطع به فقط � ...أر�أيتم املهزلة الفقهية ..؟؟!! ..هل انتبهتم لها ..؟؟!!..
ال ي�س�أل من اقت�ص لنف�سه يف جرح فمات اجلاين من النزف فال ي�س�أل عن موته  ...فهل
من التقوى ترك الرجل املقطوع ينزف حتى ميوت ..؟؟!! ، ..ثم ينتهي ال�سادة الأئمة ب�أنه
ال �شيء على القاطع لأنه كان يقت�ص لنف�سه ..؟؟!!..
وال ق�صا�ص يف الل�سان وال يف ال ّذ َكر �إال �أن تقطع احل�شفة  ،وال ق�صا�ص يف عظم �إال
ال�سن  ،ف�إن قلع يُقلع  ،و�إن ك�سر يربد بقدره � ...ص. 419
ِّ
فهل تعلمون ملاذا ر�أى املذهب احلنفي عدم الق�صا�ص يف ال ّل�سان وال َّذ َكر  ...لأن كالهما
ينقب�ض ويتمدد فال ميكن م�ساواة القطع يف الق�صا�ص بال�ضبط  ،فهل ترت�ضون لأبناء
م�صر درا�سة هذا النتاج الفكري ..؟؟!! ..وراجع مو�ضوع عدم وجود ق�صا�ص يف اجلروح
وقطع الأع�ضاء بالإ�سالم  ،وراجع مو�ضوع ال �شريعة ُتيز برت اليد عقوب ًة لل�سرقة بهذا
امل�ؤلف  ،لأن الإ�سالم حري�ص على عدم انت�شار العاهات باملجتمعات املتح�ضرة .
وبكتاب الديات بذات املرجع يدر�سون للطلبة الآتي ( :الدية املغلظة خم�س وع�شرون
بنت خما�ض ومثلها بنت لبون وحقاق وجذاع  ،وغري املغلظة ع�شرون ابن خما�ض ومثلها
بنات خما�ض وبنات لبون وحقاق وجذاع �أو �ألف دينار �أو ع�شرة �آالف درهم  ،وال جتب
الدية من �شيء �آخر) � ...ص 427و. 427
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�أر�أيتم ماذا يدر�س الطلبة بالقرن  ، 21وهل الحظتم عبارة ( وال جتب الدية من �شيء
�آخـر )  ،وللعـلم فامل�صطلحات التي مت ذكرها والتي قد ال يفهمها البع�ض هي من ف�صيلة
احليـوان كاجلمـال واخلرفان لكن كل منها لها �سـن عمرية خمتلفة كما هو مذكور .
ودية املر�أة ن�صف ذلك  ،وال تغليظ �إال يف الإبل  ،ودية امل�سلم والذمي �سواء � ...ص428
فهل و�صلك �أن دم املر�أة وحياتها �أرخ�ص من دم الرجل وحياته ..؟؟!!� ..أميكن �أن تكون هذه
�شريعة يريد الإ�سالجميون تطبيقها ..؟؟!!..
وم ــن �أخــرج �إىل طــريق العامة رو�شـنا (بلكونة) �أو ميزاب ًا (مزرابًا لت�صريف مياه
ً
(مرحا�ضا) �أو دكان ًا  ،فلرجل من عُر�ض النا�س �أن ينتزعه � . .إلـ ـ ـ ــخ .
الأمطار) �أو كنيف ًا
القتيل  :كل ميت به �أثر �أنه مت قتله  ،ف�إذا وُجد يف حملة ال يُعرف قاتله وادعى وليه
القتل على �أهلها �أو على بع�ضهم عمد ًا �أو خط�أ  ،وال بينة له يختار منهم خم�سني رج ًال
يحلفون بالله ما قتلناه  ،وال علمنا له قاتال  ،ثم يُق�ضى بالدية على �أهل املحلة � ...ص452
و�إن كان عدد املحلة يقل عن خم�سني كرر بع�ضهم احللف حتى ي�صل العدد خلم�سني .
فهل ر�أيتم كيف �أن  50رج ًال يق�سمون حتى ال يتم قتل كل �أهل احلي الذي وُجدت به
اجلثة  ،لكن كل �أهل احلي يدفعون الدية حتى بعد الق�سم � ...صباح اخلري يا �أزهر  ،ويا
فقه احلنفية  ،وعلى كل دار�س  ،ولعنة الله على كل من ال يخل�ص يف عمله بالقرن . 21
وللأ�سف ف�إن جاهل عبد النور املتخ�ص�ص يف �شئون الدين الإ�سالمي ُ�ض ِب َط وهو ُي َد ِّر ْ�س
ال�س َّنة الثالثة الثانوية الأزهرية كتابًا ا�سمه (االختيار لتعليل
للتالميذ الأزهريني مبنهج ُ
املختار)  ،ويف ف�صل �أحكام املرتد الذي يبد�أ من �ص  ، 366ويذكر يف �ص 371عن املرتدة
من الإناث  ،ما يلي حرفي ًا  ( :واملرتدة ال ُتقتل ُ ،
وتب�س و ُت�ضرب يف كل الأيام حتى ُت�سلم
حلقت �أو ماتت
ولو قتلها �إن�سان ال �شيء عليه ويُع َّزر  ،وت�صرفها يف مالها جائز  ،ف�إن ِ
فك�سبها لورثتها ) .
فهل الحظت ( وحتب�س و ُت�ضرب يف كل الأيام)  ،وهل تدبرت  ( ...ولو قتلها �إن�سان
ال �شيء عليه) ..؟؟!! ..ذلك هو الفقه املهزلة هو الذي يح�شون به �أدمغة �أبناء امل�سلمني
منذ �أكرث من � 1200سنة � ،أال ي�ستحي كل من تقلد من�صب ًا بالأزهر منــذ �إنــ�شائه �أن يقــوم
بتــدري�س هــذا العــته ..؟؟!! ..؛ ثــم بعــد ذلك يـ�شتكــون مــن تبعيــتهم للحكــومة � ،أكــانت
احلكــومة هــي التــي �أمرتكم بتدري�س هذا بالقرن .. 21؟؟!!..
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 - 2تطابق حتريفات التوراة وفقه الأزهر الذي يتم تدري�سه :

يذكر العهد القدمي � ،سفر التثنية ( ... )20 ( : ) 10وحني تتقدمون ملحاربة مدينة
فادعوها لل�صلح �أو ًال  )11( .ف�إن �أجابتكم لل�صلح وا�ست�سلمت لكم  ،فكل ال�شعب ال�ساكن فيها
ي�صبح عبيدًا لكم  )12( ،و �إن �أبت ال�صلح وحاربتكم فحا�صروها ( )13فاذا �أ�سقطها الرب
�إلهكم يف �أيديكم  ،فاقتلوا جميع ذكورها بحد ال�سيف .
�إن كل الن�صو�ص الو�ضعية والو�ضيعة املخالفة لدين الله تدعو للقتل والتنكيل
فاحذروا يا مع�شر النا�س من الأفكار الب�شرية التي تعنون با�سم الدين .
وللأ�سف ف�إن �أغلب امل�سلمني يحملون يف رءو�سهم مفاهيم توراتية وتلمودية ويظنون
ب�أنها الإ�سالم و�إليك بع�ض ًا مما برءو�سنا .
− −تذهب العقيدة اليهودية �إىل �أن حواء خلقت من �ضلع �آدم  ،لتكون �أني�س ًا له (�سفر
التكوين . )25-21/ 2
− −حواء لعبت دور ًا ا�سا�سي ًا يف مع�صية الإله �إذ حر�ضت �آدم على �أن ي�أكل من
ال�شجرة (التكوين  )27 /1بينما يقول القر�آن ب�أن العا�صي هو �آدم ...
َ�صى �آ َد ُم َر َّب ُه َف َغ َوى ﴾
﴿ َوع َ
− −ي�سبق الرجل املر�أة يف احلياة ( هوريوت ف -ج ) .
�− −صوت املر�أة عورة (كيدو�شيم ع ) .
− −تفكري املر�أة منقو�ص (�شبات ل -ج ) .

( طه) 121

وبجولة �سريعة يف كتاب ( االختيار لتعليل املختار ) يف فقه �أبي حنيفة لل�صف الثالث
الثانوي الأزهري جنده يذكر ( ب�صفحة  338وما بعدها ) تلك ال�سموم كمنهج درا�سي ،
حيث يذكر الكتاب  ( :و�إذا فتح الإمام بلدة عنوة �إن �شاء ق�سمها بني الغامنني  ،و�إن �شاء �أقر
�أهلها عليها وو�ضع عليهم اجلزية  ،وعلى �أرا�ضيهم اخلراج  ،و�إن �شاء قتل الأ�سرى � ،أو
ا�سرتقهم � ،أو تركهم ذمة للم�سلمني  ،وال يفادون ب�أ�سرى امل�سلمني وال باملال �إال عند احلاجة
و�إذا �أراد الإمام العود ومعه موا�ش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها  ،ويحرق الأ�سلحة) .
وب�صفحة � ( 340أما الأ�سارى فيم�شون �إىل دار الإ�سالم  ،ف�إن عجزوا قتل الإمام
ً
وعط�شا  ،لأننا ال
الرجال  ،وترك الن�ساء وال�صبيان يف �أر�ض م�ضيعة حتى ميوتوا جوعً ا
نقتلهم للنهي � ...إلخ) .
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ومل ين�س الكتاب املعجزة بفنون الإرهاب على الفقه احلنفي �أن يذكر ب�أن امل�سلمني ال
يقتلون احليات والعقارب يف دار احلرب ( البلد التي يفتحوها ) وذلك حتى يكرث ن�سلها
فيكرث �أذاها للكفار  ( .مبا يعني �أنهم يقتلون الب�شر وال يقتلون احليات والعقارب ) . !!!...
لذلك �أدعوكم �أن تكونوا �آكدين من اختالف ذلك مع الإ�سالم  ،ف�إليكم فقه القر�آن
بخ�صو�ص الأ�سرى الذي قررت مناهج ال�ضالل بالأزهر قتلهم �أو جعلهم عبيد ًا  ،وحرق
موا�شيهم  ،حيث يقول تعاىل :
وه ْم َف ُ�شدُّوا الْ َو َث َ
اب َح َّتى ِ�إ َذا �أَ ْث َخن ُت ُم ُ
اق َف ِ�إ َّما َم ّن ًا
﴿ َف ِ�إذا َل ِقي ُت ُم ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا َف َ�ض ْر َب ال ِّر َق ِ
َب ْع ُد َو�إِ َّما ِفدَاء َح َّتى َت َ�ض َع ْ َ
ال ْر ُب �أَ ْو َزا َرهَ ا َذ ِل َك َو َل ْو َي َ�شا ُء ال َّل ُه َلن َت َ�ص َر ِم ْن ُه ْم َو َل ِكن ِّل َي ْبلُ َو
(حممد)4:
يل ال َّل ِه َف َلن ي ُِ�ض َّل �أَ ْع َما َل ُه ْم ﴾
َب ْع َ�ض ُكم ِب َب ْع ٍ�ض َوا َّلذِ ينَ ُق ِتلُوا ِف َ�س ِب ِ
�أمل يقر�أ �أهل الفقه القدمي والأزهريون ذلك الن�ص القر�آين الذي قرر ﴿ َف ِ�إ َّما َم َّنا َبع ُد
َو�إِ َّما ِف َد�آءً﴾ ؛ يعني �إما �أن ُ
منن على الأ�سرى فنطلق �سراحهم  ،و�إما �أن يفتدوا �أنف�سهم منا
باملال �أو البدل � ،ألي�س هذا املعنى القر�آين عك�س ما يدر�سه طلبة الأزهر الذين ت�سمونهم
بعد التخرج علماء � ،أظنهم �إن تفاعلوا مبناهجهم يتخرجون علماء يف فنون الإرهاب
والتخلف بال منازع .
ويقول تعاىل َ ﴿ :و ُق ِل ْ َ
ال ُّق ِمن َّر ِّب ُك ْم َف َمن َ�شاء َف ْل ُي�ؤْ ِمن َو َمن َ�شاء َف ْل َي ْك ُف ْر( ﴾..الكهف)29:
فهل بعـد ذلك من حريـة وليرباليـة ..؟؟!!� ..إن الله ال يجرب �أحدًا على الإميان به .
يل ال ّل ِه ا َّلذِ ينَ ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َو َال َت ْع َتدُو ْا ِ�إنَّ ال ّل َه َال ي ُِح ِّب
ويقول تعاىل َ ﴿ :و َقا ِتلُو ْا ِف َ�س ِب ِ
ْالُ ْع َتدِ ينَ ﴾ (البقرة )190:؛ يعني ال نقاتل �إال من يقاتلوننا ويف حدود رد االعتداء فقط ،
ولي�س بربرية ما ي�سمونه فتوحات �إ�سالمية على بالد مل تعتدِ علينا  ...مثل �إ�سبانيا .
بل جتد عندهم من املو�ضوعات ما يندى له جبني الب�شرية وي�سمونه �إ�سالم ًا وي�سمونها
كتبًا �صحاحً ا  ،فب�صحيح م�سلم جتد عنوانا ي�ؤكد اخلروج عن تعاليم و�سماحة الإ�سالم
وهو ( :باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإ�سالم من غري تقدم الإعالم
بالإغارة)  ،فهل انت�شر الإ�سالم بال�سيف بناء على ما جاء ب�صحيح م�سلم و�أنهم كانوا
يباغتون النا�س ويقتلونهم ويقتادونهم عبيدًا وجواري ..؟؟!!� ..أتكون هذه تعاليم
القر�آن ..؟؟!!� ..أي�أمر بذلك ر�سول كان ُخلُ ُقه القر�آن ..؟؟!!..
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رحمة بالإ�سالم وامل�سلمني من ظلم الفقه القدمي الذي يحميه الأزهر وتظنه ال�سلفية
�شريعة وما �أراها �إال �شريعة ال�ضالل والفتنة عن دين الله القومي .
�أمل يتم حتريف دين الإ�سالم بوا�سطة الفقه احلنفي وغريه من فقه الأئمة ..؟؟!!..
�أال ترون الت�شابه بني الفقه احلنفي وما جاء ب�صحيح م�سلم والتوراة التي نطعن
عليها بالتحريف ..؟؟!!..
فهــل ي�ستطيع الرببر فعل �أكرث من هذا ..؟؟!! ..وملاذا يدر�س تالميذنا حاليًا ذلك الفقــه
الرببري ..؟؟!!� ..أهذه هي �شريعة الله �أم �شريعة �أبي حنيفة التي يرعاها الأزهــر منذ
�أكرث من �ألف �سنة ويحافظ عليها  ،كما يحافظ �أهل التوراة على مد�سو�ساتهم ..؟؟!!..
يل ال ّل ِه ا َّلذِ ينَ ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َو َال َت ْع َتدُو ْا
�أمل يعرتف الأزهر بقوله تعاىل َ ﴿ :و َقا ِتلُو ْا ِف َ�س ِب ِ
ِ�إنَّ ال ّل َه َال ي ُِح ِّب ْالُ ْع َتدِ ينَ ﴾ (البقرة )190:؛ فال يوجد يف الإ�سالم ما ي�سمى فتوحات �إ�سالمية
�إال عند �أ�صحاب اخلرف الفقهي  ،فالقتال بالإ�سالم ُ�شرع دفاع ًا فقط ومل يُ�شرع هجومًا .
وما كل هذه الغلظة التي يتعلمها ال�صغار مبناهج �ضالة عن الإ�سالم واليهودية  ،بل �إنه
يل�صق بالإ�سالم �سوءًا لي�س به  ،بل �أ�سو�أ من اليهودية وما عليك �إال املقارنة .
وحيث �ص 366بذات الكتاب حتت عنوان �أحكام املرتد ما يلي حرف ًي ــا  ( :و�إذا ارتد
امل�سلم  -والعي ــاذ بالله  -يُحبــ�س ويعر�ض عليه الإ�سالم و ُتك�شف ُ�شبهته ف�إن �أ�سلم و�إال
ُقتل  ،ف�إن قتــله قاتل قبل العر�ض فال �شيء عليه  ... ،ويزول ملكه عن �أمواله زو ً
اال
مراعي ًا  ،يعني يتم ت�أميم �أمالكه وقتي ًا  ،ف�إن �أ�سلم عادت �إىل حالها  ...ويف �ص 370
و�إ�سالم ال�صبي العاقل وارتداده �صحيح ويجرب على الإ�سالم وال يقتل) .
فهل الحظتم �أن من قتل مرتدًا ال �شيء عليه ..؟؟!! ، ..وهل الحظتم �أنه يتم اال�ستيالء
على مال املرتد ..؟؟!! ، ..ف�أي دين يدين به ه�ؤالء ..؟؟!! ، ..وهل الحظت حكم قتل
ال�صبيان ..؟؟!! ، ..بل بذات الكتاب �أن املر�أة املرتدة ت�ضرب حتى تعود للإ�سالم  ،و�إن
ماتت فال �شيء على قاتلها  ،لهذا فقد علمت ملاذا يلعن الأزاهرة والإخوان وال�سلفية
الليربالية والعلمانية .
�إنهم ال يقنعون بالقر�آن الذي جاء رحمة بالنا�س  ،والذي يقول فيه ربنا تبارك وتعاىل
ب�سورة �آل عمران :
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ميا ِن ِه ْم َو َ�ش ِهدُو ْا �أَنَّ ال َّر ُ�سو َل َح ٌّق َو َج ُ
اءه ُم الْ َب ِّي َناتُ
﴿ َك ْي َف َيهْدِ ي ال ّل ُه َق ْوم ًا َك َف ُرو ْا َب ْع َد �إِ َ
َوال ّل ُه َال َيهْدِ ي الْ َق ْو َم َّ
الظالِ ِ َ
ا�س
ني � -86-أُ ْو َلـ ِئ َك َج َز�آ ُ�ؤ ُه ْم �أَنَّ َع َل ْي ِه ْم َل ْع َن َة ال ّل ِه َو ْالَلآ ِئ َك ِة َوال َّن ِ
اب َو َال ُه ْم ي َ
ُنظ ُرونَ � -88-إِ َّال ا َّلذِ ينَ َتابُو ْا
�أَ ْج َم ِعنيََ -87-خالِدِ ينَ ِفيهَا َال ي َُخ َّف ُف َع ْن ُه ُم الْ َع َذ ُ
ِمن َبعْدِ َذ ِل َك َو�أَ ْ�ص َل ُحو ْا َف ِ�إنَّ الله َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم . ﴾ 89
فالله يفتح باب توبة املرتد حتى قبل املوت الطبيعي وال قتل للمرتد بالقر�آن �أبدًا .
ورغم �أن جممع البحوث الإ�سالمية اجتمع وقرر ب�أنه ال قتل على مرتد  ،ف�إن البحوث
الإ�سالمية يف وا ٍد  ،واملناهج يف وادي �إبلي�س .
ال�س َّنة الأوىل ثانوي بالأزهر كتاب
ومما يندى له احلر خج ًال �أن يكون املقرر على طلبة ُ
الفقه احلنفي امل�سمى باالختيار لتعليل املختار  ،و�أقطف لكم قطوف ًا منه لتعلموا ب�أن هذا
الفقه كان النا�س ُتقاد به كالعبيد لتنفيذ �شريعة الله  ،وهو ما يخالف الن�صو�ص القر�آنية
التي جعلت من الإن�سان ح ًرا يف عقيدته فما بالكم يف منهاجه و�شريعته ..؟؟!!..
ب�صفحة  158ف�صل يف االمتناع عن �أداء الزكاة  ،يذكر الكتاب  ( :ومن امتنع عن �أداء
الزكاة �أخذها الإمام كرها وو�ضعها مو�ضعها لقوله تعاىل ُ ﴿ :خذ ِمن �أَم َو ِل ِهم ﴾(  103التوبة )
وهذا لأن حق الأخذ كان للإمام يف الأموال الظاهرة والباطنة �إىل زمان عثمان ر�ضي الله عنه
بهذه الن�صو�ص � ...إلخ) .
فهل �س ُن َقاد كالنعاج �إىل الله ..؟؟!! ، ..و�إذا كان هذا فقههم يف جمع الزكاة فال عجب �أن
جتدهم ي�ضربونك لت�ؤدي ال�صالة  ،ويقتلون تاركها تكا�س ًال كما يقول فقههم بعد ا�ستتابته
ثالثة �أيام ف�إن مل يتب يُقتل حدًا  ،ويُقتل �أي�ضا �إن ترك الإ�سالم  ،ف�أي فقه هذا ..؟؟!!� ..أال
يُع ُّد ب�أنه فقه العار على الإ�سالم ..؟؟!!..
ومن املفارقات �أنك جتد الأزهر يتغنى ب�أنه �صاحب الو�سطية الإ�سالمية  ،ويرجم
ال�سلفية التي تتجرب على املر�أة بلبا�س النقاب  ،هذا ما يظهر لنا من �أفواههم وما تنطلق به
�أل�سنتهم  ،فيا ترى ماذا يدر�سون ..؟؟!! ..وعلى ماذا يجمعون ..؟؟!! ..وماذا ي�ستح�سنون
يف لبا�س املر�أة ..؟؟!! ..هذا ما يجيبنا عليه ذات الكتاب املقرر على طلبة ال�صف الأول
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الثانوي الأزهري حيث �صفحة  64حتت عنوان عورة الرجل واملر�أة  ،حيث تقر�أ فيه ما
يلي  ( :وجميع بدن احلرة عورة قال عليه ال�صالة وال�سالم (احلرة عورة م�ستورة) ...
قال � ( :إال وجهها وكفيها ) .
فهــل ر�أيــت كيف ف�صلوا ا�ستثناء الوجه والكفني لكنهم �أبرزوا ب�أن احلرة عورة
م�ستورة  ،فهم يغازلون ال�سلفية وميقتونها يف ذات الوقت .
ومن ذات الكتاب ( االختيار لتعليل املختار ) املقرر على طلبة ال�صف الثالث الثانوي
الأزهري بدءًا من �ص 152عن باب العـدّة  ،يذكر الكتاب �أن عدة ا ُ
حل َّرة يف الطالق بعد
الدخول ثالث حي�ضات  ،وال�صغرية والآي�سة ثالثة �أ�شهر ( الحظ ال�صغرية التي مل حت�ض
بعد  ،وذلك جلواز نكاح الأطفال ال�صغار عندهم ) وعدتهن حني الوفاة هي �أربعة �أ�شهر
وع�شرة �أيام .
وعدّة الأَ َمة يف الطالق حي�ضتان  ،ويف ال�صغر والإيا�س �شهر ون�صف  ،وعدتها يف
ِ
الوفاة �شهران وخم�سة �أيام  ،وال عدة على الذمية يف طــالق الذمي  ،وكل ذلك ي�ؤكد عدم
فهمهم لدالالت ن�صو�ص كتاب الله .
ولقد علمنا �أن من بني حكم العدّة هو ا�ستفراغ الرحم والت�أكد من خلوِّ ه من احلمل حتى
ال تختلط الأن�ساب .
فهل َر ِحم الأَ َمة يقبل الرباءة من احلمل بعد حي�ضتني  ،و َر ِحم ال ِّذمية يرب�أ فور ًا بينما
رحم ا ُ
حل ّرة ال ي�ستربئ �إال بعد ثالث حي�ضات �أو على الأحرى ثالثة قروء ورحم ال�صغرية
ِ
ي�ستربئ بعد �شهر ون�صف ..؟؟!! ، ..هل تعلُّق احليوان املنوي الذكري تختلف مدته برحم
ا ُ
حل ّرة عن الأَ َمة عن ال�صغرية عن الذمية ..؟؟!!� ، ..أميكن بعد ذلك �أن ي�صرح يل القارئ �أن
�أطلق على هذا الفقه ب�أنه عته فكري .
�أرجو االنتباه ب�أن ه�ؤالء القوم ال يدرون ب�أن �أ�سا�س الإدراك الفقهي املنقول عن الأئمة
الأعالم كان يعتمد على عقول ب�سيطة ذات ثقافات ب�سيطة ال ميكن �أن ن�ستظل بنتاجهم
الفكري حتى تاريخه  ،ومهما كان �سندهم املزعوم عن �أنه عن �أحاديث يعتربونها �صحيحة
ف�إن �صحيح احلديث ال ميكن �أن يكون �شاذ ًا  ،لأن الأرحام تت�ساوى بني ا ُ
حل َّرة والأَ َمة
وال ِّذمية  ،فحمل هذه كتلك وال ميكن قيا�س ذلك على عقوبة الزنى بني احلرة والأمة
ِّ
ويعظمه ُ ّ
تار الدين .
من�سوب للأئمة
الختالف ال�ضوابط  ...لكنه بكل �أ�سف فق ٌه
ٌ
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 - 3ومن فقه �أبو حنيفة عمو ًما :

�أنه �إذا ا�ست�أجر رج ًال امر�أة ليزين بها فال حد عليهما( ، )1وقد تعلل ب�أطروحة من املرويات
التي يتعلق بها الفقهاء عن عمر بن اخلطاب �أنه حكم ب�أن ثالثة �أكبا�ش من التمر ثالثة مهور
لرجل واقع امر�أة وجــدها ف ــي طريقه  ،و�أعطاها �إياهم وقام مبا قام  ،وقد �سبق بيانه .
وال يعترب الإمام �أبو حنيفة الوطء يف ال ُّدبُر زنى �سواء كان املوطوء ذكر �أو �أنثي �إمنا
لواطا ي�ستحق فاعله التعزير . )2( ...
ولك ــن الفق ــهاء اخــتلفوا يف تكيــيف الفعـل  ...ويرى �أبو حنيفة واملالكيون
وال�شافعيون وال�شيعة  ،والزيديون �أن الفعل ال يعترب زنا لأن الزوجة حم ًال لوطء الزوج
وللزوج �أن ي�ستمتع بها  ،ولكنهم يرون �أن الفعل حمرم وي�ستحق فاعلة عقوبة تعزيرية .
وحجــة �أبو حنيــفة �أن الإتي ــان يف ال ُقبُـل ي�ســمي زنا  ،والإتيــان ف ــي ال ُدبُـر ي�سمي
لواط ًا  ،واختالف الأ�سماء دليل على اختالف املعاين ف�ض ًال عن �أن الزنى ي�ؤدي �إىل
اختالط الأن�ساب  ،وت�ضيع الأوالد ولي�س الأمر كذلك يف اللواط . )3( ...
وقال �أبو حنيفة �أنه ميكن للرجل �أن يرى كل ابنته �أو �أُ ُم ُه وابنة �إبنه �أو �إبنته واخلالة ،
والعمة  ،وبنت الأخت  ،وامر�أة الأب  ،وامر�أة الإبن عدا الفرج والدبر فقط . )4( ...
 -4األزهريون من آكلي حلوم البشر نيئ ًا ( نقد الفقه الشافعى ) :

ومما تعم به البلوى ما ورد بكتاب « الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع » للإمام الأعظم
�شم�س الدين حممد بن �أحمد ال�شربيني اخلطيب ال�شافعي ,وهو �شـرح على منت «غايـة
االخت�صار » يف الفقـه على مذهب الإمام ال�شافعي  ،يف « ف�صل الأطعمة »  ،بال�صفحات من
واف ملا يحل للم�سـلمني �أكله من حلوم الب�شر .
� 255إىل  257جتد تف�صيل ٍ
ال�س َّنة الثالثة
والكتاب هو الكتاب العمدة املعتمد لتدري�س الفقه ال�شافعي لطلبة ُ
الثانوية يف مدار�س الأزهر ال�شريف .
وقامت دار التي�سري عام  ، 2007ومن قبلها دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع عام
 ، 2004بطبع الكتاب يف مدينة القاهرة العامرة ومت الن�شر حتت �إ�شراف قطاع املعاهد
الأزهرية يف الأزهر ال�شريف  ،و�إليكم ما يتم تلويث �أدمغة طلبة الأزهر به  ،ثم يتخرجوا
بعدها ليقولوا ب�أنهم علماء . . !! . .
( )1راجع كتاب املب�سوط ل�شم�س الدين ال�سرخ�سي اجلزء التا�سع �صفحة  58طبعة دار املعرفة .
( )2الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي للدكتور عبد القادر عودة .
( )3املرجع ال�سابق .
( )4املرجع ال�سابق .
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« للم�ضطر �أكل �آدمي ميت �إذا مل يجد ميتة غريه كما قيده ال�شيخان يف ال�شرح والرو�ضة .
لأن حرمة احلي �أعظم من حرمة امليت  .وا�ستثنى من ذلك ما �إذا كان امليت نبي ًا ف�إنه ال يجوز
الأكل منه جزم ًا  .ف�إن قيل كيف ي�صح هذا اال�ستثناء والأنبياء �أحياء يف قبورهم ي�صلون كما
�صحت به الأحاديث � ،أجيب ب�أنه يت�صور ذلك من م�ضطر وجد ميتة نبي قبل دفنه .
و�أما �إذا كان امليت م�سلم ًا وامل�ضطر كاف ًرا ف�إنه ال يجوز الأكل منه ل�شرف الإ�سالم .
وحيث جوزنا �أكل ميتة الآدمي ال يجوز طبخها  ،وال �شيها  ،ملا يف ذلك من هتك حرمته .
ويتخري يف غريه بني �أكله نيئا وغريه .
وله قتل مرتد و�أكله  ,وقتل حربي  ,ولو �صغريًا � ,أو امر�أة و�أكلهما  ,لأنهما غري
مع�صومني  ,و�إمنا حرم قتل ال�صبي احلربي  ,واملر�أة احلربية  ,يف غري ال�ضرورة  ,ال
حلرمتهما  ,بل حلق الغامنني .
وله قتل الزاين املحــ�صن  ،واملحارب  ،وتارك ال�صـالة  ،ومن له عليه ق�صا�ص  ،و�إن
مل ي�أذن الإمام يف القتل  ،لأن قتلهم م�ستحق  .و�إمنا اعتربوا �إذنه يف غري حال ال�ضرورة
ت�أدب ًا معه  ،وحال ال�ضرورة لي�س فيها رعاية �أدب  ،ثم بعد ذلك ي�أكل منه ما ي�شاء .
وحكــم جم ــانني �أه ــل احلــرب  ،و�أرقائهـ ــم  ،وخن ــثاهم  ,ك�صبــيانهم قـ ــال ابن عبد ال�سالم :
ولو وجد م�ضطر �صبي ًا مع بالغ حربيني �أكل البالغ وكف عن ال�صبي  ,ملا يف �أكله من �ضياع املال ،
ولأن الكفر احلقيقي �أبلغ من الكفر احلكمي  ،وال يجوز قتل ذمي ومعاهد حلرمة قتلهما .
ويحل قطع جزء من نف�سه لأكله �إن فقد نحو ميتة  ,وكان خوف قطعه �أقل  .ويحرم
قطع بع�ضه لغريه من امل�ضطرين  ،لأن قطعه لغي ــره لي ــ�س في ــه قطع البع�ض ال�ستبقاء
الكل نعم � ،إن كان ذلك الغري نبي ًا مل يحرم  ،بل يجب ويحرم على امل�ضطر �أي�ض ًا �أن يقطع
لنف�سه قطعة من حيوان مع�صوم ملا مر »  . .انتهى .
يعني تقطع قطعة من نف�سك وت�أكلها  ،لكن ال تدع الغري ي�أكلوا من قطعتك التي قطعتها من
نف�سك لكن كلها �أنت هنيئ ًا مريئ ًا  ،يعني تع�ض فخذك وتاكل جزء منها فلحمها طيب عندهم .
فهل لذلك الفقه ال�شائه حمل للتدري�س بالأزهر  ،وكيف ينتقي �أولئك املنوط بهم
الإ�شراف على املناهج املو�ضوعات لتدري�سها على الطالب ..؟؟!!� ..أال يحق يل طلب
احلجر عليهم ..؟؟!! ..بل على كل �أع�ضاء املجل�س الأعلى للأزهر الذين قرروا تدري�س ذلك
الكتاب وغريه بعد موت ال�شيخ حممد �سيد طنطاوي (يرحمه الله)  ،وتقلد �شيخ الأزهر
احلايل (�أحمد الطيب) ملن�صبه ؛ بل هذا بالغ مفتوح للنائب العام بطلب احلجر احلكومي
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على �أع�ضاء ذلك املجل�س خلطورة فهمهم للدين بينما ينت�شرون بني النا�س على �أنهم علماء
و�أن ما يقومون بتدري�سه يزعمون ب�أنه علم �شرعي من�سوب لدين الإ�سالم .
ال�س َّنة الثالثة الثانوي الأزهري
وبكتاب الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع املقرر على طلبة ُ
هذا العام والأعوام ال�سابقة بنجاح �ساحق  .حيث ذكر الكتاب املعجزة يف الفقه وال�شريعة :
• •�أنه يجب علينا �أن نفر�ض اجلزية على �أهل الكتاب البالغني من الذكور
الأحرار(�ص 228ـ. )230
ال�س َّنة على كل فرد .
• •و�أن اجلزية من دينار �إىل �أربعة دنانري (�ص )231يف ُ
• • ويجوز �أن ي�شرط عليهم ال�ضيافة ف�ض ًال عن مقدار اجلزية .
• •و�أن جترى عليهم �أحكام الإ�سالم (�ص، )234
• •و�أال تبنى كني�سة يف الإ�سالم لأن �إحداث ذلك مع�صية فال يجوز يف دار الإ�سالم ،
دم ...
ف�إن بنوا ذلك ُه ِ
• •وال يجوز �إعادة بناء كني�سة قد انهدمت (�ص... )235
• •ويعرف �أهل الكتاب يف ديار الإ�سالم بلب�س الغيار و�شد الزنار  ،والغيار هو
ما يتم ارتدا�ؤه على �أن تتم خياطة جزء من �أماكن غري معتاد اخلياطة بها كلون
خمالف يتم خياطته على الكتف مثال لأن عمر ر�ضي الله عنه فعل ذلك .
• • ومينعون من ركوب اخليل .
• •ويلجئون �إىل �أ�ضيق الطرق .
• •وال مي�شون �إال �أفرادا متفرقني .
• •وال يوقرون يف جمل�س فيه م�سلم لأن الله تعاىل �أذلهم ( �ص  236ـ. )238
• •ومبا �أن الإ�ساءة تقطع عروق املحبة فيجب الإ�ساءة لهم وعدم امليل القلبي لهم
وقطع عروق املحبة معهم (. )238
و�أنا �أقول ب�أنه ال جزية يف الإ�سالم على �أهل الكتاب � ،إمنا اجلزية على الذين كفروا
ممن �أوتوا الكتاب و�أف�سدوا يف الأر�ض  ،وما عليكم �إال �أن تقر�أوا الآية لتعلموا هذا
املعنى  ،فهناك فرق بني تعبري ( �أهل الكتاب ) وتعبري ( �أوتوا الكتاب ) .
فيقول الله عن الكافرين والفا�سقني ممن �أوتوا الكتاب :
-65-

نحــو ت ـنــوي ــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

ون ِبال ّل ِه َو َال ِبالْ َي ْو ِم ال ِآخ ِر َو َال ي َُح ِّرم َ
ين َال ُي�ؤْ ِم ُن َ
﴿ َقا ِتلُو ْا ا َّلذِ َ
ُون َما َح َّر َم ال ّل ُه َو َر ُ�سولُ ُه
ِين ْ َ
ال ْز َي َة عَن َي ٍد َو ُه ْم َ�ص ِاغ ُر َ
َو َال يَدِ ي ُن َ
ال ِّق ِم َن ا َّلذِ َ
ون د َ
ون ﴾
ين �أُو ُتو ْا الْ ِك َت َ
اب َح َّتى ُيع ُْطو ْا ْ ِ
( التوبة ﴾ 29

بينما يقول الله عن �أهل الكتاب  ﴿ :و ََل ُ َ
تا ِدلُوا �أَ ْه َل الْ ِك َت ِاب �إِ َّل ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن ﴾ ....
( العنكبوت ) 46

والأمثلة بهذا ال�صدد �أكرث من �أن ُت�صى  ،فهل هذا فقه ي�سمح ب�أي تعاي�ش بني النا�س � ،أال
ا�س حُ �سنا ﴾ ..؟؟!!..
يكون ال�سب واللعن يف �أهل الكتاب خمالف ًا لقوله تعاىل َ ﴿ :و ُقولُو ْا ِلل َّن ِ
�أال يكون خمالف ًا لقوله تعاىل  ﴿ :و ََل ُ َ
ح�س ُن ﴾ ..؟؟!!..
ت ِدلُو ْا �أَه َل �ٱ ِلك َت ِب ِ�إ َّل ِب�ٱ َّل ِتي ِه َي �أَ َ
وكيف ندعوهم للإ�سالم ونحن ن�سبهم ونقذفهم ون�سفه عقولهم ونتهاون يف مقد�ساتهم وال
نعدل بيننا وبينهم  ،فما بال ه�ؤالء الفقهاء ال يكادون يفقهون حديثا ..؟؟!!..
 - ٥قطوف من سقطات منسوبة لفقه األئمة:

تقول ال�شافعية ب�أنه ميكن للرجل �أن يتزوج ابنته من الزنى وللمر�أة �أن تتزوج ابنها
من الزنى  ،يعني �إن زنت برجل وحملت فولدت ولدًا  ،وكرب هذا الولد  ،فيمكن للأم �أن
تتزوجه لأنه جاء من الزنى  ،لأن ماء الزنى عندهم ( ماء هدر ال يتم به التحرمي )  ،فهل
بعد هذا من عار عقلي وف�ضيحة فكرية ..؟؟!!..
• •يقول مذهب املالكيــة بجواز �شــهادة الأعمى على الزنى �إذا حت�س�س �أج�ساد الفاعلني(. )1
• •ال يُ�س َ�أل من اقت�ص لنف�سه يف جرح فمات اجلاين من النزف فال ي�س�أل عن موته  ،فهل
من التقــوى ترك الرجل املقطوع ينزف حتى ميوت ..؟؟!! ، ..ثم ينتهي ال�سادة الأئمة
ب�أنه ال �شيء على القاطع  ،لأنه كان يقت�ص لنف�سه!! .
• •ال يقتل امل�سلم الذي قتل الكتابي عمدًا .. !!..
• •املر�أة املرتدة يتم �ضربها با�ستمرار �إىل �أن تتوب ف�إن ماتت من ال�ضرب فال
�شيء على �ضاربها  ،وي�ضرب ال�صبي املرتد � ً
أي�ضا � ،أما الرجل املرتد فيقتل بعد
اال�ستتابة وي�سلب ماله منه �إىل قبيل �أن يتم قتله  ،ف�إن رجع �أعيد �إليه ماله(. )2
( )1الفقه على املذاهب الأربعة للجزيري اجلزء الرابع .
( )2االختيار لتعليل املختار .
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اختلفوا يف �آيـة ( ب�سم الله الرحمن الرحيم ) �أتكون من الفاحتـة �أم ال � ،أَ َوتتم بها
ال�صـالة �أم ال ..؟؟!! ، ..ومع هذا جتـد فقهائنا يقولون لـك ب�أن الأئمة اختلفوا يف الفروع .
ل�ص من
عندهم القطار هو اجلمال املتقاطرة خلف بع�ضها وهي ت�سري  ،ف�إن �سرق ٌ
ذلك القطار فال يقام عليه احلـد  ،لأن ذلك القطـار لي�س ُمرز ًا  ،فهل ن�سرق قطار ال�صعيد
�أم وجـه بحري � ،أَ َونحن بحاجة لفقه جديد �أم ال ..؟؟!!� ، ..أفيدونا ولكم اخليـار .
ر�ضع �أي امر�أة �أي رجل ليكون حمرم ًا لها  ،وزعموا
وهم �سدنة ر�ضاع الكبري �أي ُت ِ
ذلك لأم امل�ؤمنني �أنها كانت تفعله .
وهم الذين قالوا بالتداوى ب�أبوال الإبل  ،واحلبة ال�سوداء و�أن� أش� املعتوهون
ما �أ�سموه بالطب النبوي كى يرتبحوا من جيوب امل�أفونني الذين يت�صورون احلبة
ال�سوداء وحيًا ودين ًا .
�أخرج البخاري ب�سنده عن عائ�شة �أن ر�سول ﷺ الله قال  « :من مات وعليه �صيام
()1
�صام عنه وليه»
وي�ؤيد ذلك �أن مذهب الإمام �أحمد حيث ا�ستحباب �صيام الويل عن امليت يف �صوم
النذر فقط دون رم�ضان وغريه  .مع �أن احلديث عام لكل �صيام  ،مما ي�ؤكد فع ًال �أن
الإمام �أحمد مل يكن يرى �صحة احلديث .
ومن اجلدير بالذكر �أن الإمامني مالك ًا و�أبا حنيفة ال يريان �صيام الويل عن امليت
�أبدًا  ،ال عن نذره  ،وال عن ق�ضاء مل ي�ؤيده من رم�ضان  ،فاحلديث مل ي�صح عندهما
كذلك  ،وقد �صرح مالك بذلك ورد الرواية لأن عمل �أهل املدينة بخالفها .
�أر�أيتم كيف يكون اخلالف بحيث ال تعرف حقا من باطل  ،وهل ر�أيتم كيف ي�ستنكر
الإمام ابن حنبل ما رواه البخاري  ،هذا ف�ض ًال عن �أن الإئمة مال ًكا و�أبا حنيفة  -وقد
�سبقا البخاري يف امليالد والوفاة  -مل يثبت عندهما هذا احلديث ومل يعمال به .
 - 6من قذف يهوديًا �أو ن�صران ًيا فال حد عليه :

ومن فقه خمالفة كتاب الله جتد ب�أن القذف وال�سب واللعن لأهل الكتاب �أمر يتقربون به �إىل الله
حدثنا �أبو معاوية وابن منري عن ه�شام عن �أبيه قال  :لي�س على قاذف �أهل الذمة ح ــد ،
و�إذا كــانت اليهـودية والنـ�صرانية تـحت م�سلـم فلي�س بينهما مالعنة  ،ولي�س على قاذفهما
حد  ،و�إذا قذف الرجل الرجل وله �أم يهودية �أو ن�صرانية فال حد عليه(. )2
(� )1صحيح البخاري -30:كتاب ال�صوم  -42 /باب من مات وعليه �صوم ح  1952وهذا احلديث ا�ستنكره الإمام �أحمد  ،كما جاء يف
كتاب �سري �أعالم النبالء للإمام احلافظ الذهبي (ج�6ص. )10
( )2م�صنف عبد الرازق ال�صنعانى .
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وال�شيخ ال�سلفي/حممد ح�سان �أعاد تقدمي منوذج �آخر للتع�صب حينما تطاول على
امل�سيحيني والإجنيل  ،وقال فى �أحد �شرائطه التى حملت عنوان « حتريف الإجنيــل »
و�شــريط �آخـر حمل عنوان « ق�صة ال�صليب » �إن الإجنيل كتاب جن�سى  ،حيث ذكر ما يلي :
( لو قر�أت فقرات من م�ضمون الأناجيل لو قر�أتها والله العظيم ت�ستفرغ فقرات جن�سية �أنا
بقيت خايف �إن زوجتى تقر�أ هذا الكالم كالم من �أخطر كالم فى كتاب جن�سى موجود فى
ال�سوق )  .مما دفع �أحد املحامني الإ�سالميني العاقلني �أن يتربع لريفع دعوى على ال�شيخ
�سنة  2007اتهمه فيها بالإ�ساءة للإ�سالم قبل الإ�ساءة للم�سيحية  ،وراجع ما مت تدوينه بهذا
الكتاب حتت عنوان اجلن�س ومكتوبات ابن القيّم وال�شافعي بعد ب�ضع �صفحات .
يرى الإمامان مالك وال�شافعى عدم جواز �شهادة �أهل ال ِّذمة مطلق ًا  ،ال على ذميني وال على
م�سلمني  ،ويرى �أبو حنيفة جواز �شهادتهم على بع�ضهم فقط  ( ...فتاوى دار االفتاء امل�صرية)
فقد ذهب جمهور العلماء �إىل عدم قبول �شهادة غري امل�سلم على امل�سلم يف اجلملة(. )1
ِد َي ُة الْ ِك َتـا ِب ِّي ِن ْ�ص ُف ِد َي ِـة ْالُ ْ�س ِل ِم ِع ْن َد َما ِل ٍك َو�أَ ْح َمـ َد  ،و َْالَ ْر�أَ ُة ِم ْن ُه ْم َع َلى ال ِّن ْ�ص ِف ِمنْ َذ ِل َك(. )2
لن جنادلكم �إال بالتي هي �أ�سو�أ .
واحلقيقة ب�أنني �أرى �أن ذلك لي�س فقها لكنه �أخــالق الــغجر  ،وبــداوة الأج ــالف  ،ومن
دين �إبلي�س ب�أخماخ الفقهاء الذين ال ي�ستحون خمالفة ن�صو�ص القر�آن لذمة انحطاطهم
احل�ضاري والأخالقي الذي ت�ؤزه ال�شياطني .
• •فكيف ال ي�شهد الكتابي على متهم م�سلم قتل �أحد النا�س ..؟؟!!..
• •وكيف ال ي�شهد على زواج مت بني م�سلمني وهو حا�ضر عقد النكاح ..؟؟!!..
• •وكيف نكمم �أفواه النــا�س ومننـ ــعهـ ــم عـ ـ ــن ال�شهادة باحلق ..؟؟!! ..هل قول الله
( �إن بع�ض الظن �إثم ) كانت للظنون يف �أهل الإ�سالم فقط ..؟؟!!..
• •ه ــل �أطلق اللــه لك الع ــنان لتظ ــن ال�ســوء ببــاقــي خلــق الله  ...ف�أي فهم و�أي
�إ�سالم هذا ..؟؟!! ..وهل كان توجيه ال�سباب لهم ف�ضيلة ..؟؟!!..
• •�أيكون �أمن املجتمعات بتلك الأخالق ..؟؟!! . ..ما �أرى �إال �أن ه�ؤالء قد فهموا
الإ�سالم خط�أ .
( )1فتاوى الإ�سالم اليوم .
( )2املو�سوعة الفقهية الكويتية .
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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  ٢٠١٦قام بتعديل املقررات مع ثبات
املناهج كما هى .

و�إليكم روابط �صوت و فيديو لتكونوا من الآكدين ب�أننا �أ�سو�أ �سفراء لدين الإ�سالم:
• •جواز �سب غري امل�سلم وغيبته لأنه ال حرمة له .
http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/00107_001/ . rm

• •حول م�س�ألة البقاء يف بالد الكفر .

http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/13801_138/ . rm

•
•

• •ت�أكيد على حديث فا�ضط ّروهم �إىل �أ�ضيق الطرق وت�ضايقه من لفظة (مواطن)
وت�أكيده على اجلزية .
http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/61904_619/ . rm

• •ال يجوز تهنئة الن�صارى .

http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/56312_563/ . rm

• •ال يجوز دفن �أو ت�شييع جنازة �أهل الكتاب يف مقابرهم .

http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/16019_160/ . rm

• •يجوز لعن اليهود والن�صارى وال يجوز لعن ال�شيطان .

http://www . alalbany . ws/alalbany/audio/02312_023/ . rm .

• •احلوينى وبناء الكنائ�س وت�سميتها حمفال لل�شرك .

http://www . youtube . com/watch?v=YkEsI0GXAyk

• •م�ؤامرة ال�شيعة والن�صاري علي م�صر لأبي ا�سحاق احلويني .

•

•
•
•
•

http://www . youtube . com/watch?v=FN8I1IeJNj4

•

http://www . islam-qa . com/ar/ref/137986

•

• •كراهية توظيف غري امل�سلم وطرده بعد انتهاء عقده وا�ستبدال م�سلم به .
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 - 7من فقه �أ�ساطني ال�سلفية (ابن تيمية وابن العثيمني):

ابن تيمية وابن العثيمني هما املرجع الرئي�سي لل�سلفية الوهابية  ،و�سر تفوقهم يف
الغلظة  ،وتعال معي نطالع ً
بع�ضا من فقههم يف التعامل مع �أهل الكتاب والكافرين :
يقول ابن تيمية :

وليعلم �أن امل�ؤمن جتب مواالته و�إن ظلمك واعتدى عليك والكافر جتب معاداته و�إن
�أعطاك و�أح�سن �إليك(. )1
الكفار ال ميلكون مالهم ملك ًا �شرعيًا  ،وال يحق لهم الت�صرف فيما يف �أيديهم .
وامل�سلمون �إذا ا�ستولوا عليها فغنموها ملكوها �شرع ًا لأن الله �أباح لهم الغنائم ومل
يبحها لغريهم(. )2
الرزق خملوق �أ�ص ًال للم�ؤمنني لي�ستعينوا به على عبادة الله .
من دخـل دار حرب بغيـر عقـد �أمان فال علــيه �أن ي�سرق �أمــوالهـم وي�ستبيحها  ،و�أن يقهرهــم
ب�أي طريقة كانت  ،ف�أنف�سهم و�أموالهم مباحة للم�سلمني �سواء �أكانوا مقاتلني �أم ال(.. )3؟؟!!..
وجوب �إهانة غري امل�سلم و�إهانة مقد�ساته  ،وبتعبري ابن تيمية يقول  ( :كل ما مت
تعظيمه بالباطل من مكان �أو زمان �أو حجر �أو �شجر يجب ق�صد �إهانته )(. )4
ومن فقه ابن تيمية عمو ًما :

�أ�سوق �إليكم ً
بع�ضا من مقتطفات انحراف فقه ابن تيمية :
فيما يتعلق مبواقفه من �أهل بيت النبي ف�إنه يقول يف ذكره حلروب الإمام علي بن �أبي
طالب و�أعدائهم الأمويني  ( :وعلي ر�ضي الله عنه) مل يكن قتاله يوم اجلمل و�صفني ب�أمر
من النبي و�إمنا كان ر�أي ًا له  ،وهو الذي ابتد�أ �أهل �صفني بالقتال  ،وعلي �إمنا قاتل النا�س
على طاعته ال على طاعة الله )(. )5
وعن معاوية بن �أبي �سفيان  ،ف�إنه يقول  ( :مل يكن هناك ملك من امللوك �أف�ضل من
معاوية وال كان النا�س بعهد ملك من امللوك �أف�ضل من زمن معاوية)  ...ثم ذكر روايتني
( )1جمموع الفتاوى ج � 28ص . 118
( )2اجلزء ال�سابع �ص  34املرجع ال�سابق .
( )3ج� 29ص  124املرجع ال�سابق .
( )4اجلزء الأول �ص 535من كتاب اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم .
(� )5صائب عبد احلميد  ،ابن تيمية  :حياته  :وعقائده � ،ص  ، 322نقال » عن منهاج ال�سُ ّنة .
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الأوىل ت�صف معاوية �أنه فقيه  ،والثانية على ل�سان �أبي الدرداء بقوله  « :ما ر�أيت �أحدًا
�أ�شبه �صالة ب�صالة ر�سول الله من �إمامكم هذا »  ،يعني معاوية(. )1
ومن بني جرائم الإبادة اجلماعية التي �أ�شرف عليها وباركها (�شيخ الإ�سالم) ابن تيمية
فا�ستحق من �أجلها لقب ال�شيخ املجاهد كانت جمزرة ك�سروان يف جبل لبنان �ضد القرى
ال�شيعية  ،فقد ح ّر�ض على قتال امل�سلمني ال�شيعة  ،ونهب �أموالهم و�أ�سر من عا�ش منهم ،
ثم �شكر �سلطان امل�سلمني الذي �أذعن لفتواه يف ر�سالة طويلة(. )2
ناهيك عن فتاواه ب�إذالل امل�سيحيني  ،وهدم كنائ�سهم  ،ومنع التعامل معهم  ،وقد �سبق
ذكرها(. )3
قول ابن تيمية يف ال�شيعة:

قال (يرحمه الله) يف م�شابهة ال�شيعة لليهود والن�صارى وللخوارج يف جمموع
الفتاوى املجلد � 28صفحة  479وهو يقوم بالتفريق بني امل�سلمني  ،ويفرق �أي�ضاً بني
امل�سلمني واليهود والن�صارى بال دراية  ،فقال عن ال�شيعة وهو يكفرهم ما يلي :
ال�س ِام َر ُة ِمنْ الْ َيهُو ِد َ -ف ِ�إ َّن ُه ْم �أَ ْ�ش َب ُه ِب ِه ْم ِمنْ
َ
ور َك ِث َ
ري ٍة َل ِ�س َّي َما َّ
(و َق ْد �أَ ْ�ش َبهُوا الْ َيهُو َد ِف �أُ ُم ٍ
ال َما َم ِة ِف َ�ش ْخ ٍ َ
يب ِل ُك ِّل
اف  :ي َُ�ش ِّبهُو َن ُه ْم ِف َدع َْوى ِْ إ
َ�سا ِئ ِر َْ أ
ال ْ�ص َن ِ
�ص �أ ْو َب ْط ٍن ِب َع ْي ِن ِه َوال َّت ْكذِ ِ
الَهْ وَاءِ �أَ ْو َ ْ
ا�ض ِع ِه َو َت�أْ ِخ ِري
َمنْ َجا َء ِب َح ِّق َغ ْ ِيهِ َي ْدعُو َن ُه َو ِف ا ِّت َب ِاع ْ أ
ت ِر ِ
يف الْ َك ِل ِم َعنْ َم َو ِ
الْ ِف ْط ِر َو َ�ص َلةِ ْالَ ْغ ِر ِب َو َغ ْ ِي َذ ِل َك َو َ ْ
مي َذ َبا ِئ ِح َغ ْ ِيهِ ْم) .
ت ِر ِ
َات ْالُ ْب َت َدع َِة َو ِف ِّ
ال�ش ْركِ َو َغ ْ ِي َذ ِل َك
َوي ُْ�ش ِبهُونَ ال َّن َ�صا َرى ِف الْ ُغ ُلوِّ ِف الْ َب َ�ش ِر َوالْ ِع َباد ِ
ني َوهَ ذِ هِ ِ�ش َي ُم ْالُ َنا ِف ِق َ
ني َع َلى ْالُ ْ�س ِل ِم َ
َو ُه ْم ي َُوالُونَ الْ َيهُو َد َوال َّن َ�صا َرى َو ْالُ ْ�ش ِر ِك َ
ني .
فهل مثل هذا الفقه يقال عن �صاحبه ب�أنه �شيخ �إ�سالم ..؟؟!! ..ومن الذي يوايل اليهود
ال�س َنة ..؟؟!! ..علما ب�أنني ل�ست ُ�س ِّنيا وال
والنــ�صارى الآن دولــة ال�شيعة �أم دول �أهل ُّ
�شيع َّيا  ،بل �أترب�أ من كل الفرق واملذاهب � ،أذكر ذلك حتى ال يخ ــرج �أ�صحاب الأمرا�ض
�أمرا�ضهم  ،كما يهمني �أن �أذكر ب�أن لقب ( �شيخ الإ�سالم ) ال ي�صح  ،ويجب �أن يقال ( �شيخ
امل�سلمني ) فالإ�سالم ال �شيخ له  ،لأن هناك فرق بني الدين والتدين .
ال�س َنة  ،ج � 6ص . 235 ، 222
( )1ابن تيمية  ،بكتاب منهاج ُّ
( )2املرجع :كتاب �أخطاء ابن تيمية يف حق ر�سول الله و�أهل بيته للدكتور/حممود �سيد �صبيح .
( )3املرجع:اجلزء الأول �ص 535من كتاب اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم .
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يقول ابــن تيمــية يف (جمم ــوع فت ــاوى اب ــن تيمي ــة ( -ج َ « )24 / 5غ ـ ْـ�س ُل َ ْ
ل ِم
يح ِة ِب ْد َع ٌة » .
ال َّذ ِب َ
والآن كل النا�س تقريب ًا يغ�سلون اللحم فهم مبتدعة ..!!..
ويوا�صل ابن تيمية �شارح ًا ونا�سب ًا ذلك للعلماء ( وهذا ما مل يقل به �أحد)
لكن ا�سمع  :يقول (جمموع الفتاوى ( -ج  )522 / 21فما زال ال�صحابة ر�ضي الله
عنهم على عهد النبي ي�أخذون اللحم فيطبخونه وي�أكلونه بغري غ�سله وكانوا يرون الدم
يف القدر خطوط ًا) ...
قلت ومادخل هذا بتبديع من غ�سل اللحم ..؟؟!!� ..أنت غريب  ..!!..ثم يوا�صل التبديع
قائ ًال (جمموع الفتاوى ( -ج � / 21ص . )523
و�سكني الق�صاب يذبح بها وي�سلخ فال حتتاج �إىل غ�سل ف�إن غ�سل ال�سكاكني التي يذبح
بها بدعة) ..!!..
ومل يقل �أحد بتبديع غ�سل اللحم وال�سكني قبل ابن تيمية فهذه من العوائد التي �ألأ�صل
فيها الإباحة بل غ�سلهما يدخل حتت عموم الطهارة والنظافة .
ويف املذهب احلنبلي كما يف زاد امل�ستقنع ( -ج � / 1ص  ( .. )251الكلب �إذا �صا َد � ،أو
غ�سل اللحم الذي �أ�صابه فمه �سبع مرات �إحداها ُّ
بالتاب ،
�أم�سك َّ
ال�صيد بفمه  ،فال ُب َّد من ْ
ال�صابون  ،وهذا هو املذهب  ) .اهـ .
�أو الأ�شنان � ،أو َّ
ولكن حتى هذه حلقها ابن تيمية فمنع من ذلك كما �سي�أتي قال ابن عثيمني (وقال �شيخ
الإ�سالم � :إن هذا مما َع َفا عنه َّ
و�س َّل َم �أنه �أمر
النبي َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َ
ال�شارع لأنه مل َي ِر ْد عن ِّ
ال�صيد الذي �صاده  )..اهـ .
ب َغ ْ�سل ما �أ�صابه فم الكلب من َّ
�أي ح ــتى مـ ــع �إقـ ــراره بنجـا�سـ ــة ري ــق الك ـل ــب �إال �أن ابــن تـ ـيــمية جع ــل الــدم
مطه ــر ًا للــكلــب � ..!!..إنه غرام عجيب بالدم .
اخلال�صة هنا �أن غ�سل اللحم وغ�سل ال�سكني من الدم هما بدعتان عند ابن تيمية
فقط �أما يف دين الله فهذان الأمران من املندوب �أو املباح على الأقل وعلى هذا فال يجوز
لل�سعوديني �أن يدافعوا كثري ًا عن ابن تيمية لأنهم يف الأخري �سيكونون وفق تراثه مبتدعة
(كالرواف�ض واخلوارج) .
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ابن تيميه :

�أ�صل التكفري بالعامل الإ�سالمي ومناذج من ا�ستحالله لقتل النا�س ال�سباب تافهة .
النموج الأول ( . .تكفري وقتل من يجهر بالنية)

« احلمد لله اجلهر بلفظ النية لي�س م�شروع ًا عند �أحد من علماء امل�سلمني  ،وال فعله
ر�سول الله ﷺ  ،وال فعله �أحد من خلفائه و�أ�صحابه و�سلف الأمة و�أئمتها  ،ومن ادعى �أن
ذلك دين الله  ،و�أنه واجب ف�إنه يجب تعريفه ال�شريعة وا�ستتابته من هذا القول  ،ف�إن �أ�صر
على ذلك قتل »  . .جمموع الفتاوى(ج� 5صـ. )153
النموذج الثاين  ( . .تكفري وقتل من ي�أكل احليات والعقارب) .

« احلمد لله �أكل اخلبائث و�أكل احليات والعقارب حرام ب�إجماع امل�سلمني  .فمن �أكلها
م�ستح ـ ًال لــذلك ف�إنه ي�ستتاب  ،ف ـ�إن تاب و�إال قتل »  . .جمموع الفتاوى . )51 /3( . .
النموذج الثالث  ( . .تكفري وقتل تارك �صالة اجلماعة واجلمعة) .

« ف�إن التعبد برتك اجلمعة واجلماعة بحيث يرى �أن تركهما �أف�ضل من �شهودهما مطلق ًا
كفر يجب �أن ي�ستتاب �صاحبه منه  ،ف�إن تاب و�إال قتل »  . .جمموع الفتاوى )52 /3( . .
النموذج الرابع  ( . .تكفري وقتل من يخالفه يف فهم ال�شرع) .

وال�س َّنة  ،وهذا ال�شــرع يجب
« ف�أما ال�شرع املنزل  :فهو ما ثبت عن الر�سول من الكتاب ُ
علــى الأولني والآخرين اتباعه  ،و�أف�ضل �أولياء الله �أكملهم �إتباعا له  ،ومــن مل يلتزم هذا
ال�شرع �أو طعن فيه �أو جوز لأحد اخلروج عنه ف�إنه ي�ستتاب  ،ف�إن تاب و�إال قتل » ...
جمموع الفتاوى . )33 /3( . .
النموذج اخلام�س  ( . .تكفري وقتل من يقول �أن القر�آن خملوق) .

« ا�شتهر عن �أئمة ال�سلف تكفري من قال  :القر�آن خملوق  ،و�أنه ي�ستتاب  ،ف�إن تاب و�إال
قتل »  . .جمموع الفتاوى )128 /3( . .
النموذج ال�ساد�س  ( . .تكفري وقتل من يت�أخر عن ال�صالة) .

« وال للم�ست�أجر �أن مينع الأجري من ال�صالة يف وقتها  ،ومن �أخرها ل�صناعة �أو �صيد
�أو خدمة �أ�ستاذ �أو غري ذلك حتى تغيب ال�شم�س وجبت عقوبته  ،بل يجب قتله عند جمهور
العلماء بعد �أن ي�ستتاب »  . .جمموع الفتاوى . )80 /5( . .
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ً
غنيا)
النموذج ال�سابع  ( . .تكفري وقتل من ُي ِحرّ م الأجر نظري العلم لو كان

« وهل يجوز االرتزاق مع الغنى ..؟؟!! ..على قولني للعلماء  .فلم يقل �أحد من
امل�سلمني �أن عمل هذه الأعمال بغري �أجر ال يجوز  ،ومن قال � :إن ذلك ال يجوز ؛ ف�إنه
ي�ستتاب  ،ف�إن تاب و�إال قتل »  . .جمموع الفتاوى )80 /5( . .
النموذج الثامن  ( . .تكفري وقتل من يقول بقتال ال�صحابة) .

« و�أما من قال � :إن �أحد ًا من ال�صحابة �أهل ال�صفة �أو غريهم �أو التابعني �أو تابعي
التابعني قاتل مع الكفار �أو قاتلوا النبي ﷺ �أو �أ�صحابه �أو �أنهم كانوا ي�ستحلون ذلك � ،أو
غاو ؛ بل كافر يجب �أن ي�ستتاب من ذلك  ،ف�إن تاب و�إال قتل »
�أنه يجوز ذلك  ،فهذا �ضال ٍ
جمموع الفتاوى . )448 /2( . .
ومن عجيب فقه بن تيمية �أنه ذكر فى جمموع الفتاوى املجلد الرابع ع�شر �ص 478
مان�صه ﴿ َو ِبالْ َوا ِل َد ْي ِن � ْإح َ�سا ًنا ﴾ َف َه َذا ِف ِيه َت ْق ِيي ٌد َ .ف ِ�إنَّ الْ َوا ِل َد �إ َذا َدعَا الْ َو َل َد � َإل ِّ
ال�ش ْر ِك َل ْي َ�س
ال ْح َ�س ِان �إ َل ْي ِه َ .و ِ�إ َذا
الَ ْم ُر َوال َّنه ُْي ِل ْل َوالِدِ ُه َو ِمنْ ْ ِإ
َل ُه �أَنْ ي ُِطي َع ُه َب ْل َل ُه �أَنْ َي�أْ ُم َر ُه َو َي ْنهَا ُه َوهَ َذا ْ أ
َك َ
ان م ُْ�ش ِر ًكا َجاز ِل ْل َو َلدِ َق ْتلُ ُه َو ِف َك َراهَ ِت ِه ِن َزا ٌع َب ْ َ
ي الْ ُع َل َم ِاء .
والعجيب الغريب �أن الأزاهرة يلقبونه بلقب �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  ...فهذا هو
�شيخ الإ�سالم وه�ؤالء هم الفقهاء .
ال�س َّنة على تـكفــيـر بن تيـميــة . . .
اتفاق �أعاظم علماء ُ

لقد طعن علماء ع�صر ابن تيمية ومن جاء بعده من �أتباع املذاهب الأربعة يف �شخ�صه
و�أفكاره و�صرحوا ب�ضالله  . . .و�إليك بع�ض من قالوا فيه :
 - 1ال�شيخ �صفي الدين الهندي الأرموي ( املتويف  ، ) 710وهو متكلم �أ�شعري مدحه
ال�سبكي  ،باحث ابن تيمية وملا ناظره ووجده يخرج من �شئ �إىل �شئ قال له  :ما �أراك
يابن تيمية �إال كالع�صفور حيث �أردت �أن �أقب�ضه من مكان فر �إىل مكان �آخر  ( .انظر:
طبقات ال�شافعية الكربى لل�سبكي. )162/9:
 - 2احلافظ �شم�س الدين الذهبي ( املتويف  ، ) 748كتب له ر�سالة ين�صحه فيها
بق�سوة  ،جاء فيها� :إىل كم ترى القذاة يف عني �أخيك وتن�سى اجلذع يف عينك ..؟؟!!� ..إىل
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كم متدح نف�سك و�شقا�شقك وعباراتك  ،وتذم العلماء وتتبع عورات النا�س .. ..؟؟!! ..فهل
معظم �أتباعك �إال قعيد مربوط خفيف العقل � ،أو عام ــي كــذاب بلي ــد الذهن � ...أما �آن
لك �أن ترعوي � ،أما حان لك �أن تتوب وتنيب .. ..؟؟!!( ..انظر :تكملة ال�سيف ال�صقيل ،
ت�أليف ال�شيخ حممد الكوثري وكيل الأزهر � ،ص ، 190نقله من خط ابن قا�ضي �شبهة) .
 - 3احلافظ علي بن عبدالكايف ال�سبكي ( املتويف  ، ) 756رد على ابن تيمية فيمن رد
عليه  ،و�ألف فيه كتاب ًا �أ�سماه � « :شفاء ال�سقام يف زيارة خري الأنام » وقد كتــب يف مقدمة
كتاب له ا�سمه  « :الدرة امل�ضيئة يف الرد على ابن تيمية » ما هذا لفظه � :أما بعد  ،ملا �أحدث ابن
تيميه ما �أحدث يف �أ�صول العقائد  ،ونق�ض دعائم الإ�سالم بعد �أن كان م�سترت ًا بتبعية الكتاب
وال�س َّنة مظهر ًا �أنه داع �إىل احلق هاد �إىل اجلنة  ،فخرج عن الإتباع �إىل الإبتداع  ،و�شذ عن
ُ
جماعة امل�سلمني مبخالفة الإجماع  ،وقال مبا يقت�ضي اجل�سمية والرتكيب يف الذات املقد�سة
( انظر :الدرة امل�ضيئة � ،ص. )6
� -4شهاب الدين ابن حجر الع�سقالين ( املتويف  ، ) 852قال يف كتابه  « :الدرر الكامنة
يف �أعيان املائة الثامنة »  :قام عليه جماعة من الفقهاء ب�سبب الفتوى احلموية وبحثوا
كر �سجونه  ،وما �أ�صدره العلماء عليه من �أحكام  ( .انظر:
معه  ،ومنع من الكالم  .ثم ُذ ِ
الدرر الكامنة . )154/1 ،
� - 5شهاب الدين ابن حجر الهيتمي ( املتويف  ، ) 973قال يف ترجمة ابن تيمية  « :عبد
خذله الله  ،و�أ�ضله و�أعماه و�أ�صمه و�أذله  .وبذلك �صرح الأئمة الذين بينوا ف�ساد �أحواله
وكذب �أقواله  ...واحلا�صل �أنه ال يقام لكالمه بل يرمى يف كل وعر وحزن  ،ويعتقد
فيه �أنه مبــتدع �ضال م�ضل غــال عامله الله بعدلــه و�أجــارنا من مثل طريقته  ،وعقيدته ،
وفعــله ( .انظر  :الفتاوي احلديثية � ،ص . )86وله كتاب حول زيارة القرب النبوي  ،رد
فيه على ابن تيمية .
 - 6النبهاين ( املتويف  ، ) 1350قال يف كتابه « �شواهد احلق »  :قد ثبت وحتقق
وظهر ظهور ال�شم�س يف رائعة النهار �أن علماء املذاهب الأربعة قد اتفقوا عــلى رد ب ــدع
ابن تيمــية  ،ومنهم من طعنوا ب�صحة نقله  ،كما طعنوا بكمال عقله ( .انظر � :شواهد
احلق � ،ص� . 791ألفه عام  1323وقد �أدى حق الكالم فيه يف الرد على بدع ابن تيمية) .
قال ابن رجب يف حق ابن تيمية كما نقله ابو بكر احل�صني الدم�شقي يف كتابه ( دفع
�شبه من �شبه ومترد ون�سب ذلك �إىل الإمام �أحمد ) �ص. 180
« وكان ال�شيخ زين الدين بن رجب احلنبلي ممن يعتقد كفر ابن تيمية  ،وله عليه الرد
وكان يقول ب�أعلى �صوته يف بع�ض املجال�س  ،معذور ال�سبكي  .يعني يف تكفريه » .
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 - 8ومن فقه ابن عثيمني :

�إذا ر�أيت الن�صراين �أغم�ض عيني كراهة �أن �أرى بعيني عدو الله(. )1
يعترب ابن العثيمني �أن الرتحيب بغري امل�سلم من امل�سلم ما هو �إال �إذالل للم�سلم لنف�سه(. )2
و�إذا كان امل�سلم يف خدمة غري امل�سلم فال يقدم له ال�شاي مث ًال لي�أخذه بيده بل ي�ضعه
على الطاولة ثم مي�ضي وال ي�سلمها له يدًا بيد(. )3
وال يجوز تعزيتهم  ،وال �شهود جنائزهم  ،لأن كل كافر عدو للم�سلمني  ،ومعلوم �أن
العدو ال ينبغي �أن يوا�سى �أو ي�شجع للم�شي معه  ،ويجوز �أن نقبل تعزيتهم لنا(. )4
 - 9اجلن�س ومكتوبات ابن القيم وال�شافعي :

وللجن�س ولـع �شــديد فـي فقــه ومكـتوبات الفقهاء وبخا�صة الإمام ال�سيوطي  ،لكن بالبداية
نتناول طبعة حديثة من طبعات كتاب « رو�ضة املحبني ونزهة امل�شتاق » البن القيم  . .وقد مت
ن�شر هذا للأ�ستاذ/حممود ريا�ض مفتاح املحامي مبجلة روزاليو�سف دون �أي حراك من الأزهر .
حيث �أكد النا�شر فى مقدمة الكتاب على العودة �إىل املرجعية الدينية ال�صحيحة وهى
الأزهر ال�شريف  ،بل و�ضع ت�صريح جممع البحوث الإ�سالمية فى �صفحته الثالثة ،
ويحمل توقيع ف�ضيلة ال�شيخ عادل عبد الباقي �أمني املجمع .
ونكتفى مبا جاء من روايات ب�صفحة واحدة من الكتاب املذكور كنموذج يبني كيف
ت�شكلت عقليات معظم من ينتمون �إىل تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي  ،حيث �إن اعتمادهم
الأكرب على كتب ابن القيم وابن تيمية .
قال عبد الله بن �صالح  :كان الليث بن �سعد �إذا �أراد اجلماع خال يف منزل يف داره
ودعا بثوب يقال له الهركان  ،وكان يلب�سه �إذ ذاك  ،وكان �إذا خال فى ذلك املنزل ع ُِلم �أنه
على
يريد �أم ًرا وكان �إذا غ�شى �أهله قال  :اللهم �شد ىل �أ�صله  ،وارفع ىل �صدره  ،و�سهِّل َّ
ُمدخله َ
ومرجه  ،وارزقنى لذ َّته  ،وهب ىل ذرية �صاحلة تقاتل فى �سبيلك  ...قال :وكان
جهوريًا  ،فكان ي َُ�سمع ذلك منه .
( )1جمموع فتاوى ور�سائل ال�شيخ العثيمني ج� 10ص. 673
( )2ج� 3ص 34املرجع ال�سابق .
( )3ج� 3ص 34املرجع ال�سابق .
( )4ج� 17ص 351املرجع ال�سابق .
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وقال اخلرائطى :حدثنا عمارة بن وثيمة  ،قال :حدثنى �أبى  ،قال كان عبدالله بن
ربيعة من خيار قري�ش �صالحً ا وعف ًة  ،وكان ذكره ال يرقد فلم يكن ي�شهد لقري�ش خريًا وال
�ش ًرا وكان يتزوج املر�أة فال متكث معه �إال �أيامًا حتى تهرب �إىل �أهلها  ،فقالت زينــب بنــت
عــمر بن �أبي �سل ــمة  :ما لهن يهربن من ابن عمهن ..؟؟!! ..قيل لها �إنهن ال يطقــنه  ،قالــت
فما مينعه منى ..؟؟!! ، ..ف�أنا والله لعظيمة اخللــق  ،الكبيــرة العجــز  ،الفخمة الفرج ،
قال  :فتزوجها ف�صربت عليه  ،وولدت له �ستة من الولد .
وقال ر�شيد بن �سعد عن زهرة بن معبد  ،عن حممد بن املنكدر� :أنه كان يدعو فى
�صالته  :اللهم قوّ ىل ذكرى  ،ف�إن فيه �صالح �أهلى .
وقال حماد بن زيد عن ه�شام بن ح�سان  ،عن حممد بن �سريين قال :كان لأن�س بن مالك
غالم  ،وكان �شيخ ًا كبري ًا  ،فرافعته امر�أته �إىل �أن�س وقالت  :ال �أطيقه  ،ففر�ض له عليها
�ستة فى اليوم والليلة .
وحتى ال ي�سرح ال�شباب من اجلن�سني بخيالهم فى هذه الروايات فيحلم الرجال
بارتداء « الهركان » ا�سرتجاع ًا لأجماد الفحولة ال�ضائعة  ،وتتمنى ال�سيدات �أن يكون
لهن حظ زوجة غالم �أن�س  ،ي�ؤ�سفنا �أن نوقظهم من �أحالمهم اللذيذة واملن�شودة يف ظل
الظروف ال�سيا�سية املقبلة التي تعد بتحقيق الكثري من هذه الأحالم  ،ي�ؤ�سفنا �أن نقرر �أن
هذه الروايات تظللها مظلة كبرية من الكذب  ،لأن ابن القيم مل يكن يتحقق من �صحة ما
يورده من روايات بدليل هذه الرواية  « :وقال علي بن عا�صم  :حدثنا خالد احلذاء قال :
« ملا خلق الله �آدم وخلق حواء قال له  :يا �آدم ا�سكن �إىل زوجك  ،فقالت له حواء  :يا �آدم ما
�أطيب هذا  ،زدنا منه » .
وطبق ًا لعلم احلديث الذى يدر�سونه وفى تعريفهم لل�سند ب�أنه « هو ما �صح من �أوله
حتى منتهاه » .
فمن الذى �أخرب خالد احلذاء بر�أى حواء فى اجلن�س وهو مل ي�شهد �أول لقاء بني �آدم
وحواء ..؟؟!!. )1( ..
يذكر ال�شافعي بكتاب « الأم » اجلزء اخلام�س �صفحة:179

( ف�إذا كان للرجل �إماء  ،فال ب�أ�س �أن ي�أتيهن معاً قبل �أن يغت�سل  ،ولو �أحدث و�ضوء ًا
كلما �أراد �إتيان واحدة كان �أحب �إ َّ
يل ملعنيني � :أحدهما �أنه قد روي فيه حديث  ،و�إن كان
( )1رو�ضة املحبني ونزهة امل�شتاقني  -البن القيم اجلوزية  -دار الفاروق لال�ستثمارات الثقافية � -ص . 263
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مما ال يثبت مثله  ،والآخر �أنه �أنظف ولي�س عندي بواجب عليه  ،و�أحب �إ َّ
يل لو غ�سل
فرجه قبل �إتيان التي يريد ابتداء �إتيانها �أو �إتيانهن معًا واحدة بعد واحدة  ،ك�إتيان
الواحدة مرة بعد مرة  ،و�إن كن حرائر فحللنه فكذلك و�إن مل يحللنه مل �أر �أن ي�أتي واحدة
يف ليلة الأخرى التي يق�سم لها . ) ...
و�أنا �أقول � :أال يعترب هذا الكالم من ال�شافعي وليد الع�صر الذي كان فيه ..؟؟!!� ..أمل
تتجاوز قواعد وعادات النظافة ال�شخ�صية بزماننا كل ما جاء به ال�شافعي ..؟؟!! ..كما
رج ـ ٍـل
نرى ب�أن ر�أي ال�شافعي ال يعرب عن دين وال �شريعة � ،إمنا يعرب عن ا�ستح�سان ُ ...
لفعل ما  ،هذا ف�ض ًال عن عدم وجود �إماء للجماع ب�أيامنا هذه  ،كما �أن الرجال
ما ٍ . . .
ب�أيامنا لي�سوا متفرغني لعمليات اجلماع اجلماعية التي يذكرها ال�شافعي بع�صره � ،أر�أيتم
كم يجني فقهاء ع�صرنا على الأمة بعدم جتديدهم الفقه وتقدي�سهم لفقه الأئمة ..؟؟!!..
�أما الإمام ال�سيوطي فله م�ؤلفات ال تقل قذارة عما �سبق و�إين �أتعفف من جمرد ذكر
�أ�سماء تلك امل�ؤلفات  ،و�أعتقد ب�أنه تكفي تلك الأمثلة وعلى من يريد املزيد �أن يطلع على
ك ــتاب « الفق ــه عل ــى املذاه ــب الأربعة » � ،أو كتاب « االختيار لتعليل املختار يف فقه
احلنفية » � ،أو « منت �أبي �شجاع » � ،أو « الرو�ض املربع يف زاد امل�ستقنع »  ،ففيها ما يروي
الظم�أ ويُ�سكر العقل من اخلرافات التي ي�صر الأزهر على عدم تنقيتها � ،أو جتديدها �أو
جتديد علم �أ�صول الفقه .
�أال يكفي وجود �أمثال هذا من�سوبًا لأئمة الأمة حتى يطعن الآخرون بديننا وعقولنا
و�أخالقنا  ،و�أنا �آكد ب�أن ذلك الفقه و�سيلة من و�سائل تنفري النا�س من دين الله (الإ�سالم) ،
بينما يحر�ص عليه الفقهاء ويرون �أنه الفقه النموذج الذي ال فكاك عنه ..!!..
�أمل يقر�أ ه�ؤالء �شيئ ًا عن حقوق الإن�سان  ،فكيف يكون فقهنا بديننا ال�سماوي �أقل �ش�أنا
ورحمة من �إعالن حقوق الإن�سان الذي �أعلنته الأمم املتحدة .
هل ي�صح �أن ن�سمي مثل هذا الهطل �شريعة وفقه ًا ..؟؟!! ..وهل ي�صح �أن نن�سب هذا
العته لأئمة الأمة..؟؟!! ..ال �أظن عاق ًال يقول نعم  ،وال �أظن �شيطان ًا من �شياطني الإن�س
يربر تدري�س هذا وغريه مما ي�ؤ�سف له �أ�شد الأ�سف .
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 - 10طعن الأئمة والفقهاء بع�ضهم ببع�ض :

ولقد طعن الفقهاء بع�ضهم ببع�ض ونالوا كل تنكيل  ،حتى مات ال�شافعي مت�أث ًرا ب�ضرب
املالكية له  ،و�أ�صبحت م�صـر بلدًا ُ�سنيًا بعد �أن كانت �شيعية بالقهـر وال�سالح من الدولة
الأيوبيـة مع غلق الأزهـر �سنوات و�سنوات  .وما كانوا يبالون بحرمة املوت  ،ونطرح
على �سـبيل املثال ما يعتقدونه من وجوب نب�ش قبـور مثبتي �صفات الله .
قال ال�سبكي  « :و�أخذ اخلبو�شاين يف بناء ال�ضريح ال�شريف ( �ضريح ال�شافعي ) وكان
ابــن الكيزاين رج ًال من امل�شبهة مدفو ًنا عند ال�شافعي ر�ضي الله عنه فقال اخلبو�شاين :
« ال يكون ِ�صـدّيق وزنـديق يف مو�ضع واحـد  .وجعل ينب�ش جثته ويرمي عظامه وعظام
املوتى الذين حوله من �أتباعه  ،وتع�صبت امل�شبهة عليهم  ،ومل يُبال بهم »(. )1
و�إليك بع�ض مما قاله البع�ض على البع�ض ومن مراجعنا نحن الذين يُ�سمون �أنف�سهم
ال�س َنة واجلماعة  ،ففي كتاب تاريخ مدينة ال�سالم للخطيب البغدادي املجلد اخلام�س
ب�أهل ُّ
ع�شر �صفحة  549ت�صطدم مبا يلي عن الإمام الأعظم �أبو حنيفة :
وقال �سفيان الثوري  « :ما ولد بالإ�سالم مولود �أ�ش�أم على �أهل الإ�سالم منه » .
قال البخاري عن الإمام الأعظم �أبي حنيفة النعمان  :كان مرجئ ًا � ،سكتوا عن ر�أيه
وعن حديثه(. )2
قال ابن عبد الرب يف « كتاب االنتقاء »  :ممن طعن عليه وجرحه �أبو عبد الله بن
�إ�سماعيل البخاري  ،فقال يف كتابه « من ال�ضعفاء واملرتوكني » � :أبو حنيفة النعمان بن
ثابت الكويف  ،قال نعيم بن حماد � :إن يحيى بن �سعيد ومعاذ بن معاذ � ،سمعا �سفيان
الثوري يقول  :قيل  :ا�ستتيب �أبو حنيفة من الكفر مرتني(. )3
وقال نعيم عن الفزاري  :كنت عند �سفيان بن عيينة  ،فجاء نعي �أبي حنيفة  ،فقال  :لعنه الله
كان يهدم الإ�سالم عروة عروة  ،ما ولد يف الإ�سالم مولود �أ�ش ّر منه  .هذا ما كره البخاري(. )4
وقال  :قال ابن جارود يف كتابه « يف ال�ضعفاء واملرتوكني »  :النعمان ابن ثابت جل
حديثه وهم وقد اختلف يف �إ�سالمه .
( )1طبقات ال�سبكي  17 - 15/7حمققة .
( )2التاريخ الكبري ( )81/8وال يخفى على �أحد �أن البخاري وم�سلم مل ي�أخذا عن �أبي حنيفة .
( )3ذكر ذلك اي�ضا اخلطيب يف تاريخ بغداد .
( )4املرجع:االنتقاء يف ف�ضائل الثالثة الأئمة الفقهاء ,من �ص . 150 -149
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وقال  :وقد روي عن مالك رحمه الله �أنه قال يف �أبي حنيفة نحو ما ذكر �سفيان �أنه �شر
مولود ولد يف الإ�سالم  ،وانه لو خرج على هذه الأمة بال�سيف كان �أهون(. )1
وقال الذهبي �ضعفه الن�سائي من جهة حفظه  ،وابن عدي و�آخرون(. )2
وعــند �أحمــد بن حنبل ر�أيه مذم ــوم ًا  ...عن �أحمد بن حنبل �أن �أبا حنيفة ُذ ِك َر عنده
فقال  :ر�أيه مذموم  ،وبدنه ال يذكر  .وعن حممد بن جابر اليامي �أنه قال � :سرق �أبو
حنيفة كتب حماد مني(. )3
ر�أي مالك بن �أن�س فيه  . .ذكر �أبو نعيم يف « حلية الأولياء  ،واخلطيب يف تاريخه » �أن
مالك بن �أن�س ذكر �أبا حنيفة فقال  :كاد الدين  ,ومن كاد الدين فلي�س من �أهله .
قال احمد بن حنبل  :ما ر�أي �أبي حنيفة والبعر عندي �إال �سواء(. )4
قال ال�شافعي  :نظرت يف كتاب لأبي حنيفة يف ع�شرين ومائة � ،أو ثالثني ومائة ورقة ،
ل�س ّنة
فوجدت فيه ثمانني ورقة يف الو�ضوء وال�صالة  ،ووجدت فيه �إما خالف ًا لكتاب الله �أو ُ
ر�سول الله ﷺ �أو اختالف قو ًال �أو تناق�ض ًا �أو خالف قيا�س(. )5
وباجلزء رقم � 13ص� : 388سفيان الثوري قال  :قال يل حماد بن �أبي �سليمان �أبلغ عني
�أبا حنيفة امل�شرك �أنني بريء منه حتى يرجع عن قوله يف القر�آن . !!..
ال�س َنة .
− −مالحظة � :سفيان الثوري من �أعاظم علماء ُّ
� - 11أبو حنيفة �أخطر من �إبلي�س :

وبكتاب « تاريخ بغداد » ج� 13ص  : 416عن مالك بن �أن�س قال :كانت فتنة �أبي حنيفة
�أ�ضر على هذه الأمة من فتنة �إبلي�س يف الوجهني جميعًا  ،يف الإرجاء  ،وما َو َ�ضع من
ال�س ّنة .
ال�س َنة وم�ؤلفه من �أعاظم علماء ُ
نق�ص ال�سنن  ...مالحظة  :تاريخ بغداد من كتب ُّ
وبكتاب « املنخول يف علم الأ�صول » للإمام الغزايل ج� 1ص 500يقول  :ف�أما مالك ابن
�أن�س فقد ا�سرت�سل على امل�صالح ا�سرت�سا ًال جر ُه �إىل قتل ثلث الأمة ال�ست�صالح ُثلثيها..!!..
و�أما �أبو حنيفة فقد ق ّلب ال�شريعة ظه ًرا لبطن  ،و�شو�ش م�سلكها وغري نظامها ؛ ثم يقول:
وال يخفى ف�ساد مذهب ُه يف تف�صيل ال�صالة .
( )1املرجع ال�سابق  .ورواه اخلطيب البغدادي كذلك عن الأوزاعي وحماد ومالك ( .يف تاريخ بغدادج. )42-415/13
( )2املرجع :الكامل  ... 12-5/7وتاريخ بغداد . 451- 45/13
( )3اجلرح والتعديل . 45/8
( )4تاريخ بغداد . 439/13
( )5حلية االولياء  ، 31/1ويوجد ذات القول بذات املرجع ج� 9ص. 103
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ال�س ّنة .
− −مالحظة  :الغزايل من �أعاظم علماء ُ
وبكتاب « تذكرة احلفاظ للذهبي » ج 3يقول �أبي حامت احلنبلي  :من مل يكن حنبلي ًا
لي�س مب�سلم .
وبكتاب « تاريخ بغداد » للخطيب البغـ ــدادي ج� 13ص : 401يــو�سف بن �أ�سباط يقول :
قــال �أبــو حنيفــة لو �أدركني ر�سـ ــول اللــه ﷺ و�أدركته لأخذ بكثري من قويل  ..قال  :و�سمعت
�أبا �إ�سحاق يقول  :كان �أبو حنيفة يجيئه ال�شيء عن النبي ﷺ فيخالفه �إىل غريه . !!!..
وبذات الكتاب ج� 13ص� : 401أبو �إ�سحاق الفزاري قال � :س�ألت ابو حنيفة يوم ًا عن
م�س�ألة  ،قال  :ف�أجاب فيها  ،قال  :فقلت له �إن هذا يروى عن النبي ﷺ فيه كذا وكذا فقال :
حك هذا بذنب خنزير  ،يعني احلديث القويل عن ر�سول الله .
وبذات الكتاب للخطيب البغدادي ج� 13ص : 402عن علي بن عا�صم يقول  :حدثنا �أبا
حنيفة بحديث عن النبي ﷺ فقال  :ال �آخذ به  ..فقلت  :عن النبي ﷺ فقال  :ال �آخذ به ..!!..
« تاريخ بغداد » ج� 13ص :404حدثنا عبد الوارث قال :كنت مبكة وبها �أبو حنيفة
ف�أتيته وعنده نفر ف�س�أله رجل عن م�س�ألة ف�أجاب فيها  ،فقال له الرجل  :فما رواية عن عمر
بن اخلطاب ..؟؟!! ..قال  :ذاك قول �شيطان  ..!!..ثم ان�سحب الرجل وقال  :هذا جمل�س
ال �أعود فيه �أبدًا .
« تاريخ بغداد » ج� 13ص : 405عن �سفيان بن عيينة قال  :ما ر�أيت �أجر�أ على الله من
�أبي حنيفة ..!!..
ولعل �أخطر ما قيل يف حق الأئمة مدون ًا بكتاب « �إحتاف الكائنات » ملحمود خطاب
ال�سبكي � « :إن الإمام العراقي �صرح بكفر معتقد اجلهة  ،وبه قال �أبو حنيفة ومالك
وال�شافعي و�أبو احل�سن الأ�شعري والباقالين(. )1
« تاريخ بغداد » ج� 13ص� :407سمعت يو�سف بن �أ�سباط يقول رد �أبو حنيفة على ر�سول
الله ﷺ �أربعمــائة حديث �أو �أكرث  ،وكان النبي ﷺ يقرع بني ن�سائه �إذا �أراد �أن يخرج يف
�سفر  ،و�أقرع �أ�صحابه  ،وقال �أبو حنيفة  :القرعة قمار ًا � ..!!..ألي�س هذا اتهامًا للنبي (�ص9
�أنه مقــام ــر ..؟؟!! ..وق ــال �أبو حن ــيفة  :لــو �أدركني النــبي ﷺ و�أدركته لأخذ بكثري من
قويل ..؟؟!! ..وهل الدين �إال الر�أي احل�سن ..؟؟!!..
( )1راجع التنبيه والرد نق ًال عن �شرح امل�شكاة ج� 2ص. 137
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�أبو حنيفة ال يتقي اهلل :

« تاريخ بغــداد » ج� 13ص :408قــال بــ�شر بن ال�ســري � :أتيــت �أبا عوانة فقلت له :
بلغني �أن عندك كتاب ًا لأبي حنيفة �أخرجه  ،فقال  :يا بني ذكرتني  ،فقام �إىل �صندوق
له فا�ستخرج كتاب ًا فقطعه قطعة ؛ قطعة فرمى به  .ثم يروي ق�صة حدثت �أمامه مع �أبي
حنيفة  ،فقال لأبي حنيفة � :أال تتقي الله ..؟؟!!..
تاريخ بغداد ج� 13ص :378عن وكيع قال اجتمع �سفيان الثوري  ،و�شريك واحل�سن
بن �صالح  ،وابن �أبي ليلى  . .فبعثوا �إىل �أبي حنيفة  ،ف�أتاهم  ،فقالوا له ما تقول يف رجل
قتل �أباه  ،ونكح �أمه  ،و�شرب اخلمر  ،يف ر�أ�س �أبيه  :فقال �أبو حنيفة  :م�ؤمن ًا  ..!!..فقال
له ابن �أبي ليلى  :ال قبلت لك �شهادة �أبد ًا  ،وقال له �سفيان الثوري  :ال كلمتك �أبدًا  ،وقال
له �شريك  :لو كان يل من الأمر �شيء ل�ضربت عنقك  ،وقال له احل�سن بن �صالح  :وجهي
من وجهك حرام �أن �أنظر �إىل وجهك �أبدًا .
وبكتــاب  « :العــلل ومعــرف ــة الرجــال » ج� 3ص :239وع ــن �سفـيــان الثــوري قـ ــال :
( ا�ستتاب �أ�صحاب �أبي حنيفــة �أبا حنيفــة مــرتني �أو ثالثـ ـ ًا) وكان �سفيان �شديد القول يف
الإرجاء والرد عليهم � ...إمام من �أئمتهم ا�ستتابوه عدة مرات . !!..
وكان الأوزاعي يقول � :إ ّنا ال ننقم على �أبي حنيفة �أنه ر�أى ُ ،كلنا َيرى  ،ولكننا ننقم
عليه �إنه َيجيئه احلديث عن النبي ﷺ فيُخالفه �إىل غريه � ..!!..ألي�س هذا حقدًا على نبي
الإ�سالم ..؟؟!!..
وعنــدما ج ــاء خرب موت �أبي حنيفة النعمان  ،قال �سفيان الثــوري  :احلمد لله  ،كان
�أبو حنيفـة ينقــ�ض الإ�ســالم ع ــروة عروة  ،ما ولد يف الإ�سـالم �أ�شـ�أم منه ( يعني �أبا
حنيفة )( .. )1مبارك عليكم فقه الإمام .
�أبو حنيفة دجال :

« تــاريخ بغــداد » ج� 13ص :415حدثنا حممد بن �إ�سماعيل البخاري قال  :قلت ملحمد
بن م�سلمة ما لر�أي النعمان دخل البلدان كلها �إال املدينة ..؟؟!! ..قال � :إن ر�سول الله ﷺ
قال  :ال يدخلها الدجال وال الطاعون وهو دجال من الدجاجلة  ،يق�صد �أبا حنيفة النعمان/
حدثني احل�سن بن ال�صباح حدثنا �إ�سحاق بن �إبراهيم احلنيني قال  :قال مالك  :ما ولد يف
الإ�سالم مولود �أ�ضر على �أهل الإ�سالم من �أبي حنيفة .
( )1املرجع :ال�صغري للبخاري ج� 2ص100
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ّ
(اخلمار يعني مدمن اخلمر):
أخلمّ ار أفضل من احلنفية

« تاريخ بغداد » ج� 13ص� :417سمعت �شريكا يقول  :لأن يكون يف كل حي من الأحياء
َخ َّمار خري من �أن يكون فيه رجل من �أ�صحاب �أبي حنيفة  ..!!..وقال �شريك ًا  :لو �أن يف كل ربع
من �أرباع الكوفة خ َّما ًرا يبيع اخلمر ؛ كان خريا ً من �أن يكون فيه من يقول بقول �أبي حنيفة .
حدثنـا �سـالم بن �أبي مطيـع قال  :كان �أيوب قاعدًا يف امل�سجد احلـرام فر�آه �أبو حنيفة
ف�أقبل نحـوه  ،فلما ر�آه �أيوب قد �أقبل نحـوه  ،قال لأ�صحابــه  :قــوموا ال يعــرنا ِبجـَربه
( ال يعدينا بجربه ) قوموا  ،فقاموا فتفرقوا  ،وقال ُ�شـريك � :إمنا كان �أبو حنيفة جربًا .
�أبو حنيفة يتعمد هدم الإ�سالم ومل يولد �أ�ش�أم منه على الإ�سالم :

« تاريخ بغداد » ج� 13ص  :418قال الأوزاعي :عمد �أبو حنيفة �إىل عرى الإ�سالم فنق�ضها
عروة عروة  . . .عندما و�صل خرب موت �أبي حنيفة  ،قال �سفيان الثوري  :احلمد لله الذي
�أراح امل�سلمني منه  ،لقد كان ينق�ض عُرى الإ�سالم عُروة عُروة  ،ما ولد يف الإ�سالم مولود
�أ�ش�أم على �أهل الإ�سالم منه  ،وقال ال�شافعي :لي�س �أ�شر على الإ�سالم من �أبي حنيفة .
« تاريخ بغداد » ج� 13ص :420قال الأوزاعي و�سفيان الثوري  :ما ولد يف الإ�سالم
مولود �أ�ش�أم عليهم من �أبي حنيفة  ،وقال  :ال�شافعي �ش ّر عليهم ِمن �أبي حنيفة .
�أبو حنيفة يهودي و�إمام كفر :

« تاريخ بغداد » ج� 13صُ :441ذكر ا�سم �أبي حنيفة �أمام بن �أبي �شيبة فقال � :أراه كان
يهودي ًا � ، !! ..أال تعجب من قوم يتبعون مبتدعة هدموا الإ�سالم وبعد ذلك يقولون ن�أخذ
ال�س َنة من ر�سول الله ..؟؟!! ، ..علي بن جرير قال  :كنت يف الكوفة فقدمت الب�صرة وبها
ُّ
ابن املبارك فقال يل  :كيف تركت النا�س ..؟؟!! ..قال  :قلت  :تركت بالكوفة قومــا يزعمــون
�أن �أبــا حنيفة �أعلم من ر�سول الله ﷺ  ،قال ُ :كفر  ،قلت  :اتخذوك يف الكفر �إمامًا .
« تاريخ بغداد » ج� 13ص� : 394سمعت �أبا بكر بن �أبي داود ال�سج�ستاين يومًا وهو
يقول لأ�صحابه  :ما تقولون يف م�س�ألة اتفق عليها مالك و�أ�صحابه  ،وال�شافعي و�أ�صحابه
والأوزاعي و�أ�صحابه  ،واحل�سن بن �صالح و�أ�صحابه  ،و�سفيان الثوري و�أ�صحابه ،
و�أحــمد بن حنــبل و�أ�صح ــابه ..؟؟!! ..فقالوا له  :يا �أبا بكر  ،ال تكون م�س�ألة �أ�صح من
هذه  ،فقال :ه�ؤالء كلهم اتفقوا على ت�ضليل �أبي حنيفة .
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يقول ابن عبد الرب  « :وممن طعن ب�أ بي حنيفة وجرحه حممد بن �إ�سماعيل البخاري ،
فقال يف كتابه عن ال�ضعفاء واملرتوكني � :أبو حنيفة النعماين بن ثابت الكويف  ،قال نعيم
بن حماد  :حدثنا يحيى بن �سعيد � ...سمعنا �سفيان الثوري يقول  :ا�ستتيب �أبو حنيفة
من الكفر مرتني  ،وقال نعيم الفزاري  :كنت عند �سفيان بن عيينة  ،فجاء نعي �أبي حنيفة
فقال  :كان يهدم الإ�سالم عروة عروة  ،وما ولد يف الإ�سالم مولود �شر منه .
وعابه قوم يف �إنكاره امل�سح على اخلفني يف احل�ضر وال�سفر  ،ويف كالمه يف علي ،
وعثمان  ،ويف فتياه ب�إتيان الن�ساء يف الأعجاز(. )1
ومل ي�سلم �أبو حنيفة من التكفري يف هذا الع�صر  ،فقد كفره زعيم ال�سلفية يف م�صر حامد الفقهي(. )2
و�أخريًا �أقول ب�أنه ما �سلم �أحد يف هذه الأمة من �أحد  ،فعليك بخا�صة نف�سك  ،وتدبر
�أمرك بنف�سك  ،فلرمبا اتبعت من تظنه �صديق ًا فيكون زنديق ًا  ،وال حول وال قوة �إال بالله ،
ورحم الله �أبا حنيفة فقد كان جمتهدًا يا ليت الأمة كلها تعمل مثل ما جاهد وكافح  ،وياليتني
�أ�سلم من �أل�سنة النا�س حني ي�صل كتابي لأيديهم .
 - 12الإمام مالك وحمنته مع خمالفيه :

وكانت حمنة مالك �أن جعف ُر بن �سليمان واىل املدينة �ضرب مالك ًا بال�سياط  ،و�أن يده
مدت حتى انخلعت من كتفه  ،وقيل انه �ضرب ثالثني �سوط ًا  ،وقيل نيفا وثالثني  ،ويقال :
�ستني  ،ويقال �سبعني �سوط ًا  ،وقيل نيف ًا و�سبعني �سوط ًا  ،وقيل مائة �سوط .
وقد روى �أن االمام مالك كلما ُ�ضرب �سوط ًا قال  :اللهم اغفر لهم ف�إنهم ال يعلمون ويذكر
الإمام الذهبي يف �سري �أعالم النبالء �أنه بعد �ضرب الإمام مالك �أمر جعفر بن �سليمان �أن
وحمل على بعري »  ،فقيل له :
يطاف به يف املدينة  ،فيقول  « :ملا ُ�ضرب  -مالك ُ -حلق ُ
ناد على نف�سك  ،فق ــال � « :أال مـ ــن عــرفني فقد عرفني ومن مل يعرفني ف�أنا مالك بن �أن�س ،
�أق ــول  :طالق املكره لي�س ب�شيء »  ،فبلغ ذلك جعفر بن �سليمان الأمري فقال � « :أدركوه ،
�أنزلوه » وحمل مغ�شيًا عليه �إىل بيته .
وقيل �أن �آثار ال�سياط يف ظهره  ،قد �شرحته ت�شريحً ا  ،وانهم مدوا يديه بني العقابني
( وهى � :آلة تو�ضع فيها اليدان عند ال�ضرب  ،فتم�سكهما ومتنعهما من احلركة) حتى
انخلعت كتفه  ،حتى ما كان ي�ستطيع �أن ي�سوي رداءه وقيل انه ا�ستمر بعد ال�ضرب مطابق
اليدين  ،ال ي�ستطيع �أن يرفعهما .
فهذا من ف�ضل اختالف �سلفنا ال�صالح مع بع�ضه البع�ض .
( )1جامع بيان العلم ج� 2ص. 1115
( )2راجع �سر ت�أخر العرب وامل�سلمني ملحمد الغزايل �ص. 53
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مناذج إضافية من مخبوالت الفقه السلفى
ً
أوال  :فقدان قواعد األخالق بالفقه املعتمد من الفقهاء واألئمة :

كثري مما ي�سمونه �شريعة الله من فقه الفقهاء قد انفلت عقاله عن قواعد الأخالق فبات
الفقه الإ�سالمي بعيداً عن قواعد الأخالق والرتبية ....بل ويدل على اخلرق العقلي �أي�ضاً
يف بع�ض مناهجه  ،ومع هذا وجد له منا�صرين ممن تخ ّرب �إدراكهم من الفقهاء فنقلوه
وحافظوا عليه جيالً بعد جيل  ،بل وقاموا بتدري�سه باملعاهد الدينية  ،وهذا الفقه ا�سمه
الفقه على املذاهب الأربعة وبع�ض كتب الفقه التي يعتربونها مناهج درا�سية  .....و�إليك
�أيها القارئ الكرمي قطوفاً من انعدام �أخالق ذلك الفقه يف فهم ال�سلف لدين الله فيما يلي:
 .1ال يُجرب الزوج على �شراء كفن لزوجته املتوفاة ولو كانت فقرية ( فقه املالكية
واحلنابلة ) � ..ألي�س هذا منافياً للرجولة والأخالق ..؟؟!! ..وكيف ميكن تدري�س ذلك للطلبة.
 .2ال حد على الزوج الذي يقوم مب�ضاجعة جثة زوجته املتوفاة حديثاً فيما ي�سمى
( م�ضاجعة الوداع )  ،كما ال حتد املر�أة التي تقوم با�ستدخال ع�ضو لذكر ميت يف فرجها
(البلقيني  -الإقناع لل�شربيني  /ج � / 2ص  / 638ط دار الفكر 1415هـ  -املغني
لعبدالله بن قدامة  /ج � / 10ص  / 152ط دار الكتاب العربي  -حا�شية الد�سوقي  /ج4
� /ص  / 314ط دار الفكر.).
 .3لي�س على الزوج �أجر طبيب وال نفقة عالج لزوجته املري�ضة  ( . . .جميع �أئمة الفقه
على املذاهب الأربعة بكتاب الفقه على املذاهب الأربعة ) .
 .4لي�س على الزوج �أن يطعم زوجته الفاكهة وال احللوى وال �أن ت�شرب ال�شاي وال
القهوة ( الفقهاء الأربعة عدا ال�شافعي الذي قال بجواز �أن ت�أكل الفاكهة �أو ت�شرب ال�شاي
�إن كانت معتادة على ذلك ببيت �أبيها ) .
 .5للزوج منع زوجته من �إر�ضاع ابنها الر�ضيع من زواج �سابق لأن الر�ضاعة تق ّذرها
وت�ؤثر على جمالها الذي يجب �أن ي�ست�أثر به وحده ( فقه احلنفية ) ...وله منعها من
تربيته ومنعه من �أن يقيم معهما ولو كان �صغرياً ال يعرف معنى اجلماع .
 .6للزوج �أن ي�ضع حدوداً لزيارة �أهل الزوجة لزوجته ( �أبيها و�أمها و�أ�شقائها )
بال�س َّنة ( املذهب احلنفي
فيمكن �أن يزوروها مرة واحدة بالأ�سبوع وللأقارب مرة واحدة ُ
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�ص 175من كتاب االختيار لتعليل املختار وهو من مناهج التدري�س بالأزهر الذي ي�صر
الأزهر على تدري�سه وك�أنه ال يوجد فقه على املذهب احلنفي �إال بذلك الكتاب امل�أفون ) .
 .7يذكر املذهب احلنفي �أنه �إذا تزوج رجل بامر�أة وغاب عنها �سنتني  ،ف�أتاها خرب
وفاته  ،فاعتدت منه  ،ثم تزوجت ب�آخر  ،و�أتت من الزوج الثاين ب�أوالد  .....ثم ظهر الزوج
الأول فج�أة  ،ف�إن الأوالد يُلحقون بالأول  ...ويُنتفون من الثاين  ...و ُتط َّلق الزوجة من
الثاين  ،وترجع �إىل الأول(.كتاب الفقه على املذاهب الأربعة).
� .8أق�صى مدة حلمل املر�أة على املذاهب الأربعة هي �أربع �سنوات عدا �أبو حنيفة الذي
قال ب�أنها �سنتني  ....بينما قال مالك ب�أن متتد مدة احلمل ل�سبع �سنوات  ....بل وذكر ب�أنه
ال حد لأق�صى مدة للحمل  ....فيمكن للزوجة �أن حتمل وتلد يف �أي وقت ت�شاء ويف �أي عام
يكون وت�سمى ابنها با�سم زوجها �أو �أرملها �أو مطلقها ( ...كتاب الفقه على املذاهب الأربعة).
 .9يجوز تزويج ال�صغرية ولو كانت باملهد  ....ويجوز تزويج ال�صغرية عموماً لكن ال
يط�أها زوجها �إال �أن تتحمل الوطء ف�إذا كانت �سمينة تتحمل الوطء فيجوز وطء ال�صغرية
(بن بطال يف فتح الباري والفقه على املذاهب الأربعة) .
 .10ولو ا�ست�أجر امر�أة ليزين بها وزنى بها � ،أو وط�أ �أجنبية فيما دون الفرج � ،أو الط فال
حد عليه ويعزر � ..صفحة  ....250والزنا يف دار احلرب والبغي ال يوجب احلد �صفحة  252من
كتاب االختيار لتعليل املختار ( اجلزء الثالث ) وهو منهج درا�سي على طلبة ثانوي �أزهري ) .
 .11و�إن حملت امر�أة ال زوج لها وال �سيد مل حتد (مبجرد ذلك) احلمل وال يجب �أن
ُت�س�أل  ،لأن يف �س�ؤالها عن ذلك �إ�شاعة الفاح�شة وذلك منهي عنه � ......صفحة 152من
كتاب الرو�ض املربع يف زاد امل�ستقنع وهو كتاب منهجي للدرا�سة بالأزهر ..
 .12من قتل قتيالً فله �سلبه....و�أ�سالب القتيل هي كل ما على حلمه وما معه �أي يرتكه عرياناً
يف ال�صحراء وذكر الفقه ال�شافعي يفقهه الذي يدر�سونه لل�شباب ب�أن ال�سلب هو مالب�س املقتول
و�أي خوامت يف �أ�صبعه  ،ومركوبه وال�سرج واللجام  ،ونقوده التي معه  ....فقه ال�شافعية
�ص 217من كتاب الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع  ...وهو كتاب منهجي للدرا�سة بالأزهر ..
 .13وكفاية �شر الكافر �أن يقوم امل�سلم بفق�أ عني الكافر � ،أو يقطع يديه ورجليه  ،وكذا
لو �أ�سره � ،أو قطع يديه �أو رجليه  ،وكذا لو قطع يداً ورجالً  ....وال �سلب له �إن قتل كافراً
نائماً �أو �أ�سرياً� ........ص.218
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 .14للإمام حق قتل الأ�سرى  ....و�إذا �أراد العود ومعه موا�شي يعجز عن نقلها ذبحها
وحرقها وحرق الأ�سلحة  ...وي�سري الأ�سرى لدار الإ�سالم �سرياً على الأقدام  ،ف�إن عجز
الأ�سرى عن ال�سري قتل الإمام الرجال  ....وو�ضع الن�ساء والأطفال يف �أر�ض م�ضيعة
حتى ميوتوا جوعاً وعط�شاً لأنه منهي عنا قتلهم مبا�شرة  (.....الفقه احلنفي �ص 340من
كتاب االختيار لتعليل املختار  ..من مناهج الثانوي الأزهري ) .
 .15كل ما حدث فيما ي�سمى بالفتوحات الإ�سالمية خمالف لقواعد الأخالق والقرءان...
فوطء ن�ساء البالد املفتوحة و�أ�سرهن  ،و�أ�سر الأطفال وبيعهم بالأ�سواق كرقيق  ،وقتل
الأ�سرى  ،ونهب الدور والق�صور وا�ستجالب حمتوياتها للمدينة املنورة  ،كل ذلك �أمور
فعلها الأقدمون وهم يظنون ب�أنها حق لهم  ...وفعلوها حتت راية ال �إله �إال الله حممد
ر�سول الله ....وحتت ذمة �أنها �شريعة الله.
 .16ويعرف �أهل الكتاب يف ديار الإ�سالم بلب�س الغيار و�شد الزنار  ،والغيار هو ما يتم
ارتدا�ؤه على �أن تتم خياطة جزء من �أماكن غري معتاد اخلياطة بها كلون خمالف يتم خياطته
على الكتف مثالً لأن عمر ر�ضي الله عنه فعل ذلك  ،ومينعون من ركوب اخليل  ،ويلج�أون �إىل
�أ�ضيق الطرق  ،وال مي�شون �إال �أفراداً متفرقني  ،وال يوقرون يف جمل�س فيه م�سلم لأن الله
تعاىل �أذلهم (�ص  236ـ  238من كتاب االقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع للثانوي الأزهري).
 .17ومبا �أن الإ�ساءة تقطع عروق املحبة فيجب الإ�ساءة لهم وعدم امليل القلبي لهم
وقطع عروق املحبة معهم ( )238املرجع ال�سابق.
 .18وطبعا يجوز لك �أن تقتل بغري �إذن احلاكم � .....أي مرتد� ...أو من لك عليه
ق�صا�ص � ...أو تارك ال�صالة �أو الو�ضوء �أو تارك اجلمعة � ....أو الزاين املح�صن � ...أو
من عليه دين وال ي�سدده بينما هو قادر على ال�سداد �....أو مانع املاء عنك �أو عن البهيمة
املحرتمة  ....فكل ه�ؤالء ميكنك قتلهم دون �إذن احلاكم لأن قتلهم م�ستحق ( �شرح الأربعني
النووية للنووي  -الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع)  ،بل ويجوز لك حال اجلوع �أن ت�أكل
جثته نيئة دون طبخ وال �شي لكن ميكنك جتفيف حلمه و�أكله جمففاً .
�أعلم متاماً ب�أين قد �أطلت عليكم لذا �أكتفي للتدليل بفقدان فهم و�إدراك �أئمة الأمة
وعلمائها لقواعد الأخالق  ...و�إذا ما ناق�شتهم يف الأمر قاموا بالتلون والتربير والتمل�ص
لذا ف�إن هذه الأمور وغريها هي فهم را�سخ عند الفقهاء الذين فقدوا ال�سوية الفكرية حني
فقدوا الإدراك وقواعد الأخالق يف تلك الأفكار وغريها مما ال يعد وال يح�صى.
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ثاني ًا  :تقسيم الفقه لعبادات ومعامالت :

ومن �أ�شد ما �أ�صاب الأمة يف دينها ما قرره الفقهاء من تق�سيم الفقه الإ�سالمي �إىل
عبادات ومعامالت  ،فلقد �أدى هذا التق�سيم �إىل اهتمام النا�س ببند العبادات باعتبار �أنها
هي التي ُتقربُهم �إىل الله  ،وبخا�صة وقد واكب ذلك �شعار ( ال�صالة عماد الدين ) وغري ذلك
من امل�صطلحات  ،فكان �أن مت �إهدار قيمة العمل يف الدول الإ�سالمية مما �أدى لتخلفها .
و�أطلقوا لعقيدتنا ا�سم علم التوحيد ومل يفطنوا �إىل خط�أهم  ،فالإ�سالم دين الوحــدانية
ولي ــ�س دين الــتوحيد  ،لأن الله واحد فيكون ا�سم العلم هو الوحدانية � ،أما كلمة التوحيد
فيمكن �أن يطلقها امل�سيحيون على معتقدهم باعتبار �أن عندهم ثالوث مقد�س وهو الآب
واالبن والروح القد�س فحينما يكونون �إلهًا واحدًا يكون العلم عندهم هو التوحيد .
�إن تق�سيم الفقهاء لعلوم الدين �إىل عبادات ومعامالت قد حمل �سفاحاً يف طياته �إهمال
املعامالت  ،و�أخرج املعامالت من منظومة التقرب اليومي الواجب لله عز وجل .
• •ف�صار عندنا امل�سلم امل�صلي املواظب على �صالة امل�سجد بينما هو من �أكرب الزناة
�أو لعله زير ن�ساء كما يقولون .
• •و�صار لدينا من ي�صوم يومي الإثنني واخلمي�س وكل النوافل بينما ال يهمه
�إن ك�سب ماله من حرام  ،لأنه قبع يف �ضمريه �أنه �أف�ضل من اجلميع بعبادته
ال�شخ�صية التي ي�ؤديها وال ي�ؤديها الغري.
• •و�صار متوفراً من يقيم الليل ويهمل عمله اليومي بال�صباح.....وغري ذلك من
الأمثلة كثري.
وبهذا ت�أخرت الأمة وتفرقت و�صارت حتمل ال�ضغائن بع�ضها لبع�ض  ،و�صارت تعاليم
الفقهاء هي املنهاج بدالً عن منهاج القرءان .
فلقد �أ�سهب الأئمة يف فقه ال�شعائر بينما مل يطلقوا عليه ا�سم (فقه ال�شعائر) �إمنا
قالوا عنه ب�أنه (فقه العبادات) .....بينما قاموا بالتخريف وال�شطط فيما �أ�سموه (فقه
املعامالت) فكان �أن تف�سخت العالقات ال�شرعية بني �أفراد املجتمع حتى و�إن ان�ضبطت
عنا�صر �إقامة ال�شعائر.
بل لقد ن�سي الفقهاء والأئمة الفقه ال�سيا�سي فرتكوه لكل م�أفون عقلياً ف�صار عندنا
من ي�صيحون بطلب تطبيق ال�شريعة ؛ بينما �أغلب ما ب�أدمغتهم عن ال�شريعة ال �ش�أن
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له بالقرءان و�صرنا �أ�سرى ملجتهدين يطالبون بدولة اخلالفة الإ�سالمية  ،ومعتوهني
يك ّفرون الأفراد واملجتمعات ملجرد ما يرونه مع�صية بل وي�ستحلون الدماء .
و�صارت له�ؤالء تنظيمات مثل جمانني القاعدة  ،وبوكو حرام  ،وداع�ش  ،وطالبان ،
واجلهاد الإ�سالمي  ،وغريهم وكل ذلك من تق�صري الأئمة والفقهاء واملثقفني واملتعلمني
لدرا�سة القرءان وفهم الدين  ،حتى ظهرت هذه النبتات ال�شيطانية با�سم ( لآ �إله �إال الله
حممد ر�سول الله ) بينما ي�صلون وي�صومون ويحجون ويزكون فهم ال يتورعون عن
تكفريك وقتلك و�سبي زوجتك وبيع �أطفالك �أو ا�سرتقاقهم  .....فه�ؤالء هم نتاج فقه تق�سيم
الأئمة والفقهاء لفقه الدين ليكون فرع للعبادات  ،وفرع للمعامالت  ....واعتماد خرافات
الرتاث واحلفاظ عليها بل واعتبارها من ثوابت الأمة .
وما �أريد بهذا النقد يف جممله �أن �أنتق�ص من �أحد بذاته لكني �أريد �أن نتقدم فكرياً
وفقهياً  ....فتلك العلوم االرجتالية �إمنا متنع التقوى وتعرقل الإميان وت�سيء للإ�سالم
لأنها تت�صادم مع التطور العقلي للأجيال  ....فما كان مقبوالً وم�ست�ساغاً لدى عقول
الأقدمني مل يعد مقبوالً لدى عقولنا التي �أ�شرقت عليها احل�ضارات  ،لذلك وجب تطوير
علومنا و�أفكارنا لتتناغم مع التطور احل�ضاري والفكري للأجيال .
ثالثا� :إن�شاء مقد�سات فقهية و�شخ�صية :

مناورات الفقهاء �أ�صبحت تزكم الأنوف من �سقطاتها....
فمثال هم يزعمون ب�أنهم ال يقد�سون كتاب البخاري  ......بينما ي�أخذون من مروياته
و�أحاديثه �أحكاماً �شرعية  ......ويزعمون عدم تقدي�سه  ......بينما يعتربون �أحاديثه
ومروياته م�صدراً من م�صادر الت�شريع .
ويزعمون ب�أن البخاري حقق ال�سند ومل يحقق املنت  ......بينما هم ي�أخذون املنت
كم�صدر ت�شريعي .......
�ألي�س هذا خرف ومناورة مك�شوفة تثبت تخبطهم الإدراكي!!!؟.
كانت هذه قب�سة موجزة جدا من مالحظاتي على فقه الأئمة والفقهاء مما ت�ضيع به
الأخالق وتنحرف به الأمم مما يدر�سونه كمناهج تعليمية  ،بينما يرون ب�أنه ال فقه يعلو
على فقههم  ....فانت�شر الإحلاد ببالدنا حتى �صار عدد امللحدين باملاليني  .....و�صرنا البلد
الأول عامليا يف ن�سبة التحر�ش بالإناث  .....و�صار لدينا حفالت واجتماعات للمثليني ،
و�صرنا البلد الإ�سالمي الأخري يف تقنني زراعة الأع�ضاء ؛ بينما نتم�سك ب�أبوال الإبل
كعالج يرى ال�سادة الفقهاء ب�أنه وحي �سماوي .
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وليعلم امل�سلم ب�أن خ�صومات امل�سلمني فيما بينهم �أكرب �سُ عَا ًرا يف غالبها من خ�صوماتهم
مع امللل الأخرى  ،بل �أت�صور ب�أن املت�أ�سلمني  ،ومن يت�صدرون م�شهد التدين هم من �أكرب من
يذكون روح اخلالف  ،لأن اجلميع ال يقنع باجلميع  ،والغالبية تقوم بتعظيم الأئمة الأربعة
وكتاب البخاري وغريه من باب التخا�صم مع ال�شيعة  ،حتى لو كان ذلك على ح�ساب دين الله
القومي  ،بينما ال نذكر �شيئ ًا عن املذهب الأبا�ضي يف عمان  ،رغم تفوقه يف ال�شذوذ  ،لكن قل
يف الإ�سالم ال�سيا�سي ما ت�شاء .
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�إطــالق اللـحـيـة لـيـ�ســت ديـنــ ًا . . . .
والـذهب لـيـ�س حــرامــا عـلى الرجــال
هذا املو�ضوع من �أهم املو�ضوعات التي يجب على امل�سلم تفهمها  ،وهو ال يقف عند حدود
�إطالق اللحية �أو عدم �إطالقها حتى تت�صور ب�أنه �أمر تافه ال يجب �أن ن�شغل تفكرينا به  ،بل هو
�أمر جلل وخطب عظيم لتبيان طريقة تدبر امل�سلمون و�إدراكهم لأمور دينهم ودنياهم  ،فهو
يخ�ص طرق التفكري و�إدراك حقائق الأمور .
�أعلم متام ًا ب�أن ف�ضيلة �شيخ الأزهر �أطلق حليته حني تقلد املن�صب  ،و�أعلم متام ًا ب�أن
�أغلب ال�سادة امل�شايخ املتخ�ص�صني يطلقون حلاهم .
و�أعلــم متام ًا ب�أن هناك زخم ًا �شعبي ًا يت�صــور ب�أن �إطــالق اللح ــية ُ�س َّنة ن ــبوية ،
و�أت�صــورهم يفعلــونها يتــقربون �إلــى الله بهــا  ،وهناك �ضباط �شرطة رفــعوا دعوى
ق�ضائية لإطالق حلاهم ويت�صورون ب�أنهم يجاهدون يف �سبيل الله  ،ويت�صورون �أن
اللحية من ال�شريعة املطلوب تطبيقها .
وما �أرى كل هذا �إال انه ال�ضالل بعينه  ،لكن دعونا نتناول الأمر بهدوء لنعلم �إن كان
ت�صورهم ب�أنها ديانة و�أمر �صواب �أم خط�أ  ،و�سننتهي ب�أنهم جميع ًا خلطوا الدين بالدنيا
واعتربوا اجلميع دينا و�شريعة واجبة التطبيق .
وما ا�ستفزين ملناق�شة جمعية دين اللحية �أو حلية الدين � ،إال �أن دعاتهم قالوا ب�أن
حلقها حرام  ،و�أنا واحد من حليقى اللحى حيث ال �أعترب �أبد ًا ب�أن لها عالقة بدخول اجلنة
وال هي تبعد �صاحبها عن النار  ،وال هي �شريعة  ،وال ُح ْر َمة يف �أمر حلقها مطلق ًا  ،بل وال
هي حتى ُ�س ّنة نبوية �أ�صال ...
لكن املطلوب بع�ض ًا من التعقل وح�سن الإدراك لنفهم ما هو �آت بد ًال من ابتداع �شرائع يف
الإ�سالم ثم ن�ست�صرخ لنطالب بتطبيقها �أو تعميمها �أو ت�أثيم املخالفني لها .
فلقد �سبق و�أطلق كل من �أبو جهل و�أبو لهب حليتيهما  ،و�أطلقها كل من تزيا بزي الدين
على مر الع�صور من �أتباع كل الر�ساالت ( ق�ساو�سة ورهبان وغريهم) ف�أين تخ�صي�ص
�إ�سالمية اللحية يف هذا ..؟؟!! ، ..وما دور اللحية يف دخول اجلنة ..؟؟!!..
وهل يتربز الإن�سان حني يتربز �أو حني يتبول فيكون ي�ؤدي ُن ُ�سك ُ�س ّنة لأنه َ َ
ت ّقق �أن
النبي بال وتربز  ،وهل لك يف برازك �أجر ودرجة باجلنة ..؟؟!!..
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وهل حني ت�أكل التمر ف�أنت ت�صيب �سنة ..؟؟!! ، ..وهل �أكل ال�سبانخ والربتقال لي�سا
ُ�س ّنة ..؟؟!!� ، ..أتكون البطاط�س بدعة والبا�شاميل علمانية كافرة .
وما يتناقلونه من �أن النبي �أعفى اللحية وج ّذ ال�شارب � ،أكان ذلك منه ديانة ووحي
�سماوي � ،أم كان عادته وعادة �أ�سالفه ..؟؟!! ، ..هل �أنزل الله ج ُّذ ال�شارب بوحي �سماوي
�أم ماذا يت�صور ه�ؤالء ..؟؟!!..
وهل �إطالق اللحية يدخل يف �إطار االتباع املحمود للنبي ﷺ � ،أم هو تقليد �أعمى
لرجل مل تكن له حيلة �إال �إطالق اللحية ..؟؟!!..
ولو كان النبي تكلف حلقها لناله من امل�شقة ما ناله  ،لأنه مل يكن لديه �شفرات ت�صلح
لتلك املهمة  ،ومل يعرف قومه حلق اللحية  ،وال حتى حلق �شعر الر�أ�س بانتظام للتزين
كما نفعل نحن .
وما �أمر النبي ﷺ بجذ ال�شارب �إال ليعرف امل�ؤمن من غري امل�ؤمن يف وقت دعت احلاجة
لهذا التعريف  ،فهل نحن بحاجة لهذا التعريف الآن ..؟؟!!..
وهل ج ّذ ال�شارب من مقا�صد ال�شريعة ..؟؟!! ،..وهل �إطالق اللحية �أيام �سيدنا ر�سول الله
كان ديانة ُتق ّرب �صاحبها من اجلنة �أم كان عادة النا�س يف زمانهم ..؟؟!!..
ثم �أمل يدرك �أولئك الفارين من فهم الفرق بني التقليد واالتباع ب�أنهم يُن�ش�ؤن حكم ًا
�شرعي ًا مزعوم ًا بت�صورهم �أن اللحية ديانة  ،والله �أمرنا باالتباع ومل ي�أمرنا بالتقليد ،
ُون ي ُْح ِب ْب ُك ُم ال ّل ُه َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم
حيث قال تعاىل ُ ﴿ :ق ْل ِ�إن ُكن ُت ْم ُ ِ
ت ُّبونَ ال ّل َه َفا َّت ِبع ِ
( �آل عمران ) 31
َوال ّل ُه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾
فاالتباع �أن ُتق ِّلد مع فهم مقا�صد �أوامر النبي � ،أما التقليد فهو �أن ُتق ِّلد دون �أن ت�ست�شعر
�أو تفهم مقا�صد ال�شريعة �أو مقا�صد الآمر يف �أمره الذي �أمر النا�س به .
مبا يعني �أنه الفرق بني التعقل وانعدام التعقل حني �إتيان �أي فعل �أو قول � ،أو قل
هو الفرق بني الإن�سان وال�شمبانزي  ،فالإن�سان يفكر ثم يتبع  ،وال�شمبانزي يقلد دون
�أن يفكر .
والذين جترءوا من الأئمة والدعاة و�أفتوا ب�أن حلق اللحية حرام � ،إمنا هم م�شركون
بالله حكم ًا يت�صورونه �صدر عن ر�سول الله ديانة .
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فهم يت�صورون ب�أن �أمر النبي ونهيه ما هو يف زعمهم �إال �أنه حترمي فوق حترميات
الله  ،وفري�ضة فوق فرائ�ض الله  ،وما كان النبي ُم�ش ِّرع ًا وال كان ُم ِّرما �إال عند من
ي�شركون بالله ر�سول الله يف احلكم .
لذلك �أن�صحهم ب�أن ينتهوا عن تلك الفتاوى و�أن يجددوا �إميانهم بوحدانية الله و�أنه
�سبحانه فقط له امللك  ،و�أنه فقط هو �صاحب التحرمي املطلق  ،و�أن باقي حترميات من
يقولون بتحرمي �أي �أمر �إمنا هو حترمي قد ي�صيب وقد يخطئ لذلك فهو حترمي ن�سبي
يجوز خمالفته حتى ولو كان �صادر ًا عن النبي وحتى لو كان النبي يق�صد به التحرمي
فعال  ،فهو يف غالبه فتوى بالتحرمي وتكون حلالة بعينها �أو ملنا�سبة بذاتها ول�سبب قائم
وقتها  ،فال يجوز تعميمه .
كما �أن هناك فرق بني الأمر والنهي من جانب  ،والتحرمي والتحليل من جانب �آخر
لذلك البد �أن يفهم املتخ�ص�صون وال�سائرون يف فلكهم �أمر الدين حتى ال يقوموا بت�صدير
عادات �أنا�س يف ع�صور قدمية ويحولونها لتكون دينا يتقربون به �إىل الله  ،بينما هم
يتقربون به �إىل الطاغوت .
كالذين ت�صوروا ب�أن الإفطار على التمر ُ�س ّنة  ،وما كان التمر ُ�س ّنة �أبدا لكنها عقول
النا�س التي فقدت الكثري من الر�شاد حتت حجج ومزاعم منها حمبة ر�سول الله  ،وغريها
من التهوكات التي ال ت�صلح للو�صول واحل�صول على اجلنة .
وهم يتناولون خمدرات فقهية من نوع :
• •( ال اجتهاد مع الن�ص ) .
• •ويقولون ( �صحيح املنقول قبل �صريح املعقول ) .
بينما امل�شكلة فكرية قبل �أن تكون فقهية � ،إنها يف �إدراك امل�سلمني للفروق اللفظية بني
الطاعة والأ�سوة واالتباع من جانب والتقليد على اجلانب الآخر .
فالإ�سالم ال يريد قرود ًا مقلدة بال عقل وال وعي وال علم  ،بل يريد عقو ًال متفتحة تفهم
املغزى وتنفذ بالو�سائل املنا�سبة لكل ع�صر .
ومل ينهانا الإ�سالم عن اتباع العرف والأخذ به  ،وطبع ًا من املعلوم ب�أن الأعراف تتغري
من ع�صر �إىل ع�صر  ،والأخذ بها والتطوير حممود ًا طاملا مل ُنح ِّرم حال ًال ومل ُنح ِّلل حرام ًا
�ض ع َِن ْ َ
لذلك يقول تعاىل ُ ﴿ :خذِ ا ْل َع ْف َو َو�أْ ُم ْر ِبا ْل ُع ْر ِف َو�أَع ِْر ْ
الاهِ ِل َ
ني ﴾ ( الأعراف ) 199
فالإ�سالم يريد منا �أن نتبع الر�سول  ،ونتبع نبي الله �إبراهيم  ،والذين معه  ،وال يريد منا تقليدهم .
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فلو �أدركت الفرق بني الطاعة والأ�سوة واالتباع من جانب  ...والتقليد يف �إطالق
اللحية  ،و�شراء نبات الأراك والتداوي ب�أبوال الإبل على اجلانب الآخر  ،لعلمت ب�أن من
يفعلون هذا �إمنا هم يقلدون بال عقل .
فلو كان من يطلق حليته علم مباذا �أمر الر�سول وملاذا  ...لعرف ب�أنه �أخط�أ يف �إطالق
حليته  ،و�أنه لن يثاب عليها لأنها ال ُت َق ِّرب �إىل الله ب�إطالقها ولن يبتعد عن اجلنة من مل
يطلقها  ،لأنه مل يقف على احلكمة من �أمر الر�سول � ،إمنا راح يقلد ويقلد بل وينعت
الآخرين الذين يحلقون حلاهم ب�أنهم يرتكبون حراماً  ،وك�أن اجلنة تنتظر �شعريات
حليته بينما تلعن من يحلقون حلاهم  . . .بل يطلق امللتحون على �أنف�سهم ب�أنهم ملتزمون
بينما �أراهم وم�شايخهم متزمتون فقدوا الإدراك القومي .
وهناك عن�صر �آخر يجب طرحه على ب�ساط البحث  ،لقد �أمر الر�سول بجذ ال�شارب ومل
ي�أمر امل�سلمني ب�إطالق اللحية لأنه مل يكن بينهم حليق حلية � ،إمنا كان يريد �أن مييزهم
عن اليهود باملدينة الذين كانوا يطلقون حلاهم و�شواربهم فطلب الر�سول من امل�سلمني �أن
يجذوا ال�شارب ويعفوا اللحي � ...أي يرتكوا اللحى على حالها لكن يجذوا ال�شارب حتى
يتميز امل�سلمني عن اليهود باملدينة .
ولقد عاتب الله نبيه حني ح ّرم على نف�سه �أمور ًا مل يحرمها الله  ،فكيف نفهم ب�أن النبي
ح ّرم على الأمة حلق اللحية  ،واقر�أ معي قول ربنا تبارك وتعاىل :
﴿ يَا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ِ َل ُ َ
ت ِّر ُم مَا �أَحَ َّل ال َّل ُه َل َك َت ْب َت ِغي َم ْر َ�ض َ
َاج َك وَال َّل ُه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم
ات �أَ ْزو ِ
فهذا يعني ب�أن النبي لي�س له حق التحرميات .

﴾ ( التحرمي)1

ويقول تعاىل َ ﴿ :و َال َت ُقولُو ْا لِ َا َت ِ�ص ُف �أَلْ ِ�س َن ُت ُك ُم الْ َك ِذ َب َهـ َذا َح َال ٌل َو َهـ َذا َح َرا ٌم ِّل َت ْف َ ُ
تو ْا َع َلى
ين َي ْف َ ُ
ون َع َلى ال ّل ِه الْ َك ِذ َب َال ُي ْفلِحُ َ
ت َ
ال ّل ِه الْ َك ِذ َب ِ�إ َّن ا َّل ِذ َ
(النحل ) 116
ون ﴾
ولعلي �أقول لأهل اللحية ما قاله الله لأهل الكتاب ُ ﴿ :ق ْل َيا �أَ ْه َل الْ ِك َت ِاب َل ْ�س ُت ْم َع َلى َ�ش ْي ٍء
جني َل َو َما �أُ ِنز َل ِ�إ َل ْي ُكم مِّن َّر ِّب ُك ْم َو َل َي ِزيد ََّن َك ِثري ًا ِّم ْنهُم َّما �أُ ِنز َل ِ�إ َل ْي َك ِمن
َح َّت َى ُت ِقيمُو ْا ال َّت ْو َرا َة وَا ِلإ ِ
َّرب َِّك ُط ْغ َيان ًا َو ُك ْفر ًا َف َال َت�أْ َ�س َع َلى الْ َق ْو ِم الْ َكا ِف ِر َ
( املائدة ) 68
ين ﴾
لذلك �أقول لأهل اللحية ل�ستم على �شيئ � ...أريد من امل�سلمني �أن يفهموا الإ�سالم
ب�صورة �صحيحة حتى يكونوا مثال يحتذى به  ،فديننا دين عظيم بيد حمامني فا�شلني .
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• •فمن ق�صروا اجللباب ...
• •و�أ�صحاب ال�سواك ...
• •ومن يرخون عذبة تتدىل على �أقفيتهم من عمامة ي�ضعونها فوق رءو�سهم ...
• •واملنتقبات ...
• •وامل�ؤذن الذي يتلفت ميين ًا بالأذان حينما يقول حي على ال�صالة  ،وي�سار ًا حني
يقول حي على الفالح  ،وي�ضع �إ�صبعيه يف �أذنيه وهو ي�ؤذن مبيكروفون ال مييز
بني اليمني والي�سار ...
• •والذين ي�صممون �أن يكون منرب امل�سجد ثالث درجات فقط ...
• •والذين يقومون بتحريك �أ�صبع اليد حني يقرءون الت�شهد بال�صالة ...
• •كذلك من يت�صورون ب�أن التختم بالذهب حرام  ،بينما مل يعلموا ملاذا قال النبي هذا
والظروف التي قيلت فيها  ،فراحوا يحرمون التختم بالذهب للرجال بال �ضابط .
لقد قال النبي ﷺ ذلك يف عام كانت فيه جماعة باملدينة وحتى ال يقهر امل�سلم الغني
خاطر امل�سلم الفقري فنهى النبي ﷺ الرجال عن التختم بالذهب ولي�س يف الأمر ُحر َمة
يف معدن الذهب بذاته وال احلرير بخ�صو�صه  . . .لذلك ف�إن كثري ًا من ال�صحابة تختموا
بعد ذلك بالذهب لأنهم فهموا �سبب الأمر الذي �أمره النبي ﷺ  ،ولهذا �أي�ض ًا جتد علماء
ال يقولون بحرمة تختم الرجال بالذهب �إمنا يقولون ب�أنه مكروه كراهة تنزيه  ،وكراهة
التنزيه قريبة من الإباحة وبعيدة عن التحرمي .
فيجب العلم ب�أن هناك �أبعاد مرتبطة ب�أ�سباب ورود احلديث (البعد الزماين/البعد
املكاين/البعد املخاطبي /البعد احلا ّ
يل يف �أ�سباب ورود احلديث)  ،وهناك كتب ومراجع
يف �أ�سباب ورود احلديث ال�شريف لفقهاء مثل جالل الدين ال�سيوطي والبلقيني وغريهما .
وقد قام �أحد الباحثني وا�سمه /حمادة يو�سف عبد املوىل بتقدمي ر�سالة ماج�ستري يف
هذا ال�صدد عام  2007بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة  ،لكن جهالء الدعاة يتناولون
احلديث على �أنه مطلق لكل زمان ومكان كالقر�آن متام ًا بتمام  ،وهذا من ال�ضالل .
ولقد �أ�صدرت وزارة الأوقاف امل�صرية كتابا كانت طبعته الرابعة عام  2006وا�سم
الكتاب (حقائق الإ�سالم يف مواجهة امل�شككني)  ،ويف �صفحة 652مدون ب�ش�أن التختم
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بالذهب �أن البع�ض قال ب�أن التختم بالذهب ُحك ُمه كراهة التنزيه وقريبة من الإباحة ،
ولي�س بها حترمي  ،واعتمدوا يف ذلك على �أن هناك عدد ًا من ال�صحابة قد تختموا بالذهب
منهم �سعد ابن �أبي وقا�ص  ،وطلحة بن عبيد الله  ،و�صهيب  ،وحذيفة  ،وجابر ابن
�سمرة  ،والرباء بن عازب الذين فهموا �أن النهي للتنزيه ولي�س للتحرمي (وراجع فقه
ال�س َّنة لل�شيخ �سيد �سابق املجلد الثالث �ص 482وما بعدها  ،و 488وما بعدها) .
ُ
 وحني قال �سيدنا ر�سول الله ( ت�سعة �أع�شار الرزق يف التجارة ) مل يكن على عهده�صناعة وال بحث علمي وال خمرتعات من تلك التي تقوى بها اقت�صاديات الدول �أكرث من
التجارة  ،ولعله �صلى الله عليه و�سلم  ،علم ب�أننا �شعوب ًا ك�سولة  ،و�أن ت�سعة �أع�شار
رزقنا �سيكون من جتارة البرتول � ،أي الإنتاج الريعي ولي�س الإنتاج العلمي والتقني .
فهل نرتك ال�صناعة ونعمل جميع ًا بالتجارة كي نكون على ُ�سنة امللتحني وهل مننع
�إطالق اللحى لغري امل�سلمني لأنها �سنة امل�سلمني  ،كما كان ال�سلف يجربون �أهل الكتاب
على ارتداء لبا�س بعينه حتقري ًا لهم � ،ألي�س هذا من فقه ال�سلف الذي نادى به ابن تيمية
وال�شافعي من قبله  ،هل �أمر الإ�سالم بهذا الذي قال به ال�سلف و�أئمة ال�سلفية ..؟؟!!..
والذين  ...والذين  ،كل �أولئك عليهم �أن يراجعوا طريقة �إدراكهم للأمور  ،لأنهم �صنعوا
�أ�صنام ًا وظلوا لها عاكفني  ،وقاموا بتحرمي ما �أحل الله ويح�سبون �أنهم مهتدون .
لذلك �أدعوكم نا�صح ًا حتى ال تختلط ال�شريعة يف الأدمغة ـ ال فائدة يف حلاكم حتى
تقيموا الدين وال تتفرقوا فيه  . . .وال تن�شئوا زعامات وفرق دينية بلحاكم التي
تت�صورونها دين ًا وما هي من الدين يف �شيء .
وال بد �أن ت�ستفيقوا جميعاً فهي لي�ست من الدين وما �أطلقها النبي لكي تقلدوه بال عقل
وتزعموا ب�أنكم على دين  ،فهناك فرق بني التقليد واالتباع ...
فنحن جميع ًا م�أمورون باالتباع ول�سنا م�أمورين بالتقليد  ...وقد �سبق بيان الفــرق
بينــهما  ...وال يتــ�صور �أحــدكــم ب�أنه �سيــحظى بث ــواب على �إطالقه اللحية  ...بل �أراه
يقيم بدعة �إ�ضافية يف دين الله  ،ويذم من ال ينتهج نهجه  ،لذلك فكل مطلق للحية على �أنها
دين فهو �آثم  ،وكل من ت�صوّ ر ب�أنه �سابق �إىل اجلنة بلحيته فهو واهم  ،فهي لن تقربك
�شربا  ،فال تبت�سم حتى تبدو نواجذك كما كان النبي يبت�سم فتقليد ابت�سامته لن تدخلك
اجلنة  ،و�إياك �أن ترتك عقلك ليعبث به غريك .
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يف عقـوبة الزنى
�أبد�أ ب�سم الله ب�أين م�ؤمن �أن الزنى حرام  ،لكن احلـد ال�شرعي يف الدنيا لي�س عن
الزنى يف حد ذاته  ،لكن على عالنية الزنى  ،و�آية ذلك قوله تعاىل :
ين َي ْرم َ
﴿ َوا َّلذِ َ
اج ِلدُو ُه ْم َث َما ِن َ
ني َج ْل َد ًة َو َل
ُون ْالُ ْح َ�ص َن ِ
ات ُث َّم َ ْل َي�أْ ُتوا ِب�أَ ْر َبع َِة ُ�ش َهدَاء َف ْ
ا�س ُق َ
ون ﴾ (النور )4؛ ويقول �سبحانه بذات ال�سورة :
َت ْق َبلُوا َل ُه ْم َ�شهَا َد ًة �أَ َبد ًا َو�أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم الْ َف ِ
﴿ َل ْو َل َجا�ؤُوا َع َل ْي ِه ِب�أَ ْر َبع َِة ُ�ش َهدَاء َف ِ�إ ْذ َ ْل َي�أْ ُتوا ِب ُّ
ال�ش َهدَاء َف�أُ ْو َل ِئ َك ِعن َد ال َّل ِه ُه ُم الْ َكا ِذب َ
ُون ﴾
(النور )13؛ مبا يعني �أن �أ�صل احلـد �أن ي�شاهد الزنى �أربعة �شـهود  ،فالزنى عندي ال يثبت
بالو�شاية وال باالعرتاف .
احدٍ ِّم ْن ُه َما ِم َئ َة َج ْلد ٍَة
اج ِلدُوا ُك َّل َو ِ
يقول تعاىل يف �سورة النور  ﴿ :ال َّزا ِن َي ُة َوال َّز ِان َف ْ
ِين ال َّل ِه �إِن ُكن ُت ْم ُت�ؤْ ِم ُنونَ ِبال َّل ِه َوالْ َي ْو ِم ْال ِآخ ِر َولْ َي ْ�ش َه ْد َع َذا َب ُه َما
َو َل َت�أْ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َر�أْ َف ٌة ِف د ِ
َطا ِئ َف ٌة ِّمنَ ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
(النور)2
ني ﴾
لكن الأئمة يقولون ب�أن الزناة املح�صنني عليهم رجم حتى املوت  ،و�إذا قارعتهم بقوله -
تعاىل  -عن الأَ َمة التي مت �إح�صانها :
﴿ َ ...ف ِ�إ َذا �أُ ْح ِ�صنَّ َف ِ�إنْ �أَ َت ْ َ
اب َذ ِل َك
ي ِب َف ِاح َ�ش ٍة َف َع َل ْي ِهنَّ ِن ْ�ص ُف َما َع َلى ْالُ ْح َ�ص َن ِ
ات ِمنَ الْ َع َذ ِ
(الن�ساء)25
ي َّل ُك ْم َوال ّل ُه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾
لِ َنْ َخ ِ�ش َي ا ْل َع َنتَ ِم ْن ُك ْم َو َ�أن َت ْ�ص ِبُو ْا َخ ْ ٌ
اب)  ،ومبا يعني �أن
مبا يعني �أن املح�صنات عليهن عذاب ولي�س عليهن �إماتة ( ِم َن الْ َع َذ ِ
الأَ َمة التي تزوجت عليها ِن�صف ما على ا ُ
حل َّرة من العذاب  ،وحيث �إن القتل املزعوم رجم ًا ال
يتم تن�صيفه  ،لذلك فاجللد الوارد ب�سورة النور هو العقوبة على املح�صنة وغري املح�صنة
لأن احلد يخ�ص العالنية كما �أ�سلفنا وال ين�صرف �إىل فعل الزنى بذاته ؛ تراهم يتلونون
ويتلقفون الكالم من هنا وهناك لي�ضم�ضوا جراح الهزمية ولينت�صروا للفقه القدمي .
والأَ َمة املُح�صنة التي قامت بالفح�شاء املعروفة عليها خم�سون جلدة  ،لكنك ترى
ي�سبون ويلعنون  ،ويقولون ب�أنهم يفهمون يف املقيد
�أ�شياع احلديث والبُعد عن كتاب الله ُ
واملطلق والعام واخلا�ص  ،و�أن درايتهم التخ�ص�صية فاقت حدود عقلنا الب�شري .
وه�ؤالء قد �أجلمهم ال�صحابي اجلليـل ابن �أبي �أوفى ب�صحيح البخاري باب رجم
املح�صن حني ذكر ب�أن النبي َر َجم لكنه ال يدري �أَ َر َج َم قبل �سورة النـور �أم بعد بعدها .
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فهل يقيم الفقه والفقهاء هدمًا وقت ًال للنف�س الب�شرية حتت ذمة عبارة ( ال �أدري )
و�س ّنة
قيلت من �صحابي  ،كما تفعل حركة طالبان ب�أفغان�ستان  ،وبع�ض �شيعة �إيران ُ ،
ال�سعودية ..؟؟!! ..حيث ورد بباب رجم املح�صن باحلديث رقم ( )6428حدثني �إ�سحاق
حدثنا خالد عن ال�شيباين �س�ألت عبد الله بن �أبي �أوفى  :هل رجم ر�سول الله ﷺ ..؟؟!!..
قال  :نعم  ،قلت  :قبل �سورة النور �أم بعدها ..؟؟!! ..قال  :ال �أدري  . .يعني قبل نزول
حكم اجللد �أم بعده قال ال �أدري .
والبد �أن نعلم ب�أن هناك فرق بني العذاب والإماتة  ،فيقول تعاىل على ل�سان �سيدنا
�سليمان يف �ش�أن الهدهد :
(النمل)21
ني ﴾
﴿ َ ألُ َع ِّذ َب َّن ُه َع َذاب ًا َ�شدِ يد ًا �أَ ْو َ ألَ ْذ َب َح َّن ُه �أَ ْو َل َي�أْ ِت َي ِّني ِب ُ�س ْل َط ٍان ُّم ِب ٍ
�أال يدل ذلك �أن العذاب الوارد ب�سورة النور عن الزنى  ،هو ذاته العذاب الذي قال به
�سيدنا �سليمان  ،و�أنه �أمر غري املوت الذي تقول به �أفكار القدماء و�أ�شياعهم ؛ وما ذلك �إال
للخلط بني العذاب والذبح يف فهمهم .
و�إذا ما �أ�ضفنا فوق ذلك ك َّله �أن الله �سبحانه قد ا�ستهل �سورة النور ب�أنها كلها فري�ضة فقال :
(النور)1
ات َّل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرونَ ﴾
ات َب ِّي َن ٍ
﴿�سو َر ٌة �أَن َز ْل َناهَ ا َو َف َر ْ�ض َناهَ ا َو�أَن َز ْل َنا ِفيهَا �آ َي ٍ
ُ
فهل نعبث بالفري�ضة ..؟؟!!..
وحجة القائلني بالرجم يف الإ�سالم تبلغ من العار ما يندى له جبني العقالء � ،إذ يقولون
ب�أن هناك قرءان ًا ب�سورة الأحزاب التي كانت عندهم تعدل �سورة البقرة لكنها ُن�سخت
تالوتها وبقي حكمها  ،ويذكر ابن ماجه يف �صحيحه باحلديث رقم 2553ـ حدثنا �أبو بكر
بن �أبي �شيبة  . .قال  :قال عمر بن اخلطاب  :لقد خ�شيت �أن يطول بالنا�س زمان  ،حتى
يقول قائل  :ما �أجد الرجــم يف كتاب الله  ،في�ضلوا برتك فري�ضة من فرائ�ض الله �..أال
و�إن الرجــم حق �إذا �أح�صن الرجل وقامت البينــة � ،أو كان حم ــل �أو اعرتاف  .وقد قر�أتها
«ال�شيخ وال�شيخة �إذا زنيا فارجموهما البتة » فقد رجم ر�سول الله ورجمنا بعده .
بل من العار الأكرب �أن يقال ب�أن الرجـم كان �آية قر�آنية مكتوبة فى �صحيفة حمفوظة
لكن دخلت ماعز ف�أكلتها �إبان مر�ض ر�سول الله ﷺ الذي تويف فيه  ،وراجع �صحيح
بن ماجـه وهو يروي هذا الهراء عن ال�سيدة عائ�شـة �أنها قالت  :لقد نزلت �آية الرجـم ،
ور�ضاعة الكبري ع�ش ًرا  ...ولقد كانت يف �صحيفة حتت �سـريري  .فلما مات ر�سول الله
ﷺ وت�شاغلنا مبوته  ،دخـل داجن ف�أكلها .
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وكل هذه الأهازيج من�سوبة زور ًا وبهتان ًا لر�سول الله ﷺ ولعمر بن اخلطاب  ،وغريه
من الأجالء  ،حتى تختلط �شريعة التوراة ب�شريعة القر�آن .
و�إين لأرى ه�ؤالء وك�أنهم مل يقرءوا قوله تعاىل :
﴿ َما ُي َب َّد ُل الْ َق ْو ُل َلد ََّي َو َما �أَ َنا ِب َظ َّل ٍم ِّل ْل َع ِبيدِ ﴾ (ق )29؛ �أو ك�أين �أراهم يعبثون بالقر�آن
ال�س َنة النبوية حتت مظلة �إفك ما �أ�سموه بالنا�سخ واملن�سوخ داخل القر�آن  ،وهو
حل�ساب ُّ
ما �أفردنا له تف�صي ًال بهذا الكتاب فيتم الرجوع له .
والرجم �أمر توراتي مت ن�سخه بالقر�آن  ،لكن الف�ساد الفقهي �أعمل �أثره  ،و�إليك ما هو
مدون بالتوراة �سفر الالويني � :إ�صحاح  :20فقره  « :10و�إذا زنى رجل مع امر�أة ف�إذا زنى
مع امر�أة قريبه ف�إنه يقتل الزاين والزانية » .
�سفر التثنية � :إ�صحاح  : 22فقره  « : 21 -يخرجون الفتاة �إىل باب بيت �أبيها
ويرجمها رجال مدينتها باحلجارة حتى متوت  ،لأنها عملت قباحة يف �إ�سرائيل بزناها يف
بيت �أبيها » � « . .إذا وجد رجل م�ضطجعًا مع امر�أة زوجة بعل يقتل االثنان » � « . .إذا
كانت فتاة عذراء خمطوبة لرجل فوجدها رجل يف املدينة وا�ضطجع معها ف�أخرجوهما
كليهما �إىل باب تلك املدينة وارجموهما باحلجارة حتى ميوتا » .
فما ر�أيك �أيها القارئ املتدبر ..؟؟!!� ..إن الأمر غري خميف كما ي�صورونه لك ب�أنك عاجز
عن الفكر والفهم  ،و�أن هناك �أمور ًا خافية ال تعلمها �أنت وال قومك ؛ �إن احلقيقة ب�أن الزنى
يف الإ�سالم عقوبته اجللد مائة جلدة للمح�صن وغري املح�صن  ،ولي�شهد عذابهما بع�ض
النا�س  ،ب�شرط �أن يكون زناهما يف عالنية جترح �شعور املجتمع وي�شهد �أربعة على �أنهم
�شـاهدوا الفاعل واملفعول بها � ،أما الرجم املزعوم فكان من �شـريعة اليهود وقد حكم به
�سيدنا ر�سول الله قبل �أن ينزل ت�شريع �سورة النور  ،لأن اجللد ورد ب�سورة النـور وهي
�سورة مدنية نزلت �إبان فرتة الدعوة باملدينة املنورة  ،لكن هيهات ملن يت�صورون احلديث
النبـوي القويل �صا ً
حلا لكل زمان ومكان �أن يفهموا .
فهم مل يدر�سـوا �شيء عن �أ�سباب ورود احلديث و�أثرها يف الفقه الإ�سالمي  ،لذلك فهم
يتناولـون الأحكام من احلديث القـويل الظني الثبوت والداللـة متامًا وك�أنهم يتناولون
الأحكام من الآيـة من القر�آن  ،بل يعتربونه (احلديث) �صا ً
حلا لكل زمان ومكان  ،وهذا
ح�ضي�ض الرتدي الإدراكي واجلنـاية على امل�سلمني  ،بل ُت َعـ ُّد من دالئل الإ�شراك .
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يف التحقق من الأخبار
ا�س ٌق ِب َن َب�أٍ َف َت َب َّي ُنوا �أَن ُت ِ�صيبُوا َق ْومًا
يقول تعاىل َ ﴿ :يا �آيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ِ�إن َجاء ُك ْم َف ِ
ِب َجهَا َل ٍة َف ُت ْ�ص ِب ُحوا َع َلى َما َف َع ْل ُت ْم َناد ِِم َ
(احلجرات)6
ني ﴾
فالقر�آن يدعونا لنتحقق من �صدق الرواية  ،فابتدع الفقهاء التحقق من �صدق الراوي
و�سماته بد ًال من التحقق من منت الرواية  ،و�أقاموا لذلك علم ًا �أ�سموه علم الرجال  ،فهذا
�صادق وهذا كاذب  ،وهذا ين�سى  ،وذاك �شيعي  ،وهذا جمروح وذاك معــدل  ...وهكــذا
وليتهم اتفقوا على الرجال  ،لكن جتد املجروح عند هذا املُحدِّث ُم َع ّد ٌل عند الآخر ومقبول
ومن ُتقبل روايته هنا ُتنق�ض هناك  ...وهكذا قام علم الرجال وعلم احلديث  ،وقام
�أي�ض ًا على �أ�س�س �سيا�سية  ،فمن كان م�ؤيد ًا لبني �أمية كان من ال�صادقني  ،ومن كان من
علي كان من الكاذبني  ،فذلك هو النهج الذي خرج من �إبطه علم الرجال .
�شيعة ّ
بل لولعهم بالرجال مل يهتموا مبا متت روايته مما هو خمالف للفطرة وقومي العقل
ومما هو خمالف لن�صو�ص القر�آن  ،واعتربوا كل ما ورد عن راويهم املوثق �أحاديث
�صحيحة  ،بينما ي�صيحون ب�أن احلديث النبوي رواية ودراية  ،بينما احلقيقة ب�أنه
مطعون يف روايته ودرايته من وجوه عديدة مما �سيثبت لك من خالل هذا الكتاب .
ومل يقفوا عند هذا احلد  ،بل قالوا ب�أن املروي عن ر�سول الله حديث مرفوع .
والرواية التي مل يقلها ر�سـول الله ﷺ لــكن قــالها �صــحابي اعتبــروها حديث ًا مقطوعً ا .
والرواية التي مل يقل بها النبي وال ال�صحابي لكنها توقفت عند التابعي قالوا عنها
حديث موقوف  ،واعتربوا كل هذا حدي ًثا �صحيحً ا رواه البخاري �أو م�سلم �أو غريهما من
مقد�ساتهم  ،بينما النا�س ال تدري بهذه الهرتلة  ،ويت�صورون البخاري وم�سلم وغريهما
كتبا ال حتوي �إال الأحاديث التي قالها ر�سول الله ﷺ.
بل ُّ
غ�شوا الأمة وقالوا ب�أن كتاب البخاري اتخذته الأمة بالقبول  ،ف�أي �أمة هذه التي
ال�سنية على
اتخذته بالقبول � ،أهي ال�شيعة �أم الأبا�ضية �أم غريهم  ،وهل �أطلعت الأُ ّمة ُّ
ما فيه ووافقت عليه  ،وهم يقولون تلك املقولة قبل �أن يولد �أجداد �أجدادي � ،أي منذ
�أيام الأُ ّمة التي ال تعرف القراءة والكتابة � ،ألي�س هذا غ�شا للأُ ّمة �أن َي َت َقوّ ُل عليها ما ال
تعلمه هي ..؟؟!! ..ويتم ا�ستغالل جهلها وب�ساطتها وثقتها العمياء لتخرج م�صطلحات
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ممجوجة مث ــل ( �أ�صح كتاب بعــد ك ــتاب اللــه)  ،ومن ع ــجب �أنن ــا نتوارث هذه الثقة
بكتاب البخاري  ،فيعيــ�ش الواحد فينا وميــوت وقــد ال يــرى كتــاب البخاري  ،ومع هذا
فهو ي�ؤمن به ويقد�سه  ،ويذود عنه بالغايل والنفي�س  ،بينما �أراه �أنا �أ�سو�أ كتاب يطعن
يف كتاب الله  ،من كرثة طعنه وتبديله لكلمات ربنا ( ،راجع الف�صل الثاين)  ،وطعنه
يف ر�سول الله  ،واتهامه ب�أنه �أقدم على االنتحار مرار ًا ؛ و�أنه تنكر لل�سيدة� /سودة بنت
زمعة ملا هرمت وكرب عمرها َ ،ف َه َّم �أن يُط ّلقها لوال �أنها تركت يومها لعائ�شة  ،وغري ذلك
من الطعن يف ال�صحابة والطعن يف الله  ،وقومي العقل  ،بل يحوي هبوط ًا عن الأخالق
وال�سوية  ،وهو ما �سنبني مناذج منه بهذا امل�ؤلف .
لذلك ال �أعتمد ذلك الذي ي�سمونه علم الرجال الذي تل�ص�صوا به على الغري و�سمحوا
لأنف�سهم بتزكية رجال على رجال  ،بينما الله � -سبحانه وتعاىل  -يقول :
ب ِن ا َّت َقى ﴾ (النجم)32
﴿ َ ...ف َل ُت َز ُّكوا �أَن ُف َ�س ُك ْم ُه َو �أَ ْع َل ُم ِ َ
واختلفوا فيما بينهم يف الرجال  ،و�صنعوا الزيف ون�سبوه لر�سول الله زور ًا وبهتان ًا ومت
تزكية الرجال من منظور �سيا�سي  ،فلطاملا كان علم الرجال من م�صنوعات �أحفاد الأمويني ،
علي بن �أبي طالب ر�ضي الله عنه يتم ا�ستبعاده �أو جتريحه .
لذلك فمن كان من �أ�شياع ّ
ومن ر�أى �أبي حنيفة �أن ال�صحابة مع كونهم عدو ًال  ،فهم لي�سوا مبع�صومني من مثل
قلة ال�ضبط النا�شئة من الأمية �أو كرب ال�سن  ،فريجح رواية الفقيه على رواية غريه عند
التعار�ض  ،ورواية غري اله َِرم منهم على رواية اله َِرم كذلك ابتعادًا عن مظان الغلط(. )1
وال �أحد يريد �أن ينقي �صحيح البخاري وال غريه رغم ما حتويه تلك ال�صحاح من
الف�ساد  ،وهو ما �سيقف القارئ على �أمثلة منه بهذا الكتاب  ،بل يقيمون بهذا الف�ساد
الأحكام ال�شرعية التي ينفذونها على امل�سلمني وي�سمونها �شريعة .
وال تكاد جتد �أحدًا يلتفت �إىل اختالف البخاري وم�سلم يف �صحيحيهما يف الرجال
املوثوق بهم  ،فبينما ا�شرتط �أحدهما املعا�صرة ا�شرتط الآخر ر�ؤيـة ومقابلة كل من
الراوي واملروي عنه لبع�ضهما  ،فكان �أن اختلف البخـاري ومل يعتمد  620من رجال
م�سلم  ،واملتكلم فيهم بال�ضعف منهم  160رج ًال  ،بينما مل يعتمد م�سلم  434رج ًال من
( )1وراجع يف هذا ال�ش�أن كتاب ت�أنيب اخلطيب على ما �ساقه يف ترجمة �أبي حنيفة من الأكاذيب :الإمام الفقيه املحدث حممد زاهد
الكوثري �ص 159 - 158طبعة بتعليق الأ�ستاذ �أحمد خريي � ،سنة (1410ـ. )1990
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رجال البخاري  ،واملتكلم فيهم بال�ضعف منهم  80ثمانون رج ًال  ،فيا ترى كم حديث ًا رواه
ه�ؤالء املختلف عليهم بني �أئمة �أهل احلديث  ،وكم حديث ًا مما رووه نعتربه نحن دينا
نتقاتل عليه ..؟؟!! ..بل ن�ستخرج الأحكام ال�شرعية منه ..؟؟!!. )1( ..
بل نظــر ًا لعــزوف الأمــة عــن القرءاة فهم ال يــدرون بــما متت �إ�ضافته على �صحيح
البخاري وال يدرون �أي�ض ًا بعدم وجود املخطوطة الأ�صلية التي خطها البخاري بيده ،
لكنهم ُي َقد ُِّ�سون ويقولون مبثل ما قال ال�سلف بال وعي .
وت�أمل معي ما ورد بذات املرجع ال�سـابق �صفحة  ، 10حيث ذكر بن حجـر ما يلي :
(  ...قال  :حدثنا احلافظ �أبو �إ�سحق �إبراهيم بن �أحمد امل�ستملي قال  :انت�سخت كتاب
البخاري من �أ�صله الذي كان عند �صاحبه حممد بن يو�سف الفربري  ،فر�أيت فيه �أ�شيا ًء
مل تتم  ،و�أ�شياء مبي�ضة  ...منها تراجم مل يثبت بعدها �شيئ ًا  ،ومنها �أحاديث مل يرتجم
لها ف�أ�ضفنا بع�ض ذلك �إىل بع�ض )  ...فما ر�أي القارئ ..؟؟!!..
ومنها �أن البخاري  -رحمه الله  -قد روى يف �ستة موا�ضع ب�صحيحه عبارة (عن فالن)
ود�سه على متون بع�ض الأحاديث  ،ف�أنا �أ�ست�شهد القارئ �ألي�س هذا
ومل ي�سميه  ،و َت َزيُّدِ ه ِّ
بغ�ش للأمة ال ندري من قام به ..؟؟!! ..و�إن كنت �أ�ستبعد �أن يقوم البخاري ك�شخ�ص بهذا
ال�سفه  .لذلك البد لنا �أن نتبني مهما كان القائل  ،وال يغرنا مقام القائلني فلرمبا كانوا من
جتار الدين  ،كما ال يجوز �أن نعتمد حديث ًا يف �سنده كلمة (فالن) ليكون حديث ًا �صحيح ًا ،
�إال �إن كنا من �أ�صحاب العاهات العقلية .
عدالة ال�صحابي  ...ما عليه جمهور العلماء �أنهم يقولون بعدالة كل ال�صحابة  ،فهم
وفق مذهبهم يف معنى ال�صحبة يوثقون كل من �صاحب النبي ﷺ فتثبت ال�صحبة عندهم
ملن ر�آه م�سلمًا ولو �ساعة من نهار  ،وهذه �شهادة بالع�صمة ل�شريحة من النا�س بغري حق
فال ن�صو�ص الدين قررت  ،وال واقع الأمر �شهد  ،والتحقيق الذي قرره القر�آن نف�سه
و�شهد له واقع احلال نف�سه  ،والذي رواه جمهور املحدثني �أنف�سهم  ،وفيهم البخاري
نف�سه� :أن ال�صحابة ب�شر يجوز عليهم ما يجوز على غريهم من اخلط�أ والن�سيان  ،بل من
النفاق والكفر بعد الإميان  ،وذلك ملا يلي :
( )1راجع مقدمة فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري للحافظ بن حجر طبعة الريان �صفحة . 13
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لقد كان منهم من كانوا �صادقني يف �إ�سالمهم  ،وه�ؤالء الأكرثون وهم املعنيون بكل ثناء
ح�سن ورد يف كتاب الله ب�شـ�أن من كـانوا مع ر�سول الله ﷺ  -املعنيون بقــوله �سبحانه :
م َّم ٌد َر ُ�سو ُل ال َّل ِه َوا َّلذِ ينَ َم َع ُه �أَ ِ�شدَّاء َع َلى الْ ُك َّف ِار ُر َح َماء َب ْي َن ُه ْم َت َر ُ
اه ْم ُر َّكع ًا ُ�س َّجد ًا
﴿ ُ َ
َي ْب َت ُغونَ َف ْ�ض ًال ِّمنَ ال َّل ِه َو ِر ْ�ض َوان ًا ِ�سي َم ُ
ال�س ُجو ِد َذ ِل َك َم َثلُ ُه ْم ِف
اه ْم ِف و ُُجوهِ ِهم ِّمنْ �أَ َث ِر ُّ
ا�س َت َوى َع َلى ُ�سو ِق ِه
ال َّت ْو َراةِ َو َم َثلُ ُه ْم ِف ْ ِإ
جن ِ
ا�س َت ْغ َل َظ َف ْ
يل َك َز ْر ٍع �أَ ْخ َر َج َ�ش ْط�أَ ُه َف�آ َز َر ُه َف ْ
ال ِ
ال�ص ِ َ
ُي ْع ِج ُب ال ُّز َّراعَ ِل َي ِغ َ
ات ِم ْنهُم َّم ْغ ِف َر ًة
ال ِ
يظ ِب ِه ُم الْ ُك َّفا َر َو َع َد ال َّل ُه ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا َوع َِملُوا َّ
(الفتح)29:
َو�أَ ْجر ًا ع َِظيم ًا ﴾
تتَ َّ
ني ِ�إ ْذ ُي َبا ِيعُو َن َك َ ْ
وقوله َ ﴿ :ل َق ْد َر ِ�ض َي ال َّل ُه ع َِن ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
ال�ش َج َرةِ َف َع ِل َم َما ِف ُقلُو ِب ِه ْم
(الفتح)18:
ال�س ِكي َن َة َع َل ْي ِه ْم َو َ�أ َثا َب ُه ْم َف ْتح ًا َق ِريب ًا ﴾
َف�أَن َز َل َّ
كما كان منهم وفق مذهب اجلمهور يف معنى ال�صحبة من كانوا منافقني كاذبني يف
�إ�سالمهم  ،من الأعراب حول املدينة  ،ومن �أهل املدينة نف�سها  ،ومل يكن النبي ﷺ يعلم
�إال ظاهر �أمرهم  ،لأنه مل يكن ليعلم من بواطن الأمور �إال ما يخربه الوحي به  ،وقد
�أخربه ربه بوحي قر�آين ب�أن يف �أ�صحابه منافقني ال يعلمهم  .فقال :
اب ُم َنا ِف ُقونَ َو ِمنْ �أَهْ ِل ْالَدِ ي َن ِة َم َردُو ْا َع َلى ال ِّن َف ِاق َال َت ْع َل ُم ُه ْم
﴿ َو ِ َّ
منْ َح ْو َل ُكم ِّمنَ الأَ ْع َر ِ
(التوبة)101:
اب ع َِظ ٍيم ﴾
َن ْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم َ�س ُن َع ِّذ ُبهُم َّم َّر َت ْ ِ
ي ُث َّم ُي َر ُّدونَ ِ�إ َل َع َذ ٍ
فكيف ال يعلمهم النبي ﷺ نف�سه كما يخربنا القر�آن  ،ثم جند من دونه من يزعم ب�أنه
يعلمهم  ،حذيفة �أو غريه  ،كما قد ي�ستظهر من بع�ض الآثار ..؟؟!!..
كما كان منهم وفق مذهب اجلمهور يف معنى ال�صحبة من ارتد عن الإ�سالم بعد وفاة
النبي ﷺ  ،كالأ�شعث بن قي�س(. )1
كما كان منهم وفق مذهبهم يف معنى ال�صحبة من ارتد عن الإ�سالم ومات على
الن�صرانية بعد وفاة النبي ﷺ (. )2
( )1الفتح. 6/7 :
( )2قال ابن حجر يف الفتح ( :6/7ربيعة بن �أمية بن خلف اجلمحي ,وهو ممن �أ�سلم يف الفتح  ،و�شهد مع ر�سول الله ﷺ حجة الوداع ،
وجدث عنه بعد موته ﷺ  ،ثم حلقه اخلذالن ,فلحق يف خالفة عمر بن اخلطاب  -بالروم وتن�صر ,ب�سبب �شيء �أغ�ضبه) .
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ولقد روى اجلمهور  ،وفيهم البخاري وم�سلم  ،ق�ص�ص ال�صحابة  :الزانيني ماعز
والغامدية  ،و�شاربي اخلمر نعيمان  ،وعبد الله  ،وال�صحابية ال�سارقة املخزومية
وغريهم( )1بل قالوا ب�أن النبي كان ي�ضرب كل �شارب خمر �أربعني جلدة .
ُ�ص َب ٌة ِّمن ُك ْم َل َ ْ
ت َ�سبُو ُه
ال ْف ِك ع ْ
وكان منهم من قال الله تعاىل فيهم � ﴿ :إِنَّ ا َّلذِ ينَ َجا�ؤُوا ِب ْ إِ
ب ُه ِم ْن ُه ْم َل ُه
ي َّل ُك ْم ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِّم ْنهُم َّما ا ْك َت َ�س َب ِمنَ ْ ِإ
ال ْث ِم َوا َّلذِ ي َت َو َّل ِك ْ َ
َ�ش ّر ًا َّل ُكم َب ْل ُه َو َخ ْ ٌ
(النور)11:
اب ع َِظي ٌم ﴾
َع َذ ٌ
كما ق�ص القر�آن ق�صة ال�صحابة البخالء فقال تعاىل َ ﴿ :ها َ�أن ُت ْم َه�ؤُ َلء ُت ْد َع ْو َن ِل ُتن ِف ُقوا ِف
َ�س ِب ِيل ال َّل ِه َف ِمن ُكم َّمن َي ْب َخ ُل َو َمن َي ْب َخ ْل َف ِ�إ َّ َ
نا َي ْب َخ ُل عَن َّن ْف ِ�س ِه وَال َّل ُه الْ َغ ِن ُّي َو�أَن ُت ُم الْ ُف َق َراء َو ِ�إن
(حممد)38:
ي ُك ْم ُث َّم َل َي ُكو ُنوا �أَ ْم َثا َل ُك ْم ﴾
َت َت َو َّل ْوا َي ْ�س َتبْدِ ْل َق ْومًا َغ ْ َ
وجل ال�صحابة �أو كثري منهم �شارك يف فتنة االقتتال يف �صفني  ،كما هو م�شهور .
�إن يف بع�ض ما تقدم  ،لآيات كافيات علي خط�أ اجلمهور يف غلوِّ هم يف �ش�أن ال�صحابة
وال�صواب هو �أن نخ�ضعهم ل�شروط التوثيق  ،وقواعد اجلرح والتعديل � ،ش�أن �سائر
الرواة  ،و�أ ّال نطلق توثيق �أحد منهم ملح�ض �صحبته  .و�أن نقول  :نعم  ،كان عدول
ال�صحابة �إىل ف�ساقهم �أكرث كثري ًا كثري ًا من عدول من بعدهم �إىل ف�ساقهم  ،وكان ال�صدق
يف ال�صحابة �أ�شد كثري ًا كثري ًا منه فيمن بعدهم  ،ولكنهم مل يكونوا كلهم عدو ًال  ،وال
كان ال�صفاء فيهم �صفاء مطلق ًا  ،فال جرم �أن زمانهم بعد وفاة الر�سول ﷺ �أ�صابه الكدر ،
ال�سيما مع واقعة �صفني وبعدها  ،ثم ا�شتد الكدر بعدهم (. )2
وعن عدالة ال�صحابي راجع ما �سريد بهذا الكتاب بعنوان « �أمثلة من �سقطات كتب
ال�صحاح » بند رقم  7حتت عنوان الإ�ساءة لل�صحابة  ،وكذلك ما مت ذكره بهذا الكتاب
حتت عنوان (موقف القر�آن من ال�صحابة) .
فهل يكون نظام التحقق الذي اتبعه �أ�صحاب ال�صحاح وغريهم من عدالة لل�صحابة
جميع ًا  ،وعلم الرجال املختلف فيه بينهم �أم ًرا يعتد به ..؟؟!! ..وهل ميكن �أن ن�ضمن نقاء
ديننا ونحن نعتمد �أخبار نن�سبها للنبي ون�ستخرج منها �أحكامًا وقد �شابها ما �شابها من
�سوء النقل والناقل .
( )١البخاري ، 6824 ، 6788 ، 6780 ، 6774 :وم�سلم. 1695 ، 1688 :
( )٢املرجع بالن�سبة للبند الأخري رقم  9من بحث للباحث /متويل ابراهيم �صالح .
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لذلك فقد انتهى علماء احلديث �إىل �أن احلديث النبوي مهما كان �صحيحً ا فهو ظني
الثبوت وظني الداللة  ،فبالله عليكم كيف واحلال كذلك �أن ن�ستخرج منه �أحكام ًا نعتربها
دين ًا و�شريعة � ،أتكون �شريعتنا مظنونة ..؟؟!!..
ثم �أين املنهجية يف فعل هـ ـ�ؤالء ح ــني جمع ــوا احل ــديث على هذا النحو ..؟؟!!..
�أتكون خمال ــفة �ش ــروط بعــ�ضهم البع ــ�ض يف ج ــمع احل ــديث علمًا ومنهجية �أم عب ًثا
وارجتالية ..؟؟!!..
�أي�صح بعد ذلك اعتبار تلك املدونات ب�أنها وحي ًا �سماوي ًا ..؟؟!!� ..أو يحملوننا على �أن
نعتقد ب�صحة تلك املدونات ..؟؟!!..
لقد اختلف فقهاء احلديث يف كل �شيء واتفقوا على �أمر وحد وهو عدم عر�ض ما قاموا
بتدوينه على القر�آن الكرمي  ،وك�أن بينهم وبني القر�آن خ�صومة � ،أو ك�أن القر�آن ينادي
يف زمان وهم �أهل زمان �آخر .
كما اعتمد ال�سادة الفقهاء العبث واعتربوه ِع ْلمًا  ،فتجد البخاري وهو ينقل عن (فالن)
وال ي�سميه ب�أكرث من مو�ضع ب�صحيحه الآثم  ،وجتده وهو يقول ب�أن ابن م�سعود يقول
(كذا وكذا) وال يذكر لنا ما قاله ابن م�سعود  ،ومع كل هذا العبث والتجهيل والتعتيم
يعترب الفقهاء هذا الكتاب �أنه �أ�صح كتاب بعد كتاب الله تعاىل ...
وال حول وال قوة �إال باهلل
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ق�ضية (وما ينطق عن الهوى)
من الغ�ش الفقهي للأمة اجتزاء ذلك اجلزء من ال�سورة لإقامة ذلك الدين الذي ي�ضاهئون
به دين الله يف قرءانه  ،حيث يقول تعاىل ب�سورة النجم :
نط ُق ع َِن الْه ََوى�ِ -3-إنْ
﴿ َوال َّن ْج ِم ِ�إ َذا هَ َوىَ -1-ما َ�ض َّل َ�ص ِاح ُب ُك ْم َو َما َغ َوىَ -2-و َما َي ِ
ُوحىَ -4-ع َّل َم ُه َ�شدِ ي ُد الْ ُق َوى ﴾ .
ُه َو ِ�إ َّل َو ْح ٌي ي َ
ف ــقد �أورث الفــقه القديــم الأمة مفهوم �أن كل ما نطق به ر�سول الله فهو وحي من
ال�سماء � ،سواء �أكان ينطق به ب�صفته ر�سو ًال � ،أو ب�صفته نبي ًا  ،فهم يرونه كله وحيًا من
ال�سماء  ،لأنه ال ينطق عن الهوى �إن هو �إال وحي يوحى  ،ليحملوا الأمة على تقدي�س
مرويات احلديث  ،وهم ال يفرقون بني كلمة (ر�سول) وكلمة (نبي) فكله عندهم �سواء
ب�سواء � ،إنهم ال يدرون ب�أنهم �صوّ روا الر�سول للنا�س وك�أنه �شخ�ص عدمي الإرادة  ،رجل
ال حيلة له فيما يقول  ،وك�أن الله �سكن ج�سده ويتكلم بل�سانه  ،لذلك وقعوا يف فادح اخلط�أ
وحملوا النا�س ليعتنقوا اخلط�أ .
ف ــهل ك ــان الل ــه يرجع يف وحيه وهو القائل  ( :ما يبدل القول لدي وما �أنا بظالم
للعبيد ) ..؟؟!! ..فقد كان ر�سول الله يعود �أحيان ًا يف كالمه فيقول  ( :كنت نهيتكم عن
زيارة القبور �أال فزوروها ف�إنها تذكركم الآخرة )  ،وغري ذلك كثري  ،فهل يرجع الله يف
ً
مناق�ض ًا للآية ..؟؟!!..
كالمه
ُوحى )  ،جاء لنا طائر ًا من
وهل تعبري ( َو َما َي ِ
نط ُق ع َِن الْ َه َوى � -إِنْ ُه َو �إِ َّل َو ْح ٌي ي َ
ال�سماء فال �شيء قبله وال بعده حتى نتعرف على املعنى املراد بكلمة (هو)  ،فمن (هو)
وال�س َنة لقال (هما) ؛ لذلك فهو يعني
هذا الذي يعنيه القر�آن ..؟؟!!� ، ..إنه �إن عني القر�آن ُّ
ال�س ّنة  ،فالله يحاجج كفار مكة الذين كانوا يجحدون ما
القر�آن فقط  ،وال كالم هنا عن ُ
وحي يوحى
�آتاهم حممد ر�سول الله  ،فالله يقول لهم ب�أن ما �آتاكم به من قرءان �إمنا هو ٌ
بال�س َنة مل�شركي
�إليه من ال�سماء مبا يعني �أنه القر�آن ولي�س ُ
ال�س ّنة  ،لأن النبي مل يكن يقول ُّ
بال�س ّنة ،
قري�ش � ،إمنا كان يبلغ لهم ما تن ّزل عليه من قرءان  ،وال يعني ذلك عدم اعرتافنا ُ
لكنا ال نعرتف بغ�ش النا�س  ،وال ب�صنمية الفقه القدمي الذي يتميز بفقدان قومي الفكر .
ال�س َنة هي احلكمة  ،وما ي�ستقيم الأمر كذلك �أبد ًا  ،فاحلكمة هي
وهم يقولون ب�أن ُّ
ال ّر�شاد الذي ي�ؤتاه �أي خملوق  ،فقد �أوتي داوود احلكمة  ،و�أوتي عي�سى احلكمة  ،بل قال
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الله ب�أن من �أوتي احلكمة فقد �أوتي خري ًا كثري ًا  ،مبا يعني �أنه ميكن �أن يهب الله احلكمة
لأي �إن�سان  ،فهل ي�صح �أن تكون احلكمة بهذا هي ُ�س ّنة �سيدنا حممد � ،ساء ما حتكمون .
ال�س َنة وال منف�صلة عن القر�آن لأنها
وتدبر قوله تعاىل الذي ي�ؤكد ب�أن احلكمة لي�ست ُّ
ر�شاد الن�ص القر�آين غري املنف�صل  ،فيقول تعاىل :
ال ْك َم ِة َي ِع ُظ ُكم ِب ِه َوا َّت ُقو ْا
اب َو ْ ِ
﴿َ . .وا ْذ ُك ُرو ْا ِن ْع َمتَ ال ّل ِه َع َل ْي ُك ْم َو َما �أَن َز َل َع َل ْي ُك ْم ِّمنَ الْ ِك َت ِ
ال ّل َه َوا ْع َل ُمو ْا �أَنَّ ال ّل َه ِب ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َع ِلي ٌم ﴾ ( البقرة ) 231؛ فلم يقل ( يعظكــم بهـما ) �إمنــا قــال :
( يعظكم به ) مبا يدل على عدم االنف�صال  ،ومما يدل على �أن احلكمة داخل القر�آن ولي�ست
�أمر ًا منف�ص ًال عنه .
ف�س ّنة ر�سول الله ﷺ هي ر�شاده يف �أمر فهم الن�ص القر�آين  ،وما و�صلنا من �سنته
ُ
القولية لي�ست هي ما �صدر عنه � ،إمنا هي ما متت ن�سبته �إليه من قول  ،حيث �إنه توجد
فروق جوهرية بني ما يتم ن�سبته �إليك مهما كان ناقله عنك م�شهور ًا بال�صدق  ،وبني ما
فال�س َنة القولية ال ي�صح منها �إال ما وافق كتاب ربنا  .ولي�س كما
�صدر منك �شخ�صي ًا  ،لذلك ُّ
ذهب �أهل التف�سري ب�أنها احلكمة  ،و�أن تلك احلكمة منف�صلة عن القر�آن  ،ولها ت�شريعاتها
التي يُناق�ضون بها كتاب الله .
�إن الآية تن�ص على (ما �آتاكم الر�سول فخذوه) وكلمة الر�سول تعني الر�سالة  ،بينما
هم يقولون ب�أن الأحاديث النبوية وحي من ال�سماء  ،ف�أول الأمر �أن مقام النبوة مقام
ب�شري حم�ض  ،وهو يعني ا ُ
وال�سوية الفطرية � ،أما مقام الر�سولية فهو يعني
خللُق ّ
االت�صال بال�سماء  ،وهو ما ورد به الن�ص القر�آين  ،فال ميكن دمج �أو ا�ستبدال كلمة
ر�سول بكلمة نبي �أو اعتبارهما مبعنى واحد .
ال�س َنة القولية لي�ست بوحي من ال�سماء  ،لأنها لو كانت كذلك ما وجدنا الإمام
ثانيًا ُّ
م�سلم يختلف عن البخاري  ،وال البخاري يختلف عن الرتمذي وهكذا  ،لأن الله تعاىل
يقول َ ﴿ :و َلو َكانَ ِمن ِعندِ َغ ِري �ٱل َّل ِه َل َو َجدُو ْا ِف ِيه �ٱخ ِت َلفا َك ِثريا ﴾  ،وحيث �إن بها اختالف ًا
كثري ًا حتى يف ال�صحيح الواحد فهي لي�ست وحيًا  ،وال هي من عند الله .
ومما يدل على �أن الر�سول ال ينطق عن الهوى يف �ش�أن القر�آن فقط  ،وما دون ذلك
فهو ب�شر مثلنا  ،ي�صيب ويخطئ ويعاتبه الله  ،فكما ذكرنا هناك فرق بني مقام الر�سولية
ومقام النبوة  ،وت�أمل قوله تعاىل :
﴿ َع َفا ال ّل ُه ع َ
ي َل َك ا َّلذِ ينَ َ�ص َد ُقو ْا َو َت ْع َل َم الْ َكا ِذ ِب َ
َنك ِ َل �أَذِنتَ َل ُه ْم َح َّتى َي َت َب َّ َ
ني ﴾ (التوبة)43
فهل عفا عنه الله بينما كان هو الذي �أوحى �إليه ب�أن ي�أذن لهم � ،أم �أن النبي حني �أذن ملن
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ا�ست�أذنوه دون �أن يتبني  ،ف�إنه بذلك يكون قد �أذِن لهم من واقع عاطفي ولي�س من واقع
مو�ضوعي بناء على بينة  ،لذلك كان العتاب من الله �أرى ب�أن قلي ًال من الإدراك ال�سوي قد
ينفع هذه الأمة �إن ا�ستخدمت عقولها .
كذلك قوله تعاىل :
ا�س َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم �أَ ْو َال َت ْ�س َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم ِ�إن َت ْ�س َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َ�س ْب ِع َ
ني َم َّر ًة َف َلن َي ْغ ِف َر ال ّل ُه َل ُه ْم َذ ِل َك
﴿ ْ
ا�س ِق َ
( التوبة ) 80
ني ﴾
ِب�أَ َّن ُه ْم َك َف ُرو ْا ِبال ّل ِه َو َر ُ�سو ِل ِه َوال ّل ُه َال َيهْدِ ي الْ َق ْو َم الْ َف ِ
�إمنا يعرب ا�ستغفار النبي عن هواه �أن يغفر الله لهم  ،فنزلت الآية خمالفة لهواه ومنطوقه
ولتبني �أي�ض ًا ب�أن ال�سنة القولية لي�ست وحي ًا  ،بل �أحيانا تخالف الوحي ال�سماوي .
وحني يعاتب الله جل جالله ر�سوله قائ ًال :
﴿ َيا �أيها ال َّن ِب ُّي ِ َل ُ َ
اج َك َوال َّل ُه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾
ت ِّر ُم َما �أَ َح َّل ال َّل ُه َل َك َت ْب َت ِغي َم ْر َ�ضاتَ �أَ ْز َو ِ
( التحرمي ) 1

وقد ذكر جالل الدين ال�سيوطي يف تف�سريه لهذه ما يلي َ ﴿ :يا �أيها ال َّن ِب ُّي ِ َل ُ َ
ت ِّر ُم َما
�أَ َح َّل ال َّل ُه َل َك ﴾ من �أمتك مارية القبطية ملا واقعها يف بيت حف�صة وكانت غائبة فجاءت
علي (تبتغي) بتحرميها
و�شق عليها كون ذلك يف بيتها وعلى فرا�شها حيث ُقلت َهي حرام َّ
(مر�ضات �أزواجك) �أي ر�ضاهن (والله غفور رحيم) غفر لك هذا التحرمي) .
�أال يعرب ذلك عن �أنه نطق بالهوى يف غري القر�آن  ،و�أن �آية (وما ينطق عن الهوى)
كانت تخ�ص القر�آن فقط ..؟؟!!..
فلو كان الر�سول ال ينطق عن الهوى ما �أذن بذلك الإذن الذي عاتبه الله فيه  ،وما ا�ستغفر
للمنافقني  ،وما امتنع عن �أكل الع�سل �إر�ضا ًء لبع�ض زوجاته  ،وهكذا يجب �أن نكون �آكدين
من �أن كثري ًا من توجهاتنا حتتاج ملراجعة حتى ال ن�ضل ونقع يف الإ�شراك بالله .
وعلى ذلك ميكن للنبي ﷺ �أن ينطق عن الهـوى ويقول � ( :أحبك يا عائ�شـة ) � ،أو يف
�أمر التـداوي �أو غريه  ،لكن ال ميكن للر�سـول �أن ينطق عن الهـوى يف �أمر القر�آن .
وكان من نتاج ت�أ�سي�سهم الفقه على �أنه ال ينطق عن الهوى �أن اتخذ الفقهاء من احلديث
النبوي القويل م�صدر ًا من م�صادر الت�شريع باعتباره وحي ًا من ال�سماء وباعتباره ال ينطق
عن الهوى  ،مما �أدى لف�ساد منظومة التف�سري للقرءان ومنظومة الفقه  ،وذلك لوجود
�أحاديث تت�صادم بالكلية مع �آيات كتاب الله  ،فاخرتع لها الفقهاء ما ي�سمى ( علم النا�سخ
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واملن�سوخ ) لي�ضمدوا بع�ض ًا من نزيف التناق�ض الذي وقعوا فيه  ،وحتى يقولوا ب�أنه ال
تناق�ض بني الآية واحلديث النبوي .
ولأهمية الأمر  ،وحتى ال ُن ْ�ش ِرك با�سم الفقه � ،إليكم ما ورد ببع�ض التفا�سري املعتدلة
والتي تقرر ب�أن معنى (وما ينطق عن الهوى) �أي ما ينطق عن الهوى يف �ش�أن القر�آن .
تف�سري تف�سري القر�آن /الفريوز �آبادي (ت 817هـ) م�صنف ومدقق    .
نط ُق ع َِن �ٱلْه ََوى  -مل يتكلم بالقر�آن بهوى نف�سه �ِ -إنْ ُه َو -ما هو يعني القر�آن
( َو َما َي ِ
ُوحى� -إليه جربيل حتى جاء �إليه وقر�أه عليه َ -ع َّل َم ُه� -أي �أعلمه
 ِ�إ َّال َو ْح ٌي -من الله  -ي َجربيل �َ -شدِ ي ُد �ٱلْ ُق َوى ) وهو �شديد القوة بالبدن .
تف�سري املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز /ابن عطية (ت  546هـ) م�صنف
ومدقق وقوله � ( :إن هو �إال وحي يوحى ) يراد به القر�آن ب�إجماع  ،والوحي� :إلقاء املعنى
يف خفاء  ،وهذه عبارة َت ُع ّم امللك والإلهام والإ�شارة وكل ما يحفظ من معاين الوحي .
ويف املنتخب يف تف�سري القر�آن الكرمي  ،طبعة املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،
بالأزهر يف�سر الآيات (وما ي�صدر نطقه فيما يتكلم به من القر�آن عن هوى نف�سه  .وما
القر�آن الذي ينطق به �إال وحي من الله يوحيه �إليه) .
فهل يظل امل�سلم يرتوي من مرياث الآباء بال تعقل  ،وهل نظل ن�سمع للدعاة بال مناق�شة
وهل نظل ُنعطل عقولنا بال �سبب � ،أتعلمون ب�أنه لو كان النبي ال ينطق عن الهوى يف
كل �أحواله معناها �أنه هو الله  ،لأنه ال �إرادة له وال ب�شرية يف كل �أقواله  ،فهذا منهج من
ينتبهون ملعنى قولهم ب�أن كل ما ينطق به الر�سول هو وحي وال ينطق عن هوى  ،فهم
ينزعون عن النبي ب�شريته .
�أتعني نظرية ما ينطق عن الهوى �أن ن�ضع احلديث النبـوي يف نف�س مقام القر�آن
فن�ستخرج منه الأحكام ..؟؟!!� ..أنعتمد بتلك النظرية �أن احلديث النبوي �صالح لكل زمان
ومكان كالقر�آن ..؟؟!!� ..إن تلك النظرية هدمت علم الفقـه العتماد الفقهاء تلك املعـاين
املنحرفة عن مرمى كتـاب الله لأجل �إفراط لتعظيم نابع عن حمبة للر�سول ﷺ .
و�أنا ل�ست �ضد حمبة الر�سول ﷺ لكني �ضد انحراف البع�ض بتلك املحبة والإنحراف
بها  ،وبالتايل الوقوع يف �إ�شراك ر�سول الله مع الله يف احلكم بدعوى ال�سنن املكملة
ال�س َنة العملية هي التف�سري العملي لكتاب الله  ،لكن البد من وقفة
للقرءان  ،نعم �أفهم ب�أن ُّ
ال�س َنة القولية لتن�ضبط مع كتاب الله  ،فيجب معايرتها عليه .
مع ُّ
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اللـوم والـعـتـاب والتوجـيـه للـنبي بالقر�آن
�إنه ب�شر مثلنا � ...إنه ي�صيب ويخطئ � ...إنه ميكن �أن ينطق عن الهوى �إال بالقر�آن فقط ...
التوجيه واللوم والعتاب للنبى بن�ص الآيات . . .

