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* ﴿قُ ْل أ ُّ َ ْ َ ُ َ
ُ
َْ َ َْ ْ َ
ى َذا الْ ُقرآ ُن ِِلُنْ ِذرُكم بِِو ومن ب لَ َغ أَئِنه ُكم لَت ْشه ُدو َن أَ هن مع هِ
اَّلل ِآِلَةً
َ
ْ َ َ
َ ْ ََ ْ َ
ََ
ْ
أُخرى قُل ََل أَ ْشه ُد قُل إِهّنَا ىو إِلَو و ِ
اح ٌد َوإِنهِِن بَِريءٌ ِِمها تُ ْش ِرُكو َن﴾(.)1
َ ْ َُ ٌ َ
َْ ْ
وك فَ ُق ْل َِل َع َملِي َولَ ُك ْم َع َملُ ُك ْم أَنْتُ ْم بَِريئُو َن ِِمها أ َْع َم ُل
* ﴿ َوإِ ْن َك هذبُ َ
َوأ َََن بَِريءٌ ِِمها تَ ْع َملُو َن﴾(.)2
ص ْو َك فَ ُق ْل إِِّّن بَِريءٌ ِِمها تَ ْع َملُو َن﴾(.)3
* ﴿فَِإ ْن َع َ
* ﴿أ َْم يَ ُقولُو َن افْ تَ َراهُ قُ ْل إِ ِن افْ تَ َريْتُوُ فَ َعلَ هي إِ ْجَر ِامي َوأ َََن بَِريءٌ ِِمها
ُُْت ِرُمو َن﴾(.)4
ول إِهَل اعت ر َاك ب عض ِآِلتِنا بِس ٍ
اَّلل
* ﴿إِ ْن نَ ُق ُ
وء قَ َال إِِّّن أُ ْش ِه ُد َه
َْ َ َ ْ ُ َ َ ُ
َّن بَِريءٌ ِِمها تُ ْش ِرُكو َن﴾(.)5
َوا ْش َه ُدوا أِّ
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* ﴿قَ ْد َكانَت لَ ُكم أُسوةٌ حسنةٌ ِِف إِب ر ِاىيم واله ِ
ين َم َعوُ إِ ْذ قَالُوا لَِق ْوِم ِه ْم
ذ
ْ ْ ْ َ َ ََ
َْ َ َ َ
ون هِ
إِ هَن ب رآء ِمْن ُكم وِِمها تَعب ُدو َن ِمن د ِ
اَّلل َك َف ْرََن بِ ُك ْم َوبَ َدا بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ُم
ْ ُ
َُ ُ ْ َ ْ ُ
الْع َداوةُ والْب ْغضاء أَب ًدا ح هَّت تُؤِمنُوا ِِب هِ
َّلل َو ْح َدهُ﴾(.)1
َ َ ََ َُ َ َ ْ
استِ ْغ َف ُار إِبْ َر ِاى َيم ِِلَبِ ِيو إِهَل َع ْن َم ْو ِع َد ٍة َو َع َد َىا إِ هَّيهُ فَلَ هما
* ﴿ َوَما َكا َن ْ
تَب هَّي لَو أَنهو ع ُد ٌّو ِهِ
َّلل تَبَ هرأَ ِمْنوُ إِ هن إِبْ َر ِاى َيم َِلَهواهٌ َحلِ ٌيم﴾(.)2
ََ ُ َُ
* ﴿ َوإِ ْذ قَ َال إِبْ َر ِاى ُيم ِِلَبِ ِيو َوقَ ْوِم ِو إِنهِِن بََراءٌ ِِمها تَ ْعبُ ُدو َن﴾(.)3
* ﴿َّي أَيُّها اله ِذين آمنوا ََل تَ ُكونُوا َكاله ِ
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قَالُوا وَكا َن ِعْن َد هِ
اَّلل َوِج ًيها﴾(.)4
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ت قُ ْلتُوُ فَ َق ْد َعل ْمتَوُ تَ ْعلَ ُم َما ِِف نَ ْف ِسي َوََل أ َْعلَ ُم َما ِِف نَ ْف ِس َ
إِ ْن ُكْن ُ
ت َع هَّلم الْغُ ي ِ
اَّلل
ت َِلُْم إِهَل َما أ ََم ْرتَنِي بِِو أ َِن ْاعبُ ُدوا َه
إِنه َ
وبَ .م ا قُ ْل ُ
ك أَنْ َ ُ ُ
رِّب وربه ُكم وُكْنت علَي ِهم ش ِه ًيدا ما دم ِ
ت
َ ّ ََ ْ َ ُ َ ْ ْ َ
ت في ِه ْم فَلَ هما تَ َوفهْي تَِِن ُكْن َ
َ ُْ ُ
أَنْت الهرقِ
ت َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد﴾(.)5
ي
ب َعلَْي ِه ْم َوأَنْ َ
َ
َ
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الـ ّ
مقدمت
الناظػ ػر  -فػي أح ػواؿ الن ػاس  -يػجد التخالُف بينه ػم فاشػيًا ،ويػجد
ادرا ،فيشيع بينهػم التباغُض ،والتشاتُػم ،والتبلعُن ،والتدابػُر،
التوافُق بينه ػم نػ ً
اح ػ ػم،
التضارب ،والتقاتُػل؛ ويػنػ ػدر بينهػم التعاطػُف ،والتبلطػُف ،والرت ُ
والتعادي ،و ُ
والتعػ ُاوف ،والتآخي ،والتعايُش ،والتسالُػم.
اغبق ،وؽبذه اؼبخالفة صوراتف:
وللتخالف سبب رئيس ،ىو ـبالفة ّ
للحق ،كرجلٌن يتضارابف على ماؿ
ٔ -أف يكوف اؼبتخالفاف كبلنبا ـبالفٌن ّ
للحق ،ومتخالفاف.
غًننبا؛ ليسرقاه ،فهما ـبالفاف ّ

للحق،
للحق ،ويكوف اآلخر مواف ًقا
ّ
ٕ -أف يكوف أحد اؼبتخالفٌن ـبال ًفا ّ
ٍ
لص يُريد سرقتو،
كرجلٌن يتضارابف على ماؿ ،أحدنبا صاحب اؼباؿ ،والثاين ّ
للحق.
اللص اؼبعتدي ـبالف ّ
فصاحب اؼباؿ موافق ّ
للحق ،و ّ
كل
فمخالفة ّ
كل صور التخالف ،ولو أ ّف ّ
اغبق ىي السبب األكربُ ،ب ّ
أبدا.
كل خطوة من خطواهتم  -ؼبا زبالفوا ً
الناس عملوا دبقتضى ّ
اغبق ُ -ب ّ
للحق ُ -ب كثًن من أحواؽبم وأحياهنم  -أمر
لكن ـبالفة أكثر الناس ّ
و ّ
واقع ،ال ُيبكن إنكاره .وإّمبا تكوف اؼبخالفة؛ لثبلثة أسباب رئيسة ،ىي:
ٔ -اجلهل :ىو اػبلل ُب صفة العلم ،والناس ليسوا سواء ُب العلم ،فمنهم
العادل ،ومنهم اؼبتعلّم ،ومنهم اعباىل.
والعلم واعبهل أمراف نِسبيّاف ،فقد تعلم ما هبهلو غًنؾ ،وقد ذبهل
٘

ما يعلمو غًنؾ ،وقد تعلم اليوـ ما كنت ذبهلو أمس ،وقد ذبهل اليوـ ما كنت
تعلمو أمس.
والنسياف والسهو والغفلة أمور ال يكاد ىبلو منها إنساف ،وىي أبرز صور
يوما ،أُصيب هبا ،أو ببعضهاُ ،ب يوـ
اعبهل العارض؛ فإف خبل منها أحدان ً
آخر ،وإف خبل منها ساعة ،أُصيب هبا ،أو ببعضهاُ ،ب ساعة أخرى ،وإف خبل
منها إنساف ،أُصيب هبا غًنه.
واعبهل على درجات ،كما أ ّف العلم على درجات ،والناس متفاوتوف ُب
عموما ُب االتّصاؼ ببعض
درجات العلم ،ودرجات اعبهل ،ولكنّهم مشرتكوف ً
اعبهل ،وببعض العلم.
اغبق،
اغبق؛ فإ ّف من هبهل ّ
واعبهل سبب رئيس ،من أسباب ـبالفة ّ
سيخالفو ،غالبًا ،كرجل أخذ ماؿ غًنه ،وىو وبسبو مالو؛ وكامرأة أخذت طفل
غًنىا ،وىي ربسبو طفلها؛ و ٍ
كقاض هبهل براءة الربيء ،فيحكم عليو ابإلدانة،
أو هبهل إجراـ اجملرـ ،فيحكم عليو ابلرباءة.
تتصور ما ُيبكن أف يفعلو جهل اجملنوف ،وجهل األضبق ،وجهل
ولك أف ّ
الطفل ،وجهل السكراف ،وجهل النعساف ،وجهل الناسي ،وجهل الساىي،
وجهل الغافل ،وجهل غًن اؼبتعلّم ،وجهل العادل واؼبتعلّم ،حٌن هبهبلف بعض
اغبق.
ما يعلمو غًننبا من ّ
ٕ -اذلوى :ىو اػبلل ُب صفة الرغبة ،والناس ليسوا سواء ُب الرغبة ،فمنهم من
اغبق،
الشر ،ومنهم من يبيل إذل ّ
يرغب ُب فعل اػبًن ،ومنهم من يرغب ُب فعل ّ
ومنهم من يبيل إذل الباطل ،ومنهم اؼبذبذب بينهما.
والرغبة اغبسنة ،والرغبة السيّئة أمراف نِسبيّاف ،فقد ترغب اليوـ ُب فعل
غدا كبو
اغبق ،ويبيل ً
اػبًن ،وترغب ً
الشر .وقد يبيل قلبك اليوـ كبو ّ
غدا ُب فعل ّ
ٙ

اغبق ،واػبًن،
الباطل؛ وقد تكوف ُ -ب غالب أحوالك وأحيانك  -راغبًا ُب ّ
والػمعروؼ؛ وقػ ػد تكػوف  -فػي الغالب  -راغبًا فػي الشػ ػّر ،والباطل ،والػمنكػر.
اغبق؛ فإ ّف من يبيل قلبو عن
واؽبوى سبب رئيس ،من أسباب ـبالفة ّ
اغبقُ ،ب عملو ،غالبًا.
ابغبق ،إذل العمل ابلباطل ،سيخالف ّ
العمل ّ
وللهوى ع ّدة درجات ،أبرزىا:
لكن صاحبو ال يلبث
أ -اذلوى العارض :وىو ىوى ال يكاد ىبلو منو إنساف ،و ّ
اغبق.
أف يعود برغبتو إذل ّ
ب -اذلوى الغالب :وىو ىوى تغلّب على صاحبو ،فخضع لو ُب معظم
اغبق ،فيندـ على
أحوالو وأحيانو ،ولكنّو ُ -ب أحياف قليلة  -يعود برغبتو إذل ّ
اتّباعو ىواهٍ ،بّ ال يلبث أف يعود برغبتو إذل الباطل.

ج -اذلوى الدائم :وىو ىوى استفحل ،واستحكم ،فاستحوذ على صاحبو،
الشر والباطل،
ّ
حت ص ّده عن اؼبوعظة والنصيحة ،وىذه حاؿ من أدمن على ّ
كل انصح.
فاستحبّهما على اػبًن و ّ
اغبق ،فأعرض عن ّ
د -اذلوى الطاغي :وىو ىوى الطغاة والبغاة ،الذين ال يكتفوف دبا ىم عليو من
اتّباع اؽبوى ،بل يسعوف إذل إفساد من سواىم من الناس ،وص ّدىم عن نصح
اغبق واػبًن ،ووباربوهنم؛ للقضاء
الناصحٌن ،ووعظ الواعظٌن ،ويعادوف أىل ّ
عليهم؛ ليكوف ؽبم السلطاف ُب األرض.

ٖ -الضعف :ىو اػبلل ُب صفة القدرة ،والناس ليسوا سواء ُب القدرة ،فمنهم
القوي ،ومنهم الضعيف ،ومنهم اؼبريض ،ومنهم العاجز.
ّ
والقدرة والضعف أمراف نِسبيّاف ،فقد تقدر على ما يضعف عنو غًنؾ،
عما يقدر عليو غًنؾ ،وقد تقدر اليوـ على ما كنت تضعف عنو
وقد تضعف ّ
ٚ

عما كنت تقدر عليو أمس.
أمس ،وقد تضعف اليوـ ّ
واؼبرض والتعب واعبوع والعطش أمور ال يكاد ىبلو منها إنساف ،وىي
يوما ،أُصيب هبا ،أو
أبرز صور الضعف العارض؛ فإف خبل منها أحدان ً
ببعضهاُ ،ب يوـ آخر ،وإف خبل منها ساعة ،أُصيب هبا ،أو ببعضهاُ ،ب ساعة
أخرى ،وإف خبل منها إنساف ،أُصيب هبا غًنه.
والضعف على درجات ،كما أ ّف القدرة على درجات ،والناس متفاوتوف
عموما ُ -ب
ُب درجات القدرة ،ودرجات الضعف ،ولكنّهم مشرتكوف -
ً
االتّصاؼ ببعض القدرة ،وببعض الضعف.
اغبق؛ فإ ّف من يضعف عن
والضعف سبب رئيس ،من أسباب ـبالفة ّ
ابغبق ،سيخالفو ،غالبًا.
العمل ّ
وللضعف ع ّدة صور ،أبرزىا:
أ -الضعف البدنـ ّي ،كضعف الطفل ،واؽب ِرـ ،واؼبريض ،والتعباف.
ب -الضعف الـمالـ ّي ،كضعف الفقًن ،واؼبسكٌن ،واؼبدين.
ج -الضعف اآللـ ّي ،كضعف األعزؿُ ،ب مواجهة اؼبسلح.

العددي ،كضعف الواحدُ ،ب مواجهة اعبمع.
د -الضعف
ّ

القسري ،كضعف السجٌن ،واألسًن ،والكسًن ،واعبريح.
ه -الضعف
ّ

النوعي ،كضعف اؼبرأةُ ،ب مواجهة الرجل.
و -الضعف
ّ

االجتماعي ،كضعف العبد ،واللقيط ،والطريد.
ز -الضعف
ّ

النفسي (اخلوف) :وينشأ بسبب صورة ،أو أكثر ،من صور
ح -الضعف
ّ
الضعف اؼبذكورة آن ًفا ،كخوؼ الرجل األعزؿ ،من مواجهة الرجاؿ اؼبسلحٌن،
كارىا.
فرّدبا ضبلو خوفو على مطاوعتهمُ ،ب الباطل ،وإف كاف ً
ٛ

فػإذا كػانػت ُمػخالػفة الػحػ ػ ّق ىػي السػبػب األكػبػر ،فػي التخالُػف بيػن
النػاس؛ فإ ّف من الواجب  -لػحصوؿ التوافق بينهم  -اجتماع ثبلثة أسباب
رئيسة ،ىي:
(العلم الصحيح ،والقدرة الكافية ،والرغبة احلسنة).
ولتحقيق العلم الصحيح هبب ّأوًال معرفة اؼبعيار الذي ُيبكن بو ربديد
اغبق،
كل واحد منهم أنّو صاحب ّ
ّ
اغبق؛ فإ ّف اؼبتخالفٌن ُ -ب اؼبناىج  -يزعم ّ
دوف من سواه ،ويرمي ـبالفيو ابتّباع الباطل.
عموما منهجاف:
ولتحديد ّ
اغبق ً

اغبق إّمبا يكوف ابالعتماد على
ٔ -منهج دينـ ّي :يرى أصحابو أ ّف ربديد ّ
األحكاـ الدينيّة؛ أل ّف مصدر األحكاـ الدينيّة  -عندىم  -معصوـ من أسباب
اغبق الثبلثة :اعبهل ،والضعف ،واؽبوى.
ـبالفة ّ

اغبق إّمبا يكوف ابالعتماد على
ٕ -منهج
عقلي :يرى أصحابو أ ّف ربديد ّ
ّ
بعيدا
اغبقً ،
األحكاـ العقليّة؛ أل ّف عقل اإلنساف  -عندىم  -يستطيع ربديد ّ
عن ّادعاءات أىل األدايف ،واختبلفاهتم.
كل مكاف -
كل زماف ،وُب ّ
ومن ىنا وجدان أ ّف اؼبتخالفٌن ُ -ب ّ
اغبق ،فيتّبعو ،أو
اغبق ،سواء أكاف بعضهم يعلم ّ
يتخالفوف ُب الظاىرُ ،ب ربديد ّ
اغبق ،فيخالفو.
اغبق ،ولكنّو ىبالفو؛ أـ كاف هبهل ّ
يعلم ّ
اغبق .وقد
واإلسبلـ  -عند اؼبسلمٌن  -ىو اؼبعيار الوحيد؛ لتحديد ّ
اغبق.
الشر والباطل ،إذل نور اػبًن و ّ
جاء؛ إلخراج الناس من ظلمات ّ
وكاف من آاثر ظهور رسالة خاًب النبيٌّن أف ظهرت مطاعن ُب ىذا
األوؿ للدعوة العلنيّة ،وما زالت اؼبطاعن قائمة ،إذل يومنا ىذا،
الدين ،منذ اليوـ ّ
ٜ

عمن سواىم.
يقودىا بعض الدينيٌّن ،وبعض البلدينيٌّن ،نيابة ّ
ولذلك كانت الػحاجػ ػة كبػيػرة ،إلػى إثػبات (ب ػراءة اإلسبلـ) ،م ػن مػطاع ػن
الطاعنيػن؛ لػهدـ الػحواجز ،التػي يص ّدوف بػها الناس ،عػ ػن ذلك الػمعيار
الدقي ػ ػق.
إ ّف (ب ػ ػراءة اإلسبلـ)  -م ػ ػن األخػطػ ػ ػاء ،واألى ػ ػ ػواء ،واألوىػ ػ ػاـ ،والظن ػ ػوف،
والريػوب ،والنقوص ،والعيوب ،والتناقض ،والتعارض ،واالختبلؼ ،واالختبلؽ،
واألكػاذيػب ،واألبػاطي ػل ،والػخ ػرافات ،واألسػاطيػ ػر ،والشبهات ،والػمطاعػ ػن -
(حقيقة كبًنة) ،يهجرىا كثيػر من الناس ،فبل يعملوف بػمقتضاىا ،فيطعنوف فػي
(اإلسػ ػ ػبلـ) ،بعقػولػهػم ،وقػلوبػهػم ،وأفػواىهم ،وألس ػنػتهم ،وأقبلمػهػم ،وُكػتُبػهػم،
وؾببلتػهم ،ورسائلهم ،ومقاالتػهم ،وخطبهم ،ورواايتػهم ،وقصصهم،
وص ُحفهمّ ،
ُ
وأقاصيصهم ،وأشػ ػعػارىػم ،وأمث ػالػهػم ،وأفػبلمهػم ،ومقاطعهػم ،ومسلسبلتػهػم،
ومسرحيّاهتم ،وأغانيّهم ،ورس ػومهم ،وألعابػهم ،وأخبارىم ،وبرامػجهم ،وقنواتػهم،
وإذاعاتػهم ،ومواقعهػم ،وصفحاهتم ،ومنتدايهتم ،ونواديهم ،وؿبافلهم ،ومؤسبراهتم.
وإّمبا يطعن الطاعن ُب اإلسبلـ ،إذا أُصيب دبرض من األمراض ،اليت سبنع
اغبق ،وىي:
صاحبها ،من قبوؿ ّ
ٔ -مرض اجلهل :قد هبهل اإلنساف براءة اإلسبلـ من اؼبطاعن ،فيحملو جهلو
على الطعن ُب اإلسبلـ.

ٕ -مرض اذلوى :قد يعلم اإلنساف براءة اإلسبلـ ،ولكنّو يتّبع ىواه؛ أل ّف ىواه
ىبالف أحكاـ اإلسبلـ ،فيحملو ىواه على الطعن ُب اإلسبلـ.
ٖ -مرض الـخوف :قد يعلم اإلنساف براءة اإلسبلـ ،ولكنّو ضعيف ،يػخػاؼ
بطش سادتو ،من أعداء اإلسبلـ ،فيحملو خوفو ،على الطعن فػي اإلسبلـ؛
ٓٔ

ليسلم ىو ،ويسلم أىلو ،من بطشهم ،وأذاىم.
مصااب دبرض اعبهل ،فيحملو جهلو
وقد يكوف الطاعن ُ -ب ّأوؿ أمره ً -
على الطعن ُب اإلسبلـٍ ،بّ يُشفى من مرض اعبهل ،ولكنّو يبقى على طعنو ُب
اإلسبلـ؛ ألحد سببٌن:
ٔ -أف يُصاب دبرض اؽبوى ،فيحملو ىواه على الطعن ُب اإلسبلـ؛ أل ّف ىواه
ىبالف أحكاـ اإلسبلـ.
ٕ -أف يُصاب دبرض اػبوؼ ،فيحملو خوفو على الطعن ُب اإلسبلـ؛ ألنّو
ىباؼ بطش أعداء اإلسبلـ.
والطاعن بسبب ىواه قد يُشفى من مرض اؽبوى ،لكنّو يبقى على طعنو،
إذا أُصيب بػمرض الػخوؼ ،فيحملو خوفو ،على الطعن فػي اإلسبلـ.
والطاعن بسبب خوفو قد يُشفى من مرض اػبوؼ ،لكنّو يبقى على
طعنو ،إذا أُصيب دبرض اؽبوى ،فيحملو ىواه على الطعن ُب اإلسبلـ.
ومرض اعبهل قد يُصاب بو من كاف يعلم براءة اإلسبلـ؛ فإ ّف العلم
درجات ،فقد يطّلع اإلنساف على شبهات ،ال هبد ؽبا جو ًااب شافيًا ،فيُصاب
ِ
حت العلماء ُيبكن
سيب ،ال يكاد ينجو منو إنسافّ ،
دبرض اعبهل ،وىو جهل ن ّ
أف هبهلوا بعض ما يعلمو غًنىم من الناس.
لكل مرض من ىذه األمراض الثبلثة دواء مناسب ،فمرض اعبهل دواؤه
و ّ
التعليم ،ومرض اؽبوى دواؤه التهذيب ،ومرض اػبوؼ دواؤه التشجيع.
معا؛
وللقضاء ّ
التاـ ،على الباطل ،وأىلو ،ال ب ّد من ىذه األدوية الثبلثةً ،
فبل يكفي دواء التعليم ،إف لػم يصاحبو دواء التهذيب ،ودواء التشجيع؛
وال يكفي دواء التهذيب ،إف لػم يصاحبو دواء التعليم ،ودواء التشجيع؛
ٔٔ

وال يكفي دواء التشجيع ،إف ل ػ ػم يصاحبو دواء التعليم ،ودواء التهذيب.
ولذلك تتسلّح الدعوة إذل اإلسبلـ ،بثبلثة أسلحة ،ىي :سبلح العلم،
القوة؛ أل ّف فاقد الشيء ال يُعطيو .فسبلح العلم يُعطي
وسبلح التقوى ،وسبلح ّ
اؼبصاب ابعبهل دواء التعليم ،وسبلح التقوى يُعطي اؼبصاب ابؽبوى دواء
القوة يُعطي اؼبصاب ابػبوؼ دواء التشجيع.
التهذيب ،وسبلح ّ
كبًنا ُب التخلّص من ىذه
ودواء التعليم ،وإف دل يكن كافيًاّ ،
أثرا ً
لكن لو ً
األمراض الثبلثة ،أو التقليل من ضررىا؛ أل ّف الكثًن من الطاعنٌن ،إّمبا يطعنوف
ُب اإلسبلـ؛ بسبب مرض اعبهل .ودواء التعليم ىو الدواء الشاُب من مرض
اعبهل.
اغبق ،وقل
فإذا ُشفي اؼبصابوف دبرض اعبهل ،من جهلهم ،كثُػَر أتباع ّ
اغبق ،وقلّة أتباع الباطل :سبباف كبًناف ،من أسباب
أتباع الباطل؛ وكثرة أتباع ّ
اغبق ،وقلّة أتباع الباطل،
تشجيع اػبائفٌن ،فحٌن يرى اػبائفوف كثرة أتباع ّ
اغبق ،ويوالوف أىلو ،ويتجنّبوف الباطل ،ويعادوف أىلو.
سيتشجعوف ،فيتّبعوف ّ
ّ
فإذا ُشفي الػمصابوف بػمرض الػجهل ،من جهلهم ،و ُشفي الػمصابوف
اغبق كثرةً ،يغلبوف هبا أىل األىواء؛
بػمرض الػخوؼ ،من خوفهم ،كثُػَر أتباعُ ّ
فكانت تلك الكثرة سببًا ُب شفاء بعض أىل األىواء ،من أىوائهم ،من الذين
لػم تستحوذ عليهم أىواؤىم.
ّأما أولئك الذين استحوذت عليهم أىواؤىم ،فلن ينفع  -فػي شفائهم -
أي تػهذيب.
ودواء العلم ،إّمبا ىو عند العلماء الصادقٌن الناصحٌن اؼبتقنٌن ،دوف من
سواىم ،من م ّدعي العلم ،من عمبلء الشيطاف ،وجنود أعداء اإلسبلـ.
ولذلك كاف ىذا الكتاب موج ًها إذل أربعة أصناؼ من الناس ،ىي:
ٕٔ

ٔ( -الطاعن) :الذي هبهل (براءة اإلسبلـ) ،فيحملو جهلو ،على الطعن،
ُب (اإلسبلـ).
ٕ( -الباحث) :الذي يبحث ،عن األدلّة الكافية؛ إلثبات (براءة اإلسبلـ).