وداخلهم �سنة الله لتهذيب وتعليم امل�سلمني ولقد �أدرك الله نبيه بالتثبيت  ،والبد من
العلم ب�إمكانية خط�أ النبي  ...لكن الر�سول ال يخطئ �أبد ًا .
فنبينا حممد يخطئ لأنه ب�شر مثلنا  ...لكنه �أبد ًا ال يخطئ كر�سول  ...وكلمة الر�سول تعني
الر�سالة � ...أما كلمة نبي فتعني الب�شرية والأخالق والت�صرفات احلياتية والتعامل مع النا�س .
بداية نقول �أن هناك بع�ض من �أن�صاف املتعلمني من يقولون �أن النبى مع�صوم من
الأخطاء والزالت مت�أولني لبع�ض الآيات ومنحرفني بدالالتها من مثل ( وما ينطق عن
الهوى )  ،وهناك م�صطلحات ما �أنزل الله بها من �سلطان من مثل �أن ال�سنة النبوية
القولية وحي من ال�سماء  ،وكل ذلك هراء .
وكل هذا يعني ف�ساد املنظومة الفقهية التي �شيدها الفقهاء والأئمة ا�ستناد ًا ل�صالحية الأحاديث
النبوية لكل زمان ومكان  ,فهم يتعاملون معه كالقر�آن بل ويقومون بتقدميه على القر�آن .
ودليلنا يف ذلك القر�آن حيث قال املوىل عز وجل له فى كتابه العزيز :
ي َل َك ا َّلذِ ينَ َ�ص َد ُقو ْا َو َت ْع َل َم الْ َكا ِذ ِب َ
﴿ َعفـ ـَا اللـ ـ ّ ُه َعنـ ـ َـك ِ َل �أَذِنتَ َل ُه ْم َح َّتى َي َت َب َّ َ
ني ﴾
( التوبة) 43

﴿ ِل َي ْغ ِف َر َل َك ال َّل ُه مَا َت َق َّد َم ِمن َذن ِب َك َومَا َت�أَ َّخ َر َو ُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َع َل ْي َك َو َيه ِْد َي َك ِ�ص َراط ًا م ُّْ�س َت ِقيم ًا ﴾

( الفتح ) 2

﴿ َو َو َ�ض ْع َنا ع َ
َنك ِو ْز َر َك ﴾

( ال�شرح ) 2

ومعنى هذه الآيات وا�ضح وجلى لكل ذى عني �أو �أذن وهو �أن هناك �أخطاء و�أن الله
عز وجل �سيعفو عنها و�أن هذه الأخطاء قد �أتبعها املوىل عز وجل بتعليمات  ...وتعني
�أن النبي ال يوحى �إليه يف كل ما يقول من كالم �أو ت�صرفات .
وفى مواقف �أخرى كانت ت�أتى التوجيهات قبل �أن يحدث اخلط�أ بل كان هناك لوم
وعتاب من الله للنبي على خلجات نف�سه لتهذيب النفو�س الب�شرية وتقوية روابط العقيدة
يف النفو�س ...
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وفى كال احلالتني كانت هنالك م�ؤ�شرات للر�سول مبا يجب عليه فعله وبالتاىل ما يجب
على امل�سلمني من بعده �أن يفعلوه وهو جزء من ال�سنة كما �أنه بعد كلمة « قل » كان هناك
دائما توجيه من الله عز وجل وبالت�أكيد ف�إن الر�سول قد قالها .
و�إليكم جمموع اللوم والعتاب والتوجيه للنبي بالقر�آن . . .
• •﴿ َو َلن َت ْر َ�ضى ع َ
َنك ا ْل َيهُو ُد َو َال ال َّن َ�صا َرى َح َّتى َت َّت ِب َع ِم َّل َت ُه ْم ُق ْل ِ�إنَّ ُهدَى ال ّل ِه ُه َو
اءك ِمنَ الْ ِع ْل ِم َما َل َك ِمنَ ال ّل ِه ِمن َو ِ ٍّ
اءهم َب ْع َد ا َّلذِ ي َج َ
الْ ُهدَى َو َل ِئ ِن ا َّت َب ْعتَ �أَهْ َو ُ
ل َو َال
ري﴾ 120
َن ِ�ص ٍ
اب ِب ُك ِّل �آ َي ٍة َّما َت ِبعُو ْا ِق ْب َل َت َك َو َما �أَنتَ ِب َتا ِب ٍع ِق ْب َل َت ُه ْم
• •﴿ َو َل ِئنْ �أَ َت ْيتَ ا َّلذِ ينَ �أُ ْو ُتو ْا الْ ِك َت َ
اءهم ِّمن َبعْدِ َما َج َ
َو َما َب ْع ُ�ضهُم ِب َتا ِب ٍع ِق ْب َل َة َب ْع ٍ�ض َو َل ِئ ِن ا َّت َب ْعتَ �أَهْ َو ُ
اءك ِمنَ الْ ِع ْل ِم �إِ َّن َك
ِ�إ َذ ًا َّ ِلنَ َّ
الظالِ ِ َ
ني ﴾ 145

• •﴿ ْ َ
تينَ ﴾ 147
ال ُّق ِمن َّرب َِّك َف َال َت ُكو َننَّ ِمنَ ْالُ ْم َ ِ
اب ِب ْ َ
ا�س ِبَا �أَ َر َاك ال ّل ُه َو َال َت ُكن ِّل ْل َخ�آ ِئ ِن َ
ال ِّق ِل َت ْح ُك َم ب ْ َ
ني
• •﴿ �إِ َّنا �أَن َزلْ َنا �إِ َل ْي َك الْ ِك َت َ
َي ال َّن ِ
َا�س َت ْغ ِف ِر ال ّل َه ِ�إ َّن ال ّل َه َك َان َغ ُفور ًا َّر ِحيم ًاَ -106-و َال ُ َ
تا ِد ْل ع َِن ا َّل ِذ َ
ين
َخ ِ�صيم ًا -105-و ْ
ي َْخ َتا ُن َ
ون �أَن ُف َ�س ُه ْم ِ�إ َّن ال ّل َه َال ي ُِح ُّب مَن َك َان َخوَّان ًا �أَ ِثيم ًا ﴾ 107
• •﴿ َّل ْي َ�س َع َل ْي َك ُهدَا ُه ْم َو َل ِـك َّن ال ّل َه َيه ِْدي مَن ي ََ�شا ُء َومَا ُتن ِف ُقو ْا ِم ْن َخ ْ ٍي َفلأن ُف ِ�س ُك ْم َومَا
ون ِ�إ َّال ا ْب ِت َغاء و َْج ِه ال ّل ِه َومَا ُتن ِف ُقو ْا ِم ْن َخ ْ ٍي ُيو ََّف ِ�إ َل ْي ُك ْم َو�أَن ُت ْم َال ُت ْظ َلم َ
ُتن ِف ُق َ
ُون ﴾ 272
• • ﴿ َيا �أَ ُّيهَا ال َّر ُ�سو ُل َب ِّل ْغ َما �أُ ِنز َل ِ�إ َل ْي َك ِمن َّرب َِّك َو ِ�إن َّ ْل َت ْف َع ْل َف َما َب َّل ْغتَ ِر َ�سا َل َت ُه َوال ّل ُه
ا�س ِ�إنَّ ال ّل َه َال َيهْدِ ي الْ َق ْو َم الْ َكا ِف ِرينَ ﴾67
َي ْع ِ�ص ُم َك ِمنَ ال َّن ِ
ات َوالأَ ْر ِ�ض َو ُه َو ي ُْط ِع ُم َو َال ي ُْط َع ُم ُق ْل ِ�إ ِّ َ
ن
او ِ
ال�س َم َ
• •﴿ ُق ْل �أَ َغ ْ َ
ي ال ّل ِه �أَ َّت ِخ ُذ َو ِل ّي ًا َف ِاط ِر َّ
�أُ ِم ْرتُ �أَنْ َ�أ ُكونَ �أَ َّو َل َمنْ �أَ ْ�س َل َم َو َال َت ُكو َننَّ ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر َك َ
ني ﴾ 14
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ب َع َل ْي َك �إِ ْع َر ُ
ا�س َت َط ْعتَ َ�أن َت ْب َت ِغ َي َن َفق ًا ِف َالأ ْر ِ�ض َ�أ ْو ُ�س َّلم ًا ِف
• •﴿ َو�إِن َك َان َك ُ َ
ا�ض ُه ْم َف�إِ ِن ْ
ل َم َع ُه ْم َع َلى الْ ُهدَى َف َال َت ُكو َن َّن ِم َن ْ َ
ال�س َماء َف َت�أْ ِت َيهُم ِب�آ َي ٍة َو َل ْو َ�شاء ال ّل ُه َ َ
ال ِاه ِل َ
ني ﴾ 35
َّ
ُون َر َّبهُم ِبالْ َغد َِاة َوالْع َِ�ش ِّي ي ُِريد َ
ين َي ْدع َ
• •﴿ َو َال َت ْط ُر ِد ا َّلذِ َ
ُون َو ْج َه ُه َما َع َل ْي َك ِمنْ ِح َ�سا ِب ِهم
ون ِم َن َّ
مِّن َ�ش ْي ٍء َو َما ِمنْ ِح َ�سا ِب َك َع َل ْي ِهم مِّن َ�ش ْي ٍء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُك َ
الظالِ ِ َ
ني ﴾ 52
• •﴿ �أُ ْو َلـ ِئ َك ا َّلذِ ينَ هَ دَى ال ّل ُه َف ِب ُهد ُ
َاه ُم ا ْق َتدِ ْه ُقل َّال �أَ ْ�س�أَلُ ُك ْم َع َل ْي ِه �أَ ْجر ًا ِ�إنْ ُه َو ِ�إ َّال ِذ ْك َرى
ِل ْل َع َ ِال َ
ني ﴾ 90
اب ُم َف َّ�ص ًال وَا َّل ِذ َ
اب
• •﴿ �أَ َف َغ ْ َ
ين �آ َت ْي َنا ُه ُم الْ ِك َت َ
ي ال ّل ِه �أَ ْب َت ِغي َح َكم ًا َو ُه َو ا َّل ِذي �أَ َن َز َل ِ�إ َل ْي ُك ُم الْ ِك َت َ
ُون َ�أ َّن ُه ُم َن َّز ٌل مِّن َّرب َِّك ِب ْ َ
َي ْع َلم َ
ال ِّق َف َال َت ُكو َن َّن ِم َن ْالُ ْم َ ِت َ
ين ﴾ 114
اب �أُ ِنز َل �إِ َل ْي َك َف َال َي ُكن ِف َ�صد ِْر َك َح َر ٌج ِّم ْن ُه ِل ُت ِنذ َر ِب ِه َو ِذ ْك َرى ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َ
ني ﴾ 2
• •﴿ ِك َت ٌ
• •﴿ َو�إِ َّما َين َز َغ َّن َك ِمنَ َّ
ا�س َت ِع ْذ ِبال ّل ِه �إِ َّن ُه َ�س ِمي ٌع َع ِلي ٌم ﴾ 200
ال�ش ْي َط ِان َن ْز ٌغ َف ْ
َي َل َك ا َّل ِذ َ
ين َ�ص َد ُقو ْا َو َت ْع َل َم الْ َكا ِذ ِب َ
• •﴿ َع َفا ال ّل ُه عَن َك ِ َل �أَ ِذنتَ َل ُه ْم َح َّتى َي َتب َّ َ
ني ﴾ 43
ا�س َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم �أَ ْو َال َت ْ�س َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم ِ�إن َت ْ�س َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َ�س ْب ِع َ
ني َم َّر ًة َف َلن َي ْغ ِف َر ال ّل ُه َل ُه ْم َذ ِل َك
• •﴿ ْ
ا�س ِق َ
ني ﴾ 80
ِب�أَ َّن ُه ْم َك َف ُرو ْا ِبال ّل ِه َو َر ُ�سو ِل ِه َوال ّل ُه َال َيهْدِ ي الْ َق ْو َم الْ َف ِ
اب ِمن َق ْب ِل َك َل َق ْد
• •﴿ َف ِ�إن ُكنتَ ِف َ�ش ٍّك ِّ َّ
ا�س�أَ ِل ا َّلذِ ينَ َي ْق َر�ؤُونَ الْ ِك َت َ
ما �أَن َزلْ َنا ِ�إ َل ْي َك َف ْ
اءك ْ َ
َج َ
تينَ َ -94-و َال َت ُكو َننَّ ِمنَ ا َّلذِ ينَ َك َّذبُو ْا
ال ُّق ِمن َّرب َِّك َف َال َت ُكو َننَّ ِمنَ ْالُ ْم َ ِ
ات ال ّل ِه َف َت ُكونَ ِمنَ ْ َ
ا�س ِرينَ ﴾ 95
ِب�آ َي ِ
ال ِ
ُون
ِّين َح ِنيف ًا َو َال َت ُكو َننَّ ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر ِكنيََ -105-و َال َتدْعُ ِمن د ِ
• •﴿ َو�أَنْ �أَ ِق ْم َو ْجه ََك ِللد ِ
ال ّل ِه َما َال َين َفع َُك َو َال َي ُ�ض ُّر َك َف ِ�إن َف َع ْلتَ َف ِ�إ َّن َك ِ�إذ ًا ِّمنَ َّ
الظالِ ِ َ
ني ﴾ )106
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• •﴿ َف َل َع َّل َك َت ِار ٌك َب ْع َ
ُوحى �إِ َل ْي َك َو َ�ض�آ ِئ ٌق ِب ِه َ�ص ْد ُر َك َ�أن َي ُقولُو ْا َل ْو َال ُ�أ ِنز َل َع َل ْي ِه
�ض َما ي َ
َكن ٌز �أَ ْو َجاء َم َع ُه َم َل ٌك �إِ َّ َ
نا �أَنتَ َنذِ ي ٌر َوال ّل ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َو ِكي ٌل ﴾ 12
اب َمع ََك َو َال َت ْط َغ ْو ْا ِ�إ َّن ُه ِبَا َت ْع َملُ َ
ري ﴾ 112
ون ب َِ�ص ٌ
ا�س َت ِق ْم َك َما �أُ ِم ْرتَ َو َمن َت َ
• •﴿ َف ْ
اءهم َب ْع َد َما َج َ
• •﴿ َو َك َذ ِل َك �أَن َزلْ َنا ُه ُح ْكم ًا َع َر ِب ّي ًا َو َل ِئ ِن ا َّت َب ْعتَ �أَهْ َو ُ
اءك ِمنَ الْ ِع ْل ِم َما َل َك
ِمنَ ال ّل ِه ِمن َو ِ ٍّ
ل َو َال َو ٍاق ﴾ 37
ت َزنْ َع َل ْي ِه ْم َو ْ
اخ ِف ْ
• •﴿ َال َ ُ
ت َّدنَّ َع ْي َن ْي َك �إِ َل َما َم َّت ْع َنا ِب ِه �أَ ْز َواج ًا ِّم ْن ُه ْم َو َال َ ْ
اح َك
�ض َج َن َ
ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َ
ني ﴾ 88
با ُت�ؤْ َم ُر َو َ�أع ِْر ْ
�ض ع َِن ْالُ ْ�ش ِر ِك َ
ني ﴾ 94
ا�صد َْع ِ َ
• •﴿ َف ْ
• •﴿ ِ�إن َ ْ
�ص َع َلى ُهد ُ
ا�ص ِرينَ ﴾ 37
َاه ْم َف ِ�إنَّ ال ّل َه َال َيهْدِ ي َمن ي ُِ�ض ُّل َو َما َلهُم ِّمن َّن ِ
ت ِر ْ
ي ُه َو�إِذ ًا َّال َّت َخ ُذ َ
وك
• •﴿ َو�إِن َكادُو ْا َل َي ْف ِت ُنو َن َك ع َِن ا َّل ِذي �أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َك ِلت ْف َ ِتيَ َع َل ْي َنا َغ ْ َ
اك َل َق ْد ِكدتَّ َت ْر َك ُن �إِ َل ْي ِه ْم َ�ش ْيئ ًا َق ِلي ًال� -74-إِذ ًا َّ ألَ َذ ْق َن َ
َخ ِلي ًالَ -73-و َل ْو َال �أَن َث َّب ْت َن َ
اك ِ�ضع َْف
َْ
ت ُد َل َك َع َل ْي َنا َن ِ�صري ًا ﴾ 75
الي َِاة و َِ�ضع َْف ْالَ َم ِات ُث َّم َال َ ِ
• •﴿ َف َل َع َّل َك َب ِاخ ٌع َّن ْف َ�س َك َع َلى �آ َث ِارهِ ْم ِ�إن َّ ْل ُي�ؤْ ِم ُنوا ِب َه َذا ْ َ
يث �أَ َ�سف ًا ﴾ 6
الدِ ِ
ب َن ْف َ�س َك َم َع ا َّلذِ ينَ َي ْد ُعونَ َر َّبهُم ِبالْ َغدَاةِ َوالْ َع ِ�ش ِّي ي ُِري ُدونَ َو ْج َه ُه َو َل َت ْع ُد
ا�ص ِ ْ
• •﴿ َو ْ
اك َع ْن ُه ْم ُت ِري ُد ِزي َن َة ْ َ
َع ْي َن َ
اليَاةِ ال ُّد ْن َيا َو َل ُت ِط ْع َمنْ �أَ ْغ َف ْل َنا َق ْل َب ُه عَن ِذ ْك ِر َنا َوا َّت َب َع هَ َوا ُه
َو َكانَ �أَ ْم ُر ُه ُف ُرط ًا ﴾ 28
وع َّ
ب َع َلى َما َي ُقولُ َ
ال�ش ْم ِ�س َو َق ْب َل ُغ ُرو ِبهَا َو ِمنْ
ا�ص ِ ْ
• •﴿ َف ْ
ون َو َ�سب ِّْح ِب َحمْدِ َرب َِّك َق ْب َل ُطلُ ِ
�آ َناء ال َّل ْي ِل َف َ�سب ِّْح َو�أَ ْط َر َ
اف ال َّنه َِار َل َع َّل َك َت ْر َ�ضىَ -130-و َل َ ُ
تد ََّّن َع ْي َن ْي َك ِ�إ َل َما َم َّت ْع َنا
ِب ِه �أَ ْز َواج ًا ِّم ْن ُه ْم َز ْه َر َة ْ َ
ي َو�أَ ْب َقىَ -131-و�أْ ُم ْر
ال َي ِاة الدُّن َيا ِل َن ْف ِت َن ُه ْم ِف ِيه َو ِر ْز ُق َرب َِّك َخ ْ ٌ
ب َع َل ْيهَا َل َن ْ�س�أَلُ َك ِر ْزق ًا َّن ْح ُن َن ْر ُز ُق َك َوالْعَا ِق َب ُة ِلل َّت ْقوَى ﴾ 132
�أَ ْه َل َك ِب َّ
ا�ص َط ِ ْ
ال�ص َل ِة َو ْ
-113-

نحــو ت ـنــوي ــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

الَ ْم ِر َوادْعُ �إِ َل َرب َِّك �إِ َّن َك
ا�س ُكو ُه َف َل ُي َن ِاز ُع َّن َك ِف ْ أ
ن�سك ًا ُه ْم َن ِ
• •﴿ ِل ُك ِّل �أُ َّم ٍة َج َع ْل َنا َم َ
َل َع َلى ُهدًى ُّم ْ�س َت ِق ٍيم ﴾67
• •﴿ ُق ْل َما �أَ ْ�س�أَلُ ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن �أَ ْج ٍر ِ�إ َّل َمن َ�شاء َ�أن َي َّت ِخ َذ ِ�إ َل َر ِّب ِه َ�س ِبي ًالَ -57-و َت َو َّك ْل َع َلى
َْ
ال ِّي ا َّل ِذي َل َي ُ
وب ِعبَا ِد ِه َخ ِبري ًا﴾ 58
ُوت و ََ�سب ِّْح ِب َح ْم ِد ِه َو َك َفى ِب ِه ِب ُذ ُن ِ
ري َت َك
• •﴿ َف َل َتدْعُ َم َع ال َّل ِه ِ�إ َله ًا � َآخ َر َف َت ُكونَ ِمنَ ْالُ َع َّذ ِبنيََ -213-و�أَنذِ ْر ع َِ�ش َ
ال ْق َر ِبنيََ -214-و ْ
اخ ِف ْ
اح َك لِ َ ِن ا َّت َب َع َك ِمنَ ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
ني ﴾ 215
ْ َأ
�ض َج َن َ
• •﴿ َف َت َو َّك ْل َع َلى ال َّل ِه ِ�إ َّن َك َع َلى ْ َ
ني�ِ -79-إ َّن َك َل ُت ْ�س ِم ُع ْالَ ْو َتى َو َل ُت ْ�س ِم ُع
ال ِّق ْالُ ِب ِ
ال�ص َّم ال ُّدعَاء �إِ َذا َو َّل ْوا ُم ْد ِب ِرينَ َ -80-و َما أ�َنتَ ِبهَادِي الْ ُع ْم ِي عَن َ�ض َل َل ِت ِه ْم �إِن ُت ْ�س ِم ُع
ُّ
ِ�إ َّل َمن ُي�ؤْ ِم ُن ِب�آ َيا ِت َنا َفهُم ُّم ْ�س ِل ُمونَ ﴾ 81
اب ِ�إ َّل َر ْح َم ًة ِّمن َّرب َِّك َف َل َت ُكو َننَّ َظ ِهري ًا
• •﴿ َو َما ُكنتَ َت ْر ُجو �أَن ُي ْل َقى ِ�إ َل ْي َك الْ ِك َت ُ
ات ال َّل ِه َب ْع َد ِ�إ ْذ �أُ ِنز َلتْ ِ�إ َل ْي َك َوادْعُ ِ�إ َل َرب َِّك َو َل
ِّل ْل َكا ِف ِرينَ َ -86-و َل َي ُ�ص ُّد َّن َك َعنْ �آ َي ِ
َت ُكو َننَّ ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر ِكنيََ -87-و َل َتدْعُ َم َع ال َّل ِه ِ�إ َله ًا � َآخ َر َل ِ�إ َل َه ِ�إ َّل ُه َو ُك ُّل َ�ش ْي ٍء هَ ا ِل ٌك ِ�إ َّل
َو ْج َه ُه َل ُه ْ ُ
ال ْك ُم َو�إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعونَ ﴾ 88
ال�ص َل َة َت ْنهَى ع َِن الْ َف ْح َ�شاء َو ْالُن َك ِر
• •﴿ا ْت ُل َما �أُ ِ
ال�ص َل َة ِ�إنَّ َّ
اب َو�أَ ِق ِم َّ
وح َي �إِ َل ْي َك ِمنَ الْ ِك َت ِ
ب َوال َّل ُه َي ْع َل ُم َما َت ْ�ص َن ُعونَ ﴾ 45
َو َلذِ ْك ُر ال َّل ِه �أَ ْك َ ُ
ا�س َع َل ْيهَا َل َتبْدِ ي َل ِ َ
ل ْل ِق ال َّل ِه
ِّين َح ِنيف ًا ِف ْط َر َة ال َّل ِه ا َّل ِتي َف َط َر ال َّن َ
• • ﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْجه ََك ِللد ِ
ِّين الْ َق ِّي ُم َو َل ِكنَّ �أَ ْك َ َ
َذ ِل َك الد ُ
ا�س َل َي ْع َل ُمونَ ﴾ 30
ث ال َّن ِ
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ِّين الْ َقي ِِّم ِمن َقب ِْل �أَن َي�أْ ِت َي َي ْو ٌم َّل َم َر َّد َل ُه ِم َن ال َّل ِه َي ْو َم ِئ ٍذ ي ََّ�ص َّدع َ
ُون ﴾ 43
• •﴿ َف�أَ ِق ْم وَجْ َه َك ِللد ِ
• •﴿ َيا �أَ ُّيهَا ال َّن ِب ُّي ا َّت ِق ال َّل َه َو َل ُت ِط ِع الْ َكا ِف ِرينَ َو ْالُ َنا ِف ِق َ
ني �إِنَّ ال َّل َه َكانَ َع ِليم ًا َح ِكيم ًا-1-
با َت ْع َملُونَ َخ ِبري ًاَ -2-و َت َو َّك ْل َع َلى ال َّل ِه
ُوحى ِ�إ َل ْي َك ِمن َّرب َِّك ِ�إنَّ ال َّل َه َكانَ ِ َ
َوا َّت ِب ْع َما ي َ
َو َك َفى ِبال َّل ِه َو ِكي ًال ﴾ 3

ي ُة ِمنْ
• •﴿ َو َما َكانَ لِ ُ�ؤْ ِم ٍن َو َل ُم�ؤْ ِم َن ٍة ِ�إ َذا َق َ�ضى ال َّل ُه َو َر ُ�سولُ ُه َ�أ ْمر ًا �أَن َي ُكونَ َل ُه ُم ْ ِ
ال َ َ
َ�أ ْم ِرهِ ْم َو َمن َي ْع ِ�ص ال َّل َه َو َر ُ�سو َل ُه َف َق ْد َ�ض َّل َ�ض َل ًال ُّم ِبين ًاَ -36-و ِ�إ ْذ َت ُقو ُل ِل َّلذِ ي َ�أ ْن َع َم
ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو�أَ ْن َع ْمتَ َع َل ْي ِه �أَ ْم ِ�س ْك َع َل ْي َك َز ْو َج َك َوا َّت ِق ال َّل َه َو ُت ْخ ِفي ِف َن ْف ِ�س َك َما ال َّل ُه
ا�س َوال َّل ُه �أَ َح ُّق �أَن َت ْخ َ�شا ُه َف َل َّما َق َ�ضى َز ْي ٌد ِّم ْنهَا َو َطر ًا َز َّو ْج َنا َكهَا
ُمبْدِ ِيه َو َت ْخ َ�شى ال َّن َ
ني َح َر ٌج ِف �أَ ْز َو ِاج �أَد ِْع َيا ِئ ِه ْم ِ�إ َذا َق َ�ض ْوا ِم ْنهُنَّ َو َطر ًا َو َكانَ
ِل َك ْي َل َي ُكونَ َع َلى ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
�أَ ْم ُر ال َّل ِه َم ْفعُو ًال ﴾ 37

ني ِب�أَنَّ َلهُم ِّمنَ ال َّل ِه َف ْ�ض ًال َك ِبري ًاَ -47-و َل ُت ِط ِع الْ َكا ِف ِرينَ َو ْالُ َنا ِف ِق َ
• •﴿ َو َب ِّ�ش ِر ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
ني
َود َْع �أَ َذ ُ
اه ْم َو َت َو َّك ْل َع َلى ال َّل ِه َو َك َفى ِبال َّل ِه َو ِكي ًال ﴾ 48
• •﴿ ُث َّم َج َع ْل َن َ
ين َل َي ْع َلم َ
الَ ْم ِر َفا َّت ِب ْعهَا َو َل َت َّت ِب ْع �أَ ْهوَاء ا َّلذِ َ
ُون﴾ 18
اك َع َلى َ�ش ِري َع ٍة م َِّن ْ أ
ب �أُ ْولُوا الْ َع ْز ِم ِمنَ ال ُّر ُ�س ِل َو َل َت ْ�س َت ْع ِجل َّل ُه ْم َك�أَ َّن ُه ْم َي ْو َم َي َر ْونَ َما
ب َك َما َ�ص َ َ
ا�ص ِ ْ
• •﴿ َف ْ
ا�س ُقونَ ﴾ 35-
يُو َع ُدونَ َ ْل َي ْل َب ُثوا �إِ َّل َ�سا َع ًة ِّمن َّنه ٍَار َب َل ٌغ َف َه ْل ُي ْه َل ُك �إِ َّل الْ َق ْو ُم الْ َف ِ
ا�س َت ْغ ِف ْر ِل َذن ِب َك َو ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َ
ات َوال َّل ُه َي ْع َل ُم
ني َو ْالُ�ؤْ ِم َن ِ
• •﴿ َفا ْع َل ْم �أَ َّن ُه َل �إِ َل َه �إِ َّل ال َّل ُه َو ْ
ُم َت َق َّل َب ُك ْم َو َم ْث َوا ُك ْم ﴾ 19
• •﴿ يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ِب ُّي ِ َل ُ َ
ت ِّر ُم مَا �أَحَ َّل ال َّل ُه َل َك َت ْب َت ِغي َم ْر َ�ض َ
َاج َك وَال َّل ُه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾ 1
ات �أَ ْزو ِ
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الَ ْع َمىَ -2-و َما ُي ْد ِر َ
يك َل َع َّل ُه َي َّز َّكى� -3-أَ ْو َي َّذ َّك ُر َف َتن َف َع ُه
• •﴿ َع َب َ�س َو َت َو َّل� -1-أَن َجاء ُه ْ أ
ا�س َت ْغ َنىَ -5-ف�أَنتَ َل ُه َت َ�صدَّىَ -6-و َما َع َل ْي َك �أَ َّل َي َّز َّكىَ -7-و�أَ َّما
ال ِّذ ْك َرى� -4-أَ َّما َم ِن ْ
َمن َج َ
اءك َي ْ�س َعىَ -8-و ُه َو َي ْخ َ�شىَ -9-ف أ�َنتَ َع ْن ُه َت َلهَّىَ -10-ك َّل �إِ َّنهَا َت ْذ ِك َر ٌة-11-
َف َمن َ�شاء َذ َك َر ُه ﴾12
ال�سا ِئ َل َف َل َت ْن َه ْرَ -10-و�أَ َّما ِب ِن ْع َم ِة َرب َِّك َف َحدِّث ﴾
• •﴿ َف�أَ َّما الْ َي ِتي َم َف َل َت ْق َه ْرَ -9-و�أَ َّما َّ
ت ْب ﴾ 19
• •﴿ َك َّل َل ُت ِط ْع ُه َو ْ
ا�س ُج ْد َوا ْق َ ِ
مالحظة

قال املوىل عز وجل فى هذه الآيات ي�أيها الر�سول مرة واحدة ويا �أيها النبى مرتني
والباقى كالم دون نداء ...
وكل ذلك ال ينال من قدر النبي و�سيادته على الب�شرية وقدره العظيم  ...لكنه ب�شر
ي�صيب ويخطئ وينطق عن الهوى �أحيانا لكنه ال ينطق عن الهوى ب�ش�أن القر�آن  ...وهذا
يعني عدم �إمكانية االعتماد على ال�سنة القولية كم�صدر من م�صادر الت�شريع .
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طقو�س املقلدين و�أ�صول فقههم
نبي الله �إبراهيم مل يكن �أول خلق الله  ،ومل يكن هو �أول من �آمن بالله  ،لكن الله �أمرنا
باتباعه  ،و�أمر نبينا باتباعه .
فعن �أمر الله لنا باتباع �إبراهيم قال تعاىل :
م ِ�سنٌ وا َّت َب َع ِم َّل َة ِ�إ ْب َراهِ ي َم َح ِنيف ًا َوا َّت َخ َذ
منْ �أَ ْ�س َل َم َو ْج َه ُه لله َو ُه َو ُ ْ
﴿ َو َمنْ �أَ ْح َ�س ُن دِين ًا ِّ َّ
( الن�ساء) 125
ال ّل ُه ِ�إ ْب َراهِ ي َم َخ ِلي ًال ﴾
وعن �أمر الله لنبينا حممد باتباعه :
﴿ ُث َّم �أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َك �أَ ِن ا َّت ِب ْع ِم َّل َة �إِ ْب َراهِ ي َم َح ِنيف ًا َو َما َكانَ ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر ِك َ
ني ﴾
ونهانا ربنا عن عدم اتباع �إبراهيم قائ ًال :

( النحل) 123

ا�ص َط َف ْي َنا ُه ِف ال ُّد ْن َيا َو�إِ َّن ُه ِف
﴿ َو َمن َي ْر َغ ُب عَن ِّم َّل ِة �إِ ْب َراهِ ي َم �إِ َّال َمن َ�س ِف َه َن ْف َ�س ُه َو َل َقدِ ْ
ال َ
( البقرة) 130
ني ﴾
ال�ص ِ ِ
ال ِآخ َرةِ َ ِلنَ َّ
ولقد ا�ستدل نبي الله �إبراهيم على وجود الله بنف�سه رغم �أن هناك من �سبقوه بالإميان ...
فهذا هو منهاجه يف اال�ستدالل .
ومنهاجه يف طاعة ربه والثقة فيه ال حدود لها  ،وكلكم تعلمون كيف مت قذفه يف النار
بينما هو متوكل على اليقني الذي التزم به جتاه ربه .
لكن يف زماننا ال �أحد ي�ستدل وال يتمنهج مبنهاج نبي الله �إبراهيم رغم �أمر الله لنا
جميعا باتباع م ّلته  ،ونهانا عن االلتفات عنها لغريها  .فكل النا�س �صاروا مقلدين للفقهاء
�أو الآباء لذلك جتد من ي�س�ألك متعجب ًا وم�ستنكر ًا وهو منده�ش ًا :
وهل �أنت تعلم �أكرث من �أبو حنيفة �أو البخاري �أو ال�شافعي ..؟؟!! ..وما ذلك �إال لأنه يريد
التقليد ويبغي عدم �إجهاد نف�سه بالبحث وي�ستنكر على الباحثني جهدهم بال متحي�ص منه .
ما قال �أحد مبثل ما تقول  ..!!..لأنه دوم ًا ينتظر الفتات من غريه وال يريد �أن يكون هو
�صاحب العلم وال �صاحب اليقني .
وهل مل يفهم كل ال�سابقني ما فهمته و�أنت فقط الفاهم ..؟؟!! ..فهو يقوم بتكبري �صورة
الأقدمني وت�صغريك وت�صغري نف�سه  ،حتى يظل منهج التقليد هو ال�سائد .
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�أم ــثال هـ ـ�ؤالء قاموا بقلب الأهداف القر�آنية ر�أ�س ًا على عقب فبينما يريد الله منا اتباع
�أح�سن القول مبا يعني �أن نقوم دوم ًا بتمحي ــ�ص ومــوازنة ما يق ــال لنــا حي ــث يقول
�سبحانه وتعاىل :
﴿ ا َّلذِ ينَ َي ْ�س َت ِم ُعونَ الْ َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعونَ �أَ ْح َ�س َن ُه �أُ ْو َل ِئ َك ا َّلذِ ينَ هَ د ُ
َاه ُم ال َّل ُه َو�أُ ْو َل ِئ َك ُه ْم �أُ ْولُوا
( الزمر ) 18
اب ﴾
ْأ
الَلْ َب ِ
لكن املقلدين ي�ستمعون لأح�سن النا�س يف ظنهم وال ميح�صون القول رغم �آيات الله
املزلزلة حيث قام الله بتفهيم طفل �صغري (�سليمان) ما عجز عن فهمه نبي الله داوود
احلكيم  ...لكن امل�سلمون ال يتدبرون القر�آن حيث قال تعاىل :
ال ْر ِث ِ�إ ْذ َن َف َ�شتْ ِف ِيه َغ َن ُم الْ َق ْو ِم َو ُك َّنا ِ ُ
﴿ َودَاوُو َد َو ُ�س َل ْي َمانَ ِ�إ ْذ َي ْح ُك َم ِان ِف ْ َ
ل ْك ِم ِه ْم
ال َبا َل
َ�شاهِ دِ ينَ َ -78-ف َف َّه ْم َناهَ ا ُ�س َل ْي َمانَ َو ُك ّ ًل �آ َت ْي َنا ُح ْكم ًا َو ِع ْلم ًا َو َ�س َّخ ْر َنا َم َع دَاوُو َد ْ ِ
ي َُ�س ِّب ْحنَ َو َّ
ي َو ُك َّنا َف ِاع ِل َ
ني . ﴾ 79
الط ْ َ
لذلك ف�إن �أ�صول فقه املقلدين هو خمالفة القر�آن الكرمي بكل �آياته وتعاليمه  ،فهم
كمثل الذين اتخذوا �أحبارهم ورهبانهم �أربابًا من دون الله  ،لكن ه�ؤالء اتخذوا �أئمتهم
وم�شايخهم �أرباب ًا من دون الله فهم ال يتدبرون القر�آن  ،وال يوازنون بني الأقوال  ،وال
يعتربون �إال للأ�شخا�ص �إلآ مبا ي�شري عليهم �أئمتهم ومراجعهم وم�شايخهم بال فكر وال
�إدراك .
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تقدمي فقه الرواية على فقه الآية
ومن م�صائب ال�شرك �أنهم ُي َقدّمون فقه الرواية على فقه الآية  ،ويف ذلك �إ�شراك بر�سول
الله مع الله يف احلكم  ،فما ر�أي �شيوخ ال�سلفية الذين ُي َقدّمون النقل على العقل ..؟؟!!..
ال�س َنة بالن�سبة للقرءان  ،فيما يلي:
وعن خرفهم بحجية ُّ
ال�س َنة من
حيث قال ال�سلف ومنهم الأوزاعي عن مكحول قال  ( :القر�آن �أحوج �إىل ُّ
ال�س َنة �إىل القر�آن ) .
ُّ
ال�س َنة قا�ضية على الكتاب ،
وبه قال عن الأوزاعي قال  ( :قال يحيى بن �أبي كثري ُّ :
ال�س ّنة ) .
ولي�س الكتاب بقا�ض على ُ
ال�س َنة النبوية توجب ما �سكت القر�آن عن
وقال ال�شوكاين بكتابه �إر�شاد الفحول ب�أن ُّ
�إيجابه ُ َ
وت ّرم ما �سكت القر�آن عن حترميه  .يعني ي�ضيفون حتلي ًال وحترمي ًا حتت ذمة
قال فالن وحدثنا عالن  ،فيحللون ويحرمون غري ما هو موجود بكتاب الله .
ال�س َنة القر�آن من الأمور املقززة  ،فحني ي�صرح ف�ضيلة الإمام
�ألي�ست م�س�ألة �أن تن�سخ ُّ
الأكرب �شيخ الأزهر بجريدة الأهرام حتت عنوان ( هذا هو الإ�سالم ) بال�صفحة رقم 24
ال�صادرة بتاريخ  2010/1/9ما ن�صه الآتي :
بال�س َنة جائـز لأن كليهما
(  ...بينما يرى جمهور الفقهاء واملتكلمني �أن ن�سخ القر�آن ُّ
وحي من الله تعاىل  ، ) ...ثم ال يجد من يرده من فقهاء الع�صر ف�إننا نكون ب�صدد وباءة
لل�سـ َّنة النبوية ظنية الثبوت والداللـة � ،أن
فقهيـة � ،إذ كيف ين�سخ الأدنى الأعلى  ،كيف ُ
تن�سخ القر�آن قطعي الثبوت ..؟؟!!� ..ألي�ست هذه جرمية ُترتكب يف حق الإ�سالم ..؟؟!!..
�ألي�ست هذه هي الفتنـة التي هي �أكرب من القتل ..؟؟!!� ..أيكون هذا هو الإ�سالم الذي يدعو
�إليه الفقهاء واجتمع عليه جمهورهم ..؟؟!! ..فهل نحن نطبق �إ�سالم ع�صور الظـالم ..؟؟!!..
لذلك ال تعجبوا من عنوان الكتاب لأنه فعـ ًال �إ�ضالل للأمة بزعم �أنه فقـه الأئمة .
�ألي�س هذا ب�إ�شراك لر�سول الله مع الله يف احلكم ..؟؟!! .فهل ينفع ما يقوله البع�ض ويت�أولون
به قول ربنا باخلط�أ ( ما ينطق عن الهوى ) وت�أويلهم لآية ( من �أطاع الر�سول فقد �أطاع الله)
فت�صوَّروا ب�أن طاعة الر�سول يف طاعتهم للبخاري وم�سلم  ،فمن �أي �سلف ه�ؤالء ..؟؟!! ..وحتت
ال�س َنة
ال�س َنة على القر�آن ..؟؟!!� ..أميحو الفرع الأ�صل ..؟؟!!� ..أمتحو ُّ
�أي فهم �أو فقه يتم تقدمي ُّ
ظنية الثبوت القر�آن قطعي الثبوت  ،هل له�ؤالء عقل يعي ..؟؟!!..
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وتدبر كل القواعد حتى الرئي�سية منها عند اجلمهور والتي تدعونا للت�سا�ؤل حتى
نتبني حقيقة �إميان ه�ؤالء .
اب �أُ ْح ِك َمتْ
ال�س َنة القولية القر�آن حق ًا ..؟؟!! ..رغم قوله تعاىل  ﴿ :ا َلر ِك َت ٌ
هل تن�سخ ُّ
ري ﴾ ( هود � ... ) 1أف�أحكم الله كتابه �أم تركه لروايات
�آ َيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّ�ص َلتْ ِمن َّل ُدنْ َح ِك ٍيم َخ ِب ٍ
الرواة التي نهى النبي عن تدوينها ومل يدونها اخللفاء الرا�شدون ..؟؟!!..
ات َو ِليقولو ْا َد َر ْ�ستَ
�أو ُت َب ِّي َن ُه حقا ..؟؟!! ..رغم قوله تعاىل َ ﴿ :و َك َذ ِل َك ُن َ�ص ِّر ُف الآ َي ِ
َو ِل ُن َب ِّي َن ُه ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ ﴾ ( الأنعام  ) 105؛
اب ُف ِّ�ص َلتْ �آ َيا ُت ُه ُق ْر�آن ًا َع َر ِب ّي ًا ِّل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ ﴾
وقوله �سبحانه ِ ﴿ :ك َت ٌ
لل�س َنة القولية ل ُتبينه ..؟؟!!..
فهل قام الله بتبيني �آياته ح ًقا َّ
وف�صله تف�صي ًال � ،أم تركه ُّ
ال�س َنة القولية ال ُتبني القر�آن  ،لأن القر�آن مو�صوف
بل ومتحوه ل�صاحلها  .و�إن كانت ُّ
ف�صل  ،بل ُمبني لغريه  ،بل تبيان لكل �شيء
يف ع�شرات املوا�ضع فيه �أنه ُمبني ُ
ومكم و ُم َّ
وال ي�ستوي �أن يحتاج ما هو تبيان لكل �شيء �إىل �أن يبينه �شيء  ،وكان احلق �أنه ال دليل
ال�س َنة القولية ُت َب ّي القر�آن � ،إين اعرتف بال�سنة العملية فقط �أن تكون
�صحيح على �أن ُّ
ُمبينة ملا يجب تبيانه من �أوامر الله لهذا مل يف�سر ر�سول الله القر�آن .
ال�سنة القولية بالت�شريع حق ًا ..؟؟!! ..رغم قوله تعاىل :
وهل ت�ستقل ُّ
( ف�صلت ) 3

﴿ َو َال َت ُقولُو ْا لِ َا َت ِ�ص ُف �أَلْ ِ�س َن ُت ُك ُم الْ َكذِ َب هَ ـ َذا َح َال ٌل َوهَ ـ َذا َح َرا ٌم ِّل َت ْف َ ُ
تو ْا َع َلى ال ّل ِه الْ َكذِ َب
ِ�إنَّ ا َّلذِ ينَ َي ْف َ ُ
( النحل ) 116
تونَ َع َلى ال ّل ِه الْ َكذِ َب َال ُي ْف ِل ُحونَ ﴾
هل ميكن لر�سول الله �أن يحلل ويحرم بغري م�صدر من القر�آن ..؟؟!!� ..أم �أن احلق
عندهم على خالف ذلك !!!!! .
�إن التحرمي البد و�أن يكون قطعى الثبوت  ,وقطعى الداللة  ,بينما ال�سنة النبوية ظنية
الثبوت عن ر�سول الله  ,وظنية الداللة فى الفاظها دعما �إذا كانت عامة �أم خا�صة .
ال�س َنة واجلماعة  ،لأنهم �أهملوا القر�آن متامًا ،
�إن ه�ؤالء �صدقوا حني قالوا ب�أنهم �أهل ُّ
واحتكموا ملرويات ظنية الثبوت  ،وقاموا بت�صدير ذلك للأجيال  ،ولأ�سفي فال تكاد ت�س�أل
�أحد النا�س عن �صفات املنافق مث ًال � ،إال وانربى بحجته من احلديث  ،وك�أن القر�آن لي�س
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به �صفات للمنافقني  ،وما ذلك �إال �إ�ضالل للأمة بفقه الأئمة  ،وخالفوا كتاب الله بقولهم بل
وباعتقادهم بعذاب قرب يتعوّ ذون منه يف �صالتهم  ،لذلك �س�أ�صحب القارئ الكرمي يف رحلة
لتفنيد ذلك التوجه يف املو�ضعني املذكورين كنموذج  ،وهما �صفات املنافقني �أتكون يف
بال�س َنة ..؟؟!! ..وعذاب القرب �أيكون حقيقة �أم خرافة وذلك فيما يلي :
القر�آن �أ�شمل �أم ُّ
�صفات املنافقني بالقر�آن ( � 29آية) :

ال�س َنة القولية � -صحيحة �أو غري ذلك  -على كالم الله يف ثقافات
نتيجة حتمية لت�س ُّيد ُّ
النا�س  ،ف�إنك ما تكاد ت�س�أل عن �صفات املنافق �إال جتد املتحدث ينربي بالقول بثقافته من
ال�س َنة القولية التي ال تفي باملو�ضوع حقه ويقول عن املنافق � ( :إذا حدث كذب  ،و�إذا
ُّ
�إئتمن خان  ،و�إذا عاهد غدر  ،و�إذا خا�صم فجر )  ،وما ذلك �إال من فعل الفقهاء فينا  ،فقد
ال�س َنة النبوية مطية لأفكارنا بينما �أبعدونا متامًا عن كتاب الله  ،وال �أعني ب�أن
جعلوا من ُّ
احلديث غري �صحيح  ،لكني �أعني ب�ضرورة تقدمي فقه الآية على فقه الرواية .
وبتدبرنا كتاب الله عن ذات الأمر ف�إننا جند للأمر �أكرث من عالمة فارقة  ،بل جتد
القر�آن يحدد بحدود فا�صلة وقاطعة ومف�صلة ودقيقة �صفات املنافقني  ،بل ي�ستفي�ض فيها
والله يقول وكل �شيء ف�صلناه تف�صي ًال  ،بينما نحن نقول ب�أن القر�آن ُممل غري مف�صل ،
لذلك يجب مراجعة عقائدنا ومعتقداتنا و�إمياننا لنن�ضبط على كتاب الله .
�أما عن �صفات املنافقني بالقر�آن ف�أوجزها فيما يلي :

ي�أمرون باملنكر وينهون عن املعروف ويقب�ضون �أيديهم عن الإنفاق يف �سبيل الله :
﴿ �ٱملُ َن�ٱ ِف ُقونَ َو�ٱملُ َن�ٱ ِف َق�ٱتُ َب ُ
وف
ع�ضهُم ِ ّمن َبع�ض َي�أ ُم ُرونَ ِب�ٱملُن َك ِر َو َين َهونَ ع َِن �ٱملَع ُر ِ
َو َيق ِب ُ�ضونَ �أَيدِ َيهُم َن ُ�سو ْا �ٱل َّل َه َف َن ِ�س َيهُم ِ�إ َّن �ٱملُن َ�ٱ ِف ِق َ
( التوبة) 67 :
ني ُه ُم �ٱل َف ِ�س ُقونَ ﴾
ال ينزلون حلكم الله وال يتبعون �سبيل امل�ؤمنني :
ني َي ُ�ص ُّدونَ ع َ
ول َر�أَيتَ �ٱملُ َن�ٱ ِف ِق َ
َنك
﴿ َو ِ�إ َذا ِقي َل َلهُم َت َعا َلو ْا ِ�إ َل َم�آ �أَن َز َل �ٱل ّل ُه َو ِ�إ َل �ٱل َّر ُ�س ِ
( الن�ساء) 61 :
ُ�صدُودا ﴾
يتخذون الكافرين �أولياء من دون امل�ؤمنني ليبتغوا الع َّزة عند الكافرين :
﴿ َب ِ ّ�ش ِر �ٱملُ َن�ٱ ِف ِق َ
ُون
ني ِب َ�أ َّن َلهُم َع َذابًا �أَ ِليمًا � ١٣٨ٱ َّلذِ ينَ َي َّت ِخ ُذونَ �ٱل َك�ٱ ِف ِرينَ �أَو ِل َي�آ َء ِمن د ِ
�ٱملُ� ِؤم ِن َ
( الن�ساء)١٣٩ - ١٣٨ :
ني �أَ َيب َت ُغونَ ِعند َُه ُم �ٱ ِلع َّز َة َف ِ�إنَّ �ٱ ِلع َّز َة ِل َّل ِه َج ِميعا ﴾
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ي�ستهزئون ب�آيات الله  ،وهم �أ�صحاب وجهني  ،يقومون لل�صالة وهم ك�ساىل  ،يراءون
النا�س ب�صالتهم و�أعمالهم  ،ومي�ضون �أقل الأوقات يف ذكر الله  ،وال ينفقون �إال وهم كارهون :
﴿ َو َقد َن َّز َل َع َلي ُكم ِف �ٱ ِلك َت ِب �أَن ِ�إ َذا َ�س ِمع ُتم ءَاي َِت �ٱل َّل ِه يُك َف ُر ِبهَا َويُ�س َته َز�أُ ِبهَا َف َل َتق ُعدُو ْا
َم َعهُم َح َّتى ي َُخ ُ
ني َو�ٱل َك�ٱ ِف ِر َ
يث َغ ِري ِه ِ�إ َّن ُكم ِ�إذا ِمّثلُهُم ِ�إ َّن �ٱل َّل َه َج ِام ُع �ٱملُ َن�ٱ ِف ِق َ
ين ِف
و�ضو ْا ِف َح ِد ٍ
ين ي َ َ
َت َب ُّ�ص َ
َج َّه َم َج ِميعًا � ١٤٠ٱ َّل ِذ َ
ون ِب ُكم َف ِ�إن َك َان َل ُكم َفتح ِم َّن �ٱل َّل ِه َقالُو ْا َ�أ َل َن ُكن َّم َع ُكم َو ِ�إن َك َان
ِلل َك�ٱ ِف ِر َ
حوذ َع َلي ُكم و ََن َنع ُكم ِم َّن �ٱملُ� ِؤم ِن َ
ني َف�ٱل َّل ُه يَح ُك ُم بَي َن ُكم يَو َم �ٱل ِق َي َم ِة
ين َن ِ�صيب َقالُو ْا َ�أ َل َن�س َت ِ
ني ي َُخ ِدع َ
َو َلن يَج َع َل �ٱل َّل ُه ِلل َك�ٱ ِف ِر َ
ني َ�س ِب ًيل �ِ ١٤١إ َّن �ٱملُن َ�ٱ ِف ِق َ
ين َع َلى �ٱملُ� ِؤم ِن َ
ُون �ٱل ّل َه َو ُه َو َخ�ٱ ِد ُعهُم
ا�س و ََل يَذ ُك ُر َ
وة َقامُو ْا ُك َ�س َال ُي َر�آء َ
ون �ٱل ّل َه ِ�إ َّل َق ِليال ُّ ١٤٢م َذب َذ ِب َ
ني
َو ِ�إ َذا َقامُو ْا ِ�إ َل �ٱ َّ
ل�ص َل ِ
ُون �ٱل َّن َ
َب َ
ت َد َل ُه َ�س ِبيال ﴾ ( الن�ساء)١٤3 - ١٤٠ :
ني َذ ِل َك َلآ ِ�إ َل َه�ؤُ َل ِآء و ََلآ ِ�إ َل َه�ؤُ َل ِآء َو َمن يُ�ض ِل ِل �ٱل َّل ُه َف َلن َ ِ
�إذا افتنت املنافق ف�إنه يخ�شى النا�س �أكرث من خ�شيته لله :
اب �ٱل َّل ِ ۖه
ا�س َمن َي ُقو ُل َءا َم َّنا ِب�ٱل َّل ِه َف ِ�إ َذ�آ �أُوذِيَ ِف �ٱل َّل ِه َج َع َل ِفت َن َة �ٱل َّن ِ
﴿ َو ِمنَ �ٱل َّن ِ
ا�س َك َع َذ ِ
ُور �ٱل َع�ٱ َ ِل َ
ني ١٠
ي�س �ٱل ّل ُه ِب�أَع َل َم ِ َ
َو َل ِئن َج�آ َء َن�صر ِ ّمن َّر ِب َّك َل َي ُقولُ َّن �إِ َّنا ُك َّنا َم َع ُكم �أَ َو َل َ
با ِف ُ�صد ِ
َو َل َيع َل َمنَّ �ٱل َّل ُه �ٱ َّلذِ ينَ َءا َم ُنو ْا َو َل َيع َل َمنَّ �ٱملُن َ�ٱ ِف ِق َ
( العنكبوت)١١ - ١٠ :
ني ﴾
يظنون ال�سوء باهلل :

�شر َك�ٱ ِت �ٱ َّ
لظ�آ ِ ّن َ
�شر ِك َ
﴿ َو ُي َع ِ ّذ َب �ٱملُ َن�ٱ ِف ِق َ
ل�سوءِ َع َل ِيهم
ني ِب�ٱل َّل ِه َظ َّن �ٱ َّ
ني َو�ٱملُ ِ
ني َو�ٱملُ َن�ٱ ِف َق�ٱ ِت َو�ٱملُ ِ
يهم َو َل َع َنهُم َو َ�أ َع َّد َلهُم َج َه َّن َۖم َو َ�س�آ َءت َم ِ�صريا ﴾ ( الفتح )٦ :
ل�س ِ ۖ
َد�آ ِئ َر ُة �ٱ َّ
وء َو َغ ِ�ض َب �ٱل َّل ُه َع َل ِ
كثريو احللف  ،ويهتمون باملظهر والكالم املع�سول على ح�ساب اجلوهر ويظنون يف
النا�س ظن ال�سوء :
يل �ٱل َّل ِه ِ�إ َّنهُم َ�س�آ َء َما َكا ُنوا َيع َملُونَ َ ٢ذ ِل َك ِب�أَ َّنهُم
مي َنهُم ُج َّنة َف َ�ص ُدّو ْا عَن َ�س ِب ِ
﴿ �ٱ َّت َخ ُذو ْا �أَ َ
ج�سا ُم ُه ۖم َو�إِن
عجب َُك �أَ َ
َءا َم ُنو ْا ُث َّم َك َف ُرو ْا َف ُط ِب َع َع َلى ُقلُو ِب ِهم َفهُم َل َيف َقهُونَ َو�إِ َذا َر�أَي َتهُم ُت ِ
يح ٍة َع َل ِيهم ُه ُم �ٱل َع ُد ُّو َف�ٱح َذ ُ
رهم
ح�س ُبونَ ُك َّل َ�ص َ
َي ُقولُو ْا َت�س َمع ِل َقو ِل ِهم َك َ�أ َّنهُم ُخ ُ�شب ُّم َ�س َّن َد ۖة َي َ
( املنافقون ٢ :ـ )4
َق�ٱ َت َل ُه ُم �ٱل َّل ُۖه َ�أ َّنى ُي�ؤ َف ُكون ﴾
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يت�صورون الغرور والغرر يف املتدينني وعلمهم :

﴿ ِ�إذ َي ُقو ُل �ٱملُن َ�ٱ ِف ُقونَ َو�ٱ َّلذِ ينَ ِف ُقلُو ِب ِهم َّم َر ٌ
�ض َغ َّر هَ �ؤُ َلآءِ دِي ُنهُم َو َمن َي َت َو َّكل َع َلى �ٱل َّل ِه
(الأنفال)٤٩ :
َف�إِ َّن �ٱل َّل َه ع َِزي ٌز َح ِكي ٌم ﴾
يلقون م�سئولية الإنفاق يف �سبيل الله عن عاتقهم لعلل كثرية يتعللون بها :
ول �ٱل َّل ِه َح َّتى َين َف ُّ�ضو ْا َو ِل َّل ِه َخ َز�آ ِئ ُن
﴿ ُه ُم �ٱ َّلذِ ينَ َي ُقولُونَ َل ُتن ِف ُقو ْا َع َلى َمن ِعن َد َر ُ�س ِ
ر�ض َو َل ِك َّن �ٱملُ َن�ٱ ِف ِق َ
( املنافقون)٧ :
ني َل َيف َقهُونَ ﴾
� ٱ َّ
ل�س َم َو ِت َو�ٱلأَ ِ
غري مقتنعني بوعد الله ور�سوله للم�ؤمنني باجلنة :
﴿ َو ِ�إذ َي ُقو ُل �ٱملُ َن�ٱ ِف ُقو َن َو�ٱ َّل ِذ َ
ين ِف ُقلُو ِب ِهم َّم َر�ض َمّا َو َع َد َنا �ٱل َّل ُه َورَ�سُ ولُ ُه ِ�إ َّل ُغ ُرورا ﴾ (الأحزاب)١٢ :

بدواع ظاهرها العمل ال�صالح :
يحاولون التفــرقة بني امل�ؤمنني
ٍ

ني �ٱملُ� ِؤم ِن َ
�سجدا ِ�ض َرارا َو ُكفرا َو َت ِفري َقا َب َ
ر�صادا ِ ّلَن َحا َر َب �ٱل َّل َه
ني َو�إِ َ
﴿ َو�ٱ َّلذِ ينَ �ٱ َّت َخ ُذو ْا َم ِ
َو َر ُ�سو َل ُه ِمن َقب ُل َو َل َيح ِل ُف َّن ِ�إن �أَ َرد َن�آ ِ�إ َّل �ٱ ُ
حل�س َنى َو�ٱل َّل ُه َي�ش َه ُد ِ�إ َّنهُم َل َك�ٱ ِذ ُبونَ ﴾ (التوبة)١٠٧ :
يخادعون الله والذين �آمنوا بالقول بالإميان بال فعـل وهم كاذبون :
ب� ِؤم ِن َ
ني  ٨ي َُخ�ٱ ِد ُعونَ �ٱل َّل َه
وم �ٱل ِأخ ِر َو َما ُهم ِ ُ
﴿ َو ِمنَ �ٱل َّن ِ
ا�س َمن َي ُقو ُل َءا َم َّنا ِب�ٱل َّل ِه َو ِب�ٱل َي ِ
َو�ٱ َّلذِ ينَ َءا َم ُنو ْا َو َما َيخ َد ُعونَ ِ�إ َّ آل �أَن ُف َ�سهُم َو َما َي�ش ُع ُرونَ ِ ٩ف ُقلُو ِب ِهم َّم َر�ض َف َزاد َُه ُم �ٱل َّل ُه
(البقرة)١٠ - ٨ :
با َكا ُنو ْا يَكذِ ُبونَ ﴾
اب �أَ ِلي ُم ِ َ
َم َر�ضاۖ َو َلهُم َع َذ ٌ
ال ي�شعرون مبدى �إف�سادهم :

ر�ض َقالُو ْا ِ�إ َّ َ
نا َن ُ
حن ُم�ص ِل ُحونَ � ١١أَ َلآ ِ�إ َّنهُم ُه ُم
﴿ َو ِ�إ َذا ِقي َل َلهُم َل ُت ِ
ف�سدُو ْا ِف �ٱلأَ ِ
(البقرة)١٢ - ١١ :
ف�س ُدونَ َو َل ِكن َّل َي�ش ُع ُرونَ ﴾
�ٱملُ ِ
ا�س َقالُو ْا
ي�ستهزئون بامل�ؤمنني وي�ستخفون بهم �َ ﴿ :إِ َذا ِقي َل َلهُم َء ِام ُنو ْا َك َم�آ َءا َمنَ �ٱل َّن ُ
ل�س َف َه�آ ُء َو َل ِكن َّل َيع َل ُمونَ َ ١٣و ِ�إ َذا َل ُقو ْا �ٱ َّلذِ ينَ َءا َم ُنو ْا
�أَ ُن� ِؤم ُن َك َم�آ َءا َمنَ �ٱ ُّ
ل�س َف َه�آ ُء َ�أ َلآ ِ�إ َّنهُم ُه ُم �ٱ ُّ
َقالُو ْا َءا َم َّنا َو�إِ َذا َخ َلو ْا �إِ َل َ�ش َي�ٱ ِطي ِن ِهم َقالُو ْا �إِ َّنا َم َع ُكم �إِ َّ َ
نا َن ُ
هز ُئ
هز ُءونَ � ١٤ٱل َّل ُه َي�س َت ِ
حن ُم�س َت ِ
�شت ُو ْا �ٱ َّ
ي ُد ُّهم ِف ُطغ َي�ٱ ِن ِهم َيع َمهُونَ � ١٥أُ ْو َل ِئ َك �ٱ َّلذِ ينَ �ٱ َ َ
ل�ض َ ٱل َل َة ِب�ٱل ُهدَى َف َما َر ِب َحت
ِب ِهم َو َ ُ
ِّ َ
( البقرة)١٦ - ١٣ :
ت�ٱ َر ُتهُم َو َما َكا ُنو ْا ُمه َتدِ ينَ ﴾
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يكذبون وهم كثريو احللف وال يفقهون  ،وهم �أ�صحاب مظهر بال جوهر :

﴿ ِ�إ َذا َج�آ َء َك �ٱملُ َن�ٱ ِف ُقونَ َقالُو ْا َن�ش َه ُد ِ�إ َّن َك َل َر ُ�سو ُل �ٱل َّل ِه َو�ٱل َّل ُه َيع َل ُم ِ�إ َّن َك َل َر ُ�سولُ ُه َو�ٱل َّل ُه َي�ش َه ُد
ِ�إ َّن �ٱملُ َن�ٱ ِف ِق َ
يل �ٱل َّل ِه ِ�إ َّنهُم َ�س�آ َء َما َكا ُنو ْا
مي َنهُم ُج َّنة َف َ�ص ُدّو ْا عَن َ�س ِب ِ
ني َل َك�ٱ ِذ ُبونَ � ١ٱ َّت َخ ُذو ْا �أَ َ
َيع َملُونَ َ ٢ذ ِل َك ِب�أَ َّنهُم َءا َم ُنو ْا ُث َّم َك َف ُرو ْا َف ُط ِب َع َع َلى ُقلُو ِب ِهم َفهُم َل َيف َقهُونَ َ ٣و ِ�إ َذا َر َ�أي َتهُم
يح ٍة
ح�س ُبونَ ُك َّل َ�ص َ
ج�سا ُمهُم َو ِ�إن َي ُقولُو ْا َت�س َمع ِل َقو ِل ِهم َك�أَ َّنهُم ُخ ُ�شب ُّم َ�س َّندَة َي َ
عجب َُك �أَ َ
ُت ِ
َع َل ِيهم ُه ُم �ٱل َع ُد ُّو َف�ٱح َذ ُ
رهم َق�ٱ َت َل ُه ُم �ٱل َّل ُۖه �أَ َّنى ُي�ؤ َف ُكونَ َ ٤و ِ�إ َذا ِقي َل َلهُم َت َعا َلو ْا َي�س َتغ ِفر َل ُكم
( املنافقون)٥ - ١ :
كبونَ ﴾
ُو�سهُم َو َر َ�أي َتهُم َي ُ�ص ُّدونَ َو ُهم ُّم�س َت ِ ُ
َر ُ�سو ُل �ٱل َّل ِه َل َّوو ْا ُرء َ
وهناك �صفات �أخرى ب�سورة البقرة تعني �أنهم ال ي�شعرون ب�إف�سادهم يف الأر�ض وغري
ذلك  . . .ومع ذلك فالله يتوب ويعفو عن بع�ض املنافقني . .
مي ِن ُكم ِ�إن َّن ُ
﴿ َل َتع َتذِ ُرو ْا َقد َك َف ُ
عف عَن َط�آ ِئ َفة ِ ّمن ُكم ُن َع ِ ّذب َط�آ ِئ َف َة ِب�أَ َّنهُم َكا ُنو ْا
رت َبع َد ِ�إ َ
ُم ِر ِم َ
( التوبة)٦٦ :
ني ﴾
وب َع َل ِيهم ِ�إ َّن �ٱل َّل َه َكانَ
ني ِب ِ�صد ِق ِهم َو ُي َع ِ ّذ َب �ٱملُ َن�ٱ ِف ِق َ
ل�ص�ٱ ِد ِق َ
جزيَ �ٱل َّل ُه �ٱ َّ
ني ِ�إن َ�ش�آ َء �أَو َي ُت َ
﴿ ِ ّل َي ِ
( الأحزاب)٢٤ :
َغ ُفورا َّر ِحيما ﴾ .
ويف احلديث  :وقال  :اللهم العن فالن ًا وفالن ًا يدعو على �أنا�س من املنافقني  ،ف�أنزل
الله  -عز وجل  -لي�س لك من الأمر �شيء �أن يتوب عليهم �أو يعذبهم ف�إنهم ظاملون .
ال�س َنة النبوية يف ثقافات النا�س  ،والبد من �إعادة بناء
فالبد من تفوق للقرءان على ُّ
ال�س َنة النبوية العملية
العقل امل�سلم على قوائم كتاب الله و�آياته  ،ثم ت�أتي من بعدها ُّ
لت�ؤكد البيان القر�آين  ،ولي�س االثنني مع ًا بال �ضابط وال متييز يف الأهمية كما يفعل
البع�ض يف �أيامنا هذه .
وال�س َنة معًا  ،ولي�س �شعا ًرا بال م�ضمون � ،أو �شعا ًرا
والبد �أن نكون �أهل القر�آن ُّ
معكو�س الأولويات يف واقع حياتنا وثقافاتنا واهتماماتنا .
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متى تن�ضبط تعبرياتنا الفقهية
• • حني نقول تعبري ( قال ر�سول الله) فهو من الإرهاب الفكري الذي �صنعه من
�أراد بامل�سلمني �شر ًا لي�شركوا بالله ما مل ينزل به �سلطان ًا  ،وكان من املفرت�ض
القول بتعبري ( روي عن ر�سول الله)  ...لكنهم قاموا بن�شر وترويج هذا التعبري
للرتويج لكتب احلديث بينما وقعوا يف �إثم مناف�سة كتاب الله بتلك املرويات التي
قالوا عنها (قال ر�سول الله)  ،ف�أ�صبحوا م�شركني يعبدون الطاغوت .
• •وحني نقول تعبري ( وما ينطق عن الهوى ) ونعني بها احلديث النبوي فهو
حم�ض افرتاء الكذب على الله ور�سوله  ،فاملعني الوارد بال�سياق القر�آين هو
القر�آن ولي�س ال�سنة ف�ضال عن �أن هذه الآية وردت ب�أول الدعوة الإ�سالمية مبكة
حيث مل تكن هناك �سنن . .
(ال�س َّنة النبوية وحي) ونعني بها املكتوب بكتب ال�صحاح ،
• •وحني نقول تعبري ُ
ال�س َّّنة القولية فيها ما هو من�سوب قوله لر�سول الله ،
فهو تدلي�س على الأمة لأن ُ
ومنها ما هو منقول عن �صحابي ومل يقل به ر�سول الله  ...بل بها ما هو منقول
عن تابعي ومل يقل به �صحابي وال قال به ر�سول الله  ،وهذا ف�ض ًال عن �أن كتب
ال�صحاح حتوي تخاريف من�سوبة للنبي  ،وحتوي تناق�ضات فيما بينها وبني
بع�ض  ،بل منها ما هو تناق�ض بال�صحيح الواحد . .
وح ــني نق ــول بقوله تعاىل :
﴿َ . .و َمـ ــا �آ َتا ُك ُم ال َّر ُ�سو ُل َفخ ـ ـ ُ ُذو ُه َو َما َن َه ــا ُك ـ ـ ْم َع ـ ـ ْن ُه َفـ ــانـ ـت ـَهُوا َوا َّت ُق ــوا ال َّلـ ـ َه ِ�إنَّ ال َّل َه
( احل�شر. ) 7
اب ﴾
َ�شدِ ي ُد الْ ِع َق ِ
ونعني بها ال�سنة النبوية ف�إننا نكون قد ك ــذبنـ ــا ودل�سنا ع ــلى ال�ش ــعوب .
�أو ً
ال  :هذه الآية تتكلم عن الر�سول وال تتكلم عن النبي  ...فكلمة الر�سول تعني
الر�سالة وهي القر�آن  ،بينما هم يقولون ب�أنها �أحاديث نبوية ولي�ست ر�سولية .

ومقام النبوة غري مقام الر�سولية فالنبوة مقام ب�شري منوذجي ميكن �أن يخطئ ،
لذلك فكل العتاب واللوم بالقر�آن �إمنا ورد للنبي ومل يرد للر�سول  ،لأن الر�سول ال ينطق
عن الهوى لكن النبي ينطق عن الهوى ...
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ثاني ًا  :منا�سبة هذه الآية يف موقعها بالقر�آن �إمنا تتكلم عن توزيع الفيئ لأن بع�ض
ال�صحابة مل يرت�ض بن�صيبه فنزل القر�آن يع�ضد تلك الق�سمة ...
فهل نزل القر�آن مع�ضدد ًا لإر�ضاع الكبري الوارد بالأحاديث النبوية ...
وهل نزل القر�آن مع�ضدد ًا قتال النا�س حتى ي�سلموا  ..؟؟!!..
وهل نزل القر�آن مع�ضدد ًا نكاح الطفلة ال�صغرية  ...وغري ذلك كثري  ..؟؟!!..
هذا ف�ض ًال عما ن�سميه علم التوحيد بينما الأ�صوب �أن نقول علم الوحدانية  ،فلعل كلمة
(التوحيد) تكون �أكرث منا�سبة لفهم امل�سيحي عن دينه  ،لأنه يقول ( با�سم الآب والإبن
والروح القد�س �إله واحد �آمني ) ؛ فهو يقوم بتوحيد �إلهه املجز�أ �إىل �أجزاء .
• •وعلم الرجال �إمنا هو علم الغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب وهو ما
�سي�أتي بيانه .
• •وهكذا فالأمثلة كثرية وت�ؤكد عدم ان�ضباط م�صطلحاتنا الفقهية .
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بدعة عذاب القرب
كنتيجة حتمية لتقدمي فقه الرواية على فقه الآية  ،وحمو دالالت كتاب الله ل�صالح
ال�س َنة النبوية القولية غري املن�ضبطة على كتاب الله  ،وكنتيجة للتقليد
مرويات من ُّ
الأعمى لفقه الفقهاء بال دراية منا  ،مع تخاذلنا عن تدبر القر�آن  ،ن�ش�أت فكرة عذاب القرب
والتكلم مع الأموات  ،بل وت�صور �سماعهم لنا  ،وم�صائب كثرية منها اعتياد الكثريين منا
التعوذ من ذلك العذاب املوهوم بالقرب بكل �صالة .
�أبد�أ �أو ًال بذكر �أهمية الأمر  ،فعن مدى �أهمية مناق�شة مو�ضوع وجود �أو عدم وجود
عذاب قرب  ،فهو على امل�ستوى ال�شخ�صي نهدف منه نهو�ض امل�سلم بح�سن تدبر �آيات الله
وعدم تكذيبها حتت وط�أة معتقدات موروثة مت�صادمة مع �صريح مئات الآيات  ،مبا يعني
تطهري عقيدة امل�سلم  ،وهو هدف جليل لكل م�سلم يهدف النجاة لنف�سه .
وعلى امل�ستوى العام  ،نهدف �أن يكون جيلنا حجر عرثة يف وجه الفقه الإبلي�سي �أن
ينت�شــر بــني امل�ســلمني  ،كذا �إزالة التناق�ضات التي �أن�ش�أها الفقه القدمي يف عقيدة امل�سلمني
لأن تلك التناق�ضات � -إن ا�ستمرت � -ستكون �سبب ًا يف خروج بع�ض الأجيال التالية من
امل ّلة  ،خا�صة و�أن العقول تتطور �سريعًا  ،و�إدراكها مل يعد كغفلة جمهرة من �أهل الأم�س
الذين كانوا ال ُي ِّح ُ�صون ما يُـقال لهم .
و�س�أ�سرد تباعً ا ملن يريد البيان ً ،
بع�ضا من �آيات كتاب الله  ،تفيد حتمية ت�أجيل ح�ساب
وم�صري النا�س ليوم القيامة  ،مبا يعني �أن كل من يقول بغري ذلك فهو ُمك ِّذب مبئات الأدلة
من القر�آن  ،كذا كل من يلوي ُع ُنق بع�ض الآيات ليت�صور بها العذاب املُر َّكب بدماغه من
ال�س ّنة  ،وما ي�صاحبها من تخاريف مف�سرين ت�أثرت
ند�سة على ُ
خالل ثقافته الروائية املُ َّ
تف�سرياتهم بالإ�سرائيليات واملرويات  ،وليعلم القارئ �أن ف�ضيلة ال�شيخ /حممد متويل
ال�شعراوي  -يرحمه الله � -أنكر وجود �أي عذاب ق ــبل ح ــ�ساب ي ــوم الق ــيامة  ،لكن
�أ�صحاب امل�صالح ُيررون لل�شيخ �أقو ً
اال وال ُيررون �أخرى  ،وقد ذكر ف�ضيلته ذلك و ُن�شر
مبجلة حواء �إب ــان ح ــياته بالعدد  132بتاريخ  1982/2/13ال�صفحة رقم  ، 31وذكره
�أي�ض ًا يف ُكتي ــب با�سم ال ــدار الآخ ــرة �إ�ص ــدار �أخب ــار ال ــيوم  ،لكن ُقل يف ذيوع الباطل
ما ت�شاء  ،لذلك �س ـ�أذكر �أدلــة ع ــدم وجود ذلك العــذاب الوهــمي واخلــرايف من قول الله
تعاىل بالقر�آن فيما يلي :
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نا ُي�ؤَ ِ ّخ ُر ُهم ِل َيوم َت َ
لظ ِل ُمونَ �إِ َّ َ
ب �ٱل َّل َه َغ ِف ًل َع َّما َيع َم ُل �ٱ َّ
يقول تعاىل َ ﴿ :و َل َت َ�س َ َّ
�ص
�شخ ُ
ِف ِيه �ٱلأَب� َص�ٱ ُر ﴾ ( �إبراهيم . ) ٤٢:فهذه هي الآية العُمدة والتي �ألقمها يف فم كل من يقول
ب�أن هناك عذابًا قبل يوم القيامة  ،لأنه البد و�أن يكون ُمك ِّذبا بهذه الآية �أو ًال  ،ومت�أو ًال
بالباطل مبا يزعمه من عذاب بالقرب ثاني ًا  ،فهل يت�أخر احل�ساب وامل�صري �إىل يوم القيامة
� ،أم يتعجل لينفذ يوم املمات كما يزعمون ..؟؟!! ..ال بد للم�سلم �أن يحدد موقفه �إما �أنه مع
ي�سر الله
الآية �أو مع الرتاث  ،وعينك على نف�سك ب�صرية مهما �أبديت من املعاذير  ،فقد َّ
القر�آن ومل يجعله �صعب ًا �أو غري مفهوم .
وت َو�إِ َّ َ
دخ َل
﴿ ُك ُّل َنف�س َذ�آ ِئ َق ُة �ٱملَ ِ
حز َح ع َِن �ٱل َّن ِار َو�أُ ِ
نا ُت َو َّفونَ ُ�أ ُجو َر ُكم َيو َم �ٱل ِق َي�ٱ َم ِ ۖة َف َمن ُز ِ
جل َّن َة َف َقد َفا َز َو َما �ٱ َ
�ٱ َ
ور ﴾ ( �آل عمران . )١٨٥ :فكلمة ( و�إمنا )
حل َي�ٱ ُة �ٱل ُدّن َي�آ ِ�إ َّل َم َت�ٱعُ �ٱل ُغ ُر ِ
تعني ت�أكيد �أن اجلزاء ال يكون �إال يوم القيامة .

ـيه �إِ َل ــى �ٱل َّل ِ ۖه ُثـ ـ َّم ُت َو َّفى ُك ُّل َنف�س َّما َك َ�س َبت َو ُهم َل
رج ُع ــونَ ِف ـ ِ
﴿ َو�ٱ َّت ُقــو ْا َي ــوما تـ ـ ُ َ
يُظ َل ُمونَ ﴾ ( البقرة )٢٨١ :فالتقوى هدفها يوم القيامة ولي�س يوم ًا قبله  ،لأن احل�ساب
يكون يوم القيامة .
با َكا ُنو ْا َيع َملُونَ َ ٢٤يو َم ِئذ ي َُو ِ ّف ِيه ُم
﴿ َيو َم َت�ش َه ُد َع َل ِيهم �أَ ِ
ل�س َن ُتهُم َو�أَيدِ ِيهم َو�أَ ُ
رجلُهُم ِ َ
حل َّق َو َيع َل ُمونَ �أَ َّن �ٱل َّل َه ُه َو �ٱ َ
�ٱل َّل ُه دِي َن ُه ُم �ٱ َ
حل ُّق �ٱملُ ِب ُ
( النور)٢٥ - ٢٤:
ني ﴾
﴿ َويل َيو َم ِئذ ِ ّلل ُم َك ِ ّذ ِب َ
ني ﴾ ( املر�سالت ) 15 :؛ �أي ( يومئذ ) فقط  ،يعني يوم القيامة
علما ب�أن الآية الأخرية من �سورة املر�سالت تكررت  10مرات بذات ال�سورة  ،وب�إجمايل
�إحدى ع�شرة مرة بالقر�آن .
يو ْا �أَع َم َلهُم َ ٦ف َمن َيع َمل ِمث َقا َل َذ َّر ٍة َخريا َي َر ُه ٧
ا�س �أَ�ش َتاتا ِ ّل ُ َ
﴿ َيو َم ِئذ َي�ص ُد ُر �ٱل َّن ُ
َو َمن َيع َمل ِمث َقا َل َذ َّرة َ�ش ّرا َي َر ُه ﴾ (الزلزلة . ) ٨ - ٦:فر�ؤية الأعمال واجلــزاء يكـونان يوم
القيامة  ،ويومها فقط  ،فلي�س هنـاك عر�ض ملقعد الإن�سان من جنة �أو نار حني ميوت ،
لكن ذلك يتم يوم القيامة .
ل�س َم�آ ُء ُك ِ�ش َطت َ ١١و ِ�إ َذا �ٱ َ
جل ِحي ُم ُ�س ِ ّع َرت َ ١٢و ِ�إ َذا
﴿ َو ِ�إ َذا �ٱ ُّ
ل�ص ُح ُف ُن ِ�ش َرت َ ١٠و ِ�إ َذا �ٱ َّ
�ٱ َ
جل َّن ُة �أُز ِل َفت َ ١٣ع ِل َمت َنف�س َّم�آ �أَ َ
ح�ض َرت ﴾ ( التكوير . )١٤ - ١٠ :فالعلم يكون يوم القيامة
ولي�س يوم املمات .
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ثت َ ٢و ِ�إ َذا �ٱل ِب َحا ُر ُف ِ ّج َرت َ ٣و ِ�إ َذا �ٱل ُقبُو ُر ب ِ َ
ل�س َم�آ ُء �ٱن َف َط َرت َ ١و�إِ َذا �ٱل َكو َِاك ُب �ٱن َت َ َ
ُعثت٤
﴿ �إِ َذا �ٱ َّ
َع ِل َمت َنف�س َمّا َق َّدمَت َو َ�أ َّخ َرت ﴾ (االنفطار . ) ٥ - ١ :يعني  -مرة �أخرى � -أن العلم مبا مت من
ح�سنات و�سيئات يكون يوم القيامة ولي�س عند املوت كما يزعم �أباطرة الدعوة بال فقه .
�صل َ ١٤ويل َيو َم ِئذ
�صل َ ١٣و َم�آ َ�أدر�ٱ َك َما َيو ُم �ٱل َف ِ
وم �ٱل َف ِ
وم �أُ ِ ّج َلت ِ ١٢ل َي ِ
﴿ ِ ألَ ِ ّي َي ٍ
جر ِم َ
ني � ١٥أَ َل ُنه ِل ِك �ٱلأَ َّو ِل َ
ِ ّلل ُم َك ِ ّذ ِب َ
ني َ ١٨ويل
ني ُ ١٦ث َّم ُنت ِب ُع ُه ُم �ٱل ِأخ ِرينَ َ ١٧ك َذ ِل َك َنف َع ُل ِب�ٱملُ ِ

َيو َم ِئذ ِ ّلل ُم َك ِ ّذ ِب َ
ني ﴾ ( املر�سالت . )١٩ - ١٢ :فكل من قال ب�أن النا�س �س ُتعذب بالقرب فهو ُمك ِّذب
ب�آيات الله ب�أن الأجل املحا�سبي �إمنا يكون ليوم القيامة  ،والإهالك الوارد بالآية يعني
املوت  ،ثم بعده يكون الويل للمكذبني يوم القيامة .

ني � ٢٤أَ َل َن َع ِل �ٱلأَ َ
﴿ َويل َيو َم ِئذ ِ ّلل ُم َك ِ ّذ ِب َ
موتا َ ٢٦و َج َعل َنا ِفيهَا
ر�ض ِك َفا ًتا � ٢٥أَح َي�آء َو�أَ َ
َرو َ�ٱ ِ�س َي َ�ش ِم�ٱخ َ�ٱت َو َ�أ�س َقي َن�ٱ ُكم َّم�آء ُف َراتا َ ٢٧ويل َيو َم ِئذ ِ ّلل ُم َك ِ ّذ ِب َ
(املر�سالت)٢٨ - ٢٥ :
ني ﴾
فالأر�ض كفاتٌ للأحياء والأموات على ال�سواء  ،لكن العذاب �أو النعيم يكونا (يومئذ)
�أي يوم القيامة  ،ولي�س يوم ًا قبله .
عجلُونَ ﴾
﴿ َيو َم ُه ــم َعـ ـ ـ ـ َلى �ٱل َّن ِار يُف َت ُنونَ ُ ١٣ذو ُقو ْا ِفت َن َت ُكم هَ ـ َذا �ٱ َّلذِ ي ُكن ُتم ِب ِه َت�س َت ِ
( الذاريات)١٤ - ١٢ :

�أكان الكفار ي�ستعجلون ع ــذاب يوم القيامة وهم ال يدرون �شيئ ًا عن عذاب القـ ــرب
..؟؟!!� ..أم �أن ــهم ك ــانوا يعلم ــون بــه و�ص ــادقوا ع ــليه  ،بينــما كذبوا بعذاب الآخرة
..؟؟!!� ..أين عقل العقالء ..؟؟!!..
﴿ �إِ َّن َك َم ِ ّيت َو ِ�إ َّنهُم َّم ِ ّي ُتونَ ُ ٣٠ث َّم ِ�إ َّن ُكم َيو َم �ٱل ِق َي�ٱ َم ِة ِعن َد َر ِ ّب ُكم َتخ َت ِ�ص ُمونَ ﴾
( الزمـر) ٣١ - ٣٠ :

﴿ �ٱل َّل ُه َيح ُك ُم َبي َن ُكم َيو َم �ٱل ِق َي َم ِة ِفي َما ُكن ُتم ِف ِيه َتخ َت ِل ُفونَ ﴾ ( احلج . ) ٦٩ :فاحلكم بني
النا�س فيما فيه يخت�صمون يكون يوم القيامة .
﴿ َف�ٱل َيو َم َل َي ِل ُك َب ُ
اب �ٱل َّن ِار
ع�ض ُكم ِل َبع�ض َّنفعا َو َل َ�ض ّرا َو َن ُقو ُل ِل َّلذِ ينَ َظ َل ُمو ْا ُذو ُقو ْا َع َذ َ
�ٱ َّل ِتي ُكن ُتم ِبهَا ُت َك ِ ّذ ُبونَ ﴾ ( �سب�أ . )٤٢ :فكلمة ( فاليوم ) تعني يوم القيامة فقط  ،وتذوق
النار يكون يومها  ،ملن خ َّفت موازينه .
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﴿ َف�ٱلـ َيو َم َل ُتظ َل ُم َنف�س َ�شيا َو َل ُتـ ـ َزونَ �إِ َّل َمـ ــا ُكن ُت ــم َتع َملُ ــونَ ﴾ ( ي�س ) ٥٤ :فكلمة
( فاليوم ) تعني يوم القيامة واجلزاء ال يكون �إال يومها .
﴿ �إِ َّن�آ �أَن َذر َن�ٱ ُكم َع َذابا َق ِريبا َيو َم َي ُ
نظ ُر �ٱملَر ُء َما َق َّد َمت َيدَا ُه َو َي ُقو ُل �ٱل َكا ِف ُر َي�ٱ َلي َت ِني ُكنتُ
ُت َر َبا ﴾ ( النب�أ . )٤٠:فالعذاب القريب الذي مت �إنذار النا�س به هو عذاب يوم القيامة  ،ولي�س
يوم املمات وا�شتياق الكافر ليكون ترابًا يدل على عدم وجود �أحداث عذاب بالرتاب .
حملُو ْا �أَو َزا َر ُهم َك ِام َلة َيو َم �ٱل ِق َي َم ِة َو ِمن �أَو َز ِار �ٱ َّلذِ ينَ ي ُِ�ض ّلُو َنهُم ِب َغ ِري ِع ٍلم �أَ َل َ�س�آ َء َما
﴿ ِل َي ِ
َي ِز ُرونَ ﴾ ( النحل . ) ٢٥ :يعني �أن احل�ساب ال يُغلق باملوت  ،بل ال تزال �أوزار وح�سنات
ت�صل للموتى وفق �أعمالهم  ،واحلديث ال�شـريف يقرر �أنه ينقطع عمل ابن �آدم من الدنيا
�إال من ثالث ( �صدقة جارية � ،أو علم ينتفع به � ،أو ولد �صالح يدعو له) .
ون َ�س َل ٌم َع َلي ُك ُم �ٱ ُ
دخلُو ْا �ٱ َ
جل َّن َة ِبَا ُكن ُتم َتع َملُ َ
ني َي ُق ــولُ َ
﴿ �ٱ َّل ِذي َـن َت َتـ ـ َو َّف�ٱ ُه ُم �ٱملَ َ ٱل ِئ َك ُة َط ِ ّي ِب َ
ون ﴾
( النحل) ٣٢ :

يعني من الوفاة �إىل اجلنة مبا�شرة وذلك النعدام الزمن بالقرب  ،وال يعني عذاب القرب
كما يظنون .
﴿ َف�أَ َّما َمن �أُو ِت َي ِك َت�ٱ َب ُه ِب َي ِمي ِن ِه َف َي ُقو ُل هَ �آ ُ�ؤ ُم �ٱق َرءُو ْا ِك َت�ٱ ِب َيه �ِ ١٩إ ِ ّن َظ َننتُ َ�أ ِ ّن ُم َ ٱل ٍق
ِح َ�سا ِب َيه َ ٢٠ف ُه َو ِف ِع َ
( احلاقة) ٢٢ - ١٩:
ا�ض َية ِ ٢١ف َج َّن ٍة عَا ِل َية ﴾
ي�شة َّر ِ
﴿ َو�أَ َّما َمن �أُو ِت َي ِك َت�ٱ َب ُه ِب ِ�ش َما ِل ِه َف َي ُقو ُل َي�ٱ َلي َت ِني َل �أُوتَ ِك َت�ٱ ِب َيه َ ٢٥و َل �أَ ِدر َما ِح َ�سا ِب َيه
(احلاقة)٢٧ - ٢٥ :
ا�ض َي َة ﴾.
َ ٢٦ي�ٱ َلي َتهَا َكا َن ِت �ٱل َق ِ
تعــني الآيــات ال�سابقة ب�أن من �أوتي كتابــه بيميــنه مل يلق �أي نعيم بالقرب  ،و�إال ما
قــال � ﴿ :أُو ِت َي ِك َت�ٱ َب ُه ِب ِ�ش َما ِل ِه﴾  ،ومن �أخذ كتابه ب�شماله مل يدر موقــفه من احل�ساب �إال
ي ــوم القيــامة  ،و�إال مــا ق ــال َ ﴿ :و َل �أَ ِدر َما ِح َ�سا ِب َيه ﴾  ،مبا يدل على عدم معرفته حل�سابه
ومقعده �إال بعد �أن ت�سلم كتابه  ،ومبا يعني �أنه مل يتعذب يف قربه .
﴿ َي ــو َم تـ ـَ�أ ِتي ُك ـ ُّل َنف�س ُ َ
ف�س ـ ـهَا َو ُت َو َّفــى ُك ُّل َنف�س َمّا ع َِم َلت َو ُهم َل يُظ َلم َ
ُون ﴾
ت�ٱ ِد ُل عَن َّن ِ
( النحل . )١١١ :ففــيم اجلــدال طــاملا ت ــم الع ــذاب بالقرب و�سي�ستكمل بعذاب جهنم ..؟؟!! ..هل
اجلدال وامليزان وال�صراط وتكلم الأيدي والأرجل وغري ذلك متثيلية ..؟؟!!..
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وت ِب�ٱ َ
ور َذ ِل َك َيو ُم
﴿ َو َج�آ َءت َ�سك َر ُة �ٱملَ ِ
تي ُد َ ١٩و ُن ِف َخ ِف �ٱ ُّ
حل ِ ّۖق َذ ِل َك َما ُكنتَ ِمن ُه َ ِ
ل�ص ِ
( ق)٢٠ - ١٩ :
لو ِعيدِ ﴾
�ٱ َ
�أي من �سكرات املوت �إىل القيامة مبا�شرة  ،ومن الوا�ضح ب�أن الوعيد لي�س �ساعة
املوت لكنه يوم القيامة .
ويقول تعاىل �ِ ﴿ :إ َّن �ٱلأَب َرا َر َل ِفي َن ِعيم َ ١٣و ِ�إ َّن �ٱل ُف َّجا َر َل ِفي َج ِحيم َ ١٤ي�ص َلو َنهَا َيو َم
( االنفطار) 15 - ١٣ :
ّين ﴾
�ٱ ِلد ِ
وهذا يعني �أن النعيم للأبرار واجلحيم للفجار يكونان يوم الدين .
ويقول تعاىل َ ﴿ :ف�ٱع ُبدُو ْا َما ِ�شئ ُتم ِ ّمن دُو ِن ِه ُقل �إِ َّن �ٱ َ
خل�ٱ ِ�س ِرينَ �ٱ َّلذِ ينَ َخ ِ�س ُرو ْا �أَن ُف َ�سهُم
َو�أَه ِل ِيهم َيو َم �ٱل ِق َي َم ِة َ�أ َل َذ ِل َك ُه َو �ٱ ُ
خل�س َر ُ
ان �ٱملُ ِب ُ
( الزمر) 15 :
ني ﴾
يعني �أن اخل�سران للنف�س والأهل يكون يوم القيامة ولي�س يوم ًا قبله .
ويقول تعاىل �ِ ﴿ :إ َّن ِ�إ َلي َن�آ ِ�إ َيا َبهُم ُ ٢٥ث َّم ِ�إ َّن َع َلي َنا ِح َ�سا َبهُم ﴾

( الغا�شية) 26 - ٢٥ :

يعني �أن املوت تعقبه فرتة ( ثم ) يتم ح�ساب من الله .
�أما قول الكافرين حني البعث َ ﴿ :قالُو ْا َي�ٱ َوي َل َنا َمن َب َع َث َنا ِمن َّمر َقدِ َنا هَ َذا َما َو َع َد �ٱل َّرح َم ُن
( ي�س) 52 :
ر�سلُونَ ﴾
َو َ�صد ََق �ٱملُ َ
فهو �أمر ينفي وجود عذاب القرب املزعوم وال يثبته  ،لأنهم كانوا بحالة رقاد  ،والرقود
ما هو �إال ُ�سبات ال �شعور فيه � ،أما قولهم (يا ويلنا) فلأنهم كانوا ُمكذبني بالبعث  ،وفوجئوا
بالبعث حقيقة واقعة  ،لذلك فقد علموا �سوء م�صريهم من ر�سلهم �أومن الدعاة املخل�صني
فقالوا مقولتهم (يا ويلنا) .
و�أما ما يحتجون به من عذاب موهوم بالقرب عن �آية �آل فرعون فهي تخ�ص �آل فرعون
خم�ص�صا لآل فرعون � ،أو
فقط  ،ولي�ست بالقبـر الأر�ضي  ،وتراهم ي�سحبون علينا عذابًا
ً
دخلُو ْا َنارا َف َلم
غر ُقو ْا َف�أُ ِ
لآل نوح يف حجتهم بالآية الواردة عنهم �أي�ض ًا َّ ّ ِ ﴿ :
ما َخ ِطي ِئ�ٱ ِت ِهم �أُ ِ
(نوح) 25 :
ن�صارا ﴾
ُون �ٱل َّل ِه �أَ َ
َي ِجدُو ْا َلهُم ِ ّمن د ِ
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ثم يف�صلون م�صرينا يف الآخرة  ،فقد كان من املنطق طاملا جعلوا م�صري امل�سلم
�ضميمة مل�صري الكافر بالقرب  ،فكان عليهم �أال يف�صلوا ذلك امل�صري يوم القيامة  ،ومن
�أنب�أهم بذلك الف�صل ..؟؟!!..
واتخاذهم من الآية الكرمية التالية منهج ًا لإثبات موهوم لعذاب القرب وهي قوله
دخلُو ْا َءا َل ِفر َعونَ َ�أ َ�ش َّد
ل�سا َع ُة َ�أ ِ
تعاىل � ﴿ :ٱل َّنا ُر يُع َر ُ�ضونَ َع َليهَا ُغدُوّ ا َوع َِ�ش ّيا َو َيو َم َت ُقو ُم �ٱ َّ
( غافر) ٤٦ :
اب ﴾
�ٱل َع َذ ِ
فما �أراهم �إال ب�أنهم يلوون عنق الآيات لي�صلوا �إىل ت�أييد موهوم لأفكارهم من كتاب
ب�س ّنة مزيفة  ،فكل من �سيعذب �سيعر�ض على
الله عن عذاب بالقرب مت تركيبه ب�أدمغتهم ُ
الله ويع ــر�ض على جهنم  ،وذلك من قوله تعاىل َ ﴿ :و َع َر ْ�ض َنا َج َه َّن َم َي ْو َم ِئ ٍذ ِّل ْل َكا ِف ِرينَ
َع ْر�ض ًا ﴾ ( الكهف ، )100فكل الكافرين �ستعر�ض عليهم النار مبا يف ذلك �آل فرعون .
وبالن�سبة للعر�ض على الله فيقول تعاىل َ ﴿ :وع ُِر ُ�ضوا َع َلى َرب َِّك َ�ص ّف ًا َّل َق ْد ِج ْئ ُت ُمو َنا َك َما
َخ َل ْق َنا ُك ْم �أَ َّو َل َم َّر ٍة َب ْل َز َع ْم ُت ْم �أَ َّلن َّ ْ
( الكهف)48
ن َع َل َل ُكم َّم ْو ِعد ًا ﴾
�إن النار التي كان �آل فرعون يعر�ضون عليها هي �آيات العذاب اخلم�سة (الطوفان ،
واجلراد  ،والقمل  ،وال�ضفادع  ،والدم )  ،كانوا يعذبون بها غدو ًا وع�شي ًا  ،ثم ك�شف عنهم
الله ذلك العذاب  ،فلما نكثوا �أغرقهم الله انتقام ًا منه لهم ليموتوا بكفرهم .
ولتبيان ذلك البد من الرجوع للآية رقم َ ﴿ 45ف َو َقا ُه ال َّل ُه َ�س ِّي َئ ِات َما َم َك ُروا و ََح َ
اق ِب� ِآل
اب  ﴾ 45لأن الله وقى مو�سى وحاق ب�آل فرعون �سوء العذاب  ،وكان ذلك
ِف ْر َعو َْن ُ�سو ُء الْ َع َذ ِ
بالدنيا  ،فال ميكن �أن يكون املعنى ب�أنه وقى مو�سى عذاب القرب  ،وع ّذب �آل فرعون بالقرب .
هذا ف�ض ًال �أنه عر�ض خا�ص لآل فرعون ولكل كافر ؛ فال ين�سحب م�صري �أكفر خلق الله
على امل�سلمني �إال �إن كان من يقول بذلك به خرق عقلي يقول تعاىل :
الطو َفانَ َو ْ َ
ال َرا َد َوالْ ُق َّم َل َو َّ
﴿ َف�أَ ْر َ�س ْل َنا َع َل ْي ِه ُم ُّ
ا�س َت ْك َبُو ْا
ال�ض َفادِعَ َوال َّد َم �آ َي ٍ
ات ُّم َف َّ�ص َال ٍت َف ْ
با ع َِه َد
و�سى ادْعُ َل َنا َر َّب َك ِ َ
َو َكا ُنو ْا َق ْوم ًا ُّ ْ
م ِر ِمنيََ -133-و َلَّا َو َق َع َع َل ْي ِه ُم ال ِّر ْج ُز َقالُو ْا َيا ُم َ
ِعند ََك َل ِئن َك َ�ش ْفتَ َع َّنا ال ِّر ْج َز َل ُن�ؤْ ِم َ َّ
ن َل َك َو َل ُ ْ
ن ِ�س َلنَّ َم َع َك َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئي َلَ -134-ف َل َّما َك َ�ش ْف َنا
َع ْن ُه ُم ال ِّر ْج َز �إِ َل �أَ َج ٍل ُهم َبا ِل ُغو ُه �إِ َذا ُه ْم َين ُك ُثونَ َ -135-فان َت َق ْم َنا ِم ْن ُه ْم َف َ�أ ْغ َر ْق َن ُ
اه ْم ِف الْ َي ِّم
ِب�أَ َّن ُه ْم َك َّذبُو ْا ِب�آ َيا ِت َنا َو َكا ُنو ْا َع ْنهَا َغا ِف ِل َ
( الأعراف) ١٣٦ - ١٣٣ :
ني ﴾ 136
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فالرجز هو العذاب وهو املتمثل يف تلك العنا�صر اخلم�س وكانت بحياتهم وكانت
ت�أتيهم غدو ًا وع�شي ًا .
وهناك معنى �آخر عن فرق العر�ض  ...مبا يعني �أن ُتعر�ض �أو يُعر�ض عليك  ،فالنار
يُعر�ضون عليها � ،أي تراهم النار وال يروها  ،وذلك مثل وعر�ضوا على ربك �صف ًا � ،أي
يراهم الله وال يروه .
لكن �أنظر �إىل املعنى املقابل يف قوله تعاىل َ ﴿ :و َع َر ْ�ض َنا َج َه َّن َم َي ْو َم ِئ ٍذ ِّل ْل َكا ِف ِر َ
ين َع ْر�ض ًا ﴾
�أي يروها هم  ،وهذا هو العذاب ويكون يوم القيامة � ،أم تراهم يح�سبون (يُعر�ضون عليها
مثل  ...وعر�ضنا جهنم يومئذ للكافرين )  ...فالأوىل تعني �أن النار هي التي تراهم وهذا
يكون باحلياة مبجرد �أن يلعنهم الله �أو يغ�ضب عليهم � ...أما الثانية فتكون عر�ض النار على
الكافرين وهذا يوم القيامة فقط .
لكن ماذا �أقول يف خلط املف�سرين الذين ال يعلمون ميينهم من �شمالهم  .وهذه الآية من
الآيات ظنية الداللة لأنها من �آيات الغيب فال ميكن اخلروج منها بحكم قطعي  .ومن بني ف�ساد
هذا الدليل الوهمي الذي يتحدث عن �آل فرعون �أن هناك قاعدة هامة  ،وهي �أنه �إذا ما
كانت هناك �آية حتتاج لت�أويل لت�صل بها للمعنى  ،بينما هناك �آية �أخرى ال حتتاج لت�أويل ،
لأنها تو�صلك �صراحة للمعنى ف�إننا ن�أخذ بالآية الثانية التي ال حتتاج �إىل ت�أويل وهي يف
مو�ضوعنا هذا �إذا ما قارنا �آية �آل فرعون بقوله تعاىل :
ون �إِ َّ َ
ب ال ّل َه َغا ِف ًال َع َّما َي ْع َم ُل َّ
﴿ َو َال َ ْ
الظالِ ُ َ
ت َ�س َ َّ
�ص ِفي ِه الأَ ْب َ�صا ُر ﴾
نا ُي�ؤَ ِّخ ُر ُه ْم ِل َيو ٍْم َت ْ�ش َخ ُ

( �إبراهيم)42

فالآية الأخرية ت�ؤكد ت�أخر العذاب ليوم القيامة فهل نقول ب�أن �آل فرعون لديهم عذاب
بالقرب نحن ن�ستنتجه بعقولنا كي ن�صل �إىل ما مت د�سه فيها .
�إذ لي�س بالقرب غدو وال ع�شي  ،والحظ ب�أن النار هي التي تعر�ض عليهم وال يُعر�ضون
هم على النار مبا ي�ؤكد �أنها الآيات اخلم�س التي تعذبوا بها يف دنياهم � ،إذا فهو عذاب قرب
موهوم وم�ستنتج من �أدمغة �أخ�ضعت القر�آن للأقوال والروايات .
لذلك ف�إنه من الفقه � ،إن كانت لديك �آية ال تقبل الت�أويل و�آية �أخرى تقبل الت�أويل بذات الأمر
فما عليك �إال �أن ت�أخذ املعنى من الآية التي ال تقبل الت�أويل  ،هذا �إن كان هناك فقيه يعي .
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وكان على الدعاة �أن يعلموا ب�أن الآيات التي يلوون معانيها ويحتجون بها بالباطل
ويتوهمونها عذاب قرب  ،ف�إنهم بذلك يكونون قد �أن�شئوا ت�ضارب ًا داخل �آيات القر�آن بذلك
الفقه الأعرج � ،إذ �إنها تكون مت�ضاربة مع الآيات التي تذكر �أن الله ي�ؤخر ح�ساب الظاملني
ليوم القيامة  ،و�أنه ي�ؤجل كل النفو�س ليوم الف�صل .
ُترىَ �أمل يفكر ه�ؤالء القوم فيمن زرعنا له ال ُكلى من رجل �سبق وفاته  ،ونقلنا قلب
ذات امليت لرجل �آخر  ،والعني لرجل ثالث � ،أتتعذب تلك الأع�ضاء وهي يف ج�سد رجال �أو
ن�ساء �أُ َخ ْر � ،أم ُترى ما يكون حالها ..؟؟!!� ..أم �ستتعذب لكن الذي �سي�شعر هو باقي جثة
�صاحبها  .. !!..قادر على كل �شيء  ،من �أجل خاطر فقه �أبناء عذاب القرب . !!..
كما �أن جثة فرعون جتوب البلدان ي�شاهدها القا�صي والداين  ،فبذلك يكون العذاب
املادي قد حتطمت نظريته وفعاليته املزعومة من اختالف الأ�ضلع يف القرب وخالفه  ،وما
يُزوِّ رونه على ر�سول الله من �أمر ( اجلريدة ) التي ُتخفف العذاب عن اجلثث � ،أما ما
يتلونون به ب�أن العذاب على النف�س فهو �أي�ض ًا مت�صادم مع احلقيقة القر�آنية  ،وما �أراهم
�إال �أنهم منق�سمون على �أنف�سهم ب�ش�أن العذاب �أهو مادي �أو معنوي � ،أهو على اجل�سد �أم
على النف�س � ،أهو يوم القيامة �أم يوم املمات ..؟؟!! ..لكنهم م�ص ّرون على �إ�ضاللنا بوجود
عذاب قرب موهوم مت تركيبه ب�أدمغة اجلميع بال وعي .
عدم �سماع املوتى لأ�صواتنا :

واملوتى ال ي�سمعون بداللة ن�صو�ص �صريحة بكتاب الله بالآيتني �أرقام  22( :فاطر
و 52الروم )  ،فمن يريد تكذيب القر�آن فليفعل  ،وليعتقد ما �شاء له �إبلي�س �أن يعتقد ،
فال�س َنة بريئــة منه .
لكن ال يتوهم ب�أن ما يفعله ُ�سنة ُّ
ُ�سم ُع َمن َي َ�ش�آ ُۖء َو َم�آ
حيث يقول تعاىل َ ﴿ :و َما َي�س َت ِوي �ٱلأَح َي�آ ُء َو َل �ٱلأَم َو�ٱتُ ِ�إ َّن �ٱل َّل َه ي ِ
ُور ﴾ .
�أَنتَ ِب ِ
ُ�سمع َّمن ِف �ٱل ُقب ِ
فال يقولن قائل ب�أن هذه الآية تعني موت القلوب  ،لأن امل�شبه به يكون �أقوى من امل�شبه
يعني �إن �سمع الأموات ف�سي�سمع ه�ؤالء املقبورون داخل �ضالالتهم من الأحياء  ،لذلك
ينتفي تخ�صي�ص معنى تلك الآية ملوتى القلوب .
ل�ص َّم �ٱل ُّد َع�آ َء �إِ َذا َو َّلو ْا
�سم ُع �ٱ ُّ
�سم ُع �ٱملَو َتى َو َل ُت ِ
ويقول �سبحانه تعاىل َ ﴿ :ف�إِ َّن َك َل ُت ِ
ُمد ِب ِرينَ ﴾ ( الروم  ) 52 :؛ فالنبي ال ميكنه �إ�سماع املوتى على الإطالق .
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عدم معرفة النبي للغيب :

والنبي ﷺ ال يعلم الغيب بن�ص الآيات  50( :الأنعام و 188الأعراف و 20يون�س
و 31هود و 5النمل و الأحقاف) � ،أما ما يحتجون به من �أن الله تعاىل قال ب�آية رقم 26
من �سورة اجلـن ب�أنه يُطلع بع�ض الر�سل على بع�ض الغيب  ،فنعـم  ،لكن ما �أطلعه عليه
من الغيب وارد بكتاب الله من قوله تعاىل :
ُظه ُر َع َلى َغي ِب ِه �أَ َحدًا ﴾  ،وق ــد تك ــرر ذلك املع ــنى بالق ــر�آن
يب َفـ ـ َـل ي ِ
﴿ َع�ٱ ِل ـ ـ ُم �ٱل َغ ِ
بالآي ــات � 44( :آل عمران و 49هود و 102يو�سف)  ،فال يجوز لكل خمتال �أن ي َُخ ّيل له
فيختال بالنبي ويظن �أنه على دين  ،بينما قد خرج منه دون �أن يدري .
فعذاب القرب من الغيب  ،والأحاديث املزعوم �صدورها عن النــبي واملخالفة للقرءان
ال ميكن �أن ت�صدر عنه  ،عالوة على ف�ساد �سندها وهو ما بيناه بكتابنا ال�صـ ــادر بعنوان
( �أوهام عذاب القرب ) فيمكن الرجوع �إليه  ،لأن فقههم ي�ضرب القر�آن بع�ضه ببع�ض وهم
يُف�سدون ولكن ال ي�شعرون .
حدثنا عبد الله حدثني �أبي حدثنا يزيد �أخربنا حماد بن �سلمة عن علي بن زيد عن
يو�سف بن مهران عن ابن عبا�س قال:
« ملا مات عثمان بن مظعون قالت امر�أة :هنيئ ًا لك اجلنة عثمان بن مظعون  ،فنظر
ر�سول الله ﷺ �إليها نظر غ�ضبان ًا فقال  :وما يدريك ..؟؟!! ..قالت  :يا ر�سول الله فار�سك
و�صاحبك فقال ر�سول الله ﷺ :والله �إين ر�سول الله وما �أدري ما يُف َعل بي  ..!!..ف�أ�شفق
النا�س على عثمان  ،فلما ماتت زينب ابنة ر�سول الله ﷺ قال ر�سول الله ﷺ  :احلقي
ب�سلفنا ال�صالح ِ ّ
اخلري عثمان ابن مظعون  ،فبكت الن�ساء فجعل عمر ي�ضربهن ب�سوطه ،
ف�أخذ ر�سول الله ﷺ بيده وقال  :مه ًال يا عمر ثم قال � :إبكني  ،و�إياكن ونعيق ال�شيطان ،
ثم قال � :إنه مهما كان من العني والقلب فمن الله عز وجل  ،ومن الرحمة وما كان من اليد
والل�سان فمن ال�شيطان » .
وما يت�صورونه من وجود زمن بالقرب يكون فيه العذاب املوهوم �أو النعيم املظنون
فقد مت نفيه بن�صو�ص كتاب الله وميكن الرجوع �إليه �ص 59من كتابي (�أوهام عذاب
القرب) حتت بند (املوتى  -الزمن  -ال�شعور)  ،ويكفيك �أن تعلم �أن �سيدنا عُـزير الذي �أماته
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الله مائة عام ثم بعثه قال (لبثت يومًا �أو بع�ض يوم)  ،و�أهل الكهف الذين لبثوا نائمني
ثالثة مائة وت�سعة �سنة  ،قالوا مثل �سيدنا عُـزير ( :يومًا �أو بع�ض يوم) ُ ،ت َرى ملاذا قال
اجلميع �إجابة واحدة  ،وملاذا ذكر الله لنا ذلك ..؟؟!!..
ومــن عجيــب �أم ــر من يتزعمون فكرة عذاب القرب �أنهم يقر�أون قوله تعاىل عن �أبي
لهب �َ ﴿ :س َي�ص َلى َنارا َذاتَ َلهَب ﴾ ( امل�سد ) 3 :؛ فنحن نقر�أ اليوم كلمة ( �سي�صلى ) وكانوا
بالأم�س يقر�أون (�سي�صلى) ؛ �أي �أنه �أمر �سيحدث بامل�ستقبل .
ويقولون ب�أن الآية الكرمية التالية نزلت يف �أبي بكر ال�صديق ر�ضي الله عنه  ،ونحن
نقر�أ اليوم ونقول :
﴿ َو َ�سي َُج َّن ُبهَا �ٱلأَت َقى � ١٧ٱ َّلذِ ي ُي�ؤ ِتي َما َل ُه َي َت َز َّكى َ ١٨و َما ِ ألَ َحدٍ ِعن َد ُه ِمن ِ ّنع َمة ُت َزى ١٩
جه َر ِب ِّه �ٱلأَع َلىَ ٢٠و َل َ�س َ
وف َي َ
ر�ضى ﴾ ( الليل ، ) 21 - ١٧ :ف�أنت تقر�أ (�سيجنبها)
ِ�إ َّل �ٱب ِت َغ�آ َء َو ِ
وتقر�أ (ول�سوف) وهو ما يعني �أنه �أمر �سيحدث بامل�ستقبل مبا يعني �أن النعيم والعذاب
�سيكونان يوم القيامة  .وبتلك املنا�سبة فهم يت�أولون ثالث �أو �أربع �آيات  ،ويت�صورونها
حتكي عذاب القرب بينما ال يذكرون �آيات عن النعيم املزعوم بالقرب  ،لكنهم لن يعدموا
الو�سيلة فهم حني تتم مواجهتهم بذلك �سي�شريون �إىل �أقرب �آية بها نعيم ويقولون �إنها
نعيم القرب  ،لكني قبل �أن ُي َزوِّ روا �آيات جديدة ويتوهموها عن نعيم القرب � ،أ�ست�شهد
نف�سك عليك �أيها القارئ هل �سمعت �أحد الدعاة منذ �أن ولدتك �أمك �إىل تاريخ كتابة هذه
ال�سطور يتحدث عن �آية قرءانية واحدة على �أنها نعيم بالقرب ..؟؟!!..
�إن العقول الكليلة �إال من نقل الن�صو�ص بال عقل �إمنا هي عقول خرجت عن �سوية
فطرة الله التي فطر النا�س عليها  ،وما �أنزل الله القر�آن وال بعث الأنبياء ملن ال ميلكون
نا�صية التعقل  ،بل �أنزله وذم من ال يتدبره  ،وخاطب فيه العقول والألباب  ،ومل يخاطب
اللحى واجللباب  ،فالذين ي ِّ
ُه�شمون كل ما وهبهم الله من فطرة لأجل نقل �سخيف يت�صادم
وي�سون يت�أولون املعاين القر�آنية بال �ضوابط �إال من
مع كتاب الله  ،والذين يُ�صبحون ُ
تهافت نفو�سهم املري�ضة  ،كل ه�ؤالء �إمنا ي�سوقون النا�س �إىل دين �إبلي�س  ،وينقلونه
جي ًال بعد جيل .
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وبعد  :فتلك كانت ع ِّينة قوامها �أكرث من مائة �آية  ،وهي تكفي ملن يريد �أن يت�صدى
لفكر الأوهام والإ�شراك والتناق�ض  ،وعلى كل من يقول بعذاب القرب �أن يُربز لنا ُح َّجة
نحتج بها �أمام الله نخرج بها من تكذيب كل تلك الأدلة قطعية الثبوت وحا�سمة الداللة ،
التي ال تنه�ض �أمامها ُت َّرهات يقول قائلوها ب�أنها (حديث �صحيح ) ؛ فلم يكن ر�سول الله
ﷺ �إال نبي كان ُخلُ ُق ُه القر�أن ومل يخالفه �أبدًا  ...كذلك ال تنه�ض �أمامها ت�أويالت من فقهاء
ف�سرين لآيات معدودة (� 4 - 3آيات) من كتاب الله يلوون بها احلقائق  ،فهي ال ُ َ
ت ِّثل �إال
و ُم ّ
�أوهام نفو�س ت�أثرت بروايات ظنية الثبوت وظنية الداللة  ،وكان عليهم �أن يعلموا ب�أن
الن�ص القر�آين قطعي الداللة حاكم على الن�ص ظني الداللة  ،وحاكم على احلديث النبوي
وال بد �أن يحدد كل م�سلم موقفه من الآيات املبا�شرة والوا�ضحة من الكتاب .
و�أخريا �أُ�ص ِّرح ب�أنه يطيب يل �أن �أجد نف�سي ُمنكبًا للدفاع عن كتاب الله عن �أن �أ�ضارع
بال�س َنة القولية �آياته  ،و�أعجب لكم �أيها املدافعون عن كل ما ورد ب�صحيح البخاري بينما
ُّ
ال تعلمون حتى جمرد ا�سم ذلك الكتاب  ،ف�أنتم تت�صورون ب�أنه كتاب �أحاديث قولية لر�سول
الله  ،فهكذا مت ح�شو الأدمغة من دُعاة الغفلة  ،لكن �إن اطلعتم على احلقيقة لفزعتم  ،فهو
كتاب به �أقوال من�سوبة للنبي  ،ومرويات عن �أحواله مل يقل هو فيها �شيئ ًا  ،و�أحوال
متت يف �أيامه مل يكن م�شارك ًا فيها  ،فهكذا ا�سم الكتاب  ( :اجلامع املخت�صر ال�صحيح
و�سننه و�أيامه )  .وهو كتاب �صحيح يف جمموعه ،
امل�سند من حديث ر�سول الله ﷺ ُ
و�إن كان ال يخلو من العلل .
�أر�أيتم كم تت�ش َّيعون ملا ال تعلمون ..؟؟!! ..وكم تقولون ( هذا ما �ألفينا عليه �آباءنا)
ق�صرين
و�أنتم ال ت�شعرون .. ..؟؟!! ..لعلكم جميعًا � -إال النفر القليل � -أدركتم كم كنتم ُم ِّ
جتاه عقائد ُت�ص ُّرون عليها و�أنتم ال ُتب�صرون .. ..؟؟!! ..بل ت�ؤمنون يف َت َر ُّخ�ص وبال
متحي�ص بقرب به عذاب و�س�ؤال مزعوم  ،وقانا الله و�إياكم �سوء امل�صري  ،وتاب علينا
لنتوب  ،و�أدخلنا جميع ًا ج َّنة الر�ضوان  ،فهو الرحمن الرحيم .
وملن يريد املزيد فليطلع على كتابنا ( �أوهام عذاب القرب  -توزيع مركز الكتاب للن�شر
مبدينة ن�صر ) .
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جــرميــة الـنـا�ســخ واملـنـ�ســوخ
من �أ�سو�أ ما �أ�صاب الأمة ذلك العبث امل�سمى بالنا�سخ واملن�سوخ داخل القر�آن  ،فهو
عبث بكتاب الله  ،ويا ليتهم اتفقوا على ما هو النا�سخ �أو املن�سوخ الذي اعتربوه ِعلمًا ،
لل�س َذج من �أمة حممد ب�أنه �أمر
بل وا�شرتطوا لكل جمتهد �أن يعلم به  ،وك�أنهم ي�صورون ُّ
ملمو�س ومعلوم وحمدد  ،بينما ي�ستحيل �أن يجتمع �شيخان على ما هو النا�سخ � ،أو ما
هو املن�سوخ  ،لكنها طقو�س لإ�ضالل الأمة من �أنا�س مل يفهموا بع�ض �آيات كتاب الله ،
فابتدعوا لها ما �أ�سموه الن�سخ  ،ليقيموا التفا�سري التي ل ّفقوا ما مل يفهموه منها .
و�أنا �أحتدى �أي ثالثة فقهاء يف العامل الإ�سالمي �أن يتفقوا على ماهية الآيات املن�سوخة
حتى ال نعمل بها � ،أم ُترى �أن العبث ب�آيات كتاب الله وحموها �إما لذمة �آية �أخرى � ،أو
لذمة حديث قويل  ،هو الأمر ال�سائد يف فقه الفقهاء � ،إن غياب �سوية الإدراك هو ال�سائد
يف �أمر النا�سخ املزعوم واملن�سوخ املفرتى .
و�أ�ستعر�ض للقارئ الكرمي ً
بع�ضا من اختالفهم يف ق�ضايا النا�سخ واملن�سوخ عن
العلماء ال�سابقني وقد ّ
�سطرها ابن اجلوزي 1بكتابه نوا�سخ القر�آن وهى :
• •عند ابن حزم الأن�صاري  214ق�ضية .
• • وعند �أبي جعفر النحا�س  134ق�ضية .
• • وعند ابن �سالمة 213ق�ضية .
• • وعند مكي بن �أبي طالب  200ق�ضية .
• •وعند عبد القاهر البغدادي  66ق�ضية فقط .
• •وعند بن بركات  210ق�ضية .
• •وهى عند ابن اجلوزي  247ق�ضية يف � 62سورة .
فيا ترى هل ه�ؤالء قوم ن�سميهم علماء ..؟؟!! ..هل مثل هذا العبث بكتاب الله ن�سميه
علمًا ..؟؟!!� ..ألي�س منكم رجل ر�شيد ..؟؟!! ..هل ي�صل عدم فهم ه�ؤالء لكتاب الله �أن
يبتدعوا ما ي�سمى بالنا�سخ واملن�سوخ داخل القر�آن ..؟؟!! ..ثم ال يتفقوا عليها وي�سمونها
علمًا � ،أهو علم االختالف والعبث بكتاب الله ..؟؟!! ..وكيف يعلم املجتهد املزعوم �أحكام
�إبلي�س امل�سماة بالنا�سخ واملن�سوخ بالقر�آن وهي خمتلف فيها لهذا احلد املزري ..؟؟!!..
( )1املرجع نوا�سخ القر�آن للعالمة ابن اجلو زي �ص  515ال�صادر عن اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة .
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يجب علينا �أن نعلم ب�أن الن�سخ هو التكرار  ،فما بر�سالة مو�سى جتده بر�سالة حممد لأنهما
خرجتا من م�شكاة واحدة  ،فالله ين�سخ �آيات التوراة بالن�سبة للعقائد ويكررها يف ر�سالة
�سيدنا حممد  ،وما �أن�ساه للنا�س من �شرائع بر�سالة التوراة  ،فقد �أتى بخري منها يف القر�آن .
وهل يجوز �أن نقول بالنا�سخ واملن�سوخ مبعنى الإزالة واملحو داخل القر�آن بزعم فهم
قا�صر لقوله تعاىل :
ي ِّم ْنهَا َ�أ ْو ِم ْث ِلهَا �أَ َ ْل َت ْع َل ْم َ�أنَّ ال ّل َه َع َل َى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء
ن�س ْخ ِمنْ �آ َي ٍة َ�أ ْو ُن ِ
﴿ َما َن َ
ن�سهَا َن�أْ ِت ِب َخ ْ ٍ
( البقرة ) 106
َقدِ ي ٌر ﴾
ن�سى ﴾
فكيف ين�سى ر�سول الله ..؟؟!! ، ..بينما الله �سبحانه يقول له �َ ﴿ :س ُن ْق ِر�ؤُ َك َف َل َت َ
( الأعلى  ) 6؛ فهل رجع الله يف كالمه � ،أيكون قد قال له يف مكة ب�سورة الأعلى ب�أنه �سينزل
عليه القر�آن فال ين�ساه  ،ثم يعود يف املدينة ب�سورة البقرة فيقول له :
ن�سهَا ﴾ ..؟؟!! ..هذا ف�ض ًال عن قوله � -سبحانه  -ب�أنه ال يبدل
ن�س ْخ ِمنْ �آ َي ٍة َ�أ ْو ُن ِ
﴿ َما َن َ
القول لديه � ،أيكون هذا نهج الله �أم نهج ال�شياطني الذين ال يفهمون ويف�سرون القر�آن
بالقطعة لي�ضلوا النا�س بغري علم ..؟؟!!..
ويف ظل ما ذكرناه من اختالف واختالل فقه الزمن القدمي عن النا�سخ واملن�سوخ  ،هل
يعلم �أي عامل بالأمة ما الآيات املن�سوخة حتديد ًا حتى نتحا�شى العمل بها ..؟؟!!� ..أم �أننا
برعنا يف علم العبث بكتاب الله ..؟؟!!..
ي ِّم ْنهَا َ�أ ْو ِم ْث ِلهَا
ن�س ْخ ِمنْ �آ َي ٍة َ�أ ْو ُن ِ
�إن الن�سخ الوارد بقوله تعاىل َ ﴿ :ما َن َ
ن�سهَا َن ْ�أ ِت ِب َخ ْ ٍ
( البقرة ) 106
�أَ َ ْل َت ْع َل ْم �أَنَّ ال ّل َه َع َل َى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َقدِ ي ٌر ﴾ .
ما هو �إال ن�سخ لل�شرائع  ،مبا يعني ن�سخ بع�ض ًا من �شريعة التوراة التي �أن�ساها الله
للنا�س  ،ب�شريعة القر�آن مع ثبات العقيدة بكال الر�سالتني .
ويذكر ال�شافعي يف كتابه (الر�سالة) :

( �إن الله خلق اخللق ملا �سبق يف علمه مما �أراد �أن يخلقهم ال معقب حلكمه وهو �سريع
احل�ســاب  ،و�أنزل عــليهم الكتاب تبيان ًا لكل �شيء وهدى ورحمة وفر�ض فيه فرائ�ض
�أثبتها  ،و�أخرى ن�سخها رحمة بخلقه بالتخفيف عنهم والتو�سعة عليهم زيادة فيما ابتد�أهم
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به من نعمة  ،و�أثابهم على االنتهاء �إىل ما �أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه فعمتهم
رحمته فيما �أثبت ون�سخ فله احلمد على نعمه) .
�أر�أيتــم كيف اعتمد كتاب الأم املن�سوب لل�شافعي العبث بكتاب الله فيما قال به من ن�سخ
 ،فما يقول بالن�سخ بالقر�آن �إال عابث به  ،وكيف ا�ست�ساغ �أن يذكر ب�أن الله فر�ض فرائ�ض
ون�سخ بع�ض مما افرت�ضه على �سبيل الرحمة والتخفيف  ،فهل كان ظامل ًا للنا�س حني
فر�ض تلك الفري�ضة الأوىل املن�سوخة  ،بينما يقول الله عز وجل :
﴿ َما ُي َب َّد ُل الْ َق ْو ُل َلد ََّي َو َما �أَ َنا ِب َظ َّل ٍم ِّل ْل َع ِبيدِ ﴾ � ،أكان اللــه ظاملًا ..؟؟!! ..حا�شاه  ،بل
هي بنات �أفكار الفقهاء واملف�سرين  ،وهل قام بتبديل قوله فخفف الفرائ�ض ..؟؟!! ..وهل
كانت فرائ�ض على ال�سابقني وهي لي�ست فرائ�ض علينا ..؟؟!!..
وهناك م�صيبة �أخرى وهي ن�سخ ال�سنة للقرءان  ،و�إليكم بع�ض الأمثلة والق�صد منها
رفع ال�ستار عن من يقدمون احلديث على القر�آن  ,ويقولون �صراحة ب�أن ال�سنة قا�ضية
على القر�آن .
فهذا الإمام الفقيه عبدالله بن م�سلم بن قتيبة حمدِّث وفقيه (�أهل ال�سنة واجلماعة)
متويف �سنة  276هجرية  ,يقول ب�صراحة « :ال�سنة قا�ضية على الكتاب ولي�س الكتاب
بقا�ض على ال�سنة » ..!!..راجع �سنن الدارمي  ...ج� - 1ص. 145
وكذلك ابن قتيبة يف ت�أويل خمتلف احلديث � . .ص. 199
كما ذكر �صاحب كتاب مقاالت الإ�سالميني ج� - 2ص ، 251نقال عن الإمام الأ�شعري
وهو ( �إمام �أهل ال�سنة واجلماعة) يف الأ�صول قوله ّ � « :إن ال�سنة تن�سخ القر�آن وتق�ضي
عليه  ,و� ّأن القر�آن الين�سخ ال�سنة واليق�ضي عليها » .
وذكـ ــر ابــن عــبد الرب ب� ّأن الإمام الأوزاعي وهو من كبار ( �أهل ال�س ّنة واجلماعة) قال :
« � ّإن القر�آن �أحوج من ال�سنة  ,من ال�سنة �إىل القر�آن »  ..!!!..راجع كتاب جامع بيان العلم
ج� - 2ص. 234
وذكر املرحوم الدكتور /حممد �سيد طنطاوي �شيخ الأزهر ال�سابق بجريدة الأهرام
حتت عنوان هذا هو الإ�سالم العدد ال�صادر يوم  2010/1/9وذلك بال�صفحة رقم ... 24
( بينما يرى جمهور الفقهاءواملتكلمني �أن ن�سخ القر�آن بال�سنة جائز) .
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 ...فه�ؤالء هم فقهائكم وما يعتقدون  ...ه�ؤالء هم متخ�ص�صيكم  ...بينما ربكم يقول
لكم ﴿ � . .أَ ْب ِ�ص ْر ِب ِه َو�أَ ْ�س ِم ْع َما َلهُم مِّن دُو ِن ِه ِمن و ِ ٍّ
َل و ََل ي ُْ�ش ِر ُك ِف حُ ْك ِم ِه �أَ َحد ًا ﴾ ( الكهف) 26
لكنهم ال يكتفون بالإ�شراك  ...بل يقومون مبحو �آيات كتاب الله ال�سماوي لذمة قال
فالن وقال عالن من الأحاديث الظنية الثبوت وظنية الداللة  ...فهل هناك �أكفر من هذا
الفعل وذاك املعتقد ..؟؟!!..
�إن معنى الن�سخ الوارد بكتاب الله  ،هو ن�سخ �أحكام التوراة ب�أحكام القر�آن  ،لكن
�أئمتنا مل يفهموا كثريًا من �آيات كتاب الله  ،ويدفعنا فقهاء زماننا �أن نبجل اخلط�أ  ،بل
جتدهم كلما تع�سر عليهم فهم �آية وربطها ب�أخرى قالوا بالنا�سخ واملن�سوخ  ،حتى وقعوا
يف التناق�ض بتف�سرياتهم املغلوطة لكتاب الله .
ما نريد من الدعاة �إال �أن يفكروا قلي ًال وميتنعوا عن نغماتهم املعهودة ب�أنهم متخ�ص�صون
وب�أنهم يعلمون املقيد من املطلق  ،والعام من اخلا�ص  ،واجلن من العفريت  ،وعليهم
�أال يعبثوا بكتاب الله لذمة فقهاء الزمن القدمي الذين جهلوا الكثري لقلة وجود الأدوات
والإمكانات الالزمة للبحث .
�أمل يقر�أ ه�ؤالء قول ربنا تبارك وتعاىل  ﴿ :مَا ُي َب َّد ُل الْ َق ْو ُل َلدَيَّ َومَا �أَ َنا ِب َظ َّل ٍم ِّل ْل َع ِبي ِد ﴾ ( ق ) 29
فهل يقولها �آية حمكمة ثم يتنازل عن الآيات فيلغي بع�ضها لذمة بع�ض ..؟؟!!� ..أو
يلغي القر�آن لذمة مرويات ال�سنة.؟؟!! ..ما هذا العبث الفكري � ،أت�سمون مثل هذا التوجه
فك ًرا �أو علمًا.؟؟!!..
والغريب والعجيب �أن علماء النا�سخ واملن�سوخ و�ضعوا �ضوابط ومل ين ّفذوها فقالوا
من �شروطهم ثالثة �شروط :
• •�أن يكون الن�ص النا�سخ فى قوّ ة الن�ص املن�سوخ �أو �أقوى منه .
• •�أن يكون الن�ص ال ّنا�سخ مت�أخ ًرا عن الن�ص املن�سوخ و�أن نعلم ذلك بيقني .
• •�أن يتع ّذر اجلمع بني الن�صني .
بل جتدهم وقد قالوا �أجمل من ذلك فقالوا عن تعريف الن�سخ:
• •الن�سخ � :إبداء من الله ولي�س بداء عليه .
• •الن�سخ � :إظهار من الله ولي�س ظهور له .
• •الن�سخ  :ك�شف من الله ولي�س انك�شاف ًا له .
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فتدبّر  -رحمك الله  -جمال كلماتهم وقوّ ة نظمهم ملبادئ البدعة فى علومهم � ،ألي�سوا
ن�صا واردًا
بن�ص اجللد للزناة املح�صنني الوارد يف كتاب الله ً
ه�ؤالء هم الذين ا�سـتبدلوا ّ
يف �أحاديث ن�سبوها لر�سـول الله ..؟؟!! ..ووفق ما ذكرناه من مبادئهم ال�سابقة �أال تكون
ال�س َنة �أقوى من القر�آن يف احلكم لأنها ن�سخت �آياته ..؟؟!!� ..ألي�س هذا ب�ضـالل ..؟؟!!..
ُّ
ومن بني من تزعّموا منهج النا�سخ واملن�سوخ يف داخل دفتي القرء�آن ال�شيخ ال�شهري
قدميًا  /جالل الدين ال�سيوطى ولكن عار�ضه ال�شيخ ال�شهري حديث ًا  /حممد الغزايل حيث
ن�صه  ( :ونحن ن�ستغرب
ذكر يف كتابه « د�ستور الوحدة الثقافية للم�سلمني » �ص ، 50ما ّ
املف�سرين ولوعهم بذكر الن�سخ ح ّتى ليكاد يكون ذلك ً
مر�ضا عند ال�سيوطى غفر
من بع�ض ّ
ً
الله له  ،فقد حكم بن�سخ عدّة مئات من الآيات متعلقا ب�آراء ومرو ّيات تافهة ( . .انتهى) .
�إن الن�سخ من �شرائع اليهود  ،وهو لي�س مو�ضوعنا � ،أما القر�آن الكرمي فال يوجد به
نا�سخ وال من�سوخ  ،فكل �آياته مفرو�ضـة وكلها نا�سخة ملا قبلها من ال�شرائع ؛ و�إن �أول
القائلني بالن�سخ يف القر�آن هم الذين دخلوا الإ�سـالم وفى قلوبهم مر�ض  ،ثم جاء من
بعـدهم �أنا�س ممن ينقلون بال وعى  ،و�إذا كان هناك من برعوا يف و�ضع الأحاديث على
النبي  ،ف�إن هناك من ت�أبّطوا بالقر�آن �ش ًرا عن طريق لُعبة النا�سخ واملن�سوخ .
وقد ذاد املخل�صون عن كتاب الله فهناك مئات امل�ؤلفات التي تبعد وجود �شبهة من�سوخ
فى كتاب الله  ،ولقد �أ�صدر مفتي اجلمهورية ال�شيخ  /على جمعة كتاب ا�سمه ( الن�سخ
عند الأ�صوليني ) َذ َك َر فيه ( �ص ) 88ب�أنه ال يوجد ن�سخ بالقر�آن  ،ومع ذلك مازال الأزهر
ُي َد ِّر�س ذلك الأمر على �أنه علم الزم لعلم التف�سري والفقه  ،بل وي�شرتطون يف املجتهد �أن
يكون عامل ًا بهذا العلم َ
املفتى .
ومن �ضالل الرتاث املن�سوب زو ًرا وبهتان ًا للأئمة والذي يتم�سك به بع�ض فلتات ع�صرهم
من فقهاء هذا الزمان والذين ي�سميهم البع�ض باملتخ�ص�صني  ،ما ورد من علم النا�سخ واملن�سوخ
فقد افرتوا به على كتاب الله �إثمًا مبين ًا يدر�سونه لتالميذهم ويح�شون �أدمغتهم به .
يق�سمون النا�سخ واملن�سوخ �إىل �أق�سام .
وهم ِّ
النوع الأول  :ما تن�سخه بع�ض الآيات لبع�ضها الآخر  ،بالرغم من قوله تعاىل :
﴿ َما ُي َب َّد ُل الْ َق ْو ُل َلد ََّي َو َما �أَ َنا ِب َظ َّل ٍم ِّل ْل َع ِبيدِ ﴾
�إال �أن فقههم قال ب�أن الله يبدل ويتغري قوله داخل القر�آن .
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النـوع الثـاين  :وهو ن�سخ الله لبع�ض الآيـات وحموها من ذاكـرة ال�صحـابة (الإن�ساء) .
النوع الثالث  :وهو مو�ضوعنا وهو �إلغاء �سور ب�أكملها  ،حيث يزعمون بوجود
�سورتني �إ�سماهما ( احلفد  -الوالية ) و�أن الله رفعهما و�أن�ساهما ال�صحابة غري �أن بع�ضهم
ا�ستطاع �أن يتذكر بع�ض الآيات  ،وكان �أُبي بن كعب نا�صحً ا فكتب هاتني ال�سورتني ،
وعلى ذلك فكان م�صحفه مكو ًنا من � 116سورة  ،بينما م�صحف ابن م�سعود مكون ًا من
� 112سورة لأنه كان ال يعرتف ب�أن �سورتي الفلق والنا�س من القر�آن � ،أما عندنا نحن
فالقر�آن � 114سورة(. )1
بل مل تكتف م�صيبة الرتاث  -الذي يحتفظ به الأزهر على حاله  -عند هذا احلد  ،بل
قال �صاحب �إرواء الغليل باجلزء الثاين �صفحة � 170أن عمر ر�ضي الله عنه قنت ب�سورتي
�أُبي بن كعب (�أخرجه ابن �أبي �شيبة يف �صحيحه)  ،وروى البيهقي وغريه من طريق
�سعيد بن عبد الرحمن بن �أبزي عن �أبيه قال �( :صليت خلف عمر بن اخلطاب ر�ضي الله
ن�صو�صا مما انفرد به
عنه �صالة ال�صبح ف�سمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع  ...وذكر
ً
م�صحف �أُبي بن كعب) وقال الألباين :وهذا �إ�سناد �صحيح .
وبكتاب ( الأم ) الذي يقولون ب�أن م�ؤلفه هو الإمام ال�شافعي باجلزء ال�سابع �صفحــة
 ( : 148وكــان ابن �أبــي ليــلى  . . .ويــروي ذلك عن عمر بن اخلطاب �أنه قنت بهاتــني
الــ�سورتــني)  . . .ويف املغني البن قدامة باجلزء الأول �صفحة  785مثل ذلك .
ويف ( بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ) البن ر�شد باجلزء الأول �صفحة  ( :108وقال
عبد الله بن داوود  :من مل يقنت بال�سورتني فال ي َُ�صلى خلفه )  ،وهناك مراجع كثرية غري
هذا ذكرت ذلك الإ�سفاف .
النوع الرابع  :ومل يقت�صر الأمر عند هذا احلد بل قالوا يف �صحاحهم املزعوم
بفقدان �آيات من كتاب الله  ،منها �آية الرجم للزناة املح�صنني  ،حيث دخلت عنزة ف�أكلتها
من حتت �سرير عائ�شة  ،بينما كانت هي من�شغلة مبوت ر�سول الله ﷺ  ،وهذا ما رواه
�أحمد يف �صحيحه حديث رقم  1147 ، 25112كما رواه ابن ماجة يف �سننه حديث رقم
 1934وب�صحيح الألباين اجلزء الأول �صفحة  328حديث رقم  ، 1580وعلى ذلك فقد
قال الفــقهاء ب ـ�أن الرجم ن�سخت تالوته وبقي حكمه  ،ول�ست �أدري �ألي�س هذا هو عني
( )1راجع الإتقان لل�سيوطي اجلزء الأول �صفحة . 178
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التحريف ..؟؟!!� ..ألي�س هذا رجمًا للقرءان بالنق�ص ..؟؟!! ..فما ر�أيك بالقر�آن الذي �أكلته
العنزة بعد موت ر�سول الله فلم يكتبوه بامل�صحف ..؟؟!!..
ول�ست �أدري ما معنى وجود �آيات من�سوخة بطل العمل بها لكنها ال تزال تتلى لكن
للربكة والثواب فقط  ،لكن حكمها قد بطل و�أزيل  ،و�آيات �أخرى يزعمون بطالن قراءتها
ون�سخها لكن مع بقاء حكمها  ،و�آيات ثالثة يقولون بن�سخها ون�سخ تالوتها وحكمها ،
و�سورتني بكاملهما قد طالهما الن�سخ  ،ف�أي عبث بكتاب الله و�أي هراء بعد هذا ..؟؟!!..
�ألي�س هذا هو الباطل املمنهج ..؟؟!!..
و�إين �أرى �أن يُ�ستتاب �أ�صحاب منهج النا�سخ واملن�سوخ داخل القر�آن وخا�صة من
ال�س َنة للقــرءان  ،وذلـك تــوحيد ًا لل�صــف الإ�س ــالمى و�صيانة للقرءان
يزعمـون بن�ســخ ُّ
من عبث يودى بد�ستور الأمة بال �ضابط وال هدى وال كتاب منري .
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تعظيم الأ�شخا�ص وبخا�صة القدماء
من بني ما ابتلينا به من فقه الإ�شراك �آفة تعظيم الأ�شخا�ص وبالذات الأقدمني منهم ،
أ�شخا�صا بذواتهم ،
لذلك ال تكاد ت�سمع عن �أحد يفكر مو�ضوعيًا فكلهم دربوا على �أن ي�صدقوا �
ً
وهذا � ً
أي�ضا من الإ�شراك  ،و�سوف �أ�سوق للقارئ بع�ض ًا من فقه �أ�ساطني الفقهاء الذين ي�شار
�إليهم بالبنان  ،بينما لهم �أخطاء يندى لها جبني العقالء  ،وذلك فيما يلي :
ي�ؤ�سفني �أن فئة ال�سلفية تهتم جد ًا بفقه ابن تيمية  ،بل هم يعتربون ُك ُتبه املرجع
الأعظم لهم  ،وبهذه املنا�سبة �أنقل لكم من كتاب جمموعة الفتاوى البن تيمية باب ال�صالة ،
فقد ُ�سئل عن �أقوام ي�ؤخرون �صالة النهار �إىل الليل لأ�شغال لهم من زرع ونحوه  ،ف�أجاب
بالآتي الذي �أعُـ ُّد ُه ُ�سبّة يف جبني الفقه الإ�سالمي :
( من � ّأخرها ل�صناعة �أو �صيد �أو خدمة �أ�ستاذ �أو غري ذلك حتى تغيب ال�شم�س  ،وجبت
عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد �أن يُ�ستتاب  ،ف�إن تاب والتزم �أن ي�صلي يف
الوقت �أُلزم ذلك  ،و�إن قال ال �أ�صلي �إال بعد غروب ال�شم�س ال�شتغاله بال�صناعة �أو ال�صيد
�أو غري ذلك ف�إنه يُقتل  ،ولقد ا�ستدل الإمام ابن تيمية بحديث ( من فاتته �صالة الع�صر فقد
حبط عمله)  ،وبالرغم �أن احلديث الذي ا�ستدل به ال ي�شري من قريب �أو بعيد لأية عقوبة ،
�إال �أن الفظاظة واالنحراف الفكري وراء هذا احلكم .
و�سئل عن رجل جار للم�سجد وال ي�صلي بامل�سجد ويتعلل بدكانه  ،ف�أفتى بقتله �إن مل
ُ
يكن ي�صلي  ،وي�ؤمر ب�أدائها يف جماعة بامل�سجد  ،و�أمر �أي�ض ًا بقتل من قال ب�إمتام ال�صالة
يف ال�سفر بعد �أن ي�ستتاب  ،لأنه يجب �أن ي�صليها ق�ص ًرا  ،وهو �صاحب بدعة طاملا �أ�صر على
�أمره فحكمه �أن يُقتل )  .فهل تكون هذه هي ال�شريعة التي يريدون تطبيقها ..؟؟!!..
وهل نعتمد قول ال�ســلف من الفقهـاء ومن ُ�ش ّراح احلديث وجامعيه من الذين قالوا بر�ضاع
الكبري (البخاري وم�سلم وغريهما عن ال�صحابة عن ر�سول الله) � ،أو �أن القـرود مُك ّل َفة و�أنها
رجم القردة الزانيــة (البخاري باب الق�سامة يف اجلاهلية) .
ُت َ
�أو �أن بع�ض اليهود ُم�سخوا على هيئة فئران  ،وبالرغم من كونهم فئران وم ّر على
م�سخهم �أجيال �إال �أنهم ال يزالون يطبقون ال�شريعة اليهودية يف االمتناع عن �شرب لنب
الإبل  ،و�شرب لنب ال�ض�أن (�صحيح م�سلم) .
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�أو �أنه ميكن للجن �أن يتناكح مع الإن�سية ويولد لهما ولد ( ابن تيمية يف كتابه فقه
املر�أة الكتاب الثاين ف�صل مناكحة اجلن �ص. )18
�أو نعتمد ما جاء به الإمام النووي يف �شرحه ل�صحيح م�سلم عن حديث من�سوب زور َا
لر�سول الله ﷺ من �أنه قال  (:نزل القر�آن على �سبعة �أحرف )  ،فقام النووي بتفجري
قنبلته النووي ــة فقــال  ( :يعني �أن فقهاء قالوا ب�إمكانية �أن ت�ضع « غفور رحيم » بد ًال من
« �سميع ب�صري »  ،و�أن هذا فا�سد لإجماع الفقهاء) .
فذكر ب�أن ع ّلة الف�ساد هو �إجماع الفقهاء ولي�س حفظ الله وتواتر القر�آن  ،و�أن ُحك ُم
ذلك عنده �أنه يكون فا�سدًا ولي�س حرامًا(. )1
وقال ال�شيخ حممد الغزايل عن هذا الأمر ( :هذه حكاية يف غاية الغثاثة وما كان يجوز
�أن ُتذكر �أو ُتنقل لكذبها)  ،ف�أين ال�صحاح ..؟؟!! ..من كتب ال�صحاح  ،و�أين الأزهر من
تنقية هذا الغثاء امل�سمى بالرتاث الذي ُي َقدّ�سه م�شايخ الأزهر ..؟؟!!..
وهل نعتمد تف�سري اخلازن الذي يقول ب�أن الله �أخط�أ يف اللغة العربية يف �آية :
با �أُ ِنز َل ِ�إ َل َ
يك َو َما �أُ ِنز َل ِمن َق ْب ِل َك
﴿ َّل ِـك ِن ال َّر ِ
ا�س ُخونَ ِف الْ ِع ْل ِم ِم ْن ُه ْم َو ْالُ�ؤْ ِم ُنونَ ُي�ؤْ ِم ُنونَ ِ َ
َو ْالُ ِق ِيم َ
ال�ص َال َة َو ْالُ�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َو ْالُ�ؤْ ِم ُنونَ ِبال ّل ِه َوالْ َي ْو ِم ال ِآخ ِر �أُ ْو َلـ ِئ َك َ�س ُن�ؤْ ِت ِيه ْم �أَ ْج ًرا
ني َّ
( الن�ساء ) 162
ع َِظيم ًا ﴾
فريى ب�أنه كان من املتعني �أن يذكر الله كلمة ( واملقيمون ) بد ًال من ( املقيمني ) .
ويذكر كتاب الفقه على املذاهب الأربعة اجلزء الرابع يف �صفحة  71عن فقه ال�شافعية
( �أما الزنى فال يوجب حرمة امل�صاهرة على �أي حال  ،لأنها نعمة من الله ال ي�صح زوالها
بذلك الفعل املحرم ) .
وقال � ً
زوج املخلوقة من ماء زنى
أي�ضا الكتاب يف �ص 73عن فقه بع�ض املالكية ( و ُت َ
ترم  ،وقيل ُ َ
الأخ �إىل �أخــيه  ،و�إذا زنــى بها وهي حامل فقــيل  :ال ُ َ
ترم لأنه �سـقاها
مبائه  ،ولكن امل�شهور �أنها ال حترم )  ،فماذا يفعل ه�ؤالء بالفقه ..؟؟!!� ..أمي�سكون
الع�صـا من املنت�صف  ..!!..وطبعـا هنـاك غري هذه الأمثلة الثمانية �آالف الأمثلة .
فعلى من يقع ت�صويب ذلك ا َ
خل َرف يف التف�سري والفقه واحلديث ..؟؟!!� ..إننا حني
نطلب الت�صويب يقولون بعدم تخ�ص�صنا  ،وك�أننا نعادي ال�صواب  ،بينما �أراهم فر�سان
اخلطيئة والإ�ساءة للإ�سالم  ،و�أراهم احتكروا الكالم عن دين الله .
(� )1صحيح م�سلم ب�شرح النووي  ،املجلد الثاين � ،ص. 100
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بل تراهم يتطاولون بال�سباب ويتوعدوننا بالويل والثبور وعظائم الأمور و�سوء
اخلامتة  ،وما �أرى �أولئك املدافعني عن تلك القمامات �إال يف �ضالل مبني  ،وما كل ذلك �إال
ليبقى الك�سول ك�سو ًال يرتع يف غيِّه القدمي  ،وال حول وال قوّ ة �إال بالله .
وما �أفت�ش يف بطون الكتب �إال لأثبت �أن العقل يتطور  ،و�أن فقه الأقدمني و�إدراكهم
�أقل كثري ًا من فقهن ًا  ،و�أن زخم التعظيم الذي نعي�شه  ،والوهـم الذي نتغنى به عن علمهم ،
و�إدراكهم � ،إمنا هو ركون الك�سـاىل عن تدبر كتاب الله وذكره ب�إدراك الع�صر و�أدواته .
ومن التعظيم ما خرج عن ال�سوية :
الر ُ�سل :
التفرقة بني ُّ

لعل ا ُ
جلـنـُوح عن ال�سوية القر�آنية قد �أ�صاب جمتمعاتنا  ،فبينما نت�صور �أننا ُن َن ِّفذ دين ًا
و�س َّنة  ،ترانا
فنحن نتخارج منه دون �أن ندري  ،وبينما نحن ن�صيح ب�أن منهاجنا قرءان ُ
وال�س ّنة  ،وما ذلك �إال لأننا تركنا باب العقل �إىل باب النقل بال عقل  ،تركناه
نخالف القر�آن ُ
�إىل �أبواب العواطف  ،فتتجه بنا تلك العواطف �إىل �إ�سراف يف تعظيم ر�سول الله ﷺ ،
ال�سنية �إىل �أن تفرقنا بها  ،بينما نت�صور �أننا ُنح�سن �صنعًا .
وانتحت بنا مناهجنا ُّ
ولقد كان للفقه ال َق َبلي �أكرب الأثر فيما انتهينا �إليه  ،فلم يعجبنا قول الله تعاىل :
( الن�ساء ) 125
﴿ َ ...وا َّت َخ َذ ال ّل ُه �إِ ْب َراهِ ي َم َخ ِلي ًال ﴾
فت�ش ّيعنا لنبينا حممد وقلنا �إن الله قد اتخذ �إبراهيم خلي ًال  ،لكنه اتخذ حممد ًا حبيب ًا
و�أن مقام احلب �أعظم من مقام ا ُ
خل َّلة .
فحني قال تعاىل َ ... ﴿ :وا َّت َخ َذ ال ّل ُه ِ�إ ْب َراهِ ي َم َخ ِلي ًال ﴾ ( الن�ساء  ) 125؛ ف�إن ذلك يعني �أن
مقام احلب داخل �ضمن مقام ا ُ
خل َّلة  ،فما يكون لله �أو لأحد من خلقه �أن يتخذ خلي ًال يبغ�ضه ،
كما �أن قولنا ب�أن الله قد اتخذ �سيدنا حممدًا حبيب ًا ال دليل عليه من قرءان �أو ُ�س َّنة �صحيحة ،
والتمايز الذي ا�صطنعناه بني مقام ا ُ
خل َّلة ومقام املحبة ال دليل عليه من منطق �أو عقـل .
و�أ�صابنا الفخر ب�أن الله نادى كل نبي با�سمه كما نادى نبينا حممد  ،لكنه قال لنبينا
وناداه بـ( يا �أيها النبي ويا �أيها الر�سول) وت�صورنا �أن هذه املناداة �أعظم من النداء
باال�سم  ،مع �أن املناداة باال�سم تقريب  ،بينما املناداة باملن�صب �أو الوظيفة �إبعاد � ،أي �أننا
نرى الرفعة فيما يكون فيه الهبوط  ،فالله مل يقل لنبينا (يا �أيها النبي ويا �أيها الر�سول)
ليثني عليه � ،إمنا قيلت ليعاتبه �أو ليكلفه بوظيفته � ،أو لي�ؤكد نبوته يف مواجهة القلوب
الكافرة  ،لكن قل فيمن يقومون با�ستنتاجات غري �سائغة ما ت�شاء .
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وحينما تكلم عنه با�سمه ( حممد ) �إمنا كان لي ِّ
ُعظمه  ،وهو عك�س ما مت ح�شو �أدمغتنا
به  ،فقد ناداه بيا �أيها النبي  13مرة  ،وناداه بيا �أيها الر�سول مرتني  ،و�أورد ا�سمه
(حممد)  4مرات  ،بينما قال يا مو�سى  24مرة ُذ ِك َر فيها النداء ( يا مو�سى ) .
ف�ض ًال عن �أن القر�آن هو كتاب حممد  ،فمن البديهي �أن ينادي حممد به بيا �أيها النبي
ويا �أيها الر�سول  ،ومن غري املعقول �أن ينادي مو�سى الذي مات � ،أو عي�سى �أو غريهما
بذلك يف كتاب لي�س بكتابهم .
�أَْ َومعنى �أنه مل يقل ل�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم بالقر�آن يا �أيها النبي �أنه ال يعرتف
به نبيًا �أم لأن الر�سالة خا�صة مبحمد ..؟؟!! ..فمن الطبيعي �أن يقول بر�سالة �أُنزلت على
حممد (يا �أ ُّيه النبي �أو يا �أ ُّيه الر�سول ) .
ولقد ُذكر ا�سم �سيدنا �إبراهيم بالقر�آن  63مرة  ،و ُذكر �أنه خليل الرحمن  ،و ُذكر �أنه
�صاحب امل َّلة  ،واملطلوب اتباعه  ،و�أن من ال يتبعه يكون �سفيه ًا  ،ومل يقل له الله ( يا
�أ ُّيه النبي �أو يا �أ ُّيه الر�س ـ ـ ــول )  ،فهل ذلك لقلة �ش�أنه ..؟؟!! ..وهل �أ�صحاب هذا الفكر
يت�صورون �أن لديهم علم ًا ب�شيء ..؟؟!! ..وهو ما �سيتم تف�صيله بتلك الدرا�سة .
وتخيلنا �أن جميع الأنبياء �ستتوارى يوم القيامة �إال نبينا  ،ف�إنه �سيت�صدى لل�شفاعة
الكربى  ،و�أ�صابنا املجون حني ت�صورنا �أن جميع الأنبياء كذبوا �إال حممدًا ﷺ  .وبينما
نحن يف غمرة بحور الإطراء العظيم اعتربنا ما نحن فيه دينا � ،أو قربي ًا لله .
ولنناق�ش يف روية وتعقل ما ورثناه وننتهجه دون �أن نفكر  ،فبالن�سبة ملخالفتنا
حلديث ر�سول الله القائل  « :ال تطروين كما �أطرت الن�صارى عي�سى ابن مرمي عليه
ال�سالم ف�إمنا �أنا عبد الله ور�سوله » ( ... )1فال �شك �أننا منار�س خمالفة احلديث النبوي .
ويقول تعاىل يف �ش�أن نبيناُ ﴿ :ق ْل ِ�إ َّ َ
ُوحى ﴾ ( الكهف ) 110؛ ثم يقول
نا �أَ َنا َب َ�ش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم ي َ
ا�س ِ�إ َّنا َخ َل ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�شعُوبًا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِ�إنَّ
تعاىل َ ﴿ :يا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
ري ﴾ ( احلجرات )13؛ والتقوى لها مقيا�س وميزان
�أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد ال َّل ِه �أَ ْت َقا ُك ْم ِ�إنَّ ال َّل َه َع ِلي ٌم َخ ِب ٌ
ال يعلمه �إال الله  ،فال يجوز �أن نن�سب �أعظم التقوى ل�سيدنا حممد ﷺ دون �أن ن�شق عن
�صدور كل الأنبياء لنعلم مدى تقواهم .
( )1امل ــرجع  :م ــ�سند �أحمد م�سند عمر بن اخلطاب وبذات امل�سند يف حديث الثقيفة  ،ويف م�سند �أبي يعلي ورواه �أكرث من راو ب�أكرث
من وجه .
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وحُ بنا لدين الإ�سالم ونبيه �إن كان حقيقي ًا فالبد �أن يجرنا بال�ضرورة ل ُنحب �سيدنا
�إبراهيم وهو ما ذهلنا عنه بال ُكلية  ،فال تكاد ت�شعر يف م�سريتك يف احلياة ب�سيدنا �إبراهيم ،
وما ذلك �إال لأننا فقدنا الكثري من عنا�صر التعقل حني انحرفنا باحلب جتاه نبينا حممد ﷺ
ف�إن نبي الله �إبراهيم هو الذي �سمانا امل�سلمني من قبل  ،وذلك من قوله :
ِّين ِمنْ َح َر ٍج
﴿ َو َجاهِ دُوا ِف ال َّل ِه َح َّق ِجهَادِه ِ ُه َو ْ
اج َت َبا ُك ْم َو َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِف الد ِ
م َّلة �أَ ِبي ُك ْم �إِ ْب َراهِ ي َم ُه َو َ�س َّما ُك ُم ْالُ ْ�س ِلم َ
ني ِمن َق ْب ُل َو ِف هَ َذا ِل َي ُكونَ ال َّر ُ�سو ُل َ�ش ِهيد ًا َع َل ْي ُك ْم
ال�ص َل َة َو�آ ُتوا ال َّز َكا َة َوا ْع َت ِ�ص ُموا ِبال َّل ِه ُه َو َم ْو َل ُك ْم
ا�س َف َ�أ ِقي ُموا َّ
َو َت ُكو ُنوا ُ�ش َهدَاء َع َلى ال َّن ِ
( احلج ) 78
ري ﴾
َف ِن ْع َم ْالَ ْو َل َو ِن ْع َم ال َّن ِ�ص ُ
و�إن كـنا م�أمورين ب�أن نتبع �سـيدنا حمـمدًا ك�شرط �أ�سا�سي ليحبنا الله  ،وذلك من لقوله :
ت ُّب َ
ُون ي ُْح ِب ْب ُك ُم ال ّل ُه َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم وَال ّل ُه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾
﴿ ُق ْل �إِن ُكن ُت ْم ُ ِ
ون ال ّل َه َفا َّت ِبع ِ
( �آل عمران ) 31

ف�إن الله � -سبحانه  -قد فر�ض على نبينا اتباع م َّلة �سيدنا �إبراهيم بل وجعل ال�سفاهة
على من رغب عن ملته  ،وذلك من قوله :
﴿ ُث َّم �أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْي َك �أَ ِن ا َّت ِبـ ـ ْع مـ ـ َّلة ِ�إ ْب َراهِ ي َم َح ِني ــف ًا َو َما َكانَ ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر ِك َ
ني ﴾ (النحل) 123
وقال �سبحــان ــه وتعاىل َ ﴿ :و َمن َي ْر َغ ُب عَن م َّلة �إِ ْب َراهِ ي َم �إِ َّال َمن َ�س ِف َه َن ْف َ�س ُه َو َل َقدِ
ال َ
( البقرة) 130
ني ﴾.
ال�ص ِ ِ
ا�ص َط َف ْي َنا ُه ِف ال ُّد ْن َيا َو ِ�إ َّن ُه ِف ال ِآخ َرةِ َ ِلنَ َّ
ْ
ب ــل لق ــد �أمرنا الله جميعًا باتباع م َّلة �سيدنا �إبراهيم  ،فقال :
﴿ ُق ْل َ�صد ََق ال ّل ُه َفا َّت ِبعُو ْا م َّلة ِ�إ ْب َراهِ ي َم َح ِنيف ًا َو َما َكانَ ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر ِك َ
ني ﴾

( �آل عمران) 95

بل لقد �ص ّرح النبي ﷺ ب�أنه يتبع م َّلة �إبراهيم  ،فقال ُ ﴿ :ق ْل ِ�إ َّن ِني هَ د َِان َربِّي ِ�إ َل
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم دِين ًا ِق َيم ًا م َّلة ِ�إ ْب َراهِ ي َم َح ِنيف ًا َو َما َكانَ ِمنَ ْالُ ْ�ش ِر ِك َ
( الأنعام ) 161
ني ﴾
ِ�ص َر ٍ
والذين يرون �أن دينهم الإ�سالمي هو �أح�سن الدين يجب �أن يعلموا �أن الدين عند الله
هو الإ�سالم  ،ومنذ �أن �أوحى �إىل �إبراهيم ف�إن جميع الأنبياء دينهم الإ�سالم  ،فالإ�سالم
دين �ألزم الله به النا�س جميعًا  ،وال يخ�صنا نحن فقط  ،و�إن تبدلت �شرائعه وطقو�سه
وذلك من قوله تعاىل :
-149-

نحــو ت ـنــوي ــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

اب ِب ْ َ
ال ِّق ُم َ�صدِّق ًا ِّلَا َب ْ َ
اح ُكم
اب َو ُم َه ْي ِمن ًا َع َل ْي ِه َف ْ
﴿ َو�أَن َزلْ َنا ِ�إ َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
ي َي َد ْي ِه ِمنَ الْ ِك َت ِ
اءك ِمنَ ْ َ
اءه ْم َع َّما َج َ
با �أَن َز َل ال ّل ُه َو َال َت َّت ِب ْع �أَهْ َو ُ
ال ِّق ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِمن ُك ْم ِ�ش ْر َع ًة َو ِم ْنهَاجً ا
َب ْي َنهُم ِ َ
ا�س َت ِب ُقوا ا َ
َو َل ْو َ�شاء ال ّل ُه َ َ
ات �إِ َل الله
ي ِ
ل َع َل ُك ْم �أُ َّم ًة َو ِ
خل ْ َ
اح َد ًة َو َل ِـكن ِّل َي ْبلُ َو ُك ْم ِف َما �آ َتا ُكم َف ْ
( املائدة) 48 :
با ُكن ُت ْم ِف ِيه َت ْخ َت ِل ُفونَ ﴾ .
َم ْر ِج ُع ُك ْم َج ِميعًا َف ُي َن ِّب ُئ ُكم ِ َ
والله � -سبحانه  -مل يبدل العقيدة منذ خلق ال�سماوات والأر�ض  ،وطريقة العبادة بالإ�سالم
تكون وفق �شكل ما كان يفعله �إبراهيم عليه ال�سالم � ،أال ترى معي �أن كل �أعمال فري�ضة احلج
املفرو�ضة على �أهل الإ�سالم من �أتباع حممد ﷺ هي ال ُن�سُ ك الذي كان عليه �إبراهيم ..؟؟!!..
بل لقد �أمر الله نبينا �أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله فقال َ ﴿ :و ِت ْل َك ُح َّج ُت َنا �آ َت ْي َناهَ ا
ات َّمن َّن َ�شاء ِ�إنَّ َر َّب َك َح ِكي ٌم َع ِلي ٌمَ -83-و َوهَ ْب َنا َل ُه ِ�إ ْ�س َح َ
اق
ِ�إ ْب َراهِ ي َم َع َلى َق ْو ِم ِه َن ْر َف ُع َد َر َج ٍ
ُو�س َف
وب َوي ُ
وب ُك ًّال هَ َد ْي َنا َو ُنوح ًا هَ َد ْي َنا ِمن َق ْب ُل َو ِمن ُذ ِّر َّي ِت ِه دَاوُو َد َو ُ�س َل ْي َمانَ َو�أَ ُّي َ
َو َي ْع ُق َ
و�سى َوهَ ا ُرونَ َو َك َذ ِل َك َ ْ
ا�س ُك ٌّل ِّمنَ
ي�سى َو ِ�إلْ َي َ
ن ِزي ْالُ ْح ِ�س ِننيََ -84-و َز َك ِر َّيا َو َي ْح َيى َو ِع َ
َو ُم َ
النيََ -85-و�إِ ْ�س َم ِاعي َل َوالْ َي َ�س َع َويُو ُن َ�س َولُوط ًا َو ُك ًّال َّ
ف�ض ْل َنا َع َلى الْ َع َ ِالنيََ -86-و ِمنْ
ال�ص ِ ِ
َّ
اه ْم َوهَ َد ْي َن ُ
اج َت َب ْي َن ُ
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيمَ -87-ذ ِل َك ُهدَى
اه ْم ِ�إ َل ِ�ص َر ٍ
�آ َبا ِئ ِه ْم َو ُذ ِّر َّيا ِت ِه ْم َو ِ�إ ْخ َوا ِن ِه ْم َو ْ
ال ّل ِه َيهْدِ ي ِب ِه َمن َي َ�شا ُء ِمنْ ِع َبادِهِ َو َل ْو �أَ ْ�ش َر ُكو ْا َ َ
ل ِب َط َع ْنهُم َّما َكا ُنو ْا َي ْع َملُونَ � -88-أُ ْو َلـ ِئ َك
اب َو ْ ُ
ا َّلذِ ينَ �آ َت ْي َن ُ
ال ْك َم َوال ُّنب َُّو َة َف�إِن َي ْك ُف ْر ِبهَا هَ ـ�ؤُالء َف َق ْد َو َّك ْل َنا ِبهَا َق ْوم ًا َّل ْي ُ�سو ْا ِبهَا
اه ُم الْ ِك َت َ
ِب َكا ِف ِرينَ � -89-أُ ْو َلـ ِئ َك ا َّلذِ ينَ هَ دَى ال ّل ُه َف ِب ُهد ُ
َاه ُم ا ْق َتدِ ْه ُقل َّال �أَ ْ�س�أَلُ ُك ْم َع َل ْي ِه �أَ ْج ًرا ِ�إنْ ُه َو ِ�إ َّال
( الأنعام )
ِذ ْك َرى ِل ْل َع َ ِالنيَ﴾ 90
ذلكم هو �أ�صـل الدين  ،ولي�س خالفات �أو ُت َّرهَ ات فقهية ال �سند لها .
و�إذا كان الله تعاىل قال عن الأ�سوة ا َ
حل َ�س َنة َ ﴿ :ل َق ْد َك َ
ول ال َّل ِه �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�س َنة
ان َل ُك ْم ِف َر ُ�س ِ
ِّلَن َك َ
( الأحزاب)21
ان َي ْرجُ و ال َّل َه وَالْ َي ْو َم ْال ِآخ َر َو َذ َك َر ال َّل َه َك ِثريًا ﴾
ف�إن الله قال � ً
أي�ضا َ ﴿ :ق ْد َكا َنتْ َل ُك ْم �أُ ْ�س َو ٌة َح�سُ َّنة ِف ِ�إ ْب َر ِاهي َم وَا َّل ِذ َ
ين َم َع ُه  ( ﴾ ...املمتحنة ) 4
لذلك ومع الو�ضع يف االعتبار �أن النبي حممدًا يتبع م َّلة �إبراهيم  ،و�أن الله �ص َّرح ب�أن
�أح�سن الدين ما كان عليه �إبراهيم ومن تبعه �إىل يوم الدي ــن  ،وذلــك مــن ق ــوله تعــاىل :
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م ِ�سنٌ وا َّت َب َع م َّلة ِ�إ ْب َراهِ ي َم َح ِنيف ًا َوا َّت َخ َذ
منْ �أَ ْ�س َل َم َو ْج َه ُه لله َو ُه َو ُ ْ
﴿ َو َمنْ �أَ ْح َ�س ُن دِين ًا ِّ َّ
( الن�ساء ) 125
ال ّل ُه ِ�إ ْب َراهِ ي َم َخ ِلي ًال ﴾ .
وم�س�ألة ال�صالة على النبي  ،يراها البع�ض ميزة خا�صة ل�سيدنا حممد  ،و�أراها ميزة
لنا جميعًا  ،ف�إن الله � -سبحانه  -قبل �أن ي�أمرنا نحن الب�شر بال�صالة على �سيدنا حممد
ف�إنه بذاته العلية ومالئكته ي�صلُّون علينا وذلك من قوله تعاىل :
﴿ ُه َو ا َّل ِذي ي َُ�ص ِّلي َع َل ْي ُك ْم َو َم َل ِئ َك ُت ُه ِلي ُْخ ِر َج ُكم م َِّن ُّ
ور َو َك َان ِب ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
ني
الظلُ َم ِات ِ�إ َل ال ُّن ِ
َر ِحيمًا ﴾ ( الأحزاب  ) 43؛ بينما يقول بعد ذلك بثالث ع�شرة �آية �ِ ﴿ :إ َّن ال َّل َه َوم ََل ِئ َك َت ُه ي َُ�صلُّ َ
ون
َع َلى ال َّن ِب ِّي يَا �أيها ا َّل ِذ َ
(الأحزاب ) 56
ين �آ َم ُنوا َ�صلُّوا َع َل ْي ِه و ََ�س ِّلمُوا َت ْ�س ِليمًا ﴾ .
والبد �أن نعتقد ب�أن الله �صلى على نبيه �إبراهيم قبل �أن ي�صلي على حممد  ،فنحن
نقول بالت�شهد يف ال�صالة  ( :اللهم ِّ
�صل علي �سيدنا حممد وعلى �آل حممد كما �صليت على
�إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم )  ،مبا يعني �أننا نريد ملحمد مثل ما لإبراهيم عليهما ال�سالم .
ول�ست �أدري ملاذا يفا�ضل امل�سلمون يف ال�صالة على حممد عن ال�صالة على باقي الأنبياء
فنقول عن نبينا ( �صلى الله عليه و�سلم )  ،ونقول عن �أي نبي �آخر ( عليه ال�سالم )  ،و�أرى
�أن ذلك تباي ًنا فيه جتاوز ل�شريعة الله القائل :
﴿ ُقولُو ْا �آ َم َّنا ِبال ّل ِه َو َما �أُ ِنز َل �إِ َل ْي َنا َو َما �أُ ِنز َل �إِ َل �إِ ْب َراهِ ي َم َو ِ�إ ْ�س َم ِاعي َل َو�إِ ْ�س َح َ
وب
اق َو َي ْع ُق َ
ي�سى َو َما �أُو ِت َي ال َّن ِب ُّي َ
ون ِمن َّر ِّب ِه ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
ي �أَ َحدٍ ِّم ْن ُه ْم
َوال ْأ�س َب ِ
ُو�سى َو ِع َ
اط َو َما �أُو ِت َي م َ
َو َن ْح ُن َل ُه م ُْ�س ِل ُم َ
ون ﴾ .

( البقرة) 136

با �أُ ِنز َل ِ�إ َل ْي ِه ِمن َّرب ِِّه َو ْالُ�ؤْ ِم ُنونَ ُك ٌّل �آ َمنَ ِبال ّل ِه
وتباي ًنا مع قوله تعاىل � ﴿ :آ َمنَ ال َّر ُ�سو ُل ِ َ
َو َملآ ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُ�س ِل ِه َال ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
ي �أَ َحدٍ ِّمن ُّر ُ�س ِل ِه َو َقالُو ْا َ�س ِم ْع َنا َو�أَ َط ْع َنا ُغ ْف َرا َن َك َر َّب َنا
( البقرة ) 285
ري ﴾ .
َو ِ�إ َل ْي َك ْالَ ِ�ص ُ
وتباي ًنا مع قوله تعاىل ُ ﴿ :ق ْل �آ َم َّنا ِبال ّل ِه َو َما �أُ ِنز َل َع َل ْي َنا َو َما �أُ ِنز َل َع َلى ِ�إ ْب َراهِ ي َم
َو ِ�إ ْ�س َم ِاعي َل َو ِ�إ ْ�س َح َ
ي�سى َوال َّن ِب ُّيونَ ِمن َّرب ِِّه ْم َال
وب َوالأَ ْ�س َب ِ
اق َو َي ْع ُق َ
و�سى َو ِع َ
اط َو َما ُ�أو ِت َي ُم َ
ُن َف ِّر ُق َب ْ َ
( �آل عمران ) 84
ي �أَ َحدٍ ِّم ْن ُه ْم َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْ�س ِل ُمونَ ﴾ .
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فلماذا تكون �سلوكياتنا يف وا ٍد والقر�آن يف وا ٍد �آخر � ..!!..إال �إذا كانت لنا ديانة
خا�ص ــة غــري ما �أمر الله � ..!!..أو �أننا نقـ ــر�أ القر�آن ونحن يف وادي الأوهام والفقه
البدوي � ،إن التمايز يف ال�صالة على الأنبياء ميار�سه � ِأج َّلة الفقهاء واملفكرين بال تفكري
�أو �سند �أو دليل  ،وال حول وال قوة �إال بالله .
وكيف نقر�أ حديث ر�سول الله القائل  ( :ال تطروين كما �أطرت الن�صارى عي�سى بن
مرمي عليه ال�سالم  ،ف�إمنا �أنا عبد الله ور�سوله )  ،وقوله ﷺ  ( :ال تف�ضلوين على يون�س
بن متى )  ،ثم منار�س بعدها التمايز والتفا�ضل الذي ظنناه دين ًا  ،بينما هو ابتعاد عما
�أمر به الله جل يف عاله ور�سوله ﷺ ..؟؟!!..
ولقد و�صل بنا احلال �أنه حينما يُذكر النبي نبادر ب�سرعة ال�صالة عليه  ،بينما �إذا
ما ُذكر الله ال نقول �شيئ ًا  ،وك�أمنا �أُلغيت كلمات التوقري وامتنعت عن الله  ،فال نقول
�سبحانه وتعاىل وال نقول جل جالله  ،بل ترانا ن�سمع لفظ اجلاللة ونحن فاغرين الأفواه
وك�أنه �إلــه لقــوم غ ــرينا  ،لك ــن الفق ــه القدمي ذهل عن توقري الله ومت�سك بال�صالة على
الر�سول  ،بينما ي�أمرنا الله �أن نوقره  ،فنحن ننتمي بالتعظيم والإجالل لنبينا فقط ،
وما ذلك �إال من مرياث �أجداد مل يكونوا على ميزان الوفاق الفكري  ،وتناقلت كلماتهم عرب
الأحقاب بال عقول تعي حتى و�صلتنا  ،وك�أن الله � -سبحانه  -مل ينزل �آية :
﴿ ِل ُت�ؤْ ِم ُنوا ِبال َّل ِه َو َر ُ�سو ِل ِه َو ُت َع ِّز ُرو ُه َو ُت َو ِّق ُرو ُه َو ُت َ�س ِّب ُحو ُه ُب ْك َر ًة َو�أَ ِ�صي ً
ال ﴾ ( الفتح ) 9
ف�أي م َّلة و�أي ُ�س َّنة قولية تلك التي حتكم وتتحكم يف منهاجنا ..؟؟!! ..وما �سر التباين بني
قول الله ور�سوله ومناهجنا العملية ..؟؟!! ..وما �سر احتفاظنا برتاث ال ُ َ
ن ِّح َ�صه ..؟؟!!..
وهل كل من قال من فقهاء الزمن القدمي كان على حق ..؟؟!! ..ونحن دومًا على الباطل طاملا
عزفنا عزف ًا غري عزفهم ..؟؟!! ..و�أين �أنت من قول املوىل عز وجل :
﴿ ا َّلذِ ينَ َي ْ�س َت ِم ُعونَ الْ َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعونَ �أَ ْح َ�س َن ُه �أُ ْو َل ِئ َك ا َّلذِ ينَ هَ د ُ
َاه ُم ال َّل ُه َو�أُ ْو َل ِئ َك ُه ْم �أُ ْولُوا
( الزمر ) 18
اب ﴾
ْأ
الَلْ َب ِ
لقد �أ�شرك امل�سلمون وتوقفت معارفهم عند حدود جهد غريهم ممن ماتوا منذ �أكرث من
�ألف �سنة  ،فنحن �أمة من الك�ساىل الذين يعب ــدون ما �ألفوا عليه �آباءهم  ،وحقا قال تعاىل :
﴿ َو َما ُي�ؤْ ِم ُن �أَ ْك َ ُ
( يو�سف)106
ث ُه ْم ِبال ّل ِه ِ�إ َّال َو ُهم ُّم ْ�ش ِر ُكونَ ﴾
وي�ؤ�سفني ب�أن �شرك الفقهاء طال العقائد و�أف�سد ال�شرائع .
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ال�س َنة � ً
أي�ضا من هذا امل�صري  ،بل لقد ح ّذر الله من �أن نطيع الفقهاء بغري
بل لقد ح ّذرت ُّ
عقل  ،فقال تعاىل :
ِّين َما َ ْل َي�أْ َذن ِب ِه ال َّل ُه َو َل ْو َل َك ِل َم ُة الْ َف ْ�ص ِل َل ُق ِ�ض َي
﴿ �أَ ْم َل ُه ْم ُ�ش َر َكاء َ�ش َرعُوا َلهُم ِّمنَ الد ِ
َب ْي َن ُه ْم َو ِ�إنَّ َّ
الظالِ ِ َ
( ال�شورى)21
اب �أَ ِلي ٌم ﴾ .
ني َل ُه ْم َع َذ ٌ
وملن يتبعـون م�شايخهم بغري هـدى  ،و�إىل من يقلدون بغري علم  ،فالله  -تعاىل  -ح ّذر
من هذا �أي�ض ًا  ،فقد فعله اليهود قبلنا  ،فقال تعاىل :
ي َو َما �أُ ِم ُرو ْا ِ�إ َّال
يح ا ْبنَ َم ْر َ َ
ُون ال ّل ِه َو ْالَ ِ�س َ
﴿ ا َّت َخ ُذو ْا �أَ ْح َبا َر ُه ْم َو ُرهْ َبا َن ُه ْم �أَ ْر َباب ًا ِّمن د ِ
( التوبة ) 31
احدًا َّال ِ�إ َلـ َه ِ�إ َّال ُه َو ُ�س ْب َحا َن ُه َع َّما ي ُْ�ش ِر ُكونَ ﴾ .
ِل َي ْع ُبدُو ْا ِ�إ َلـهًا َو ِ
لذلك البد �أن تتدبر  ،والبد �أن تقر�أ  ،ودعك من تعقيدات الفقهاء لدين الله فديننا ي�سر
ال ع�سر .
ولأ�سفي ف�إن �شــعوبنا الإ�سالمية ُتك ِّر�س دخول البــدع يف دين الله بعدم قيامها مبهمة
التمحي�ص والتدبر  ،والبد من الرقابة ال�شعبية على �أقوال دعاة �أذعنوا للعاطفة وقاوموا
العقل  ،وبت�شجيع ال�شعوب التي ال تفكر �أ�صبح ما يقولونه علم ًا  ،لكنني �أراه علمًا ال �سند
له  ،بل ويخالف ال�سند الأعظم ( كتاب الله ) .
ويح�ضرين من �سقطات التقليد والتقدي�س بال عقل  ،ما نتداوله من مثل ( العقل ال�سليم
يف اجل�سم ال�سليم)  ،وهذا طبع ًا اعتقاد من �أ�سو�أ ما يكون  ،حيث �إن امل�شلول لي�س �سليم
اجل�سم ومع هذا عقله �سليم  ،والأعمى ج�سمه غري �سليم  ،لكن عقله �سليم  ،ولكم يف
الدكتور  /طه ح�سني الذي كان وزي ًرا للمعارف العمومية مثل على ف�ساد اتباع �أقوال
ال�سلف بال تعقل  ،وهذه من �سقطات عدم التمحي�ص والتدبر  ،ومن �سقطات االنقياد
الأعمى للغري .
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علماء الفضيحة والعته
حــن 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 عِ ْل ًمــا ،ألنهــم يتصورون
أولئــك األشــخاص مــن أصحــاب تلــك الكتــب أنهــم ســقف العلم الدينــي ....
رغــم أن تلــك الكتــب بهــا مــن املدسوســات واإلســرائيليات والقصــص املاجنــة بتفســير
القــرءان مــا متــت بــه رســائل دكتــوراة منهــا رســالة ( اإلســرائيليات بتفســير الطبــري )
والتــي نشــرها املجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية منــذ عــام  2005وال حيــاة ملــن تنــادي ...
وال تــزال هــذه التفاســير بإســرائيلياتها تتحــدى كل رســائل الدكتــوراة وتتحــدى
الباحثــة  /آمــال محمــد عبــد الرحمــن ربيــع التــي حصلــت علــى درجــة الدكتــوراة يف هــذا
األمــر  ،لكــن أزهرنــا ضــد البحــوث وضــد العلــوم  ...وغيــر ذلــك كثيــر ......
وخرافــات مــن مثــل مخلوقــات عمالقــة وصــل طوفــان نــوح ألنصــاف ســاقيها  ،وأن
العمــاق منهــم كان يأخــذ احلــوت مــن قــاع البحــر فيرفعــه بيــده ليشــويه يف عــن الشــمس
قبــل أن يأكلــه  ...يحكــي ذلــك القرطبــي عــن قولــه تعالــى باآليــة  22مــن ســورة املائــدة (
إن فيهــا قومًــا جباريــن )  ....وخرافــات مــن كثيــرة مــن تلــك األصنــاف التــي تؤهــل األمــة
للبالهــة والعبــط ليصدقــوا كل مــا يقــول بــه الكهنــة ..
ِّبــر عــن
ومــا ذكــره الطبــري بتفســيره عــن ( ســدرة املنتهــى ) الــواردة بالقــرءان إمنــا ُي َع
فضيحــة إدراكيــة...
ومــا ذكــره املفســرون عــن ( شــغل أهــل اجلنــة ) الــوارد بســورة يــس إمنــا يعبــر عــن
فضيحــة أخالقيــة وضيــاع كامــل  ..وقــد رصــدت  26تفســيرا تقــول بذلــك الضيــاع..
وهــذا ألهــب املشــاهير صفحــات كتبهــم مــن املجــون اإلدراكــي لتتخلــف األُ ّمــة  ...فتجــد
بكتــاب البخــاري :
•أن هلل دارا يســكنها  ( :كتــاب التوحيــد بــاب وجــوه يومئــذ ناضــرة إلــى ربهــا ناظــرة
باحلديــث رقــم ... ) 7002
•وســاقا يقــف عليهــا ( : ..كتــاب تفســير القــرءان بــاب يــوم يكشــف عــن ســاق باحلديــث
رق��م ( ... ) 4635
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•وجت�دـ نبين��ا وه��و يح��اول االنتح�اـر م��رارا وتكرــارا ( ...كتــاب التعبيــر بــاب أول مــا بــدئ به
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــن الوحــي الرؤيــا الصاحلــة حديث رقــم ( .)6581
•وس��تجد س��بع مت��رات لف��ك السـ�حر وع�لاج التس��مم ( ...كت��اب الط��ب بــاب الــدواء
بالعجــوة للســحر حديــث رقــم (  ...) 5435وســبق وحتديــت كل البخاريــن 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  .... )4435 - 3182رغــم
أن درجــة حــرارة الشــمس أكثــر مــن خمســة مليــون درجــة مئويــة  .....ورغــم أنــه ال
وجــود للشــمس يــوم القيامة.....لكــن مــاذا تقــول بعقليــات عصــور الظــام العلمــي
التــي يعتمدهــا الســادة األزاهــرة حتــى اليــوم والذيــن تقــول النــاس عنهــم بأنهــم (
علمــاء ) ..
ولألســف وجــد النــاس مــن الســادة األزاهــرة وأصحــاب العمائــم وال ّلحــى مــن يحمــل
للنــاس كل ذلــك العتــه علــى أنــه علــوم وجــب احترامهــا وتقديســها  ..بــل وصــادرة عــن
أوليــاء اهلل الصاحلــن  ...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 فكريـ ًا وحضاريــا بســببهم  ...مــا أعجبــوا بــكالم الســادة األزاهــرة الذيــن نشــروا تلــك
الســقطات العقليــة باملجتمــع  ....ومــا صــارت تلــك املؤلفــات كُتُ ًبــا عظيمــة وأُ َّم َهــات الكتــب
 ...بــل ومــن ثوابــت األمــة  ....ومــا صــار مــن يتحدثــون بهــا علمــاء .
وبــرز بيننــا احتقــار مــن يتكلــم يف ديــن اهلل إن كان طبيبــ ًا أو جنــار ًا أو ضابطــ ًا  ..الــخ
....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
الثالثــن أو األربعــن 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
احل ّبــة الســوداء تُشــفِي مــن كل داء  ...وأن حمــل املــرأة ميكــن أن يســتمر ببطنهــا ألربــع
ســنوات .....
ولفظــوا فرشــاة األســنان لتنظيــف أســنانهم وال يزالــون يســتعملون عود اآلراك املســمى
بالســواك منــذ قــرون الظــام العلمــي  ....بــل لدينــا مجتمعــات بأكملهــا ال تــزال تســتخدم
الســواك لتنظيــف األســنان ....
واعتبــروا تلــك الوصفــات طِ ًبــا نبو ًيــا موحــى بــه مــن الســماء  ...فتقعــر اجلهــل
واخلرافــة باألمــة .
وتـــدخلوا يف الطــــب مبــا أسمــــوه بالــــرقية الشــرعــــية  ...وكأن هنــاك رقيــة غيــر
شــرعية  ...اللهــم إن كانــوا يعنــون الســحر  ...فلقــد مــارس املشــايخ مــا يُشــبه الســحر
وطالســم الدجالــن اســتخدام ًا يســيء للعقــل البشــري والعقيــدة بطــرق تســيء للقــرءان
س ّنــــة  ...وهــــم يقــــنعون النــــاس بذلك اجلــــهل اعــتمــــادا عــــلى قاعــــدة أن الشفــــاء
وال ُ
بــــيد اهلل  ...فصنعــوا مــن املعتقــد الصحيــح منهجــ ًا لترويــج الكهنــوت والعبــث بكتــاب
اهلل وســنة الرســول  ....وصــار النــاس يعتقــدون بانهــم علمــاء  .....فهــل مثــل هــؤالء لهــم
عقــول يوثــق بهــا ..؟؟!!..
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اختالفهم نقمة ولي�س به �أيَّة رحمة
منذ �أوجدنا الله بهذه احلياة ونحن ن�سمع �آباءنا يقولون عبارة � ُأظنها للبلهاء فقط ،
وهـي ( اختالفــهم رحمـة )  ،لكــني �أرى فقــهاء العــ�صور القدمية  ،و�إن كان لهم عذر يف
االختالف ف�إمنا يرجع لق َّلة املعرو�ض عليهم من الكتب  ،وق َّلة املوا�صالت �أو ندرتها مما
ي�صعب عليهم ال َّتالقي للمدار�سة واحتاد الر�أي فيــما بينهم  ،لـذلك ن�ش�أ فيهم الفقيه الأوحد
وتكاثــرت الآراء فــي البلدان  ،كمــا ال يفــوتني من باب الإن�صاف �أن اختالفهم مل يكن
رحمة ولكن الختالف احل�ضارة وطبيعة ال�شعب الذي عا�صره هذا الفقيه �أو ذاك فجاء
املت�أخرون وجمعوا اجتهادات الب�صرة الفقهية مع اجتهادات املدينة املنورة مع اجتهادات
ال�شافعي مب�صر وقالوا اختالفهم رحمة  ،فهل نحن على دين الفقيه �أم على دين الله ،
�أيكون دين الله خمتلف ًا ..؟؟!!..
واليوم  ،ومع وجود املجامع الفقهية  ،و�سهولة �سبل االت�صال بني الفقهاء  ،ف�إن
اختالفهم �إمنا ُي َع ِّب عن خلل ونقمة �س�أبينهما بهذا املقال  ،و�أ�ضرب لذلك املثل بحديث ( من
بدل دينه فاقتلوه) وحديث � ( :أُ ِمرت �أن �أُقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال الله . ) ...
لقد ُقتل �أنور ال�سادات بفتوى قتل املرتد  ،حتت ذمة حديث (من بدل دينه فاقتلوه) ،
ولقد اختلف جممع البحوث الإ�سالمية مب�صر وانقلب �أع�ضا�ؤه فيما بينهم ب�ش�أن �صحة
دالالت ذلك احلديث  ،ثم يف الدورة رقم  38يوم  2001/9/4تقرر عدم �شرعية قتل
املرتد  ،و�أفتى �شيخ الأزهر الراحل ال�شيخ � /سيد طنطاوي بعدم قتل املرتد  ،فهل انتهى
الأزهر عن تدري�س فقه قتل املرتد مبناهجه ..؟؟!! ..وهل ان�صاع املجل�س الأعلى لل�شئون
الإ�سالمية لهذا القرار رغم كونه هيئة فقهية بذات الدولة ..؟؟!!..
للأ�سف لــم ين ــ�صع املجلــ�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية بقيادة الدكتور/حممود حــمدي
زقــزوق  -وزيــر الأوقــاف  -لهــذا القرار  ،بل يف العام الــتالــي مبا�شــرة ( � )2002أ�صدر
ذلك املجل�س كتابًا �أ�سماه (حقائق الإ�سالم يف مواجهة امل�شككني)  ،و�أعاد طبعه مرات
ومرات  ،وبيدي الطبعة ال�ساد�سة منه وال�صادرة عام  ، 2006وبها يذكر الدكتور/على
جمعة مفتي اجلمهورية فى �ص  553وما بعدها فتوى توجب قتل املرتد � ،أفاختالفهم
رحمة �أم نقمة ..؟؟!!� ..أمل يكن مفتي اجلمهورية ع�ضوً ا مبجمع البحوث الإ�سالمية الذي
�أ�صدر ب�أغلبية الأ�صوات فتوى بطالن �شرعية قتل املرتد � ،أترى اختالفهم هنا خلل ونقمة
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�أم رحمة كما يزعمون ..؟؟!! ..هل ميكن �أن نختلف ب�ش�أن حياة �إن�سان �أيعي�ش �أم نقتله ،
ون�سمي هذا االختالف رحمة! ..؟؟!! ..ف�أي رحمة تكون حني نقتله  ،و�أي رحمة يف بلبلة
النا�س فيما ن�سميه ونطلق عليه �أنه حد من حدود الله! ..؟؟!!..
وماذا يكون من �أمر اجلماعات الإ�سالمية املت�شددة ..؟؟!! ..ال �شك اننا نحتاج مراجعة
موقف املخالف  ،والبد من النزول �إىل ما عليه �أمر اجلماعة حتى نكون �أمة حترتم ر�أي
الأغلبية بها  ،خا�صة وقد َّ
ول زمن الفقيه الأوحد .
واختلف � ً
أي�ضا املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية مع جممع البحوث الإ�سالمية
حول وجود �أحاديث غري �صحيحة ب�صحيح البخاري من عدمه  ،فبينما يقرر املجل�س
الأعلى بال�صفحة  369من املرجع املذكور بوجود �أحاديث غري �صحيحة ال�سند �أو املنت
ب�صحيح البخاري  ،وخل�صها يف �أنها كل ما ُذ ِك َر يف �صدرها عبارة ( َب َل َغ َنا)  ،واعترب
تلك البالغات �أمر خارج عن �سياق الأحاديث  ،جتد �أع�ضاء مبجمع البحوث الإ�سالمية
ينربون بال�صراخ والتحدي لعدم وجود حديث واحد غري �صحيح بالبخاري  ،فماذا �أنتم
فاعلون بالنا�س �أيها الفقهاء ..؟؟!!� ..أال ت�شعرون بانق�ضاء زمن الفقيه الأوحد  ،وكيف
ت�ستخرجون �أحكام ًا من احلديث النبوي و�أنتم مت�شاك�سون فيه ..؟؟!! ..ف�أي �شريعة هذه
التي تتبعونها ..؟؟!!..
ال�س َذج والعوام ب�أن اختالفهم رحمة  ،و�سعة
وال يقولن قائل مبا كانوا يخاطبون به ُّ
وبحبوحة متيز بها الفقه الإ�سالمي  ،فما �أراه �إال خرابا متيز به فقه نهج فقهائنا املحدثني
الذين توافرت لهم كل �سبل االحتاد فلم يتحدوا  ،وكر�سوا للخالف واالختالف وقالوا عنه
رحمة  ،بينما هم ميار�سون مهمة بلبلة اجلماهري حتت مظلة �شعارات براقة وغري منطقية
وال حتمل �أي مو�ضوعية .
وحني قرر �شيخ الأزهر الراحل/حممد �سيد طنطاوي  -يرحمه الله � -إلغاء تدري�س فقه
الأئمة الأربعة من الدرا�سة بالأزهر  ،وتدري�س الفقه الإ�سالمي املي�سر بد ًال منه  ،وظل الأمر
على ذلك �سنوات و�سنوات  ،ثم بتقلد ف�ضيلة الإمام الأكرب اجلديد�/أحمد الطيب مقاليد الأمر مت
�إلغاء الفقه الإ�سالمي املي�سر وعودة تدري�س الفقه على املذاهب الأربعة  ،ترى �أيكون بالأزهر
�أي �إ�سرتاتيجية تخطيط �أو تنفيذ � ،أم يكون الأمر هوى وارجتالية �أ�صابت العمل الدعوي
والفقهي بالأزهر  ،هل تختلف املناهج باختالف �أ�شياخ الأزهر ..؟؟!!� ..أيكون اختالفهم رحمة
بالطالب �أم نقمة حلت على الدار�سني واملدر�سني بالأزهر يف ال�سابق والالحق .
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ُعج ُب ه�ؤالء بفقه املالكية الذي يرى �آية ( ب�سم الله الرحمن الرحيم ) لي�ست
فهل ي َ
�آية من الفاحتــة وال مــن غــريها �سوى �سورة النمل � ،أيكون هذا خالف ًا يف الفروع كما
يزعمون � ،أم اختالف ًا يف �أم الأ�صول ..؟؟!!..
ُعج ُب ه�ؤالء بفقه الأئمة الثالثة مالك وال�شافعي وابن حنبل الذين يرون ب�أن
وهل ي َ
�أق�صى مدة حمل للمر�أة �أربع �سنوات � ،أ ُي ْع ِج ُب �أحدًا �أن تلد ابنته املتوفى عنها زوجها
ولد ًا بعد �أربع �سنوات من وفاة ذلك الزوج � ،أو تلد امل�سافر عنها زوجها �سف ًرا مل مي�سها
فيه بن ًتا بعد �أكرث من ثالث �سنوات من غيبته � ،أال يكون يف ذلك خمالفة لفطرة الله التي
فطر النا�س عليها و�سننه يف خلقه ..؟؟!!� ..أنتبع القر�آن �أم الفقه على املذاهب الأربعة
يف هذا ال�ش�أن ..؟؟!!� ..أنن�شر الدعارة با�سم الفقهاء يف ربوع الأر�ض ..؟؟!! ..و�إن قالوا
ب�أنهم �صححوا فكرهم وان�صاعوا للعلم وفطرة الله التي فطر عليها الن�ساء � ،أال يدل ذلك
على عدم �إطالق �صحة ما ورد لنا عن ال�سلف ..؟؟!! ..وحني تعمل املحاكم بدول اخلليج
مب�ضمون ذلك الفقه فهل ندفن رءو�سنا يف الرمال لنقول ب�أنه فقه غري معمول به ..؟؟!!..
بينما يجري العمل به على قدم و�ساق .
ومن عجيب الأمر �أن الأ�ستاذ الدكتور /علي جمعــة  -مفتي اجلمهورية � -أ�صدر كتابه
امل�سمى (الفتاوى الع�صرية اليومية  -الدين واحلياة)  ،وذكر ب�صفحة  90فتوى رقم 51
ب�أن �أكرث مدة للحمل �أربع �سنوات  ،ف�أي دين ..؟؟!! ..و�أي حياة ..؟؟!! ..وكيف تكون
هذه فتاوى ع�صرية  ،كما قال ذلك بقناة املحور التلفزيونية � ،إن هذه الأطروحة الفقهيــة
بفقه الأئمة وبفقه ف�ضيلة مفتي اجلمهورية  ،ما هي �إال اغتيال لفطرة الله التي فطر النا�س
عليها  ،وتخلط بها الأن�ساب  ،ويتم بها حتقيــق �شرعية الفجــور  ،با�سم فقه الأئمة .
�أحتبذون عدم تنقية فقه الأئمة الذي يدعو احلاكم لقتل كل من ترك ال�صالة تكا�س ًال
بعد ا�ستتابته ثالثة �أيام  ،لقد �أ�صدر الأئمة الثالثة فتواهم وفقههم بذلك بناء على تف�سري
ال�ص َال َة َو�آ َت ُو ْا ال َّز َكا َة
عجيب جلزء من �آية يقول تعاىل فيها َ ... ﴿ :ف ِ�إن َتابُو ْا َو�أَ َقا ُمو ْا َّ
َف َخلُّو ْا َ�س ِبي َل ُه ْم ِ�إنَّ ال ّل َه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾ ( التوبة  ، ) 5ف�إىل �أين �سينتهي بنا مطاف اخلالف
مع العقل والقر�آن ..؟؟!! ..ولقد ُذ ِكر ذلك الرتدي الفقهي بكتاب فقه ال�سنة لل�شيخ ال�سيد
�سابق ب�أول باب ال�صالة  ،حتت عنوان حكم تارك ال�صالة .
لقد مات الإمام ال�شافعي  -رحمه الله  -مت�أث ًرا ب�ضرب املالكية له خلالفات فقهية  ،ومت
�سجن وتعذيب الإمام �أحمد بن حنبل بناء على خالف فقهي حول مدى م�شروعية خلق
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القر�آن  ،وطـُرد البخاري من بلده لذات ال�سبب بعد �أن �أل�صقوه به � ،أهذه رحمة اختالف
الأجداد التي يريد رجال الفقه لها �أن ت�ستمر ..؟؟!!� ..أرى �أن قلي ًال من التعقل والتخطيط
�سيفيد الأمة �أكرث من االرجتالية والع�صبيات الفقهية .
والذين خ َّربوا البيـوت وهدموها وهم يُفتـون بطالق كل امر�أة قال لها زوجها � ( :أنت
طالق ) م�ستندين يف ذلك �إىل حديث عندهم يقولون عنه �أنه �صحيح وين�سبونه لر�سول الله
حيث يزعمـون �أنه قال  ( :ثالث ج ُّد ُهن جد وهزلهن جد النكاح والطالق والرجعة) .
تلف يف دليلها ،
لقد تخ َّربت البيوت وتف َّرق �شمل الأُ�سر  ،و�ضاعت الأوالد بفتاوى ُم ٍ
فهــل جم َّرد �أن ينطق ال َّرجل هاز ًال �أو مُهددًا �أو جادًا بلفظ الطالق ُتت�سب طلق ًة على تلك
الزيجة امله�ضوم حقها بفكر فقهاء ال َّرح ــمة ..؟؟!!� ..أكان ذلك امل�سلك هو الرحمة املختلف
بها ..؟؟!!� ..إنها �إن كانت رحمة ف�ستكون رحمة الأفاعي اللتهام ال�ضحية بال متزيق ،
وملاذا ن�شرتط ال�شهود يف بناء الزيجات  ،وال ن�شرتطها يف هدم البيوت على رءو�س �أهلها
بفتاوى ال َّرحمة ..؟؟!! ..بل وبحديث ظني الثبوت والداللة ..؟؟!!..
اخل َتان ُ�س ّنة  ،بل هي
وكم من ماليني الإناث مت ت�شويه �أع�ضائهن التنا�سلية بدعوى �أن ِ
عندهم ُ�س ّنة م�ؤكدة عن ر�سول الله  ،بل وقالوا ب�أن هذا اجلور على خلقة الله �أحظى للرجل
وجهْد ب�أَ ِ�س َّرة الزوجية ،
بينما هو على العك�س متام ًا  ،فهو يجعل الرجل واملر�أة يف كمدٍ َ
اخلتان ف�صدر قانون منع ختان الإناث  ،الذي
�إىل �أن عر�ضت قناة  CNNالإخبارية م�أ�ساة ِ
�أَع َّد ُه البع�ض ِردَّة يف عامل الإ�سالم  ،بينما باركه غالبية �أ�ساطني الدعوة  ،فما الذي جرى
ل�س ّنة اخلتان امل�ؤكدة  ،ملاذا تركها �أ�ساطني الدعوة � ،أم تراها رحمة االختالف .
ُ
وكيف ميكن لأمة �أن ُتربر التناق�ض ثم تعترب تربيراتها امل�صطنعة للتوفيق بني
املتناق�ضات ِع ْلمًا ..؟؟!!� ..أذكر ذلك لأين �أ ُع ُّد علم ت�أويل خمتلف احلديث �أحد علوم العته
ال�شيطاين  ،حيث افرت�ض ذلك العلم املزعوم �صحة كل الأحاديث  ،ثم يدور ذلك الإفك
امل�سمى علم ًا ليبحث عن ع َّلة �أو دليل خمتلق �أ�سموه ( الت�أويل ) ليربر م�صيبة التناق�ض
بني الأحاديث � ،أيكون ذلك الهبوط الفكري علما ..؟؟!!..
ولتقريب ال�صورة  ،ف�إنه ميكن للمرء الذي ح�صل على ال�شهادة الإعدادية �أن ي�ضع فقط
جمرد ا�سم هذا العلم العجيب �أمام ناظريه ويتدبر  ،ثم يحكم �إن كان ي�صح �أن يكون ِع ْلمًا
�أم ال  ،ف�إن ذلك العـلم الغريب ا�سمه (ت�أويـل خمتلف احلديث)  ،فهل حني تقوم بت�أويل �شيء
فتجاهـد وحتاول توفيق االختالف ب�أفكار من دماغك � ،أتكون �صنعت علمًا..؟؟!!..
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وهل يكون اخلالف بني علماء احلديث يف �شرط وعدالة الراوي �إال �إحدى امل�صائب
التي ح َّلت باحلديث النبوي ..؟؟!! ..فالراوي املجروح هنا  ،جتده عدل �ضابط هناك ،
وعندهم قاعدة �أن اجلرح ُمقدَّم على التعديل  ،و�إذا ما مت تنفيذ تلك القاعدة ف�إنك جتد كل
الرواة جمروحني  ،ومع ذلك جتد �أ�ساطني علوم احلديث ي�شمخون بالإ�سناد  ،وما ذلك �إال
لعجزهم عن �إدراك تناق�ض ما يقولون  ،لذلك ف�آفتهم الفكرية هي التي �أوردتهم ذلك املورد
ولذلك �أي�ض ًا جتدهم �آكدين مما هم فيه من نتائج فقهية هابطة .
و�أ�ضرب املثل بال�شيخني البخاري وم�سلم وقد عا�صر كل منهما الآخر  ،بل كان الإمام
م�سلم تلميذ ًا للبخاري ( رحمهما الله )  ،لكنك جتد م�سلمًا مل يعتمد  434رج ًال من رجال
البخاري  ،ومل يعتمد البخاري  625رج ًال من رجال م�سلم  ،فيكون �إجمايل الرجال الذين
اختلف فيهم �شيخان من �أ�شياخ احلديث وهما من جيل واحد فقط يبلغ عددهم 1059
رج ًال  ،ف�إذا كان هذا هو االختالف يف من ي�صح عنه اخلرب فما بالنا باخلرب ذاته  ،وكم
حديث ًا رواه ه�ؤالء الألف وت�سعة وخم�سون رج ًال ..؟؟!!� ..أترك للقارئ حرية التفكر ليقف
على حجم امل�صيبة فيما ي�سمونه ( اختالفهم رحمة ) .
بل لقد اختلف ال�شيخ الواحد مع نف�سه (ال�شافعي) فقال ب�أن هناك فقهًا قدميًا وفقهًا
جديدًا يف امل�س�ألة الواحدة  ،لكنك جتد فقهاءنا ي�أخذون بالفقهني � ،أال ين�شئ ذلك امل�سلك
بلبلة للعامة ..؟؟!! ..وحتى ال يقول قائل ب�أنه تبعًا الختالف املكان والظروف  ،ووفق ًا
لقاعدة غ�ش الأمة يقولون ب�أن لل�شافعي فقها بالعراق و�آخر مب�صر  ،لكني �س�أ�ضرب املثل
الذي ي�ؤكد هواية ترك الأمور على عواهنها .
ففي فقهه القدمي يعترب ال�شافعي قول ال�صحابي �أو فعله حُ َّجة  ،بينما بفقهه اجلديد ال
يعترب فعل ال�صحابي وقوله حُ َّجة  ،فتكون النتيجة تقدمي فقه القيا�س على قول ال�صحابي
وفعله بالفقه اجلديد  ،وت�أخري القيا�س بالفقه القدمي  ،ف�أين االختالف املزعوم تبع ًا للمكان �أو
الظرف يف �ش�أن حجية ال�صحابي ..؟؟!! ..وكم من امل�سائل الفقهية �ستختلف تبع ًا لذلك التفاوت ،
�أال يبلبل فقه ال�شافعي النا�س ..؟؟!!� ..أم ُترى �أن عدم منطقية العلل هي البلبلة بعينها ..؟؟!!..
وكيف ب ــه ي َُ�ص ّرح بال�صــوم �أيام الت�شريق ثم يعود فيقول ب�أال يتم ال�صيام �أيام
الت�شريق ..؟؟!! ..وهل ميكن �أن نحتفظ بالفقهني ..؟؟!! ..وهل يكون ذلك من اختالف
الرحمة املزعوم ..؟؟!! ..وال تقف امل�صيبة عند هذا احلد بل تتعداه ب�أن ي�أخذ فقها�ؤنا
بالفقهني القدمي واحلديث لل�شافعي � ،ألي�س هذا باعث ًا على حدوث الفتنة ..؟؟!!..
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وعودة �إىل فقهاء ع�صرنا ف�إين �أرى �أنه كفانا تهوي ًنا للم�صائب الفكرية لأهل الزمن
القدمي  ،فقد كان لهم بع�ض العذر � ،أ َّما فقهاء احلا�ضر فلي�س لهم �أي عذر .
وال�س َنة القولية املُ َّتفقة مع القر�آن ،
وال�س َنة العملية ُّ
�إنَّ الذين ال يكتفون بالقر�آن ُّ
املدونة يف
ال�س َنة القولية َّ
ويزعمون ب�ضرورة تقدي�س جميع ما ورد مبا ي�سمونه �صحيح ُّ
ال�صحاح ك ِّلها (خم�سة ع�شر كتابًا)  ،بل يحملون النا�س عليها  -وهي �شرط عندهم
كتب ِّ
لل�ســنة  ،ه�ؤالء مل يعلموا ومل
لتمام �إقامة الدين  -وينعتون التارك لأي حديث �أنه منكر ُّ
ال�س ّنة  ،مهما كانت درجاتهم العلمية الأكادميية التي يرتزقون
يتعلموا �شيئ ًا عن حقيقة ُ
ال�س َنة القولية امل�سماة بكتب
منها  ،و�إن احرتاف تلقني ال َّنا�س �ضرورة تقدي�س كل ُك ُتب ُّ
ال�صحاح بحالتها الراهنة  ،فيه اعتداء على قد�سية القر�آن وما يجب �أن يُقدَّ�س .
فل�ست �أدري كيف ا�ست�ساغوا �أن يكون من الأ�سماء احل�سنى لله تعاىل ا�سم َّ
(ال�ضار) ،
وكيف يناجون به ربهم ..؟؟!! ..وهل �إذا ما كان ذلك من الأ�سماء احل�سنى فما بالك بغري
احل�سنى ..؟؟!!� ..إنهم �سينربون بالدفاع  ،ويقولون �إنه ال ُ
ي�ض ُّر �إ ّال لينفع  ،ول�ست �أدري
�أال يكفي ا�سم الله ( العدل ) لتلك احلجج الواهية ..؟؟!! ..وعموم ًا مو�ضوع حتديد �أ�سماء
الله احل�سنى مو�ضوع يطول �شرحه  ،وال داعي للخو�ض يف تفا�صيله .
ول�ست �أدري كيف بعلماء احلديث يخرجون بالأحاديث من زمانها الذي قيلت فيه ،
ليقوموا بتعميمها على كل الع�صور حتى و�صلت �إلينا  ،وهل كان �سي�أمر بال ِّلحية على
وجه الوجوب ويُح ِّرم حلقها كما يفعل فقهاء ال�سلفية بزماننا ..؟؟!! ..وهل �ستكون احل َّبة
ال�سوداء زعيم العالج من الأمرا�ض يف تعاليمه ﷺ ..؟؟!! ..وهل كان �سي�أمر الن�ساء
باللبا�س الأ�سود الذي اتخذته دول ب�أكملها ز ًّيا ر�سم ًّيا لن�سائها حتى اليوم ..؟؟!! ..وهل
يكون ال�سواك �أف�ضل من فر�شاة الأ�سنان ..؟؟!! ..وهل �سيكون ت�سعة �أع�شار الرزق يف
التجارة ونهمل ال�صناعة ..؟؟!!..
وهل مبنطق املحبني لتقليد النبي بع َّلة ا ُ
حلب �سين�صحون اجليو�ش الإ�سالمية ب�أن
حتارب بال�سيوف والرماح بد ًال من ال�صواريخ والطائرات لأن ر�سول الله انت�صر بها ..؟؟!!..
�إنه نف�س منطق الفارق بني ال�سواك وفر�شاة الأ�سنان  ،والفرق بني احلبة ال�سوداء والعقاقري
�أال يعلم ه�ؤالء البدو ب�أن املق�صود من فعل احلديث وقوله ب�ش�أن ال�سواك �أنه املحافظة على
نعمة الله يف �صحة الأ�سنان � ،أما الكيفية والو�سيلة فال �ش�أن لل�سـنة بها .
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ال�س َنة وال�شيعة على ال�سواء مع
وهناك بلوى املهدي املنتظر الذي �آمن بانتظاره �أهل ُّ
خالف بينهما يف التفا�صيل � ،أمل تعر�ض كافة �أحاديث ذلك املهدي املزعوم على �أعلم علماء
�أهل الأر�ض يف احلديث النبوي ومل ي ُِج ْزها  ،وهذا العامل لي�س �أبا �إ�سحق احلويني كما
يظن بع�ض املفتونني  ،بل هو الإمام البخاري نف�سه  ،كما مل يعتمد هذا الهراء الإمام
م�سلم فلم يورده �أي�ض ًا يف �صحيحه  ،فهل يكون دين الإ�سالم له ع�شرة كتب ت�سعة يف
الأحاديث النبوية م�ضاف ًا �إليها القر�آن املجيد ..؟؟!!..
ل�ست �أدري ما هذا الهراء الذي يحملنا عليه كثري من الفقهاء والدعاة  ،وملاذا ال نكتف
بالقر�آن و�صحيحي البخاري وم�سلم فيما اتفقا فيه مع القر�آن  ،هل �ستنتهك حرمات الأمة
�إن مل ن�أخذ ب�أحاديت وردت يف �صحيح ابن ماجة والرتمذي و�أبي داوود  ،الذين اختلفوا
مع البخاري وم�سلم ..؟؟!!..
ويف زماننا هذا  -ومع وجود املجامع الفقهية  -و�سهولة وي�سر و�سائل االت�صال ،
ف�إين �أرى ان ا�ستبقاء االختالف تخاذل عن بذل اله َّمة يف وحدة الأمة وت�صحيح عقائدها
ال�سالم  ،فاختالفهم يف حتديد هالل �شهر
وم�سريتها ال�شرعية على قوائم �إبراهيم عليه َّ
احلجــة ع ــام 1428هـ (ع ــام  2007ميالدية) �أدَّى �إىل وقوف احلجيج بعرفة قبل يوم
ذي َّ
عرفة  ،وقد �سبق قبلها ب�سنوات  -وبعد انق�ضاء �شهر رم�ضان � -أن �ص َّرحت اململكة العربية
ال�سعودية ب�أن ي�صوم النا�س يوم ًا بعد عيد الفطر لأنهم �أخط�أوا ر�ؤية الهالل .
�أ َّما عن ال�سبب يف تلك الف�ضائح غري ال�شرعية فهو اختالف فقهاء اململكة عن فقهاء
بع�ض الدول يف ت�أويل حديث ر�سول الله ﷺ (�صوموا لر�ؤيته و�أفطروا لر�ؤيته)
فبمنطق ال ُق ِح َّية يف االلتزام مع ال َّتج ُّمد � ،صاروا ال يقبلون احل�سابات الفلكية حيث
رج�سا من عمل ال�شيطان  ،بينما قبلوا �شهادة �أي م�أفون �أو خمبول يقول ب�أنه
يعدونها ً
ر�أى الهالل ليغنم العطية التي يهبها امللك  ،وليف�سد بعد ذلك على الأ َّمة احلج �أو ال�صوم ،
فهذا �شيء غري مهم يف فقه ه�ؤالء  ،طاملا �أنهم يفعلون ما فعله الأجداد .
فهل �إف�ساد �صوم مليار ون�صف مليار م�سلم � ،أو �إف�ساد حج خم�سة ماليني حاج  ،يعترب
رحمـة يف فقـه من قال باختالفهم رحمـة  ،بينما �أراه ويراه معي العقـالء �أنه نقمـة ..؟؟!!..
وملاذا ال ين�ضبط فقه علماء تلك اململكة على احل�سابات الفلكية التي ينظرون على
هديها خل�سوف القمر وك�سوف ال�شم�س مبنتهى الدِّقة مبا يحدده علماء الفلك ..؟؟!!..
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رواد الف�ضاء على القمر يف د َّقة توقيت متناهية ..؟؟!! ..وملاذا
والتي يهبط بح�ساباتها َّ
ال ين�صاعون ل�صيحات االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني الذي مل يجد له مق ًّرا يف الدول
العربية الإ�سالمية ..؟؟!!..
�أمل يعلم ه�ؤالء الفقهاء بد ّقة احل�ساب الإلهي ملنظومة الدورات الفلكية  ،و�أن الله �أمرنا
�أن ن�أخذ منها علوم احل�ساب وال�سنني وال�شهور  ،وذلك من قوله تعاىل :
﴿ ُه َو ا َّلذِ ي َج َع َل َّ
ال�س ِن َ
ني
ال�ش ْم َ�س ِ�ض َياء َوالْ َق َم َر ُنو ًرا َو َق َّد َر ُه َم َن ِاز َل ِل َت ْع َل ُمو ْا َع َد َد ِّ
اب َما َخ َل َق ال ّل ُه َذ ِل َك ِ�إ َّال ِب ْ َ
( يون�س)5
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ ﴾ .
ال ِّق ُي َف ِّ�ص ُل الآ َي ِ
َو ْ ِ
ال َ�س َ

فهل تخريب �شعائر �أهل الإ�سالم لتخريجات فقهية ُمالفة يكون رحمة ..؟؟!! ، ..وهل
ترك تطبيق الآية الكرمية التي حتث على تعلم عدد ال�سنني واحل�ساب من الدورة الفلكية
لل�شم�س والقمر حل�ساب تطبيق حديث ما كان النبي ميلك يف زمانه من الأدوات للتع ُّرف
حتجر عقلي ن�ش�أ منه جمود فقهي ...
على الهالل �إال الب�صر � ،أفيكون ذلك تطبي ًقا ل�س َّنة �أم ُّ
�أظنه يكون حتما هو كذلك .
وروي عن جابر بن �سمرة ( :خرج علينا ر�سول الله ﷺ فقال  ( :مايل �أراكم رافعي
�أيديكم وك�أنها �أذناب خيل ُ�شم�س ..؟؟!! ..ا�سكنوا يف ال�صالة ) رواه م�سلم يف �صحيحه
كتاب ال�صالة باب الأمر بال�سكون يف ال�صالة .
لكن �شــرح الفقهاء له م�صيبــة  ،تدل على �أن اختالفهم نقمة ولي�س رحمة وذلك للآتــي :
• •هذا احلديث يدل على كراهية رفع اليدين بالدعاء(. )1
• •هذا احلديث يعني كراهة رفع اليدين بالتكبري �أول ال�صالة(. )2
• •احلديث يعني الإمياء باليد عند ال�سالم للخروج من ال�صالة بعد الت�شهد(. )3
• •�أكان نهي النبي عن رفع اليدين حال الدعاء ..؟؟!!..
• •�أم حال تكبرية الإحرام �أول ال�صالة عند التكبري ..؟؟!!..
• •�أم بعد الت�شهد وعند الت�سليم للخروج من ال�صالة ..؟؟!!..
( )1املرجع :بتف�سري القرطبي اجلزء ال�سابع �صفحة  199يف تف�سري الآية  55من �سورة الأعراف  ،ومب�صنف ابن �أبي �شيبة باحلديث
رقم  8447باجلزء الثاين �صفحة . 231
( )2املرجع :ال�شوكاين يف كتابه ن�سل الأوطار باجلزء الثاين �صفحة . 200
( )3املرجع� :صحيح م�سلم بكتاب ال�صالة باب الأمر بال�سكون يف ال�صالة  ،وبكتاب قرة العينني برفع اليدين يف ال�صالة للبخاري
�صفحة . 31
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واختلفوا � ً
أي�ضا يف َغ�سل الرجلني بالو�ضوء �أو امل�سح عليهما  ،ومن�ش�أ اختالفهم هو
اختالفهم يف قـراءة قوله تعـاىل :
ني . ﴾..
﴿ َ ...وا ْم َ�س ُحو ْا ِب ُر ُ�ؤ ِ
و�سـ ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُك ْم ِ�إ َل الْ َك ْع َب ِ
فمن قر�أها ( َو َ�أ ْر ُج َل ُك ْم ) بفتح حرف الالم قال بوجوب غ�سل الرجلني لكونهما
( املائدة ) 6

معطوفتان على ما قبلهما من قوله تعاىل  ( :فاغ�سلوا وجوهكم و�أيديكم �إىل املرافق) ،
ومن قر�أها بك�سر حرف الالم قال بامل�سح لهما لأنهما معطوفتان على ما قبلهما من م�سح
الر�أ�س  ،وغري ذلك كثري .
لذلك �أن�صح خطباء الفتنة من ال�سلفية خا�صة و�أهل الدعوة عامة  ،ب�أن �إلزام النا�س
بتلقينات و�شعارات ُتف�سد عقائدهم و�شعائرهم وبيوته ــم لي ــ�س من الدَّعوة �إىل الله
ولي�س من ال َّرحمة يف �شيء  ،وال تنفع ع َّلة احلفاظ على ال ُّتــراث ُح َّجة �أمام الله  ،فما زال
ُتراثكم ي ُع ــج بالإ�سرائيليات واخلرافات واالعتداء على حقائق �أ�سماء الله و�صفاته دون
�أن ُت ِّركوا من �أنف�سكم �ساكنا  ،و�أظن �أن ذلك املنهج يتنافى مع قوله تعاىل :
﴿ َو َما �أُ ِم ُروا ِ�إ َّل ِل َي ْع ُبدُوا ال َّل َه ُ ْ
م ِل ِ�ص َ
ال�ص َل َة َو ُي�ؤْ ُتوا
ني َلـ ـ ـ ُه ال ِّدينَ ُح َن َفاء َو ُي ِقي ُموا َّ
ال َّز َكا َة َو َذ ِل َك د ُ
( البينة ) 5
ِين الْ َق ِّي َم ِة ﴾ .
فالبد �أن ي�سبق الإخال�ص كل �شيء  ،وال ُتف�سدوا على النا�س �شعائرهم باختالفاتكم
وحترمياتكم املرتكزة على �سنن مزيفة ومد�سو�سة بكتب ال�صحاح فرمبا كان ح�سابكم عند
الله ع�سريًا .
و�أدعو علماء الأزهر بل �أ�ستغيث � ،أن ُي َن ِّقحوا الرتاث  ،فهم �أهل العلم ورجاله الذين
يعلمون دقائق �أموره  ،لكن �أن�صحهم بعدم خمالفة ثوابت القر�آن �أو فطرة العقل ،
وليرتكوا ُت ّرهات العلل القدمية التي ت�شدق بها �أنا�س بالزمن البعيد  ،حتى و�صلتنا وهي
تناق�ض كل عقل قومي  ،وتناق�ض �صريح القر�آن  ،فديننا �أمانة ب�أيديهم .
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�إنكارهم قرءانية (ب�سم اهلل الرحمن الرحيم)
ووفق ًا ملنظومة وم�صطلح ( اختالفهم رحمة)  ،فبالرتاث م�شكلة كبرية و�صراعات
يجب ح�سمها يف جيلنا عن الب�سملة  ،و�إال حملنا ذنوب الأجيال بعدنا ممن ُن ِ�ضلُّهم
بتم�سكنا بالرتاث وما ن�سميه ثوابت الأمة  ،و�إليك ما ورد ب ُك ُتب الرتاث عنها :
فتجد بكتاب قوانني الأحكام ال�شرعية وم�سائل الفروع الفقهية على مذهب �إمام املدينة
بالباب العا�شر يف القراءة وفيه ثالثة ف�صول وبالف�صل الأول يف �أم القر�آن وفيه ثالث
م�سائل  ،منها (امل�س�ألة الأوىل) التي يهمني فيها ما قيل يف الب�سملة :
ففي حكمها لأبي حنيفة النعمان  ( :يف الب�سملة �سر على كل حال وال ب�أ�س بالب�سملة يف
التطوع عند الأربعة  ،ولي�ست الب�سملة �آية من الفاحتة وال من غريها �سوى النمل خالف ًا
لل�شافعي) .
كتاب « جامع الأمهات » باب ولل�صالة �شروط  ،وفرائ�ض و�سنن وف�ضائل فقال فيه :
(ولي�ست الب�سملة منها فال جتب) .
كتاب « الثمر الداين » باب �صفة العمل يف ال�صلوات املفرو�ضة وما يت�صل بها  ،فذكر
فيه ( :ثم تقر�أ ف�إن كنت يف ال�صبح قر�أت جه ًرا ب�أم القر�آن ال ت�ستفتح بب�سم الله الرحمن
الرحيم يف �أم القر�آن وال يف ال�سورة التي بعدها) .
كتاب « الكايف » البن عبد الرب باب القراءة  ،حيث جاء فيه ما يلي :
( البد من قراءة فاحتة الكتاب للإمام واملنفرد يف كل ركعة من الفري�ضة والنافلة ال
يجزئ عنها غريها  ،وال يقر�أ فيها ب�سم الله الرحمن الرحيم ال �س ًرا وال جه ًرا  ،وهو
امل�شهور عن مالك وحت�صيل مذهبه عند �أ�صحابه  ،وقد ذكر �إ�سماعيل عن �أبي ثابت عن ابن
نافع عن مالك قال  :و�إن جهر يف الفري�ضة بب�سم الله الرحمن الرحيم فال حرج ومن �أهل
املدينة من يقول ال بد فيها من ب�سم الله الرحمن الرحيم  ،منهم ابن عمر وابن �شهاب ومن
قر�أ عند مالك و�أ�صحابه ب�سم الله الرحمن الرحيم يف النوافل وعر�ض القر�آن فال ب�أ�س )
�أر�أيت كيف يتم حتريف كتاب الله ..؟؟!!..
و�سبب ما هم فيه من نكبة �أنهم اتخذوا من الأحاديث منهاجً ا ت�شريعيًا وم�صد ًرا من
م�صادر الت�شريع  ،فقد �صح عندهم ما روي عن �أن�س بن مالك قال � :صلى معاوية باملدينة
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من ال َّر ِح ِيم لأم القر�آن  ،ومل يقر�أ « ِب ْ�س ِم
فجهر فيها بالقراءة  ،فقر�أ فيها ِب ْ�س ِم ال ّل ِه ال َّر ْح ِ
من ال َّر ِح ِيم ؛ (يعني قر�أ الفاحتة بدون الب�سملة )  -حتى ق�ضى تلك القراءة ،
ال ّل ِه ال َّر ْح ِ
فلما �س َّلم ناداه من �سمع ذلك من املهاجرين والأن�صار من كل مكان  « :يا معاوية � ،أ�سرقت
من ال َّر ِح ِيم » لل�سورة
ال�صالة �أم ن�سيت ..؟؟!! ..فلما �صلى بعد ذلك قر�أ « ِب ْ�س ِم ال ّل ِه ال َّر ْح ِ
التي بعد �أم القر�آن  ( .الفاحتة ) � ،أخرج هذا احلديث احلــاكم يف امل�ست ــدرك  ،و�صححه
على �شرط مــ�سلم ( و�أورده الذهــبي يف تلخيــ�ص املــ�ستدرك  ،و�صححه عل ـ ــى �شرط
م�سلم )  ،و�أخرجه غري واحد من �أ�صحاب امل�سانيد كال�شافعي يف م�سنده( ، )1وع ــلق
على ذلك بقوله � « :إن معاوية كان �سلطان ًا عظيم القوة � ،شديد ال�شوكة  ،فلوال �أن اجلهر
بالب�سملة كان كالأمر املقرر عند كل ال�صحابة من املهاجرين والأن�صار ملا قدروا على �إظهار
الإنكار عليه ب�سبب ترك الت�سمية » .
فلأن احلديث وارد بامل�ستدرك للحاكم  ،وبالتف�سري الكبري للرازي  ،ف�ض ًال عن مقولة
مالك ًا و�أبي حنيفة لذلك الأمر  ،وذكر ذلك الرتمذي يف �صحيحه بباب �أبواب ال�صالة ،
لذلك فقد اتخذه بع�ض الفقهاء منهاج ًا � ،أر�أيت كيف كانوا ي�صيغون الفقه وي�ستنبطون
الأحكام ..؟؟!!..
ثم بعد كل ذلك جتد من ين�شد قائ ًال ب�أن اختالفهم يف الفروع و�أنه رحمة � ،أيت�شككون
ب�أول �آية من كتاب الله �أتكون من القر�آن �أو ال تكون �أمر تعدُّه الأُ َّمة من الفروع يف فقه الفقهاء
�أم هو غ�ش للأمة بفقه املتخ�ص�صني والأئمة ..؟؟!! ..بل �أراه يتعدى ذلك بكثري لي�صل �إىل
منطقة الإ�شراك وحتريف كتاب الله با�سم الفقه والتفقه والأئمة وال�سنة النبوية .
ولأ�سفي جتد �أئمة �أغلب م�ساجد املعمورة وهم ال يقر�أون الب�سملة  ،و�إن �س�ألتهم
يقولون ب�أن ذلك ُ�سـنة عن ر�سول الله  ،لكن حقيقة الأمر �أنهم ال يدرون ويعبدون الله
بنظام « هذا َما �أَلْ َف ْي َنا َع َل ْي ِه �آ َبا َء َنا » .
فمن الذي ي�صنع البلبلة ..؟؟!! ..نقد الرتاث �أم الرتاث ذاته ..؟؟!! ..من الذي يعمل
على خ ــروج الن ــا�س م ــن امل ّلة ومينع غــري امل�سلــمني من الدخـ ــول فيه �أنا �أم الفقهاء
والرتاث ..؟؟!! .بالطبع �سن�سمع القول املمجوج ب�أن الإ�سالم ال يهمه كرثة الهالكني  ،و�أن
الإ�سالم بخري  ،وهو القول املناف ملهمة وواجب الدعوة �إىل الله باحلكمة واملوعظة
احل�سنة ولي�س بالعناد والتحجر الفكري وخماطبة العباد بفكر �أبو الهول .
( )1م�سند ال�شافعي كما نقله الرازي يف التف�سري الكبري  ،ج � ، 1ص . 105
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الف�صل الـثـانى
إضــالالت
ع ــن مفـاهـيم
بالسُّ َنة الـنبويـة
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الزعم ب�أن الت�شكك
ال�س َنة النبوية القولية ت�شكك بالقر�آن
يف ُّ
ال�س َنة القولية ف�إننا نت�شكك يف
دومًا مــا يك ــرر البعــ�ض مقولة �إننا �إن ت�شككنا يف ُّ
القر�آن  ،لأن م�صدرهما واحد وهو ال�صحابة عن �سيدنا ر�سول الله ﷺ  ،وهذا الفكر
جناية على الفكر والإدراك القومي للأ�سباب الآتية :
ال�س َنة القولية مل يكن يتم
�1.1أن القر�آن كان يتم تدوينه حال نزول الوحي به  ،بينما ُّ
تدوينها  ،بل نهى النبي ﷺ عن تدوينها .
ال�س َنة القولية ُمتلف فيها حتى بني
�2.2أن القر�آن غري ُمتلف يف ن�صو�صه  ،بينما ُّ
�أ�صحاب ُك ُتب ال�صحاح �أنف�سهم .
ال�س َنة القولية و�صلت
�3.3أن القر�آن و�صل لنا بالتواتر  ،بل مدَو ًنا منذ ُنزوله  ،بينما ُّ
لنا بطريق الرواية واحدًا عن واحد  ،وت�أخر تدوينها وجمعها لأكرث من مائة �سنة
بعد وفاة النبي ﷺ .
ال�س َنة دخلها
�4.4أن القر�آن مل يخالطه يف �أي ع�صر من الع�صور �أية �شائبة  ،بينما ُّ
ما دخلها  ،فهذا حديث ح�سن  ،وهذا حديث ح�سن �صحيح  ،وهذا كذا  ...وكذا .
ال�س َنة القولية منها ما هو
�5.5أن القر�آن عن الله ويخاطب فيه الب�شرية جمعاء  ،بينما ُّ
عن النبي ﷺ  ،ومنها ما يقف عند ال�صحابي  ،ومنها ما يقف عند التابعي  ،وكل
ذلك بال�صحاح وكل ذلك ي�سمونه ُ�س ّنة . .
�6.6أن القر�آن به دالالت �صدقه  ،وهي دالالت يف الكون والنف�س  ،نت�أكد منها يومي ًا
يقول تعاىل :
ال�س َنة
﴿ َو ِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض �آ َياتٌ ِّل ْل ُمو ِق ِننيََ 20و ِف �أَن ُف ِ�س ُك ْم �أَ َف َل ُت ْب ِ�ص ُرونَ  ﴾21؛ بينما ُّ
القولية حتوي دالالت الد�س والتحريف يف �أجزاء كثرية منها .
ال�س َنة القولية
�7.7أن القر�آن به حت ٍّد لكل من يكفر به �أن ي�أ ِتي ب�سورة من مثله  ،لكن ُّ
لي�س بها ذات التحدي .
�8.8أن الذين و�ضعوا �أ�س�س الفقه قالوا عن القر�آن ب�أنه قطعي الثبوت عن الله  ،بينما
ال�س َنة القولية ب�أنها ظنية الثبوت عن الر�سول ﷺ .
قالوا عن ُّ
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ال�س َنة القوليــة
�9.9أن القــر�آن يخــاطب كــل الأجنا�س يف كل الع�صــور  ،بيــنما ُّ
تخاطب �أهـل عــ�صـر معــني  ،وقــد ينطبــق حاله ــا ع ــلى البع ــ�ض الآخـ ــر يف بع�ض
الع�صـور  ،وقد ال ينطبـق .
1010القر�آن به معجزات علمية يتواىل الك�شف عنها علمي ًا كالدورة الفلكية  ،وفتح
قاع البحر على نار بقعر الأر�ض (البحر امل�سجور)  ،وتلقيح النبات يتم بوا�سطة
ال�س َنة على القر�آن يحاولون
الرياح  ،وغري ذلك كثري  ،بينما �أدعياء تقدمي فقه ُّ
ال�س َنة بالقر�آن  ،ليظل النا�س على �شركهم الذي حفره لهم
التلفيق  ،لي�ضاهوا ُّ
الفقه القدمي بال دراية وال فهم  ،بل متادوا يف غيهم فقالوا بالإعجاز العلمي يف
ال�سنة  ،وراحوا يتيهون يف خياالتهم .
ُّ
ال�س َنة .
�1111أن تالوة القر�آن يتم التعبد بها  ،بينما ال يتم التعبد بتالوة ُّ
وطبع ًا هناك فوارق كثرية � ،إمنا �أردت �أن �أوقف نزيف الإ�شراك بالله مبحاولة م�ساواة
ال�س َنة القولية بالقر�آن الكرمي  ،لأنه خروج عن جادة احلق �أدى �إىل هجر القر�آن  ،وحق ًا
ُّ
قال تعاىل :
﴿ َو َقا َل ال َّر ُ�سو ُل َيا َر ِّب ِ�إنَّ َق ْو ِمي ا َّت َخ ُذوا هَ َذا الْ ُق ْر�آنَ َمه ُْجو ًرا ﴾

( الفرقان)30

بل جتد الواحد منا يبادر باحلجة من احلديث بينما جتده ال يقو �أن ي�ستدل على قوله
ال�س َنة .
ب�آية من كتاب الله  ،وما ذلك �إال لفقه �إهمال كتاب الله مع الإفراط يف تعظيم ُّ
و�أردت � َ
أي�ض ًا وقف نزيف التنطع بالدين ومنع املجتهدين عن االجتهاد  ،فمن غري
لل�س َنة
املقبول �أن تتزعم فئة املتاجرين بالدين فكرة عدم تدبر كتاب الله  ،و�إن�شاء تف ُّوق ُّ
علــى فــقه الكتاب  ،ف�ض ًال عن �إفك النا�سخ واملن�سوخ وغري ذلك من علوم د�سها �إبلي�س
علينا .
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ال�س َنة النبوية القولية لي�ست وح ًيا من ال�سماء
ُّ
ال�س َنة وحي  ،وهم ما قالوا
ومن مغالطاتهم التي �أوردتهم �أودية التهلكة قولهم ب�أن ُّ
ال�س َنة
ذلك �إال ليجعلوها م�صد ًرا من م�صادر الت�شريع و�أنا �أراها كذلك  ،غري �أنهم يدجمون ُّ
بال�س َنة القولية الظنية الثبوت
العملية املتواترة التي مل ي�أتها الباطل بني يديها وال خلفها ُّ ،
لل�س َّنة القولية املُد ََّو َنة فيما ي�سمونه كتب ال�صحاح .
ليح�صلوا على خ�ضوع النا�س ُ
فكلنا يعلم اختالف البخاري عن م�سلم واختالفهما عن غريهما من علماء احلديث  ،بل
اختالف ال�صحاح الواحد فتجد به الأمر ونقي�ضه  .بينما يقول املوىل عز وجل :
﴿ �أَ َف َال َي َت َد َّب ُرونَ القر�آن َو َل ْو َكانَ ِمنْ ِعندِ َغ ْ ِي ال ّل ِه َل َو َجدُو ْا ِف ِيه ْ
اخ ِت َالف ًا َك ِثريًا ﴾
( الن�ساء ) 82

فهذه الآية تعني ب�أن كل ما هو من عند الله لن جتد فيه اختال ًفا  ،فكيف يقولون
ال�س َنة مبحو
ال�س َنة وحي وهي حتوي كل هذا االختالف ..؟؟!! ..وكيف يقوم وحي ُّ
ب�أن ُّ
وحي القر�آن الكرمي ..؟؟!! ..وفهو يقوم ب�إنزال ن�صو�ص تخالف كتاب الله  ،مما جعل
فقهاء �إبلي�س يبتدعون علم ًا ا�سمه (علم ت�أويل خمتلف احلديث)  ،لي�صولوا ويجولوا
بالتربيرات الإبلي�سية بغر�ض التوفيق بني االختالفات  .كما ميكنك الرجوع �إىل علم
الرجال الذي يعتربونه مفخرة العرب  ،لتكون من الآكدين �أن الرجل الثقة عند هذا ...
جمروح ومطعون عليه عند ذاك .
بل �إن الناظر املتدبر ال�سم ذلك العلم (علم ت�أويل خمتلف احلديث) يتبني يقين ًا ب�أنه علم
ال�شياطني  ،فلم يكن العلم ت�أوي ًال �أبدًا �إال عند الظانني  ،والله  -تعاىل  -يقول عن الظانني :
﴿ َو ِ�إن ُت ِط ْع �أَ ْك َ َ
ث َمن ِف الأَ ْر ِ�ض ي ُِ�ضلُّ َ
يل ال ّل ِه ِ�إن َي َّت ِب ُعونَ ِ�إ َّال َّ
الظنَّ َو ِ�إنْ ُه ْم ِ�إ َّال
وك عَن َ�س ِب ِ
( الأنعام) 116
َي ْخ ُر ُ�صونَ ﴾
ويقول �سبحانه َ ﴿ :و َما َي َّت ِب ُع �أَ ْك َ ُ
الظنَّ َال ُي ْغ ِني ِمنَ ْ َ
ث ُه ْم ِ�إ َّال َظ ّن ًا �إَنَّ َّ
ال ِّق �شيئ ًا ِ�إنَّ ال ّل َه
(يون�س) 36
با َي ْف َعلُونَ ﴾
َع َلي ٌم ِ َ
وهل الأحاديث وفق تق�سيمهم �إال �أنها ظنية الثبوت وظنية الداللة  ،فهل ي�ستقون
�أحكامًا �شرعية من خالل موروثات مظنونة!  ،ي�ؤ�سفني �أن تكون هذه عقول ت�سعى بيننا
وتظن ب�أنها عاقلة �أو تعي �شيئ ًا .
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ال�س َنة وحي ًا �أم ماذا ؟؟؟ ،
وال�صحابة  -ر�ضوان الله عليهم  -هم �أفهم النا�س عما �إذا كانت ُّ
فت�أمل موقف ال�صحابة بينما ينهاهم ر�سول الله عن اجللو�س يف الطرقات في�أبون ويرف�ضون ،
وذلك مما رواه البخاري بباب ( �أفنية الدور  ) . .باحلديث رقم ( )2333عن النبي ﷺ قال :
�إياكم واجللو�س على الطرقات  ،فقالوا  :ما لنا بد � ،إمنا هي جمال�سنا نتحدث فيها  ،قال  :ف�إذا
�أبيتم �إال املجال�س ف�أعطوا الطريق حقها  ،قالوا :وما حق الطريق ..؟؟!! ..قال  :غ�ض الب�صر
وكف الأذى ورد ال�سالم و�أمر باملعروف ونهي عن املنكر .
فهل �إن كان احلديث النبوي وحيًا من ال�سماء � ،أكانت ال�صحابة ر�ضى الله عنهم
تت�أبى على النبي ﷺ كما ورد باحلديث ..؟؟!!� ..أريد �إجابة من عاقل  ،وال �أريد �إجابة
من �إبلي�س ب�شري يربر كل �شيء لي�صل بطرق تفكري عقيمة لأن ن�شرك بالله .
وهل حني يقول الله  -عز وجل  -لر�سوله بالقر�آن :
﴿ َع َفا ال ّل ُه ع َ
ي َل َك ا َّلذِ ينَ َ�ص َد ُقو ْا َو َت ْع َل َم الْ َكا ِذ ِب َ
َنك ِ َل �أَذِنتَ َل ُه ْم َح َّتى َي َت َب َّ َ
ني ﴾ ( التوبة) 43
ال�س َنة القولية وحيًا من ال�سماء � ،أكان الله ليعاتب نبيه ويعفو عن
فهــل �إن كانت ُّ
خطئه ..؟؟!!� ..أترك الأمر لأويل الألباب .
لل�س َّنة وتاركني للوحي ،
ال�س َنة القولية وحيًا لكان النا�س جميع ًا منكرين ُ
ولو كانت ُّ
ف َمن ِمنَ امل�سلمني بالعامل يتداوى ب�أبوال الإبل ..؟؟!! ..ومن ِمنَ ال�صحابة التزم باحلبة
ال�سوداء ليتداوى بها  ،فقد روى البخاري ب�صحيحه بباب �أبوال الإبل والدواب ...
باحلديث رقم ( )231حدثنا �سليمان بن حرب  ...عن �أن�س قال قدم �أنا�س من عكل �أو
عرينة فاجتووا املدينة  ،ف�أمرهم النبي ﷺ بلقاح و�أن ي�شربوا من �أبوالها و�ألبانها ،
فانطلقوا  ...فلما �صحوا  ،قتلوا راعي النبي ﷺ وا�ستاقوا ال ّن َع َم  ،فجاء اخلرب يف
�أول النهار  ،فبعث يف �آثارهم  ،فلما ارتفع النهار جيء بهم  ،ف�أمر فقطع �أيديهم و�أرجلهم
و�سمرت �أعينهم  ،و�ألقوا يف احلرة ي�ست�سقون فال ي�سقون  ،قال �أبو قالبة :فه�ؤالء �سرقوا
ُ
وقتلوا وكفروا بعد �إميانهم وحاربوا الله ور�سوله .
وكي �أثبت لكم ا�ستحالة �صدور املرويات امل�سماة باحلديث النبوي عن وحي  ،ف�إليكم
ما مت تدوينه مبا ي�سمونه كتب ال�صحاح  ،لتعلموا مدى التناق�ض  ،بل ا�ستحالة �أن
يحوي كتاب واحد هذا التناق�ض �إال �إن كان �إدراك كاتبه على غري ما يرام .
-174-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

فعن ال ُغ ْ�سل حني يجامع الرجل زوجته ثم يك�سل ؛ جتد ب ُك ُتب ال�صحاح ما يلي :
ب�صحـيح م�ســلم بالــحديث رقم  ( 527عن الرجل يجامع �أهله ثم يك�سل هل عليهما
غ�سل ..؟؟!! ..فقال ر�سول الله وعائ�شة جال�سة � :إين لأفعل ذلك �أنا وهذه  ،ثم نغت�سل )
يعني ي�ستحمان رغم عدم الإنزال .
بينما جتد �أي�ض ًا بذات �صحيح م�سلم باحلديث رقم  ( 522فقال  :يغ�سل ما �أ�صابه من
املر�أة ثم يتو�ض�أ وي�صلي ) �أي يغ�سل ذكره فقط .
فهل يجوز مناق�شة مثل هذه الأمور �أمام الزوجة ( �إين لأفعل ذلك �أنا وهذه ) ؛ �أال
ي�ستحي الر�سول بالنيابة عن زوجه ..؟؟!!� ..أو �أال ي�ستحي هو ..؟؟!! ..ثم ترى الفقهاء
يناق�ضون �أنف�سهم يقولون عن النبي �أنه كان �أ�شد حياءا من العذراء يف خدرها ..؟؟!!..
وبينما ب�صحيح البخاري حديث رقم  ( 173قال عثمان يتو�ض�أ كما يتو�ض�أ لل�صالة
ويغ�سل ذكره قال عثمان �سمعته من ر�سول الله  ،ف�س�ألت علي ًا  ،والزبري  ،وطلحة  ،و�أبي
بن كعب ف�أمروه بذلك ) .
و�إين �أتعجب من البخاري الذي اعتمد هذا احلديث الذي به رجل ( عثمان ) ي�سمع
احلديث من ر�سول الله ثم ي�س�أل ال�صحابة بعد الر�سول .
وب�صحيح �أحمد بن حنبل مب�سند الأن�صار حديث رقم  20175من حديث �أبي �أيوب
الأن�صاري  -ر�ضي الله تعاىل عنه  -حدثنا عبد الله � ...أخربين �أبو �أيوب �أن �أُبيه حدثه
قال� :س�ألت ر�سول الله ﷺ قلت  :الرجل يجامع �أهله فال ينزل قال  :يغ�سل ما م�س املر�أة
منه  ،ويتو�ض�أ وي�صلي .
وبذات م�سند �أحمد � ً
أي�ضا  ،مب�سند عبد الله بن عمرو بن العا�ص  -ر�ضي الله تعاىل عنه -
جتد عك�س احلديث ال�سابق الذي �أورده م�سند �أحمد ذاته  ،حيث ورد به ومب�صنف ابن �أبي
�شيبة حديث رقم ( )28حدثنا �أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده
قال  :قال ر�سول الله ﷺ � « :إذا التقى اخلتانان وتوارت احل�شفة فقد وجب الغ�سل » .
فما ر�أي القارئ قلة �أدب ..؟؟!!� ..أتغت�سل بعد �أن جتامع زوجتك بال �إنزال � ،أم تغ�سل
ذكرك وتغ�سل هي فرجها ثم تتو�ض�آن لل�صـالة ..؟؟!!� ..أتطيع الأمر الأول ب�صحاح م�سلم
و�أحمد بوجوب الغ�سل � ،أم ال تغت�سل وفق ًا ملا ورد بالبخـاري وم�سلم �أي�ض ًا و�أحمـد يف
قولهما الثاين ..؟؟!!..
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ومن الكاذب ومنَ ال�صادق يف الأمر ..؟؟!! ..الذين قالوا نغت�سل وهم ُك ّـل من ( هارون
بن معروف  ،وهارون بن �سعيد  ،وابن وهب  ،وعيا�ض بن عبد الله  ،و�أبو الزبري  ،وجابر
بن عبــد اللــه  ،و�أم كلــثوم  ،وعائ�شة ر�ضي الله عنهم )  ،وهم �أ�صحاب �إ�سناد �صحيح
م�سلم � ،أم الآخرون الذين قالوا مبجرد غ�سل الع�ضو ومنهم ( �أبو هريرة  ،وقتادة ،
واحل�سن  ،و�أبي بن كعب  ،وعثمان بن عفان .. ) . .؟؟!!..
فمن ال�صادق ومن الكاذب ..؟؟!! ..وي�ستحيل �أن يكون النبي قال بالأمرين مع ًا  ،لذلك
�أرى و�أت�صــوّ ر ب�أنهم كانوا يقومون بر�ص الأ�سماء ويقولون ب�أن الإ�سناد من الدين ،
ويفخــرون ب�أن عــندهم علم الرجال  ،ف�أي رجال ه�ؤالء الذين تلوثون تاريخهم بينما
ت�شمخون بهم ..؟؟!!� ..أهنا يكون اختالفهم رحمـة �أم نقمـة ..؟؟!!..
علم ًا ب�أن بالد املغـرب العربي كلها تقول ب�أنه لي�س حتت �أدمي ال�سماء من كتاب �أف�ضـل
من �صحيح م�سـلم  ( .هدي ال�ساري البن حجر ) .
�أَ َونغت�سل كما يقول الإمام م�سلم يف �إحدى روايتيه � ،أم جمرد ن�ضح املاء على الذكر
�أو الفرج ثم الو�ضوء وال�صالة كما يقول البخاري وم�سلم  ،و�أحمد بن حنبل ..؟؟!! ..وهل
ال�سنة القولية وحي ًا من ال�سماء ..؟؟!!..
بهذا النهج تكون ُّ
وقد يقول قائل ب�أن ن�أخذ مبا اتفق عليه ال�شيخان ( البخاري وم�سلم )  ،وهو قول
ممجوج  ،لأننا ال ميكن �أن نتناول ديننا يف �أمر من �أمور الطهارة بال�شبه والظن
واال�ستح�سان  ،ف�إذا كانت مقدمات ال�صالة ( الطهارة ) ظنية فتكون �شريعتنا كلها ظنية .
ُعب احلديث النبوي هنا عن وحي من ال�سماء � ،أم ف�ضيحة �أر�ضية لأنا�س ال تعقل
�أَ َو ي ّ
�أبد ًا وتبعتها �أجيال ال تعي ..؟؟!!..
وحني نطلب مقارنة الأحاديث مبا ورد من كتاب الله � ،أنكون قد �أخط�أنا �أم �أن هناك من
ال ي�صلحون �أ�ص ًال حلمل الأمانة بينما هم الذين ب�أيديهم مقاليد الأمر ..؟؟!!..
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ال�س َنة النبوية القولية لي�ست م�صد ًرا من م�صادر الت�شريع
ُّ
ال�س َنة النبوية
يحلو للفقهاء بعد �أن اعتادوا نقل الفقه القدمي بال تدبر �أن يقولوا ب�أن ُّ
م�صدر ًا من م�صادر الت�شريع  ،و�أنا � ً
أي�ضا �أراها كذلك  ،لكن � ُّأي ُ�س ّنة ..؟؟!!� ..أهي كل
ال�س َنة العملية والقولية التي ت�ضاربوا فيها واختلفوا � ،أنقول
ُ
ال�س ّنة ..؟؟!!� ..أعني بذلك ُّ
بال�س َنة �إجما ًال يعني املتواتر منها والأحادي ..؟؟!!..
ُّ
ال�س َنة العملية املتواترة التي مل يدخل الن�شوز �إليها �إمنا هي م�صدر
لذلك ف�إين �أرى �أن ُّ
ال�س َنة القولية فال ميكن �أبد ًا �أن تكون من م�صادر الت�شريع ،
من م�صادر الت�شريع � ،أما ُّ
وبخا�صة �أنها ظنية الثبوت وظنية الداللة � ،أفنعتمد ت�شريعًا من �أ�س�س ظنية غري �آكدين
من ن�سبتها لر�سول الله وال �آكدين من فهم منا�سبة قولها وعما �إذا كانت للأُ ّمة عامة �أم ملن
مت توجيه الكالم �إليه خا�صة .
ال�س َنة ( كل ال�سُ ّنة ) مبا جاء بكتاب الله عز وجل :
وهم يتخذون �سند ًا ملعتقدهم هذا عن حجية ُّ
﴿ َ . .و َما �آ َتا ُك ُم ال َّر ُ�سو ُل َف ُخ ُذو ُه َو َما َنهَا ُك ْم َع ْن ُه َفان َتهُوا َوا َّت ُقوا ال َّل َه ِ�إنَّ ال َّل َه َ�شدِ ي ُد
( احل�شر ) 7
اب ﴾
الْ ِع َق ِ
لكن ولأننا نعلم يقين ًا ب�أن ال�صحابة هم �أقدر النا�س على فهم �أمر الدين وبخا�صة �أقوال
�سيدنا ر�سول الله ﷺ  ،لذلك دعونا نتدبر �صورة تعامل ال�صحابة مع �أقوال ر�سول الله فيما
يلي ( وقد �سبق ذكره حتت بند هل ال�سنة القولية لي�ست وحيًا ) :
فيما رواه البخاري باب �أفنية الدور  ،واجللو�س فيها واجللو�س على ال�صعدات
واحلديث برقم ( )2333حدثنا معاذ بن ف�ضالة  ...عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي الله
تعاىل عنه عن النبي ﷺ قال � :إياكم واجللو�س على الطرقات  ،فقالوا  :ما لنا بد �إمنا
هي جمال�سنا نتحدث فيها قال  :ف�إذا �أبيتم �إال املجال�س ف�أعطوا الطريق حقها  ،قالوا وما
حق الطريق ..؟؟!! ..قال  :غ�ض الب�صر  ،وكف الأذى  ،ورد ال�سالم  ،و�أمر باملعروف ،
ونهي عن املنكر .
كل ما �أرجوه هو تدبر امل�سلم نهى ر�سول الله لل�صحابة ر�ضوان الله عليهم بقوله ( �إياكم )
ومنــاق�شــتهم للأمــر  ،ثم قول الر�سول لهم ( ف�إذا �أبيتم )  ،فهل ميكن �أن نت�صور �أن ال�صحابة
ال�س َنة ت�شريع و�أنها وحي  ،و�أن قوله ﷺ لي�س عن
فهموا ما مت ح�شره يف عقولنا من �أن ُّ
هوى  ،ثم بعد ذلك يناق�شون الأمر وي�أبون �أن ينتهوا عما نهاهم النبي عنه ..؟؟!!..
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لقــد �ســبق وذك ــرت ب�أن هن ــاك فر ًقا بني لفظ ( ر�س ــول ) ب�أنه يع ــني الر�س ــالة  ،ولفــظ
( نبي ) ب�أنه يعني الب�شرية وا ُ
خللُق القومي  ،وكان ال�صحابة يُف ّرقون متام ًا بني الأمرين ،
َفهُم الذين نزل عليهم قوله  -تعاىل � -أول ما نزل :
ي ُة ِمنْ
﴿ َو َما َكانَ لِ ُ�ؤْ ِم ٍن َو َل ُم�ؤْ ِم َن ٍة ِ�إ َذا َق َ�ضى ال َّل ُه َو َر ُ�سولُ ُه َ�أ ْمر ًا �أَن َي ُكونَ َل ُه ُم ْ ِ
ال َ َ
( الأحزاب ) 36
�أَ ْم ِرهِ ْم َو َمن َي ْع ِ�ص ال َّل َه َو َر ُ�سو َل ُه َف َق ْد َ�ض َّل َ�ض َل ًال ُّم ِبين ًا ﴾
فكيف يناق�شونه هكذا حني قال لهم ( �إياكم واجللو�س على الطرقات) ..؟؟!! ..ف�ض ًال
عما يحمله التعبري من نهي جازم  ،بل هم ي�صرون على موقفهم قائلني ب�أن جلو�سهم على
الطرقات �ضرورة اعتادوا عليها .
�إن ال�صحابة كانوا ُي َف ِّرقون بني حترميات القر�آن ونهي النبي  ،فالنهي نهي  ،والتحرمي
حترمي  ،وال يكون التحرمي �إال من الله � ،أما النهي فيمكن �أن يكون ممن دونه .
وال�س َنة القولية نوع من االرتفاع ُ
بخ ُلق امل�سلم لي�س �إال  ،لكن ال ميكن �أن تكون ت�شريعًا
ُّ
�إ�ضــافيًا  ،بــل لقد اتخذ منها الفقهاء �سند ًا ملحو �آيات الله وقالوا ب�أنها قا�ضية على القر�آن
والعياذ بالله  ،بل ال ي�ستحون حني يقومون بتلويث �أدمغة الأجيال بهذا ال�شرك حني
يدر�سه تالمذة الأزهر .
ُنك ُرها مُنك ٌر للقرءان الكرمي  ،لأنها
ال�س َنة العملية م�صدر من م�صادر الت�شريع وم ِ
لكن ُّ
متواترة وم�صدرها النبي  ،وهي وحي فع ًال ملا �أجمله القر�آن مثل قوله تعاىل :
﴿ يَا �آيها ا َّل ِذي َن �آ َم ُنوا ا ْر َك ُعوا وَا�سْ جُ ُدوا وَا ْع ُب ُدوا َر َّب ُك ْم وَا ْف َعلُوا ْ َ
ي َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِلحُ و َن ﴾ ( احلج ) 77
ال ْ َ
فما كنا لنعلم �أو لنف ّرق بني �شكل الركوع من ال�سجود �إال بوحي ال�سماء الذي قام بتعليم
الر�سول  ،ثم قام الر�سول بتعليمنا  ،وتناقل الأمر �أجيال و�أجيال ي�ستحيل طواط�ؤها على الكذب
فال�س َنة العملية م�صدرها الله ولي�س للنبي
حتى و�صلتنا  ،وهي يف قوة القر�آن يف احلكم  ،لذلك ُّ
دخل فيها  ،وهي وحي فع ًال  ،لأنها كالقر�آن م�صدره الله  ،والنبي جمرد ناقل له .
ال�سنة النبوية م�صدر من م�صادر الت�شريع � ،أو
لكن الذين يتنطعون ويقولون ب�أن ُّ
ال�سنة القولية الواردة بكتب البخاري
�أنها وحي  ،ثم هم يرمون بكالمهم لي�شمل الأمر ُّ
وم�سلم وكتب ما ي�سمونه ال�صحاح � ،إمنا هم يف�سدون يف الأر�ض ويقيمون للإ�شراك
مقام ًا رفيع ًا داخل الدين .
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فال�س َنة القولية بكتب ال�صحاح لي�ست م�صدرها �سيدنا ر�سول الله � ،إمنا هي مما ُن ِ�س َب
ُّ
للر�سول  ،وقد ت�ضارب الرواة فيها  ،فما ثبت لدى الإمام البخاري  ،مل يثبت عند الإمام
م�سلم  ،وما ثبت لدى االثنني مل يثبته ابن حنبل وهكذا  ،وهي لذلك تكون ظنية الثبوت
وظنية الداللة  ،فال ميكن �أن ن�ستقي �أحكام ًا �شرعية من حديث ظني الثبوت  ،ثم ُنلزم النا�س
به �أو نزهق �أرواح امل�سلمني بناء على حكمه  ،كحديث ( من بدل دينه فاقتلوه )  ،لذلك �أعتقد
�أنه �آن لنا �أن نعيد النظر يف تراثنا  ،خا�صة يف هذه املرحلة الفا�صلة من حياتنا .
ال�س َنة القولية م�صد ًرا من م�صادر الت�شريع لأمر نبينا بتدوينها  ،ولأمر
ولو كانت ُّ
�أبو بك ــر ال�صــديق بجمعــها � ،أو كــان قال بها عمر بن اخلطاب � ،أو غريه من اخللفاء
الرا�شدين  ،فكيف �أقامت �أمة دينها بدون �أحد م�صادر الإ�سالم ..؟؟!! ..وكيف وقد �أ�صبحت
مرتامية الأطراف بعد فتح دول كثرية بعهد ابن اخلطاب ر�ضي الله عنه ..؟؟!! ..كيف ترك
ال�صحابة امل�سلمني ب�أ�صقاع الأر�ض بدون �أحد م�صادر الت�شريع ..؟؟!!..
بل لقد مت احليد عن جمعها لأنها لي�ست م�صدر ًا من م�صادر الت�شريع  ،فهذا موقف
�سيدنا ر�سول الله من الأحاديث  ( :خرج علينا ر�سول الله ﷺ ونحن نكتب الأحاديث ،
فقال  :ما هذا الذي تكتبون ..؟؟!! ..قلنا � :أحاديث ن�سمعها منك قال  :كتاب غري كتاب
الله � ،أتدرون ..؟؟!! ..ما �ضل الأمم قبلكم �إال مبا اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعاىل ،
رواه �أحمد ب�ألفاظ خمتلفة ) .
وهذا ال�صديق �أبو بكر  -ر�ضي الله عنه  -وقد جمع النا�س بعد وفاة نبينا  ،فقال :
�إنكم حتدثون عن ر�سول الله �أحاديث تختلفون فيها  ،والنا�س بعدكم �أ�شد اختالف ًا  .فال
حتدثــوا عن ر�سول الله �شيئ ًا  ،فمن �س�ألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فا�ستحلوا
حالله  ،وحرموا حرامه . )1( . .
وقالت عائ�شة جمع �أبي احلديث عن ر�سول الله ﷺ وكانت خم�سمائة حديث فبات
ليلته يتقلب كثري ًا قالت  :فغمني فقلت � :أتتقلب ل�شكوى �أو ل�شيء بلغك ..؟؟!! ..فلما
�أ�صبح قال � :أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك  ،فجئته بها  ،فدعا بنار فحرقها(. )2
وكان موقف عمر بن اخلطاب ال يختلف كثريًا عن موقف �أبي بكر ال�صديق  ،حيـث �أراد
�أن يكتب ال�سنن فا�ستفتى �أ�صحاب ر�سول الله ﷺ يف ذلك ف�أ�شاروا عليه �أن يكتبها  ،فظل
عمر  -ر�ضي الله عنه  -ي�ستخري الله فيها �شه ًرا ..؟؟!! ..ثم �أ�صبح يوً ًم وقد عزم الله له ،
( )1املعلمي :الأنوار الكا�شفة  ،الذهبي :تذكرة احلفاظ .
( )2الذهبي :تذكرة احلفاظ  ،الهندي كنز العمال .
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فقال � :إين كنت �أريد �أن �أكتب ال�سنن  ،و�إين ذكرت قوم ًا كانوا قبلكم كتبوا كتب ًا ف�أكبوا
عليها وتركوا كتاب الله  ،و�إين والله ال �أ�شوب كتاب الله ب�شيء �أبدًا(. )1
�إن الأحاديث كرثت على عهد عمر بن اخلطاب ف�أن�شد النا�س �أن ي�أتوه بها فلما �أتوه بها
�أمر بتحريقها(. )2
ال�سنة ثم بدا له �أن ال يكتبها  ،ثم كتب يف الأم�صار
�أراد عمر ر�ضي الله عنه �أن يكتب ُّ
من كان عنده �شيء من ذلك فليمحه(. )3
وقد منع عمر بن اخلطاب ك ًال من :حذيفة وابن م�سعود و�أبي الدرداء و�أبي ذر وعقبة
بن عامر  ،عن احلديث عن ر�سول الله(. )4
ال�سنة القولية م�صد ًرا من م�صادر الت�شريع فيهملها �سيدنا ر�سول
فبالله عليكم �أتكون ُّ
ال�سنة م�صد ًرا من
الله بل ومينع تدوينها  ،ويتبعه يف ذلك �أكابر ال�صحابة � ،أتكون ُّ
م�صادر الت�شريع فيمنع الأجالء من الأمة النا�س عن تدوينها ..؟؟!!..
ثم ي�أتي بعد ذلك �أقوام يزعمون ب�أنهم على ُ�سنة �سيدنا الر�سول  ،فيخالفون هذا كله
ويجمعون احلديث  ،في�أتي من بعدهم ويزعمون ب�أنه م�صدر من م�صادر الت�شريع ،
وي�ستخرجون منه �أحكامًا ما �أنزل الله بها من �سلطان  ،ويبدلون دين الله بل يكفـِّرون من
ال ين�صاع لهم  ،ف�أي دين عليه ه�ؤالء ..؟؟!!..

( )1الهندي :كنزالعمال .
( )2ابن �سعد :الطبقات الكربى .
( )3ابن عبدالرب :جامع بيان العلم  ،الهندي :كنز العمال .
( )4علم احلديث ال ي�صح ليكون من ا�صول الدين .
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بطالن �أ�صول علم احلديث وال ي�صح �أن يكون م�صدراً للت�شريع

لعلم احلديث �أ�س�س و�أ�صول قام عليها  ،من بينها علم الرجال واجلرح والتعديل ....
كذا مبد�أ عدالة ال�صحابي  ،وهو ما يعني بان احلديث طاملا و�صل �إىل �صحابي فهو �صحيح
وي�سمونه حديث موقوف  ،بل و�أجربنا ال�سادة الفقهاء على الرت�ضي على كل ال�صحابة
طاملا مت ذكر ا�سم �أحدهم .
لكن تعالوا نزن ذلك الأمر ( عدالة ال�صحابي ) وفق ميزان القرءان لتعلم حقيقة بطالن
علم احلديث  ،و�إن كنت �أعلم بفقدان غالبية امل�سلمني الت�أثر ب�آيات القرءان  ،لكنه د�ستور
احل�ساب يوم القيامة ملن يقنعون به ومن ال ينتبهون له .
 .1و�أود �أن �أذكر بان هناك منافقني كان يعلمهم ر�سول الله من خالل �أعمالهم  ،كالذين
كانوا يرتكونه للتجارة �أو اللهو بينما هو قائماً يخطب بني النا�س  ...فكان يراهم ويعلم
ما بنفو�سهم ويعرفهم  ....فهل مثل ه�ؤالء يكونوا من العدول الذين ي�ؤخذ عنهم احلديث
وال�شريعة ..؟؟!! ..فقد قال تعايل :
تا َر ًة �أَ ْو َلهْو ًا ان َف ُّ�ضوا ِ�إ َل ْيهَا َو َت َر ُك َ
﴿ َو ِ�إ َذا َر َ�أ ْوا ِ َ
ي ِّمنَ ال َّله ِْو
وك َقا ِئم ًا ُق ْل َما ِعن َد ال َّل ِه َخ ْ ٌ
ي ال َّر ِاز ِق َ
ني ﴾.
َو ِمنَ ال ِّت َجا َرةِ َوال َّل ُه َخ ْ ُ

 .2بينما كان هناك منافقون ال يعلمهم ر�سول الله بن�ص قرءاين حمكم  ،فكيف نقول
نحن بعدالة كل ال�صحابة �إال �إن كفرنا بهذه الآية...
اب ُم َنا ِف ُقونَ َو ِمنْ �أَهْ ِل ْالَدِ ي َن ِة َم َردُو ْا َع َلى ال ِّن َف ِاق َال َت ْع َل ُم ُه ْم
﴿ َو ِ َّ
منْ َح ْو َل ُكم ِّمنَ الأَ ْع َر ِ
(التوبة)101
اب ع َِظ ٍيم ﴾
َن ْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم َ�س ُن َع ِّذ ُبهُم َّم َّر َت ْ ِ
ي ُث َّم ُي َر ُّدونَ �إِ َل َع َذ ٍ
فهل �أمثال ه�ؤالء ي�ؤخذ عنهم احلديث واحلالل واحلرام بينما يتوعدهم الله بالعذاب
مرتني  ....وكيف بكم تقولون بعدالة كل ال�صحابة وتلك الفئة منهم موجودة وقائمة
وجتربوننا �أن نقول عنهم ( ر�ضي الله عنهم ) ..؟؟!!..
 .3وهناك ال�صحابة املالعني الذين لعنهم الله ووعدهم باخللود يف جهنم  ،وهم من
قتلوا بع�ضهم البع�ض  ...فكيف ت�أخذ احلديث النبوي من �صحابي ملعون توعده الله
باخللود يف النار  ،وذلك لقوله تعاىل :
﴿ َو َمن َي ْق ُت ْل ُم�ؤْ ِمن ًا ُّم َت َع ِّمد ًا َف َج َز�آ�ؤُ ُه َج َه َّن ُم َخا ِلد ًا ِفيهَا َو َغ ِ�ض َب ال ّل ُه َع َل ْي ِه َو َل َع َن ُه َو َ�أ َع َّد َل ُه
(الن�ساء)93
َع َذاب ًا ع َِظيم ًا ﴾
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 4ـ وهناك الذين كانوا يبدلون قول ر�سول الله وذلك لقوله تعاىل :
ي ا َّلذِ ي َت ُقو ُل َوال ّل ُه َي ْك ُت ُب َما
﴿ َو َي ُقولُونَ َطا َع ٌة َف�إِ َذا َب َر ُزو ْا ِمنْ ِعندِ َك َب َّيتَ َط�آ ِئ َف ٌة ِّم ْن ُه ْم َغ ْ َ
ُي َب ِّي ُتونَ َف�أَع ِْر ْ
(الن�ساء)81
�ض َع ْن ُه ْم َو َت َو َّك ْل َع َلى ال ّل ِه َو َك َفى ِبال ّل ِه َو ِكي ًال ﴾.
ف�إذا كان الله قد امر النبي بالإعرا�ض عنهم فكيف ال نعر�ض نحن عنهم بل ونقبل
احلديث من كل ال�صحابة ونقول ب�أنهم جميعاً عدول  ...بينما هم يبدلون قول الر�سول
بن�ص قرءاين ..؟؟!!..
رج ُفونَ ِف
 .5ويقول �سبحانه َّ ﴿ :ل ِئن َّل َين َت ِه �ٱملُ َن�ٱ ِف ُقونَ َو�ٱ َّلذِ ينَ ِف ُقلُو ِب ِهم َّم َر�ض َو�ٱملُ ِ
( 60الأحزاب)
غر َي َّن َك ِب ِهم ُث َّم َل ي َُج ِاو ُرو َن َك ِفي َه�آ �إِ َّل َق ِليال ﴾
�ٱملَدِ ي َن ِة َل ُن ِ
فمن ال�صحابة �أ�صحاب قلوب مري�ضة ومنافقون ومرجفون  ،ال ي�ستطيع �أئمة احلديث
متييزهم لكنهم �أخذوا عاطلهم يف باطلهم وقالوا ب�أن كل ال�صحابة عدول.
 .6ويقول جل يف عاله �ِ ﴿ :إ َذا َج�آ َء َك �ٱملُن َ�ٱ ِف ُقونَ َقالُو ْا َن�ش َه ُد ِ�إ َّن َك َل َر ُ�سو ُل �ٱل َّل ِه َو�ٱل َّل ُه َيع َل ُم
ِ�إ َّن َك َل َر ُ�سولُ ُه َو�ٱل َّل ُه َي�ش َه ُد ِ�إ َّن �ٱملُن َ�ٱ ِف ِق َ
( املنافقون) ....
ني َل َك�ٱ ِذ ُبونَ ﴾
م َّم ٌد �إِ َّل
 .7وهناك �صحابة انقلبوا على �أعقابهم بعد وفاة الر�سول لقوله تعاىل َ ﴿ :و َما ُ َ
َر ُ�سول َقد َخ َلت ِمن َقب ِل ِه �ٱل ُّر ُ�س ُل �أَ َف�إِ ْين َّماتَ َ�أو ُق ِت َل �ٱن َق َلب ُتم َع َلى �أَع َق�ٱ ِب ُكم ﴾ (� 144آل عمران )
 .8ومنهم من كان يتهكم على ر�سول الله حيث يقول تعاىل َ ﴿ :و ِم ْنهُم َّمن َي ْ�س َت ِم ُع ِ�إ َل ْي َك
َح َّتى ِ�إ َذا َخ َر ُجوا ِمنْ ِعندِ َك َقالُوا ِل َّلذِ ينَ �أُو ُتوا الْ ِع ْل َم َما َذا َقا َل �آ ِنف ًا �أُ ْو َل ِئ َك ا َّلذِ ينَ َط َب َع ال َّل ُه َع َلى
ُقلُو ِب ِه ْم َوا َّت َبعُوا �أَهْ َو ُ
( حممد)16
اءه ْم ﴾
فهل �أمثال ه�ؤالء يكونون عدول ون�أخذ عنهم ديننا..؟؟!!..
 .9وهناك املنافقون من ال�صحابة الذين خانوا الله ور�سوله يوم الأحزاب ..
﴿ َو ِ�إ ْذ َي ُقو ُل ْالُ َنا ِف ُقونَ َوا َّلذِ ينَ ِف ُقلُو ِب ِهم َّم َر ٌ
�ض َّما َو َع َد َنا ال َّل ُه َو َر ُ�سولُ ُه ِ�إ َّل ُغ ُرور ًا-12-
ث َب َل ُم َقا َم َل ُك ْم َفا ْر ِجعُوا َو َي ْ�س َت�أْذ ُِن َف ِر ٌ
يق ِّم ْن ُه ُم ال َّن ِب َّي َي ُقولُونَ
َو ِ�إ ْذ َقا َلت َّطا ِئ َف ٌة ِّم ْن ُه ْم َيا �أَهْ َل َي ْ ِ
ِ�إنَّ ُبيُو َت َنا َع ْو َر ٌة َو َما هِ َي ِب َع ْو َر ٍة ِ�إن ي ُِري ُدونَ ِ�إ َّل ِف َرار ًاَ -13-و َل ْو د ُِخ َلتْ َع َل ْي ِهم ِّمنْ �أَ ْق َط ِارهَ ا
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ُث َّم ُ�س ِئلُوا الْ ِف ْت َن َة َلآ َت ْوهَ ا َو َما َت َل َّب ُثوا ِبهَا ِ�إ َّل َي ِ�سري ًاَ -14-و َل َق ْد َكا ُنوا َعاهَ دُوا ال َّل َه ِمن َق ْب ُل َل
الَ ْد َبا َر َو َكانَ َع ْه ُد ال َّل ِه َم ْ�س ُئو ًالُ -15-قل َّلن َين َف َع ُك ُم الْ ِف َرا ُر ِ�إن َف َر ْر ُت ِّمنَ ْالَ ْو ِت �أَ ِو
ُي َولُّونَ ْ أ
الْ َق ْت ِل َو ِ�إذ ًا َّل ُ َ
ت َّت ُعونَ ِ�إ َّل َق ِلي ًالُ -16-ق ْل َمن َذا ا َّلذِ ي َي ْع ِ�ص ُم ُكم ِّمنَ ال َّل ِه ِ�إنْ �أَ َرا َد ِب ُك ْم ُ�سوء ًا �أَ ْو
ُون ال َّل ِه َو ِل ّي ًا َو َل َن ِ�صري ًاَ -17-ق ْد َي ْع َل ُم ال َّل ُه ْالُعَوِّ ِق َ
ني
�أَ َرا َد ِب ُك ْم َر ْح َم ًة َو َل َي ِج ُدونَ َلهُم ِّمن د ِ
ِمن ُك ْم َوالْ َقا ِئ ِل َ
ني ِ ِإل ْخ َوا ِن ِه ْم هَ لُ َّم ِ�إ َل ْي َنا َو َل َي�أْ ُتونَ الْ َب�أْ َ�س ِ�إ َّل َق ِلي ًال� -18-أَ ِ�ش َّح ًة َع َل ْي ُك ْم َف ِ�إ َذا َجاء
ال ْو ُف َر�أَ ْي َت ُه ْم َي ُ
نظ ُرونَ ِ�إ َل ْي َك َتدُو ُر �أَ ْع ُي ُن ُه ْم َكا َّلذِ ي ُي ْغ َ�شى َع َل ْي ِه ِمنَ ْالَ ْو ِت َف ِ�إ َذا َذهَ َب ْ َ
َْ
ال ْو ُف
َ�س َل ُقو ُكم ِب َ�ألْ ِ�س َن ٍة ِحدَا ٍد �أَ ِ�ش َّح ًة َع َلى ْ َ
ال ْ ِي ُ�أ ْو َل ِئ َك َ ْل ُي ْ�ؤ ِم ُنوا َف�أَ ْح َب َط ال َّل ُه �أَ ْع َما َل ُه ْم َو َكانَ َذ ِل َك
( األحزاب ) ١٩ - ١٢
َع َلى ال َّل ِه َي ِ�سري ًا.﴾19-
فه�ؤالء املنافقون والذين يف قلوبهم مر�ض ( وهم فئتان ) خانوا الله ور�سوله فهل
عرفهم من قاموا بتدوين احلديث حتى يقولوا ب�أن كل ال�صحابة عدول .
 .10كما مت نقل احلديث النبوي عن �أطفال لي�سو عدوالً
فى سن الطفولة ) .
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كتب ال�صحاح وما حوت
لعله من بني الأ�صنام التي نعبدها من دون الله ما ا�صطلحنا على ت�سميته ( ُك ُتب
ال�صحاح )  ،تلك الكتب التي بها ما يناه�ض القر�آن  ،وبها ما يطعن العقيدة يف مقتل
ويتالعب بال�شريعة كيفما �شاء  ،ثم جند من يربرون لهذه الكتب �سقطاتها ؛ ومهما �أوتيت
�أنا من جهد فلن �أح�صي كم الإ�سفاف املوجود بهذه الكتب امل�سماة بال�صحاح  ،لكن من
واجبي وواجبنا ال�شرعي الذي يجب تنفيذه �أن نتبني  ،فال َّت َبني مهمة �شرعية لكل م�سلم .
والله تعاىل ي�أمرنا بذلك قائ ًال :
ني َ�س ِبي ُل ْالُ ْج ِر ِم َ
ات َو ِل َت ْ�س َت ِب َ
ني ﴾
﴿و َك َذ ِل َك ن َف ِّ�ص ُل الآ َي ِ
َ

( الأنعام ) 55

ا�س ٌق ِب َن َب�أٍ َف َت َب َّي ُنوا �أَن ُت ِ�صيبُوا َق ْوم ًا
ويقول تعاىل َ ﴿ :يا �آيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا �إِن َجاء ُك ْم َف ِ
ِب َجهَا َل ٍة َف ُت ْ�ص ِب ُحوا َع َلى َما َف َع ْل ُت ْم َناد ِِم َ
( احلجرات ) 6
ني ﴾
ال�س َنة النبوية العملية املتواترة هي التي ع َّّلمت الأ َّمة الدِّين  ،لكن
وال �أنكر �أن �أ�صول ُّ
ال�س ّنة  ،ولي�ست ُ�س َّنة طهارة بول النبي و�شربه � ،أو ُ�س َّنة قتال النا�س حتى
ذلك يف حقيقة ُ
ي�سلموا � ،أو ُ�س َّنة االعتقاد بق َّلة عقل الن�ساء � ،أو ُ�س َّنة �شظف العي�ش � ،أو ُ�سنة الت�سامح
ال�سنن املزعومة وغريها هي
يف ال ُق َبل بني اجلن�سني � ،أو ُ�سنة كراهة الدنيا � ،إن كل هذه ُّ
بال�س َنة النبوية واختلطت �أو د َُّ�ست على كتب ال�صحاح  ،ث ّم
العورات التي �أل�صقها �أنا�س ُّ
تقاتلنا من �أجلها �إىل يومنا هذا  ،حتى انت�صر فكر الإ�شراك بقيادة �إبلي�س  ،لتظل تلك
ال�سقطات وتربيراتها كما هي .
ولينظر القارئ �إىل قول ال�شيخ �شلتوت  -يرحمه الله  -يف حكم الأحاديث النبوية بالن�سبة
للعقائد  ،فريى ف�ضيلته �أن العقائد ال تثبت �إال بالدليل العقلي الذي َ�س ِل َمت مقدماته  ،وانتهت
احل ْ�س �أو ال�ضرورة لأن العقائد مبناها اليقني  ،واليقني �سبيله العقل والنظر
يف �أحكامها �إىل ِ
ال�س َنة ال�صحيحة املتواترة
ال�صحيح � ،أو الدليل النقلي وهو القر�آن الكرمي حمكم الداللة � ،أو ُّ
املحكمة يف داللتها  ،وذلك نادر الوجود يف الأحاديث(. )1
ويذكر ال�شيخ /حممود حممد خطاب ال�سبكي  -يرحمه الله  -وهو الرئي�س العام
ال�س َنة
الأ�سبق للجمعيات ال�شرعية مب�صر  ،بل هو �أول م�ؤ�س�س لها  ،و�أول �إمام لأهل ُّ
مب�صر  ،حيث ذكر باجلزء الأول من كتابه (الدين اخلال�ص) بال�صفحة الرابعة ما يلي :
( )1املرجع :ر�سالة الدكتوراة اخلا�صة بالدكتور/عبد العزيز عزت عبد احلكيم حممود ومو�ضوعها ال�شيخ �شلتوت ومنهجه يف التف�سري
 ،و�أ�شرف عليها الدكتور /حممد عبد املنعم القيعي رئي�س ق�سم التف�سري بكلية �أ�صول الدين بالقاهرة عام . 1989
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( �إن حديث الآحاد ال يكفي لتكوين عقيدة يطمئن املرء �إليها  ،ويعلق �أمله يوم لقاء الله
عليها  ،لأن رواة الآحاد لي�سوا مع�صومني ولي�ست �أخبارهم متواترة املعنى  ،وهم ب�شر
لي�سوا �أنبياء وبالتايل ف�إنه يجوز عليهم الن�سيان  ،وحينئذ ال يكون �صدقهم معلوم ًا بل
مظنون ًا  ،فثبت �أن خرب الواحد مظنون  ،ووجب �أن ال يجوز التم�سك به يف العقائد) .
ولتقارن القول ال�سابق لل�شيخ ال�سبكي  -يرحمه الله  -مبا يقوله الإمام ال�شوكاين ،
وت�أمل �أوج الإ�شراك بالله الذي يحتج به �أئمة ال�سلفية  ( :يقول الإمام ال�شوكاين يف كتابه
ال�س َنة وا�ستقاللها بت�شريعات الأحكام �ضرورة دينية ،
�إر�شاد الفحول � :إن ثبوت حجية ُّ
وال يخالف ذلك �إال من ال حظ له يف الإ�سالم ) .
ال�س َنة كلها ( عملية  ،وقولية  ،املتواتر منها والآحاد ) بت�شريع الأحكام
�أن�ستقتل ُّ
كما يقول بذلك ال�شوكاين ..؟؟!!� ..أم نكون مع قول ال�شيخ ال�سبكي الذي يخلع هذه
اخل�صي�صة عن الأحاديث املدونة بكتب ال�صحاح ..؟؟!!..
وت�أمل الإمام بن حجر وهو يذكر ب�أن البخاري مدل�س وذلك فيما �أورده ب�سبب قول
البخاري (عن فالن) ومل ي�سمه  ،وذلك ب�أكرث من مو�ضع بالكتاب ال�صنم .
وقد ذكرت الأ�ستاذة  /زينب عبد املنعم فى جملة �أكتوبر � 8 ،أكتوبر 2005م فيما كتبته
ال�س َنة بكلية �أ�صول
عن بحث الدكتور عبد الله بن نا�صر بن حممد ال�شقارى الأ�ستاذ بق�سم ُّ
الدين بالريا�ض  .ذكرت ما يلى � « :أن الدكتور ال�شقاري يقول  :قرر العلماء �أن �سنة �أربعني
ال�س َنة وبني التزيد فيها واتخاذها و�سيلة خلدمة
للهجرة  .هى احلد الفا�صل بني �صفاء ُّ
الأغرا�ض ال�سيا�سية واالنق�سامات الداخلية » .
على �أن �أذكر ما قاله ال�شيخ اجلليل /حممد الغـزايل يف كتابه « تراثنا
و�أجد لزام ًا َّ
الفكري يف ميـزان ّ
ال�شرع والعقـل » � ( :إنني �ألفت النظر �إىل �أن املواريث ال�شائعة بيننا
تت�ضمن �أمور ًا هي الكفر بعينه) �ص 60من املرجع املذكور  ...وقد كتب يف كتاب �آخر
(ال�س َنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث) ما يلي  ( :امل�صيبة �أن بع�ض
حتت ا�سم ُّ
املتحدثني يف الإ�سالم لديهم مقدار هائل من ق�صر النظر وق ّلة الوعي  ،والأدهى من ذلك
�أن يتحول هذا الفكر �إىل مبد�أ ت�ؤ ّلف فيه الكتب وتنبني عليه املواقف) �ص. 63
�إن التع�صب لر�أى �أحد الفقهاء غباء  ،فليعمل به من �أراد التم�سك ولكن ال ي�ستحمق �إن
ر�أى غريه يعمل بخالفه � ،إن وجهة النظر ال ع�صمة وال قدا�سة لها � ،إمنا القدا�سة للوحي
ال�سماوي املن ّزل من الله واملتم ّثل يف القر�آن الكرمي(. )1
( )1راجع د�ستور الوحدة الثقافية بني امل�سلمني لل�شيخ حممد الغزايل .
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ويقول الدكتور عبد الله �سالمة ن�صر ( �أ�ستاذ احلديث بالأزهر يف جريدة العربي
ال�س َنة كالبخاري وم�سلم
ال ّنا�صري يف ّ � ( 2004/9/19إن الذين �أعادوا ن�سخ كتب ُّ
ود�سوا فيها �أحقادهم كما د ّل�سوا
والتاريخ الإ�سالمي كانوا من الزنادقة و�أعداء الإ�سالم ّ
يف �أحاديث ر�سول الله)  ،كذا ن�ضيف ما �أورده ال�شيخ حممد الغزايل رحمه الله يف كتابه
ال�س َنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ) فيما انتهى �إليه من ذكر من �أف�سدوا ال ّتاريخ
( ُّ
بقولهم � ّأن ر�سول الله �سجد للأ�صنام .
لل�س َّنة القولية بخط يد م�ؤلفيها  ،بل
وقد يفيد القارئ �أن يعلم ب�أنه ال توجد خمطوطات ُ
املوجود بالعامل جمرد َت َق ُّول مزعوم �أنها تطابق الأ�صل غري املوجود بالعامل  ،وذلك بكتاب
الباحث العراقي عواد كوركي�س بكتابه ( املخطوطات العربية باخلم�سة قرون الأوىل ) ،
فت�أمل ما يلي :
( �أ ) �صحيح البخاري تعود �أقدم خمطوطة له موجودة يف العامل �إىل عام  495هجري ًا
�أي بعد وفاة البخاري يف ( 256هجري) بحوايل  240عامًا .
(ب) �صحيح م�سلم تعود �أقدم خمطوطة له بني �أيدينا �إىل عام  368هجري ًا �أي بعد
وفاة م�سلم يف (  261هجري ) مبا يزيد عن قرن من الزمان .
(حـ) �سنن �أبي داوود لي�س للكتاب ن�سخة متكاملة بل �أجزاء متفرقة يف تواريخ متفرقة
تعود جميعها �إىل القرن الرابع الهجري �أي بعد وفاته بحوايل قرن حيث توفى رحمه الله
يف عام (  275هجري ) .
ال�س َنة وهى جامع الرتمذي (متوفى
(د) �أما بقية الكتب الثالثة الأخرى من كتب �صحاح ُّ
 271هجري) و�سنن ابن ماجة ( متوفى  273هجري ) و�سنن الن�سائي ( متوفى 303
هجري ) فلي�س لها وجود حتى نهاية القرن اخلام�س الهجري  ،مبا يعنى �أن املوجود بني
�أيدينا منها يف�صله فجوة زمنية غري معروف ما مت فيها وهذه الفجوة تقدّر مبئات ال�سنني
بعد تاريخ وفاة اجلامعني لأحاديث ر�سول الله ﷺ.
وكذلك هناك �أكرث من قرنني من الزمان يف�صالن بني خمطوطة موط�أ مالك التي �أخذ
عنها موط�أ الإمام مالك املطبوع واملتداول بني �أيدينا وبني وفاته حيث توفى رحمه الله
يف عام (  179هجري ) .
و�إليكم بحث املهند�س  /حممد عبد العزيز خليفة �أ�ستاذ الإح�صاء مبعهد الدرا�سات
والبحوث الإح�صائية بجامعة القاهرة عن كتاب الباحث العراقي كوركي�س عواد :
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ا�سم الكتاب � « :أقدم املخطوطات العربية يف مكتبات العامل  -املكتوبة منذ �صدر
الإ�سالم حتى نهاية القرن اخلام�س الهجري »  .ت�أليف كوركي�س عواد  -ع�ضو املجل�س
العلمي  -من�شورات وزارة الثقافة والإعالم  ، 1982العراق .
يحتــوي الكتاب على خم�سة �أنواع من الوثائق  94 :خمطوطة للم�صاحف ال�شريفة
 26خمطوطة لأوراق من امل�صاحف ال�شريفة  32 ،خمطوطة للكتاب املقد�س 34 ،
خمطوطة لأوراق الربدي العربية  ،ثم �أخريًا ت�أتي خمطوطات كتب الرتاث العربي يف
 535خمطوطة بعدد  530وثيقة .
توزيع �أعداد املخطوطات لكتب الرتاث العربي على اخلم�سة قرون الهجرية الأوىل
�أورد الكتاب خم�سة خمطوطات فقط من القرنني الأول والثاين  44 ،من القرن الثالث ،
 155من القرن الرابع  327 ،خمطوطة من القرن اخلام�س  ،كما �أورد �أربع خمطوطات
مل يحدد لها م�ؤلف ًا وال تاريخ كتابتها .
وبا�ستقراء ما �سبق من �إعادة ترتيب املخطوطات العربية الواردة يف الكتاب يت�ضح الآتي :
�أو ً
ال  :ال توجد �أي خمطوطة لكتاب يف القرنني الأول والثاين الهجريني �سوى
خمطوطات القر�آن الكرمي  ،وي�ستثنى من هذا التعميم خمطوطة كتاب �سيبويه  ،مبا
يعني عدم ثبوت كتابة �أي من الأئمة �أبي حنيفة ومالك وال�شافعي والبخاري لأي كتاب
ب�أيديهم  ،وال يف حياتهم .

ثان ًيا  :مبقارنة تاريخ وفاة الإمام البخاري (  256هـ) وتواريخ �أقدم خمطوطات
كتابه اجلامع ال�صحيح ف�سوف جند �أن املخطوطات الثالث كتبت كلها بعد رحيله .
الوثيقة رقم  303وحتتوي على اجلزء  4/3كتبت يف  407هـ بعد رحيل الإمام بـ 151
عامًا الوثيقة رقم  304وحتتوي على اجلزء  4/2كتبت يف  424هـ بعد رحيل الإمام بـ
 168عامًا الوثيقة رقم  305وحتتوي خمطوطة اجلامع ال�صحيح كتبت يف  495هـ �أي
بعد رحيل الإمام بـ  239عامًا .
وكل هذه الوثائق مل يو�ضح عليها ا�سم من كتبها يف ذلك الع�صر املت�أخر عن فرتة حياة
الإمام البخاري  ،ف�ض ًال عن �أنه مل يذكر عليها � ً
أي�ضا �أنها م�ستن�سخة من الأ�صل املكتوب
بيد الإمام البخاري .
وكذا احلال مع املخطوطات املن�سوبة لكافة الأئمة  ،والتي ي�ضيق املجال عن عر�ضها
جميعًا .
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نتائج البحث :

مما �سبق عر�ضه يف درا�سة خمطوطات كتب الرتاث العربي �سوف نخل�ص �إىل النتائج
املنطقية الآتية :
�أن �أئمة الثالثة قرون الهجرية الأوىل العظام وامل�شار �إليهم بالبنان بكامل هيئاتهم -
وال ي�ستثنى منهم �أحد  -مل يقرءوا كتابًا واحدًا يف حياتهم  ،فالثابت �أنه مل يكن هناك
�أ�ص ًال كتب ليقر�أوها  ،والأخطر منها ثبوت �أنهم � ً
أي�ضا مل يكتبوا كتابًا واحدًا طيلة حياتهم
وي�ستطيع �أي حا�صل على �شهادة جامعية �أن يدَّعي ب�سهولة  -وهو �صادق � -أنه قد قر�أ
يف حياته عددًا من الكتب �أكرث من �أي منهم  ،ولي�س ذلك قدحً ا فيهم �أو يف علمهم  -معاذ
الله  -فنحن نتناول هنا عدد الكتب وال نتناول �إدراكاتهم وال فهمهم وال علومهم  ،حيث
كانت العلوم وقتها تنتقل بالتواتر القويل واحلفظ ال�سمعي .
�أن ع�صر التدوين الفعلى مل يبد�أ يف �أوائل القرن الهجري الثاين وكما تناقلته كتب
املوروثات التاريخية وذلك عندما زعموا �أنه حينذاك �أ�صدر خام�س الرا�شدين عمر بن
عبد العزيز �أوامره بتدوين الأحاديث النبوية املتناقلة �شفاهة  ،لكن الذي يبدو من هذه
الدرا�سة �أن ع�صر التدوين قد بد�أ فعليًا وعلى ا�ستحياء يف الن�صف الأخري من القرن
الهجري الثالث ( ،فعدد املخطوطات املتوافرة لدينا من هذا القرن ال يتجاوز  44وثيقة) .
مل يرد �أي ذكر لأي من خمطوطات باقي الكتب املو�صوفة بال�صحاح  ،والتي ي�ست�صرخ
العلماء يف وجوهنا وي�صفونها مب�صطلح �أمهات الكتب . !! . .
مل يرد �أي ذكر لأي من املخطوطات لفقه الإمام �أبي حنيفة النعمان . !! ...
مل يرد �أي ذكر ملخطوطة كتاب نهج البالغة واملفرت�ض فيه �أنه من نظم الإمام علي بن
�أبي طالب  !! . .وهذا على �سبيل املثال ولي�س على �سبيل احل�صر .
مل يرد �أي ذكر ملخطوطة �صحيفة همام  ،وال تلك التي تخ�ص الوثيقة امل�سماة بال�صحيفة
ال�صادقة والتي ادعى علماء احلديث �أنها كانت من نظم ال�صحابي عبد الله بن عمرو بن
العا�ص  ،و�أنها كتبت يف القرن الهجري الأول  ،و�أنها �إحتوت على نيف و�سبعني حديث ًا -
اختلفت امل�صادر يف عدد الروايات الواردة يف هذه ال�صحيفة  -و�أنها ا�ستقرت عند حفيده
عمر بن �شعيب بن حممد بن عبد الله بن عمرو بن العا�ص  ،قل هاتوا برهانكم �إن كنتم
�صادقني .
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بعد هذا الذي قـُدِ م �آنف ًا  ،جنـد �أنه يبـرز �إىل ال�سطح عـدة �أ�سئلة تفر�ض نف�سها وهي :
هل ي�صل بنا ذلك �إىل الإقرار بحقائق مفزعة ..؟؟!! ..هل مل يكتب الأئمة كتاب ًا واحد ًا
واقت�صر تلقيهم للمعارف ومدار�ستها وتدري�سها على امل�شافهة ..؟؟!!..
وهل هناك احتمال يف �أن يقوم َك َت َبة جمهولون لدى العامة يف كتابة مثل هذه امل�صنفات
ثم ين�سبوها �إىل �أنها من نظم الأئمة الأعاظم ..؟؟!!..
�أميكن �أن يدعونا ذلك �إىل الت�شكك يف تواجد هذه الأ�سماء الطنانة �أ�ص ًال وال تكون �إال
عبارة عن �شخ�صيات خمتلقة لإ�ضفاء املهابة واجلدية فيما �سوف ين�سب �إليهم ..؟؟!!..
كلها �أ�سئلة حتتاج �إىل البحث اجلاد لإيجاد �إجابات عنها .
وهل يدعونا خلو املكتبات من �أيـة �أ�صول خطيـة كتبت بيد كاتبيها من الفقهاء �أ�صحاب
ال�صحاح ويف زمن تواجدهم �أحيا ًء على ظهر الأر�ض � ،إىل االعتقاد ب�أن ما ب�أيدينا من
الكتب املدعوة بال�صحاح هي �إ�سم على غري م�سمى  ،وذلك لأنها يف واقع الأمر خالية من
ال�صحة  ،و�أنها خلية من املد�سو�سات التي حملت ال�صحيح وال�سقيم ..؟؟!!..
الأمر الثالث وهو يتلخ�ص يف اجلد يف البحث عن الدالئل املادية من الوثائق واملخطوطات
والتي ميكن بها وبها فقط العـدول عما �أو�صلتنا الدرا�سـة �إليه  ،وبتحديد �أكرث �أين هي تلك
املخطوطة والتي �أخذنا منها ما بني �أيدينا من كتـاب اجلامع ال�صحيح ..؟؟!!..
و�إىل ذلك احلني نرجو منهم التوقف عن و�صف م�صنفات الروايات املن�سوبة �إىل
الر�سول ب�أنها هي ال�صحاح  ،والرجاء الأهم الإقالع عن نعت م�صنف البخاري ب�أنه �أ�صح
كتاب بعد كتاب الله  ،وما يزعمونه عن �أمهات الكتب وثوابت الأمة  ،فلرمبا حملت الأمة
تراثا من �سفاح  ، !!...والفي�صل اليقني يف هذا الذي ذهبنا �إليه هو كتاب الله  ،فما كان
منها يوافقه �أخذنا به  ،وما كان منها يخالفه نبذناه ولو كان يف �أعلى درجات ال�صحة
وح�سبما و�ضعوه هم من م�ؤ�شرات لل�صحة  ،فما هي �إال �آراء ب�شرية  ،تاريخية  ،ن�سبية
حتتمل ال�صحة والنكران  ،والقبول والبطالن  ...ولله الأمر من قبل ومن بعد .
وت�أمل ت�صريح جممع البحوث الإ�سالمية مب�صر حني ذكر ما يلي  :ومن اجلدير بالبيان �أنه
مع علوّ قدر �صحيح البخاري عند خوا�ص امل�سلمني وعوامهم �إال �أن هذا العمل الف ّذ مل يخل من
العلل  ،فلقد �أ�صدر املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية مب�صر كتيب ًا يف عام 1975حتت عنوان
( احلديث النبوي  -رواية ودراية) وقد ذكر عل ًال ب�صحيح البخاري نلخ�صها فيما يلي :
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حيث ذكر يف �ص 48ما ن�صه  ( :ومع ما للجامع ال�صحيح من منزلة رفيعة بني كتب
احلديث و�شهرة ذائعة فقد تع ّقبه علماء احلديث يف رجاله وفى �أحاديثه وفى طريقة
ت�أليفه و�أخذوا عليه بع�ض امل�آخذ � ،أ ّما الرجال فقد �ضعّفوا منهم نحو ثمانني رج ًال  ،و�أ ّما
الأحاديث فقد �ضعّفوا منها نحو مائة عابوا ب�شذوذها وما فيها من علل وقف �أو قطع
فقالوا � ( :إن فيها �أحاديث موقوفة  ،و�أخرى مقطوعة  ،و�أخرى �شاذة ) .
ن�صـه � ( :إن ال ّرجال الذي ــن تك ـ ّلم فيــهم ّ
بال�ضعف
وقد جــاء فــي علم م�صطلح احلديث ما ّ
من رجــال م�ســلم مــائة و�س ـتـون والذي ــن تــك ّلم فيــهم بال�ض ــعف مــن رجال البخاري
ثمانون � ...إلخ ) .
ولقد ا ّتهم الإمام ابن حجر الإمامني البخاري وم�سلم رحمهما الله وغريهما �أنهم من
املد ّل�سني وذلك يف كتابه « تعريف �أهل التقدي�س املو�صوفني بالتدلي�س » �( ،ص16و17
من املرجع املذكور رقم الإيداع بدار الكتب ، ) 1992/2670وذلك رغم �شرح بن حجر
ل�صحيح البخاري يف كتابه ال�شهري « فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري » .
وقد اتهم البخاري الإمام الأعظم �أبو حنيفة النعمــان ب�أنه تارك �ضعيف � ...إلخ .
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هل البخاري وم�سلم من الظاملني ..؟؟!!..
�أكتب ذلك لأن القر�آن قال :

ن َوى ِ�إ ْذ َي ُقو ُل َّ
با َي ْ�س َت ِم ُعونَ ِب ِه ِ�إ ْذ َي ْ�س َت ِم ُعونَ ِ�إ َل ْي َك َو ِ�إ ْذ ُه ْم َ ْ
الظالِ ُونَ
 ﴿ َّ ...ن ْح ُن �أَ ْع َل ُم ِ َ( الإ�سراء ) 47
ِ�إن َت َّت ِب ُعونَ ِ�إ َّال َر ُج ًال َّم ْ�س ُحور ًا ﴾
ون َل ُه َج َّن ٌة َي�أْ ُك ُل ِم ْنهَا َو َقا َل َّ
 ﴿ �أَ ْو ُي ْل َقى �إِ َل ْي ِه َكن ٌز َ�أ ْو َت ُك ُالظالِ ُونَ �إِن َت َّت ِب ُعونَ �إِ َّل َر ُج ًال
( الفرقان )
َّم ْ�س ُحور ًا ﴾
فن�ستفيد من الآيات ال�سابقات �أن من يقول عن النبي �أنه رجل م�سحور فهو ظامل .
لكنــنا نــجد البخــاري ومــ�سلم يــرويان �سل�سلتهما يف الرواة ب�صحيحيهما بكتاب
الطب � ...أن انـ ــه ت ــم عقد ال�سحر لر�سول الله حتى �أ�صبح م�سحور ًا يظن دوم ًا �أنه ُج ُنب
بينما هو مل يقم باجلماع مع زوجاته ليكون جنب ًا  ،وظل على هذا الرتدد مدة طويلة و�أن
الذي �سحره رجل يهودي ا�سمه لبيد ابن الأع�صم .
َ -5766ح َّد َث َنا ُع َب ْي ُد ْب ُن ِ�إ ْ�س َم ِاعي َل َح َّد َث َنا �أَبُو �أُ َ�سا َم َة َعنْ هِ َ�ش ٍام َعنْ َ�أ ِب ِيه َعنْ عَا ِئ َ�ش َة َقا َلتْ
ُ�س ِح َر ال َّن ِب ُّى َح َّتى ِ�إ َّن ُه َلي َُخ َّي ُل ِ�إ َل ْي ِه �أَ َّن ُه َي ْف َع ُل َّ
ال�ش ْى َء َو َما َف َع َل ُه ...
فما ر�أيكم يف البخاري وم�سلم وهما ي�صدقان الكافرين ويقوالن ب�أن النبي قد مت عقد
ال�سحر له  ،بل ويرويان ذلك الإفك عن عائ�شة ر�ضي الله عنها .
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�أمثلة من �سقطات كتب ال�صحاح
الطعن على القر�آن والت�شوي�ش عليه :

هناك �أحاديث تطعن يف �ألفاظ كتاب الله مثل ما روي عن ابن م�سعود �أنه قال  :ب�أن
الر�سول مل يقل ( وما خلق الذكر والأنثى ) حني تالوته ل�سورة الليل � ،إمنا كان يقول
 ( :والذكر والأنثى ) بدون كلمة ( وما خلق ) ( راجع ترقيم فتح الباري ب�شرح �صحيح
البخاري اجلزء � 8ص 577الأحاديث 4943و ، 4944وب�صحيح البخ ــاري ح ــديث رقم
اب َعبْدِ ال َّل ِه َع َلى �أَ ِبي ال َّد ْردَاءِ َف َط َل َب ُه ْم َف َو َجد َُه ْم
(َ ( )4563ح َّد َث َنا َ ...قا َل َ :قدِ َم �أَ ْ�ص َح ُ
فـ ـق ــال � :أَ ُّي ُك ْم َي ْق َر�أُ َع َل َّى ِق َراءَةِ َعبْدِ ال َّل ِه ..؟؟!!َ ، ..قا َل ُ :كلُّ َنا َقا َل َ :ف�أَ ُّي ُك ْم �أَ ْح َف ُظ َ ،ف�أَ َ�شا ُروا
الُ ْن َثى
�إِ َل َعلـ ـ ْ َق َم َة َ ،قا َل َك ْي َف َ�س ِم ْع َت ُه َي ْق َر ُ�أ َوال َّل ْي ِل �إِ َذا َي ْغ َ�شى ..؟؟!!َ ..قا َل َع ْل َق َم ُة َ :والـ ـ َّذ َك ِر َو ْ أ
َقا َل � :أَ ْ�ش َه ُد َ�أ ِّن َ�س ِم ْعتُ ال َّن ِب َّي ﷺ َي ْق َر�أُ هَ َك َذا َوهَ ُ�ؤ َلءِ ي ُِريدُونني َع َلى �أَنْ َ�أ ْق َر َ�أ َو َما َخ َل َق
الُ ْن َثى َوال َّل ِه َل �أُ َتا ِب ُع ُه ْم ) .
ال َّذ َك َر َو ْ أ
د�سه
�إن �أعداء الإ�سالم يحاولون النيل من كتاب الله القر�آن الكرمي عن طريق ما ّ
ال�س َنة القولية لر�سول الله ف�إن اختالفهم عن قراءة �سورة ( والليل �إذا
البع�ض على ُّ
يغ�شى ) مبا يعنى �أن ال�سورة بها كلمتان زائدتان وهما ( وما خلق ) بكتاب يقولون عنه
�أ�صح كتاب بعد كتاب الله  ،بل يق�سم الراوي ب�أنه لن يتابعنا يف قولنا (وما خلق الذكر
والأنثى) ويريدها ( والذكر والأنثى )  ،فهو �أمر ي�ؤكد البلبلة التي ي�سعى الفقهاء حلفظها
وا�ستدامتها يف الثقافة والفهم الإ�سالمي .
�أفنقر�أ بقراءة ابن م�سعود ونقول ( والذكر والأنثى ) كما جاء بالبخاري �أم ننكر
ال�سنـ ـَة الت ــي ج ــاء بها كتــاب البخ ــاري ونقــر�أ كما جاء بالق ــر�آن ( وم ــا خلق الذكر
ُّ
والأنثى ) ..؟؟!! ..وهل ن�صدق كتاب الله �أم رواية البخ ــاري � ،أَ َون�س ـ ّمى هذا خالف ًا
يف فرع �أم خالف ًا يف �أم الأ�صول ..؟؟!! ..وهل نقنع بتربيرات الفقهاء امل�ستمدة ر� ًأ�سا من
�إبلي�س  ،فنقول ب�أن هذا من �صدق البخاري يف نقل الأحداث  ،و�أن ابن م�سعود رجع عن
قوله  ،و�إذا كان رجع عن قوله  . .فلماذا مل يدوِّ ن البخاري ذلك الرجوع ..؟؟!! ..وملاذا
دونَ ما علم متام ًا ب�أنه خط�أ ..؟؟!!..
َّ
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ما رواه البخاري من �أن ابن م�سعود كان ينكر ب�أن املعوذتني من القر�آن وقال ابن
حنبل يف �صحيحه � :إن ابن م�سعود كان يحكهما من م�صاحفه  ،وت�أمل ما هو مدون من
�إفك على كتاب الله ب�صحيح البخاري حديث رقم (َ ( )4594ح َّد َث َنا َ ...قا َل �َ :س�أَلْتُ �أُ َب َّي
ي فقال �َ :س�أَلْتُ َر ُ�سو َل ال َّل ِه ﷺ فقال ِ :قي َل ِل َف ُق ْلتُ َ ،ف َن ْح ُن َن ُقو ُل َك َما
ْبنَ َك ْع ٍب َعنْ ْالُعَوِّ َذ َت ْ ِ
َقا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ﷺ)  .يعني �أنهما لي�ستا من القر�آن .
(ح َّد َث َنا َ ...قا َل �َ :س َ�ألْتُ ُ�أ َب َّي ْبنَ َك ْع ٍب ُق ْلتُ :
�صحيح البخاري  . .حديث رقم (َ : )4595
َيا �أَ َبا ْالُ ْنذِ ِر ِ�إنَّ �أَ َخ َ
اك ا ْبنَ َم ْ�سعُو ٍد يقول َك َذا َو َك َذا  -املق�صود بكذا وكذا ّ � :أن املعوِّ ذتني لي�ستا
الله تعاىل  -فقال �أُ َب ٌّي �َ :س�أَلْتُ َر ُ�سو َل ال َّل ِه ﷺ فقال ِل ِقي َل ِل َف ُق ْلتُ َ :قا َل َف َن ْح ُن
كتاب ِ
من ِ
َن ُقو ُل َك َما َقا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ﷺ) .
م�سند �أحمد  ..حديث رقم (َ ( )20244ح َّد َث َنا َ ...قا َل ُق ْلتُ ُِ أل َب ِّي ْب ِن َك ْع ٍب � :إِنَّ ا ْبنَ
ب ِن �أَنَّ
ي ِف ُم ْ�ص َح ِف ِه  ،فقال � :أَ ْ�ش َه ُد �أَنَّ َر ُ�سو َل ال َّل ِه ﷺ �أَ ْخ َ َ
َم ْ�سعُو ٍد َكانَ َل َي ْك ُت ُب ْالُعَوِّ َذ َت ْ ِ
ا�س
بي َل َ -ع َل ْي ِه َّ
ال�س َلم َ -قا َل َل ُه ُق ْل �أَعُو ُذ ِب َر ِّب الْ َف َل ِق َف ُق ْل ُتهَا فقال ُ :ق ْل �أَعُو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِ
ِج ْ ِ
َف ُق ْل ُتهَا َف َن ْح ُن َن ُقو ُل َما َقا َل ال َّن ِب ُّي ﷺ . ) ...
وح َّد َث َنا َ ...قا َل �َ :أ َم َر ْت ِني عَا ِئ َ�ش ُة َ�أنْ َ�أ ْك ُت َب
وب�صحيح م�سلم  . .حديث رقم (َ ( . . )998
ال�ص َلةِ الْو ُْ�س َطى
ُ�ص َح ًفا َو َقا َلتْ � :إِ َذا َب َل ْغتَ هَ ذِ هِ ْ آ
ال�ص َل َو ِ
ات َو َّ
ال َي َة َف�آذ ِِّن َحا ِف ُظوا َع َلى َّ
َلهَا م ْ
َ�ص ِر
ال�ص َل َو ِ
ات َو َّ
َف َل َّما َب َل ْغ ُتهَا �آ َذ ْن ُتهَا َف�أَ ْم َلتْ َع َل َّي َحا ِف ُظوا َع َلى َّ
ال�ص َلةِ الْو ُْ�س َطى َو َ�ص َلةِ الْع ْ
َو ُقومُوا ِل َّل ِه َقا ِن ِت َ
ول ال َّل ِه ﷺ) .
ني َقا َلتْ عَا ِئ َ�ش ُة �َ :س ِم ْع ُتهَا ِمنْ َر ُ�س ِ
و�إين لأ�ست�شهد القارئ كيف نر�ضى �أن نقول ب�أن البخاري نقل �صحيح ًا عن ابن م�سعود
�أنه قال ب�أن املعوذتني لي�ستا من القر�آن  ،وننقل عن �صحيح م�سلم �أن ال�سيدة عائ�شة �سمعت
من ر�سول الله �أنه �أ�ضاف كلمة (�صالة الع�صر) غري املوجودة مب�صاحفنا و�أن �سورة الليل
بها كلمات زائدة  ،وغري ذلك من الإفك ..؟؟!! ..فماذا يريد هذا الفقه �أن يفعل بنا ..؟؟!!..
�أي�شككنا يف كتاب ربنا � ،أمل يولد البخاري وم�سلم بعد موت بن م�سعود وال�سيدة عائ�شة ،
فلماذا ينقلون ما تت�شو�ش به الأدمغة  ،ويتنافر مع كتاب الله ويقولون ب�أنه حديث �صحيح
و�أمانة علمية ..؟؟!! ، ..و�إذا كان �أمانة علمية فلماذا مل يدون البخاري ب�أن ابن م�سعود رجع
عن قوله � ،أو تراه يذكر الباطل والعاطل ..؟؟!! ..ويزعم ب�أن كله �صحيح  ،هل �سنقيم لكل
ن�سخة من ن�سخ البخاري �شيخ ًا تكون مهمته تربير �سقطات البخاري ..؟؟!!..
-193-

نحــو ت ـنــوي ــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

و�إليكم بع�ض مما كتبه ال�شيخ العامل اجلليل  /حممد الغزايل ( يرحمه الله ) يف كتابه
« تراثنا الفكري يف ميزان ال�شرع والعقل » وذلك ب�صفحة 147والكتاب متوفر بالأ�سواق
يف كل املكتبات وتطبعه دار ال�شروق  .و�إليكم ما يهمني �إطالعكم عليه :
يق ــول الــ�شيخ  ( :ومن املرويات ال�سخيفة �أن يجازف �شخ�ص ب�إثبات �آثار مت�س القر�آن
الكـرمي  ،بل �إين �أعـد ذلك من ال�سـفه املنكـور  ( ...يراعى ب�أن هـذا عن البخاري ) .
ويقول ال�شيخ الغزايل � ( :ألي�س من امل�ضحك �أن ين�سب �إىل ابن م�سعود �أنه �أنكر
كون املعوذتني من القر�آن الكرمي ..؟؟!!� ..أتبلغ احلفاوة باملرويات التافهة هذا احلد من
اخل�سا�سة ..؟؟!! ( . . )..املرويات التافهة هي ما دونه البخاري ب�صحيحه) .
ويقول ال�شيخ � ( :أحيانا يخيل �إيل �أن �أ�صحاب امل�ساند جمعوها �أو ًال م�سودات ت�ضـم
كل ما قيـل على �أن ميحـوا منها بعد ذلـك الأ�سـاطري  ،ثم ماتوا قبل �أن يتموا �أعمالهم ) .
ومن �أمثلة ذلك الإفك ما جاء يف امل�سند ج� 6ص 269عن عائ�شة ر�ضي الله عنها  ،قالت:
لقد �أنزلت �آية الرجـم والر�ضعات الع�شر  ،فكانت يف ورقة حتت �سرير يف بيتي  ،فلما
ا�شـتكى ر�سول الله ﷺ  ،ت�شاغلنا ب�أمـره  ،ودخلت دويبة لنا  -تعني �شاة  -ف�أكلتها .
قال الغماري  :هذا �أثر �شاذ منكر � ،شديد النكارة  ،لأن ن�سخ التالوة حمال  ،كما بينته
يف جزء ذوق احلالوة .
ث ــم من املن ــكر ال ــذي ال يعــقل �أن تدخل �شاة البيت وت�أكل ورقة فيها قرءان وال يعلم
�أحد  ،هذا من الباطل املردود قطعًا  ،ولو جوزنا �أن ت�أكل �شاه ورقة فيها قرءان من�سوخ
على ر�أي من يجيز الن�سخ جلاز �أن ت�أكل ورقة فيها قرءان غري من�سوخ  ،فرتتفع الثقة
بالقر�آن كله � ...إلخ)  .انتهى ر�أي ال�شيخ الغزايل .
ا�س يقول
وب�صحيح البخاري  . .حديث رقم (َ )5957
(ح َّد َث ِني �َ ...س ِم ْعتُ ا ْبنَ َع َّب ٍ
ي َلأُ
َ�س ِم ْعتُ َر ُ�سو َل ال َّل ِه ﷺ يقول َ :ل ْو �أَنَّ ِل ْب ِن �آ َد َم ِم ْث َل َوا ٍد َم ًال َ ألَ َح َّب �أَنَّ َل ُه ِ�إ َل ْي ِه ِم ْث َل ُه َو َل َ ْ
َي ا ْب ِن �آ َد َم ِ�إ َّل ُّ َ
عَْ
ا�س َ :ف َل �أَد ِْري ِمنَ القر�آن
اب َو َي ُت ُ
الت ُ
وب ال َّل ُه َع َلى َمنْ َت َ
اب َ ...قا َل ا ْب ُن َع َّب ٍ
ب) .
ُه َو �أَ ْم َل َ ،قا َل َ :و َ�س ِم ْعتُ ا ْبنَ ال ُّز َب ْ ِي يقول َذ ِل َك َع َلى ْ ِال ْن َ ِ
فهل بعد موت ابن عبا�س يحكي لنا البخاري �أن ابن عبا�س ال يعلم �إن كان ما يقول به
�آية من كتاب الله �أم ال ..؟؟!!. ..
-194-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