ٖ( -الغافل) :الذي يغفل ،عن مطاعن الطاعنٌن ُب (اإلسبلـ) ،فيُخشى عليو
يوما.
التأثػر هبا ،إف اطّلع عليها ً

ٗ( -العالـم) :الذي يعلم (براءة اإلسبلـ) ،ووباوؿ الدفاع عن اإلسبلـ ،ولكنّو
ال يتّبع اؼبنهج الصحيحُ ،ب الدفاع عنو.
إ ّف بعض الطاعنٌن يدعوف إذل (ؿباكمة اإلسبلـ) ،واإلسبلـ دين ،وليس
ِ
بعضا.
إنسا ًان؛ فبل ُيبكن ؿباكمتو ،كما وباكم الناس بعضهم ً
فالعبارة ؾبازيّة ،يُراد منها إجراء ؿباكمة علميّة ،يسعى الطاعنوف فيها ،إذل
ألهنم يتّهمونو ابختبلؽ
ؿبمد ؛ ّ
إبطاؿ ىذا الدين؛ فك ّ
أهنم يدعوف إذل ؿباكمة ّ
اإلسبلـ ،وانتحاؿ بعض حقائقو.
والػمتّػ َهم إذا توفّػي  -قبل تػحريك الدعوى  -فإ ّف الدعوى تُػ َع ّد ابطلة؛
ؿبمد  حياُ ،ب عصران ىذا ،لدعا الطاعنوف إذل ؿباكمتو،
ولذلك لو كاف ّ
ؿباكمة جنائيّة ،كما وباكموف ؾبرـ حرب!!!
ؿبمد  ىو اإلسبلـ ،دوف ما
ولػ ّما كاف السبب الوحيد ؼبطاعنهمُ ،ب ّ
سواه؛ فإ ّف الغاية الوحيدة ؽبم  -من احملاكمة  -ىي إبطاؿ ىذا الدين؛ وليس
ؿبمد  ،لوال أنّو جاء هبذا الدين ،ولوال أ ّف ىذا
ؽبم أدىن اىتماـ ،ابلطعن ُب ّ
الدين ما زاؿ حيا ،قواي ،مؤثػًّرا ُب الناس؛ قد دخل ُب عقر دايرىم ،فانتشر
يوما ،بعد يوـ ،ومنهم رجاؿ ،كانوا ُب ّأوؿ
فيها ،وما زاؿ اؼبقبلوف عليو يزدادوف ً
أمرىم ،من أل ّد أعدائو ،الطاعنٌن فيو.
ٖٔ

والػمسلموف الصادقوف ال يػخشوف ؿباكمة اإلس ػبلـ ،مػحاكمة علميّة،
احدا؛ لقبوؿ نتػائج ىذه الػمحاكمة ،وىػو :أف تكوف
ولكنّهم يشتػرطوف شرطًا و ً
الػ ُمحاكمة العلميّة مبنيّة ،على مبادئ الػمحاكمة العادلػة العليا ،ال ُػمتّػ َفق عليها.
وفػي ىذا الكتاب تفصيل دقي ػق ،لعشرة من تلك الػمبادئ العادلة العليا؛
جهبل ،أو بغيًا ،أو خوفًا ،وىي
إلثبات حقيقة كبًنة ،يهجرىا كثًن من الناس؛ ً
(براءة اإلسبلـ) من األابطيل:
يصرحوف بػمعػاداة (اإلسبلـ)،
ٔ -اليت أنتجها بعض (أعداء اإلسبلـ) ،م ّػمن ّ
ػمسيحي).
اليهودي ،وال
وال سيّما من أتباع الػمناىج الثبلثة( :البلدين ّػي ،و
ّ
ّ
يصرحوف بػمػواالة (اإلسبلـ)،
ٕ -اليت أنتجها بعض (أبناء اإلسبلـ) ،م ّػمن ّ
قديبًا وحديثًا ،وال سيّما من أتباع الػمناىج الروائيّة( :القائمة على الرواايت).
كل الرباءة ،من أابطيل األبناء ،قبل أابطيل األعداء؛ أل ّف
فاإلسبلـ بريء ّ
أابطيل األبناء أخطر من أابطيل األعداء؛ فاألبناء ُيبكن أف يكونوا من صبلة
األعداء.
فاألبناء فػي ىذه الػحاؿ :ىم (أعداء الداخل) ،وىم  -ببل ريب -
(عدو اػبارج) ،إف غلّقت
أخطر من (أعداء اػبارج)؛ ألنّك فػي منجاة من ّ
(عدو الداخل)،
أبواب حصنك ،فبل يستطيع أف يدخل عليك اغبصن؛ خببلؼ ّ
جهبل ،أو بغيًا ،أو خوفًا.
الذي ُيبكن أف يفتح أبواب حصنك ،ألعداء اػبارج؛ ً
وىذا ىو اغباصل ،قديبًا وحديثًا؛ فكثًنة ىي الثغرات ،اليت فتحها بعض
(أبناء اإلسبلـ) ،وحاوؿ بعض (أعداء اإلسبلـ) أف يتّخذوىا مداخل؛ ليقتحموا
حصن (اإلسبلـ)؛ ولذلك وجب الكشف ابألدلّة القطعيّة عن (براءة اإلسبلـ)،
من أخطاء اؼبنسوبٌن إليو ،حٌن ُىبطئوفُ ،ب التأليفات ،والتطبيقات.
ٗٔ

فالدفاع عن (اإلسبلـ) أَولػى من الدفاع عن اآلراء ،واألشخاص؛ أل ّف
اؼبرضي ،عند هللا تعاذل ،فهو معصوـ من الباطل؛ خببلؼ
(اإلسبلـ) ىو الدين
ّ
حق يوافق (اإلسبلـ) ،وبعضها ابطل ىبالف (اإلسبلـ)؛
(اآلراء) ،فبعضها ّ
وىبطئوف.
وخببلؼ (األشخاص)ّ ،
فإهنم بشر ،يُصيبوفُ ،
كل من كانت
ولذلك لن يرضى  -بكثًن من مباحث ىذا الكتاب ّ -
كل من يرى أ ّف
عنايتو ابآلراء واألشخاص أكرب من عنايتو ابغبقائق اإلسبلميّة ،و ّ
مذىبو ىو وحده الذي يطابق (اإلسبلـ) ،دوف ما سواه من اؼبذاىب ،وأ ّف
مذىبو معصوـ من األخطاء واألىواء واألابطيل.
اؼبتعصبوف ىم أبرز الذين فتحوا أكرب الثغرات التأليفيّة والتطبيقيّة،
وىؤالء
ّ
فحاوؿ بعض أعداء اإلسبلـ أف يتّخذوىا مداخل؛ القتحاـ حصن (اإلسبلـ).
ولذلك وجب التنبيو على أ ّف (تربئة اإلسبلـ) من (أابطيل األعداء) لن
تكوف ؽبا قيمة حقيقيّةّ ،إال بعد (تربئة اإلسبلـ) من (أابطيل األبناء).
وبػخبلفو ،سيكوف الطاعن فػي (أابطيل األعداء) ،دوف (أابطيل األبناء):
حق ،ث ّػم
أشبو بػمن ينهى الناس عن الباطل ،ث ّػم أيتيو؛ وأشبو بػمن أيمر الناس ابلػ ّ
يُع ِرض عنو.
الرد على (أابطيل األبناء) ُ -ب ىذا الكتاب  -أكرب
ومن ىنا ،كاف ّ
األوؿ مق ّدمة أكيدة واجبة؛
الرد على (أابطيل األعداء)؛ أل ّف ّ
وأكثر ،من ّ
الرد ّ
الرد الثاين.
األوؿ ،أمكن ربقيق ّ
الرد الثانػي؛ فإذا رب ّقق ّ
لتحقيق ّ
الرد ّ
وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.

٘ٔ

الـمبدأ ّ
ألاول
ّ
حق الدفاع
حت أعت اجملرمٌن ُب العالػم  -الذين
ألي متّػ َهمّ ،
ّ
حق الدفاع مضموف ّ
وبق ؽبم عند احملاكمة الدفاع عن
كل الوضوح ّ -
تكوف جرائمهم واضحةّ ،
أنفسهم ،أو توكيل من يدافع عنهم.
ووبق للمحامي اؼبدافع عن اؼبتّػ َهم :الطعن ُب أىليّة القاضي ،وتفنيد أدلّة
ّ
حق اؼبتّػ َهمُ ،ب إثبات
ّ
االدعاء ،وتقدًن أدلّة الرباءة ،وغًنىا من اغبقوؽ؛ لضماف ّ
براءتو ،من التػ َهم اؼبوجهة إليو.
واؼبدافعوف عن اإلسبلـ ال ُوبصيهم ّإال هللا تعاذل ،وؽبم طرائق ُمنوعة،
وأدلّة كثًنة ،ومسائل عديدة ،وباولوف فيها إثبات (براءة اإلسبلـ) ،من تلك
الػمطاعن ،وإبطاؿ الشبهات اليت يُثًنىا (أعداء اإلسبلـ).
احدا من أولئك اؼبدافعٌن،
رغبت  -فػي ىذا الكتاب  -أف أكوف و ً
وقد ُ
ولكن بطريقة ،غًن الطرائق اؼبعروفة.
ّإهنا طريقة تُعىن ابألصوؿ اغباسػمة ،اليت ربسم مسألة احملاكمة ،ابالعتماد
على الػمبادئ العادلة ،اليت ال يػخالفنا فيها أولئك الطاعنوف فػي اإلسبلـ ،بل
ينفك يتش ّدؽ بتلك الػمبادئ ،فما أحراه أف وبتكم إليها ،وىو
كثًنا منهم ال ّ
إ ّف ً
يدعو إذل ؿباكمة اإلسبلـ!!!
وتقوـ ىذه الطريقة على أصوؿ كبًنة ،أبرزىا:
ٔ -إيػجاب القطع فػي األدلّة.
ػاص.
ٕ -اسػتػبػعاد التج ػريػم الػخػ ّ

ٖ -التذكيػر بشخصيّة الػجريػمة.

ٔٙ

ٗ -الب ػػدء ابألصػػوؿ قبل الفروع.
٘ -التحريش بٌن الطاعنٌن.

 -ٙتػحكيم الػمقاـ ُب تسويغ األحكاـ.
 -ٚمػهاجػمة مناىج الطاعنٌن.
ت  -بتحقيق ع ّدة أمور ،أبرزىا:
إ ّف ىذه الطريقة كفيلة  -إذا ُروعيَ ْ

ٔ -استبعاد الشبهات القائمة على أدلّة غًن قطعيّة.
واالستقراء الدقيق ،لواقع الشبهات  -اليت يُثًنىا أعداء اإلسبلـ  -يشهد
أ ّف معظم تلك الشبهات ىي من ىذا الصنف ،الذي ال يستطيع ُمثًنوىا أف
يق ِّ
قطعي عليها.
دليل
أي
ا
و
م
د
ُ
ّ
ّ
ٕ -استبعاد الشبهات القائمة على النظرة الشخصيّة.
فإ ّف ربكيم النظرة الشخصيّة  -فػي تقوًن الػمخالفٌن  -كفيل ابلطعن ُب
كل ـبالف ،وبذلك ال تبقى أدىن قيمة للحقائق االتّفاقيّة ،اليت هبب االحتكاـ
ّ
إليها ،دوف التحكمات الشخصيّة النِّسبيّة االختبلفيّة.

ٖ -استبعاد الشبهات القائمة على أسلوب تعدية التخطئة.
يصح الطعن ُب دين من األدايف ،بذريعة أ ّف بعض اؼبنسوبٌن إليو
فبل ّ
يرتكبوف األخطاء؛ فيجب حصر التخطئة ،فيمن يستح ّقها ،وىو من ارتكبها،
وال سيما إذا كاف الدين  -الذي ينسب إليو الػم ِ
خطئ  -ينهى صراحةً ،عن
ّ
ُ
َُ
تلك األخطاء.
ٗ -قطع الطريق على الطاعنٌن الػمشاغبٌن ،الذين يتّخذوف من األمور الفرعيّة
مػج ػ ًاال ،لبػنػ ػاء شػبهاتػهم ،وال سػ ػيمػا فػي (الفػرعػيات االختػبلفية) ،في ِ
وىػموف
ّ
ّ
ّ ُ
الػمخدوعٌن أ ّف إاثرة تلك الشبهات :كفيلة إببطاؿ الػحقائق اإلسبلميّة.
ٔٚ

والواقع يشهد أ ّف اإلسبلـ قائم على األصوؿ الكربى ،اليت ال يستطيع
ظهًنا.
الطاعنوف كلّهم أف ينقضوا ً
أصبل و ً
احدا منها ،ولو كاف بعضهم لبعض ً

٘ -التحريش بٌن الطاعنٌن؛ لينشغل بعضهم ببعض ،ويك ّفوا عن إثػارة
شبهاتػهم؛ فإ ّف الطاعنٌن فػي (اإلسبلـ) ال هبمعهم ّإال الطعن فيو.
فلو عمد اؼبدافعوف عن اإلسبلـ ،إذل التحريش بٌن الطاعنٌن؛ لوجدوا أ ّف
ىػؤالء الطاعنيػن سػيػتػفػّرقوف ،ع ػن ذلك الغػرض الػخبيث ،وسيتقاذفػوف التػ َهػم
والشبهات واؼبطاعن ،فيطعن بعضهم ُب بعض؛ فيصرؼ هللا  عن اإلسبلـ،
وعن اؼبسلمٌن شرىم ،وشر شبهاهتم اػببيثة.
 -ٙإبطاؿ الشبهات القائمة على استبعاد الػمقاـ؛ ببياف القيمة الكربى لتحكيم
الػمقاـُ ،ب تسويغ األحكاـ؛ فإ ّف الطاعنٌن قد قطعوا األحكاـ عن مقاماهتا،
فأوىػموا الػمخدوعٌن ،من الناس :أ ّف بعض األحكاـ اإلسبلميّة العمليّة الكربى
ِ
للحق والعقل والفطرة ،فوصفوىا ابلقسوة والظلم والوحشيّة.
ـبالفة ّ
 -ٚالكشف عن فضائح الطاعنٌن ،وفظائعهم ،وشناعاتػهم ،وحقيقة مناىجهم
ليتبٌن أ ّف
السقيمة ،وآثػارىا العقيمة ،فػي االعتقادات ،واألعمػاؿ ،واألخػبلؽ؛ ّ
الذـ والطعن واالنتقاص.
مناىج الطاعنٌن ىي اليت
ّ
تستحق ّ
ومن شأف مهاجػمة مناىج الطاعنيػن :أف تُ ِ
سقط شبهاتػهم السقيمة،
اؼبوجهة إذل اإلسبلـ ،وأف تكشف للمخدوعٌن بتلك الػمناىج ،عن الصور
الػحقيقيّة القبيحة ،اليت ُىبفيها الطاعنوف.

ٔٛ

الـمبدأ الثاوي
ّ
أهليت القاض ي
القاضي ركن من أركاف احملاكمة ،فبل ُيبكن أف تنعقد ؿباكمة ،من غًن
ٍ
قاض؛ ولكي تكوف احملاكمة عادلة ،هبب أف يتّصف القاضي بثبلث صفات،
ال ُيبكن أف يتح ّقق العدؿ ،إذا فقد واحدة منها ،ىي :اغبياد ،واؼبعرفة،
والشجاعة.
ٔ -صفة الـحياد :فبل يُقبَل القاضي ،الذي لو ىوى ،إذل أحد الطرفٌن
الػمتخاصمٌن ،سواء أكاف ىواه ،مع أولياء اإلسبلـ ،أـ كاف ىواه ،مع
أعداء اإلسبلـ.
ولذلك ال ُيبكن أف يكوف القاضي منتميًا إذل اإلسبلـ؛ أل ّف انتماءه
ورد التػ َهم اؼبوجهة إليو.
سيدفعو إذل الدفاع عن اإلسبلـ ،واغبكم برباءتوّ ،
أي دين ،يعادي أتباعو
وكذلك ال ُيبكن أف يكوف القاضي منتميًا إذل ّ
اإلسبلـ ،ويطعنوف فيو ،فبل ُيبكن أف يكوف منتميًا إذل اليهوديّة ،وال اؼبسيحيّة،
أي دين ـبالف لئلسبلـ يعين إعبلنو عن
أي دين آخر؛ أل ّف انتماءه إذل ّ
وال إذل ّ
موافقتو لذلك الدين.
اإلسبلـ) األداي َف الػ ُمخالفةَ ُكلها ،وحكم عليها ابلضبلؿ؛
وقد أبطل (
ُ
أي دين ،مػخالف لئلسبلـ :أف يكوف حياداي،
ولذلك ال يستطيع الػمنتمي إلػى ّ
فػي (مػحاكمػة اإلسبلـ) ،والػحكم عليو؛ ألنّو سيكوف ُمتبِ ًعا لػه ػواه ،ببل ريب.
وكذلك أولئك الذين ال دين ؽبم ،الذين ذبمعهم عبارة( :البلدينيّوف)،
فإهنم من أكثر أعداء اإلسبلـ طعنًا فيو ،بل إ ّف مطاعنهم ُ -ب معظمها -
ّ
تكاد تكوف مقصورة ،على الطعن ُب اإلسبلـ ،دوف ما سواه من سائر األدايف.
ٜٔ

فبل ُيبكن أف يكوف القاضي اؼبطلوب حملاكمة اإلسبلـ واح ًدا منهم؛ أل ّف
اتّصافو ابغبياد أشبو ابتّصاؼ النار ابلربودة.
فاغباصل أ ّف وجود ٍ
لكن ذلك ليس ُب
قاض يتّصف ابغبياد أمر فبكن ،و ّ
ؿباكمة اإلسبلـ؛ ألنّو ّإما أف يكوف منتميًا إذل اإلسبلـ ،فيميل إذل الدفاع عنو،
وإما أف يكوف منتميًا إذل غًن اإلسبلـ ،فيكوف من صبلة اؼبنتمٌن إذل اؼبناىج،
ّ
اليت يطعن أتباعها ُب اإلسبلـ ،كاليهوديّة ،واؼبسيحيّة ،والبلدينيّة.
فالقاضي ال ُيبكن أف يكوف منتميًا إذل اإلسبلـٍ ،بّ يُطلَب منو أف وباكم
اإلسبلـ؛ أل ّف انتماءه إليو دليل على دفاعو عنو ،ولذلك لن يكوف حياداي،
وحت لو استطاع ،فإ ّف الطاعنٌن ُب اإلسبلـ لن يسلّموا حبياده،
مهما حاوؿ؛ ّ
وال سيّما بعد أف يُعلن براءة اإلسبلـ من اؼبطاعن.
صحيح أ ّف هللا  أمر الذين آمنوا ،ابلعدؿ ،ولو على أنفسهم ،ولو
كانت شبرة العدؿ ذبّر منفعة إذل أعدائهم.
كبًنا بٌن اإلسبلـ ،وبٌن اؼبنسوبٌن إليو ،فاؼبنسوب إذل
و ّ
لكن ىناؾ فرقًا ً
ورعا تقيا ،فإنّو ُيبكن أف وبكم ألعدائو ابلعدؿ،
اإلسبلـ ،إذا كاف صادقًا ً
عادال ً
جر األذى إذل نفسو.
ولو ّ
قطعا ال ُيبكن أف وبكم على دينو ،بغًن الرباءة؛ ولذلك ال ُيبكن
ولكنّو ً
أف يكوف قاضيًا ُب ؿباكمة اإلسبلـ.
وكذلك ىو الشأف ُب اؼبخالفٌن ،الذين لن يسلّم اؼبدافعوف عن اإلسبلـ،
حبيادىم ُب ؿباكمة اإلسبلـ.
فإذا افرتضنا أ ّف أحدىم زعم أنّو سيكوف حياداي ،فإ ّف حياده سيكوف -
ُب نظر اؼبدافعٌن  -أشبو حبياد اػبصم مع اؼبتّػ َهم؛ أل ّف حكمو سيكوف إدانة
قطعا؛ ألنّو ينتمي إذل ما ىبالف اإلسبلـ.
اإلسبلـ ً
ٕٓ

فتربئتو لئلسبلـ تعين طعنو ُب الدين الذي ينتمي إليو ،أو اؼبنهج الذي
كل ما ىبالفو ابلبطبلف.
ينتسب إليو؛ أل ّف اإلسبلـ قد حكم على ّ
اضا أ ّف قاضيًا  -ينتمي إذل ما ىبالف اإلسبلـ ،كأف
ولو افرتضنا افرت ً
منسواب إذل اليهوديّة ،أو اؼبسيحيّة ،أو البلدينيّة  -أعلن بعد احملاكمة براءة
يكوف
ً
اإلسبلـ من اؼبطاعن ،فماذا سيقوؿ عنو الطاعنوف ُب اإلسبلـ؟
منهم من سيقوؿ :إنّو كاف قد أسلم من قبل ،وكتم إسبلمو؛ ولذلك لػم
السر  -يُوجب
يكن حيادايُ ،ب ؿباكمة اإلسبلـ؛ أل ّف انتماءه إليو  -ولو ُب ّ
عليو تربئة الدين الذي ينتمي إليوُ ،ب اغبقيقة.
ومنهم من سيقوؿ :إنّو مر ٍ
تش ،أغرقو اؼبدافعوف عن اإلسبلـ ،ابألمواؿ،
فكاف حكمو على وفق أىوائهم.
ومنهم من سيقوؿ :إنّو خائف ،ى ّدده اؼبدافعوف عن اإلسبلـ بقتلو،
وبقتل أىلو ،إف ىو حكم إبدانة اإلسبلـ.
وكذلك ىو األمر ،لو افرتضنا أ ّف قاضيًا  -ينتمي إذل اإلسبلـ  -أعلن
بعد احملاكمة إدانة اإلسبلـ ،فماذا سيقوؿ عنو اؼبدافعوف عن اإلسبلـ؟
منهم من سيقوؿ :إنّو كاف قد ارت ّد ،من قبل ،وكتم ارتداده؛ ولذلك لػم
يكن حياداي ُب ؿباكمة اإلسبلـ؛ أل ّف انتماءه اعبديد إذل ما ىبالف اإلسبلـ -
السر  -يُوجب عليو إدانة الدين الذي ىبالف ما ينتمي إليو.
ولو ُب ّ
ومنهم من سيقوؿ :إنّو مر ٍ
تش ،أغرقو الطاعنوف ُب اإلسبلـ ،ابألمواؿ،
فكاف حكمو على وفق أىوائهم.
ومنهم من سيقوؿ :إنّو خائف ،ى ّدده الطاعنوف ُب اإلسبلـ بقتلو ،وبقتل
أىلو ،إف ىو حكم بتربئة اإلسبلـ.
ٕ -صفة ادلعرفة :تقتضي ؿباكمة اإلسبلـ أف يكوف للقاضي معرفة صحيحة
ٕٔ

ابإلسبلـ ،ومعرفة صحيحة بسائر األدايف ،واؼبناىج ،اؼبخالفة ؽبذا الدين،
ومعرفة صحيحة ابللغة العربيّة ،وابلعلوـ الدينيّة ،اؼبنسوبة إذل اإلسبلـ ،وأبرزىا:
علوـ القرآف ،وعلوـ اغبديث ،وعلم الكبلـ ،وعلم األصوؿ ،وعلم الفقو ،ومعرفة
ابلتاريخ القدًن ،والتاريخ اغبديث.
وىي معرفة ُيبكن أف نقطع نأ ّف أمثلتها ؿبصورة ُب بعض العلماء اؼبنتمٌن
إذل اإلسبلـ ،دوف ما سواه من األدايف ،واؼبناىج اؼبخالفة.
ّأما الطاعنوف ُب اإلسبلـ ،فإ ّف اجتماع ىذه اؼبعارؼ عندىم أمر ال ُيبكن
التسليم بو ،ولو لبعضهم ،وال سيّما أ ّف اؼبطلوب أف تكوف اؼبعرفة صحيحة؛ أل ّف
اؼبعارؼ اؼبزورة اؼبكتوبة ،نأيدي أعداء اإلسبلـ ،لن تق ّدـ للقاضي  -الذي
صورا مشوىة ،فبلوءة ابلتحريف ،والتزييف ،والتضليل.
يبحث عن اؼبعرفة ّ -إال ً
قطعا  -فلن
ّ
فإهنا ،إف سلمت من آاثر اؽبوى  -وىو افرتاض مستحيل ً
تسلم من آاثر اعبهل ،فإ ّف اعبهل ابلعربيّة ُم ٍ
فض إذل اعبهل بسائر اؼبعارؼ
اؼبكتوبة ابلعربيّة ،وال سيّما اعبهل ابلقرآف ،وبعلومو ،وتفسًنه.
ٖ -صفة الشجاعة :إذا افرتضنا أ ّف قاضيًا  -من القضاة  -اتّصف ابلػحياد،

قطعا  -فهل ُيبكن
معاُ ،ب ؿباكمة اإلسبلـ  -وىو افرتاض مستحيل ً
وابلػمعرفة ً
أف نفرتض وجود ٍ
قاض ،يتّصف  -مع ىاتٌن الصفتٌن  -بصفة الشجاعة؛
فبل ىباؼ بطش اؼبدافعٌن عن اإلسبلـ ،إف ىو حكم إبدانة اإلسبلـ ،وال ىباؼ
بطش الطاعنٌن ُب اإلسبلـ ،إف ىو حكم بتربئة اإلسبلـ؟!!!
شك  -أ ّف ؿباكمة اإلسبلـ ،إف
ومن ىنا نقطع بيقٌن  -ال يشوبو أدىن ّ
فإهنا ستقع على إحدى صورتٌن:
وقعتّ ،
ِ
قطعا ،ولن
األوىل -أف تكوف ؿباكمة ظالمة؛ أل ّف القاضي لن يكوف حياداي ً
ٕٕ

تكوف معرفتو صحيحة ،ولن تكوف لو الشجاعة الكافية للحكم ابلعدؿ.
الثانية -أف تكوف ؿباكمة افرتاضيّة ،نفرتض فيها وجود ٍ
قاض عادؿ ،يتّصف
ابلصفات الثبلث :الػحياد واؼبعرفة والشجاعة ،على أف تكوف اؼببادئ األخرى
توجو احملاكمة كبو العدؿ.
للمحاكمة العادلة :ىي اليت ّ
لذلك سنفرتض وجود ٍ
قاض عادؿ ،يتّصف هبذه الصفات ،فيكوف
سليما من آاثر اؽبوى واعبهل واػبوؼ ،وىو افرتاض ال مصداؽ لو ُب الواقع.
ً
وإال ،فإ ّف انتفاء
ولكنّنا سنقبل ىذا االفتػراض؛ لػمناقشة سائر الػمبادئّ ،
القاضي العادؿ يعين انتفاء الػمحاكمة العادلة ،وبذلك تبطل مػحاكمة اإلسبلـ،
أصبل.
ً
الطاعن شخصيّةَ القاضيُ ،ب ؿباكمة اإلسبلـ ،فهو أشبو
يتقمص
ّأما أف ّ
ُ
عاؽ ُ -ب حلم من أحبلـ اليقظة  -شخصيّةَ القاضي؛ ليحاكم
بتقمص مر ِاىق ّ
والديو؛ بسبب حرمانو من التدخٌن والسكر والعربدة.
قاؿ الشاعر:
يوًما إذا كاف خصمو القاضي
والػخص ُم ال يُرتػجى النجاةُ لو
ك (أع ػداء اإلسبلـ) ،من الطاعنيػن فيػ ػو  -قدي ًػما ،وحديثًا -
ومػ ػا انػفػ ّ
يتقمصوف (شخصيّةَ القاضي) ،ووبكموف إبدانة اإلسبلـ ،مستندين إذل أىوائهم
ّ
السقيمة ،وأحقادىم العقيمة ،وأفكارىم األثيمة ،فبل يستمعوف إلػى دفاع
الػمدافعٌن؛ وإف تظاىر بعضهم ابالستماع؛ فإ ّف قلوبػهم قد امتؤلت ابلػحقد،
على اإلسبلـ ،إذل درجة تػمنع أصحابػها ،من االنتفاع ،آباثر االستماع.
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الـمبدأ الثالث
افتراض البـراءة
ىذا مبدأ من أعظم مبادئ احملاكمة العادلة؛ فالػمتّػ َهم  -كائنًا من كاف،
ومهما كانت التػ َهم اؼبوجهة إليو  -ىو بريء ،حتّػى تثبت إدانتو.
يعامل معاملة الربيء ،حتّػى إذا كاف ُب الواقع
والػمعىن أ ّف الػمتّػ َهم َ
ابالدعاء ،بل ابألدلّة.
جرما ،إذل أف تثبت إدانتو .وإثبات اإلدانة ال يكوف ّ
مػ ً
االدعاء
فاالدعاء ال يكفي إلدانة اؼبتّػ َهم ،واحملاكمة ال تعين اإلدانة ،وإّمبا ّ
ّ
ىو اػبطوة األوذلٍ ،بّ أتٌب اػبطوة الثانية ،وىي احملاكمةٍ ،بّ أتٌب اػبطوة الثالثة،
وىي اغبكم؛ واغبكم قد يكوف ابإلدانة ،وقد يكوف ابلتربئة.
حت حٌن يكوف
يعامل اؼبتّػ َهم معاملة الربيءّ ،
ولذلك يقتضي العدؿ أف َ
القاضي موقنًا ،إيقا ًان خاصا ،إبدانتوّ ،إال إذا قامت األدلّة الكافية على إدانتو،
يعامل معاملة اؼبداف.
يعامل حينئذ معاملة الربيء ،بل َ
فبل هبوز أف َ
فادعى
يب قريةً ،وُب يوـ دخولو قُتِل ُ
أحد رجالػهاّ ،
رجل غر ٌ
فلو دخل ٌ
الدعائهم أدىن
أىل القرية كلهم أجػمعوف أ ّف الغريب ىو قاتل القتيل؛ لَما كاف ّ
ُ
عدوال ،شهدوا جريػمة
قيمة ،فػي نظر القاضي العادؿ؛ ّإال إذا كانوا
شهودا ً
ً
القتل ،أو كانت لػهم أدلّة كافية ،تُثبِت أ ّف الغريب ىو قاتل القتيل.
وما لػم ِ
أيت الػ ُم ّدعوف ابألدلّة الكافية على ِّادعائهم؛ فإ ّف الرجل الغريب
الػمتّػ َهم ابلقتػل يُعػ َامػل معاملة البػريء؛ إلػى أف تثبت إدانتُو ،يقينًا؛ فبل يُػحبَس،
ب ،وال يػُمنَع من رعاية مصالػحو ،والسعي ابتغاء الرزؽ.
ضرب ،وال يُ َس ّ
وال يُ َ
وال هبوز أف يبين القاضي يقينًا نفسيا خاصا ،ابالعتماد على كثرة
اػباص؛
النفسي
يتسرع ُب ُحكمو ،بناءً على ىذا اليقٌن
ّ
اؼب ّدعٌن ،وال هبوز أف ّ
ّ
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وإّمبا العربة ابألدلّة؛ فإف انتفت أدلّة اإلدانة ،انتفت اإلدانة ابنتفائها ،فع ِ
ومل
ُ
الػمتّػ َهم ابألصل ،وىو (افرتاض الرباءة).
واألصل ال وبتاج إذل دليل؛ ولكن إف ُوِجدت األدلّة الكافية الدالّة على
وإال ،فبل إدانة.
(تغًن األصل) ،أ ُِخذ بػها ،وأُدين ال ُػمتّػ َهمّ ،
ومن ىنا نقوؿ:
إ ّف مػحاكمة اإلسبلـ ال تعين إدانة اإلسبلـ؛ والػمحاكمة ،إف كانت
عادلة يلتزـ فيها القاضي العادؿ ،الذي افرتضنا وجوده ،دببادئ احملاكمة العادلة
حت تقوـ األدلّة الكافية ،على إدانتو.
فإ ّف اإلسبلـ بريءّ ،
ِ
صحة مطاعنهم؛ فإ ّف
وما لػم أيت الطاعنوف ،ابألدلّة الكافية ،اليت تُثبت ّ
ِ
اؼبرددوف ؽبا،
تلك اؼبطاعن ،مهما كثُرت ،ومهما كثُر أصحاهبا ،ومهما كثُر ّ
ليست ّإال ّادعاءات ،ال قيمة ؽباُ ،ب نظر القاضي العادؿ.
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الـمبدأ الرابع
ّ
ّ
قطعيت ألادلت
و ّأوؿ مبدإ عظيم نػحتكم إليو  -بعد الطعن ،فػي (أىليّة القاضي) ،وبعد
التذكًن بػمبدإ (افرتاض الرباءة)  -ىو مبدأ (قطعيّة األدلّة).
ِ
حت تثبت إدانتو ،وعبء
متمم للمبدإ السابق ،فاؼبتّػ َهم بريءّ ،
وىو مبدأ ّ
اإلثبات يقع على اؼب ّدعي ،فعليو أف أيٌب ابألدلّة الكافية؛ إلثبات إدانة اؼبتّػ َهم.
ولكي تكوف األدلّة كافية  -لئلدانة  -هبب أف تكوف قطعيّة؛ فبل يُقبَل
دليبل ظنّػيا ،أو دوف ذلك.
قطعي ،سواء أكاف ً
ّ
أي دليل غًن ّ
فاإلدانة ال تكوف ابلظنوف والشكوؾ واألوىاـ ،بل تكوف ابألدلّة القطعيّة
اليقينيّة ،اليت ال ىبتلف فيها اثناف من العقبلء.
فكما أ ّف اإلدانة أمر جسيم ،فكذلك هبب أف تكوف األدلّة الداعية إذل
أي منهج:
اإلدانة؛ ّ
أي دين ،أو ّ
أي صباعة ،أو ّ
أي فرد ،أو ّ
وإال ،فإ ّف إدانة ّ
أي متّػ َهم.
أمرا
كل مكاف ،وُب ّ
حق ّ
ً
ستكوف ً
كل زماف ،وُب ّ
ميسوراُ ،ب ّ
فلن يسلم من اإلدانة أي إنساف ،قديبًا وحديثًا ،ولن يسلم من اإلدانة أي
دين ،قديبًا وحديثًا ،ولن يسلم من اإلدانة أي منهج ،قديبًا وحديثًا؛ ولذلك كاف
االعتماد فػي (احملاكمة العادلة) ،على (األدلّة القطعيّة) ،فقط ،دوف ما س ػواىا.
يعامل معاملة الربيء،
فإذا دل يتم ّكن اؼب ّدعي ،من تقديبها ،فإ ّف اؼبتّػ َهم َ
حت إذا كاف ُب نفسو يعتقد أ ّف
عي أي أدلّة غًن قطعيّة يق ّدمهاّ ،
ولن تنفع اؼب ّد َ
اؼبتّػ َهم مداف؛ فلو أُدين الناس ،ابعتقادات خصومهم ،لَما قبا من اإلدانة أحد.
وابلنظر الدقيقُ ،ب أدلّة الطاعنٌن ،يػجد الناظروف الػم ِ
نصفوف :أ ّف ىذه
ُ
كل البعد ،عن االتّصاؼ بصفة (القطعيّة).
األدلّة بعيدةّ ،
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العامة
لكن الطاعنٌن ُب (اإلسبلـ) ىبادعوف سائر الناس ،وال سيّما ّ
و ّ
منهم؛ في ِ
شك.
أدىن
يشوهبا
ال
ة،
قطعي
ة
ل
أد
على
يعتمدوف
م
أهن
وهنم
ونب
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
كل دليل من
ولذلك كاف واجبًا على اؼبدافعٌن عن (اإلسبلـ) أف يزنوا ّ
للعامة ،عن سقامة تلك األدلّة،
أدلّة الطاعنٌن ،دبيزاف (القطعيّة)؛ ويكشفوا ّ
وضعفهاُ ،ب ذلك اؼبيزاف الدقيق؛ وبذلك تبطل دعاوى الطاعنٌن ،من أساسها.
واألدلّة القطعيّة على ع ّدة صور ،أبرزىا:
تفسًنا
ٔ( -القطعيّات الشرعيّة) ،وتشمل (النصوص القرآنيّة) ،الػمفسرة
ً
تفسًنا قطعيا.
قطعيا ،و(السنّة النبويّة الػمتواترة) ،الثابتة ً
ثبوات قطعيا ،والػمفسرة ً
كل زماف ومكاف.
ٕ( -القطعيّات العقليّة) ،اليت اتّفقت عليها العقوؿُ ،ب ّ

كل زماف ومكاف.
ٖ( -القطعيّات ّ
احلسيّة) ،اليت اتّفقت عليها اغبو ّ
اسُ ،ب ّ

كل طبقة من الطبقات.
ٗ( -القطعيّات التارخييّة) ،اؼبنقولة بطريق التواترُ ،ب ّ

٘( -القطعيّات العلميّة) ،الثابتة ابألدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة.
( -ٙالقطعيّات اللغويّة) ،وىي أصوؿ اللغة العربيّة ،الثابتة ثبو ًات قطعيا.
اغبس ،والتاريخ ،والعلم ،واللغة ،من
ّأما ما يُ َ
نسب إذل الشرع ،والعقل ،و ّ
أمور اختبلفية نِ
يصح أف يػَعُدىا الطاعنوف
فبل
ق؛
ل
اؼبط
ابلقطع
ة،
قطعي
غًن
ة،
سبي
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
أدلّة كافية ،على مطاعنهم ُب اإلسبلـ.
ولك أف تُد ِرؾ قيمة االحتكاـ إذل األدلّة القطعيّة ،حٌن ذبد احملتكمٌن
كل االتّفاؽ؛ وذبد ال ُػمع ِرضٌن عنها ـبتلفٌن ،وال سيّما حٌن وبتكم
إليها متفقٌنّ ،
ِ
ِ
كل البعد ،عن القطع اؼبطلَق.
ال ُػمعرضوف إذل أدلّة نسبيّة ،بعيدة ّ
ِ
كمثَ ِل ثبلثة قُضاة ،اجتمعوا
َ
ومثَ ُل الػمحتكمٌن إلػى (األدلّة النّسبيّة)َ ،
للحكم ،فػي (قضيّة قتل واحدة) ،وكاف الػم ّدعوف ثبلثة رجاؿ.
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فادعى (أبو القتيل) أ ّف (أخا القتيل) ىو (القاتل) ،و ّادعى (أخو القتيل)
ّ
أ ّف (ابن القتيل) ىو (القاتل) ،و ّادعى (ابن القتيل) أ ّف (أاب القتيل) ىو (القاتل).
وجاء كل واحد  -من ىؤالء الػ ُم ّدعٌن ،ال ُػمتّػ َهمٌن ،الثبلثة  -نأدلّة نِسبيّة
اختبلفيّة ،غيػر قطعيّة؛ لتأكيد صدؽ ّادعائو.
األوؿ ،واحتكم القاضي الثاين
األو ُؿ إذل أدلّة ال ُػم ّدعي ّ
واحتكم القاضي ّ
الثالث إذل أدلّة ال ُػم ّدعي الثالث؛
إذل أدلّة ال ُػم ّدعي الثاين ،واحتكم القاضي
ُ
ولذلك كانت أحكاـ القضاة الثبلثة ـبتلفة؛ أل ّف أصحاهبا قد احتكموا إذل أدلّة
اختبلفيّة نِسبيّة ،غًن قطعيّة ،ابلقطع اؼبطلَق.
ابع ،نأدلّة قطعيّة ،ابلقطع الػمطلَق ،تكشف عن حقيقة
فإذا جاء ُم ّد ٍع ر ٌ
القاتل؛ فإ ّف االحتكاـ إلػى تلك األدلّة القطعيّة :مػن أوجب الواجبات ،وىػو
التاـ ،بٌن القضاة الثبلثة ،فػي تعيٌن ال ُػمجػ ِرـ،
احتكاـ كفيل بػحصوؿ االتّفاؽ ّ
والػحكم عليو ابإلدانة.
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الـمبدأ الخامط
الخجريم الخو ا ّ
فقي
هبب أف يكوف التجرًن توافقيا ،دبعىن أف يتوافق الناس كلّهم ،على وصف
الفعل ابلػجريػمة ،وىو من اؼببادئ ،التػي يقتضيها مبدأ (الػمشروعيّة) ،أو
النص هبب أف يكوف
بنص ،و ّ
(الشرعيّة اعبنائيّة) ،فبل جريبة ،وال عقوبةّ ،إال ّ
صادرا من جهة توافقيّة؛ ليكوف ُمل ِزًما.
ُمل ِزًما ،دبعىن أف يكوف ً
عامة الناس،
فذبح البقرة ً
مثبل  -ألكل غبمها  -ال يػُ َع ّد جريبة ،عند ّ
للهندوسي أف يُدين غًنه؛ ألنّو ذبح
وبق
لكنّو قد يُع ّد جريبة عند اؽبندوس؛ فهل ّ
ّ
بقرة ،وأكل من غبمها؟!!!
اؽبندوس،
وبق لو أف يُل ِزـ غًنه ،دبا ألزـ بو نفسو؛ فإذا تسالَػم
قطعا ،ال ّ
ً
ُ
بعضا بذلك،
وتوافقوا ،على ذبرًن ىذا الفعلّ ،
فإهنم أحرارُ ،ب إدانة بعضهم ً
فضبل عن إدانتهم.
حقُ ،ب ؿباكمة غًنىمً ،
ولكن ليس ؽبم أدىن ّ
حق أحدُ ،ب ؿباكمة اإلسبلـ :أف هبّرـ بعض أحكاـ
ولذلك ليس من ّ
اػباصة ،بل هبب أف يكوف التجرًن توافقيا.
اإلسبلـ ،ابالعتماد على نظرتو ّ
فمثبل :قتل اإلنساف الربيء جريبة ،توافق  -على وصفها  -الناس كلّهم؛
ً
لكن احتشاـ اؼبرأة ليس كذلك.
و ّ
فالذي يطعن ُب اإلسبلـ  -ويتّهمو نأنّو يظلم اؼبرأة ،بفرض االحتشاـ
عليها ،ويصف ىذا اغبكم ابعبريبة ،كما يفعل بعض الطاعنٌن  -ليس منص ًفا؛
أل ّف احتشاـ اؼبرأة  -عند كثًن من الناس ،قديبًا وحديثًا ،من أىل األدايف ،ومن
غًنىم  -فضيلة ،وليس رذيلة.
التربج شاىدة على أنّو
وآاثر االحتشاـ شاىدة على أنّو فضيلة ،وآاثر ّ
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رذيلة؛ والعجب من الطاعنٌن :كيف جعلوا الفضيلة جريبة ،والرذيلة حقا من
حقوؽ اإلنساف؟!!!
جرـ أحكاـ بعض األدايف،
جرـ أفعاؿ اآلخرين ،أو ّ
كل إنساف ّ
ولو أ ّف ّ
اػباصة ،لَما قبا من التجرًن أحد من الناس ،ولَما قبا من
ً
معتمدا على نظرتو ّ
التجرًن حكم من األحكاـ الدينيّة.
فسبلح (التجرًن اػباص) الذي ِ
يوجهو الطاعنوف إذل (اإلسبلـ)ُ :يبكن
ّ
ّ
أف ِ
مدافع عن (اإلسبلـ) ،إلػى (الطاعنٌن) أنفسهم ،وإلػى (مطاعنهم)
ػ
ال
هو
يوج
ّ
ُ
خاص) ،للطاعنٌن ،ولػمطاعنهم.
أنفسها؛ ابالعتماد على (التجريػم
اإلسبلمي الػ ّ
ّ
اػباص)؛
ومن ىنا كاف واجبًا استبعاد الشبهات القائمة ،على (التجرًن
ّ
كثًنا،
ّ
ألهنا ال يبكن أف تكوف ؿبل اتّفاؽ ،بٌن الناس كلّهم؛ الختبلؼ الناس ً
فػي صور التجريػم.
ويهودي ،جػرَـ كل
ىندوسي
اػباصُ ،ب
فماذا يقوؿ أصحاب التجرًن
ّ
ّ
ّ
اآلخر ،تػجريبًا خاصا .فجرـ اؽبندوسي اليهودي؛ ألنّو أكل من غبم
واحد منهما َ
البقر .وجرـ اليهودي اؽبندوسي؛ ألنّو أكل من غبم اػبنزير؟
ومسيحي ،جرَـ كل
يهودي
اػباصُ ،ب
وماذا يقوؿ أصحاب التجرًن
ّ
ّ
ّ
اآلخر ،تػجريبًا خاصا .فجرـ اليهودي اؼبسيحي؛ ألنّو قاؿ ببلىوت
واحد منهما َ
اؼبسيح .وجرـ اؼبسيحي اليهودي؛ ألنّو اتّػهم اؼبسيح ابلكذب؟
خاص) ،الػموجو إلػى مبادئهم :يُل ِزمهم
إ ّف فرار الطاعنٌن ،من (التجريػم الػ ّ
خاص) ،الػ ُموجو
الكف ،عن الطعن فػي (اإلسبلـ) ،ابالعتماد على (التجريػم الػ ّ
إذل بعض (حقائق اإلسبلـ).
خاص) ،فػي مقاـ الػهجوـ ،على (اإلسبلـ)،
أصروا على (التجريػم الػ ّ
فإف ّ
خاص) ،فػي مقاـ الدفاع ،عن مبادئهم؛ فإنػّهم بذلك
واستنكروا (التجريػم الػ ّ
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اغبقيقي ،الكامن وراء مطاعنهم ،وىو (اتّباع اؽبوى).
يكشفوف ،عن السبب
ّ
التطفيف ،إذا كاف ىو
كمثَ ِل م ػن يػسػتػنػك ػ ُر
َ
فيكوف َمثَػلُ ُهم ُب ذلكَ ،
البائع.
شرتي ،ويرضى ابلتطفيف ،كل الرضى ،إذا كاف ىو َ
الػ ُم َ
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الـمبدأ الضادش
ّ
شخصيت الجريمت
يعتمد ىذا اؼببدأ على اؼببدإ السابق ،فإذا ثبت وصف فعل من األفعاؿ
نأنّو جريبة ،وص ًفا توافقيا ،مثل قتل اإلنساف الربيء؛ فإ ّف ىذه اعبريبة إّمبا تتعلّق
بفاعلها ،دوف من سواه ،من أىلو وأقاربو وجًنانو ومعارفو وأصحابو ،ما داموا لػم
يشاركوا اجملرـ ُب ارتكاهبا.
أيضا( :شخصيّة اؼبسؤوليّة)؛ أل ّف الشخص الذي
سمى ىذ اؼببدأ ً
ويُ ّ
ارتكب اعبريبة ىو الوحيد اؼبسؤوؿ عنها.
ِ
متمم ،ىو مبدأ (شخصيّة العقوبة)؛ أل ّف
ويقوـ على ىذا اؼببدإ مبدأٌ آخر ّ
يستحق العقوبة،
العقوبة ىي جزاء اؼبسؤوليّة؛ فاجملرـ ىو الشخص الوحيد الذي
ّ
دوف من سواه.
فليس من اإلنصاؼ :ؿباكمة إنساف ،جبريبة ارتكبها أبوه؛ وال إدانة
إنساف ،جبريبة ارتكبها صديقو؛ وال معاقبة إنساف ،جبريبة ارتكبها قريبو؛ فإ ّف
العدؿ يقتضي زبصيص احملاكمة واإلدانة والعقوبة ،دبن يستح ّقها ،وىو اجملرـ
الذي ارتكب اعبريبة ،دوف من سواه ،من األىل واألقارب واألصدقاء.
ولذلك يػجب ،فػي (ؿباكمة اإلسبلـ) :التفريق بٌن ثبلث صور ،منسوبة
إذل اإلسبلـ ،ىي :الصورة التنزيليّة ،والصورة التأليفيّة ،والصورة التطبيقيّة.