�إن هذا نتيجة االعتماد على الأطفال الذين دل�سوا بهم علينا وقالوا عنهم كبار ال�صحابة
بل وقالوا يف ابن عبا�س الذي تويف ر�سول الله وهو ابن ع�شر �سنني ب�أنه حرب الأمة � ،أيكون
حرب الأمة بالعا�شرة من عمره ..؟؟!! ،..و�إذا كان ابن عبا�س ال يعلم �إن كان هذا الهراء من
كتاب الله �أم ال � ،أفال يعلم البخاري �إن كان هذا من كتاب الله �أم ال ..؟؟!! ..وما الذي يدفعه
ليحوي �صحيحه هذا  ،وهل هذا هو ال�صحيح الذي انتقاه من �ستمائة �ألف حديث ..؟؟!!..
ري ُهما ( ك�أن�س بن مالك كما
ا�س وابنَ الزبري وغ َ
وكيف ميك ُننا �أنْ نت�صوّ َر � ّأن ابنَ ع ّب ٍ
روايات �أخرى يف ال�صحاح ) يحفظون ن�صو�ص ًا ال يعلمونَ �إن كانت من القر�آن
ورد يف
ٍ
الكرمي �أم ال ..؟؟!! ..؛ �أم هم يريدون �أن ي�شريوا �إلينا من طرف خفي مبا يفرتونه من
ِ
وجود من�سوخ بالقر�آن �أن�ساه الله للنا�س ومل ين�سهم  ...لنا الله يف العقل العربي .
وع ــن الق ــراءات  ...ه ــل نر�ضى حتريف قوله تعاىل :
(ونادوا يا مالك ليق�ض علينا ربك  ) ...باحلديـ ــث ال ــوارد بالبخاري برقــم 2991
فنقر�ؤها كما كتبت بالبخاري ( يا مال ) بــد ًال مــن (يا مالك) ..؟؟!!..
ومع كل هذا التعار�ض مع القر�آن  ، ...جند من يت�شدق ويقول ب�أنه ال خالف بني
احلديث النبوي والقر�آن ..؟؟!!..
وها هو البخاري يطعن يف كتاب الله املوجود ب�أيدينا ويتهمه بالنق�ص فيما رواه من
احلديث رقم ( ... )6892قال ابن عبا�س  :فقدمنا املدينة فقال � :إن الله بعث حممدًا ﷺ
باحلق و�أنزل عليه الكتاب فكان فيما �أنزل �آية الرجم  ( ...راجع �صحيح البخاري باب ما
ذكر النبي ﷺ وح�ض على اتفاق �أهل العلم وما اجتمع عليه احلرمان مكة واملدينة وما كان
بها من م�شاهد النبي ﷺ واملهاجرين والأن�صار وم�صلى النبي ﷺ واملنرب والقرب) .
فيـا ترى �أين ذهب ــت �آيـ ــة الرج ــم املزع ــوم ــة الت ــي جاء بها البخاري نق ًال عن ابن
أق�صر ر�سول الله يف تدوين كتاب الله � ،أم ق�صر ال�صحابة يف جمعه ،
عبا�س ..؟؟!!ّ � ..
�أم ماذا يريد البخاري �أن يقول للم�سلمني ولغري امل�سلمني ..؟؟!! ..وهل يكون البخاري
ناق�صا ولي�س بكامل  ،هل مت العبث به رغم قول ربنا
�صاد ًقا وكتاب الله الذي بني �أيدينا ً
بحفظه ..؟؟!! ..وهل �سيحفظه مبا يقوله الفقهاء من �أنها �آية من�سوخة ترتي ًال لكنها ثابتة
حكما ..؟؟!!� ..أت�سريون خلف هذا الهراء لت�صري بلبلة كتاب البخاري �أمر ًا مقبو ًال ..؟؟!!..
�أال يعمل هذا الهراء على التقول على الله ب�أحكام مل ينزل الله بها من �سلطان .
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وما �أورده البخاري بباب وما �أوتيتم من العلم �إال قلي ًال باحلديث رقم ( )125من تعديل
على �ألفاظ الآية  85من �سورة الإ�سراء حدثنا قي�س  ...عبد الله قال  :بينا �أنا �أم�شي مع
النبي ﷺ يف خرب املدينة وهو يتوك�أ على ع�سيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بع�ضهم
لبع�ض �سلوه عن الروح  ،وقال بع�ضهم ال ت�س�ألوه ال يجيء فيه ب�شيء تكرهونه فقــال
بع�ضــهم  :لنــ�س�ألنه  ،فقــام رجــل منهم فقال  :يا �أبا القا�سم ما الروح ..؟؟!! ..ف�سكت ،
فقلت � :إنه يوحى �إليه فقمت  ،فلما اجنلى عنه ق ــال  ( :وي�س�ألونك عن الروح قل الروح
من �أمر ربي وما �أوتوا من العلم �إال قليالً ) قال الأعم�ش هكذا يف قراءتنا .
�أنطيع البخاري والأعم�ش ونقول  ( :وما �أوتوا من العلم �إال قلي ًال )  ،بد ًال عن  ( :وما
�أوتيتم من العلم �إال قلي ًال ) حتى يرتاح البخاريون الذين يرجمون اجلميع بالكفر �أو ترك
ال�س ّنة � ،أم ننتظر �شيخ املربرين ليربر لنا تلك ال�سقطات ..؟؟!!..
ُ
ومن عجيب ما تعر�ضت له من البخاريني مــا �أورده �أحدهم بجريدة اليوم ال�سابع و�أنا
�أن�شره للقارئ حتى يحكم على تلك الفقاعات الفقهية التي تتناثر من �أفواه الرجال مثل
(  ...الدكتور حممد املختار املهدي ع�ضو جممع البحوث الإ�سالمية � ،أكد �أن الهجمة
ال�شر�سة التى يتعر�ض لها �صحيح البخاري لن ت�ؤثر يف معتقدات النا�س  ،و�أن هذه
احلملة معلوم متام ًا الهدف منها  ،وهى ت�شكيك امل�سلمني فى معتقداتهم  ،و�أكد «املهدي »
لليوم ال�سابع �أنه البد من التفرقة بني البخاري و�صحيح البخاري  ،ف�صحيح البخاري
هو �أ�صح الكتب بعد كتاب الله .
و�أ�ضاف « املهدي » �أن البخاري كان له عدة كتب  ،وكانت عنده روايات كثرية انتخب
منها واختار حتى جمعت فى �صحيح البخاري  ،كما �أنه لو و َُجدِ هناك كتاب �آخر وفيه
�أحاديث للبخاري فلي�س معنى ذلك �أنها �صحيحة  ،ف�أحاديث البخاري ال�صحيحة كلها فى
كتاب �صحيح البخاري .
من جانبه �أكد « الدكتور حممد ال�شحات اجلندى » ع�ضو جممع البحوث الإ�سالمية �أن
ال�س َنة املطهرة
طعن البع�ض فى �صحيح البخاري �إمنا هو دعوة زائفة ت�أتى فى �إطار �إنكار ُّ
ال�س َنة بعد القر�آن هما م�صدرا العقيدة وال�شريعة الإ�سالمية  ،و�أ�ضاف
على الرغم من �أن ُّ
ال�س ّنة  ،وهذا ما تواتر
�أن �إجماع الأمـة ا�ستقر على �أن « �صحيح البخاري » من �أمهات كتب ُ
عليه جمهور ال�سلف ال�صالح وتبعتهم بعد ذلك �أجيال امل�سلمني  ،فال يجوز الطعن يف هذا
وال�س ّنة .
الإجماع  ،ف�صحيح البخاري يعد م�صد ًرا ثالث ًا بعد القر�آن ُ
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فما ر�أيكم بالبخاريني وم�صنوعاتهم ودفعهم للنا�س ليكونوا يف طابور املقد�سني
لل�سفه ..؟؟!! ..بل �أذكر مبلء الفم ب�أين �أطعن على ما ي�سمى ( �إجماع الأمة ) �أحياء
و�أموات ًا  ،ولي�سقط البخاري وكل كتب ال�صحاح يف �سبيل �أن يبقى كتاب الله ال متتد �إليه
روايات العبث املدونة بالبخاري وغريه .
وبالبخاري باب ( و�إذ قال مو�سى لفتاه ال �أبرح حتى �أبلغ جممع البحرين باحلديث
رقم ( ( ... )4448فقال ر�سول الله ﷺ  :وددنا �أن مو�سى كان �صرب حتى يق�ص الله علينا
من خربهما قال �سعيد بن جبري فكان بن عبا�س يقر�أ وكان �أمامهم ملك ي�أخذ كل �سفينة
�صاحلة غ�صب ًا وكان يقر�أ و�أما الغالم فكان كاف ًرا وكان �أبواه م�ؤمنني ) .
فما ر�أي القارئ علم ًا ب�أن تعبري ( فكان كاف ًرا ) وكلمة ( �صا ً
حلا ) غري موجودين
بامل�صحف املتداول بيننا وال يف �أي قراءة من القراءات  .ء�أكون �أنا من يريد بالإ�سالم
�ش ًرا �أم كتاب البخاري ومن يت�شيع له مهما كان �صيته ..؟؟!!..
وب�صحيح م�سلم �أي�ض ًا  ،وهو كتابهم ال�صحيح املقد�س املعجزة بفنون الت�صادم
مع كتاب الله  ،حيث يطعن عليه بالنق�ص  ،حيث ورد بباب التحرمي بخم�س ر�ضعات
باحلديث رقم )1452(  حدثنا يحيى بن يحيى قال قر�أت على مالك عن عبد الله بن �أبي
بكر عن عمرة عن عائ�شة �أنها قالت  :كان فيما �أنزل من القر�آن ع�شر ر�ضعات معلومات
ُحرمنَ ثم ن�سخن بخم�س معلومات فتويف ر�سول الله ﷺ وهن فيما يقر�أ من القر�آن .
ي ِ
ف�أين ذهبت تلك الآية طاملا �أن الر�سول تويف وهي مما يقر�أ من القر�آن � ،أم �أن هناك
ن�سخهم املزعوم الذي ا�ستمر بعد وفاة الر�سول ..؟؟!!� ..ألي�س هذا ت�شكيكا يف �صحة ما
ب�أيدينا من كتاب الله ..؟؟!!..
وراجع الفرق بني القر�آن وبني ما هو مدون مبا ي�سمى �صحيح م�سلم حيث يقول
تعاىل :
ب ُ
وه ْم
ِّين َو َ ْل ي ُْخ ِر ُجو ُك ْم ِمنْ ِد َي ِار ُك ْم �أَنْ َت َ ُّ
﴿ ال َي ْنهَا ُك ُم ال َّل ُه ع َِن ا َّلذِ ينَ َ ْل ُي َقا ِتلُو ُك ْم ِف الد ِ
ني (� )8إِ َّ َ
َو ُت ْق ِ�س ُطوا �إِ َل ْي ِه ْم ِ�إنَّ ال َّل َه ي ُِح ُّب ْالُ ْق ِ�س ِط َ
ِّين
نا َي ْنهَا ُك ُم ال َّل ُه ع َِن ا َّلذِ ينَ َقا َتلُو ُك ْم ِف الد ِ
اج ُك ْم َ�أنْ َت َو َّل ْو ُه ْم َو َمنْ َي َت َو َّل ُه ْم َف ُ�أو َل ِئ َك ُه ُم
َو�أَ ْخ َر ُجو ُك ْم ِمنْ ِد َي ِار ُك ْم َو َظاهَ ُروا َع َلى �إِ ْخ َر ِ
َّ
( املمتحنة ) 9 - 8 :
الظالِ ُونَ ﴾
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لكن يروي �صحيح م�سلم باحلديث رقم َ ( : )4030( :ح َّد َث َنا َ ...عنْ �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة �أَنَّ
يق
َر ُ�سو َل ال َّل ِه ﷺ َقا َل َل َت ْب َدءُوا الْ َيهُو َد َو َل ال َّن َ�صا َرى ِب َّ
ال�س َل ِم َ ،ف�إِ َذا َل ِقي ُت ْم �أَ َحد َُه ْم ِف َط ِر ٍ
َف ْ
ا�ض َط ُّرو ُه ِ�إ َل �أَ ْ�ض َي ِق ِه . ) ...
الر�سول ﷺ الذي كان ُخلُ ُقه القر�آن
�سان
الفار ُق بني
ِ
ِ
دالالت التلفيق على ِل ِ
 . .فت�أمل ِ
رب والإح�سان
وبني
ِ
ثقافة املح ّبة وال ّ
ن�شر ِ
دالالت الآيتني الكرميتني اللتني تدعوان �إىل ِ
بني �أبناءِ املُجتمع ..؟؟!! ، ..ثم تراهم يتنطعون ويقولون ب�أنه ال يوجد فرق بني القر�آن
واحلديث  ،و�أن كل ما ورد بال�صحاح �صحيح..؟؟!!..
ومما �أورده �صحيح م�سلم حديث رقم ( )2789باب ابتداء اخللق وخلق �آدم  -عليه
ال�سالم  -يقول فيه حدثني  ...عن �أبي هريرة قال �أخذ ر�سول الله ﷺ بيدي فقال  :خلق
الله  -عز وجل  -الرتبة يوم ال�سبت  ،وخلق فيها اجلبال يوم الأحد  ،وخلق ال�شجر يوم
االثنني  ،وخلق املكروه يوم الثالثاء  ،وخلق النور يوم الأربعاء  ،وبث فيها الدواب يوم
اخلمي�س  ،وخلق �آدم  -عليه ال�سالم  -بعد الع�صر من يوم اجلمعة يف �آخر اخللق يف �آخر
�ساعة من �ساعات اجلمعة فيما بني الع�صر �إىل الليل )  ...مبا يعني �سبعة �أيام كاملة ،
وعدها واحد ًا تلو الآخر .
بينــما يقــول اللــه بالقر�آن يف �سبعة موا�ضع ب�سبع �آيات �أذكر منها قـوله تعاىل :
َالَ ْر َ
وب ﴾ ( ق ) 38
َات و ْ أ
ال�س َماو ِ
﴿ َو َل َق ْد َخ َل ْق َنا َّ
�ض َو َما َب ْي َن ُه َما ِف ِ�س َّت ِة �أَ َّي ٍام َو َما َم َّ�س َنا ِمن لُّ ُغ ٍ

ف�أين رجال العلم من هذا التناق�ض � ،أَ َو َخ َلق الله ال�سماوات والأر�ض وما بينهما يف
�ستة �أيام كما يقول الله �أم �سبعة �أيام كما يقول املزورون على النبي با�سم حديث �صحيح
�أم �أننا ال نفهم البالهة التي ال ي�ستطيع فك طال�سمها �إال العلماء املتخ�ص�صون  ،و�إذا
كانوا يفهم ــون �أليــ�س م ــن م�سئولية العلماء تو�ضيح ما يفهمونه لنا حتى نفهم وال نكون
مفكرين ..؟؟!! ، ..وقد يحدونا العمل ال�ستئ�صال املخ باعتباره زائدة دودية ملتهبة .
وقولهم بفقر ر�سول الله و�أنه مات ودرعه مرهونة لدى يهودي بينما كتاب اللــه ي ــقرر
( ووجدك عائال ف�أغنى ) ومات ﷺ غني ًا بن�ص كتاب الله  ،فهل يجوز �أن ميوت ر�سول
الل ــه مديون ًا ليه ــودي وه ــو ميلك ح ــديقة ت ــدر عليه دخ ًال  ،وملاذا ل ــم يرهن درعه لدى
م�سلم ..؟؟!! ، ..ومن الذي فك الرهن ..؟؟!!� ..أم مازال الدرع لدى اليهودي ..؟؟!!..
�سننتظر تربيرات املربرين .
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وحيث قال الله تعاىل :
﴿  ...الْ َي ْو َم �أَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم دِي َن ُك ْم َو َ�أ ْ َ
ت ْمتُ َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ضيتُ َل ُك ُم الإ�سالم دِين ًا َف َم ِن
ا�ض ُط َّر ِف َ ْ
ْ
(املائدة)3:
ي ُم َت َجا ِن ٍف ِلإ ْث ٍم َف ِ�إنَّ ال َّل َه َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم ﴾
م َم َ�ص ٍة َغ ْ َ
فمن كمال الدين �أن تعتقد بغنى ر�سول الله ت�صديقاً منك لقوله تعاىل  ( :ووجدك
عائ ًال ف�أغنى )  ،وال تتخذ معتقد ًا بفقره �أو بغنى نف�سه لتنكر الآية وتنكر غنى ر�سول الله
وت�ضيق �إطالق الآية ومنطلقها .
فمن متام الإميان �أن تعتقد وت�ؤمن ب�أنه ﷺ كان غنيًا مبعنى الغنى الفعلي  ،ولي�س
غنيًا غنى ن�سبيًا  ،مبا يعنى �أن القائلني بفقره ﷺ ينكرون احلقيقة القر�آنية مل�صلحة
روايات ب�شرية .
وقولهم بن�سخ حكم اجللد املوجود بالقر�آن ورفعه عن الزناة املح�صنني واملح�صنات ،
وا�ستبداله بحد ال ّرجم املوجود عند اليهود  ،والذي ن�سبوه زور ًا لر�سول الله ك�س ّنة نبوية
خا�صا يف هذا امل�ؤلف
نا�سخة لكتاب الله وفق فقههم املختل � ( . . .أفردنا لهذا الأمر مو�ضعًا ً
فيتم الرجوع �إليه ) .
وغري ذلك كثري من الروايات التي تهدم �أ�صول الدين بينما النا�س م�ستم�سكون بها
كثوابت �أ�ش ّد من مت�سكهم بالقر�آن .
ومن �أعاظم الإفك ما رواه البخاري وم�سلم  ،و�أورده النووي يف كتابه ال�شهري (�شرح
الأربعني النووية ) من �أن ر�سول الله ﷺ قال � ( -:أ ُم ِرتَ �أن �أقاتل ال َّنا�س حتى ي�شهدوا
ال�صالة  ،وي�ؤتوا الزكاة  ،ف�إن فعلوا
�أن ال �إله �إال الله و�أن حممدًا ر�سول الله  ،ويقيموا َّ
ذلك ع َِ�ص ُموا منى دماءهم و�أموالهم �إال بحق الإ�سالم وح�سابهم على الله) .
روى �أحمـد بن حنب ــل احلديث رقم ( )5409فى كتاب �ســند املكرثين من ال�صحابة :
َ 5409ح َّد َث َنا �أَبُو ال َّن ْ�ض ِر َ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد ال َّر ْح َم ِن ْب ُن َثا ِب ِت ْب ِن َث ْو َبانَ َ ،ح َّد َث َنا َح َّ�س ُ
ان ْب ُن
يب ْ ُ
ال َر ِ�ش ِّي  ،ع َِن ا ْب ِن ُع َم َر َقا َل َ :قا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ﷺ  ... ( :ب ُِع ْثتُ َب ْ َ
ي
ع َِط َّي َة َعنْ �أَ ِبي ُم ِن ٍ
ال�س ْي ِف َح َّتى ُي ْع َب َد ال َّل ُه َو ْح ـ َد ُه ال َ�ش ِر َ
يك َل ُه َو ُج ِع َل ِر ْز ِقي َ ْ
مي
تتَ ِظ ِّل ُر ْ ِ
ال�ســاع َِة ِب َّ
َيد َِي َّ
ال�ص َغا ُر َع َلى َمنْ َخا َل َف �أَ ْم ِري َو َمنْ َت َ�ش َّب َه ِب َق ْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم )  ، ..انفرد به فالذي
َو ُج ِع َل ال ُّذ ُّل َو َّ
وجعل رزقه حتت ظل رحمه ال يكون �إال زعيم ع�صابة  ،وال ميكن
بعثه الله بال�سيف ُ ،
لر�سول بعثه الله رحمة للعاملني لأن يقول هذا الهراء .
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و�سواء وافقني �أحد على تزوير هذه الأحاديث عن ر�سول الله �أم ال  ،وبخا�صة حديث النووي
ف�شرح النووي له يعد من كربى م�صائب فقه وفكر الزمن القدمي  ،فقد انتهى ال�شيخ ( الإمام) �إىل
ال�صالة ومانع الزكاة  ،لكن ال يقاتل تارك ال�صوم وال احلج ( وذلك وفق فقهه يف
وجوب قتل تارك َّ
�شرح احلديث)  ،و�س�أ�ستعري �ألفاظه ليعلم القارئ ال�صورة الفقهية والفكر القدمي ومدى حتجُّ ره
 ،حيث قال (الإمام النووي )  ( :فمن حق الإ�سالم فعل الواجبات فمن َت َر َك الواجبات جاز قتله
كالبغاة َّ ،
وال�صائل  ،ومانع الزكاة  ،واملمتنع من بذل املاء للم�ضطر  ،والبهيمة
وقطاع الطريق َّ ،
املحرتمة  ،واجلاين  ،واملمتنع من ق�ضاء الدين مع القدرة  ،والزاين املح�صن  ،وتارك اجلمعة
والو�ضوء  ،ففي كل الأحوال يباح قتله وقتاله )(. )1
وبعد �أن َّ
بي لنا ( الإمام ) وعدَّد لنا �أ�سباب �إباحة قتل النا�س  ،ف�إن يل تعلي ًقا على قوله
وفكره ( رحمه الله ) وهو  -:يا ليته مل يقم ب�شرح �أي حديث لأن توجهاته نووية ُتهلك
احلرث والن�سـل  ،والله ال يحب الف�سـاد  ،ويا ليت بنك في�صل مل ين�شر هذا الهراء الذي
يح�سبونه علي دين الإ�سـالم  ،وذلك لتناق�ض قرءانه مع التعاليم املن�سوبة زو ًرا لنب ِّيه .
روايات ي�سمونها �صحيحة
وبفقه الغلظة وانعدام الرحمة جتدهم ين�سبون لر�سول الله
ٍ
بينما هي تخالف كتاب الله الذي يقول تعاىل فيه :
﴿ ُق ْل َف ِل ّل ِه ْ ُ
ال َّج ُة الْ َبا ِل َغ ُة َف َل ْو َ�شاء َل َهدَا ُك ْم �أَ ْج َم ِع َ
( الأنعام ) 149
ني ﴾
ا�س
ويقول �سبحانه َ ﴿ :و َل ْو َ�شاء َر ُّب َك لآ َمنَ َمن ِف الأَ ْر ِ�ض ُكلُّ ُه ْم َج ِميع ًا �أَ َف َ�أنتَ ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
َح َّتى َي ُكو ُنو ْا ُم�ؤْ ِم ِن َ
( يون�س) 99
ني ﴾
بينما عندهم ب�سنن �أبي داوود كتاب ال�صالة  ،وب�سنن ابن ماجة كتاب امل�ساجد
واجلماعات  ،حتت باب التغليظ يف التخلف عن �صالة اجلماعة  ،ومب�سند �أحمد  ،م�سند
ابن م�سعود  ،جتد حديث ًا يبيح حرق الذين ال ي�صلون بامل�سجد يف جماعة وي�صلون
ال�صالة يف بيوتهم � ...أي حرق البيت مبن فيه حيث ذكرت كتب ال�صحاح :
( حدثنا عثمان بن �أبي �شيبة  ،عن �أبي هريرة قال  :قال ر�سول ال ّله ﷺ « :لقد هممت
برجال معهم حز ٌم من
�أن �آمر بال�صالة فتقام  ،ث ّم �آمُر رج ًال في�ص ّلي بال َّنا�س  ،ث َّم �أنطلق معي
ٍ
قوم ال ي�شهدون ال�صالة  ،ف�أح ِّرق عليهم بيوتهم بال َّنار ) .
ٍ
حطب �إىل ٍ
فهل هذه هي الرحمة التي يطنطنون بها واحلكمة التي يرفعون عقريتهم بها ..؟؟!!..
�ألي�س هذا � ً
أي�ضا خمالف ًا لقوله تعاىل عن ر�سوله �أنه ( بامل�ؤمنني رءوف رحيم ) .
( )1املرجع �شرح الأربعني النووية  -احلديث الثامن � -ص 41و ، 42طبعة بنك في�صل الإ�سالمي امل�صري  ،عام. 1987
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ف�أين الرحمة يف حرق البيوت على من فيها للتخلف عن �صالة اجلماعة ..؟؟!!� ..أمل
�أذكر لكم ب�أن الفقهاء �أن�ش�أوا دين ًا موازي ًا ل ــديــن �ســيدنا حممد لكنه ال يلتقي معه �أبدًا .
وهل �سيرتك النبي ال�صالة ليتفرغ حلرق البيوت على من فيها ..؟؟!! ..وما ذنب
الأطفال واملر�ضى املوجودين بالبيوت ..؟؟!! ..وهل ي�صح �أن يكون هذا �أ�سلوب ًا تهديدي ًا
�أم �أنه �أ�سلوب ًا �إرهابي ًا ..؟؟!!..
وقولهم يف حديث عندهم بجواز �أن ُتر�ضع املر�أة الرجل الكبري املُ َح ّرم عليها ليكون
غري حمرم ًا بل مل ي�ستح �أحد حني قالوا �أن ال�سيدة عائ�شة كانت ت�أمر بذلك(. )1
ال�س َنة الذي دخل بيوت كثري من �أهل الإ�سالم
وقد كتب �أحد �أ�شهر الفقهاء كتابًا يدعى فقه ُّ
وبه باب يحوى جواز �إر�ضاع �أي امر�أة لأي رجل كبري لي�صري ابنا لها من الر�ضاعة ،
وك�أن ل�سان حال امل�ؤلف يقول �إن ر�ضاعة الأنثى للكبار �س ّنة حممودة وذلك رغم رف�ض
الأئمة الأربعة لهذا احلديث  ،وما ذلك �إ ّال من نتاج ا�ستمرار طبع هذه الكتب على ما هي
عليه دون ت�صويب �أو مراجعة .
بل لقد ذكر ذلك الفقيه ال�شهري بكتابه ما يلي  ( :واملختار من هذين القولني ما حققه
ابن القيم الذي قال � :إن حديث �سهلة لي�س مبن�سوخ  ،وال خم�صو�ص  ،وال عام يف حق كل
واحد � ،إمنا هو رخ�صة للحاجة  ،ملن ال ي�ستغني عن دخوله على املر�أة  ،وي�شق احتجابها
عنه  ، ) . .فهل هذا فقه ..؟؟!!� ..أميكن �أن ن�سمي فكر ه�ؤالء فقهًا ..؟؟!! ، ..بينما هم
يدعون للرذيلة  ،م ّرة ب�أن يقولوا ب�أن مدة حمل الن�ساء �أربع �سنوات  ،ومرة ب�أن يقولوا
ب�أن ر�ضاع الكبري رخ�صة عند احلاجة ..؟؟!!� ..ألي�س بهذه الأمة عقول تعي .
(ح َّد َث َنا َ ...قا َل َ :قا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ﷺ:
وب�صحيح م�سلم  . .حديث رقم َ : )4969( :
�إِ َذا َكانَ َي ْو ُم الْ ِق َيا َم ِة َد َف َع ال َّل ُه َ -ع َّز َو َج َّل � -إِ َل ُك ِّل ُم ْ�س ِل ٍم َيهُو ِد ًّيا �أَ ْو َن ْ�ص َرا ِن ًّيا َفيقول هَ َذا
ِف َكا ُك َك ِمنْ ال َّن ِار) .
و�أي�ضا ب�صحيح م�سلم  . .حديث رقم َ (: )4971( :ح َّد َث َنا َ ...عنْ ال َّن ِب ِّي ﷺ َقا َل :
ا�س ِمنْ ْالُ ْ�س ِل ِم َ
ال َب ِال َف َي ْغ ِف ُرهَ ا ال َّل ُه َل ُه ْم َو َي َ�ض ُعهَا َع َلى
َي ِجي ُء َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َن ٌ
وب �أَ ْم َث ِال ْ ِ
ني ِب ُذ ُن ٍ
الْ َيهُو ِد َوال َّن َ�صا َرى . ) ...
( )1راجع �صحيح م�سلم باب الر�ضاع ح رقم 2636و 2637و 2638و. 2640
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ناهيك عن بع�ض االعتقادات العجيبة امل�ستمدة من كتب ال�صحاح والتي ُتخالف كتاب
الله من وجود �أحاديث يعتقدون فيها �أن الله جت ّلى على اجلبل بعقلة من �أمنلة �إ�صبعه ،
فن�سبوا لله التجلي املادى(. )1
و�أن النار ال تنزوي وال تكتف �إال �إذا و�ضع الله قدمه فيها( . . ، )2وقال بع�ض فقهائهم
�إن هذا لإذالل جهنم  ،وقالوا ب�أن الله يتنكر يف �صور عديدة( . . ، )3و�إن لله �أ�صابع وعددها
خم�سة(. )4
و�أ�ساءوا �إىل الأنبياء بزعم �أنهم جميعًا كذبوا �إال ر�سول الله حممدًا ﷺ  ،و�أن �سليمان
عليه ال�سالم كان مزواج ًا يروى مغامراته الن�سائية على من معه ويق�سم بالله �أنه �سيطوف
على مائة امر�أة يف ليله واحدة .
و�أن نبي الله حممدًا كان ينظر �إىل الن�ساء الأجنبيات فيعجبنه في�أتي �إحدى ن�سائه
متخي ًال نكاح االجنبية التى �أعجب بها  ...وغريها من االتهامات الو�ضيعة كقتل الأ�سرى
وهم مكتوفو الأيدي وا�ستحالل ن�سائهم ّ ،
كل ذلك يكفي للت�شهري ب�أي رجل مهما كان
قدره لكنهم ا�ستح ّبوها  ،لأنها وردت فيما ي�سمى بال�صحاح عندهم ونحن ال ن�صدقها
لأننا ن�صدق قوله تعاىل َ ﴿ :و�إِ َّن َك َل َعلى ُخلُ ٍق ع َِظ ٍيم ﴾ (القلم  - ، ) 4ون�ؤمن ب� ّأن الله
ا�ص َط َفى �آ َد َم َو ُنوحً ا َو�آ َل ِ�إ ْب َراهِ ي َم
ا�صطفى الر�سل والأنبياء على �سائر اخللق ﴿ ِ�إنَّ ال ّل َه ْ
َو�آ َل ِع ْم َرانَ َع َلى الْ َع َ ِال َ
ني ﴾ ( �آل عمران ، ) 33و�أن الله هداهم و�أمر ال ّنا�س بالإقتداء بهم .
ون�صدّق يف النبي ﷺ �أنه كان يطعم الأ�سرى ويح�سن �إليهم لقوله تعاىل :
﴿ َوي ُْط ِع ُمونَ َّ
الط َعا َم َع َلى ُح ِّب ِه ِم ْ�س ِكين ًا َو َي ِتيم ًا َو�أَ ِ�سريًا ﴾

( الإن�سان) 8 :

واعتقدوا �أن النبي كان مي ّيز الرجال على الإناث  ،كما يعتقدون ب� ّأن الرب�ص ا�شرتك
مع الكفار يف �إحراق �إبراهيم عليه ال�سالم( ، . . )5وهم يرون �أن ال�شيطان ع ّلم �أبا هريرة
ف�ضل �آية الكر�سي  ،وقالوا ب�أنه ع ّلم معاذ بن جبل  ،وقالوا ب�أنه ع ّلم �أبا بريدة  ،و�أبا
�أيوب الأن�صارى  ،و�أبا �أ�سيد ال�ساعدي  ،وزيد بن ثابت(. )6
( )1م�سند �أحمد  12701و12766و ، 11851و�سنن الرتمذي  . .الخ .
( )2البخاري  7449و 7384و ، 6661وم�سلم  2846وغريه .
( )3البخاري  ، 4581م�سلم . 229
( )4رواه البخاري وم�سلم وابن حجر .
( )5البخارى 3359ابن ماجه 3231ابن حبان . 5631
( )6راجع البخاري وم�ستدرك احلاكم وغريهما كثري .
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وقال البخاري �إن الدخان املبني الوارد ذكره بكتاب الله خيال حدث لقري�ش  ،وقال
م�سلم �إنه حقيقي و�سي�أتي قبل �أن تقوم ال�ساعة  ،وزعموا ب� ّأن الر�سول �أم�سك عفريتا
وتف ّلت منه( ، . . )1وقالوا ب�أن �أبا هريرة هو الذي �أم�سك العفريت( ، . . )2وقال م�سلم
وغريه �إن امل�ؤمنني �سيموتون قبل يوم القيامة  ،بينما يقول تعاىل (ال ت�أتيكم �إال بغتة)
فلمن يقول تعاىل (ال ت�أتيكم) ..؟؟!!..
وقالوا ب�أن ر�سول الله �أخرب ال�صحابة مبا هو كائن ويكون �إىل يوم قيام ال�ساعة ،
(البخاري 3192م�سلم ، )23/2891بينما يقول تعاىل :
نت �أَ ْع َل ُم الْ َغي َْب َال ْ�س َت ْك َ ْ
ث ُت ِم َن ْ َ
﴿ ُقل َّال �أَ ْم ِل ُك ِل َن ْف ِ�سي َن ْفعًا َو َال َ�ض ًّرا �إِ َّال مَا َ�شاء ال ّل ُه َو َل ْو ُك ُ
ال ْ ِي
ري ِّل َقو ٍْم ُي�ؤْ ِم ُن َ
ون ﴾ ( الأعراف ، ) 188كذا قوله تعاىل :
ال�سو ُء �إِ ْن �أَ َناْ �إِ َّال َن ِذي ٌر َوب َِ�ش ٌ
َومَا م ََّ�س ِن َي ُّ
﴿ ُقل َّال َ�أ ُقو ُل َل ُك ْم ِعندِ ي َخ َز�آ ِئ ُن ال ّل ِه َوال َ�أ ْع َل ُم الْ َغ ْي َب َوال َ�أ ُقو ُل َل ُك ْم ِ�إ ِّن َم َل ٌك ِ�إنْ َ�أ َّت ِب ُع ِ�إ َّال َما
ُوحى ِ�إ َ َّ
ري َ�أ َف َال َت َت َف َّك ُر َ
ون ﴾ ( الأنعام ) 50
ل ُق ْل هَ ْل َي ْ�س َت ِوي ا َلأ ْع َمى َوالْ َب ِ�ص ُ
ي َ
وهم يعتقدون ب�أن القرود �أقامت حد الرجم على قردة وقرد زنيا  ( ،البخاري)3849
رغم � ّأن القرود لي�ست من املك ّلفني الذين حملوا الأمانة  ،ويعتقدون بالرجم على بنى
الإن�س رغم �سورة الن�ساء (�آية )25التي ّ
تبي عدم وجود رجم .
فمــا بــال جمامعــنا الفقهي ــة يف زم ــاننا ُتافظ على هذه ال ّرحمة املزعومة يف
االختالف ..؟؟!! ، ..فهل من الرحمة �أن يبلغ عدد املرويات املن�سوبة لر�سول الله عند
ال�س َنة يف م�سائل ال�صالة وحدها  4701رواية ..؟؟!! ..كما �أنه على وجه �آخر من
�أهل ُّ
وجوه الإح�صاء فقد بلغت الروايات عن ال�صالة يف كتب ( املوط�أ  /البخاري  /م�سلم /
بال�صحة  ،وذاك يقول
�أبي داوود/الن�سائي )  1140رواية عن ال�صالة فقط  ،فهذا يقول ّ
ّ
بال�ضعف يف ذات امل�س�ألة .
ف�أورد ابن حجر بكتاب « اجلنائز » باحلديث رقم ( )1316قوله  :ملا تويف �إبراهيم زاد
الإ�سماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن �شعبة ب�سنده  ،عن ر�سول الله ﷺ وله �أي�ض ًا من
طريق معاذ  ،عن �شعبة ب�سنده عن النبي ﷺ حني تويف ابنه �إبراهيم قوله � ( :إن له مُر�ضعًا
يف اجلنة)  ،فهل املر�ضعة باجلنة لكي يكرب وي�صري رج ًال ميكنه االعتماد على نف�سه ..؟؟!!..
بال�س َنة القولية وطعنها يف القر�آن والت�شوي�ش عليه ..؟؟!!� ..أميكن مل�سلم غيور
فما ر�أيكم ُّ
وخمل�ص لدينـه �أن يت�سامح يف هذا ..؟؟!! ..علم ًا ب�أن ما ذكرته لكم جمرد عينة من ف�سـاد تلك
الكتب امل�سماة بكتب ال�صحاح وعلى ر�أ�سها البخـاري � ،أال قد بلغت ..؟؟!! ..اللهم فا�شهد .
( )1البخاري  ، 3298م�سلم . 2233
( )2البخاري . 2187
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مفهوم ال�صحاح لقلب الأهداف القر�آنية :

يقولون فيما �أدخلوه زو ًرا بالرتاث وين�سبونه لل�صادق الأمني ﷺ � ( :إن امليت ليعذب ببكاء
�أهله عليه)  1290 ، 1286البخاري  928 ، 927 ،م�سلم  ،فهل يُع ِّذبنا الله على ما مل نفعله ومع
من
كوننا �أموا ًتا ..؟؟!! ..ف�أين ه�ؤالء وفكرهم عن الله حني و�صف نف�سه فقال ِ ( :ب ْ�س ِم الل ِه ال َّر ْح ِ
( النجم ) 38
ال َّر ِح ِيم ) ؛ و�أين هم من قوله تعاىل � ﴿ :أَ َّل َت ِز ُر و َِاز َر ٌة ِو ْز َر �أُ ْخ َرى ﴾
وهل ي�ضع الله ذنوب امل�سلمني على كاهل اليهود والن�صارى (�صحيح م�سلم ، 4971
م�سند �أحمد� )1866أال ميكن لله �أن يغفر الذنوب مبحوها ..؟؟!! ..هل ال بد �أن ُتو�ضع على
اليهود والن�صارى ..؟؟!!..
وهم يف�سرون قوله تعاىل يف �سورة الفاحتة َ ... ﴿ :غ ِري املَ ُ
وب َع َلي ِه ْم َو َال َّ
ال�ضا ِّل َ
ني ﴾
غ�ض ِ
( الفاحتة  ) 7؛ �أن املغ�ضوب عليهم هم اليهود  ،و�أن ال�ضالني هم الن�صارى  ،وال �أعلم �سبب ًا
لتخ�صي�ص الغ�ضب على اليهود  ،وتخ�صي�ص َّ
ال�ضالل للن�صارى � ،ألي�س الكفار واملنافقون
مغ�ضوبًا عليهم و�ضالني ..؟؟!!..
وعن حد الردّة املزعوم ا�ستبعد الإمام م�سلم �أحاديث عكرمة الذي �أجازه البخاري يف
حديث من بدل دينه فاقتلوه وهي �شبهة كان يجب �أن يتوقف عندها البخاري  ،والله مل ُي َر ّتب
عقوبة على املرتدين  ،وقد ارتد على عهد ر�سول الله كثريون فلم يقتلهم لقوله تعاىل :
﴿ ي َْ�س َ�ألُو َن َك ع َِن َّ
ال�شه ِْر ْ َ
ال َر ِام ِق َت ٍال ِفي ِه َ ...و َمن َي ْر َت ِد ْد ِمن ُك ْم عَن ِدي ِن ِه َف َيمُتْ َو ُه َو َكا ِف ٌر
اب ال َّن ِار ُه ْم ِفيهَا َخا ِلد َ
ُون ﴾
َف�أُ ْو َلـ ِئ َك َح ِب َطتْ �أَ ْع َمالُ ُه ْم ِف ال ُّد ْنيَا وَال ِآخ َر ِة َو�أُ ْو َلـ ِئ َك �أَ ْ�ص َح ُ
( البقرة ) 217

ويقول � -سبحانه  -ب�سورة �آل عمران :
ميا ِن ِه ْم َو َ�ش ِهدُو ْا �أَنَّ ال َّر ُ�سو َل َح ٌّق َو َج ُ
اءه ُم الْ َب ِّي َناتُ
﴿ َك ْي َف َيهْدِ ي ال ّل ُه َق ْوم ًا َك َف ُرو ْا َب ْع َد ِ�إ َ
َوال ّل ُه َال َيهْدِ ي الْ َق ْو َم َّ
الظالِ ِ َ
ا�س
ني (� )86أُ ْو َلـ ِئ َك َج َز�آ�ؤُ ُه ْم �أَنَّ َع َل ْي ِه ْم َل ْع َن َة ال ّل ِه َو ْالَلآ ِئ َك ِة َوال َّن ِ
اب َو َال ُه ْم ي َ
�أَ ْج َم ِع َ
ُنظ ُرونَ (�ِ )88إ َّال ا َّلذِ ينَ َتابُو ْا
ني (َ )87خالِدِ ينَ ِفيهَا َال ي َُخ َّف ُف َع ْن ُه ُم الْ َع َذ ُ
ِمن َبعْدِ َذ ِل َك َو�أَ ْ�ص َل ُحو ْا َف�إِنَّ الله َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم . ﴾ 89
فبالله عليكم كيف �سيتوبون ما دمنا قد قتلناهم ..؟؟!!..
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ميا ِن ِه ْم ُث َّم ا ْزدَادُو ْا ُك ْف ًرا َّلن ُت ْق َب َل َت ْو َب ُت ُه ْم
ويقول جل يف عاله �ِ ﴿ :إنَّ ا َّلذِ ينَ َك َف ُرو ْا َب ْع َد ِ�إ َ
َو�أُ ْو َلـ ِئ َك ُه ُم َّ
ال�ض�آلُّونَ ﴾ ( �آل عمران  ) 90؛ فها هم يكفرون ثم ي�ؤمنون  ،ثم يكفرون دون
�أن متتد �إليهم يد القتل امل�سماة بحد الردة .
وحديث لئن يخطئ الإمام يف العفو خري له �أن يخطئ يف العقوبة .
بينما جتد وقد ذكر البخاري احلديث بباب ما ال يعذب بعذاب الله كتاب اجلهاد ( من
بدل دينه فاقتلوه) ، 2854وبكتاب ا�ستتابة املرتدين واملعاندين باب �إثم من �أ�شرك بالله
وعقوبته حديث رقم . 6524
ويف يوم  2001/9/4انعقد م�ؤمتر جلنة العقيدة والفل�سفة مبجمع البحوث الإ�سالمية
بالدورة رقم  38وقرر ب�أنه ال قتل على مرتد  ،لكن لأ�سفي ف�إن هذا الأمر مل ي�صل ملناهج
الأزهر  ،فال يزال الأزهر يدر�س لطلبته حدًا مزعومًا ا�سمه قتل املرتد  ،نق ًال عن كتب �ضلت
طريق الإ�سالم ال�صحيح ت�سمى كتب ال�صحاح .
وبكتاب �أحاديث الأنبياء بالبخاري  ،باب من اغت�سل عريان ًا وحده يف اخللوة حديث
رقم ( )3223حدثني  ...عن �أبي هريرة  -ر�ضي الله تعاىل  -عنه قال  :قال ر�سول الله
ﷺ � :إن مو�سى كان رج ًال حييًا �ستريًا ال يرى من جلده �شيء ا�ستحياء منه  ،ف�آذاه من
�آذاه من بني �إ�سرائيل فقالوا ما ي�سترت هذا الت�سرت �إال من عيب بجلده �إما َب َر�ص  ،و�إما
�أدرة  ،و�إما �آفة  ،و�إن الله �أراد �أن يربئه مما قالوا ملو�سى فخال يومًا وحده فو�ضع ثيابه
على احلجر ثم اغت�سل  ،فلما فرغ �أقبل �إىل ثيابه لي�أخذها و�إن احلجر عدا بثوبه ف�أخذ
مو�سى ع�صاه وطلب احلجر  ،فجعل يقول ثوبي حجر  ،ثوبي حجر  ،حتى انتهى �إىل ملأ
من بني �إ�سرائيل فر�أوه عريان ًا �أح�سن ما خلق الله والذى �أبر�أه مما يقولون وقام احلجر
ف�أخذ ثوبه فلب�سه  ،وطفق باحلجر �ضرب ًا بع�صاه فوالله �إن باحلجر لندب ًا من �أثر �ضربه
ثالث ًا �أو �أربع ًا �أو خم�س ًا فذلك قوله :
ما َقالُوا َو َكانَ ِعن َد
و�سى َف َ َّ
ب�أَ ُه ال َّل ُه ِ َّ
﴿ َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا َل َت ُكو ُنوا َكا َّلذِ ينَ �آ َذ ْوا ُم َ
ال َّل ِه َو ِجيهًا ﴾ .
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فهل هروب احلجر بثياب �سيدنا مو�سى وجريان مو�سى عُريان ًا خلف احلجر ي�صيح
قائ ًال ( ثوبي حجر  . .ثوبي حجر ) كما جاء بالبخاري � ،أهذا ما يفعله الله ب�أنبيائه � ،أن
يك�شف عوراتهم ويجعلهم حمل �سخرية ..؟؟!! ..وما فائدة هذه الرواية للأمة ..؟؟!! ..بل
ما فائـدة البـاب كله ( باب من اغت�سل عريان ًا وحده يف اخلـلوة ) ؛ لكنها طقو�س البخاري
والبخاريني .
وب�صحيح البخاري باب �إين جاعل يف الأر�ض خليفة  ،حديث رقم ( )3152حدثنا ...
عن �أبي هريرة  -ر�ضى الله تعاىل عنه  -عن النبي ﷺ نحوه يعني لوال بنو �إ�سرائيل مل
ي َُخ ّنز اللحم  ،ولوال حواء مل تخن �أنثى زوجها  .فهل خيانة الن�ساء لأن �أمنا حواء كانت
خائنة ..؟؟!!..
وب�صحيح م�سلم حديث رقم ( )6454حدثنا  . .املغرية قال قال �سعد بن عبادة (لو
ر�أيت رج ًال مع امر�أتي ل�ضربته بال�سيف غري م�صفح  ،فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال � :أتعجبون
من غرية �سعد لأنا �أغري منه والله �أغري مني )  ،فهل يقتل بع�ضنا بع�ض ًا حال حدوث ذلك
ال�س َنة ت�أمرنا بذلك  ،وي�ستح�سنه ر�سول الله ..؟؟!! ..بينما الله ي�أمرنا باالنقياد لأويل
لأن ُّ
الأمر حال التنازع فقط .
وراجع العته باملرو َّيات التي ي�سمونها بكتب ال�صحاح وذلك ب�صحيح م�سلم باحلديث
رقم ( )3027حدثنا  :عن �أبي ذر ر�ضى الله تعاىل عنه قال  :قال النبي ﷺ لأبي ذر
حني غربت ال�شم�س  :تـدري �أين تذهب ..؟؟!! ..قلت الله ور�سوله �أعلم  ،قال  :ف�إنها
تذهب حتى ت�سجد حتت العـر�ش  ،فت�ست�أذن في�ؤذن لها وتو�شك �أن ت�سجد فال يقبل منها ،
وت�ست�أذن فال ي�ؤذن لها  ،يقال لها ارجعي من حيث جئت  ،فتطلــع من مغربها فــذلك ق ــوله
( يس ) ٣٨
تعــاىل  ( :وال�شم�س جتري مل�ستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) .
�أت�سجد ال�شم�س عند قدم الرحمن حني تغرب � ،أم ت�شرق مبنطقة �أخرى لدوران
الأر�ض وفق ًا لدورة فلكية ذكرها الله تعاىل بكتابه ؛ لكننا رغم ذلك ن�صدق اجلاهل �أو
�سل�سلة اجلهالء الذين زوروا الأحاديث على النبي  ،ونلعن العلم والعلماء .
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هل �سحر البخاري تلك الأمة
كيــف تــريدين �أن �أحتكم للبخاري الذي يقول ب�أن نبينا قام ب�سبي جويرية بنت
احلارث  ،وتزوجها كغنيمة حرب  ،حيث يزعمون ب�أن �أ�سباب زواج النبي �صلى الله عليه
و�سلم من هذه ال�سيدة جويرية �إىل غزوة بني امل�صطلق  ،وت�سمى بغزوة املري�سيع  ،بعد
�أن دفع بد ًال عنها مكاتبتها ملن وقعت يف �سهمه من ال�صحابة  ...ثم تزوجها هو  . .و�إليك
ما دونه البخاري .
(  ) 2403حدثنا علي بن احل�سن �أخربنا عبد الله �أخربنا بن عون قال كتبت �إىل نافع
فكتب �إيل �أن النبي �صلى الله عليه و�سلم �أغار على بني امل�صطلق وهم غارون و�أنعامهم
ت�سقى على املاء  ،فقتل مقاتلتهم  ،و�سبى ذراريهم  ،و�أ�صاب يومئذ جويرية  ،حدثني به
عبد الله بن عمر وكان يف ذلك اجلي�ش .
فهل ميكن ا�ستحالل فروج الن�ساء باحلرب � ...أيكون هذا دين �سماوي � ...أال تعلموا
ب�أن هذا خمالف للقرءان � ...أتطعنون يف ر�سول الله وتقولون عنه ب�أنه يخالف ما تنزل
عليه من القر�آن ..؟؟!!..
ويــزعمــون �أنه ت ــزوج من ال�سيدة �صفية بنت حيي بن �أخطب بعد �أن قتل �أبيها
وزوجها  ،حني هجم على يهود خيرب  ،وقد جعل مهرها عتقها ...
فمن قال ب�أننا ن�سرتق الأحرار بالقتال � ...ألي�س هذا خمالفا للقرءان القائل :
وه ْم َف ُ�شدُّوا الْ َو َث َ
اب َح َّتى �إِ َذا �أَ ْث َخن ُت ُم ُ
اق َف ِ�إ َّما َم ّن ًا
﴿ َف�إِذا َل ِقي ُت ُم ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا َف َ�ض ْر َب ال ِّر َق ِ
َب ْع ُد َو ِ�إ َّما ِفدَاء َح َّتى َت َ�ض َع ْ َ
ال ْر ُب �أَ ْو َزا َرهَ ا َذ ِل َك َو َل ْو َي َ�شا ُء ال َّل ُه َلن َت َ�ص َر ِم ْن ُه ْم َو َل ِكن ِّل َي ْبلُ َو
(حممد)4
يل ال َّل ِه َف َلن ي ُِ�ض َّل �أَ ْع َما َل ُه ْم ﴾.
َب ْع َ�ض ُكم ِب َب ْع ٍ�ض َوا َّلذِ ينَ ُق ِتلُوا ِف َ�س ِب ِ
فلي�س هناك �أ�سرى حرب يتم االحتفاظ بهم ...
﴿ َف�إِ َّما َم ّن ًا َب ْع ُد َو�إِ َّما ِفدَاء َح َّتى َت َ�ض َع ْ َ
ال ْر ُب ﴾ .
ولي�س هناك �سبي للن�ساء .........
�أم �أنه يجب علينا عدم الت�أثر بالقر�آن بينما تهوى قلوبنا ع�شق ًا وهيام ًا خلرافات ب�شرية
ت�سمونها كتب ال�صحاح .
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و�أنا ال �أ�صدق هذه اخلرافات التي تن�سب العار لنبي الرحمة !!!. . .
و�إليك ما رواه البخاري بكتاب املغازي عن زواج النبي ب�صفية : . .
(  ) 3974حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا  ،يعقوب بن عبد الرحمن وحدثني �أحمد
بن عي�سى  ،حدثنا بن وهب قال � :أخربين يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو
موىل املطلب  ،عن �أن�س بن مالك ر�ضى الله تعاىل عنه  ،قال  :قدمنا خيرب فلما فتح الله
عليه احل�صن ذكر له جمال �صفية بنت حيي بن �أخطب وقد قتل زوجها وكانت عرو�س ًا
فا�صطفاها النبي �صلى الله عليه و�سلم لنف�سه  ،فخرج بها حتى بلغنا �سد ال�صهباء حلت
فبنى بها ر�سول الله ﷺ  ،ثم �صنع حي�س ًا يف نطع �صغري  ،ثم قال  :يل �آذن من حولك
فكانت تلك وليمته على �صفية ثم خرجنا �إىل املدينة فر�أيت النبي ﷺ يحوي لها وراءه
بعباءة ثم يجل�س عند بعريه في�ضع ركبته  ،وت�ضع �صفية رجلها على ركبته حتى تركب .
(  ) 3975حدثنا �إ�سماعيل قال حدثني �أخي عن �سليمان عن يحيى عن حميد الطويل ،
�سمع �أن�س بن مالك ر�ضى الله تعاىل عنه �أن النبي ﷺ �أقام على �صفية بنت حيي بطريق
خيرب ثالثة �أيام حتى �أعر�س بها  ،وكانت فيمن �ضرب عليها احلجاب .
(  ) 3976حدثنا �سعيد بن �أبي مرمي � ،أخربنا حممد بن جعفر بن �أبي كثري قال �أخربين
حميد �أنه �سمع �أن�س ًا ر�ضى الله تعاىل عنه يقول � :أقام النبي ﷺ بني خيرب واملدينة ثالث
ليال يبنى عليه ب�صفية فدعوت امل�سلمني �إىل وليمته  ،وما كان فيها من خبز وال حلم  ،وما
كان فيها �إال �أن �أمر بال ًال بالأنطاع فب�سطت ف�ألقى عليها التمر  ،والأقط  ،وال�سمن  ،فقال
امل�سلمون � :إحدى �أمهات امل�ؤمنني �أو ما ملكت ميينه فقالوا �إن حجبها فهي �إحدى �أمهات
امل�ؤمنني  ،و�إن مل يحجبها فهي مما ملكت ميينه  ،فلما ارحتل وط�أ لها خلفه ومد احلجاب .
هل تت�صورون ب�أن النبي ي�ستحل فروج الن�ساء باحلرب  ...و�أنه ي�ستحل فرج امر�أة
قتل زوجها منذ ثالثة �أيام  ...ف�أين عدتها قبل �أن ي�ستحل فرجها ..؟؟!!..
وهل يدخل عليها اليوم وقد قتل �أبيها بالأم�س � ...أهكذا �أخالق نبي الرحمة �أم �أن
البخاري ي�شنع على نبينا ..؟؟!!..
فهل ير�ضيك هذا الهراء  ...هل ميكن �أن تكون الن�ساء غنائم حرب ويتم ا�ستحالل
فروجهن باحلرب ..؟؟!!..
�أيكون هذا ديناً �سماوياً �أم د�سي�سة �أر�ضية � ...أم �أن البخاري �سحر الأمة ..؟؟!!..
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الإ�ســاءة لــــذات اهلل تـعـالـــى
و�إ�ســاءته ــم �إىل الله ع َّز وج َّل  ،ت�صورهم املادي لبع�ض الأع�ضاء التي ن�سبوها �إىل
الله  ،مثل قولهم ب�أن النار ال تكتف �إال �إذا و�ضع الله قدمه فيها  ،فهل ال تكتف النار �إال �إذا
و�ضع الرب قدمه فيها ..؟؟!! ..ومن قال ب�أن الله له قدم ..؟؟!!( ..وراجع باب قوله هل من
مزيد الأحاديث �أرقام  )6672-6611-5937 -4207-4206 -4205؛ �ألي�س الله هو
القائل � ﴿ :إِ َّ َ
نا َق ْولُ َنا ِل َ�ش ْي ٍء �إِ َذا �أَ َر ْد َنا ُه َ�أن َّن ُقو َل َل ُه ُكن َف َي ُك ُ
( النحل)40
ون ﴾
فكيف ال تكتف النار �إذا �أمرها الله حتى ي�ضع قدمه فيها ..؟؟!! ..و�إذا �صدقنا ب�أن لله
قدمًا  ،فهل النار �أكرب من قدم الله � ،أال نكون بذلك قمنا بتج�سيم الله وحتديده ..؟؟!!..
اهلل له قدم و�ساق يف البخاري :

ﷺقال  :ال يزال يلقى يف النار ...
حدثناابن �أبي الأ�سو د ...عن�أن�سعن النبي 
وقال يلخليفةحدثنايزيد بنقتادةعن�أن�س ،وعنمعتمر�سمعت�أبيعنقتادةعن�أن�س
عن النبيﷺقال :ال يزال يلقى فيه ا  ،وتقول هل من مزيد  ،حتى ي�ضع فيهارب العاملني
قدمهفينزويبع�ضها �إىل بع�ض  ،ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك  ،وال تزال اجلنة تف�ضل
حتى ين�شئ الله لها خلق ًا في�سكنهم ف�ضل اجلنة .
وبباب يوم يك�شف عن �ساق  ... 4635عن �أبي �سعيد ر�ضي الله عنه قال � :سمعت النبي
�صلى الله عليه و�سلم يقول  :يك�شف ربنا عن �ساقه في�سجد له كل م�ؤمن وم�ؤمنة  ،ويبقى
كل من كان ي�سجد يف الدنيا رياء و�سمعة فيذهب لي�سجد فيعود ظهره طبق ًا واحد ًا ...
فهل ين�سب البخاري لله قدم ًا و�ساق � ،أميكن ت�شبيه الله بخلقه ..؟؟!! ..وما �سي�أت
مما �سنذكره �سيكون �أنكى و�أكرب .
اهلل طوله �ستون ذراع :

ﷺفذكر �أحاديث
حدثناحممد بن راف ع  ...ماحدثنا به�أبو هريرةعن ر�سول الله 
منهاقال ر�سول اللهﷺ:خلق الله عز وجل�آدمعلى �صورته طوله �ستون ذراعً ا  ،فلما
خلقه قال اذهب ف�سلم على �أولئك النفر وهم نفر من املالئكة جلو�س  ،فا�ستمع ما يجيبونك
ف�إنها حتيتك وحتية ذريتك قال  :فذهب فقال :ال�سالم عليكم  ،فقالوا  :ال�سالم عليك
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ورحمة الله  ،قال  :فزادوه ورحمة الله  ،قال  :فكل من يدخل اجلنة على �صورة  �آدم
وطوله �ستون ذراعً ا  ،فلم يزل اخللق ينق�ص بعده حتى الآن .
درجة حرارة اهلل :

وقولهم فيما �أ�سموه بحديث ح�سن �صحيح من �أن لله �أنامل  ،و�أنها ذات درجة حرارة
أح�سها النبي ﷺ حني و�ضع الله عز وجل �أنامله على ظهر النبي باملعراج( ، . . )1وغري
� َّ
ذلك من ال�شطط  ،ول�ست هنا يف موطن �إح�صاء  ،لكني �أدوِّ ن قلي ًال من كثري جدًا من
النماذج التي ُ
حتط قدر الإ�سالم  ،وتكفي متام ًا للإ�ساءة لله وللدين وللنبي  ،بينما
�أ�صحابها و�أ�شياعهم يح�سبون �أنهم يُح�سنون �صنعًا .
•وهناك حديث منسوب زور ًا لرسول اهلل أنه ذهب إلى اهلل فى داره  ،فهل هلل دار ًا
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 .

( )1راجع �سنن الرتمذي حديث رقم . 3159
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الإ�ساءة ل�شخ�ص �سيدنا ر�سول اهلل ﷺ بالبخاري وغريه
وعن الإ�ساءة ل�سيدنا ر�سول الله بكتب ال�صحاح فحدث وال حرج  ،و�أنا �أثبت هنا ب�أنه
مع كرثة الطعون �ضد القر�آن  ،وذات الله  ،ور�سول الله  ،وال�صحابة الأطهار  ،مما ال ميكن
وعلي �أنا � ً
أي�ضا حتى
ال�سكوت عليه ف�إن عار�ضني الفقهاء ف�إين �أطالب بك�شف طبي عليهم ّ
ال�س َنة النبوية  ،وما �أريد منهم �إال تنقيتها لتن�ضبط
نعلم من املجنون  ،ومن الذي يدافع عن ُّ
مع �آيات كتاب الله  ،ولنبحر �سويًا يف رحلة مع بع�ض �أمثلة الإ�ساءة للنبي بكتب ال�صحاح
التي ي�صرون على عدم تنقيتها .
حديث انتحار النبي كتاب التعبري باب �أول ما بدئ به ر�سول الله ﷺ من الوحي
الر�ؤيا ال�صاحلة حديث رقم ( )6581عن عائ�شة  -ر�ضي الله تعاىل عنها � -أنها قالت ... :
ثم مل ين�شب ورقة �أن تويف وفرت الوحي فرتة حتى حزن النبي ﷺ فيما بلغنا حزن ًا غدا
منه مرار ًا كي يرتدى من ر�ؤو�س �شواهق اجلبال فكلما �أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه
نف�سه تبدى له جربيل  ،فقال  :يا حممد �إنك ر�سول الله حق ًا في�سكن لذلك ج�أ�شه وتقر نف�سه
فريجع ف�إذا طالت عليه فرتة الوحي غدا ملثل ذلك  ،ف�إذا �أوفى بذروة جبل تبدى له جربيل
فقال له مثل ذلك .
فهل تت�صور ب�أن البناء النف�سي لنبيك بهذا احلد من ال�ضعف ..؟؟!! ..لقد ك َّذبت وزارة
الأوقاف امل�صرية هذا احلديث املدون مبا ي�سمى �صحيح البخـاري وذلك بكتابها حقائق
الإ�سالم يف مواجهة �شبهات امل�شككني �صفحة  ، 369لكن هيهات لأحد �إال �أن يعظم
البخاري املعتدي على �سيدنا ر�سول الله  ،فهكذا يدفعنا اجلهالء بكل مكان  ،ثم جند من
ال�س َنة  ،وغري ذلك من الأباطيل التي ال
يقولون ب�أن هذا �أعلم �أهل الأر�ض  ،وذاك �أ�سد ُّ
ت�ؤدي ملو�ضوعية  ،فهيا ن�ستبقي تلك الأحاديث دون تنقية مهما �أ�ضرت بالقر�آن ومهما
ال�س َنة وفر�سانها و�أ�شياعهم .
�أ�ضرت بدين الإ�سالم  ،فهذا منهاج �أهل الإفك من �أ�سود ُّ
�سل واحد يف ليلة واحدة ..؟؟!!..
وه ــل ت�صدق �أنه ﷺ كان يطوف على ن�سائه ب ُغ ٍ
راجع البخ ــاري ح  4917و ، 4781وكــان يحتبــ�س عــند حف�صــة �أك ــرث مما يحتب�س عند
الأخريات  ،البخاري ح. 4918
و�أنه كان ينظر �إىل املر�أة الأجنبية ف ُتعجبه  ،فينقلب �إىل ن�سائه في�أتي �إحداهن متخي ًال
من نظر �إليها ..؟؟!!( ..م�سلم ح � )1403أبو داود (ح � )2151أحمد ( )330/3وغريهم .
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و�أنه كان ال يتح َّرج من قول الفاح�ش من الكالم مثل �أنه قال ملاعز بن مالك الأ�سلمي وهو ي�ستجوبه
يف واقعة الزنى � ( :أنكتها ) البخاري (ح � )6824سنن �أبي داود (ح � )4428أحمد (. )2429
(ح َّد َث َنا َ ...قال َ:
وقال عنه البخاري ما يعف الل�سان عن ذكره باحلديث رقم َ : )4853( :
َخ َر ْج َنا َم َع ال َّن ِب ِّي ﷺ َح َّتى ا ْن َط َل ْق َنا ِ�إ َل َحا ِئ ٍط ُي َقا ُل َل ُه َّ
ال�شو ُْط َح َّتى ا ْن َت َه ْي َنا ِ�إ َل َحا ِئ َط ْ ِي َف َج َل ْ�س َنا
اجلِ�سُ وا َها ُه َنا َود ََخ َل َو َق ْد �أُ ِت َي ِب ْ َ
ال ْو ِني َِّة َف�أُ ْن ِز َلتْ ِف َبي ٍْت ِف َن ْخ ٍل ِف
َب ْي َن ُهمَا فقال ال َّن ِب ُّي ﷺ ْ
ا�ض َن ٌة َلهَا َف َل َّما د ََخ َل َع َل ْيهَا ال َّن ِب ُّي ﷺ َقا َل
َبي ِْت �أُ َم ْي َم َة ِب ْن ِت ال ُّن ْعم َِان ب ِْن َ�ش َر ِاحي َل َو َم َعهَا دَا َي ُتهَا َح ِ
ل�سو َقة ..؟؟!!َ ..قا َل َف�أَ ْهوَى ِبي َِد ِه ي ََ�ض ُع َي َد ُه َع َل ْيهَا
َه ِبي َن ْف َ�س ِك ِل َ ،قا َلتْ َ :و َه ْل َت َهبُ ْالَ ِل َك ُة َن ْف َ�سهَا ِل ُّ
بعَا ٍذ ُ ،ث َّم َخ َر َج َع َل ْي َنا فقال :يَا �أَبَا �أُ َ�س ْي ٍد ا ْك�سُ هَا
ِل َت ْ�س ُك َن  ،فقالتْ �أَعُو ُذ ِبال َّل ِه ِم ْن َك فقال َ :ق ْد ُع ْذ ِت ِ َ
ل ْقهَا ِب�أَ ْه ِلهَا  ، ) ...فحتى �إن كان ما يرويه البخـاري قد حدث فع ًال ( وهو حمـال )
َر ِاز ِق َّي َت ْ ِي َو�أَ ْ ِ
فلماذا يذكره البخاري � ،أيذكره ليقولوا ب�أن نبينـا كان يلهث خلف الن�ساء ..؟؟!!..
و�أنــه كان ينهى ال�صحابة عن الأمر وي�أتيه هو  ،حيث ورد بكتاب �صحيح البخاري
باب  :نكاح املحرم حديث رقم  - 4824حدثنا مالك بن �إ�سماعيل � :أخربنا ابن عيينة :
�أخربنا عمرو  :حدثنا جابر بن زيد  ،قال � :أنب�أنا ابن عبا�س ر�ضي الله عنهما  :تزوج
النبي ﷺ وهو حمرم .
بينما جتد ً
يف م�سند �أحمد حديث رقم ( )1409وحدثني �أبو غ�سان امل�سمعي  ،حدثنا
حممــد بن �ســواء قاال جميع ًا  :حدثنا �سعيد  ...عن عثمان بن عفان �أن ر�سول الله ﷺ
قال  :ال ينكح املحرم وال ينكح وال يخطب .
واحلديث رقم ( )1410وحدثنا �أبو بكر بن �أبي �شيبة  ...عن عمرو بن دينار عن
�أبي ال�شعثاء �أن ابن عبا�س �أخربه �أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حمرم  ،زاد بن منري
فحدثت به الزهري فقال � :أخربين يزيد بن الأ�صم �أنه نكحها وهو حالل  ...فهل كان
النبي ينهى عن الأمر وي�أتيه ..؟؟!!..
وب�صحيح م�سلم حديث رقم  -2386حدثنا  ...عن عائ�شة �أن النبي ﷺ كان يُق ِّبلُها
ومي�ص ل�سانها  .قال ابن الأعرابي :بلغني عن �أبي داود �أنه قال :هذا ا ِلإ�سناد
وهو �صائم
ُّ
لي�س ب�صحيح  ،و�سواء �أكان �صحيح الإ�سناد لأنه ب�صحيح م�سلم � ،أم غري �صحيح  ،ف�أنا
�أ�س�أل ما هذا االنحطاط الذي يروونه عن نبينا وعلى ل�سان �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي الله
عنها ..؟؟!! ، ..وهل م�ص ريق الزوجة حال ال�صوم ال يفطر به الزوج ال�صائم ..؟؟!!..
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وت�أمل رج ًٍال من بني زريق ينجح يف �سحر النبي ويوقع بينه وبني زوجاته حتى يهم
بالزوجة فيظن �أنه فعل ومل يفعل  -البخاري باب ال�سحر حديث رقم ( ، )5430وهذا احلديث
مما ي�شكك الأمة يف كثري مما �صدر عن النبي � ،إذ ال يقت�صر الأمر على �أنه فعل مع زوجاته �أو
مل يفعل  ،طاملا ميكن لب�شر �أو جني �أن ي�سحر الر�سول .
بنــو هــا�شم و�أهل بيت النبوة زناة  ،ويجمعون بني الأخوات يف احلرام  :راجع
البخاري بحــا�شية ال�سنــدي اجلــزء الثالث �صفحة  244ج  3طبعة املكتب الثقايف -
القاهرة  -باب ما يحــل من الن�ساء وما يحرم  :فيذكر يف ال�سطر  17من نف�س ال�صفحة
رقم  244ج ( 3وجمع عبد الله ابن جعفر ( هو عبد الله بن جعفر الطيار) ويق�صد �أنه
بني ابنة علي وامر�أة علي وهنا يق�صد ال�سيدة زينب وامر�أة علي زوجته  ،فهل يوافق �أي
م�سلم على هذا الكالم ..؟؟!!..
ومل ي�سكت عند ذلك احلد بل جتاوزه قائ ًال � :إن عبد الله بن جعفر كان يجمع بني
املحرمات بالت�صريح  ،ويا ليته �سكت فتمادى �أكرث يف نكريه على بني ها�شم و�أهل بيت
النبي فقال  ( :قال ابن �سريين ال ب�أ�س به  ،وكرهه احل�سن مرة � ،أي �أن عبد الله بن
جعفر حام حول حمى الله وحمارمه  ،ووقع فيه ثم ي�شدد نكريه على �أهل البيت موجه ًا
�سهامه لذرية ر�سول الله ﷺ فيقول يف ال�سطر  ( :19وجمع احل�سن بن احل�سن ابن علي
بني ابنتي عم يف ليلة)  ،وكرهه جابر بن زيد والحظ هنا قوله يف لية واحدة � ،أي �أنه
ال يخ�شى الله  ،ومن �شدة �شهوانيته نكحهما يف يوم واحد  ،ثم تكلم بعد ذلك عن الزنى
ب�أخت املر�أة قائ ًال  ( :عن ابن عبا�س �إذا زنى ب�أخت امر�أته مل حترم عليه) وهنا انظر �أيها
امل�سلم كيف و�ضع بني ها�شم و�أهل بيت النبوة الذين �أذهب الله عنهم الرج�س وطهرهم
تطهري ًا بني الزناة الذين تعدوا حدود الله .
وعلى ذلك ننبه على �أ�ساتذة علم احلديث  ،وللدكتور �أحمد عمر ها�شم الذي �سبق
وحتداين ثم نكل عن مواجهتي � ،ضرورة حمو مثل هذه املناكري  ،والبد و�أن جتتمع
جلنة من كبار علماء احلديث يف العامل الإ�سالمي كله �شرقه وغربه �سنته و�شيعته لو�ضع
جامع للأحاديث جتتمع عليه �أمة حممد ﷺ حتى ال يتندر الكافرون علينا  ،وحتى ال
ي�ستهزئ بنا ال�شرق مبثل فتوى الرباك  ،والدكتور/عزت عطية  ،والدكتور عبد املهدي
عبد القادر �أ�ساتذة علم احلديث بكلية �أ�صول الدين  ،الذين �أحلوا ر�ضاع الكبري � ،أو
يو�سف الأحمد الذي يطالب بهدم الكعبة وبناء برج بديل عنها ملنع االختالط � ،أو ذلك
الذي �أفتى ب�ضرورة قتل ميكي ماو�س لأن النبي �أمر ب�أن تقتل الفئران يف احلل واحلرم ،
البد �أن نرفع م�ستوى �إدراك دعاتنا و�أئمتنا  ،حتى ال ي�سيئون لنا بامل�شرق واملغرب .
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الإ�ساءة لل�صحابة
ومن عجيب �أمر علم احلديث وعلمائه �أنك جتدهم ميجدون ذم الأحاديث يف ال�صحابة
وي�ضعونها يف بوتقـة املدح  ،وراجع ما مت تدوينـه عن ال�صحـابة ثم عليك باحلكم .
روى البخاري بكتاب الرقاق باحلديث رقم ( )6214حدثنا  ...عن ابن �شهاب عن ابن
امل�سيب �أنه كان يحدث عن �أ�صحاب النبي ﷺ �أن النبي ﷺ قال  :يرد على احلو�ض رجال
من �أ�صحابي فيحلئون عنه ف�أقول  :يا رب �أ�صحابي  ،فيقول �إنك ال علم لك مبا �أحدثوا
بعدك �إنهم ارتدوا على �أدبارهم القهقرى  ...فها هو البخاري يروي ب�أن �صحابة الر�سول
منهم من ارتدوا على �أدبارهم القهقري  ،فهل هذا مدح يف ال�صحابة �أم مدح لهم ..؟؟!!..
وبكتاب الفنت باحلديث رقم ( )6642روى البخاري حدثنا مو�سى بن �إ�سماعيل  ...قال
عبد الله  :قال النبي ﷺ � :أنا فرطكم على احلو�ض فلريفعن �إيل رجال منكم حتى �إذا �أهويت
لأناولهم اختلجوا دوين ف�أقول � :أي رب �أ�صحابي يقول  :ال تدري ما �أحدثوا بعدك .
وبكتاب تف�سري القر�آن ذكر البخاري باحلديث رقم ( )4349حدثنا �أبو الوليد  ...عن
ابن عبا�س  -ر�ضى الله تعاىل عنهما  -قال خطب ر�سول الله ﷺ فقال  :يا �أيها النا�س
�إنكم حم�شورون �إىل الله حفاة عراة غر ًال  ،ثم قال  ( :كما بد�أنا �أول خلق نعيده وعداً علينا
�إنا كنا فاعلني ) �إىل �آخر الآية ثم قال � :أال و�إن �أول اخلالئق يك�سى يوم القيامة �إبراهيم
�أال و�إنه يجاء برجال من �أمتي في�ؤخذ بهم ذات ال�شمال  ،ف�أقول  :يا رب �أ�صحابي فيقال :
�إنك ال تدري ما �أحدثوا بعدك ف�أقول  :كما قال العبد ال�صالح  ( :وكنت عليهم �شهيد ًا ما دمت
فيهم فلما توفيتني كنت �أنت الرقيب عليهم و�أنت على كل �شيء �شهيد ) فيقال � :إن ه�ؤالء
مل يزالوا مرتدين على �أعقابهم منذ فارقتهم .
ويذكر البخاري بباب البزاق واملخاط ونحوه يف الثوب قال عروة عن امل�سور  ،ومروان :
خرج النبي �صلى الله عليه و�سلم زمن حديبية فذكر احلديث وما تنخم النبي �صلى الله عليه و�سلم
نخامة �إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده � .صحيح البخاري ج � 1ص . 95
وبباب احللق من الأذى يذكر البخاري باحلديث رقم (  ... ) 5376عن كعب هو بن
عجرة قال � :أتى علي النبي ﷺ زمن احلديبية و�أنا �أوقد حتت برمة والقمل يتناثر عن
ر�أ�سي فقال � :أي�ؤذيك هوامك قلت  :نعم  . . .قال  :فاحلق و�صم ثالثة �أيام � ،أو �أطعم �ستة
�أو ان�سك ن�سيكة  . . .قال � :أيوب ال �أدري ب�أيتهن بد�أ .
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فهل ت�صدقون يف �صحابة ر�سول الله عقيدة التربك بالنخامة ..؟؟!!� ..ألي�س هذا بالأمر
املخالف لفطرة الإن�سان ..؟؟!!� ..إن هذه الثقافة انت�شرت �إبان بدء انت�شار املذهب ال�صويف
ومت د�سها على �صحابة ر�سول الله حتى و�صلت للبخاري حديث ًا يحكيه .
ال�س َّنة التي يريد البخاري �أن يعلمنا بها يف قمل يتناثر من ر�أ�س �أحد
ومــا هي ُ
ال�صحابة � ،أم تراه يريد الت�شهري بال�صحابة ..؟؟!!..
و�إذا كان هذا هو موقف ال�صحابة من النخامة فال �شك �أنهم كانوا يحبون ب�صاق
الر�سول �أكرث من نخامته .
وطبع ًا ال يفوتنك �أن ن�ضيف عليك من خارج البخاري حديث �أن �أم �أمين �شربت بول
النبي  ...و�أنه وعدها �أال ت�شكو من ع ّلة ببطنها �أبد ًا طاملا �أنها �شربت بول النبي ...
املعجم الكبري ج � 24ص  . . 189الإ�صابة ج � 7ص . 531
لعنة الله على فقه يعترب هذا من ثوابت الأمة و�صحاحها بل �أ�صح ال�صحاح .
ويروي الإمام م�سلم ب�صحيحه باحلديث رقم ( )2293قال  :وقالت �أ�سماء بنت �أبي
بكر  :قال ر�سول الله ﷺ � :إين على احلو�ض حتى �أنظر من يرد علي منكم و�سي�ؤخذ
�أنا�س دوين ف�أقول :يا رب مني ومن �أمتي فيقال � :أما �شعرت ما عملوا بعدك والله ما
برحوا بعدك يرجعون على �أعقابهم قال  :فكان بن �أبي مليكة يقول اللهم �إنا نعوذ بك �أن
نرجع على �أعقابنا �أو �أن نفنت عن ديننا .
والأحاديث كثرية تطعن يف ال�صحابة منها �أن الف�ضل كان ينظر المر�أة و�ضيئة من
خثعم �إبان احلج ويف وجود النبي  ،و�أن ال�سيدة عائ�شة قالت للنبي (ما �أرى �إال �أن الله
ي�سارع لك يف هواك)  ،تعني مينحك ما تريد من ن�ساء  ،وت�شامت و�سباب بني ال�صحابة
وكل ذلك مبا ي�سمونه �أ�صح ال�صحاح .
�أال تطعن هذه الأحاديث يف �أخالق وعدالة ال�صحابة ..؟؟!! ..فمن منا الذي يدافع عن
الله ور�سوله و�أ�صحابه �أن ي�صيبهم رذاذ �أقوال ي�سمونها �أحاديث �صحيحة ..؟؟!!..
تناق�ضات بالبخاري :

كل كتب ال�صحاح بها الأمر ونقي�ضه  ،وبها ما يناق�ض القر�آن والعقل وقومي الأخالق ،
وت�أمل معي مناق�ضة البخاري لنف�سه � ،أو للإجماع املزعوم  ...فت�أمل ما يلي :
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احلديث رقم  ( 556قالت عائ�شة  :ابن �أختي ما ترك النبي ال�سجدتني بعد الع�صر
عندي قط  . . . ) . . .واحلديث رقم  ( 557عن عائ�شة قالت ركعتان مل يكن ر�سول الله
يدعهما �س ًرا وال عالنية  ،ركعتان قبل �صالة ال�صبح  ،وركعتان بعد �صالة الع�صر ) .
�ألي�س هذا خمالف ًا لإجماع الأُمّـة ..؟؟!!� ..أو قل �إجماع الأُ ّمــة ُمالف ملـا ذكره البخـاري .
والرواية رقم  1863ورقم � 1759ص 335واحلديث رقم � 4143ص 339اخلا�صة
ب�صيام عا�شوراء و�أنه ترك �صوم عا�شوراء  ،مبجرد فري�ضة رم�ضان  ،ومع ذلك فاحلديث
رقم  3154يقرر ب�أنه �صامه و�أمر النا�س ب�صيامه لكن هذا �أول ما نزل �إىل املدينـة لكنه �أقلع
عنه حني نزل رم�ضـان الفري�ضة � ،أف�أقلع عن �صوم عا�شـوراء مبجرد نزول فري�ضة �صوم
رم�ضان � ،أم ا�ستمر ب�صيامه و�صيام رم�ضان ..؟؟!!..
وحني يقول الله عزوجل ب�سورة احلج :
ال�ساع َِة َ�ش ْي ٌء ع َِظي ٌم (َ )1ي ْو َم َت َر ْو َنهَا َت ْذهَ ُل ُك ُّل
﴿ َيا �آيها ال َّن ُ
ا�س ا َّت ُقوا َر َّب ُك ْم �إِنَّ َزلْ َز َل َة َّ
ا�س ُ�س َكا َرى َو َما ُهم ِب ُ�س َكا َرى
ُم ْر ِ�ض َع ٍة َع َّما �أَ ْر َ�ضعَتْ َو َت َ�ض ُع ُك ُّل َذ ِ
ات َح ْم ٍل َح ْم َلهَا َو َت َرى ال َّن َ
اب ال َّل ِه َ�شدِ يدٌ� ﴾ 2ألي�س معنى ذلك �أن و�ضع الأنثى حملها يكون حني تقوم
َو َل ِكنَّ َع َذ َ
ال�ساعة ولي�س يوم القيامة ..؟؟!!..
لكنك جتد البخاري يقول باحلديث باب  -وترى النا�س �سكارى باحلديث رقم 4372
ورقم  ) 4464 ( 6049حدثنا عمر بن حف�ص  . .عن �أبي �سعيد اخلدري قال  :قال النبي
ﷺ  :يقول الله عز وجل يوم القيامة يا �آدم يقول لبيك ربنا و�سعديك فينادى ب�صوت �إن
الله ي�أمرك �أن تخرج من ذريتك بعث ًا �إىل النار قال  :يا رب وما بعث النار ..؟؟!! ..قال  :من
كل �ألف �أراه قال ت�سعمائة وت�سعة وت�سعــني فحيــنئذ ت ــ�ضع احلامل حملها وي�شيب الوليد
( وترى النا�س �سكارى وما هم ب�سكارى ولكن عذاب الله �شديد )  . . .ف�شق ذلك على النا�س
حتى تغريت وجوههم فقال النبي ﷺ  :من ي�أجوج وم�أجوج ت�سعمائة وت�سعة وت�سعني
ومنكم واحد ثم �أنتم يف النا�س كال�شعرة ال�سوداء يف جنب الثور الأبي�ض � ،أو كال�شعرة
البي�ضاء يف جنب الثور الأ�سود  ،و�إين لأرجو �أن تكونوا ربع �أهل اجلنة فكربنا ثم قال
ثلث �أهل اجلنة فكربنا ثم قال � :شطر �أهل اجلنة فكربنا  ،قال �أب ــو �أ�ســامة عن الأعمــ�ش :
( ترى النا�س �سكارى وما هم ب�سكارى )  . . .وقال من كل �ألف ت�سعمائة وت�سعة وت�سعني
وقال جرير وعي�سى بن يون�س و�أبو معاوية ( �سكارى وما هم ب�سكارى ) .
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مبا يعــني �أن و�ضـ ــع كل ذات حمـل حملها يكون بعد البعث وهو ف�سـاد ممن د�س
احلديث .
ت َّت َع ِبا ْل ُع ْم َرةِ ِ�إ َل ْ َ
وقوله تعاىل َ ... ﴿ :ف ِ�إ َذا �أَ ِمن ُت ْم َف َمن َ َ
ا�س َت ْي َ�س َر ِمنَ الْ َهد ِْي
ال ِّج َف َما ْ
َف َمن َّ ْل َي ِج ْد َف ِ�ص َيا ُم َثال َث ِة �أَ َّي ٍام ِف ْ َ
ال ِّج َو َ�س ْب َع ٍة ِ�إ َذا َر َج ْع ُت ْم ِت ْل َك ع ََ�ش َر ٌة َك ِام َل ٌة َذ ِل َك لِ َن َّ ْل َي ُكنْ
ا�ض ِري ْالَ ْ�س ِجدِ ْ َ
اب ﴾ ( البقرة)196
�أَهْ ُل ُه َح ِ
ال َر ِام َوا َّت ُقو ْا ال ّل َه َوا ْع َل ُمو ْا �أَنَّ ال ّل َه َ�شدِ ي ُد ا ْل ِع َق ِ
ففيه قوالن عن ال�شافعي مبا يعني عدم وجود �إجماع حتى يف املذهب الواحد  ،ودليله
هو ما روي الحق ًا بالبخاري وم�سلم من �أحاديث متعار�ضة وي�سمونها جميعًا �صحيحة  ،بل
وابتدعوا لها ما �أ�سموه علم خمتلف احلديث الذي يهتم باملواءمات ولو برتهات احلجج .
القول الأول م�أخوذ عن عائ�شة وابن عمر فيما رواه البخاري من �أنه يجوز له �صيامها
�أيام الت�شريق  .والثاين بعدم جواز �صيامها ملا رواه م�سلم عن قتيبة �أن �أيام الت�شريق
�أيام �أكل و�شرب .
وبينما جتد قطع يد ال�سارق معمو ًال به بالبرت  ،ف�إنك جتدهم ال يقطعون وال يبرتون يد
املنتهب وال املختل�س  ،ففي باب ما جاء يف اخلائن واملختل�س واملنتهب جتد ما يلي :
 - 1472حدثنا علي بن خ�شرم  ...عن جابر عن النبي ﷺ قال  ( :لي�س على خائن وال
ٌ
حديث ح�سنٌ
�صحيح  ،والعمل على هذا عند �أهل العلم ،
منتهب وال خمتل�س قطع )  .هذا
ٌ
وقد روى مغرية بن م�سلم عن �أبي الزبري عن جابر عن النبي ﷺ نحو حديث ابن جريج
ومغرية بن م�سلم هو ب�صري �أخو عبد العزيز الق�سملي كذا قال علي ابن املديني .
وكذا قال حديث ال قطع على خمتل�س وال منتهب وال خائن  ،كل من �أحمد بن حنبل
يف �صحيحه مب�سند جابر بن عبد الله  ،وذكره بن املبارك يف م�سنده  ،وذكره بن حجر
يف فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري  ،و�أبو داوود  ،وابن ماجة  ،والدارمي بكتاب
احلدود  ،والن�سائي بكتاب قطع ال�سارق  ،والبيهقي بكتاب ال�سرقة  ،وب�سنن الدارقطني
كتاب احلدود والديات وغريه  ،وابن حبان بكتاب احلدود .
بينما ذات ال�صحاح تذكر لعنة ر�سول الله على من �سرق البي�ضة فتقطع يده وي�سرق
احلبل فتقطع يده  ،فهل ت�ستقيم تلك ال�سنن لكم علم ًا ب�أن جميع الكتب املذكورة هي كتب
بال�س َنة .
�صحاح ..؟؟!! ..وما ر�أيكم بتدوين املرويات امل�سماة ُّ
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تناق�ضات يف احلرام واحلالل
�إما �أن جتعلوا كتاب الله حاكم ًا بينكم يف التحرمي والتحليل  ،و�إما �أن تكونوا مبهب
الريح مع كتب ال�صحاح التي ُحت ّرم وحتلل على هواها  ،ويتخذها الفقهاء م�صدر ًا من
م�صادر الت�شريع لي�ضلوا النا�س بجهل يظنونه علم ًا .
ففي كتاب البخاري �أكل النبي من حلوم احلمر الوح�شية  ،وب�صحيح ابن ماجه قام
احلمُ ر الوح�شية  ،بل �أن ا�سم الباب ( حلوم ُ
النبي بتحرمي �أكل حلوم ُ
احلمُ ر الوح�شية)
و�إليكم احلديث الذي يح ّرم �أكلها :
فبكتاب الذبائح بباب حلوم ُ
احلمُ ر الوح�شية حديث رقم  - 3192حدثنا �سويد بن
�سعيد  .حدثنا علي بن م�سهر  ،عن �أبي �إ�سحاق ال�شيباين ؛ قال� :س�ألت عبد الله بن �أبي
�أوفى عن حلوم ُ
احلمُ ر الأهلية  ،فقال � :أ�صابتنا جماعة  ،يوم خيرب  ،ونحن مع النبي
�صلى الله عليه و�سلم  .وقد �أ�صاب القوم حمر ًا خارج ًا من املدينة  .فنحرناها  .و�إن
قدورنا لتغلي � ،إذ نادى منادي النبي �صلى الله عليه و�سلم �أن اكفئوا القدور  ،وال تطعموا
من حلوم ُ
احلمُ ر �شيئا  ...ف�أكف�أناها .
فقلت لعبد الله بن �أبي �أوفى  :حرمها حترمي ًا ..؟؟!! ..قال  :حتدثنا �أمنا حرمها
ر�سول ﷺ البتة من �أجل �أنها ت�أكل العذرة  . . .يعني بالرغم �أنهم كانوا يف جماعة �إال
�أنهم مل ي�أكلوا حلم ُ
احلمُ ر الوح�شية التي طبخوها .
ُ
احلمُ ر الوح�شية بال طبخ  ،و�إليك ما ورد
بينما ب�صحيح البخاري �أكلوا حلوم
ب�صحيح البخاري فباحلديث رقم (  ) 2699يف باب ا�سم الفر�س واحلمار  .عن عبد الله
بن �أبي قتادة عن �أبيه �أنه خرج مع النبي �صلى الله عليه و�سلم فتخلف �أبو قتادة مع بع�ض
�أ�صحابه وهم حمرمون وهو غري حمرم فر�أوا حمار ًا وح�شي ًا قبل �أن يراه فلما ر�أوه
تركوه حتى ر�آه �أبو قتادة  ،فركب فر�س ًا له يقال له اجلرادة  ،ف�س�ألهم �أن يناولوه �سوطه
ف�أبوا فتناوله فحمل فعقره ثم �أكل ف�أكلوا فقدموا فلما �أدركوه قــال  :هل معكم منه �شيء
قال  :معنا رجله ف�أخذها النبي ﷺ ف�أكلها .

السِّنة النبوية التي حتلل وحترم ذات الأمر ،
فهذا هو م�صدركم يف الت�شريع وهو ُ
فمرحب ًا بكم وبعقول �أمة تتهم عقولها وال تتهم ذلك اخلراب امل�سمى بكتب ال�صحاح  ،لتبقى
اخلرافة ت�سعى كحية رقطاء فيما بينكم بل وتعتربونها دين ًا حترمون به وحتللون .
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وهناك املئات من املرويات بالبخاري  ،وكتب ال�صحاح  ،حتتاج لنظرة من �أهل التخ�ص�ص
لكنهم ال يفعلون  ،بل يقولون عنا ب�أننا نتخذ الأم ُر َتك�أ ًة لالنق�ضا�ض على القر�آن � ،أال
جتايف تلك املرويات املذكورة ومثلها باملئات القر�آن الكرمي ..؟؟!! ..بل تراهم يجمعون
حولهم �ضعاف العقل من امل�ؤمنني بالعاطفة  ،لي�شدوا قاطرة �إ�صالح الفهم الديني لأ�سفل ،
بل ورف�ض �شيخ الأزهر احلايل تنقية البخاري مما حدا بي لرفع دعوى ق�ضائية �ضدهم .
و�سبق وقبلت مناظرة الدكتور /رئي�س اللجنة الدينية مبجل�س ال�شعب �أيام املخلوع ،
فانزوى وفر من املناظرة التليفزيونية التي كان قد دعا هو �إليها على �صفحات جريدة امليدان
بعد �أن قبلت حتديه على ذات اجلريدة  ،كما فر من ي�سمونه �أعلم �أهل الأر�ض باحلديث
النبوي عن مناظرتي بقناة النا�س  ،وهدد ب�أنه لن يدخل القناة �إن �سمحوا يل بالرد عليه
بحلقة منف�صلة وحدي  ،وال يزاالن فارين �إىل يومنا هذا حال كتابة هذه ال�سطور .
و�إين لأ�ستحلف بالله كل عاقل ما الأحكام ال�شرعية التي �ستفتقدها الأمة �إن نقحنا
مثل تلك املرويات التي ي�سمونها �أحاديث �صحيحة ..؟؟!! ..وما الأخالقيات و�أحكام
الهداية التي �سيفقدها �أهل الإ�سالم �إن مت �إلغاء تلك املرويات الهابطة وهي باملئات من
هذه ال�شاكلة � ،إنني ال �أتهم البخاري لكني �أتهم جامعيه بالد�س  ،و�أتهم املروجني له بال
تنقيح عرب الع�صور بنهب �إدراك الأمة مهما كانت تربيراتهم .
�إننا ميكنا قبول تلك املرويات �إن اعرتفوا ب�أن كتاب البخاري جمرد كتاب تاريخ كان
ير�صد كل الأحوال �صحيحها و�سقيمها  ،وال نعتربه كتاب دين بحال من الأحوال  ،ال نريد
رجا ًال ي�ضعون الو�صاية على الدين با�سم ثوابت الأمة  ،فما يكون للأمة من ثابت يخالف
القر�آن � ،إال �إن كان من الطغيان با�سم الو�صاية على الإ�سالم وحفظ الثوابت .
لكن من اليوم فلي�سـقط كل ما ورد بالبخـاري من مرويات معتوهـة ال ميكن �أن ي�ؤمـن
بها �إال البلهـاء  ،ولي�س الأمر كربًا ومعانـدة  ،بل هو ديـن يجب حتريره من اخلرافات .
تناق�ضات يف �صحيح م�سلم :

ال �شك ب�أن التناق�ضات كثرية بني كل �صحاح و�آخر  ،بل وداخل ال�صحاح الواحد  ،ولن
�أح�صيها جميع ًا لكني �أدلل عليها ببع�ض النماذج  ،فمن بني تلك التناق�ضات التي يحملها �سفاح ًا
�صحيح م�سلم ما ورد به يف �صفحات متباعدة  ،وكذلك ما ورد بحديثني متواليني يف �صفحة
واحدة  ،وك�أن الر�سول ينهى عن �شيء وي�أتي مثله والعياذ بالله  ،ف�إليك الأدلة التالية :
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باب حترمي الكرب وبيانه  .حديث رقم ( )91حدثنا منجاب بن احلارث التميمي  ،و�سويد
بن �سعيد كالهما عن علي بن م�سهر قال منجاب � :أخربنا بن م�سهر عن الأعم�ش  ،عن �إبراهيم
 ،عن علقمة  ،عن عبد الله  ،قال  :قال ر�سول الله ﷺ  :ال يدخل النار �أحد يف قلبه مثقال حبة
خردل من �إميان وال يدخل اجلنة �أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من كربياء .
نفهم من احلديث �أربع كلمات هى :انه لن يدخل النار من كان فى قلبه مثقال حبه خردل
من اميان  .و�إليكم التناق�ض  ويف ذات �صحيح م�سلم .
كتاب الإميان باب �إثبات ال�شفاعة و�إخراج املوحدين من النار  ،حديث رقم ()184
وحدثني هارون بن �سعيد الأيلي حدثنا بن وهب قال � :أخربين مالك بن �أن�س عن عمرو
بن يحيى بن عمارة قال  :حدثني �أبي عن �أبي �سعيد اخلدري �أن ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم قال يدخل الله �أهل اجلنة اجلنة  . . .يدخل من ي�شاء برحمته  ،ويدخل �أهل النار
النار  . . .ثم يقول انظروا من وجدمت يف قلبه مثقال حبة من خردل من �إميان ف�أخرجوه ،
فيخرجون منها حمما قد امتح�شوا فيلقون يف نهر احلياة �أو احليا  ،فينبتون فيه كما تنبت
احلبة �إىل جانب ال�سيل � ،أمل تروها كيف تخرج �صفراء ملتوية .
والر�أي للقارئ هل يرى �أن من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من �إميان �سوف يخرج
من النار كما ورد باحلديث الأخري رقم  ... 184وكيف �سوف يخرج منها وهو مل يدخلها
�أ�ص ًال بن�ص احلديث الأول رقم  91؛ لأنه لن يدخل النار من كان يف قلبه مثقـال ذرة من
�إميـان ..؟؟!! ..فهـل هذا هو م�ستوى العمـل ال�صحيح الذي يفخـر به العلمـاء ..؟؟!!..
و�إليكم النموذج الثاين وهما حديثني متتاليني بذات ال�صفحة .
( )2099وحدثني �إ�سحاق بن من�صور  ...عن جابر بن عبد الله �أن النبي ﷺ قال :
ال ي�ستلقني �أحدكم ثم ي�ضع �إحدى رجليه على الأخرى .
وباب يف �إباحة اال�ستلقاء وو�ضع �إحدى الرجلني على الأخرى حديث رقم () 2100
حدثنا يحيى بن يحيى  ...عن عباد بن متيم عن عمه �أنه ر�أى ر�سول الله ﷺ م�ستلقي ًا
يف امل�سجد وا�ضعًا �إحدى رجليه على الأخرى .
( )2100حدثنا يحيى بن  ...وحدثني �أبو الطاهر وحرملة قاال �أخربنا بن وهب
�أخربين يون�س وحدثنا �إ�سحاق بن �إبراهيم وعبد بن حميد قاال �أخربنا عبد الرزاق
�أخربنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإ�سناد مثله .
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�أال يدل هذا ب�صحاح واحد �أن الر�سول كان ينهى عن ال�شيء وي�أتيه ..؟؟!!� ، ..أي�صب هذا
يف خانة مدح النبي �أم مذمته ..؟؟!! ..؛ نريد عقالء يدركون  ،وال نريد فقهاء يتحيزون .
ارات من �سقطات الأحاديث بال�صحاح :
ِع َ
رب وع َب َ

واحلديث رقم ( )6439فيما رواه البخاري  :حدثنا �سعيد بن عفري قال  ... :و�أبي
�سلمة �أن �أبا هريرة قال � :أتى ر�سول الله ﷺ رج ٌل من النا�س وهو يف امل�سجد  ،فناداه
يا ر�سول الله �إين زنيت يريد نف�سه  ،ف�أعر�ض عنه النبي ﷺ فتنحى ل�شق وجهه الذي
�أعر�ض قبله فقال  :يا ر�سول الله �إين زنيت  ،ف�أعر�ض عنه  ،فجاء ل�شق وجه النبي ﷺ
الذي �أعر�ض عنه فلما �شـهد على نف�سه �أربع �شهادات دعاه النبي ﷺ فقال � :أبك جنـون
قال ال يا ر�سول الله فقال � :أح�صنت قال نعـم يا ر�سول الله قال اذهبوا به فارجموه قال :
بن �شهاب �أخربين من �سمع جابر قال  :فكنت فيمن رجمه فرجمناه بامل�صلى  ،فلما �أذلقته
احلجارة جمز حتى �أدركناه باحل َّرة فرجمناه .
�أال تدل هذه ال َّت�صرفات على الوح�شية ..؟؟!!� ، ..أال تدل هذه ال َّت�صرفات �أن القتل كان
ال�صحابة من قوله تعاىل :
يتم بامل�ساجد ..؟؟!! ، ..و�أين َّ
الَ ْن َعا ُم ِ�إ َّل َما ُي ْت َلى
ي َّل ُه ِعن َد َرب ِِّه َو�أُ ِح َّلتْ َل ُك ُم ْ أ
﴿ َذ ِل َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم ُح ُر َم ِ
ات ال َّل ِه َف ُه َو َخ ْ ٌ
ور ﴾ (احلج )30؛ �ألي�س للم�سجد
اج َت ِنبُوا ال ِّر ْج َ�س ِمنَ ْ أ
الَ ْو َث ِان َو ْ
َع َل ْي ُك ْم َف ْ
اج َت ِنبُوا َق ْو َل ال ُّز ِ
ت�صورت �أيها امل�سلم رج ًال يجري ووراءه من يجري خلفه يف
ُحرمة ..؟؟!! ، ..وهل َّ
الطرقات يبغي قتله � ،أال يدل ذلك على همجية املجتمع الذي تكون هكذا �شاكلته ..؟؟!!..
ويف باب �إذا �أقر باحلد ومل ي ِّ
ُبي هل للإمام �أن ي�سرت عليه حديث رقم (: )6437
حدثني عبد القدو�س بن حممد  ،حدثني عمر بن عا�صم الكالبي  ،حدثنا همام بن يحيى
حدثنا �إ�سحاق بن عبد الله بن �أبي طلحة عن �أن�س بن مالك ر�ضي الله تعاىل عنه قال  :كنت
عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال :يا ر�سول الله �إين �أ�صبت حد ًا ف�أقمه علي  ،قال  :ومل
ي�س�أله عنه قال  :وح�ضرت ال�صالة ف�صلى مع النبي ﷺ فلما ق�ضى النبي ﷺ ال�صالة قام
�إليه رجل فقال  :يا ر�سول الله �إين �أ�صبت حد ًا ف�أقم ّ
يف كتاب الله قال � :ألي�س قد �صليت
معنا قال  :نعم  . . .قال  :ف�إن الله قد غفر لك ذنبك �أو قال حدَّك .
�أال يعطي هذا احلديث ال�سلطة لويل الأمر يف عدم تطبيق احلدود ..؟؟!!� ، ..إن �أكرث
الع�صاة ي َُ�صلُّون بعد املع�صية ثم يعودون �إىل املع�صية م َّرة �أخرى فهل نعفو عنهم جميعًا ،
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�أال يُعطي ذلك احلديث وما �سبقه من احلديث رقم ( ) 6439احلق لويل الأمر يف �أن يُقيم
احلد على من ي�شاء ويعفو عمن من ي�شاء � ،أال يكون الأمر بهذا الفقه فو�ضى وفتنة بني
ال ّنا�س ؛ ف�ض ًال عما ينتجه ذلك من نفاق للحاكم وت�سلطه هو باجلربوت ..؟؟!!..
واحلديث رقم ( : )3145حدثنا عبد الله بن يو�سف � ،أخربنا مالك عن نافع عن عبد الله
بن عمر ـ ر�ضي الله تعاىل عنهما � -أن ر�سول الله ﷺ �أمر بقتل الكالب .
هل يُ�ست�ساغ من النبي �أن ي�أمر بقتل الكالب وهو الذي َّ
ح�ض على الرفق باحليوان  ،هل
ن�صدق بن ماجة يف �صحيحه باحلديث رقم  -3203حدثنا �أبو طاهر  ،حدثنا ابن وهب ،
�أخربين يون�س عن ابن �شهاب  ،عن �سامل  ،عن �أبيه ؛ قال � :سمعت ر�سول الله ﷺ رافع ًا
�صوته  ،ي�أمر بقتل الكالب  ،وكانت الكالب تقتل � ،إال كلب �صيد �أو ما�شية  ...بينما هو
ﷺ الذي قال بحديث � ( :إن رج ًال دخل اجلنة يف كلب �سقاه) � ،أفنق ُتل الكالب �أم ن�سقيها
ح ّتى ت�ستمر حياتها ..؟؟!! ، ..حتم ًا �سينربي يل �أحد �أئمة التربير  ،ويقول � :إن الأمر بقتل
يخ�ص امل�سعور منها فقط  ،وهو �أمر مردود عليه ب�أن ُك ُتب احلديث التي يقولون
الكالب كان ُّ
ملبي �أ َّول ثم ِّ
املبي ِّ
ملبي من الب�شر  ،و�سيحتاج ِّ
�إنها مبيِّنة حتتاج ِّ
مبي ممتاز  ،و�سيتطلب
الأمر متخ�ص�ص ًا يف ت�شخي�ص الكالب  ،فهذا كلب م�سعور  ،وذاك غري م�سعور  ...وهكذا .
وانظر �إىل الف�ساد يف الفقه ال�سلفي فيما رواه الإمام م�سلم بباب ا�ستحباب قتل الوزغ
باحلديث رقم ( )2240حدثنا قتيبة بن �سعيد  ...عن �أبي هريرة  ،عن النبي ﷺ .
مبعنى حديث خالد عن �سهيل � ،إال جري ًرا وحده  ،ف�إن يف حديثه « من قتل وزغ ًا يف �أول
�ضربة كتبت له مائة ح�سنة  .ويف الثانية دون ذلك  .ويف الثالثة دون ذلك » .
وقد روى ذات احلديث وما �شابهه ابن حنبل يف �صحيحه والنووي يف منهاجه وابن
ماجـه  ،فهل ترى �أن احل�سنات تكت�سب مبثل هذا  ،وهل تكون بال�ضربة الأوىل �سبعون ح�سـنة
كما ذكـر �أحـدهم ..؟؟!! ، ..علم ًا ب�أن ( الـوزغ ) هو الرب�ص � ،ألي�س منا رجل ر�شـيد ..؟؟!!..
واحلديث رقم ( )4933حدثنا حف�ص بن عمر احلو�ضي حدثنا ه�شام عن قتادة عن
�أن�س  -ر�ضي الله تعاىل عنه  -قال لأحدثنكم حديث ًا �سمعته من ر�سول الله ﷺ ال يحدثكم
به �أحد غريي �سمعت ر�سول الله ﷺ يقول � :إن من �أ�شراط ال�ساعة �أن يُرف َع العلم و َي ُ
كث
اجلهل  ،ويكرث الزنى  ،ويكرث �شرب اخلمر  ،ويقل الرجال  ،وتكرث الن�ساء حتى يكون
خلم�سني امر�أة القيم الواحد .
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ال�س َابق خمالف لقوله تعاىل :
واحلديث ّ
﴿ َ ...ح َّت َى ِ�إ َذا �أَ َخ َذ ِت الأَ ْر ُ
�ض ُز ْخ ُر َفهَا َوا َّز َّي َنتْ َو َظنَّ �أَهْ ُلهَا �أَ َّن ُه ْم َقا ِد ُرونَ َع َل ْيهَا �أَ َتاهَ ا
ات ِل َق ْو ٍم
�أَ ْم ُر َنا َل ْي ًال �أَ ْو َن َهـ ــار ًا َف َج َع ْل َناهَ ـ ــا َح ِ�صيدًا َك�أَن َّ ْل َت ْغنَ ِبالأَ ْم ِ�س َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل الآ َي ِ
( يون�س)24
َي َت َف َّك ُرونَ ﴾
فال ميكن لأهلها �أن ُ
يظ ُّنوا �أنهم قادرون عليها �إال بال َّتقدم العلمي  ،وال ميكن �أن يُرفع
العلم ثم ُ
يظنُّ �أه ُل الأر�ض �أنهم قادرون عليه ــا � ،أيكونون قادرين عليها بجهلهم ..؟؟!!، ..
�أم �أن املق�صود رفع ع ــلم الدين ..؟؟!! ، ..وهو الأمر املخالف �أي�ض ـًا لكـ ــتاب الـ ــله عــز وجل
حــيث �إنَّ اللــه تعاىل يقول :
ال�ساع َِة َ�أ َّيانَ ُم ْر َ�ساهَ ا ُق ْل ِ�إ َّ َ
نا ِع ْل ُمهَا ِعن َد َر ِّب ــي َال ي َُج ِّليهَا ِل َو ْق ِتهَا ِ�إ َّال ُه َو
﴿ َي ْ�س َ�ألُو َن َك ع َِن َّ
ات َوالأَ ْر ِ�ض َال َت�أْ ِتي ُك ْم �إِ َّال َب ْغ َت ًة َي ْ�س�أَلُو َن َك َك َ�أ َّن َك َح ـ ِف ٌّي َع ْنهَا ُق ْل �إِ َّ َ
نا ِع ْل ُمهَا
او ِ
ال�س َم َ
َث ُق َلتْ ِف َّ
ِعن َد ال ّل ِه َو َل ِـكنَّ �أَ ْك َ َ
( الأعراف)187
ا�س َال َي ْع َل ُمونَ ﴾
ث ال َّن ِ
فلمن يقول الله عزوجل كلمة ( ت�أتيكم ) �أمل تكن للم�ؤمنني ..؟؟!! ..قلي ًال من ال َّتفكر قد
يُ�صلح الأمور  ،وما فعله فينا بع�ض ُّ
التاث القدمي .
وب�صحيح البخاري كتاب املناقب  -باب الق�سامة يف اجلاهلية احلديث رقم ()3636
حدثنا نعيم بن حماد  ،حدثنا ه�شيم عن ح�صني عن عمرو بن ميمون قال  :ر�أيت يف
اجلاهليـة ِقـردَة اج ُت ِمـع عليها لأنها قد زنت  ،فرجموها فرجمتها معهـم .
فهــل ال ِق َر َدَة من املخلوقات التي لديها �شرائع وحدود يتم تنفيذها ب�صرامة ..؟؟!!..
وهل �إذا ما كان الأمر كذلك وكانت ال ُقـ ُرود يف حالة هياج �أثناء رجم ال ِقـردَة ال َّزانيـة
فهل ميــكن لإنــ�سان �أن يدخـ ـُل و�سطها ويرج ــم م ــعها ..؟؟!! ..وهــل �سيــ�سمح لــه ملــك
اجلبالية ..؟؟!! ..وكيف يعلم الب�شـر القـردة املح�صنة من غري املح�صنة  ،و�أين ذِكر ر�سول
الله ﷺ يف هذا الأمر ح ّتى يو�ضع مثل هذا احلديث يف كتـاب يدّعون �أنه �أ�صح كتاب بعد
كتاب الله ..؟؟!!..
ويف �صحيح �أبي داوود ( باب النهي عن التزويج من مل يلد من الن�ساء ) حديث رقم
 -2049قال �أبو داود  :كتب �إىل ح�سني بن حريث املروزي  ،ثنا الف�ضل بن مو�سى  ،عن
احل�سني بن واقد  ،عن عمارة بن �أبي حف�صة  ،عن عكرمة  ،عن ابن عبا�س  ،قال  :جاء
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الم�س  ،قال  « :غ ِّربها » قال � :أخاف
رجل �إىل النبي ﷺ فقال � « :إن امر�أتي ال متنع يد ٍ
�أن تتبعها نف�سي  ،قال  « :فا�ستمتع بها » .
هل ي�صدق م َّنا �أحد ذلك احلديث .؟؟!! ..هل ُن�صدِّق �أن ر�سول الله ي�سمح لأحد �صحابته
�أن يتجاوز عن زنى زوجته � ،أو حتى ا�ستح�سانها من يالم�سها من الرجال  ،في�سمح له
مبعا�شرتها وهي ال تر ُّد يد الم�س لها  ،بينما بُعث بالنبي ليتمم مكارم الأخالق ..؟؟!!، ..
وهل ُن�صدِّق يف �صحابي مثل هذا ..؟؟!!..
ف�إذا ذكرنا بعد هذا احلديث ما رووه من �أن النبي ﷺ �أمر بعدم قتل الرباغيث لأنها
توقظ لل�صالة  ،ومن �أن ر�سول الله كان يقيل (ينام بعد ُّ
الظهر) عند �أُم حرام و ُتفلي له
وال�صـحابة
ر�أ�سه  -وقال ابن حجر كانت تفليه من القمل  -خلرجنا با�ستنـتاج �أن الر�سـول َّ
 ر�ضوان الله عليهم  -كانوا يف حالة من العفن يعا ُفها ال َّنا�س يف ع�صرنا  ،وهو الأمر الذيُنن ِّزه عنه النبي ﷺ  ،و�صحابته الأجالء  ،وح َّتى لو كان ر�سول الله ﷺ قال هذا � ،أميكــن
لهذا املنطق �أن يكون دي ًنا ..؟؟!!� ..أم �أننا �سنجد من يقول لنا (وما ينطق عن الهوى) ،
�أكاد �أُجـنُّ من فرط ق َّلة عقول ال َّنا�س  ،بينما هم ي�سرتيحون لعقولهم التي ا�ست�ساغت هذا
ال�س ّنة) .
ال َّزيف  ،بل ويرجمون املخالفني باجلرمية امل�شهورة (�إنكار ُ
و�إن �إ�سهام كثري من املحرتفني يف الت�أكيد على مثل ما حوت تلك الكتب من �أحاديث
ال�صحاح قبل �أن ُتن�سب لر�سول الله ﷺ � ،إمنا هو
ُن ِ�س َبت زو ًرا للبخاري و�أ�صحاب ُك ُتب ِ ِّ
عني االنحراف � ،أي�صح عقد زواج املحرم �أم ال ..؟؟!!� ..أم �أن احلديث يف واد والفقه يف
وا ٍد �آخر ..؟؟!!� ..أم �سيخرج علينا �أحد علماء التربير ويقول  :هذه خ�صو�صية  ،ومثل
ال�س�ؤال التايل -:
هذا يجب �س�ؤاله ُّ
�إذا كانت خ�صو�صية فلماذا ُتذكر يف كتاب عام كالبخاري ..؟؟!! ..خا�صة وقد �أهمل
ذلك الكتاب تدوين ا ُ
خلطب املنربية العا َّمة لر�سول الله ﷺ رغم �أن عددها ال يقل عن 480
خطبة جمعة مل يُذكر لنا منها واحدًا يف �أي �صحاح  ،فهل نذكر الأحاديث اخل�صو�صية
الفردية ونرتك ا ُ
خلطب العامة يف كتاب يُفرت�ض �أنه يُخاطب عموم الأ َّمة ..؟؟!!..
و�أهدي ه�ؤالء املحرتفني  ،واملتزمتني من �أع�ضاء اجلماعات الإ�سالمية  ،ومن
ال�س َنة من الذين يعتقدون بكل كتب احلديث امل�س َّماة بال�صحاح  ،ذلك
َّ
يت�صورون �أ َّنهم على ُّ
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ال�صحاح ) برقم  ، 4254ورواه البخاري
احلديث الذي روته �سنن ابن ماجة ( وهي من ِّ
برقم  4410و 503برواة �آخرين  :حدثنا �إ�سحاق  ...عن ابن م�سعود � ،أن رج ًال �أتى
النبي ﷺ  ،فذكر �أنه �أ�صاب من امر�أة ُقبلة  .فجعل ي�س�أل عن ك َّفارتها  .فلم يقل له �شيئ ًا
ف�أنزل الله عز وجل و�أقم ال�صالة طريف النهار وزلف ًا من الليل � ،إن احل�سنات يذهنب
ال�سيئات  ،ذلك ذكرى للذاكرين  .فقال الرجل  :يا ر�سول الله �إ َّ
ىل هذه ..؟؟!! ..فقال  ( :هي
ملن عمل بها من �أمتي ) .
فهل ترت�ضون بن�سـبة ذلك احلديث ُلتا ِثكم ونبيكم ..؟؟!! ..وهل ي�صح �أن ُن�صدِّق �أنَّ
ر�سول الله يت�سامح يف ال ُقبــلة بني الرجل واملر�أة بال عقـد نكاح اعتمادًا على �أنهما ي�ص ِّليان
رغم ما �أُنزل عليه من كتاب الله القائل :
ات َّ
ات َّ
ال�شـ ْي َط ِان َف ِ�إ َّن ُه
ال�ش ْي َط ِان َو َمن َي َّت ِب ْع ُخ ُط َو ِ
﴿ َيا �آيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا َل َت َّت ِبعُوا ُخ ُط َو ِ
َي�أْ ُم ُر ِبالْ َف ْح َ�شاء َو ْالُن َك ِر َو َل ْو َل َف ْ�ض ُل ال َّل ِه َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه َما َز َكا ِمن ُكم ِّمنْ �أَ َحدٍ �أَ َبد ًا َو َل ِكنَّ ال َّل َه
( النور)21
ُي َز ِّكي َمن َي َ�شا ُء َوال َّل ُه َ�س ِمي ٌع َع ِلي ٌم ﴾
فب�صحيح م�سلم كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت �أطفال
الكفار و�أطفال امل�سلمني حديث رقم (  ) 2662عن عائ�شة �أم امل�ؤمنني قالت  ( :دعي ر�سول
الله �إىل جنازة �صبي من الأن�صار فقلت يا ر�سول الله طوبى لهذا ع�صفور من ع�صافري
اجلنة مل يعمل ال�سوء ومل يدركه ؛ قال � :أو غري ذلك يا عائ�شة �إن الله خلق للجنة �أه ًال
خلقهم لها وهم يف �أ�صالب �آبائهم وخلق للنار �أه ًال خلقهم لها وهم يف �أ�صالب �آبائهم ) .
وبكتاب اجلهاد جتد ما هو �أ�سو�أ  ،بباب جواز قتل الن�ساء وال�صبيان يف البيات من
غري تعمد  ،وذلك بالأحاديث التالية واملن�سوبة زور ًا لنبي الرحمة الــذي �أر�سلــه الــله
رحمة للعاملني :
(  ) 1745عن ال�صعب بن جثامة قال � :سئل النبي عن الذراري من امل�شركني يبيتون
في�صيبون من ن�سائهم وذراريهم  . . .فقال  :هم منهم .
(  ) 1745عن ال�صعب بن جثامة قال  :قلت يا ر�سول الله �إنا ن�صيب يف البيات من
ذراري امل�شركني  . . .قال  :هم منهم .
(  ) 1745عن ال�صعب بن جثامة �أن النبي �صلى الله عليه و�سلم قيل له لو �أن خي ًال
�أغارت من الليل ف�أ�صابت من �أبناء امل�شركني . . .قال  :هم من �آبائهم .
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�أمل يكن من املعقول �أن يقول لهم النبي �أن يحرت�سوا ويحذروا لي ًال حتى ال يقتلوا
�أبناء امل�شركني .
وهل هذه الأحاديث تكر�س للإغارة لي ًال على امل�شركني بغري �إنذار  ،ت�صوروا ب�أن
ب�صحيح م�سلم باب بعنوان ( جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإ�سالم من
غري تقدم الإعالم بالإغارة)  ،فهل يكون الإ�سالم دين �سالم  ...وهل تكون هذه هي الدعوة
�إىل �سبيل الله باحلكمة واملوعظة احل�سنة ..؟؟!! ..وهل مت خلقنا يف �أ�صالب �آباءنا
و�أمهاتنا مل�صري حمتوم ..؟؟!!..
�أعل ــم متام ًا ب�أن البع�ض �سيقولون ب�أنه م�صري حمتوم ومعلوم لكن بغري ت�سيري من
الله  ،وه�ؤالء جنيب عليهم فنقول وما ذنب من مات طف ًال مل يرتكب املعا�صي �أن يدخله
الله النار كما جاء ب�صحيح م�سلم  ...كفاكم دفاع ًا وتربير ًا للباطل .
وهل يرت�ضي �أحد �أن تكون جمرد قراءة �سورة الإخال�ص متحو ذنوب خم�سني �سنة
�إال �أن يكون عليك دين ..؟؟!! ، ..نعـم هذا ما رواه الرتمذي ب�صحيحه  ،وهل ترت�ضي �أن
يكون يف �سـند بع�ض الأحاديث املروية ببع�ض كتب ال�صحاح من ُذكـر �أنه ( ُفالن ) �أي
ال يُعرف ا�سـمه ( راجع �صحيح البخاري احلديث  2420باب �إذا ُ�ض ِر َب العبد فليُجت َنب
الوجـه واحلديث  5485باب اخلمي�صة ال�سـوداء واحلديث  6540باب ما جاء يف
املت�أوليـن) حتى �أن ابن حجـر عد البخـاري من املدل�سني  ،و�إليك منـوذج من هذا التدلي�س :

التحريف والتدلي�س بكتاب البخاري
ومن �أمثلة تدلي�س البخاري هو تدلي�سه يف �شيخه حممد بن يحيى الذهلي الني�سابوري ،
الذي كان من �أكرث امل�شنعني عليه كما تقدم  .والتحريف و التدلي�س من البخاري على �أ�ستاذه عبد
الله احلميدي  .ولأعطي مثا ًال على تدلي�س وحتريف البخاري على �أ�ستاذه احلميدي فيما يلي :
روى احلميدي يف م�سنده :

حدثنا �سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال � :أخربين طاوو�س � ،سمع ابن عبا�س يقول :
بلغ عمربن اخلطاب �أن َ�س ُمرة باع خم ًرا  ،فقال  :قاتل الله َ�س ُمر � ،أمل يعلم �أن ر�سول الله
فج َملوها فباعوها .
ﷺ قال  :لعـن الله اليهود ُح ّرمت عليهم ال�شحوم َ
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بينما روي البخاري يف �صحيحه :

حدثنااحلميدي  ،حدثنا�سفيان  ،حدثن اعمرو بن دينار ،قال �أخربينطاو�س� ،أنه
�سم ــعابــن ع ــبا�س -ر�ضي الله عنهما-يقول بلغعمر بن اخلطاب�أ نفالن اباع خم ًرا
فقال  :قاتل الله فالن ًا �أمل يعلم �أن ر�سول الله ﷺ قال : قاتل الله اليهو د حرمت عليهم
ال�شحوم فجملوها فباعوها .
فنالحظ هنا ب�أن البخاري مل يكن دقيق ًا يف نقله عن �أ�ستاذه احلميدي يف نقل الرواية
حيث دل�س ب�إخفاء ا�سم ال�صحابي �سمرة الذي باع اخلمر وا�ستبدل به كلمة (فالن) ،
وحرف يف حديث ر�سول الله با�ستبدال بكلمة ( لعن ) كلمة ( قاتل )  ،والغريب بعد �أن
ثبت عند البخاري ف�سق ال�صحابي �سمرة بائع اخلمور ب�إخراجه هذه الرواية يف �صحيحه
نراه يروي �أحاديث ًا ل�سمرة يف �صحيحه  ،ما هذا التناق�ض ..؟؟!! ، ..وكيف يكون بائع
اخلمر عدل �ضابط .
وال يخفى عليكم ب�أن البخاري دون يف كتابه ( عن فالن ) ومل ي�سميه وذلك ب�أكرث من
تدلي�سا على الأمة ..؟؟!!..
مو�ضع ب�صحيحه � . .أال يعترب ذلك
ً
تدلي�سا �آخر �سنذكره حتت عنوان ( ثبوت الد�س يف كتاب البخاري ) .
وهناك
ً
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الأحاديث واملذاهب الأربعة
رد �أبي حنيفة لأحاديث وردت بالبخاري وم�سلم .

حديث ورد يف �صحيحي البخاري وم�سلم  ،وفيما يلي
فقد ر ّد �أبو حنيفة م�ضمون
ٍ
ن�ص احلديث يف �صحيح البخاري  ،الذي ورد حتت الرقم (: )6369
ّ
اح ِب ْالَدِ ي َن ِة َقا َل :
« َح َّد َث َنا َ ...عنْ َجد ِِّه �أَ َن ِ�س ْب ِن َما ِل ٍك َقا َل َ :خ َر َجتْ َج ِار َي ٌة َع َل ْيهَا �أَ ْو َ�ض ٌ
َف َر َماهَ ا َيهُودِيٌّ ِب َح َج ٍر َقا َل َف ِجي َء ِبهَا �إِ َل ال َّن ِب ِّي ﷺ َو ِبهَا َر َم ٌق فقال َلهَا َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ﷺ ُف َلنٌ
َق َت َل ِك ..؟؟!!َ ، ..ف َر َفعَتْ َر�أْ َ�سهَا َ ،ف�أَعَا َد َع َل ْيهَا َقا َل ُ :ف َلنٌ َق َت َل ِك ..؟؟!!َ ، ..ف َر َفعَتْ َر�أْ َ�سهَا  ،فقال
ي َْ
َلهَا ِف ال َّثا ِل َث ِة ُف َلنٌ َق َت َل ِك َف َخ َف َ�ضتْ َر�أْ َ�سهَا َف َدعَا ِب ِه َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ﷺ َف َق َت َل ُه َب ْ َ
ال َج َر ْي ِن » .
ور ّد �أبو حنيفة حديث �صحيح البخاري برقم (: )2227
( َح َّد َث َنا � ...أَ َّن ُه َ�س ِم َع �أَ َبا ُه َر ْي َر َة يقول َ :قا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ﷺ �أَ ْو َقا َل َ�س ِم ْعتُ َر ُ�سو َل ال َّل ِه
ﷺ يقول َمنْ �أَ ْد َر َك َما َل ُه ِب َع ْي ِن ِه ِع ْن َد َر ُج ٍل �أَ ْو ِ�إ ْن َ�س ٍان َق ْد َ�أ ْف َل َ�س َفه َُو َ�أ َح ُّق ِب ِه ِمنْ َغ ْ ِيهِ ) . .
ور َّد �أبو حنيفة حديث �صحيح البخاري برقم (: )2004
ال ِب َل َوالْ َغ َن َم َف َمنْ ا ْب َتا َعهَا َب ْع ُد
( َح َّد َث َنا َ ...قا َل �أَبُو ُه َر ْي َر َة َعنْ ال َّن ِب ِّي ﷺ َ :ل ُت َ�ص ُّروا ْ ِإ
َف�إِ َّن ُه ِب َخ ْ ِي ال َّن َظ َر ْي ِن َب ْع َد �أَنْ َي ْح َت ِل َبهَا �إِنْ َ�شا َء �أَ ْم َ�س َك َو�إِنْ َ�شا َء َر َّدهَ ا َو َ�صاعَ َ ْ
ت ٍر . )1() ...
ت�ضعيف مالك يف كتابه لأحاديث البخاري وم�سلم:

وكان الإمام مالك ي�ضعّف م�ضمون احلديث التايل يف �صحيحي البخاري وم�سلم ،
نختار منهما احلديثني التاليني :
(ح َّد َث َنا َ ...عنْ َ�أ ِبي ُه َر ْي َر َة َقا َل �ِ :إنَّ َر ُ�سو َل ال َّل ِه ﷺ َقا َل ِ�إ َذا َ�ش ِر َب
البخاري (َ : )167
ا ْل َك ْل ُب ِف ِ�إ َناءِ �أَ َحدِ ُك ْم َف ْل َي ْغ ِ�س ْل ُه َ�س ْبعًا ) .
وح َّد َث َنا َ ...عنْ �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َقا َل َ :قا َل َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ﷺ َطهُو ُر ِ�إ َناءِ
م�سلم (َ ( : )420
ات �أُ َ
ول ُهنَّ ِب ُّ َ
اب ) .
�أَ َحدِ ُك ْم �إِ َذا َو َل َغ ِف ِيه الْ َك ْل ُب َ�أنْ َي ْغ ِ�س َل ُه َ�س ْب َع َم َّر ٍ
الت ِ
ويف م�ضمون هذا احلديث كان يقول الإمام مالك  (:جاء احلديث وال �أدري ما حقيقته)
وكان يقول ُ ( :ي�ؤكل �صيده فكيف يُكره لعابه) ..؟؟!!..
( )1املرجع كتاب حمطات يف �سبيل احلكمة .

-228-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

ومل ي�أخذ الإمام مالك مب�ضمون احلديث التايل يف ال�صحيحني :

(ح َّد َث َنا َ ...عنْ عَا ِئ َ�ش َة َر ِ�ض َي ال َّل ُه َع ْنهَا �أَنَّ َر ُ�سو َل ال َّل ِه ﷺ َقا َل :
البخاري (َ : )1816
َمنْ َماتَ َو َع َل ْي ِه ِ�ص َيا ٌم َ�صا َم َع ْن ُه َو ِل ُّي ُه . ) ...
وح َّد َث ِني َ ...عنْ عَا ِئ َ�ش َة َر ِ�ض َي ال َّل ُه َع ْنهَا �أَنَّ
م�سلم حديث رقم (َ ( : )1935
َر ُ�سو َل ال َّل ِه ﷺ َقا َل َ :منْ َماتَ َو َع َل ْي ِه ِ�ص َيا ٌم َ�صا َم َع ْن ُه َو ِل ُّي ُه) .
عدم �أخذ مالك مب�ضمون هذا احلديث هو مناق�ضته لقول الله تعاىل ب�سورة
و�سبب ِ
ن�س ِان ِ�إ َّل َما َ�س َعى. ﴾ 39
النجم � ﴿ :أَ َّل َت ِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر �أُ ْخ َرى(َ )38و�أَن َّل ْي َ�س ِل ِْ إل َ
ومل يعترب الإمام مالك م�ضمون ما جاء يف احلديث التايل :

ال ْن َ�ص ِاريِّ �أَ َّن ُه َح َّد َث ُه �أَنَّ
وب َْ أ
م�سلم حديث رقم (َ : )1984
(ح َّد َث َنا َ ...عنْ �أَ ِبي �أَ ُّي َ
َر ُ�سو َل ال َّل ِه ﷺ َقا َل َ :منْ َ�صا َم َر َم َ�ضانَ ُث َّم �أَ ْت َب َع ُه ِ�س ًّتا ِمنْ َ�ش َّو ٍال َكانَ َك ِ�ص َي ِام ال َّدهْ ِر . ) ...
ومل يعترب الإمام مالك يف الر�ضاع م�ضمون ما جاء يف احلديث التايل ب�صحيح م�سلم
(ح َّد َث َنا َ ...عنْ عَا ِئ َ�ش َة �أَ َّنهَا َقا َلتْ َ :كانَ ِفي َما �أُ ْن ِز َل ِمنْ القر�آن ع َْ�ش ُر
حديث رقم (َ : )2634
ات َف ُتو ِّ َ
ُف َر ُ�سو ُل ال َّل ِه ﷺ َو ُهنَّ ِفي َما
ات ي َُح ِّر ْمنَ ُث َّم ُن ِ�س ْخنَ ِب َخ ْم ٍ�س َم ْعلُو َم ٍ
ات َم ْعلُو َم ٍ
َر َ�ض َع ٍ
وحجته هي معار�ضة م�ضمون هذا احلديث ملطلق ال�صياغة القر�آن ّية
ُي ْق َر�أُ ِمنْ القر�آن ) ،
ّ
﴿َ ...و�أُ َّمهَا ُت ُك ُم َّ
الل ِتي �أَ ْر َ�ض ْع َن ُك ْم َو�أَ َخ َوا ُت ُك ْم ِمنَ ال َّر َ�ضاع َِة ( ﴾ ...الن�ساء. )1()23:
رد �أحمد بن حنبل لأحاديث البخاري :

وقد ا�ستنكر ابن حنبل احلديث التايل بالبخاري (: )1816
(ح َّد َث َنا َ ...عنْ عَا ِئ َ�ش َة َر ِ�ض َي ال َّل ُه َع ْنهَا �أَنَّ َر ُ�سو َل ال َّل ِه ﷺ َقال ََ :منْ َماتَ َو َع َل ْي ِه ِ�ص َيا ٌم
َ
َ�صا َم َع ْن ُه َو ِل ُّي ُه . )...
وهذه الرواية الواردة � ً
أي�ضا يف �صحيح م�سلم كما ر�أينا  ،ر ّد م�ضمونها معظم الفقهاء  ،ومل
ي�أخذوا به  . .ف�أبو حنيفة ومالك مل ي�صحّ م�ضمون هذا احلديث عندهما  ،وال يُوجد عندهما
�صيام الويل عن امليّت  ،وعند �أحمد يُوجد ا�ستحباب �صيام الويل عن امليّت فقط يف �صوم النذر .
( )1املرجع ال�سابق .
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ن�صو�ص ال ي�أتيها الباطل من بني �أيديها
وحتى �ش ّراح ال�صحاح مل ي�أخذوا بها على �أ ّنها
ٌ
وال من خلفها  ،فعلى �سب ــيل املثال �أورد الإمام النووي يف مقدّمة �شرحه على �صحيح م�سلم
حت ــت عنـوان  :ف�صل يف الأحاديث امل�ستدركة على البخاري وم�سلم  ( :قد ا�ستدرك جماعة
على البخاري وم�سلم �أحاديث �أخال ب�شرطهما فيها  ،ونزلت عن درجة ما التزمناه ) .
ال�س َنة
�أيك ــون الأئم ــة الأربع ــة  ،و�ش ـ ـ ّراح الأحاديث  ،وغي ــرهم الكثري من �أهل ُّ
واجلماع ــة  ،لي�سوا من �أهل الـ ُّـ�س َنة واجلماعة ..؟؟!! ، ..وي ــو�صف ــون بالكف ــر والزندقة
ب�صحة م�ضمون ِّ
كل ما يف ال�صحاح  ،ال يخ ُّل مبقولة
وهل خروجهم من دائرة من يعتقدون ّ
ِّ
�صحة كل ما ورد يف ال�صحيحني ..؟؟!!..
ال�س َنة واجلماعة على ّ
�إجماع �أهل ُّ
من هنا نرى � ّأن مقول َة الإجماع على �صحيحي البخاري وم�سلم  ،هي مذهب ّية  ،ال يُدرك
ال�س َنة ال�شريفة  ،وال م�صلحة الإ�سالم(. )1
قائلوها حقيقة ال�صحيحني  ،وال حقيقة ُّ
�صحابة يف �سن الطفولة ي�سمونهم كبار ال�صحابة :

حيث ت�أخر جمع وتدوين احلديث ملا بعد وفاة ر�سول الله  ،لأن النبي كان ينهى
�أ�صحابه عن تدوين �أحاديثه  ،وملا تويف  -فداه نف�سي وكل امل�سلمني  -كان هناك �صحابة
من الأطفال ال�صغار من الذين ال ميكن �أن يكونوا مالزمني للنبي  ،ولندرة �سماعهم احلديث
من الر�سول فقد رووه لي�س �سماعً ا مبا�ش ًرا من النبي كما ذكر املحدثون و�أ�صحاب كتب
ال�صحاح  ،لكن رووه �سماع ًا من كبار ال�صحابة الذين كانوا مالزمني للنبي  ،لكن املحدثني
فر�ضوا علينا ال�صغار ككبار باعتبار ما كان متوف ًرا حال جمع احلديث  ،و�سوف �أذكر
للقارئ ً
بع�ضا من ه�ؤالء ال�صحابة ال�صغار ومدى جهدهم يف كتابة احلديث فيما يلي :
عبد اهلل بن عبا�س  :قيل �إنه مل ي�سمع من النبي �إال ما بني  20 - 4حديث ًا وكان
ب
عمره عند وفاة الر�سول ع�شر �سنوات  ،ومع هذا ُر ِوىَ عنه  1660حديث ًا وكان ُي َل َّق ْب َ
بح ْ ِ
الأمة (�أي العامل الكبري) .
�أن�س بن مالك  :كان غالمًا �صغريًا (حوايل ع�شر �إىل �إثنتي ع�شرة �سنة ) حني
تويف احلبيب ﷺ  ،ومع هذا فقد روى عنه �ألف ومائتني و�ستة وثمانني حديث ًا .
�أبو �سعيد اخلدري  :كان �أي�ض ًا غالم ًا �صغري ًا (حوايل � 12 - 10سنة) حني وفاة النبي
لكنه روى عنه  1170حديث ًا  .وحق ًا  ،قالت ال�سيدة عائ�شة  « :ثم وما علم �أبي �سعيد و�أن�س
ب�أحاديث ر�سول الله ﷺ و�إمنا كانا غالمني �صغريين »()2م�سلمة بن خملد كانت ِ�س ُّنه ع�شر �سنني .
( )1املرجع ال�سابق .
( )2راجع :املعجم الكبري ج� 1ص. 249
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عبد اهلل بن الزبري  :كانت ِ�س ُّنه ت�سع �سنني .
امل�سور بن خملد  :كانت ِ�س ُّنه ثماين �سنوات .
احل�سن بن على  :كانت ِ�س ُّنه ثماين �سنوات .
احل�سني بن علي �( :شقيق احل�سن) كانت ِ�س ُّنه �سبع �سنوات .
وهكذا ف�إن ه�ؤالء جميعًا ت�صدوا للرواية عن ر�سول الله ومل يكونوا قد �سمعوا احلديث
من فم الر�سول  ،لكنهم كانوا يروون بطريق الإر�سال  ،وهكذا مت تدوين احلديث ملن قلنا
عنهم كبار ال�صحابة بينما حقيقتهم �أنهم كانوا �صغار ال�صحابة(. )1
فهل يجوز كل هذا التدلي�س على الأمة ..؟؟!! ، ..هل من املعقول �أن يحكي �صبي �صغري
كابن عبا�س وهو طفل بالعا�شرة من عمره  1660حديث ًا و�أكرث كثري ًا ُ ،ترى �أكان هذا
ال�صبي متفرغ ًا للر�سول وكان �سيدنا الر�سول متفرغ ًا له  ..؟؟!!..؛ وترى ما هي املدة
الزمنية التي ي�ستغرقها هذا ال�صبي لي�سمع الر�سول �أكرث من  1660حديث ًا ؛ ثم ن�سمح
بعدها �أن تكون �أقوال ال�صبي م�صد ًرا من م�صادر الإ�سالم تبنى عليها الأحكام و ُتقاد لها
الأنف�س � ،أال ت�ستحي �أمة �أن تقول على طفل ب�أنه حرب للأمة .
و�أعلم ب�أن هناك من �سيطلب الدليل من احلديث النبوي ب�أن ابن عبا�س كان يبلغ من
العمر ع�شر �سنوات عند وفاة الر�سول  ،والإجابة �أن دليلي هو البخاري الذي ذكر بروايته
بباب تعليم ال�صبيان القر�آن باحلديث رقم ( )4748حدثني مو�سى بن �إ�سماعيل  ،حدثنا �أبو
عوانة  ،عن �أبي ب�شر  ،عن �سعيد بن جبري قال � :إن الذي تدعونه املف�صل هو املحكم قال :
وقال ابن عبا�س  :تويف ر�سول الله ﷺ و�أنا ابن ع�شر �سنني وقد قر�أت املحكم  .ومن حيث
ثبت من خالل �صحيح البخاري �أن ابن عبا�س امللقب بحرب الأمة قد تويف عنه ر�سول الله
وهو يبلغ من العمر ع�شر �سنوات  ،وحيث �إنه ال جتوز �شهادة من مل يبلغ احللم .
وحيث �إن عبد الله ابن عبا�س  :قيل �إنه مل ي�سمع من النبي �إال ما بني  20 - 4حديث ًا
وكانت ِ�س ُّنه عند وفاة الر�سول ع�شر �سنوات  ،ومع ذلك روى عن النبي �ألف و�ستمائة و�ستني
حديث ًا  ،وهو ما يجعلني �أطالب بحذف كافة مرويات ابن عبا�س .
( )1املرجع كتاب الكفاية يف علم الرواية  ،للخطيب البغدادي  ،ومقدمة ابن ال�صالح مل�ؤلفه تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن املعروف
بابن ال�صالح .
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القرءان والنبي ينكران عدالة كل ال�صحابة
بال�س َنة  ،واملت�سننني
ما كنت لأ�ضع لهذا الأمر فقرة منف�صلة �إال لأن املت�سننني بال دراية ُّ
على ح�ساب القر�آن  ،يرون بفقههم �أن كل من عا�صر النبي فهو �صحابي  ،مبا يعني �أن
الأطفال الذين عا�صروا النبي ولو ليوم واحد قبل وفاته فهم �صحابة  ،ويرون �أي�ض ًا ب�أن
جميع �أولئك ال�صحابة عدول � ،أي �صادقني وم�ؤمتنني  ،فما �صدر عنهم من قول عن ر�سول
الله فهو �صدق ال ميكن مناق�شته للتثبت منه .
وقد �أجد نف�سي خمالف ًا لهذا املنهج املنحرف عن كتاب الله  ،نعم هناك �صحابة ر�ضي
الله عنهم  ،وه�ؤالء قال الله جل جالله فيهم :
تتَ َّ
ني �إِ ْذ ُي َبا ِيعُو َن َك َ ْ
﴿ َل َق ْد َر ِ�ض َي ال َّل ُه ع َِن ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
ال�ش َج َرةِ َف َع ِل َم َما ِف ُقلُو ِب ِه ْم َف�أَن َز َل
(الفتح)18
ال�س ِكي َن َة َع َل ْي ِه ْم َو�أَ َثا َب ُه ْم َف ْتحً ا َق ِريبًا ﴾
َّ
ن�ص ِار َوا َّلذِ ينَ ا َّت َبع ُ
ُوهم ِب ِ�إ ْح َ�س ٍان
َاج ِرينَ َوا َلأ َ
وقال َ ﴿ :و َّ
ال�سا ِب ُقونَ ا َلأ َّولُونَ ِمنَ ْالُه ِ
ت ِري َ ْ
ات َ ْ
ت َتهَا الأَ ْنهَا ُر َخالِدِ ينَ ِفيهَا �أَ َبد ًا َذ ِل َك
َّر ِ�ض َي ال ّل ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضو ْا َع ْن ُه َو َ�أ َع َّد َل ُه ْم َج َّن ٍ
الْ َف ْو ُز الْ َع ِظي ُم ﴾

(التوبة )100

ن�ص ِار ا َّلذِ ينَ ا َّت َبعُو ُه ِف
َاج ِرينَ َوالأَ َ
ويقول تعاىل َ ﴿ :ل َقد َّت َ
اب الله َع َلى ال َّن ِب ِّي َو ْالُه ِ
اب َع َل ْي ِه ْم ِ�إ َّن ُه ِب ِه ْم َر ُء ٌ
وف َّر ِحي ٌم ﴾
َ�ساع َِة الْع ُْ�س َرةِ ِمن َبعْدِ َما َكا َد َي ِزي ُغ ُقلُ ُ
يق ِّم ْن ُه ْم ُث َّم َت َ
وب َف ِر ٍ
(التوبة)117

�أوال :مــن القــراءان . . .

لكن الله تعاىل � ً
أي�ضا قال عن البع�ض الآخر من ال�صحابة :
ي ا َّلذِ ي َت ُقو ُل َوال ّل ُه َي ْك ُت ُب َما
﴿ َويقولونَ َطا َع ٌة َف�إِ َذا َب َر ُزو ْا ِمنْ ِعندِ َك َب َّيتَ َط�آ ِئ َف ٌة ِّم ْن ُه ْم َغ ْ َ
ُي َب ِّي ُتونَ َف�أَع ِْر ْ
( الن�ساء)81
�ض َع ْن ُه ْم َو َت َو َّك ْل َع َلى ال ّل ِه َو َك َفى ِبال ّل ِه َو ِكي ًال﴾
�أي �أنهم كانوا يغريون كالم النبي حتى حال حياته بينهم  ،فما بالكم بعد وفاته ..؟؟!!..
ويقول  -تعاىل :-
اب ُم َنا ِف ُقونَ َو ِمنْ �أَهْ ِل ْالَدِ ي َن ِة َم َردُو ْا َع َلى ال ِّن َف ِاق َال َت ْع َل ُم ُه ْم
﴿ َو ِ َّ
منْ َح ْو َل ُكم ِّمنَ الأَ ْع َر ِ
(التوبة)101
اب ع َِظ ٍيم ﴾
َن ْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم َ�س ُن َع ِّذ ُبهُم َّم َّر َت ْ ِ
ي ُث َّم ُي َر ُّدونَ ِ�إ َل َع َذ ٍ
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فحني يقرر القر�آن ب�أن من �صحابة ر�سول الله منافقون ال يعلمهم النبي  ،فهل علم
علماء احلديث ما مل يعلمه ر�سول الله ..؟؟!!� ..أم �أخذوا عنهم واغرتفوا  ،وحملونا
على ت�صديق روايات �صادرة عن منافقني كل م�ؤهالتهم �أنهم كانوا من املعا�صرين للنبي
ويدعون الإميان  ،وكان النبي ال يعلمهم .
ويقول �سبحانه :
﴿ َل ِئن َّ ْل َين َت ِه ْالُ َنا ِف ُقونَ َوا َّلذِ ينَ ِف ُق ُلو ِب ِهم َّم َر ٌ
�ض َو ْالُ ْر ِج ُفونَ ِف ْالَدِ ي َن ِة َل ُن ْغ ِر َي َّن َك ِب ِه ْم
(الأحزاب) 60
ُث َّم َل ي َُج ِاو ُرو َن َك ِفيهَا ِ�إ َّل َق ِلي ًال ﴾
يعني �أن باملدينة منافقني  ،و�أن �أكرث ه�ؤالء املنافقني ال يعلمهم ر�سول الله  ،وكل
ه�ؤالء �صحابة ويعتربهم �أهل النقل بال متحي�ص عدو ًال  ،لذلك ف�إين �أرى ه�ؤالء الفقهاء
�أ�صحاب منهج خمالف لكتاب الله  ،وامل�س�ألة لي�ست عواطف ج ّيا�شة بال عقل � ،أن ن�ضع كل
من عا�صر النبي يف بوتقة ومنزلة واحدة  ،بينما عد الله منزلتهم وفق �إميانهم  ،و�إال ما
�أفاد �أحد من فقهاء احلديث قراءته لتلك الن�صو�ص القر�آنية .
وحتى امل�ؤمنون من ال�صحابة منهم من قد غري وبدل  ،فقد خاطبهم الله قائ ًال :
م َّم ٌد �إِ َّال َر ُ�سو ٌل َق ْد َخ َلتْ ِمن َق ْب ِل ِه ال ُّر ُ�س ُل �أَ َف�إِن َّماتَ �أَ ْو ُق ِت َل ان َق َل ْب ُت ْم َع َلى �أَ ْع َقا ِب ُك ْم
﴿ َو َما ُ َ
يج ِزي ال ّل ُه َّ
ال�ش ِاك ِرينَ ﴾ (�آل عمران) 144
َو َمن َين َق ِل ْب َع َل َى َع ِق َب ْي ِه َف َلن َي ُ�ض َّر ال ّل َه �شيئ ًا َو َ�س ْ
تا َر ًة �أَ ْو َلهْو ًا ان َف ُّ�ضوا �إِ َل ْيهَا َو َت َر ُك َ
﴿ َو�إِ َذا َر َ�أ ْوا ِ َ
ي ِّمنَ ال َّله ِْو
وك َقا ِئم ًا ُق ْل َما ِعن َد ال َّل ِه َخ ْ ٌ
ي ال َّر ِاز ِق َ
(اجلمعة)11
ني ﴾
َو ِمنَ ال ِّت َجا َرةِ َوال َّل ُه َخ ْ ُ
﴿ �إِ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه ِب�أَلْ ِ�س َن ِت ُك ْم َو َت ُقولُونَ ِب�أَ ْفوَاهِ ُكم َّما َل ْي َ�س َل ُكم ِب ِه ِع ْل ٌم َو َ ْ
ت َ�سبُو َن ُه هَ ِّين ًا َو ُه َو
(النور)15
ِعن َد ال َّل ِه ع َِظي ٌم ﴾
ي ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
﴿ َوا َّلذِ ينَ ا َّت َخ ُذو ْا َم ْ�س ِجد ًا ِ�ض َرار ًا َو ُك ْفر ًا َو َت ْف ِريق ًا َب ْ َ
ني َو�إِ ْر َ�صاد ًا ِّلَنْ َحا َر َب ال ّل َه
َو َر ُ�سو َل ُه ِمن َق ْب ُل َو َل َي ْح ِل َفنَّ ِ�إنْ �أَ َر ْد َنا ِ�إ َّال ْ ُ
ال ْ�س َنى َوال ّل ُه َي ْ�ش َه ُد ِ�إ َّن ُه ْم َل َكا ِذ ُبونَ ﴾ ( التوبة)107
وحتى على فر�ضية �أن ال�صحابة كلهم جميعًا عدول كما يزعم �أهل الزعـم  ،فمن الذي
�أدراك ب�أن احلديث قاله �صحابي � ،أكذب الو�ضاعون على ر�سول الله فقط � ،أم كانوا
خ�صو�صا وقد ُجمع احلديث بعد �أكرث من مائة �سنة من
يكذبون على ال�صحابة �أي�ض ًا ،
ً
وفاة �سـيد الثقلني  ،حتى و�إن كانت هناك بع�ض املكتوبات منه يف اخلفاء قبل وفاة النبي .
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ووجه �آخر من وجوه املناق�شة ف�إننا �إن �أردنا تربئة كل ال�صحابة بال ا�ستثناء
واعتبارهم جميع ًا عدو ًال  ،فالبد �أال ن�أخذ بحديث البخاري يف ف�سق من ي�سب م�سلمًا
وكفر من يقاتل امل�سلمني  ،لأن ال�صحابة جميع ًا ت�سا ُّبوا وت�شامتوا وقتل بع�ضهم البع�ض
يف موقعتي اجلمل  ،و�صفني ومات منهم ع�شرات الألوف ب�أ�سيافهم يف �أنف�سهم متناحرهم
على امللك  ،و�إذا �أنكرنا حديث ف�سق من ي�سب م�سلم ًا وكفر من يقاتله فيحق لنا �أال ن�أخذ
ال�س َنة التي يلتحف بها
ب�أي حديث �آخر دون �أن يكون لذلك �أدنى ت�أثري على �شبهة �إنكار ُّ
املت�سننون ويقذفون بها الآخرين بال ُ�سنة من�ضبطة على القر�آن �أو العقل . . .
ثاني ًا  :ال�سنة النبوية . . .

بال�س َنة النبوية فيما رواه البخاري ما ي�ؤكد عدم عدالة كل ال�صحابة  ،حيث روى
ولعل ُّ
قال ر�سول الله ﷺ بباب ظهر امل�ؤمن  :حمى �إال يف حد �أو حق باحلديث رقم ()6403
حدثني حممد بن عبد الله  ...عن واقد بن حممد �سمعت �أبي قال عبد الله قال ر�سول الله
ﷺ يف حجة الوداع � :أال �أي �شهر تعلمونه �أعظم حرمة ..؟؟!! ..قالوا � :أال �شهرنا هذا ،
قال � :أال �أي بلد تعلمونه �أعظم حرمة ..؟؟!! ..قالوا � :أال بلدنا هذا  . . .قال � :أال �أي يوم
تعلمونه �أعظم حرمة قالوا �أال يومنا هذا  . . .قال  :ف�إن الله تبارك وتعاىل قد حرم عليكم
دمــاءكم و�أمــوالكم و�أعــرا�ضكم �إال بحــقها كحــرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف �شهركم
هذا � . . .أال هل بلغت ثالث ًا  . . .كل ذلك يجيبونه �أال نعم  . . .قال  :ويحكم �أو ويلكم ال
ترجعن بعدي كفار ًا ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض .
�أفلم ينتبه �أح ــد لقوله ﷺ  ( :ويلكم ال ترجعن بعدي كفار ًا ي�ضرب بع�ضكم رقاب
بع�ض ) ..؟؟!!� ، ..أم اننا ن�سرد الآيات والأحاديث وال نلقي لها با ًال  ،ثم نقيم ما نريد �أن
نقيمه من قواعد التهتك الفقهي .
فقد جاء فيه من حديث �أبي هريرة عنه (�صلى الله عليه و�سلم) قال ( :بينما �أنا قائم
ف�إذا زمرة حتى �إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال :هلم فقلت �أين ..؟؟!! ..قال �إىل
النار والله  ,قلت  :ما �ش�أنهم ..؟؟!! ..قال :انهم ارتدوا بعدك على �أدبارهم القهقرى  ,و�إذا
زمرة حتى �إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال  :هلم  ,قلت � :أين ..؟؟!! ..قال � :إىل
النار والله  ,قلت  :ما�ش�أنهم ..؟؟!! ..قال � :إنهم ارتدوا بعدك على �أدبارهم القهقري فال
�أراه يخل�ص منهم �إ ّال مثل همل النعم � ( ) ...صحيح البخاري ج  121 / 8ط بوالق ) .
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كما جاء فيه من حديث �أبي هريرة �أي�ض ًا وحديث �سهل بن �سعد وحديث �أن�س وحديث
�أبي �سعيد اخلدري ب�ألفاظ متفاوتة تزيد وتنق�ص ويف جميعها ما يدل على الإرتداد ...
َعنْ َ�سه ِْل ْب ِن َ�سعْدٍ َقا َل َ :قا َل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �ِ ( :إ ِّن َف َر ُط ُك ْم َع َلى ْ َ
ال ْو ِ�ض َمنْ
ون ُ ،ث َّم ي َُحا ُل
َم َّر َع َل َّي َ�ش ِر َب َ ،و َمنْ َ�ش ِر َب َ ْل َي ْظ َم�أْ �أَ َبدًا َ ،ل َ ِي َدنَّ َع َل َّي �أَ ْق َوا ٌم �أَع ِْر ُف ُه ْم َو َي ْع ِر ُف ِ
َب ْي ِنـي َو َب ْي َن ُه ْم َ ،ف�أَ ُقو ُل � :إِ َّن ُه ْم ِم ِّني َ ،ف ُي َقا ُل � :إِ َّن َك َل َت ْد ِري َما �أَ ْح َد ُثوا َب ْعد ََك َ ،ف�أَ ُقو ُل �ُ :س ْح ًقا
ي َبعْدِ ي )  .رواه البخاري (  ) 6212وم�سلم ( . ) 2290
ُ�س ْح ًقا  ،لِ َنْ َغ َّ َ
وعــن َع ْبد ال َّل ِه بـ ِـن م�سعــود قــال َ :قا َل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه و ََ�س َّل َم � ( :أَ َنا َف َر ُط ُك ْم َع َلى
َْ
ي َفع ََّن �إِ َ َّ
ل ِر َجا ٌل ِم ْن ُك ْم َح َّتى �إِ َذا �أَ ْه َو ْي ُت ِ ألُ َن ِاو َل ُه ْم ْ
ُون َ ،ف�أَ ُقو ُل � :أَيْ َر ِّب
ْ�ض َل ُ ْ
الو ِ
اخ ُتلِجُ وا د ِ
�أَ ْ�ص َحا ِبي َي ُقو ُل َ :ل َتد ِْري َما �أَ ْح َد ُثوا َب ْعد ََك )  .رواه البخاري (  ) 6642وم�سلم ( . ) 2297
ومع هذا فلقد ا�ستح�سن بع�ض القدماء �أن يبتدعوا لنا م�أثورات  ،ومقاالت  ،ومقامات
ال�صحيح (البخاري) فيقولون ( :البخاري
كالمية �أذكر منها ما ي�صفون به كتاب اجلامع َّ
�أ�صح كتاب بعد كتاب الله)  ،ولقد توارث ال َّنا�س هذه املقولة ح َّتى �إ َّنهم َّ
عظموا الكتاب
الذي َّ
خطته �أيدي الب�شر ورواته من الب�شر نق ًال عن كالم ين�سبونه لب�شر( ال َّنبي ) .
وجدير بالبيان �أن الكتاب قد َّ
مت تدوينه بعد حوايل ثالثمائة �سنة من وفاة ر�سول الله
ﷺ  ،ولقد ا�ستفحل الأمر بهم فرتاهم يتيهون خيالء وهم يذكرون تلك املقولة ويرددونها
ويتوارثونها دون �أن يكون لهم علم بالكتاب الذي َّ
عظموه وال ح َّتى ك َّلفوا خاطرهم بقراءته
وهم بذلك ال َّتعظيم ال يدرون �أنهم يت�صادمون مع كتاب الله القائل :
اخ ِت َ
ون القر�آن َو َل ْو َك َان ِم ْن ِع ِند َغ ْ ِي ال ّل ِه َلو ََجدُو ْا ِفي ِه ْ
﴿ �أَ َف َال َي َت َد َّب ُر َ
الف ًا َك ِثري ًا ﴾ ( الن�ساء) 82
وهم ال يفت�أون يرددون باطلهم ح َّتى عربت مقولتهم القرون  ،فرنى من بيننا من يردد
هذا َّ
ال�ضالل بال وعي �أو درا�سة عواقب .
�إنَّ الله ع َّز وج َّل هو احلق  ،وكالمه �سبحانه وتعايل غري خملوق  ،بل هو قدمي ب ِقدم
الله  ،ويحمل �صفات الله فال �أول له وال �آخر  ،وكالمه �سبحانه هو احلق لأنه يخرج من
احلق اخلالق لكل �شيء ومالك كل �شيء .
�أ َّما كالم الب�شر �أو املالئكة �أو اجلن فهو يهبط وينت�سب �إيل دنيا املخلوقني  ،ح َّتى
و�إن كانوا يقولون احلق ويذكرون الله بت�سبيحات �أو درا�سة فق ــه � ...إلخ  ،فكلُّه كالم
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خملوقني  ،و�ش َّتان ما بني كالم اخلالق وقدره  . . .وكالم املخلوقني وقدره  ،ح َّتى و�إن
كانوا �أنبياء مر�سلني .
و�إنَّ مقولة �أ�صــح كــتاب بعــد كتاب اللــه تعني وجود ن�سبة بني الكتابني  ،وبني
القولني  ،وحا�ش لله �أن يكون لكالمه �شبيه �أو تكون هناك ثمة مقارنة .
ولقد �أمر الله نب َّيه �أن ميايز بني اخلالق واملخلوق فقال تعايل :
ل �أَ َّ َ
ُوحى �إِ َ َّ
﴿ ُق ْل �إِ َّ َ
اح ٌد َف َمن َكانَ َي ْر ُجو ِل َقاء َرب ِِّه
نا �إِ َل ُه ُك ْم �إِ َل ٌه َو ِ
نا �أَ َنا َب َ�ش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم ي َ
( الكهف) 110
َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ًال َ�ص ِال ًا َو َل ي ُْ�ش ِر ْك ِب ِع َبادَةِ َرب ِِّه �أَ َحدًا ﴾
ت�صح بعده مقارنة يكون الأدب مع الله .
فبهذا ال َّتمايز الذي ال ُّ
و�إن الذين يريدون بتلك املقولة تعظيم ر�سول الله وتعظيم كالمه مل يعلموا �شيئ ًا عن
الأحدية  ،فالوحدانية �أمر خمتلف عن الأحدية  ،ف�إنَّ الوحدانية تعني �أنه ال �شريك له
وهي من قوله تعايل :
ا�س َت ْغ ِف ْر ِل َذن ِب َك َو ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َ
ات َوال َّل ُه َي ْع َل ُم ُم َت َق َّل َب ُك ْم
ني َو ْالُ�ؤْ ِم َن ِ
﴿ َفا ْع َل ْم �أَ َّن ُه َل ِ�إ َل َه ِ�إ َّل ال َّل ُه َو ْ
( حممد ) 19
َو َم ْث َوا ُك ْم ﴾
وال�صفات وهي
�أ َّما الأحدية فتعني �أ َّنه ال نظري وال مكافئ وال ن َّد وال مثيل له يف ال َّذات ِّ
من قوله تعايل يف �سورة الإخال�ص :
ال�ص َمدُ(ْ َ )2ل َي ِل ْد َو َ ْل يُو َل ْد(َ )3و َ ْل َي ُكن َّل ُه ُك ُفو ًا �أَ َحدٌ(﴾ )4
﴿ ُق ْل ُه َو ال َّل ُه �أَ َحدٌ( )1ال َّل ُه َّ
وامل�ؤمن يحتاج �إيل ِّ
ال�شطرين لتكتمل وت�صح عقيـدته  ،فال يكفي امل�سلم العلم ب�أنه ال �إله
�إال الله وحدها  ،وال يكفيه العلم ب�أحديته وحدها  ،لكن البد �أن يجتمعا يف قلب العبد .
وحيث �إنَّ كالمه منه � -سبحانه  -فيكون ال مثيل لكالمه وال�شبيه وال قريب وال �صحيح
من الكالم ي�شبهه � ،إال �أن يكون كالمه هو  ،و�صدق الله القائل :
﴿ ال ّل ُه ال �إِ َلـ َه �إِ َّال ُه َو َليَجْ َم َع َّن ُك ْم �إِ َل َيو ِْم الْ ِقيَا َم ِة َال َريْبَ ِفي ِه َو َم ْن �أَ ْ�صد َُق ِم َن ال ّل ِه حَ ِد ً
يثا ﴾ (الن�ساء) 87
نط ُق ع َِن الْ َه َوى﴾
﴿و َما َي ِ
و�إنَّ الذين قالوا تلك املقولة اختلط عليهم تف�سري قوله تعايل َ :
( النجم ، )3وهو الأمر الذي َّ
مت تفنيده يف كتابنا ( كيف كان خلقه القر�آن)  ،فظ ُّنوا �أنَّ كل
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ال�سماء �إيل الأر�ض  ،فخلطوا ومل ميايزوا بني قيمة كالم
قول من النبي هو من وحي َّ
الله واملحفوظ بحفظه  ،وبني قيمة كالم �سيد الب�شر وغري املحفوظ من الله  ،وهو الأمر
الذي يبني حقيقة االعتداء علي �أ�سماء الله و�صفاته  ،وينتهي �إيل الإ�شراك اخلفي بالله
مع ر�سول الله يف �أحقية الت�شريع  ،ويف قيمة الكلمات  ،ويف حقيقة �صاحب الكالم ويف
قد�سية الكلمات .
عب عن فقدان قلوب القائلني حلقيقة
و�إن حماوالت ال َّتقريب بني الكتابني والكالمني ُت ِّ
ال َأحــد َّية الت ــي ُت ـ ِّيز الله عن خلقه  ،وه ــي احلقــيقة الالزمــة ل�صحـ ــيح العقيدة وكامل
الإميان  ،وكان عليهم �أن يراجعوا فقههم الذي �أرداهم �إيل درك االعتداء علي حقائق
وال�صفات العلية لله التي ال ميكن �أن يُدانيها ب�شر مهما كان  ،خا�صة و�أنَّ ر�سول
الأ�سماء ِّ
الله ﷺ قال  :يف احلديث الذي رواه البخاري  )6113( :حدثني عبد الله بن منري . .
عن �أبي هريرة عن النبي ﷺ قال � :إن العبد ليتكلم بالكلمة من ر�ضوان الله ال يلقي لها
باال يرفع الله بها درجات  ،و�إن العبد ليتكلم بالكلمة من �سخط الله ال يلقي لها با ًال يهوى
بها يف جهنم .
ال�س َنة
وال�س َنة العملية املتواترة  ،ويزعمون ب�ضرورة ُّ
و� َّإن الذين ال يكتفون بالقر�آن ُّ
فال�س َنة العملية
ال�س َنة ،
ُّ
القولية لإقامة الدين مل يعلموا ومل يتعلموا �شيئ ًا عن حقيقة ُّ
ال�س َنة القولية الأحادية املنقولة عن �صحابي واحد ال
املتواترة الزمة لإقامة الدِّين � ،أ َّما ُّ
تكون مُلزمة لتمام الدين  ،فهي كما قال علماء احلديث �أنها ظ ِّنية الثبوت  ،وظ ِّنية الـداللة ،
ُف�سق وال يُك َّفر منكرها  ،وهي من�سوبة للر�سول ولي�ست �صادرة عنه  ،فعلي ذلك يكون
وال ي َّ
معظم �صحيح البخاري  -وغريه من كتب ال�صحاح  -ظ ِّني الثبوت  ،وظ ِّني الـداللة فال ي�صح
مقارنة ما فيه بكتاب الله  ،ف�ض ًال عن التمايز بيـن قـول اخلالق وقـول املخلوق .
ثبوت الد�س يف كتاب البخاري :

لقد متيز كتاب البخاري باملتناق�ضات واالعتداءات والتدلي�س  ،وهو الأمر الذي فندنا
بع�ض ًا منه للتدليل عليه  ،لكنه مل يكتف بهذا  ،بل قام �أي�ض ًا بالد�س على ر�سول الله ،
وابتداع �أحكام جمهولة من عنده �أ�ضافها ملنت الأحاديث التي كان يرويها  ،وكان �أهل
الزمن املا�ضي  ،والقائمون على �أمر جتارة الدين يف غفلة  ،ولعلهم كانوا يف �سكرة ،
و�إليكم مثل مما ورد بهذا الكتاب حتت عنوان كتاب احليل باب النكاح .
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�أو ً
ال :عن االحتيال على الفتاة البكر باحلديث رقم (: )6567

حدثنا م�سلم بن �إبراهيم  ،حدثنا ه�شام  ،حدثنا يحيى بن �أبي كثري عن �أبي �سلمة عن �أبي
هريرة عن النبي ﷺ قال  :ال تنكح البكر حتى ت�ست�أذن  ،وال الثيب حتى ت�ست�أمر  ،فقيل  :يا
ر�سول الله كيف �إذنها ..؟؟!! ..قال � :إذا �سكتت  . . .وقال بع�ض النا�س � :إن مل ت�ست�أذن البكر
ومل تزوج فاحتـال رجل ف�أقام �شـاهدين زور ًا �أنه تزوجها بر�ضاها ف�أثبت القا�ضـي نكاحها
والـزوج يعلم �أن ال�شـهادة باطلة فال ب�أ�س �أن يط�أها وهو تزويج �صحيح .
ثان ًيا :يف االحتيال على املر�أة الثيب وذلك باحلديث (: )6569

حدثنا �أبو نعيم حدثنا �شيبان عن يحيى عن �أبي �سلمة عن �أبي هريرة قال  :قال ر�سول
الله ﷺ  :ال تنكح الأمي حتى ت�ست�أمر  ،وال تنكح البكر حتى ت�ست�أذن قالوا  :كيف �إذنها
قال � :أن ت�سكت  ...وقال بع�ض النا�س � :إن احتال �إن�سان ب�شاهدي زور على تزويج امر�أة
ثيب ب�أمرها ف�أثبت القا�ضي نكاحها �إياه  ،والزوج يعلم �أنه مل يتزوجها قط  ،ف�إنه ي�سعه
هذا النكاح وال ب�أ�س باملقام له معها .
فهل بعد ذلك من �إ�سفاف ..؟؟!!� ..أيجوز للبخاري �أن يتزيد على قول ر�سول الله فيقول
( وقال بع�ض النا�س ) وي�ضيفها ملنت احلديث  ،بينما �أ�ساطني الدعوة ببالد الإ�سالم يحكون
ويتندرون ويعظمون دقة البخاري يف الرواية � ،ألي�س هذا بتدلي�س على الأمة ..؟؟!!..
وهل يرت�ضي �أحـد الأئمة وامل�شايخ والدعاة �أن يُفعـل ذلك بابنته ..؟؟!! ..وهل يكون
هذا �شـرع ًا �إال يف الأدغـال ..؟؟!! ..وهل تت�صورون ب�أن �سـلفنا كان ي�أخـذ بتلك املكتوبات
الهابطة ..؟؟!!..
وهل ي�صح �أن تقبل �أمة الإ�سالم العنوان الذي اختاره البخاري لهذه الفقرة وهو
(احليلة يف النكاح) بكتاب احليل  . .باب النكاح � ،أيكون ا�ستحالل الفروج باحليلة
واخلديعة ..؟؟!! ..هذا هو �سلفنا وذلك هو تراثنا � ،أين التقوى �إن كانت احليلة يف
النكاح تنتج نكاح ًا �صحيح ًا ..؟؟!!..
�أَ َوكان على عهد ر�سول الله ق�ضاة غريه ..؟؟!! ..ومن هم ..؟؟!! ..وما �أق�ضياتهم ،
وملن ق�ضوا بهذا الهراء � ،أم �أن البخاري يد�س يف �صحيحه ما مت بعهد ر�سول الله ،
وما مت بعهده هو وي�ضعهما بقراب واحد ي�سميه �صحيح البخاري ..؟؟!!� ..أم هو كتاب
مد�سو�س على الأمة ..؟؟!! ..ووجد بع�ض املهابيل تقوم بالرتويج له .
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وبعد كل ما مت ذكره جتد م�ؤمت ًرا للفقهاء �أو�صى فيه امل�شاركون بفعاليات امل�ؤمتر الأول
ال�سنة النبوية بني الواقع وامل�أمول » املنعقد بالفرتة من
ال�سنة النبوية بعنوان « ُّ
خلدمة ُّ
 17- 15يناير عام  ، 2012مبركز الأزهر للم�ؤمترات وحتت رعاية الأزهر يف ختام
اجتماعاتهم باعتبار �أحاديث ال�صحيحني « البخاري » و« م�سلم » « غري قابلة للطعن فيها
ب�أي حال من الأحوال » .
كما �أكدت التو�صيات على �أن باب االجتهاد يف احلكم والتعليق على �أحاديث غري
مفتوح لعلماء الأمة املتخ�ص�صني  ،ب�شرط امتالك ملكات ذلك الأمر
باب
ٌ
ال�صحيحني « ٌ
وتطبيق القواعد املتبعة فيه تطبي ًقا علم ًّيا دقي ًقا » .
ودعا العلماء �إىل �إن�شاء جممع لكبار علماء احلديث من �شتى الأقطار العربية
بال�سنة النبوية ،
والإ�سالمية حتت مظلة الأزهر ال�شريف  ،ملناق�شة الق�ضايا املت�صلة ُّ
حا�ض ًرا وم�ستقب ًال  ،والتن�سيق بني مهند�سي احلا�سبات العاملني يف هذا احلقل ال�شريف
ال�سنة  ،لتخرج الأعمال املو�سوعية دقيق ًة من
والباحثني واملحققني املخت�صني بعلوم ُّ
الناحية العلمية .
و�شدد امل�شاركون يف امل�ؤمتر  ،الذي ا�ستمر � 3أيام بح�ضور الدكتور علي جمعة ،
مفتي اجلمهورية  ،وعلماء احلديث وحتت رعاية الدكتور �أحمد الطيب � ،شيخ الأزهر ،
على رف�ضهم ال�شديد ملحاوالت من يطلقون على �أنف�سهم «القر�آنيني » باالعتماد على القر�آن
ال�سنة النبوية «جاءت
ال�سنة النبوية املطهرة  ،و�أكد العلماء �أن ُّ
الكرمي فقط و�إغفال ُّ
�شارحة ومبينة ملا جاء يف القر�آن الكرمي » .
وقد �شارك يف فعاليات امل�ؤمتر  ،الذي نظمته جمعية « املكنز الإ�سالمي »  ،علماء
و�أ�ساتذة متخ�ص�صون يف درا�سة احلديث ال�شريف وعلــومه بجــامعتي الأزه ــر ،
والقـ ــاهــرة  ،وغــريها م ــن اجل ــامعات يف كل من املغرب  ،واجلزائر  ،وتون�س ،
وال�سعودية  ،وقطر  ،والإمارات  ،والعراق  ،والكويت  ،و�سوريا  ،ولبنان  ،والهند ،
والبحرين  ،والأردن .
فيا ترى �أيجد القارئ الذي قر�أ هذا الف�صل الثاين من �أوله وحتى هذه ال�سطور ب�أن
ه�ؤالء العلماء احلا�ضرين كانوا على حق �أم باطل ..؟؟!!..
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الأحاديث  . . .واملنظور ال�سيا�سي وال�شخ�صي

نتيج ًة مبا�شر ًة لتجميع احلديث يف زمن بنو �أمية فقد توارى متامًا �إ�سناد احلديث عن
ال�س َنة  ،وبرز جيدًا يف فقه ومرويات
علي بن �أبي طالب  -ر�ضي الله عنه  -يف فقه �أهل ُّ
ال�س َنة  ،ومت لعن معاوية يف رحاب
ال�شيعة  ،ومت لعن علي بن �أبي طالب يف رحاب �أهل ُّ
�أهل ال�شيع ــة  ،فــذلكم كــان ال ــزخم الذي يلوك الفقه الديني واال�شتغال به يف ع�صر
التدوين  ،وكان هو ميزان مرياثنا وتراثنا الفكري .
ال�ستة املعتمدة عند
وللإمام الن�سائي كتاب ا�سمه ُ�سنن الن�سائي وهو من ُك ُتب ال�صحاح ّ
ال�س َنة  ،لكنه قام بت�صنيف كتاب �آخر �صنفه يف دم�شق  ،ملا ر�أى النا�س يتغالون يف
�أهل ُّ
مواالة بني �أمية  ،وينحرفون عن حب العلويني  ،وا�سمه ( اخل�صائ�ص يف ف�ضل علي بن
�أبي طالب)  ،وهو جمموعة �أحاديث وردت يف ف�ضل علي بن �أبي طالب و�آله  ،ويبدو �أن
ت�صنيفه لهذا الكتاب كرد فعل للمغاالة يف تف�ضيل معاوية(. )1
وقد انتقد ال�صحابة  -ر�ضوان الله عليهم  -بع�ضهم البع�ض  ،ومل يجدوا يف ذلك
حرجً ا لأن الدين احلنيف قد �أعطاهم من حرية الفكر واجلهر بالر�أي ما جعلهم ال يبالون
�أحد ًا يف نقدهم �أو الت�صفح عليهم  ،وقد كانوا يفعلون ذلك دفاع ًا عن �أحاديث ر�سول الله
حتى تكون �صحيحة ال ريب فيها .
فقد روى البخاري يف �صحيحه �أن عائ�شة ردَّت حديث عمر �أن امليت يعذب ببكاء �أهله
عليه فقالت � :إنكم لتحدثون غري كاذبني  ،ولكن ال�سمع يخطئ وقالت  :والله ما حدّث
ر�سول الله �أن الله ليعذب امل�ؤمن ببكاء �أهله عليه  ..!!..وقالت ح�سبكم القر�آن :
(النجم) 38
﴿ َ�أ َّل َت ِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر �أُ ْخ َرى ﴾
وردَّت قول ابن عمرالذي روى �أن ر�سول الله قام على القليب وفيه قتلى بدر من
امل�شركني وقال � :إنهم لي�سمعون ما �أقول  ...وقالت � :إمنا قال � :إنهم الآن يعلمون �أن
ال�ص َّم ال ُّدعَاء ِ�إ َذا َو َّل ْوا
ما كنت �أقول لهم حق ثم قر�أت �ِ ﴿ :إ َّن َك َل ُت ْ�س ِم ُع ْالَ ْو َتى َو َل ُت ْ�س ِم ُع ُّ
ُم ْد ِب ِرينَ ﴾ ( النمل ... ) 80البخاري كتاب املغازي .
وردَّت خرب ابن عمر و�أبي هريرة �أن ال�ش�ؤم يف ثالث � ...إلخ  ،فقالت � :إمنا كان ر�سول الله
يحدث عن �أحوال اجلاهليــة  ،وذلك ملعار�ضته للأ�صل القطعي من �أن الأمر كله لله .
( )1احلديث ال�شريف رواية ودراية طبعة املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ـ عام . 1975
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وردَّت حديث ر�ؤية النبي ربه ليلة الإ�سراء  ،الذي رواه ال�شيخان عن عامر عن م�سروق
الذي قال لعائ�شة  :يا �أمتاه هل ر�أى حممد ربه ..؟؟!! ..فقالت  :لقد قف �شعري مما قلت � ،أين
�أنت من ثالث من حدثكهن فقد كذب  ،من حدثك �أن حممد ًا ر�أى ربه فقد كذب  ،ثم قر�أت :
﴿ َّال ُت ْد ِر ُك ُه الأَ ْب َ�صا ُر َو ُه َو ُي ْد ِر ُك الأَ ْب َ�صا َر َو ُه َو ال َّل ِط ُ
يف ْ َ
ري ﴾
ال ِب ُ

( الأنعام) 103

ُوح َي
اب �أَ ْو ُي ْر ِ�س َل َر ُ�سو ًال َفي ِ
﴿ َو َما َكانَ ِل َب َ�ش ٍر �أَن ُي َك ِّل َم ُه ال َّل ُه ِ�إ َّل َو ْحي ًا �أَ ْو ِمن َو َراء ِح َج ٍ
( ال�شورى ) 51
ِب ِ�إ ْذ ِن ِه َما َي َ�شا ُء ِ�إ َّن ُه َع ِل ٌّي َح ِكي ٌم ﴾
ومـن حدثك �أنه يعلم ما يف غد فقد كذب  ،ثم قر�أت ( وما تدري نف�س ماذا تك�سب غدًا )
ومن حدثك �أنه كتم �شيئا فقد كذب  ،ثم قر�أت :
﴿ َيا �أيها ال َّر ُ�سو ُل َب ِّل ْغ َما �أُ ِنز َل �إِ َل ْي َك ِمن َّرب َِّك َو�إِن َّ ْل َت ْف َع ْل َف َما َب َّل ْغتَ ِر َ�سا َل َت ُه َوال ّل ُه
( املائدة ) 67
ا�س ِ�إنَّ ال ّل َه َال َيهْدِ ي الْ َق ْو َم الْ َكا ِف ِرينَ ﴾
َي ْع ِ�ص ُم َك ِمنَ ال َّن ِ
ويف �صحيح م�سلم ما يفيد ب�أن النبي ﷺ قال  :نافيًا ر�ؤية الله بحديث م�سروق �أن
ال�سيدة عائ�شة نقلت عن النبي قوله (نور ربي �أنى �أراه) .
وقد كانت عائ�شة ت ُرد كل ما روي خمالف ًا للقرءان  ،وكانت الروايات يتم القول بها
ببع�ض خط�أ ال�سمع �أو �سوء الفهم  ،فمث ًال ردت ال�سيدة عائ�شة حديث �أبي هريرة عندما
روى �أن ر�سول الله ﷺ قال  ( :لأن ميتلئ جوف �أحدكم قيح ًا �أو دم ًا خري من �أن ميتلئ
�شعر ًا  ،قالت عائ�شة  :مل يحفظ �إمنا قال  ( :من �أن ميتلئ �شعراً هجيت به) .
وقد مدح النبي ال�شعر وا�ستمع له و�أجاز عليه وقال � :إن من البيان ل�سحر ًا و�إن من
العلم جه ًال و�إن من ال�شعر حكمة .
و�أنكرت ال�سيدة عائ�شة و�أم �سلمة رواية �أبي هريرة ( :من �أ�صبح جنب ًا فال �صوم له)
وقالتا  :كان ر�سول الله يدركه الفجر وهو جنب من غري احتالم فيغت�سل وي�صوم .
فقد روى ابن حنبل يف م�سنده كان �أبو هريرة يقول  :من �أ�صبح جنب ًا فال �صوم له
قال  :ف�أر�سلني مروان بن احلكم �أنا ورجل �آخر �إىل عائ�شة و�أم �سلمة ن�س�ألهما عن اجلنب
ي�صبح يف رم�ضان قبل �أن يغت�سل قال فقالت � :إحداهما قد كان ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم ي�صبح جنب ًا ثم يغت�سل ويتم �صيام يومه قال وقالت الأخرى  :كان ي�صبح جنب ًا من
غري �أن يحتلم ثم يتم �صومه قال  :فرجعا ف�أخربا مروان بذلك  ،فقال لعبد الرحمن � :أخرب
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�أبا هريرة مبا قالتا فقال �أبو هريرة  :كذا كنت �أح�سب  ،وكذا كنت �أظن  ،قال  :فقال له
مروان  :ب�أظن وب�أح�سب تفتي النا�س .
وملا �أخربت �أنه يحدث عن ر�سول الله �أن الطرية يف املر�أة والدار والدابة قالت :
والذي �أنزل القر�آن على �أبي القا�سم ما قال النبي ذلك  ،و�إمنا قال  ( :كان �أهل اجلاهلية
يقولون �أن الطرية �أي الت�شا�ؤم يف الدابة واملر�أة والدار  ...والإ�سالم لي�س فيه ت�شا�ؤم
وال تطري) (. )1
من جميع ما تقدم يت�أكد لك ب�أن احلديث النبوي الذي بني �أيدينا ي�ستحيل �أن يكون مما
يتعبد به �إىل الله  ،وال ميكن �أن يكون وحي ًا  ،ولو كان وحي ًا النتهينا �إىل �أنه مت العبث
به بوا�سطة الرواة مهما كانت عدالة و�ضبط �أولئك الرواة  ،وقد تقدم نقد ال�سيدة عائ�شة
لأبي هريرة ر�ضي الله عنهما .