ٕٖ

الصورة الخىـ ّ
سيليت
اإلؽبي اؼبنزؿ ،على
وىي منسوبة إذل التنزيل ،وىو لفظ يشًن إذل الوحي ّ
ؿبمد  ،ويشمل :القرآف الكرًن ،والسنّة النبويّة.
النيب َ
اؼبرسلّ ،
ّ
األوؿ للهداية اإلؽبيّة .وقد اشتمل القرآف
ّ
فأما القرآف الكرًن ،فإنّو األصل ّ
الع َقديّة ،وعلى بياف األحكاـ الشرعيّة العمليّة،
على بياف األحكاـ الشرعيّة َ
وعلى بياف األحكاـ الشرعيّة اػبُلُقيّة ،وعلى بياف بعض أنباء الغيب ،وعلى
أمثاؿ مضروبة ،وعلى بياف بعض آايت اػبالق  ،وعلى بياف بعض آالء
اػبالق  ،وىي نِ َع ُمو ،وعلى الرتغيب ُب فعل اػبًنات ،وعلى الرتىيب من
فعل الػمن َكرات.
فإهنا األصل الثاين للهداية اإلؽبيّة؛ أل ّف هللا  قد
و ّأما السنّة النبويّةّ ،
كل ما أمر بو الرسوؿ ،
فرض على اؼبؤمنٌن طاعة الرسوؿ  ،فيكوف مصدر ّ
اإلؽبي اؼبنزؿ ،فلم يكن ببلغ
وما هنى عنو ،وما أحلو ،وما حرمو :ىو الوحي ّ
الرسوؿ  ،بتبلوة القرآف فقط ،بل كاف ببلغًا مبينًا.
والببلغ الػمبٌن يكوف ابلتعليم ،والتبيٌن ،والتفصيل ،والتزكية ،والػهداية؛
إلخراج الناس ،من ظلمات الػجاىليّة ،وضبلالتػها ،إلػى نور اإلسبلـ ،وىدايتو.
(ح ّجيّة السنّة النبويّة) :أنّنا ال نػجػد  -فػي
ومن الدالئل القاطعة ،على ُ
بعض األحكاـ التفصيليّة ،كأعداد الركعات ،فػي الصلوات،
القرآف الكرًن َ -
وىيآت الصلوات .فمجيئها مفصلةً ُ -ب السنّة النبويّة  -دليل قاطع على أ ّف
اإلؽبي اؼبنزؿ.
مصدرىا ىو الوحي ّ
ومن الدالئل القاطعة على ذلك :أ ّف النداء إذل الصبلة  -وىو األذاف -
قد ثبت ابلسنّة النبويّة ،ال ابلقرآف الكرًن.
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فليس ُب القرآف الكرًن ِ
كر للنداء إذل الصبلةّ ،إال ُب آيتٌن ،وليس ُب
ذ
ٌ
شرعي ،واقع
ىاتٌن اآليتٌن تشريع للنداء ،وإّمبا يُستنبَط منهما أ ّف النداء حكم
ّ
لكن تشريع النداء
اثبت ،قبل نزوؽبما؛ فالقرآف الكرًن ّ
دؿ على شرعيّة النداءّ ،
اثبت ابلسنّة النبويّة.
والقرآف الكرًن شاىد على أ ّف ثػ ّمػة وحيًا آخر  -غًن (الوحي القرآينّ) -
النبوي) ،أعين:
النيب  يتل ّقاه من هللا ؛ ومنو  -ببل ريب ( -الوحي
ّ
كاف ّ
(السنّة النبويّة).
ؿبمد ،
يصح ّادعاءُ من ي ّدعي
فبل ّ
اإلؽبي اؼبنزؿ على ّ
َ
اكبصار الوحي ّ
قبل ،فقد أوحى إذل
ُب القرآف الكرًن فقط؛ فكما أوحى هللا  إذل أنبيائو ،من ُ
خاًب النبيٌّن .
ولذلك ،فاؼبسلموف ىم (أىل القرآف والسنّة) ،وليسوا (أىل القرآف) ،دوف
(السنّة) ،وال (أىل السنّة) ،دوف (القرآف).
ويستعمل بعض الػمؤلّفٌن عبارة( :السنّة الصحيحة)؛ لبلحرتاز من
الرواايت السقيمة ،اؼبنسوبة إذل (السنّة النبويّة)؛ فإ ّهنا من أكرب الصوارؼ اليت
العامة -
كثًنا من اؼبنتسبٌن إذل (اإلسبلـ)  -من اؼبؤلّفٌن ،واؼبتعلّمٌن ،و ّ
صرفت ً
عن (ىداية القرآف).
كثًنا  -من الػمؤلّفٌن  -ىبضعوف للرواايت السقيمة،
ولذلك تػجد ً
وعا عجيبًا ،كخضوع الػمسحور لساحره!!!
خض ً
يفسر آية ،لػجأ إذل بعض (الرواايت السقيمة)؛ وإذا
فإذا أراد أحدىم أف ّ
أراد التأليف ُب (العقائد) ،اغرتؼ من بعض (الرواايت السقيمة)؛ وإذا أراد أف
حت أعرض كثًن منهم
توجو إذل بعض (الرواايت السقيمة)؛ ّ
يُفيت من يستفتيوّ ،
كل اإلعراض.
عن (ىداية القرآف)ّ ،
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ّ
الخأليفيت
الصورة
وىي منسوبة إذل التأليف ،وىو لفظ يشًن إذل اؼبؤلّفات اؼبتعلّقة
ابإلسبلـ ،وابؼبنسوبٌن إليو ،من األفراد ،واعبماعات؛ وىي أربع صور فرعيّة:
الصورة التأليفيّة االتّفاقيّة ،والصورة التأليفيّة االختبلفيّة ،والصورة التأليفيّة
التضليليّة ،والصورة التأليفيّة التعطيليّة.

ٔ -الصورة التأليفيّة االتّفاقيّة :ىي صورة أتليفيّة قديبة ،اتّفق فيها اؼبؤلّفوف
القدامى كلّهم ،فلم ىبتلفوا فيها ،أدىن اختبلؼ ،مع ّأهنم قد اختلفوا ُب آالؼ
بعضا ،وطعن بعضهم ُب بعض؛ ومع ذلك،
حت لقد خطّأ بعضهم ً
اؼبسائل؛ ّ
فقد اتّفقوا ُب مسائل كثًنة ،ودل ىبتلفوا فيها أدىن اختبلؼ.
ومن أمثلتها :اتّفاؽ اؼبؤلّفٌن القدامى ،كلّهم ،اؼبنسوبٌن إذل اؼبذاىب
الفقهيّة اؼبختلفة ،كلّها ،الفرديّة ،واعبماعيّة ،على أعداد ركعات الصلوات
اػبمس ،فلم ىبتلفوا ُب أعدادىا ،أدىن اختبلؼ.
ٕ -الصورة التأليفيّة االختالفيّة :ىي صورة أتليفيّة قديبة ،اختلف فيها
اؼبؤلّفوف القدامى ،فلم يتّفقوا فيها ،كما اتّفقوا ُب الصورة السابقة ،فاختلفوا ُب
بعضا فيها.
آالؼ اؼبسائل ،وخطّأ بعضهم ً
ومن أمثلتها ،فػي التأليف الفقهي :االختبلؼ ،فػي حك ػم ِّ
الرجلٌن ،عند
ّ
الوضوء ،بٌن الغسل ،والػمسح.
ٖ -الصورة التأليفيّة التضليليّة :ىي صورة أتليفيّة حديثة ،اختلقها بعض
اؼبستشرقٌن ،ومن وافقهم من اؼبستغربٌن؛ لتضليل الناس عن اإلسبلـ.
لقد رّكب أولئك اؼبختلقوف صورة قبيحة ،من أخطاء بعض اؼبؤلّفٌن ،ومن
أخطاء بعض اؼبطبّقٌن ،ابالعتماد على الرواايت السقيمة ،والتفسًنات السقيمة،
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واآلراء السقيمة ،والتطبيقات السقيمة ،وزادوا عليها تفسًنات سقيمة جديدة،
وآراء سقيمة جديدةٍ ،بّ نسبوا تلك الصورة القبيحة ،إذل اإلسبلـ؛ لتقبيح
صورتوُ ،ب أنظار الناس ،من اؼبنسوبٌن إليو ،وغًنىم.
ومن أبرز وسائلهم؛ للتضليل :الطعن ُب رسوؿ هللا  ،بوجوه كثًنة،
منهاّ :ادعاء أنّو كاف أسطورة خرافيّة ،وليس شخصيّة حقيقيّة؛ ومنهاّ :ادعاء أنّو
كاف ؾبهوؿ النسب ،وأ ّف موتو كاف ُب نوبة ُسكر ،وأ ّف اػبنازير أكلت من
جسمو؛ ومنها :اتّػهامو ابلػجنوف ،والص ػرع ،والتهػور ،والس ػحػر ،والشهوانيّة،
والوحشيّة ،واالنتهازيّة ،والسوداويّة ،والكذب ،واػبداع ،والغدر ،واحملاابة،
والفظاظة ،والكرب ،واعبنب ،والنفاؽ ،والنػ َهم.
ٗ -الصورة التأليفيّة التعطيليّة :ىي صورة أتليفيّة حديثة ،هبتمع أصحاهبا
على أمر واحد ،ىو تعطيل بعض (اغبقائق اإلسبلميّة) ،ولو جانباف ابرزاف:

أ -تعطيل بعض (األحكاـ الشرعيّة) ،كتعطيل بعض أحكاـ الصبلة ،وتعطيل
بعض التحريبات ،وتعطيل بعض العقوابت .فأابح بعضهم ِّ
الراب ،والبِغاء ،وشرب
التعري .وعطّلوا بعض (العقوابت الشرعيّة) ،وال سيّما عقوبة
اػبمر ،والتربج ،و ّ
(جلد الزاين) ،وعقوبة (قطع يد السارؽ) .وغيػَر بعضهم ُب (أعداد الصلوات)،
وُب أوقاهتا ،وُب أعداد ركعاهتا ،وُب كيفيّاهتا.
ب -تعطيل بعض التفسًنات الصحيحة للنصوص القرآنيّة ،واختبلؽ تفسًنات

جديدة بديلة ،وال سيّما ُب اعبوانب الغيبيّة ،من القصص القرآنيّة.
متفرقوف ،هبتمعوفُ ،ب أمر
و(أىل التعطيل) ُ -ب اغبقيقة  -أشتات ّ
واحد ،ىو (التعطيل) ،وىبتلفوف ُب مصاديق ذلك التعطيل.
صرح
فإابحة البِغاء ً
مثبل ليست فبّا أصبعوا عليو ،تصروبًا؛ فمنهم من ّ
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يصرح إبابحتو؛ ولكنّو صرح إبابحة ُؿبرمات أخرى،
إبابحتو ،ومنهم من لػم ّ
التعري.
كالتربج و ّ
ومن أبرز اؼبنسوبٌن ،الذين يتّبعوف منهج (التعطيل) :أولئك اؼبنحرفوف،
الذين يُسموف( :القرآنيٌّن)؛ والقرآف الكرًن ُ -ب اغبقيقة  -بريء منهم ،ومن
كل الرباءة!!!
آرائهم ،ومن تفسًناهتم ،ومن منهجهمّ ،
حجيّة السنّة النبويّة ،وزعموا ّأهنم يكتفوف
فإ ّف ىؤالء اؼبنحرفٌن أنكروا ّ
ابلقرآف الكرًن؛ ٍبّ عمدوا إذل إنتاج أتويبلت ربريفيّة ،لآلايت القرآنيّة؛ لتعطيل
كثًن من األحكاـ الشرعيّة.
حجيّة السنّة النبويّة) ،وبٌن إنكار نسبة بعض
والفرؽ كبًن بٌن إنكار ( ّ
حبجيّة السنّة النبويّة ،الثابتة ثبو ًات قطعيا.
األحاديث إذل السنّة النبويّة ،مع اإلقرار ّ
ردوا آالؼ األحاديث اؼبوضوعة ،اؼبنسوبة إذل
فكثًنوف ىم العلماء الذين ّ
السنّة النبويّة؛ ولػم يكن ردىم ؽبا يعين ردا للسنّة النبويّة ،بل ىم ُ -ب اغبقيقة -
التاـ بٌن
ىبدموف السنّة النبويّة  -هبذا ّ
الرد  -خدمة واجبة عليهم؛ للفصل ّ
النبوي ،والوحي الشيطانػ ّي ،الذي يُوحي بو الشياطٌن ،إذل أوليائهم ،من
الوحي
ّ
دجاجلة الرواايت اؼبوضوعة.
رد بعض األحاديث؛ فليس رد
وكذلك ،حٌن ىبتلف العلماء أنفسهمُ ،ب ّ
ِ
بردىم
من ردىا منهم :يعين ردا للسنّة النبويّة،
وإنكارا غبُ ّجيّتها؛ وإنػّما ىم ّ -
ً
لتلك األحاديث  -ؾبتهدوف ،قد يُصيبوف ،وقد ُىبطئوف.
باعا
والفرؽ كبًن بٌن (القرآنيٌّن اغبقيقيٌّن) ،الذين يتّبعوف القرآف الكرًن ،اتّ ً
القطعي السليم ،وبٌن من ي ّدعوف االنتساب
العريب
ً
صحيحاّ ،
ويفسرونو ابلتفسًن ّ
ّ
باعا ألىوائهم!!!
إذل (القرآف)ٍ ،بّ يعمدوف إذل ربريفو؛ اتّ ً
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ّ
الـموازهت بيـً الصورة الخىـ ّ
خأليفيت
سيليت والصورال
يتبٌن أ ّف الصورة
ابلػموازنة بٌن الصورة التنزيليّة ،والصور التأليفيّة األربعّ :
عموما  -على قسمٌن ،نبا:
التأليفيّة ً -

ٔ -الصورة التأليفيّة ادلوافقة للصورة التنييليّة :ومصدرىا الوحيد الفريد ىو
اإلؽبي اؼبنزؿ ،أي :الفهم السليم للوحي القرآنػ ّي ،والفهم
الفهم السليم للوحي ّ
النبوي.
السليم للوحي ّ

ٕ -الصورة التأليفيّة ادلخالفة للصورة التنييليّة :وؽبا ع ّدة مصادر سقيمة،
أبرزىا :القراءات السقيمة ،واألحاديث السقيمة ،والتفسًنات السقيمة ،والشروح
السقيمة ،والرواايت السقيمة ،واألخبار السقيمة ،واآلراء السقيمة.
قطعا؛ أل ّف
فأما الصورة التأليفيّة االتّفاقيّةّ ،
فإهنا موافقة للصورة التنزيليّة ً
ّ
اؼبتّفقٌن فيها قد اختلفوا ُب آالؼ اؼبسائل غًنىا ،ومنها مسائل يسًنة؛ فلم يكن
يصا على
اؼبؤلّفوف القدامى يسكتوف عن ّ
الرد ،على ـبالفيهم ،فكاف بعضهم حر ً
ورد الباطل؛ وكاف بعضهم يرتبّص دبخالفيو ،ينتظر منهم الزلّة
اغبقّ ،
نصرة ّ
لًند عليهم.
واػبطأ؛ ّ
ومن يطّلع على اؼبسائل اؼبختلف فيها ،ودرجات االختبلؼ ،وصور
يظن أ ّف اؼبسائل اليت اتّفق
التخطئة والتفسيق والتكفًن والطعن ُب اؼبخالفٌن ،فس ّ
عليها اؼبؤلّفوف القدامى :معدومة ،أو اندرة.
وىذا دليل على أ ّف اتّفاؽ ىؤالء اؼبختلفٌن ما كاف ليكوف ،لوال وجود
األدلّة الشرعيّة القطعيّة ،اليت ال ُيبكن أف يراتبوا فيها ،أدىن ارتياب؛ فلم يكن
وإال ،فما الذي يدعو إذل أف يتّفق
اتّفاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل؛ ّ
اؼبؤلّفوف كلّهم ،اؼبنتسبوف إذل فرؽ متخالفة متنازعة؟!!!
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فإذا اتّفق اؼبؤلّفوف ،كلّهم ،من اؼبذاىب الفقهيّة اؼبختلفة ،كلّها ،الفرديّة،
دليبل على
واعبماعيّةُ ،ب مسألة فقهيّة ،ببل أدىن اختبلؼ ،كاف اتّفاقهم ىذا ً
موافقة الصورة التأليفيّة االتّفاقيّة ،للصورة التنزيليّة.
الع َقديّة اؼبختلفة ،كلّهاُ ،ب
وإذا اتّفق اؼبؤلّفوف ،كلّهم ،من اؼبذاىب َ
دليبل على موافقة الصورة
مسألة َع َقديّة ،ببل أدىن اختبلؼ ،كاف اتّفاقهم ىذا ً
التأليفيّة االتّفاقيّة ،للصورة التنزيليّة.
كل الوجوب  -التفريق الدقيق بٌن الصورة التنزيليّة،
ومع ذلك يػجب ّ -
والصورة التأليفيّة االتّفاقيّة؛ فإ ّف الصورة التنزيليّة ىي الصورة األصيلة.
كمثَ ِل الػ ِمرآة الصافية النقيّة ،اليت
وما َمثَ ُل الصورة التأليفيّة االتّفاقيّةّ ،إال َ
تعكس الصورة الػ َح َسنة.
أصيبل ،إّمبا ىو ُحسن الوجو ،اؼبعكوسة صورتو،
واغبُسن ُب اؼبرآة ليس ً
ِ
فخرا ّأهنا استطاعت أف تعكس ذلك اغبُسن ،وأف تسلم
ويكفي الػمرآة الصافية ً
تشوه الصورة اؼبعكوسة!
من الشوائب ،اليت ّ
فإهنما ـبالفتاف
و ّأما الصوراتف :التأليفيّة التضليليّة ،والتأليفيّة التعطيليّةّ ،
شك؛ فإ ّف الغرض منهما تضليل الناس
للصورة التنزيليّة ،ـبالفة قطعيّة ،ببل أدىن ّ
خطرا من األوذل.
عن اإلسبلـ ،وتعطيل حقائقو ،والثانية أش ّد ً
والفرؽ بينهما كالفرؽ بٌن كيد الكافر ،وكيد اؼبنافق ،فكيد اؼبنافق أش ّد
خطرا من كيد الكافر؛ أل ّف اؼبنافق منسوب إذل اإلسبلـ ،وحقيقتو خافية على
ً
عدو ،صريح العداوة.
الكثًنين ،خببلؼ الكافر ،فإنّو ّ
كمثَ ِل رجلٌن خبيثٌن ،عمدا إذل
َ
ومثَ ُل ىذين الصنفٌن من أعداء اإلسبلـَ ،
األوؿ ،فقد ىجم عليها؛ ليغتصبها نفسها .و ّأما اػببيث
فتاة عفيفةّ .أما اػببيث ّ
فلما اطمأنّت إليو ،راودىا
الثاين ،فقد دافع عنهاّ ،أوؿ األمر ،وطرد اؼبهاجمّ ،
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عن نفسها؛ ليزين هبا.
فغاية اػببيثٌن واحدة ،ولكنّهما اختلفا ُب الوسائل ،ووسيلة الثاين أخطر
األوؿ ،ببل ريب.
من وسيلة ّ
و ّأما الصورة التأليفيّة االختبلفيّة ،فهي قسماف:

أ -صورة أتليفيّة اختالفيّة موافقة للصورة التنييليّة.
ب -صورة أتليفيّة اختالفيّة خمالفة للصورة التنييليّة.