( )1املرجع( :ق�صة احلديث النبوي طبعة امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للت�أليف والن�شر عام � ، 1969صفحة . . )36 -33
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هــل �سـلـفـنـا كـلـه �صـالـح !! . .
وهناك بع�ض املوا�ضيع قد تثري ح�سا�سية لدى البع�ض لكن من اجليد �أن نطلع عليها
مبو�ضوعية  ،وكتب التاريخ �أمامنا لو �شئنا النظر ب�إن�صاف والت�أكد من الأمر � ،أذكر
ذلك مبنا�سبة املقـال الذي كتبه الأديب �أ�سامة �أنور عكا�شة ( يرحمه الله ) حول الأمويني
و�آخـرين  ,وكتبه ا�ستناد ًا �إىل م�صادر ومراجع معتبـرة يف التاريخ وال�سري  ،و�أدى �إىل
اهتزاز املجتمع امل�صري  ،ورابط املقال :
http://www . iraq2033 . com/vb/showthread . php?1632

ومو�ضوع املقال عن ه�ؤالء الرجال الذين �أ�س�سوا الدولة الإ�سالمية  ،فال غرابة �أن
نرى الدماء تلون كل �أوراق تاريخنا  ،ولرنى بع�ض من �أجننب البغايا ..؟؟!!..
كتب الكاتب امل�صري �أ�سامة �أنور عكا�شة :

ا�شتهر الزنى عند العرب يف اجلاهلية والإ�سالم على حد �سواء  ,يروى �أن �إحدى
القبائل ملا �أرادت الإ�سالم �س�ألوا الر�سول ﷺ �أن يحل لهم الزنى لأنهم يعي�شون على ما
تك�سبه ن�سا�ؤهم .
�إنه لي�س من ال�صدفة �أن يبد�أ ال�صـراع يف اجلاهلية بني �أولو ال�شرف من العرب كبني
ها�ش ــم  ،وخمـزوم  ،وزه ــرة وغي ــرهم  ،وبني من ا�شتهر بالعهـر والزنى مثل بني عبد
�شم�س  ،و�سلول  ،وه ــذيل  ،وال ــذي امتد هذا ال�صراع �إىل ما بعد دخول كل العرب يف
الإ�سالم .
ولعل ما ذكره الأديب الراحل عبا�س حممود العقاد بكتابه ( عمرو بن العا�ص )
بال�صفحة رقم  15فيه الدليل  ،من �أن عمرو بن العا�ص كان يخجل من َن َ�س ُب ُه لأُ ِّم ِه واجرتاء
النا�س عليه مب�سبتها كلما تعمدوا الإ�ساءة �إليه حتى وهو على املنرب .
ومل تكن من قبيل ال�صدفة �أن اغلب من التحق بال ّركب الأموي كانوا ممن لهم �سوابق
بالزنى والبغاء  ,فهذه املهن تورث الكراهية واحلقد لكل من يتح َّلى بالع ّفة والطهارة ،
�إ�ضافة �إىل �أنها ال ُتبقي للحيـاء �سبي ًال  ,وهي تذهب العفـة وتفتح طريق الغـدر والإثم ...
انتهى االقتبا�س من مقال الكاتب �أ�سامة �أنور عكا�شة .
ف�إذا �أ�ضفنا ما فعله �سلفنا ال�صالح بعد وفاة �سيدنا ر�سول الله من تناطح وتنازع على
احلكم  ،لدرجة �إ�سالة الدماء بينهم وع�شرات الألوف من القتلى الذين ي�سمونهم �شهداء
مبعارك اجلمل  ,و�صفني وما كان من ال�صحابة و�أوائل التابعني .
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 - ١قتل اخللفاء الراشدون « عمر  ،وعثمان »  ،وعلى بل متت محاصرة بيت سيدنا عثمان شهر ًا
ً
مقتوال .
قبل أن يقتلوه فى وجود كل الصحابة باملدينة املنورة  ،بل وقيل أن أبا بكر الصديق مات

 - 2وقتل كل �أهل بيت النبي من الذكور  ،واقتياد حفيداته �أ�سرى يف موكب ن�صر
ملعون فكل هذا ال يعرب �إال عن �صدق القر�آن فيما جاء به من قوله تعاىل :
م َّم ٌد �إِ َّال َر ُ�سو ٌل َق ْد َخ َلتْ ِمن َق ْب ِل ِه ال ُّر ُ�س ُل �أَ َف�إِن َّماتَ �أَ ْو ُق ِت َل ان َق َل ْب ُت ْم َع َلى �أَ ْع َقا ِب ُك ْم
﴿ َو َما ُ َ
َو َمن َين َق ِل ْب َع َل َى َع ِق َب ْي ِه َف َلن َي ُ�ض َّر ال ّل َه �شيئ ًا َو َ�س َي ْج ِزي ال ّل ُه َّ
ال�ش ِاك ِرينَ ﴾ ( �آل عمران) 144
 - 3وهجوم جي�ش يزيد بقيادة ( م�سلم بن عقبة املزين �أو املري ) الذي عرف بعدها
با�سم (م�سرف) املدينة املنورة يف واقعة احلرة ( 13حمرم  63للهجرة) فا�ستباحها ثالثة
ايام وقتل فيها من بقي من البدريني  ،وقتل عبد الله بن حنظلة مع ثمانية من بنيه  ،ومن
قري�ش واالن�صار �سبعمائة رجل  ،ومن املوايل ع�شرة �آالف  ،وهتك �أعرا�ض �ألف فتاة  .ثم
�أمر من بقي حي ًا �أن يقر بعبوديته ليزيد بن معاوية  ،فيكون عبد ًا  ،وخو ًال ليزيد  ،لينجوا
بحياته  ،ومن يرف�ض فيقتل  ،فكان يعر�ض عليهم �أن يلعنوا علي بن ابي طالب  ،وان
يترب�أوا منه ومن يرف�ض يقطع ر�أ�سه(. )1
 - 4ورجم الكعبة باملنجنيق  :وقد ذكر اخلرب كل من الطربي وابن االثري يف تواريخهما
يف �أحداث �سنة ( )64للهجرة .
 - 5وعندما �أمر يزيد جي�شه بح�صار الكعبة فهلك م�سلم بن عقبة  ،و�أو�صى بقيادة
اجلي�ش للح�صني بن منري  ،وهو من قاتل االمام احل�سني يف كربالء  ،فحا�صر الكعبة
ورماها باملنجنيق ( باالحجار وكتل النار ) ف�أحرق خ�شب الكعبة و�أ�ستارها .
 - 6و�سرقة احلجر الأ�سود من الكعبة � 18سنة من القرامطة  .وقتل �أغلب حكام بنو �أمية .
 - 7وت�سميم احل�سن بن علي بن �أبي طالب  ،وعمر بن عبد العزيز  -ر�ضي الله عنهما -
وقتلهما  ،وقتل كل اخللفاء الرا�شدين قبلهما عدا �أبو بكر ال�صديق .
 - 8ومت قتل الطربي  ،و�صلب احلالج  ،وحب�س املهري  ،و�سفك دم ابن حبان  ،وحرقت
كتب الغزايل وابن ر�شد والأ�صفهاين .
 - 9ومت تكفري الفــارابي  ،والرازي  ،وابن �سـينا  ،والكن ــدي  ،والغــزايل  ،ومت ذبح
ال�سهرودي .
( )1املرجع :تاريخ الطربي اجلزء الرابع �صفحة  ، 372والبداية والنهاية اجلزء الثامن �صفحة . 241
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 - 10وطبخت �أو�صال ابن املقفع يف قدر  ،ثم �شويت �أمامه لي�أكل منها قبل �أن يلفظ
�أنفا�سه ب�أب�شع �أنواع التعذيب  ،وهو ما ذكره ابن كثري بكتابه البداية والنهاية .
 - 11وتـم ذبح ابن اجلعــد ابـن درهم  ،وعل ــقوا ر�أ�س �أحمد بن ن�صــر وداروا به يف الأزقـة
وخنقوا ل�سان الدين بن اخلطيب و�أحرقوا جثته  .وك ّفروا بن الفار�ض وطاردوه بكل مكان .
 - 12ما قاله البخاري وابن القيم عن اجلعد بن درهم وذبحه حتت املنرب يف عيد
اال�ضحي « فلما ا�شتهر �أمره يف امل�سلمني طلبه خالد بن عبد الله الق�سري  ،وكان �أمريًا علي
العراق حتي ظفر به فخطب النا�س يف يوم اال�ضحي  ،وكان �آخر ما قال يف خطبته « �أيها
النا�س �ضحوا تقبل الله �ضحاياكم فاين م�ضحي باجلعد بن درهم فانه زعم ان الله مل يكلم
مو�سي تكليم ًا  ،ومل يتخذ ابراهيم خلي ًال  ،تعايل الله عما يقوله اجلعد علوً ا كبريًا ثم نزل
فذبحه يف �أ�صل املنرب فكان �ضحيه » .
 - 13و�أحرقت كتب ابن حزم الأندل�سي  . . . .فهذا هو نهج �أكرث �سلفنا ونتاج فكرهم .
 - 14وو�ضع الأحاديث على �سيدنا ر�سول الله ﷺ  ،وبذلك ظهرت �أحاديث مكذوبة
عن ر�سول الله ﷺ نذكر منها � « :إن معاوية �أحلم �أمتي و�أجودها » .
« �صاحب �سري معاوية بن ابي �سفيان » .
وان الر�سول ﷺ قال عن معــاوية  « :اللهم علمــه الكتاب وقه العذاب وادخله اجلنة» .
وانه ﷺ قال � « :إذا ر�أيتم معاوية يخطب على منربي فاقبلوه  ،فانه �أمني هذه الأمة » .
وقالوا � :إن معاوية « خال امل�ؤمنني » لأن الر�سول ﷺ تزوج رملة ( �أم حبيبة ) بنت
ابي �سفيان �أخت معاوية .
وعن قتادة  « :لو �أ�صبحتم يف مثل عمل معاوية لقال �أكرثكم هذا املهدي »(. )1
وروى ابن كثري عن جماهد  « :لو ر�أيتم معاوية لقلتم هذا املهدي » (. )2
وقد ر ُّووا �أن عمر بن عبد العزيز (يف عهده ) قال � « :أن ذرة غبار يف منخر ح�صان
معاوية  ،تعادل �إميان عمر بن عبد العزيز اىل يوم القيامة » .
وغريها كثري من هذه الأحاديث املو�ضوعة والتي تك�شف مدى متادي الفقهاء يف م�سايرة
احلكام يف االفرتاء على الإ�سالم  ،وعلى الر�سول كل هذا ال يب�شر ب�صالح قدر ما يب�شر بطالح .
 - 15ومبنا�سبة ذكر معاوية الذي ذكرته الأحاديث ال�سابقة بكل خري  ،لكنه ثبت عليه
ر�ضي الله عنه ) ال�س َم بالع�سل فقتله م�سمومًا
�أنه قد ّ
د�س �إىل �سيدِ نا ال�صحابي مالك الأ�شرت ( َ
وقال معاوية يف ذلك اليوم مقولته ال�شهرية « �إن لله جنودًا من ع�سل » .
( )1ال�سنة للخالل . 438/1
( )2البداية والنهاية . 137/8
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(ر�ضي الله عنه)  ،و�أم َر ب�إحراق جثته
بعد ذلك قـتـ َل معاوية �سيدَنا حممد بن �أبي بكر
َ
يف جوف حمار .
ر�ضي الله عنه ) �سبط
د�س معاوية ال�س ّم �إىل �سيدنا احل�سن بن علي (
 - 16ثم بعدها َ
َ
فر�ضي الله تعاىل عن الع�سل و�أر�ضاه .
الر�سول و�سيد �شباب �أهل اجلنة فقتله م�سموم ًا ،
َ
(ر�ضي الله عنه) زمام احلكم
 - 17ومن بعدما ت�سلـّم �سيدُنا معاوية بن �أبي �سفيان
َ
د�س �إىل
و�أ�صبح خليفة امل�سلمني  ،وخال امل�ؤمنني  ،وعم املتقني  ،وكاتب الوحي ّ . . .
ر�ضي الله عنه ) ال�س َم بالع�سل فقتله م�سموم ًا وقال �سيدُنا
�سيدِ نا ال�صحابي مالك الأ�شرت ( َ
ر�ضي الله عنه ) يف ذلك اليوم مقولته ال�شهرية « �إن لله جنود ًا من ع�سل » .
معاوية (
َ
 - 18ومن املعروف �أن الإمام ال�شافعي رحمه الله مات من نزيف البوا�سري كما ذكر
الإمام ابن �أبى حامت والبيهقى يف ترجمته .
لكن املذكور فى حتفة املحتاج والبجريمى على اخلطيب �أن ال�شافعي مات من �أثر ال�ضرب
(�ضرب املالكية له بالقباقيب بامل�سجد) �أم �أن الأمران �إجتمعا عليه ..؟؟!! ..و�إليكم ن�ص التحفة :
�ض ِبهَا �أَ َّيامًا ُ ،ث َّم َماتَ َقا َل ا ْب ُن َعبْدِ ْ َ
(و َ�س َب ُب َم ْو ِت ِه �أَ َّن ُه �أَ َ�صا َب ْت ُه َ�ض ْر َب ٌة َ�شدِ ي َد ٌة َف َم ِر َ
ال َك ِم
َ
ال�شا ِف ِع ِّي ِب ْالَ ْو ِت َف َكانَ يقول ال َّل ُه َّم �أَ ِمتْ َّ
َ�س ِم ْعت �أَ ْ�شه ََب َي ْدعُو َع َلى َّ
ال�شا ِف ِع َّي َو�إِ َّل َذهَ َب ِع ْل ُم
َما ِل ٍك َف َذ َك ْرت َذ ِل َك ِل َّ
ل�شا ِف ِع ِّي فقال َ َ :
ا�س �أَنْ �أَ ُموتَ َو ِ�إنْ َ�أمُتْ َف ِت ْل َك َ�س ِبي ٌل َل ْ�ست ِفيهَا
ت َّنى �أُ َن ٌ
ِب�أَ ْو َحدِ َف ُق ْل ِل َّلذِ ي َي ْب ِغي ِخ َل َف ا َّلذِ ي َم َ�ضى َت َه َّي�أْ ِ ألُ ْخ َرى ِم ْث ِلهَا َو َك�أَنْ َق ْد ُتو ِّ َ
ُف َب ْع َد َّ
ال�شا ِف ِع ِّي
ِب َث َما ِن َي َة ع ََ�ش َر َي ْومًا َف َكانَ َذ ِل َك َك َرا َم ًة ِل ِْ إل َم ِام َ�ش ْي ِخ َنا َ ،زا َد الْب َُج ْ ِي ِم ُّي ِقي َل َّ
ال�ض ِار ُب َل ُه �أَ ْ�شه َُب
ال�شا ِف ِع ِّي َف�أَ ْف َح َم ُه َّ
اظ َر َم َع َّ
ني َت َن َ
ِح َ
ب ْف َت ٍاح ِف َج ْب َه ِت ِه ،
ال�شا ِف ِع ُّي َف َ�ض َر َب ُه ِقي َل ِب َك ْلي ٍ
ُون َو ِقي َل ِ ِ
َو ْالَ ْ�شهُو ُر �أَنَّ َّ
ال�ض ِار َب َل ُه َف َت َي ِان ْالَ ْغ ِر ِب ُّي) .
وطبعًا ال يخفى عليكم تعذيب و�سجن الأئمة �أبو حنيفة ومالك وابن حنبل ر�ضي الله
عنهم �أجمعني .
 - 19وتعلمون طبع ًا بقتل عشرات األلوف من الصحابة والتابعني فى معارك اجلمل وصفني .

بل ال �أكون مبالغ ًا �إن ذكرت ب�أين وجدت يف جيلي �صالح ًا مل �أجده يف الأجيال التي
ي�سمونها بال�سلف ال�صالح  ،وهم رجال القرون الثالثة الأوىل  ،ووجدت علم ًا مل �أجده
يف ال�سلف  ،ووجدت �إدراك ًا مل �أجده يف ال�سلف  ،لكن الفقهاء يروجون ل�صالح ال�سلف
ويطعنون باخللف .
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عن �أ�سماء اهلل ا ُ
حل�سنى
ال�صحاح عن �أ�سماء الله احل�سنى ،
ولأ�ضربن لذلك املثل باحلديث الذي روي بكتب ِّ
ففي �سنن ابن ماجة باحلديث رقم  - 3860حدثنا �أبو بكر بن �أبي �شيبة  ،حدثنا عبدة بن
�سليمان عن حممد بن عمرو  ،عن �أبي �سلــمة  ،عن �أبي هريرة ؛ قال  :قــال ر�سول الله
ﷺ � ( :إن لله ت�سعة وت�سعني ا�سمًا  .مائة �إال واحدًا  .من �أح�صاها دخل اجلنة ) .
ال�صياغة يف احلديث الذي يليه وهو برقم  3861ولكن مع ذكر وتدوين
بينما جند ذات ِّ
الأ�سماء الت�سعة والت�سعني تف�صيال ً ،وما تلك الزيادة �إال من قول الراوي والتي مل يُحدِّث
بها النبي ﷺ لكنها طقو�س الرواة وتتبعها طقو�س الدُّعاة  ،وينجرف فيها باقي �أهل
الإ�سالم بال �ضابط  ،ال ل�شيء �إال لأنهم تعودوا التلقني مع عدم التفكري  ،وال يعلم ه�ؤالء
ق�صروا وقدَّ�سوا ما ال يجب تقدي�سه �أن تلك الزيادة من �صنع (الوليد بن
الب�سطاء الذين ّ
م�سلم وغريه)  ،وهو ما يعلمه جيدًا علماء احلديث .
وهكذا وبا�ستمرار التعتيم تق َّرب النا�س بهذه الأ�سماء لله  ،رغم عدم قول ر�سول الله
ﷺ بها  ،ف�صاروا يرددونها  ،وطبعوها يف كتبهم  ،وتنادوا بها مع ربهم  ،وجعلوها
مع َّلقات داخل �إطارات مزرك�شة و ُمذهَّ بةعلى حوائط بيوتهم وم�ساجدهم  ،وجعلوها
�أنا�شيد للربكة يف �أفراحهم .
فــل�ست �أدري كي ــف ا�ستــ�ساغوا �أن يكون من الأ�سماء احل�سنى لله عزوجل ا�سم
َّ
(ال�ضار)  ،وكيف يناجون به ربهم ..؟؟!! ..وهل �إذا ما كان ذلك من الأ�سماء احل�سنى فما
بالك بغري احل�سنى � ،إنهم �سينربون بالدفاع  ،ويقولون �إنه ال ُ
ي�ض ُّر �إ ّال لينفع  ،ول�ست
�أدري �أال يكفي ا�سم الله ( العدل ) لتلك احلجج الواهية ..؟؟!!..
�أَ َويقع االختالف يف الب�سملة و�أ�سماء الله احل�سنى �ضمن الفروع التي يقولون عليها ،
�أم هي �أم الأ�صول التي يجب �أن نتحد عليها ..؟؟!! ..لذلك كان من املتعني التدخل حل�سم
نقاط كثرية يف ُم ْك َنة رجالنا لكنهم �آثروا ّ
وعظموا القدمي والقدماء مهما كان خالفهم
طاحن ًا مري ًرا .
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بني تاريخنا واملر�شوق ب�أدمغتنا
�إليك قب�سة موجزة جدا عما توارثناه عن تاريخ عمر بن اخلطاب وبني ما هو مدون
بكتبنا عنه  ،ودهونا نقوم مت�أخرين بتقييم عقلي و�إدراكي لذلك التاريخ  ،لكننا مت�أخرين
يف ذلك التقييم بزمن قدره �أكرث من �أربعمائة و�ألف �سنة خلت.
لقد ات�سعت الفتوحات العربية يف عهد عمر بني �أعوام (  23 : 14هـ ) لتمتد فيما بني
ا�صفهان يف �شرق ايران ايل طرابل�س ليبيا .
ففي �سنة  14كانت فتوحات دم�شق وحم�ص وبعلبك ومو�ضع الب�صرة وهي االبلة .
ويف �سنة  15متت فتوحات الأردن وانت�صر العرب علي الروم يف الريموك  ،وعلي
الفر�س يف القاد�سية .
ويف �سنة  16متت فتوحات الأهواز واملدائن واالنت�صار يف جلوالء وهزمية
االمرباطور الفار�سي يزدجر وهروبه  ،ثم فتوحات تكريت �شمال العراق  ،ثم ت�سلم عمر
بن العا�ص بيت املقد�س  ،ومتت فتوحات قن�سرين وحلب و�أنطاكية ومن�سج و�سروج
وقريق�ساء .
ويف �سنة  18متت فتوحات جندبا�سبور وجلوان والرهاد و�سمي�ساء وحران ون�صيبني
واملو�صل واجلزيرة فيما بني العراق و�سوريا .
ويف �سنة  19فتوحات قي�سارية .
ويف �سنة  20فتحوا م�صر غربا  ،وت�سرت يف ايران .
ويف �سنة  21فتح اال�سكندرية  ،ثم يف نهاوند يف ايران  ،وفتح برقة يف ليبيا .
ويف �سنة  22فتح اذريبجان والدنيور وما�سبذان وهمذان والري وع�سكر وقوم�س
يف اوا�سط ا�سيا  ،وفتح طرابل�س الغرب يف ليبيا .
ويف ال�سُ َّنة التي ُق ِت َل فيها عُمر كان فتح كرمان و�سج�ستان ومكران وا�صفهان �سنة 23هـ .
وخالل هذه ال�سنوات الع�شر �سالت دماء مئات الألوف من الأبرياء يف كل تلك املناطق
ظلما وعدوانا على الب�شرية حتت م�سمى ن�شر الإ�سالم واجلهاد .
وت�شتت مئات االلوف من العائالت والأُ َ�سر فيما بني �أوا�سط �آ�سيا ايل ليبيا  ،ونهب
العرب كنوز املنطقة بعد املعارك وق�سموا بينهم الذرية والن�ساء .
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فيا ترى هل ظلم عمر بن اخلطاب الإ�سالم والقرءان �أم كان داعما له ..؟؟!!..
وما ر�أيكم يف جتار ح�ضرموت الذين �أدخلوا الإ�سالم �إىل �أكرب دولة �صارت �إ�سالمية
وهي �إندني�سيا..؟؟!!..
ودخل الإ�سالم �إىل الهند وجنوب �شرق �آ�سيا بدون نقطة دم واحدة  ،و�صارت الكثافة
امل�سلمة الأعظم هي بقارة �آ�سيا وبالذات يف �شرق وجنوب �آ�سيا  ....ف�أيهما �أعظم �ش�أنا
عند الله...عمر بن اخلطاب بفتوحاته وقتاله � ...أم جتار ح�ضرموت بتجارتهم ودعوتهم
باحلكمة واملوعظة احل�سنة ..؟؟!! ..كما ذكر الله بكتابه ..؟؟!!..
فهل كان �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب يجهل ان الفتوحات احلربية التي متت يف
عهده (ع�شر �سنوات) وب�أوامره كانت خمالفة للقرءان ..؟؟!!..
هل تراه كان حمتاجا ليعرف ب�أن �سبي الن�ساء حرام ..؟؟!!..
و�أن قــتل الــنا�س �أو ي�سلمــوا ح ــرام ..؟؟!! ..والتو�سع والتوغل يف �أرا�ضي الغري
حرام ..؟؟!! ..وا�ســرتقاق الأطــفال والكــبار حرام ..؟؟!! ..ونه ــب الدور والق ــ�صور
ح ــرام ..؟؟!! ..و�أن فر�ض دين الإ�سالم بقوة ال�سالح حرام....و�أن تخيري النا�س بني
اجلباية باجلزية �أو القتل حرام؟.
كيف ا�ست�ساغ عمر بن اخلطاب  -غفر الله له � -أن يكون من بني �أر�صدة بيت مال
امل�سلمني ن�ساء و�أطفال وم�شغوالت ذهبية و�أموال ل�شعوب غري �إ�سالمية م�ساملة ..؟؟!!..
حيث كان بيت املال يح�صل على ُخ ْم�س الغنائم احلربية .
فماذا كان يعرف عمر بن اخلطاب عن احلالل واحلرام �إن مل يكن يعرف كل هذا؟.
وكيف بعهده �صار طالق الرجل لزوجته مبجل�س واحد ثالثا فيكون طالقها منه بائنا
بينونة كربى وال حتل له�....أمل يكن يعرف الفرق بني (الطالق مرتان )....الواردة بكتاب
الله و (الطالق اثنتان ...)....لقد كان لزاما عليه ان يعرف ب�أن املرتان تعني مرة بعد مرة
ولي�ست ثالث مقوالت مبجل�س واحد.
وكيف ا�ست�ساغ ان ي�ضع �شروط العهدة العمرية والتي اجتاح بها احلقوق الدينية
لغري امل�سلمني ف�صاروا ال ي�ستطيعون �إظهار �شعائرهم الدينية ..
وكيف �سمح ب�إدخال عابد للنار ( �أبو ل�ؤل�ؤة املجو�سي ) داخل املدينة املنورة رغم
�سابق نهى ر�سول الله �أال يدخل املدينة املنورة م�شرك  .....فكانت النتيجة �أن قتل �أبو
ل�ؤل�ؤة عمر بن اخلطاب .....
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�إنكم فقط ترددون مقولة (حكمت فعدلت ف�أمنت فنمت يا عمر)  ....فما بالكم وقد
مات مقتوال وهو م�ستيقظ  ..وخمالفا لأمر ر�سول الله ب�أال يدخل املدينة املنورة كافر وال
م�شرك..فهل هذا لنه حكم فعدل بني بغلة العراق وبغلة عرب املدينة املنورة ..؟؟!!..
 واخرج الإمام م�سلم عن ابي ن�ضره قال :كنت عند جابر بن عبد الله ف�أتاه �آت فقال (ابن عبا�س وابن الزبري اختلفا يف املتعتني ) فقال جابر فعلناهما مع ر�سول الله ﷺ ثم
نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) ( .امل�صدر �صحيح م�سلم ج 2باب نكاح املتعه ) .
 يف ما ذكره الفخر الرازي قول عمر (متعتان كانتا علي عهد ر�سول الله حالال و�أنا�أحرمهما و�أعاقب عليهما متعة احلج ومتعة الن�ساء) .
امل�صدر ( :تف�سري الفخر الرازي الكبري ج � 10ص  50الطبعه الثالثه).
فمن الذي يحلل ويحرم�...أهو الله جل يف عاله �أم عمر بن اخلطاب يف �صحيح م�سلم
وتف�سري الفخر الرازي ..؟؟!!..
ولست هنا ألحلل نكاح املتعة لكنى أتساءل عن حق عمر بن اخلطاب فى التحرمي والتحليل .

�أعلم متاما ب�أين اقوم بتحطيم �أ�صنامكم بتلك الأ�سئلة..لكني حمتاج �أن اعرف �إجاباتكم
و�صور دفاعكم عن �أ�صنامكم  ....فهل �أ�سئلتي حرام ..؟؟!!�..أم تراين �أكون كافرا بنظركم
لأين م�س�ست مقد�سات ت�صنعونها وزخرف من القول تتبعونه.
لقد �صنعت منا طرق ومناهج الدعوة الإ�سالمية القدمية م�سوخا �شيطانية غري
متما�سكة القوام ...
 فنحن نعلم ن�ؤمن بعنا�صر عدل عمر بن اخلطاب �أكرث مما نعلم ون�ؤمن عن عدلر�سول الله .
 ونعلم عن �أن القرءان نزل متوافقا مع مراد عمر بن اخلطاب  ...وال نعلم �إال �أنالقرءان كان يعاتب ر�سول الله و�أن النبي كان ين�سى القرءان .
 ونعلم �أن ال�شيطان كان يفر من عمر بن اخلطاب  ....وال يفر من ر�سول الله. ونعلم عن خ�شية عمر بن اخلطاب من الله بل ونحفظ متاما خوفه من �أن تتعرث بغلةبالعراق �أكرث مما نعلم عن خوف ووجل ر�سول الله من الله .
 ونعلم عن زهد عمر بن اخلطاب و�أنه كان يرتق ثوبه  ....وال نعلم �شيئا عن زهدر�سول الله .
 ونعلم عن قلق وورع عمر بن اخلطاب على الرعية و�أنه كان ي�سري ليال ليتفقد�أحوالهم  ....وال نعلم عن قلق وورع ر�سول الله على رعيته �شيئا.
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 ونعلم عن مهابة امل�شركني لعمر بن اخلطاب وبخا�صة يوم �أ�شهر �إ�سالمه  .....والنعلم لر�سول الله مهابة لدى امل�شركني .
 ونعلم عن قوة عمر بن اخلطاب يف احلق ق�ص�صا كثرية  ....وال نعلم لر�سول اللهرواية واحدة عن قوته يف احلق .
وهذا وغريه �أكرث  ....فعلت بنا الدعوة الإ�سالمية املنحرفة ذات ِّ
ال�شق املائل والتي �آمنت
بكل فخر بفتوحات عمر بن اخلطاب �أكرث مما �آمنت بلني ورحمة ر�سول الله حتى مع الكافرين .
لذلك اعذروين حينما �أذكر لكم ب�أن مناهج الدعوة الإ�سالمية �صنعت من عمر بن
اخلطاب �صنما  ....و�صنعت منا م�سوخا �شيطانية ال قوام لها .
فغالبيتنا نريد ون�أمل �أن يكون حكامنا مثل عمر بن اخلطاب  ...بينما مل ي�أمل �أحدنا
�أن يكون حكامنا يف مثل لني ورحمة ر�سول الله كما و�صفه القرءان ..؟؟!!..
ال �أحد يريد �أن ي�سمع قدحا يف تاريخ عمر لأننا نحتفظ به �صنما برءو�سنا كما �أفهمونا
لكن نتحمل �أن ن�سمع قدحا يف تاريخ ر�سول الله  .....بل ونقلب معاركه الدفاعية لنجعلها
غزوات بينما نبينا مل يغزو �أحدا لكن امل�شركني كانوا هم الغزاة دوما.
فهكذا قمنا بجحد دالالت �آيات كتاب الله ل�صالح تاريخ عمر بن اخلطاب الذي مت ر�شقه
ب�أدمغتنا على �أنه تاريخ احلميد املجيد...و�أعود للت�أكيد �أين ل�ست �شيعيا وال �سنيا وال
مذهبية يل  ...ف�أنا م�سلم م�ؤمن بكتاب الله وما وافقه من ال�سنة النبوية  ...لكني فقط
�أريد منك ت�شغيل ما تتمتع به من ح�سن �إدراك وتقييم للأمور...وال تكن متلقيا �سلبيا...
لكن كن �إيجابيا يف التلقي . . .
وال تصنعوا من الصحابة واألئمة اصنام ًا بل تدبروا أمر بينكم .

فهل و�صلك �صراخ الأمهات على �أبنائهن و�أزواجهن بفتوحات عمر بن اخلطاب ....
�أم �أنك تقر�أ الفتوحات بارتياح وفخر وال تبايل لدماء الب�شر الذين �أردتهم �سيوف عمر بن
اخلطاب قتلى  ...و�أين �أنت من �آلآم اجلرحى ب�سيوف عمر بن اخلطاب �أم �أنك ال تبايل
ب�أنني اجلرحى ....لكن عموما �أجب عن �أ�سئلتي .
فهيا تعالوا ن�سمع دفاع �أبو ل�ؤل�ؤة املجو�سي عن نف�سه
و�إليك �صورة موثقة تاريخيا لعدل عمر بن اخلطاب ...............
ال�س َّنة ن�أخذ مثاال علي احدي املعارك التافهة
من كتب امل�ؤرخني املعتمدة لدينا نحن �أهل ُ
والتي �سجلها الطربي يف اربع �صفحات وقام بتلخي�صها ابن كثري يف ثالثة ا�سطر  ،حتت
عنوان ( خرب �سلمة بن قي�س اال�شجعي واالكراد) ....حيث ذكر ما يلي :
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(بعثه عمر علي �سرية وو�صاه بو�صايا كثرية  ،ف�ساروا فلقوا جمعاً من امل�شركني
فدعوهم �إيل �إحدى ثالث خالل  ،ف�أبوا ان يقبلوا واحدة منها  ،فقاتلوهم  ،فقتلوا مقاتليهم
و�سبوا ذراريهم وغنموا �أموالهم  ،ثم بعث �سلمة ر�سوالً �إيل عمر بالفتح والغنائم ) .
املرجع  ( :تاريخ ابن كثري � ، 133 /7أما التفا�صيل فتجدها يف تاريخ الطربي /4
. ) 190 : 186
ويقول ابن كثري ( و�ساق القعقاع �إيل حلوان فت�سلمها ودخلها امل�سلمون  ،فغنموا
و�سبوا و�أقاموا بها  ،و�ضربوا اجلزية علي من حولها بعد ما دعوا �إيل الإ�سالم ف�أبوا �إال
اجلزية� ( .....أي ت�سلموها بدون حرب  ،ولكن علي �أن تدفع اجلزية  ،ومع ذلك فقد �سلبوا
و�سبوا واخذوا اجلزية ..؟؟!! . )..املرجع ( :تاريخ ابن كثري . ) 71 /7
ويف تاريخ الطربي مئات ال�صفحات عن القتل وال�سلب وال�سبي  ،ويذكر الطربي
عن غنائم العرب بعد فتح املدائن ما يفوق اخليال من الذهب واجلواهر وكنوز ك�سري
وعر�شه  ،حتى كانوا يجدون بع�ض البيوت مليئة بالذهب واجلواهر  ،وجمعوا
اطنانا من عطر الكافور وح�سبوه ملحا فخلطوه بالطعام ف�أ�صبح �شديد املرارة .
املرجع  ( :تاريخ الطربي  ، 20: 19/3تاريخ ابن كثري .) 67 : 66 /7
ونعود ايل ابن �سعد وهو يقول عن عمر ( و�ضع اخلراج علي االرا�ضني  ،واجلزية
علي جماجم اهل الذمة فيما فتح من البلدان  ،وو�ضع علي الغني ثمانية واربعني درهما
وعلي الو�سط اربعة وع�شرين درهما  ،وعلي الفقري اثني ع�شر درهما  ،وقال  :ال يعوز �أي
ال يرهق رجل منهم �أي الفقراء درهم يف ال�شهر  .املرجع  :الطبقات الكربى البن �سعد
. ) 202 /3
فلهذا قتل �أبو ل�ؤل�ؤة املجو�سي عمر بن اخلطاب ومل يكن يحل له قتله  ....فما ر�أيكم
بعدل عمر بن اخلطاب وورعه وحترمياته من خالل مراجعنا نحن �أهل ال�سنة وكتبنا ....
فهل �أيقنت ب�أنك مغرر بك عن �أن تفهم ما هو مدون ب�صفحات التاريخ ..؟؟!!..
وهل يا ترى �أيقنت ب�أنك م�ؤمن بالتاريخ املزور �أكرث من �إميانك ب�آيات القرءان ..؟؟!!..
وهل ايقنت ب�أنك تعي�ش الوهم و�سط �أ�صنام وهمية من �صنع ال�سادة الفقهاء ..؟؟!!..
�أال ترى ذلك كله من �إ�ضالل الأمة بفقه الأئمة ..؟؟!!..
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حـيـنـمــا كــنت مـتـخـلـفــاً
حينما كنت متخلفا كنت �أ�صدق كل ما يقوله ال�شيخ ظنا مني �أنه ال ينطق �إال ب�شريعة
الله  ،لكن حينما توقفت �أمام كتاب الله الذي ي�أمرين بالتدبر والتعقل  ،وجدت كثرياً مما
مت د�سه يف عقلي �إمنا هو خارج منظومة العقل  ،بل وجدت ال�شريعة التي يقدمونها يل
�إمنا هي يف غالبها خراب للعقول التي �أكرمها الله وم ّيز بها الب�شر عن باقي اخلالئق .
بل وجدتهم يقدمون يل الإ�شراك با�سم التوحيد  ،وي�سندون كل ما هم فيه من جنوح
للحديث النبوي الذي ي�ضاهئون به القرءان  ،والذي �أحرتمه طاملا كان موافقا لكتاب الله
بل �أ�صدقكم القول لقد جعلوين �إن�سانا مروو�شا وخرافيا با�سم الدين .
فمن بني ما مت د�سه على عقلي حتت عنوان « قال ر�سول الله ﷺ »  ،وكنت �أ�صدقه حتى
�أ�صبحت م�سلما موهوما ومروو�شا ما يلي :
علي التعوذ منها حتى ال
� .1أن بدورة مياة بيتنا ذكور ال�شياطني و�إناثها ويجب َّ
ت�ؤذيني وبخا�صة �أين �أكون عريانا بدورة املياة .
� .2أن للو�ضوء �شيطان ا�سمه ولهان يجب التعوذ منه لأنه ين�سيني ما غ�سلته يف
الو�ضوء  ،وين�سيني �إن كنت متو�ضئا �أم ال .
علي
 .3و�أن لل�صالة �شيطان ا�سمه خنزب ين�سيني عدد الركعات التي �صليتها  ،لذلك َّ
باال�ستعاذة منه حني ال�صالة .
ول�ست �أعرت�ض على التعوذ من ال�شيطان حني قراءة القرءان لكن ما ي�شغلني كيف
مت معرفة �أ�سماء ال�شياطني  ،هل كان النبي يت�صل بال�شياطني  ،وهم يقولون له �أ�سماءهم
وتخ�ص�صاتهم ..؟؟!!..
 .4و�أن ال�شيطان ي�أكل معي �إن مل �أقم بت�سمية الله « ب�سم الله الرحمن الرحيم » قبل
الأكل  ،ف�إذا ن�سيت  ،ثم تذكرت  ،ثم قمت بالت�سمية فقلت  « :ب�سم الله الرحم الرحيم » ف�إن
ال�شيطان يتقي�أ ما �أكله معي من طعامي .
 .5و�أن ال�شيطان يدخل يف جويف �إذا ما تثاءبت دون �أن �أ�ضع يدي على فمي  ،و�أنه
يخرج من جويف وله �صليل وذلك حني �أقول « ها  ..ها  ..ها » يف نهاية التثا�ؤب  ،ويخرج
علي .
ال�شيطان من داخلي وهو ي�ضحك َّ
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 .6و�أنك �إذا ما ذكرت ا�سم الله حني تغلق بابك ف�إن ال�شيطان ال ي�ستطيع فتحه  ،فيعني
هذا �أنه ميكن لل�شيطان فتح الباب الذي مل يذكر ا�سم الله عليه حني يغلق .
 .7والبد من و�ضع غطاء على الإناء حتى ال تزوره ال�شياطني .
 .8و�أن الف�أرة الفوي�سقة ميكن �أن ت�شعل على �أهل البيت بيتهم فيحرتق .
 .9وال ت�سب الديك ( ذكر الدواجن ) لأنه يحثك على ال�صالة حني ي�صيح .
 .10وال ت�سبوا الريح لأنها ت�أتي بالعذاب وقد ت�أتي بالرحمة  ،ف�سبك لها قد ي�أتي يف
رياح الرحمة  ،بل �إذا ما قامت الريح فا�س�أل الله من ف�ضله .
 .11ولك �أن تقتل خم�س ( العقرب  ،والف�أرة  ،والغراب  ،واحلد�أة  ،والكلب العقور ) .
 .12وزعموا ب�أن النبي �أو�صى بقتل كل كلب �أ�سود اللون لأن الكلب الأ�سود �شيطان .
 .13و�أنه قال بقتل كل الكالب �إال كلب �صيد �أو كلب حلرا�سة املا�شية  .وكل ذلك لأن
الكالب لها �صلة بال�شياطني .
 .14و�أين �إن مل �أقل بدعاء اجلماع حني �أط�أ زوجتي « اللهم جنبنا ال�شيطان وجنب
ال�شيطان ما رزقتنا » ف�إن املولود يكون مم�سو�سا من ال�شيطان .
 .15و�أن كل مولود يبكي حني الوالدة لأن ال�شيطان ينخ�سه مبجرد �أن يخرج �إىل
الدنيا .
 .16و�إذا جامعت زوجتي دون وجود غطاء علينا ف�إن ال�شيطان له �أفاعيل يف هذه احلالة .
 .17و�أن املالئكة ال تدخل بيت به كلب �أو �صورة .
 .18و�أن ال�شياطني تدخل داخل التماثيل وال�صور املوجودة بالبيت وتطل علينا منها.
 .19و�أنه البد علينا �أن نتعوذ بالله من ال�شيطان حال نهيق احلمار وعواء الكلب لأنه
يري �شيطانا فينهق هذا �أو يعوي ذاك .
 .20وما يعوي الكلب حني يعوي �إال لأنه ر�أى ال�شيطان يف الطريق .
 .21و�أن التثا�ؤب من ال�شيطان والعطا�س من الرحمن .
ال�س َّنة �أن حتب العطا�س وتكره التثا�ؤب لأن الله يحب هذا ويكره ذاك .
 .22ومن ُ
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 .23والبد �أن تغ�سل يدك ثالث مرات �صباحا حني ت�ستيقظ فلرمبا باتت يدك يف
م�ؤخرتك « عند فتحة الإ�ست » بينما �أنت ال تدري .
 .24و�أن لله خملوقات يبثها يف الأر�ض �إذا ما هد�أت حركة احلياة ليالً  ،لذلك فالبد �أن
نلملم �أوالدنا من الطرقات حتى ال ت�ؤذيهم تلك املخلوقات .
 .25و�أن املوتى ي�سمعوننا ويردون علينا ال�سالم .
 .26و�أن املوتى يتزاورون يف �أكفانهم .
 .27ويعلمون وي�ستب�شرون مبن ميوت وي�صلهم وي�س�ألون عن من مل ي�صلوا �إليهم
فحني يعلمون مبوتهم مع عدم و�صولهم فيفهمون ب�أنه ُذهب بهم جلهنم .
 .28و�أال جتل�س على القرب حتى ال ي�ؤذيك �صاحبه .
 .29و�أن امليت ب�أول دخوله للقرب ي�أتن�س بامل�شيعني وهو ميت .
 .30و�أن روح امليت الكافر والفا�سق حتوم فوق اجلثة ت�صرخ حني يقوم امل�شيعني
بت�شييعها وتقول لهم  « :يا ويلها �أين تذهبون بها يا ويلها ياويلها » .
 .31و�أن روح الرجل ال�صالح حتوم فوق اجلثة حال ت�شييعها وتقول � « :أ�سرعوا بي
�أ�سرعوا بي فوالله لو علمتم ما �أمامي لأ�سرعتم » .
 .32و�أن ال�شيطان تكلم مع �أبو هريرة ومع غريه من ال�صحابة .
 .33و�أن ال�صراط امل�ستقيم ج�سر على جهنم وهو �أح ُّد من ال�شعرة و�سنعرب عليه
كالبهلوانات حتى ال ن�سقط يف النار  ،مع �أن الله قال :
﴿ ِ�إنَّ ا َّلذِ ينَ َ�س َب َقتْ َلهُم ِّم َّنا ْ ُ
ال ْ�س َنى �أُ ْو َل ِئ َك َع ْنهَا ُم ْب َع ُدونَ ﴾

( الأنبياء) 101

 .34و�أننا �سنتعذب على كل �سيئة فعلناها رغم �أن الله قال :
﴿ �ِ ..إنَّ ْ َ
ات ُي ْذهِ ْ َ
ات َذ ِل َك ِذ ْك َرى ِلل َّذ ِاك ِرينَ ﴾
ال�سـ ِّي َئ ِ
ال َ�س َن ِ
ب َّ

( هود) 114

وقال �ِ ﴿ :إن َ ْ
ت َت ِنبُو ْا َك َب�آ ِئ َر َما ُت ْن َهو َْن َع ْن ُه ُن َك ِّف ْر عَن ُك ْم َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم َو ُند ِْخ ْل ُكم ُّمد َْخ ًال َك ِرمي ًا ﴾
( الن�ساء) 31

وقال ر�سول الله ﷺ  « :واتبع ال�سيئة احل�سنة متحها » .
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 .35و�أن حواء هي التي �أغوت �آدم بالأكل من ال�شجرة  ،مع �أن الله قال :
َ�صى �آ َد ُم َر َّب ُه َف َغ َوى ﴾
﴿ َ ...وع َ

( طه)121

 .36و�أن املر�أة والكلب واحلمار يقطعون عليك �صالتك فال تدعهم ميرون من �أمامك
وميكنك مقاتلتهم �إن �أ�ص ُّروا على املرور �أمامك و�أنت ت�صلي .
 .37و�أين البد و�أن �أتعوذ من عذاب القرب بكل �صالة  .رغم �أين �أعتقد ب�أين لن �أعذب
�أبد ًا ال بالقرب وال بغريه ....على الأقل لأن احل�سنات يذهنب ال�سيئات  ،وطبع ًا فلأين �أنا
�أ�صلي فهذه ح�سنة كبرية  ،هذا ف�ضالً عن �أنه ال عذاب بالقرب  ،وهذا مو�ضوع �آخر لكن
الظالِ ُونَ ِ�إ َّ َ
ب ال ّل َه َغا ِف ًال َع َّما َي ْع َم ُل َّ
يكفيك فيه قول الله تعاىل َ ﴿ :و َال َ ْ
ت َ�س َ َّ
نا ُي�ؤَ ِّخ ُر ُه ْم
( �إبراهيم)42
�ص ِف ِيه الأَ ْب َ�صا ُر ﴾
ِل َي ْو ٍم َت ْ�ش َخ ُ
 .38وجعلوين �أ�شهد زوراً ب�صحة البخاري و�أنه �أ�صح كتاب بعد كتاب الله  ،بينما
قر�أت بالبخاري بعد ذلك ب�أن :
 ر�سولنا حاول االنتحار مرا ًرا !!..؟؟ ..وبالطبع مل �أ�صدق . − −وقال ب�أن القرود تقوم بتنفيذ حد الرجم املوهوم على �أي قردة تزين !!..؟؟..
وبالطبع مل �أ�صدق .
 وقال ب�أن الله طوله �ستون ذراعاً و�أن له قدم ..؟؟!! ..وبالطبع مل �أ�صدق . وقال ب�أن ابن م�سعود كان ينكر املعوذتني ..؟؟!! ..وبالطبع مل �أ�صدق . و�أن البقرة تكلمت مع الأعرابي بالعربية الف�صحى ..؟؟!! ..وبالطبع مل �أ�صدق . وهل تعلم ب�أن البخاري ي�شجع قتل املرتد ..؟؟!!..− −و�أن ال�شم�س حني تغرب تذهب لت�سجد حتت عر�ش الرحمن ثم تعود �إلينا يف
ال�صباح .
	-و�أن النبي يذهب �إىل الله يف داره ليت�شفع لنا عنده  ...لكني تعجبت �أن يكون لله
دار ًا ي�سكنها .
	 -و�أن الله يك�شف للم�ؤمنني عن �ساقه فيعرف امل�ؤمنون الله مبجرد �أن يك�شف لهم
عن �ساقه .
	-و�أن النار ال تكتف يوم القيامة �إال �إن و�ضع الرب قدمه فيها .
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�أعلم متام العلم ب�أنك ما كنت تعلم ب�أن كل هذا وغريه بالبخاري فلماذا ت�شهد زوراً
ب�صحته ..؟؟!! ..انقذ نف�سك مثلي وقم بت�شغيل دماغك فلقد عرفوا الله بالعقل وال يريدون
منا �أن نفهم الفقه بالعقل .
وحينما ذكرت بع�ضاً من ذلك ب�أحد احللقات التليفزيونية �ضجت املذيعة وك�أمنا لدغها
ثعبان  ،وما ذلك �إال لأنها وغريها قد وقعوا �أ�سرى الفهم املوروث مل�ستويات �إدراكية
متوا�ضعة مت و�ضعها فوق كل العقول بال �سند  ،ومت ت�شكيل وعي النا�س بتلك اخلرافات
عرب القرون و�صارت من �صلب الدين....لذلك �أذكر ب�أننا منار�س دينا �أر�ضياً مت تطعيمه
بالقرءان على �سبيل الزينة لأن الأمة قد هجرت القرءان فعلياً و�إن قاموا بتالوته وحفظه.
 - ٣٩مخالفة األئمة األربعة للعقل والعلـم  :وأقـول هـل إن كــان أحد األئمة األربعة حي ًا
بيننا أسيكون إمام ًا ..؟؟!!..

	-هل �سنقبل منه فقهه بجواز �إر�ضاع املر�أة للرجل الكبري ذو اللحية ..؟؟!!...
	-وهل �ستقبل منه م�ضاجعة الوداع  ،يعني �أن ي�ضاجع الزوج زوجته املتوفاة
للوداع ..؟؟!!..
	-وهل �سنقبل منه �إمكانية ا�ستمرار حمل الزوجة للجنني ملدة �أربع �سنوات ثم
ت�سمي املولود ب�إ�سمي حتى لو مل �أجامعها بكل هذه الفرتة كما قال بذلك ف�ضيلة
مفتي اجلمهورية العاقل ال�شيخ علي جمعة بقناة املحور على الهواء .
	-وهل �سنقبل منه فقهه بالعفو عن �إقامه حد الزنا على من ا�ست�أجر امر�أة للزنى
كما قال بذلك �أبو حنيفة ..؟؟!! (..املب�سوط  -ال�سرخ�سي  /ج � / 9ص  / 58ط
دار املعرفة 1406هـ ) وقال �أبو حممد ( ذهب �إىل هذا �أبو حنيفة ومل ير الزنى
�إال ما كان عن مطارفة  ،و�أما ما كان عن عطاء �أو ا�ستئجار فلي�س زنى وال حد
فيه) ( .........املجموع  -حميى الدين النووي  /ج � / 20ص . ) 25
	-وهل �سنقبل منه وجوب قتل تارك ال�صالة كما قال بذلك الأئمة مالك وال�شافعي
وابن حنبل ..؟؟!!..
	-وهل �سنقبل منه وجوب قتل املرتد كما قال بذلك الأئمة الأربعة ..؟؟!!..
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	-وهل �سنقبل منه �إمكان تزويج الرجل البنته الر�ضيعة من رجل كهل ..؟؟!!..
	-وهل �سنقبل منه معتقد �أن املر�أة املختتنة تكون �أحظى للرجل ..؟؟!!..
	-وهل �سنقبل منه بجواز حج الالئط و�صومه ...كما قال بذلك �أبو حنيفة ...و�أنه
ال يجب به الغ�سل �إال �أن ينزل فيغت�سل  ،وعقوبتهما �أن يعزران ويحب�سان حتى
يتوبا ..؟؟!! « ..املرجع  :كتاب احلاوي الكبري يف فقه الإمام ال�شافعي اجلزء
الثالث ع�شر �صفحة  ، 222ت�أليف �أبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي »
ال�س َّنة  ،وقد قدم لهذا الكتاب وق َّر َظ ُه ك ٌل من الأ�ساتذة بجامعة
وهو من �أعالم �أهل ُ
الأزهر ال�شريف  ،د /.حممد بكر ا�سماعيل  ،ود /.عبد الفتاح �أبو �سنة .
	-وهل �سن�سمح لل�شافعي �أن يقول ب�أنه ال حرمة يف وطء الأمة يف دبرها.....
	 (-راجع البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ) .
	-وهل �سنقبل من فقه املالكية � :إن املخدمة �سنني كثرية ال حد على املخدِ م  -بك�سر
الدال� -إذا وط�أها ..؟؟!! ( ..املحلى البن حزم  /ج� / 11ص /251ط دار الفكر
بتحقيق �أحمد �شاكر) .
	-يعني بيوت الدعارة حالل .
	-وم�ضاجعة اخلادمة حالل .
وال�س َّنة �أن تكون الهدية متر ًا .
	-وامل�ضاجعة مع الهدية حالل ُ ،
	-وم�ضاجعة البهائم مكروهة .
و�أُذ ِّكر ب�أين �أكتب هذا لي�س ت�سفيها يف �شخو�ص الأقدمني  ،لكن ملن ُي َقدّ�سون الأقدمني
وفقههم ويرتب�صون بنا الدوائر ملخالفتنا فقه ال�سلف  ،و�أكتبه لأنقد و�أترب�أ من هذه
ال�سقطات وغريها  ،ولأبني كم من املد�سو�سات واخلرافات عج بها تراثنا �إجماع ًا ولي�س
عن فتاوى �شاذة  ....و�أكتبها و�أنا �أعلم ب�أنه ال توجد خمطوطة بتلك اخلرافات بيد �أحد
الأئمة الأربعة  ....لكني �أكتبها لتحذير النا�س منها �إ�ستغالالً ل�سطوة تعظيم النا�س
للبخاري وم�سلم و�أئمة الفقه الإ�سالمي .
فلقد دافع الأزهر وما زال يدافع عن �إر�ضاع الكبري وا�س�ألوا رئي�س ق�سم احلديث بكلية
�أ�صول الدين الدكتور /عبد املهدي عبد القادر  ...والدكتور /عزت حممد عطية وغريهما ..
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وال تزال كتب املناهج بالأزهر تدر�س للطلبة عدم �إقامة احلد على من ا�ست�أجر امر�أة
ال�س َّنة
للزنى  ....راجع كتاب االختيار لتعليل املختار على الفقه احلنفي املقرر على طلبة ُ
الثالثة ثانوي الأزهرية �صفحة  ....250وحالي ًا مت رفع هذا املو�ضوع من املقرر بينما ظل
موجوداً كمنهج درا�سي .
 - 40وهل �سنقبل م�صائب ال�شرك التي ُي َقدّمونها بتقدمي فقه الرواية على فقه الآية ،
ويف ذلك �إ�شراك بر�سول الله مع الله يف احلكم  ،فما ر�أي �شبابنا يف �شيوخ ال�سلفية الذين
ال�س َّنة بالن�سبة للقرءان  ،فيما يلي :
ُي َقدّمون النقل على العقل  ،وعن خرفهم بحجية ُ
 .1حيث قال ال�سلف ومنهم الأوزاعي عن مكحول قال :
ال�س َّنة �إىل القرءان » .
ال�س َّنة من ُ
« القرءان �أحوج �إىل ُ
ال�س َّنة قا�ضية على الكتاب ،
 . 2وبه قال عن الأوزاعي قال  « :قال يحيى بن �أبي كثري ُ :
ال�س َّنة » .
ولي�س الكتاب بقا�ض على ُ
ال�س َّنة النبوية توجب ما �سكت القرءان
.3وقال ال�شوكاين بكتابه �إر�شاد الفحول ب�أن ُ
عن �إيجابه ُ َ
وت ّرم ما �سكت القرءان عن حترميه  .يعني ي�ضيفون حتليالً وحترمياً حتت
ذمة قال فالن وحدثنا عالن  ،فيحللون ويحرمون غري ما هو موجود بكتاب الله .
ال�س َّنة القرءان من الأمور املقززة  ،فحني ي�صرح ف�ضيلة
� .4ألي�ست م�س�ألة �أن تن�سخ ُ
الإمام الأكرب �شيخ الأزهر بجريدة الأهرام حتت عنوان « هذا هو الإ�سالم » بال�صفحة رقم
 24ال�صادرة بتاريخ  2010/1/9ما ن�صه الآتي:
بال�س َّنة جائز لأن كليهما
«  ....بينما يرى جمهور الفقهاء واملتكلمني �أن ن�سخ القرءان ُ
وحي من الله تعاىل  ، »...ثم ال يجد من يرده من فقهاء الع�صر ف�إننا نكون ب�صدد وباءة
لل�س َّنة النبوية ظنية الثبوت والداللة � ،أن
فقهية � ،إذ كيف ين�سخ الأدنى الأعلى  ،كيف ُ
تن�سخ القرءان قطعي الثبوت � ،ألي�ست هذه جرمية ُترتكب يف حق الإ�سالم ..؟؟!!� ..ألي�ست
هذه هي الفتنة التي هي �أكرب من القتل ..؟؟!!� ، ..أيكون هذا هو الإ�سالم الذي يدعو �إليه
الفقهاء واجتمع عليه جمهورهم ..؟؟!! ..فهل هذا هو �إ�سالم ع�صور الظالم ..؟؟!! ..لذلك
ال تعجبوا من عنوان الكتاب لأنه فعال �إ�ضالل للأمة بزعم �أنه فقه الأئمة .
�ألي�س هذا ب�إ�شراك لر�سول الله مع الله يف احلكم ..؟؟!!..
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لذلك وغريه �أكرث منه قررت �أال �أكون مروو�شا من اجلن وال�شياطني  ،وال �أكون م�شركا
بر�سول الله مع الله يف احلكم  ،وقمت بو�ضع عقلي يف ر�أ�سي لأ�ستعمله وال �أقوم بت�أجريه
للآخرين  ،لأن كل نف�س مبا ك�سبت رهينة ولن ينفعني فقيه وال �إمام.
مخالفة السنة للقرءان ونتائجها :

ال�س ّنة وكتب الفقه املعتمدين مبجامعنا الفقهية على
يعني �إن طبقنا هذا كالم كتب ُ
�أر�ض الواقع يكون :
ال�س َّنة .
1.1حترمي لب�س الذهب للرجال لي�س بحرام بالقرءان بينما هو حرام يف ُ
بال�س َّنة .
2.2ويكون تعطر املر�أة لي�س بحرام بالقرءان بينما هو حرام ُ
ال�س َّنة .
3.3وحلق اللحية لي�س بحرام بالقرءان بينما هو حرام يف ُ
بال�س َّنة .
4.4والفتوحات الإ�سالمية تكون حراماً بالقرءان بينما هي حالل ُ
بال�س َّنة .
5.5وقتل املرتد حرام بالقرءان بينما هو حالل ُ
بال�س َّنة بعد ا�ستتابته ثالثة �أيام
6.6وقتل تارك ال�صالة حرام بالقرءان بينما هو حالل ُ
بال�س َّنة .
7.7ونكاح ال�صغريات حرام بالقرءان بينما هو حالل ُ
ال�س َّنة « قال بذلك البخاري » .
8.8واحليلة يف الزواج حرام بالقرءان بينما هي حالل يف ُ
بال�س َّنة .
9.9والو�صية حالل بالقرءان ومطلقة بينما هي حمددة ُ
بال�س َّنة .
1010وا�سرتقاق الأ�سرى حرام بالقرءان وحالل ُ
1111و�شرب �أبوال الإبل حرام بالقرءان « لأن الله حرم علينا اخلبائث » بينما هي
ال�س َّنة .
حالل يف ُ
1212وعقوبة �إ�شهار الزنا بحيث ي�شهد عليه �أربعة هو اجللد بالقرءان بينما هو القتل
بال�س َّنة.
رجما ُ
1313وعقوبة االعتداء على اع�ضاء الإن�سان و�إتالفها هو التعزير والتغرمي بالقرءان
بال�س َّنة .
بينما هو الق�صا�ص بقطع ع�ضو مماثل للع�ضو املقطوع �أو الذي مت �إتالفه ُ
بال�س َّنة .
1414واملو�سيقى حالل بالقرءان وحرام ُ
بال�س َّنة وممنوع بالقرءان .
1515وزواج ال�صغريات بالرجل امل�سن مباح ُ
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1616و�إ�شهاد املر�أة على جرائم احلدود ممنوع بينما هو يف القرءان مباح .
1717ولي�س للمر�أة املتزوجة املري�ضة على زوجها حق يف �أجر طبيب وال نفقة دواء
بال�س َّنة والفقه  ،بينما لها هذا احلق بالقرءان .
ُ
وال�س َّنة ولها هذا احلق يف
1818ولي�س لها حق يف �أكل الفاكهة واحللوى يف الفقه ُ
القرءان .
1919والتي تغت�صب �أو تلك التي تقبل ابن الزوج �أو تلك التي حتب�س ولو ظلما ت�سقط
نفقتها عند الفقهاء بينما ال ت�سقط بالقرءان .
2020والطالق بالثالثة يف جمل�س واحد جائز بفقه الأئمة وهو اعتداء على ال�شريعة
بالقرءان .
بال�س َّنة حرام بالقرءان .
2121وقتل الكالب حالل ُ
2222كيف بالر�سول يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الن�سب  .....وملاذا مل ي�شري �إليها
القرءان ..؟؟!!..
2323وكيف بالر�سول يق�ضي بني النا�س ب�شاهد وميني  ....بينما القرءان يفر�ض علينا
�شاهدين ويف الزنا والقذف �أربعة �شهود ..؟؟!!..
2424وكيف بالر�سول يح ّرم حلوم احلمر الأهلية  ......بينما القرءان يحللها ..؟؟!!..
2525وكيف بعمر بن اخلطاب �أو الر�سول يف قول �آخر يح ّرم زواج املتعة  ....بينما مل
يحرمه القرءان ..؟؟!!..
 ......و�أمور ًا كثرية كهذه  .....فهل هذا هو التي�سري الذي يت�شدقون به �أم هي فظاظة
بال�س َّنة كذبا على ر�سول الله �أو عدم فهما لأقواله �أو عدم اعتبار للزمن
مقوالت وفقه ورد ُ
الذي قيل فيه احلديث .
عموما فنحن �ضحية اجلهل املتوارث و�ضحية العقل اخلرايف الذي ارت�ضيناه ليقودنا
ثم حني تنقد ديدنهم يقولون لك ب�أنك تزدري الدين بينما ال يعلمون ب�أنهم من ازدرى
الإ�سالم وامل�سيحية على ال�سواء...ولي�س �أدل على ذلك من معتقدهم ب�أن املغ�ضوب عليهم
هم اليهود  ،و�أن الن�صارى هم ال�ضالني الذين عناهم القرءان بقوله تعاىل :
« غري املغ�ضوب عليهم وال ال�ضالني » .
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�أعلم ب�أن مقايل هذا �سيغ�ضب عكرمة و�أبي جهل من الأحياء حالي ًا كما �أغ�ضبتهم ر�سالة
نبينا حممد يف املا�ضي  ،و�أنهم �سيقيمون والئم ال�سب والقذف يف �شخ�صي اعتقاداً منهم
ب�صحة مقوالت تلك الأ�صنام الرتاثية التي يعبدونها والتي مت تركيبها ب�أدمغتهم وهم ال
ي�شعرون  ...فت�صوروا زور ًا ب�أنها هي احلق املبني  ...بل وتلوث وعيهم و�إدراكهم حني
تابعوا تلك الأ�صنام اخلرافية وقاموا بتعظيمها ون�سبوها زور ًا لأجالء الأمة ....
لكن �أرجوكم قوموا بت�شغيل رءو�سكم فلقد تعطلت كثري ًا وطوي ًال  ،وقوموا بت�شغيل
�أحا�سي�س احل�ضارة يف �ضمائركم  .....ا�صنعوا للذوق قيمة  ،وللفنون رفعة  ،واحرتموا
القوانني الو�ضعية التي ال حترم حال ًال وال حتلل حرام ًا  ،واحرتموا خمالفيكم من �شعوب
الأر�ض  ،وان�شروا املودة بني اخلالئق  ،حتى ن�صحح ما فاتنا من غباء فقه ابتعد عن
�صحيح الإ�سالم .
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خــاتــمــة الـفـ�صــل الـثـانـي
�أيـن علـم العـلـمـاء وعـقـولهم
وبعد �أن قر�أ القارئ ف�صلني من الكتاب � ،أود التنويه عما ن�شرته جريدة الأحرار عما
بيني وبني العلماء من �سجال بخ�صو�ص �صحيح البخاري  ،وهو الكتاب الذي طالبت
بعر�ضه على جممع البحوث الإ�سالمية لتنقيته  ،وقد �أوردت بع�ض ًا من الأحاديث ال�شاذة
واملنكرة التي يحويها الكتاب  ،وحددتها برقم احلديث وا�سم الف�صل  ،ومع ذلك �أجد من
ال�سادة الذين تلقبونهم بالعلماء من يغفل عما در�سه يف فن املناظرات العلمية  ،فمن �أ�س�س
تلك املناظرات �أال تلج�أ لإق�صاء الأدلة التي �أوردها من يناظرك وت�سري هادر ًا يف طريقك
ت�سب اجلهل واملفكرين وغري املتخ�ص�صني يف الدين ثم تظن نف�سك قد �أديت و�أجنزت .
فلم يقم �أحد الف�ضالء الذين �أفردت لهم ال�صحيفة �صفحة كاملة بالرد على �أي جزئية
ولو �صغرية على الأحاديث التي �أقدح فيها بال�شذوذ  ،وحتى الدكتور  /الأحمدي �أبو
النور حينما ه ّم بالرد على �إنكاري على البخاري �أنه �أورد حديث ًا فيه �أن املعوذتني لي�ستا
من القر�آن  ،وجدته وقد خرج عن ال�سياق �إىل متاهات القراءت ال�سبع للقرءان  ،فهل
حينما �أذم حديث �أكل العنزة لآية الرجم يكون ذلك قراءات �أم تربير ..؟؟!! ، ..و�إ�ضافة
وال�ص َالةِ الْو ُْ�س َطى َو ُقو ُمو ْا ِل ّل ِه
ال�ص َل َو ِ
ات َّ
عبارة ( �صالة الع�صر ) يف �آية ﴿ َحا ِف ُظو ْا َع َلى َّ
َقا ِن ِت َ
ني ﴾ ( البقرة ) 238؛ �أف�إ�ضافتها قراءة ..؟؟!!� ..أم ت�شكيك ..؟؟!! ..و�إذا كانت قراءة كما
يذكر �أ�ستاذ علم احلديث  ،فلماذا اختلف الفقهاء حول كلمة �صالة الع�صر ..؟؟!! ..؛ وهل
حديث رجم القرود للــقردة الزانــية �إحــدى القــراءات ..؟؟!! ، ..عموم ًا لقد كانت ردودهم
( �ستة �أ�ساتذة من الأزاهرة ) غري مو�ضوعية وفاقدة لقومي الفكر .
وهم يدّعون ب�أن مالحظاتي ما هي �إال مقدمة للطعن والت�شكيك يف القر�آن  ،و�أنا �أقول
لهم بل البخاري هو الذي يطعن فع ًال يف القر�آن وهم يحفظون له طعنه على القر�آن وعلى
الر�سول وال�صحابة  ،ويحمونه بالغايل والرخي�ص  ،فهم الذين فتحوا الباب من خالل
وال�س َنة لأجل خاطر كتاب
مراجع �إ�سالمية ي�سمونها كتب ال�صحاح للطعن على القر�آن ُّ
البخاري وكتب ال�صحاح  ،لذلك ال ينفعهم �إال �أن يتقوا الله يف القر�آن ويف �شخ�صي .
وكيف بالعلماء  -ومل ي�سعفهم علمهم � -أن يقولوا ب�أن البخاري لي�س به حديث واحد
غري �صحيح  ،هل يزجون بالنا�س �إىل املتاهة  ،وكيف بهم هذا وقد طبع املجل�س الأعلى
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لل�شئون الإ�سالمية كتاب ًا ا�سمه (حقائق الإ�سالم يف مواجهة �شبهات امل�شككني)  ،وهو
الكتاب الذي �أ�شرف عليه ال�سيد الوزيرالأ�سبق/حممود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ،
وقدم له ف�ضيلة املفتي/على جمعة  ،وبيدي الطبعة ال�صادرة عام  2006والذي ورد يف
�صفحتها رقم 369يف الرد على ما �أورده البخاري من �أن الر�سول ﷺ حاول االنتحار
مرار ًا  ،فت ــم الرد باحلرف الواح ــد  ( :احلق الذي يجــب �أن يقــال � . .أن هذه الرواية
التي ا�ستنــدمت �إلي ــها  -يا خ�صوم الإ�س ــالم  -لي�ست �صحيحة رغم ورودها يف �صحيح
البخاري ) � ...إىل �آخر ما يفيد ب�أن بالبخاري �أحاديث ال يجب اعتبارها �صحيحة لأنها
من قبيل البالغات كما �أفاد بذلك الكتاب .
فهل �أدرك القارئ خمالفة ما يتقوّ ل به ال�سادة العلماء عما �أورده املجل�س الأعلى
لل�شئون الإ�سالمية  ،وهل �أقدم النبي على االنتحار ..؟؟!!..
و�إىل كل الأفا�ضل من العلماء � ،أمل تتدبروا كلمة ( لوجدوا ) بالآية الكرمية التي يقول
ربنا تعاىل فيها � ﴿ :أَ َف َال َي َت َد َّب ُرونَ القر�آن َو َل ْو َكانَ ِمنْ ِعندِ َغ ْ ِي ال ّل ِه َل َو َجدُو ْا ِف ِيه ْ
اخ ِت َالف ًا
َك ِثريًا ﴾ ( الن�ساء ) 82؛ مبا يعني �أنكم �إن فكرمت ف�ستجدون بكل كتب ال�صحاح اختالف ًا
كثريًا  ،فما بالكم تهدمون الفكر ل�صالح موروثاتكم مهما كان بها من عبث ..؟؟!!� ، ..إن
البحث والفكر فري�ضة �إ�سالمية وح�سبكم كلمة ( لوجدوا ) فتدبروا فيها � ،إنكم �إن نفذمت
ال�سـ َنة
مراد ربكم فيها  ،ف�ستجدون بالبخاري وم�سلم اختالف ًا كثري ًا  ،و�ستعلمون ب�أن ُّ
القولية املن�سوبة للنبي لي�ست بوحي من ال�سـماء  ،فال متتنعوا عن التنقيح واملراجعـة ،
وال تقاوموا دعـوتي �إال مبو�ضوعية  ،ع�سى �أن يهـدينا الله و�إياكم �سواء ال�سبيل .
وحتى ال �أطيل على القارئ � ،أريد عاملًا واحدًا ممن يقولون بعدم وجود تناق�ض واحد
بني الأحاديث وكتاب الله  ،وبخا�صة الدكتور/الأحمدي �أبو النور  ،والدكتور � /أحمد
عمر ها�شم  ،ور�ؤ�ساء �أق�سام احلديث بالأزهر � ،أن يقفوا موقف املو�ضوعية  ،بينما �أرى
التناق�ض باملئات  ،بل و�أحتدى اجلميع �أن ي�أتوا بحجة ي�ست�سيغها عاقل .
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الف�صل الـثالث
عـــــن
�ســـــوء فـــهــم
وتف�سـري القـر�آن

-265-

نحــو ت ـنــوي ــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

-266-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

عن �سوء فهم وتف�سريالقر�آن
اجلنة بالعمل ولي�ست بالرحمة :

كنتيجة حتمية لتقدميهم فقه الرواية على فقه الآية  ،ف�إنهم يرون �أنه لن يدخل �أحدنا
اجلنة بعمله ولكن يدخلها برحمة الله  ،نعم جميعنا مُرت ِّقبُون لأمر الله ونبذل ق�صارى
جهدنا لن�صل لر�ضوانه  ،لكنه � -سبحانه وتعاىل  -مل يجعل دخول اجلنة �ضربة حظ ،
و�إمنا و�ضع قانونا لدخولها  ،فجعل م�صري الإن�سان بالآخرة مُتو ّقف ًا على عم ِله يف الدنيا .
�أما الرحمة فقد �أنزلها الله فع ًال وقررها لنا  ،وذلك بالدنيا حال احلياة  ،فاحل�سنة
بع�شر �أمثالها فذلك من الرحمة  ،وحمو احل�سنات لل�سيئات من الرحمة  ،ومن هَ َّم ب�سيئة
فلم يعملها ُك ِت َبت له ح�سنة من الرحمة  ،وقبول ا�ستغفار العبد حتم ًا من الرحمة  ،وقبول
توبة التائب من الرحمة  ،وتبديل ال�سيئات حل�سنات من الرحمة  ،وال�سماح مبجادلة
العبد لله يوم القيامة من الرحمة  ،وامليزان من الرحمة  ،لأنه ال ي�ستوي الذين يعملون
والذين ال يعملون  ،و�أهل الأعراف يدخلون اجلنة برحمة الله  ،فه�ؤالء هم الفئة الوحيدة
التي �ستدخل اجلنة برحمة الله .
وحتى تتبني �أنك لن تدخل اجلنة �إال بعملك فتدبر قوله تعاىل :
﴿ هَ ْل ُ ْ
ت َز ْونَ �إِ َّل َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ ﴾ ...

(النمل)90:

﴿ َوال ُ ْ
ت َز ْونَ ِ�إ َّل َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ ﴾ ...

(يـ�س)54:

﴿ َو َما ُ ْ
ت َز ْونَ ِ�إ َّل َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ ﴾ ...

(ال�صافات)39 :

﴿ الْ َي ْو َم ُ ْ
ت َز ْونَ َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ ﴾ ...

(اجلاثـية)28:

﴿ �إِ َّ َ
نا ُ ْ
ت َز ْونَ َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ ﴾ ...

(الطور)16:

فما ر�أي القارئ يف كلمة ( �إ ّال ) الواردة بالآيات ال�سابقات � ،إنها حت�صر الفئة التي �ستدخل
اجلنة فيمن يعملون � ،إال �إنهم يُ�صرون على اتباع مد�سو�سات الروايات املن�سوبة زو ًرا ل�سيد
الأولني  ،ال ل�شيء �إال لأنها وردت بكتب ال�صحاح التي يقد�سونها  ،بل يقدمون �أحكامها على
حكم القر�آن الوا�ضح اجللي  .فها هو الله يقول يف قرءان نتلوه دون تدبر قائ ًال :
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ات َو َما ِف ْ أ
او ِ
با ع َِملُوا َو َي ْج ِزيَ
ال�س َم َ
الَ ْر ِ�ض ِل َي ْج ِزيَ ا َّلذِ ينَ �أَ َ�سا�ؤُوا ِ َ
1ـ ﴿ َو ِل َّل ِه َما ِف َّ
ا َّلذِ ينَ �أَ ْح َ�س ُنوا ِب ْ ُ
( النجم ) 31
ال ْ�س َنى ﴾
2ـ ﴿ ِل ُي َك ِّف َر ال َّل ُه َع ْن ُه ْم �أَ ْ�س َو�أَ ا َّلذِ ي ع َِملُوا َو َي ْج ِز َي ُه ْم �أَ ْج َر ُهم ِب َ�أ ْح َ�س ِن ا َّلــذِ ي َك ــا ُن ــوا
( الزمر )35
َي ْع َملُونَ ﴾
3ـ ﴿ ِل َي ْج ِز َي ُه ُم ال َّل ُه �أَ ْح َ�سنَ َما ع َِملُوا َو َي ِزيد َُهم ِّمن َف ْ�ض ِل ِه َوال َّل ُه َي ْر ُز ُق َمن َي َ�شا ُء ِب َغ ْ ِي

اب ﴾
ِح َ�س ٍ

( النور ) 38

ال�ص ِ َ
ات َف ُي َو ِّف ِيه ْم �أُ ُجو َر ُه ْم َو َيزيد ُُهم ِّمن َف ْ�ض ِل ِه َو�أَ َّما
ال ِ
4ـ ﴿ َف�أَ َّما ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنو ْا َوع َِملُو ْا َّ
ُون ال ّل ِه َو ِل ّي ًا َو َال
ا�س َتن َك ُفو ْا َو ْ
ا َّلذِ ينَ ْ
ا�س َت ْك َبُو ْا َف ُي َع ِّذ ُب ُه ْم َع َذابًا �أَلُيمًا َو َال َي ِج ُدونَ َلهُم ِّمن د ِ
( الن�ساء )173
َن ِ�صريًا ﴾
ن�س ِان ِ�إ َّل َما َ�س َعى(َ )39و�أَنَّ َ�س ْع َي ُه َ�س ْو َف ُي َرى(ُ )40ث َّم ي ُْج َزا ُه ْ َ
ال َزاء
5ـ ﴿ َو�أَن َّل ْي َ�س ِل ِْ إل َ
( النجم )
الَ ْو َفى(﴾ )41
ْأ
6ـ ﴿ َو ِ�س َ
يق ا َّلذِ ينَ ا َّت َق ْوا َر َّب ُه ْم ِ�إ َل ْ َ
ال َّن ِة ُز َم ًرا َح َّتى ِ�إ َذا َجا�ؤُوهَ ا َو ُف ِت َحتْ �أَ ْب َوا ُبهَا َو َقا َل
َل ُه ْم َخ َز َن ُتهَا َ�س َل ٌم َع َل ْي ُك ْم ِط ْب ُت ْم َفاد ُْخلُوهَ ا َخالِدِ ينَ (َ )73و َقالُوا ْ َ
ال ْم ُد ِل َّل ِه ا َّلذِ ي َ�ص َد َق َنا َو ْع َد ُه
�ض َن َت َب َّو ُ�أ ِمنَ ْ َ
ال ْر َ
ام ِلنيَ( ( ﴾ )74الزمر ) 74 ، 73
َو�أَ ْو َر َث َنا َْ أ
ال َّن ِة َح ْي ُث َن َ�شاء َف ِن ْع َم �أَ ْج ُر الْ َع ِ
الاتَ ِمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُن َثى َو ُه َو ُم ْ�ؤ ِمنٌ َف�أُ ْو َلـ ِئ َك َي ْد ُخلُونَ ْ َ
ال�ص ِ َ
ال َّن َة َو َال
7ـ ﴿ َو َمن َي ْع َم ْل ِمنَ َّ
( الن�ساء)124
ي ُْظ َل ُمونَ َن ِقريًا ﴾
 8ـ ﴿ َمنْ ع َِم َل َ�ص ِ ً
الا ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُن َثى َو ُه َو ُم ْ�ؤ ِمنٌ َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم
( النحل) 97
�أَ ْج َر ُهم ِب َ�أ ْح َ�س ِن َما َكا ُنو ْا َي ْع َملُونَ ﴾
َام ٍل ِّمن ُكم ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُن َثى َب ْع ُ�ض ُكم ِّمن
اب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم �أَ ِّن َال �أُ ِ�ضي ُع َع َم َل ع ِ
ا�س َت َج َ
9ـ ﴿ َف ْ
اج ُرو ْا َو�أُ ْخ ِر ُجو ْا ِمن ِد َي ِارهِ ْم َو ُ�أو ُذو ْا ِف َ�س ِبي ِلي َو َقا َتلُو ْا َو ُق ِتلُو ْا لأُ َك ِّف َرنَّ
َب ْع ٍ�ض َفا َّلذِ ينَ هَ َ
ت ِري ِمن َ ْ
ات َ ْ
ت ِتهَا الأَ ْنهَا ُر َث َواب ًا ِّمن ِعندِ ال ّل ِه َوال ّل ُه ِعن َد ُه
َع ْن ُه ْم َ�س ِّي َئا ِت ِه ْم َولأُد ِْخ َل َّن ُه ْم َج َّن ٍ
( �آل عمران)195
اب ﴾
ُح ْ�س ُن ال َّث َو ِ
10ـ ﴿ َفالْ َي ْو َم َل ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌ�س �شيئ ًا َو َل ُ ْ
( ي�س)54
ت َز ْونَ �إِ َّل َما ُكن ُت ْم َت ْع َملُونَ ﴾
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فهل بعد كل هذه الآيات التي تثبت ب�أن العمل وحده هو �سبب دخول اجلنة  ،نكفر
بها ونتبع فهم حديث ًا واحدًا ملن قالوا ب�أننا ندخل اجلنة برحمة الله ..؟؟!! ، ..وجتدهم
يتلم�سون لفهمهم �أدلة من ال�ضالل ليقنعوا النا�س  ،فيحا�سبونهم قائلني �أين �شكر نعمة
الب�صر  ،و�أين �شكر نعمة ال�سمع ..؟؟!! ... ..و  ...و  ، ...وك�أن الله �سيحا�سبنا على
نعمة اله�ضم  ،و�إفرازات الغدد ال�صماء  ،لكنها دروب �أهل التربير واجلدال الذين �أ�شركوا
ر�سول الله مع الله يف احلكم .
وهم يقولون ب�أن رحمة الله �ستطالك بالآخرة وهذا من اخلرف  ،ويعمدون �إىل ت�ضخيم
ال�س َنة مهما خالف القر�آن  ،فالقر�آن
دور ال�شفاعة  ،كل ذلك لأجل خدمة املفهوم الرتاثي عن ُّ
ال�س ّنة  ،وما �أرى ذلك �إال وحي ال�شياطني .
بنظرهم ميكن التالعب به طاملا هم مع ُ
ولو كان �أمر دخول اجلنة موكول �إىل رحمة الله  ،لكان �أمر دخول النار موكول لنقمته ،
ولتوارت العدالة بني الرحمة والنقمة  ،تعاىل الله عن ذلك علوً ا كبريًا  ،لكن وحل�سا�سية ذلك
املو�ضوع  ،و�إذا كان هذا املعتقد �صحيح ًا فلماذا يكون تطاير الكتب  ،وا�ستالم البع�ض لها
باليمني  ،و�آخرين بال�شمال  ،والبع�ض يت�سلمها من وراء ظهره .
وملاذا يكون امليزان ..؟؟!! ، ..ولن تكون هناك فائدة ل�صراطهم املزعوم �إال للوقــوع
يف النار  ،وملاذا �سيكون مع كل نف�س �ســائق و�شــهيد ..؟؟!! ، ..ولن تكون هناك جدوى
لكالم و�شــهادة اجللود  ،والأيـدي  ،والأرجل على العبد �إال لدخول النار  ،وملاذا �ستبي�ض
وجوه وت�سود وجوه ..؟؟!!� ، ..أتنتهي كل تلك الأحداث لإعالء رحمة الله التي نعلم متامًا
من قبل �أن منوت �أنها عالية ..؟؟!!� ..أم تنتهي لت�أكيد عدل الله املطلق و�أنه �أح�صى علينا
ال�سر و�أخفى ..؟؟!!..
من �أجل جميع هذا ف�س�أقوم ب�سرد الأحاديث التي وردت ببع�ض كتب ال�صحاح عن هذا
الأمر ثم �أُتبعها ب�سرد للآيات القر�آنية  ،و�س�أترك للقارئ احلكم  ،من واقع قوله تعاىل :
ُون �ٱل َقو َل َف َي َّت ِبع َ
ين يَ�س َت ِمع َ
ح�س َن ُه �أُ ْو َل ِئ َك �ٱ َّل ِذ َ
﴿ �ٱ َّل ِذ َ
ين َه َد�ٱ ُه ُم �ٱل َّل ُۖه َو�أُ ْو َل ِئ َك ُهم ُ�أ ْولُو ْا
ُون �أَ َ
�ٱلأَلب َِب ﴾ ( الزمر ) 18:؛ وعم ًال بقول النبي ﷺ  ( :دع ما يريبك �إىل ما ال يريبك) .
وما ذلك �إال لأن �صيحة دخول اجلنة بالرحمة فيها �إهدار لقيمة العمل الذي �أعاله الله
وجعله �أ�سا�س التمايز بني الب�شر يف ح�ساب الدرجات والدركات  ،وهذا من عدله �سبحانه ،
و�س�أترك للقارئ احلرية يف الكفر ب�آيات كتاب الله ل�صالح املرويات الب�شرية املزعوم ن�سبتها
للنبي ال�صادق الذي مل يخالف القر�آن �أبدًا � ،أو يف �أن ينف�ض عن نف�سه غبار تراث خالف
الن�صو�ص القر�آنية  ،وذلك فيما يلي :
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ففي �صحيح م�سلم ــ باب لن يدخل �أحد اجلنة بعمله :

حدثنا قتيبة بن �سعيد  ،حدثنا ليث عن بكري  ،عن ب�سر بن �سعيد  ،عن �أبي هريرة  ،عن
ر�سول الله ﷺ �أنه قال  « :لن ينجي �أحد منكم عملُه »  ,قال رجل  :وال �إياك ..؟؟!! ..يا
ر�سول الله ..؟؟!! ..قال  « :وال �إياي � .إال �أن يتغمدين الله منه برحمة  .ولكن �سددوا » .
وحدثنيه يون�س بن عبد الأعلى ال�صديف � ،أخربنا عبد الله بن وهب � ،أخربين عمرو
بن احلارث عن بكري بن الأ�شج  ،بهذا الإ�سناد  ،غري �أنه قال  « :برحمة منه وف�ضل »  .ومل
يذكر « ولكن �سددوا » .
حدثنا قتيبة بن �سعيد  ،حدثنا حماد ( يعني ابن زيد) عن �أيوب  ،عن حممد  ،عن �أبي
هريرة ؛ �أن النبي ﷺ قال  « :ما من �أحد يدخله عمله اجلنة » فقيل  :وال �أنت ..؟؟!! ..يا
ر�سول الله ..؟؟!! ..قال  « :وال �أنا � ،إال �أن يتغمدين ربي برحمة » .
حدثنا حممد بن املثنى  ،حدثنا ابن �أبي عدي عن ابن عون  ،عن حممد  ،عن �أبي
هريرة  ،قال  :قال النبي ﷺ  « :لي�س �أحد منكم يُنجيه عمله » قالوا  :وال �أنت ..؟؟!!..
يا ر�سول الله ..؟؟!! ..قال  « :وال �أنا � ،إال �أن يتغمدين الله منه مبغفرة ورحمة » .
وقال ابن عون بيده هكذا  ،و�أ�شار على ر�أ�سه « وال �أنا � ،إال �أن يتغمدين الله منه
مبغفرة ورحمة » .
حدثني زهري بن حرب  ,حدثنا جرير عن �سهيل  ،عن �أبيه  ،عن �أبي هريرة  .قال :
قال ر�ســول الـ ــله ﷺ  « :لي�س �أحد ينجيه عمله » قالوا  :وال �أنت يا ر�سول الله ..؟؟!!..
قال  « :وال �أنا � ,إال �أن يتداركني الله منه برحمة » .
وحدثني حممد بن حامت  ،حدثنا �أبو عباد  ،يحيى بن عباد  .حدثنا �إبراهيم بن �سعد
حدثنا ابن �شهاب عن �أبي عبيد موىل عبد الرحمن ابن عوف  ،عن �أبي هريرة  ،قال  :قال
ر�س ــول الله ﷺ  « :لن ُيــدخل �أحــد ًا منكــم عــملُه اجل ــنة » قــالوا  :وال �أنــت يا ر�سـ ــول
الله ..؟؟!! ..قال  « :وال �أنا � ،إال �أن يتغمدين الل ُه منه بف�ضل ورحمة » .
حدثنا حممد بن عبدالله بن منري  ،حدثنا �أبي  ،حدثنا الأعم�ش عن �أبي �صالح  ،عن
�أبي هريرة  .قال  :قال ر�سول الله ﷺ  « :قاربوا و�سددوا  ،واعلموا �أنه لن ينجو �أحد
منكم بعمله » قالوا  :يا ر�سول الله وال �أنت ..؟؟!! ..قال  « :وال �أنا � ،إال �أن يتغمدين الله
برحمة منه وف�ضل » .
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وحدثنا ابن منري  ،حدثنا �أبي  ،حدثنا الأعم�ش عن �أبي �سفيان  ،عن جابر  ،عن النبي
ﷺ  ،مثله  . .حدثنا �إ�سحاق بن �إبراهيم  ،حدثنا جرير عن الأعم�ش  ،بالإ�سنادين ،
كرواية ابن منري  . .حدثنا �أبو بكر بن �أبي �شيبة و�أبو كريب  ،قاال  :حدثنا �أبو معاوية
عن الأعم�ش  ،عن �أبي �صالح  ،عن �أبي هريرة  ،عن النبي ﷺ مبثله  .وزاد « و�أب�شروا » .
حدثني �سلمة بن �شبيب  ،حدثنا احل�سن بن �أعني  ،حدثنا معقل عن �أبي الزبري  ،عن
جابر  ،قال � :سمعت النبي ﷺ يقول  « :ال يدخل �أحدًا منكم عملُه اجلنة  .وال يُجريه من
النار  ،وال �أنا � ،إال برحمة من الله » .
وحدثنا �إ�سحاق بن �إبراهيم � ،أخربنا عبد العزيز بن حممد  ...حدثنا مو�سى بن عقــبة
قــال � :سمعت �أبا �سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائ�شة  ،زوج النبي ﷺ ؛
�أنها كانت تقول  :قال ر�سول الله ﷺ � « :سددوا وقاربوا  ،و�أب�شروا  ،ف�إنه لن يدخل
اجلنة �أحد ًا عمله » قالوا  :وال �أنت يا ر�سول الله ..؟؟!! ..قال  « :وال �أنا � ،إال �أن يتغمدين
أحب العمل �إىل الله �أدومه و�إن قل » .
الله منه برحمة  ،واعلموا �أن � َّ
وحدثناه ح�سن احللواين  ،حدثنا يعقوب بن �إبراهيم بن �سعد  ،حدثنا عبد العزيز
بن املطلب عن مو�سى بن عقبة  ،بهذا الإ�سناد  ،ومل يذكر « و�أب�شروا » .
ويف م�سند �أحمد :

حدثنا عبد الله  ،حدثني �أبي  ،حدثنا ح�سن  ،حدثنا ابن لهيعة  ،حدثنا �أبو الزبري ،
حدثني جابر �أنه �سمع ر�سول الله ﷺ يقول  :ال يدخل �أحدكم اجلنة عمله وال ينجيه عمله
من النار قيل وال �أنت يا ر�سول الله قال وال �أنا �إال برحمة الله عز وجل .
قال ر�ســول الل ــه ﷺ  :لــن َي ْدخل اجلنة �أحد �إال برحمة الله  ،قلنا يا ر�سول الله وال
�أنت ..؟؟!! ، ..قال  :وال �أنا �إال �أن يتغمدين الله برحمته  ،وقال بيده فوق ر�أ�سه .
لذلك �أرجو �أن يتخلى الفقهاء عن ترهات ما كان يتم�سح به الأقدمون من ركام
التربيرات التي كانت تنطلي على �أنــا�س غــري �أنــا�س ع�صــرنا  ،وكان فكر ًا ال يتناغم مع
دالالت كتاب الله .
�أال يطرف له�ؤالء جفن حني تتناق�ض معتقداتهم مع دالالت وا�ضحة لكتاب الله .
�أال يطرف لهم جفن حني يلج�أون للتربير كما جل�أ �إبلي�س للتربير حني رف�ض ال�سجود
لآدم كما �أمره الله .
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�أال ي�ستحون وهم يجربون النا�س لالن�صياع ملقوالت لي�ست �صادرة عن النبي لكنها من�سوبة
�إليه ..؟؟!! ، ..ويعتقدون فيها بينما يُك ِّذبون القر�آن  ،وهم يفخرون مبا ي�سمونه علم الرجال
الذي مل يتفقوا فيه  . . .ومع هذا اعتربوا مبا يقول به الرجال ومل يعتربوا مبا يقوله الله .
فع ًال لقد ا�ستحوذ عليهم ال�شيطان ف�أن�ساهم ذكر الله � ،أل�سنا بهذا النهج نكون قد اتخذنا
�أحبارنا ورهباننا �أربابًا من دون الله ..؟؟!!� ، ..أن�صدقهم ونكذب الله..؟؟!!..
قبول الأعمال ال�صاحلة وعدم قبولها :

يعتقد كثري من النا�س ب�أن العبد يعمل  ،والله قد يقبل وقد ال يقبل  ،لذلك فرتاهم
يقولون لبع�ضهم بعد ال�صالة ويف رم�ضان والأعياد ( اللهم تقبل )  ،وحينما تقول لأحدهم
(رم�ضان كرمي )  ،يعاجلك بالقول ( ب�س ربنا يتقبل ) .
ومن بني ما قوي به منطق القبول وعدم القبول لل�صاحلات من الأعمال  ،حديث
عندهم من�سوب للنبي ﷺ زو ًرا يقول راويه � ( :إن يف اجلمعة �ساعة ال يوافقها عبد م�سلم
ي�س�أل الله �شيئ ًا �إال �أعطاه )  ،وهي ما ي َُ�س ِّميه العامة ( �ساعة الإجابة )  ،فهذا املنطق يذهب
�إىل �إمكان عدم قبول الله لعملك ال�صالح �أو دعائك  ،ففي اجلمعة �ساعة �إجابة � ،أما باقي
ال�ساعات ( ف�أنت وبختك وحظك )  ،وهو من ف�ساد فكرة املرء عن الله .
نعم �إننا نحب �أن يدعو كل منا لأخيه بتلك الدعوة الطيبة ( اللهم تقبل )  ،لكن ال نحب
�أن نكون متــ�شككني فــي �أعمــالنا  ،وال �أن نكون مت�شككني يف قبول الله لأعمالنا � ،أو
دعائنا  ،وهذا الأمر هو بيت الق�صيد يف مقامنا املاثل .
�إن العبد هو �أدرى النا�س مبا فعله � ،أكان يبتغي بعمله وجه الله �أم �شيئ ًا �آخر  ،وال
يجب �أن نزرع ال�شك يف �أنف�سنا ب�أنف�سنا  ،فذلك مر�ض �إبلي�سي و�ضعه ال�شيطان فينا
التوجه لله بالعبادة .
ب�أيدي دعاة مل يدركوا حقيقة االعتقاد  ،وال حقيقة
ُّ
ولعله من البدهي �أن �أُ َنوِّ ه لأولئك الدعاة ما يعلمونه من �أن الله عزوجل يغفر الذنوب
جميعـ ـًا  ،فكي ــف مبــن يغ ــفر ذن ــوب املذنبني املخالفني �أال يتقبل �صالة عبد يطيعه �أو
�صيامه .؟؟!! ، ..كيف َ َ
ت ّر�أ ه�ؤالء الدعاة بذلك القول املمجوج ..؟؟!! ..وكيف يُ�ش ّك ُكون
النا�س يف �أعمالهم وقبولها عند مليكهم ..؟؟!!� ، ..إنه �إن كان الله عندهم يُعاقب املخطئني
وال يتقبل من العابدين  ،فذلك لي�س ب�إلهنا الواحد الأحد الذي ال يرد باب �سائل  ،ويغفر
الذنوب جميعًا  ،بل هو �إله الغلظة والفظاظة التي درجوا عليها .
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نعم ال يتقبل الله عمل املنافقني واملرائني بعباداتهم غري الله  ،لكن ال ميكن ت�صور
�إن�سان م�سلم �سليم العقل يظن يف نف�سه �أنه قد يكون منافق ًا وهو غري منافق فذلك عَـ َته � ،أو
�أن يت�صور �أنه ُمراء وهو لي�س مبراء فذلك من ال�ضالل  ،وف�ساد النفو�س  ،ونرب�أ بالعبد
امل�سلم �أن يكون كذلك  ،وحتى �إن وجد يف نف�سه ذلك فلريجع �إىل طبيب نف�سي ليعينه على
ال�شفاء من مر�ض الو�سوا�س .
والنــاظر ف ــي ك ــتاب الله ال يجد �أث ًرا لعدم القبول �إال مبوا�ضع حمددة على �سبيل
احل�صر  ،وال يجوز التو�سع فيها  ،فالله ال يقبل من الكافر ملء الأر�ض ذهبًا ليفتدي به
نف�سه (� 91آل عمران)  ،وال يقبل �شفاعة يف كافر ( 48البقرة)  ،وال يقبل دين ًا غري الإ�سالم
(� 85آل عمران)  ،وال يقبل الله توبة املرتد الذي ازداد كفره بعد ارتداده (� 90آل عمران) ،
وال يقبل يوم القيامة �شيئا بدل العمل ال�صالح ( 123البقرة)  ،وال يتقبل الله من املنافقني
( 53التوبة)  ،وهكذا يجب �أن ن�ستقي معتقداتنا .
وقد يلوذ �أحد املخالفني بقوله  -تعاىل  -على ل�سان ابن �سيدنا �آدم :
﴿ َوا ْت ُل َع َل ْي ِه ْم َن َب�أَ ا ْب َن ْي �آ َد َم ِب ْ َ
ال ِّق �إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبان ًا َف ُت ُق ِّب َل ِمن �أَ َحدِ هِ َما َو َ ْل ُي َت َق َّب ْل ِمنَ
ال َآخ ِر َقا َل َ ألَ ْق ُت َل َّن َك َقا َل �إِ َّ َ
نا َي َت َق َّب ُل ال ّل ُه ِمنَ ْالُ َّت ِق َ
( املائدة) 27
ني ﴾
فقبول الله من املتقني ال يعني �أنك ل�ست منهم  ،ف�أنت حني تعمد �إىل ال�صالة � ،أو
ال�صوم � ،أو ال�صدقة � ،أو الإخال�ص يف عملك وتخ�ص�صك � ،أو حني تعود مري�ض ًا ال تعوده
�إال لله � ،أو غري ذلك من �أعمال ال�صاحلات  ،ف�أنت وقتها وحينها تكون من املتقني  ،حتى
و�إن اقرتفت بعدها مائة �سيئة  ،فالعبد املتقي ب�شر  ،والبد �أن يخطئ  ،لذلك �أخط�أ النبي
حممد بب�شريته  ،لكنه مل يخطئ يف الر�سالة بر�سوليته .
وقد يتعلل �آخر ب�أن �سيدنا �إبراهيم وابنه دعوا لأنف�سهما ب�أن يتقبل الله  ،وذلك من
قوله تعاىل َ ﴿ :و�إِ ْذ َي ْر َف ُع �إِ ْب َراهِ ي ُم الْ َق َو ِاع َد ِمنَ الْ َب ْي ِت َو ِ�إ ْ�س َم ِاعي ُل َر َّب َنا َت َق َّب ْل ِم َّنا �إِ َّن َك �أَنتَ
( البقرة) 127
ال�س ِمي ُع الْ َع ِلي ُم ﴾
َّ
فقد �سبق القول ب�أن دعاء امل�سلم �أن يتقبل الله عمله ال يجب �أن ي�صل ملعنى الت�شكيك
يف مدى �إخال�ص العمل لله  ،وال يف تعتيم حتمية قبول الله للعمل ال�صالح � ،إمنا يعني
توا�ضع العبد حينما يتقرب �إىل الله بالعبادة يلتم�س القبول  ،لكن ال يعني الأمر عك�س
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ذلك �أبدًا  . .لذلك ف�إن ال�صيحات التي ت�شكك يف قبول عمل العبد امل�سلم �أو عدم قبوله ال
ت�ستند �إىل فقه �أو دليل  ،فالله � -سبحانه � -أرحم بعباده من �أن يظلمهم  ،بل لقد �أخذ الله
على نف�سه �أن ُي َن ِّمي ح�سناتنا  ،فقال عزوجل :
﴿ �إِنَّ ال ّل َه َال َي ْظ ِل ُم ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َو�إِن َت ُك َح َ�س َن ًة ي َُ�ض ِاع ْفهَا َو ُي ْ�ؤ ِت ِمن َّل ُد ْن ُه �أَ ْج ًرا ع َِظيمًا ﴾

( الن�ساء) 40

يعني ذلك �أن الله يتلم�س احل�سنات ِل ُي َن ِّميها  ،ولي�س كما ذهب �أئمة الغلظة ب�أنه -
�سبحانه  -قد ال يقبلها  . .ويقول جل �ش�أنه وع َُظ َم مقداره ب�سورة الأحقاف :
ن�سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه ِ�إ ْح َ�سان ًا َح َم َل ْت ُه �أُ ُّم ُه ُك ْر ًها َو َو َ�ض َع ْت ُه ُك ْره ًا َو َح ْملُ ُه َو ِف َ�صالُ ُه
﴿ َو َو َّ�ص ْي َنا ْ ِإ
ال َ
َث َل ُثونَ َ�ش ْه ًرا َح َّتى ِ�إ َذا َب َل َغ �أَ ُ�ش َّد ُه َو َب َل َغ �أَ ْر َب ِع َ
ني َ�س َن ًة َقا َل َر ِّب �أَ ْو ِز ْع ِني �أَنْ �أَ ْ�ش ُك َر ِن ْع َم َت َك ا َّل ِتي
�أَ ْن َع ْمتَ َع َل َّي َو َع َلى َوا ِلد ََّي َو�أَنْ �أَ ْع َم َل َ�ص ِ ً
الا َت ْر َ�ضا ُه َو�أَ ْ�ص ِل ْح ِل ِف ُذ ِّر َّي ِتي ِ�إ ِّن ُت ْبتُ ِ�إ َل ْي َك
جاو ُز عَن َ�س ِّي َئا ِت ِه ْم
َو�إِ ِّن ِمنَ ْالُ ْ�س ِل ِمنيَ(� )15أُ ْو َل ِئ َك ا َّلذِ ينَ َن َت َق َّب ُل َع ْن ُه ْم �أَ ْح َ�سنَ َما ع َِملُوا َو َن َت َ
اب ْ َ
ال�ص ْد ِق ا َّلذِ ي َكا ُنوا يُو َع ُدونَ (. ﴾ )16
ال َّن ِة َو ْع َد ِّ
ِف �أَ ْ�ص َح ِ
فماذا بعد احلق �إال ال�ضالل ..؟؟!! ، ..فالله يقول ب�أنه يقبل  ،وهناك �ضالل من فكر
�سقيم ُت�شكك يف القبول  . .وليطمئن كل م�سلم  ...فالله الرحيم يقبل مـنه َذ َّرات العمـل
ال�صالح  ،لأنه قــال :
﴿ َف َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة َخ ْي ًا َي َر ُه ﴾

( الزلزلة) 7

ويقول تعاىل :
م َ�ضر ًا َو َما ع َِم َلتْ ِمن ُ�س َو ٍء َت َو ُّد َل ْو �أَنَّ َب ْي َنهَا
ي ُّ ْ
﴿ َي ْو َم َ ِ
ت ُد ُك ُّل َن ْف ٍ�س َّما ع َِم َلتْ ِمنْ َخ ْ ٍ
َو َب ْي َن ُه �أَ َمد ًا َب ِعيد ًا َوي َُح ِّذ ُر ُك ُم ال ّل ُه َن ْف َ�س ُه َوال ّل ُه َر ُء ُ
(�آل عمران) 30
وف ِبالْ ِع َبا ِد ﴾
فكيف �سرتى َذ َّرة عملك ال�صالح حا�ضر ًة �أمامك �إذا مل يكن الله قد َق ِب َلها  ،فالله يقبل
توجهه �إىل
الأعمال ب�شهر رم�ضان وبغري رم�ضان  ،ويزداد قبوله بزيادة �إخال�ص العبد يف ّ
الله  ،وميكن �أن يزداد الأمر ب�شهر حمدد � ،أو مكان ُم َع َّي  ،لكن �شريطة الإخال�ص امل�ستمر
لله  ،فمناط القبول الأول هو التوجه لله ور�ضوانه ب�إخال�ص  ،فما دمت ا�ستوفيت ذلك
ال�شرط فال تت�شكك يف قبول عملك �سواء �أكنت ب�شهر رم�ضان �أو يوم اجلمعة  ،و�سواء
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�أكنت بالكعبة �أم بالقد�س  ،و�سواء �أكنت بجوف الليل �أم يف منت�صف الظهرية  ،فالأ�سا�س
نتم�سح به  ،لكن كل عملك مقبول  ،وكل
الأول هو الإخال�ص  ،ثم تكون بعده باقي ما َّ
عملك مدون لك �أو عليك  ،وذلك �إن كنت ممن يلتم�سون علمًا بالقر�آن .
ف�سرين وتف�سرياتهم :
�ضياع العقيدة بفعل املُ ِّ

لقد عجت التفا�سري التي نعتربها مرموقة مبا ي�ضر  ،و�أحيان ًا ي�سمونها �إ�سرائليات
بكتب التف�سري  ،ومع ذلك فاجلميع ِّ
يعظمها ويلوذ بها  ،وينقل عنها  ،و�س�أ�ضرب بع�ض
الأمثلة لأدلل على مناذج من �ضالل ما �سقطت فيه التفا�سري .
فعن قوله تعاىل ب�سورة الن�ساء َ ﴿ :و َ�أ ْخذِ هِ ُم ال ِّر َبا َو َق ْد ُنهُوا َع ْن ُه َو َ�أ ْك ِل ِه ْم َ�أ ْم َوا َل
ا�س ُخونَ ِف الْ ِع ْل ِم ِم ْن ُه ْم
ا�س ِبالْ َب ِاط ِل َو�أَ ْع َت ْد َنا ِل ْل َكا ِف ِرينَ ِم ْن ُه ْم َع َذابًا �أَ ِليمًا (َ )161ل ِك ِن ال َّر ِ
ال َّن ِ
با �أُ ْن ِز َل ِ�إ َل ْي َك َو َما �أُ ْن ِز َل ِمنْ َق ْب ِل َك َو ْالُ ِق ِيم َ
ال�ص َل َة َو ْالُ�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة
َو ْالُ�ؤْ ِم ُنونَ ُي�ؤْ ِم ُنونَ ِ َ
ني َّ
َو ْالُ�ؤْ ِم ُنونَ ِبال َّل ِه َوالْ َي ْو ِم ْال ِآخ ِر �أُو َل ِئ َك َ�س ُن ْ�ؤ ِت ِيه ْم َ�أ ْج ًرا ع َِظيمًا (. ﴾ )162
(و ْالُ ِق ِيمنيَ)
يقول تف�سري اخلازن قو ًال عظيمًا �إذ يت�صوّ ر وقوع خط�أ يف القر�آن يف كلمة َ
فيذكر ب�أن ال�صواب �أن يذكر الله (واملقيمون)  ،بل مل ي�ستح �أن ين�سب ذلك على �أنه على
ل�سان ال�سيدة عائ�شة ر�ضي الله عنها .
�أذكر هذا حتى ال يقولوا ب�أن كل ما ورد عن ال�صحابة �صحيح ًا  ،و�إليك ن�ص ما هو مدون
بذلك التف�سري ولك �أن حتكم على عقيدة املُ َف ّ�سر  ،فتتبع ما ذكره فيما يلي :
( اختلف العلماء يف وجه ن�صبه فحكي عن عائ�شة و�أبان بن عثمان �أنه غلط من الكتاب
ينبغي �أن يكتب واملقيمون ال�صالة ) .
وروي عن عثمان بن عفان �إنه قال � :إن يف امل�صحف حلن ًا �ستقيمه العرب ب�أل�سنتهم ،
فقيل له � :أفال تغريه ..؟؟!! ، ..فقال  :دعوه ف�إنه ال ّ
يحل حرام ًا وال يحرم حال ًال  ،وذهب
عامة ال�صحابة و�سائر العلماء من بعدهم �إىل �أنه لفظ �صحيح لي�س فيه من خط�أ من كاتب
وال غريه .
و�أجيب عما روي عن عثمان بن عفان وعن عائ�شة  -ر�ضي الله عنهما  -ب�أن هذا بعيد
جدًا لأن الذي جمع القر�آن هو ر�سول الله  ،والذين �أعادوا كتابة القر�آن من بعده هم �أهل
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اللغة والف�صاحة والقدرة على ذلك  ،وقاموا مبراجعة ما دونوه على امل�صحف الذي ُك ِت َب
يف عهد النبي  ،فكيف يلحنون �أو يرتكون يف كتاب الله حلن ًا ي�صلحه غريهم ..؟؟!! ..فال
ينبغي �أن ين�سب هذا �إليهم ؛ وال ميكن لهم �أبد ًا �أن يكونوا قالوا ذلك العته .
قال ابن الأنباري  :ما روي عن عثمان ال ي�صلح لأنه غري مت�صل  ،وحمال �أن ي�ؤخر
عثمان �شيئ ًا فا�سد ًا لي�صلحه غريه  ،ولأن القر�آن منقول بالتواتر عن ر�سول الله ﷺ
فكيف ميكن ثبوت اللحن فيه ..؟؟!!..
وقال الزخم�شري يف الك�شاف ( :وال يلتفت �إىل ما زعموا من وقوع حلن يف خط
امل�صحف ورمبا التفت �إليه من مل ينظر يف الكتاب ـ يعني كتاب �سيبويه ـ ومل يعرف
مذاهب العرب وما لهم يف الن�صب على االخت�صا�ص واملدح من االفتتان وهو باب قد ذكره
�سيبويه على �أمثلة و�شواهد ورمبا ُغ َّبي عليه �أن ال�سابقني الأولني كانوا �أبعد همة يف
الغرية يف الإ�سالم وذب الطاعن عنه من �أن يرتكوا يف كتاب الله عز وجل ُث َل َمة ي�سدها من
بعدهم وخرق ًا يرف�ؤه من يلحن بهم) .
فما ر�أي امل�سلمني �أنعترب هذا خط�أ �أم �سفه  ،وماذا �إن قام �أحد الكتاب فقال بكتاب من
م�ؤلفاته ب�أن الله �أخط�أ �أو �أن القر�آن به خط�أ ..؟؟!! ..احلكم لكم .
وهل ميكن اعتبار مثل هذا �إمامًا � ،أو اعتبار تف�سريه للقرءان ب�أنه يحمل �صنف ًا من
احلق طاملا تلك عقيدته عن الله ..؟؟!!..
هذا �إىل غري خلطهم بني كلمة ( ر�سول ) وكلمة ( نبي )  ،وعدم التمييز بينهما يف
ال�س َنة القولية وحي ًا من
اخلطاب القر�آين  ،مما جعلهم ي�شركون بالله  ،حني ت�صوروا ُّ
ال�سماء  ،وحني ت�صوروا النبي مو�صو ًال بال�سماء يف كل ما نطق به �سواء �أكان قرءان ًا
�أم غري ذلك  ،ف�أ�شركوا ر�سول الله مع الله يف احلكم  ،وقد �سبق وبينا كيف �أنه ينطق عن
الهوى ب�ش ًرا ونبيًا  ،لكنه ال ينطق عن الهوى ر�سو ًال .
�أدعـوكم لذلك للقــيام مبهمــتكم وت�شغــيل الأدمغـة التي تـوقفت قرونا و�س َّلمـت عـقـولهـا
لـرتاث الل ُه �أعلم ب�أنـه حوى ُ�س ًّما يف ع�سله  ،فهو � -سبحانه  -القائل ﴿ :ا َّلذِ ينَ َي ْ�س َت ِم ُعونَ
الْ َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعونَ �أَ ْح َ�س َن ُه �أُ ْو َل ِئ َك ا َّلذِ ينَ هَ د ُ
اب ﴾ ( الزمر)18
َاه ُم ال َّل ُه َو�أُ ْو َل ِئ َك ُه ْم �أُ ْولُوا ْ أ
الَلْ َب ِ
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قطوف من الالمعقول يف تف�سري القر�آن :

بعد �أن بينا مدى ت�أثري بع�ض �أخطاء التف�سري على العقيدة  ،نتناول الأمر من زاوية
�أخرى  ،ففي ظل تعظيم ال�سلف  ،ويف ظل وجود ما ي�سمى بال�سلفية  ،نحن �أ�سرى
لفكر املا�ضي  ،بل ال يجر�ؤ �أحدنا �أن ينب�س ببنت �شفة لنقد الفكر القدمي  ،و�إال مت اتهامه
ال�س َنة وغريهم من االتهامات  ،لهذا
بالعلمانية (مبعنى الكفر) � ،أو الت�شيع � ،أو �إنكار ُّ
ر�أيت من املو�ضوعية �أن �أ�صطحبكم يف �سياحة فقهية وفكرية لنحلل الفكر القدمي يف
تناوله للمرامي القر�آنية  ،والتي �أت�صور �أنه �أ�صاب يف كثري منها  ،لكنه حاد عن ال�صواب
يف كثري منها �أي�ض ًا  ،بينما نحن نقد�س هذا ال�صحيح وذاك ال�سقيم .
فرتى الفقه القدمي وقد حاد عن جادّة املنطق فيتناق�ض وهو ُي َف ّ�سر القر�آن � ،أو ُي َف ّ�سره
ويوجد تناق�ض بالقر�آن دون
مبا تهوى الأنف�س � ،أو ي�سقط بتف�سريه ويقع بتخريجاته
ِ
دراية منه  ،لذلك ال تعجب �إن ر�أيتهم وقد ابتدعوا عالجً ا ل�سقطات ذلك الفكر فقالوا
(ال�سنة) ككلمة (العام) عندهم  ،و�صارت اخلطيئة كال�سيئة
بالرتادف  ،ف�أ�صبحت كلمة َّ
وهما كالذنب واملع�صية يف فقههم �سواء  ،وغري ذلك كثري .
وقالوا �أي�ض ًا دعم ًا ل�سقطاتهم غري املق�صودة بالنا�سخ واملن�سوخ  ،فتوقف العمل
عندهم ب�آيات رغم ا�ستمرار تالوتها  ،وتوقفت تالوة بع�ض �آيات �أخرى زعموها زور ًا
وبهتانا على الله  ،ور�سوله  ،وكتابه  ،لذلك فهم يقيمون �أحكامها دون تالوتها  ،وكل ذلك
�أراه خرق ًا فكريًا � ،أدى �إىل نفوق فقهي يف بع�ض مما انتهى �إليه الفكر القدمي .
وبرهان ًا ملا �سبق من اتهام خطري للرتاث ف�إنه لي�ؤ�سفني ا�ستعرا�ض بع�ض املبادئ
املتوارثة من فقه التف�سري وتفنيدها  ،حتى ال نتطاول ون�ستمر يف تعظيم الفقه والفهم
القدمي وذلك فيما يلي :
( �أ ) بدعة التدرج يف حترمي اخلمر :

لقد �أن�ش�أ الفقه القدمي بدعة ما ي�سمى التدرج يف حترمي اخلمر  ،وك�أن اخلمر كانت
حري�صا على نفو�س ال�سكارى فتدرج يف
حال ًال عند بني �إ�سرائيل وغريهم فجاء القر�آن
ً
�أحكامها حتى ح ّرمها بالكلية  ،وهو الأمر الذي ال �أجده �إال يف خيال ذلك الفقه القدمي ،
نتيجة عدم التحليل الإدراكي ال�سليم للآيات للو�صول �إىل هدف القر�آن .
ال�ص َال َة َو�أَن ُت ْم ُ�س َكا َرى َح َّت َى َت ْع َل ُمو ْا َما
يقول تعاىل َ ﴿ :يا �آيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنو ْا َال َت ْق َربُو ْا َّ
يل َح َّت َى َت ْغ َت ِ�سلُو ْا َو�إِن ُكن ُتم َّم ْر َ�ضى �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر َ�أ ْو َجاء
َت ُقولُونَ َو َال ُج ُنب ًا �إِ َّال عَا ِب ِري َ�س ِب ٍ
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تدُو ْا َماء َف َت َي َّم ُمو ْا َ�ص ِعيد ًا َط ِّيب ًا َفا ْم َ�س ُحو ْا
�أَ َح ٌد ِّمن ُكم ِّمن الْ َغ�آ ِئ ِط �أَ ْو َال َم ْ�س ُت ُم ال ِّن َ�ساء َف َل ْم َ ِ
(الن�ساء) 43
ِبو ُُجوهِ ُك ْم َو�أَيْدِ ي ُك ْم ِ�إنَّ ال ّل َه َكانَ َع ُفوّ ًا َغ ُفو ًرا ﴾
ينتهي الفقه القدمي ب�أن هذه الآية كانت ت�سمح للم�سلم مبعاقرة اخلمر  ،لكن خارج
ال�صالة  ،بل بفقه الإمام �أبي حنيفة بجواز تلك املعاقرة لكن ب�شرط عدم ال�سكر  ،ولأ�صناف
حمددة من اخلمور .
و�إننا �إن انتبهنا �إىل �أن تلك الآية نزلت باملدينة املنورة  ،ف�إن هذا يعني �أن ال�صحابة
كانوا ي�صلُّون وهم ي�شربون اخلمر ملدة �أكرث من ع�شر �أعوام منذ بدء ت�شريع ال�صالة
احلادث يف ال�سنة الثانية من البعثة تقريب ًا .
وملا كان الله تعاىل كان �سبق و�أنزل ب�سورة مكيـة نزلت مبكة املكرمة هي قوله تعـاىل :
﴿ ُق ْل َت َعا َل ْو ْا �أَ ْت ُل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم �أَ َّال ُت ْ�ش ِر ُكو ْا ِب ِه �شيئ ًا َو ِبالْ َوا ِل َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�سان ًا َو َال َت ْق ُتلُو ْا
�أَ ْو َال َد ُكم ِّمنْ �إ ْم َال ٍق َّن ْح ُن َن ْر ُز ُق ُك ْم َو ِ�إ َّي ُ
اح َ�ش َما َظ َه َر ِم ْنهَا َو َما َب َطنَ َو َال
اه ْم َو َال َت ْق َربُو ْا الْ َف َو ِ
َت ْق ُتلُو ْا ال َّن ْف َ�س ا َّل ِتي َح َّر َم ال ّل ُه ِ�إ َّال ِب ْ َ
�صا ُك ْم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِقلُونَ ﴾ ( الأنعام) 151
ال ِّق َذ ِل ُك ْم َو َّ
ف�إن الفواح�ش املحرمة كان من بينها اخلمر  ،لأن اخلمر كانت م�ستهجنة بالفطرة
�أو ًال وكانت حمرمة ب�شريعة مو�سى عليه ال�سالم ثانيًا  ،فما ي�شرب اليهود اخلمر �أبدًا
لأنها حمرمة عندهم  ،لذلك فحني يقول تعاىل بتحرمي الفواح�ش ما ظهر منها وما بطن
ف�إنه ي�شمل اخلمر ت�أكيدًا بال جدال  . .وحــني ين ــزل القر�آن �أول مــا ينــزل م�صدق ًا ملا بني
يديه من التوراة والإجنيل  ،فـ�إن اخلــمر تكون حمرمـة وذلك لتـحرميها بالتـوراة واللـه
تعاىل يقول :
اب ِب ْ َ
ال ِّق م َُ�صدِّق ًا لِ َا ب ْ َ
ني َل ِ -م ْن َق ْب ُل ُهدىً
َي َي َد ْي ِه َو�أَ ْن َز َل ال َّت ْو َرا َة و ْ ِأ
﴿ َن َّز َل َع َل ْي َك الْ ِك َت َ
َال ْ ِ
ا�س َو�أَ ْن ـ ـ َز َل الْ ُف ـ ـ ْر َقـ َ
ـان �إِ َّن ا َّل ِذ َ
اب َ�ش ِدي ٌد وَال َّل ُه ع َِزي ٌز ُذو ا ْن ِت َق ٍام ﴾
ين َك َف ُروا ب�آي ِ
َات ال َّل ِه َل ُه ْم َع َذ ٌ
ِلل َّن ِ
(�آل عمران4:و)3

ُ�صد ُِّق ا َّلذِ ي َب ْ َ
ي َي َد ْي ِه َو ِل ُت ْنذِ َر �أُ َّم الْ ُق َرى
اب �أَ ْن َزلْ َنا ُه ُم َبا َر ٌك م َ
ويقول تعاىل َ ﴿ :وهَ َذا ِك َت ٌ
ون ِب ِه َو ُه ْم َع َلى َ�صال ِت ِه ْم ي َُحا ِف ُظ َ
ون ِب ْال ِآخ َرةِ ُي�ؤْ ِم ُن َ
َو َمنْ َح ْو َلهَا َوا َّلذِ ينَ ُي�ؤْ ِم ُن َ
ون ﴾ (الأنعام)92:
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والآيات كثرية يف � ّأن الله طلب من �أهل الكتاب ال ّتقوى  ،وطلب منهم ال ّتعقل وال ّتفكر وكذلك
طلب منا ذلك يف القرء�آن الذي نزل على حممد م�صدق ًا ملا بني يديه من الكتب  . .وما كان الله
ليح ّرم اخلمر ثم يعيد ال�سماح بها يف غري �أوقات ال�صالة كما ذهب البع�ض يف �أفكارهم ،
وجتد التوراة والإجنيل وهما يحرمان اخلمر فيما يلي :
يف �سفر العدد �إ�صحاح � 6آية  3من العهد القدمي ما يلي :

( يف اخلمر وامل�سكر يفرتز  ،وال ي�شرب خل اخلمر  ،وال خل امل�سكر  ،وال ي�شرب من
نقيع العنب ) .
يف الإ�صحاح � 5آية  18من العهد اجلديد :

(ال ت�سكروا باخلمر الذي فيه اخلالعة بل �أقبلوا بالروح )  . . .كذا ذات الأمر فى الو�س
�إ�صحاح � 10آية  9من العهد القدمي .
�أما ت�أويل بع�ض الن�صارى ب�أن ُّ
وال�سكر غري مباح  ،فذلك ما هو �إال
ال�شرب مباح ،
ُّ
ت�أويالً ب�شرياً  ،وذلك ل�سابق نهي الله بالتوراة عن �شرب اخلمر  ،كما �أن �أ�صل التحرمي
والت�شريع هو بالتوراة  ،فكيف نخرج مبقولة التدرج بعد تلك الدالئل ..؟؟!!..
فهل ت�ست�سيغ مقولة حترمي الله للخمر بال�شرائع ال�سابقة على الإ�سالم ثم ال�سماح
للم�سلمني ب�شربها يف غري �أوقات ال�صالة ..؟؟!! ، ..وهل ت�ست�سيغ حترمي الله للفواح�ش
ما ظهر منها وما بطن ب�سورة مكية  ،وال يكون من بينها اخلمر  ،فيتم الت�صريح �ضمني ًا
ب�شرب اخلمر حتى بعد الهجرة للمدينة املنورة لكن خارج �أوقات ال�صالة ..؟؟!!� ، ..إنه
املنطق املخالف ملراد ال�شارع بكتابه وامل�سمى بالتدرج يف حترمي اخلمر .
ال�ص َال َة َو�أَن ُت ْم ُ�س َكا َرى ﴾ ؛ ف�إن حملنا الن�ص
ف�إن عدنا لنتدبر قوله تعاىل َ ﴿ :ال َت ْق َربُو ْا َّ
على اخلمر ف�إننا بذلك نكون قد ت�صورنا بن الله �أنزل ت�شريع ًا ال ليحمي �شرب اخلمر فقط
بل ليحمي ال�سكارى  ،بل ويتلطف معهم لكنه ينهاهم عن ال�صالة وهم �سكارى  ،وك�أن
ال�سكري يدري مبواعيد ال�صالة في�أتيها لذلك ف�إن الله ينهاه عن ال�صالة حال ال�سكر حتى
يعلم ما يقول  ،وذلك من قوله تعاىل َ ﴿ :ح َّت َى َت ْع َل ُمو ْا َما َت ُقولُ َ
ون ﴾ ؛ فهل ي�ست�سيغ
عاقل �أن ي ــدري ال�سك ــري م ــوعد ال�ص ــالة وي�أتيها  ،لكن تكون اخل�شية من عدم هذيانه يف
ال�صالة ..؟؟!!� ..إنه منطق التدرج يف حترمي اخلمر .
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وهل ي�ست�سيغ عاقل �أن يتفهم فكر الفقه القدمي حني مت حترمي اخلمر بالكلية  -وفق
قوله ــم  -ف�إن تل ــك الآي ــة من �ســورة النــ�ساء قد �أ�صبحت بال قيمة � -إال من تالوتها -
مبجرد التحرمي النهائي بعد الت ــدرج املزعـ ــوم  ،وهل مينح الله ثواب ًا لتالوة �آية بطل
العمل بها ..؟؟!! ، ..وما فائدة تكرار وحفظ وتالوة �آيات بطل العمل بها .
�إنه منطق النا�سخ واملن�سوخ الذي حاول الفقه القدمي �أن يعالج �سقطاته به  ،وقيل
عنه ب�أنه علم  ،بل وجعله (وبكل �أ�سى و�أ�سف) �شرط ًا لالجتهاد  ،ويا ليتهم اتفقوا فيما هو
النا�سخ �أو املن�سوخ الذي �صنعوه علمًا  ...ي�ؤ�سفني ب�أن هذا منطق من قالوا بالتدرج
يف حترمي اخلمر .
لكن جتدر الإ�شارة ب�أن كلمة ( ُ�سـكارى ) الواردة بالآية ال عالقة لها من قريب �أو بعيد
باخلمر  ،فالآية حت�ض على تدبر ما يتلوه املرء من القر�آن ومن ال ِّذكر �إبان ال�صالة  ،لذلك
ف�إن الله ينهانا عن �أن نكون من�شغلني بغريه �سبحانه وتعاىل وبخا�صة �أثناء ال�صالة .
ولأن ال�سكر ال ين�صرف �إىل اخلمر فقط  ،كما �سبق �أن �صرفوا الأمية ب�أنها اجلهل
ال�سكر هو كل ما �شغل العقل وملأ تفكريه
باحلروف الأبجدية وطريقة كتابتها  ،لكن ُّ
ال�سكر من التعب �أو االن�شغال مب�صري احلكم يف ق�ضية مثالً � ،أو
و�شغافه  ،لذلك قد يكون ُّ
اخلوف � ،أو العذاب  ...وهكذا  ،لذلك يقول تعاىل :
ا�س
﴿ َي ْو َم َت َر ْو َنهَا َت ْذهَ ُل ُك ُّل ُم ْر ِ�ض َع ٍة َع َّما �أَ ْر َ�ضعَتْ َو َت َ�ض ُع ُك ُّل َذ ِ
ات َح ْم ٍل َح ْم َلهَا َو َت َرى ال َّن َ
( احلج ) 2
اب ال َّل ِه َ�شدِ ي ٌد ﴾
ُ�س َكا َرى َو َما ُهم ِب ُ�س َكا َرى َو َل ِكنَّ َع َذ َ
�أفيكون النا�س ُ�سكارى من �شرب اخلمر حني قيام ال�ساعة �أم �أنه ُ�سكر العذاب ال�شديد
كما هو وا�ضح بالآية ..؟؟!!..
( احلجر) 72
ويقول جل يف عاله َ ﴿ :ل َع ْم ُر َك �إِ َّن ُه ْم َل ِفي َ�س ْك َر ِت ِه ْم َي ْع َمهُونَ ﴾
فهل معناها �أنه ُ�سكر اخلمر ،بالطبع ال  ،لكنه ُ�سكر الغفلة ولي�س ُ�سكر �شرب خمر .
والـ ــذين يت�صورون � ّأن الإ�سالم �إذا ما دخل يف بلد بعد ذلك فهو يتد ّرج يف حترمي
ال�سنن الإلهية وال ّنامو�س الإلهي عندهم  ،ه�ؤالء جميع ًا قد �أ�ض ّروا
اخلمر  ،ويكون ذلك من ّ
باملفهوم القر�آين ومو�ضوعيته  ،ولكن كي ال نخرج عن �أ�سا�س مو�ضوعنا ف�إن الآيات
الأربع التــي ن ــزلت ف ــي �ش�أن اخلمر  ،وفى �ش�أن ال�سكر  ،والتي خلط بع�ض الفقهاء يف
ت�أويلها  ،وربطوا بينها يف املعنى  ،حتى انتهوا �إىل ما انتهوا �إليه على �أن اخلمر قد
ُح ّرمت بالتدريج  -هذه الآيات الأربع هي :
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اآلية األولى � :آية رقم (  67من �سورة النحل ) وقد نزلت يف �آخر �سنة فى العهد املكي
يل َو ْ أَ
اب َت َّت ِخ ُذونَ ِم ْن ُه َ�س َكر ًا َو ِر ْزق ًا َح َ�سن ًا ِ�إنَّ ِف َذ ِل َك َلآ َي ًة ِل َق ْو ٍم
﴿ َو ِمنْ َث َم َر ِ
ات ال َّن ِخ ِ
ال ْع َن ِ
(النحل)67:
َي ْع ِقلُونَ ﴾
اآلية الثـانية  :الآيـة رقـم ( 219من �سورة البقرة ) نزلت عام  2هجرية باملدينة املنــوّ رة :
﴿ َي ْ�س َ�ألو َن َك ع َِن ْ َ
ب ِمنْ
ا�س َو ِ�إ ْث ُم ُه َما �أَ ْك َ ُ
ال ْم ِر َو ْالَ ْي ِ�س ِر ُق ْل ِفي ِه َما ِ�إ ْث ٌم َك ِب ٌ
ري َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ
ون ُق ِل الْ َع ْف َو َك َذ ِل َك ُي َب ِّ ُ
آيات َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُر َ
َن ْف ِع ِه َما َو َي ْ�س َ�ألو َن َك َما َذا ُي ْن ِف ُق َ
ون ﴾
ي ال َّل ُه َل ُك ُم ْال ِ
(البقرة)219:

اآلية الثالثة  :الآية (  43من �سورة الن�ساء) نزلت عام  4هجرية باملدينة املنوّ رة .
ال�صال َة َو�أَ ْن ُت ْم ُ�س َكا َرى َح َّتى َت ْع َل ُموا َما َت ُقولُونَ َوال
﴿ َيا �أيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ال َت ْق َربُوا َّ
يل َح َّتى َت ْغ َت ِ�سلُوا َو ِ�إنْ ُك ْن ُت ْم َم ْر َ�ضى �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر َ�أ ْو َجا َء َ�أ َح ٌد ِم ْن ُك ْم
ُج ُنب ًا ِ�إ َّل عَا ِب ِري َ�س ِب ٍ
تدُوا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َ�ص ِعيد ًا َط ِّيب ًا َفا ْم َ�س ُحوا ِبو ُُجوهِ ُك ْم
ِمنَ الْ َغا ِئ ِط �أَ ْو ال َم ْ�س ُت ُم ال ِّن َ�سا َء َف َل ْم َ ِ
(الن�ساء)43:
َو�أَيْدِ ي ُك ْم ِ�إنَّ ال َّل َه َكانَ َع ُفوّ ًا َغ ُفور ًا ﴾				
اآلية الرابعة � :آية ( 90من �سورة املائدة ) نزلت عام  9هجرية باملدينة املنوّ رة
الَ ْزال ُم ِر ْج ٌ�س ِمنْ َع َم ِل َّ
نا ْ َ
﴿ َيا �أيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ِ�إ َّ َ
ال�ش ْي َط ِان
اب َو ْ أ
ال ْم ُر َو ْالَ ْي ِ�س ُر َو ْ أ
الَ ْن َ�ص ُ
اج َت ِنبُو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ ﴾ .
َف ْ
فمن غري املت�صوّ ر عق ًال �أن يظل امل�سلمون ي�شربون اخلمر ح ّتى قبل وفاة النبي بعام
�أو عامني  ،بينما �أهل الكتاب على ف�ضيلة عدم �شرب اخلمر  ،فى ذات الوقت الذى يح�ض
دين الإ�سالم على ت�صديق القر�آن لل�شرائع ال�سابقة .
وهل ميكن �أن نظن يف ال�صحابة ر�ضوان الله عليهم حني ينزل القر�آن قائ ًال عن اخلمر
ب ِمنْ َن ْف ِع ِه َما ﴾  ،فهل يختار
ا�س َو ِ�إ ْث ُم ُه َما �أَ ْك َ ُ
واملي�سر ﴿ ِف ِيه َما ِ�إ ْث ٌم َك ِب ٌ
ري َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ
ال�صحابة الإثم الكبري  ،وهم بال�سنة الثانية من الهجرة  ،لأجل بع�ض املنافع الدنيوية ،
�أهكذا يكون قومي الفكر ..؟؟!!..
� ّإن هذه الآيات الأربع ال ت�ضاد بينها وال تد ّرج وال نا�سخ فيها وال من�سوخ ؛ �إمنا ال ّذين
ت�صوّ روا ال ّتدرج  -وت�صوّ روا بنا ًء على ذلك �أن هناك نا�سخ ًا ومن�سوخ ًا يف كتاب الله
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الذي بني �أيدينا  -قد ن�ش�أ عندهم هذا الأمر نتيجة خللطهم املعيب بني كلمة َ�س َكر (بفتح
املف�سر  -وذلك بغري داع  -كذلك
ال�سني والكاف) وبني كلمة خمر وتالزم الأمرين يف عقل ّ
ال�سكر(ب�ضم ال�سني) لي�س
ال�سكر �إمنا تعنى اخلمر  ...بينما �أن ُ
ح�صرهم منتهى كلمة ُ
وال�سكر
بال�ضرورة �أن يكون اخلمر هو �أ�سا�سها � ،إذ � ّأن اخلمر حرام حتى ولو مل ُت�سكر ُ ،
وال�سكر( بت�شديد و�ضم حرف ال�سني) مبعنى
من غريها حرام حتى و�إن كان حال ًال ،
ُّ
كال�سكر احلادث عند بداية اليقظة للنائم املتعب حني
ذهاب العقل قد يكون من غري اخلمر ُّ
ي�ستيقظ قبل موعده  ،ف�ض ًال عما ذكرنا من �أ�سباب .
وهناك براهني �أخرى لكن  -حقن ًا للوقت � -أترك الأمر للقارئ كي يتدبر بنف�سه وينفذ
قوله تعاىل  ﴿ :ا َّلذِ ينَ َي ْ�س َت ِم ُعونَ الْ َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعونَ �أَ ْح َ�س َن ُه �أُ ْو َل ِئ َك ا َّلذِ ينَ هَ د ُ
َاه ُم ال َّل ُه َو�أُ ْو َل ِئ َك
( الزمر) 18
اب ﴾
ُه ْم �أُ ْولُوا َْ أ
اللْ َب ِ
فلي�س بالإ�سالم فكر مع�صوم وفكر مرجوم �إال عند �أ�صحاب الإميان بالعاطفة الذين
مييلون يف اجتاه القدمي والقدماء بال مو�ضوعية .
(ب) متعة ف�ض غ�شاء البكارة باجلنة :

بعد ر�سالة و�صلتني قررت البحث عما ورد بالتفا�سري عن هذه الآية ب�سورة ي�س ،
اب ْ َ
( ي�س) 55
ال َّن ِة الْ َي ْو َم ِف ُ�ش ُغ ٍل َف ِاكهُونَ ﴾
يقول تعاىل � ﴿ :إِنَّ �أَ ْ�ص َح َ
�إن تف�سري هذه الآية يُعرب بحق عن ُحمق الفكر ال�سلفي البدائي عن معنى ال�شغل
عب عن حقيقـة املد�سو�سات على الفقـه ال�سلفي الذي يز�أر به
واالن�شغال باجلنة � ،أو رمبا َّ
دعاة ال�سلفية  ،ويعتربونه و�أنف�سهم من �أرقى العلوم والفكر  ،وما �أراه �إال فكر ًا بدائي ًا
البد له من الرحيل .
ومن الطبيعي �أن يكون لكلماتي وق ٌع قا�س على �أ�شياخ ال�سلفية بالع�صر احلديث ،
وال�س َنة بفهم �سلف الأمة  ،فيا ليتهم
الذين يفتنون النا�س بقولهم ان منهاجهم القر�آن ُّ
ابتعدوا قدر الإمكان عن كثري من منقوالت ال�سلف الرتاثية  ،وليح ِّكموا عقولهم فيما بني
�أيديهم من الرتاث  ،فذلك �أف�ضل لهم عند مليكهم  ،والآن لنبد�أ رحلة تف�سري تلك الآية مع
التفا�سري املُختلفة  ،واملتخ ّلفة املنطق يف تف�سري بع�ض الآيات وبخا�صة تلك الآية  ،وهي
التفا�سري التي يُقد�سها النا�س ليل نهار وال يحيدون عنها .
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فال�شغل الذي ت�صوروه لأهل اجلنة هو َف ُّ
�ض �أبكار العذارى من احلور العني ... ،
ت�صوروا �أال ميكن �أن يكون تف�سري تلك الآية عن ال�شغل �إال ال ّتلذذ بالعملية اجلن�سية بف�ض
�أغ�شية البكارة � ،أهذا هو ما ا�ستهدفه الله ملتعة نفو�سهم �أم �أنه انحطاط التف�سري عن �أن ي�صل
لأي ظل من حقيقة �شغل �أهل اجلنة � ،أو قل هو التف�سري بالهوى  ،وحتى ال �أُتهم ب�أين �أخرتع
هذا من عند نف�سي  ،وحتى تعلموا ب�أن دعوتي لتنقية الرتاث من العبث ال�سلفي املقد�س يف
حملها � ،س�أ�ستعر�ض لكم بع�ض ما ورد ببع�ض التفا�سري عن تلك الآية الكرمية :
تف�سري ابن كثري  ...قال عبد الله بن م�سعود  ،وابن عبا�س  ،و�سعيد بن املُ َ�س ّيب
وع ْك ِر َمة  ،واحل�سن  ،وقتادة  ،والأعم�ش  ،و�سليمان التيمي  ،والأوزاعي يف قوله :
ِ
اب ْ َ
ال َّن ِة الْ َي ْو َم ِف ُ�ش ُغ ٍل َف ِاكهُونَ ﴾ قالوا � :شغلهم افت�ضا�ض الأبكار ،
﴿ ِ�إنَّ �أَ ْ�ص َح َ
وقال �أبو حامت � :إمنا هو افت�ضا�ض الأبكار .
تف�سري املاوردي  ...قوله عز وجل � ﴿ :إ َّن َ�أ ْ�صحَ اب ْ َ
ال َّنة الْ َيوْم ِف ُ�ش ْغل َفا ِك ُهو َن ﴾ فيه
�أربعة �أقاويل � :أحدها  :يف افت�ضا�ض الأبكار  ،قاله احل�سن و�سعيد بن جبري وابن م�سعود وقتادة .
التف�سري الوجيز � ﴿ ...إنَّ �أَ ْ�ص َحاب ْ َ
ال َّنة الْ َي ْوم ِف ُ�ش ْغل ﴾ بافت�ضا�ض الأبكار
( فاكهون ) ناعمون فرحون ُمعجبون .
تفسير السمرقندي  ...قال الفقيه �أبو الليث رحمه الله :حدّثنا حممد بن الف�ضل
ب�إ�سناده عن عكرمة يف قوله ِ ﴿ :ف ُ�ش ُغ ٍل َف ِاكهُونَ ﴾ قال يف افت�ضا�ض الأبكار .
ُ
أبكار .
تف�سري �أبي ال�سعود  ...و�إ َّما �أنَّ املرا َد به
افت�ضا�ض ال ِ
تف�سري ابن عبد ال�سالم ُ ...
(�ش ُغ ٍل) عما يلقاه �أهل النار � ،أو افت�ضا�ض الأبكار
�أو الطرب �أو النعمة .
تف�ســري الألــو�سي  ...وعــن ابن عــبا�س  ،وابن م�سعود  ،وقتادة هو افت�ضا�ض
الأبكار  ،وهو املروي عن جعفر ال�صادق ر�ضي الله تعاىل عنه  ،ويف رواية �أخرى عن
ابن عبا�س �ضرب الأوتار .
تف�سري البحر  ...وبع�ضهم خ�ص هذا ال�شغل بافت�ضا�ض الأبكار  ،قاله ابن عبا�س .
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تفــ�سري البغــوي  ...واختلفوا يف معنى ال�شغل  ،قال ابن عبا�س  :يف افت�ضا�ض
الأبكار  ،وقال وكيع بن اجلراح  :يف ال�سماع .
تف�سري الثعالبي  ...وقوله تعاىل � ﴿ :إنَّ �أَ ْ�ص َحاب ْ َ
ال َّنة الْ َي ْوم ِف ُ�ش ْغل ﴾ قال
ابن عبا�س وغريه  :هو ا ْف ِت َ�ض ُ
أوتار .
ا�ض الأبكار  .وقال ابن عبا�س �أي�ض ًا :هو �سماع ال ِ
تف�سري اجلاللني � ﴿ ...إنَّ �أَ ْ�ص َحاب ْ َ
ون الْ َغ ْي
ال َّنة الْ َي ْوم ِف ُ�ش ْغل ﴾ ؛ ِب ُ�س ُك ِ
الَ ْب َكار .
ا�ض ْ أ
َو َ�ض ّمهَا َع َّما ِف ِيه �أَهْ ل ال َّنار ِ َّ
ما َي َت َل َّذ ُذونَ ِب ِه َكا ْف ِت َ�ض ِ
تف�سري الرازي  ...قيل افت�ضا�ض الأبكار وهذا ما ذكرناه يف الوجه الثالث �أن
الإن�سان قد يرتجح يف نظره الآن مداعبة الكواعب فيقول يف اجلنة �ألتذ بها .
تف�سري ال�سعدي  ...يف �شغل مفكه للنف�س ُ ،م ِل ِّذ لها  ،من كل ما تهواه النفو�س ،
وتلذه العيون  ،ويتمناه املتمنون  .ومن ذلك افت�ضا�ض العذارى اجلميالت .
تف�سري الطربي  ...فقال بع�ضهم  :ذلك افت�ضا�ض العذا َرى .
تف�سري الق�شريي  ...ويقال َ�ش َغ َل نفو�سهم ب�شهواتها حتى يخل�ص ال�شهود
غيبة من �إح�سا�س ال َّن ْف�س الذي هو �أ�صعب ال ُّرقباء  ،وال �شيء �أعلى من
لأ�سرارهم على ٍ
ر�ؤية احلبيب مع َف ْقدِ الرقيب .
تف�سري الن�سفي  ...وهو افت�ضا�ض الأبكار على �شط الأنهار حتت الأ�شجار .
تف�سري حقي  ...ثم ان ال�شغل ُف ِّ�سر على وجوه بح�سب اقت�ضاء مقام البيان ذلك
رجل فى الأكل وال�شرب
منها افت�ضا�ض الأبكار وفى احلديث « �أن الرجل ليعطى قوة ِ
مائة ٍ
واجلماع » .
تف�سري مقاتل ِ ( ...ف ُ�ش ُغ ٍل ) يعنى �شغلوا بالنعيم  ،بافت�ضا�ض العذارى عن
ذكر �أهل النار فال يذكرونهم وال يهتمون بهم .
تف�سري فتح القدير  ...وقال قتادة  ،وجماهد � :شغلهم ذلك اليوم بافت�ضا�ض
العذارى وقال وكيع � :شغلهم بال�سماع .
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تف�سري ابن عجيبة  ...يف �شغل ال يو�صف ؛ ِلعظم بهجته وجماله  .فالتنكري
للتعظيم  ،وهو افت�ضا�ض الأبكار  ،على �شط الأنهار  ،حتت الأ�شجار � ،أو �سماع الأوتار
يف �ضيافة اجلبار  .وعن �أبي هريرة وابن عبا�س ر�ضي الله عنهما قيل  :يا ر�سول الله
�أَ ُن ْف ِ�ضي �إىل ن�سائنا يف اجلنة  ،كما ُنف�ضي �إليهن يف الدنيا ..؟؟!! ..قال  « :نعم  ،والذي
نفـ ــ�س حممد بيده �إن الرجل ليُف�ضي يف الغداة الواحدة �إىل مائة عذراء »  ،وعن �أبي
�أمامة � :ســئل ر�سول الله ﷺ  :هل يتناكح �أهل اجلنة ..؟؟!! ..فقال  « :نع ــم ِ ،ب َذ َك ـ ٍـر ال
دحم ًا » قال يف القامو�س  :دحمه كمنعه  :دفعُه �شديدًا
َ
دحم ًا ْ
مي ُّل  ،و�شه ــوة ال تنقطع ْ ،
وعن �أبي �سعيد اخلدري قال ر�سول الله ﷺ� « :أهل اجلنة �إذا جامعوا ن�ساءهم عادوا
�أبكا ًرا »  ،وقال �أبو الدرداء  « :لي�س يف اجلنة َم ِّني » .
وبعد �أن قر�أت ع�شرين تف�سري ًا ت�ؤكد �أن متعة اجلنة هي ف�ض غ�شاء البكارة � ،أال
يدل ذلك عن بــدائية الفــكر ال�سلــفي الــذي له �أتباع باملاليني يت�صورون ب�أنهم علــى احلــق
املبــني  ،ويــقدمون فقه الرواية على فقه الآية بل ويعبثون �أي�ض ًا بفقه الآية .
و�أ�ستهدف من ذلك �أن يُعمل كل م�سلم عقله يف كل ما يُقال له �أو يقر�ؤه  ،وال يغرت بفقه
�أو قول من�سوب للقدماء  ،لأن كل هذه الأهازيج ما هي �إال موروثات جن�سية تداعب �شبق
البع�ض يف الدنيا  ،فيت�صورون الآخرة وم�شتهياتها كالدنيا و�شهواتهم .
وا�سمحوا يل �أن �أ�ستطرد البي ــان فــي رف�ض ما جاءت به التفا�سري عن ق ــوله تع ــاىل :
اب ْ َ
ال َّن ِة الْ َي ْو َم ِف ُ�ش ُغ ٍل َف ِاكهُونَ ﴾
﴿ ِ�إنَّ �أَ ْ�ص َح َ

(  55ي�س)

حيث ورد ب�أن �شغلهم افت�ضا�ض عذرية الأبكار حتت الأ�شجار على �شواطئ الأنهار ،
وهو ما �أرف�ضه جملة وتف�صي ًال  ،ف�شغل �أهل اجلنة �أرقى  ،و�أجل  ،و�أعمق  ،و�أعلى بكثري
من �شهوات جن�سية مع العذارى  ،هذا على فر�ض ب�أن احلور العني عذارى �أو �إناث ًا كما
يزعمون .
وال�س َنة بفهم �سلف الأمة  ،ومن
ويقول دعاة ال�سلفية ترويج ًا ملنهجهم من �أنه القر�آن ُّ
عجيب �أنهم اختلفوا يف تعريف من ال�سلف  ،فقال بع�ضهم  :ب�أنهم ال�صحابة ر�ضوان الله
عليهم  ،وقال �آخرون ال�صحابة والتابعون  ،وقال فريق ثالث ب�أنهم رجال القرون الثالث
الهجرية الأوىل  ،فهكذا جتد معنى كلمة �سلف الأمة كاملطاط  ،لكن من املهم �أن نعلم �إن كان
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املق�صود هم ال�صحابة ر�ضوان الله عليهم ف�إن ال�صحابة الأجالء مل يورثوا مكتوب ًا ميكن
االعتماد عليه  ،و�إن ما ب�أيدينا عنهم �أمور من�سوبة لهم والله �أعلم ب�صحتها .
وما يعنيني هو تعبري (فهم �سلف الأمة)  ،ف�سلفنا القدمي كان ال يتحرج يف غالبه �أن
ي�ضع احلديث على ر�سول الله  ،ومل يكن بالأمة هيئات حتفظ على العلماء علمهم  ،وبذلك
مت الد�س على كل تراثنا  ،وحتى كتاب البخاري مل ي�سلم من هذا الد�س  ،ومت الد�س باملراجع
الأخرى حتت م�سمى قال ابن م�سعود  ،وابن عبا�س  ،والأعم�ش  ،وابن قتيبة  ،وهكذا .
لقد ا�ستطاع �أهل الد�س وبا�ستغالل عواطفنا ونهجنا لتقدي�س القدمي والقدماء �أن
يبثوا �سموم الغدر يف احلديث النبوي  ،وتف�سري القر�آن  ،والرتاث الب�شري عموم ًا ،
ف�إذا ما �أ�ضفت لهذا كله اختالف العلماء يف كل امل�سائل تقريب ًا  ،ف�إننا نكون ب�صدد �صورة
م�شو�شة وغري حمددة عن تعبري ( فهم �سلف الأمة ) .
وحيث مل متلك �أقوال ال�صحابة من العناية ما متيز به احلديث النبوي  ،فلقد احتلت
مفاهيم من�سوب �صدورها للأجالء مكان ال�صدارة يف عقولنا حتى �صارت �إرث ًا تتناقله
الأجيال  ،ومنها ما هو فهم جن�سي نابع عن �شبق غريزي لأنف�س ما ارتوت من العلم والفقه
قدر رويتها من الهوى واملزاج .
فتجدنا ما �أن يُذكر تعبري (احلور العني) �إال ويقفز للعقل امل�سلم خميلة بنات الهوى
والعملية اجلن�سية  ،وما ذلك �إال موروث عن فهم �سلف الأمة الذي كان يجب �أن يو�ضع
مو�ضع التمحي�ص مثل حديث الر�سول متام ًا بتمام  ،لكن لأن العلم مل يكن من خ�صائ�ص
الأمة  ،و�إن ا�شتغل به البع�ض  ،لذلك جتد تلك املفاهيم قد تناقلتها الأجيـال لتجد من يروج
وال�س َنة بفهم �سلف الأمة .
لها من �أ�صحاب اللحى الذين يقولون ب�أنهم على القر�آن ُّ
�إن الله خلق الزوجني الذكر والأنثى �سواء ب�سواء  ،فهل ُجعلت املــر�أة ملتعة الرجل ومل
يُج َعل الرجل ملتعة املر�أة ..؟؟!! ..وهل م ّيز الله الرجل جن�سيًا بالآخرة فجعل له احلور
العني باجلنة و�ضاعف له الفحولة لال�ستمتاع بهن  ،بينما مل يجعل للمر�أة باجلنة �إال رج ًال
واحد ًا � ،إن �أ�صحاب هذا الفكر املوروث ي�سحبون قانون و�شهوات الدنيا ليتخيلوها
ويختالوا بها على �أنها تكون بالآخرة � ،أيكون قانون احلياة هو ذاته قانون الآخرة ...
بالطبع ال  ،لأن قانون الدنيا به تكليف وممنوعات وحمرمات  ،بينما الآخرة فيها ما ال
عني ر�أت  ،وال �أذن �سمعت  ،وال خطر على قلب ب�شر  ،لذلك ف�إن تلك املخيالت �إمنا �أ�صابها
عطب الدنيا ف�شرحت به �أمور الآخرة  ،ثم اعتربنا نحن قولهم دين ًا .
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وهل تعبري (فجعلناهن �أبكا ًرا) تعني غ�شاء البكارة ..؟؟!!..
وهل تعبري ( مل يطمثهن قبلهم �إن�س وال جان ) يعني عملية اجلماع بني اجلن�سني � ،أو
يعني دم الطمث الفا�سد عند الأنثى ..؟؟!!..
�إن هذه موروثاتنا التي تتقافز �إىل خميالت ال�سلفيني ليدينوا بها وهم يفخرون
مبذهبهم املنتمي �إليها  ،بل تقفز ملخيلة اجلميع حني تالوتهم للقرءان  ،فهي بالرتاكيب
املخية للأمة  ،فهل يا ترى نحن �أ�سرى لتلك املفاهيم � ،أَ َو ال يوجد ت�أويل �أكرث عمق ًا  ،و�أكرث
رقي ًا  ،و�أن�سب لل�سياق القر�آين من تلك املوروثات اجلن�سية � ،أم �أن مفهوم ال�سلف (و�إن
�صح) يعترب دين ًا وقيد ًا على القر�آن  ،وعلى الأمة �إىل يوم القيامة  ،وبخا�صة �أن وراءه
مقد�سا .
جماعات ودول ترعى ذلك الفكر حتت �ستار م�صطلح (فهم ال�سلف) وجتعله �أم ًرا ً
لذلك ال بد لنا �أن نت�ساءل ما هي احلور العني ..؟؟!!..
يجب العودة للجذر اجلن�سي املت�سبب لتلك املخيالت اجلن�سية � ،أال وهو تعبري
(احلور العني) لنقف حتديدًا عما �إذا كانت �إناثا حتتـاج لفحولة امل�سلمني عامة والعرب
منهم خا�صة � ،أم هي �أمر �آخر  ،لكن عموم ًا علينا تدبر الآتي :
يقول تعاىل َ ﴿ :ك َذ ِل َك َو َز َّو ْج َن ُ
ني ﴾
اهم ِب ُح ٍ
ور ِع ٍ
ني َع َلى ُ�س ُر ٍر َّم ْ�ص ُفو َف ٍة َو َز َّو ْج َن ُ
ويقول تعاىل ُ ﴿ :م َّت ِك ِئ َ
ني ﴾
اهم ِب ُح ٍ
ور ِع ٍ

( الدخان) 54
( الطور)20

ون(﴾ )23
ويقول تعاىل  :ب�سورة الواقعة  ﴿ :وَحُ و ٌر ِعنيٌ(َ )22ك�أَ ْم َث ِال اللُّ�ؤْلُ ِ�ؤ ْالَ ْك ُن ِ
ويقول تعاىل  :يف �سورة الرحمن ِ ﴿ :ف ِيه َما َف ِاك َه ٌة َو َن ْخ ٌل َو ُر َّمانٌ (َ )68ف ِب�أَيِّ � َآلء َر ِّب ُك َما
ياتٌ ِح َ�سانٌ (َ )70ف ِب�أَيِّ � َآلء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َب ِان(ُ )71حو ٌر َّم ْق ُ�صو َراتٌ ِف
ُت َك ِّذ َب ِان(ِ )69ف ِيهنَّ َخ ْ َ
ن�س َق ْب َل ُه ْم َو َل َج ٌّ
ان(.﴾ )74
ِْ
ال َي ِام(َ )72ف ِب�أَيِّ � َآلء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َب ِان(ْ َ )73ل َي ْط ِم ْثهُنَّ �إِ ٌ
ف ـمــن الآيــات ال�س ــاب ـقــة ال يجــد القــارئ كــلمة الــجن�س الآخ ــر �إال حــني ي ــف�سر ك ــلمة
( َو َز َّو ْج َن ُ
اهم ) على �إنها زواج النكاح .
ويا ترى ملاذا كان ال�سياق القر�آين ب�سورة الرحمن ي�ستخدم كلمة ( ِف ِيه َما ) للفاكهة
بالآية  ، 68لأن الله كان يتكلم على �أن لكل م�ؤمن خاف مقام ربه جنتان .
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لكنك جتد اختالف ًا بال�سـياق بالآيـة التي تليها مبا�شرة حيث ترد كلمة ( ِف ِيهنَّ ) للخريات
احل�سـان  ،لأنه كان يتكلم عن �أن اجلنتان الأوليان حتتهما جنتان �أخريان من دونهما
(خيات)
والأربعة جنات فيهن خريات  ،فهل يُطلق على الإناث لفظة (خريات) � ،أم ِّ
بت�شديد حرف اليـاء � ،أو (�أخيار)  ،فتلكم هي �أ�صول اللغـة التي ال يتوه عنها القر�آن .
�أم يا ترى هل احلور العني جن�س غري الإن�س واجلن واملالئكة ..؟؟!! ، ..و�إذا كانت
جن�سا رابعًا ففيم الغرية �أن يكون للرجل حور عني وللمر�أة � ً
أي�ضا ..؟؟!!� ، ..أم ال زلنا
ً
نرتب�ص بفرج املر�أة وال نرتب�ص بفرج الرجــل بذات القدر حتى يف الآخرة ..؟؟!!..
ونحن ندرك ب�أن احلور العني ك�أمثال الل�ؤل�ؤ املكنون  ،ف�إذا �أكلها امل�ؤمن �أو امل�ؤمنة �أو
لبا�سا يت�سربل به �أهل اجلنة ف�إن امل�ؤمنني وامل�ؤمنات يجدون �أنف�سهم
ارتداها �إن كانت ً
وقد �سعى نورهم بني �أيديهم  ،وذلك من قوله تعاىل :
ات َي ْ�س َعى ُنو ُر ُهم َب ْ َ
﴿ َي ْو َم َت َرى ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
يا ِن ِهم ب ُْ�ش َرا ُك ُم الْ َي ْو َم
ني َو ْالُ�ؤْ ِم َن ِ
ي �أَيْدِ ِيه ْم َو ِب�أَ ْ َ
ت ِري ِمن َ ْ
َج َّناتٌ َ ْ
(احلديد)12
الَ ْنهَا ُر َخالِدِ ينَ ِفيهَا َذ ِل َك ُه َو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظي ُم ﴾
ت ِتهَا ْ أ
بل ي�ستهدف �أهل اجلنة النور بالآخرة التي �ست�شرق بنور ربّها  ،حيث يقول تعاىل :
(َ ...ي ْو َم َل ي ُْخ ِزي ال َّل ُه ال َّن ِب َّي َوا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا َم َع ُه ُنو ُر ُه ْم َي ْ�س َعى َب ْ َ
يا ِن ِه ْم
ي �أَيْدِ ِيه ْم َو ِب�أَ ْ َ
( التحرمي ) 8
ت ْم َل َنا ُنو َر َنا َوا ْغ ِف ْر َل َنا ِ�إ َّن َك َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َقدِ ي ٌر)
يقولونَ َر َّب َنا َ�أ ْ ِ
لذلك فالتلأل�ؤ  ،والنور  ،و�إمتام النور � ،أمر ي�صري �إليه �أتباع ر�ضوان الله  ،وي�سعون
�إليه وال ي�سعون بحال لواقع جن�سي �ضحل  ،ف�إذا �أ�ضفنا لذلك قوله تعاىل :
( ق) 35
﴿ َلهُم َّما َي َ�شا�ؤُونَ ِفيهَا َو َل َد ْي َنا َم ِزيدٌ﴾
ف�إن ما ي�شاءون فيها لي�س العملية اجلن�سية �إمنا �إمتام النور  ،وتعبري ( َو َل َد ْي َنا َم ِزيدٌ)
يعني �أنه ال �سقف للمتعة حتى نهبط بها حليوانية ال�شهوة الدنيوية  ،كما �أن كلمة (لهم)
تعني الرجال والن�ساء .
كما �أن عملية ت�صوير قوله تعاىل :
اب ْ َ
ال َّن ِة الْ َي ْو َم ِف ُ�ش ُغ ٍل َف ِاكهُونَ ﴾
﴿ ِ�إنَّ �أَ ْ�ص َح َ
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�أنه ف�ض للأبكار حتت الأ�شجار على �شاطئ الأنهار  ،كما ورد ذلك بكثري من مراجع
ال�سلف  ،فهو �إمنا ُي َع ّب عن انحطاط الهمم الدنيوية التي تتقافز ب�شهواتها لتجعلها �سقف ًا
ملتعة الآخرة  ،ف�إذا علمنا �أن تلك العملية تتم مبا �سماه الله ( ال�سو�أة)  ،وحيث �أن جنة
الآخرة لي�س بها �سوءات  ،لذلك ف�إن قوانني االلتذاذ غري تلك القواعد الهابطة املوجودة
بالدنيا التي ال ت�ساوي كلها عند الله جناح بعو�ضة  ،فكيف تكون �صبابة و�صبوة امل�ؤمن
بالآخرة كتلك الب�ضعة التي كان ي�ضعها بالدنيا ويغت�سل منها � ،إنه الهبوط الفكري الذي
ال ننفك عنه .
�إن خلقتنا بالآخرة لن تكون مبثل خلقتنا الدنيوية  ،وال �صبوتنا �أي�ض ًا  ،وذلك لقوله
الَ ْر ِ�ض َف ُ
انظ ُروا َك ْي َف َب َد�أَ ْ َ
ُن�شئُ ال َّن ْ�ش�أَ َة ْال ِآخ َر َة ِ�إنَّ
ريوا ِف ْ أ
تعاىل ُ ﴿ :ق ْل ِ�س ُ
ال ْل َق ُث َّم ال َّل ُه ي ِ
( العنكبوت ) 20
ال َّل َه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َقدِ ي ٌر ﴾
وقوله تعاىل � ﴿ :أَ َف َع ِيي َنا ِب ْ َ
الَ َّو ِل َب ْل ُه ْم ِف َل ْب ٍ�س ِّمنْ َخ ْل ٍق َجدِ ي ٍد ﴾
ال ْل ِق ْ أ

( ق)15

فالن�ش�أة الأخرى واخللق اجلديد لهما مكونات وهمم وم�آرب غري تلك التي كانت بالدنيا
فال يجوز املقاربة بينهما  ،كما ال يجوز �أن يت�صور امل�سلم �أن االتكاء يف قوله تعاىل :
ني َع َلى ُ�س ُر ٍر َّم ْ�ص ُفو َف ٍة َو َز َّو ْج َن ُ
﴿ ُم َّت ِك ِئ َ
ني ﴾
اهم ِب ُح ٍ
ور ِع ٍ

( الطور)20

يكون على الكوع �أو ال�ساعد � ،أما التزويج فال يعني النكاح  ،لكن التزويج يعني
املالزمة مبا يجعل من ينظر �إلينا تقر عينه حني يرانا  ،فهكذا يكون التزويج .
ومو�ضوع الزواج نقول فيه  ،ب�أنه لي�س كل زواج �أو زوج يعترب نكاحاً  ،و�آيتنا يف
(ي�س)56
الَ َرا ِئ ِك ُم َّت ِك ِئو َُن ﴾
اج ُه ْم ِف ِظ َل ٍل َع َلى ْ أ
ذلك قوله تعاىل ُ ﴿ :ه ْم َو�أَ ْز َو ُ
اج ُه ْم ) ال يعني بحال �أزواج الدنيا لكن يعني �أ�شباهنا من �أهل الإميان
فتعبري ( ُه ْم َو�أَ ْز َو ُ
بالدنيا  ،و�إال دخل فرعون اجلنة مع زوجته � ،أو دخلت هي النار معه  ،لقوله تعاىل :
اج ُه ْم َو َما َكا ُنوا َي ْع ُبد َ
اح ُ�ش ُروا ا َّلذِ َ
ُون ﴾
ين َظ َلمُوا َو�أَ ْز َو َ
﴿ ْ

( ال�صافات) 22

وهكذا ال يجب �أن ن�صرف الزواج على �أنه النكاح حتم ًا و�إال ف�سد فهمنا لكتاب الله .
وكلمة ( �أبكا ًرا ) لي�ست هي غ�شاء البكارة  ،و�آيتنا يف ذلك قوله تعاىل يف �سورة الواقعة :
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م ُنو َع ٍة(َ )33و ُف ُر ٍ�ش َّم ْر ُفو َع ٍة(� )34إِ َّنا �أَ َ
ن�ش�أْ َنا ُه َّن
﴿ َو َف ِاك َه ٍة َك ِث َ
ري ٍة(َّ )32ل َم ْق ُطو َع ٍة و ََل َ ْ
�إِ َ
ن�شاء(َ )35ف َج َع ْل َنا ُه َّن �أَ ْب َكار ًا(ُ )36ع ُرب ًا َ�أ ْت َراب ًا( ِّ )37ألَ ْ�ص َح ِاب الْي َِم ِني( ﴾ )38؛ فالله جعل
الفاكهة �أبكار ًا ولي�س بالأمر فروج لفتيات �أو ن�ساء �أو حور .
وحتى كلمة (كواعب) �إمنا ُتطلق جماز ًا يف الدنيا على بع�ض الرقيقات من الإناث ،
لكنها يف �أ�صلها ُتطلق على كل ناعم  ،وهي يف ال�سياق القر�آين �أطلقت على نعيم اجلنة
ومل يذكر الله ب�أنها حور عني  ،فهل ن�ستنتج �أنها بنات يف عمر واحد لهن �أثداء �شكلها
وحجمها مت�ساو  ،كما تقول بذلك تفا�سرينا .
وتدبر قوله  -تعاىل  -ب�سورة النب�أ َ ﴿ :حدَا ِئ َق َو َ�أ ْع َناب ًا(َ )32و َك َو ِاع َب َ�أ ْت َراب ًا()33
َو َك�أْ�س ًا ِدهَ اقا ً( ﴾ )34؛ ف�أين احلور العني هنا  ،وملاذا ال تكون اخلريات احل�سان ال�سابق
التنويه عنها والتي قال عنها ر�سول الله ﷺ  ( :فيها ما ال عني ر�أت وال �أذن �سمعت وال
خطر على قلب ب�شر)  . . .فهل نكاح البنات ال�صغريات الأبكار مما ال عني ر�أت وال �أذن
�سمعت وال خطر على قلب ب�شر ..؟؟!!..
ن�س َق ْب َل ُه ْم َو َل َج ٌّ
ان ﴾ ( الرحمن ) 74؛ فال يعني
�أما تعبري قوله تعاىل ْ َ ﴿ :ل َي ْط ِم ْثهُنَّ ِ�إ ٌ
عملية اجلماع بني اجلن�سني  ،وال يعني دم الطمث الفا�سد عند الأنثى  ،فالطمث عادة
الإناث �سواء كن بنات �أم �سيدات  ،فتعبري َ ْ
(ل َي ْط ِم ْثهُنَّ ) ال يعني بحال �أمر النكاح �إال عند
�أ�صحاب ال�شبق  ،وقد يعني الطمث معنى امل�س  ،وهذا ال يعني النكاح � ً
أي�ضا  ،فيمكنك �أن
مت�س الثمرات  ،ومت�س الثوب  ... ،وهكذا .
وعمومًا وعلى �أي تقدير كان  ،ووفقا ملنهج احرتام الر�أي املخالف  ،ف�إن الأمر �إن
ان�صرف �إىل حور عني مبعنى اجلن�س  ،وزواج مبعنى النكاح  ،ف�إن للذكر مثل حظ الأنثى
متام ًا بتمام  ،ولي�س يف الأمر غرية من �أحد على �أحد  ،وذلك ل�سببني :
الأول  :لأن احلور جن�س رابع كما �أ�سلفنا .
الثاين  :لأن الله ينزع الغل من �صدور �أهل اجلنة  ،لقوله تعاىل :
ُورهِ م ِّمنْ ِغ ٍّل ِ�إ ْخ َوان ًا َع َلى ُ�س ُر ٍر ُّم َت َقا ِب ِل َ
ني ﴾
﴿ َو َن َز ْع َنا َما ِف ُ�صد ِ

( احلجر) 47

لكن لن يكون �شغل �أهل اجلنة ف�ض �أغ�شية الأبكار حتت الأ�شجار على �شواطئ الأنهار
و�سماع الأوتار يف �ضيافة العزيز الغفار  ،كما تذكر كتب التفا�سري املولعة باجلن�س .
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(حـ) افرتاء الزعم بحدوث واقعة ان�شطار القمر باملا�ضي :

ال �شك ب�أن ُتراثنا قد �ضم الكثري من املد�سو�سات بغر�ض حتريف معاين كلمات الله
و�آياته  ،بعد �أن ا�ستع�صت حروفه وكلماته على التحريف  ،وذلك حلفظ الله لها  ،وللأ�سف
�صادق على ذلك ال�سفه كثري من �أهل التخ�ص�ص  ،ومن بني تلك املد�سو�سات ال َّزعم ب�أن
واقعة ان�شقاق القمر حدثت باملا�ضي على عهد ر�سول الله  ،و�أنه ان�شطر ف�صار جبل �أبي
قبي�س بني ال�شطرين .
والبد لتحقيق ذلك �أن نعود �إىل د�ستور امل�سلمني ( القر�آن الكرمي )  ،ن�ستلهم من �آياته
احلقيقة عرب تدبر واع  ،بال ت�شنج �أو ع�صبية  ،وبال انقياد �أعمى ملا ورد بكتب مت حتفيظ
�أجيالنا والأجيال ال�سابقة قدا�ستها حتى يندمل العقل امل�سلم عن التفكر والتدبر والتعقل .
وللعلــم ف�إن �أمر ان�شقاق القمر لي�س به حديث واحد مت ت�صديره بعبارة ( قال ر�سول
اللهﷺ )  ،فلم يقل ر�سول الله �شيئ ًا  ،لكنها مرويات من�سوبة لزمنه زعمًا عليه  ،وعلى
زمنــه الــ�شريف ب�شرف وجود امل�صطفى ﷺ فيه  ،فالأمر لي�س فيه تكذيب لر�سول الله
ﷺ  ،ولي�س هناك جمال للمزايدين على الآية الكرمية (وما ينطق عن الهوى) . . .
فدائما ما يذكرها امل�ؤمنون بالعاطفة دون دراية من عقل �أو فكر قومي  ،كما ال يوجد به
حديث واحد �إال وهناك طعن يف �سنده ف�ض ًال عن متنه ؛ هذا ف�ض ًال عن �أن كل تلك الأحاديث
من�سوبة لر�سول الله ﷺ وال ميكن اجلزم ب�صدورها عنه ﷺ .
ال�سا َع ُة َو َ
فقد قال  -تعاىل  -ب�سورة القمر  ﴿ :ا ْق َ َ
ان�ش َّق الْ َق َم ُر(َ )1و�إِن َي َر ْوا �آ َي ًة
ت َب ِت َّ
ُي ْع ِر ُ�ضوا َويقولوا ِ�س ْح ٌر ُّم ْ�س َت ِم ٌّر( ﴾ )2؛ فقال عنها ابن كثري يف تف�سريه نق ًال عن ابن
حنبل مب�سنده ما يلي  ( :قال  :ان�شق القمر على عهد ر�سول الله ﷺ  ،حتى ر�أيت اجلبل
من بني فرجتي القمر )  .انتهى االقتبا�س من ابن كثري الذي دمج بعدها تف�سريه للآية
الثانية ﴿ َو�إِن َي َر ْوا �آ َي ًة ُي ْع ِر ُ�ضوا َويقولوا ِ�س ْح ٌر ُّم ْ�س َت ِم ٌّر(﴾)2
فك�أنه يريد �أن َيفهم النا�س �أن الآية التي تعنيها الآية رقم ( )2هي ان�شقاق القمر الوارد
بالآية رقم ( )1وهذا وذاك خط�أ �سنتناوله من تفنيد معنى كلمات ( اقرتبت  ،ان�شق يروا ،
�آية  ،و�إن)  ،كما يجب العلم ب�أن هناك فر ًقا بني ( ال�شق  ،وامليد  ،واالن�شطار  ،والزلزلة
املور � . .إلخ)  ،و�آمل �أن ي�ستخدم القارئ ّ
خم ُه لفهم الأمر بد ًال من االغرتار بابن كثري
وغريه يف كل ما �أتوا به من مرويات مد�سو�سة  ،وذلك فيما يلي :
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( )1الزعم ب�أن فعل ( ان�شق ) يعني املا�ضي :

فعن االغرتار بكلمة (ان�شق) ف�إن القر�آن حني يذكر �أحداث ال�ساعة ف�إنه يوردها وك�أنها
حدثت باملا�ضي  ،والفعل املا�ضي عن �أعمال �سرتد بامل�ستقبل وردت مبوا�ضع كثرية جد ًا
بالقرء�آن  ،منها مث ًال قوله تعاىل ب�سورة النحل َ ﴿ :و َقا َل ا َّلذِ ينَ �أَ ْ�ش َر ُكو ْا َل ْو َ�شاء ال ّل ُه َما
َع َب ْد َنا ِمن دُو ِن ِه ِمن َ�ش ْي ٍء َّن ْح ُن َوال �آ َبا�ؤُ َنا َو َال َح َّر ْم َنا ِمن دُو ِن ِه ِمن َ�ش ْي ٍء َك َذ ِل َك َف َع َل ا َّلذِ ينَ ِمن
َق ْب ِل ِه ْم َف َه ْل َع َلى ال ُّر ُ�س ِل ِ�إ َّال الْ َب ُ
الغ ْالُ ِب ُ
ني(. ﴾ )35
الَ ْر ُ
اب َو ِجي َء ِبال َّن ِب ِّي َ
ني
وقال �سبحانه َ ﴿ :و َ�أ ْ�ش َر َق ِت ْ أ
ور َر ِّبهَا َوو ُِ�ض َع الْ ِك َت ُ
�ض ِب ُن ِ
َو ُّ
ال�ش َهدَاء َو ُق ِ�ض َي َب ْي َنهُم ِب ْ َ
ال ِّق َو ُه ْم َل ي ُْظ َل ُمونَ ﴾ ( الزمر . ) 69فكلمة ( �أ�شرقت ) وكلمة
( وو�ضع ) وكلمة ( َو ِجي َء ) كلها �أفعال ما�ضية وتفعيل افعا ًال �ستكون م�ستقب ًال .
ويقول جل يف عاله َ ﴿ :و ِ�س َ
يق ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا �إِ َل َج َه َّن َم ُز َمر ًا َح َّتى �إِ َذا َجا ُءوهَ ا ُف ِت َحتْ
ات َر ِّب ُك ْم َو ُينــذِ ُرو َن ُك ْم
�أَ ْب َوا ُبهَا َو َقا َل َل ُه ْم َخ َز َن ُتهَا �أَ َ ْل َي ْ�أ ِت ُك ْم ُر ُ�س ٌل ِّمن ُك ْم َي ْتلُونَ َع َل ْي ُك ْم �آ َي ِ
اب َع َلى الْ َكا ِف ِرينَ ﴾ (الزمر) 71
ِل َقــاء َي ْو ِم ُك ْم هَ َذا َقالُوا َب َلى َو َل ِكنْ َح َّقتْ َك ِل َم ُة الْ َع ـ َذ ِ
فكلها �أمور �ستقع بامل�ستقبل لكن ترد بالقر�آن يف �صيغة الفعل املا�ضي  ،فال ميكن �أن
ين�صرف �أمر ان�شقاق القمر للما�ضي �أو �أنها حدثت على عهد ر�سول الله ملجرد ورود كلمة
(ان�شق) وتكييف ال ُّنحاة لها على �أنها فعل ما�ض فهو لي�س بالأمر ال�صواب  ،ف�ض ًال عن
�أن النبي حممد ﷺ كانت معجزته فكرية ومل تكن مادية  ،و�أنه �شخ�صي ًا مل يقل �شيئ ًا
يف الأمر  ،هذا ف�ض ًال عن ف�ساد �سند املرويات التي حملت �سفاح ًا بهذا اخلرب املزعوم .
كمــا �أن تعبــري ( �إن يــروا ) الوارد بالآية التي بعدها ما هو �إال فعل م�ضارع يفيد
عبان عن �أحداث ال�ساعة
امل�ستقبل  ،فلو تع ّلقت الآية الأوىل بالثانية لكانت الآيتان ُت ّ
بامل�ستقبل  ،والبد �أن نف ِّرق بني كلمة ( �إذا ) وكلمة ( �إن )  ،فكلمة �إذا ترد حني يكون الأمـر
حمتم الوقوع بامل�ستقبل � ،أو يحدث غالب ًا يف العادة  ،لكن كلمة ( �إن ) تكون حني يكون
الأمر بعيد املنـال �أو قد يقع �أو ال يقع  ،وذلك وفق ًا للتطبيقات القر�آنية ملن �أراد �أن يتدبر .
ومعلوم �أن احل�ساب يكون يوم القيامة ولي�س عند �أحداث ال�ساعة  ،التي من بينها
ال�سا َع ُة َو َ
ان�شقاق القمر  ،ولي�س ان�شطاره  ،حيث قال تعاىل  ﴿ :ا ْق َ َ
ان�ش َّق الْ َق َم ُر ﴾ ،
ت َب ِت َّ
فحني يذكر الله اقرتاب ال�ساعة �إمنا يعني اقرتاب دمار الكون باقرتاب قيام ال�ساعة  ،و�آية
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ذلك قوله تعاىل َ ﴿ :و ِ�إ َذا الْ َك َو ِاك ُب ان َت َ َ
ثتْ ﴾ ( االنفطار  ) 2؛ يعني تفتت الكواكب ومن
بينها القمر حني قيام ال�ساعة  ،لذلك ف�إن االن�شقاق �أمر يحدث قبل التفتت  ،فهو منا�سب
لأحداث ال�ساعة حني قيامها  ،مبا يعني �أن ان�شقاق القمر �سيكون بامل�ستقبل قبيل تفتته
ب�أحداث القيام الفعلي لل�ساعة  ،ولي�س ان�شطاره كما روت بذلك الروايات املد�سو�سة .
والذين يقولون بوقوع معجزات مادية للنبي مل يفهموا القر�آن  ،وان�ساقوا خلف من
يريدون ت�صغري دور القر�آن يف حياة امل�سلمني كي يكون مهجور ًا بينهم  ،وذلك لذمة التالعب
بعواطف امل�سلمني حتى �صار الدين عواطف وم�شاعر بال عقل لدى معظم ال�شعوب .
( )2االنشقاق غير اإلنفالق واإلنشطار :

ان�شطار
وبينما تتناول الآية واقعة ان�شقاق للقمر  ،تتناول املرويات املد�سو�سة �أمر
ٍ
للقمر ولي�س ان�شقاق  ،فاالن�شقاق ندبة بعمق غائر قد تطول وقد تق�صر  ،لكنها مهما
ازدادت فلن تزيد عن ب�ضعة كيلومرتات  ،لكن االن�شطار عبارة عن انفالق لكامل اجل�سم ،
فال�شق الذي �أورده القر�آن  ،غري ال�شطر الذي جاءت به املرويات  ،حيث كان ميكن لله �أن
يقول (وان�شطر القمر) حتى ي�صري اجلبل بني فلقتي القمر كما نقل ابن حنبل وابن كثري
عن الدَّا�سـني يف الرتاث بغري تدبر منهما  ،مما يجب معه ا�ستبعاد تلك الروايات .
وقد ف ّرق القر�آن بني االن�شقاق واالن�شطار فقال  -تعاىل  -يف �ش�أن االن�شطار :
ا�ض ِرب ِّبع ََ�ص َ
اك الْب َْح َر َفان َف َل َق َف َك َان ُك ُّل ِف ْر ٍق َك َّ
ُو�سى �أَ ِن ْ
الط ْو ِد الْع َِظ ِيم ﴾
﴿ َف�أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل م َ
(ال�شعراء) 63

لكنه حني �أراد التعبري عن االن�شقاق قال �سبحانه ب�سورة عب�س � ﴿ :أَ َّنا َ�ص َب ْب َنا ْالَاء
ال ْر َ
�ض َ�ش ّق ًا(َ )26ف�أَن َب ْت َنا ِفيهَا َح ّب ًا(َ )27و ِع َنب ًا َو َق ْ�ضب ًا(َ )28و َز ْي ُتون ًا
َ�ص ّب ًا(ُ )25ث َّم َ�ش َق ْق َنا َْ أ
َو َن ْخ ًال(َ )29و َحدَا ِئ َق ُغ ْلب ًا(َ )30و َف ِاك َه ًة َو�أَ ّب ًا(َّ )31م َتاع ًا َّل ُك ْم َو ِ ألَ ْن َع ِام ُك ْم(﴾ )32
وقال �سبحانه وتعاىل عن ان�شقاق ال�سماء :
﴿ َف ِ�إ َذا َ
ال�س َماء َف َكا َنتْ َو ْر َد ًة َكال ِّدهَ ِان ﴾
ان�ش َّق ِت َّ

( الرحمن) 37

بينما يف الآية اخلا�صة بالقمر قال بان�شقاق القمر ومل يقل بانفالقه كما تروي الأ�ساطري
املد�سو�سة على احلديث النبوي .
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كما �أن ما يزعمونه من حدوث �أمر االن�شطار لي ًال مبكة �أو املدينة ي�ضعف �أثر الآية
املزعوم وقوعها باملا�ضي � ،إذ مل يذكر �أي تاريخ ر�ؤية �أحد النا�س ب�أي دولة االن�شطار
املزعوم �أنه حدث  ،فهل كان حدوث �آية كربى مثل هذه من �أجل حفنة من الرجال املتيقظني
�ساعتها لريوها ..؟؟!! ، ..ومن هم من امل�شركني الذين ر�أوها ..؟؟!!� ، ..إنه مل يقل �أحد
منهم بها � ،أفلم ي�سلموا جميع ًا بعدما ر�أوها ..؟؟!! ..؛ لقد كان من املتعني �أن ي�سلم بهذه
الآية نفر من قري�ش ويتم حتديد �أ�سمائهم وهو الأمر الذي مل يتم مبا يعني عدم حدوث
تلك الأوهام بالكلية يف املا�ضي .
ال�سا َع ُة َو َ
قال الله تعاىل يف �سورة القمر  ﴿ :ا ْق َ َ
ان�ش َّق الْ َق َم ُر ﴾ و�سبب نزول هذه
ت َب ِت َّ
للنبي ﷺ م�ستهزئ ًة � « :إنْ كنت نبي ًا ّ
ف�شق القمر ن�ص َفني فحينئ ٍذ
الآية � ّأن قري�ش ًا قالت ّ
ال�سا َع ُة َو َ
ن�صدّقك » فنزلت هذه الآية  ﴿ :ا ْق َ َ
ان�ش َّق الْ َق َم ُر ﴾ ...
ت َب ِت َّ
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 .
ث ّم قال تعاىل بعدها َ ﴿ :و�إِن َي َر ْوا �آ َي ًة ُي ْع ِر ُ�ضوا َو َي ُقولُوا ِ�س ْح ٌر ُّم ْ�س َت ِم ٌّر ﴾ واملعنى ولو
ما طلبوه ور�أوا ذلك ب�أعي ِنهم
�أ ّنا �أريناهم اليوم �إحدى الآيات من ان�شقاق القمر �أو غريها ِ ّ
َلا �صدّقوك يا حم ّمد لعنادهم بل لأعر�ضوا عنك ولقالوا �سح ٌر م�ستم ّر .
وهذا كقوله تعاىل يف �سورة الأنعام َ ﴿ :و َلو �أَ َّن َنا َن َّزلْ َنا ِ�إ َل ْي ِه ُم ْالَلآ ِئ َك َة َو َك َّل َم ُه ُم ْالَ ْو َتى
َو َح َ�ش ْر َنا َع َل ْي ِه ْم ُك َّل َ�ش ْي ٍء ُق ُب ًال َّما َكا ُنو ْا ِل ُي�ؤْ ِم ُنو ْا ِ�إ َّال �أَن َي َ�شاء ال ّل ُه  ...الخ ﴾ .
وللعلم فقط �أن هذا االكت�شاف مل يتم �إال يف �سنة  2012واليكم التفا�صيل على الرابط
التايل موقع العربية نت .
http://www. alarabiya. net/articles/20.../18244468/. html .