أي صػورة ،من الصور التأليفيّة
وال يػُمكن (القطع الػ ُمطلَق) ،بػموافقة ّ
االختػبلفيّة ،للص ػورة التنػزيليّة؛ ومػ ػن يقط ػع بذلك ،فإنػّو إنػّم ػا يقط ػع بطػريقة
(القطع النِ
سيب) ،ال بطريقة (القطع الػ ُمطلَق).
ّ
ّ
واؼبعترب ُب القطع :ىو القطع الػمطلَق ،دوف القطع النِ
سيب؛ أل ّف االعتماد
ّ
َ
ُ
ّ
على القطع النِ
سيب :يُفضي إذل القطع ابؼبتعا ِرضات ،وىو ابطل ،ببل ريب.
ّ
ّ
كل واحد منهم ،دبوافقة
وبياف ذلك أ ّف الػمؤلّفٌن الػمختلفٌن قد يقطع ّ
صورتو التأليفيّة للصورة التنزيليّة ،والكثًن من مسائلهم  -اليت اختلفوا فيها -
مسائل متعارضة ،فيكوف قبولنا غبكم القطع النِ
مؤد ًاي إلػى أف نػحكم على
ّ
سيب ّ
ّ
ابلصحة ،وىو حكم ابطل ،ببل خبلؼ.
اآلراء الػمتعارضة
ّ
مثبل ،على القوؿ إبابحة الشيء ،وعلى القوؿ بتحرًن
فكيف كبكم ً
الشيء نفسو ،حبكم واحد ،وىو موافقة الصورة التنزيليّة ،موافقة قطعيّة؟!!!
أي
فليس ألحد من الػمختلفٌن ّادعاء حصوؿ القطع الػ ُمطلَق ،دبوافقة ّ
صورة ،من ىاتٌن الصورتٌن ،أو ـبالفتها ،للصورة التنزيليّة ،ولكنّو ُيبكن أف يقطع
بذلك ،بطريقة القطع النِ
سيب.
ّ
ّ
دبعىن أنّو يقطع ِ
معتم ًدا على أدلّة ،ارتضاىا ىو ،ولكن خالفو فيها غًنه،
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كأف يعتمد الػمؤلّف فػي قطعو النِّسيب ،على حديث ،يرى أنّو ٍ
كاؼ للقطع
ّ
ابؼبوافقة ،أو القطع ابؼبخالفة؛ ويرى من ىبالفو من اؼبؤلّفٌن أ ّف ما اعتمد عليو
القاطع :ال ُيبكن االعتماد عليوُ ،ب القطع.
وقػػد تكػوف أدلّػػة مػن يقطػػع ابلقطػػع النِّسب ّػي سليمة ،فػي الواقػ ػ ػ ػػع؛ فتكػػوف
آراؤه  -اليت قطع هبا  -سليمة ،موافقة للصورة التنزيليّة.
وقػػد تكػػوف أدلّػػة من يقطع ابلقطع النِّسػب ّػي سقيمة ،فػي الواق ػػع؛ فتكػػوف
آراؤه  -اليت قطع هبا  -سقيمة ،ـبالفة للصورة التنزيليّة.
ومن ىنا كاف إللزاـ اؼبخالف طريق وحيد فريد ،ىو االعتماد على أدلّة
القطع الػمطلَق؛ فإ ّف أدلّة القطع النِ
سيب السليمة ترجع ُ -ب اغبقيقة  -إذل أدلّة
ّ
ُ
ّ
القطع الػمطلَق ،ولكن بياف رجوعها إليها وبتاج إذل جهد العالِ
األؼبعي،
اجملتهد
ػم
ّ
ُ
ّ
الذي يستطيع الكشف عن ىذه العبلقة اػبفيّة اؼبفيدة.
يصح ُ -ب ؿباكمة اإلسبلـ  -اعتماد الطاعنٌن ،على ما لػم
ومن ىنا ال ّ
كل تػهمة موجهة إلػى
تثبت موافقتو ،للصورة التنزيليّة ،ثبو ًات قطعيا؛ ولذلك تبطل ّ
مصدرىا الوحيد الفريد صورةً من الصور :التأليفيّة االختبلفيّة،
(اإلسبلـ) ،يكوف ُ
والتأليفيّة التضليليّة ،والتأليفيّة التعطيليّة.
فباالعتماد على مبدإ (قطعيّة األدلّة) ،ومبدإ (شخصيّة اعبريبة) تسقط -
أي
أي هتمة موجهة إذل اإلسبلـ ،وىي ـبالفة للصورة التنزيليّة ،و ّ
من االعتبار ّ -
هتمة موجهة إذل اإلسبلـ ،وىي مستندة إذل صورة غًن قطعيّة.
فمثبل ،قد ي ّدعي بعض الطاعنٌن أ ّف اإلسبلـ يُبيح بعض صور الزىن ،أو
ً
سمى :الزواج اؼبؤقت ،أو
بعض الصور القريبة من الزىن؛ والطاعن إّمبا يقصد ما يُ ّ
سمى :متعة النساء ،أو متعة النكاح؛ لتمييزه
الزواج اؼبنقطع ،أو زواج اؼبتعة ،ويُ ّ
اختصارا.
اغبج .وىو مشهور ابسم (اؼبتعة)،
من متعة الطبلؽ ،ومن متعة ّ
ً
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والػجواب :إ ّف جػمهور الػمؤلّفٌن الػمنسوبٌن إذل اإلسبلـ قد اتّفقوا على
عموما ُ -ب مؤلّفات
القوؿ بتحرًن ىذه الػمتعةّ .أما إابحتها ،فهي مػحصورة ً -
بعض الػمؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ.
فاؼبسألة ليست من مسائل الصور التأليفيّة االتّفاقيّة؛ ولذلك ال ُيبكن أف
نأهنا موافقة للصورة التنزيليّة ،فتكوف ىذه التهمة
يقطع الػ ُمبيح ،وال الطاعنّ ،
مستند ًة إذل صورة أتليفيّة اختبلفيّة ،غًن قطعيّة.
يغض النظر ،عن اتّفاؽ صبهور اؼبؤلّفٌن،
والعجب من الطاعن :كيف ّ
على القوؿ بتحرًن ىذه اؼبتعة ،فبل ينسب ربريبها إذل اإلسبلـ ،ويعمد إذل رأي
بعض اؼبؤلّفٌن ،فبّن خالفوا قوؿ اعبمهورُ ،ب ىذه اؼبسألة؛ لي ِ
وىم الناس أ ّف
ُ
إسبلمي ،وليس ر ًأاي فقهيا ،لبعض اؼبؤلّفٌن؟!!!
إابحة الػمتعة حكم
ّ
وجهها صبهور
والطاعن قد غفل ،أو تغافل ،عن الردود الكثًنة ،اليت ّ
اؼبؤلّفٌن ،إلػى القائلٌن إبابحتها ،كما غفل ،أو تغافل ،عن األدلّة الكثًنة ،اليت
ساقها اعبمهور؛ إلثبات ربريبها!!!
فإهنم
فنظرة اعبمهور  -إذل اؼبتعة  -ليست خببلؼ نظرة الطاعن؛ ّ
لكن الفرؽ بينهما أ ّف اعبمهور إّمبا
يطعنوف ُب القوؿ إبابحتها ،كما يطعن ىو؛ و ّ
يوجو مطاعنو إذل الشريعة
يوجهوف مطاعنهم إذل رأي
فقهي ،والطاعن ّ
ّ
ّ
إسبلمي.
شرعي
ّ
اإلسبلميّة؛ ألنّو يُوىم الناس أ ّف إابحة اؼبتعة حكم ّ
الفقهي من
الشرعي؛ فالرأي
الفقهي ،واغبكم
والفرؽ كبًن بٌن الرأي
ّ
ّ
ّ
بشر :يُصيب إذا وافق الصورة التنزيليّة ُب أتليفو
إنتاج اؼبؤلّف
الفقهي ،وىو ٌ
ّ
الفقهي.
وىبطئ إذا خالف الصورة التنزيليّة ُب أتليفو
الفقهيُ ،
ّ
ّ
النيب  ،وىو حكم
ّأما اغبكم
الشرعي؛ فهو اغبكم اؼبنزؿ ،على ّ
ّ
الفقهي؛ فإنّو قد يكوف من صبلة األخطاء،
معصوـ من اػبطإ ،خببلؼ الرأي
ّ
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حٌن يعتمد اؼبؤلّف على اؼبصادر السقيمة ،اؼبخالفة للمصدر الوحيد الصحيح:
اإلؽبي اؼبنزؿ.
الفهم السليم للوحي ّ
وابالعتماد على مبدإ (قطعيّة األدلّة) ،ومبدإ (شخصيّة اعبريبة) تسقط -
من االعتبار  -هتمة (إابحة اؼبتعة) ،اؼبوجهة إذل اإلسبلـ؛ أل ّهنا هتمة مستندة إذل
صورة غًن قطعيّة؛ فهي صورة من الصور التأليفيّة االختبلفيّة.
وأل ّف (إابحة الػمتعة) ،إذا عُ ّدت جريػمة ،فالػجريػمة شخصيّة ،تتعلّق
نأصحاهبا ،وىم من أفتػوا إبابحتها ،من الػمنسوبٌن إلػى (اإلسبلـ) ،دوف من
نسب بعد ذلك
سواىم ،من جػمهور الػمؤلّفٌن ،الذين قالوا بتحريبها؛ فكيف تُ َ
كلّو ،إلػى (الشريعة اإلسبلميّة)؟!!!
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ّ
ّ
الخأليفيت
إلاصالميت والـمباحث
الفروق بيـً الحقائق
يػجب التنبيو على وجود فروؽ كثًنة ،وكبًنة ،بٌن الػحقائق اإلسبلميّة،
واؼبباحث التأليفيّة ،اؼبنسوبة إذل (اإلسبلـ).
كل
كل ّ
كل السبلمة ،بريئة ّ
الصحة ،سليمة ّ
فاغبقائق اإلسبلميّة :صحيحة ّ
الرباءة ،من األخطاء ،واألوىاـ ،واألابطيل.
فإهنا
خببلؼ (اؼبباحث التأليفيّة) ،اليت تتعلّق ببياف (اغبقائق اإلسبلميّة)؛ ّ
وىبطئوف.
بشر ،يُصيبوفُ ،
من أتليف اؼبؤلّفٌن ،وىم ٌ
اؼبهمة الدقيقة ،بٌن (اغبقائق اإلسبلميّة)،
ومن ىنا وجبت مراعاة الفروؽ ّ
و(اؼبباحث التأليفيّة) .وأبرز تلك الفروؽ:

ّأوًال -الفروؽ بٌن القرآف الكرًن ،واؼبباحث التأليفيّة اؼبتعلّقة بو ،وتشمل:

كل القراءات صحيحة،
ٔ -الفروؽ بٌن القرآف الكرًن ،وقراءات ّ
القراء؛ فليست ّ

كل مباحث علم القراءات صحيحة قطعيّة،
وال سيّما القراءات الشاذّة؛ وليست ّ
وال سيّما اؼبباحث اػببلفيّة.
كل تفسًنات
ٕ -الفروؽ بٌن القرآف الكرًن ،وتفسًنات ّ
اؼبفسرين؛ فليست ّ
كل مباحث علم
ّ
اؼبفسرين صحيحة ،وال سيّما تفسًنات الغبلة؛ وليست ّ
التفسًن صحيحة قطعيّة ،وال سيّما اؼبباحث اػببلفيّة.

ٖ -الفروؽ بٌن القرآف الكرًن ،ورواايت أسباب النزوؿ؛ فليست تلك الرواايت
ثبوات قطعيا ،كثبوت القرآف الكرًن ،والكثًن من تلك الرواايت  -عند
بثابتةً ،
بعض اؼبؤلّفٌن  -رواايت مكذوبة موضوعة مفرتاة ،ال قيمة ؽبا .وتصحيح بعض
الظن
اؼبؤلّفٌن لبعض رواايت أسباب النزوؿ :ليس أكثر من اجتهاد ،قد يُفيد ّ
تصحيحا اتّفاقيا قطعيا.
عند من يركن إليو ،وليس
ً
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ٗ -الفروؽ بٌن القرآف الكرًن ،وأقواؿ الناسخ واؼبنسوخ؛ فليست تلك األقواؿ
ثبوات قطعيا ،كثبوت القرآف الكرًن؛ بل إ ّف أكثر تلك األقواؿ عند بعض
بثابتة ً
اؼبؤلّفٌن :متعارضة ،أو ضعيفة ،فبل قيمة ؽبا.
وتصحيح بعض اؼبؤلّفٌن لبعض األقواؿ ُ -ب النسخ  -قد يكوف من
تصحيحا اتّفاقيا قطعيا ،فإ ّف اختبلؼ اؼبؤلّفٌن
قبيل االجتهاد ،فهو ليس
ً
كل الوضوح.
القدامى ُ -ب مسألة النسخ ،ومواضعو ،ورواايتو  -واضح ّ

٘ -الفروؽ بٌن القرآف الكرًن ،ورواايت اؼب ّك ّي واؼبدنػ ّي؛ فليست تلك الرواايت
كل آراء اؼبؤلّفٌن ُب ىذه
بثابتةً ،
ثبوات قطعيا ،كثبوت القرآف الكرًن؛ وليست ّ
اؼبسألة صحيحة قطعيّة ،بل ىي اجتهادات ،قد يُصيب أصحاهبا ،وقد ُىبطئوف،
وإف كانت ُب عمومها صحيحة.

 -ٙالفروؽ بٌن القرآف الكرًن ،وآراء بعض اؼبؤلّفٌن ُب اإلعجاز؛ فبل ىبتلف
لكن آراء اؼبؤلّفٌن ُب اإلعجاز
اثناف من اؼبسلمٌنُ ،ب وجود أصل اإلعجاز؛ و ّ
ألهنا
ؿبل اتّفاؽ؛ فليست بثابتة ثبو ًات قطعيا ،كثبوت القرآف الكرًن؛ ّ
ليست كلّها ّ
عبارة عن اجتهادات ،قد يُصيب أصحاهبا ،وقد ُىبطئوف ،وال سيّما عند
التكلف والتمحل ،واالتّكاء على الظنوف.
اثنيًا -الفروؽ بٌن السنّة النبويّة ،واؼبباحث التأليفيّة اؼبتعلّقة هبا ،وتشمل:

كل األحاديث الػمرويّة -
ٔ -الفروؽ بٌن السنّة النبويّة ،واألحاديث؛ فليست ّ
الػمنسوبة إلػى النب ّػي  - صحيحة ،وال سيّما (األحاديث الػموضوعة) .وليس
تصحيح بعض الػمؤلّفٌن ،لبعض األحاديث الػمنسوبة إلػى النب ّػي  :من قبيل
القطعي.
فاقي
ّ
التصحيح االتّ ّ
صححها
فثمة أحاديث كثًنة ،اختلفوا ُب تصحيحها ،وشبّة أحاديث ّ
ّ
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وصححها آخروف برواية مغايرة ،بزايدة أو بنقيصة ،أو بتبديل.
بعضهم بروايةّ ،
دليبل على أنّو مقطوع بوُ ،ب نفس األمر.
وليس تصحيح اغبديث ً
وقد انتشرت األحاديث الضعيفة واؼبوضوعة ُب كل ٍ
كل و ٍاد،
وُب
،
اند
ّ
ّ
وغفل عن بطبلهنا  -أو تغافل  -الكثًنوف ،فكانت ىذه الغفلة ،وذاؾ التغافل
اغبق ،واإلعراض عن ىداية القرآف الكرًن.
سببٌن من أسباب االكبراؼ عن ّ

اػباصة
كل الشروح
ّ
ٕ -الفروؽ بٌن السنّة النبويّة ،وشروح اغبديث؛ فليست ّ
ابألحاديث :صحيحة ،وال سيّما شروح الغبلة؛ فإ ّهنم قصدوا إذل شرح
األحاديث الصحيحة ،وغًن الصحيحة ،بطريقة ربريفيّة؛ لتكوف على وفق
أىوائهم.
حت عند غًن الغبلة؛ أل ّف الشرح
واالختبلؼ ُب الشروح حاصل كث ًًناّ ،
ليس أكثر من اجتهاد الشارح ،لفهم اغبديث ،وبياف اؼبراد منو.
والفرؽ كبًن ،بٌن كبلـ النب ّػي  ،الذي ثبت صدوره منو ،ثبو ًات قطعيا،
حت إذا كاف عالِ ًما من العلماء الصاغبٌن.
وبٌن كبلـ الشارحّ ،

كل
ٖ -الفروؽ بٌن السنّة النبويّة ،ومباحث علوـ اغبديث؛ فليست ّ
مباحػث (علوـ الػحديث) :صحيحة اثبتة قطعيّة ،وال سيّما تلك (الػمباحث
الػخبلفيّة) ،اليت امتؤلت هبا الػمؤلفات الػحديثيّة.
فقد اختلف الػمؤلّفوف ،فػي مباحث كثيػرة ،من (علوـ الػحديث) ،أبرزىا:
صحة الػحديث الػ ُم َؤنػ ػن،
صحة الػحديث الػ ُم َعْنػ َعن ،و ّ
صحة الػحديث الػ ُم َعلق ،و ّ
ّ
مرسل.
و ّ
صحة الػحديث الػ َ
واختلفوا فػي الػجرح والتعديل ،واختلفوا فػي تقديػم أحدنبا على اآلخر،
عند اجتماعهماُ ،ب را ٍو واحد .واختلفوا ُب قبوؿ رواية الػ ُمدلِّس ،وُب قبوؿ رواية
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ؾبهوؿ اغباؿ ،وُب قبوؿ رواية الػم ِ
بتدع .واختلفوا ُب بعض طرؽ التحمل،
ُ
كال ِوجادة ،والػ ُمناولة.
كبًنا ،فػي اختبلؼ الػمؤلّفٌن ،فػي
أثرا ً
وال ريب فػي أ ّف لػهذه االختبلفات ً
تصحيح األحاديث ،وفػي تضعيفها.
اثلثًا -الفروؽ بٌن الشريعة اإلسبلميّة ،واؼبباحث التأليفيّة اؼبتعلّقة هبا ،وتشمل:

كل اآلراء
الع َقديّة ،واآلراء َ
ٔ -الفروؽ بٌن األحكاـ الشرعيّة َ
الع َقديّة؛ فليست ّ
الع َقديّة صحيحة ،وال سيّما آراء الغبلة.
َ

كل اآلراء
ٕ -الفروؽ بٌن األحكاـ الشرعيّة العمليّة ،واآلراء األصوليّة؛ فليست ّ
األصوليّة صحيحة قطعيّة ،وال سيّما آراء الغبلة.

كل اآلراء
ٖ -الفروؽ بٌن األحكاـ الشرعيّة العمليّة ،واآلراء الفقهيّة؛ فليست ّ
الفقهيّة صحيحة قطعيّة ،وال سيّما آراء الغبلة.
يفرؽ بٌن ثبلثة استعماالت ُ -ب عرؼ أىل زمانو -
فهذا ابن تيميّة ّ
للفظ (الشرع) ،ىي :الشرع اؼبنزؿ ،والشرع اؼبؤوؿ (اؼبتأوؿ) ،والشرع اؼببدؿ.
فأما (الشرع اؼبنزؿ) ،فيعين بو الشريعة اإلسبلميّة اؼبنزلة ،من لدف اغبكيم
ّ
العليم اػببًن ،على الرسوؿ الكرًن ،الصادؽ األمٌن  .وىي شريعة معصومة
كل مكلف مستطيع.
من األخطاء ،والعمل دبقتضاىا واجب على ّ
و ّأما الشرع اؼبؤوؿ ،فيعين بو اجتهادات العلماء ،اليت قد يُصيبوف فيها،
وقد ُىبطئوف .وليس ألحد أف يُلزـ الناس ابجتهاد أحد العلماء ،بل العمل بو
حجتو ىي القويّة ،أو ؼبن ساغ لو تقليده؛ واإلنكار على
جائز ،ؼبن اعتقد أ ّف ّ
اؼبخالِف فيها غًن جائز.
و ّأما الشرع اؼببدؿ ،فيعين بو ربريفات اؼببطلٌن ،الذين جاءوا بنصوص
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وأقواؿ وتفسًنات وآراء ،ـبالفة للصورة التنزيليّة.
وبٌن ابن تيميّة أ ّف أقواؿ اجملتهدين ليست دبنزلة األحكاـ الشرعيّة؛
َّ
ولذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم.
كل اآلراء
ٗ -الفروؽ بٌن األحكاـ الشرعيّة اػبُلُقيّة ،واآلراء اػبُلُقيّة؛ فليست ّ
اػبُلُقيّة صحيحة قطعيّة ،وال سيّما آراء الغبلة.

كل األخبػار
ابعا -الفروؽ بٌن الواقع
رً
اإلسبلمي ،واألخبار التارىبيّة؛ فليست ّ
ّ
التاريػخيّة صحيحة قطعيّة ،وال س ػيّما أخبػار الغػبلة .فبل يكاد الكذب والوىم
خربا
يفارقاف معظم األخبار التارىبيّة ،كلّػيا ،أو جزئيا؛ حبيث يندر أف ذبد ً
سالِ ًما ،من آاثر األىواء واألوىاـ.

كل الرتجػمات:
النص األصيل ،وترصبة ّ
خامسا -الفروؽ بٌن ّ
ً
النص؛ فليست ّ
صحيحة دقيقة اثبتة قطعيّة ،وال سيّما ترصبات (أعداء اإلسبلـ) ،للنصوص
القرآنيّة.
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ّ
العملي على جلك الفروق
الدليل
عملي  -على تنبّو اؼبؤلّفٌن القدامى على تلك الفروؽ  -ىو
وأكرب دليل ّ
اختبلفهمُ ،ب كثًن من اؼبباحث التأليفيّة .ومن أمثلة ذلك:

ٔ -االختبلؼ ُب بعض القراءات.

ٕ -االختبلؼ ُب بعض التفسًنات.
ٖ -االختبلؼ ُب بعض األحاديث.
الع َقديّة.
ٗ -االختبلؼ ُب بعض اآلراء َ

٘ -االختبلؼ ُب بعض اآلراء األصوليّة.
 -ٙاالختبلؼ ُب بعض اآلراء الفقهيّة.

 -ٚاالختبلؼ ُب بعض اآلراء اػبُلُقيّة.
تدؿ داللة واضحة ،ال ريب فيها ،على أ ّف اؼبؤلّفٌن
فهذه االختبلفات ّ
القدامى كانوا متّفقٌن على وجود فروؽ كثًنة ،وكبًنة ،بٌن اغبقائق اإلسبلميّة،
واؼبباحث التأليفيّة ،ولكنّهم كانوا ىبتلفوفُ ،ب التعيٌن والتحديد.
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ّ
أصباب أخطاء الـمؤلفين
ألخطاء اؼبؤلّفٌن ثبلثة أسباب ،ىي :اعبهل ،واؽبوى ،واػبوؼ.
فاعبهل وبمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،وىو هبهل أ ّف التأليف
الذي أنتجو سقيم؛ كما وبملو اعبهل على االعتماد على اؼبصدر السقيم ،وىو
هبهل أ ّف اؼبصدر الذي اعتمد عليو سقيم.
واعبهل وصف نِ
بشر ،واؼبؤلّفوف مهما بلغوا من
منو
ىبلو
يكاد
ال
،
سيب
ٌ
ّ
العلم ،فإ ّف اتّصافهم ابعبهل ُ -ب بعض أحواؽبم وأحياهنم  -أمر ال ريب فيو.
واؽبوى وبمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،وىو يعلم أ ّف التأليف
الذي أنتجو سقيم؛ أل ّف ىواه يوافق ما أنتجو من أتليف؛ كما وبملو اؽبوى على
االعتماد على اؼبصدر السقيم ،وىو يعلم أ ّف اؼبصدر الذي اعتمد عليو سقيم؛
أل ّف ىواه يوافق ما اعتمد عليو من أتليف.
والػهوى وصف موجود  -ببل ريب  -فػي بعض الػمؤلّفٌن الػمنسوبٌن إلػى
لكن الػحكم القاطع  -بتعيٌن ذلك ُب آحادىم  -أمر غًن فبكن.
اإلسبلـ؛ ّ
واػبوؼ وبمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،وىو يعلم أ ّف التأليف
الذي أنتجو سقيم؛ ألنّو ىباؼ بطش أىل األىواء ،وأىل اعبهاالت ،فيوافقهم
فيما يرضونو من التأليف السقيم؛ كما وبملو اػبوؼ على االعتماد على اؼبصدر
السقيم ،وىو يعلم أ ّف اؼبصدر الذي اعتمد عليو سقيم؛ ألنّو ىباؼ بطش أىل
عما اعتمدوا عليو.
األىواء ،وأىل اعبهاالت ،إف أعرض ّ
واػبوؼ وصف موجود  -ببل ريب ُ -ب بعض اؼبؤلّفٌن ،اؼبنسوبٌن إذل
لكن اغبكم القاطع  -بتعيٌن ذلك ُب آحادىم  -أمر غًن فبكن.
اإلسبلـ؛ ّ
ويشمل التأليف السقيم:
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ٔ -إنتاج قراءات سقيمة ،ـبالفة للقرآف الكرًن.

ٕ -إنتاج تفسًنات سقيمة ،ـبالفة للقرآف الكرًن.

ٖ -إنتاج أحاديث سقيمة ،ـبالفة للسنّة النبويّة.
ٗ -إنتاج شروح سقيمة ،ـبالفة للسنّة النبويّة.
٘ -إنتاج رواايت سقيمة ،ـبالفة للحقائق اإلسبلميّة.
 -ٙإنتاج آراء سقيمة ،ـبالفة للحقائق اإلسبلميّة.
اإلسبلمي.
 -ٚإنتاج أخبار سقيمة ،ـبالفة للواقع
ّ
ُمثلَّث األخطاء:

واألخطاء اليت يُنتجها اؼبؤلّفوف اؼبخطئوف ذات ثبلثة أضبلع ،ىي:

أ -اخلطأ يف التفكري :ىو أف يُنتج اؼبؤلّف اؼبخطئ فكرة سقيمة.

ب -اخلطأ يف التعبري :ىو أف يُنتج اؼبؤلّف اؼبخطئ عبارة سقيمة ،للتعبًن عن
فكرة معيّنة ،سواء أكانت تلك الفكرة سليمة ،أـ سقيمة.

سقيما ،بعد أف
ج -اخلطأ يف التفسري :ىو أف يُنتج اؼبؤلّف اؼبخطئ
تفسًنا ً
ً
يطّلع على تعبًن مؤلّف آخر ،فيخطئ ُب تفسًن ذلك التعبًن ،وي ّدعي أ ّف
التفسًن الذي أنتجو ىو التفسًن السليم اؼبناسب لذلك التعبًن.
(مثلث األخطاء) ،الذي امتؤلت
وابجتماع ىذه األضبلع الثبلثة يرتّكب ُ
الع َقديّة.
نأضبلعو الثبلثة كتب اؼبؤلّفٌن من القدامى واحملدثٌن ،وال سيّما الكتب َ
ولذلك كاف واجبًا ،على من أراد القضاء على االختبلؼ ،بٌن اؼبؤلّفٌن
(مثلث األخطاء)،
اؼبنتسبٌن إذل (اإلسبلـ) :أف يُعىن عناية كبًنة ،ابلكشف عن ُ
عبلجا
لكل ضلع منها ً
ُب (كتب اؼبختلفٌن) ،والتمييز بٌن أضبلعو الثبلثة؛ أل ّف ّ
شافيًا خاصا بو ،يناسبو ،وال يناسب غًنه من األضبلع.
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عبيد الخقليد
يقوـ التقليد األعمى ،على ثبلثة أصناؼ رئيسة ،من الناس:
األول -الـ ُمنتِـج :الذي أنتج الرأي السقيم .وىو ثبلثة أصناؼ:
ّ
ِ
أسس الرأي السقيم بصورتو البدائيّة.
ٔ -الـ ُم ّ
ؤسس :الذي ّ
ٕ -الـ ُم ِّ
طور الرأي السقيم إذل صورتو النهائيّة.
طور :الذي ّ

ٖ -الـ ُم ِّ
قرر :الذي ّقرر الرأي السقيم ،ابالستدالؿ عليو ،واؼبنافحة عنو.
الثاين -الـ ُمتقبِّل :الذي تقبّل الرأي السقيم .وىو ثبلثة أصناؼ:
ٔ -الـجاهل :الذي تقبّل الرأي السقيم؛ ألنّو جهل بطبلنو ،فوافق اؼبنتجٌن.
ٕ -الفاسق :الذي تقبّل الرأي السقيم؛ ألنّو وافق ىواه ،فوافق اؼبنتجٌن.

ٖ -الـخائف :الذي تقبّل الرأي السقيم؛ ألنّو ضعف وخاؼ ،فوافق اؼبنتجٌن.
الثالث -الـ ُمقلِّد :الذي قلّد أسبلفو ،فيما ورثو عنهم ،من آراء اؼبنتجٌن.
وللمقلّد ثبلث درجات رئيسة ابرزة:
ٔ -الـ ُمقلِّد اجلاهل.
ٕ -الـ ُمقلِّد ادلتعلِّم.
ٖ -الـ ُمقلِّد العالِـم.
وقد يستغرب كثًنوف من وصف (العالِػم) ابلتقليد؛ فكيف يكوف عالِ ًػما،
ويكوف مقلِّ ًدا ُب الوقت نفسو؟!!!
واعبواب :إ ّف أكثر علماء األدايف واؼبذاىب ،قديبًا وحديثًا ،سواء أكانوا
من اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ) ،أـ من اؼبنسوبٌن إذل غًنه :ىم ُب اغبقيقة مقلِّدوف،
نشأوا مقلِّدين ،وكربوا مقلِّدين ،وظلّوا مقلِّدين ،وماتوا مقلِّدين.
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فالعالِ
طفبل
ا
شيخ
اليوـ
اه
ر
ت
الذي
م
ػ
كبًنا  -كاف ُب زمن من األزماف ً
ً
ً
صغًنا ،ال يعلم شيئًا عن األدايف واؼبذاىب.
ً
يؤىلو لتل ّقي االعتقادات ،بدأ بتقليد أبويو،
عمراّ ،
وحٌن بلغ ذلك الطفل ً
أو من يقوـ مقامهما؛ ٍبّ أرسلو أىلو؛ ليتعلّم ُب اؼبدارس الدينيّة ،أو اؼبدارس
اؼبذىبيّة؛ فكاف مقلِّ ًدا ؼبعلّميو ،الذين ىم ُ -ب اغبقيقة  -مقلِّدوف ألسبلفهم،
فتحوؿ ذلك الطفل ،من درجة (الػجاىل الػمقلِّد) إذل
من األىل واؼبعلّمٌن؛ ّ
درجة (الػمتعلّم الػمقلِّد).
ربوؿ  -بعد سنوات من التعلّم  -إذل درجة (العالػم اؼبقلِّد)؛ أل ّف إيقانو
ٍبّ ّ
قائما على (اإللف)؛ وليس إيقا ًان علميا،
دبورواثتو :كاف إيقا ًان عاطفيا ،وجدانياً ،
أسًنا من
عقبلنياً ،
قائما على (الربىاف)؛ ولذلك جعلو ىذا (اإللف الطاغي) ً
(أسرى التقليد) ،ال يستطيع اػبروج من (سجن التقليد) ،إذل (ساحة األحرار)،
ّإال إذا زبلّص من ذلك (اإللف الطاغي).
وأبرز الفروؽ  -بٌن اعباىل اؼبقلِّد واؼبتعلّم اؼبقلِّد والعالػم اؼبقلِّد  -ثبلثة:
األول( -اجلاهل ادلقلِّد) :يقلّد أسبلفو ُب (اآلراء) فقط؛ ألنّو ال يستطيع أف
ّ
عموما  -ما وراء ذلك ،من (أدلّة اآلراء) ،و(أصوؿ األدلّة).
يعرؼ ً -
الثاين( -ادلتعلّم ادلقلِّد) :يقلّد أسبلفو ُب (اآلراء) ،وُب (أدلّة اآلراء) فقط؛ ألنّو
لكن
يستطيع بتعلّمو أف يعرؼ األدلّة ،اليت
ّ
يستدؿ هبا أسبلفو على آرائهم؛ و ّ
عموما  -ؼبعرفة (أصوؿ األدلّة).
تعلّمو ال يكفيو ً -
الثالث( -العالـم ادلق ِلّد) :يقلّد أسبلفو ُب (اآلراء) ،وُب (أدلّة اآلراء) ،ويقلّدىم

أيضا ُب (أصوؿ األدلّة)؛ ألنّو بلغ من العلم مبلغًا ،م ّكنو من اإلحاطة ابألصوؿ
ً
اليت اعتمد عليها أسبلفوُ ،ب تصحيح األدلّة وتضعيفها.
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و(العالػم اؼبقلِّد) صنفاف:
ٔ -عالِػم مقلِّد لػم يكفو علمو؛ ؼبعرفة بطبلف آراء أسبلفو ،وبطبلف أدلّتها،
وبطبلف أصوؿ أدلّتها؛ فنشأ مقلِ
وظل مقلِّ ًدا ،ومات مقلِّ ًدا؛ وىو ُ -ب
ا،
د
ّ
ً
ّ
يستحق وصف (العالِػم) ،وإف ظبّاه الناس عال ًػما؛ فبل خًن ُب علم
اغبقيقة  -ال
ّ
اغبق والباطل.
ال يكفي صاحبو؛ للتمييز بٌن ّ
ٕ -عالِػم مقلِّد ،بلغ من العلم مبلغًا ،م ّكنو من اإليقاف ببطبلف آراء أسبلفو،
وبطبلف أدلّتها ،وبطبلف أصوؿ أدلّتها.
وؽبذا الصنف من العلماء خياراف رئيساف:
أ -أف يعمل دبقتضى علمو ،فيُعلن براءتو من أابطيل أسبلفو.

ب -أف يبقى فػي الظاىر مستمس ًكا ،نأابطيل أسبلفو؛ ّإما بسبب الػهوى،
حٌن يكوف االستمساؾ بتلك األابطيل مواف ًقا لػهواه؛ أو بسبب الػخوؼ ،حٌن
يػخاؼ بطش الػم ِ
بطلٌن؛ فيوافقهم فػي الظاىر على أابطيلهم.
ُ
فمن تغلّب على اإللف الطاغي ،وخالف اؽبوى الباغي ،واحتكم إذل
وتربأ من أابطيل األسبلؼ،
الدليل العقبلينّ ،واعتمد على اإليقاف الربىاينّّ ،
وتنزه عن السفاىة واإلسفاؼ؛ فإنّو واحد من (أحرار العلم).
ّ
لذؿ (األسر)ُ ،ب (سجن التقليد) ،واستسهلو ،واستساغو،
ومن استسلم ّ
واستعذبو ،واستحبله؛ فإنّو واحد من (عبيد التقليد)!!!
ت!
صم ْ
ومن لػم هبد ً
مناصا ،من التقليد؛ فليتجنّب القوؿ بغًن علم ،وليَ ُ
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ّ
براءة الصورة الخىـ ّ
سيليت مً أخطاء الـمؤلفيـً
كل الرباءة ،من أخطاء ال ُقّراء ،والرواة ،واحمل ّدثٌن،
الصورة التنزيليّة بريئةّ ،
مفسرين ،والش ػّراح ،والػمتكلّمٌن ،والفقهػ ػاء ،واألصوليّيػن ،واألخبلقيّيػن،
والػ ّ
اؼبؤرخٌن ،واللغويٌّن ،واؼبرتصبٌن.
و ّ
اغبق اعتماد الطاعنٌن ُب (اإلسبلـ) ،على رأي ،ذىب إليو
وليس من ّ
بعض اؼبختلفٌن ،ولػم ُهب ِمعوا عليو ،فإ ّف اختبلفهم دليل على نفي بعضهم نسبة
ذلك الرأي إذل (اإلسبلـ).
فاؼبطاعن اؼبستم ّدة من اآلراء اػببلفيّة ليست جبديدة؛ فقد سبقهم  -إذل
يوجهوهنا إذل اآلراء
الطعن فيها  -بعض اؼبؤلّفٌن الرافضٌن ؽبا ،ولكنّهم إّمبا ّ
العلميّة ،ويُبػِّرئوف (اإلسبلـ) منها.
فكل قراءة ،أو حديث ،أو خرب ،أو رواية ،أو تفسًن ،أو شرح ،أو رأي،
ّ
مادة للطعن ُب (اإلسبلـ)؛
ـبتلف فيو :ال ُيبكن للطاعنً ،
أصبل ،أف يتّخذه ّ
صحة نسبتو إذل (اإلسبلـ).
ألنّو ال يبلك ً
دليبل قطعيا و ً
احدا ،على ّ
ولذلك ال يعدو طعن الطاعن ُ -ب رأي من اآلراء  -أف يكوف تكر ًارا،
وجهو بعض اؼبؤلّفٌن ،من قبل ،إذل ذلك الرأي نفسو ،فهو طعن
للطعن الذي ّ
ُب الرأي ،وليس طعنًا ُب الدين.
وأخطاء اؼبؤلّفٌن  -اليت اكتسبت صفة القبوؿ عند مقلّديهم  -ال ُيبكن
ألهنا ُب اغبقيقة :أخطاء إنسانيّة؛ فالفرؽ
أف تُع ّد جزءًا من (اغبقائق اإلسبلميّة)؛ ّ
الذىين)،
اإلسبلمي
كبًن جدا بٌن (الواقع
اغبقيقي) ،وبٌن (االعتقاد اإلنساينّ
ّ
ّ
ّ
اؼبذىيب).
أو (االستمساؾ اإلنساينّ
ّ
الناس ،كلهم أصبعوف.
والباطل ُب الواقع يبقى ً
ابطبلّ ،
حت لو آمن بو ُ
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معيارالقبول والرفض
فإن قيل :إ ّف نسػبػة األخطػ ػاء  -إلػى العلمػاء  -تُ ِ
وجػب اإلعراض عن
مؤلّفاتػهم ،وابإلعراض عنها تنعدـ معرفة اغبقائق اإلسبلميّة!

قلت :ليست تربئة اإلسبلـ  -من أخطاء العلماء  -طعنًا فيهم ،وليست
انتقاصا ،من قدرىم؛ فاؼبؤلّفوف الصادقوف اؼبخلصوف اجملتهدوف ىم الباب الوحيد
ً
اإلؽبي اؼبنزؿ.
الصحيح ،لئلفادة من الوحي ّ
بشرُ ،يبكن
والصحابة ،والتابعوف ،واتبعوىم ،وسائر العلماء الػمجتهدينٌ :
أف ُىبطئوا ،ولكن وقوعهم ُب بعض األخطاء ال ي ِ
بطل حسناهتم الغالبة،
ُ
ّ
وخصوصا ضبل رسالة اإلسبلـ.
ً
حجة؛ لرتؾ االعتماد عليهمُ ،ب ربصيل
ومن ّازبذ بعض األخطاء ّ
ط ،فمن ذا الذي يسلم من األخطاء،
ط ،أو ُمغالِ ٌ
اغبقائق اإلسبلميّة؛ فإنّو غالِ ٌ
بديبل عنهم؟!!!
ليكوف ً
كل رأي من آرائهم؛ فتلك ؿباكمة
وؿباكمة العلماء ال تعين إدانتهمُ ،ب ّ
ِ
اغبق ،والباطل ،ابالستناد
لكن اؼبراد من ؿباكمتهم :الفصل بٌن ّ
ظالمةً ،
قطعا؛ و ّ
إذل معيار عادؿ ،دقيق؛ لئلفادة ِمن صواب َمن أصاب منهم ،وذبنب خطإ من
أخطأ منهم.
واؼبعيار ُب ذلك أ ّف من غلب صوابُو خطأَه ،فهو من أىل العلم ،ومن
خطؤه صوابَو ،أعرضنا عنو ،وأغناان عنو َمن سواهِ ،من أىل العلم؛ أل ّف
غلب ُ
االعتماد ليس على قوؿ العالػم ،بل على الدليل الذي يستند إليو العالػم.
وأدلّة القرآف ،والسنّة :ليست بػخافية ،وليس ألحد أف يستأثر بػها،
لكن الناس ،على درجات ،فػي التدبر ،والتفقو.
أو يػُخفيها ،عن الناس؛ ّ
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جبـرئت العلماء
إ ّف صدور بعض األخطاء من العلماء ُ -ب بعض أتليفاهتم  -ال يدعو
إذل ّاهتامهم دبا لػم يصدر منهم ،من أفكار ،أو مشاعر ،أو أقواؿ ،أو أفعاؿ.
صحة قطعيّة ،وإف
تصح نسبتو إليهمّ ،
ولذلك وجبت تربئة العلماء ،فبّا دل ّ
كانوا ىبالفونكم ُب اؼبذاىب.
كل ما من شأنو أف يتسبّب ُب نسبة
ومن ابب أوذل ،وجب اغبذر من ّ
اػبطإ ،إذل من ىو بريء منوُ ،ب الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة
التعصب ،أـ كانت راجعة إذل غًننبا.
التسرع ،أـ كانت راجعة إذل ّ
راجعة إذل ّ
كل
ومن ىنا كانت تربئة العلماء  -حٌن يستح ّقوف التربئة  -واجبةّ ،
الوجوب ،على اؼبستطيع من الناس.
وؽبذه التربئة ع ّدة صور ،أبرزىا:
ٔ -التربئة اللفظيّة :ىي تربئة العالِػم من ألفاظ سقيمة ،نسبها إليو بعض
أصحابو ،أو بعض خصومو؛ لكنّها ُب اغبقيقة ليست موجودةُ ،ب مؤلّفاتو.
ِ
أيضا تربئتو من اؼبعاين
وتربئة العالػم من تلك األلفاظ اؼبنسوبة إليو تعين ً
اؼبفهومة من تلك األلفاظ.
ٕ -التربئة الـمعنوية :ىي تربئة العالػم من إرادة ٍ
معاف سقيمة ،نسبها إليو بعض
ّ
أصحابو ،أو بعض خصومو؛ لكنّها ُب اغبقيقة ليست مرادةُ ،ب مؤلّفاتو.
والتربئة اؼبعنويّة كفيلة ابلقضاء على كثًن من صور (التخطئة العلميّة)،
اليت تتفاوت ُب درجاهتا ،أعين :التكفًن ،والتفسيق ،والتضليل ،والتبديع ...إخل.
فكثًنوف ىم اؼبؤلّفوف اؼبتّػ َهموف ابالبتداع والضبلؿ؛ بسبب أ ّف خصومهم
فسروا أقواؽبم تفسًنات سقيمة ،غًن موافقة للمعاين اليت قصدوىا.
ّ
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تدؿ
وقد تكوف تفسًنات خصومهم سليمة ،تكشف عن الدالالت اليت ّ
أصبل،
لكن تلك الدالالت غًن مقصودة ً
عليها أقواؿ أولئك اؼبؤلّفٌن اؼبتّػ َهمٌن؛ و ّ
واػبطأ إّمبا حصل ُب تعبًن أولئك اؼبؤلّفٌن اؼبتّػ َهمٌن ،عن مرادىم ،فجاء
خصومهم ،وفهموا أقواؽبم على النحو السليم ،الذي تقتضيو قواعد العربيّة.
ولذلك وجب على من أراد تربئة اؼبؤلّفٌن اؼبتّػ َهمٌن  -من إرادة تلك
اؼبعاين السقيمة  -أف ينظر فػي سياؽ الكبلـ ،وينظر ُب سائر مؤلّفاهتم؛ لتكوف
اؼبعاين الشائعة  -الػمطِّردة فيها  -ىي القرائن الدالّة على مقاصدىم اغبقيقيّة.
ومن قبيل التربئة اؼبعنويّة :أ ّف العالِػم قد يذكر ُب كتابو بعض الرواايت
اؼبكذوبة؛ لتبيٌن حاؽبا ،وربذير الناس من االعتماد عليها.
اؼبتعصبٌن يفرتوف عليو ،فينسبوف إليو تصحيح تلك
لكن بعض اؼبؤلّفٌن
ّ
ّ
يصححها ،وأنّو ما
الرواايت اؼبكذوبة ،أو يُونبوف أتباعهم من ّ
اعبهاؿ ،نأنّو ّ
أوردىا ُب كتابو ّإال لبلحتجاج هبا.
فالواجب تربئة العالِػم تربئة معنويّة ،من ىذه النسبة الباطلة؛ ببياف أ ّف
تصحيح تلك الرواايت اؼبكذوبة لػم يكن من مراده ،وإّمبا كاف مراده من إيرادىا
ىو التحذير من االعتماد عليها.
فالفرؽ كبًن بٌن اإليراد واالعتماد؛ كأف يُوِرد العالِػم ُب كتابو :رواية من
الرواايت الػحديثيّة ،أو رواية من الرواايت التاريػخيّة ،أو ر ًأاي من اآلراء العلميّة؛
ويكوف مفنّ ًدا لػما أورده ،أو متوقّػ ًفا فيو؛ وليس شرطًا أف يكوف مؤيّ ًدا ،أو
معتمدا ،أو مػحتجا ،دبا أورده.
ً
ومن (الػم ِ
كثًنا من مؤلّفي (الغبلة)
جد
ػ
ت
ك
ن
أ
ة)
مذىبي
ػ
ال
كات
ضح
ّ
ّ
ُ
ً
اػباصة -
وبتجوف هبا؛ إلثبات عقائدىم ّ
يُونبوف أتباعهم نأ ّف الرواايت  -اليت ّ
ىي رواايت متّفق على تصحيحها؛ بداللة أ ّف بعض كتب اؼبخالفٌن قد أوردت
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كثًنا من تلك الرواايت!!!
ً
وبتجوف دبا فيها من رواايت  -ذبد
وحٌن تنظر ُب تلك الكتب  -اليت ّ
أ ّف أبرزىا تلك الكتب اؼبخصصة؛ لبياف األحاديث الضعيفة واؼبوضوعة!!!
عدي ُب كتابو (الكامل) ،أو
فيقولوف ً
مثبل :اغبديث الفبلينّ ذكره ابن ّ
اعبوزي ُب
اؼبقدسي ُب كتابو (تذكرة اؼبوضوعات) ،أو ذكره ابن
ذكره ابن طاىر
ّ
ّ
اعبوزي ُب كتابو (العلل اؼبتناىية) ،أو ذكره
كتابو (اؼبوضوعات) ،أو ذكره ابن
ّ
اؼبوصلي ُب كتابو (اؼبغين عن اغبفظ والكتاب) ،أو ذكره ابن القيّم
ضياء الدين
ّ
السيوطي ُب كتابو (الآللئ اؼبصنوعة) ،أو ذكره
ُب كتابو (اؼبنار اؼبنيف) ،أو ذكره
ّ
ابن عراؽ الكناينّ ُب كتابو (تنزيو الشريعة اؼبرفوعة) ،أو ذكره الشوكاينّ ُب كتابو
(الفوائد اجملموعة).
جهاؿ ،ال يعرفوف شيئًا ،عن الفرؽ بٌن اإليراد واالعتماد؛
العامة غالبًا ّ
و ّ
عما يروف أنّو من
وال يعرفوف أ ّف ىذه الكتب قد ألّفها أصحاهبا؛ للكشف ّ
األحاديث الضعيفة واؼبوضوعة!!!
فإما أف يكوف (مؤلّفو الغبلة) كاذبٌن ،ـبادعٌن ،مغالطٌن ،يدلّسوف على
ّ
العامة ،ويُونبوهنم نأ ّف تلك الرواايت :صحيحة ،معتربة ،متواترة؛ أل ّف ـبالفيهم
ّ
قد أوردوىا ُب كتبهم!!!
وإما أف يكونوا جاىلٌن ،غافلٌن ،مقلّدين ،ال يعرفوف بطبلف ما يكتبوف،
ّ
تقليدا!!!
العامةُ ،ب اعبهل والغفلة ،ومع ذلك تص ّدوا للتأليف ً
فهم دبنزلة ّ
وبتج بو ـبالفوه؛
ومن قبيل التربئة اؼبعنويّة :أف ّ
يصحح العادل حديثًا معيّػنًاّ ،
يفسر
لكن تصحيحو ال يعين أنّو ّ
و ّ
يصحح التفسًن ،الذي اختاره ـبالفوه؛ وإّمبا ّ
نسب إذل العادل
اغبديث ،على كبو آخر ،مغاير لتفسًنىم؛ فلذلك ال هبوز أف يُ َ
يصحح تفسًن اؼبخالفٌن.
صحح اؼبنت ،ودل ّ
اؼبصحح ما دل يقصده؛ فإنّو ّ
ّ
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ٖ -التربئة التطبيقيّة :ىي تربئة العالِػم من تطبيقات سقيمة ،يلتزـ هبا بعض
أحداُ ،ب مؤلّفاتو.
مقلّديو ،أو بعض مػحبّيو؛ لكنّو ُب اغبقيقة لػم يدعُ إليها ً
واألمثلة على ىذه اغبالة أكثر من أف ُربصى ،فكثًنة ىي التطبيقات اليت
حت بلغوا درجة
التعصبّ ،
كل ّ
اخرتعها الناس ،واستمسكوا هباّ ،
وتعصبوا ؽباّ ،
ال يبالوف فيها أف ىبالفوا علماء اؼبذىب ،الذين يعظّموهنم ،وي ّدعوف تقليدىم.
ويكفي أف تعرؼ أف بعض اؼبصريٌّن اؼبعاصرين  -من الرجاؿ والنساء -
اؼبتوَب ُب مصر ،قبل اثين عشر قرًان  -رسائل
يُرسلوف إذل ضريح
(الشافعي) ّ -
ّ
اغبي القيّوـ؛
يطلبوف منو فيها ما ال هبوز أف يُطلَب ّإال من مالك اؼبلكّ ،
ويشتكوف إليو من أىليهم ،وجًناهنم ،وظاؼبيهم ،واؼبعتدين عليهم.
وال أحد يستطيع أف ي ّدعي أ ّف ىذا التطبيق السقيم يستند إذل فتوى
الشافعي.
(الشافعي) ،أو إذل بعض علماء اؼبذىب
منسوبة إذل
ّ
ّ
كل الوجوب تربئة العلماء من التطبيقات السقيمة ،اليت أحدثها
فيجب ّ
بعض الػ ُج ّهػاؿ ،م ػن العػ ّام ػ ػة ،واسػتمسػك ػوا بػها ،كم ػا يستمسكوف ابلعبادات
اؼبفروضة ،أو أش ّد من ذلك!!!