وكلمة ( يروا ) ال تعني النظر وال الب�صر  ،لكن تعني الإراءة  ،مبا يعني فر�ضية �أن
يروا �آية  ،لأنها وردت بعبارة ( و�إن يروا )  ،ولن يريهم الله �آية لأن �آية الإ�سالم هي
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القر�آن  ،والر�ؤية تكون بغري العني كما ميكن �أن تكون بالعني  ،لكنها �إن ّ
متت بالعني
ف ُت�سمى (نظر)  ،لذلك قال �سيدنا مو�سى َ ( :ر ِّب َ�أ ِر ِ َ
ن �أ ُ
نظ ْر �إِ َل ْي َك)  ،فكان يريد �أن يُري الله
بنظره  ،لأن هناك ر�ؤيا منامية �أو ر�ؤيا تخ ُّيلية تكونان بغري النظر .
وحني قال اهلل للنبى الكرمي موسى َ ﴿ :لن َت َر ِان َو َل ِـك ِن ُ
انظ ْر �إِ َل ْ َ
ال َب ِل ﴾ ف�إنه قال له
بامتناع الر�ؤية بالنظر عن الله يف الدنيا  ،لكنه قال له ( ُ
انظ ْر ِ�إ َل ْ َ
ال َب ِل )  ،فدل هذا على
التباين ووجوب التفرقة بني الر�ؤية والنظر .
ولقد وردت كلمة ( �آية )  -وهي التي لن حتدث  -منكرة َ ( ،و ِ�إن َي َر ْوا �آ َي ًة ُي ْع ِر ُ�ضوا)
فهي بهذه ال�صورة ال تتعلق بواقعة ان�شقاق القمر بالآية التي ت�سبقها  ،لكنها تتعلق
بالإن�سان الذي �سيعاين تلك الآيات  ،فلو كانت متعلقة بان�شقاق القمر لقال تعاىل  ( :و�إن
يروا الآية)  ،فيع ِّرفها ب�أداة التعريف ( �أل )  ،لكن ورودها منكرة تعني ( �أي �آية ) .
كما �أن ال َّزعم بحدوث ذلك على يد ر�سول الله �أو ب�أيامه خمالف لقوله تعاىل :
ات ِ�إ َّال �أَن َك َّذ َب ِبهَا الأَ َّولُونَ َو�آ َت ْي َنا َث ُمو َد ال َّنا َق َة ُم ْب ِ�ص َر ًة
﴿ َو َما َم َن َع َنا �أَن ُّن ْر ِ�س َل ِبالآ َي ِ
( الإ�سراء) 59
ات ِ�إ َّال َت ْخ ِويف ًا ﴾
َف َظ َل ُمو ْا ِبهَا َو َما ُن ْر ِ�س ُل ِبالآ َي ِ
وهو الأمر الذي يعني امتناع الله �أن ي�أتي ب�آية مادية  ،لأن الآيات املادية قد ك َّذب بها
الأولون ؛ فمن غري املقبول �أن نقول ب�أن الله قد رجع عن قوله هذا و�أراهم �آية مادية ،
ويراعى ب�أن هذه الآية نزلت ب�سورة مكية  ،مبا يعني نزولها مبكة .
ف�إذا �أ�ضفنا �أن كفار مكة �س�ألوا ر�سول الله طوال ثالث ع�شرة �سنة مبكة �أن ي�أتيهم
ب�آية  ،لكنه مل ي�أتهم ب�أي �آية مادية يرونها  ،فهل بعد �أن ي�ستتب له الأمر باملدينة املنورة
يحتاج �أن يريهم �آية ..؟؟!! ..وهل بعد هزميتهم ال�ساحقة مبوقعة بدر يحتاج �أن يريهم
�آية مادية غريها ..؟؟!! ..بل لقد رف�ض الله �أمنية لر�سول الله �أن يجري الله على يديه �آية
ب َع َل ْي َك �إِ ْع َر ُ
معجزة مادية  ،فقال تعاىل َ ﴿ :و�إِن َك َ
ا�س َت َط ْعتَ �أَن َت ْب َت ِغ َي َن َفق ًا
ان َك ُ َ
ا�ض ُه ْم َف ِ�إ ِن ْ
ال�س َماء َف َت�أْ ِت َيهُم ِب�آ َي ٍة َو َل ْو َ�شاء ال ّل ُه َ َ
ل َم َع ُه ْم َع َلى الْ ُهدَى َف َال َت ُكو َننَّ
ِف الأَ ْر ِ�ض �أَ ْو ُ�س َّلم ًا ِف َّ
ِمنَ ْ َ
الاهِ ِل َ
ني ﴾

( الأنعام)35
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وحى ِ�إ َ َّ
اج َت َب ْي َتهَا ُق ْل ِ�إ َّ َ
ل ِمن
نا �أَ َّت ِب ُع َما ِي َ
وقال تعاىل َ ﴿ :و ِ�إ َذا َ ْل َت�أْ ِت ِهم ِب�آ َي ٍة َقالُو ْا َل ْو َال ْ
َّربِّي هَ ـ َذا َب َ�ص�آ ِئ ُر ِمن َّر ِّب ُك ْم َو ُهدًى َو َر ْح َم ٌة ِّل َق ْو ٍم ُي�ؤْ ِم ُن َ
(الأعراف)203
ون ﴾

وحى ِ�إ َ َّ
فتعبري ( ِ�إ َّ َ
ل ) مع تعبري ( هَ ـ َذا َب َ�ص�آ ِئ ُر ِمن َّر ِّب ُك ْم ) �إمنا يعنيان القر�آن
نا �أَ َّت ِب ُع َما ِي َ
الكرمي فهو الوحي الذي اتبعه ر�سول الله  ،وهو ب�صائر من الله ملن �أراد الهداية .
ومما يدل على كرثة طلب الكافرين �آية مادية مع رف�ض الله لهذا املطلب �إليك تلك الباقة
من الآيات التي تفي بهذا اخل�صو�ص  ،حيث ظلت هذه �أمنية النا�س طوال فرتة الدعوة
مبكة وباملدينة �أي�ض ًا  ،حيث يقول تعاىل :
﴿ َويقول ا َّلذِ ينَ َك َف ُرو ْا َل ْوال �أُ ِنز َل َع َل ْي ِه �آ َي ٌة ِّمن َّرب ِِّه ِ�إ َّ َ
نا أ�َنتَ مُنذِ ٌر َو ِل ُك ِّل َق ْو ٍم هَ ا ٍد ﴾
(الرعد)7

فقد كانت �أمنيتهم باملدينة املنورة ( لأن �سورة الرعد مدنية) � ،أن ينزل الله �آية ملمو�سة
يرونها وهو ما مل يتم حتى نهاية بعثة النبي ﷺ .
ويقول تعاىل ب�سورة مكية َ ﴿ :و َقالُو ْا َل ْو َال ُن ِّز َل َع َل ْي ِه �آ َي ٌة ِّمن َّرب ِِّه ُق ْل ِ�إنَّ ال ّل َه َقا ِد ٌر َع َلى
�أَن ُي َن ِّز ٍل �آ َي ًة َو َل ِـكنَّ �أَ ْك َ َ
( الأنعام)37
ث ُه ْم َال َي ْع َل ُمونَ ﴾
ويقول �سبحانه ب�سورة نزلت باملدينة املنورة َ ﴿ :ويقول ا َّلذِ ينَ َك َف ُرو ْا َل ْو َال �أُ ِنز َل َع َل ْي ِه
( الرعد)27
اب ﴾
�آ َي ٌة ِّمن َّرب ِِّه ُق ْل ِ�إنَّ ال ّل َه ي ُِ�ض ُّل َمن َي َ�شا ُء َو َيهْدِ ي ِ�إ َل ْي ِه َمنْ �أَ َن َ
ال�ص ُح ِف
ويقول جل وعال َ ﴿ :و َقالُوا َل ْو َل َي�أْ ِتي َنا ِب�آ َي ٍة ِّمن َّرب ِِّه �أَ َو َ ْل َت�أْ ِت ِهم َب ِّي َن ُة َما ِف ُّ
الُ َ
ول ﴾ ( طه ) 133؛ مبا يعني �أمنية �أن ي�أتي الله ب�آية مادية .
ْأ
ويقول تعاىل َ ﴿ :ب ْل َقالُو ْا �أَ ْ�ض َغ ُ
اث �أَ ْح َال ٍم َب ِل ا ْف َ َ
تا ُه َب ْل ُه َو َ�ش ِاع ٌر َف ْل َي ْ�أ ِت َنا ِب�آ َي ٍة َك َما
( الأنبياء ) 5
�أُ ْر ِ�س َل الأَ َّولُونَ ﴾
ا�ض ِع َ
ني ﴾
ال�س َماء �آ َي ًة َف َظ َّلتْ �أَ ْع َنا ُق ُه ْم َلهَا َخ ِ
ويقــول تعاىل �ِ ﴿ :إن َّن َ�ش�أْ ُن َن ِّز ْل َع َل ْي ِهم ِّمن َّ
( ال�شعراء  ) 4؛ وهو الأمر الذي مل ولن يتم .
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ا�س ِف هَ َذا القر�آن ِمن ُك ِّل َم َث ٍل َو َل ِئن ِج ْئ َتهُم ِب�آ َي ٍة
ويقول �سبحانه َ ﴿ :و َل َق ْد َ�ض َر ْب َنا ِلل َّن ِ
َليقولنَّ ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا ِ�إنْ �أَن ُت ْم ِ�إ َّل ُم ْب ِطلُون ﴾ ( الروم . )58مبا يعني �أنه ال داعي للآيات املادية
لأنهم لن ي�ؤمنوا من خاللها .
فمن البدهي �أال يفهم �أهل الد�س على ر�سول الله  ،ومن ي�شايعهم من امل�ؤمنني بالعاطفة
�أي معنى لكل تلك الآيات  ،بل �أ�ضع قوله تعاىل يف عدم �إجراء �أي �آية مادية ميكن �أن يراها
الكافرون و�س�أختزل الأمر كله بالآية التالية :
ات ِ�إ َّال �أَن َكـ ـ َّذ َب ِب َه ــا الأَ َّولُـ ــونَ َو�آ َت ْي َنا َث ُم ــو َد ال َّنـ ــا َق َة ُم ْب ِ�ص َر ًة
﴿ َو َما َم َن َع َنا �أَن ُّن ْر ِ�س َل ِبالآ َي ِ
ـات ِ�إ َّال َت ْخـ ـ ِـويف ًا ﴾
َف َظ َل ُمو ْا ِبـ ـهَا َو َما ُن ْر ِ�سـ ـ ُل ِبالآ َي ـ ِ

( الإ�سراء ) 59

مبا يعني امتناع الله �أن ير�سل ب�آية مادية يراها النا�س  ،وقد يتلمظ �أحدهم فيقول
بنزول املالئكة مبوقعة بدر  ،والرد عليه ي�سري �إذ مل َي َر �أح ٌد هذه املالئكة رغم وجودها .
ولقد بات من الطبيعي لأ�صحاب اخلزعبالت كي ي�صلوا �إىل �أهوائهم �أن يقولوا
بالنا�سخ واملن�سوخ الذي مل يتفقوا عليه  ،كي ي�ضعوا ما د�سوه من مرويات بد ًال من �آيات
كتاب الله التي عجزوا عن حتريف حروفها فحرفوا ت�أويلها ومعانيها  ،بل لقد �أطلقوا عليه
ا�سم ( ِع ْلم ) ول�ست �أدري كيف يكون علمًا ومل يتفق عليه الفقهاء  ،وكيف تثبت بالقر�آن
عقيدة وهم خمتلفون حول ما هو مقرر فيه وما هو غري مقرر بدعوى النا�سخ واملن�سوخ
�أَ َويكون اختالفهم يف �إبطال عمل بع�ض الآيات بكتاب الله علم ًا �أم وقاحة وجت ُّر�ؤًا على
�آيات الله وكتابه ..؟؟!!� ..أم تراهم يطلقون عليه اختالف الرحمة املزعومة ..؟؟!!..
بالبناء على ما �سبق ف�إن واقعة ان�شقاق القمر �أمر من �أمور ال�ساعة �سيحدث بامل�ستقبل
حني بداية دمار الكون بقيام ال�ساعة وقبل يوم القيامة  ،ونخل�ص ب�أن علينا �أن نتدبر
وال�س َنة
ب�أنف�سنا  ،و�أن نتبع �أح�سن القول مما يقنع به العقل ويكون له برهان من القر�آن ُّ
ال�صحيحة التي ال تخالف القر�آن  ،وال ننقل ديننا �سماعً ا بغري فهم � ،أو نعتقد بغري حق .
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(د) بدعة ال�صراط امل�ستقيم بالآخرة :

ريهم مما روى
ومن م�آ�سي ما نحمله �سفاحً ا من عقائد فقه املف�سرين القدامى  ،تف�س ُ
البخاري ( فتح الباري ج� 11ص ، )453وروى الإمام م�سلم يف �صحيحه بباب معرفة
طريق الر�ؤية ( باحلديث رقم  )182حيث ُذكر الآتي  ... ( :ويُ�ضرب ال�صراط بني ظهري
جهنم ف�أكون �أنا و�أمتي �أول من يجيز  ،وال يتكلم يومئذ �إال ال ُّر�سل  ،ودعوة ال ُّر�سل يومئذ
اللهم �س ّلم �س ّلم  ،ويف جهنم كالليب مثل �شوك ال�سعدان  ،هل ر�أيتم ال�سعدان قالوا :نعم
يا ر�سول الله قال  :ف�إنها مثل �شوك ال�سعدان غري �أنه ال يعلم ما قدر ِع َظ ِمها �إال الله تخطف
النا�س ب�أعمالهم  ،فمنهم امل�ؤمن بقي بعمله ومنهم املجازى حتى ينجى . ) ...
�إن هذا احلديث يتخذه دعاة العلم منهاج ًا للدعوة االحتكارية التي يتمتعون بها  ،وهم
يف�سرون قوله تعـاىل :
(مرمي ) 71
﴿ َو�إِن ِّمن ُك ْم �إِ َّل َو ِار ُدهَ ا َكانَ َع َلى َرب َِّك َح ْتم ًا َّم ْق ِ�ض ّي ًا ﴾
ب�أن كل النا�س �سرتد جهنم  ،وت�صوروا الورود �أنه املرور على ذلك اجل�سر الذي
�صنعه خيال بع�ض ال�سلف .
فما الذي يجعلنا ننعت ه�ؤالء بفقدان �سالمة الت�صور  ،وننعت احلديث بالف�ساد
وتف�سري املف�سرين بالوهم الفقهي ..؟؟!!� ، ..إننا البد �أن جنول يف �سياحة قرءانية ولغوية
ونتذوق الأحاديث الواردة ونقارب بينها وبني ذلك احلديث حتى ن�صل حلقيقة ف�ساد
التف�سري واحلديث يف �ش�أن وجود ج�سر على جهنم متر عليه الب�شرية جمعاء .
�إن افرتا�ض املف�سرين يف تف�سريهم لآية �سورة مرمي ال�سابق ذكرها ب�أن كل النا�س مبا
فيهم الأنبياء �سريدون على النار � ،أمر فيه جمازفة و�سخف وق ّلة علم  ،و�سبب ت�أليف
وتزوير احلديث على ر�سول الله يف هذا ال�ش�أن هو قلبهم ملعنى كلمة (واردها ) فتلك الكلمة
تعني (داخلها �أو انتهى �إليها) وال تعني ( املرور على النار ) كما قال بذلك �أهل ترقيع التف�سري
بفقه مد�سو�سات احلديث املد�سو�س على ر�سول الله والوارد بالبخاري وم�سلم  ،بل �أكاد
�أجزم ب�أن احلديث مت د�سه بال�صحيحني .
ولكي نعرف معنى الآية فالبد �أن نعرف كل ما ورد بكتاب الله عن ذات الأمر  ،وكما
نعلم ف�إن كتاب الله غري متناق�ض  ،وذلك حتى نعلم ما هو املق�صود بتعبري (و�إن منكم) هل
منا نحن �أم من النا�س جميعًا �أم من فئة خم�صو�صة بعينها  ،حتى ال ي�صري تف�سري القر�آن
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على هوى من زوروا الأحاديث �أو من قالوا عنها �أنها �صحيحة  ،والبد لنعلم حقيقة
مو�ضوع ما  ،وليكن مو�ضوع امل�صري بالآخرة  ،فالبد �أن نتدار�س جميع ما ورد بكتاب
ٍ
ُ
َ
الله عن هذا الأمر  ،وال نف ِّ�سر القر�آن بالقطعة  ،فين�ش�أ عن تف�سرينا تناق�ض ال نق�صده .
ف�أ�صل م ــا �أخــتلف مع �أولــئك ال ــدعــاة فــيه هو تف�سريهم لقوله تعاىل ب�سورة مرمي :
ن�س ُ
ن�س ُ
ان �أَ َّنا َخ َل ْق َنا ُه ِمن
ان �أَ ِئ َذا َما ِمتُّ َل َ�س ْو َف ُ�أ ْخ َر ُج َح ّي ًا(� )66أَ َو َل َي ْذ ُك ُر ْ ِإ
﴿ َويقول ْ ِإ
ال َ
ال َ
َق ْب ُل َو َ ْل َي ُك �شيئ ًا(َ )67ف َو َرب َِّك َل َن ْح ُ�ش َر َّن ُه ْم َو َّ
ال�ش َي ِاط َ
ني ُث َّم َل ُن ْح ِ�ض َر َّن ُه ْم َح ْو َل َج َه َّن َم ِج ِث ّي ًا()68
ُث َّم َل َن ِنز َعنَّ ِمن ُك ِّل ِ�شي َع ٍة �أَيه ْم �أَ َ�ش ُّد َع َلى ال َّر ْح َم ِن ِع ِت ّي ًا(ُ )69ث َّم َل َن ْح ُن �أَ ْع َل ُم ِبا َّلذِ ينَ ُه ْم �أَ ْو َل
ِبهَا ِ�ص ِل ّي ًا(َ )70و ِ�إن ِّمن ُك ْم �إِ َّل َو ِار ُدهَ ا َكانَ َع َلى َرب َِّك َح ْتم ًا َّم ْق ِ�ض ّي ًا(ُ )71ث َّم ُن َن ِّجي ا َّلذِ ينَ ا َّت َقوا
َّو َن َذ ُر َّ
الظالِ ِ َ
ني ِفيهَا ِج ِث ّي ًا(. ﴾ )72
فهم يت�صورون ب�أن قوله تعاىل َ ﴿ :و ِ�إن ِّمن ُك ْم ِ�إ َّل َو ِار ُدهَ ا ﴾  ،يعني كل م�ؤمن وكافر ،
وهذا َ�س َخف  ،لأن القر�آن يعني الفئة ال�ضالة من �شياطني الإن�س واجلن  ،الوارد ذكرهم
قبل ذلك التعبري القر�آين � ،أما ما ي�أتي بعدها من قوله تعاىل ُ ﴿ :ث َّم ُن َن ِّجي ا َّلذِ ينَ ا َّت َقوا﴾
فال يعني بحال �أن املتقني كانوا عند النار  ،و�إال ف�إن ذلك يعني �أن املتقني �سيمكثون عند
النار حتى جمازاة كل �أهل الكفر يف جهنم  ،ثم بعدها يدخلون هم اجلنة .
وتدبر معي قول الله  -تعاىل  -ب�سورة الأنبياء �ِ ﴿ :إنَّ ا َّلذِ ينَ َ�س َب َقتْ َلهُم ِّم َّنا ْ ُ
ال ْ�س َنى
ي�سهَا َو ُه ْم ِف َما ْ
ا�ش َتهَتْ �أَن ُف ُ�س ُه ْم َخا ِل ُدونَ ()102
�أُ ْو َل ِئ َك َع ْنهَا ُم ْب َع ُدونَ (َ )101ل َي ْ�س َم ُعونَ َح ِ�س َ
ب َو َت َت َل َّق ُ
اه ُم ْالَ َل ِئ َك ُة هَ َذا َي ْو ُم ُك ُم ا َّلذِ ي ُكن ُت ْم ُتو َع ُدونَ (. ﴾ )103
َل َي ْح ُز ُن ُه ُم الْ َف َزعُ ْ أ
الَ ْك َ ُ
فهل الذين ال يحزنهم الفزع الأكرب  . .وال ي�سمعون ح�سي�س النار  . .وهم عنها مبعدون .
فهل ه�ؤالء �سريدون ( �أي يدخلون) �أو حتى ميرون على النار ..؟؟!! ، ..يف زعم من
قال ب�أن الورود يعني املرور  ،فما معنى ( مبعدون) ..؟؟!!� ، ..أيعني �أنه �سيتم �إبعادهم ،
�أم �أنهم مبعدون بالأ�صل ..؟؟!!� ، ..أميا الأوفق يف ذهن من يت�شدقون ب�أنهم �أ�ساطني اللغة
العربية ..؟؟!!� ، ..أال يعني قوله تعاىل � ﴿ :أُ ْو َل ِئ َك َع ْنهَا ُم ْب َع ُدونَ ﴾  ،ب�أنهم يف مكان لي�س
به جهنم  ،لأنه �سبق القرار ب�إبعادهم فهم ُمبعدون بالأ�صل .
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وما معنى ( ال ي�سمعون ح�سي�سها ) عند من قال ب�ضرورة الورود على النار  ،وهل �سريدون
على النار وهم ال ي�سمعون ح�سي�سها فقط  ،ال بل �إن الله يقول  ( :وهم فيما ا�شتهت �أنفــ�سهم
خال ــدون )  ،فهــل يعــني ذلك �أنهم ال ي�سمعون ح�سي�سها وهم ميرون عليها  ،ثم يدخلون اجلنة
بعد �أن يردوا على النار  ،ف�أي تق�سيم �سخيف يت�صوّ ره �أ�صحاب تلك املعتقدات .
وتتبع معي �أحداث الآخرة � ،أيكون ال�صراط املزعوم �أنه ج�سر على جهنم قبل امليزان
وقبل قراءة الكتب وقبل جمادلة كل نف�س عن نف�سها �أم بعدها  ،ف�إذا كان قبلها و�ست�أخذ
الكالليب املوجودة على جانبيه النا�س فتغم�سهم يف النار على قدر �أعمالهم  ،فلو كان
الأمر كذلك فال داعي مليزان وال قراءة كتب .
نخل�ص من ذلك ب�أن �أمر ال�صراط املزعوم �أنه ج�سر على جهنم يكون بعد امليزان وقراءة
الكتب وجمادلة كل نف�س عن نف�سها .
وهنا يجب �أن نتدبر ما ورد ب�سورة احلاقة حيث يقول تعاىل َ ﴿ :ي ْو َم ِئ ٍذ ُت ْع َر ُ�ضونَ َل
َت ْخ َفى ِمن ُك ْم َخا ِف َي ٌة(َ )18ف�أَ َّما َمنْ �أُو ِت َي ِك َتا َب ُه ِب َي ِمي ِن ِه َفيقول هَ ا�ؤُ ُم ا ْق َر ُءوا ِك َتا ِبيهْ(� )19إِ ِّن
َظ َننتُ �أَ ِّن ُم َل ٍق ِح َ�سا ِبيهْ(َ )20ف ُه َو ِف ِع َ
ا�ض َي ٍة(ِ )21ف َج َّن ٍة عَا ِل َي ٍة(ُ )22ق ُطو ُفهَا
ي�ش ٍة َّر ِ
ال َّي ِام ْ َ
دَا ِن َي ٌة(ُ )23كلُوا َو ْ
الا ِل َي ِة(.﴾ )24
با �أَ ْ�س َل ْف ُت ْم ِف َْ أ
ا�ش َربُوا هَ ِنيئ ًا ِ َ
يعني ذلك �أن الإن�سان مبجرد �أن ت�س ّلم كتابه بيمينه وقر�أ ما فيه يكون يف عي�شة
را�ضية � ،سواء دخل اجلنة �أم مل يدخلها  ،مما ي�ستحيل معه �أن يرد النـار بعدها � ،أو �أن
تقول الر�سل اللهم �سلم كما ورد باحلديث املُ َزوّ ر على الإ�سالم والوارد زور ًا بالبخاري
وم�سلم  ،هذا ف�ض ًال عن �أنه يُبعث يوم القيامة من الآمنني  ،بل �إن احلديث املزعوم يرى �أن
النبي ﷺ �سريد �أي�ض ًا على جهنم  ،فكيف يكون ذلك طاملا �أن الله �سيدخله والر�سل اجلنـة
حتم ًا  ،ال �أرى �سـبب ًا �إال مر�ض ي�سمى ( هذا ما �ألفينا عليه �آباءنا ) .
وتدبر �أي�ض ًا ما جاء عن هذه الفئة الرا�ضية املر�ضية منذ �أن توفاها الله حال حياتها
ا�ض َي ًة
وقال تعاىل ب�سورة الفجرَ ﴿ :يا �أَ َّي ُتهَا ال َّن ْف ُ�س ْالُ ْط َم ِئ َّن ُة( )27ا ْر ِج ِعي ِ�إ َل َرب ِِّك َر ِ
َّم ْر ِ�ض َّي ًة(َ )28فاد ُْخ ِلي ِف ِع َبادِي(َ )29واد ُْخ ِلي َج َّن ِتي( ، ﴾ )30فهل يرجعون را�ضني
مر�ضيني  ،وهم �أ�ص ًال مطمئنني لريدوا بعد ذلك على جهنم  ،فما فل�سفة ذلك الورود � ،إال
خراب املنطق ب�سوء فهم كتاب الله ..؟؟!!..
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فهــل النف�س املطمئنة الرا�ضية املر�ضية التي �سبق لها من الله احل�سنى � ،سرتتعد فرائــ�صها
على ذلك اجل�سر املزعوم وتقول اللهم �سلم اللهم � ،سلم  ،ف�أين الطم�أنينة �إذ ًا ..؟؟!! ..و�أين
احل�سنى التي �سبقت احل�ساب  ،و�أين البُ�شرى التي ي ّ
ُب�شر الله بها عباده ال�صاحلني ..؟؟!!..
طاملا �أن اجلميع �سرتتعد فرائ�صهم على ذلك اجل�سر اللعني ويتمنى �أن ينجيه الله  ،والأنبياء
يدعون اللهم �س ّلم  ،وما فائدة امليزان بني �صالح وطالح  ،و�أين فرحة من �أوتي كتابه بيمينه
طاملا �سي�ستذل على ال�صراط ويت�شكك ويخاف وقوعه �أو عدم وقوعه يف جهنم .
ثم تتبع معي باقي امل�شهد الأخروي الآكد  ،لكن هذه املرة من اجلانب الآخر  ،جانب
الكافرين والفا�سقني  ،حيث يقول تعاىل َ ﴿ :و�أَ َّما َمنْ �أُو ِت َي ِك َتا َب ُه ِب ِ�ش َما ِل ِه َفيقول َيا َل ْي َت ِني
ا�ض َي َة(َ )27ما �أَ ْغ َنى َع ِّني
َ ْل �أُوتَ ِك َتا ِبيهْ(َ )25و َ ْل �أَد ِْر َما ِح َ�سا ِبيهْ(َ )26يا َل ْي َتهَا َكا َن ِت الْ َق ِ
َما ِليهْ( )28هَ َل َك َع ِّني ُ�س ْل َطا ِنيهْ(ُ )29خ ُذو ُه َف ُغلُّوهُ(ُ )30ث َّم ْ َ
ال ِحي َم َ�صلُّوهُ(ُ )31ث َّم ِف
ا�سلُ ُكوهُ(�ِ )32إ َّن ُه َكانَ َل ُي�ؤْ ِم ُن ِبال َّل ِه الْ َع ِظ ِيم(َ )33و َل َي ُح ُّ
�ض
ِ�س ْل ِ�س َل ٍة َذ ْر ُعهَا َ�س ْب ُعونَ ِذ َراع ًا َف ْ
ني(َ )34ف َل ْي َ�س َل ُه الْ َي ْو َم هَ ُ
ني(َ )36ل
َع َلى َط َع ِام ْال ِْ�س ِك ِ
اه َنا َح ِمي ٌم(َ )35و َل َط َعا ٌم �إِ َّل ِمنْ ِغ ْ�س ِل ٍ
َي�أْ ُكلُ ُه ِ�إ َّل ْ َ
ال ِاط ِ ُئونَ ( ﴾ ... )37هذا يعني انه بعد �أن يت�سلم كتابه ب�شماله يتم قيده بقيود
ا�ستعداداً لدخوله اجلحيم .
معنى كلمة واردها وواردون :

ي�ستحب �أ�صحاب منطق الورود على النار �أن يقولوا ب�أن معنى كلمة (واردها) يعني
(مير عليها) لي�ستقيم ما يرمي �إليه من معاين االنحراف بدالالت كتاب الله التي ميار�سها
دون دراية  ،وهنا البد من وقفة لنعلم �أيكون تعبري (و�إن منكم �إال واردها) يعني داخلها
�أم مير عليها  ،لتعلم ب�أن انحراف ذلك املعنى �أف�سد كل فهم يف �أمر �شكل امل�صري يف الآخرة
وهو ما �س�أتناوله فيما يلي:
ُون ال َّل ِه َح َ�ص ُب َج َه َّن َم �أَن ُت ْم
يقول الله تعاىل ب�سورة الأنبياء � ﴿ :إِ َّن ُك ْم َو َما َت ْع ُب ُدونَ ِمن د ِ
ري َو ُه ْم
َلهَا َو ِار ُدونَ (َ )98ل ْو َكانَ هَ �ؤُ َلء �آ ِل َه ًة َّما َو َر ُدوهَ ا َو ُك ٌّل ِفيهَا َخا ِل ُدونَ (َ )99ل ُه ْم ِفيهَا َز ِف ٌ
ِفيهَا َل َي ْ�س َم ُعونَ (. ﴾ )100
فتدبر هنا قوله تعاىل � ( :أنتم لها واردون ) �أي ( داخلون )  ،وقوله تعاىل  ( :ما
وردوها ) يعني ( ما دخلوها )  ،وهو دليل ي�ؤكد ب�أن كلمة ( واردون ) يعني ( داخلون ) ،
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و�أن تعبري ( ما وردوها ) يعني ( ما دخلوها )  ،ف�أين يقــع امليزان الفــكري ملن قالوا ب�أن
الورود هو املرور � ،إال انه ميزان باطل .
ومن الرباهني التي ت�ؤكد �أن كلمة (واردها) تعني داخلها وال تعني �أنه مير عليها  ،هو
ني(� )96إِ َل ِف ْر َع ْونَ
قوله تعاىل ب�سورة هود َ ﴿ :و َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا ُم َ
و�سى ِب�آ َيا ِت َنا َو ُ�س ْل َط ٍان ُّم ِب ٍ
َو َم َل ِئ ِه َفا َّت َبعُو ْا �أَ ْم َر ِف ْر َع ْونَ َو َما �أَ ْم ُر ِف ْر َع ْونَ ِب َر ِ�شيدٍ (َ )97ي ْق ُد ُم َق ْو َم ُه َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َف�أَ ْو َرد َُه ُم
ال َّنا َر َو ِب ْئ َ�س الْ ِو ْر ُد ْالَ ْو ُرو ُد ( ﴾ )98؛ فمعنى (ف�أوردهم ) يعني (�أدخلهم) � ،أما الورد
املورود هو الر�صيد الداخل يف النار  ...والعياذ بالله .
ومن الأد ّلة قوله تعاىل  ( :فلما ورد ماء مدين ) تعني فلما �أدرك ماء مدين �إدراك ًا فعليًا
و�صار عنده �ش�أنه ك�ش�أن الباقني  ،ولي�س ملا مر على ماء مدين .
بني التناق�ض والرنج�سية و�إنكار �آيات كتاب اهلل :

وكما �أ�سلفنا ف�إن امل�ؤمنني �سيكونون �أبعد من حتى �أن ي�سمعوا ح�سي�س النار  ،فكيف
نقنع بحديث �أو تف�سري يقول ب�أن نبينا �سريد على النار ويقول اللهم �سلم اللهم �سلم  ،و�أال
يعني قوله اللهم �س ّلم �أنه خائف ..؟؟!! ، ..فكيف يخاف �أحد ممن يقول الله عنهم ب�أنهم ال
خوف عليهم وال هم يحزنون .
بل من ف�ساد منت حديث ج�سر جهنم وعدم ات�ساقه مع الآية التي يتخيلون بها ورود
كل اخلالئق على النار � ،أن احلديث يقرر بوجود ميزة ال�سبق يف العبور و�أن �أول الذين
�سيجوزون ذلك ال�صراط املزعوم هو �سيدنا حممد ثم �أُ ّمته .
�إن ذلك يعني �أنَّ (عم عطية بتاع الفول) �سيجوز ال�صراط قبل �أ�سيادنا �آدم ونوحً ا
وعي�سى ومو�سى و�إبراهيم � ،أي �سيحظى مبيزة عنهم  ،وما ذلك �إال لرنج�سية متتعت بها
ا�ص َط َفى �آ َد َم َو ُنوح ًا َو�آ َل ِ�إ ْب َراهِ ي َم َو�آ َل ِع ْم َرانَ َع َلى
ثقافتنا  ،فبينما يقول تعاىل �ِ ﴿ :إنَّ ال ّل َه ْ
الْ َع َ ِال َ
ني ﴾ ( �آل عمران ، ) 33نقول نحن ب�أن الله ا�صطفى �أمة حممد قبل �آدم ونوحا ومو�سى
وعي�سى و�إبراهيم عليهم ال�سالم �أجمعني !!! .
ومن يحتكرون العلم من الذين يتوهمون ً
عر�ضا زائ ًفا للم�ؤمنني على النار �إمنا يخالفون
ُمكم التنزيل  ،فما ن�ص القر�آن على ذلك  ،بل ن�ص �أن العر�ض على النار ال يكون �إال للكافرين
فقط  ،وتدبر قوله تعاىل َ ﴿ :و َع َر ْ�ض َنا َج َه َّن َم َي ْو َم ِئ ٍذ ِّل ْل َكا ِف ِر َ
( الكهف) 100
ين َع ْر�ض ًا﴾
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ويقول �سبحانه َ ﴿ :و َي ْو َم ُي ْع َر ُ
�ض ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا َع َلى ال َّن ِار �أَ َل ْي َ�س هَ َذا ِب ْ َ
ال ِّق َقالُوا َب َلى
با ُكن ُت ْم َت ْك ُف ُرونَ ﴾ ( الأحقاف . ) 34فما يكون عر�ض امل�ؤمنني
اب ِ َ
َو َر ِّب َنا َقا َل َف ُذو ُقوا الْ َع َذ َ
على النار �إال من خالل �أدمغة ما نظرت مبو�ضوعية لأمر امل�صري بالآخرة .
ومما يدل على �أن الورود �إىل جهنم ال يكون بج�سر من فوقها  ،قوله تعاىل َ ﴿ :و ِ�س َ
يق
ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا �إِ َل َج َه َّن َم ُز َمر ًا َح َّتى �إِ َذا َجا ُءوهَ ا ُف ِت َحتْ �أَ ْب َوا ُبهَا َو َقا َل َل ُه ْم َخ َز َن ُتهَا �أَ َ ْل َي�أْ ِت ُك ْم
ات َر ِّب ُك ْم َويُنذِ ُرو َن ُك ْم ِل َقاء َي ْو ِم ُك ْم هَ َذا َقالُوا َب َلى َو َل ِكنْ َح َّقتْ َك ِل َم ُة
ُر ُ�س ٌل ِّمن ُك ْم َي ْتلُونَ َع َل ْي ُك ْم �آ َي ِ
( الزمر) 71
اب َع َلى الْ َكا ِف ِرينَ ﴾
الْ َع َذ ِ
فلو كانوا فوقها �أ�ص ًال ما قال الله كلمة (و�سيق)  ،ولو كان كل النا�س �ست�ساق �إىل
جهنم لرتد عليها  ،ما قال الله تعاىل َ ﴿ :و ِ�س َ
يق ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا ِ�إ َل َج َه َّن َم ﴾  ،فخ�ص�ص الله
الفئة التي يحدث اقتيادها �إىل جهنم  ،ثم هم �سيدخلون من �أبوابها ال�سبعة  ،التي �س ُتفتح
لهم  ،ولي�س بكالليب على جانبي اجل�سر اخلرايف .
والربهان الثاين �أن الدخول �إىل النار يكون عرب �أبواب ولي�س بال�سقوط من �أعالها
وذلك لقوله تعاىل ب�سورة احلجر� ﴿ :إِنَّ ِع َبادِي َل ْي َ�س َل َك َع َل ْي ِه ْم ُ�س ْل َطانٌ �إِ َّال َم ِن ا َّت َب َع َك ِمنَ
اب ِّم ْن ُه ْم ُج ْز ٌء
اب ِّل ُك ِّل َب ٍ
الْ َغ ِاوينَ (َ )42و�إِنَّ َج َه َّن َم َلَ ْو ِعد ُُه ْم �أَ ْج َم ِعنيَ(َ )43لهَا َ�س ْب َع ُة �أَ ْب َو ٍ
َّم ْق ُ�سو ٌم( .﴾ )44فلي�س بالأمر كالليب .
وتلك الآيات الأخرية من �سورة احلجر بها القول الف�صل  ،حيث يقول تعاىل :
﴿و�إِنَّ َج َه َّن َم َلَ ْو ِعد ُُه ْم �أَ ْج َم ِع َ
ني ﴾ ؛ فكلمة ( �أجمعني ) هنا تعني جميع ( الغاوين )
َ
ولي�س جميع النا�س  ،فلو كان للم�ؤمنني موع ٌد بجهنم كما انتهى مف�سرو �آية ( و�إن منكم
�إال واردها ) ما خ�ص�ص الله موعد جهنم للغاوين فقط .
واحلقيقة �أن الفقيه قدميا كان يبذل ق�صارى جهده  ،وكان ُي َف ّ�سر كتاب الله بالقطعة ،
فلم يكن لديه الأدوات التي جتمع له كل �آيات اليوم الآخـر لي�ستخل�ص ال�صورة احلقيقية
لذلك امل�شهد العظيم  ،وبهذا ن�ش�أ ت�ضارب املعاين واملواقف بني الفقهاء  ،بل يف �أقوال
الفقيه الواحد  ،فتم �إنهاك فعالية مرامي كثري من الآيات بفعل فكر ال�سلف والأئمة .
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و�إننا �إن ت�صورنا جناة من ال�سقوط يف جهنم ف�إننا نكون قد اخرتقنا حاجز املعنى
ال�سليم لقوله تعاىل  ( :ال ي�سمعون ح�سي�سها) واخرتقنا تدبر ( �أولئك عنها مبعدون)
و�أهملنا قوله تعاىل  ( :ال يحزنهم الفزع الأكرب)  ،ومل نكرتث لوعد الله للم�ؤمنني ب�أن
يرجعوا را�ضني مر�ضيني  ،وابتدعنا ج�س ًرا مل يقل به الله وال ر�سوله  ،بل هو من
مد�سو�سات القرون الغابرة و�أقمنا به فقها وتف�سري ًا معقد ًا لآيات كتاب الله .
فكيف �ستكون بعيدًا و�أنت فوق جهنم ترتعد فرائ�صك من الهول  ،وتدعوا الر�سل
لأنف�سهم ولك « اللهم �سلم » ..؟؟!!� ، ..أال ت�ست�شعر ك ّم اخلوف والقهر الذي ي�صوره
لك احلديث املد�سو�س ..؟؟!!� ..أيكون هذا هو حقيقة وعد الله ( ال خوف عليهم وال هم
يحزنون ) ..؟؟!!� ..أي�صلح �أن يكون هذا فكر ًا ميكن االعتداد به لتدبر كتاب الله ..؟؟!!..
بل وتدبر قوله  -تعاىل  -عن �صراطك امل�ستقيم الذي تدعو الله �أن يهديك �إليه يف كل
ا�س َت َقا ُموا َت َت َن َّز ُل
قراءة لفاحتة الكتاب  ،حيث يقول تعاىل �ِ ﴿ :إنَّ ا َّلذِ ينَ َقالُوا َر ُّب َنا ال َّل ُه ُث َّم ْ
ت َز ُنوا َو�أَ ْب ِ�ش ُروا ِب ْ َ
َع َل ْي ِه ُم ْالَ َل ِئ َك ُة �أَ َّل َت َخا ُفوا َو َل َ ْ
ال َّن ِة ا َّل ِتي ُكن ُت ْم ُتو َع ُدونَ ﴾( ف�صلت) 30
فهــل يب�شرك الله باجلنة مقدم ًا على �أن متر على النار �أو ًال ؛ يا نا�س كفاكم �سيطرة تلك
العقليات على ثقافتكم و�أفكاركم عن ربكم .
�إن امل�سلم امل�ستقيم ال يخاف وال يحزن بل ي ّ
ُب�شره الله يف الدنيا قبل الآخرة برحمة منه
ور�ضوان وجنات فيها نعيم مقيم  ،ولي�س بالأمر منغ�صات  ،وال دعاء اللهم �س ِّلم  ،اللهم
�س ِّلم  ،كما ورد بحديث البخاري وم�سلم .
لأن �أ�صل الفوز يكون يف الدنيا  ،وم�صريك ُمع ّلق بطاعتك لربك فيها  ،و�سعادتك
تكون جمرد خروج نف�سك �إىل بارئها  ،فيقال لك ﴿ َيا �أَ َّي ُتهَا ال َّن ْف ُ�س ْالُ ْط َم ِئ َّن ُة( )27ا ْر ِج ِعي
ا�ض َي ًة َّم ْر ِ�ض َّي ًة( ، ﴾)28فالرجوع بالر�ضوان والطم�أنينة التي وعدها الله لنا ،
ِ�إ َل َرب ِِّك َر ِ
يتنافيان مع فو�ضى ج�سر جهنم ورعب الأنبياء ودعائهم يف خوف اللهم �س ِّلم  ،اللهم �س ِّلم .
احل�شر �إىل النار لغري امل�ؤمنني فقط :

وبنظرة ثالثة نت�أمل بها مو�ضوع احل�شر �إىل النار ثم الدخول �إليها  ،واحل�شر يتجاهله
�أ�صحاب الفكر البدائي حني تف�سريهم لآية (و�إن منكم �إال واردها)  ،و�أن الداخلني �إىل النار
ال ي�سقطون فيها لكنهم يدخلونها من �أبوابها ت�سوقهم املالئكة  ،وهم يح�شرون على وجوههم
�صم ًا وعمي ًا وبكم ًا ويح�شر بع�ضهم ولونه �أزرق  ،فامل�س�ألة لي�ست ج�س ًرا و�سقوط ًا فيه .
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وتدبر معي ما ورد بالقر�آن عن املعاين ال�سابقة لتعلم بحقيقة خرافة ج�سر جهنم
ومرور كل النا�س فوقه و�سـقوط البع�ض  ،فكلها خزعبـالت ما �أنزل الله بها من �سلطان :
﴿ َف َو َرب َِّك َل َن ْح ُ�ش َر َّن ُه ْم َو َّ
ال�ش َي ِاط َ
ني ُث َّم َل ُن ْح ِ�ض َر َّن ُه ْم َح ْو َل َج َه َّن َم ِج ِث ّي ًا ﴾
﴿ ُقل ِّل َّلذِ ينَ َك َف ُرو ْا َ�س ُت ْغ َل ُبونَ َو ُ ْ
ت َ�ش ُرونَ ِ�إ َل َج َه َّن َم َو ِب ْئ َ�س ْ ِالهَا ُد ﴾
﴿ َ ...وا َّلذِ ينَ َك َف ُرو ْا ِ�إ َل َج َه َّن َم ي ُْح َ�ش ُرونَ ﴾
﴿ َو َن ُ�س ُ
وق ْالُ ْج ِر ِم َ
ني ِ�إ َل َج َه َّن َم ِو ْردًا ﴾

(مرمي)68
( �آل عمران)12
( الأنفال) 36
( مرمي) 86

﴿ َ ...و َن ْح ُ�ش ُر ُه ْم َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َع َلى و ُُجوهِ ِه ْم ُع ْمي ًا َو ُب ْكم ًا َو ُ�ص ّم ًا َّم ْ�أ َو ُ
اه ْم َج َه َّن ُم ُك َّل َما
َخ َبتْ ِز ْد َن ُ
( الإ�سراء)97
اه ْم َ�س ِعري ًا ﴾
﴿ ا َّلذِ ينَ ي ُْح َ�ش ُرونَ َع َلى و ُُجوهِ ِه ْم �إِ َل َج َه َّنـ ـ َم �أُ ْو َل ِئ َك َ�ش ـ ٌّر َّم َكان ًا َو�أَ َ�ض ُّل َ�س ِبي ًال ﴾
( الفرقان) 34

ور َو َن ْح ُ�ش ُر ْالُ ْج ِر ِم َ
ني َي ْو َم ِئ ٍذ ُز ْرق ًا ﴾
﴿ َي ْو َم يُن َف ُخ ِف ُّ
ال�ص ِ

( طه)102

فكل تلك الآيات ت�ؤكد خ�صو�صية االقرتاب من النار واحل�شر �إليها و�سوقهم �إمنا هو
�أمر خم�ص�ص للكافرين واملجرمني الذين رجحت كفة �سيئاتهم على ح�سناتهم .
وال يفوتنك ما �أورده الله تعاىل مما ي�ؤكد خ�صي�صة اقتياد الكافرين فقط �إىل جهنم ،
دون �سواهم  ،حيث يقول تعاىل َ ﴿ :و ِ�س َ
يق ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا �إِ َل َج َه َّن َم ُز َمر ًا َح َّتى �إِ َذا َجا ُءوهَ ا
ات َر ِّب ُك ْم َويُنذِ ُرو َن ُك ْم
ُف ِت َحتْ �أَ ْب َوا ُبهَا َو َقا َل َل ُه ْم َخ َز َن ُتهَا �أَ َ ْل َي ْ�أ ِت ُك ْم ُر ُ�س ٌل ِّمن ُك ْم َي ْتلُونَ َع َل ْي ُك ْم �آ َي ِ
( الزمر) 71
اب َع َلى الْ َكا ِف ِرينَ ﴾
ِل َقاء َي ْو ِم ُك ْم هَ َذا َقالُوا َب َلى َو َل ِكنْ َح َّقتْ َك ِل َم ُة الْ َع َذ ِ
فال�سوق �إىل جهنم يكون للكافرين فقط  ،والكافرون هنا لي�سوا من مل ي�ؤمنوا فقط ،
لكن �أي�ض ًا كل من خالف �شريعته لدرجة زيادة �سيئاته على ح�سناته .
ف�أين يقع التلمظ الفقهي ب�آية (و�إن منكم �إال واردها) ب�أنها تعني كل النا�س مبن فيهم
امل�ؤمنون  ،ما �أرى ذلك �إال اخلط�أ بعينه يف فهم كتاب الله و�إخ�ضاعه ملرويات ما �أنزل الله
بها من �سلطان  ،بل تخالف كتاب الله يف �صراحة بالغة .
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�إن املتـ ــقني ال ي�شــعرون بجهنم وال اقرتابها وال ي�سمعون ح�سي�سها  ،لأنهم عنها
ُمبعدون  ،وفيما ا�شتهت �أنف�سهم خالدون  ،بل ويرتقون من ح�سن �إىل �أح�سن  ،فبذلك
ي�ستقيم معنى كل الآيات  -وال يت�ضارب  ،ثم يحتاج لتربير املربرين وت�أويل املت�أولني
لريفعوا احلرج عن الن�ص القر�آين الذي جهل الفقهاء عليه دون دراية منهم .
خال�صة التطبيق الفقهي للتدبر :

ويف رحلة التدبر لتف�سري قوله تعاىل َ ﴿ :ف َو َرب َِّك َل َن ْح ُ�ش َر َّن ُه ْم َو َّ
ال�ش َي ِاط َ
ني ُث َّم َل ُن ْح ِ�ض َر َّن ُه ْم
َح ْو َل َج َه َّن َم ِج ِث ّي ًا(ُ )68ث َّم َل َن ِنز َعنَّ ِمن ُك ِّل ِ�شي َع ٍة �آيه ْم �أَ َ�ش ُّد َع َلى ال َّر ْح َم ِن ِع ِت ّي ًا(ُ )69ث َّم َل َن ْح ُن
�أَ ْع َل ُم ِبا َّلذِ ينَ ُه ْم �أَ ْو َل ِبهَا ِ�ص ِل ّي ًا(َ )70و ِ�إن ِّمن ُك ْم ِ�إ َّل َو ِار ُدهَ ا َكانَ َع َلى َرب َِّك َح ْتم ًا َّم ْق ِ�ض ّي ًا()71
ُث َّم ُن َن ِّجي ا َّلذِ ينَ ا َّت َقوا َّو َن َذ ُر َّ
الظالِ ِ َ
ني ِفيهَا ِج ِث ّي ًا(. ﴾ )72
فمن يتعقل الأمر يجد �أن تعبري (و�إن منكم �إال واردها) ال عالقة له بالآية التي تليها يف �ش�أن
الورود بالنار ( ،ثم ننجي الذين اتقوا)  ،لأننا كما علمنا ب�أن الذين اتقوا ال ي�سمعون ح�سي�س
النار وهم عنها مبعدون �أ�ص ًال  ،وهم الذين ال مي�سهم �أي �سوء مادي �أو معنوي  ،حيث يقول
ال�سو ُء و ََل ُه ْم ي َْح َز ُن َ
تعاىل َ ﴿ :و ُي َنجِّ ي ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
ون ﴾ ( الزمر) 61
ين ا َّت َقوا ِ َ
ب َفا َز ِت ِه ْم َل َي َُّ�س ُه ُم ُّ
بل يعني الأمر ب�أن �أهـل النـار �سيدخلون النـار قبل �أن يدخل �أهل اجلنة للجنة  ،ومن
ي�صاحب القر�آن يف الدنيا يعلم تلك اخل�صي�صة عن م�صري الكافرين واملجرمني والفا�سقني
فدوم ًا يذكر القر�آن م�صريهم �أوال ثم يذكر م�صري ال�صاحلني  ،فهل مبنطق من يقول ب�أن
اجلميع �سريد �إىل النار �سينتظر امل�ؤمنني دخول الكافرين جميعًا �إىل جهنم ثم ينجي الله
امل�ؤمنني  ،لأن كلمة (ثم) تعني بعد ذلك  ،فيكون وفق فهم �أولئك الذين ابتدعوا خرافة
ج�سـر جهنـم �أننا �سن�شاهد عذاب املعذبني  ،رغم �أن يف ذلك عذاب لنا .
ومن �أراد �أن ي�ستوثق عن �ش�أن �أولوية دخول النار للمجرمني ثم دخول �أهل اجلنة
بعد ذلك  ،فليتدبر �أواخر �سورة الزمر  ،والآية الأخرية من �سورة الأحزاب  ،والآيات
من  23-19من �سورة احلج  ،والآيات من  103-98من �سورة الأنبياء  ،والآيات من
 108 -104من �سورة الكهف  ،والآيات من  32-28من �سورة النحل  ،والآيات من -106
� 108سورة هود  ،ليعلم ب�أن الله يذكر دوم ًا م�صري �أهل جهنم ثم يتبعها بذكر م�صري �أهل
الإميان  ،وبالبناء على ذلك يكون املفهوم الفقهي ملعنى (ثم ننجي الذين اتقوا) ال يكون
�أبد ًا ذلك التخيل املخبول عن مرور النا�س على �صراط على جهنم لتتم جناة من كتبت له
النجاة وتردي من يلزم معاقبته .
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و�أكتفي بهذا القدر ليعلم من يريد التدبر �أن قوله  -تعاىل  ( -و�إن منكم �إال واردها )
كانت عن الكافرين من �شياطني الإن�س واجلن  ،ودخولهم النار �أو ًال  ،ثم وهذه الكلمة
ُنجي الله الذين �آمنوا والذين هم م�ستب�شرون ،
(ثم) تقال حني يكون هناك تراخ  ،ثم ي ِّ
ي ُّ�سهُم ال�سوء  ،بال�صورة التي ال تناق�ض فيها بني الن�ص القر�آين
بنعمة من الله وف�ضل ال َ َ
وبع�ضه  ،مع ا�ستمرار خلود الكافرين بالنار .
و�إنه ال يحق لنا كي نحافظ ونحتفظ بر�ؤية من ر�أى ب�أن قوله تعاىل  ( :و�إن منكم �إال
واردها) ب�أنها ت�شمل كل النا�س ال�صاحلني والطاحلني � ،أن ننقب جدار املنطق  ،ونخالف
كل الآيات الأخرى الواردة عن عدم خوف امل�ؤمنني  ،وعدم حزنهم وبعدهم عن النار ،
وعدم �سماعهم ح�سي�سها  ،وعدم دخول النار من �أعلى  ،وتخ�صي�ص احل�شر حول جهنم
للكافرين والفا�سقني  ،لننتهي ب�صواب فكرة وحيدة ملن قال بورود اجلميع على جهنم ،
ثم ندور ونبحث عن تعليالت وتربيرات لنوائم بني �أمر ورود امل�ؤمنني املزعوم على جهنم
وبني �أنهم عنها مبعدون .
وقد يختلط الأمر على البع�ض فيت�صور ب�أن قوله تعاىل َ ﴿ :و ُي َن ِّجي ال َّل ُه ا َّلذِ ينَ ا َّت َقوا
ال�سو ُء َو َل ُه ْم َي ْح َز ُنونَ ﴾ ( الزمر )61؛ يعني النجاة من �أن مت�سهم
ب َفا َز ِت ِه ْم َل َ َ
َِ
ي ُّ�س ُه ُم ُّ
النار ب�سوء حني يردون عليها وفق منهج الفارين �إىل الفكر البدائي  ،لكن بقليل من التدبر
يجد �أن النجاة تكون ب (مبفازتهم)  ،وتلك املفازة هي الهداية والرحمة التي وهبها الله
لهم يف الدنيا لتكون حظهم بالآخرة  ،لأن الله تعاىل دومًا يقول ( :وهل جتزون �إال ما كنتم
تعملون)  ،ويقول تعاىل (وما جتزون �إال ما كنتم تعملون)  ،فعملك هو مفازتك التي فزت
بها يف حياتك وهو الذي يجعلك من الفائزين يف الآخرة .
بدعة وجود �صراط م�ستقيم للعبور يف الآخرة :

وال�صراط امل�ستقيم ال عالقة له بالآخرة  ،فهو �صراطك يف الدنيا ولي�س بالآخرة ،
ولي�س بالآخرة �صراط �إال بدعة ابتدعها من ابتدعها  ،ليحقق بها مو�ضوع مرور اخلالئق
فوق جهنم  ،و�صرنا نتوارثها بنظرية ذ ّمها الله يف كتابه وهي نظرية (هذا ما �ألفينا عليه
�آباءنا)  ،و�س�أ�ستعر�ض معكم بع�ض الأمثلة يف هذا ال�ش�أن فتدبر معنى الآيات التالية :
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﴿ َو َك ْي َف َت ْك ُف ُرونَ َو�أَن ُت ْم ُت ْت َلى َع َل ْي ُك ْم �آ َياتُ ال ّل ِه َو ِفي ُك ْم َر ُ�سولُ ُه َو َمن َي ْع َت ِ�صم ِبال ّل ِه َف َق ْد
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم ﴾ ( �آل عمران . . )101يعني من يلتزم بدين الله تتم هدايته
ُهدِ يَ �إِ َل ِ�ص َر ٍ
لال�ستقامة �أكرث و�أكرث يف الدنيا .
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم دِين ًا ِق َيم ًا ِّم َّل َة ِ�إ ْب َراهِ ي َم َح ِنيف ًا َو َما َكانَ ِمنَ
﴿ ُق ْل ِ�إ َّن ِني هَ د َِان َربِّي ِ�إ َل ِ�ص َر ٍ
ْالُ ْ�ش ِر ِك َ
ني ﴾  ( . .الأنعام . . )161فال�صراط امل�ستقيم هو االلتزم بالدين .
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم ﴾ ( الزخرف ... )43االلتزم
ا�س َت ْم ِ�س ْك ِبا َّلذِ ي �أُ ِ
وح َي ِ�إ َل ْي َك ِ�إ َّن َك َع َلى ِ�ص َر ٍ
﴿ َف ْ
بالدين هو ال�صراط امل�ستقيم .
يم ﴾ (امللك) 22
﴿ �أَ َفمَـن َيْ�ش ـِي ُمكـِ ّب ًا َع َلـى وَجْ ِه ـ ِه �أَ ْهـدَى �أَمَّن َي ِْ�شي َ�س ِو ّي ـ ًا َع َلى ِ�ص َر ٍاط م ُّْ�س َت ِق ٍ
﴿ َوا َّلذِ ينَ َك َّذبُو ْا ِب�آ َيا ِت َنا ُ�ص ٌّم َو ُب ْك ٌم ِف ُّ
ات َمن َي َ�ش ِ�إ ال ّل ُه ي ُْ�ض ِل ْل ُه َو َمن َي َ�ش ْ�أ َي ْج َع ْل ُه
الظلُ َم ِ
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم ﴾ (الأنعام . . )39يعني على دين قومي .
َع َلى ِ�ص َر ٍ
هذا �إىل غري قوله تعاىل  ( :والله يهدي من ي�شاء �إىل �صراط م�ستقيم )  ،فاال�ستقامة
تكون بالدنيا دوم ًا وال عالقة لها بالآخرة  ،وهي ال�صراط امل�ستقيم الذي هدانا الله �إليه
بالدنيا وهو تعاليم دين الإ�سالم  ،يقول تعاىل َ ﴿ :و�أَنَّ هَ ـ َذا ِ�ص َر ِاطي ُم ْ�س َت ِقيم ًا َفا َّت ِبعُو ُه
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم عَن َ�س ِبي ِل ِه َذ ِل ُك ْم َو َّ�صا ُكم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ ﴾ ( الأنعام. )153
َو َال َت َّت ِبعُو ْا ُّ
لذلك فالبد �أن نخلع فكرة وجود �صراط بالآخرة �أيًا كان نوعه .
ومن يتلون الفاحتة �إبان ال�صالة وحني قراءتهم لقوله تعاىل � (:إهدنا ال�صراط
امل�ستقيم ) ويتخيلون �صراط ًا على ظهر جهنم يعربون عليه � ،إمنا يتخيلون بدعة
ويهتدون بفقه ينايف �آيات كتاب الله  ،ولو �أنهم تدبروا كلمة (اهدنا) لعلموا ب�أن ال�صراط
يعني اال�ستقامة يف الدنيـا على تعاليم الله ولي�س له �أدنى عالقة بخبـل ج�سر العبـور .
ول�ست �أدري �أمل ي�س�أل �أحدهم نف�سه � ،أتكون هناك ثالثة �أنواع من اجل�سور � ،أولهم
للذين �أنعم الله عليهم  ،والثاين لغري املغ�ضوب عليهم  ،والثالث لل�ضالني  ،وامل�صلي
يدعو الله وينتقي ج�سر الذين �أنعم الله عليهم ليعرب به جهنم  ،هكذا فقه امل�صلي يف م�صر
من جراء مغلوطات الفقه الذي يحيد عن كتاب الله .
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م�سلمات من �أفكار املتخ�ص�صني �إمنا هو نوع من �أنواع
لذلك �أرى ب�أن اتخاذ العقائد
ٍ
�صناعة مع�صومني جدد  ،و�إن �إخ�ضاع تف�سري كتاب الله لكتب احلديث وهي كلها تقريب ًا
رواياتُ �آحا ٍد �أم ٌر ال ي�ستقيم به فقه  ،وال تف�سري  ،وال بيان  ،وال دعوة �إىل الله  ،وهو �أي�ض ًا
�صناعة ون�شر للبدعة يف الدين  ،وما ذلك �إال تعظيم من ال ي�ستحق مكاف�أة له لن�شره للباطل
يف عقولنا  ،ف�ض ًال عما ي�سببه ذلك من �ضياع لنا يوم القيامة .
لذلك البد من التف�سري املو�ضوعي لكتاب الله كما �أ�شار بذلك الإمام/حممد الغزايل (رحمه
الله)  ،والبد �أ ّال نقدّم فقه الرواية على فقه الآية  ،لأن يف غري ذلك �إ�ساءة لكتاب الله وللإ�سالم
�أميا �إ�ساءة  ،و�أ�س�أل الله �أن يوفق �أهل الأزهر ملا فيه �صالح الأمة  ،لأنهم �أهل العلم الذين
نتطلع �أن ينقحوا تلك املد�سو�سات يف �أقرب وقت .
(هـ) ما املق�صود ب�سالم ليلة القدر ..؟؟!!..

يقول تعاىل يف �سورة القدر �ِ ﴿ :إ َّنا �أَن َزلْ َنا ُه ِف َل ْي َل ِة الْ َق ْد ِر(َ )1و َما �أَ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة
وح ِفيهَا ِب ِ�إ ْذ ِن َرب ِِّهم ِّمن ُك ِّل
ي ِّمنْ �أَلْ ِف َ�شه ٍْر(َ )3ت َن َّز ُل ْالَ َل ِئ َك ُة َوال ُّر ُ
الْ َق ْد ِر(َ )2ل ْي َل ُة الْ َق ْد ِر َخ ْ ٌ
�أَ ْم ٍر(�َ )4س َل ٌم هِ َي َح َّتى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر(.﴾ )5
فيا ترى ما ال�سالم الذي عناه الله بقوله تعاىل �َ ﴿ :س َل ٌم هِ َي َح َّتى َم ْط َل ِع الْ َف ْج ِر ﴾ ؛
لقد دوّ ن �أ�صحاب كتب التفا�سري ك ٌّل وفق فكره واجتهاده ما يعني �أن ال�سالم ليلة القدر هو
�سالم يبعثه الله على امل�ؤمنني  ،وهناك من ذكر �أن املالئكة تتن ّزل بال�سالم ليلتها وت�صافح
امل�سلمني  ،وهناك من ينتظر نو ًرا �أبي�ض ًَا يف �أحالمه  ،وهناك من يقول ر�أيت ليلة القدر ،
وكثري من مثل تلك الأوهام .
و�أرى � ّأن تلك التف�سريات جتايف الواقع  ،بل وي�ستغلها �آخرون يف قود بع�ض ال�شباب
�إىل ال ُكفر بالله  ،ل ّأن احلروب ال تتو ّقف طوال �شهر رم�ضان مبا فيه من ليلة القدر غري
املعلوم حتديد لها � ،سواء �أكانت تلك احلروب يف العراق �أو يف زج اليهود لأهل فل�سطني
يف غياهب معتقالت دولة االحتالل (�إ�سرائيل) � ،أو يف �أفغان�ستان �أو يف باك�ستان � ،أو
يف الكوارث التي كانت قد ح َّلت بامل�سلمني يف دولة البو�سنة والهر�سك  ،كما �أن الكوارث
وامل�صائب ال تتوقف  ،فهذا ينتحر وذلك يحرتق  ،و�آخر يق�ضي نحبه يف �سيارة م�سرعة
وهناك من ي َُط ِّلقها زوجها بال جناية منها  ...وهكذا .
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ف�أين ذلك ال�سالم الذي تذكره تلك التفا�سري ..؟؟!! ، ..وكيف تزعمون ب�أن ال�سالم
للم�سلمني ..؟؟!! ، ..بينما نراهم �أكرث من �أُهينوا  ، ..!!..وال تتوقف امل�صائب عنهم حتى
يف �شهر رم�ضان مبا فيه من ليلة القدر  ،و�أين قبول الدعاء ليلتها �إذ مل تتوقف امل�صائب
على امل�سلمني منذ عقود  ،رغم دعاء ال�صاحلني منهم ..؟؟!!..
� ّإن ال�شباب الذين يرتادون تلك التفا�سري اعتقادًا منهم �أنها ال ي�أتيها الباطل � ،سي�ض ّلُّون
يت�صورونه يف ليلة القدر ف�إنهم �سيت�شككون
عن جادة احلقيقة  ،فحني ال يرون ال�سالم الذي
َّ
يف الن�صو�ص والوعود القر�آنية  ،ولقد �ساعد يف �إ�ضاللهم ما �ش َّيده الفقهاء من هاالت
وج�سور ال ّتبجيل مل�ؤلفات ال�سلف وجهد ال�سلف .
ف�سرين لي�س بحقيقة دينية ال تقبل اخلط�أ �أو اجلدل حولها  ،خا�صة و�أن
�إن تف�سري املُ ِّ
اب
اب ِم ْن ُه �آ َياتٌ ُّ ْ
الله  -تعاىل  -يقول ُ ﴿ - :ه َو ا َّلذِ يَ �أَن َز َل َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
م َك َماتٌ هُنَّ �أُ ُّم الْ ِك َت ِ
َو�أُ َخ ُر ُم َت َ�شا ِبهَاتٌ َف�أَ َّما ا َّلذِ ينَ يف ُقلُو ِب ِه ْم َز ْي ٌغ َف َي َّت ِبع َ
ُون َما َت َ�شا َب َه ِم ْن ُه ا ْب ِت َغاء الْ ِف ْت َن ِة َوا ْب ِت َغاء
َ
ا�س ُخ َ
يقولون �آ َم َّنا ِب ِه ُك ٌّل ِّمنْ ِعندِ َر ِّب َنا َو َما
ون ِف الْ ِع ْل ِم
َت�أْ ِوي ِل ِه َو َما َي ْع َل ُم َت ْ�أ ِوي َل ُه ِ�إ َّال ال ّل ُه َوال َّر ِ
اب ﴾ ( �آل عمران  ) 7؛ الحظ �أن هناك وق ًفا بني كلمة ﴿ َو َما َي ْع َل ُم َت�أْ ِوي َل ُه
َي َّذ َّك ُر �إِ َّال �أُ ْولُو ْا الألْ َب ِ
ا�س ُخ َ
ون ِف الْ ِع ْل ِم ﴾  ،مبا يعني �أن ت�أويل القر�آن ال يعلمه �إ ّال
ِ�إ َّال ال ّل ُه ﴾ وبني كلمة ﴿ َوال َّر ِ
الله �أ ّما ال َّرا�سخون يف العلم فيقولون �آمنا به  ،وت�أويالتهم جمرد اجتهادات حتتمل اخلط�أ
كما نتو�سم فيها ال�صواب  ،كذلك يقول تعاىل � ﴿ :أَ َف َال َي َت َد َّب ُرونَ القر�آن َو َل ْو َكانَ ِمنْ ِعندِ
َغ ْ ِي ال ّل ِه َل َو َجدُو ْا ِف ِيه ْ
اخ ِت َالف ًا َك ِثريًا ﴾
فالتدبر لي�س حكر ًا على �أحد  ،كما �أن ما يتعللون به من علوم تركها الأقدمون ما هي �إال
اجتهادات ب�شرية لها ن�صيبها من اخلط�أ .
( الن�ساء) 82

ولقد وجدت املف�سرين وقد اتبعوا قواعد ما �أنزل الله بها من �سلطان  ،فهم ف�سروا
القر�آن يف �ضوء احلديث النبوي  ،وقد �صاحب ذلك انحراف كامل عن فقه الآية  ،بل
ال�س َنة على فقه القر�آن  ،بل قال
ت�ضارب مع مرمى بع�ض الآيات مبنطق تغليب فقه ُّ
ال�س َنة يجوز لها �أن تن�سخ القر�آن  ،متام ًا كما فعل �أحبار اليهود حني قاموا
جمهورهم ب�أن ُّ
ب�إق�صاء التوراة مبدونات التلمود .
والتفا�سري كلها من عند غري الله  ،وال حتمل �أي حقيقة مطلقة  ،لكن حقيقتها ن�سبية
تقبل االجتهاد حولها  ،هذا ف�ض ًال عن عدم ان�ضباط كلمة (تف�سري) على القر�آن �إذ �أن
-310-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

ي�سره  ،لكن
الغام�ض فقط هو الذي يحتاج لتف�سري  ،والقر�آن لي�س بغام�ض  ،لأن الله َّ
القر�آن يحتاج للتدبر الواعي .
ويقول تعاىل  ﴿ :هَ ْل َي ُ
نظ ُرونَ �إِ َّال َت�أْ ِوي َل ُه َي ْو َم َي�أْ ِتي َت�أْ ِويلُ ُه يقول ا َّلذِ ينَ َن ُ�سو ُه ِمن َق ْب ُل
َق ْد َجاءتْ ُر ُ�س ُل َر ِّب َنا ِب ْ َ
ي ا َّلذِ ي ُك َّنا
ال ِّق َفهَل َّل َنا ِمن ُ�ش َف َعاء َف َي ْ�ش َفعُو ْا َل َنا �أَ ْو ُن َر ُّد َف َن ْع َم َل َغ ْ َ
َن ْع َم ُل َق ْد َخ ِ�س ُرو ْا �أَن ُف َ�س ُه ْم َو َ�ض َّل َع ْنهُم َّما َكا ُنو ْا َي ْف َ ُ
( الأعراف)53
تونَ ﴾
الأمر الذي يعني �أن الت�أويل احلقيقي �سيكون يوم القيامة  ،فال ع�صمة لت�أويل �أحد .
وعودة �إىل ما �أراه منا�سب ًا لتف�سري �آية ( َ�س َل ٌم هِ َي َح َّتى َم ْط َل ِع الْ َف ْج ِر) ؛ وال ي�ؤدي
�إىل ال ُكفر بكتاب الله  ،ولي�س فيه جمافاة ملنطق الواقع  ،ف�إننا �إن وقفنا على حقيقة
املعاين والأهــداف لألــفاظ القــر�آن ف�إنــنا �سننتهي �إىل حقائق ال يُدركها �أ�صحاب الت�أويل
بالعواطف  ،و�سيكون ذلك �أعظم �ش�أنا لإمياننا  ،و�أ�شد تثبيتا لقناعتنا بديننا  ،و�إن
خرجنا خارج الأُطر والأهداف االجتهادية التي درجنا عليها � ،إىل الأُطر العامة التي
تتنا�سب وجالل وقدر ليلة القدر النتهينا �إىل غري ما و�صل �إليه قدامى املف�سرين عن معنى
الآية  ،وهو ما �أُخل�صه للقارئ فيما يلي-:
�إن الله عز وجل يقول عن يوم القيامة وحال امل�ؤمنني يومها َ ﴿ -:ل َي ْح ُز ُن ُه ُم الْ َف َزعُ
ب َو َت َت َل َّقا ُه ُم ْالَ َل ِئ َك ُة هَ َذا َي ْو ُم ُك ُم ا َّلذِ ي ُكن ُت ْم ُتو َعد َ
ُون ﴾ (الأنبياء )103؛ فالفزع الأكرب
ْأ
الَ ْك َ ُ
يكون يوم القيامة  ،وعلى ذلك فالأمن من الفزع الأكرب يكون هو ال�سالم احلقيقي املطلق .
واملتدبر للآية ال�سابقة كذا �آية ﴿ َ�س َل ٌم هِ َي َح َّتى َم ْط َل ِع الْ َف ْج ِر ﴾ � ،سيقف على وجود
وعد من الله ب�أمن كافة اخلالئق من الفزع الأكرب يف ليلة القدر �إكرامًا لليلة التي نزل فيها
(�س َل ٌم هِ َي َح َّتى َم ْط َل ِع الْ َف ْج ِر) ؛
القر�آن فقال عن �أهم خ�صائ�صها بعد نزول القر�آن �أنهاَ :
ولن تتزلزل الأر�ض يف ليلة القدر  ،وحيث �أخفى الله ليلة القدر  ،فقد �أخفى يوم القيامة
� ً
أي�ضا  ،فال حتديد لهما  ،فهما من الغيب املطلق الذي ال يعلمه �إ ّال الله  ،يعني ذلك عندي
ال�ساعة .
�أن ليلة القدر تكون دومًا �سالمًا من رهبة وفزع قيام َّ
ودليل �آخر بعدم قيام ال�ساعة يف ليلة القدر  ،و�أنها بهذا تكون �أمانا لكل اخلالئق ،
قوله تعاىل �َ ﴿ :س َل ٌم هِ َي َح َّتى َم ْط َل ِع الْ َف ْج ِر ﴾  ،فمعنى ذلك �أن الليلة �ستكون �أمنا والنهار
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�سي�أتي بعدها  ،ونحن نعلم �أن يوم القيامة ا�سمه (اليوم الآخر)  ،ونعلم �أن الله قال عن
القيامة َ ... ﴿ :ح َّت َى �إِ َذا �أَ َخ َذ ِت الأَ ْر ُ
�ض ُز ْخ ُر َفهَا َوا َّز َّي َنتْ َو َظنَّ �أَهْ لُهَا �أَ َّن ُه ْم َقا ِد ُرونَ َع َل ْيهَا
ات ِل َق ْو ٍم
�أَ َتاهَ ا �أَ ْم ُر َنا َل ْي ًال �أَ ْو َنهَار ًا َف َج َع ْل َناهَ ا َح ِ�صيد ًا َك�أَن َّ ْل َت ْغنَ ِبالأَ ْم ِ�س َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل الآ َي ِ
َي َت َف َّك ُرونَ ﴾ (يون�س ) 24؛ فيعني هذا وذاك �أن القيامة �ستحدث ليالً عند بع�ض النا�س
ونهارا عند �آخرين � ،أو لعلها حتدث لي ًال �أو نهار ًا بتوقيت �أم القرى (مكة) .
وحيث �أن القيامة هي الفزع الأكرب  ،وحيث �أ َّمنَ الله اخلالئق جميع ًا يف ليلة القدر
وقال لهم �َ ﴿ :س َل ٌم هِ َي َح َّتى َم ْط َل ِع الْ َف ْج ِر ﴾  ،فيعني جميع ذلك �أنها لن حتدث �إكرام ًا
لنزول القر�آن يف مثل ليلتها .
ولأن ليلة القدر هي ليلة ال�شرف التي �أنعم الله فيها على الأر�ض ومن عليها بنزول
القر�آن فال يخت�ص بها امل�سلمني فقط � ،إمنا هي ليلة متر على الكافر والكتابي والإن�س
واجلن واحليوان واجلماد  ،لذلك ف�إن وعد الله بالأمن فيها ي�شمل كل اخلالئق .
ولأن يوم القيامة يكون يوم فزع �أكرب من �أي فزع  ،فقد �أكرم الله اخلالئق بالأمن
وال�سالم يف ذلك اليوم من قيام ال�ساعة  ،وما ي�صاحبها من فزع � ،إكرامًا ملن نزل عليهم
وفيهم ولهم القر�آن  ،حتى و�إن مل ي�ؤمن الكثريون به حيث يقول تعاىل ب�سورة يو�سف :
﴿ َو َما �أَ ْك َ ُ
ب�ؤْ ِم ِن َ
ني ﴾ (يو�سف ، )103فالله خالقنا يعلم �أن الكثريين
ا�س َو َل ْو َح َر ْ�صتَ ِ ُ
ث ال َّن ِ
لن ي�ؤمنوا لكنه مع هذا ي�ؤمنهم �إكرام ًا منه لهم لأجل تبيان بركة القر�آن  ،وملثل ذلك اليوم
الذي نزل فيه القر�آن هدى للنا�س  ،حتى و�إن رف�ض البع�ض تلك الهداية  ،فالله ينعم على
الكون ِل َي ّذكر من �أراد ال ّتذكر  ،ب�أن القر�آن رحمة  ،ور�سول القر�آن رحمة .
فبهــذا التـ ـ�أويل الــذي ال يجــايف العــقل �أو الــواقع  ،ويتناغم مع حقيقة ال�سالم عند
الله  ،وحــقيــقة ب ــاقي الآيــات بالقر�آن  ،ت�ستقر عقول ال�شباب  ،ولن جند من ي�شكك يف
ديــن الإ�ســالم  ،ويغتــنم فر�صــة من �صنع بع�ض جمتهدينا ت�ساعده لإخراج �شبابنا من
امل ّلة � ،أو ُت�سبب اهتزاز الثقة بفقهائنا .
ولن جند اخلرافات واخلزعبالت التي واكبت تلك التفا�سري القدمية من �أنا�س يتمنون
ر�ؤيــة ليــلة ال ــقدر  ،وم ــن يت ـ�أولونها �أنها نور  ،وترى �آخرين يظنونها قبو ًال للدعاء
ليلتها  ،وك�أن قبول الدعاء رهن ًا باليوم �أو الليلة ولي�س رهن ًا بالله والإن�سان الذي يدعو
الله  ،والله حتما يقبل  ،لكن الإجابة قد تت�أخر وقد توايف العبد حا ًال .
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ً
مرتبطا بنزول القر�آن فيها �أم �أنها ليلة
وقد يثور ت�سا�ؤل للبع�ض عما �إذا كان َقد ُر الليلة
مباركة وذات قدر قبل نزول القر�آن ..؟؟!! ،..وهو الأمر الذي يحتاج منا العلم ب�أن كل ما
ري  ،فقبل خلق النا�س كان
بالكون وما حدث فيه يعلمه الله علم �إحاط ٍة ولي�س علم ت�سي ٍ
الله قد َق َّد َر �أن يخلقهم  ،و َق َّد َر �أن يُر�سل لهم ال ُّر�سل والكتب ال�سماوية  ،و َق َّد َر مواعيدها ،
كل ذلــك دفعــة واحــدة وبال �أولــويات وال �أ�سبقــيات  ،لأن �أمــر الله لــي�س بحــادث بــل هــو
قدمي  ،وذلك مثل يوم القيامة  ،فقد �أتى لكنه مل يجئ لنا  ،ويف ذلك يقول تعاىل :
﴿ �أَ َتى �أَ ْم ُر ال ّل ِه َف َال َت ْ�س َت ْع ِجلُو ُه ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َع َال َع َّما ي ُْ�ش ِر ُكونَ ﴾ ( النحل  ) 1؛ لذلك َف َق َد ُر
الليلة قدمي  ،وقرءان الله قدمي  ،و َقدَر نزوله يف ليلة القدر قدمي .
�إن كرم الله وقبوله لدعاء الداعني وقبوله للوافدين الطامعني يف رحمته ال يتوقف
على ليلة القدر  ،بل هو بكل الليايل والأيام مبا فيها من ليلة القدر  ،لكن املهم �أال يتعلق
امل�سلم برتهات عقائد من �صنع نف�سه �أو غريه � ،أو من منظور �ضيق الأفق ملعاين �آيات
كتاب الله  ،وال يظن امل�سلم �أن الله قد خ�ص�ص اخلري يف القر�آن للم�سلمني فقط  ،بل ال
بد �أن يعلم امل�سلم �أن الله �أنزل مائدة القر�آن هدى للنا�س جميعًا  ،وهو يكرم يف يوم
تنزيله النا�س واخلالئق جميعًا  ،فذلكم هو اخلري العام  ،ف�ض ًال عن اخلري اخلا�ص للذين
�آمنوا وعملوا ال�صاحلات ف�أولئك طوبى لهم وح�سن م�آب  ،وهو ما ال مينع خريية التوراة
والإجنيل  ،و�أت�صور ب�أن الإنزال لكافة الر�ساالت كان بليلة القدر  ،لأن الله �سبحانه
وتعاىل قال � ( :إنا �أنزلناه) ومل يخ�ص القر�آن فقط .
(و) املغفرة وقبول الدعاء ملن يرى ليلة القدر :

من موروثات الأقاويل التي ين�سبونها زو ًرا للنبي الهادي ﷺ � ،أن النبي �أُري ليلة
القــدر  ،ثم ن�سيها  ،وذلك رغم قوله تعاىل َ ﴿ :و َما �أَ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة الْ َقد ِْر ﴾ ( القدر ) 2:؛ وذلك
رغم �أنف ما رواه البخاري يف �صحيحه بكتاب �صالة الرتاويح باحلديث رقم ( )1096يف
باب :ف�ضل ليلة القدر  ،حيث قال ابن عيينة  :ما كان يف القر�آن ( ما �أدراك ) فقد �أعلمه  ،وما
ل�ساع ِ َۖة ُقل
قال ( :وما يدريك ) ف�إنه مل يعلمه  ،كما يف قوله تعاىل َ ﴿ :ي�س�ألُ َك �ٱل َّن ُ
ا�س ع َِن �ٱ َّ
ُدر َ
ِ�إ َّ َ
ل�سا َع َة َت ُك ُ
ون َق ِريبًا ﴾ ( الأحزاب )63:؛ لذلك ال يت�ساوى
يك َل َع َّل �ٱ َّ
نا ِعل ُمهَا ِعن َد �ٱل َّل ِه َو َما ي ِ
معنى (وما �أدراك) مع معنى (وما يدريك) � ،إال عند من ال يعلمون �أ�صول اللغة العربية .
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وقوله يف باب االعتكاف  -وخروج النبي ﷺ �صبيحة يوم ع�شرين من رم�ضان ،
باحلـديث رقم  - 1931 .حــدثني عبد الله بن منري� :سمع هارون بن �إ�سماعيل  :حدثنا
علي بن املبارك قــال  :حــدثني يحيى بن �أبي كثري قال� :سمعت �أبا �سلمة بن عبد الرحمن
قال � :س�ألت �أبا �سعيد اخلدري ر�ضي الله عنه  ،قلت :هل �سمعت ر�سول الله ﷺ يذكر ليلة
القدر ..؟؟!! ..قال  :نعم  ،اعتكفنا مع ر�سول الله ﷺ الع�شر الأو�سط من رم�ضان  ،قال:
فخرجنا �صبيحة ع�شرين  ،قال  :فخطبنا ر�سول الله ﷺ �صبيحة ع�شرين فقال � ( :إين
�أُريت ليلة القدر  ،و�إين ن�سيتها  ،فالتم�سوها يف الع�شر الأواخر يف وتر  ،ف�إين ر�أيت �أين
�أ�سجد يف ماء وطني  ،ومن كان اعتكف مع ر�سول الله ﷺ فلريجع )  .فرجع النا�س �إىل
امل�ســجد  ،وما نرى يف ال�سماء قزعة  ،قال  :فجاءت �سحابة فمطرت  ،و�أقيمت ال�صالة ،
ف�سجد ر�سول الله ﷺ يف الطني واملاء  ،حتى ر�أيت الطني يف �أرنبته وجبهته  ،انتهى
كالم البخاري .
وبالبناء على احلديث ال�سابق  ،والغرتار النا�س بالأوهام  ،فهم دوم ًا ي�سعون لر�ؤية
ليلة القدر  ،وعلى ذلك ف�إنك تري جحافل فكرية تتالطم وت�سعى وت�أمل �أن ترى ليلة القدر ،
بينما ليلة القدر لي�ست ر�ؤيا  ،وال �شك �أن ليلة القدر تكون بكل عام يف �شهر رم�ضان  ،وال
�شك �أنها متر عليك  ،فلماذا تكون تواق ًا لأن تراها  ،رغم �أنك موجود فيها ..؟؟!!� ، ..إن ذلك
منطق املاديني  ،الذين ال يعملون وال على ربهم يتوكلون .
ومع ما للعقل من مالحظات جلية على احلديث وال�شك يف �أن يقوله النبي  ،و�أنه
�صناعة ب�شرية بال وحي وهو من مد�سو�سات ما د�سه النا�س على النبي  ،ف�إنني �س�أذكر
بع�ض امل�آخذ املو�ضوعية عليه فيما يلي :
�أن النبي ﷺ ر�أى ليلة القدر ليلة يوم ع�شرين من رم�ضان � ،أو لعله علم موعدًا �آخر
لها  ،فكيف ي�أمر النا�س �أن يلتم�سوها يف وتر الع�شر الأواخر رغم �أنه ر�آها ليلة ع�شرين
من رم�ضان .
�إن النبي هو �أعلم النا�س ب�أين ومتى نزل عليه ﷺ القر�آن  ،وهو �أحفظ النا�س لذلك
التاريخ  ،فهو ال يحتاج ملعرفة موعد ليلة القدر  ،كما �أن موعد ليلة القدر �إن كان ت�شريعًا
ما ن�سيه ر�سول الله �أبدًا  ،و�إن ان�صرف الأمر ملنا�سبة نزول القر�آن كله لل�سماء الدنيا ليلة
القدر  -كما تروى بع�ض الأحاديث  -ف�أمر ن�سـيان الليـلة لي�س مبهم للم�سلم  ،لأن الله
خ�ص�ص لقبـول الدعـاء �ألف �سبب و�سبب .
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�أن ر�سول الله ﷺ ر�أى لي ًال �أنه ي�سجد يف ماء وطني  ،و�أخرب النا�س �صباحً ا بذلك ،
وهو يقول لهم �أنه �أُن�سيها  ،فما الذي ن�ساه طاملا �أنه ذكر �سجوده يف ماء وطني  ،وذكر
الليلة وهي ليلة ع�شرين من رم�ضان � ،إال �إذا كان يعني ليلة �أخرى غري ليلة ع�شرين  ،فهل
كان الوحي ي�أتيه ليعلمه عن موعد ليلة القدر ثم ال ي�أتيه يف الليـلة املوعودة ..؟؟!!� ، ..إن
فكرة عدم التذكر ال تلقى قبـو ًال لدى من ميعن الفكر .
�أي �صالة تلك التي يقام لها يف �صبيحة يوم ع�شرين يف جماعة �إال �إن كانت �صالة
الظهر  ،و�صالة الظهر ال تكون بليل  ،حتى نقول ليلة القدر .
�إن �سجود النبي ﷺ �صباحً ا �أو ظه ًرا يف ماء وطني ال يعني �أنه ر�أى ليلة القدر � ،أو
�أُخرب مبوعدها  ،بل �أجده ر�أى ما هو حق من �أن ال�سماء �ستمطر يف �صباح اليوم التايل
لتلك الليلة التي كان نائما فيها  ،ثم �أمطرت ال�سماء بالفعل .
ملاذا يتكلف النبي ال�سجود يف املـاء والطيـن حال نزول املطـر وهو الأمر املخالف
ل�سنته ﷺ ..؟؟!!..
�إن تداول النا�س فكرة �أنها ليلة للمغفرة لذلك فهم يبحثون عنها  ،ما هي �إال �صناعة
لالتكال يف ثـوب قدمي  ،فاملغفـرة لي�ست �ضربة حظ  ،ولي�س معنى �أن يكون الإن�سـان
�صا ً
حلا �أن يريه الله ليـلة القـدر التي يزعمون �أنها تختفي عن �أنا�س وتظهر لآخرين .
نعم ليلة القـدر خري من �ألف �شهر  ،ونعم هي ليـلة مباركة  ،والثواب فيها جزيل واخلري
عميم  ،ال ي�ستطيع �أحد �أن مياري يف ذلك  ،لكن �أن يرت�صد امل�سلمون تلك الليلة كي يعمـلوا
�أو يت�صدقوا  ،دون باقي ليـايل العـام  ،فذلكم من قلة اخلري يف نفو�سهم املري�ضة .
فامل�سلم يعمل ويخاف من الله اجلليل كل الأيام  ،مبا يف ذلك ليلة القدر  ،وال تتوقف
مغفرة الله باقي �أيام العام  ،وعلى امل�سلم �أن ي�سعى للعمل بالتنزيل دوم ًا فيجعله حاكمًا
على حياته  ،وهو ي�ستعد دومًا ليوم الرحيل  ،ذلك اليوم الذي قال الله فيه :
﴿ َي ْو َم َل َين َف ُع َما ٌل َو َل َب ُنونَ (�ِ )88إ َّل َمنْ

يم(( ﴾ )89ال�شعراء)٨٩-٨٨:
�أَ َتى ال َّل َه ِب َق ْل ٍب َ�س ِل ٍ

ف�أ�صحاب الغفلة ممن يت�صيدون ح�سنات الدنيا لن ت�سعفهم قلوبهم حني يتم الك�شف
عن خبيئتها يوم القيامة لينك�شف الزيف الذي كانوا ميار�سونه مع الله  ،ومع عباد الله
ف�أولئك الذين خلت حياتهم من الإخال�ص � ،أو تراه قلي ًال يف حياتهم  ،فال �شك �سرتجح
كفة �سيئاتهم على كفة ح�سناتهم يف ميزان الله احلق .
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لكن ليلة القدر التي هي خري الليايل َّ
عظ َمها الله بنزول القر�آن فيها  ،ف�سبب العظمة
التي ت�شرفت بها ليلة القدر موجود بني �أيديكم  ،لكنكم تركتموه و�سرحتم يف �أودية
الأوهام تلتم�سون �صنم ًا موهوم ًا ملغفرة لن جتيء � ،إال ملن وعى وعقل  ،وا�ستغنى عن
ما�ض الل ُه �أعل ُم بحقيقته  ،بينما بني �أيدينا ما كان ال�سبب يف عظمة
خرافات موروثة من ٍ
ليلة القدر  ،القر�آن الكرمي  ،لكننا عنه غافلون .
فالقر�آن العظيم نزل للإن�سان ومل ينزل لأجل ليلة � ،أو يوم  ،فامل�ستهدف هو الإن�سان
ليكون �أ�شرف و�أعظم من ليلة القدر  ،لكن ال�شيطان �صنع لنا �صوامع من خيبة ال ننفك
عنها  ،بل وقمنا بتقدي�سها لأن طباعنا ُجبلت على تقدي�س مرياث الأقدمني  ،وذم �أي بحث
�أو �إبداع للمحدثني .
ومن الأدلة على �أن الإن�سان هو امل�ستهدف  ،و�أن حرمته �أعظم من قد�سية املقد�سات  ،ما
قاله ابن عمر عن الكعبة  ،حيث قال فيما رواه الرتمذي  ( :نظر ابن عمر يومًا �إىل البيت
�أو �إىل الكعبة فقال  :ما �أعظمك و�أعظم حرمتك  ،وامل�ؤمن �أعظم حرمة عند الله منك )  ،وقد
روي عن �أبي برزة الأ�سلمي عن النبي ﷺ نحو هذا .
فمن �أراد �أن ي�ستب�شر باملغفرة وبدخول اجلنة فليعمد ليعرف �أن قيمة عمل الإن�سان يف
الآخرة هو مبا يفعله من �أعمال ال�صاحلات � ،سواء �أكانت بليلة القدر �أم بغريها  ،فالوزن
للبذل ب�إخال�ص ولي�س مليزان �آخر قيمة  ،والله تعاىل يقول ب�سورة ال�شورى :
ال�ص ِ َ
﴿ َت َرى َّ
ني ُم ْ�ش ِف ِق َ
الظالِ ِ َ
ات
ال ِ
ما َك َ�سبُوا َو ُه َو َوا ِق ٌع ِب ِه ْم َوا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا َوع َِملُوا َّ
ني ِ َّ
ات ْ َ
ري(َ )22ذ ِل َك ا َّلذِ ي ُي َب ِّ�ش ُر
ال َّن ِ
ِف َر ْو َ�ض ِ
ات َلهُم َّما َي َ�شا ُءونَ ِعن َد َرب ِِّه ْم َذ ِل َك ُه َو الْ َف ْ�ض ُل ال َك ِب ُ
ال�ص ِ َ
ات ُقل َّل �أَ ْ�س�أَلُ ُك ْم َع َل ْي ِه �أَ ْجر ًا ِ�إ َّل ْالَ َو َّد َة ِف الْ ُق ْر َبى
ال ِ
ال َّل ُه ِع َبا َد ُه ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا َوع َِملُوا َّ
ت ْف َح َ�س َن ًة َّن ِز ْد َل ُه ِفيهَا ُح ْ�سن ًا ِ�إنَّ ال َّل َه َغ ُفو ٌر َ�ش ُكو ٌر(. ﴾ )23
َو َمن َي ْق َ ِ

ويقول تعاىل ب�سورة احلديد َ ﴿ :من َذا ا َّلذِ ي ُي ْق ِر ُ
�ض ال َّل َه َق ْر�ض ًا َح َ�سن ًا َفي َُ�ض ِاع َف ُه َل ُه َو َل ُه
ات َي ْ�س َعى ُنو ُر ُهم َب ْ َ
مي(َ )11ي ْو َم َت َرى ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
يا ِن ِهم ب ُْ�ش َرا ُك ُم
ني َو ْالُ�ؤْ ِم َن ِ
ي �أَيْدِ ِيه ْم َو ِب�أَ ْ َ
�أَ ْج ٌر َك ِر ٌ
ت ِري ِمن َ ْ
الْ َي ْو َم َج َّناتٌ َ ْ
الَ ْنهَا ُر َخالِدِ ينَ ِفيهَا َذ ِل َك ُه َو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظي ُم (. ﴾ )12
ت ِتهَا ْ أ
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فامل�سلم احلق ي�ستب�شر ب�أن يجعـله اللــه م ــن �أهل الدعــوة �إليه �سبحانه  ،وي�ستب�شر
حني يقر�أ القــر�آن (التـ ــوبة  ، )124وي�ستب ــ�شر حيــن يلقى اللــه �شهــيدًا وي�أمل ذلك ب�صـ ــدق
(�آل عمران  ، )171-169وي�ستبــ�شر حي ــن يــوف ــقه الله للإنفاق يف �سبيله (احلديد -11
 ، )12وي�ستب�شر بنزول املطر (الأعراف� ... )57إىل �آخر ما ورد بكتاب الله .
ال�س َنة النبوية تكون الر�ؤية ال�صاحلة ب�شرى للم�ؤمن  ،فهي كما �أخرب الر�سول
ومن ُّ
النبوة  ،لكن ال تكون الب�شرى برتهات وال بتعلق الع�صاة
�أنها جزء من �أربعني جزءًا من َّ
بالأماكن والأزمان  ،ف�إن ذلك هو الوهم .
لعا�ص  ،فال تكاد ترى �أهل الإخال�ص
وليلة القدر للعمل ولي�ست للر�ؤيا ب�ضربة حظ ٍ
لديهم معتقد ر�ؤية ليلة القدر  ،لكن ذلك نهج �أهل الأوهام .
ً
عقوبة لل�سرقة .
(ز) ال �شريعة ُتيز برت اليد

بالبــداية ف ـ�إين �أود �أن �أذكــر ب�أين متخ�صــ�ص يف الفــقه الإ�ســالمي  ،وال�شــريع ــة
الإ�سالمية  ،لكنني متخ�ص�ص ال يتاجر بدينه وال يتقا�ضى عنه ما ًال .
 فالتخ�ص�ص درا�سة ولي�س �شهادة . والفقه يحتاج لإدراك قبل �أن يحتاج �إىل العلم . ومن غيــر املت�صــور �أن ي�ضــيف �إلــيك �أي معهد علمي �إدراكا  ،لكنه ي�ضيف علم ًا ...فالإدراك م ّنة من الله .
ال�س ِار َق ُة
ال�س ِار ُق َو َّ
ولنبد�أ بدرا�سة حد ال�سرقة وذلك فيما يلي  :يقول تعاىل َ ﴿ :و َّ
(املائدة) 38
با َك َ�س َبا َن َكا ًال ِّمنَ ال ّل ِه َوال ّله ع َِزي ٌز َح ِكي ٌم ﴾
َفا ْق َطعُو ْا �أَيْدِ َي ُه َما َج َزاء ِ َ
ال�سارق بت�شديد حرف ال�سني  ...وتتكلم عن ال�سارقة بت�شديد
 1ـ �إن الآية تتحدث عن ّ
حرف ال�سني �أي�ض ًا وهو ما يعني لغويا ( �إ�سم فاعل ) �أي رجل �أو امر�أة ا�شتهر عنهما
ال�سرقة �أي تكررت منهما  ...فلي�ست كل �سرقة تعني ما يفهمه الفقهاء من مفهوم البرت .
2ـ لقد ف�سر الفقهاء القطع على �أنه برت  ،وبرت اليد هو تطبيق فقهي ال ينتمي بحال
لإدراك �سوي � ،إمنا هو �إدراك �شيطاين ملعاين ومرامي �آيات كتاب الله  ،فلو �أراد الله
البرت لذكره  ،كما ذكره يف �سورة الكوثر قائ ًال � ( :إن �شانئك هو الأبرت )  ،فالبرت يعني
الف�صل  ،لكن القطع يعني بقاء الأمر على حاله مع وجود حالة من التباعد .
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لكن كم ارتكب الفقهاء جنايات بفهمهم اخلاطئ على مر الع�صور  .ولنبد�أ ب�شرح الأمر .
فالقر�آن يقول  ( :تبت يدا �أبي لهب وتب ) فدل هذا على �أن الله يتكلم عن كلتا يدي �أبي
لهب  ،ولي�ست يد ًا واحدة .
فحني يقول الله ( فاقطعوا �أيديهما ) ف�إنه يتكلم عن كلتا يدي ال�سارق  ،وكلتا يدي
ال�سارقة  ،يعني كل الأيادي ولي�ست يد ًا واحدة لكل منهما  ،لأنه �إن �أراد يد ًا واحدة لكل
من ال�سارق وال�سارقة لقال ( يديهما )  ،لكن لأنه قال ( �أيديهما ) فهو يعني � 4أيا ٍد .
وحيث �أن فقه الفقهاء �أن يبرتوا يد ًا واحدة لذلك فهم ال يطبقون الن�ص القر�آين  ،كما
ال يفوتني �أن �أذكر ب�أنه ال برت وال قطع مبعنى اجلرح كعقوبة تعنيها تلك الآية .
لذلك فالأمر يعني �أو ًال �أن ّ
نكف �أيديهما الأربعة ( لل�سارق وال�سارقة ) عن ال�سرقة  ،وذلك
بحب�سهما �أو تعليمهما حرفة  ،لأن القطع يعني املنع �أو ما �شابه ذلك  ...ودليل �آخر يدل على �أن
ون َع ْه َد ال ّل ِه ِمن َبع ِْد ِمي َثا ِق ِه َو َي ْق َطع َ
ين يَن ُق ُ�ض َ
القطع مبعنى املنع حيث يقول تعاىل  ﴿ :وَا َّل ِذ َ
ُون
ُو�ص َل َو ُي ْف ِ�سد َ
َّار ﴾ ( الرعد) 25
مَا �أَ َم َر ال ّل ُه ِب ِه �أَن ي َ
ُون ِف الأَ ْر ِ�ض �أُ ْو َل ِئ َك َل ُه ُم ال َّل ْع َن ُة َو َل ُه ْم ُ�سو ُء الد ِ
فهذا يعني منع و�صل ما �أمر الله به �أن يو�صل  ،ال �أن يبرت ما �أمر الله به �أن يو�صل ،
وال �إحداث جرح به .
اج ُعونَ ﴾ ( الأنبياء )93؛ يعني
ويقول تعاىل َ ﴿ :و َت َق َّطعُوا �أَ ْم َر ُهم َب ْي َن ُه ْم ُك ٌّل ِ�إ َل ْي َنا َر ِ
وتفرقوا �أمرهم  ،فالقطع هو التفريق واملنع  ،مبا يعني �أن كل الدالئل القر�آنية ت�ؤكد �أن
القطع هو املنع والإبعاد  ،ولي�س البرت وال اجلرح .
�أما �أنهم يقولون بالبرت فهذا �أي�ض ًا خمالف �سواء �أكانت يد ًا واحدة �أو كلتا يدي ال�سارق
�أو ال�سارقة  ،لأن القطع يعني عالوة على املفهوم الأ�صلي ال�سابق ذكره  ،هو �إحداث جرح
قطعي بباطن اليد  ،وذلك لقوله تعــاىل ب�ســورة يــو�سف  ( :فقطعن �أيديهن ) فمعناها �أن
كل امر�أة �أحدثت ُجرحا بيدها  ،ومن غري امل�ست�ساغ �أن نفهم �أن الن�ساء برتن �أياديهن .
ومما هو جدير بالبيان �أن القطع مبعنى اجلرح �أو البرت �أو التفريق ورد بالقر�آن
بت�شديد حرف الطاء يف غالب �أمره  ،ومل يرد البرت واجلرح �أبد ًا بغري ت�شديد حلرف
الطاء  ،ولقد ورد حرف الطاء يف �آية حد ال�سرقة غري م�شدد مبا يعني �أنه لي�س جرح ًا وال
برت ًا  . .وللبيان عن التقطيع مبعنى اجلرح �أو البرت والبد �أن يكون حرف الطاء م�شدد
لذلك فتدبر الآيات التالية :
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• •﴿ َ ...ك َمنْ ُه َو َخا ِل ٌد ِف ال َّن ِار َو ُ�س ُقوا َماء َح ِميم ًا َف َق َّط َع �أَ ْمعَاء ُه ْم ﴾

(حممد)15

• • ﴿ لأُ َق ِّط َعنَّ �أَيْدِ َي ُك ْم َو�أَ ْر ُج َل ُكم ِّمنْ ِخ َال ٍف ُث َّم لأُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم �أَ ْج َم ِع َ
ني ﴾ (الأعراف... )124
قالها فرعون .
ب َن ُه َو َق َّط ْعنَ �أَيْدِ َيهُنَّ َو ُق ْلنَ َح َ
ا�ش ِل ّل ِه َما هَ ـ َذا َب َ�شر ًا �إِنْ هَ ـ َذا �إِ َّال
• •﴿َ ...ف َل َّما َر�أَ ْي َن ُه �أَ ْك َ ْ
(يو�سف)31
مي ﴾
َم َل ٌك َك ِر ٌ
• •وعن التقطيع بت�شديد الطاء بغري معنى البرت واجلرح يقول تعاىل :
ال�ص ِ ُ
الونَ َو ِم ْن ُه ْم ُدونَ َذ ِل َك َو َب َل ْو َن ُ
َ ﴿ 1.1و َق َّط ْع َن ُ
اه ْم
اه ْم ِف الأَ ْر ِ�ض �أُ َم ًا ِّم ْن ُه ُم َّ
ِب ْ َ
( الأعراف) 168
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ ﴾
ال�س ِّي َئ ِ
ال َ�س َن ِ
ات َو َّ
َ ﴿ 2.2ال َيـ َزا ُل ُب ْن َيا ُن ُه ُم ا َّلذِ ي َب َن ْو ْا ِري َب ًة ِف ُقلُو ِب ِه ْم ِ�إ َّال �أَن َت َق َّط َع ُقلُو ُب ُه ْم َوال ّل ُه َع ِلي ٌم
( التوبة) 110
َح ِكي ٌم ﴾
اج ُعونَ ﴾
َ ﴿3.3و َت َق َّطعُوا �أَ ْم َر ُهم َب ْي َن ُه ْم ُك ٌّل �إِ َل ْي َنا َر ِ
با َل َد ْي ِه ْم َف ِر ُحونَ ﴾
َ ﴿4.4ف َت َق َّطعُوا �أَ ْم َر ُهم َب ْي َن ُه ْم ُزبُر ًا ُك ُّل ِح ْز ٍب ِ َ
الَ ْر ِ�ض َو ُت َق ِّطعُوا �أَ ْرحَ ا َم ُك ْم ﴾
َ ﴿5.5ف َه ْل ع ََ�س ْي ُت ْم �إِن َت َو َّل ْي ُت ْم �أَن ُت ْف ِ�سدُوا ِف ْ أ

( الأنبياء)93
( امل�ؤمنون)53
( حممد)22

• •وعن القطع بغري ت�شديد حلرف الطاء بغري وجود جرح وال برت .
ُو�ص َل
 ﴿1.1ا َّلذِ ينَ َين ُق ُ�ضونَ َع ْه َد ال َّل ِه ِمـ ــن َبعْدِ ِمي َثا ِق ِه َو َي ْق َط ُعونَ َمـ ــا �أَ َم ـ ـ َر ال َّل ُه ِب ِه �أَن ي َ
َو ُي ْف ِ�س ُدونَ ِف الأَ ْر ِ�ض �أُو َلـ ِئ َك ُه ُم ْ َ
( البقرة) 27
ا�س ُرونَ ﴾
ال ِ
ري ًة َو َال َي ْق َط ُعونَ َوادِي ًا ِ�إ َّال ُك ِت َب َل ُه ْم ِل َي ْج ِز َي ُه ُم ال ّل ُه
ري ًة َو َال َك ِب َ
َ ﴿2.2و َال يُن ِف ُقونَ َن َف َق ًة َ�ص ِغ َ
(التوبة)121
�أَ ْح َ�سنَ َما َكا ُنو ْا َي ْع َملُونَ ﴾
ُو�ص َل
َ ﴿3.3وا َّلذِ ينَ َين ُق ُ�ضونَ َع ْه َد ال ّل ِه ِمن َبعْدِ ِمي َثا ِق ِه َو َي ْق َط ُعونَ َما �أَ َم َر ال ّل ُه ِب ِه �أَن ي َ
(الرعد)25
َو ُي ْف ِ�س ُدونَ ِف الأَ ْر ِ�ض �أُ ْو َل ِئ َك َل ُه ُم ال َّل ْع َن ُة َو َل ُه ْم ُ�سو ُء الد َِّار ﴾
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ال�س َماء
َ ﴿ 4.4من َكانَ َي ُظنُّ �أَن َّلن َي ُ
ن�ص َر ُه ال َّل ُه ِف ال ُّد ْن َيا َو ْال ِآخ َرةِ َف ْل َي ْم ُد ْد ِب َ�س َب ٍب ِ�إ َل َّ
ب َك ْي ُد ُه َما َي ِغ ُ
ُث َّم ِل َي ْق َط ْع َف ْل َي ُ
نظ ْر هَ ْل ُي ْذهِ َ َّ
( احلج)15
يظ ﴾
فكلمة (فاقطعوا) الواردة ب�آية ال�سرقة �إمنا هي مدونة بغري ت�شديد حلرف الطاء لذلك
فهي ال حتمل �أبد ًا �أي معنى للجرح وال البرت .
• •ونكتفي بهذا القدر لإثبات بدعة البرت حني يدلل القر�آن بكلمة قطع .
فالأمر الأول � :أننى ال �أتناول املجاز بالقر�آن � ،إمنا �أتناول حقيقة الن�ص وحرفية
املعنى وال يجب �إق�صاء �أدلتي لنقول باملجاز واحلديث الفالين قال كذا .
فاملر�أة امل�سماة (فاطمة) التي �أمر بها �سيدنا الر�سول ﷺ لتقطع يدها كانت قبل نزول
�سورة املائدة  ،وهي �سورة مدنية  ،وكان النبي ينفذ �شرع من قبلنا فيما ال يوجد ن�ص
عليه من القر�آن  ،لأنه كما تعلم ب�أن القر�آن نزل ُم َن ّجمًا �أي على فرتات ودفعات .
الأمر الثاين  :ما العمل فيما �إن تبني بعد البرت �أن الل�ص بريء ..؟؟!! ، ..من �سيعيد
�إليه كفه املف�صول ..؟؟!! ، ..وماذا لو برتت يد عامل يف م�صنعه كيف �سيربئ نف�سه من
مظ َّنة �أنه �سارق عند من ال يعرفه . .
الأمر الثالث  :مل يوقف �سيدنا عمــر حــد ال�سرقة ( ال�سجن )  ،كما زعم بذلك من
زعم � ،إمنا نفذ مقت�ضيات حد ال�سرقة  ،لأنه ال يجوز تنفيذ احلد على جوعان حمتاج وال
معتوه � ...إلخ  ،كما �أنه ال يحق لأحد وقف حد من حدود الله .
الأمر الرابع � :إننا بعقوبة البرت مننع الل�ص عن ال�صالة بل عن التوبة  ،ونقيم
حمف ًال مل�ضارين حوله  ،فمن ذا الذي �سيتزوج ابنة الل�ص ..؟؟!! ، ..ومن الذي �سيقبل �أن
يعمل عنده ابن الل�ص ..؟؟!! ، ..وغري ذلك من امل�ضاعفات كثري .
اب ِمن َبعْدِ
الأمر اخلام�س  :يقول تعاىل بالآية التي تلي القطع مبا�شرة ﴿ َف َمن َت َ
وب َع َل ْي ِه ِ�إنَّ ال ّل َه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم(. ﴾ )39
ُظ ْل ِم ِه َو�أَ ْ�ص َل َح َف ِ�إنَّ ال ّل َه َي ُت ُ
فكيف بالله �سيتوب على من تقطع يده ويتم تعرية �شرفه بني النا�س  ،وكيف �سيكون
وقتها الله غفور ًا رحيم ًا به � ،أين الرحمة فيمن مت احلكم عليه ببرت يده فيظل عاجز ًا طوال
حياته حتى و�إن تاب  ،وقد يذهب بع�ض املجادلني ب�أنها مغفرة ورحمة بالآخرة  ،فل�ست
�أدري من �أين جعلوها رحمة للآخرة فقط ..؟؟!!..
-320-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

ويتعلل القائلون بالبرت ب�أن الله تعاىل قال ( :جزاء ًا مبا ك�سبا نكا ًال من الله) فهم يعنون
�أن التنكيل بال�سارق وارد بالقر�آن  ،لكن �إن فهمنا �أن كلمة (نكا ًال) وردت بعد فعل (ك�سبا)
ولي�س بعد فعل (فاقطعوا) لعلمنا �أن النكال يخ�ص ما ك�سبه الل�ص نكا ًال عن �أمر ال�شريعة التي
و�ضعها الله  ،وال يخ�ص التنكيل بال�سارق الذي ينتظر الله منه التوبة  ،فالله ال ُي َن ِّكل بعباده
يف الدنيا �أبد ًا  ،وخا�صة �إن كان ي�ستحثهم على التوبة يف الآية التي تليها مبا�شرة . .
ويروي البخاري يف �صحيحه باب احلدود باحلديث رقم (  )6401حدثنا عمر بن
حف�ص  ...عن �أبي هريرة عن النبي ﷺ قال  :لعن الله ال�سارق ي�سرق البي�ضة فتقطع يده
وي�سرق احلبل فتقطع يده .
بينما ب�شرح �صحيح البخاري مدون احلديث التايل (:لي�س على خائن وال خمتل�س وال
منتهب قطع )  . . .رواه الزبري عن جابر  ،ورفعه و�صرح بن جريج يف رواية الن�سائي .
فاحلديثني ال�سابقني �أهديهما لكل الفقهاء الذين تخربت عقولهم من فقه الأقدمني ،
ال�س َنة القولية .
وهم يتخذون �أحكام ًا من مد�سو�سات ُّ
فهل يا ترى �سنبرت اليد ل�سرقة بي�ضة �أو حبل وال نبرت يد خمتل�س ..؟؟!!..
�أتكون هذه �سوية فكرية ..؟؟!!..
�أميكن �أن ت�صدقوا ب�أن ر�سولكم يت�سامح يف االختال�س بينما يبرت ل�سرقة بي�ضة ..؟؟!!� ..أميكن �أن
ن�ستخل�ص الأحكام مما تقولون عنه �سُ ّنة نبوية قولية �صحيحة بينما هي حتمل الأمر ونقي�ضه ..؟؟!!..
ومن هو ذلك ال�صحابي الذي برتت يده ..؟؟!!..

�أرى ب�أن البينة على من ادعى � ...أو تراهم يظنون ب�أنه حكم مل يتم تنفيذه يف امل�سلمني .
لذلك فمن كل الأوجه كلمة القطع ال تعني �أبد ًا البرت  ،لذلك وجب جتديد الفقه وتعليم
جهالء القوم الذين يطالبون بتطبيق ال�شريعة وهم ال يفهمونها  ،وقد يكون ذلك الفهم
م�ست�ساغ ًا بع�صور كانت املدارك العقلية �أقل مما هي عليه الآن لذلك يجب �أن نتعامل مع
الن�ص بعقل و�إمكانيات اليوم .
وال يجوز االحتجاج بكتب الرتاث التي ورد بها ذلك البرت امل�شوّ ه لدالالت �آيات الله ،
�إذ �أن الرتاث مل يتعر�ض لأي غربلة كالتي تعر�ض لها احلديث النبوي  ،ومع ذلك ال نزال
جند باحلديث النبوي مد�سو�سات �إىل يومنا هذا  ...فكيف نعتمد على كتب الرتاث التي مل
تنل من التمحي�ص ما ناله احلديث النبوي ومع هذا فالزلنا جند العوار باحلديث النبوي .
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والبرت كان من �شرائع اليهود  ،ومت ن�سخه بالقر�آن على النحو الذي �أ�سلفنا لكن فقه
الع�صر القدمي وقد ارمتى يف �أودية الهالك مع املرويات ظنية الثبوت فقد خرج علينا
بالبرت و�أل�صقه بالإ�سالم  ،بينما الإ�سالم منه براء .
فال برت وال ح�سم لليد املبتورة بالنار �أو بو�ضعها بالزيت املغلي  ،فهذه كلها �أمور
كانت على عهد �أمم قبلنا واختلط الأمر على فقهاء الأمة فت�صوروها من الإ�سالم  ،دون
�أن يعلموا منا�سبة احلديث النبوي وال توقيته  ،وعما �إن كان قد �صدر عن نبينا قبل
نزول �سورة املائدة التي تقول باملنع وال تقول بالبرت �أم بعدها  ...متام ًا كما فعلوا مع ما
ي�سمونه حد الرجم .
وقد يتعجب املتعجبون من هذا التخريج الفقهي الذي �أقول به لكنه تدبر كتاب الله
الذي �أهملناه وا�ستبدلنا فقهه مبرويات ظنية قمنا بت�شييد ديننا عليها  ،وال تعجبوا
كوين ل�ست �أزهري ًا �أمل يكن �سيدنا داوود حكيم ًا  ،ومع هذا فقد جعل الله من ابنه �سليمان
وهو طفل �صغري �أن يف�صل يف م�س�ألة كان قد ف�صل فيها �سيدنا داوود بحكمته ب�صورة �أقل
�إدراك ًا من ابنه  ،ويف ذلك يقول تعاىل :
ال َبا َل ي َُ�س ِّب ْحنَ
﴿ َف َف َّه ْم َناهَ ا ُ�س َل ْي َمانَ َو ُك ّ ًل �آ َت ْي َنا ُح ْكم ًا َو ِع ْلم ًا َو َ�س َّخ ْر َنا َم َع دَاوُو َد ْ ِ
َو َّ
ي َو ُك َّنا َف ِاع ِل َ
( الأنبياء) 79
ني ﴾
الط ْ َ
فكان �سليمان على �صغر �سنه �أفهم من �أبيه على كرب �سنه وحكمته  ،لذلك فليعترب من
يريد االعتبار � ،إن كان هناك �أحرار ًا غري مكبلني حتت وط�أة عمامة � ،أو كانت هناك عقول
مل يتم ت�أجريها بعد لفقهاء ما كانوا يدركون اللغة وال مرامي الآيات وكانوا يف�سرون القر�آن
مبعلوماتهم عن مرويات وجدوها وقالوا عنها �سنة نبوية �أل�صقوها زور ًا بالنبي .
(ح) ال ق�صا�ص للجروح والأع�ضاء بالإ�سالم :

كنتيجة ملا نتوارثه من فقه  ،وعزوف الأجيال �أن تتدبر كتاب الله  ،وت�صورهم ب�أن
الأئمة الأربعة هم �سقف العلم  ،مما �أوقف االجتهاد  ،بل وجدت �أهل بلدي ينقمون على كل
جمتهد  ،وك�أنهم يحكمون �سلف ًا على ف�شل وبطالن �أي اجتهاد  ،لكن ذلك ال مينع من �أخل�صوا
لدين الله �أن يجاهدوا ويجتهدوا  ،لذلك جتد كثري ًا منا من يت�صور وجود ق�صا�ص يف
اجلروح والأع�ضاء عم ًال بقوله تعاىل ب�سورة املائدة :
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ي َوالأَ َ
﴿ َو َك َت ْب َنا َع َل ْي ِه ْم ِفيهَا �أَنَّ ال َّن ْف َ�س ِبال َّن ْف ِ�س َوالْ َع ْ َ
نف َوالأُ ُذنَ ِبالأُ ُذ ِن
نف ِبالأَ ِ
ي ِبالْ َع ْ ِ
ال�س ِّن َو ْ ُ
با �أن َز َل ال ّل ُه
ا�ص َف َمن َت َ�صد ََّق ِب ِه َفه َُو َك َّفا َر ٌة َّل ُه َو َمن َّ ْل َي ْح ُكم ِ َ
وح ِق َ�ص ٌ
ال ُر َ
ال�سنَّ ِب ِّ
َو ِّ
َف�أُ ْو َلـ ِئ َك ُه ُم َّ
الظالِ ُونَ (﴾ )45
وهذا ما عليه فقه الأئمة بكل �أ�سى و�أ�سف  ،فكانوا يربدون من �سن من ك�سر �سن �أخيه
بذات القدر الذي ك�سره  ،وغري ذلك من قطع الأع�ضاء وغريها ظن ًا منهم ب�أنه ق�صا�ص  ،و�أن ما
يقومون به �شريعة �إ�سالمية  ،حتى �أ�ضاعوا �سمعة دين الإ�سالم ولطخوه ب�أوحال لي�ست منه .
ومن بني طقو�سهم التي ت�صورونها عد ًال �أنهم كانوا يرون الق�صا�ص بكل �شيء �إال
الل�سان والق�ضيب باعتبار �أنهما يتمددان وقد ال يعلم مقدار القطع حني يتم الق�صا�ص �إن
كان االمتداد هنا مثل االمتـداد هناك �أم ال  ،وكانوا يت�صورون هذا هو عني العـدل .
وحتى نكون �آكدين فهذا ما يتم تدري�سه بالأزهر فبكتاب االختيار لتعليل املختار
باملذهب احلنفي (كتاب اجلنايات �صفحة  )419حيث ورد به ما يلي :
وال ق�صا�ص يف الل�سان وال يف ال ّذ َكر �إال �أن تقطع احل�شفة .
ال�سن  ،ف�إن قلع يُقلع  ،و�إن ك�سر يربد بقدره .
وال ق�صا�ص يف عظم �إال ِّ
وال يجري الق�صا�ص يف الأطـراف �إال بني م�ستوى الدية �إذا قطعت من املف�صل ومتاثلت .
وال ق�صا�ص يف العني �إال �أن يذهب �ضوءها وهي قائمة ب�أن يو�ضع على وجهه قطن
رطب وتقابل عينه باملر�آة املحماة حتى يذهب �ضوءها .
وبكتاب الإقناع يف الفقه ال�شافعي للماوردي جتد بباب الق�صا�ص يف الأطراف ما يلي:
(ت�ؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل وال ت�ؤخذ مينى بي�سرى  ،وال �سليمة ب�شالء  ،وت�ؤخذ
التامة بالع�سماء معوجة الر�سغ  ،وت�ؤخذ العني بالعني و�إن كانت عوراء  ،وال ت�ؤخذ
ب�صرية بعمياء  ،وي�ؤخذ الأنف بالأنف و�إن كان يف �أحدهما خ�شم  ،والأذن بالأذن و�إن
كان يف �إحداهما �صمم  ،وت�ؤخذ ال�سن بال�سن �إذا كان مثل مكانها  ،وال ت�ؤخذ مينى
بي�سرى وال عليا ب�سفلى  ،وال �سن من ثغر ب�سن من مل يثغر  ،وكل طرف �أخذ من مف�صل
ففيه الق�صا�ص  ،وال ق�صا�ص يف �شيء من ال�شجاج �إال يف املو�ضحة وهي التي تو�ضح
عن العظم  ،و�إذا قطع �أ�صبعه فت�آكلت منها لكفه حتى ذهبت مل يقت�ص فيها �إال من الأ�صبع
و�أخذ الباقي من دية الكف ) .
فهل نقيم �شريعة نكرث بها من �سواد العاهات � ،أيكون هذا فهمنا لكتاب ربنا..؟؟!!..
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�إن هذا الفقه يجعل منا يوم ًا �أمة من �أ�صحاب العاهات  ،وهو حكم َر َف َع ُه الله تخفيف ًا
على الب�شرية املتح�ضرة  ،فالقر�آن مل ي ُِ�ش ْر �أبدًا ملا فهمه الفقهاء وت�صوروه �شريعة  ،بل
لقد ن�سخه الله متام ًا بنزول �شريعة �سيدنا حممد  ،وباملنا�سبة فهذا هو الن�سخ الذي عناه
القر�آن  ،يعني ن�سخ �شريعة اليهود ب�شريعة القر�آن ؛ و�إين لأتعجب من الفقهاء يقولون
بالن�سخ وال يرت�ضون الن�سخ �إال داخل القر�آن فيقومون ب�إلغاء �آيات حل�ساب �أخرى  ،بينما
�إذا ما ّ
بي الله لهم ن�سخه لل�شرائع فال يعتربون لبيانه �سبحانه وتعاىل .
ومن يتدبر ويتمعن ف�سيجد ب�أن هذا احلكم ( الق�صا�ص يف اجلروح والأع�ضاء) يف
التوراة فقط لقوله تعاىل  ( :وكتبنا عليهم فيها  ، ) ...فهذا هو ما كتبه الله عليهم  ،ومل
يكتبه علينا  ،وكان ذلك بكتابهم ولي�س بكتابنا .
بينما جتد �أهل التدين ال�شعبي وهم يقولون يف كالمهم ب�أن العني بالعني  ،وال�سن
بال�سن  ،وهم ال يدرون ب�أنهم يتكلمون با�سم التوراة  ،ولي�س با�سم القر�آن .
ومن يقر�أ �سورة املائدة يجد ب�أن الله بعد �أن ذكر �شريعة مو�سى بالتوراة  ،ذكر �شريعة
اب ِب ْ َ
ال ِّق م َُ�صدِّق ًا
عي�سى بالإجنيل  ،ثم تناول �شريعة حممد بالقر�آن قائ ًال َ ﴿ :و�أَن َزلْ َنا ِ�إ َل ْي َك الْ ِك َت َ
اح ُكم َب ْي َنهُم ِبَا �أَن َز َل ال ّل ُه َو َال َت َّت ِب ْع �أَ ْهوَاء ُه ْم َع َّما َج َ
ِّلَا ب ْ َ
اءك
َي َي َد ْي ِه ِم َن الْ ِك َت ِاب َو ُم َهي ِْمن ًا َع َل ْي ِه َف ْ
ال ِّق ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِمن ُك ْم ِ�ش ْر َع ًة و َِم ْنهَاج ًا َو َل ْو َ�شاء ال ّل ُه َ َ
ِم َن ْ َ
َاح َد ًة َو َل ِـكن ِّل َي ْبلُ َو ُك ْم ِف مَا
ل َع َل ُك ْم �أُ َّم ًة و ِ
ا�س َت ِب ُقوا ا َ
َات �إِ َل الله َم ْر ِج ُع ُك ْم َج ِميع ًا َف ُي َن ِّب ُئ ُكم ِبَا ُكن ُت ْم ِفي ِه َت ْخ َت ِل ُف َ
ون ﴾ ( املائدة) 48
خل ْي ِ
�آ َتا ُكم َف ْ
فقوله تعاىل ِ ﴿ :ل ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِمن ُك ْم ِ�ش ْر َع ًة َو ِم ْنهَاجً ا ﴾ تعني �أن �شريعتهم غري �شريعتنا
و�إن كانت العقيدة واحدة ال تتغري  ،وهي ال �إله �إال الله  ،والعمل ال�صالح  ،والإميان
بالبعث  ،فهذه الثالثة قوا�سم م�شرتكة بكل الر�ساالت وهي الإ�سالم الذي عناه الله بقوله
تعاىل � ( :إن الدين عند الله الإ�سالم )  ،لذلك فالعقيدة واحدة و�إن اختلفت ال�شرائع ،
ف�شريعتنا غري �شريعتهم  ،لكن �شريعتنا هي املهيمنة ُ ﴿ ،م َ�صدِّق ًا ِّلَا َب ْ َ
اب
ي َي َد ْي ِه ِمنَ الْ ِك َت ِ
َو ُم َه ْي ِمن ًا َع َل ْي ِه ﴾ ؛ مبا يعني �أن ال�شريعة اخلامتة هي املهيمنة وهي التي يتوجب نفاذها
ف�شريعة الق�صا�ص يف اجلروح والأع�ضاء مت تخفيفها وهي لي�ست �شريعة حممد �صلى
الله عليه و�سلم  ،لكنها �شريعة مت ن�سخها  ،كانت وانق�ضت لتتواكب مع احل�ضارة  ،وذلك
منذ يوم نزول تلك الآية بالقر�آن (املائدة )48و�إىل يوم القيامة ؛ فالق�صا�ص يف اجلروح
والأع�ضاء كان يتنا�سب مع طبيعة ب�شرية انق�ضت قبل نزول القر�آن .
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وانظر ما جاء فى �إجنيل متى ( العهد اجلديد) ( ( )18:8قول امل�سيح ف�إن �أعرثتك يدك
ارتكبت بها مع�صية �أو رجلك فاقطعها و�ألقها عنك خري لك �أن تدخل احلياة �أعرج ًا �أو
اقطع ًا من �أن تلقى فى �أتون النار الأبديـة ولك يدان �أو رجالن  ,و�إن �أعرثتك عينك فاقلعها
و�ألقها عنك خري لك �أن تدخل احليـاة �أعوراً من �أن تلقى فى جهنم ولك عينان .
والق�صا�ص يف الإ�سالم منح�صر يف �أمرين ال ثالث لهما وهما القتل وا ُ
حل ُر َمات  ،ف�أما
الق�صا�ص يف القتلى فقد ورد بقوله تعاىل ب�سورة البقرة َ ﴿ :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنو ْا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم
ا�ص ِف الْ َق ْت َلى ْ ُ
ال ُّر ِب ْ ُ
ال ِّر َوالْ َع ْب ُد ِبالْ َعبْدِ َوالأُن َثى ِبالأُن َثى َف َمنْ ُع ِف َي َل ُه ِمنْ �أَ ِخ ِيه َ�ش ْي ٌء
الْ ِق َ�ص ُ
وف َو�أَدَاء ِ�إ َل ْي ِه ِب ِ�إ ْح َ�س ٍان َذ ِل َك َت ْخ ِف ٌ
يف مِّن َّر ِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ا ْع َتدَى َب ْع َد َذ ِل َك َف َل ُه
َفا ِّت َبا ٌع ِب ْالَ ْع ُر ِ
ا�ص َح َيا ٌة َياْ �أُ ِ ْ
اب َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون(. ﴾ )179
َع َذ ٌ
اب �أَ ِلي ٌم(َ )178و َل ُك ْم ِف الْ ِق َ�ص ِ
ول الأَلْ َب ِ
فهل انتبه �أحدنا لقوله تعاىل َ ﴿ :ذ ِل َك َت ْخ ِف ٌ
يف ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة ﴾ ؛ الواردة بالآية
 178البقرة  ،فالآية تعني ب�أنه ُك ِت َب َعلينا الق�صا�ص يف القتلى كما ُك ِت َب على اليهود  ،لكن
مت تخفيف الق�صا�ص يف اجلروح املفرو�ض على �أهل التوراة والإجنيل  ،والوارد بالآية
 45املائدة  ،فذلكم هو ن�سخ ال�شرائع والتخفيف الذي �أرادته �شريعة حممد التي تتوائم
مع تطور الب�شرية �إىل يوم القيامة  ،لذلك فهي مهيمنة على ما بني يديها من التوراة
والإجنيل ومل يتم �إلغائهما  ،بل طالب الله �أهل التوراة ب�أن ينفذوا ما فيها وطالب �أهل
الإجنيل �أن ينفذوا ما فيه  ،وما ذلك �إال ليتبني لهم �أن �شـريعة القر�آن هي التي تخاطب
احل�ضـارة الإن�سانية يف طورها النهـائي  ،وعلى ذلك فال ق�صا�ص يف الإ�سالم .
ويف اجلروح يتم احلب�س �أو الغرامة �أو اجللد لكن ال يجرح بع�ضنا بع�ض ًا ق�صا�ص ًا ،
ثم نت�صور ب�أننا ننفذ ما ن�سميه �شريعة  ،ونقول بكل فخر  ( :قال الإمام فالن ) ونت�صوره
يفهم بالإ�سالم �أكرث منا رغمًا عن �أنوف كل الأجيال امل�سلمة  ،لكني �أفهم �إن �أردنا فلن�سميها
�شريعة اليهود  ،لذلك �أن�صح ب�ضرورة فهم ال�شريعة قبل املناداة بتطبيقها  ،ودعكم من
�إدراك وفقه الأقدمني فال ميكن �أن ي�صعد لقاماتنا الفكرية والفقهية  ،وبخا�صة من در�سوا
بالأزهر �إن �أعملوا عقولهم .
�أما الق�صا�ص الآخر فيكون بتوقيت الق�صا�ص وكذا فيما يتم تعظيمه فقد ورد بقوله
ال َر ِام و ْ ُ
ال َرا ُم ِب َّ
�سبحانه َّ ﴿ :
ال�شه ِْر ْ َ
ال�ش ْه ُر ْ َ
ا�ص َف َم ِن ا ْع َتدَى َع َل ْي ُك ْم َفا ْع َتدُو ْا
َال ُر َماتُ ِق َ�ص ٌ
َع َل ْي ِه ِ ِب ْث ِل َما ا ْع َتدَى َع َل ْي ُك ْم وَا َّت ُقو ْا ال ّل َه وَا ْع َلمُو ْا �أَ َّن ال ّل َه َم َع ْالُ َّت ِق َ
ني (. ﴾ )194
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يعني ذلك ب�أن من اعتدى عليك خالل ال�شهر احلرام فيمكنك �أن تقت�ص منه يف ال�شهر
احلرام � ،أو تقت�ص منه خالل �شهره احلرام �أو �أزمنة التقدي�س عنده  ،كما هجم جي�ش م�صر
على �إ�سرائيل يوم عيد الغفران عندهم عام . 1973
وهناك نوع �آخر من �أنواع االعتداء على احلرمات  ،وهو �أن يعتدي �أحد على مقد�ساتك
فيمكن للدولة �أن تتخذ �إجراء �ضده على م�ستوى الق�صا�ص  ،وهكذا تكون احلرمات
ق�صا�ص �سواء يف الزمن �أو الفعل لكن لي�س فيه �أن يتم �إحماء احلديد حتى يحمر ثم نقربه
من عينك حتى يذهب نورها كما يقول بذلك فقه املذاهب حني يقت�ص ممن قلع عني غريه .
وعن قوله تعاىل َ ﴿ :ف َم ِن ا ْع َتدَى َع َل ْي ُك ْم َفا ْع َتدُو ْا َع َل ْي ِه ﴾ ؛ تعني ب�أن الواحد حني يعتدي
على ا ُ
حل ُرمات ف�إن االعتداء عليه يكون ب�سلطان الدولة  ،وذلك لقوله تعاىل (فاعتدوا) ؛
ولي�س �أن تقوم جماعة ما �أو عائلة �أو قبيلة بذلك التنفيذ  ،فذلكم هو الق�صا�ص البدعي
الذي مل ينزله الله بكتابه .
بُْ
ي
ب ْث ِل َما عُو ِق ْب ُتم ِب ِه َو َل ِئن َ�ص َ ْ
ت َل ُه َو َخ ْ ٌ
�أما قوله تعاىل َ ﴿ :و ِ�إنْ عَا َق ْب ُت ْم َف َعا ِقبُو ْا ِ ِ
ل�صا ِبرينَ (. ﴾ )126
ِّل َّ
فهذا ال يخ�ص االعتداء على الأع�ضاء واجلروح � ،إمنا يخ�ص اخلط�أ يف تنفيذ العقوبة
ولكن الله حبب العفو عن اخلط�أ العقابي  ،ولقد �أخذ القانون الو�ضعي بذلك فلي�س على
النيابة ترثيب �إن هي �أخط�أت بحب�س �أحدهم باملخالفة لال�ستحقاق واحلقيقة  ،وقد �أورد
ب ْث ِل َما عُو ِق ْب ُت ْم ِب ِه﴾
الطربي يف تف�سريه ﴿ َو ِ�إنْ عَا َق ْب ُت ْم َف َعا ِقبُوا ِ ِ
يقول � :إن �أخذ منك رجل �شيئ ًا  ،فخذ منه مثـله ؛ مبا يعني �أن الأمر ال يخ�ص جروح
وال برت وال قطع .
لذلك فالبد من مراجعة �أحكام ال�شريعة لتنطبق على �صحيح مفهوم الن�ص القر�آين
بعقول اليوم  ،بال تهوك يف ن�سخ �أو مت�سح يف حديث ظني الثبوت والداللة وال ي�صلح
لإقامة دين الله  ،وال لينبع منه قانون  ،وليعلم اجلميع ب�أن احلدود العقابية و�سيلة
ولي�ست غاية  ،وهي و�سيلة للإ�صالح ولي�ست و�سيلة لالنتقام  ،وال ي�سمن بها ال�ضرع وال
ينزل بها الغيث كما يحب الدمويون �أن يقولوا  ،لكنها و�سيلة �إ�صالحية تتطور بتطور
الأجيال طاملا ميكن للن�ص القر�آين �أن يحمل املعنى املتطور بال انحراف وال حتريف .
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خط�أ منهج وجود ترادف بالقر�آن
هل ي�سعد امل�سلم وهو ال يعرف الفرق بني ( املع�صية والإثم واخلطيئة والذنب
فتع�سر الأمـر على امل�سلمني الذين مل
وال�سيئة) لأن �سـلفه الذين ينقل عنهم مل يفرقوا ّ
يعتادوا �إال التبعية الفكرية للقدماء ..؟؟!!..
وهل و�سطية الإ�سـالم �أال تعلم �شيئ ًا وت�ؤم النا�س لل�صالة  ،وتخطب فيهم اجلمعـة ،
وال�س َنة بفهم �سلف الأمة ..؟؟!!..
وتزعم ب�أن منهاجك القر�آن ُّ
ال�س َنة  ،والعام  ،وا َ
واحل َّجة )  ،وال بني
حلول ِ ،
ف�أين الفهم حني ال تدرك الفرق بني ( َّ
( الوفاة واملوت )  ،وال بني ( العدل والق�سط )  ،وال بني ( العفو وال�صفح واملغفرة ) ،
وال بني ( التقليد واالتباع )  ...وغري ذلك كثري  ،وقد �سردنا �أربعني مث ًال بالتف�صيل يف
كتابنا ( القر�آن معجزة البيان ) فيمكن الرجوع �إليه .
لكننا نرى كثريًا من فقه اجلهل يت�صدر الدعوة الإ�سالمية بق�شور علم الأقدمني  ،وحتى
يربروا ك�سلهم ونقلهم العلم بال تدبر �أو جهد راحوا يعظمون الأقدمني ب�إ�سراف حتى تدين
النا�س لتلك املنقوالت القدمية املتوا�ضعة فقهي ًا وفكري ًا .
و�س�أ�ستطعم القارئ بع�ض ًا من ذلك  ،فالعدل هو احلكم  ،لكن الق�سط هو تنفيذ احلكم ،
وبينما قد تكون الر�ؤية بغري العني  ،ف�إن النظر يكون بالعني حتم ًا  ،بينما الب�صر يكون
ب�إدراك املرئيات املنظورة بالعني وذلك بوا�سطة املخ  ،فذلكم هو الفرق بني الر�ؤية والنظر
والب�صر  ،وهي الفوارق الالزمة لإدراك معاين �آيات كتاب الله .
بل �إن املف�سرين الذين ي�شمخ بهم الفقهاء مل مييزوا تلك الفوارق  ،ومل يدركوا تباين
احلروف  ،ومل مييزوا مما �أذكره �شيئ ًا  ،لذلك جاءت تف�سرياتهم لتعرب عن م�ستوى
يتم�سك به اجلهال  ،وما �أعتب على القدماء فقد كانوا من الإخال�ص واالجتهاد
فكرهم الذي ّ
مبكان وفق ما حباهم ربهم من عقل و�أدوات  ،لكن ح�سرتي على مئات من ال�سنني خلت
بعدهم من الفقهاء الذين كان ميكنهم ا�ستكمال جهد الأولني لن�سمو بالفقه الإ�سالمي وفق
املعطيات احل�ضارية لكل جيل .
�أ�صحيح �أن ال�ساعة هي القيامة كما ذكر القدماء ويردد املتخ�ص�صون ..؟؟!!� ، ..أم هذه
لي�ست كتلك  ،كما ذهبت �أنا ب�أحد م�ؤلفاتي ..؟؟!!..
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�أتكون ال�ساعة التي ينهدم فيها الكون ومتوت فيها فلول الأحياء  ،كالقيامة التي يحيا
فيها النا�س من املوت .
وهل ال�ساعة التي تقوم على دنيانا ب�أر�ضها و�سمائها التي نعرفها فتحطمها حتطيم ًا
كالقيامة التي ُتب َّد ُل فيها الأر�ض غري الأر�ض وال�سماوات ..؟؟!!..
وهل ال�ساعة التي تقوم على الأحياء والتي لها عالمات  ،كالقيامة التي تكون على
�أموات ولي�س لها عالمات يعيها �أحد لأن اجلميع يكونون �أموا ًتا قبلها ..؟؟!!..
وهل ال�ساعة التي تقوم على هذه الأر�ض وتلك ال�سماء التي نعاينها يومي ًا وبها �شروق
وغروب  ،كالقيامة التي ت�شرق فيها الأر�ض اجلديدة بنور ربها ..؟؟!!..
ال �أت�صور �إال �أن �سوء الفهم �أورد النا�س مورد ًا غري حميد ًا وذلك با ِّتباعهم من ي�سمونهم
باملتخ�ص�صني واملُ َف ّ�سرين والأئمة .
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
الكتاب )  . .حصلوا اجلزية على الذين آمنوا من اليهود والنصارى  ،وحني ضاعت منهم
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 البدهي �أنه مع اعتماد املف�سرين وجود ترادف يف �ألفاظ القر�آن  ،ف�إنهم ذهلوا
عن حقيقة مرامي كثري من الآيات  ،بل �أوقعهم هذا الرتادف الذي انتهجوه �أن يبتدعوا ما
�أ�سموه بالنا�سخ واملن�سوخ بالقر�آن حتى ميكنهم تلفيق �أو توفيق املعاين  ،بل و�أحدثوا
ت�ضارب ًا يف معاين �آيات كتاب الله بذلك املنحى الذي انتهجوه  ،ولكن وبكل �أ�سف جتد
لهذا الفكر البدائي حظوة عند الكثريين من �أهل الإ�سالم .
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الفرق بني املنازعة واالختالف
ال يدرك كثري من الفقهاء الفرق بني املنازعة واالختالف  ،لذلك فهم ي�سوقون النا�س
لطاعة احلديث النبوي ويت�أولون قوله تعاىل َ ﴿ :يا �آيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنو ْا �أَ ِطيعُو ْا ال ّل َه
ول ِ�إن
َو�أَ ِطيعُو ْا ال َّر ُ�سو َل َو ُ�أ ْو ِل الأَ ْم ِر ِمن ُك ْم َف ِ�إن َت َنا َز ْع ُت ْم ِف َ�ش ْي ٍء َف ُردُّو ُه ِ�إ َل ال ّل ِه َوال َّر ُ�س ِ
( الن�ساء) 59
ي َو�أَ ْح َ�س ُن َت�أْ ِوي ًال ﴾
ُكن ُت ْم ُت�ؤْ ِم ُنونَ ِبال ّل ِه َوالْ َي ْو ِم ال ِآخ ِر َذ ِل َك َخ ْ ٌ
فهم يت�صورون ب�أن الآية ال�سابقة ُترب امل�سلم على طاعة ما ورد باحلديث النبوي
ب�صحاحهم التي يقد�سونها  ،وهم يدفعون النا�س بهذا االجتاه وهذا من قلة فقههم
وجهلهم بكتاب ربهم الذي جعلوه ع�ضني  ،بينما الآية جترب النا�س للإذعان لله وحلكم
الر�سول فيما يتنازعون فيه من �أمور الدنيا  ،ولذلك ورد بالآية ذكر �أويل الأمر  ،وقال
بنهايتها ب�أن يف ذلك خري و�أح�سن ت�أوي ًال  ،لأن ق�ضاء املنازعات به اجتهاد ( الت�أويل ) قد
يكون خريًا  ،وقد يكون �أف�ضل قلي ًال  ،لكنه يف النهاية حماولة ال�ستنباط احلق واحلكم به
ل�صالح �أحد املتخا�صمني .
�أما ب�ش�أن �أحكام العبادة وال�شريعة فال حكم �إال لله  ،وذلكم هو ما ي�سمى حني حدوثه
( باالختالف ) � ،إذ من غري املُت�صور �أن تكون هناك منازعات يف ال�شريعة �أو الفرائ�ض ،
لكنها اختالفات  ،والذين ي�صنعون منازعة من اخلالف الفقهي هم �أبال�سة كل ع�صر  ،وهنا
ال يجب الرجوعُ ل�شيء �إال للقرءان يف �ش�أن الأحكام  ،وذلك من قوله تعاىل َ ﴿ :و َما ْ
اخ َت َل ْف ُت ْم
يب ﴾ ( ال�شورى . ) 10ف�أين
ِف ِيه ِمن َ�ش ْي ٍء َف ُح ْك ُم ُه ِ�إ َل ال َّل ِه َذ ِل ُك ُم ال َّل ُه َربِّي َع َل ْي ِه َت َو َّك ْلتُ َو ِ�إ َل ْي ِه �أُ ِن ُ
كلمة الر�سول هنا ..؟؟!! ، ..وهل القر�آن متناق�ض ًا ..؟؟!!..
لقد �أهمل الفكر الفقهي متام ًا �آية �سورة ال�شورى وارمتى يف �أح�ضان �آية �سورة الن�ساء
وذلك ما �أراه �ضال ًال بعيدًا ؛ لأن الله قد ذم �أقوام ًا لأنهم جعلوا القر�آن ع�ضني �أي قطع ًا
متفرقة  ﴿ :ا َّلذِ ينَ َج َعلُوا القر�آن ِع ِ�ض َ
ني ﴾ ( احلجر )91؛ وذم �أقوامًا �آخرين لأنهم �آمنوا
اب َو َت ْك ُف ُرونَ
ببع�ض الكتاب وكفروا ببع�ض �أنكون مثلهم � ... ﴿ :أَ َف ُت�ؤْ ِم ُنونَ ِب َب ْع ِ�ض الْ ِك َت ِ
ِب َب ْع ٍ�ض َف َما َج َزاء َمن َي ْف َع ُل َذ ِل َك ِمن ُك ْم ِ�إ َّال ِخ ْز ٌي ِف ْ َ
اليَاةِ ال ُّد ْن َيا َو َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ُي َر ُّدونَ ِ�إ َل
( البقرة) 85
اب َو َما ال ّل ُه ِب َغا ِف ٍل َع َّما َت ْع َم ُلونَ ﴾
�أَ َ�ش ِّد الْ َع َذ ِ
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ولكي ن�صل حلكم ما فالبد �أن ن�ضع ُن�صب �أعيننا كل ما جاء بالقر�آن من �آيات عن
املو�ضوع حمل البحث  ،ثم نتدبر الأمر ون�صل لأمر جامع فيه وبدون ذلك ميكنك �أن تقيم
ً
تناق�ضا بالقر�آن من خالل ا�ستخراجك للحكم من �آية واحدة بينما ترتك �آيات � ،أو �أن
جتعل لل�سنة القولية تفوق ًا على كتاب الله و�آياته . .
فالبد �أن ندرك ب�أن املنازعة تكون ب�أمور الدنيا وذلك بتنفيذ �شريعة الله ف�إن تنازعتم يف
وال�س َنة املطابقة لكتاب الله ( الر�سول يعني الر�سالة ،
�شــيء فالبــد مــن الرجــوع للقرءان ُّ
�أما كلمة النبي فتعني اخللق القومي) � ،أما حني االختالف يف حكم �شرعي فعليكم بحكم
الله فيه .
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�سفه الفكر ال�سلفي عن املر�أة
�إن فهم ال�سلف عن املر�أة يعرب عن �سقطة فكرية عري�ضة  ،وقد قامت التفا�سري لكتاب
الله بالبناء على تلك ال�سقطة  ،وقد �سبق نقد فكر الأئمة الأربعة فيما يخ�ص حقوق املر�أة
على زوجها وقولهم ب�أنه لي�س عليه �أجر طبيب وال دواء وال فاكهة لها  ،وما قاله املالكية
واحلنابلة من عدم م�سئوليته عن ثمن كفنها �إن ماتت  ،وما انربى به ال�شافعية من �أنه
لي�س على الزوج ثمن املاء الذي تطهر به املر�أة من حي�ضها  ،وغري ذلك كثري  ،ويف ذلك
خمالفة لكتاب الله الذي قرر لهن �إما الإم�ساك مبعروف �أو الت�سريح ب�إح�سان .
وبهذا اجلزء نتناول النظرة الدونية املخالفة لكتاب الله والتي كان ال�سلف ينتمون
�إليها  ،وكيف �أ ّثر ذلك الفكر يف التفا�سري القدمية  ،فتوارث النا�س اجلهل بدين الله عن
طريق تلك التفا�سري وهم يقد�سونها بل يعتربونها �سقف العلم  ،وما ذلك �إال لعدم تدبرنا
لكتاب الله فنحن قوم ّ
عظمنا القدماء وعقولهم وقمنا ب�إلغاء كل فكر يخالف فكرهم  ،بل
وقام كل منا ب�إلغاء عقله وينتمي لف�صيلة ( هذا ما �ألفينا عليه ء�آباءنا ) .
ال�س َفهَاء �أَ ْم َوا َل ُك ُم ا َّل ِتي َج َع َل ال ّل ُه َل ُك ْم ِق َيام ًا َوا ْر ُز ُق ُ
وه ْم
فعن قوله تعاىل َ ﴿ :و َال ُت�ؤْ ُتو ْا ُّ
ِفيهَا َوا ْك ُ�س ُ
وه ْم َو ُقولُو ْا َل ُه ْم َق ْو ًال َّم ْع ُروف ًا ﴾ ( الن�ساء  ) 5؛ ُترى كيف تناول الأقدمون
معنى كلمة (ال�سفهاء) لقد تناولوها مبنتهى ال�سفه ومبا يخالف كتاب الله و�سنة ر�سوله ،
و�سنتخذ املثل بتف�سريين يجلهما �أهل الإ�سالم  ،وهما تف�سري الطربي وابن كثري .
( )1تف�سري الطربي :

قال �أبو جعفر  :اختلف �أهل الت�أويل يف « ال�سفهاء » الذين نهى الله جل ثنا�ؤه عباده
�أن ي�ؤتوهم �أموالهم  .فقال بع�ضهم  :هم الن�ساء وال�صبيان .
ذكر من قال ذلك :

• • - 8523حدثنا حممد بن ب�شار قال  ،حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال  ،حدثنا
�إ�سرائيل  ،عن عبد الكرمي  ،عن �سعيد بن جبري قال :اليتامى والن�ساء .
• • - 8524حدثنا املثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال  ،حدثنا ه�شيم  ،عن يون�س  ،عن
احل�سن يف قوله  « :وال ت�ؤتوا ال�سـفهاء �أموالكم »  ،قال  :ال تعطوا ال�صغار والن�ساء .
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•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

• - 8525حدثنا ابن ب�شار قال  ،حدثنا عبد الرحمن قال  ،حدثنا يزيد بن زريع ،
وال�صبي .
عن يون�س  ،عن احل�سن قال  :املر�أة
ّ
• - 8526حدثني املثنى قال  ،حدثنا عمرو بن عون قال � ،أخربنا ه�شيم  ،عن �شريك
عن �أبي حمزة  ،عن احل�سن قال :الن�ساء وال�صغار  ،والن�ساء �أ�سفه ال�سفهاء .
• - 8528حدثني املثنى قال  ،حدثنا احلماين قال  ،حدثنا حميد  ،عن عبد الرحمن
الر�ؤا�سي  ،عن ال�سدي قال  :يردّه �إىل عبد الله  ...قال  :الن�ساء وال�صبيان .
• - 8529حدثنا حممد بن احل�سني قال  ،حدثنا �أحمد بن مف�ضل قال  ،حدثنا �أ�سباط  ،عن
ال�سدي  « :وال ت�ؤتوا ال�سفهاء �أموالكم » � ،أما « ال�سفهاء »  ،فالولد واملر�أة .
• - 8530حدثت عن احل�سني بن الفرج قال � ،سمعت �أبا معاذ يقول � ،أخربنا عبيد
بن �سليمان  ،عن ال�ضحاك قوله  « :وال ت�ؤتوا ال�سفهاء �أموالكم »  ،يعني بذلك :
ولد الرجل وامر�أته  ،وهي �أ�سفه ال�سفهاء .
• - 8531حدثني يحيى بن �أبي طالب قال  ،حدثنا يزيد قال � ،أخربنا جويرب ،
عن ال�ضحاك يف قوله  « :وال ت�ؤتوا ال�سفهاء �أموالكم »  ،قال  « :ال�سفهاء» الولد ،
والن�ساء �أ�سفه ال�سفهاء  ،فيكونوا عليكم �أربابًا .
• - 8532حدثنــا �أحمــد بن حازم الغفاري قال  ،حدثنا �أبو نعيم قال  ،حدثنا
�سفيان  ،عن �سلمة بن نبيط  ،عن ال�ضحاك  ،قال� :أوالدكم ون�سا�ؤكم .
• - 8533حدثني املثنى قال  ،حدثنا احلماين قال  ،حدثنا �أبي  ،عن �سلمة  ،عن
ال�ضحاك قال  :الن�ساء وال�صبيان .
• - 8534حدثنا �أحمد بن حازم قال  ،حدثنا �أبو نعيم قال  ،حدثنا �سفيان ،
عن حميد الأعرج  ،عن جماهد  « :وال ت�ؤتوا ال�سفهاء �أموالكم »  ،قال  :الن�ساء
والولدان .
• - 8535حدثنا �أحمد قال  ،حدثنا �أبو نعيم قال  ،حدثنا ابن �أبي َغ ِنيّة  ،عن احلكم :
« وال ت�ؤتوا ال�سفهاء �أموالكم »  ،قال  :الن�ساء والولدان .
• - 8536حدثنا ب�شر بن معاذ  :قال  ،حدثنا يزيد قال  ،حدثنا �سعيد  ،عن قتادة
قوله  « :وال ت�ؤتوا ال�سفهاء �أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا » � ،أمر الله بهذا املال
�أن يخزن ف ُتح�سن ِخزانته  ،وال ميلكه املر�أة ال�سفيهة والغال ُم ال�سفيه .
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• • - 8537حدثني املثنى قال  ،حدثنا احلماين قال  ،حدثنا ابن املبارك  ،عن
�إ�سماعيل  ،عن �أبي مالك قال  :الن�ساء وال�صبيان .
• • - 8538حدثني املثنى قال  ،حدثنا �أبو �صالح قال  ،حدثني معاوية  ،عن علي
بن �أبي طلحة  ،عن ابن عبا�س  « :وال ت�ؤتوا ال�سفهاء �أموالكم »  ،قال  :امر�أتك
وبنيك وقال  « :ال�سفهاء »  ،الولدان  ،والن�ساء �أ�سفه ال�سفهاء .
( )2تف�سري ابن كثري:

ال�س َفهَا َء �أَ ْم َوا َل ُك ُم ﴾
• •وقد قال ال�ضحاك  ،عن ابن عبا�س يف قوله َ ﴿ :وال ُت�ؤْ ُتوا ُّ
قال  :هم َب ُنوك والن�ساء  ،وكذا قال ابن م�سعود  ،واحلكم بن ُع َتيبة واحل�سن ،
وال�ضحاك  :هم الن�ساء وال�صبيان .
• •وقال �سعيد بن ُج َبري  :هم اليتامى  .وقال جماهد وعكرمة وقتادة  :هم الن�ساء .
• •وقال ابن �أبي حامت  :حدثنا �أبي  ،حدثنا ه�شام بن َع ّمار  ،حدثنا �صدقة بن خالد ،
حــدثنــا عثمــان بــن �أبي العائكــة  ،عــن عــلي بــن يزي ــد  ،عــن القا�س ــم  ،عــن �أبي
ال�س َفهاء �إال التي �أطاعت َق ِّي َمها » .
�أمامة قال  :قال ر�سول الله ﷺ  « :و�إن الن�ساء ُّ
ورواه ابن َم ْردُويه مطو ًال .
• •وقال ابن �أبي حامت  :ذكر عن م�سلم بن �إبراهيم  ،حدثنا َح ْرب بن ُ�س َريج عن
ال�س َفهَا َء �أَ ْم َوا َل ُك ُم ) قال  :اخلدم  ،وهم
معاوية بن قرة عن �أبي هريرة ( َوال ُت�ؤْ ُتوا ُّ
�شياطني الإن�س وهم اخلدم .
ومل يخ ُل تف�سري من التفا�سري من هذا الفكر املزري املخالف ملا ورد بكتاب الله يف �أح�سن
الق�ص�ص � ،إذ �ضرب الله مث ًال للذين �آمنوا بامر�أتني ومل ي�ضرب املثل ب�أي رجل  ،و�ضرب الله
ال�س َنة النبوية املثل ب�أم
املثل يف حكمة القيادة ورئا�سة الدولة ببلقي�س ملكة �سب�أ  ،و�ضربت ُّ
امل�ؤمنني ال�سيدة �أم �سلمة حينما ن�صحت ر�سول الله ب�أن يذبح الهدي وتبعه يف ذلك امل�ؤمنون
و�إال لهلكت ال�صحابة جميع ًا لبزوغ حماوالت اخلروج على �أمر ر�سول الله �أول الأمر .
فكـيف تبنى الفكر القدمي �أن ال�سفه يلحق املر�أة بل يقولون عنها ب�أنها �أ�سفه ال�سفهاء ،
وهــل �شيــاطني الإنــ�س ه ــم اخلــدم كـما ذكر ابن كثري بتف�سريه � ،أال يدل هذا الفكر الذي
وال�س َنة النبوية والواقع � ،أفيحق يل ع ُُّد هذا من
اعتمدته التفا�سري على خمالفة القر�آن ُّ
�إ�ضالل الأمة بفقه الأئمة �أم ال ..؟؟!!..
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ُ
وت�سب املر�أة يف ثقافة رجال ال�شرق وبخا�صة امل�سلمني منهم كائن ًا �أقل من الرجل
ويتم حرمانها من حقوق كثرية كالوالية فعندهم يلعنون من ولوا �أمرهم امر�أة  ،كذا
تن�صيف �شهادتها عمومًا رغم �أن ذلك يكون بالديون والتجارة فقط  ،ويجيزون اغت�صابها
من زوجها بال احرتام لإرادتها  ،وو�ضعها مو�ضع املفعول به  -ال ال�شريكة  -دائمًا �سواء
يف املمار�سة اجلن�سية �أو الطاعة  ،والطالق  ،والزواج وحتى ال�سفر  ،وا�شرتاط املحرم
ري �آدمي  ،حتى يف ديتها ال
ل�سفرها دون ن�ص قطعي  ،و�إباحة �ضربها ك�أنها كائنٌ غ ُ
تت�ساوى مع الرجل .
وقــد ح َّرم بعــ�ض ال�ســادة الفقهــاء ارتداء ال�سوتيان وال�سو�ستة والتنورة والكعب
العاىل  ،وحرموا جمع �شعر الر�أ�س �إىل �أعلى �أو جمعه للخلف �أو فرق �شعر الر�أ�س
وا�ستخدام امل�ساحيق الع�صرية وتغيري لون ال�شعر  ،وفتح حمالت ت�صفيف ال�شعر الكوافري
الن�سائية  ،ولب�س القالدة التي و�ضع ا�سم الله عليها ولب�س اللون الأبي�ض يف الزفاف ،
وو�ضع التاج على الر�أ�س ،  وو�ضع الرمو�ش ال�صناعية  ،وو�ضع الأظافر ال�صناعية .
و�سيــجد ال ـقــارئ �أن الإ�ســالم مبــ�صر غ ــريه يف ال�سعودية  ،وبالذات فيما يخ�ص
املــر�أة ؛ مــما يعني ب�أن ما ينادون به من �شــريعة �إمنــا هــو �شيء مطــاط وغ ــري متفــق
علــيه  ،بل وخمالف ل�صحيح ما ت َن ّزل من قرءان  ،ف�ض ًال عن كونه غري ثابت بحال  ،اللهم
�إال �أنها فهم فقهاء كل مذهب  ،بل �سيجد القارئ فهم ال�شيخ ح�سن البنا م�ؤ�س�س حركة
الإخوان امل�سلمني عن املر�أة من �أق�سى ما يكون .
فمــن البــاليا الفقهية ما تقول به ال�سادة احلنفية � ( :إن احلق يف التمتع للرجل ال
للمر�أة  ،مبعنى �أن للرجل �أن يجرب املر�أة على اال�ستمتاع بها  ،بخالفها فلي�س لها �أن
جتربه �إال مرة واحدة يف حياتها � . . ،إلخ )(. )1
وهل ميكن للجن �أن يتناكح مع الإن�سية ويولد لهما ولد كما يقول ابن تيمية ..؟؟!!. )2( ..
ويــذكر ك ــتاب الفــقه عــلى املذاهب الأربعة اجلزء الرابع يف �صفحة  71عن فقه
ال�شافعية � ( ...أما الزنى فال يُوجب حرمة امل�صاهرة على �أي حال  ،لأنها نعمة من الله ال
ي�صح زوالها بذلك الفعل املحرم ) .
( )1راجع الفقه على املذاهب الأربعة  ،الكتاب الرابع � ،ص . 10
( )2ابن تيمية يف كتابه فقه املر�أة الكتاب الثاين ف�صل مناكحة اجلن � ،ص. 18
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وقال � ً
أي�ضا الكتاب يف �ص 73عن فقه بع�ض املالكية ( وجتوز املخلوقة من ماء زنى
الأخ لأخيه  ،و�إذا زنى بهــا وهــي حــامل فقــيل ال تــحرم  ،وقــيل تــحرم لأن ــه �ســقاها
بــمائه  ،ولكن امل�شهور انها ال حتـرم )  ،فماذا يفعل ه�ؤالء بالفقه ..؟؟!!� ..أمي�سكون الع�صا
من املنت�صف ..؟؟!!..
املالكية واحلنابلة قالوا ال يلزم الزوج بتكفني زوجه ولو كانت فقرية(. )1
ف�إذا �أ�ضفنا لذلك فقه ًا من�سوبًا للأئمة �أبو حنيفة ومالك وال�شافعي ب�أنه لي�س على الزوج
نفقة الطبيب لزوجته وال ثمن الدواء  ،وال �إطعامها الفاكهة وال ال�شاي والقهوة( ، )2لعلمت
الوجه العاب�س للفقه ال�سلفي فيما يخ�ص املر�أة  ،ف�إذا تكلمنا يف حتريرها من قيود ذلك
الدينا�صور الفقهي امل�سمى زعمًا منهم بال�شرع  ،قالوا ب�أننا علمانيون  ،و�إباحيون ،
ونرنوا للغرب وانحالله  ،وما �أجد كل ذلك �إال دفاعً ا عن الغباء الفقهي القدمي .
و�سبب ر�ؤية ال�سادة احلنفية ( بعدم م�سئولية الزوج عن م�صروفات تزين املر�أة وال
عليه �أن ينفق عليها لت�أكل الفاكهة  ،وال ثمن ال�شاي وال القهوة وال الدخان  ،وكذا ال يلزمه
نفقة الدواء �إن مر�ضت تلك الزوجة  ،وال �أجرة الطبيب )  ،لأن نفقة الطب والدواء على
�أبيها  ،فالرجل تزوجها ملتعته فما املتعة يف امر�أة مري�ضة �أو مر�ضت ..؟؟!! ، ..بل هناك
ما هو �أ�سو�أ عن طبيعة عقد الزواج عندهم .
ويف �ص  547يذكر الفقه امل�أفون  ( :فال يجب عليه الدواء على �أي حال بل �إن بع�ض
املذاهب يرى �أن النفقة ال جتب �إال يف نظري اال�ستمتاع  ،لكن احلنفية قالوا بل جتب النفقة
العامة (ما عدا الدواء والفاكهة والزينة) على الزوج ملجرد احتبا�سها ل�صاحله  ...يعني
يطعمها وي�سقيها وت�سكن معه فقط( ... )3ويالحظ �أن تلك املراجع يعاد طبعها من ع�صر
الأئمة الأربعة حتى اليوم ومبباركة �أزهرية .
وقال ال�سادة املالكية ( وعليه كفايتها من ذلك الأكل ولو كانت كثرية الأكل � ،إال �إذا
ا�شرتط عند زواجها كونها غري �أكولة ف�إن له ردها ما مل تر�ض بالو�سط) .
�أر�أيت لقد كانت كرثة �أكل الزوجة �سببًا للطالق عند الإمام مالك  ،وميكنك �أن ت�ستخرج
طبيعة و�ضع املر�أة بني ه�ؤالء القوم .
( )1راجع الفقه على املذاهب الأربعة طبعة دار احلديث الكتاب الأول مبحث اجلنائز باب التكفني �صفحة  425رقم الإيداع بدار الكتب
� . 94/5073شارع جوهر القائد رقم � 140أمام جامعة الأزهر .
( )2املرجع ال�سابق اجلزء الرابع ال�صفحات من . 546
( )3راجع �ص 546و 547و 548من كتاب الفقه على املذاهب الأربعة اجلزء الرابع .
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وقال مالك ب�أن الزوج ال يفرت�ض عليه ال�سمن للحلوى  ،وال احللوى  ،وال الفاكهة � ،أما
الـدواء و�أجـرة الطبيب فله فيها قوالن  ،والذي يف املتون �أنهما ال يجبان عليه .
ولي�س للزوجة �أن تبيع منقوالت الزوجية �إال بعد م�ضي �أربع �سـنني  ،ف�إذا هلكت
تلك املنقوالت قبل �أربع �سـنوات فال يجب على الـزوج �أن يجلب لها بديالً لها  ،ويف هذه
احلالة ال يجب عليه �إال الغطـاء والفر�ش الذي تنام عليه الزوجة  ،و�إذا جدد �شيئ ًا من تلك
املنقوالت التي تهالكت قبل �أربع �سـنوات ف�إن طلقها فهو الأحق بتلك املنقوالت  ،ولي�س لها
�شيء منها  ،وهناك ما هو �أنكى و�أ�ضل �سـبي ًال لكني �آثرت االقت�صار على ذلك(. )1
�أما ال�سادة ال�شـافعية فقالوا  ( :ميكن له �أن ينفق عليها يف فاكهـة وحلوى و�شاي وقهوة
�إن كانت معتادة عليها يف بيت �أبيها  ،كما �أن عليه �أن ي�ستجيب لها يف طلبات ال َو َحم حال
احلمل  ،ويجب عليه املاء الالزم لل�شرب والنظافة واالغت�سال منه � ،أما ب�سبب غريه
كاحلي�ض واالحتالم فال يجب عليه ؛ وال يجب عليه دواء مر�ض وال �أجر طبيب ) .
�أر�أيتم كيف كانت نظرة الرجال للمر�أة ..؟؟!! ، ..ثم تراهم يتقعرون ويقولون ب�أن
الإ�سالم �أكرم املر�أة  ،نعم �أكرمها الإ�سالم  ،لكن �أهانها الفقهاء وامل�سلمون  ،وهل هذه هي
ال�شريعة التي �ستقيمونها بيننا �إن ملكتم زمام احلكم ..؟؟!!. )2( ..
ومن املبكيات يف فقه ال�شافعية الذين قالوا مثل غريهم  ،ب�أال ُي ْل َزم الزوج �أجر الطبيب وال
دواء لزوجته  ،فرتاهم وقد �أوجبوا عليه م�سكن ًا وخادم ًا يليقان بحالها و�إن كان معدمًا �أو
مع�سر ًا ؛ �أر�أيتم فهم ال�سلف � ،أال يخجل �أن�صار ال�سلفية منا�صروا هذا الفهم ال�سلفي ..؟؟!!..
�ألي�س هذا عار على الفكر .
وقال ال�شافعية � ً
أي�ضا ب�أن لها �أن ت�أكل اللحم مرتني �أ�سبوعيًا ويف كل مرة حوايل 300
جرام تقريبًا ( طبعًا هم ذكروا الرطل العراقي والرطل امل�صري والدراهم ) .
و�إذا و�ضعت �أ�صباغ ًا وزينـة ال تعجبه وجب عليها �أن تزيلها على نفقتها �أو نفقة �أهلها(. )3
يقول ال�سادة احلنفية  :وله ( �أي للزوج ) منع �أهلها من ال�سكنى معها ولو �سكنى ولدها
من غريه  ،ولو كان �صغري ًا ال يفهم معنى اجلماع  ،كذا له منعها من �إر�ضاعه وتربيته ،
( )1راجع �ص 549املرجع املذكور .
( )2راجع �ص 550املرجع املذكور .
( )3راجع �ص 551املرجع املذكور .
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لأنه ي�شغلها عنه  ،ور�ضاعته ت�ضر بجمالها ونظافتها التي يجب �أن تكون من حقه وحده
�أر�أيتم كيف تكون ق ّلة الرحمة بال�صغري وبالأم .