ٗ -التربئة الـمذهبيّة :ىي تبػرئة الػمذىب الذي ينتسب إليو العالػم ،من القوؿ
السقيم ،الذي لػم ُهب ِمع عليو علماء اؼبذىب.
معٌنّ ،إال إذا أصبع
نسب القوؿ السليم إذل مذىب ّ
فكما ال ّ
يصح أف يُ َ
نسب القوؿ السقيم إذل مذىب
عليو علماء اؼبذىب؛ فكذلك ال ّ
يصح أف يُ َ
معٌنّ ،إال إذا أصبع عليو علماء اؼبذىب.
ّ
حنبلي)؛ فإ ّف بعض الػمؤلّفٌن  -قديػ ًما
ومثاؿ على ذلك( :الػمذىب الػ ّ
وحديثًا  -ينسبوف إذل ىذا الػمذىب أقو ًاال ع َقدية سقيمة ،لػم يػ ِ
جمع عليها
َ ّ
ُ
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(الػحنابلة) ،بل ىي أقو ٌاؿ لبعضهم.
فقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ صبهور اغبنابلة ،أي :أكثرىم ،أو أغلبهم،
أو معظمهم .وقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ كثًن من اغبنابلة ،ال قوؿ أكثرىم.
وقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ آحاد من اغبنابلة ،ال قوؿ كثًن منهم .وقد يكوف
القوؿ السقيم قوؿ واحد من اغبنابلة ،انفرد بو عن سائرىم.
فاؼبؤلّفوف  -الذين اعتمدوا على أسلوب (التعميم)ُ ،ب غًن ؿبلّو  -قد
ألهنم  -بذلك التعميم  -نسبوا القوؿ السقيم إذل علماء ،لػم يقولوا بو.
أخطأوا؛ ّ
ؿبصورا ُب مزاعم اؼبخالفٌن ،بل ُيبكن أف يزعم
وليس (التعميم الباطل)
ً
معٌن :أ ّف علماء مذىبو قد أصبعوا كلّهم على
أحد العلماء اؼبنتسبٌن إذل مذىب ّ
القوؿ الذي اختاره وارتضاه؛ ويكوف اإلصباع اؼبزعوـ غًن واقع ُب اغبقيقة!!!
ولذلك ذبب التربئة اؼبذىبيّة من مزاعم اؼبوافقٌن ،كما ذبب التربئة اؼبذىبيّة
من مزاعم اؼبخالفٌن؛ من أجل تربئة العلماء ،الذين لػم يقولوا ابلقوؿ السقيم.
الع َقديّة،
وليست التربئة اؼبذىبيّة ؿبصورةُ ،ب اؼبذاىب الفقهيّة ،واؼبذاىب َ
أيضا.
بل تشمل (اؼبذاىب العلميّة) ً
مثبل :أصبع علماء القراءات ،وال أصبع علماء التفسًن،
فبل يُقاؿً ،
وال أصبع علماء اغبديث ،وال أصبع علماء األصوؿ ،وال أصبع علماء األخبلؽ،
حاصبلُ ،ب الواقع ،حبيث ينتفي
وال أصبع علماء التاريخّ ،إال إذا كاف اإلصباع
ً
احدا.
فردا و ً
اؼبخالف ،ولو كاف ً
األمة؛ ّإال عند
األمة ،أو أصبع علماء ّ
وكذلك ال يػجوز أف يُقاؿ :أصبعت ّ
احدا.
انتفاء الػمخالف ،ولو كاف و ً
وقبيػ ػ ٌح بػ ُم ّدعي اإلجػمػاع أف يُقصي الػ ُمخالفيػن؛ تعصػبًا ،أو احتقػ ًارا ،أو
تكفيػًرا؛ فإ ّف من أقصى غيػ ػ َػره ،أقصاه غيػ ػ ُػره.
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كمثَ ِل
َ
ومثَػ ُل الػمذاىب الػمنسوبة ،إلػى (اإلسبلـ)  -فػي ىذا الػمق ػاـ َ -
اؼبذاىب الػمنسوبة إذل (علم النحو).
فثمة فرؽ كبًن بٌن أف يُقاؿ :ىذا قوؿ النحويٌّن البصريٌّن؛ وبٌن أف
ّ
يُقاؿ :ىذا قوؿ صبهور النحويٌّن البصريٌّن؛ أو يُقاؿ :ىذا قوؿ كثًن من النحويٌّن
البصريٌّن؛ أو يُقاؿ :ىذا قوؿ آحاد من النحويٌّن البصريٌّن؛ أو يُقاؿ :ىذا قوؿ
أحد النحويٌّن البصريٌّن.
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ّ
الخطبيقيت
الصورة
وىي منسوبة إذل التطبيق ،وىو لفظ يشًن إذل تطبيقات اؼبنسوبٌن إذل
اإلسبلـ ،من األفراد ،واعبماعاتُ ،ب االعتقادات ،واألعماؿ ،واألخبلؽ.
واؼبنسوبوف إذل اإلسبلـ ليسوا دبعصومٌن ،فقد يُصيبوف إذا كانت
تطبيقاهتم موافقة للصورة التنزيليّة ،وقد ُىبطئوف إذا كانت تطبيقاهتم ـبالفة
للصورة التنزيليّة.
زبصو ىو ،وال ُيبكن أف تتع ّدى إذل غًنه ،من
ومن أجرـ منهم ،فجريبتو ّ
نسب إذل الدين،
األىل واألقارب واعبًناف واألصدقاء واؼبعارؼً ،
فضبل عن أف تُ َ
نسب إليو الػ ُمج ِرـ.
الذي يُ َ
فبل أحد ي ِ
نكر أ ّف بعض الػمنسوبٌن إذل اإلسبلـ  -قديبًا وحديثًا -
ُ
نسب جرائم
ؾبرموف؛ فمنهم القاتل والزاين والسارؽ؛ ولكن ليس من العدؿ أف تُ َ
نسبوف إليو ،وال سيّما حٌن قبد ُب أحكاـ الدين ما
اجملرمٌن إذل الدين ،الذي يُ َ
ينهى عن ىذه اعبرائم ،صراحة.
إ ّف (اؼبنسوبٌن) إذل (اإلسبلـ) اليوـ أكثر من (مليار إنساف) ،وال هبمع
ىؤالء (اؼبنسوبٌن)ّ ،إال أمر واحد ،ىو تلك التسمية االصطبلحيّة( :الػمسلم)،
أو (الػمسلموف)؛ وىي تسمية م ِ
كل اإليهاـ ،انػح ػرؼ بػهػا النػاس ،عػ ػن
ة،
ػ
م
ػ
وى
ُ
ّ
األصل الصحيح ،الذي ُوضعت؛ للداللة عليو ،أعنػي( :األصل الش ػرعػ ّي).
وما زاؿ أعداء اإلسبلـ  -من الطاعنٌن فيو  -يتّخذوف من ىذه التسمية
االصطبلحيّة ذريعة للطعن ُب اإلسبلـ؛ أل ّهنم يزعموف أ ّف اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ
اقعي لئلسبلـ ،فإذا أجرـ بعض اؼبنسوبٌن ،فمصدر إجرامهم ىو
ىم التطبيق الو ّ
نسبوف!!!
دينهم ،الذي إليو يُ َ
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كل الوضوح  -بطبلف ىذه الذريعة؛ فإ ّف العمل دبقتضاىا يعين
وواضح ّ -
نسب إذل اليهوديّة ،وجرائم اؼبنسوبٌن
أ ّف جرائم اؼبنسوبٌن إذل اليهوديّة هبب أف تُ َ
نسب إذل اؼبسيحيّة.
إذل اؼبسيحيّة هبب أف تُ َ
وهبذا ال ينجو دين من اؼبطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنوف ُب اإلسبلـ،
نسبوف؟!!!
بسبلح ّ
يوجهونو إذل أدايهنم ،اليت إليها يُ َ
إ ّف كلمة (اؼبسلم) تُطلَق على ع ّدة أقساـ من اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ)،
أبرزىا:
ٔ -اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة مثاليّة ،وىذه حاؿ الرسل واألنبياء ،ومنهم:
إبراىيم .
ٕ -اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة واقعيّة ،وىذه حاؿ الصاغبٌن ،من الذين يكثر
ويقل خطؤىم؛ وإذا أخطأوا ،سارعوا إذل التوبة ،وأبرزىم :السابقوف
صواهبمّ ،
األولوف ،من اؼبهاجرين واألنصار ،والذين اتّبعوىم إبحساف.
ّ
ٖ -اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة ظاىريّة ،وىذه حاؿ اؼبنافقٌن ،الذين ىم ُب
الباطن أعداء للدين ،فإسبلمهم ُب الظاىر ،وقلوهبم خاوية ،ال إيباف فيها.

ٗ -اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة وراثيّة ،وىذه حاؿ أكثر الناس ،وال سيّما ُب
العصر اغبديث؛ فليس ؽبم من اإلسبلـ ُب غالب أحواؽبمّ ،إال النسبة إليو ،وىو
بريء منهم ،وىم برآء منو.
فتجػد الواحػػد ،مػن ىػؤالء (الػمنسوبٌن الوراثيٌّن) :يزنػي ،ويشرب الػخمر،
ويغش ،وأيكل الراب ،وىبوف األمانة ،ورّدبا قتل؛ وقد ترؾ
ويسرؽ ،ويكذب،
ّ
سب هللا  ،نأقذع األلفاظ،
الصبلة والزكاة والصياـ ،وسائر العبادات ،ورّدبا ّ
مسلما)،
ودل يف ّكر ً
مسلما)ّ ،
يوماُ ،ب التوبة؛ ٍبّ ّ
ويسميو الناسً ( :
يسمي نفسوً ( :
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ٍبّ أيٌب (األعداء الطاعنوف)؛ لينسبوا جرائمو ،ورذائلو ،إذل (اإلسبلـ)؟!!!
إ ّف بعض الػمتفاخرين قد س ػّرىم عدد الػمنسوبٌن ،إذل (اإلسبلـ) ،ونسوا،
الشرعي لكلمة (اؼبسلم) ...إنّو من أسلم وجهو هلل  ،وآمن،
أو تناسوا اؼبعىن
ّ
وعمل الصاغبات.
٘ -اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة مذىبيّة ،وىذه حاؿ كثًن من الناس ،قديبًا
وحديثًا ،فبّن يلتزموف ُب غالب أحواؽبم نأحكاـ اإلسبلـ ،ويتوبوف إذا أخطأوا.
اؼبذىيب ،ولكنّهم ُىبطئوف حٌن يروف أ ّف اؼبذىب
وليس اػبطأ ُب انتساهبم
ّ
الذي ينتموف إليو ىو اإلسبلـ ،دوف ما سواه من اؼبذاىب ،فيدافعوف عن آرائهم
اؼبذىبيّة ،أكثر من دفاعهم عن أصوؿ اإلسبلـ.
كثًنا منهم يُبغضوف من ىبالفوهنم ُب اؼبذىب ،ويطعنوف فيهم ،وقد
وذبد ً
فكأهنم نسوا ،أو تناسوا األمر
يك ّفروف بعض ـبالفيهم ،ورّدبا تدابروا ،وتقاتلواّ ،
التفرؽ!!!
ابالعتصاـ ،والنهي عن ّ
عموما أربعة مواقف ـبتلفةُ ،ب ىذا اؼبقاـ:
وللمنتسبٌن إذل (اإلسبلـ) ً
أخًنا ،وال شيء غًن اإلسبلـ.
أ -اإلسبلـ ّأوًال ،و ً

ب -اإلسبلـ ّأوًال ،واؼبذىب اثنيًا.
ج -اؼبذىب ّأوًال ،واإلسبلـ اثنيًا.
أخًنا ،وال شيء غًن اؼبذىب.
د -اؼبذىب ّأوًال ،و ً

 -ٙاؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة عصريّة ،وىذه حاؿ بعض اؼبعاصرين اؼبتأثّرين
ابلغربيٌّن ،وابلتنويريٌّن العصرانيٌّن (اؼبع ِطّلٌن).
فتجد أحدىم يلتزـ ببعض األحكاـ ،ورّدبا حافظ على الصلواتُ ،ب
وتشوؽ إذل صياـ رمضاف ،وانفس غًنه للحصوؿ على فرصة ألداء
اؼبساجدّ ،
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لكن ىذا كلّو ال يبنعو من تعطيل بعض األحكاـ ،أو
ّ
اغبج ،أو العمرة؛ و ّ
تناسيها ،أو التساىل فيها!!!
فتخرج ابنتو  -وىو يرى  -كاشفة عن شعرىا وكبرىا ،وأعلى صدرىا،
وذراعيها ،وقد تزيّنت ابألصباغ ،وتعطّرت ابلعطور ،ولبست القميص الضيّق،
والبنطاؿ الضيّق ،ورّدبا كشفت عن ساقيها ،أو عن ركبتيها ،ورّدبا ظهر شيء من
بطنها ،أو ظهرىا؟!!!
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هجوم الشيطان
لقد استحوذ الشيطاف على كثًن من اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ)؛ فصاروا
بعضا من خدمو ،وجنوده ،وعمبلئو ،وأوليائو ،وأدواتو .ومنهم من تص ّدروا ُب
ً
قبوما من قبومو.
(خدمة الشيطاف)ّ ،
حت صاروا ً
فمنهم (قبوـ السياسة السقيمة) ،من الرؤساء ،والوزراء ،وأذانهبم ،الذين
خدما ـبلصٌن لؤلعداء.
أفسدوا ُب الببلد ،وظلموا الرعيّة ،وكانوا ً
الفن السقيم) ،وال سيّما قبوـ (الغناء والرقص والتمثيل)،
ومنهم (قبوـ ّ
الذين شغلوا الناس ابلغناء الفاسق ،والرقص الػمثًن ،والتمثيل الػم ِ
فسد.
ُ
ُ
ومنهم (قبوـ الرايضة السقيمة) ،وال سيّما قبوـ (كرة القدـ) ،اليت
كل خًن وبركة.
استلبت عقوؿ الناس ،وقلوهبم ،وأمواؽبم ،وأوقاهتم ،وشغلتهم عن ّ
ومنهم (قبوـ الصحافة السقيمة) ،الذين ىم أقبلـ ،نأيدي األعداء،
يلوثوف بو عقوؿ الناس ،وقلوهبم؛ من ربريض وتثبيط ،وترغيب
يكتبوف هبا ما ّ
وترىيب ،وتزيٌن وتنفًن ،وهتويل وهتوين؛ ليقودوىم إذل الػمهالك ،كما تُقاد
اب إذل مذابػحها.
الدو ّ
ومنهم (قبوـ اإلعبلـ السقيم) ،الذين ىم أبواؽ ،نأيدي األعداء ،ينفخوف
وحب اغبقيقة،
فيها؛ فينفثوف ظبومهم ُب الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة اغبقيقةّ ،
برباؾبهم اػببيثة اؽب ّدامة.
ومنهم (قبوـ الفكر السقيم) ،الذين اكبرفوا بعقوؿ الناس ،وقلوهبم ،عن
الصراط القوًن ،بكتبهم الداعية إذل ـبالفة الشريعة اإلسبلميّة ،كلّػيا ،أو جزئيا.
لقد كاف (قبوـ الشيطاف) أخطر األدوات ،اليت ّازبذىا الشيطاف وسيلة؛
لص ّد الناس عن فهم الشريعة ،والعمل دبقتضاىا.
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ولذلك قبد أ ّف حاؿ أكثر اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ) ُ -ب ىذا العصر -
تضاىي حاؿ (الػ ُمدمنٌن) ،على (تعاطي اؼبخ ِّدرات) ،ولكنّهم ال يشعروف!!!
فقد أدمنوا على األغاينّ الفاسقة ،والرقصات اؼبثًنة ،والتمثيليّات اؼبفسدة،
حت ماتت  -عند
واؼببارايت اؼبلهية ،والربامج اػببيثة؛ ومواقع الشبكات اؼبريبة؛ ّ
أكثرىم  -الغًنة على أحكاـ (الشريعة) ،والغًنة على نسائهم ،وأخواهتم،
وبناهتم؛ وال سيّما بعد أف فعلت فيهم ما تفعلو اؼبخ ِّدرات ُب ُمدمنيها!!!
فهي ـب ِّدرات ظبعيّة ،وـب ِّدرات بصريّة ،تدخل من طريقي السمع والبصر،
حت تُدمن النفس عليها ،وُسبيت الوعي
إذل النفس ،فتخ ّدرىا ابلتدريجّ ،
ابلتدريج ،وتزيػػن للنفس ما كاف مستقبحا ،وتُبعِ
كل
اقع،
و
ال
عن
النفس
د
ّ
ًَ
ّ
خيارل ،ال عبلقة لو ابلواقع.
اإلبعاد ،فتعيش ُب عالػم ّ
فتجػد أحدىػم يتأثّر ابألغانػ ّي الفاسقة ،والرقصػات الػ ُمثيػرة ،والتمثيليّات
ِ
بارايت الػ ُملهية ،والبػرامج الػخبيثة،
الػ ُمفسدة ،واإلابحيّات الشيطانيّة ،والػ ُم َ
ب ويُبغض ،ويرضى
والشبكيّات الػ ُمريبة؛ فيضحك ويبكي ،ويفرح ووبزفُ ،
ووب ّ
ويتحمس ويتكاسل ،وىبشع ُب االستماع
ويشمئز،
ويغضب ،ويشتهي
ّ
ّ
كل من حولو؛ ولكنّو ال يتأثّر ابؼبآسي
كل ما حولو ،و ّ
واؼبشاىدة؛ فينسى ّ
الواقعيّة ،والػمجازر البوذيّة ،واالنتهاكات الصهيونيّة ،والػحمبلت الصليبيّة؛ ألنّو
ال يعرؼ عنها شيئًا ذا قيمة ،أو ال يبارل بػما عرفو منها؟!!!
وذبد الرجل منهم :ال يبارل أف تُ ِ
شاىد ابنتُو  -فػي التلفاز والػحاسوب
التعري؛ أل ّف نفسو قد
واؽباتف  -مشاىد الغزؿ والعشق والفحش والرقص و ّ
حت صارت عنده مستساغة ،غًن مستقبَحة؟!!!
أدمنت على مشاىدهتاّ ،
ِ
بعض (قبمات الشيطاف) ،من اؼبغنّيات ،أو
ولذلك ال يبارل أف تُقلّد ابنتُو َ
زي الفاسقات ،وتغطّي وجهها دبساحيق
الراقصات ،أو اؼبمثّبلت؛ فتلبس ّ
ٙٛ

منهنٍ ،بّ زبرج إذل اؼبقهى؛
التجميل ،كما تفعل الفاسقاتّ ،
حت تبدو كواحدة ّ
لتدخن النرجيلة ،أو إذل السوؽ ،حيث االختبلط واؼبواعدة والرذائل؛ بل رّدبا
ّ
مطمئن؟!!!
أوصلها أبوىا بنفسو إذل مواضع الفتنة ،وقلبو
ّ
وكذلك ال يبارل أف تعمل ابنتوُ ،ب اؼبقاىي اغبديثة؛ ػبدمة الرجاؿ
الفاسقٌن؛ أو تعمل ُب صاالت اؼبساج؛ لتدليك الرجاؿ الفاسقٌن ،وما وراء
ذلك من فبارسة البغاء؟!!!
وثػمار (التمثيل الػم ِ
فسد) ىي أخبث ما أنتجو (قبوـ الشيطاف)؛ وىي
ُ
أخطر وسائل اإلفساد ،وأكربىا ،وأشيعها ،وأمشلها.
فيُمكن أف تشتمل على سائر اؼبخ ِّدرات السمعيّة ،واؼبخ ِّدرات البصريّة؛
من األغاينّ الفاسقة ،والرقصات اؼبثًنة ،والغزليّات البذيئة ،والعشقيّات الصروبة،
والفحشيّات الفاضحة ،واإلابحيّات اػبليعة ،واألزايء الفاتنة ،والتجميليّات
الػ ُمغرية؛ كما تشتمل على خبلصة ما تدعو إليو الربامج الشيطانيّة اؽب ّدامة،
التحرر من أحكاـ الشريعة اإلسبلميّة!!!
وال سيّما ّ
احملدثٌن قد اختلفوا ُب (التمثيل) ،فمنهم من قاؿ
صحيح أ ّف اؼبؤلّفٌن َ
ابلتحرًن اؼبطلَق ،ومنهم من قاؿ ابلتحرًن اؼبقيد ،واإلابحة اؼبشروطة؛ ولكنّهم لػم
ىبتلفوا أدىن اختبلؼ ُب القوؿ بتحرًن (التمثيل الػم ِ
فسد).
ُ
وال ىبتلف اثناف ُب أ ّف التمثيل الشائع الغالب ىو (التمثيل الػم ِ
فسد)؛
ُ
فإنّو قائم على مػخالَفات صروبة للشريعة اإلسبلميّة ،وال سيّما اؼبشتمل على
اؽبزليّات ،أو الغزليّات ،أو العشقيّات ،أو الفحشيّات ،أو اإلابحيّات.
إ ّف اآلاثر السيئة ،لثمار (التمثيل الػم ِ
فسد) أكثر من أف ُربصى آبالؼ
ّ
ُ
ِ
موجزة جامعة ،فنقوؿ:
الصفحات؛ ولكنّنا نستطيع أف نُوجزىا ،بعبارة واحدةَ ،
أصبحت (شريعة التمثيل) ىي البديل الشيطاينّ عن (شريعة التنزيل)؛
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ولذلك أصبحت عقائد أكثر اؼبنسوبٌن ،وأعماؽبم ،وأخبلقهم :موافقة لشريعة
التمثيل ،وـبالفة لشريعة التنزيل!!!
أيت العجب العجاب؛ فتجد ُب السوؽ
فلو
دخلت أسواؽ اؼبنسوبٌن ،لر َ
َ
من يبيعوف أزايء الفاسقات ،وأشباه الفاسقات ،وال يبالوف بعرض صور
احملبلت ،دبرأى من الرجاؿ والنساء
العارايت ،وأشباه العارايت ،وتعليقها ُب ّ
واألطفاؿ؛ لرتغيب الناس ُب بضائعهم؟!!!
وقد انتشرت صور العارايت ،وأشباه العارايتُ ،ب أكثر البضائع،
فتجدىا مطبوعة ،على صناديق األدوية ،واألعشاب ،واألطعمة ،واألشربة،
واألجهزة ،واأللعاب ،وعلى أغلفة الدفاتر ،وعلى اغبقائب ،والثياب ،انىيك
اجملبلت!!!
عن الكتب والصحف و ّ
ولؤلطفاؿ نصيب ُب تلويث العقوؿ والقلوب ،وتعكًنىا ،وزبريبها،
فبدال من تربية األطفاؿ تربية إسبلميّة ،يعمد اآلابء
وصرفها عن النبع الصاُب؛ ً
األمهات إذل تسليم أطفاؽبم إذل (برامج التلفاز) ،اليت أع ّدىا عمبلء الشيطاف؛
و ّ
فاسدا،
بذورا فاسدة ،تُنتج ً
جيبل ً
لتهيئة األطفاؿ هتيئة شيطانيّة خبيثة؛ ليكونوا ً
قشورا فارغة ،ليس ُب ابطنها شبرة طيّبة.
ال يعرؼ عن اإلسبلـّ ،إال ً
ولذلك ليس بعي ػ ًػدا أف يرتك ػ ػػب ىػػؤالء (الػمنسػػوبػوف) :ج ػرائ ػػم القتػػل،
الغش ،واالحتكار،
والزنػى ،واالغتصاب ،واللواط ،والسحاؽ ،والسرقة ،والراب ،و ّ
وشرب الػخمور ،وتعاطي الػمخ ِّدرات ،وغًنىا من اعبرائم؛ فإ ّهنم قد أعرضوا عن
(حقائق الشريعة)؛ بعد أف صار (نػجوـ الشيطاف)  -وال سيّما من الػممثّلٌن
الفاسقٌن ،والػممثّبلث الفاسقات  -قدوة ألكثر الرجاؿ الطائشٌن ،والنساء
الطائشات!!!
بوي  -الػمحرـ فػي شريعة (التنزيل) أش ّد التحرًن  -أصبح
فالتعامل الر ّ
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عذاب مستسا ًغا ،كاؼباء الزالؿ؛ فأين اؼبنسوبوف
عند أتباع (شريعة التمثيل) ً
ِ
اؼبستحلّوف من قراءة اآلايت ِّ
احملرمة ،ومن تدبرىا ،ومن العمل دبقتضاىا؟!!!
لقد اكبرفت (شريعة التمثيل) ابؼبنسوبٌن من أتباعها عن (شريعة التنزيل)،
خطرا ،من تلك
إذل (اعباىليّة اغبديثة)؛ اليت ىي ُ -ب كثًن من جوانبها  -أش ّد ً
ضررا منها.
(اعباىليّة القديبة) ،وأعظم ً
فإف عمد بعض الطاعنٌن إذل كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة
إذل كثًن من اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ؛ فإ ّف ذلك لن يؤثّر ُب (براءة اإلسبلـ) ،من
صحت نسبة تلك الػجرائم ،إذل الػمنسوبيػن ،فالػجريػمة إّمبا
تلك اعبرائم؛ فإف ّ
تصح نسبتها إذل من نُسبت إليو،
تتعلّق بصاحبها ،الذي صدرت منو؛ وإف لػم ّ
ابلرد واإلبطاؿ.
كانت أَوذل ّ
فهل من العدؿ إدانة (اإلسبلـ) جبرائم ،ارتكبها بعض اؼبنسوبٌن إليو ،فبّن
خالفوا أحكامو الصروبة الواضحة ،اآلمرة ابؼبعروؼ ،والناىية عن اؼبنكر؟!!!
أي جريبة ،ارتكبها أي من اؼبنسوبٌن
كل الرباءة ،من ّ
إ ّف اإلسبلـ بريءّ ،
إليو ،من اػبلفاء واألمراء واؼبلوؾ والسبلطٌن والوزراء واغبُ ّجاب والقضاة والسادة
والقادة والػجنود والشَرط والػحػرس وال ُكتّاب والشعراء والػ ُمغنٌّن والػ ُمدمنٌن والقتلة
العامة.
واللصوص وال ُف ّجار والت ّجار والػ ُمرابٌن والػمؤلّفٌن والػمعلّمٌن والػمتعلّمٌن و ّ
وال ريب ُب أ ّف (تربئة اإلسبلـ) من اكبرافات الػمنسوبٌن الػمنحرفٌن :أَوذل
من ؿباولة (تربئة األشخاص) ،والدفاع عنهم.
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الـمبدأ الضابع
جراجب الخـهـم
إذا اتػ ِهم اؼبتّػ َهم نأكثر من هتمة ،فالواجب البدء نأخطرىا ،كأف يكوف
متّػ َه ًما بقتل رجل ،وجبرحو ،فالواجب البحث ُب ثبوت جريبة القتل ّأوًال ،فإف
ثبتت ،وأُدين اؼبتّػ َهم ،فبل داعي إذل البحث ُب ثبوت جريبة اعبرح؛ أل ّف عقوبة
ب.
القتل ُمغنية عن عقوبة اعبرح،
ً
اعتمادا على نظريّة الػ َج ّ
ّأما إذا ثبتت براءتو من جريبة القتل ،فيجب بعدىا البحث ُب ثبوت
جريبة اعبرح ،فإف ثبتت إدانتو هبا ،عوقب ابلعقوبة اؼبناسبة ،وإف ثبتت براءتو،
فبل إدانة ،وال عقوبة.
وليس من اغبكمة البدء ابعبريبة الصغرى ،قبل اعبريبة الكربى؛ ألنّو قد
تثبت إدانتو جبريبة اعبرح ،فيعاقَب ابلعقوبة اؼبناسبةٍ ،بّ تثبت إدانتو جبريبة القتل،
فيعاقَب ابلقصاص ،وُب ذلك صبع لعقوبتٌن ،وىو إفراط ُب العقاب؛ ما دامت
عقوبة القتل ُمغنية عن عقوبة اعبرح.
وقد يطوؿ البحث ُب إثبات جريبة اعبرح ،أو ُب نفيها ،ويدخل القاضي
والػم ّدعي والػمحامي ُب تفصيبلت ،وتفصيبلت ،وال شبرة من ورائهاّ ،إال إنكار
اؼبتّػ َهم والػمحامي ،وإصرار الػم ّدعي ،وحًنة القاضي.
وُب (ؿباكمة اإلسبلـ) هبب العناية ابألصوؿ ،قبل الفروع؛ فما الفائدة
كل حكم،
من ؿباولة إثبات ّ
صحة (األحكاـ اإلسبلميّة) ،وبياف اغبكمة من ّ
كبًنا ،من األصوؿ الكربى ،اليت تقوـ عليها األحكاـ؟!!!
والطاعن يُنكر ً
أصبل ً
فالواجب على الطاعن أف يصرؼ النظر عن اؼبطاعن اؼبوجهة إذل الفروع،
كأحكاـ مًناث األنثى ،ولباسها ،وتع ّدد الزوجات ،والعقوابت ،وأمثاؽبا من
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األحكاـ ،وأف يقصر نظره على األصوؿ الكربى ،اليت ىي أركاف دين اإلسبلـ.
وأكرب ىذه األصوؿ:
ٔ -وجود الـخالق.