()1

ويقول ال�سادة املالكية  :وي�شرتط �أن تبلى الك�سوة حتى ي�أتيها بغريها � ،أما �إذا ظلت
قريبة من جدتها �صاحلة لال�ستعمال ف�إنه ال تفر�ض لها ك�سوة �أخرى حتى تبلى  ،وال
يفر�ض عليه ثياب اخلروج لزيارة �أهلها  ...وقيل �إن كان غني ًا يلزمه(. )2
�أال ترون ب�أن الرجال كانوا ي�ستذلون الن�ساء كي ي�أتوا لهن بثوب ي�سرت حلومهن ،
و�أنه ممنوع عليهن اخلــروج حــتى لزيارة �أهلهن ف�إنه كان يتم الت�ضييق عليهن حتى ال
يزرنهم  ،بل جتد الكثري من هذا الزخم الظامل موجود ًا حتى يومنا هذا .
ويقول ال�سادة ال�شافعية � :إذا كانت الزوجة مري�ضة وال ت�ستطيع �أن ت�أكل لأمر ما فلها
قدر عيني من الطعام يعطيه لها وهي تت�صرف فيه كيف �شاءت � ،إال �إذا اتفقت �أن ت�أكل معه
ف�إن نفقتها ت�سقط يف هذه احلالة  ،والبد �أن يدفع لها احلب  ،فال يجزئه �أن يدفع الدقيق
�أو القيمة �أو اخلبز  ،والبد �أن يكون احلب خالي ًا من ال�سو�س ونحوه  ،ف�إذا بذل غري
احلب ف�إنها ال تلزم بقبوله  ،ف�إذا جتمد لها نفقة ما�ضية ف�إن لها �أن ت�أخذ من الزوج ومن
غريه ممن ينيبه ً
عو�ضا نقودًا وثيابًا ونحو ذلك(� ... )3أال ترون ب�أن الرجال كانوا يعاملون
الن�ساء كالدجاج يف �أقفا�ص تربية الطيور ..؟؟!!..
ودي ُة املر�أة يف �إ�سالم الفقهاء هى ُ
دية الرجل  . .قال الإمام ال�شافعي  ( :مل �أعل ْم
ن�صف ِ
ُ
دية الرجل )(. )4
العلم قدمي ًا وال حديث ًا يف �أن دي َة املر�أةِ
ن�صف ِ
خمالف ًا من � ِ
أهل ِ
الن�صف من دي ِـة الرجـل)(. )5
الب� ( :أجمع العلمـاء على �أن دي ـ َة املــر�أة على
وقال ابن عبد َ
ِ
ال�ص َحا َبة َ . .ف ِ�إ َّن ُه
وقال الكا�ساين ِ ( :د َي ُة ْالَ ْر َ�أةِ َع َلى ال ِّن ْ�ص ِف ِمنْ ِد َي ِة ال َّر ُجل ِ ِإل ْج َم ِاع َّ
ُر ِويَ َعنْ ُع َم َر و َع ِلي َوا ْب ِن َم ْ�سعُود و َز ْيد بن ثابت �أَ َّن ُه ْم َقالُوا ِف ِد َي ِة ْالَ ْر�أَةِ � :إ َّنهَا َع َلى
ال ِّن ْ�ص ِف ِمنْ ِد َي ِة ال َّر ُجل َ . .و َ ْل ُي ْن َق ْل �أَ َّن ُه �أَ ْن َك َر َع َل ْي ِه ْم �أَ َح ٌد َف َي ُكونَ � ْإج َماعً ا َ ،و َِ ألنَّ ْالَ ْر�أَ َة ِف
ريا ِثهَا َو َ�شهَا َد ِتهَا َع َلى ال ِّن ْ�ص ِف ِمنْ ال َّر ُج ِل َف َك َذ ِل َك ِف ِد َي ِتهَا )(. )6
ِم َ
( )1راجع راجع الفقه على املذاهب الأربعة اجلزء الرابع طبعة دار احلديث رقم الإيداع بدار الكتب امل�صرية � 94/5073صفحة. 546
( )2راجع �صفحة . 548
( )3راجع �صفحة . 550
( )4الأم لل�شافعي .
( )5التمهيد البن عبد الرب .
( )6بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع .
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ومل يقف الأمر عند هذا احلد بل قال الفقهاء ب�أن دية �أهل الذمة وهي ثلث دية امل�ؤمن
�إن كان يهوديًا �أو ن�صرانيًا وثلثا ع�شرها �إن كان جمو�سيًا  ،وهو �أمر عجيب لكنه خارج
�سياق البحث املاثل .
و�أنا �أرى ب�أن هذا الفقه خمالف لكتاب الله تعاىل الذي �ساوى بني الرجل واملر�أة يف
احلقوق والواجبات  ،بل �ساوى بني النا�س جميع ًا لأن النف�س هي النف�س �سواء �أكانت
م�سلمة �أم غري ذلك  ،بل من واجب الدعوة الإ�سالمية �أال ُن َح ِّقر غرينا و�أال نكرتث لهم  ،لأن
هذا يزيد احلنق على الإ�سالم ومينع الدخول فيه .
والآيات كثرية يف هذا ال�صدد  ،بل �أن امر�أة عمران ملا قالت قولتها ال�شهرية ( ولي�س
الذكر كالأنثى ) دح�ض الله قولها وجعل ال�سيدة مرمي وابنها �آية للعاملني .
وإليكم فقه حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان املسلمني بشأن النساء :

« يعترب منح املر�أة حق االنتخاب ثورة على الإ�سالم وثورة على الإن�سانية  ،وكذلك
يعترب انتخاب املر�أة ثورة على الإن�سانية بنوعيها ملناق�ضته ملا يجب �أن تكون عليه املر�أة
بح�سب تكوينها ومرتبتها فى الوجود  ،فانتخاب املر�أة �سبة فى الن�ساء ونق�ص ترمى به
الأنوثة »(. )1
« �إباحة ع�ضوية الربملان مطلق ًا يتنافى مع خطر اخللوة واالختالط بالأجانب على
الن�ساء  ،ويتنافى كذلك مع حترمي النظر  ،وي�ؤدى �إىل كثري من املفا�سد  ...املر�أة ال تكون
وزيرة وال ع�ضو ًا يف الربملان بحال  ،ف�إن من مقت�ضى �إ�سناد هذه الأعمال �إليها اخللوة مع
غري ذى املحرم  ،بل رمبا اقت�ضى ذلك اخللوة مع غري امل�سلم »(. )2
« ما يريده دعاة التفرجن و�أ�صحاب الهوى من حقوق االنتخاب واال�شتغال باملحاماة
مردود عليهم ب�أن الرجال  ،وهم �أكمل عق ًال من الن�ساء  ،مل يح�سنوا �أداء هذا احلق  ،فكيف
بالن�ساء وهن ناق�صات عقل ودين ..؟؟!!. )3(»..
ح�سن البنا ي�ؤكد �أن النقاب هو الأ�سا�س فى الإ�سالم  ،وهاجم �شيخ الأزهر الذي �أباح
ك�شف الوجه والكفني  ،فقال  « :ك�شف وجه املر�أة ويديها حرام �إال �إذا �أمنت الفتنة »(. )4
( )1ح�سن البنا جملة «الإخوان امل�سلمون»  ٥يوليو . ١٩٤٧
( )2ح�سن البنا يف العدد  19من جملة النذير .
( )3ح�سن البنا يف «حديث الثالثاء» .
( )4ح�سن البنا يف «حديث الثالثاء» � ،ص . ٣٦٩
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« للمر�أة وظيفة فى احلياة وهى املنزل ولي�س من النافع �أن ت�شارك الرجال فيما
يقومون به من الأعمال »  ...ح�سن البنا معقبًا على طلب الآن�سة نعيمة الأيوبي للعمل
حمامية وطلب فاطمه فهمى للتقدم ملدر�سة الهند�سة »(. )1
لي�ست املر�أة فى حاجة �إىل التبحر فى اللغات املختلفة  ،ولي�ست فى حاجة �إىل
الدرا�سات الفنية اخلا�صة  ،ف�ستعلم عن قريب �أن املر�أة للمنزل �أو ًال و�أخري ًا  ،ولي�ست
املر�أة يف حاجة �إىل التبحر فى درا�سة احلقوق والقوانني(. )2
ا�سمع يا حمرر النذير � ،أحب �أن �ألفت نظرك ونظر قرائك �إىل هذه الأحاديث النبوية
الكرمية والن�صائح املحمدية الغالية  ،ف�إن فيها تب�صرة وذكرى :
ما تركت بعدى فتنة هى �أ�ضر على الرجال من الن�ساء .
اخلمر جماع الإثم  ،والن�ساء حبائل ال�شيطان  ،وحب الدنيا ر�أ�س كل خطيئة .
اتقوا الن�ساء ف�إن �أول فتنة بني �إ�سرائيل كانت فى الن�ساء .
« املر�أة عورة  ،ف�إذا خرجت ا�ست�شرفها ال�شيطان  ،و�إنها ال تكون �أقرب �إىل الله منها فى
قعر بيتها »  ...ح�سن البنا معلق ًا على ح�صول املر�أة على بع�ض املكا�سب االجتماعية(. )3
�أفتى ال�شيخ ال�سعودي عبد الرحمن الرباك بحرمة م�شاركة املر�أة يف االنتخابات  ،لأنه
ي�شتمل على « الت�شبه بالكفار »  ،معتربًا �أن االنتخابات من �أ�سو�أ ما دخل على امل�سلمني
من « طرائق الكافرين » .
وقال ال�شيخ /الرباك يف فتـوى �أطلقها على موقعه على الإنرتنت  ،بـ « حرمة م�شاركة
املر�أة يف مبايعة الإمام � ،أو تن�صيبها م�ست�شارة له »  ،و�أفتى كذلك بـ «حرمة �إعتماد نظام
الإنتخاب الختيار املر�شح للرئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س من املجال�س القيادية»(. )4
و�أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بال�سعودية بحرمة عمل املر�أة كا�شرية وهذه �أول فتوى
للجنة بعد اجلدل املثار حول االختالط يف �أماكن العمل ت�ؤكد فيها فتاواها ال�سابقة على
( )1ح�سن البنا معقبا على طلب الآن�سة نعيمة الأيوبى للعمل كمحامية وطلب فاطمه فهمى للتقدم ملدر�سة الهند�سة « جملة االخوان
امل�سلمون العدد � 8ص . 19
( )2ح�سن البنا كتاب املر�أة امل�سلمة  -دار الكتب ال�سلفية .
( )3ح�سن البنا معلقا على ح�صول املر�أة على بع�ض املكا�سب االجتماعية  ،جملة «النذير» العدد  ١٩بتاريخ  ٨جمادى الأوىل ١٣٥٨
هجرية .
( )4عبد الرحمن الرباك:
g/index . php?check=news&uid=2736ﷺyanews . oﷺhttp://almas
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حرمة االختالط وت�شدد على ذلك  ،وت�أتي هذه الفتوى بعد قرار خادم احلرمني بح�صر
الفتوى على جهات خمولة على ر�أ�سها هيئة كبار العلماء مما ي�ؤكد على �أن يكون لهذه
الفتوى �أثر كبري وتغيري جذري يف منحى الكثري من اجلهات التي ت�ساهلت �أو �سمحت
بتوظيف الن�ساء يف �أماكن خمتلطة من بينها جهات حكومية كوزارة العمل  ،ووزارة
الرتبية  ،والغرف التجارية وبع�ض �شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص . )1( ...
حرمة قيادة املر�أة لل�سيارة وقد �أفتى بها تقريب ًا جميع �شيوخ ال�سلفية باململكة الوهابية
على ر�أ�سهم ال�شيخ عبد العزيز بن باز  ،وال�شيخ حممد بن عثيمني  ،ومن بعدهما كبار
العلماء وفحول املتخ�ص�صني يف فقه الإ�سالم  ،حيث �أفتوا بتحرمي قيادة املر�أة لل�سيارة .
يقول ابن باز  :كرث حديث النا�س يف �صحيفة اجلزيرة عن قيادة املر�أة لل�سيارة ،
ومعلوم �أنها ت�ؤدي �إىل مفا�سد ال تخفى على الداعني �إليها  ،منها  :اخللوة املحرمة باملر�أة
ومنها  :ال�سفور  ،ومنها  :االختالط بالرجال بدون حذر  ،ومنها  :ارتكاب املحظور الذي
من �أجله حرمت هذه الأمور  ،وال�شرع املطهر منع الو�سائل امل�ؤدية �إىل املحرم واعتربها
حمرمة  ،وقد �أمر الله جل وعال ن�ساء النبي ون�ساء امل�ؤمنني باال�ستقرار يف البيوت ،
واحلجاب  ،وجتنب �إظهار الزينة لغري حمارمهن ملا ي�ؤدي �إليه ذلك كله من الإباحية التي
الُ َ
ب ْجـنَ َت َبـ ُّر َج ْ َ
ول
الاهِ ِل َّي ِـة ْ أ
تق�ضي على املجتمع قال تعاىل َ ﴿ :و َق ْرنَ ِف ُبيُو ِت ُكنَّ َو َل َت َ َّ
ال�ص َل َة و�آ ِت َ
ني ال َّز َكا َة َو�أَ ِط ْعـنَ ال َّل َه َو َر ُ�سو َل ُه  ﴾ . .الآية(. )2
َو�أَ ِق ْمـنَ َّ
ثم راجع معي تلك الآراء التي تدل على نظرة كثري من الفقهاء للمر�أة:

(�صوت الناخبة املتزوجة �سيكون م�سري ًا وفق ًا الختيار زوجها حتى و�إن رغبت
بالت�صويت ملر�شح ال يرغب هو به  ،ومتى ما علق الزوج طالق زوجته بالت�صويت ملر�شح
حمدد من املر�شحني ف�إن الطالق يكون واقع ًا يف حال عدم التزامها باملر�شح الذي يطلب
منها الت�صويت له  ،حتى و�إن خالفت �س ًرا ومل تخرب الزوج)(. )3
ان الزواج نوع من الرق فهي ( �أي الزوجـة ) رقيقـة له ( للزوج ) ومبا �أنه نوع من الرق
فطاعة الزوج عليها مطلقة فى كل ما طلب منها يف نف�سها مما ال مع�صية فيه(. )4
( )1اللجنة الدائمة للإفتاء http://www . dd-sunnah . net/fo :ﷺum/showthﷺead . php?t=111163
(http://ibnbaz . o )2ﷺ_g/lastﷺesault . asp?hID=1061

( )3عميد كلية ال�شريعة يف جامعة الكويت  ،الدكتور حممد الطبطبائي:

http://www . aawsat . com/details . asp?section=&17aﷺticle=367163&issueno=10054

(� )4إحياء علوم الدين للغزايل .
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من فقه الفقهاء عن لبا�س املر�أة
ال�س َنة  ،ويا ليتهم كانوا فر�سان ًا للقرءان  ،فالقر�آن
ما �سي�أتي بيانه مرجعه موقع فر�سان ُّ
هو القطعي الثبوت والداللة ولي�س به ما يتنطع الفكر الفقهي ويت�صوره النا�س دين ًا ،
ال�س َنة ظنية الثبوت والداللة .
فالأ�صل يف الدين هو تدبر القر�آن  ،ال �أن نتدبر مرويات ُّ
هذا ف�ض ًال عن �أن لبا�س املر�أة يكون وفق منظومة جمتمعية لكن تهدف تلك املنظومة
لعدم �إثارة الفتنة فذلكم هدفها الرئي�سي  ،بال قيود  ،وك�شف الوجه لي�س عار ًا كما ورد
فهم لدالالت الن�صو�ص القر�آنية
بفقه الأئمة  ،وزعموه عورة  ،بل يعرب فكرهم عن عدم ٍ
التي يحاولون دوم ًا جتنيبها و�إبعادها عن حياتهم بينما ي�صيحون ب�أن منهاجهم القر�آن
وال�س َنة بفهم �سلف الأمة  ،ف�أين القر�آن من فهمهم و�سلوكياتهم ..؟؟!!..
ُّ
يقول تعاىل َ ﴿ :ل َي ِح ُّل َل َك ال ِّن َ�ساء ِمن َب ْع ُد َو َل �أَن َت َب َّد َل ِب ِهنَّ ِمنْ �أَ ْز َو ٍاج َو َل ْو �أَع َْج َب َك
يي ُن َك َو َكانَ ال َّل ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َّر ِقيبًا ﴾ ( الأحزاب )52؛
ُح ْ�س ُنهُنَّ ِ�إ َّل َما َم َل َكتْ َ ِ
فبالله عليكم كيف كان يعجب ر�سول الله بجمال وح�سن املر�أة � ،أكانت متقم�شة كما
تريد ال�سلفية بينما يراها النبي من خلف نقابها ..؟؟!!..
وقوله تعاىل ُ ﴿ :قل ِّل ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن َ
وج ُه ْم َذ ِل َك �أَ ْز َكى َل ُه ْم
ني َي ُغ ُّ�ضوا ِمنْ �أَ ْب َ�ص ِارهِ ْم َو َي ْح َف ُظوا ُف ُر َ
(النور)30
با َي ْ�ص َن ُعونَ ﴾
ري ِ َ
ِ�إنَّ ال َّل َه َخ ِب ٌ
فبالله عليكم  ،عالم يغ�ض امل�ؤمنون �أب�صارهم عن املر�أة �إن كانت املر�أة ترتدي النقاب
ال�س َنة ُمكملة
طبع ًا �سيلتفون ويقولون مبا ينتهجونه من �إ�شراك بالله فيقولون ب�أن ُّ
للقرءان  ،فبالله عليكم ماذا ت�سمون بالدًا ال تعلم �شيئ ًا �إال القر�آن � ،أهم غري م�سلمني يف
نظر ال�سلفية املتحجر .
لذلك يجب �أن نعلي من �ش�أن القر�آن يف قلوبنا و�أفكارنا ال �أن نهمله ونردد ما يجعل
ال�س َنة مكملة للقرءان  ،نعم هي مبينة للقرءان  ،ولكن ذلك يف
الله �ساخط ًا علينا من �أن ُّ
ال�س َنة القولية لها �ش�أن �آخر وال يجوز �أن ندمج العملية
�شكلها العملي املتواتر  ،لكن ُّ
املتواترة ونرفع �إليها القولية الظنية لنفلت بها وتعبث بحياتنا وعقيدتنا  ،فمن �صاحب
تلك الأطروحة التي جمعت القولية مع العملية لدفع النا�س للإ�شراك و�إال �أطلقنا عليهم
املذمومات من امل�سميات  ،ال �أظنه �إال �أنه �إبلي�س .
ولرناجع �سويًا فيما يلي الفقه ال�شعبي للبا�س املر�أة الذي اعتربته ال�سلفية دين ًا  ،بل
قامت الوهابية ب�ضخ املال ب�إ�سراف لن�شر الفقه الوهابي ومن �شايعه :
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�أو ً
ال :مذهب احلنفية :

قال ال�شرنباليل يف ( منت نور الإي�ضاح )  « :وجميع بدن احلرة عورة �إال وجهها
وكفيها باطنهما وظاهرهما يف الأ�صح  ،وهو املختار »  .وقد كتب العالمة الطحطاوي
فى عند هذه العبارة ما يلي  « :و َم ْن ُع ال�شابة من ك�شفه � -أي الوجه  -خلوف الفتنة  ،ال
لأنه عورة » اهـ .

()1

وقال ال�شيخ داماد �أفندي( « : )2ويف املنتقى  :متنع ال�شابة عن ك�شف وجهها لئال ي�ؤدي
�إىل الفتنة  .ويف زماننا املنع واجب بل فر�ض لغلبة الف�ساد وعن عائ�شة  :جميع بدن
احلرة عورة �إال �إحدى عينيها فح�سب  ،الندفاع ال�ضرورة » اهـ .
وقــال ال�شيــخ حمــمد عــالء الدين الإمام( « : )3وجميع بدن احلرة عورة �إال وجهها
وكفيها  ،وقدميها يف رواية  ،وكذا �صوتها  ،ولي�س بعورة على الأ�شبه  ،و�إمنا ي�ؤدي �إىل
الفتنة  ،ولذا متنع من ك�شف وجهها بني الرجال للفتنة » اهـ  .والراجح �أن �صوت املر�أة
لي�س بعورة � ،أما �إذا كان هناك خ�ضوع يف القول  ،وترخيم يف ال�صوت ف�إنه حمرم .
وقال العالمة احل�صكفي يف الدر املختار ورد املحتار ( )189/2عند كالمه عن �إحرام
املر�أة يف احلج  « :واملر�أة كالرجل  ،لكنها تك�شف وجهها ال ر�أ�سها  ،ولو َ�س َد َلت �شيئ ًا عليه
َو َجا َفت ُه جاز  ،بل يندب » .
ثان ًيا :مذهب املالكية :

روى الإمام مالك( )4عن ه�شام بن عروة  ،عن فاطمة بنت املنذر �أنها قالت  « :كنا ُنخ ّمر
وجوهنا ونحن حمرمات  ،ونحن مع �أ�سماء بنت �أبي بكر ال�صديق »  .قال ال�شيخ الزرقاين
« زاد يف رواية  :فال تنكره علينا  ،لأنه يجوز للمر�أة املحرمة �سرت وجهها بق�صد ال�سرت عن
�أع ــني النا�س  ،بل يجب �إن علمت �أو ظنت الفتنة بها � ،أو يُنظر لها بق�صد لذة  .قال ابن
املنذر � :أجمعوا على �أن املر�أة تلب�س املخيط كله  ،واخلفاف  ،و�أن لها �أَنْ تغطي ر�أ�سها ،
وت�سرت �شعرها � ،إال وجهها َ ،ف ُت�سدل عليه الثوب ً
�سدل خفي ًفا ت�سترت به عن نظر الرجال .
وقال ال�شيخ َّ
احلطاب( « : )5واعلم �أنه �إن ُخ�شي من املر�أة الفتنة يجب عليها �سرت الوجه
والكفني » .
( )1حا�شيته ال�شهرية على مراقي الفالح �شرح منت نور الإي�ضاح � ،ص . 161
( )2جممع الأنهر �شرح ملتقى الأبحر ـ . 81/1
( )3الدر املنتقى يف �شرح امللتقى ـ  ، 81/1املطبوع بهام�ش جممع الأنهر .
( )4املوط�أ ـ  2/234ب�شرح الزرقاين  ،وانظر نحوه يف� :أوجز امل�سالك ـ . 196/6
( )5مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل ـ . 499/1
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وقال ال�شيخ الزرقاين يف �شرحه ملخت�صر خليل  « :وعورة احلرة مع رجل �أجنبي
وق�صتها » و�أما الوجه والكفان
م�سلم غري الوجه والكفني من جميع ج�سدها  ،حتى دالليها َّ
ظاهرهما وباطنهما  ،فله ر�ؤيتهما مك�شوفني ولو كانت �شابة بال عذر من �شهادة �أو طب ،
�إال خلوف فتنة �أو ق�صد لذة فيحرم .
وقال ابن العربي  « :واملر�أة كلُّها عــورة  ،بدنــها  ،و�ص ــوتها  ،فال يجــوز كــ�شف ذلك
�إال ل�ضرورة � ،أو حلاجة  ،كال�شهادة عليها � ،أو داء يكون ببدنها � ،أو �س�ؤالها عما َيعنُّ
ويعر�ض عندها »( . )1قال حممد ف�ؤاد الربازي  :الراجح �أن �صوت املر�أة لي�س بعورة � ،أما
�إذا كان هناك خ�ضوع يف القول  ،وترخيم يف ال�صوت  ،ف�إنه حمرم كما �سبق تقريره .
ً
ثالث ًا :مذهب ال�شافعية :

قال الإمام النووي  -رحمه الله تعاىل  -يف املنهج  « :وعورة حُ َّرة غري وجه وكفني » ...
قال ال�شيخ �سليمان اجلمل يف حا�شيته على الكتاب ال�سابق عند قوله  « :غري وجه وكفني » :
وهذه عورتها يف ال�صالة  .و�أما عورتها عند الن�ساء امل�سلمات مطل ًقا وعند الرجال املحارم
فم ــا ب ــني ال�ســرة وال ــركبة  .و�أما عند الرجال الأجانب فجميع البدن  .و�أما عند الن�ساء
الكافرات  ،فقيل  :جميع بدنها  ،وقيل  :ما عدا ما يبدو عند املهنة » ( . . )2اهـ .
وقد كتب ال�شيخ ال�شرواين( )3يف حا�شيته على تلك العبارة  « :فيجب على املر�أة ما
ي�سرت بدنها �إال وجهها وكفيها  ،ح َّرة كانت �أو �أمة » ووجوب �سرتهما يف احلياة لي�س
لكونهما عورة  ،بل لكون النظر �إليهما يوقع يف الفتنة غالبًا .
وذكر ابن قا�سم العبادي يف( )4نحو ذلك على العبارة نف�سها  ،فقال  « :فيجب ما �سرت
من الأنثى ولو رقيقه ما عدا الوجه والكفني  .ووجوب �سرتهما يف احلياة لي�س لكونهما
عورة  ،بل خلوف الفتنة غالبًا » .
وقال ال�شيخ ال�شرواين  « :قال الزيادي يف �شرح املحرر � :إن لها ثالث عورات  :عورة
يف ال�صالة  ،وهو ما تقدم ـ �أي كل بدنها ما �سوى الوجه والكفني » .
وقال � ً
أي�ضا  « :من حتققت من نظر �أجنبي لها يلزمها �سرت وجهها عنه  ،و�إال كانت
معينة له على حرام  ،فت�أثم »( . . )5اهـ .
(� )1أحكام القر�آن . 1579/3
( )2حا�شية اجلمل على �شرح املنهج ـ . 411/1
( )3حا�شية ال�شـرواين على حتفة املحتـاج ـ � . . 115/3شرح  :م ر ـ �أي �شـرح �شـم�س الدين ابن الرملي رحمهما الله تعاىل .
( )4حا�شيته على حتفة املحتاج ـ . 115/3
( )5حا�شية ال�شرواين على حتفة املحتاج ـ . 193/6
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وقال ال�شيخ زكريا الأن�صاري  « :وعورة احلرة ما �سوى الوجه والكفني » فكتب
ال�شيخ ال�شرقاوي يف حا�شيته على هذه العبارة  « :وعورة احلرة � . .أي  :يف ال�صالة .
�أما عورتها خارجها بالن�سبة لنظر الأجنبي �إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفني ولو
من الفتنة » ( . . )1اهـ .
عند �أَ ِ
رابعا  :مذهب احلنابلة:
ً

ال خــالف يف املذهب �أنه يجوز للمر�أة احلرة ك�شف وجهها يف ال�صالة  .ذكره يف
املغني وغريه  « .قال جمــع  :وكفيها » واختاره املجد  ،وجزم به يف العمدة والوجيز
لقوله تعاىل َ ﴿ :و َل ُيبْدِ ينَ ِزي َن َتهُنَّ ِ�إ َّل َما َظ َه َر ِم ْنهَا ﴾ (النور ... )31 :قال ابن عبا�س
وعائ�شة  :وجهها وكفيها ( « ... )2وهما » �أي  :الكفان  .والوجه من احلرة البالغة «عورة
خــارجها » �أي ال�ص ــالة « باعتب ــار النظر كبقية بدنها» كما تقدم من قوله ﷺ « :املر�أة
عورة »  . .اهـ .
وقال ال�شيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ( « : )3وكل احلرة البالغة عورة حتى
ذوائبها � ،صرح به يف الرعاية  ...اهـ � ...إال وجهها فلي�س عورة يف ال�صالة  .و�أما
خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالن�سبة �إىل الرجل واخلنثى وبالن�سبة �إىل مثلها عورتها
ما بني ال�سرة �إىل الركبة »  . .اهـ .
وقال العالمة ابن مفلح احلنبلي  -رحمه الله  « : )4( -قال �أحمد  :وال تبدي زينتها �إال
ملن يف الآية  .ونقل �أبو طالب  « :ظفرها عورة  ،ف�إذا خرجت فال تبني �شيء  ،وال ُخ َّفها ،
أحب �إ َّ
يل �أن جتعل ل ُكـِ ّمهَا ز ًرا عند يدها » .
ف�إنه ي�صف القدم  ،و� ُّ

( )1حتفة الطالب ب�شرح حترير تنقيح اللباب ـ . 174/1
( )2الرو�ض املربع �شرح زاد امل�ستقنع للبهوتي  ،مع حا�شية العنقري ـ . 140/1
( )3رواه البيهقي  ،وفيه �ضعف  ،وخالفهما ابن م�سعود .
( )4رواه الفروع  601/1 ،ـ . 602
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ُ
اخلال�صـــــة :

ي�ستنتج من تلك الن�صو�ص التي �سقناها من امل�صادر املعتمدة عند كل مذهب من تلك
املذاهب الأربعة ما يلي :
وجوب �سـرت املر�أة جميع بدنها  ،مبا يف ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب
عنها  .وقد ر�أى بع�ض �أهل العلم �أن الوجه والكفني عورة ال يجوز �إظهارهما لغري الن�ساء
امل�سلمات واملحارم  ،ا�ستنادًا �إىل احلديث ال�صحيح « :املر�أة عورة »  .ور�أى البع�ض
الآخر �أنهــما غ ــري ع ــورة  ،لكنه ــم قالوا بوجوب �سرتهما خلوف الفتنة نظ ًرا لف�ساد
الزمن  .فانعقدت عنا�صر املذاهب الأربعة على وجوب �سرتهما  ،وحرمة ك�شفهما  .لذا
نقل « الإمام النووي »  ،و« التقي احل�صني »  ،و « اخلطيب ال�شربيني »  ،وغريهم عن
« الإمام اجلويني » �إمام احلرمني َ
اتفاق امل�سلمني على منع الن�ساء من اخلروج �سافرات
الوجوه  ...وال �أعترب لر�سالة الدكتوراة التي تنتهي لإلغاء غطاء الر�أ�س �إال بعد بحث
م�ستفي�ض(. )1

( )1انظر  :رو�ضة الطالبني  ، 21/7وكفاية الأخيار  ، 75/2ومغني املحتاج 129/3ـ. 129
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حجاب املر�أة والفتاة  . .ما هو  . .وهل هو فري�ضة ...
كثريين من ي�س�ألونني هذا ال�س�ؤال  ،ور�أيت كيف ترنح الأمر بني �أقوال الفقهاء
واملفكرين بهذا ال�ش�أن  ،فهذا يقول ب�أنه فر�ض وذاك يقول ب�أنه لي�س مفرو�ض ًا  ،فما هي
حقيقة الأمر ..؟؟!!..
�أدون لكم هذا وفق ما تدبرته من فقه القر�آن  ،وبغري ميل لهذا �أو ت�صادم مع ذاك ،
و�أبد�أ ب�أن �آيات احلجاب الواردة ب�سورة الأحزاب عن �أمهات امل�ؤمنني هي �أمر يخ�ص
�أمهات امل�ؤمنني فقط  ،وهي �أمر للرجال ولي�ست �أمر ًا للن�ساء  ...ب�أن ي�س�ألونهن من وراء
حجاب  ،فقد كانت لن�ساء النبي خ�صو�صيات  ،منها �أنه من ي�أت منهن بفاح�شة ي�ضاعف
لها العذاب �ضعفني  ،و�أن من تقنت منهن لله ور�سوله فلها �ضعف الثواب  ،وال يحق
للم�سلمني التزوج منهن بعد ر�سول الله .
وعودة لآيات احلجاب ب�سورة الأحزاب التي تقرر :
ا�س�أَلُ ُ
﴿ َ ...و ِ�إ َذا َ�س�أَلْ ُت ُم ُ
اب َذ ِل ُك ْم �أَ ْط َه ُر ِل ُقلُو ِب ُك ْم َو ُقلُو ِب ِهنَّ
وهنَّ َم َتاع ًا َف ْ
وهنَّ ِمن َو َراء ِح َج ٍ
اج ُه ِمن َبعْدِ هِ �أَ َبد ًا ِ�إنَّ َذ ِل ُك ْم َكانَ ِعن َد
َو َما َكانَ َل ُك ْم �أَن ُت ْ�ؤ ُذوا َر ُ�سو َل ال َّل ِه َو َل �أَن َت ِنك ُحوا �أَ ْز َو َ
(الأحزاب)53
ال َّل ِه ع َِظيم ًا ﴾
فاملتدبر الواع يجد �أنها �أوامر لل�صحابة ولي�ست �أوامر لن�ساء النبي  .واالختالط بني
الذكر والأنثى ور�ؤية كل منهما للآخر �أمر و�ضع الله �أ�سا�ساته و�أباحه يف قوله تعاىل :
ا�س ِ�إ َّنا َخ َل ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�شعُوب ًا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِ�إنَّ
﴿ َيا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
( احلجرات) 13
ري ﴾
�أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد ال َّل ِه �أَ ْت َقا ُك ْم ِ�إنَّ ال َّل َه َع ِلي ٌم َخ ِب ٌ
فالتعارف بني الذكر والأنثى �أمر من دواع الفطرة لكن البد �أن تظللها التقوى  ،وهنا
يجب العمل على تربية النف�س لتتمكن من التم�سك بالتقوى �إبان هذا التعارف �إذا �ص ّرح
الله به .
يبقى �أمر النظر والب�صر ونظرة كل من الذكر والأنثى للآخر  ،فهذه البد �أن تتوافق مع
�شريعة اال�ستقامة وهي ال تكون �إال �إذا مت نزع ال�شهوة احليوانية من النفو�س  ،وهو �أمر
يختلف من بيئة لأخرى ومن �شخ�ص لآخر .
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فغ�ض الب�صر لي�س غ�ض لكل الب�صر �إمنا هو غ�ض للب�صر املدرك لل�شهوة  ،فلي�س كل
الب�صر من طرف لآخر �أمر منهي عنه  ،لكن نظرة ال�شهوة التي يدركها الب�صر هي املنهي
عنها  ،وتدبر قوله تعاىل يف �آخر ما نزل من القر�آن :
﴿ ُقل ِّل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َ
ري
وج ُه ْم َذ ِل َك �أَ ْز َكى َل ُه ْم ِ�إنَّ ال َّل َه َخ ِب ٌ
ني َي ُغ ُّ�ضوا ِمنْ �أَ ْب َ�ص ِارهِ ْم َو َي ْح َف ُظوا ُف ُر َ
(النور) 30
با َي ْ�ص َن ُعونَ ﴾
َِ
فتعبري ﴿ َي ُغ ُّ�ضوا ِمنْ �أَ ْب َ�ص ِارهِ ْم ﴾ ال يعني غ�ض كل الب�صر �إمنا بع�ض الب�صر  ،وهو
ال يعني غ�ض النظر لكن يعني غ�ض بع�ض الب�صر � ،أي من يجد يف نف�سه �شهوة فليغ�ض
ب�صره ويف هذه احلالة مينع الو�سيلة وهي النظر  ،وهو �أمر يحمل بني طياته �أن وجه
املر�أة ميكن النظر �إليه .
فهل الحظت ب�أول الآية كلمة ( فروجهن ) �إنها تعني �أماكن العفة وال�سو�أة  ،فللرجل
فرجني هما ال ٌق ٌبل والدبر  ،وللمر�أة ثالثة فروج  ،هم ال ُقبُل والدبر والثديني  ،لذلك قال
الله تعاىل كلمــة ( فروجهن )  .و�ضرب اخلمار على اجليب لي�س �أمر ًا بارتداء ما ي�سمونه
( اخلمار )  ،وال بارتداء ما ي�سمونه ( احلجاب )  ،لكنه لبا�س تلب�سه املر�أة بحيث ال
تنك�شف عورة الثديني .
لذلك ال جتد بالقر�آن احلجاب مبفهومه الفقهي املتداول بني �أهل ال�شرق  ...لكن جتده
مبفهومه العام  ،فلي�س يف اللبا�س حرام �إال ما �أرادت به املر�أة الفتنة .
كاملايووه ( لبا�س البحر ) وبدلة الرق�ص  ،واللبا�س املال�صق للج�سم بالعمد بحيث
يك�شف عن املفاتن ويثري الغرائز  ،لذلك نقول ب�أن حتديد املر�أة لقوامها منهي عنه لأن
قوامها من الزينة املثرية للغرائز التي يجب عدم �إبدائها للجميع .
واختالط الرجال مع الن�ساء كان هو الأمر الثابت �أيام ال�صحابة  ،وا�شرتاكهن يف
القتال �أمر ينبئ عن هذا  ،وقوله تعاىل �أي�ض ًا :
﴿ َل َي ِح ُّل َل َك ال ِّن َ�ساء ِمن َب ْع ُد َو َل �أَن َت َب َّد َل ِب ِهنَّ ِمنْ �أَ ْز َو ٍاج َو َل ْو �أَع َْج َب َك ُح ْ�س ُنهُنَّ ِ�إ َّل َما
(الأحزاب)52
يي ُن َك َو َكانَ ال َّل ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َّر ِقيب ًا ﴾
َم َل َكتْ َ ِ
فكان �إدراك ح�سن املر�أة ال �شيئ فيه �إمنا املنهي عنه هو نظرة ال�شهوة .
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وهنا ندلف �إىل م�س�ألة زينة املر�أة التي حدد الله امل�صرح لهم بر�ؤيتها  ،لكن البد �أن
نعرف ما هي الزينة ..؟؟!!..
ففي �ش�أن الزينة يقول تعاىل :
وجه َُّن و ََل ُيب ِْد َ
ين ِزي َن َته َُّن
﴿ َو ُقل ِّل ْل ُم ْ�ؤ ِم َن ِات َي ْغ ُ�ض ْ�ض َن ِم ْن َ�أب َْ�ص ِار ِه َّن َوي َْح َف ْظ َن ُف ُر َ
ِ�إ َّل مَا َظ َه َر ِم ْنهَا َولْي َْ�ض ِرب َْن ِب ُخم ُِر ِه َّن َع َلى جُ يُو ِب ِه َّن و ََل ُيب ِْد َ
ين ِزي َن َته َُّن ِ�إ َّل ِل ُبعُو َل ِت ِه َّن �أَ ْو
�آبَا ِئ ِه َّن �أَ ْو �آبَاء ُبعُو َل ِت ِه َّن �أَ ْو َ�أ ْب َنا ِئ ِه َّن َ�أ ْو �أَ ْب َناء ُبعُو َل ِت ِه َّن �أَ ْو ِ�إ ْخوَا ِن ِه َّن َ�أ ْو َب ِني ِ�إ ْخوَا ِن ِه َّن
�أَ ْو َب ِني �أَ َخوَا ِت ِه َّن �أَ ْو ِن َ�سا ِئ ِه َّن َ�أ ْو مَا َم َل َكتْ �أَ ْيَا ُنه َُّن َ�أ ِو ال َّتا ِب ِع َ
ال ْرب َِة ِم َن
ني َغ ْ ِي �أُو ِْل ْ ِإ
ال ِّر َج ِال �أَ ِو ِّ
الط ْف ِل ا َّل ِذ َ
ين َ ْل ي َْظ َه ُروا َع َلى َع ْو َر ِات ال ِّن َ�ساء و ََل ي َْ�ض ِرب َْن ِب�أَ ْرجُ ِل ِه َّن ِل ُي ْع َل َم مَا
ون َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِحُ َ
ني ِمن ِزي َن ِت ِه َّن َو ُتوبُوا ِ�إ َل ال َّل ِه َج ِميع ًا �أَ ُّيهَا ْالُ�ؤْ ِم ُن َ
ي ُْخ ِف َ
ون ﴾ (النور) 31
فالزينة هي العنا�صر والأمور امل�ضافة للمر�أة  ،فلي�س من بينها �شعر املر�أة وال �صدرها
وال وجهــها  ،ف ـ�أمر اخت ــفاء الــزينة يظهــر �أكــرث يف قوله تعاىل ِ ﴿ :ل ُي ْع َل َم َما ي ُْخ ِف َ
ني ِمن
ِزي َن ِت ِهنَّ ﴾ ؛ ف ــهذا يعني �أال يعرف الرجل ما حتت ثوب املر�أة فيعني هذا حترمي لب�س
الرقائق من الثياب  ،و�أما يظهر من الزينة الطبيعية فمعفوّ عنه .
والزينة الطبيعية املعفو عن ظهورها ( وال يبدين زينتهن �إال ما ظهر منها ) هي لون
العينني و�شكل ال�شعر الطبيعي و�أنثوية ال�صوت  ...لكن تعمد الإثارة ب�أي منها فهو
منهي عنه �أي�ض ًا ؛ ولنالحظ قوله تعاىل ( �إال ما ظهر منها ) ولي�س ( �إال ما يظهر منها )
يعني ذلك ب�أن الله عفى عن الزينة الطبيعية التي هي من جن�س الإن�سان وهي ما �أ�سميناه
الزينة الطبيعية .
وال�ضرب بالرجل تعني عدم تعمد املر�أة �إثارة االنتباه �إليها حتى ينظر الرجال �إىل زينتها
التي قد تكون خافية عليهم  ،ويف هذا �إ�شارة �إىل كراهية خروج املر�أة بكعب عال للت�سكع ؛ وال
�أن تتعمد لفت الأنظار لوجودها �أو لتميزها اجل�سدي �أو اخللقي .
و�شعر املر�أة لي�س من زينتها وحتى �إن كان من الزينة ( وهذا جتاوز ) فيكون واقع ًا حتت
طائلة اال�ستثناء من قوله تعاىل �ِ ﴿ :إ َّل َما َظ َه َر ِم ْنهَا ﴾  ،ولقد �أمر الله املر�أة بالتزين عند
الذهاب للم�سجد  ،ومل مينعها التزين  ،وهو الأمر الذي يثبت �أن الزينة هي �أمر خارج ج�سد
املر�أة  ،مما ت�ضعه املر�أة �أو الرجل  ،وذلك من قوله تعاىل َ ﴿ :يا َب ِني �آ َد َم ُخ ُذوا ِزي َن َت ُك ْم
ِع ْن َد ُك ِّل َم ْ�س ِج ٍد َو ُكلُوا َو ْ
ا�ش َربُوا َو َل ُت ْ�س ِر ُفوا ِ�إ َّن ُه َل ي ُِح ُّب ْالُ ْ�س ِر ِف َ
( الأعراف )
ني (﴾ )31
-348-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

وزينة املر�أة لها مقا�صدها ال�شرعية وهي �أال تكون بهدف الفتنة وال حتدثها  ،فالزينة
هي مما يجلب الراحة للمر�أة دون العدوان على م�شاعر الرجال �أو �إثارتها  ،لذلك فالزينة
قد يكون منها ما هو حمرم ومنها ما هو غري حم ّرم  ،وقد يكون من الزينة ما يحرم يف
مكان وال يحرم يف �آخر  ،وتدبر قوله تعاىل :
﴿ ُق ْل َمنْ َح َّر َم ِزي َن َة ال َّل ِه ا َّل ِتي �أَ ْخ َر َج ِل ِع َباد ِِه و َّ
ات ِم َن ال ِّر ْز ِق ُق ْل ِه َي ِل َّلذِ َ
ين �آ َم ُن ــوا ِفـ ــي
َالط ِّي َب ِ
َْ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع َلم َ
ُون ( ( ﴾ )32الأعراف )
ال َيـ ـ ِـاة ال ُّد ْنيـ ـَا َخا ِل�صـ ـ َ ًة َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل ْ آ
ال َي ِ
لذلك ف�إن �أعراف املجتمعات من بني ال�شريعة التي ح�ض عليها القر�آن  ،وذلك من قوله
�ض ع َِن ْ َ
تعاىل ُ ﴿ :خذِ الْ َع ْف َو َو�أْ ُم ْر ِبالْ ُع ْر ِف َو�أَع ِْر ْ
الاهِ ِل َ
(الأعراف) 199
ني ﴾
فالأمر بالعرف من بني ما يجب حت�س�سه والعمل عليه  ،فمن غري املقبول عرف ًا وال
تتطلبه ال�شريعة �أن تقوم امر�أة بلبا�س النقاب وهي تقطن ببلدة على خط اال�ستواء � ،أو
ترتدي الق�صري من الثياب يف واجب العزاء  ...وهكذا .
اج َك َو َب َنا ِت َك َو ِن َ�ساء ْالُ�ؤْ ِم ِن َ
ني
ويف �ش�أن اجللباب يقول تعاىل َ ﴿ :يا �أَ ُّيهَا ال َّن ِب ُّي ُقل ِّ ألَ ْز َو ِ
ُي ْد ِن َ
ني َع َل ْي ِهنَّ ِمن َج َل ِبي ِب ِهنَّ َذ ِل َك �أَ ْد َنى �أَن ُي ْع َر ْفنَ َف َل ُي�ؤْ َذ ْينَ َو َكانَ ال َّل ُه َغ ُفور ًا َّر ِحيم ًا ﴾
( الأحزاب) 59

ف�إدناء اجللباب كان مما تتطلبه �أعراف احلياة باملدينة املنورة التي كانت حتوي
الإماء واحلرائر  ،فكان يجب التمييز بينهما ب�أن تدين احلرائر من جالليبهن  ،وهنا
يتدخل العرف ليثبت الطول املتعارف عليه �أنه ال ي�سبب الفتنة باملجتمع � ،سواء �أكانت
فتنة �إعاقة احلركة � ،أو فتنة الن�ساء للرجال .
لذلك ف�إن اجللباب من الزينة احلالل لكن لها �ضوابطها التي حتددها �أعراف املجتمعات
ولي�س لها �شكل حمدد يكون غريها حرام ًا .
و�ضرب اخلمار على اجليوب ال ينح�صر بفتحة ال�صدر فقط  ،فقد يكون باطن الذراع
(حتت الإبط) من اجليوب التي ال يجب �إظهارها  ،وقد يكون غري ذلك مما يكون فتنة ،
لذلك �أي�ض ًا فلي�س هناك �شكل لبا�س حمدد لتفطية اجليوب  ،فقد جعلها الله مطلقة وغري
حمددة  ،وذلك من قوله تعاىل :
﴿ َ ...ولْ َي ْ�ض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِرهِ نَّ َع َلى ُجيُو ِب ِهنَّ ﴾ ...
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فهي مطلقة وغري حمددة  ...وهو �أمر يخاطب به القر�آن �أعراف ال�شعوب فال تولد
املر�أة بخمار  . ...لكن كان هذا من عادة لبا�س العربيات حال نزول تلك الآية  ،لذلك ف�إن
حتقيق الهدف مما ي�سمى باخلمار هو الأوىل ولي�س ما ي�سميه النا�س خمار ًا  ،و ال �أن
نتنطع لتلب�س الن�ساء خمار ًا ون�أمرهن به .
االنحالل وااللتزام يف خمار املر�أة :

وجه َُّن و ََل ُي ْب ِد َ
ين
يقول تعاىل َ ﴿ :و ُقل ِّل ْل ُم�ؤْ ِم َن ِات َي ْغ ُ�ض ْ�ض َن ِم ْن �أَ ْب َ�ص ِار ِه َّن َوي َْح َف ْظ َن ُف ُر َ
(النور)31
ِزي َن َته َُّن ِ�إ َّل َما َظ َه َر ِم ْنهَا َولْي َْ�ض ِر ْب َن ِب ُخم ُِر ِه َّن َع َلى جُ يُو ِب ِه َّن ﴾ ...
فتعبري ﴿ َولْ َي ْ�ض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِرهِ نَّ َع َلى ُجيُو ِب ِهنَّ ﴾ ال يعني �أنه البد لكل امر�أة من خمار
ت�ضعه على ر�أ�سها .
فاخلمار عادة عربية للوقاية من حر ال�شم�س احلارقة يف احلجاز لذلك قال الله تعاىل
تعبري (خمرهن) لأن كلهن كن يلب�سن اخلمار .
فماذا ملن مل يكن عندها خمار ..؟؟!!..

�إذا املطلوب هو تغطية اجليوب ولي�س املطلوب ت�أ�صيل العادات العربية اخلا�صة
بطبيعة البيئة ال�صحراوية والتي تختمر فيها الن�ساء والرجال �أي�ض ًا .
فاخلمار لي�س مطلوب ًا لذاته لكن القر�آن ذكره ت�سهي ًال للعربيات لأجل هدف وهو تغطية
اجليوب ( فتحة ال�صدر وما بني الفخذين وحتت الإبط) .
فهل البد من �إعدادنا للخيل لأجل القتال لأن الله خاطبنا وقال َ ﴿ :و�أَ ِعدُّو ْا َلهُم َّما
اط ْ َ
ال ْي ِل ُت ْرهِ ُبونَ ِب ِه َع ْد َّو ال ّل ِه َو َعد َُّو ُك ْم ( ﴾ ...الأنفال) 60
ا�س َت َط ْع ُتم ِّمن ُق َّو ٍة َو ِمن ِّر َب ِ
ْ
هل ميكن �أن نقول ب�أن من يعد اخليول �ضمن ت�سليح اجليو�ش يف �أيامنا هذه �أنه من
�أهل االلتزام والباقون منحلون وال ينفذون �شريعة الله لأنهم اكتفوا بالدبابات والطائرات
واملدافع وت�أثروا بالغرب وعاداته وتركوا الإ�سالم و�أوامره ..؟؟!! ..كما تقولون عنا .
وماذا لو �أعدت اجليو�ش اخليل ب�أيامنا هذه ..؟؟!!� ..أعتقد ب�أننا �سنقول عنهم ب�أنهم
جمانني  ،كذلك من يريدون قهر الن�ساء لريتدين عادة عربية نزل القر�آن ليخاطبهن
بعاداتهن ولي�س ليلزمهن بها فه�ؤالء �أراهمم متنطعون ال يدرون �أميانهم عن �شمائلهم .
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هل بال�ضرورة طاملا قال الله تعبري ( خمرهن ) �أن يكون لكل امر�أة خمار و�إال كانت
عا�صية ..؟؟!!� ..إن هذا الفكر هو عني املراهقة الفكرية .
فماذا نفعل لتنفيذ القر�آن حني يقول تعاىل  ( :واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها
وزينة ويخلق ما ال تعلمون ) .
فهل البد من ركوب اخليل والبغال �أم �أن اخليل والبغال مت ذكرها لهدف وهو الركوب ..؟؟!!..
وهل من ال ي�ستعمل البغال يف الركوب يكون عا�صي ًا لأمر الله ..؟؟!!..
كذلك ف�إن اخلمار مت ذكره يف القر�آن لي�س لذاته ولكن لتغطية اجليوب فالهدف هو
تغطية اجليوب يعني فتحة ال�صدر وما بني الفخذين وحتت الإبط .
ولي�س الهدف خمار كان العرب يلب�سونه رجا ًال ون�ساء ًا ليقيهم حر ال�شم�س .
ولقد �أمرنا القر�آن ب�أن نتبع �أعراف ال�شعوب طاملا ال نحلل حرام ًا  ...فكل �شعب عليه
�أن يتبع �أعرافه  ...ولي�س بال�ضرورة �أن تكون جلف ًا بدوي ًا حتى ال تكون منح ًال تقوم
بتقليد الغرب يف نظر �أجالف البدو من �أهل هذا الزمان  ...فنحن علينا �أن نن�شر دين الله
ولي�س علينا �أن نن�شر �أعراف البدو وتقاليدهم بني النا�س والأمم .
• •فلي�س على املر�أة الفرن�سية خمار .
• •ولي�س على الأمريكية خمار .
• •ولي�س اخلمار من دين الله �أ�ص ًال لأنه كما ذكرت مت ذكره لي�س لذاته ولكن لذواته
ومت ذكره ت�سهي ًال على العربيات باحلجاز لي�ستعملنه يف تغطية اجليوب ولي�س
تع�سري ًا على كل �إناث الدنيا .
لذلك ف�إن �س�ؤال ( هل احلجاب �شريعة مفرو�ضة) �إمنا هو �س�ؤال حق قد يراد به باطل ،
فتتربج الن�ساء وي�ضعن ثيابهن بغري �ضابط  ،و�إن قلنا ب�أنه �شريعة نكون قد افرتينا على
الله ما مل يحدده بحدود  ،لكن يجب على املر�أة �أال تفنت وال ُتفنت وال يكون لبا�سها مثار
فتنة و�أن تتق الله  ،و�أن يتق الرجال الله يف تعاملهم معها و�أن يتق الإثنان نظرة ال حتمل
التقوى  ،و�أن يكون لكل بلد �أعرافه يف ذلك فهو لي�س لبا�س ًا مدر�سي ًا � ،إمنا هو حترز ًا من
�إثارة الغرائز فقط . .
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حينما نتناول �أمر �شريعة الله واحلرام والفر�ض والواجب واملكروه وحتديدهم ...
فال ميكن �أن يكون التحرز واالجتهاد �شريعة وال تكون خمالفتهما حرام ًا توجب النار .
والأحــاديث النــبوية �إبـنة بيئــتها  ،فــالبد لكــل بيئة من حقيقة يتغري فيها مفهوم
الفتنة ؛ وحتى الأحاديث النبوية هناك من �أخذ بها وهناك من �أنكرها ف�أنكرت ال�سلفية
حديث النبي لأ�سماء ( �إن املر�أة �إذا بلغت املحي�ض فال ي�صح �أن يُرى منها هذا وهذا ...
و�أ�شار لوجهه وكفيه ) ؛ واعتمدت ال�سلفية النقاب وجعلته واجب ًا .
لكن على �أية حال ولنعود �إىل �أ�صل الأمر وهو �أن الأحاديث النبوية ابنة بيئتها  ،فالبد
لكل بيئة من حقيقة يتغري فيها مفهوم الفتنة .
فاملر�أة التي تك�شف �شعرها يف �شوارع باري�س ال تفنت �أحد ًا وال ينظر �إليها �أحد .
واملر�أة التي تك�شف ذراعيها على �شاطئ البحر ال تدعو لإثارة الغرائز ،
بينما قد يكون التعطر مثري ًا للغرائز يف بع�ض املجتمعات .
لذلك يجب العمل بالأهداف ولي�س بالو�سائل  ،لذلك �أمرنا الله �أن نتبع الذكر .
و�أمرنا �أن نتبع الر�سول .
ومل ي�أمرنا �أن نكون مقلدين لبع�ضنا البع�ض .
واالتباع هو ت�شغيل الفكر فيما يجب وما ال يجب يعني هو لي�س التقليد .
فال�صالة لوقتها �أمر واجب على كل م�سلم  ...لكن على اخلباز فال�صالة بعد االنتهاء
من اخلبيز هي الواجب حتى ال يف�سد العجني بزعم �أن ال�صالة من �شريعة الله  .فم�صالح
العباد هي من �شريعة الله الف�ضلى  .والطبيب كذلك واملر�أة ولبا�سها كذلك .
فالأ�صل يف احلجاب هو درء الفتنة  ...وال يوجد بالإ�سالم �شريعة ا�سمها احلجاب لكن هناك
ت�صرف ا�سمه االحتجاب وفق احلاجة وما تدعو �إليه الظروف فالله مل يخلق املر�أة لتتخفى .
فالإن�سانة حتتجب حتى ال تكون فتنة وحتى ال تنك�شف بهذا من مفاتنها الداخلية ...
�أما ما ظهر منها فهو مما عفا الله عنه �شريطة �أال تتعمد املر�أة الفتنة �أو تعمد �إظهار زينتها
�أو �إ�ستثارة الآخرين بها  « .وال يبدين زينتهن �إال ما ظهر منها » .
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فما هي الزينة الظاهرة ..؟؟!!..

�أو ًال يجدر الإ�شارة ب�أن الله مل يقل ( �إال ما يظهر منها) لكنه �سبحانه وتعاىل قال � ( :إال
ما ظهر منها ) يعني ظهر بال�ضرورة فال ت�أثيم على من ظهرت زينتها لأن الظهور هنا من
دواعي الفطرة .
فلون العينني �إن كانت زرقاء �أو خ�ضراء �أو ع�سلية فاحتة �إمنا هي من الزينة التي ال
ميكن التحرز منها وهي زينة معفو عن ظهورها .
وال�شعر من الزينة لكن الله و�ضعه تاج على الر�أ�س ف�إنه ف�ض ًال عن كونه زينة فهو
تكييف طبيعي للدماغ بل و�ضروري ل�سالمة الدماغ وخا�صة بالبلدان احلارة والباردة ...
لذلك جتد �أكرث املحجبات حجاب ًا تقليدي ًا ببلداننا وقد فقدن �شعورهن و�أ�صبحن منفرات
املظهر يف بيوتهن مع �أزواجهن .
فيمكن القول ب�أن املر�أة التي تريد تغطية �شعرها ميكنها �أن تغطيه  ...لكن ال يكون
ذلك فر�ض ًا على كل ن�ساء الدنيا  ،لأنه من الزينة التي ال ميكن التحرز من ظهورها كما �أن
ذلك التخفي لي�س بفري�ضة يكون التحرمي دونها  ،لأن الله ا�ستثنى ما ظهر من الزينة .
كذلك  ...ومن جانب �آخر  ...ف�إن ظهور بع�ض زينة املر�أة ال �شيئ فيه طاملا دعت له
�ضرورة �أهم من التحرز  ،بينما ي�صري التحرز جائز ًا يف بلدان ترى �شعر الر�أ�س مثري لغرائز
الرجال � ،أو تراه عورة  ،وذلك حتى ال ت�صري فتنة ويكون اجتماع كلمة امل�سلمني �أهم من
احل�صول على منفعة للمر�أة �أو رغبة �شخ�صية لها �أو خالف ًا فقهي ًا بني الفقهاء واملفكرين .
وحتى يكتمل الكالم فاالختالط حالل لكن اخللوة حرام �إال �أن تقولوا قو ًال معروف ًا
ويف حدود الزمن الذي ي�ستغرقه قول املعروف � ...أذكر هذا ع�سى �أن �أنتهي من كرثة
ال�س�ؤال يف احلجاب والنظرة واالختالط واخللوة  ...و�أقول ب�أن ما كتبته هو طاقتي
الفكرية و�أ�س�أل الله تعاىل �أن �أكون على �صواب فالله تعاىل �أعلى و�أعلم .
النقاب ومدى م�شروعيته  ...وملاذا �أعتربه غري م�شروع ..؟؟!!..
ً
أوال  :األدلة من القرآن على عدم مشروعيته ..

 -1قوله تعاىل :
﴿ ُقل ِّل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َ
ري
وج ُه ْم َذ ِل َك �أَ ْز َكى َل ُه ْم ِ�إنَّ ال َّل َه َخ ِب ٌ
ني َي ُغ ُّ�ضوا ِمنْ �أَ ْب َ�ص ِارهِ ْم َو َي ْح َف ُظوا ُف ُر َ
( النور �آيه )30
با َي ْ�ص َن ُعونَ ﴾
َِ
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ويتبني هنا من �أمر الله للم�ؤمنني بغ�ض �أب�صارهم �أن وجوه الن�ساء مك�شوفة  ،فلو كانت
الوجوه كلها م�ستورة وكان كل الن�ساء منقبات  .فما وجه احلث على غ�ض الأب�صار ..؟؟!!..
وماذا ي َ
ُخ�شى �أن تراه الأب�صار �إذا مل تكن الوجوه �سافرة ميكن �أن جتذب الأب�صار ..؟؟!!..
 -2قوله تعاىل :
﴿ َل َي ِح ُّل َل َك ال ِّن َ�ساء ِمن َب ْع ُد َو َل �أَن َت َب َّد َل ِب ِهنَّ ِمنْ �أَ ْز َو ٍاج َو َل ْو �أَع َْج َب َك ُح ْ�س ُنهُنَّ �إِ َّل َما
(االحزاب �آيه )52
يي ُن َك َو َكانَ ال َّل ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َّر ِقيبًا ﴾
َم َل َكتْ َ ِ
فمن اين يعجبه ح�سنهن �إذا مل يكن هناك جمال ِلر�ؤية الوجه الذى هو جممع املحا�سن
للمر�أه باتفاق ..؟؟!!..
 -3قوله تعاىل :
وجهُنَّ َو َل ُيبْدِ ينَ ِزي َن َتهُنَّ ِ�إ َّل َما
﴿ َو ُقل ِّل ْل ُم�ؤْ ِم َن ِ
ات َي ْغ ُ�ض ْ�ضنَ ِمنْ َ�أ ْب َ�ص ِارهِ نَّ َو َي ْح َف ْظنَ ُف ُر َ
َظ َه َر ِم ْنهَا َو ْل َي ْ�ض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِرهِ نَّ َع َلى ُجيُو ِب ِهنَّ َو َل ُيبْدِ ينَ ِزي َن َتهُنَّ ِ�إ َّل ِل ُبعُو َل ِت ِهنَّ �أَ ْو �آ َبا ِئ ِهنَّ �أَ ْو
�آ َباء ُبعُو َل ِت ِهنَّ �أَ ْو �أَ ْب َنا ِئ ِهنَّ �أَ ْو َ�أ ْب َناء ُبعُو َل ِت ِهنَّ َ�أ ْو ِ�إ ْخ َوا ِن ِهنَّ �أَ ْو َب ِني ِ�إ ْخ َوا ِن ِهنَّ َ�أ ْو َب ِني َ�أ َخ َوا ِت ِهنَّ

ال ْر َب ِة ِمنَ ال ِّر َج ِال �أَ ِو ِّ
يا ُنهُنَّ �أَ ِو ال َّتا ِب ِع َ
الط ْف ِل ا َّلذِ ينَ َ ْل
�أَ ْو ِن َ�سا ِئ ِهنَّ �أَ ْو َما َم َل َكتْ َ�أ ْ َ
ني َغ ْ ِي �أُ ْو ِل ْ إِ
ات ال ِّن َ�ساء َو َل َي ْ�ض ِر ْبنَ ِب�أَ ْر ُج ِل ِهنَّ ِل ُي ْع َل َم َما ي ُْخ ِف َ
ني ِمن ِزي َن ِت ِهنَّ َو ُتوبُوا ِ�إ َل
َي ْظ َه ُروا َع َلى َع ْو َر ِ
( النور �آيه )31
ال َّل ِه َج ِميعًا �أَ ُّيهَا ْالُ�ؤْ ِم ُنونَ َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ ﴾ .
وهنا ي�ستثنى احلق �سبحانه وتعاىل زينة املر�أة الظاهرة وهى وجهها وكفيها وذلك
باجماع جمهور املف�سرين كما �سنعر�ض له بالتف�صيل .
فالزينة الظاهرة هى الوجه والكفني الن امل�ستثنى ال بد ان يكون من جن�س امل�ستثنى
منه فاحلق ا�ستثنى الزينة الظاهرة من زينة املر�أة فال بد ان تكون الزينة من ذات املر�آة
وهى الوجه والكفني .
�أما من قال �أن الزينة الظاهرة يق�صد بها الثياب فيجاب ب�أن اال�ستثناء فى الآيه ق�صد
التي�سري والرخ�صة وظهور الثياب اخلارجية كالعبائة ونحوها �أمر ا�ضطرارى ال رخ�صة
فيه وال تي�سري فالثياب تظهر �شاءت املر�أة �أم �أبت .
-354-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

ثانيا :الأدلة من احلديث ال�شريف وال�سنة ال�صحيحة ...

 -4ما رواه ابو داود فى �سننه � :أن �أ�سماء بنت ابى بكر دخلت على ر�سول الله ﷺ
وعليها ثياب رقاق فاعر�ض عنها وقال  ( :يا �أ�سماء �إن املر�أه �إذا بلغت املحي�ض مل ي�صح �أن
يرى منها اال هذا وهذا ) و�أ�شار �إىل وجهه و كفيه  .واحلديث ح�سنه الألبانى فى �أكرثمن
كتاب من كتبه نذكر منها -:
( حجاب املر�أه امل�سلمة  -الأرواء � -صحيح اجلامع ال�صغري  -تخريج احلالل واحلرام ) .
و�أي�ض ًا احلديث قواه الإمام الذهبى  ،واحلافظ البيهقى  ،واحتج به الإمام �أحمد .
 -5ما رواه اجلماعة عن بن م�سعود � :أن ر�سول الله ﷺ قال  ( :يا مع�شر ال�شباب من
ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج ف�إنه �أغ�ض للب�صر و�أح�صن للفرج ) .
فلو كانت الوجوه كلها م�ستورة وكان الن�ساء منقبات فما معنى �أن الزواج �أغ�ض
للب�صر �إذا كان الب�صر ال يرى �شيئ ًا من الن�ساء ..؟؟!!..
 -6ما رواه �أبو داود فى �سننه حديث رقم (: ) 2082
عن �سيدنا جابر بن عبد الله ان ر�سول الله ﷺ قال � ( :إذا خطب �أحدكم امر�أه ف�إن
ا�ستطاع �أن ينظر منها �إىل ما يدعوه �إىل نكاحها فليفعل )  ،قال جابر فخطبت امر�أة من بنى
�سلمة فكنت اختبىء لها حتى ر�أيت منها بع�ض ما دعانى �إليها  .رواه �أبو داود فى �سننه .
 -7قوله ﷺ  ( :ال تتبع النظرة النظرة ف�إمنا لك الأوىل ولي�ست لك الآخرة ) رواه
�أحمد و�أبو داود والرتمذى واحلاكم عن بريده  .واتباع النظرة هنا معناه �أن الرجل �إذا
نظر �إىل املر�أه بداهة فر�أى ما ي�ستح�سنه منها فعليه �أال يكرر النظرة �إليها  .ولكن كيف
يرى ما ي�ستح�سنه منها لو كانت منتقبه ..؟؟!!..
 -8روى البخارى وم�سلم  :عن عبد الله بن عبا�س قال  ( :اردف النبى ﷺ الف�ضل
بن العبا�س يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الف�ضل رج ًال و�ضيئ ًا فوقف النبى
ﷺ للنا�س يفتيهم ؛ واقبلت امراة من خثعم و�ضيئة ت�ستفتى النبى ﷺ  ،فطفق الف�ضل
ينظر �إليها و�أعجبه ح�سنها فالتفت النبى ﷺ والف�ضل ينظر �إليها ف�أخلف بيده ف�أخذ بذقن
الف�ضل فعدل وجهه عن النظر اليها ) .
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فلو كان الوجه عورة يلزم �سرته ملا �أقرها النبى ﷺ على ك�شفه بح�ضرة النا�س
ولأمرها �أن تغطى وجهها  . .ولو كان وجهها مغطى ملا عرف الف�ضل ابن عبا�س �أح�سناء
هى �أو �شوهاء .
وروى الرتمذى هذه الق�صة من حديث الإمام على كرم الله وجهه جاء فيها  ( :ولــوى
النبـى ﷺ عنق الف�ضل  .ف ـقـال الـعــبا�س  :يـا ر�سول الله مل لويت عنق بن عمك ..؟؟!!..
قــال  :ر�أيت �شاب و�شابه فلم ءامن ال�شيطان عليهما ) ؛ رواه الرتمذى حديث رقم ()885
باب احلج  ...وقال  :حديث ح�سن �صحيح .
وقد ا�ستنبط بن القطان من هذا احلديث جواز النظر عند �أمن الفتنة حيث مل ي�أمرها
النبى بتغطية وجهها  .فلو مل يفهم العبا�س �أن النظر جائز ما �س�أ ل �س�ؤاله و لو مل يكن ما
فهمه جائز ًا ما �أقره عليه النبى ﷺ ولأنكر عليه ال�س�ؤال �أ�ص ًال .
وال حجة فى احلديث �أن املر�أة كانت حمرمة فى احلج لأن الواقعة كانت بعد النحر
�أى بعد التحلل من الإحرام .
 -9ما رواه �سيدنا عمار بن يا�سر �:أن رج ًال مرت به امر�أة ف�أحدق ب�صره �إليها  ،فمر
بجدار فمر�س ( جرح ) وجهه  ،ف�أتى ر�سول الله ﷺ ووجهه ي�سيل دم ًا  ،فقال  :يا ر�سول
الله �إنى فعلت كذا وكذا  ،فقال ر�سول الله ﷺ � ( :إذا �أراد الله بعبد خري ًا عجل له عقوبة
ذنبه فى الدنيا  ،و�إن �أراد به غري ذلك �أمهل عليه بذنوبه حتى يوافى بها يوم القيامة ك�أنه
عري ) ؛ �أى ك�أنه ( حمار وح�شى ) احلديث �أورده الهيثمى فى جممع الزوائد ()192-10
ورواه الطربانى و�إ�سناده جيد .
فدل هذا احلديث على �أن الن�ساء كن �سافرات الوجوه وكان منهن من تلفت بح�سنها
�أنظار الرجال �إىل حد اال�صطدام باجلدار وحتى ي�سيل وجهه دم ًا .
 -10ما �أورده ال�سيوطى فى الدر املنثور فى تف�سري الآيه ( )31من �سوره النور � :أن
على ابنة �أخى لأمى عبد الله بن الطفيل وهى متزينة فدخلت
ال�سيدة عائ�شة قالت  :دخلت َّ
عند النبى ﷺ ف�أعر�ض فقلت �إنها ابنة �أخى وجارية فقال � ( :إذا عركت املر�أة بلغت احللم
مل يحل لها �أن تظهر �إال وجهها و�إال ما دون هذا وقب�ض على ذراع نف�سه فرتك بني قب�ضته
وبني الكف مثل قب�ضة �أخرى )  .رواه الطربى فى تف�سريه ج � 18ص . 93
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 -11ما روته ال�سيده عائ�شة � :أن ر�سول الله ﷺ قال  ( :ال تلثم املر�أه وال تتربقع وال
تلب�س ثوب ًا بور�س وال زعفران )  ...احلديث رواه البخارى فى �صحيحه باب ما يلب�س
املحرم من الثياب .
 -12ما روى عن عبد الله بن عمر � :أن النبى ﷺ قال  ( :ال تنتقب املحرمة وال تلب�س
القفازين ) رواه البخارى  ،و�أحمد  ،و�أبو داود  ،والن�سائى  ،ومالك فى املوط�أ .
وا�ستدل كثري من الفقهاء بهذا احلديث �أن الوجه والكفني لي�سا بعورة  ،و�إال ملا �أوجب
ك�شفهما فى الإحرام  .وقد يقول بع�ض النا�س �أن الأمر بك�شف الوجه فى احلج �أو فى ال�صالة
يفيد �أن الوجه يجب �سرته فيما وراء ذلك  ،و�أن على املر�أه ارتداء النقاب والقفازين .
ونقول �أن هذا ا�ستدالل مرفو�ض لأن حمظورات الإحرام �أ�شياء كانت مباحة فى
الأ�صل مثل لب�س املخيط  ،والطيب  ،وال�صيد  ،ونحوها ولي�س منها �شيئ ًا كان واجب ًا ثم
�صار بالإحرام حمظور ًا .
بل �إن هذا اال�ستدالل يعنى �أن الله �سبحانه �إذا �أمر احلجاج بتعرية ر�ؤو�سهم فى
الإحرام كان ذلك يفيد �أن الرءو�س تغطى وجوب ًا فى غري الإحرام ..؟؟!! ..من قال ذلك من
�شاء غطى ر�أ�سه ومن �شاء ك�شفه .
 -13ما جاء فى البخارى وم�سلم عن ال�سيدة عائ�شة قالت  ( :كن ن�ساء م�ؤمنات ي�شهدن
مع النبى �صلى الله عليه و�سلم �صالة الفجر متلحفات مبروطهن ( �أى م�ستورات الأج�ساد
مبا ي�شبه املالءة ) ثم ينقلنب �إىل بيوتهن حني يق�ضني ال�صالة ال يعرفن من الغل�س ) ...
واحلديث يدل مبفهومه �أن ه�ؤالء الن�ساء كدن �أن يعرفن لوال الغل�س �أى الظلمة التى بعد
الفجر وال يعرفن �إال �إذا كن �سافرات الوجوه .
 -14ما رواه البخارى وم�سلم فى �صحيحيهما عن �سهل بن �سعد � :أن امر�أة جاءت �إىل
ر�سول الله ﷺ فقالت  :يا ر�سول الله جئت لأهب لك نف�سى فنظر �إليها ر�سول الله ﷺ
ف�صعد فيها النظر و�صوبه ثم ط�أط�أ ر�أ�سه  ،فلما ر�أت �أنه مل يق�ض فيها �شيئ ًا جل�ست  .فقام
رجل من ال�صحابه فقال  :يا ر�سول الله �إن مل يكن لك بها حاجه فزوجنيها فقال  ( :اذهب
فقد �أنكحتها مبا معك من القر�آن ) .
ولو مل تكن �سافرة الوجه فما معنى نظرة ﷺ �إليها و�إطالته النظر ت�صعيد ًا وت�صويب ًا .
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ومل يرد �أنها فعلت ذلك للخطبه ثم غطت وجهها بعد ذلك بل ورد �أنها جل�ست كما جاءت
فر�آها ال�صحابى وطلب الزواج منها .
 -15ما رواه الإمام م�سلم فى �صحيحه (ج� 3ص )19عن جابر بن عبد الله قال � :شهدت
مع ر�سول الله ﷺ يوم عيد فبد�أنا بال�صالة قبل اخلطبة �إىل �أن قال  :ثم م�ضى حتى �أتى
الن�ساء فوعظهن ؛ وذكرهن فقال  « :ت�صدقن ف�إن �أكرثكن حطب جهنم »  ...فقامت امر�أه من
�سطة الن�ساء ( �أى من خيارهن ) �سفعاء اخلدين ( �أى حمرة م�شوبة بال�سواد )  ...فقالت
مل يا ر�سول الله ..؟؟!! ..قال  ( :لأنكن تكرثن ال�شكاة  ،وتكفرن الع�شري )  ...فجعلن
يت�صدقن من حليهم يلقني فى ثوب بالل من �أقراطهن وخوامتهن .
وال�س�ؤال هنا من �أين جلابر �أن يعرف �أنها �سفعاء اخلدين �إذا كان وجهها مغطى
بالنقاب ..؟؟!! ..ومل �أقرها ﷺ على �سفور وجهها �إن كان النقاب واجب ًا ..؟؟!!..
 -16ما رواه البخارى وم�سلم فى �صحيحهما � :أن �سبيعه بنت احلارث كانت حتت
�سعد بن خوله  ،وهو ممن �شهد بدر ًا  ،وقد توفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل فلم
تن�شب ( �أى مل تلبث ) �أن و�ضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت ( �أى خرجت من نفا�سها )
جتملت للخطاب  ،فدخل عليها �أبو ال�سنابل بن بعك وقال لها  :ماىل �أراك متجملة ..؟؟!!..
لعلك تريدين النكاح ..؟؟!!� ..إنك والله ما �أنت بناكحة حتى متر عليك �أربعة �أ�شهر وع�شر
قالت �سبيعة  :فلما قال ىل ذلك جمعت ثيابى حني �أم�سيت ف�أتيت ر�سول الله ﷺ و�س�ألته
عن ذلك ف�أفتانى �أنى قد حللت حيث و�ضعت حملى و�أمرنى بالتزويج �إن بدا ىل .
فدل هذا احلديث على �أن �سبيعة ظهرت متجملة �أمام �أبى ال�سنابل وهو لي�س مبحرم لها
بل هو ممن تقدم خلطبتها بعد  ...ولوال �أنها �سافرة الوجه ما عرف �إن كانت متجملة �أم ال .
� -17إ�ستغراب ال�صحابه لب�س النقاب  :وذلك فيما رواه �أبو داود فى ال�سنن فى باب اجلهاد
حديث رقم ( )2488عن قي�س بن �شما�س قال  :جاءت امر�أة �إىل النبى ﷺ يقال لها �أم خــالد
وهــى منتقــبة ت�س ـ�أل عــن ابنها وهــو مقــتول  ،فق ــال لها بع�ض �أ�صحاب النبى ﷺ �أجئت
ت�س�ألــني عن ابنك وانت منتــقبة ..؟؟!! ..فقــالت � :إن �أرز�أ �إبنــى فــلن �أرز�أ حيائى ..؟؟!!..
واحلديث فيه داللة �أنه لو كان النقاب �أمر ًا معتاد ًا للن�ساء فى ذلك الوقت ما كان هناك
وجه لقول الراوى � :أنها جائت وهى منتقبة  ،وما كان هناك معنى ال�ستغراب ال�صحابه
وقولهم لها �أجئت ت�س�ألني عن ابنك و�أنت منتقبة ..؟؟!!..
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و�أي�ض ًا رد املر�أة يدل على �أن حيائها هو الذى دفعها �إىل االنتقاب  ،ولي�س �أمر الله
ور�سوله ولو كان النقاب واجب ًا �شرعي ًا لأجابت بغري هذا اجلواب  ،بل ما �صدر ال�س�ؤال
�أ�ص ًال فامل�سلم اليُ�س�أل ملاذا �أقام ال�صالة �أو �آتى الزكاه  .وفى القواعد املقررة :ما جاء على
الأ�صل اليُ�س�أل عن علته .
 -18ما رواه البخارى عن بن عبا�س � :أنه �شهد العيد مع ر�سول الله ﷺ و�أنه عليه
ال�سالم خطب بعد �أن �صلى ثم �أتى الن�ساء ومعه بالل فوعظهن وذكرهن و�أمرهن �أن
يت�صدقن  . . .قال بن عبا�س ( فر�أيتهن يهوين ب�أيدهن يقذفنه فى ثوب بالل ) .
وداللة هذا احلديث �أن ابن عبا�س بح�ضرة ر�سول الله ﷺ يرى �أيديهن ف�صح بذلك �أن
اليد من املر�أة والوجه لي�ستا بعورة .
 -19ما رواه بكر بن عبد الله املزنى عن املغرية بن �شعبة � :أنه خطب امر�أه فقال له
ر�سول الله ﷺ � ( :أنظرت �إليها ..؟؟!! ..قــال  :ال  . .قال � :أنظر ف�إنه �أحرى �أن ي�ؤدم
بينكما ) رواه الرتمذى والدارقطنى وابن ماجه .
وفى الأمر بالنظر �إليها دليل على �سفور وجهها  ،وكونها غري منتقبة .
 -20عن �أبى هريرة قال  :كنت عند النبى ﷺ ف�أتى رجل فاخربه �أنه خطب امر�أة من
الإن�صار  ،فقال له ر�سول الله ﷺ � ( :أنظرت �إليها ..؟؟!! ..قال  :ال قال  :فاذهب فانظر
�إليها ف�إن فى �أعني الأن�صار �شيئ ًا ) رواه م�سلم حديث رقم (  )1424و الدارقطنى .
واحلديث فيه داللة على كون املر�أة غري منتقبة .
 -21ما ورد �أن كرائم ال�صحابيات يك�شفن وجوههن  ،بدليل ما �أورده م�سلم فى
�صحيحه حديث رقم ( : )1000عن زينب امر�أة عبد الله قالت  :كنت فى امل�سجد فر�أيت
النبى ﷺ فقال  :ت�صدقن ولو من حليكن  -وكانت زينب تنفق على زوجها عبد الله
و�أيتام فى حجرها  -فقالت لعبد الله � :سل ر�سول الله ﷺ �أيجزى عنى �أن �أنفق عليك
وعلى �أيتام فى حجرى من ال�صدقة ..؟؟!! ..فقال � :سلى �أنت ر�سول الله ﷺ فانطلقت �إىل
النبى ﷺ فوجدت امــر�أة م ــن الأن�صار على الباب حاجتها مثل حاجتى  . . .فمر علينا
بالل فقــلنا �ســل النبى ﷺ �أيجــزى ع ــنى �أن �أنفــق على زوجــى و�أيتام ىل فى حجرى
وقلنا  :ال تخبــر بنا فدخــل ف�س ـ�أله فقال  :من هما قال  :زينب قال  :الزيانب قال  :امر�أة
عبد الله  ،قال  :نعم لها �أجران �أجر القرابة و�أجر ال�صدقة .
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وداللة احلديث فى �أنه لوال �أن عامة الن�ساء كن �سافرات الوجوه ويتعرف عليهن الرجال
تبع ًا لــذلك ملــا �س ـ�أل ر�ســول الله ﷺ من هما وملا تعرف عليها بالل وقال امر�أة عبد الله .
 -22ما رواه البخارى فى �صحيحه عن عون بن ابى جحيفه عن �أبيه قال � ( :آخى
النبى ﷺ بني �سلمان و�أبى الدرداء  ،فزار �سلمان �أبا الدرداء فر�أى �أم الدرداء متبذله ،
فقال لها  :ما �ش�أنك ..؟؟!! ..قالت �أخوك �أبو الدرداء لي�س له حاجة فى الدنيا ) .
فكانت معرفه �سلمان �أنها متبذلة دليل على ر�ؤيته لوجهها .
ثالث ًا :الأدلة من تف�سري علماء ال�صحابة :

 -23ما �أخرجه ابن �أبى �شيبة  ،وعبد بن حميد  ،وابن �أبى حامت عن ال�صحابى اجلليل
عبد الله بن عبا�س فى قوله تعاىل ( �إال ما ظهر منها )  ...قال  :وجهها وكفاها واخلامت .
 -24ما �أورده ال�سيوطى فى الدر املنثور و�أخرجه بن جرير عن �سيدنا �سعيد بن جبري
فى قوله تعاىل ( �إال ما ظهر منها ) قال الوجه والكف .
 -25ما �أخرجه ابن جرير عن �سيدنا عطــاء بــن ي�ســار فى قوله تعاىل � ( :إال ما ظهر
منها ) قال :الكفان والوجه .
 -26ما �أخرجه ابن �أبى �شيبه عن �سيدنا عكرمة فى قوله ( �إال ما ظهر منها ) قال :
الوجه وثغرة النحر .
 -27مــا �أخرجه عب ــد الــرازق  ،وابــن جــرير عن �سيدنا قتاده �أنه ق ــال  :بلغنى �أن
النبى ﷺ قال  ( :ال يحل لإمر�أة ت�ؤمن بالله واليوم الآخر �إال ها هنا ويقب�ض ن�صف
الذراع ) � ...أورده ال�سيوطى فى الدر املنثور .
 -28ما �أخرجه عبد الرازق وابن جرير عن �سيدنا امل�سور ابن خمرمة فى قوله تعاىل
( �أال ما ظهرمنها ) قال القلبني ( ال�سوار )  ،واخلامت  ،والكحل  .فاخلامت زينة الكف ،
والكحل زينة الوجه .
 -29ما اخرجه ابن املنذر عن �سيدنا �أن�س ابن مالك فى قوله تعاىل ( وال يبدين زينتهن
�إال ما ظهر منها ) قال  :الكحل واخلامت .
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رابع ًا  :الأدلة من ر�أى �أئمة التف�سري :

 -30تف�سريالبي�ضاوى امل�سمى ( �أنوار التنزيل و�أ�سرارالت�أويل ) فقال  :عندما تعر�ض
للآيه ( )31من �سورة النور « �إال ما ظهر منها »
( عند مزاولة الأ�شياء كالثياب واخلامت ف�إن فى �سرتها حرج ًا  ،وقيل املراد بالزينة
موا�ضعها على حذف امل�ضاف �أو ما يعم املحا�سن اخللقية والتزيينية وامل�ستثنى هو
الوجه والكفان لأنها لي�ست بعورة ) .
 -31تف�سري الطربى امل�سمى ( جامع البيان عن تف�سري القر�آن )  :بعد �أن ذكر �أكرث من
ر�أى فى تف�سري ( �إال ما ظهر منها ) قال  ( :و�أوىل الأقوال فى ذلك بال�صواب قول من قال :
الوجه والكفني ) .
 -32تف�سريالقرطبى امل�سمى ( اجلامع لأحكام القر�آن )  :فيقول الإمام القرطبى ( ملا
كان الغالب من الوجه والكفني ظهورهما عادة وعبادة  .وذلك فى ال�صالة واحلج  ،في�صلح
�أن يكون اال�ستثناء راجع اليهما ) .
 -33تف�سري البغوى امل�سمى ( معامل التنزيل )  :فقال ما ن�صه ( و�إمنا رخ�ص فى هذا
القدر  -الوجه والكفان � -أن تبديه لأنهما لي�سا بعورة  ،وت�ؤمر بك�شفه فى ال�صالة .
و�سائر بدنها عورة يلزمها �سرته ) .
 -34تف�سري �أبو احل�سن اخلازن امل�سمى ( لباب الت�أويل فى معانى التنزيل ) :فقال فيه
ما ن�صه ( و�إمنا رخ�ص فى هذا القدر للمر�أه �أن تبديه من بدنها لأنه لي�س بعورة وت�ؤمر
بك�شفه فى ال�صالة ) .
 -35تف�سري ابن كثري امل�سمى ( تف�سري القر�آن العظيم )  :فقال بعد ماعر�ض لأقوال
بع�ض ال�صحابه امل�ؤيدة �أن امل�ستثنى فى الآيه هما الوجه والكفان قال  ( :وامل�شهورعند
اجلمهور �أن ابن عبا�س ومن تابعه �أرادوا تف�سري ما ظهر منها بالوجه والكفني ) .
 -36تف�سري اجلاللني  :وجاء فيه ما ن�صه ( واليبدين زينتهن ) اخلفية وهى ما عدا
الوجه والكفني ( �إال ما ظهر منها ) هو الوجه والكفان .
 -37تف�سريالواحدى امل�سمى ( الوجيز )  :قال ما ن�صه ( �إال ما ظهر منها ) وهى الثياب
والكحل واخلامت واخل�ضاب وال�سوار  .فال يجوز للمر�أه �أن تظهر �إال وجهها وكفيها .
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 -38تف�سري �أبو بكر الرازى ( اجل�صا�ص ) امل�سمى ( �أحكام القر�آن )  :يقول ما ن�صه ( ويدل
على �أن الوجه والكفني لي�س بعورة �أي�ض ًا �أنها ت�صلى مك�شوفة الوجه واليدين ) .
خام�س ًا  :الأدلة من ر�أى ائمة املذاهب والفقهاء :

 -39مذهب احلنفية  :فجاء فى كتاب االختيار وهو مرجع للمذهب احلنفى ما ن�صه
( وال ينظر �إىل احلرة الأجنبية �إال �إىل الوجه والكفني �إن مل يخف ال�شهوة وعن �أبى
حنيفة �أنه زاد القدم لأن فى ذلك �ضرورة للأخذ والإعطاء  ،ومعرفة وجهها عند املعاملة مع
الأجانب لإقامة معا�شها ومعادها ) .
وجاء فى بدائع ال�صنائع للك�سائى ( ج� 4ص ( : ) 266ال يحل النظر للأجنبى من
الأجنبية احلرة �إال مواقع الزينة الظاهرة وهى الوجه والكفان رخ�ص بقوله تعاىل» وال
يبدين زينتهن �إال ما ظهر منها  « ،واملراد من الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة
الوجه  ،واخلامت زينة الكف ) .
 -40مذهب املالكية  :فجاء فى ال�شرح ال�صغري ل�سيدى �أحمد الدردير امل�سمى �أقرب
امل�سالك ملذهب مالك ما ن�صه ( وعورة احلرة مع الرجل الأجنبى منها �أى لي�س مبحرم لها
جميع البدن غري الوجه والكفني و�أما هما فلي�سا بعورة ) .
 -41مذهب ال�شافعية  :قال الإمام ال�شافعى فى كتابه « االم » ج�1ص ( ... 89وكل
املر�أه عورة �إال كفيها ووجهها )
قال ال�شرازى �صاحب « املهذب » وهو من ال�شافعية ما ن�صه  ( :و�أما احلرة فجميع
بدنها عورة �إال الوجه والكفني ) .
 -42مذهب احلنابلة  :فقال ابن قدامه فى املغنى ج�1ص ( . . . 522ال يختلف املذهب
فى �أنه يجوز للمر�أة ك�شف وجهها فى ال�صالة و�أنه لي�س لها ك�شف ما عدا وجهها وكفيها .
ثم يقول  :وقال �أبو حنيفة القدمان لي�سا بعورة فهما كالوجه وقال مالك والأوزاعى
وال�شافعى جميع املر�أة عورة �إال وجهها وكفيها ) .
 -43ما ثبت عن ائمة الفكر ال�سلفى ( الذى يتبنى فكرة النقاب ) �أمثلة ابن كثري  ،وابن
تيمية  ،والألبانى  ،وابن العثيمني .
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ف�أما ابن كثري فيقول فى تف�سريه ما ن�صه (عن �سعيد ابن جبري عن ابن عبا�س « وال
يبدين زينتهن �إال ما ظهر منها « قال وجهها وكفيها واخلامت وروى عن ابن عمر وعطاء
وعكرمه و�سعيد ابن جبري و�أبى ال�شعثاء  ،وال�ضحاك  ،وابراهيم النخعى وغريه نحو
ذلك )  . . .اما ابن تيميه فقال فى املحرر فى الفقه ج�1ص  ( : 42وكل احلره عورة �سوى
وجهها وفى كفيها روايتان ) .
�أما االلبانى  :فقد �أقر �صحة حديث ال�سيدة �أ�سماء الذى قال لها فيه ر�سول الله ﷺ
« يا ا�سماء �إن املر�أة �إذا بلغت املحي�ض مل ي�صلح �أن يرى منها �إال هذا وهذا و�أ�شار �إىل
الوجه والكفني ( واورده االلبانى فى �صحيحه فى باب �صحيح �سنن ابو داود )  ..وقال
عنه حديث �صحيح .
�أما ابن العثيمني فقد قال فى كتاب ( فتاوى ن�سائية ع�صرية �ص ) 18وكان يجيب على
�س�ؤال عن حكم لب�س النقاب والربقع  . . .فقال ما ن�صه  ( :فى وقتنا هذا ال نفت بجوازه
بل نرى منعه )  .وذلك لأنه ذريعة �إىل التو�سع فى ماال يجوز  .ولهذا مل نفتى امر�أة من
الن�ساء ال قريبة وال بعيدة بجواز النقاب �أو الربقع فى �أوقاتنا هذه  ،بل نرى �أنه مينع
منع ًا بات ًا و�أن على املر�أة �أن تتقى ربها فى هذا الأمر و�أال تنتقب لأن ذلك يفتح باب �شر ال
ميكن اغالقه فيما بعد ) .
ما ثبت �أنه ال تكليف وال حترمي �إال بن�ص �صحيح �صريح .
 -44ف�إن الأ�صل براءة الذمم من التكاليف  .وال تكليف �إال بن�ص ملزم لذا كان مو�ضوع
الإيجاب والتحرمي فى الدين مما يجب �أن ي�شدد فيه  ،وال يت�ساهل فى �ش�أنه حتى ال نلزم
النا�س مبا مل يلزمهم به الله � .أو نحرم عليهم ما �أحل الله لهم �أو نحل لهم ما حرم الله
عليهم � .أو ن�شرع فى الدين ما مل ي�أذن به الله تعاىل ولهذا كان �أئمة ال�سلف ( احلقيقيني )
يتورعون من �إطالق كلمة حرام �إال فيما علم حترميه جزم ًا .
فالأ�صل فى الأ�شياء الإباحة ما مل يوجد ن�ص �صحيح الثبوت .
�صريح الداللة على التحرمي يبقى الأمرعلى �أ�صل الإباحة وال يطالب املبيح بدليل لأن
ما جاء على الأ�صل ال ي�س�أل عن علته � .إمنا املطالب بالدليل هو املحرم وفى مو�ضوع
ك�شف الوجه والكفني ال نرى ن�ص ًا �صحيح ًا �صريح ًا يدل على حترمي ذلك ولو �أراد الله �أن
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يحرمه حلرمه بن�ص ِّ
بي يقطع كل ريب فقد قال �سبحانه ﴿ َو َقد َف َّ�ص َل َل ُكم َّما َح َّر َم َع َلي ُكم
�إِ َّل َما �ٱ ُ
�ضط ِر ُ
(االنعام ) 119
رت �إِ َل ِيه ﴾ .
ومل نــجد هــذا فــى مــا ف�صــله لنــا ج ــل �ش�أنه فلي�س لنا �أن ن�شدد فيما ي�سر الله فيه
حتى ال يقال لنا ما قيل لقوم حرموا احلالل من املطعومات ﴿ ُقل َء�آل َّل ُه �أَ ِذنَ َل ُكم �أَم َع َلى �ٱل َّل ِه
َت َ ُ
( يون�س) 59
فتونَ ﴾ .
�ضرورة التعامل توجب معرفة ال�شخ�صية :

 -45فتعامل املر�أة مع النا�س فى �أمور معا�شها يوجب �أن تكون �شخ�صيتها معروفة
للمتعاملني معها بائعة �أو م�شرتية �أو موكلة �أو وكيلة �أو �شاهدة �أو م�شهود عليها  . .ومن
ثم جند �أن الفقهاء جممعون على �أن تك�شف عن وجهها �إذا مثلت �أمام الق�ضاء حتى يتعرف
القا�ضى وال�شهود واخل�صوم على �شخ�صيتها  ،وال ميكن التعرف على �شخ�صيتها واحلكم
ب�أنها فالنة بنت فالن ما مل يكن وجهها معروف ًا للنا�س من قبل  ،و�إال ف�إن ك�شف وجهها فى
جمل�س الق�ضاء ال يفيد �شيئ ًا .
اهلل تعاىل قد نفى عن دينه احلرج والع�سر وال�شدة :

� -46إن الزام املر�أه امل�سلمة  -وخ�صو�ص ًا فى ع�صرنا  -بتغطية وجهها ويديها فيه من
احلرج والع�سر ال�شديد ما فيه  . .والله تعاىل قد نفى عن دينه احلرج والع�سر وال�شدة
و�أقامه على ال�سماحة والي�سر والتخفيف والرحمة .
ّين ِمن َح َرج ﴾
قال تعاىل َ ﴿ :و َما َج َع َل َع َلي ُكم ِف �ٱ ِلد ِ

( احلج) 78

﴿ ي ُِري ُد �ٱل َّل ُه ِب ُك ُم �ٱليُ�س َر َو َل ي ُِري ُد ِب ُك ُم �ٱلعُ�س َر ﴾
ن�س ُن َ�ض ِعيفا ﴾
﴿ ي ُِري ُد �ٱل َّل ُه �أَن ي َُخ ِ ّف َف عَن ُكم َو ُخ ِل َق �ٱلإِ َ

( البقره ) 185

( الن�ساء) 28

وقال ﷺ  ( :بعثت بحنيفية �سمحة ) رواه الإمام �أحمد فى امل�سند .
فهى حنيفية فى العقيدة �سمحة فى الأحكام  .فقد قرر فقهاءنا فى قواعدهم �أن امل�شقة
جتلب التي�سري وقد �أمرنا النبى ﷺ �أن ني�سر وال نع�سر  ،ونب�شر وال ننفر  ،وقد بعثنا
مي�سرين ومل نبعث مع�سرين .
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النقاب ي�سبب �ضرراً بالغ ًا ب�صحة املر�أه :

 -47ما اثبته الطب احلديث �أن ارتداء النقاب ي�سبب �ضرر ًا بالغ ًا ب�صحة املر�أة فقد
�أثبت �أن املر�أه املنتقبة ت�ستن�شق كمية كبرية من ثانى اك�سيد الكربون مما ي�سبب كثري
من الأمرا�ض ال�صدرية مثل الربو والإلتهاب الرئوى  . .هذا بالإ�ضافة �إىل ت�أثيـ ــر بخار
املاء ( الناجت من عملية التنف�س ) على عينيها في�ؤدى �إىل �ضعف الب�صر  .وهذا م�شهود
ومعاين لدينا ملن يرتدين النقاب لفرتات طويلة .
وحــا�شى �أن ي ـ�أمر ر�سول الله ﷺ ب�أمر ي�سبب �ضرر ًا بالغ ًا باملر�أة التى �أو�صانا بها
فقال  « :رفقاً بالقوارير » .
ً
�ساد�سا� :أدلة القائلني بوجوب النقاب والتى مل نرد عليها فى �أدلة املنع :

احلق �أننا مل جند للقائلني بوجوب ارتداء النقاب ووجوب تغطية الوجه واليدين
دلي ًال �شرعي ًا �صحيح الثبوت �صريح الداللة �سامل ًا من املعار�ضة بحيث ين�شرح له ال�صدر
ويطمئن له القلب .
وكل ما معهم مت�شابهات من الن�صو�ص تردها املحكمات وتردها الأدله الوا�ضحات
ونذكر هنا �أقوى ما ا�ستدلوا به ونرد عليهم :
ً
أوال  :ما رواه الإمام �أحمد  ،و�أبو داود  ،وابن ماجه  ،والبيهقى عن ال�سيدة عائ�شة
قالت  ( :كان الركبان ميرون بنا ونحن حمرمات مع ر�سول الله ﷺ ف�إذا حاذوا بنا �سدلت
�إحدانا جلبابها على ر�أ�سها ف�إذا جاوزونا ك�شفناه ) .
والرد على ذلك �أن احلديث الحجة فيه للوجوه التالية :
� -1أن احلديث �ضعيف لأن فى �إ�سناده يزيد ابن ابى زياد وفيه مقال  .وال يحتج فى
الأحكام ب�ضعيف .
� -2أن هذا الفعل من ال�سيدة عائ�شة ال يدل على الوجوب ف�إن فعل النبى ﷺ نف�سه ال
يدل على الوجوب بل يدل على اجلواز فقط  ،فما بالنا بفعل غريه .
 -3ما عرف فى الأ�صول �أن وقائع الأحوال �إذا تطرق �إليها االحتمال ك�ساها ثوب
الإجمال ف�سقط بها اال�ستدالل .
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واالحتمال يتطرق هنا ب�أن يكون ذلك حكم ًا خا�ص ًا ب�أمهات امل�ؤمنني من جملة �أحكام
خا�صة بهن  ،كحرمة نكاحهن بعد ر�سول الله ﷺ وت�ضعيف �أجرهن وما �إىل ذلك  .وهذا
هو الر�أى الذى نرجحه .
 -4كيف يت�صور �أن يكون الوجه والكفني عورة يجب �سرتهما مع االتفاق على ك�شفهما
فى ال�صالة ووجوب ك�شفهما فى الإحرام .
ثاني ًا  -:ا�ستدالل بع�ضهم بقوله تعاىل فى ن�ساء النبى ﷺ ( و�إذا �س�ألتموهن متاع ًا
ف�س�ألوهن من وراء حجاب ) .
وفى الرد على ذلك ينبغى �أن نعرف معنى احلجاب �أو ًال  :فاحلجاب هو ال�ساتر الذى
ي�سرت املر�أة كلية حتى ال يراها الرجال  . .وقد يكون �ستار ًا �أو جدار ًا �أو باب ًا مغلق ًا  ،ولي�س
زياً معين ًا كما يعتقد البع�ض وينت�شر بني عامة النا�س .
وهو خا�ص بن�ساء النبى ﷺ باتفاق �أهل العلم  . .والدليل على ذلك ما رواه البخارى
من قول �سيدنا عمر :
يا ر�سول الله يدخل عليك الرب والفاجر فلو �أمرت �أمهات امل�ؤمنني باحلجاب ف�أنزل الله
تعاىل �آية احلجاب  .ومن هنا فال وجه للإ�ستدالل بالآية لأنها خا�صة بن�ساء النبى ﷺ
كما هو وا�ضح .
وقول بع�ضهم العربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب ال يرد هنا �إذ اللفظ فى الآية لي�س
عام ًا  ...وقيا�س بع�ضهم �سائر الن�ساء على ن�ساء النبى مردود لأنه قيا�س مع الفارق ف�إن عليهن
من التغليظ ما لي�س على غريهن  ،كما قال تعاىل  ( :يا ن�ساء النبى ل�سنت ك�أحد من الن�ساء ) .
ثالث ًا  -:ومما ا�ستدلوا به �أي�ض ًا قول بع�ض املف�سرين فى قوله تعاىل فى �آية ( يا �أيها
النبى قل لأزواجك وبناتك ون�ساء امل�ؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ) .
فقالوا �إن �إدناء اجلالبيب عليهن يعنى �أنهن ي�سرتن بها جميع وجوههن بحيث ال يظهر
منهن �شىء �إال عني واحدة يب�صرن بها .
ولرند هذه ال�شبهة البد �أن نتعرف على معنى اجللباب ومعنى الإدناء فقد ذكر الإمام
النووى فى �شرح م�سلم حديث �أم عطيه :
�أن ر�سول الله ﷺ �أمر الن�ساء بلب�س اجللباب ل�شهود �صالة العيد  ,فقالت امر�أة :
�إحدانا لي�س لها جلباب فقال ﷺ  :لتلب�سها �صاحبتها من جلبابها .
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وهذا يدل على �أن اجللباب مل يكن لبا�س ًا �أ�سا�سي ًا ل�سرت العورة و�إال لوجب على كل
امر�أة �أن يكون عندها جلباب يخ�صها .
األمر الثانى فى معنى اإلدناء  :قال عكرمة ( الإدناء �أن تغطى املر�أه ثغرة نحرها
بجلبابها تدنيه عليها ) .
فالإدناء هو تقريب �شىء  ،من �شىء وهو تقريب اجللباب من الأر�ض لتتميز احلرة من
الأمة  ،وامل�سلمة من غري امل�سلمة  ،وال عالقة له بتغطية الوجه مطلق ًا .
وبنا ًء على ما �سبق ف�إن قوله تعاىل  ( :يدنني عليهن من جالبيبهن ) ال ي�ستلزم �سرت الوجه
لغة وال عرف ًا  ،ومل يرد ب�إ�ستلزامه ذلك دليل من كتاب وال �سنة وال �إجماع .
رابع ًَا -هناك دليل يلج�أ �إليه دعاة النقاب �إذا مل يجدوا الأدلة املحكمة من الن�صو�ص
ذالكم هو �سد الذريعة فهذا هو ال�سالح الذى يُ�شهَر �إذا َق َلت الأ�سلحة الأخرى .
ُق�صد به منع �شىء مباح خ�شية �أن يو�صل �إىل احلرام وهو �أمر
ولكن �سد الذريعة ي َ
اختلف فيه الفقهاء ما بني مانع وجموز ومو�سع وم�ضيق  ،لكن املقرر لدى املحققني من
علماء الفقه والأ�صول �أن املبالغة فى �سد الذرائع كاملبالغة فى فتحها  ،فكما �أن املبالغة فى
فتح الذرائع قد ت�أتى مبفا�سد كثرية ت�ضر النا�س فى دينهم ودنياهم ف�إن املبالغة فى �سدها
قد ت�ضيع على النا�س م�صالح كثرية �أي�ض ًا فى معا�شهم ومعادهم .
و�إذا فتح ال�شارع �شيئ ًا بن�صو�صه وقواعده فال ينبغى لنا �أن ن�سده ب�آرائنا وتخوفاتنا
فنحل بذلك ما حرم الله � .أو ن�شرع ما مل ي�أذن به الله .
وقد ت�شدد امل�سلمون فى الع�صور املا�ضية حتت عنوان �سد الذريعة �إىل الفتنة  ،فمنعوا
املر�أة من الذهاب �إىل امل�سجد  ،وحرموها بذلك خري ًا كثري ًا  ,ومل ي�ستطع �أبواها وال زوجها
�أن يعو�ضوها ما مينحها امل�سجد من علم وموعظة فكانت النتيجة �أن كثري ًا من الن�ساء
امل�سلمات يع�شن ومينت ومل يركعن لله ركعة واحدة  .مع �أن احلديث ال�صحيح يقول  « :ال
متنعوا �إماء الله م�ساجد الله » رواه م�سلم .
ومنعت بعد ذلك من املدار�س واجلامعات  ،وكانت �أي�ض ًا حجة املانعني �سد الذريعة .
�أيها الإخوة فى الله يكفينا الأحكام والأداب التى قررها الإ�سالم لت�سد الذرائع �إىل الف�ساد
والفنت  .من منع التربج  ،وفر�ض اللبا�س ال�شرعى  ،وحترمي اخللوه  ،ووجوب غ�ض الب�صر
من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات  ،وفى هذا ما يغنينا عن التفكري فى موا�ضع �أخرى من عند �أنف�سنا .
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ن�س�أل الله �أن يكون ما قدمناه من الأدلة فيه �شفاء لكل قلب �أ�صابه مر�ض الت�شدد فى
الدين مع �أن الكل يعلم قوله ﷺ ( ولن ي�شاد الدين �أحد �إال غلبه ) .
وما دفعنا لإجراء هذا البحث �إال امتثا ًال لقوله ﷺ  « :ال مينعن �أحد ًا منكم هيبة النا�س
�أن يقول بحق �إذا علمه » رواه الرتمذى .
�أحاديث ال ت�صح عن املر�أة :
�أو ً
ال  :مما رواه البخاري ومنه احلديث رقم ( : )4840حدثنا حممد بن يو�سف ،

حدثنا �سفيان عن ه�شام عن �أبية عن عائ�شة  -ر�ضي الله تعاىل عنها � -أن النبي ﷺ
تزوجها وهي بنت �ست �سنني  ،و�أُدخلت عليه وهي بنت ت�سع  ،ومكثت عنده ت�سعًا .
واحلديث رقم ( )4917حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع  ،حدثنا �سعيد
عن قتادة � ،أن �أن�س بن مالك حدثهم �أن نبي الله ﷺ كان يطوف على ن�سائه يف الليلة
الواحدة وله يومئذ ت�سع ن�سوة .
واحلديث رقم ( )4918حدثنا فروة حدثنا علي بن م�سهر عن ه�شام عن �أبية عن عائ�شة
 ر�ضي الله تعاىل عنها  -كان ر�سول الله ﷺ �إذا ان�صرف من الع�صر دخل على ن�سائهفيدنو من �إحداهن فدخل على حف�صة فاحتب�س �أكرث ما كان يحتب�س .
ويف باب ما يجوز �أن يخلو الرجل باملر�أة عند النا�س حديث رقم ( )4936حدثنا حممد
بن ب�شار قال � :سمعت �أن�س بن مالك ر�ضي الله عنه قال  :جاءت امر�أة من الأن�صار �إىل
النبي ﷺ فخال بها فقال  :والله �إنكم لأحب النا�س �إ َّ
ىل .
ثان ًيا  :ويف �صحيح الن�سائي حديث � :أخربنا �أحمد بن حف�ص بن عبد الله قال :
حدثني �أبي قال  :حدثني �إبراهيم بن طهمان عن �سعيد بن �أبي عروبة  ،عن قتادة  ،عن
�أن�س بن مالك قال  :مل يكن �شيء �أحب �إىل ر�سول الله ﷺ بعد الن�ساء من اخليل .
ال�س َابقة وغريها الكثري والكثري تدل علي ولع النبي بالن�ساء وهي من
كل الأحاديث ّ
تراثنا  ،فلماذا نغ�ضب حني ي�سيء �أهل الكفر �أو امللل الأخرى �إىل ر�سول الله  ،ويتهمونه
ب�أنه كان مزواجً ا  ،وكان �شهوانيًا � ...إلخ ..؟؟!!..
وما معنى �أن يخلو النبي بامر�أة ثم يخرج فيقول والله �إنكم لأحب النا�س �إىل  ،وما
أحب �شيء لر�سول الله ﷺ  ،وهل كان البد
معنى �أن يقول �صحابي �إنَّ الن�ساء كانت � َّ
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يتزوج النــبي وهـو ُمرم بينما ينهى النا�س عن الزواج حال الإحرام ..؟؟!! ..وما
�أن َّ
ال�صحابة باملر�صــاد يــرت َّقبون حتركات ر�سول الله داخل غرف ن�سائه ،
معنى �أن يقف َّ
ح َّتى �إنهم يعلمون �أنه كان ي�ستطيل املُكث عند حف�صة  ،فـ ـ�أي �شغل لهم ..؟؟!!� ..إنَّ كل
هذه الأحاديث حتتــاج �إىل متحي�ص  ،ح َّتى ال ي�ستغل �أعداء الإ�سالم تلك املتناق�ضات
وال�صغائر  ،وي�ستخدموها �ضد �شباب الإ�سالم لريدوهم عن دينهم .
َّ
واحلديث رقم ( : )4944حدثني حممود  ،حدثنا عبد الرزاق � ،أخربنا معمر عن ابن
طاو�س  ،عن �أبية  ،عن �أبي هريرة قال  :قال �سليمان بن داود عليهما ال�سالم  :لأطوفن
الليلة مبائة امر�أة تلد كل امر�أة غالم ًا يقاتل يف �سبيل الله فقال له امللك  :قل �إن �شاء الله
فلم يقل ون�سي  ،فطاف بهن ومل تلد منهن �إال امر�أة ن�صف �إن�سان  ..قال النبي ﷺ  :لو
قال �إن �شاء الله مل يحنث وكان �أرجى حلاجته .
واحلديث رقم ( )4805حدثنا �إ�سماعيل قال حدثني مالك عن ابن �شهاب  ،عن حمزة
و�سامل ابني عبد الله بن عمر ر�ضي الله تعاىل عنهما � :أن ر�سول الله ﷺ قال  :ال�ش�ؤم يف
املر�أة والدار والفر�س .
واحلديث رقم ( )4902حدثنا عثمان بن الهيثم  ،حدثنا عوف عن �أبي رجاء  ،عن
عمران  ،عن النبي ﷺ قال  :اطلعت يف اجلنة  ،فر�أيت �أكرث �أهلها الفقراء  ،واطلعت يف
النار  ،فر�أيت �أكرث �أهلها الن�ساء  ،تابعه �أيوب و�سلم بن زرير .
فاحلديثان ال�سابقان يرجمان النبي بالعن�صرية �ضد الن�ساء  ،ويد َّالن على �أنه كان
يح ّذر من �ش�ؤم بع�ضهن  ،وهو ما ناق�ضته كثري من الأحاديث الأخرى التي نهى فيها النبي
ﷺ عن ال�ش�ؤم وال َّت�شا�ؤم و�أو�صى بالن�ساء خري ًا .
�سند القائلني مبا يعنى عن�صرية الر�سول �ضد الن�ساء :

روى البخــاري ب�س ــنده مــا ن�سبـه لر�سول الله ﷺ من قــولــه  ( :لن يفــلح قوم و ّلوا
�أمرهم امر�أة)  ،واحلديث مذكور يف البخاري حتت رقم ( ، )4425ويف ال َّن�سائي برقم
( ، )305/2ويف م�سند �أحمد برقم (. )514743/5
وقال ال�شيخان البخاري وم�سلم  ( :يقطع ال�صالة املر�أة واحلمار والكلب الأ�سود)
البخاري حديث رقم ( ، )511وم�سلم حديث رقم (. )510
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وقال ال�شيخان البخاري وم�سلم  ( :ال�ش�ؤم يف ثالث  :الفر�س واملر�أة والدار ) البخاري
حديث رقم ( ، )3095,5753وم�سلم حديث رقم (. )2225
وقال ال�شيخان وغريهمــا � ( :أكرث �أهل النار الن�ساء) البخاري حديث رقم (- 6449
 )3241 - 5198وم�سلم برقم (. )2737
وقال م�سلم و�آخرون  ( :املر�أة تقبل يف �صورة �شيطان ) احلديث رقم (. )9/1403
وقيل � ( :إن الف�ساق �أهل النار فلما ُ�سئل النبي ومن ال ُف َّ�ساق قال ال ِّن�ساء  ) . . .م�سند
�أحمد (. )448/3
هذا �إىل غري ما يتناوله بع�ض غالة الدّعاة من تخريجاتهم ال�صفراء يف طاعة املر�أة ،
حتى �أ�شاعوا بف�ضيلة املر�أة التي ُتت َنع عن ر�ؤية �أبيها املري�ض  ،حــتى و�إن تــوفــي ذلك
الأب  ،وزعموا � ّأن الر�سول ﷺ ا�ستح�سن ذلك ال ّت�صرف .
وما رووه عنه من �أنه ﷺ نهى عن �سجود بني �آدم بع�ضهم لبع�ض  ،و�إن كان البد
بع�ضهم يف ّ
ال�شذوذ  ،فقال ب�أن املر�أة لن ُت ّ
كائ ًنا فيكون �سجود املر�أة لزوجها  ،وتطوّ ر ُ
وف
زوجها ح ّق ُه حتى و�إن كانت متت�ص منخريه  ،وكان ب�إحداهما �صديد وبالآخر دم  ،وهكذا
من مباذل التطرف والرنج�سية .
هذا �إىل غري منع الن�ساء عن ال�صالة يف امل�ساجد  ،ومن �أن �أ�صواتهن عورة  ،ومن
�أنهن ناق�صات عقل ودين  ،وغري ذلك من الأباطيل التي ورثوها ورددوها  ،وما زالوا
يرددونها بال �ضابط من عقل .
ال�سنن � ( :إن �أحب �صـالة املـر�أة يف �أ�شد مكان يف بيتها ظلمـة) ...
وقالوا ما روي يف ُّ
()1
حتى �إن بع�ضهم َّ
ف�ضـل �صـالتها يف بيتهـا على ال�صـالة يف امل�سجد النبوي .
وما رواه �أبو داوود باحلديث رقم  ، 2146وللأ�سف ب�إ�سناد �صحيح مما ذكره النووي
بكتابه ال�شهري ريا�ض ال�صالــحني من �أن النبي ﷺ �ص ّرح لل�صحابة ب�ضرب زوجاتهم  ،فرخ�ص
يف �ضربهــن  ،ف�أطاف ب�آل َر ُ�سول ال َّل ِه ﷺ ن�ساء كثريات ي�شكني �أزواجهن  ،فقال َر ُ�س ــول
ال َّل ِه ﷺ  ( :لق ــد �أطاف ب�آل حممد ن�ساء كثريات ي�شكني �أزواجهن لي�س �أولئك بخياركم ) فهل
املطلوب من امل�سلم �أن يُ�صدِّق � َّأن ر�سول الله َّ
ال�صحابة
رخ�ص للرجال ب�ضرب زوجاتهم و� َّأن َّ
قاموا بتنفيذ ال َّت�صريح ح َّتى � َّإن الن�ساء قمن مبظاهرة من كرثة َّ
ال�ضرب ..؟؟!!..
( )1راجع �ص  124احلق املر ملحمد الغزايل .
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ما يت�صادم مع الر�ؤية ال�سابقة من �أحاديث :

لقد ُن ِ�س َب لر�سول الله ﷺ �أحاديث عدَّة يف ال َّرحمة بالن�ساء  ،حيث ُن�سب �إليه قول
الأحاديث التالية :
• •�أكمل امل�ؤمنني �إميان ًا �أح�سنهم خلق ًا وخياركم خياركم لن�سائهم .
• •�إن من �أكمل امل�ؤمنني �أح�سنهم ُخلق ًا و�ألطفهم ب�أهله .
• •ال متنعوا �إماء الله م�ساجد الله .
• •خريكم خريكم لأهله  ،و�أنا خريكم لأهلي  ...ورفق ًا بالقوارير  ...وا�ستو�صوا
بالن�ساء خريًا  ،وغري ذلك كثري .
ال ّن�ص القر�آين الواجب اال ِّتباع فيما يخ�ص املر�أة :

وف َو ِلل ِّر َج ِال َع َل ْي ِهنَّ َد َر َج ٌة َوال ّل ُه
يقول تعاىل َ ... ﴿ :و َلهُنَّ ِم ْث ُل ا َّلذِ ي َع َل ْي ِهنَّ ِب ْالَ ْع ُر ِ
(البقرة)228
ع َِزي ٌز َح ُكي ٌم ﴾
َام ٍل ِّمن ُكم ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُن َثى
اب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم �أَ ِّن َال �أُ ِ�ضي ُع َع َم َل ع ِ
ا�س َت َج َ
ويقول تعاىل َ ﴿ :ف ْ
اج ُرو ْا َو�أُ ْخ ِر ُجو ْا ِمن ِد َي ِارهِ ْم َو ُ�أو ُذو ْا ِف َ�س ِبي ِلي َو َقا َتلُو ْا
َب ْع ُ�ض ُكم ِّمن َب ْع ٍ�ض َفا َّلذِ ينَ هَ َ
ت ِري ِمن َ ْ
ات َ ْ
ت ِتهَا الأَ ْنهَا ُر َث َواب ًا ِّمن ِعندِ ال ّل ِه
َو ُق ِتلُو ْا لأُ َك ِّف َرنَّ َع ْن ُه ْم َ�س ِّي َئا ِت ِه ْم َولأُد ِْخ َل َّن ُه ْم َج َّن ٍ
اب ﴾ .
َوال ّل ُه ِعن َد ُه ُح ْ�س ُن ال َّث َو ِ

( �آل عمران)195

ويقول تعاىل َ ﴿ :منْ ع َِم َل َ�ص ِ ً
الا ِّمن َذ َك ٍر �أَ ْو �أُن َثى َو ُه َو ُم�ؤْ ِمنٌ َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة
( النحل) 97
َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْج َر ُهم ِب�أَ ْح َ�س ِن َما َكا ُنو ْا َي ْع َملُونَ ﴾
فالقر�آن جعل املر�أة كمثل الرجل يف احلقوق والواجبات  ،وال ي�صح �أن ُن�صوِّ ر �أن
للرجل حقوق ًا لي�ست للمر�أة .
طالق املر�أة بفقه الأئمة يتعار�ض مع �صحيح م�سلم واحل�ضارة :

و�س�أعر�ض فيما يلي الأئمة الأربعة ينكرون ال�سنة وال يتبعون القر�آن  ،فاحلديث
ب�صحة م�ضمونه �أيٌّ من الأئمة الأربعة  ،بل ذهبوا �إىل نقي�ضه هو  :م�سلم
التايل مل يقل ّ
ا�س َقا َل َ :كانَ َّ
ول ال َّل ِه
الط َل ُق َع َلى َعهْدِ َر ُ�س ِ
حديث رقم ( َ ( : ) 2689ح َّد َث َنا َ . .عنْ ا ْب ِن َع َّب ٍ
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اح َد ًة فقال ُع َم ُر ْب ُن ْ َ
اب �ِ :إنَّ
ي ِمنْ ِخ َل َف ِة ُع َم َر َط َل ُق ال َّث َل ِث َو ِ
ال َّط ِ
ﷺ َو�أَ ِبي َب ْك ٍر َ ،و َ�س َن َت ْ ِ
ا�س َت ْع َجلُوا ِف �أَ ْم ٍر َق ْد َكا َنتْ َل ُه ْم ِف ِيه �أَ َنا ٌة َف َل ْو َ�أ ْم َ�ض ْي َنا ُه َع َل ْي ِه ْم َف َ�أ ْم َ�ضا ُه َع َل ْي ِه ْم ) .
ال َّن َ
ا�س َق ْد ْ
يعني من يقل لزوجته �أنت طالق بالثالثة �أو �أنت طالق ويكررها ثالث مرات مبجل�س
واحد فهي حتت�سب طلقة واحدة  ،لكن الأئمة الأربعة احت�سبوها ثالث طلقات .
فالأئمة الأربعة ذهبوا مبا يناق�ض م�ضمون هذا احلديث  ،ولذلك فالذي يقول  -عندهم
 المر�أته �أنت طالق ثالث ًا تبني منه بينونة كربى  ،وقد خالفهم ابن حزم الظاهري ،وجعفر ال�صادق  ،وابن تيمية  ،وابن قيم اجلوز ّية  ،وغريهم .
ٌ
حديث
مما ي�شذ �أن هذا احلديث الذي مل ي�أخذ مب�ضمونه الفقهاء الأربعة  ،هو
� ّإن ّ
اخلا�صة بهذه امل�س�ألة  ،ويف هذا دلي ٌل على � ّأن �أحكام
يوافق متام ًا ال�صياغة القر�آن ّية
ّ
القر�آن الكرمي و�أد ّلته مل تكن املعيار الأوّ ل يف حتديد م�صداق ّية احلديث  ،ومرجع ّية
الأحكام  ،ودليل ب�أن احلديث النبوي كان رواية ومل يكن �أبد ًا دراية ( عدنان الرفاعي ) .
الط ُ
وقوله تع ــاىل َّ ﴿ :
الق َم َّر َت ِان ﴾ ال ــواردة ب�ســورة (البقرة  ، )229 :ف ـ�إن كــلمة
﴿ َم َّر َتان ﴾  ،التي ال ميكنها �أن تعني تكرار عبارة الطالق يف جمل�س واحد  ،بل البد من
وجود فا�صل زمني .
فلو كان الأمر كما ذهب الأئمة �إليه لكانت هذه العبارة القر�آنيّة على ال�شكل ( الطالق
اثنتان )  ،والفارق كبري بني ال�صياغتني  ،فقوله تعاىل َ ﴿ :قالُوا َر َّب َنا �أَ َم َّت َنا ا ْث َن َت ْ ِي َو�أَ ْح َي ْي َت َنا
ا ْث َن َت ْ ِي ﴾ (غافر ، )11:وبني احتمال ورود هذه ال�صياغة على ال�شكل قالوا  ( :ربّنا �أمتنا
أ�سا�س ّ
مت ر ّد هذا احلديث والعمل بخالفه ..؟؟!!..
مرّتني و�أحييتنا مرتني ) ؛ فعلى �أيِّ � ٍ
�أَوَلي�س الذين ذهبوا �إىل � ّأن طالق الثالث يف جمل�س واحد يُع ّد طلقة واحدة ( ،كجعفر ال�صادق
وابن تيمية) من علماء الأمّة ..؟؟!! ،..فلماذا يقوم الأزهر مبناق�ضة علماء الأمة ..؟؟!! ، ..وهل ما
هو حالل بفقه الأزهر من اجتهاد وخمالفة الأئمة يعد حرامًا علينا ..؟؟!!..
ول�ست �أدري من ذلك الفقيه الذي ن�شبت �أنياب فقهه باملجتمع فال ي�ستطيع املجتمع منها
فكاك ًا ..؟؟!!� ، ..أهو القر�آن الذي �سمح بت�شريد تلك الأنثى بعد ع�شرات ال�سنني ال جلرم
ال�س َنة التي �أمرت بهذا الهوان ..؟؟!!..
ارتكبته �إال كرب �سنها � ،أم هي ُّ
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وال�س َنة بريئان من فتاوى احلنظل املر الذي دام وا�ستدام �أكرث من
بالطبع ف�إن القر�آن ُّ
� 1200سنة  ،و�أذاق الن�ساء والدولة مر الهوان  ،و�إال ف�أين الت�سريح ب�إح�سان الذي نبه
الط َال ُق َم َّر َت ِان َف�إِ ْم َ�س ٌ
عنه القر�آن بقوله َّ ﴿ :
يح ِب ِ�إ ْح َ�س ٍان ِ ...ت ْل َك ُحدُو ُد
ب ْع ُر ٍ
اك ِ َ
وف �أَ ْو َت ْ�س ِر ٌ
ال ّل ِه َف َال َت ْع َت ُدوهَ ا َو َمن َي َت َع َّد ُحدُو َد ال ّل ِه َف�أُ ْو َلـ ِئ َك ُه ُم َّ
( البقرة) 229
الظالِ ُونَ ﴾
فنفقة العدة التي غالبًا ما تكون ثالثة �أ�شهر �أو حتى ت�ضع احلامل حملها  ،هي نفقة
ال�ضرورة  ،واملتعة هي جلرب خاطر املطلقة بعد ع�شرة ال�سنني  ،لكــن �أيــن احلق يف
احلياة  ،ماذا �ستفعل تلك املر�أة التي منعها زوجها  -يف غالب الأمر  -عن العمل لرتعاه
وترعى �أوالده لع�شرات ال�سنني ثم وفج�أة وبال مقدمات  ،تراه يلفظها ويهدر حقها يف
احلياة الكرمية لي�ستمتع هو مبتعة احلياة ولذة اجلماع مع ال�صغريات وال�صبايا من
الإناث � ،أين العدالة ال�شرعية بني حقوق تلك املر�أة وهذا الرجل  ،و�أين امليزان االجتماعي
بني رغبات هذا الرجل والدولة ..؟؟!! ، ..ال ميكن �أن يكون املغنم للرجل واخل�سارة للمر�أة
والدولة  ،و�أين الإح�سان يف الت�سريح ..؟؟!!..
لذلك �أرى  -وع�سى ما يراه حكماء الأمة �أوفى و�أعدل � -أن يدفع الرجل الذي طلق
ً
معا�شا �شهريًا يقدر
زوجته التي �أجنبت له بعد زواج ا�ستمر خم�سة ع�شر عام ًا فما فوق ،
وفق ي�ساره  ،ومعا�شها عن والدها �أيهما �أكرب  ،فيكون ذلك هو الت�سريح ب�إح�سان الذي
�أمر به القر�آن وجعله من حدوده  ،ويف هذه احلالة ال ت�ستحق هذه املر�أة معا�ش ًا من
الدولة عن والدها .
�إن ت�شريعات املر�أة التي بناها الفقه القدمي كانت مالئمة لع�صره  ،و�أ�صبحت اليوم
متثل ح�ضي�ض الظلم للمر�أة  ،فحاجياتنا اليوم تنوعت وكرثت عن حاجة ن�ساء البوادي
وال�صحاري  ،فو�سط اخلروج عن قيم النخوة واالعرتاف بالف�ضل بني النا�س من الرجل ،
ومع تكاثر متطلبات احلياة الكرمية وارتفاع تكلفتها ال ميكن �أن ندع الرجل يفلت بالتلذذ
ليهدم حقوق العدالة  ،وحتمل الدولة عنه وزره  ،ولي�أخذ الرجل حقه يف اال�ست�ضافة
الذي ي�ست�صرخ به النا�س  ،فالعدالة ميزان له كفتان  ،لكن طالق الكبرية وبخا�صة تلك
التي لها �أطفال ب�سن ح�ضانتها �أمر ي�ؤكد �أن طالقها نزوة طارئة من رجل يعبث بالنا�س
والدولة بدعوى حقه ال�شرعي .
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واملر�أة و�سط ما يحيق بها من ظلم لي�س �أمامها �إال التلطم بني حياة اال�ستجداء من
هنا وهناك � ،أو الر�ضا بالدنية من احلياة  ،لذلك كان لزامًا �أن جند ت�شريعًا قانونيًا يفي
بالكرامة الإن�سانية للمطلقة كبرية ال�سن  ،وليتحمل كل م�سئول م�سئوليته  ،كما ن�ؤكد
على �ضرورة جتديد الفقه ليتالءم مع حقيقة حياتنا احل�ضرية يف تلك احل�ضارة التي
نعي�شها .
القوامة يف فهم ال�سلف :

�إين �أرى فهم الفقهاء عن القوامة ال ُي َع ّب عن �أي عالقة مبرامي �آيات كتاب ربنا  ،فهم
يت�صورون القوامة تعني الطاعة من املر�أة للرجل  ،ويت�صورون ب�أنها تن�ش�أ عند الزواج
�أو مبنا�سبته  ،بينما ال جتد لهذا �أي داللة بكتاب ربنا  ،ولعلهم اعتربوا قوله تعاىل
(وللرجال عليهن درجة) �أنها درجة الرئا�سة .
لكن القوامة  -كما �أفهمها  -هي حق املر�أة يف رعاية الرجل وحمايته لها ؛ �أي هي
التزام يف عنق الرجل ولي�ست ميزة له عليها  ،وهي قوامة عامة للرجال على الن�ساء
با
ولي�ست مبنا�سبة عقد الزواج  ،وذلك من قوله تعاىل  ﴿ :ال ِّر َجا ُل َق َّوا ُمونَ َع َلى ال ِّن َ�ساء ِ َ
با �أَن َف ُقو ْا ِمنْ َ�أ ْم َوا ِل ِه ْم  ( ﴾ ...الن�ساء . ) 34مبا يعني �أن
َف َّ�ض َل ال ّل ُه َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض َو ِ َ
جمموع الرجال قوامون على جمموع الن�ساء بال زواج  ،فالأب قوام على ابنته  ،واالبن
قوام على �أمه  ...وهكذا .
�أما ملاذا تعني القوامة �أنها حق الرعاية واحلماية للأنثى  ،وال تعني الرئا�سة والقهر ،
فذلك من قوله تعاىل ب�سورة طه َ ﴿ :ف ُق ْل َنا َيا �آ َد ُم ِ�إنَّ هَ َذا َع ُد ٌّو َّل َك َو ِل َز ْو ِج َك َف َل ي ُْخ ِر َج َّن ُك َما
ِمنَ ْ َ
ال َّن ِة َف َت ْ�ش َقى(�ِ )117إنَّ َل َك �أَ َّل َ ُ
توعَ ِفيهَا َو َل َت ْع َرى(َ )118و�أَ َّن َك َل َت ْظ َم�أُ ِفيهَا َو َل
َت ْ�ض َحى( . ﴾ )119فهذا يعني �أن اخلروج من اجلنة �سيعني �شقاء �آدم وحده لتوفري تلك
الرعاية التي كانت بال مقابل باجلنة  ،وهي  ( :امل�أكل وامل�شرب وامللب�س وامل�سكن ) .
وقد �سـبق الذكر ب�أنه البـد كي نعرف حكم الله يف �أمر ما � ،أن يتم جتميع كل ما جاء
بكتاب الله عن هذا الأمر ثم ن�ستخرج احلكم  ،وهو الأمر الذي مل يكن متوف ًرا لقدامى
العلمـاء والأئمة مما �أفقدهم التوازن الفكري لإدراك مرامي كثري من �آيات كتاب الله .
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إضياع املفسرون لسمعة القرآن
�إن تف�سري �شيخ املف�سرين ( الطربي ) لقوله تعاىل  ﴿ :مَا َك َان ِل َن ِب ٍّي �أَ ْن َي ُك َ
ون َل ُه �أَ ْ�س َرى َح َّتى
ُون َع َر َ
الَ ْر ِ�ض ُت ِريد َ
( الأنفال )
�ض ال ُّد ْنيَا وَال َّل ُه ي ُِري ُد ْال ِآخ َر َة وَال َّل ُه ع َِزي ٌز َح ِكي ٌم ﴾
ُي ْث ِخ َن ِف ْ أ
�إمنا جاء لرت�سيخ �إحدى امل�صائب الفكرية عن الإ�سالم وتر�سيخها يف �أدمغة امل�سلمني
ليكونــوا جممــوعة م ــن املجرمني من �سافكي الدماء  ،وناهبي الأموال حيث ذكر الطربي
ما يلي  ( :قال الله جل ثنا�ؤه ) ذلك لنبيه حممد ﷺ  ،يع ِّرفه �أن قتل امل�شركني الذين
�أ�سرهم �صلى الله عليه و�سلم يوم بدر ثم فادى بهم  ،كان �أوىل بال�صواب من �أخذ الفدية
منهم و�إطالقهم .
وقــول ــه َ ﴿ :ح َّتى ُي ْث ِخ َن ِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض ﴾  ،يق ــول  :حتــى يبالغ يف قتل امل�شركني فيها ،
ويقهرهــم غلــبة وق ــ�س ًرا .
تريدون ب�أخذكم الفداء من امل�شركني متاع الدنيا ُ
وط ْعمها  ( ،والله يريد الآخرة) ،
يقول  :والله يريد لكم زينة الآخرة وما �أع ّد للم�ؤمنني و�أهل واليته يف جناته  ،بقتلكم
�إياهم و�إثخانكم يف الأر�ض  .يقول لهم  :فاطلبوا ما يريد الله لكم  ،وله اعملوا  ،ال ما
تدعوكم �إليه �أهواء �أنف�سكم من الرغبة يف الدنيا و�أ�سبابها  ( ،والله عزيز)  ،يقول � :إن
�أنتم �أردمت الآخرة  ،مل يغلبكم عدوّ لكم  ،لأن الله عزيز ال يُقهَر وال يُغ َلب  ،و�أنه(حكيم)
يف تدبريه �أم َر خلقه .
النبي وامل�ؤمنني يف �أمر الأ�سرى باخليار � ،إن �شاءوا قتلوهم  ،و�إن �شاءوا
فجعل الله َّ
ا�ستعبدوهم  ،و�إن �شاءوا فا َد ْوهم  ...انتهى تف�سري الطربي .
�إن هذا الفهم ال�سقيم لكتاب الله هو الذي �أ�ساء للإ�سالم  ،و�إن تداوله وتوارثه �أجيا ًال
وراء �أجيال هو ما �أورثنا الك�آبة الفكرية التي نحن عليها .
فلقد �أ�صبح ر�أ�س امل�سلم وعاء ًا لهذه اخلرافات عن تدبر �آيات الله  ،وذلك هو ت�أثري
الرتاث على �أدمغتنا وبالتايل ا�ست�سهال القتل والذبح واحلرق والبرت ونزف الدماء .
لقد �آن الأوان �أن يندثر فهم الطربي  ،والقرطبي  ،وابن كثري  ،وغريهم ممن كنا
نظنهم �أعالم ًا فكرية لكتاب الله  ...فه�ؤالء هم من انهكوا �إدراك هذه الأمة يف كتاب الله ،
و�أ�ساءوا للإ�سالم وامل�سلمني دون ق�صد �أو �شعور منهم .
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فالبد �أن ننظر لآيات القر�آن كوحدة متكاملة  ،فالله �سبحانه ال ُي َبدل القول لديه يف
أمر �آخر كما يت�صور
ال�شريعة الواحدة  ،فلم ينزل الله القر�آن ب�أمر ثم مت ن�سخه (حماه) ب� ٍ
�سفهاء العلم ممن ت�سمونهم �أهل العلم .
لكن ميكن �أن يبدل حكمًا يف �شريعة بحكم �أخف يف �شريعة �أخرى وفق التطور
التاريخي للب�شرية  ،كتخفيفه بع�ض �أحكام وردت بالتوراة ب�أحكام �أخرى �أوردها بالقر�آن
لكــنه �أبد ًا ال يقول كالم ًا وين�سخة بذات ال�شريعة  ...لأنه �سبحــانه هــو الــقائ ــل :
( ق)29
﴿ َما ُي َب َّد ُل الْ َق ْو ُل َلد ََّي َو َما �أَ َنا ِب َظ َّل ٍم ِّل ْل َع ِبيدِ ﴾ .
والأعجب �أن يقول القرطبي يف تف�سريه �أنه حينما نزلت هذه الآية بكى الر�سول بكاء ًا
�شديد ًا وهو يقول  :لو نزل عذاب من ال�سماء ما جنا منه �إال عمر بن اخلطاب  ...باعتبار �أن عمر
بن اخلطاب كان قد �أ�شار على النبي بقتل الأ�سرى لكن النبي قبل فيهم الفدية ومل يقتلهم .
 ...وهذه م�صيبة كربى ت�ضاف مل�صائب املف�سرين �إذ �أن الله يقول لنبيه حممد :
ان ال ّل ُه ُم َع ِّذ َب ُه ْم َو ُه ْم َي ْ�س َت ْغ ِف ُر َ
ان ال ّل ُه ِل ُي َع ِّذ َب ُه ْم َو�أَنتَ ِفي ِه ْم َو َما َك َ
﴿ َو َما َك َ
ون ﴾ ( الأنفال) 33
فقام القرطبي بتبديل كالم الله ليكون در�أ العذاب وفق ًا لوجود عمر بن اخلطاب ،
ولي�س وفق ًا لوجود ر�سول الله .
وعودة مرة �أخرى لتف�سري الطربي �شيخ املف�سرين الذي ت�أثر باملرويات �أكرث من ت�أثره
بكتاب الله  ،فجاء تف�سريه منحرف ًا عن دالالت �آيات كتاب الله � ،إذ �أن الله ينهاهم عن اال�ستيالء
على قافلة غري م�سلحة (القافلة التجارية التي مع �أبو �سفيان)  ،وينهاهم عن غنائم و�أ�سرى
و�أعرا�ض الدنيا بال قتال جدي يف معركة لأنها تكون ل�صو�صية ال تر�ضي الله .
و�أما قــوله بالآية التالــية :
ـاب ِّمـ ـ َـن ال ّل ِه َ�سب ََق َلَ َّ�س ُك ْم ِفيمَا �أَ َخ ْذ ُ ْ
اب ع َِظي ٌم ﴾ ( الأنفال . . )68فهــو يعني
﴿ َّل ـ ـ ْو َال ِك َتـ ـ ٌ
ت َع َذ ٌ
�أن تقدير الله عز وجل �أن تفوتكم قافلة �أبو �سفيان  ،و�أن تكون هناك معركة بال�سالح تالية لهذه
الواقعة تدافعون �أنتم فيها عن �أنف�سكم و�أر�ضكم و�أعرا�ضكم وهي معركة بدر لكنتم من املعذبني .
ويبقى حكم الأ�سرى يف كتاب الله ثابت ًا �أنه البد �أن يكون يف معركة حربية دفاعية
يخو�ضها امل�سلمون وال يكون هجوم ًا على القوافل التجارية  ،و�أن حكم الت�صرف يف
الأ�سرى هو �إطالق �سراحهم � ،أو قبول الفدية منهم  ،و�أنه ال يوجد قتل للأ�سرى بالإ�سالم
وبال نا�سخ وال من�سوخ مما ابتدعه الفقهاء �إبان عبثهم بكتاب الله  ..فللفقهاء و�أئمة
التف�سري دوم ًا ر�أي �آخر لي�سيئوا به للإ�سالم قدر طاقتهم وهم ال ي�شعرون .
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الأ�سـا�س الـ�سـاقـط للـفـكر ال�سلـفـي الـحـالـي
وال�س َنة بفهم �سلف الأمة  ،فهكذا ن�شرت جريدة
�إن ال�سلفية تقول ب�أنها تتبع القر�آن ُّ
الأهرام قول كبريهم  ،وهو ما يرددونه يف جمامعهم ومقابالتهم وبالتلفاز  ،ومن ال
يتعمق قد يغرت مبثل هذا املنهج ذي الأ�صول الرباقة  ،فاجلزء الأول منه يقوم به كل
املخل�صني لدينهم � ،أما اجلزء الثاين وهو عبارة ( بفهم �سلف الأمة) فهو الطامة الكربى ،
ف�إنه ف�ض ًال عن كافة ما ذكرنا من عوار بفقه ال�سلف �إال �أن ه�ؤالء الوهابيني يرون �أن تتقيد
حياتنا بفقه �أهل القبور  ،وناهيك عن العوار  ،ف�إين �أرى ب�أن فقه ال�سلف هو االجتهاد
و�إعمال الفكر  ،لكن ه�ؤالء املُ ْح َد ِثني يقولون مبع�صومية فكر ال�سلف  ،لذلك فهم يقلدونهم
بال تعقل وال عقل  ،وهذه هي خطيئتهم .
�إن جمرد ان�ضمامك جلماعة ال�سلفية ي�ؤكد ب�أنك �ستجمد عقلك ل�صالح ما و�صلك من
فقه ال�سلف  ،ولأن ال�سلفية كما يدعي �أ�صحابها هم رجال القرون الثالثة الأوىل  ،وهم
ي�ساندون نهجهم بحديث مزور يزعمون بقول ر�سول الله ﷺ  « :خري القرون قرين ثم
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »  ،وما من حديث بهذه ال�صيغة بالبخاري وم�سلم  ،بل
جتده يف ال�شروح التي راح كل جمتهد ي ــروج لفك ــره بهــا  ،بل اختلفوا ف ــي معــني كلمة
« قرين » فهناك من قال تعني « �أ�صحابي »  ،وهناك من قال ب�أن القرن ع�شر �سنوات وقالوا
�أربعني �سنة وقالوا مائة وع�شرين �سنة(. )1
وهناك من يقول �ألي�س ال�سلف هم خري النا�س ..؟؟!! ، ..وهذا جتده مفتون ًا بـ�إ�ضال لهم
فمن منكم يف زماننا الذي نعي�ش فيه قتل �أخاه ..؟؟!! ، ..ومن منا قتل �أهل بيت النبوة من
الذكور  ،واقتاد حفيدات النبي حممد �أ�سريات يف موكب ن�صر ملعون ..؟؟!! ..ومن منا
و�ضع احلديث من ت�أليفه  ،وقال �إنه من عند ر�سول الله ..؟؟!! ، ..هذه هي �سلوكيات �أبناء
القرون الثالثة الأويل الذين ي�ستقي �أهل ال�سلفية فقههم منهم .
وقتلة احل�سني هم بنو �أمية الذين و�ضعوا قواعد العلم ال�شرعي الذي ت�ستطيل به
ال�سلفية احلديثة علي النا�س  ،وت�ستمد فقهها من فقههم  ،وهم « بنو �أمية » الذين زينوا
الأمور للنا�س حتي يدين لهم الأمر  ،ففقه ال�سلفية هو فقه بني �أمية من القتلة وطالب
ال�سلطة من الذين حولوا قيادة امل�سلمني من خالفة را�شدة �إيل ملك ع�ضو�ض  ،لذلك ال
تعجب �إن وجدت �أئمة ال�سلفية �أفظاظ ًا �أغالظ ًا يروجون لفقه الغلظة  ،وينتقون للغلظة
( )1راجع املنهاج النووي كتاب ف�ضائل ال�صحابة .
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ال�س َنة بريئة وال�صحابة
ال�س َنة النبوية وفعل ال�صحابة  ،وما �أجد �إال �أن ُّ
عنوان ًا حمبب ًا وهو ُّ
الأجالء �أبرياء من �إفكهم .
وهم الذين يعادون احل�ضارات احلديثة لعدم مواكبتها لفقه ال�سلف  ،فيعادون البنوك
ويقولون عنها ربوية  ،ويقدمون بدي ًال ً
ه�شا مل يعتمده �أي عاقل علي وجه الأر�ض  ،مما
يهوي بامل�سلمني �إيل عزلة دولية اقت�صادية  ،وهم الذين ي َُح ّرمون دبلة اخلطوبة والزواج
بعدِّهِ َما من عمل الفرجنة  ،بينما يزينون معا�صمهم بال�ساعات الإفرجنية بال ا�ستحياء
من تناق�ض يقع بني قولهم وفعلهم .
ومن �إفكهم �أنهم ن�شروا بني النا�س ال ُفرقة وال َّتفرق يف ديار الإ�سالم  ،فهم زعماء ال َّذم
يف ال�صوفية  ،والقدح يف الأ�شعرية  ،وتكفري ال�شيعة  ،وغري ذلك كثري مما ي�ضعف به
الإ�سالم و�أهله  ،وال تري للأموات حرمة يف فقههم  ،فبينما يرون �شرعية زيارة القبور
ف�إنهم ي�سعون لتلطيخها واحتقار �أبنيتها و�أر�ضها  ،وتراهم ي�ستحبون �أن تكون قفراء
جرداء  ،وما ذلك �إال من ق�سوة قلوبهم  ،وبخا�صة علي �أهل بيت النبوة ومراقدهم  ،بل
هم �أول من خالف قوله تعايل :
ال�ص ِ َ
﴿ َذ ِل َك ا َّلذِ ي ُي َب ِّ�ش ُر ال َّل ُه ِع َبا َد ُه ا َّلذِ َ
ات ُقل َّل �أَ ْ�س�أَلُ ُك ْم َع َل ْي ِه �أَ ْجر ًا ِ�إ َّل
ال ِ
ين �آ َم ُنوا َوع َِملُوا َّ
ت ْف َح َ�س َن ًة َّن ِز ْد َل ُه ِفيهَا ُح ْ�سن ًا ِ�إ َّن ال َّل َه َغ ُفو ٌر َ�ش ُكو ٌر ﴾ ( ال�شورى)23
ْالَ َو َّد َة ِف الْ ُق ْر َبى َو َمن َي ْق َ ِ
النبوة �إال املودة القولية دون العملية  ،لذلك ال تعجب
فهم ال يرون �أية مودة لأهل بيت َّ
�إن ر�أيتهم ين�سفون مراقد �أهل البيت بالنجف وكربالء .
وال �شك ب�أن لكل منهج عالمة مميزة  ،وعالئم حمددة  ،فمنهج الفقه ال�سلفي الوهابي
توقف عنــد تعــاليم حممد بن عبد الوهاب  ،مع �أن الله جعل التفكر فري�ضة لكل �أهل
الإ�سالم  ،بل لقد قالوا ب�أن ال ّْنقل ُم َقدّم علي العقل يف فقههم  ،وما التدبر الذي يطلب الله
من النا�س انتهاجه مع القر�آن �إال �صورة من �صور الفكر  ،بل يطلب منهم املمايزة بني ما
يقال لهم  ،فقال تعايل :
﴿ ا َّلذِ ينَ َي ْ�س َت ِم ُعونَ الْ َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعونَ �أَ ْح َ�س َن ُه �أُ ْو َل ِئ َك ا َّلذِ ينَ هَ د ُ
َاه ُم ال َّل ُه َو�أُ ْو َل ِئ َك ُه ْم �أُ ْولُوا
( الزمر)18:
اب ﴾
ْأ
الَلْ َب ِ
فكيف ميايز النا�س بني قول وقول �إال �إذا ا�ستعملوا الفكر  ،فهل من �سي�ستعمل الفكر
وفق القدر الذي وهبه الله �إياه �سيكون �آثما ..؟؟!! ، ..بينما الله يقول تعاىل :
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﴿ َال ُي َك ِّل ُف ال ّل ُه َن ْف�س ًا �إِ َّال و ُْ�س َعهَا َلهَا مَا َك َ�س َبتْ َو َع َل ْيهَا مَا ا ْك َت َ�س َبتْ َر َّب َنا َال ُت�ؤَ ِاخ ْذ َنا �إِن َّن ِ�سي َنا
ين ِمن َق ْب ِل َنا َر َّب َنا َو َال ُ َ
�أَ ْو �أَ ْخ َط�أْ َنا َر َّب َنا َو َال َ ْ
ت ِم ْل َع َل ْي َنا ِ�إ ْ�صر ًا َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّل ِذ َ
ت ِّم ْل َنا مَا َال َطا َق َة
ان�ص ْر َنا َع َلى الْ َقو ِْم الْ َكا ِف ِر َ
ين ﴾ ( البقرة)286
َل َنا ِب ِه وَاع ُْف َع َّنا وَا ْغ ِف ْر َل َنا وَا ْر َح ْم َنا �أَنتَ َم ْو َال َنا َف ُ
لكنك جتد املنهج ال�سلفي الوهابي وقد جعل الإن�سان تابعًا ذلي ًال لفكر �صنمي يقد�سونه
�أال وهو فقه القدماء  ،وكلما طل عليهم فكر جديد حاربوه  ،وك�أن الإ�سالم منع التفكر � ،أو
جعله لأنا�س دون �آخرين � ،أو لأن الله ي�ضل املفكرين من املُحدثني  ،بل هم قد جعلوا فهم
وال�س َنة فهم ًا مع�صوم ًا ال ي�أتيه الباطل  ،وهذا من خرفهم .
ال�سلف للقر�آن ُّ
وهم يت�صورون التقوى يف �أهل الزمن املا�ضي  ،ويرجمون �أهل زماننا بالق�صور
الفقهي وق ّلة التقوى  ،وما �أظن ذلك النهج �إال من �سوء الأدب مع القر�آن لأنه يناق�ض كتاب
الله  ،مع �أن بني �أهل الزمن القدمي من قاتلوا بع�ضهم البع�ض بحد ال�سيوف  ،ومن زيفوا
وزوروا الأحاديث النبوية وو�ضعوها علي ر�سول الله  ،و�أ�صحاب الغفلة التي تغلغلت
الإ�سرائيليات يف زمانهم  ،ومع تقدي�س من بعدهم لفكرهم فقد و�صلت تلك الإ�سرائيليات
�إيل كل تراثنا الفقهي  ،فهذا هو اجلزء ال�سلبي لعمل الأ�سالف  ،الذين تعظمهم ال�سلفية
احلديثة  ,وتطلب منا االن�صياع لفكرهم  .وهم يطالبون بقتل تارك ال�صالة بعد ا�ستتابته
ثالثة �أيام  ،ففقها�ؤهم « مالك وال�شافعي و�أحمد » يقولون بذلك القتل الذي يعتربونه
حكم ًا �شرعيًا .
وهم الذين ابتدعوا النقاب للمر�أة  ،وقالوا عنه ب�أنه لبا�س �شرعي يطالبون بتعميمه
علي الإناث بل جتد �إناثهم وهن ي�شمخن ب�أنف�سهن علي املحجبات باعتبار املحجبات من
الفا�سقات  ،ون�سي �أو تنا�سى فقها�ؤهم ب�أن الله  -تعايل  -قال :
﴿ َل َي ِح ُّل َل َك ال ِّن َ�ساء ِمن َب ْع ُد َو َل �أَن َت َب َّد َل ِب ِهنَّ ِمنْ �أَ ْز َو ٍاج َو َل ْو �أَع َْج َب َك ُح ْ�س ُنهُنَّ �إِ َّل َما
( الأحزاب ) 52
يي ُن َك َو َكانَ ال َّل ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َّر ِقيبًا ﴾
َم َل َكتْ َ ِ
فكيف �سيُعجب النبي بح�سن الن�ساء �إن مل يكن يراهن ..؟؟!! ..وتلك الآية نزلت يف
�أواخر حياة النبي ﷺ � ،أَ َو مل ي�س�أل �شيوخ النقاب �أنف�سهم عن نهي الله ور�سوله عن �إتباع
النظرة النظرة ..؟؟!!� ، ..أمل ي�س�ألوا �أنف�سهم عالم يتبع الرجل النظرة النظرة �إن مل يكن
يرى وجه املر�أة  ،لكنه فقه الغلظة والبدعة با�سم �أنهم حماة الدين .
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وهم الذين َّحرموا �أن تفرح العرو�س �إال بال�ضرب بالدف وحده  ،وهم الذين قالوا
بقتل املرتد  ،وقالوا ب�أن بناء العمارات وناطحات ال�سحاب من عالمات الآخرة  ،وقالوا
بانت�شار اجلهل  ،ورفع العلم كعالمة من عالمات ال�ساعة عندهم  ،وقالوا بنقب ( ثقب )
ردم ي�أجوج وم�أجوج �إيذانا بقيام ال�ساعة  ،وكل ذلك خمالف لكتاب الله  ،لكنهم ال يهمهم
خمالفة كتاب الله طاملا قالوا مقولتهم التي ترتاح نفو�سهم لها ( قال ر�سول الله )  . .مهما
كان الأمر خمالف ًا لكتاب الله  ،فهم ال يهتز لهم جفن �إال للحديث .
ومن فقههم ت�شكيك امل�سلم مهما كان م�ؤمن ًا يف قبول �أعماله  ،فهم �أ�صحاب التزوير
قدمي باجلنة » ...
علي �أبي بكر ال�صديق حني يتقولون عليه « ال �آمن مكر الله ولو �إحدى َّ
فهم ال يح�سنون الظن بالله  ،وال ي�ضخمون �إال العذاب رغم �أن الله َّ
�ضخم رحمته و�سبقت
غ�ضبه  ،كما �أن الله ال ميكر �إال بالكافرين  ،لكن هيهات يف فقه الغلظة �أن يرعوي .
وحني يذكرون الرحمة ف�إن لهم فقه ًا قرمزيًا عجيبًا  ،فتجدهم يذكرون الرجل الذي
قتل ت�سعـ ـ ًا وت�ســعني نفــ�س ًا و�أكملهم مبائة ومل يعمل لله ح�سنة  ،و�أدخله الله اجلنة بنيته
ال�صاحلة  ،وهو فقه خمالف للأ�صول القر�آنية وكل ال�شرائع ال�سماوية  ،ول�ست �أدري �أين
فقههم هذا من قوله تعايل َ ﴿ :و َمن َي ْق ُت ْل ُم�ؤْ ِمن ًا ُّم َت َعمِّد ًا َف َج َز�آ�ؤُ ُه َج َه َّن ُم َخا ِلد ًا ِفيهَا َو َغ ِ�ض َب
ال ّل ُه َع َل ْي ِه َو َل َع َن ُه َو�أَ َع َّد َل ُه َع َذاب ًا ع َِظيمًا ﴾ ( الن�ساء  ، )93فهل ميكر الله ب�أبي بكر ال�صديق
ر�ضي الله عنه ويدخله النار بينما يرحم من قتل مائة نف�س متعمدًا..؟؟!!..
وجولة �سريعة بكتاب الله ليعلم القارئ خيبة �أمل ال�سلفية �أمام ربها  ،فالله عز وجل ال
يريد منا �أن نتبع ال�سلف  ،بل يريد �أن نتبع ر�سول الله  ،ولي�س معني اتباع ر�سول الله �أن
نتبع كل ما جاء بكتاب البخاري  ،لكن نتبع ما كان منه موافق ًا لكتاب الله � ،أما ما كان منه
خمالف ًا فذلكم ابتداع ولي�س باتباع  ،لأن ر�سولنا العظيم كان ُخلُ ُق ُه القر�آن وليتدبر امل�سلم
ال�سلفي قوله  -تعايل  -يف �سورة الروم :
ا�س َع َل ْيهَا ال َتبْدِ ي َل ِ َ
ل ْل ِق ال َّل ِه َذ ِل َك الد ُ
ِّين
ِّين َح ِنيف ًا ِف ْط َر َة ال َّل ِه ا َّل ِتي َف َط َر ال َّن َ
﴿ َف�أَ ِق ْم َو ْجه ََك ِللد ِ
الْ َق ِّي ُم َو َل ِكنَّ �أَ ْك َ َ
ا�س ال َي ْع َلم َ
ُون (ُ )30م ِني ِب َ
ال�صال َة َوال َت ُكو ُنوا ِم َن
ني ِ�إ َل ْي ِه َوا َّت ُقو ُه َو�أَ ِقيمُوا َّ
ث ال َّن ِ
ني (ِ )31م َن ا َّلذِ َ
ْالُ ْ�ش ِر ِك َ
با َل َد ْي ِه ْم َف ِر ُحون(. ﴾ )23
ين َف َّر ُقوا دِي َن ُه ْم َو َكا ُنوا ِ�ش َيع ًا ُك ُّل ِح ْز ٍب ِ َ
ال�سنية ب�س ّنيتهم ..؟؟!!� ، ..أال يفرح
�أال يفرح ال�سلفية ب�سلفيتهم ..؟؟!!� ، ..أال يفرح ُّ
ال�صوفية ب�صوفيتهم ..؟؟!!� ، ..أال يفرح ال�شيعة بت�شيعهم ..؟؟!!� ، ..إن هذه وغريها من
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الفرق ما هي �إال ال�شيع التي حذر منها القر�آن ..؟؟!!� ،..إن ال�سلفية ت�شمخ ب�سلفيتها وتنعت
ال�صوفية وال�شيعة بف�ساد الدين � ،ألي�س كذلك ..؟؟!!� ، ..أمل يفعلوها مرا ًرا وتكرا ًرا ..؟؟!!..
ويقول تعاىل  ﴿ :ا َّت ِبعُو ْا َما �أُ ِنز َل �إِ َل ْي ُكم ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َال َت َّت ِبعُو ْا ِمن دُو ِن ِه �أَ ْو ِل َياء َق ِلي ًال َّما
َت َذ َّك ُرونَ ﴾ ( الأعراف )3؛ فالبخاري والية  ،و�صحيح م�سلم والية  ،ولو كانا وحيًا من
عند الله كما يزعم فقهاء ال�سلفية جلاز التعبد بهما  ،لكننا �سنحتار �أنعبد الله علي حرف
البخاري ..؟؟!!� ، ..أم م�سلم ..؟؟!!� ، ..أم الن�سائي ..؟؟!!� ، ..أم م�سند �أحمد ..؟؟!!، ..
�أم � . . .إلخ  ،فهذه هي ال�سلفية � ،ألي�س البخاري من ال�سلف ..؟؟!! ، ..فقد ولد بالقرن
الثاين ومات بالقرن الثالث  ،فهل نتبعه يف كل اخلرافات التي جاء بها طعن ًا يف الله
والقر�آن والر�سول وال�صحابة لأجل خاطر عيون الفقهاء والأئمة ..؟؟!!..
و�أيا كان وجه احلق يف معنى ال�سلف  ،ف�إن تعبري ( فهم �سلف الأمة ) يحمل حتج ًرا
فكريًا غري م�سبوق  ،بل خمالف ًا لكتاب الله  ،بينما ي�صوّ ر ال�سلفيون للنا�س ب�أننا نكره
ال�صحابة  ،فهكذا يداعبون عواطف ال�سذج  ،بينما هم ي�صنعون الزيف وميكرون
بالإ�سالم �إذ �أن ارتباط امل�سلم بفهم �سلف الأمة يحمل يف طياته �إن�شاء الع�صمة ملفهوم
ال�سلف  ،فيكون لدينا ن�ص مع�صوم وهو القر�آن  ،وفهم مع�صوم وهو فهم ال�سلف  ،وبهذا
نكون من املبتدعني املخالفني لكتاب الله القائل :
﴿ُ . .ه َو �أَ ْع َل ُم ِب ُك ْم �إِ ْذ َ�أ َ
ون �أُ َّمهَا ِت ُك ْم َف َل ُت َز ُّكوا
ن�ش�أَ ُكم ِّمنَ ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو�إِ ْذ �أَن ُت ْم �أَ ِج َّن ٌة ِف ب ُُط ِ
( النجم ) 32
ب ِن ا َّت َقى ﴾
�أَن ُف َ�س ُك ْم ُه َو َ�أ ْع َل ُم ِ َ
لأننا نكون ق�صرنا التدبر والفهم على ال�سلف ال�صالح  ،ويتعطل تنفيذنا لكل �آية تق ــول :
( �أفال تعقلون  ،لقوم يتفكرون � ،إن يف ذلك لآيات لأويل الألباب � ...إلخ ) لأنه ال فهم وال لب
وال عقل �إال عقل ال�سلف  ،وهو اخلطيئة الكربى التي متار�سها �سلفية الوهابية .
بل تراهم يقولون قو ًال عجيبًا وم�صطلحً ا فا�سدًا وهو اجتهد لكن ال تختلف  ،ففيم
االجتهاد �إن مل يثمر عن اختالف �أو ت�أكيد مفهوم  ،ولأنهم �أ�ساطني اخلالف لذلك فهم
ال يحبون االختالف  ،لهذا �صنعوا �أ�صنام ًا من قول ال�سلف ظلوا لها عاكفني  ،وقالوا
بالبدعة عن كل جهد وفكر للخلف  ،بل من عجائب فقههم �أال تقود الن�ساء ال�سيارات بينما
يبيح ذات الفقه �أن تر�ضع الن�ساء الرجال .
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والعقل ال�سلفي يعظم الأ�شخا�ص وهو بذلك يرمتي يف �أح�ضان فكر القدماء ويلعن فكر
املحدثني وبخا�صة من الذين خالف فكرهم فكر القدماء  ،وعندهم علم ي�سمى علم الرجال
يعتمد �أ�ص ًال على عدالة الراوي مهما كانت روايته  ،وهم و�سلفهم ال�صالح خمالفون يف ذلك
ا�س ٌق ِب َن َب ٍ�أ َف َت َب َّي ُنوا  ، ﴾ . .ففهموا عك�س
قوله تعاىل َ ﴿:يا �آيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ِ�إن َجاء ُك ْم َف ِ
ما ترمي �إليه الآية  ،فبينما ترمي الآية عليك فر�ض التثبت من القول  ،ف�إذا بهم يرف�ضون
ً
�ضابطا  ،ويهملون التثبت من اخلرب الذي �أمرهم
رواية الفا�سق  ،ويقبلون من يرونه عد ًال
الله بالتثبت منه ؛ �أف�صدق الراوي يدل على �صدق اخلرب ..؟؟!!� ، ..أم �صدق اخلرب يدل
على �صدق الراوي  ،ال �شك ب�أن العقول ال�سوية تنتمي ملبد�أ �أن �صدق الرواية يدل على �صدق
الراوي  ،لكن الفكر ال�سلفي عك�س ذلك  ...فهكذا عقل ال�سلفي هو تخلفي دائمًا .
والعقل ال�سلفي ينطلق من احلديث النبوي على ح�ساب كتاب الله  ،فهو ال يهتم
مبناق�ضة فكره لكتاب الله  ،ودائم ًا ما يرددون مقـولة عدم اختالف احلديث مع �آيات
كتاب الله دون �أي مو�ضوعية  ،والعقل ال�سلفي يهتم بكل الإعـزاز مبا روته له �أ�سـاطري
الأحاديث التي مل يتثبت منها  ،لكنه تثبت من رواتها  ،فهذا هو منهج �أ�صحاب ال�صحاح ،
لكنهم يطلقون �صيحة بال م�ضمون �أال وهي �أن احلديث النبوي رواية ودراية .
لذلك ونظر ًا لتناق�ض �شعارات العقل ال�سلفي مع م�ضمونه جتده يرجم الزناة  ،ويقتل
تارك ال�صالة  ،ويقتل املرتد  ،ويقتل ال�ساحر  ،ويبرت يد ال�سارق لأنه ال يفهم معنى
قوله تعاىل (فاقطعوا �أيديهما)  ،وهو يهدم كل احل�ضارات خ�شية الإ�شراك بالله  ،ويقتل
ٌ
خمالف لقوله تعاىل :
الفنون ب�أنواعها  ...وغري ذلك كثري وكثري  ،وهو بذلك
﴿ ُث َّم �أَو َرث َنا �ٱ ِلك َت�ٱ َب �ٱ َّلذِ ينَ �ٱ َ
�صط َفي َنا ِمن ِع َبا ِد َناۖ ﴾ ...

(فاطر) 32

ال�س َنة عملي ًا  ،ورف�ض عملي ًا ومنهجي ًا �أن يرث الكتاب (القر�آن)  ،و�إن
فتجده وقد ورث ُّ
و�س ّنة بفهم �سلف الأمة .
كان يرفع عقريته قائ ًال ب�أن منهاجه قرءان ُ
وهم الذين قالوا بتعظيم الأئمة الأربعة رغم وجود �أعالم �آخرين للأمة  ،ورغم عدم
�إملام الأئمة بكثري من الثقافات والعلوم لعدم وجود الطباعة يف عهدهم  ،ف�ض ًال عن �ضعف
�إدراك �أهل القرون الأوىل عمن بعدهم  ،وهم الذين منعوا االجتهاد بعد الأئمة لنعي�ش يف
�أفكار قدمية �أ�صبحت مع مرور الزمن عليها �أوحا ًال فكرية وفقهية .
وهم الذين جعلوا امل�سلم يعي�ش الأوهام فهذا �شيطان للو�ضوء ا�سمه ولهان  ،وذاك
ا�سمه خنزب �شيطان لل�صالة  ،ودورات املياه عندنا حتوي ذكور ال�شياطني و�إناثها ،
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وبالليل توجد العفاريت لذلك يجب �أن نلملم �أوالدنا من الطرقات حتى ال ت�صيبهم العفاريت
ب�سوء  ،وللجماع �شياطني تزاحمك عند جماع زوجتك  ،وت�صيب املولود بنخ�سة ي�صرخ
منها كل مولود حني والدته  ،فهذه معتقداتهم املوروثة منذ �أيام اجلهل الفكري ال�سلفي ،
وكل هذا لهم فيه مرجعية من احلديث النبوي � ،ألي�س هذا بفكر مدوحث ..؟؟!!..
وهم الذين حرموا كل الفنون ويريدون هدم الثقافات  ،وين�شرون الرعب يف قلوب
غري امل�سلمني ويظنون ب�أنهم �أهل التقوى واملغفرة  ،وهم بــذلك خمالفون لقوله تعاىل :
( ادع �إىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة )  ،وخمالفون � ً
أي�ضا لقوله تعاىل  ( :وال
جتادلوا �أهل الكتاب �إال بالتي هي �أح�سن) .
وهم الذين ح َّرموا التلفاز فلما �صاروا جنومًا به قالوا بتحليله  ،بل يحلف كبري دعاتهم
بالله ب�أنه ال يتقا�ضى جنيه ًا واحدًا من قناة النا�س  ،فلما واجهوه ب�أنه يتقا�ضى ع�شرة
�آالف دوالر �شهري ًا  ،فقال  :لقد حلفت على اجلنيه ومل �أحلف على الدوالر .
وهم الذين قالوا بحرمة الدميوقراطية فلما �أرادوا تر�شيح �أنف�سهم خالفوا الأحاديث
النبوية املوجودة ب�صحيح البخاري وم�سلم التي تنهى امل�سلم �أن يطلب الإمارة وال �أن
يحر�ص عليها  ،وطلبوا من النا�س انتخابهم وعدم انتخاب غيــرهم فخــالفوا ال ــقر�آن
(النجم)32
ب ِن �ٱ َّت َقى ﴾
القائل َ ﴿ :ف َل ُت َز ُّكو ْا �أَن ُف َ�س ُكم ۖ ُه َو �أَع َل ُم ِ َ
وهم �أهل البدعة بجدارة فائقة بينما يقولون ب�أنهم يحاربون البدعة  ،وحني يقول
�سبحانه وتعاىل �ِ ﴿ :إ َّن َرب ََّك َي ْع َل ُم �أَ َّن َك َت ُقو ُم �أَ ْد َنى ِمن ُثلُ َث ِى ال َّل ْي ِل َو ِن ْ�ص َف ُه َو ُثلُ َث ُه و ََطا ِئ َف ٌة م َِّن
ين َمع ََك وَال َّل ُه ُي َق ِّد ُر ال َّل ْي َل وَال َّنهَا َر َع ِل َم �أَن َّلن ُ ْ
ا َّل ِذ َ
اب َع َل ْي ُك ْم َفا ْق َر ُءوا َما َتي ََّ�س َر ِم َن
ت ُ�صو ُه َف َت َ
( املزمل )20
َا�س َت ْغ ِف ُروا ال َّل َه ِ�إ َّن ال َّل َه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾
القر�آن و ْ
وحني يقول جل يف عاله�ِ ﴿ :إ َّ َ
نا َو ِل ُّي ُك ُم ال ّل ُه َو َر ُ�سولُ ُه َوا َّلذِ ينَ �آ َم ُنو ْا ا َّلذِ ينَ ُي ِقي ُمونَ
(املائدة ) 55 .
ال�ص َال َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َو ُه ْم َر ِاك ُعونَ ﴾ .
َّ
ف�إن ال�سلف ال�صالح من ال�صحابة مل يكونوا لريوا يف تلك الآيات �إال كرثة �صالة و�صوم
وقراءة قر�آن  ،و�آية ذلك �أن الله طلب منهم التهوين على �أنف�سهم لأنهم لن ي�ستطيعوا �أن
يوفوا الله قدره ﴿ َع ِل َم �أَن َّلن ُ ْ
اب َع َل ْي ُك ْم ﴾  ،وبذات الوقت وبذات الآية طلب
ت ُ�صو ُه َف َت َ
منهم مطلبا �آخر مل تنتبه �إليه ال�سلفية قدمي ًا وحديث ًا  ،وهو قوله تعاىل :
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﴿ َع ِل َم �أَن َ�س َي ُك ُ
ون ِمن َف ْ�ض ِل ال َّل ِه َو� َآخ ُر َ
ُون يف الأ ْر ِ�ض َي ْب َت ُغ َ
ون ي َْ�ض ِرب َ
ون ِمن ُكم َّم ْر َ�ضى َو� َآخ ُر َ
ون
ُي َقا ِتلُ َ
ال�صال َة َو�آ ُتوا ال َّز َكا َة َو�أَ ْق ِر ُ�ضوا ال َّل َه َق ْر�ض ًا
ون يف َ�س ِب ِيل ال َّل ِه َفا ْق َر ُءوا مَا َتي ََّ�س َر ِم ْن ُه َو�أَ ِقيمُوا َّ
( املزمل )20
تدُو ُه ِعن َد ال َّل ِه ُه َو َخ ْي ًا َو�أَع َْظ َم �أَ ْج ًرا ﴾
حَ َ�سن ًا َومَا ُت َق ِّدمُوا لأَن ُف ِ�س ُكم م ِّْن َخ ْ ٍي َ ِ
يعنى ذلك ب�أن الإن�سان هو هدف ال�شريعة  ،ال �أن ي�ستهدف الإن�سان ال�شريعة  ،وحاجات
الإن�سان احلياتية « َو� َآخ ُرونَ َي ْ�ض ِر ُبونَ يف الأَ ْر ِ�ض َي ْب َت ُغونَ ِمن َف ْ�ض ِل ال َّل ِه » كانت �سببًا من
�أ�سباب تغري املناهج ال�سلوكية يف حياة ال�صحابة للتقرب لله ب�أمر من الله  ،فاليوم وقد
ظهرت املتغريات احلياتية كثري ًا عن ع�صر ال�صحابة  ،فهناك من يقومون الليل بامل�صانع
و�أمام حمطات الكهرباء وامل�ست�شفيات و�أق�سام البولي�س  ،وتالمذة املدار�س وطلبة
اجلامعات  ...وغريهم  ،وال ت�ستوي ال�سلفية مبناهجها القدمية مع متطلبات حياتهم .
يعنى ذلك �أن ال�سلفية احلالية تقيم �صرحً ا قدميًا للتقرب �إىل الله رف�ضه الله بكتابه ،
و�آية ذلك قوله تعاىل :
تدُو ُه ِعن َد ال َّل ِه ُه َو َخ ْي ًا َو�أَع َْظ َم �أَ ْج ًرا ﴾ ؛ ف�أطلق
ي َِ
﴿ َو َما ُت َق ِّد ُموا لأَن ُف ِ�س ُكم ِّمنْ َخ ْ ٍ
الله قيود اخلري لت�شمل كل اخلري ولي�س �شك ًال حمددًا بذاته  ،وال �أقو ً
اال حمنطة بعينها كل
تلك الفئات ال�سابق ذكرها  ،وهم ماليني الب�شر يقيمون الليل بطريقة �أخرى غري ال�صالة
التي كان ال�صحابة يفعلونها  ،والتي تدفعنا ال�سلفية لها  ،و�إال نكون ممن ال يقيمون الليل
فتلكم هي بدعة ال�سلفية .
ولأهمية �أن يعرف القارئ كيف يغري ال�سلفي جلده  ،ن�سوق لك ن�صو�ص �أحاديث
الإمامني البخاري وم�سلم ب�ش�أن الإمارة وطلب توليها  ،والإمارة تعني طلب �أي من�صب
�سواء �أكان جمل�س �شعب �أو �شورى �أو رئا�سة جمهورية .
فب�صحيح م�سلم باب ما يكره من احلر�ص على الإمارة حديث رقم (  ) 6729عن النبي
ﷺ قال ( �إنكم �ستحر�صون على الإمارة  ،و�ستكون ندامة يوم القيامة  ،فنعم املر�ضعة
وبئ�ست الفاطمة ) .
وباحلديث رقم ( )6730عن �أبي مو�سى ر�ضي الله تعاىل عنه قال  ( :دخلت على
النبي ﷺ �أنا ورجــالن من قومي فقال �أحد الرجلني � :أ ِّمرنا يا ر�سول الله  ,وقال الآخر
مثله فقال � :إنا ال نويل هذا من �س�أله وال من حر�ص عليه) .
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وب�صحيح م�سلم باب النا�س تبع لقري�ش واخلالفة يف قري�ش �أي من ال�ضروري �أن
تكون قر�شيًا حتى ننتخبك  ،فهكذا ال�صحاح التي يولع بها العقل ال�سلفي  ،حيث ورد
باحلديث رقم ( )1818عن �أبي هريرة قال  :قال ر�سول الله ﷺ  ( :النا�س تبع لقري�ش يف
هذا ال�ش�أن م�سلمهم مل�سلمهم وكافرهم لكافرهم )  .وذات املعنى بالأحاديث �أرقام ()1818
و�أرقام ( )1819و(. )1820
فهل يقدم كل مر�شح �سلفي �شهادة ب�أنه من �أ�صول قر�شية حتى ميكنا تنفيذ حديث
ر�سول الله وحتى ال نخالفه ..؟؟!! ، ..وكيف نوليه جمل�س ال�شعب والر�سول ينهى عن
تولية �أي �شخ�ص ي�س�أل املن�صب �أو يحر�ص عليه ..؟؟!!� ، ..ألي�ست الفتاتهم و�سرادقاتهم
حر�صا على تويل الإمارة � ،أال ي�س�ألون النا�س انتخابهم ..؟؟!!..
وا�ستخدامهم للم�ساجد ً
ال�س َنة النبوية .
فهل �أ�صبحت الدميوقراطية و�سيلة للوثوب على املنا�صب رغم �أنف ُّ
وكيف ي�ستخدمون امل�ساجد للرتويج لأنف�سهم رغم نهيهم امل�ستمر عن ذلك قب ًال � ،ألي�س
عندهم حديث عن من �س�أل النا�س �شيئ ًا بامل�سجد �أو فقد �شيئ ًا �أن نقول له ال ردها الله عليك
وال �أجاب م�س�ألتك ..؟؟!!..
وهكذا ولغري هذا ف�أنا �أرى العق ــل ال�سلــفي ( بدائي ًا ) � ،أف ـ�أنت مــعي �أم تخــالفــني
الر�أي ..؟؟!! ، ..فمن خالفني منكم فلن يكون كافر ًا وال فا�سق ًا وال علماني ًا كافر ًا وال ليربالي ًا
منح ًال  ،فاالختالف �سنة احلياة .
وهم مبناهجهم يف التقليد الأعمى يرتوون من �شعار (ال اجتهاد مع الن�ص)  ،ويقولون
(�صحيح املنقول قبل �صريح املعقول)  . . .؛ مع �أن �أ�صل �شريعتنا �أن جنتهد ونتدبر ،
وهي �شريعة لأويل الألباب  ،و�آياتها لقوم يعقلون ويتفكرون  ،لكن هيهات �أن يُدركوا
(�س ّنة)  ،فهم يقرءون تلك الآيات
هبوط ما هم فيه من �إدراك ملعنى كلمة (ن�ص) ومعنى كلمة ُ
التي ت�ؤكد دور التعقل والتدبر  ،لكنها ال تروي عقولهم الكليلة عن الفهم  ،فهم متام ًا
يح ا ْبنَ
ُون ال ّل ِه َو ْالَ ِ�س َ
كالذين قال الله عنهم  ﴿ :ا َّت َخ ُذو ْا �أَ ْح َبا َر ُه ْم َو ُرهْ َبا َن ُه ْم �أَ ْر َباب ًا ِّمن د ِ
احد ًا َّال �إِ َلـ َه �إِ َّ
ال ُه َو ُ�س ْب َحا َن ُه َع َّما ي ُْ�ش ِر ُكونَ ﴾ ( التوبة) 31
ي َو َما �أُ ِم ُرو ْا �إِ َّال ِل َي ْع ُبدُو ْا �إِ َلـه ًا َو ِ
َم ْر َ َ
وهم ال ي�شعرون حني يخالفون كتاب الله طاع ًة لفقيه �أو اتباع ًا حلديث نبوي �أنهم
يرتكبون �إثمًا كبريًا  ،فالله تعاىل يقول  ﴿ :ا َّت ِبعُو ْا َما �أُ ِنز َل �إِ َل ْي ُكم مِّن َّر ِّب ُك ْم َو َال َت َّت ِبعُو ْا ِمن
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دُو ِن ِه �أَ ْو ِل َياء َق ِلي ًال َّما َت َذ َّك ُر َ
ون ﴾ ( الأعراف  ) 3؛ فاالنقياد التام لل�شيخ بال متحي�ص والية
مذمومة  ،واالنقياد للبخاري فيما خالف به القر�آن والية مذمومة  ،وطاعة كل ما جاء
ب�صحيح م�سلم والية مذمومة  ،وهذا من ال�شرك الذي يحذرنا الله منه  ،لأن ه�ؤالء املنقادين
يقدمون فقه الرواية على فقه الآية ؛ لذلك فهم م�شركون و�إن قالوا ال �إله �إال الله �ألف مرة .
والذين فرحوا ب�أنهم �سلفيون يقلدون ال�سلف رغم اختالف احل�ضارة بيننا وبني
ال�سلف  ،بل ويفرحون ب�أنهم كذلك  ،ويتعجبون منا كيف ن�ستهجن م�سلكهم � ،أذكر لهم
�شر ِك َ
ني (ِ )٣١منَ �ٱ َّلذِ ينَ َف َّر ُقو ْا دِي َنهُم
قول ربنا تبارك وتعاىل َ ... ﴿ :و َل َت ُكو ُنو ْا ِمنَ �ٱملُ ِ
( الروم 31و) 32
َيهم َف ِر ُحونَ ﴾
زب ِ َ
با َلد ِ
َو َكا ُنو ْا ِ�ش َيعاۖ ُك ُّل ِح ِ
فما �أمر �سيدنا ر�سول الله بال�سواك �إال لنظافة الأ�سنان و�صيانة نعمة الله علينا فيها ،
ال�س َنة يف عود ال�سواك  ،لذلك جتد �أكرثهم
فظن �أ�صحاب الغبار الفقهي املقلد بال عقل �أن ُّ
يت�سلحون به  ،وي�ستخدمونه ب�صورة فيها كل العته عن علم النظافة بل عن احل�ضارة ،
حتى اخرتع لهم بع�ض الأذكياء معجون �أ�سنان ا�سمه ( م�سواك )  ،ال ل�شيء �إال ا�ستغال ًال
لفرط جهلهم مبقا�صد ال�شريعة  ،والذين يدّعون �أنهم �سلفيون يفعلون ذلك ال ل�شيء �إال
لأنهم ال يعرفون الفرق بني االتباع والتقليد .
فهم ك�أ�سالفهم من فقهاء الأمويني الذين فهموا من قوله تعاىل مراد ًا غري مراد الله ،
ا�س ٌق ِب َن َب ٍ�أ َف َت َب َّي ُنوا �أَن ُت ِ�صيبُوا َق ْوم ًا
حيث قال تعاىل َ ﴿ :يا �آيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ِ�إن َجاء ُك ْم َف ِ
ِب َجهَا َل ٍة َف ُت ْ�ص ِب ُحوا َع َلى َما َف َع ْل ُت ْم َناد ِِم َ
ني ﴾ ( احلجرات  ) 6؛ فت�صوروا ب�أن الله ينهانا �أن
نتناول خرب ًا من فا�سق  ،فقاموا بتبني حال الذي �أتى باخلرب � ،أيكون فا�سق ًا �أم �صاحل ًا ،
و�شيدوا لذلك ما �أ�سموه علم الرجال الذي راحوا يطعنون فيه يف هذا وذاك ويغتابونهم
ويظنون ب�أنهم مهتدين  ،وت�صوروا ب�أنهم ينفذون �أمر الله  ،وراحوا ميتنعون عن خرب
من يظنونه فا�سق ًا .
بينما مل ي�أمرنا الله بالآية املذكورة �أن نرف�ض خرب الفا�سق وال غري الفا�سق � ،إمنا
بالتبي حتى �إن كان من جاء بالنب�أ فا�سق ًا ف�سق ًا م�شهور ًا  ،فهو ّ
ّ
التبي من حقيقة
�أمرنا
اخلرب ولي�س التبني من املُ ْخ ِب للخرب  ،وال ّت َب ُي فري�ضة �إ�سالمية  ،فهذا ما �أراه �صاحل ًا وال
يتناق�ض مع باقي �آيات كتاب الله التي حرمت الغيبة والنميمة وملز النا�س وهمزهم  ،فهذا
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كاذب وذاك �شيعي  ،و�آخر كذا وكذا  ،ثم نقول و�ضعنا علم الرجال  ،فياليتكم مل تغتابوا
النا�س وتذموهم وت�شهروا بهم �إىل يوم القيامة بزعم ما ت�سمونه علم ًا مل تتفقوا فيه .
وحني قال �سيدنا ر�سول الله ﷺ  ( :ت�سعة �أع�شار الرزق يف التجارة) مل يكن على عهده
�صناعة  ،وال بحث علمي  ،وال خمرتعات من تلك التي تقوى بها اقت�صاديات الدول �أكرث من
�شعوب ك�سولة  ،و�أن ت�سعة �أع�شار رزقنا �سيكون من
التجارة � ،أو لعله ﷺ كان يعلم ب�أننا
ٌ
جتارة البرتول � ،أي الإنتاج الريعي ولي�س الإنتاج العلمي والتقني  .فهل نرتك ال�صناعة
ونعمل جميع ًا بالتجارة كي نكون على ُ�سنة امللتحني ..؟؟!! ، ..وهل مننع �إطالق اللحى
لغري امل�سلمني لأنها �سنة امل�سلمني ..؟؟!! ، ..كما كان ال�سلف يجربون �أهل الكتاب على ارتداء
لبـا�س بعينه حتقري ًا لهم � ،ألي�س هذا من فقـه ال�سلف الذي نادى به ابن تيميـة وال�شـافعي من
قبله ..؟؟!! ، ..هل �أمر الإ�سـالم بهذا الذي قال به ال�سلف و�أئمة ال�سلفية .؟؟!!..
ولكي نفهم �أكرث الفرق بني التقليد الذي يدعو �إليه الدعاة  ،ومن يدعون ال�سلفية ،
واالتباع الذي �أراده الله يف كتابه � ،أ�ضرب لكم هذا املثل :
( هب �أن معلمك لقيادة ال�سيارات وهو جال�س بجوارك �أمرك عند الكيلو  33طريق
م�صر ا�سكندرية ال�صحراوي بتهدئة �سرعة ال�سيارة لأنه �شاهد حمار ًا يعرب الطريق ،
فالذين يقلدون جتدهم كلما مروا عند عالمة الكيلو  33يقومون بتهدئة �سرعة ال�سيارة
لأن املعلم قال هذا  ،بينما الذين يتبعون لن يهدئوا من �سرعتها �إال �إذا وجدوا خط ًرا ،
وعند �أي عالمة كيلو مرت  ،وبهذا الطريق �أو غريه  ،مبا يعني �أن التقليد يكون �أعمى �أما
االتباع فيكون بتدبر وتعقل الأهداف ) .
وعلى ذلك نقول لكل امللتحني  ،ومن ق�صروا اجللباب  ،و�أ�صحاب ال�سواك  ،واملنتقبات
وامل�ؤذن الذي يتلفت ميين ًا بالأذان حينما يقول حي على ال�صالة  ،وي�سا ًرا حني يقول
حي على الفالح وي�ضع �إ�صبعيه يف �أذنيه وهو ي�ؤذن  ،والذين ي�صممون �أن يكون منرب
امل�سجد ثالث درجات فقط  ،والذين يقومون بتحريك �أ�صبع اليد حني يقرءون الت�شهد
بال�صالة  ،والذين  ...والذين  ،كل �أولئك عليهم �أن يراجعوا طريقة �إدراكهم للأمور ،
لأنهم �صنعوا �أ�صنام ًا وظلوا لها عاكفني � ،سواء �أكانت �أ�صنام ًا من كتب � ،أو �أرباب ًا من
الدعاة � ،أو طقو�س ًا يقومون بتكرارها وهم ال يفهمون مغزاها  ،فكل �أولئك البد و�أن
يجددوا �إميانهم لأنهم م�شركون  ،والله تعاىل يقول :
﴿ َو َما ُي�ؤْ ِم ُن �أَ ْك َ ُ
ث ُه ْم ِبال ّل ِه �إِ َّال َو ُهم ُّم ْ�ش ِر ُكونَ ﴾
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فال�صنمية لي�ست منح�صرة يف �أ�صنام من حجارة �أو عجوة  ،فقد تكون كتاب البخاري
�أو غريه  ،وامل�شايخ الأرباب لي�س بال�ضرورة �أن نعبدهم  ،لكن ن�أمتر ب�أوامرهم املخالفة
لدالالت كتاب الله � ،أما الطقو�س فهي تلك احلركات والتحركات والأقوال التي نقوم بها
وال ندرك ما هيتها وال حقيقتها وال مغزاها ونقول ب�أنها عبادة نتقرب بها �إىل الله  ،فل�سنا
يف جبالية القرود  ،وكل من يعبد الله بالتقليد فهو قرد �إال �إن كان من ذوي االحتياجات
اخلا�صة (املعوقني ذهنيًا) .
وقدميًا قال ابن خلدون  ( :اتباع التقاليد ال يعني �أن الأموات �أحياء  ،بل يعني �أن
الأحياء �أموات )  . . .لذلك �أرجو �أن يتحرر العبيد و�أن يقوم النا�س بالنا�س  ،فذلك واجب
�شرعي  ،ولتفهموهم تلك الأمثلة التي ذكرتها حتى يفيقوا من تلك الإغماءة التي يبثها فيهم
م�شايخهم  ،لأنهم ي�شدون �أمتنا لأ�سفل �سافلني وهم يح�سبون �أنهم يح�سنون �صنع ًا .
وليفهم �أتباع ال�سلفية �أن �أ�ساطني دعاتهم ال يحملون علمًا قدر ما يحملون حتج ًرا وتخلف ًا
فكريًا ي�سمونه �إ�سالمًا  ،وهنا يجب �أن يربز الدور الفكري للأزهر الذي يريدون اال�ستيالء
عليه وقيادة �سفينة الفقه للخلف ب�سلفيتهم املدعومة بالدوالر والريال والدرهم .
�إن على �أتباع دول النفط اعتزال ذلك الدين اجلديد الذي يطلقون عليه �إ�سالمًا  ،وما
هو من الإ�سالم يف �شيء  ،بل �صدق �شيخ الأزهر حني قال عنهم ب�أنهم خوارج الع�صر
احلديث  ،و�أ�ضيف ب�أن م�صر ال ترت�ضي �أن ت�ستويل حفنة ب�شرية �ساقطة فكري ًا على
الأزهر  ،مهما كان دعمها  ،فم�صر بلد عريق و�شعب �أ�صيل وثقافة �ضاربة يف عمق
التاريخ  ،ول�سنا ق�شور ًا فكرية يزرعها ال�شياطني اليوم ليجمعوا ثمرتها بعد �ساعة من
الزمن  ،فمهما كان دعمهم �أو علمهم فلن يفلحوا �إذا �أبدًا .
وعلى الأزهر املقاومة  ،و�أول خطوطها تعديل مناهجه لتتواءم مع العقل والنقل
واحل�ضارة  ،فعيب جد ًا على رجاالت الأزهر والواحد منهم �أو�سع علم ًا من كل الأئمة
جمتمعني � ،أن ي�ستظلوا بفقه غريب عن البيئة التي نعي�شها  ،فقه �صدر عن عقول ال تعرف
حل�ضارتنا معنى  ،وليعلم الأزهر ب�أنه �إن كان ال�سلف �صاحل ًا فنحن �أ�صلح منهم  ،هذا
بالطبع با�ستثناء ال�صحابة ر�ضوان الله عليهم  ،لأنه لي�س من بيننا من د�س احلديث على
النبي  ،وال من قتل �أخاه � ،أو افتعل احلروب � ،أو رجم الكعبة باملنجنيق � ،أو اختطف
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احلجر الأ�سود � 18سنة  ،وال من لعن علي ًا كرم الله وجهه � 80سنة على املنابر  ،ولي�س
منا من عذب الأئمة الثالثة �أبا حنيفة  ،ومالك  ،وابن حنبل  ،وال من قتل �أهل بيت النبي
لدنيا ي�صيبها  ،لذلك فنحن نرانا �أه ًال حل�سن ظنكم بنا  ،و�أنتم منا ونحن منكم ونحن
نعتمد على علمكم فال جتعلونا ن�ستظل بظل فقه غري فقهكم ..؟؟!! ..؛ وال جتعلوا لغريكم
�سبي ًال فقهي ًا علينا .
يائ�سا  ،فكما ف�شلت مع القرود �أن
لكني من كرثة ما جاهدت �ضد مناهج الأزهر تراين ً
�أُ َع ّلمهم ب�أن ثمرة املاجنو �أحلى من الفول ال�سوداين الذي تهواه القرود  ،ف�أراين ف�شلت
مع املناهج بالأزهر �أن تتطور  ،ويبدو �أين �س�أكمل حياتي فا�ش ًال مع القرود  ،وجماهد ًا
مع مناهج الأزهر � ،إن مناهج الأزهر تخرب عقول الطالب وت�ستحثهم ليكونوا بغاة فكريًا
ورا�سبني نف�سيًا ومع هذا جتد تلك املناهج الأزهرية را�سخة ر�سوخ اجلبال الروا�سي .
نريد �إ�سال ًما غري �إ�سالمكم :

لقد �صدق القائل حني يقول ال �أريد �إ�سالمكم لكن �أريد �إ�سالمًا ال يُكره �أحدًا على �أداء �شعائره
كما قال �سبحانه َ ﴿ :و ُق ِل ْ َ
ال ُّق ِمن َّر ِّب ُك ْم َفمَن َ�شاء َف ْل ُي�ؤْ ِمن َومَن َ�شاء َف ْل َي ْك ُف ْر  ( ﴾ .الكهف) 29
�إ�سالم ًا ُي ِق ّيم النا�س باملحبة التي يف قلوبهم ولي�س ذلك الإ�سالم الذي يُقيمهم مبا
يلب�سون وحلاهم التي يطلقون  ،فالله تعاىل قال يف كت ــابه الــعزيز ب�ســورة ال�شعراء :
﴿ َي ْو َم َل َين َف ُع َما ٌل َو َل َب ُنونَ (�ِ )88إ َّل َمنْ �أَ َتى ال َّل َه ِب َق ْل ٍب َ�س ِل ٍيم (. ﴾ )89
نعم �أُريد ذلك الإ�سالم الذي يحنو على امل�سكني واليتيم والأ�سري �أ ّي ًا كان دين ُه �أو عرقه �أو
ُون �ٱ َّ
ُطعم َ
�سكين ًا َو َي ِتيم ًا َو َ�أ ِ�سريًا﴾ ( الإن�سان) 8 :
لطعَا َم َع َلى حُ ِ ّب ِه ِم ِ
عقيدته  ،فقد قال تعاىل َ ﴿ :وي ِ
ومل يقل ويطعمون امل�سكني امل�سلم � ،أو اليتيم امل�سلم � ،أو الأ�سري امل�سلم فقط .
نعم �أُريد �إ�سالم ًا يُدافع �أتباعه عن كنائ�س ومعابد غري امل�سلمني كما يدافعون عن
ا�س َب ْع َ�ضهُم ِب َب ْع ٍ�ض
امل�ساجد ؛ فالله تعاىل هو �سبحانه القائل َ . . ﴿ :و َل ْو َل َد ْف ُع ال َّل ِه ال َّن َ
ن�ص َرنَّ ال َّل ُه َمن
ا�س ُم ال َّل ِه َك ِثري ًا َو َل َي ُ
َّل ُه ِّد َمتْ َ�ص َو ِام ُع َو ِب َي ٌع َو َ�ص َل َواتٌ َو َم َ�س ِاج ُد ُي ْذ َك ُر ِفيهَا ْ
( احلج) 40
ن�ص ُر ُه �إِنَّ ال َّل َه َل َق ِويٌّ ع َِزي ٌز ﴾
َي ُ
نعم �أُريد �إ�سالم ًا يعلو بالتوا�ضع وي�سمو بالرحمة واملغفرة ال باللعنات والكرب ،
ال�س َع ِة �أَن ُي�ؤْ ُتوا �أُ ْو ِل الْ ُق ْر َبى
فالله تعاىل هو القائل َ ﴿ :و َل َي�أْ َت ِل �أُ ْولُوا الْ َف ْ�ض ِل ِمن ُك ْم َو َّ
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َو ْالَ َ�س ِاك َ
ت ُّبونَ �أَن َي ْغ ِف َر ال َّل ُه َل ُك ْم
يل ال َّل ِه َولْ َي ْع ُفوا َولْ َي ْ�ص َف ُحوا �أَ َل ُ ِ
َاج ِرينَ ِف َ�س ِب ِ
ني َو ْالُه ِ
( النور)22
َوال َّل ُه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾
نعم �أُريد ذلك الإ�سالم الذي ي�شهد �أتباعه باحلق وال�صدق ولو حتى على �أنف�سهم
كما قال ربي َ ﴿ :يا �آيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنو ْا ُكو ُنو ْا َق َّو ِام َ
ني ِبا ْل ِق ْ�س ِط ُ�ش َهدَاء ِل ّل ِه َو َل ْو َع َلى
�أَن ُف ِ�س ُك ْم َ�أ ِو الْ َوا ِل َد ْي ِن َوا َلأ ْق َر ِب َ
ني ِ�إن َي ُكنْ َغ ِن ّي ًا �أَ ْو َف َقري ًا َفال ّل ُه �أَ ْو َل ِب ِه َما َف َال َت َّت ِبعُو ْا الْ َه َوى
با َت ْع َملُونَ َخ ِبري ًا ﴾ ( الن�ساء)135
�أَن َتعْدِ لُو ْا َو ِ�إن َت ْلوُو ْا َ�أ ْو ُت ْع ِر ُ�ضو ْا َف ِ�إنَّ ال ّل َه َكانَ ِ َ
نعم �أريد ذلك الإ�سالم الذي ت�سمو فيه الروح فوق الأحرف والكلمات واملذاهب والفرق
كما قال ربى :
مي ُ
ان َو َل ِكن
اب َو َل ِْ إ
ال َ
﴿ َو َك َذ ِل َك �أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َل ْي َك ُروح ًا ِّمنْ �أَ ْم ِر َنا َما ُكنتَ َت ْد ِري َما الْ ِك َت ُ
يم ﴾ ( ال�شورى) 52
َج َع ْل َنا ُه ُنور ًا َّنهْدِ ي ِب ِه َمنْ َّن َ�شاء ِمنْ ِع َبا ِد َنا َو ِ�إ َّن َك َل َتهْدِ ي ِ�إ َل ِ�ص َر ٍ
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍ
نعم �أُريد ذلك الإ�سالم الذي يجعل �أتباعه « ربانيني » ولي�سوا �شراذم متفرقة بني

املذاهب كما قال ربى :

﴿ مَا َكا َن ِلب ََ�ش ٍر �أَن ُي�ؤْ ِت َي ُه ال ّل ُه الْ ِك َتابَ و ْ ُ
ـا�س ُك ــو ُنو ْا ِع َبــاد ًا ِّل ِم ــن
َال ْك َم وَال ُّن ُب َّو َة ُث َّم يق ــول ِلل َّن ـ ِ
ُون ال ّل ِه َو َلـك ـِن ُك ــو ُنو ْا َربَّا ِن ِّي َ
ب ــا ُكن ُت ـ ـ ْم ُت َع ِّلمُو َن الْ ِك َتابَ و َِبَا ُكن ُت ْم َت ْدرُ�سُ و َن ﴾ ( �آل عمران) 79
ني ِ َ
د ِ
�أي �أولئك الذين يرى النا�س �أعمالهم احل�سنة فيقد�سون وجه خالقهم ومبدعهم .
نعم �أُريد ذلك الإ�سالم الذي يجعلنا نتدبر الإبداع فالله تعاىل هو :
ات َوالأَ ْر ِ�ض َو ِ�إ َذا َق َ�ضى َ�أ ْمر ًا َف ِ�إ َّ َ
نا يقول َل ُه ُكن َف َي ُك ُ
ون
ال�س َما َو ِ
﴿ بَدِ ي ُع َّ

﴾ ( البقرة) 117

ونحرتم الفكر املخالف ونرى فيه جما ًال لأهميته فقد قال ربي :
﴿ َو َل ْو َ�شاء َر ُّب َك َ َ
اح َد ًة َو َال َي َزالُونَ ُ ْ
م َت ِل ِف َ
ني ﴾
ا�س �أُ َّم ًة َو ِ
ل َع َل ال َّن َ
�إين �أُ�ؤيد ذلك الإ�سالم الذي هجره ون�سيه الكثريون كما قال الله :
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﴿ َو َقا َل ال َّر ُ�سو ُل َيا َر ِّب �إِنَّ َق ْو ِمي ا َّت َخ ُذوا هَ َذا القر�آن َمه ُْجور ًا ﴾

(الفرقان) 30

�أريد �إ�سالم ًا بال مذاهب ُت َف ُّر ُقه  ،وقد ذ َّمها الله بقوله :
با
﴿  ...وال تكونوا من امل�شركني ِمنَ ا َّلذِ ينَ َف َّر ُقوا دِي َن ُه ْم َو َكا ُنوا ِ�ش َيع ًا ُك ُّل ِح ْز ٍب ِ َ
( الروم31ـ) 32
َل َد ْي ِه ْم َف ِر ُحونَ ﴾
نعم �إ�سالم ال َي ْك َره �أهله امل�سلمون خمالفيهم يف املذهب  ،ويكرهون �أهل الكتاب ،
ويكرهون الكافرين بال حراك منهم لهداية من يكرهونهم .
ال�سنة القولية .
�إ�سالمًا ي�سمو فيه القر�آن على ُّ
�إ�سالمًا ي�ؤمن �أهله بتطور ال�شريعة وفق ًا مل�صالح النا�س وحا�ضرهم .
ف�إن كانت تلك ال�صفات والتي ت�سمح باحرتام الفكر والتنوع واالختالف وتتدبر
وت�ستعذب اجلمال والإبداع هي مرجعية الإ�سالم ف�أه ًال و�سه ًال بها  .و�إن كان مفهوم
املرجعية عند البع�ض هي �إكراه النا�س على �شعائر الدين ب�شكل وفهم حمدد  ،وقمع غري
امل�سلمني لبناء كنائ�سهم ومعابدهم  ،و�إ�صدار الأحكام على الب�شر ونعتهم بالكفر والزندقة
فال �أه ًال وال �سه ًال بتلك املرجعية .
إسالما »
فه�ؤالء ال يريدون لنا ذلك « اإلسالم » الذي �أنزله الله للنا�س  ،بل «
ً
ي�ستعبدون هم به النا�س  ،فحذارى منهم  ،ورحمة ببالدنا فل�سنا �أفغان�ستان  ،وال
ال�صومال  ،وال ال�سودان فقد تقدمت تركيا بالإ�سالم  ،وتقدمت ماليزيا بالإ�سالم  ،فال
تخذلونا فنت�أخر ب�إ�سالمكم .
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الر�سول يعرف الــقـراءة والـكـتـابــة
من بني �إ�ضالل الأمة بفقه الأئمة جند مفهوم �أمية النبي مبعنى عدم معرفته للقراءة
والكتابة  ،وهو املفهوم الذي تتوارثه الأجيال بفقر �شديد يف الإدراك  ،ولقد �سبق وذكرت
هذا الأمر ب�أكرث من م�ؤلف يل  ،لكني كنت يف كل مرة �أ�ضيف �إليه مما يجود به الله
علي من علم التدبر  ،لقوله تعاىل  ( :واتقوا الله ويعلمكم الله )  ،و�أكتب لكم هنا ما
�أود �إ�ضافته من يقيني ب�أن النبي ﷺ كان يعرف القراءة والكتابة  ،لكن �أميته و�أمية
قومه ال ين�صرف معناها �إىل عدم الإملام بالقراءة والكتابة  ،لكنها الأُ ّمية عن معرفة الله
والدين احلق  ،و�سوف نتجول قليال بالقر�آن وهو ذلك الكتاب الذي بني �أيدينا والذي مل
يتم ت�شكيل حروف كلماته �إال بالقرن الرابع الهجري  ،وذلك مل�ساعدة النا�س على القراءة
ال�صحيحة  ،فال يحتج �أحــد بــرموز ت�شكيل احلروف مثل ( الألف اخلنجرية  ،وقلى ،
و�صلى  ،والفتحة  ،وال�ضمة  ،وال�شدّة  ...وهكذا) .
�إن قلبك قبل قالبك مت �ضبطه بالتالقح الفكري للأجيال التي تقلد وال تفكر  ،فقد ُ�ضبط
على االعتقاد ب�أمية الر�سول � ،أي �أنك تعني ب�أنه ﷺ عا�ش ومات وهو ال يعلم القراءة
والكتابة  ،لذلك فقد جهّزت لك وللأجيال بع�ض �أ�سئلة التدبر يف كتاب الله حتى تعلموا
ب�أنه ﷺ هو الذي كان ُيو َِّجه َك َت َبة الوحي ل�شكل الكتابة � ،أي �أنه كان يعلم �شكل احلروف
ال ْك َم َة َو َع َّل َم َك َما َ ْل
اب َو ْ ِ
و�إال فما قيمة �إميانك بقوله تعاىل َ ... ﴿ :و�أَن َز َل ال ّل ُه َع َل ْي َك الْ ِك َت َ
َت ُكنْ َت ْع َل ُم َو َك َ
ان َف ْ�ض ُل ال ّل ِه َع َل ْي َك ع َِظيم ًا ﴾ (الن�ساء .. ) 113؟؟!! ..فهل علمه ما مل يكن يعلم �إال
القراءة والكتابة ..؟؟!!� ..ساء ما حتكمون .
وما �سبب �أن ترد كلمة ( رحمة )  72مرة بهذا الر�سم  ،بينما ترد  7مرات ب�شكل (رحمت)
ال�س َّذج ليقولوا لهم ب�أنه ر�س ٌم عثماين � ،أي كان �سيدنا عثمان يكتب
�أم تراهم مل يجدوا �إال ُ
بكيفه وكيفيته  ،ويكتب كيفما �شاء .
وكلمة (�شركاء) ترد هكذا  11مرة بينما ترد مرتني بهذا الر�سم ( �شرك�ؤا ) .
وكلمة (جزاء) ترد هكذا  28مرة بينما ترد  4مرات بهذا الر�سم ( جزا�ؤا ) .
وكلمة (امللأ) ترد هكذا  18مرة بينما ترد  4مرات بهذا الر�سم ( املل�ؤا ) .
وكلمة (كتاب) ترد هكذا  4مرات بينما ترد  251مرات بهذا الر�سم (كتب ) .
وكلمة ِ(ك ّذابا) ترد بالآية  28من �سورة النب�أ هكذا  ،بينما ترد بذات ال�سورة بالآية رقم
 35هكذا ِ(ك ّذبا) .
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وكلمة (�ضعفاء) وردت بهذا ال�شكل  ،ووردت �أي�ضاً ب�شكل (�ضعفا�ؤ)  ،فمن الذي
يحدد ال�شكل وملاذا ..؟؟!! ..؛ لقد كان البد �أن ن�س�أل �أنف�سنا هذا ال�س�ؤال  ،لأن القر�آن بني
ناظرينا ليل نهار  ،لكننا ف�ضلنا عدم التفكر  ،وركنا ملا �أ�سميناه (ر�سمًا عثمانيًا) . .
وكلمة ( ابراهم ) ترد هكذا ب�سورة البقرة فقط  ،يعني بدون حرف الياء الو�سطية ،
بينما ترد بباقي امل�صحف بهذا ال�شكل ( ابراهيم ) يعني بحرف الياء � ،أفريى �أ�صحاب فكر
الأمية والر�سم العثماين ب�أن هذه الفوارق ال داللة لها ..؟؟!! ..؛ �أم �أن مر�ض (هذا ما �ألفينا
عليه �آباءنا) هو ال�سائد بني امل�سلمني ؛ �أال ترون ب�أي �إ�ضالل من فقه الأئمة �أُ ِ�ص ْب ُتم ..؟؟!!..
وكلمة (�صاحبه) ف ُكتبت مرة ب�ألف املد و ُكتبت مرة �أُخري بدون ذلك احلرف  ،بل وبذات
ال�سورة وبذات ال�سياق  ،حيث يقول تعاىل بالآية رقم  34من �سورة الكهف :
ان َل ُه َث َمر َف َقا َل ِل َ�ص ِح ِب ِه َو ُه َو ي َُح ِاو ُر ُه �أَ َنا �أَ َ ُ
كث ِم َ
﴿ َو َك َ
نك َماال َو َ�أ َع ُّز َن َفرا ﴾ ( الكهف)34 :
بينما بالآية رقم  37من ذات ال�سورة ترى �أن كلمة �صاحبه ُكتبت مع وجود حرف
الألف هكذا :
﴿ قا َل َل ُه َ�ص ِاح ُب ُه َو ُه َو ي َُح ِاو ُر ُه �أَ َك َفرتَ ِب�ٱ َّلذِ ي َخ َل َق َك ِمن ُت َراب ُث َّم ِمن ُّنط َفة ُث َّم َ�س َّو َك
( الكهف) 37 :
َر ُجال ﴾
فما الفارق ..؟؟!! ، ..وملاذا حذف احلرف مرة وظهر �أخرى يف ذات ال�سورة وذات
التحاور بني ال�صاحبني ..؟؟!! ، ..وهل يكون ل�سيدنا عثمان دخل يف هذا ..؟؟!!..
فهذه احلروف ُتنطق مفككة  ،وتكتب م�شبوكة  ،وبع�ضها يكون �آية وحده  ،والبع�ض
الآخر يكون جزءًا من �آية  ،وما ذلك من فعل كتبة الوحي � ،إمنا هو من فعل الرقابة النبوية
على كتبة الوحي  ،وما يكون ذلك �إال من كونه ﷺ كان يعلم �شكل الكتابة واحلروف و�أراد
ت�شبيكها رغم �أنه ينطقها مفردة  ،وكان على كتبة الوحي �أن يكتبوها مفردة كما ينطقها
النبي  ،لكن ت�شبيكها وحي من ال�سماء ملن يعلم �شكل احلروف والكلمات ﷺ .
و�سورتان يف القر�آن بد�أتا  بكلمة (تبارك)  ،ولكن واحدة بحرف �ألف والثانية بدون
حرف �ألف  ،فلماذا ..؟؟!!� ..سورة الفرقان بد�أت بقول الله تعاىل :
﴿ َت َبا َر َك �ٱ َّلذِ ي َن َّز َل �ٱل ُفر َقانَ َع َلى عَبدِ هِ ِل َي ُكونَ ِلل َع�ٱ َ ِل َ
ني َنذِ ي ًرا ﴾
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وهنا جند كلمة (تبارك) ُكتبت بالألف  ،وعند ّ
�صف عدد حروف هذه الآية جند عدد ًا
من م�ضاعفات الرقم �سبعة .
�أما �سورة امللك فقد بد�أت بقول الله تعاىل :
ب َك �ٱ َّلذِ ي ِبيَدِ هِ �ٱملُ ُ
لك َو ُه َو َع َلى ُك ِ ّل َ�شيء َقدِ ي ٌر ﴾
﴿ َت َ َ
وهنا جند كلمـة (تبارك) قد ُحذفت منها الألف � ،أفكان كل كاتب من كتبة الوحي يكتب
بهـواه � ،أو كان اخلط العثماين له �أهـواء ..؟؟!!� ، ..أم هي رقابة النبي على كتبـة الوحي
مما ي�ؤدي لتلك االختـالفات و�أنه هو الذي يوجـه �إليها ..؟؟!! ، ..وهذا هو الأ�صوب .
األمر األول � :أن للقرءان نظام ًا رقمي ًا مل يكن يعلمه ال�سلف  .فعندما نتدبر �أي كلمة
من كلمات �أي �آية كما ُر�سمت يف القر�آن بعدد حروفها م�صفوف ًا جند عدد ًا من م�ضاعفات
الرقم �سبعة �أي�ض ًا ولو �أننا حذفنا الألف من هذه الكلمة �أو �أ�ضفناها �إىل تلك الكلمة الختل
النظام الرقمي بالكامل  ،وهو علم مل يزل غري معتمد مبناهج الدار�سني بالأزهر  ،بل
وي�ستنكف م�شايخه ودعاة ال�سلفية امل�شاركة فيه  . . .وهناك مئات من االختالفات  ،وعلى
من يريد املزيد �أن يطالع كتابنا (كنوز ورحمات من القر�آن ) ف�سيجد مبتغاه ب�إذن الله .
�إن لكل ر�سم وكتابة معنى  ،لكن الذين جتمدت علومهم عند احلدود الفكرية لأهل
القرن الثالث �أو الرابع الهجري ال يريدون �أن يفهموا �أي جديد  ،وال �أن يالحظوا �أي
مالحظة فيتدبروا معناها كما �أمر بذلك ربنا تبارك وتعاىل .
عب عن فقدانهم
ولعل الذين قالوا باخلط �أو الر�سم العثماين ينتهون عن مقولتهم التي ُت ِّ
علمًا من علوم القر�آن  ،فلي�س لكل عربي ر�سم ير�سم به الكلمات  ،و�إال �صار الأمر تناطح
وفو�ضى ت�ضيع بها اللغة  ،وكان الأحرى ب�أولئك �أن يرتكوا �أمر ما مل يعلموه �إىل ع�صور تالية
يعمل �أهلها بالتدبر الواجب لكتاب الله  ،فلكل ع�صر جهده يف التدبر الذي يقف اجتهاده فيه
�إىل حد حمدد وفق مُراد الله  ،وت�أويل البث القر�آين مل ينقطع بوفاة �سيدنا حممد ﷺ  ،فهو
الر�سول الوحيد من بني الر�سل الذي ال زالت معجزته (القر�آن الكرمي) ُتوا�صل العطاء حتى
نهاية الكون  ،و�أنتهي �إىل �أن كتابة القر�آن و�شكل حروفه كانت وفق وحي ال�سماء  ،وكان
النبي يراقب �أعمال َك َت َبة الوحي ؛ حتى يخرج القر�آن وفق مراد الله �شك ًال ومو�ضوعً ا .
وال ُي َغ ِّي من الأمر �شيئ ًا �أن القر�آن كان ينزل على قلب ر�سول الله فرتاه عيناه  ،وكان
ال ين�سى ما يتنزل عليه  ،وقد ع َّلمه ربه من علوم الأولني والآخرين فهل يحرمه من علم
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القراءة والكتابة ..؟؟!!� ، ..إنه مبجرد �أن �أمره ( اقر�أ ) فقد قر�أ بحول الله  ،لأنه �سبحانه
�إذا �أراد �شيئ ًا �أن يقول له كن فيكون .
�أما �أُم َّي َت ُه و�أُم َّية �أ َّم َته  ،فتعني �أنه و�أمته مل ي�أتهم كتاب �سماوي  ،لذلك فهم �أُمة �أُم َّية
عن العلم بدين الله  ،وهو ر�سول �أُ ِّمي حتنث يف غار حراء  ،يبحث ب�أميته عن الله حتى
هداه الله و�أر�سله رحمة للعاملني  ،متام ًا كما فعل ج َّدُه �إبراهيم  -عليه ال�سالم  ، -وهو ما
يوجب علينا تدبر الأكوان واخلالئق لن�ستدل بها على القدرة الإلهية وامل�شيئة الربانية .
�إن الذين قالوا بالأُمية خ�شية �أن يتهم �أعداء الإ�سالم النبي ب�أنه الذي كتب القر�آن ،
�إمنا كان ذلك يجوز يف ع�صور خلت مل يكن الله قد جاد على النا�س بعلوم �شتى ُتثبت �أن
القر�آن من لدن اخلالق  ،كما مل يك�شف لهم الله من ثبوت الر�ؤية العلمية لكتابه يف الكون
كما ثبتت لنا  ،لذلك قد يكون لهم عذر فيما انتهوا �إليه � ،أما اليوم فال يجوز لنا �أن نردد
ذلك لأنه يعرب عن �سخف وعدم ارتباط امل�سلم بالدنيا من حوله  ،لأننا البد و�أن ن�ؤمن ب�أن
الله يبني �آياته امل�سطورة من خالل الكون املن�شور .
الأمر الثاين � :أن تلك االختالفات يف �شكل احلروف  ،البد �أن يكون لها مدلوالتها
لأنها منظومة ومنتظمة  ،لذلك يجب بذل مزيد من اجلهد بهذا ال�صدد للو�صول �إىل املرامي
القر�آنية من وجود اختالف �شكل الكتابة للكلمة الواحدة  ،وهو �أمر ن�ضعه �أمانة ب�أيدي
التم�سح مبقولة ( ر�سم عثماين ) والركون بعدها  ،لأنه ت�أكد
جمامعنا الفقهية  ،بد ًال من
ُّ
لدينا �أنه ( ر�سم رحماين ) له دالالته .
الأمر الثالث � :أنه يجب علينا جميعًا تدبر كتاب الله  ،وال نقف عند جهد الأقدمني ،
والبد �أن نحدد مدلوالت الألفاظ وفق عقولنا نحن � ،إال ما ورد عنه ت�أويل خا�ص من النبي
ﷺ  ،وليكن رائدنا يف ذلك علماء ع�صرنا قبل �أن ننقاد لعلماء ال�سلف بال �ضابط .
وال �شك ب�أن من يقول بجهل �سيدنا ر�سول الله للقراءة والكتابة � ،إمنا يكذب قوله
ال ْك َم َة َو َع َّل َم َك َما َ ْل َت ُكنْ َت ْع َل ُم َو َكانَ َف ْ�ض ُل ال ّل ِه
اب َو ْ ِ
تعاىل َ ... ﴿ :و�أَن َز َل ال ّل ُه َع َل ْي َك الْ ِك َت َ
َع َل ْي َك ع َِظيم ًا ﴾ ( الن�ساء ) 113؛ لأنه ك�أمنا يجعل الآية ( وعلمك ما مل تكن تعلم �إال القراءة
والكتابة وكان ف�ضل الله عليك عظيمًا )  ،وهو عته يف الفهم والإدراك ونكول عن التدبر
الذي فر�ضه الله علينا حني نقر�أ القر�آن .
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والله � -سبحانه  -ذكر ب�أن كل �أهل مكة �أميني فقال :
الُ ِّم ِّي َ
اب
﴿ ُه َو ا َّلذِ ي َب َع َث ِف ْ أ
ني َر ُ�سو ًال ِّم ْن ُه ْم َي ْتلُو َع َل ْي ِه ْم �آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّك ِيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم الْ ِك َت َ
(اجلمعة ) 2
ني ﴾
َو ْ ِ
ال ْك َم َة َو ِ�إن َكا ُنوا ِمن َق ْب ُل َل ِفي َ�ض َل ٍل ُّم ِب ٍ
وذلك رغم �أنهم كانت لهم م�سابقات يف ال�شعر وكانوا يعلقون �أف�ضل ق�صيدة على باب
الكعبة  ،بل كانوا �أرباب البالغة  ،فهل كانت بالغتهم بال كتابة وال قراءة ..؟؟!! ، ..مبا
يعني �أن كلمة ( الأميني )  ،ال تعني عدم الإملام بالقراءة والكتابة  ،بل هي �أميتهم عن
معرفة الله  ،لعدم �إر�سال ر�سول لهم مع انغالق اليهود على �أنف�سهم وعدم دعوتهم الغري
ليفهموا الدين اليهودي .
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الدليل على �أن الر�سول كان يعلم القراءة والكتابة
�أو ً
ال :ـ من القر�آن .

�إن ر�سول الله وُلد وعا�ش يف مكة  ،و�أهلها هم �أعلم النا�س مبا يعلمه ومبا ال يعلمه ،
فانظر  -رحمك الله � -إيل قولهم فيما جاء بكتاب الله عنهم و�صف ًا لر�سول الله الذي عرفوه
متام املعرفة :
ني ا ْك َت َت َبهَا َف ِه َي ُ ْ
ال َّو ِل َ
(الفرقان)5:
ت َلى َع َل ْي ِه ُب ْك َر ًة َو�أَ ِ�صي ًال ﴾
ري َْ أ
﴿ َو َقالُوا �أَ َ�س ِاط ُ
فكلمة اكتتبها تعني يف اللغة ( ا�شرتك يف كتابتها وقيل ا�ستماله وقيل تكرر منه
الكتابة ) فلو كان م�شركو مكة يعلمون بجهله الأبجدية � ،أو �أن القر�آن كان �شفوي ًا يف
�صدر ر�سول الله و�صحابته الأجالء كما يزعم البع�ض ما كان قول امل�شركني ( اكتتبها ) له
حمل من الواقع  ،لكن الآية تعني �أن ر�سول الله كان يعلم الكتابة عموم ًا  ،ثم قام �أحد
�أهل الكتاب بتعليمه كتابة �أ�ساطريهم وذلك بطريقة الإمالء  .فهل يقولون ذلك علي من
عا�ش بينهم جاه ًال ..؟؟!!..
وهل يقولون ذلك وهم يعلمون بجهله بالأبجدية ..؟؟!! ،..وهل يقــولــون ب�أن هــناك
مــن ميلي ع ــليه ه ــذه الأ�ساطــري  ،وكيــف ك ــان ميــلي عليه وهو جاهل ..؟؟!!� ..إن الذي
يكتب البد �أن يكون عامل ًا بالقراءة  ،والذي ميلي عليه هو �أعلي درجة ممن يعرف الكتابة
لأنه يكتب كل ما ميلي عليه مبا يدل على مهارته  ،وال ميكن لأ�ساطني الكفر مب ّكة وهم
يخاطبون رعاياهم �إال �أن يقولوا احلق عمن عا�ش بينهم  ،ولو قالوا غري احلق النف�ض
النا�س من حولهم وذهبوا �إىل حممد لي�ؤمنوا به  ،وهو ما يخ�شاه الأ�ساطني من امل�شركني .
ً
ثانيا :ـ واقعية الت�شريع والتنزيل والر�سالة فيما يخ�ص القراءة والكتابة .

�إن القر�آن مل يكن بحال كتاب دين يلج�أ �إليه النا�س وقت ال�شدّة  ،ويف اجلنائز ،
لرقى
والأفراح  ،والأمرا�ض  ،وهكذا مما نراه يف �أيامنا هذه � ،إمنا هو كتاب دين يهدف ّ
الب�شرية  ،وطريقة للحياة والإعداد ملا بعد احلياة  ،وهو كتاب واقعي ينري الطريق
ل�صالح امل�ؤمنني مبفرداته ك ّلها  ،ومن غري املقبول �أن ن�سمع �أن الر�سول كان خلقه القر�آن ،
ثــم ننتــهي �إىل انعــدام الواقعية والتطبيق القر�آين يف حياة �أعظم اخللق وخامت النبيني
و�إال لكنا من املخبولني فكري ًا .
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�إن الله �أنزل �أول ما �أنزل على ر�سوله الأمر الإلهي ( اقر�أ )  ...و�أنزل عليه فيما �أنزل
وبي له فيما �أوحى �إليه ( ن والقلم وما ي�سطرون ّ ) ...
(وقل رب زدين علما ) ّ ...
فبي
له ف�ضل القراءة والعلم  ،وما كان لر�سول الله الذي كانت معجزته القر�آن الذي هو معجزة
عقلية وعلمية ولغوية وح�ضارية و�أدبية  ،ولي�س معجزة لغوية فقط �أن يتخ ّلف عن ركب
تغذية العقل �أو العلم .
وقد كان ر�سول الله يط ّبق تطبيق ًا عملي ًا وواعي ًا كل ما يتن ّزل عليه من حروف القر�آن
وكلماته  ،ويربطها مع بع�ضها وي�أمر بها �أ�صحابه ,وكان للقلم وللقراءة الدور الأعظم يف
واقعية ن�شر العلم ون�شر الدين ون�شر القر�آن  ،وقد كان الر�سول يدرك ذلك الأمر  ،وكان
�صاحب التطبيق الواعي لكتاب الله  ،فكان يقر�أ  ،لأن الله �أمره بالقراءة  ،وكان يطلب
العلم دوم ًا  ،لأن الله �أمره باال�ستزادة من العلم  ،وكان يعلم �أهمية القلم يف ن�شر العلم
فكان يكتب .
والقر�آن نزل يف �أهل بالغة يـفد �إليهم النا�س من �أقطار الأر�ض لأداء فري�ضة احلج
وفق ًا ل�شريعة �إبراهيم  ،ومن البديهي �أن تكون م ّكة  ،وهى مق�صد النا�س من كافة الأقطار
ـي�ستزيد �أهلها من ثقافات وعلوم الب�شرية على اختالف �أقطارها .
وكانت رحلة ال�شتاء وال�صيف للتجارة تن ّم عن حاجة �أهل ال�شمال واجلنوب لب�ضائع
�أهل مكة  ،كما تنم عن مطالب �أهل مكة من ب�ضائع ال�شمال واجلنوب وعلى مقدرة �أهل
مكة يف الرتحال للتجارة  ،وبالتايل فقد كان �أهل م ّكة يف رغد من عي�ش  ،فال ي�ست�ساغ
�أن يكون نبي الله املر�سل للنا�س جميع ًا هو �أفقرهم و�أجهلهم رغم ما �أنزل عليه من الأمر
(اقر�أ) و( وقل رب زدين علما ) ثم بعد ذلك جند من يت�شدّق بجهله الأبجدي  ،وك�أن
املعجزات �شحيحة ال ينق�صها �إال جهل الر�سول حتى تكتمل .
�إن واقعية املنهج القر�آين وواقعية الت�شريع وواقعية التنزيل  ،ف�ض ًال عن نامو�س الله
يف �أنبيائه �أنهم كانوا اليد العليا دوم ًا على �أقوامهم  ،وهو ما ي�ؤكد �أن القر�آن مل ينزل على
جاهل  ،لأن الله ي� ّؤهل �أنبيائه مبا يدعّم طبيعة الر�سالة وطبيعة من يبعث فيهم ...
فالطب واملعرفة بخبايا املال كانت طبيعة من معجزات عي�سى  -عليه ال�سالم  -حني
أ�شحاء فيما
�أر�سله الله �إىل قوم ا�شتد بهم مر�ض العمى منذ الوالدة والرب�ص  ،وكانوا � ّ
الغنى فيهم وما يدّخره من طعام يف بيته وداوى مر�ضاهم  ...وكان
بينهم  ،فك�شف غنى ّ
ال�سحر طبيعة �أهل م�صر الذين نزل فيهم مو�سى فزوّ ده الله مبا يفتك بال�سحر  ،ويجعله
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�صاحب الكلمة العليا بينهم  ،ومل ن�سمع عن �أحد �سرق منه الع�صا حتى يحرمه من القوّ ه
ال�سحرية التي معه  ...والدروع كانت خ�صي�صة داوود على قومه املقاتلني  ،فع ّلمه
�صناعة الدّروع  ...والقراءة والعلم خ�صي�صة حممد على قومه من ال�شعراء والبلغاء
الذين كانوا يقر�ضون ال�شعر ارجتا ًال  ،وكانوا يتبارون باللغة العربية  ،وله �سوق ت�س ّمى
عكاظ يتبارون فيها مبنتجاتهم الأدبية  ،وكانت لهم مع ّلقات ينظمونها ويع ّلقونها افتخار ًا
ب�إنتاجهم اللغوي  ،فلم يكن القر�آن وال ر�سول القر�آن غرباء عن موطن الر�سول وطبيعة
هذا املوطن وما يحمله من بالغة �أ�سا�سها القراءة والكتابة والعلم  ،ومل يكونوا �أميني
بالأبجدية �أبد ًا .
ال�س ّنة ال�صحيحة .
ثالث ًا :من ُ

لقد تعددت الروايات ال�صحيحة التي ت�ؤكد �إحاطة وعلم الر�سول بالكتابة والقراءة ،
ولقد اخرتنا منها بع�ض ما رواه ال�شيخان  /البخاري وم�سلم رحمهما الله وذلك فيما يلي :
1ـ عن ابن عبا�س قال ( يوم اخلمي�س وما يوم اخلمي�س ا�شتد بر�سول الله ﷺ وجعه
فقال ائتوين �أكتب لكم كتاب ًا لن ت�ضلوا بعده �أبد ًا � ...إلخ احلديث ) حديث رقم 4078
�صحيح البخاري كتاب املغازى .
2ـ عن ابن عبا�س ر�ضي الله عنهما قال  ( :ملا ح�ضر ر�سول الله ﷺ ويف البيت رجال
وقال النــبي ﷺ هلمــوا �أكتــب لكم كــتاب ًا ال ت�ضلوا بعده �أبد ًا فقال بع�ضهم � :إن ر�سول الله
قد غلبه الوجع  ،وعندكم القر�آن ح�سبنا كتاب الله فاختلف �أهل البيت واخت�صموا � ...إلخ
احلديث  -يـ ـق ــول ابن عبا�س �إن الرزية كل الرزية ما حال بني ر�سـ ــول اللـ ــه ﷺ وب ــني �أن
يكتب لهــم ذلك الكــتاب الختــالفهم ولغط ــهم ) حديث رقم � 4079صح ــيح البخاري كتاب
املغازى .
3ـ عن ابن عبا�س �أنه قال  ( :ا�شتد بر�سول الله ﷺ وجعه فقال � :إئتونى �أكتب لكم كتاب ًا
لن ت�ضلوا بعدى �أبد ًا فتنازعوه وما ينبغي عند نبي تنازع � ...إلخ احلديث ) حديث ًا رقم
� 3089صحيح م�سلم كتاب الو�صية .
4ـ عن بن عبا�س �أنه قال  ( :قال ر�سول الله ﷺ �إئتوين بالكتف والدواة �أو اللوح
والدواة �أكتب لكم كتاب ًا � ...إلخ احلديث ) حديث رقم � 3090صحيح م�سلم كتاب الو�صية
وورد ذات املعنى باحلديث رقم � 3091صحيح م�سلم  -كتاب الو�صية �أي�ض ًا .
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من جماع الروايات ال�سابقة يثبت �أن الر�سول كان يجيد القراءة والكتابة  ،و�أنه كان
يريد كتابة و�صيته للم�سلمني لوال اختالفهم بح�ضرته  ،وهى تقطع باليقني معنى قول
الر�سول يف حديث جربيل له اقر�أ ورد الر�سول عليه بقوله ما �أنا بقارئ مبا يعنى ماذا
�أقر�أ � ،أو مبا يعنى ال �أ�ستطيع من فرط اخلوف  ،ولكن ال تعنى �أبدا ال �أعرف القراءة كما
ال�س ّنة النبوية �أنها
ف�سرها البع�ض  ،وليكن ذلك الفكر هو منهاجنا حتى ال يطعن �أحد يف ُ
ت�أتى بال�شيء ونقي�ضه يف �آن واحد  ،ونكون نحن �سبب هذا الأمر بت�أويالتنا العرجاء
هذا ف�ض ًال عن �أن احلديث ذكر من عدة طرق فمن بني �ألفاظه (ما �أقر�أ ) وهذه �أي�ض ًا قد
ف�سرها البع�ض ب�أنها (ما ) اال�ستفهامية وف�سرها �آخرون ب�أنها (ما ) النافية  ،ولكن �إذا ما
كان لأهل الفقه علم يف قواعد الإثبات لعلموا �أن القرائن املت�ساندة هي خري دليل على ما
ت�ساندت عليه  ،و�أنها يف مو�ضوعنا هذا تت�ساند يف �صالح علمه (ﷺ) بالقراءة والكتابة
هذا ف�ض ًال عن وجود دالئل على علمه بهما (ﷺ) .
رابع ًا  :من العقل .

�إننا ال نقبل من قائل �أن ي�ستنبط من واقع وجود ُك َّتاب للوحي كانوا يكتبون ما ميليه
ر�سول الله عليهم من قرءان فيخرج با�ستنتاج �أنه كان ال يعلم القراءة والكتابة  ،ذلك �أن
ر�سول الله كان له ُك َّتاب  ،وكان له ح ّرا�س  ،وكان له خدم  ،وكلما عال �ش�أن املرء يكون له
ك ّتاب وح ّرا�س وغري ذلك  ،دون �أن يفتّ ذلك يف �ش�أن علمه بالقراءة والكتابة � ،أو يف �ش�أن
قدرته على الدفاع عن نف�سه � . .إلخ  ،لكن حب هذه الأمة للأ�ساطري وعزوفها عن البحث
والفكر  ،مع ق ّلة القراءة والكتابة � ،أفرز ذلك املعتقد وغريه .
كما �أن مفهوم جهل ر�سول الله بالقراءة والكتابة  ،مع احتياجه لك ّتاب للوحي ومع
عدم �إملامه بالقراءة والكتابة � ،سيجعل هناك حائ ًال يحول دون معرفته �صحة ما تتم
كتابته ومدى دقته  ،فيحرم من مه ّمة التحقق واملراجعة .
ً
وبالغا وقراء ًة وكتاب ًة
وف�ض ًال عن ذلك ف�إن القر�آن كان املهمة الرئي�سية للر�سول وحيًا ،
وتالو ًة وجمع ًا  ،فال ي�صوّ ر لنا �أحد الزاعمني باجلهل �أن الر�سول ترك املهمة لأبى بكر �أو
عثمان  -ر�ضي الله عنهما  -ليكمال �أمر جمع القر�آن بعد �سنوات عن فكرة ع ّنت لأحدهما  ،ف�إن
يف ذلك تكذيبًا لقوله تعاىل  ... ﴿ :الْ َي ْو َم �أَ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو�أَ ْ َ
ت ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ض ُ
يت
ا�ض ُط َّر ِف َ ْ
َل ُك ُم ْال ْإ�سال َم ِدين ًا َف َم ِن ْ
ي ُم َت َجا ِن ٍف لإِ ْث ٍم َف�إِ َّن ال َّل َه َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم ﴾ (املائدة)3:
م َم َ�ص ٍة َغ ْ َ
-400-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

كما �أن ُك ّتاب الوحي ما كان لهم �أن يكتبوا (امل) وال (كهيع�ص)  ،وال (حم) مت�شابكة
احلروف �إال بتوجيه نبوي عن �صورة الكتابة � ،إذ �أنه لو ترك الأمر �إليهم لكتبوها ّ
مقطعة
كما �سمعوها منه ميليها عليهم ّ
مقطعة  ،فالقر�آن مت تنزيله وجمعه وتدوينه يف عهد ر�سول
الله وحتت �إ�شرافه وعلى ب�صريته وب�صره  ،حيث يقول تعاىل :
﴿ ِ�إ َّن َع َلي َنا َجم َع ُه َو ُقر َءا َن ُه ﴾ ( 17القيامة ) ؛ فلم يقل �إن علينا جمعه يف عهد ما بعد
الر�سول �أو يف عهد عثمان � ...إلخ من تلك ّ
التهات .
ن�ضيف �إىل الدالئل العقلية ما �سبق وذكرناه من ا�ستحالة توجه الله بالتحدي لأميني
مبعنى �أنهم ال يعلمون القراءة والكتابة  ،وا�ستحالة �أن يع ّلم الله كل الأنبياء �إال حممد ًا
وعدم معقولية �أن ينزل جربيل لأحد لي�أمره ( اقر�أ) ثم يكت�شف �أنه ال يعرف القراءة
والكتابة  ،وعدم ا�ست�ساغة �أن يقول �أ�ساطني �أهل مكة الذين تربى بينهم النبي �أن هناك
من ميلى عليه هذا القر�آن  ،ويقوم هو بكتابته يف الوقت الذي يعلمون �أنه يجهل الكتابة ،
مع ا�ستحالة �أن يدعو نبي ًا ربه ( رب زدين علم ًا ) وال ي�ستجيب له  ،مع عدم منطقية و�سوء
�أدب وجهل من قال ب�أن الله ع ّلم ر�سوله ما مل يكن يعلم �إال علم القراءة والكتابة  ،و�سوء
�أدب من يقول ب�أن ر�سول الله ي�أمر م�شركي مكة من الأ�سرى �أن يع ّلموا من ال يعلم القراءة
والكتابة ثم هو يرتك نف�سه نهبا للجهل بهما  ...وغريها كثري مما ذكرناه .
ال�س ّنة وال�سرية ال�صحيحة �ستجد
وبعد كل هذه الدالئل القر�آنية والعقلية ودالئل ُ
فريق ًا ممن يتدينون بالوراثة ممن يحبون روايات ورثوها بال عقل يقولون:ـ وما الدّاعي
لفتح هذا املو�ضوع يف هذا الوقت بالذات ..؟؟!! ..نرد عليهم وملاذا مل تفتحوه �أنتم يف
الوقت املا�ضي ويف خالل عمركم وعمر �أجدادكم املديد ..؟؟!! ، ..وما �أدراك ب�أنه �سيحني
احلني الذي ير�ضي ه�ؤالء يف امل�ستقبل ليفتحوا فيه �أي مو�ضوع ..؟؟!!� ، ..إن ه�ؤالء هم
عبيد اجلمود عند حد اجتهاد الآخرين بال عقل وبال هدى �أو كتاب منري � ،أَ َو ال ت�ستحق
تربئة الر�سول من تهمة اجلهل منا بذل اجلهد و�إعمال العقل من �أجل الو�صول �إىل حقيقة
الهدف القر�آين �أوال ثم احلقيقة التي يق ّرها العقل ال�سويّ ثاني ًا ..؟؟!!..
و�سيقول �آخرون :وما الغر�ض من فتح هذا املو�ضوع ..؟؟!! ، ..فه�ؤالء نرد عليهم
(حممد)24:
وب �أَ ْق َفالُهَا ﴾
بقول الله تعاىل � ﴿ :أَ َفال َي َت َد َّب ُرونَ الْقرءان �أَ ْم َع َلى ُقلُ ٍ
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وكيف بامل�سلم يتجهّم عند كل فكر طاملا مل يوافق ما ورثه من فكر � ،إن هذا املنهج
مذموم مبا ورد بكتاب الله من قوله :
﴿ َو ِ�إنْ ُت ِط ْع �أَ ْك َ َ
الَ ْر ِ�ض ي ُِ�ضلُّ َ
يل ال َّل ِه ِ�إنْ َي َّت ِب ُعونَ ِ�إ َّل َّ
الظنَّ َو ِ�إنْ ُه ْم
ث َمنْ ِف ْ أ
وك َعنْ َ�س ِب ِ
(الأنعام)116:
�إِ َّل َي ْخ ُر ُ�صونَ ﴾
وقوله �سبحانه وتعاىل :
﴿ َو ِ�إ َذا ِقي َل َل ُه ُم ا َّت ِبعُوا َما �أَ ْن َز َل ال َّل ُه َقالُوا َب ْل َن َّت ِب ُع َما �أَلْ َف ْي َنا َع َل ْي ِه �آ َبا َء َنا �أَ َو َل ْو َكانَ �آ َبا�ؤُ ُه ْم
(البقرة)170:
ال َي ْع ِقلُونَ َ�ش ْيئ ًا َوال َي ْه َت ُدونَ ﴾
 ...وغريهما كثري  ،فال يجب على امل�سلم �أبد ًا �أن يكون على هذا املنوال املذموم من
تقليد الآباء دون علم �أو تدبر .
وف�ض ًال عما ذكرنا بخ�صو�ص تدبّر القر�آن ف�إن �شباب هذه الأيام لهم عقول ت�صل �إىل
مناطق �أكرث عمق ًا مما و�صل �إليه �أ�سالفهم  ،وتعر�ض عليهم عرب �شبكة املعلومات الدولية
(الإنرتنت) م�سائل قد تفتنهم  ،و�إن مو�ضوع الزعم املتوارث بجهل الر�سول بالقراءة
يف الوقت الذي ي�أمره الله يف ر�سالة �أنزل عليه يف �أولها اقر�أ ف�ض ًال عما �أوردناه من
تناق�ضات هو �أمر يثري حفيظة الكثريين  ،ويع ّر�ض �شبابنا �إىل فنت ال داعي لها .
كذلك قد يقول �أن�صار جهل ر�سول الله بالقراءة والكتابة �إن الأ ّمة تواترت على هذا
الأمر ( جهل الر�سول ) فه�ؤالء البد و�أن يعلموا �أن الأ ّمة امل�سيحية �أكرث عدد ًا وهم �أ�صحاب
عقول وعلم  ،ومع هذا فقد �ساقهم ق�ساو�ستهم �إىل ر�أيني كالهما خط�أ وهما � ( :أن عي�سى
عليه ال�سالم هو الله ؛ والثاين �أنه ابن الله ) وما ذاكم �إال لتعطل وظيفة العقل عندهم .
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طــريــقــة تكــوين الكـلــمـة الــقــرءانــيــة
يــ�ؤكــد عــدم �أمـــيــة الــر�ســـول ﷺ

يزعم الفقهاء ِ�س َفاحً ا على مدى القرون املا�ضية �أن كلمة ( أمي ) الواردة بكتاب الله
تعني الأمية الأبجدية مبا حتمله من عدم الإملام بالقراءة والكتابة  ...وهذا من فرط
جهلهم بكتاب الله ومرامي �آياته  ،و�إهمالهم تدبر القرءان ......
ولقد كتبت لكم مرارا ب�أنه ال يوجد بهذه الأمة علماء  .....فالعلماء البد لهم �أن يبذلوا
اجلهد لي�ستخرجوا كنوز القرءان  ...لكن علمائنا يف حالة �سبات وحالة نقل للقدمي بال
عقل  ..فتم بذلك قلب حقائق كثرية �ضاعت بني عادة تقدي�س الأقدمني و�أفكارهم وفقههم .
ولقد كتبت مراراً �أدلة عديدة على �أن النبي ﷺ كان يعرف القراءة والكتابة  ،و�أن
الأمية التي عناها القرءان ب�ش�أن الر�سول والأمية التي عناها ب�ش�أن قومه حني �أطلق عليهم
لقب ( األميني ) � ،إمنا هي الأمية الإلهية  ،فهم مل يكونوا ليعرفوا حقيقة الوحدانية لأنه مل
يكن نزل فيهم كتاباً �سماوياً قبل القرءان .
�أما عن النموذج الذي �س�أطرحه هنا عن عدم �أمية الر�سول  ...بل ومعرفته التامة
للقراءة والكتابة  ،و�أنه كان هو الذي كان يقوم بكتابة القرءان � ،أو يوجه َك َت َبة الوحي
لل�شكل الإمالئي لت�شكيل احلروف واختالفاتها  ..فتتم الكتابة وفق توجيهاته .
وكان من املتوجب على املجامع اللغوية والفقهية � ،أن تقوم بواجبها لدرا�سة �أ�سباب
االختالف الإمالئي لكلمات القرءان وا�ستخراج كنوز ذلك العلم  ...والوقوف على �سبب
ومعاين تلك االختالفات لكن هيهات ملن �أهملوا القرءان وعلومه �أن ي�ستيقظوا ....بل قد
ين�صرف ُج ّل هَ ِّم ِهم حلفر �آبار الوقيعة بي  ،كما حفروا لنبي الله يو�سف فتم �سجنه رغم
�أنهم يعلمون براءته وتفوقه عليهم علمي ًا.
وبالطبع نعلم جميعاً �أن للقرءان تكويناته احلرفية املخالفة ملا عليه نظم كتابة اللغة
العربية التي منار�سها  ،فمن الذي كان ُي َن ّبه َك َت َبة الوحي لتلك االختالفات ..؟؟!!� ..إنه
الر�سول الأعظم .
فهل ميلك �أحد هذا ويختلق من عنده �سبباً الختالف تلك الكلمات التي ٌك ِت َبت بطريقتني
بالقرءان  ....بينما جتد نطقهما واحد .
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ولقد كان لتلك االختالفات يف ر�سم الكلمة القرءانية معناها اخلا�ص  ،و�أبعادها الفقهية
لكن �أحداً من الأئمة �أو الفقهاء �أو املف�سرين على طول تاريخ الأمة مل يويل ذلك الأمر �أي
عناية  ...بل من فرط اجلهل قاموا بت�سميته ( الر�سم العثماين ) وهذا من �إهمال الأمة
للقرءان ....
و�إن تلك االختالفات يف �شكل وتكوين الكلمة القرءانية �إمنا لها معنى ومرمى ومذاق
�سيختلف به الفهم والفقه بالقرءان  ....لكن الفقهاء يف �سبات عميق  ...وخذ الأمثلة
التالية على �سبيل املثال ال احل�صر  ،وذلك فيما يلي :
 -1كلمة (فإلـم) ٌك ِت َبت كذلك فى هود .... 14و ٌك ِت َبت (فإن لم ) ٌك ِت َبت 12مرة بالقرءان .
 -2كلمة (أن ال ) ٌك ِت َبت هكذا  11مرة .....و ٌك ِت َبت ( أال )  89مرة .
 -3كلمة (أين مـا ) ٌك ِت َبت هكذا  8مرات  .....و ٌك ِت َبت ( أينما )  4مرات .
 -4كلمة (فى مـا ) ٌك ِت َبت هكذا11مرة  .....و ٌك ِت َبت (فيما) 23مرة .
 -5كلمة ( لـكـى ال ) ٌك ِت َبت هكذا فى النحل  ، 70والأحزاب ، 37واحل�شر... 7
و ٌك ِت َبت ( لـكـيال ) هكذا فى �آل عمران ،153واحلج  ، 5والأحزاب ، 50واحلديد. 23
 -6كلمة (مثل مـا ) ٌك ِت َبت 15مرة منف�صلة ومل تكتب مت�صلة فى عموم القرءان .......
وكذا كلمة ( بني ما ) ٌك ِت َبت مرة واحدة منف�صلة ومل تكتب مت�صلة .
 -7كلمــة ( أن لن ) ٌك ِت َبت هكـذا فى الأنبياء ، 87احلج  ،15حممد ،29الفتح، 12
التغابن  ، 7اجلن5و7و ، 12املزمل ، 20الإن�شقاق ، 14البلد...... 5
و ٌك ِت َبت ( ألن ) هكذا فى الكهف  ، 48القيامة. 3
 -8كلمة ( أن لو ) ٌك ِت َبت هكذا فى الأعراف ،100و�سب�أ ، 31والرعد....... 14
و ٌك ِت َبت (أل ــو ) فى اجلن 16فقط .
 -9كلمة ( كــل م ــا ) ٌك ِت َبت هكذا فى الن�ساء ، 91امل�ؤمنون .....44و ٌك ِت َبت ( كلما ) فى
15مو�ضع �آخرفى القرءان الكرمي .
 -10كلمة (سبحــان ) ٌك ِت َبت بالألف الكاملة فى الإ�سراء ..... 93وفى  40موقع �آخر
ٌك ِت َبت بالألف اخلنجرية �أي بدون حرف الألف .
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 -11كلمة (كتاب) ٌك ِت َبت بالألف الكاملة فى الرعد 38احلجر 4والكهف , 27والنمل1
وفى باقى القرءان بالألف اخلنجرية �أي بدون حرف الألف .
 -12كلمة (صاحب ) ٌك ِت َبت بالألف الكاملة  9مرات فى الن�ساء , 36الأعراف,184
الكهف , 37لقمان � , 15سب�أ , 46النجم , 2القمر , 29القلم , 48التكوير....., 22
ومتت كتابتها بالألف اخلنجرية  9مرات يف  .......الأنعام ,101التوبه, 40
يو�سف , 41 , 39الكهف , 76 , 34املعارج , 12اجلن , 3عب�س� 36أي بدون حرف الألف .
ف�ضالً عن الواو التي �أ�صلها �ألف فتكتب واو وعليها �ألف خنجرية وكذلك الياء وكذلك
ال�صاد التى تنطق �سني .
 و�إن تركنا كاتب الوحي على �سجية علمه �ستجد الكاتب يكتب كما َتع ّلم الكتابة ف�إذا�أمليت عليه مثالً �أحرف ق هـ ي ع �ص ف�سيكتبها �أحرف مفرقة كما كتبناها هكذا  ...لأنه
�سمعها منك مفرقة و�أنت تنطقها ......
�أما بالقرءان فقد �أمر الر�سول بكتابة احلرفني ح م مت�صلني هكذا (حم) وف�صل بينهما
وبني ع �س ق و�أمر بتو�صيل ع �س ق لت�صبح (عسق )  .فا�صبحت (حم) (عسق ) وكل
واحدة منهما �آية منف�صلة  ...مع انه كان ميكنه �أن ي�شبك حرف امليم مع حرف العني �إذا
�أراد �أن ي�شبكهما جميعاً  ...فتلكم هي الرقابة النبوية على كتبة الوحي .
فكل هذه االختالفات عن ال�صورة املعروفة بالكتابة العربية �إمنا ت�ؤكد معرفة الر�سول
للقراءة والكتابة و�أن كتبة الوحي مل يكونوا يكتبوا كيفما اتفق  ،بل كانوا يكتبون
بتوجيهات الر�سول  ،هذا ف�ضالً عن �أن لكل ت�شكيل حريف معناه وهذا �أمر �آخر �سن�شرحه
مبقال منف�صل يف وقت �آخر  .وهو مما يدل على �أن النبي كان يعرف القراءة والكتابة
وفوارق احلروف والكلمات .
ومل تكن هذه االختالفات بال مذاق �أو بال معنى بل كانت توحي مبعان خا�صة ولأ�سفي
ب�أن ال�سادة الفقهاء �أراحوا �أنف�سهم فلم يبذلوا �أي جهد يذكر ملعرفة معاين اختالفات
كلمات القرءان  ،بينما ي�شمخون ويت�صورون ب�أنهم علماء  ،بل والأدهى �أنهم يت�صورون
ب�أن القرءان باللغة العربية  ....بينما للقرءان لغته اخلا�صة ودالالته من خالل ر�سم الكلمة
القرءانية وتكويناتها ....و�س�أ�ضرب لك املثل يف هذا فيما يلي :
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فمثال كلمة (رأى) وردت بالقرءان على �شكلني الأول هو (رءا) وهذه وردت ع�شر مرات
بالآيات  78-77-76من �سورة الأنعام  70 ،هود  28-24 ،من �سورة يو�سف 86- 85 ،
النحل  10 ،طه  22 ،الأحزاب .
وكلها تعني ر�ؤيا العني احلقيقية  ..وميكن الرجوع للآيات للوقوف على ذلك امللمح .
والثانية وردت ب�شكل (رأى) وهذه وردت مرتان بالآيات  18-11من �سورة النجم
وهي تعني الر�ؤية الإدراكية ولي�ست ر�ؤية النظر � ....أي �أنها ر�ؤية ب�صرية بغري �أداة
العني � ،أي ر�ؤية قلبية  ،مما ي�سمونه ر�ؤية الب�صرية ولي�ست ر�ؤية الب�صر.....
وهذا الفرق يف الر�سم ي�صل بك �أن تفهم دالالت �آيات كتاب الله بال�صورة التي �أرادها
الله من ذلك التنزيل الكرمي  ،وذلك الر�سم وتكوين �أحرف الكلمات الذي �أراده الله عز
وجل  ....ولي�س ما يقول به الفقهاء ع�شوائيا �أنه ر�سم عثماين ..
وهنا نخل�ص �إىل �أن ر�ؤية النبي حممد جلربيل كانت ر�ؤية ب�صرية �إدراكية بالقلب
بغري �أداة العني  ،لذلك قال تعاىل َ ﴿ :ما َك َذ َب الْ ُف�ؤَا ُد َما َر�أَى ﴾ (النجم . . . )11فلم يكن للعني
�أي تدخل  ،لأن هناك فرق بني (الر�ؤية والنظر والب�صر) ...فلكل منهم جماله  ،ولكل منهم
الأداة التي تقوم بوظيفة ذلك العمل �أو ذاك .
والقرءان الكرمي به مئات االختالفات من مثل هذه.....

فهو حني يورد كلمة (كــتاب) ف�إنه يوردها بدون حرف الألف الو�سطية  ،فيكتبها هكذا
(كــتب) ....حيث و�ضع الذين قاموا بت�شكيل امل�صاحف لنا حرفاً �صغرياً ي�سمونه ( الألف
اخلنجرية) كي ي�ساعدونا على النطق ال�صحيح ....وهذه تعني �أي كتاب غري اللوح
املحفوظ... .ولقد وردت بالقرءان  44مرة يف � 43آية .
بينما هناك كلمة (كــتاب) وردت �صريحة (كــتاب) يف ثالث مرات يف ثالث �آيات كما
نكتبها نحن  ،وهذه تعني اللوح املحفوظ  ،وتعني �أي�ضاً حتديد الأعمار بالوفاة وفقاً
ل�سياقها داخل الن�ص القرءاين  ...وقد وردت بالآيات  38الرعد  4،احلجر  27 ،الكهف .
فبالله عليكم من قال ل َك َت َبة الوحي �أن يكتبوا تلك االختالفات املحددة ب�أماكنها املُ َع َّي َنة
�إال ر�سول الله ﷺ ..؟؟!!..
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�أال يعــني ذلــك ب�أنــه كــان يعلم �شكــل احلــروف والكلــمات مبا يعني �أنه كان يقر�أ
ويكتب ..؟؟!! ..و�إننا حني نعر�ض ذلك العلم على جممع البحوث الإ�سالمية  ،ف�إن م�صريه
�سيكون �أدراج احلفظ والإهمال  ،لأنهم ال يريدون �أن يفهموا �أي جديد  .....فقط هم �سعاة
بريد للقدمي والقدماء وبهذا توقف التدبر بكتاب الله ور�ضينا مبهانة ما يطلقون عليه �أنه
(الر�سم العثماين ) .
خا�صا بذاته و�أنها مل تكن جمرد
ثم �أال ترون ب�أن كل اختالف �إمنا يحمل لنا معنى ً
اختالفات بغري م�ضمون  ،مبا يوجب علينا �إعادة فهم مرامي الآيات يف �ضوء تلك املعرفة
التي مل تكن متوفرة للأقدمني .
و�إىل �أطروحة �أخرى حيث نبني لكم قاعدة قرءانية بالكتابة القرءانية وهي �إحدى
قواعد كثرية بكتاب الله  ...وهي �إبدال التاء املربوطة بتاء مفتوحة � ..أحيان ًا .
مثل (�شجرت الزقوم  ،مع�صيت الر�سول  ،لعنت الله  ،قرت عني  ،بقيت الله ) .
 فكلمة (شجرة ) متت كتابتها بالقرءان بالتاء املفتوحة مثل :وم طعام الأثيم ﴾
﴿ ِ�إنَّ َ�ش َج َرت ال َّز ُّق ِ

(الدخان )

وهي تكتب هكذا لتوحي باال�ستمرار يف الزقوم والعياذ بالله  ،لأن فتح حرف التاء
�إمنا هو فتح ملا ترمز �إليه من ا�ستمرار .
 و ُتكتب بالتاء املفتوحة لتثبت ا�ستمرار مع�صية الر�سول  ،مثل :ال ْث ِم
اج ْونَ ِب ْ ِإ
﴿ �أَ َ ْل َت َر ِ�إ َل ا َّلذِ ينَ ُنهُوا ع َِن ال َّن ْج َوى ُث َّم َيعُو ُدونَ لِ َا ُنهُوا َع ْن ُه َو َي َت َن َ
ول َو ِ�إ َذا َجا ُء َ
با َ ْل ي َُح ِّي َك ِب ِه ال َّل ُه َو َي ُقولُونَ ِف
وك َح َّي ْو َك ِ َ
َوالْ ُع ْد َو ِان َو َم ْع ِ�ص َي ِت ال َّر ُ�س ِ
ري ﴾ ( املجادلة)8
با َن ُقو ُل َح ْ�س ُب ُه ْم َج َه َّن ُم َي ْ�ص َل ْو َنهَا َف ِب ْئ َ�س ْالَ ِ�ص ُ
�أَن ُف ِ�س ِه ْم َل ْو َل ُي َع ِّذ ُب َنا ال َّل ُه ِ َ
فهل الحظت ر�سم كلمة ( معصيت ) وردت بالر�سم القرءاين �أنها بالتاء املفتوحة ولي�ست
بالتاء املربوطة ..؟؟!! ..لتوحي بذلك اال�ستمرار يف املع�صية .
 و ُتكتب هكذا �أي�ضاً لتبيان ا�ستمرار لعنة الله  ...مثل قوله تعاىل :﴿ َف َمنْ َح� َّآج َك ِف ِيه ِمن َبعْدِ َما َج َ
اءك ِمنَ الْ ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْو ْا َندْعُ �أَ ْب َناء َنا َو َ�أ ْب َناء ُك ْم َو ِن َ�ساء َنا
َو ِن َ�ساء ُك ْم َو َ�أن ُف َ�س َنا و�أَن ُف َ�س ُك ْم ُث َّم َن ْب َت ِه ْل َف َن ْج َعل َّل ْع َنت ال ّل ِه َع َلى الْ َكا ِذ ِبنيَ﴾ .
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﴿ َو ْ َ
ال ِام َ�س ُة �أَنَّ َل ْع َنتَ ال َّل ِه َع َل ْي ِه �إِن َكانَ ِمنَ الْ َكا ِذ ِب َ
ني َو َي ْد َر�أُ ﴾

( النور)7

فتمت كتابة كلمة ( لعنت) بالتاء املفتوحة لتوحي با�ستمرار مفتوح للعنات .
 �أو ا�ستمرار قرة العني مبا يعني ا�ستمرار احلب واملودة  ،مثل :َي ِّل َو َل َك َل َت ْق ُتلُو ُه ع ََ�سى �أَن َين َف َع َنا �أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه َو َلد ًا
﴿ َو َقا َل ِت ا ْم َر أ�َتُ ِف ْر َع ْونَ ُق َّرتُ ع ْ ٍ
( الق�ص�ص)9
َو ُه ْم َل َي ْ�ش ُع ُرونَ ﴾
 �أو ا�ستمرار بقية الله مثل قوله تعاىل .:ي َّل ُك ْم ِ�إن ُكن ُتم ُّم�ؤْ ِم ِن َ
يظ ﴾
ني َو َما �أَ َناْ َع َل ْي ُكم ِب َح ِف ٍ
﴿ َب ِق َّيت ال ّل ِه َخ ْ ٌ

(هود)86

وهكذا فاختالفات �شكل الكتابة القرءانية لها معان يجب الوقوف عليها والتفرقة بينها
وبني الكتابات العادية يف املعنى وما ترمي �إليه هذه االختالفات حتى نقف على معاين
ومرامي كلمات القرءان بدالً من هرتلة التف�سري القدمي و�إ�سرائيلياته .
فيا ُترى هل ميكنا تدبر القرءان ب�صورة �أخرى غري تلك التي قام بها الأقدمون ..؟؟!!..
لقد كان بع�ضهم يهتم بالإعراب والنحو وت�أثريه يف املعنى  ،والبع�ض الآخر كان يهتم
بح�شد كل ما ورد من مرويات عن ال�سابقني يف الآية التي يقوم بتف�سريها � ،سواء �أكانت
تلك املرويات التي ي�ست�شهد بها �صحيحة �أو غري ذلك  ،وفريق ثالث كان حاملا يقوم
بالتف�سري بناء على حتليق فكري يف �أجواء الآية .
 لكن �أال ميكن اعتماد تف�سري القرءان بالقرءان ..؟؟!!.. �أال ميكن ا�ستخدام املعجزة العددية التي يتمتع بها القرءان يف �صناعة �إعجاز ملن الي�ؤمنون به ..؟؟!!..
 �أال ميكن االعتماد على احلقائق العلمية لتبيان معجزة القرءان العلمية والذي مل يكنللأقدمني دراية به حال نزول القرءان ببدايات القرن ال�سابع امليالدي ..؟؟!!..
 �أال ميكن االعتماد على �شكل الكلمة القرءانية واختالفها مع الكلمة الإمالئية العاديةلنقر�أ من خاللها معاين ما كانت تخطر على بال الأجداد ..؟؟!! ..ونتفهم مراد الله ب�صورة
�أكرث دقة لتبيان دالالت الآية القرءانية .
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 .1خذ مثال كلمتى ( والد  ....والدة) فكلمة والد ُتكتب بالقرءان هكذا ( والد) بينما كلمة
والدة ُتكتب هكذا (ولــدة) بدون حرف الألف يف الو�سط� ....أتدرون ملاذا ..؟؟!!..
 .2وكلمة الوالدين ُتكتب بدون حرف الألف الو�سطية �أي�ضا� ...أتدرون ملاذا ..؟؟!!..
 .3وكلمة �آبا�ؤكم بالألف الو�سطية بينما كلمة �أمهاتكم تكتب هكذا ( امهتكم ) بدون
حرف الألف الو�سطية � ....أتدرون ملاذا ..؟؟!!..
�إن �ضم كلمة والدة لتكون (ولــدة) �أو كلمة ( امهتكم ) وكلتاهما بدون حرف الألف
الو�سطية تعني �أن الإبن �أو الإبنة ملت�صق ب�أُ ِّمه  ،وهو من داخل وعائها البطني  ،وحتى
بعد والدته فالأبناء يف غالب �أمرهم يلت�صقون ب�أمهاتهم �أكرث من �آبائهم  .....لذلك مت
ت�ضييق الكلمة وترابطها.
بينما كلمة الوالد �أو كلمة ( آباؤكم ) فلأن الأب �أو الوالد ي�سعى لي�ستجلب الرزق فهو
منف�صل بحرف الألف الو�سطية لأنه منف�صل �أغلب الوقت عن الأ�سرة  ....هذا ف�ضالً عن
ال�ضعف الن�سبي لعاطفة الآباء على الأبناء عن الأمهات .
� .5أما كلمة ( والدين) فتكون بغري الألف الو�سطية ف ُتكتب ( ولدين ) لأن اجتماع الوالد
والوالدة يف كلمة واحدة يعني الرتابط  ،ويعني �أن عاطفة الأمومة جتمع الأ�سرة وتطغى
على جمود الأبوة  .لذلك مل تتواجد حرف الألف الو�سطية الذي يُف ّرق الكلمة .
 .6وكذلك كلمة ( بحار ) وكلمة ( أنهار )  ،فكل كلمة بحار يف القرءان تكتب عادية يعني
بحرف الألف الو�سطية � ،أما الأنهار فتكتب بدون ذلك احلرف � ،أتدرون ملاذا  .....لأن
البحار لها ات�ساعها فلذلك فهي ترد بحرف �ألف املد الو�سطية � ،أما الأنهار ولأنها حمدودة
فتكون بغري حرف الألف الو�سطية .
وهل تدرون ملاذا ُكتبت كلمة �ألــواح عــادية �إال فــي �آية واحــدة وهــي قــوله تعــاىل :
ات �أَلْ َو ٍاح َود ُُ�س ٍر ﴾ ( القمر )13؛ ف�إنها كتبت بالقرءان هكذا (الوح) بدون
﴿ َو َح َم ْل َنا ُه َع َلى َذ ِ
حرف الألف الو�سطية .
ومن هذا التباين نتبني ب�أن كلمة ( األلواح ) حينما تدخل يف ت�شغيل �صناعي ف�إنها
تكون بغري حرف الألف الو�سطي  ..و�إذا ما كانت �ألواح بغري ت�شغيل �صناعي فهي تكون
بحرف الألف الو�سطي مكتوب ًا ....
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ولأن �ألواح مو�سى منف�صلة فتجدها بحرف الألف الو�سطية  ،ولأن �ألواح �سفينة نوح
دخلت الت�شغيل ال�صناعي يف �صناعة ال�سفينة فيجب �أن تكون مت�صلة و�إال َن َف َذ �إليها املاء
فتغرق لذلك فكلمة �ألواح فيها بدون حرف الألف الو�سطية .
وهيا نتدبر حرفني من حروف القرءان لنعلم الفرق بني ( َب ّكة  -م َّكة )

لقد طلب الله منا �أن نتدبر القرءان  ،فهل قمنا بتنفيذ �أمر الله ..؟؟!! ، ..عموما �سنتدبر
هنا حرفني هما حرف ( الباء وحرف امليم ) لنعلم الفرق بني قوله تعاىل :
ا�س َل َّلذِ ي ِب َب َّك َة ُم َبا َرك ًا َو ُهدًى ِّل ْل َع َ ِال َ
(�آل عمران)96
ني ﴾
� ﴿ .1إِنَّ �أَ َّو َل َب ْي ٍت و ُِ�ض َع ِلل َّن ِ
َ ﴿ .2و ُه َو ا َّلذِ ي َك َّف �أَيْدِ َي ُه ْم عَن ُك ْم َو�أَيْدِ َي ُك ْم َع ْنهُم ِب َب ْط ِن َم َّك َة ِمن َبعْدِ �أَنْ �أَ ْظ َف َر ُك ْم َع َل ْي ِه ْم
(الفتح)24
با َت ْع َملُونَ َب ِ�صري ًا ﴾
َو َكانَ ال َّل ُه ِ َ
فالبلد التي حتوي امل�سجد احلرام والبيت العتيق هل هي ا�سمها ( َب ّكة أم م َّكة ) .

و�إليك البيان فيما يلي :
ملا كانت َم ّكة يف �أول �أمرها للنا�س جميع ًا فكانت يف حالة رحابة وات�ساع لهم لذلك
�سماها القرءان ( َب ّكة) (راجع الآية � 96آل عمران ).
لكن بعد �أن فتح امل�سلمون مكة واقت�صر الدخول �إىل َم ّكة على امل�سلمني و�أهل الكتاب
فقط (املمنوعني حالي ًا ) فقط �أ�صبح القرءان يناديها با�سم (م َّكة) (راجع الآية  24من
�سورة الفتح ) .
�إن التدبر الواع ل�شكل ر�سم احلرف ي�ؤدي بال �شك �إىل ات�ساع معريف لتبيان مراد الله،
ومن وجه �آخر ف�إن القرءان يحمل دالئل بيانه يف داخله وال يحتاج لبيان .
فحرف الباء يت�سع لي�شمل اجلميع برحابة ر�سمه (ب) لذلك ( �إن ت�أملت) ف�ستجد من
كلمات حرف الباء ( بهاء  -بيان  -بناء  -ب�ستان  -بلد � )...أعني �أن حرف الباء وكلماته
تدالن على االت�ساع �سواء �أكان ذلك االت�ساع يف �شكل احلرف �أو يف الكلمات التي يبد�أ بها
يف غالب �أمره...بل ومعناها ومذاقها �أي�ضاً..
لكن حرف امليم يزم وي�ضم بانغالق ر�سمه ( م ) لذلك جتد من كلمات حرف امليم ( مئذنة
 منزلق  -مركب ) �أعني �أن حرف امليم وكلماته تدالن على َّال�ضم وال َّزم واالنغالق �سواء
�أكان ذلك ال َّزم يف �شكل احلرف �أو يف الكلمات التي يبد�أ بها يف غالب �أمره .
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وهذا هو �سر ت�سميتها ( َب ّكة ) حينما كانت للنا�س جميع ًا ...ف�صار ا�سمها َم ّكة) حني
اقت�صر دخولها على امل�سلمني و�أهل الكتاب فقط (ممنوعون حالياً ) ب�أمر الله تعاىل القائل :
ن ٌ�س َف َال َي ْق َربُو ْا ْالَ ْ�س ِج َد ْ َ
نا ْالُ ْ�ش ِر ُكونَ َ َ
﴿ َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنو ْا ِ�إ َّ َ
َام ِه ْم هَ ـ َذا
ال َرا َم َب ْع َد ع ِ
َو ِ�إنْ ِخ ْف ُت ْم َع ْي َل ًة َف َ�س ْو َف ُي ْغ ِني ُك ُم ال ّل ُه ِمن َف ْ
�ض ِل ِه ِ�إن َ�شاء ِ�إنَّ ال ّل َه َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم ﴾ ( التوبة)28
ولعلنا جميعاً نتدبر القرءان ف�سنجد فيه متعة وكنوزاً معرفية للأجيال .
كل ذلك يا �إخوة يجب �أن يكون حمل رعاية جديدة لإن�شاء تدبر �أكرث دقة و�أعمق يف
املعنى  ،وهو يخ�ضع للت�أمل والتدبر والغو�ص داخل ر�سم الكلمة القرءانية ال�ستخراج
كنوزها .
و�أكتفي بهذا القدر لأعلمكم ب�أن من قال ب�أمية الر�سول �أنها تعني عدم ِعلمه بالقراءة
والكتابة فهو �إمنا اعتدى على مقام الر�سول  ،بل ر�سولنا �أعلم من كل من ب�أهل الأر�ض من
بال�س ّنة النبوية قد �أهملتم القرءان .
ب�شر  ...ولتعلموا ب�أنكم و�سط اهتمامكم ُ
وكلمة �أوجهها ملجمع البحوث الإ�سالمية :

لي�س من الإخال�ص عدم تدبركم لكتاب الله  ،وما قدمته لكم �إمنا هو نبتة ا�ستغرقت
مني �سنوات  ...بل ومن غريي من �أ�صدقائي  ،ونحن بدولة امل�ؤ�س�سات ال ميكن تغيري
�أي �شيئ �إال من خالل امل�ؤ�س�سات التخ�ص�صية املنوط بها كل عمل تخ�ص�صي  ،وما دونته
�سطوري هو من �صميم عملكم  ،و�أنا و�أ�صدقائي نعكف ومنذ �سنوات لعمل برنامج لعلم
دالالت �شكل الكلمة القرءانية  ،ولقد متت حما�ضرات عديدة مبكتبي بهذا ال�ش�أن كان �أوىل
بكم ان حت�ضروها خلدمة كتاب الله ....
لذلك �أهيب بح�ضراتكم العمل يف هذا االجتاه وت�أ�صيل تلك الدالالت  ،وما ينبثق
عنها من �إعادة فهم القرءان  ،و�إعادة تقييم فقهنا بناء على ما ت�ستخرجونه  ،و�أو�صي
مبنع طباعة تعبري ( بالر�سم العثماين ) على امل�صاحف اعتبار ًا من اليوم � ،إمنا هو ر�سم
رحماين له دالالته التي �آمل �أن تنال منكم العناية  ،فلقد ذهب عمري لذلك فالأمل معقود
عليكم  ،كو�صية قبل رحيلي .
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اخلال�صة :

�أن الر�سول الأعظم كان يعلم القراءة والكتابة قبل البعثة � ،أ ّما من �أراد �أن ينكر
الأمــر فهو و�ش�أنه  ،ولكن نن�صحه حتى ال يدخل يف منظومة تقييد مطلق القر�آن بال �سند
وتعطيل احلقائق القر�آنية لذ ّمة ر�أى دعاة ما تدبّروا ّ
حق ال ّتدبر  ،و�إنه توحيد ًا لر�أى
الأ ّمة على �أقل تقدير يف ال�صواب �أنه عليه ال�سالم  ...وعلى �أقل تقدير ومع التح ّفظ ...
قر�أ وكتب مبج ّرد �أن �أمره الله ( اقر�أ )  ،فقر�أ بحول الله وقوته  ،وكتب بحول الله وقوته
منذ ذلك احلني  ،لأنه ع ّلمه ما مل يكن يعلم � ( ...إذا كان مل يكن يعلم القراءة و الكتابة ) كما
يزعم ال ّزاعمون .
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 مكتوب ًا قبل
أن يرحل النبى عن دنيانا وبطريقته املنفردة فى الكتابة وهى ليست عثمانية .

و�إن املعتقدين يف جهل ر�سول الله بالأبجدية هم يف حقيقتهم ّ
معطلون للحقيقة
القر�آنية  ،ولي�س الأمر جمرد اختالف يف ت�أويل ن�ص قرءاين � ،إذ ال يوجد معنى لقوله
تعاىل ( ال يك ّلف الله نف�س ًا �إال و�سعها ) يف ذات الوقت الذي يعتقدون فيه ب�أن الله �أمره
بالقراءة وهو ال يعلمها �إال معنى واحد هو التكذيب بتلك الآية  .كما �أنه ال يوجد معنى
للإميان بقوله تعاىل � ( :إمنا قولنا ل�شيء �إذا �أردناه �أن نقول له كن فيكون ) يف ذات الوقت
الذي ي�صر فيه �أ�صحاب منهج اجلهل بالأبجدية �أنه مل يعرف القراءة والكتابة  ،لأن الأمر
على هذا املنوال يكون فيه تعطيل للآية وح�صرها عن ر�سول الله دون باقي اخلالئق .
كما و�أنهم م�ض ّيقون للمو�ســع � ،إذ يعــتق ــدون ب�أن ال ــله ع ّلمه ك ــل العلوم �إال القراءة
والكتابة  ،وتركه على جهل ــه الأبجدي ( على فر�ض �أنه كان ال يعلمها )  . . .بينما الله
يقول ( وع ّلمك ما مل تكن تعلم ) �أي ع ّلمه كل ما مل يكن يعلم على �إطالقه .
و� ّأن الر�سول �إن كان �أ ّميا و�إن كانت الأ ّمة �أم ّية قبل البعثة فال جمال ملا يت�شدّق به
حتى بعد
البع�ض با�ستمرار بكلمة �أمي لأنه ي�ستحيل �أن ي�ستمر النبي والأ ّمة على الأمية ّ
نزول الوحي .
و�إىل هنا ننهي الأمر  ،وعلى من يريد �أن يعتقد يف �أي �أمـر � ،أال يكون تابع ًا ذلي ًال بال
عقل لعقول مل تدرك �إال القليل .
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لي�س بالإ�سالم وطء لإماء بال زواج
ف�سر كثري من الفقهاء كلمة النكاح الواردة بكتاب الله على �أنها وطء  ،لذلك تراهم
ي�ستحلون وطء الإماء خارج �إطار الزواج ال�شرعي  ،بينما الكلمة ال ترد �إال عن الزواج ،
وال يوجد بالإ�سالم ت�سرية ووطء ملك ميني  ،ولقد تناولنا بالف�صل الأول بالبنود 15و16
كيف �أن الفقهاء �أحلوا وطء الإماء باعتبارهم ملك ميني  ،بينما �أحل الله فروجهن بعقد
نكاح فقط  ،وكل ما جاء بفقه الفقهاء وتف�سري املف�سرين حم�ض خياالت ذكورية لي�س لها
ن�صيب من فهم كتاب الله .
حكم وطء ملك اليمني:

الأ�صل يف الإن�سان احلرية فال يجوز حتويل حاله من حر �إىل ملك ميني  ،وملك اليمني
هم �أوالد العبيد الذين ميلكهم ال�شخ�ص .
الأزهر هو �سبب امل�شكلة فقد قال الفقهاء بجواز اجلماع مع املر�أة خارج م�ؤ�س�سة الزواج
وهو خط�أ وانحراف فقهي وقع فيه ال�سلف فتعللوا ب�أن الله تناول وطء الأمة (ملك اليمني)
ال َ
ني ِمنْ ِع َبا ِد ُك ْم َو�إِ َما ِئ ُك ْم �إِن َي ُكو ُنوا ُف َق َراء
فقال �سبحانه َ ﴿ :و َ�أ ِنك ُحوا ْ أ
ال�ص ِ ِ
الَ َيا َمى ِمن ُك ْم َو َّ
ين َل َي ِجد َ
ا�س ٌع َع ِلي ٌم (َ )32ولْ َي ْ�س َت ْع ِف ِف ا َّلذِ َ
ُون ِن َكاحً ا َح َّتى ُي ْغ ِن َي ُه ْم
ُي ْغ ِن ِه ُم ال َّل ُه ِمن َف ْ�ض ِل ِه َوال َّل ُه َو ِ
ين َي ْب َت ُغ َ
ال َّل ُه ِمن َف ْ�ض ِل ِه َوا َّلذِ َ
يا ُن ُك ْم َف َكا ِتبُو ُه ْم �إِنْ َع ِل ْم ُت ْم ِفي ِه ْم َخ ْيًا
ما َم َل َكتْ �أَ ْ َ
اب ِ َّ
ون الْ ِك َت َ
َو�آ ُتو ُهم مِّن َّم ِال ال َّل ِه ا َّلذِ ي �آ َتا ُك ْم َو َل ُت ْك ِر ُهوا َف َت َيا ِت ُك ْم َع َلى الْ ِب َغاء �إِنْ �أَ َرد َْن َ َ
ت ُّ�ص ًنا ِّل َت ْب َت ُغوا
�ض ْ َ
َع َر َ
ال َي ِاة ال ُّد ْن َيا َو َمن ُي ْك ِره ُّهنَّ َف�إِ َّن ال َّل َه ِمن َبعْدِ �إِ ْك َراهِ ِهنَّ َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم (( ﴾ )33النور )
فكلمة ( وانكحوا �أي وتزوجوا ) ولي�س كما يقول الفقه املعتوه ب�أنه وطء يف القبل
�أو الدبر  .كما �أن الله قد حمى �سيدنا يو�سف من هذا الوطء خارج الزواج حينما راودته
امر�أة العزيز عن نف�سه فقال تعاىل ( :كذلك لن�صرف عنه ال�سوء والفح�شاء �إنه من عبادنا
املخل�صني) ف�سمى الوطء خارج الزواج (�سوء وفح�شاء) .
كما �أن الله تناول نكاح ملك اليمني ( زواج ) ونهى عن �أن يكن م�سافحات وال متخذي
اب ال ّل ِه َع َل ْي ُك ْم
�أخدان فقال تعاىل َ ﴿ :و ْالُ ْح َ�ص َناتُ ِمنَ ال ِّن َ�ساء ِ�إ َّال َما َم َل َكتْ �أَ ْ َ
يا ُن ُك ْم ِك َت َ
ي ُم َ�سا ِف ِح َ
م ِ�ص ِن َ
ا�س َت ْم َت ْع ُتم ِب ِه
ني َغ ْ َ
َو�أُ ِح َّل َل ُكم َّما َو َراء َذ ِل ُك ْم �أَن َت ْب َت ُغو ْا ِب�أَ ْم َوا ِل ُكم ُّ ْ
ني َف َما ْ
ا�ض ْي ُتم ِب ِه ِمن َبعْدِ الْ َف ِر َ
اح َع َل ْي ُك ْم ِفي َما َت َر َ
وهنَّ �أُ ُجو َر ُهنَّ َف ِر َ
ِم ْنهُنَّ َف�آ ُت ُ
ي�ض ِة ِ�إنَّ
ي�ض ًة َو َال ُج َن َ
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ات َف ِمن
ات ْالُ�ؤْ ِم َن ِ
ال ّل َه َكانَ َع ِليمًا َح ِكيمًا (َ )24و َمن َّ ْل َي ْ�س َت ِط ْع ِمن ُك ْم َط ْو ًال �أَن َي ِنك َح ْالُ ْح َ�ص َن ِ
انك ُح ُ
وهنَّ
يا ُن ُكم ِّمن َف َت َيا ِت ُك ُم ْالُ�ؤْ ِم َن ِ
ميا ِن ُك ْم َب ْع ُ�ض ُكم ِّمن َب ْع ٍ�ض َف ِ
ات َوال ّل ُه �أَ ْع َل ُم ِب ِ�إ َ
ِّما َم َل َكتْ �أَ ْ َ
ِب�إِ ْذ ِن �أَهْ ِل ِهنَّ َو�آ ُت ُ
َان
ات َو َال ُم َّت ِخ َذ ِ
ي ُم َ�سا ِف َح ٍ
م َ�ص َن ٍ
وهنَّ �أُ ُجو َر ُهنَّ ِب ْالَ ْع ُر ِ
ات َغ ْ َ
وف ُ ْ
ات �أَ ْخد ٍ
َف�إِ َذا �أُ ْح ِ�صنَّ َف�إِنْ �أَ َت ْ َ
اب َذ ِل َك لِ َنْ َخ ِ�ش َي
ي ِب َف ِاح َ�ش ٍة َف َع َل ْي ِهنَّ ِن ْ�ص ُف َما َع َلى ْالُ ْح َ�ص َن ِ
ات ِمنَ الْ َع َذ ِ
( الن�ساء )
ي َّل ُك ْم َوال ّل ُه َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم (﴾ )25
الْ َع َنتَ ِم ْن ُك ْم َو�أَن َت ْ�ص ِبُو ْا َخ ْ ٌ
وهنَّ ِب ِ�إ ْذ ِن �أَهْ ِل ِهنَّ َو�آ ُت ُ
انك ُح ُ
وف
وهنَّ �أُ ُجو َر ُهنَّ ِب ْالَ ْع ُر ِ
فهل انتبه امل�سلم لقوله تعاىل َ ﴿ :ف ِ
َان ﴾ .
ات َو َال ُم َّت ِخ َذ ِ
ي ُم َ�سا ِف َح ٍ
م َ�ص َن ٍ
ات َغ ْ َ
ُ ْ
ات �أَ ْخد ٍ
وحت ــى الأم ــة الت ــي لي ــ�س لها ويل �أمر ف�سيدها هو وليها فلينكحها مبعنى يتزوجها
( ولي�س مبعنى يط�أها بال زواج ) .
ال يوجد يف الإ�سالم �أي جماع بني ذكر و�أنثى خارج م�ؤ�س�سة الزواج  ،وال مع ملك
اليمني وال ال�شمال  ،واقرءوا الآية  25من �سورة الن�ساء ال�سابق ذكرها .
الله حني �أوقف زواج نبيه من �أي امر�أة مل يوقف زواجه مما ملكت ميينه  ،لأن مهرها هو
عتقها  .فقال  ( :ال يحل لك الن�ساء من بعد وال �أن تبدل بهن من �أزواج ولو �أعجبك ح�سنهن �إال
ما ملكت ميينك وكان الله على كل �شيء رقيبًا)  ،وما ذلك �إال حلر�ص الإ�سالم على احلرية .
ال �أ�سرى يتم ا�سرتقاقهم يف الإ�سالم لقوله تعاىل ب�سورة حممد :
﴿ َ ...ح َّتى ِ�إ َذا �أَ ْث َخن ُتمُو ُه ْم َف ُ�شدُّوا الْ َو َث َ
اق َف ِ�إ َّما َم ّن ًا َب ْع ُد َو ِ�إ َّما ِفدَاء َح َّتى َت َ�ض َع ْ َ
ال ْر ُب
�أَ ْو َزا َرهَ ا  ، ﴾ ...يعني �إما �أن منن عليهم فنطلق �سراحهم و�إما �أن نفتديهم باملال �أو مببادلة
بني �أ�سرى الطرفني .
ال�سنة �أباحوا
توثيق الزواج من �أوامر احلكام الواجبة التطبيق يف الإ�سالم  .. .و�أن �أهل ُّ
لأمرائهم الزنى مبعا�شرة ملك اليمني  ...و�أهل ال�شيعة �أباحوا الزنى بزواج املتعة .
ال يوجد حاليًا زواج وال وطء ملك ميني  ،لأن الإ�سالم والإن�سانية انت�صرا على الرق
فال يوجد حالي ًا رقيق ليباع و�إن تواجد فالبد �أن �أن تتزوج الأمة �سيدها فت�صبح حرة
فور ًا بهذا الزواج فيقع عليها كامل �أحكام املر�أة احلرة .
لذلك فال أملك إال الدعاء ملشايخنا وأئمتنا أن يهديهم اهلل وبخاصة الذين
ما زالوا يقولون بالتسري ووطء اإلماء وأنه كان موجود ًا باإلسالم بال زواج .
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خـــاتــمـة الــكــتــاب
لقد كان من املمكن �إن قمت بعزف معزوفة الغالبية املتاجرة بدين الله �أن �أكون ب�صدارة
الدعاة بالوطن العربي مبا �أملكه من �أدوات العلم وركائزه  ،لكني �آثرت �إر�ضاء الله ،
ور�ضيت �أن �أكون مبوقع املدافع عن الدين مهما كان من �أمر املتاجرين بدين الله ومن
ي�شايعهم من النا�س الذين عزفوا عن القراءة و�آثروا التقليد  ،والذين كان لهم دور كبري
ل�شهرة كثري من متوا�ضعي الإدراك من الدعاة .
ل�ست كاره ًا لديني كما قد يت�صور البع�ض  ،فما ذكرته لكم قليل من كثري  ،لكني كرهت
ت�شويه دين الله  ،وكرهت فقه الذين ال يعلمون  ،وفقه الذين يقد�سون �سقطات فكرية
ويعتربونها �شريعة  ،والبد �أن نعرتف ب�أننا �أ�سرى يف مملكة الفقهاء  ،تلك اململكة التي
ت�ستغل حاجتنا لإر�ضاء الله فتفرتي علينا قائلة ما قاله فرعون مللئه :
﴿ َم�آ �أُ ِري ُكم ِ�إ َّل َم�آ �أَ َرى َو َم�آ �أَهدِ ي ُكم ِ�إ َّل َ�س ِبي َل �ٱل َّر َ�شا ِد ﴾ .
فنحن �سبب ما نحن فيه من هوان  ،نحن ال نقر�أ وال نكتب �شيئ ًا يف دين الله �أو بالكاد
نفك اخلط  ،ونحن الذين هزمنا �أنف�سنا يف معركة �سباق العلم فقلنا مبتخ�ص�ص وغري
متخ�ص�ص  ،لكننا مل نف ّرق بني علوم الدين والدنيا  ،فالهند�سة لها متخ�ص�صوها لكن
احتياجك للمهند�س َع َر�ض م�ؤقت يف حياتك  ،واحتياجك للطبيب عَـ َر�ض �أي�ض ًا  ،فما
حتتاجه �إال حني متر�ض  ،فهل الدين عَـ َر�ض يف حياتك ..؟؟!! ، ..لقد �أ�صبح كذلك بف�ضل
التخ�ص�ص  ،رغم احتياجك للدين يف كل فعل وقول طوال حياتك  ،فما يكون لك �أن
تنتدب فقيها معك يف كل مكان كل الوقت  ،لذلك فنحن منار�س الدين باملنا�سبات ونقول
متخ�ص�ص وغري متخ�ص�ص .
فقد �صمتم يوم عا�شوراء مبعرفة الفقهاء  ،ومنكم من �صام الت�سعة �أيام الأوىل من
�شهر ذي احلجة كما قال الفقهاء  ،وامتنع منكم من امتنع عن ق�ص �أظافره و�شعره طوال
�أيام ذي احلجة ال�سابقة على يوم النحر كما �أمر الفقهاء  ،و�أطلقتم اللحى كما يقول الفقهاء
فنحن املقلدون من بني الإن�س  ،ول�ست �أدري ملاذا ال نقر�أ ونعتمد على �أنف�سنا وبذات
الوقت ن�سمع للفقهاء ..؟؟!!..
فمن �أنتم على ر�أي القذايف قاتل ليبيا ..؟؟!! ، ..هل نحن تنابلة ال�سلطان يف دين
الله ..؟؟!! ، ..وما التخ�ص�ص يف الدين �أهو احل�صول على �شهادة من الأزهر � ،أم قراءة
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كتب ال�سلف ..؟؟!! ، ..و�إذا كان هذا �أو ذاك  ،ف�أين نحن من قوله تعاىل  ... ﴿ :ال َّر ْح َم ُن
ا�س َ�أ ْل ِب ِه َخ ِبري ًا ﴾ ( الفرقان � ، ) 59أفن�س�أل اخلبري �أي املمار�س للدين ب�إخال�ص ..؟؟!!..
َف ْ
�أم ن�س�أل املتخ�ص�ص �أيا كان  ، .فلماذا ال�صيحات بالتخ�ص�ص ..؟؟!!� ، ..أهي �صيحات
لأجل �أن نظل تنابلة الفقيه ..؟؟!! ..؛ وهل �أ�صبح الدين �سلعة يحتكرها البع�ض با�سم
التخ�ص�ص ..؟؟!!..
و�إن فئة املقلدين ت�أخذ بقول م�شاهري الدعاة والأئمة  ،وتراهم ي�صدون قول غريهم
وما ذلك �إال لأن هناك زخم ًا ثقافي ًا موروث ًا يف هذا االجتاه  ،لذلك دعوين �أ�س�ألكم مرة
�أخرى  ،لقد اكت�شف ماجالن كروية الأر�ض �أفيعلم ماجالن يف اجلغرافيا �أكرث من ابنك
الذي در�س املرحلة الإعدادية � ،أم يعلم ابنك �أكرث � ،ألي�س العلم بالرتاكم  ،فمن تراكم لديه
العلم �أكرث ابنك �أم ماجالن ..؟؟!!..
وكذلك �أ�س�ألكم عن الأئمة و�أعالم الأمة من الأقدمني  ،كم كتاب ًا قر�أه الأئمة �أبو حنيفة �أو
مالك �أو ال�شافعي �أو �أحمد بن حنبل  ،وقد كان الأمر على عهدهم جمرد �صحائف بخط اليد ،
وكم كتاب ًا قام ه�ؤالء العظماء بت�أليفه  ،وباملقابل كم كتاب ًا قر�أته �أنت �أو قر�أه �شيخك  ،وكم
كتاب ًا قمتما بت�أليفه � ،أنا �شخ�صي ًا قمت بت�أليف ثمانية كتب  ،وا�شرتكت يف ت�أليف كتابني ،
غري مئات املقاالت واحللقات التليفزيونية واملناظرات  ،بل ويدر�س الدعاة اجلدد مبعهد
الإمامة باجلمعية ال�شرعية كتاب ًا عاونت على �إ�صداره َ ،
وخ ّطت ُه يدي حرف ًا حرف ًا .
ومن منا يدرك الأمور عموم ًا �أكرث  ،نحن �أم جيل الأئمة � ،أمل يبني الله لنا �أكرث مما بني
ي َل ُه ْم �أَ َّن ُه ْ َ
ال َف ِاق َو ِف �أَن ُف ِ�س ِه ْم َح َّتى َي َت َب َّ َ
ال ُّق
ن ِيه ْم �آ َيا ِت َنا ِف ْ آ
لهم  ،حيث قال تعاىل �َ ﴿ :س ُ ِ
�أَ َو َ ْل َي ْك ِف ِب َرب َِّك �أَ َّن ُه َع َلى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َ�ش ِهي ٌد ﴾ ( ف�صلت ) 53؛ فهل ُتك ِّذبون كتاب الله وتقولون
ب�سعة علمهم و�إدراكهم �أكرث منا ..؟؟!!� ، ..أم ماذا �أنتم فاعلون ..؟؟!!..
�أما الإميان فهو يف القلب وال ي�ستطيع كائن على وجه الأر�ض �أن يقول ب�أن الإمام مالك
مث ًال �أكرث منك �إميان ًا �إال �إن كان من �أهل الظن الذين يجب �أن يخر�صون .
ومما يجدر به القول ب�أن كتاب « الأم » مل يقم الإمام ال�شافعي بت�أليفه  ،وال قام الإمام
مالك بت�أليف كتابه امل�سمى « املوط�أ »  ،واقر�أوا �إن �شئتم كتاب ال�سيد  /زكي با�شا مبارك
الذي يثبت ب�أن كتاب « الأم » قام من يدعى البي�ضي بت�أليفه  ،وو�ضع ا�سم الإمام ال�شافعي
عليه  ،وذلك بعد موت ال�شافعي .
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وكذلك موط�أ مالك لقد مت تدوينه بعد وفاته من تالمذته  ،وو�ضعوا ا�سم الإمام عليه
تخليد ًا لذكراه  ،وهكذا  ،بل جتد الكتاب العمدة الذي بني �أيدينا وهو الفقه على املذاهب
الأربعة والذي نعتربه من �أمهات كتبنا  ،به فقه من�سوب للأئمة العظام ال تر�ضى به الكالب
يف �أحرا�شها  ،لذلك وجب الدفاع عن الأئمة �ضد كل عيب بتلك الكتب .
�أذكر لكم ما �أذكر لأ�ضع تقنينا لتوجهات امل�سلمني ومعتقداتهم يف هذا ال�ش�أن  ،وحتى
نقوم بواجب التدبر املنوط بنا جميع ًا القيام به  ،فلم يجعله الله حكر ًا لفئة بعينها ،
ويحا�سبنا الله بقدر ما �أعطانا من عقل �أو ًال  ،ومن علم ثاني ًا  ،ف�أنت ل�ست م�سئو ًال عن
علم الأئمة �إال يف حدود �إدراكك و�إخال�صك  ،لكنك م�سئول عن القر�آن الكرمي وم�سئول عن
ال�س ّنة القولية التي تتناغم معه  ،فالقر�آن ميزان
ال�س َنة النبوية العملية  ،وم�سئول عن ُ
ُّ
ال�س َنة  ،لأن نبينا كان ُخلُ ُق ُه القر�آن  ،ومل يكن ُخلُ ُق ُه تعظيم الأولني
�سلوكك وميزان �ضبط ُّ
وت�سفيه املحدثني .
هل نظل �أ�سرى لفكر �شاب ظهر منذ �ألف وثالثمائة �سنة تقريب ًا ا�سمه ال�شافعي � ،أمل
تنجب مملكة الفقهاء �شاب ًا مثله طوال القرون اخلالية على طولها وعر�ضها يف �أم�صار
امل�سلمني ..؟؟!! ، ..وماذا قر�أ ال�شافعي ..؟؟!! ، ..لقد مات ال�شافعي مت�أثرا ب�ضرب املالكية
له فرحم ــة اللــه علــيه  ،وا�ستــتاب البعـ ُ
ـ�ض �أبا حنيفــة �أكرث من مرة لورود ال�شطط يف
قوله  ،كما مت تكفري ابن تيمية  ،وحمــمد ب ــن ع ــبد الوهــاب وغريهم  ،وكان الإمام مالك
يرى ب�أن ( ب�ســم الله الرحم ــن الرحيــم ) لي�س ــت �آية من الفاحتة وال من القر�آن �إال ب�سورة
النمل فقط  ...ماذا �أقول يف تلك اململكة غري رحمة الله علي تنابلة الفقيه ..؟؟!!..
ولعل البع�ض يقولون ب�أن كل تلك الأمور قد �سبق و ُقتلت بحث ًا قبل ذلك  ،و�أدىل فيها
جمهور الفقهاء بر�أيهم  ،واجلواب نعم لكنهم �إن بحثوها �ألف مرة �أخرى ف�سي�صلوا �إىل
ما و�صلوا �إليه  ،لأنهم يفكرون بطريقة واحدة  ،و�إدراك عفا عليه الزمن  ،ولو �أنهم فكروا
بعقولهم املتطورة ومل يرتك�سوا بها ليفكروا بطرق الأقدمني  ،ال�ستخرجوا كنوز ًا من
القر�آن الذي هجروه .
�أما فقها�ؤنا فهم ال يعرفون قيمتهم و�سط فقهاء ال�سلف  ،لذلك تراهم قد ركنوا لفقه هذا
�أو ذاك  ،فتجد منهم من تخ�ص�ص بفقه ال�شافعية  ،ومنهم تخ�ص�ص باملالكية �أو احلنفية
�أو احلنبلية وهكذا  ،رغم �أن فكر فقي ًه واحد اليوم �أعظم و�أجل علما وفكر ًا من فكر الأئمة
الأربعة جمتمعني  ،لكنك جتده وقد �أ�صيب ب�سحر ال�سلف  ،فتلف كيانه و�سطهم � ،أو هكذا
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�أراد فقيه اليوم لنف�سه �أن يكون  ،فامتنع كل فقهائنا عن جتديد تراث الأئمة رغم قناعتهم
ال�س َنة القولية بزعم
ب�أن الفقه يتطور بتطور الزمان وحاجات املجتمع  ،ونكلوا عن تنقيح ُّ
�أنها وردت فيما �أطلقوا عليه عبارة �أعتذر لله منها وهي ( �أ�صح كتاب بعد كتاب الله )  ،وما
ناظرت �أحدهم �إال وي�شعرين ب�أنه بُرعم �صغري بجانب الأئمة الأربعة  ...وال حول وال قوة
�إال بالله .
وحني تن�شر جريدة الأهرام بعددها ال�صادر يف  2011/1/25بال�صفحة رقم 23
يف معر�ض ندوة الرابطة الع ــاملية خلري ــجي الأزه ــر  ،حني طــلب �أحد فقــهاء املغرب
(ال�شيخ /الري�سوين) جتديد علم �أ�صول الفقه لريد عليه فقهاء الأزهر بالرف�ض  ،وك�أن
الفقه و�أ�صول الفقه قد �أُنزلت من لدن الرحمن  ،ف�إمنا يدل ذلك على عدم تطور تلك العقول
وال �صالحيتها لإحداث �أي تغيري .
فقد ذكر الدكتور /حممد عبد الف�ضيل القو�صي ع�ضو جممع البحوث الإ�سالمية
بالندوة وفقاً ملا ن�شرته جريدة الأهرام الآتي بعد  ( :ال يوجد بزماننا جهابذة كالذين
�سبقونا لإحداث ذلك التغيري  ...وو�صف التجديد ب�أنه تبديد وح ّذر من التهاون يف
التعامل مع دعوات التجديد  ،لأنها تعطي الفر�صة لكل ناعق (على حد تعبريه) يريد
�أن يُلحق بالإ�سالم ما لي�س فيه)  ،ونا�صره يف ذلك الدكتور /ن�صر فريد وا�صل مفتي
اجلمهورية الأ�سبق  ،والدكتور /حممد خمتار املهدي ع�ضو جممع البحوث والرئي�س
العام للجمعيات ال�شرعية مب�صر �آنذاك .
ونبذ اجلميع �أولئك الذين يرتدون عباءة التنوير  ،وقالوا عنهم ب�أنهم بدءوا يتجرءون
على الثوابت ويعطلون بع�ض الأحكام .
فهل بعد ذلك من �صراحة يف تفعيل اجلمود الفقهي والدعوي ..؟؟!!� ، ..ألي�س م�صطلح
(الثوابت) يعني اجلمود و�أنه لي�س بالإمكان �أبدع مما كان ..؟؟!!..
فهل نطيع ه�ؤالء الفقهاء فيما يزعمونه من ثوابت يندى لها جبني العقل الب�شري لنعود
عبيد ًا مبملكة الفقهاء � ،أما �آن لنا �أن نتحرر ..؟؟!!� ، ..أما �آن لنا �أن نقر�أ ونكتب وننقد ..؟؟!!..
�أما �آن لنا �أن نهتم بديننا  ،ملاذا ال ننفذ الأمر الأول بالإ�سالم وهو ( اقر�أ ) ..؟؟!!� ، ..ألي�س
الدين ي�سر ..؟؟!! ، ..متى يتحرر العبيد ..؟؟!! ، ..ل�ست �أدري .
-418-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

خامتة
لعل كتابي املاثل يثير حفيظة احلرس القدمي من الفقهاء  ،ولعلني أجد جحافل بشرية
من أصحاب العواطف تؤيد ذلك احلرس القدمي الذي يتصور أو ُي َصوّ ر للناس بان اخلروج عن
الفقه القدمي هدم لإلسالم  ،لكني أتساءل متى نستخدم عقولنا ُ
وحسن إدراكنا لتصحح مسرة
التدين ُ
لنرضي ر ّبنا ..؟؟!!..
ً
ً
ً
وكامال ،لكن فقه كثير من الفقهاء وقد
ومبينا
مفصل
جليا
فالدين نزل من لدن الرحمن ً
ضغط يف اجتاه جمود الفكر الفقهي اإلنساني تسبب يف نشأة فيروسات فقهية أصابت مسيرة
باألمة  ،فترانا وقد استعذبنا ُ
الف َ
ّ
رق َة يف دين اهلل وقلنا بأنها رحمة  ،فاحلرام هنا
التدين
ُ
ْ
ً
حالال فهو كفرٌ عند الفرقة اإلسالمية األخرى ...
حالل عند اآلخر  ...وما تراه هذه الفرقة
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 .
وتصورنا العدوان على األمم وكراهية املخالف يف العقيدة والرأي  ،أنها عني التقوى ،
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 .
ولعل الناظر ببصيرة واعية يجد باألزهر كفاءات مطموسة ترزح حتت مسيرة جحافل
احلرس القدمي التي طغت عليها اخلرافة وفقدت الرشاد حني استعذبت تكرار أمور ًا تطعن
وتتناقض مع آيات من القرءان الكرمي  ،وهي تستحسن تكرار تلك املوروثات  ،وترمي من يقولون
بذلك التناقض بأنهم يجهلون وال يفهمون َ ،ف َض َّلت األمة َ
وأض َّلت  ،وساءت ُسمعة املسلمني ،
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 ،
السحت الديني
وأنه سقف العلم الديني ومنتهاه  ،وتعاونا جميع ًا لنشر تلك املوروثات فنبت ُّ
وترعرع على أنه شريعة الرحمن .
فالكتاب املاثل محاولة متواضعة ومختصرة جد ًا ،وصرخة طاملا قام البعض مبحاولة
إخمادها؛ وهو قد يعاون األزهر الشريف واملخلصني به لينهضوا بفقه وسطي نأمل أن نراه
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 ...
وكل ذلك يستهدف أن ترتوي األمة اإلسالمية من احلضارة الفقهية وال تتخاصم مع
العلوم احلياتية  ،فخزائن العلم كلها من لدن اهلل  ،وهو برحمته سبحانه يجود بإنزالها على
البشرية رويد ًا رويد ًا لتتناغم مع كتــابه األقدس ( القرءان الكرمي )  ،كما نستهدف عدم
إنشاء خصومات مع امللل األخرى لنكون أصــحاب إسالم بال كراهية وال خصومات مع احلضارة
وال الغير ..
إن اإلنسانية واحلضارة والفنون والعلوم واإلبداع الفكري والفقهي  ..جميع ًا ينتظرون من
األزهر أن ينصرهم ويناصرهم  ،ولعلي أرى يف األفق جهد ًا كبير ًا ينتظر الفقهاء لتكون ُأ َّم َة
اإلسالم ُأ َّم ًة واحدة  ،ونكون جميع ًا مع البشــرية كلها يف مودة بال خصام وال ضغائن  ....وأن
نترك فقه األقدمني مبا حواه من سلبيات .
فلعلنا ننتظر نور فجر فقهي جديد مبراجع جديدة  ،ينبثق عن األزهر الشريف  ،فهو
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
قناة تليفزيونية  ،وال من أي جريدة مصرية  ،وال من وزارة األوقاف ألي جهد بذلته  ،فما
خالصا لوجهه سبحانه  ...حيث َق َّدمت أكثر من خمسمائة حلقة تليفزيونية
أقوم به إمنا هو
ً
وكتبت أكثر من ألف مقال وحتقيق بالصحافة واملجالت مبصر والعالم .
وبالنهاية أكرر شكري لكل من أثروا فكري من السادة األزاهرة املخلصني  ...وأشكر اإلخوة
الر ّواد مبسجد الرحمن مبصر اجلديدة الذين سمعوا ُخ َطبي املنبرية إلثني وعشرين عام ًا
متواصلة قبل أن تعتل صحتي  ،وأسجد هلل شكر ًا أن وفقنى ومن ساعدونى فى إخراج هذا
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 للم�ؤلف

• •كيف كان ُخلُ ُق ُه القر�آن .
• •�إ�سال ُمنا والرتاث .
• •كنوز ورحمات من القر�آن .
• •�أوهام عذاب القرب .
• •الفرق بني املنازعة واالختالف .
• •ال�ساعة ـ القيامة (هناك فرق) .
• •القر�آن معجزة البيان (ال ترادف بالقر�آن) .
• •�إ�ضالل الأمة بفقه الأئمة .
كتب م�شرتكة وبالتعاون مع الغري:

• •الوهابية ت�شوه الإ�سالم وت�ؤخر امل�سلمني .
• •هذه دعوتنا .
حتت الطبع :

• •في�ض الهادي « تف�سري �سورتى الفاحتة والبقرة » .
• •قطوف من فقه التنوير .
• •فقه املر�أة فى القر�آن .
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70

قــول ابــن تيميــة يف الشــيعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

71

ابــن تيميــه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

73

النمــوج األول ( . .تكفيــر وقتــل مــن يجهــر بالنيــة) - - - - - - - - - - - - - -

73

النمــوذج الثانــي  ( . .تكفيــر وقتــل مــن يــأكل احليــات والعقــارب) - - - - - - -

73

النمــوذج الثالــث  ( . .تكفيــر وقتــل تــارك صــاة اجلماعــة واجلمعــة) - - - - - - -

73

النمــوذج الرابــع  ( . .تكفيــر وقتــل مــن يخالفــه يف فهــم الشــرع) - - - - - - -

73

النمــوذج اخلامــس  ( . .تكفيــر وقتــل مــن يقــول أن القــرآن مخلــوق) - - - - - - -

73

النمــوذج الســادس  ( . .تكفيــر وقتــل مــن يتأخــر عــن الصــاة) - - - - - - -

73

النمــوذج الســابع  ( . .تكفيــر وقتــل مــن ُيحِ ـرّم األجــر نظيــر العلــم لــو كان غنيــا)ً - - - - - - -

74

النمــوذج الثامــن  ( . .تكفيــر وقتــل مــن يقــول بقتــال الصحابــة) - - - - - - -

74

ســ َّنة علــى تـكفــيـــر بــن تيـميــــة - - - - - - - . . .
اتفــاق أعاظــم علمــاء ال ُ

74

ومــن فقــه ابــن عثيمــن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76

اجلنــس ومكتوبــات ابــن القيــم والشــافعي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76

يذكــر الشــافعي بكتــاب « األم » اجلــزء اخلامــس صفحــة - - - - - - - - - - 179

77

طعــن األئمــة والفقهــاء بعضهــم ببعــض - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

78
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أبــو حنيفــة أخطــر مــن إبليــس - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80

أبــو حنيفــة ال يتقــي اهلل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

81

أبــو حنيفــة دجــال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82

أخل ّمــار أفضــل مــن احلنفيــة (ا ّ
خلمــار يعنــي مدمــن اخلمــر) - - - - - - - - - -

82

اإلمــام مالــك ومحنتــه مــع مخالفيــه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84

مناذج إضافية من مخبوالت الفقه السلفى - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

85

أوالً  :فقــدان قواعــد األخــاق بالفقــه املعتمــد مــن الفقهــاء واألئمــة - - - - -

85

ثانيــا  :أثــر تقســيم الفقــه إلــى عبــادات ومعامــات - - - - - - - - - - - - - - . .

88

ثالثــا :إنشــاء مقدســات فقهيــة وشــخصية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

89

إطــــاق اللـحـيـــة لـيـســــت ديـنـــ ًا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . .

91

والـــذهب لـيـــس حــرامــــا عـــلى الرجــــال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

91

يف عقـــوبة الزنــى - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

97

يف التحقــق مــن األخبــار - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100

قضيــة (ومــا ينطــق عــن الهــوى) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

106

اللـــوم والـعـتـــاب والتوجـيـــه للـــنبي بالقرآن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

110

التوجيــه واللــوم والعتــاب للنبــى بنــص اآليــات - - - - - - - - - - - - - - . . .

110

وإليكــم مجمــوع اللــوم والعتــاب والتوجيــه للنبــي بالقــرآن - - - - - - - - - - -

111

طقــوس املقلديــن وأصــول فقههــم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

117

تقــدمي فقــه الروايــة علــى فقــه اآليــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

119

صفــات املنافقــن بالقــرآن (  29آيــة) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

121

أمــا عــن صفــات املنافقــن بالقــرآن فأوجزهــا فيمــا يلــي - - - - - - - - - - - - -

121
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يظنــون الســوء بــاهلل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

122

يتصــورون الغــرور والغــرر يف املتدينــن وعلمهــم - - - - - - - - - - - - - -

123

ـدواع ظاهرهــا العمــل الصالــح - - - - - - -
يحاولــون التفــــرقة بــن املؤمنــن بـ
ٍ

123

ال يشــعرون مبــدى إفســادهم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

123

يكذبــون وهــم كثيــرو احللــف وال يفقهــون  ،وهــم أصحــاب مظهــر بــا جوهــر - - - - -

124

متــى تنضبــط تعبيراتنــا الفقهيــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

125

بدعــة عــذاب القبــر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

127

عــدم ســماع املوتــى ألصواتنــا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

134

عدم معرفة النبي للغيب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

135

جــرميــــة الـنـاســــخ واملـنـســــوخ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

138

ويذكــر الشــافعي يف كتابــه (الرســالة) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

139

تعظيــم األشــخاص وبخاصــة القدمــاء - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

145

ومــن التعظيــم مــا خــرج عــن الســوية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

147

التفرقــة بــن ال ُّر ُســل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

147

علمــاء الفضيحــة والعتــه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

154

اختالفهــم نقمــة وليــس بــه أيَّــة رحمــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

157

إنكارهــم قرءانيــة (بســم اهلل الرحمــن الرحيــم) - - - - - - - - - - - - - -

166

ســ َنة الـنبويـــة - - - - - - -
الفصــل الـثـــانى إضــــاالت عـــــن مفـاهـــيم بال ُّ

169

س ـ َنة النبويــة القوليــة تشــكك بالقــرآن - - - - - - -
الزعــم بــأن التشــكك يف ال ُّ

171

وحيــا مــن الســماء - - - - - - - - - - - - - -
ســ َنة النبويــة القوليــة ليســت
ال ُّ
ً

173
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ســ َنة النبويــة القوليــة ليســت مصــد ًرا مــن مصــادر التشــريع - - - - - - - - -
ال ُّ

177

بطالن أصول علم احلديث وال يصح ان يكون مصدراً للتشريع - - - - - - - - -

181

كتــب الصحــاح ومــا حــوت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

184

نتائــج البحــث - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

188

هــل البخــاري ومســلم مــن الظاملــن ..؟؟!!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..

191

أكتــب ذلــك ألن القــرآن قــال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

191

أمثلــة مــن ســقطات كتــب الصحــاح - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

192

الطعــن علــى القــرآن والتشــويش عليــه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

192

مفهــوم الصحــاح لقلــب األهــداف القرآنيــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

204

هــل ســحر البخــاري تلــك األمــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

207

اإلســــاءة لــــــذات اهلل تـعـالـــــى - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

209

اهلل لــه قــدم وســاق يف البخــاري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

209

اهلل طولــه ســتون ذراعــ ًا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

209

درجــة حــرارة اهلل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

210

اإلســاءة لشــخص ســيدنا رســول اهلل ﷺ بالبخــاري وغيــره - - - - - - - - - - -

211

اإلســاءة للصحابة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

214

تناقضــات بالبخــاري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

215

تناقضــات يف احلــرام واحلــال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

218

تناقضــات يف صحيــح مســلم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

219

عِبــ َر وع َبــارَات مــن ســقطات األحاديــث بالصحــاح - - - - - - - - - - - - - -

221

التحريــف والتدليــس بكتــاب البخــاري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

226
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روى احلميــدي يف مســنده - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

226

بينمــا روي البخــاري يف صحيحــه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

227

األحاديــث واملذاهــب األربعــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

228

رد أبــي حنيفــة ألحاديــث وردت بالبخــاري ومســلم - - - - - - - - - - - - - - .

228

تضعيــف مالــك يف كتابــه ألحاديــث البخــاري ومســلم - - - - - - - - - - - - - -

228

ولــم يأخــذ اإلمــام مالــك مبضمــون احلديــث التالــي يف الصحيحــن - - - - - - -

229

ولــم يعتبــر اإلمــام مالــك مضمــون مــا جــاء يف احلديــث التالــي - - - - - - -

229

رد أحمــد بــن حنبــل ألحاديــث البخــاري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

229

صحابــة يف ســن الطفولــة يســمونهم كبــار الصحابــة - - - - - - - - - - - - - -

230

القــرءان والنبــي ينكــران عدالــة كل الصحابــة - - - - - - - - - - - - - -

232

أوالً :مــــن القــــراءان - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . .

232

ثانيــ ًا  :الســنة النبويــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . .

234

ثبــوت الــدس يف كتــاب البخــاري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

237

أوالً :عــن االحتيــال علــى الفتــاة البكــر باحلديــث رقــم (- - - - - - - )6567

238

ثانيــا :يف االحتيــال علــى املــرأة الثيــب وذلــك باحلديــث (- - - - - - - )6569
ً

238

األحاديــث  . . .واملنظــور السياســي والشــخصي - - - - - - - - - - - - - -

240

هــــل سـلـفـنـــا كـلـــه صـالـــح !! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .

243

كتــب الكاتــب املصــري أســامة أنــور عكاشــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

243

عــن أســماء اهلل ا ُ
حلســنى - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

247

بــن تاريخنــا واملرشــوق بأدمغتنــا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

248

-427-

نحــو ت ـنــوي ــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

فــهــر�س

�صفحة

حـيـنـمــــا كــــنت مـتـخـلـفــــا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

253

خــاتــمــــة الـفـصــــل الـثـانـــي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

263

أيـــن علـــم العـلـمـــاء وعـقـــولهم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

263

الفصل الـــثالث  :عـــــــن ســـــــوء فـــهــــم وتفســـير القـــرآن - - - - - - - - - - - - - -

265

عــن ســوء فهــم وتفســيرالقرآن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

267

اجلنــة بالعمــل وليســت بالرحمــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

267

ففــي صحيــح مســلم ــــ بــاب لــن يدخــل أحــد اجلنــة بعملــه - - - - - - - - - -

270

ويف مســند أحمــد - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

271

قبــول األعمــال الصاحلــة وعــدم قبولهــا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

272

فســرين وتفســيراتهم - - - - - - - - - - - - - -
ضيــاع العقيــدة بفعــل امل ُ ِّ

275

قطــوف مــن الالمعقــول يف تفســير القــرآن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

277

( أ ) بدعــة التــدرج يف حتــرمي اخلمــر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

307

يف ســفر العــدد إصحــاح  6آيــة  3مــن العهــد القيــم مــا يلــي - - - - - - - - - - -

309

يف اإلصحــاح  5آيــة  18مــن العهــد اجلديــد - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

313

(ب) متعــة فــض غشــاء البــكارة باجلنــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

317

(حـــ) افتــراء الزعــم بحــدوث واقعــة انشــطار القمــر باملاضــي - - - - - - -

321

( )1الزعــم بــأن فعــل ( انشــق ) يعنــي املاضــي - - - - - - - - - - - - - -

322

( )2االنشــقاق غيــر االنفــاق واالنشــطار - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

327

(د) بدعــة الصــراط املســتقيم باآلخــرة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

329

معنــى كلمــة واردهــا وواردون - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

331

-428-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

فــهــر�س
بــن التناقــض والنرجســية وإنــكار آيــات كتــاب اهلل - - - - - - - - - - - - - -

�صفحة
277

احلشــر إلــى النــار لغيــر املؤمنــن فقــط - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

279

خالصــة التطبيــق الفقهــي للتدبــر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

279

بدعــة وجــود صــراط مســتقيم للعبــور يف اآلخــرة - - - - - - - - - - - - - -

282

(هـــ) مــا املقصــود بســام ليلــة القــدر ..؟؟!!- - - - - - - - - - - - - - ..

291

(و) املغفــرة وقبــول الدعــاء ملــن يــرى ليلــة القــدر - - - - - - - - - - - - - -

292

(ز) ال شــريعة ُتيــز بتــر اليــد عقوبــ ًة للســرقة - - - - - - - - - - - - - -

293

ومــن هــو ذلــك الصحابــي الــذي بتــرت يــده ..؟؟!!- - - - - - - - - - - - - - ..

298

(ح) ال قصــاص للجــروح واألعضــاء باإلســام - - - - - - - - - - - - - -

301

خطــأ منهــج وجــود تــرادف بالقــرآن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

302

الفــرق بــن املنازعــة واالختــاف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

304

ســفه الفكــر الســلفي عــن املــرأة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

306

( )1تفســير الطبــري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

331

( )2تفســير ابــن كثيــر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

333

وإليكم فقه حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان بشأن النساء - - - - - - - - - - - - -

338

مــن فقــه الفقهــاء عــن لبــاس املــرأة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

341

أوالً :مذهــب احلنفيــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

342

ثانيــا :مذهــب املالكيــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ً

342

ثال ًثــاً :مذهــب الشــافعية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

343

راب ًعــا  :مذهــب احلنابلــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

344

-429-

نحــو ت ـنــوي ــر فـقـهـنـا الإ�ســالمــى

فــهــر�س

�صفحة

ا ُ
خلالصـــــــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

345

حجــاب املــرأة والفتــاة  . .مــا هــو  . .وهــل هــو فريضــة - - - - - - - - - - - - - -

346

االنحــال وااللتــزام يف خمــار املــرأة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

350

فمــاذا ملــن لــم يكــن عندهــا خمــار ..؟؟!!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..

350

فمــا هــي الزينــة الظاهــرة ..؟؟!!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..

353

النقــاب ومــدى مشــروعيته  ...وملــاذا أعتبــره غيــر مشــروع ..؟؟!!- - - - - - ..

353

أوالً  :األدلــة مــن القــرآن علــى عــدم مشــروعيته - - - - - - - - - - - - - -

353

ثانيــا :األدلــة مــن احلديــث الشــريف والســنة الصحيحــة - - - - - - - - - - - -

355

ثالث ـاً :األدلــة مــن تفســير علمــاء الصحابــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

360

رابعــ ًا  :األدلــة مــن رأى أئمــة التفســير - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

361

خامســ ًا  :األدلــة مــن رأى ائمــة املذاهــب والفقهــاء - - - - - - - - - - - - - -

362

ضــرورة التعامــل توجــب معرفــة الشــخصية - - - - - - - - - - - - - -

364

اهلل تعالــى قــد نفــى عــن دينــه احلــرج والعســر والشــدة - - - - - - - - - - - -

364

النقــاب يســبب ضــرراً بالغــ ًا بصحــة املــرأه - - - - - - - - - - - - - -

365

سادس ـاً :أدلــة القائلــن بوجــوب النقــاب والتــى لــم نــرد عليهــا فــى أدلــة املنــع - - -

365

األمــر الثانــى فــى معنــى اإلدنــاء - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

367

أحاديــث ال تصــح عــن املــرأة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

368

سند القائلني مبا يعنى عنصرية الرسول ضد املرأة - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -

369

مــا يتصــادم مــع الرؤيــة الســابقة مــن أحاديــث - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

371

ِّبــاع فيمــا يخــص املــرأة - - - - - - - - - - - - - -
ال ّنــص القرآنــي الواجــب االت

371

-430-

�إ�ضـ ــالل الأمـ ــة بـف ـ ـق ــه الأئ ـ ـمـ ــة

فــهــر�س
طــاق املــرأة بفقــه األئمــة يتعــارض مــع صحيــح مســلم واحلضــارة - - - - - - -

�صفحة
371

القوامــة يف فهــم الســلف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

374

إضيــاع املفســرون لســمعة القــرآن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

375

األســـاس الـسـاقـــط للـفـــكر السلـفـــي الـحـالـــي - - - - - - - - - - - - - -

377

نريــد إســامًا غيــر إســامكم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

389

الرســول يعــرف الــقـــراءة والـكـتـابــــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

392

الدليــل علــى أن الرســول كان يعلــم القــراءة والكتابــة - - - - - - - - - - - - - -

397

أوالً :ـ مــن القــرآن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

397

ثاني ـ ًا :ـ واقعيــة التشــريع والتنزيــل والرســالة فيمــا يخــص القــراءة والكتابــة - - - - -

397

س ـ ّنة الصحيحــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ثالث ـاً :مــن ال ُ

399

رابعـ ًا  :مــن العقــل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

400

طــريــقــــة تكــــوين الكـــلمة الــقـرءانــــية يــؤكـــد عدم أمـيـــة الرســـــول ﷺ - -

403

والقــرءان الكــرمي بــه مئــات االختالفــات مــن مثــل هــذه - - - - - - - - - - - - -

406

وكلمــة أوجههــا ملجمــع البحــوث اإلســامية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

411

اخلالصــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

412

ليــس باإلســام وطء إلمــاء بــا زواج - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

413

حكــم وطء ملــك اليمــن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

413

خـــاتــمـــة الــكــتــــاب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

415

خامتــة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

419

كتــب للمؤلــف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

421

-431-