ٕ -هداية الـخالق.
حمد .
ٖ -رسالة مـ ّ

ٗ -شرعيّة القرآن.
فالطاعنوف  -الذين يُنكروف وجود اػبالق  -ال جدوى من اإلجابة عن
األوؿ الذي تقوـ عليو سائر
شبهاهتم اؼبتعلّقة ابلفروع ،أل ّهنم يُنكروف األصل ّ
كل الفروع؛ فما قيمة ؿباكمة اإلسبلـُ ،ب بعض أحكاـ اؼبًناث ،إف
األصوؿ ،و ّ
ابطبل؟!!!
األوؿ الذي يقوـ عليو دين اإلسبلـ ً
كاف األصل ّ
اإلغبادي ،الذين يزعموف ّأهنم
ولذلك ندعو الطاعنٌن من أتباع اؼبنهج
ّ
البلأدري ،الذين يزعموف ّأهنم
األوؿ ،والطاعنٌن من أتباع اؼبنهج
يُنكروف األصل ّ
ّ
قاطعا،
قاطعا ،وال يُثبتوف إثبا ًات ً
إنكارا ً
يتوقّفوف ُب األصل ّ
األوؿ ،فبل يُنكروف ً
ندعوىم إلػى أف تكوف أُولػى مطاعنهم ،الػموجهة إلػى (اإلسبلـ) :ىي عقيدة
(وجود الػخالق).
فإما أف يق ّدموا لنا األدلّة القطعيّة الدالّة على بطبلف ىذه العقيدة،
ّ
ألهنم استطاعوا تقويض األصل
وبذلك ال داعي للخوض ُب اؼبطاعن الفرعيّة؛ ّ
كل الفروع.
ّ
األوؿ؛ فتسقط بتقويضو سائر األصوؿ ،و ّ
الرد على األدلّة
وإما أف يعجزوا عن تقدًن األدلّة اؼبطلوبة ،ويعجزوا عن ّ
ّ
صحة ىذا األصل؛ وبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من
القطعيّة ،الدالّة على ّ
أصروا على ما ىم
األصل ّ
األوؿ؛ فإف آمنوا بو ،انتقلنا إذل األصل الثاين ،وإف ّ
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عليو ،انقطعت  -بيننا وبينهم ُ -سػبُػل التناظُػر ،وانتفت الػج ػدوى ،من
الػخوض ،فػي الػمطاعن الفرعيّة.
بويب ،الذين يزعموف ّأهنم ال يُنكروف
وندعو الطاعنٌن من أتباع اؼبنهج الر ّ
األوؿ ،ولكنّهم يزعموف ّأهنم يُنكروف األصل الثاين ،وىو (ىداية اػبالق)،
األصل ّ
ندعوىم إذل أف تكوف أُوذل مطاعنهم ،اؼبوجهة إذل (اإلسبلـ) ىي عقيدة
(ىداية اػبالق).
فإما أف يق ّدموا لنا األدلّة القطعيّة الدالّة على بطبلف ىذه العقيدة ،وأ ّف
ّ
اػبالق  -كما يزعموف  -قد ترؾ الناس ،بعد خلقهم ،وبكموف أنفسهم
نأنفسهم ،فبل حبلؿ ،وال حراـ ،وال ثواب ،وال عقاب؛ فإف استطاعوا تقدًن
ألهنم استطاعوا تقويض األصل
األدلّة ،فبل داعي للخوض ُب الػمطاعن الفرعيّة؛ ّ
كل الفروع تسقط بسقوط ىذا األصل.
الثاين ،و ّ
الرد على األدلّة
وإما أف يعجزوا عن تقدًن األدلّة اؼبطلوبة ،ويعجزوا عن ّ
ّ
صحة ىذا األصل؛ وبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من
القطعيّة ،الدالّة على ّ
أصروا على اإلنكار،
األصل الثاين؛ فإف آمنوا بو ،انتقلنا إذل األصل الثالث ،وإف ّ
انقطعت  -بيننا وبينهم ُ -سبُل التناظُر ،وانتفت الػجدوى من الػخوض ُب
الػمطاعن الفرعيّة.
اليهودي ،والطاعنٌن من أتباع الدين
وندعو الطاعنٌن من أتباع الدين
ّ
األوؿ ،وال يُنكروف األصل الثاين؛ ولكنّهم
الػ
مسيحي ،الذين ال يُنكروف األصل ّ
ّ
ؿبمد )؛ فيُنكروف األصل الرابع ،وىو
يُنكروف األصل الثالث ،وىو (رسالة ّ
(شرعيّة القرآف)؛ ندعوىم إذل أف تكوف أُوذل مطاعنهم ،اؼبوجهة إذل (اإلسبلـ)
ؿبمد ٍ ،)بّ عقيدة (شرعيّة القرآف).
ىي عقيدة (رسالة ّ
فإما أف يق ّدموا لنا األدلّة القطعيّة الدالّة على بطبلف ىاتٌن العقيدتٌن؛
ّ
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ألهنم
فإف استطاعوا تقدًن األدلّة ،فبل داعي للخوض ُب اؼبطاعن الفرعيّة؛ ّ
استطاعوا تقويض األصلٌن الثالث والرابع؛ وبتقويضهما ال ُيبكن أف تبقى للفروع
أي قيمة حقيقيّة.
ّ
الرد على األدلّة
وإما أف يعجزوا عن تقدًن األدلّة اؼبطلوبة ،ويعجزوا عن ّ
ّ
صحة ىذين األصلٌن؛ وبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من
القطعيّة ،الدالّة على ّ
ألهنم  -إبيباهنم
ىذين األصلٌن؛ فإف آمنوا هبما ،انتفت اؼبطاعن كلّها؛ ّ
أصروا على اإلنكار ،انقطعت
هبذين األصلٌن  -قد آمنوا بدين (اإلسبلـ)؛ وإف ّ
 بيننا وبينهم ُ -سبُل التناظُر ،وانتفت اعبدوى من اػبوض ُب اؼبطاعن الفرعيّة؛فإ ّف فروع الشريعة اإلسبلميّة قائمة على أصوؽبا.
وىكذا قبد أ ّف مطاعن الطاعنٌن ال قيمة ؽباُ ،ب ؿباكمة اإلسبلـ،
أصبل ،إذا عجز الطاعنوف ،عن تقدًن األدلّة القطعيّة،
وال داعي للخوض فيها ً
الدالّة على بطبلف األصوؿ األربعة؛ فإ ّف عجزىم ىذا يعين عجزىم عن تقدًن
صحة ما أصبعوا عليو ،وىو ّاهتامهم
األدلّة القطعيّة ،اليت هبب أف أيتوا هبا؛ ليُثبتوا ّ
لرسوؿ هللا  ،ابلكذب.
أكيدا ،فتكوف
وبعجزىم ىذا ،يكوف العمل دببدإ (افرتاض الرباءة) واجبًا ً
كل اؼبطاعن اؼبوجهة إذل اإلسبلـ غًن اثبتة ،فتنتهي بذلك ؿباكمة اإلسبلـ،
ّ
عند عجز اؼب ّدعٌن عن تقدًن ما يؤيّد ّادعاءاهتم.
وليس من العدؿ :إمهاؿ الطاعنٌن الػ ُم ّدعٌن قرًان آخر ،من الزماف؛ ليأتوا
نأدلّتهم الػمطلوبة ،التػي عجزوا عن اإلتياف بػها ،طَواؿ أربعة عشر قرًان.
ويتهرب من اػبوض ُب األصوؿ،
إ ّف َمثَ َل الطاعن الذي يتشبّث ابلفروعّ ،
سيتزوج امرأة أخرى؛ فافرتت
كمثَ ِل امرأة ،أبغضت زوجها ،بعد أف علمت أنّو ّ
َ
فلما أنكر الزوج ،طالبها
عليوّ ،
فاهتمتو بسرقة أمواؽبا ،فشكتو إذل القاضيّ ،
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القاضي ابألدلّة القطعيّة ،فأخذت تبكي ،وتقوؿ :قبل سنة ضربين زوجي ،وقبل
علمت أنّو
شهر ىجرين ،ولػم يكلّمين ّأاي ًما ،وقبل أسبوع شتمين ،وقبل يوـ
ُ
سيتزوج امرأة أخرى؛ ولذلك سرؽ أموارل؛ ليُنفق منها على زواجو الثاين.
ّ
االدعػ ػاءات ،وأخ ػذت تذك ػر
اضي ،بػهذه ّ
فشػغلَ ْ
ت ى ػذه الػمرأةُ القػ َ
حت نسي
ألي منها إبثبات هتمة السرقة؛ ّ
تفصيبلت ،وتفصيبلت ،ال عبلقة ٍّ
القاضي أ ّف التهمة األصليّة ىي السرقة.
فطالت احملاكمة ّأاي ًما ،والكبلـ ؿبصور ُب ىذه األمور؛ وكلّما طالبها
أصرت
هتربت ،و ّ
احملامي ،بتقدًن األدلّة القطعيّة ،على القضيّة الكربى (السرقة)ّ ،
على ما ذكرت ،م ّدعيةً أ ّف ضرهبا ،وىجرىا ،وشتمها ،واستعداده للزواج عليها:
ُيبكن أف تكوف أدلّة على ارتكابو جريبة السرقة!!!
فاغبري ابلقاضي ُ -ب ىذا اؼبقاـ  -أف يطرد ىذه اؼبرأة اؼبفرتية ،وأف
ّ
ىبلّي سبيل الزوج ،لًنعى مصاغبو؛ ويُغلِق ىذه القضيّة ،ليقطع ألسنة السوء.
فإف غفل القاضي عن ذلك ،وجب على الػمحامي تذكًن القاضي نأ ّف
حت أيٌب الػم ّدعي ابألدلّة
(افرتاض الرباءة) ،ىو األصل ،فػي معاملة الػمتّػ َهمٌنّ ،
االهتاـ؛ وخببلفو يكوف االستمرار ُب ؿباكمة اؼبتّػ َهم
صحة ّ
القطعيّة ،الدالّة على ّ
صورة من صور الظلم.
فليس من اغبكمة اػبوض ُب تفصيبلت اؼبسائل الفرعيّة؛ للدفاع عن
اإلسبلـ ،وال سيّما إذا كانت اؼبطاعن ُب األمور االختبلفيّة ،اليت لػم يتّفق عليها
كل الػمنتسبٌن إذل اإلسبلـ.
ّ
فإ ّف من شأف ىذه التفريعات :إظهار اؼبطاعن ُ -ب أنظار اغبيارى
والغافلٌن واؼببتدئٌن  -دبظهر اعبيش ذي العدد ،الذي ال ُوبصى؛ ومن شأف
ذلك إدخاؿ الرىبة ُب قلوهبم ،والضعف ُب نفوسهم ،والتشتّت ُب عقوؽبم؛
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فيشعروف بغلبة خصومهم ،قبل أف يهاصبوىم!!!
أي شبرة
واػبوض ُب التفريعات لن يق ّدـ للفريقٌن  -الطاعن ،واؼبدافع ّ -
صر على دفاعو؛ ولذلك
صر على مطاعنو ،واؼبدافع سيُ ّ
انفعة؛ أل ّف الطاعن سيُ ّ
وجب البدء ابألصوؿ؛ فإف سلّم هبا الطاعن ،فبل نأس بعد ذلك من ابب اؼبعرفة
يتطرقا إذل الفرعيّات االتّفاقيّة ،دوف الفرعيّات االختبلفيّة.
أف ّ
إ ّف حصن (اإلسبلـ) قائم على األصوؿ اإلسبلميّة القطعيّة الكربى،
وعليها تقوـ الفروع اإلسبلميّة القطعيّة الكربى.
فم ػن أراد ى ػدـ حصػن (اإلسػبلـ)؛ فليهػدـ تػلك (القطعيّات اإلس ػبلميّة)؛
أبدا تلك الػمحاوالت البائسة ،لػهدـ بعض
عجز عن ىدمها؛ فلن تنفعو ً
فإ ْف َ
(اآلراء االختبلفيّة)؛ فإ ّف َى ْد َمها لن يؤثِّرُ ،ب متانة ذلك الػحصن الػحصٌن،
الذي يقوـ على (القطعيّات الكربى) ،ال على تلك (اآلراء االختبلفيّة).
ومن ظَن أنّو يستطيع ىدـ حصن (اإلسبلـ) ،هبدـ بعض اآلراء
ط ،أو مغالِ
االختبلفية ،فإنّو غالِ
كمثَ ِل
إال
،
ة)
االختبلفي
اء
ر
(اآل
ل
ث
م
فما
؛
ط
ٌ
ٌ
ّ
َ
ّ
ّ
ُ
َ
َ ُ
الصور اؼبرسومة ،على جدراف اغبصن ،فمنها صور صبيلة ،ومنها صور قبيحة.
العدو زعم أنّو قادر على ىدـ اغبصن ،دبحو تلك الصور فقط؛
ولو أ ّف ّ
ل َس ِخَر منو أصدقاؤه ،قبل أعدائو؛ أل ّف الصور اؼبرسومة على جدراف اغبصن
حت اعبميلة
ليست ركنًا ،من أركانو؛ ولذلك ال ينهدـ ،إذا ُؿبيَت تلك الصور ّ -
ُسسو) ،وجدرانو ،وسقوفو :قائمة.
قائما ،ما دامت أصولو (أ ُ
منها  -بل يبقى ً
وأصوؿ اإلسبلـ قائمة على (الوحي ال ُػمنزؿ) ،ال على اآلراء االختبلفيّة.
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الـمبدأ الثامً
حضاقط الخـهـم
يسعى ىذا اؼببدأ إذل الكشف عن حقيقة تكاثُر التػ َهم اؼبوجهة إذل اؼبتّػ َهم،
كل هتمة إذل م ّدعيهاٍ ،بّ معرفة ما أصبع عليو اؼب ّدعوف ،وما اختلفوا فيو؛
بنسبة ّ
بكل
ّ
لئبل يظهر اؼب ّدعوف اؼبختلفوف ،دبظهر اؼب ّدعٌن اؼبتّفقٌن ،على ّاهتاـ اؼبتّػ َهمّ ،
التػ َهم اؼبذكورة ُب الدعوى ،واغباؿ ّأهنم ـبتلفوف ُب ذلك.
كبًنا على مبدإ (اؼبساواة القانونيّة) ،فالقانوف
ويعتمد ىذا اؼببدأ
ً
اعتمادا ً
أيضا؛ وليس من العدؿ أف وبا َكم
إذا كاف ُمل ِزًما للمتّػ َهم ،فإنّو ُمل ِزـ للم ّدعي ً
فإما أف يُع ّد ىذا
اؼبتّػ َهم بفعل يشاركو اؼب ّدعي فيوٍ ،بّ يُ َرتؾ اؼب ّدعي ،ببل ؿباكمة؛ ّ
معا ،أو ال يُع ّد جريبة ،فيُبػرأ اؼبتّػ َهم
الفعل جريبة ،فيحا َكم بسببو اؼبتّػ َهم واؼب ّدعي ً
من التجرًن ،كما يُبػرأ اؼب ّدعي.
فمثبل إذا كاف تعاطي اؼبخ ِّ
يصح أف يتق ّدـ أحد
فهل
ة،
قانوني
يبة
ر
ج
ات
ر
د
ً
ّ
ّ
اؼبتعاطٌن ،إذل القاضي ،يطالبو دبحاكمة رجل آخر ،بتهمة التعاطيٍ ،بّ يُ َرتؾ
اؼب ّدعي اؼبتعاطي حرا ،فبل وبا َكم وال يُداف ،مع أ ّف تعاطيو واضح للعياف؟!!!
ومن ىنا نقوؿ :إ ّف التػ َهم اؼبوجهة إذل اإلسبلـ قسماف:

ٔ -تُػ َهم تتعلّق دبا ليس جزءًا من اإلسبلـ ،وىي ثبلثة أقساـ فرعيّة:
أ -تُػ َهم مصدرىا أخطاء بعض الػمؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ ،وىذه أخطاء
أتليفيّة ،مػخالفة للصورة اإلسبلميّة األصيلة (الصورة التنزيليّة) ،فتكوف تُػ َه ًما
ابطلة ،ابالستناد إذل مبدأي (شخصيّة اعبريػمة) ،و(قطعيّة األدلّة).

ب -تُػ َهم مصدرىا أخطاء بعض الػمؤلّفٌن الطاعنٌن فػي اإلسبلـ ،وىذه أخطاء
أتليفيّة ،مػخالفة للصورة اإلسبلميّة األصيلة (الصورة التنزيليّة) ،فتكوف تُػ َه ًما
ٚٛ

ابطلة ،ابالستناد إذل مبدأي (شخصيّة اعبريبة) ،و(قطعيّة األدلّة).

ج -تُػ َهم مصدرىا أخطاء بعض اؼبطبّقٌن اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ ،وىذه أخطاء
تطبيقيّة ،مػخالفة للصورة اإلسبلميّة األصيلة (الصورة التنزيليّة) ،فتكوف تُػ َه ًما
ابطلة ،ابالستناد إذل مبدأي (شخصيّة اعبريبة) ،و(قطعيّة األدلّة).

ٕ -تُػ َهم تتعلّق دبا ىو جزء من اإلسبلـ ،وىي قسماف فرعيّاف:
أ -تُػ َهم موجهة إذل ما ىو جزء من األحكاـ الشرعيّة ،كلباس األنثى ،ومًناثها،
وتعدد الزوجات ،والعقوابت.
كقصة أصحاب
ب -تُػ َهم موجهة إذل ما ىو جزء من القصص القرآنيّةّ ،
وقصة ذي القرنٌن.
الكهفّ ،
يوجهوف ىذه التػ َهم  -ثبلثة:
وأبرز الطاعنٌن  -الذين ّ

أي دين؛ ألنّو يزعم أنّو
ٔ -الطاعن
الالديين :ىو الطاعن الذي ال ينتسب إذل ّ
ّ
يرى أ ّف الدين فكرة من اخرتاع البشر ،وىو ثبلثة أقساـ ابرزة:
اإلحلادي :ىو الطاعن الذي يزعم أنّو يُنكر وجود اػبالق؛ ولذلك
أ -الطاعن
ّ
ـبرتعة.
يزعم أ ّف الدين فكرة بشريّة َ

الالأدري :ىو الطاعن الذي يزعم أنّو ال يستطيع أف يُنكر وجود
ب -الطاعن
ّ
اػبالق ،ابلدليل القاطع ،كما ال يستطيع أف يُثبت وجود اػبالق ،ابلدليل
القاطع ،بل يتوقّفُ ،ب ىذه اؼبسألة؛ ولكنّو  -مع ىذا الزعم  -يزعم أ ّف الدين
ـبرتعة.
فكرة بشريّة َ

بويب :ىو الطاعن الذي يزعم أنّو يُثبت وجود اػبالق؛ ولكنّو -
ج -الطاعن الر ّ
ـبرتعة؛ ألنّو يزعم أنّو يُنكر ىداية
مع ىذا الزعم  -يزعم أ ّف الدين فكرة بشريّة َ
اػبلق ،بعد أف خلقهم ،وبكموف أنفسهم
اػبالق؛ فاػبالق ُ -ب زعمو َ -
ترؾ َ
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نأنفسهم ،فبل حبلؿ وال حراـ ،وال ثواب وال عقاب.
نسب إذل اليهوديّة.
ٕ -الطاعن
ّ
اليهودي :ىو الطاعن الذي يُ َ
نسب إذل اؼبسيحيّة.
ٖ -الطاعن
ادلسيحي :ىو الطاعن الذي يُ َ
ّ
لقد اجتمع ىؤالء الطاعنوف ،على الطعن فػي (اإلسبلـ)؛ ولكنّهم لػم
يػ ِ
جمعوا على رأي واحدُ ،ب أكثر مطاعنهم؛ فمطاعنهم متعارضة متضاربة
ُ
متساقطة متهافتة.
اإلغبادي ،كما ذكران ُب مبدإ (تراتُب التػ َهم)،
فبل قيمة لِتُػ َهم الطاعن
ّ
ّإال بعد أف يُثبت ابألدلّة القطعيّة بطبلف عقيدة (وجود اػبالق) ،اليت يزعم ىو
أنّو يُنكرىا.
ولو حاوؿ أف يطرح ىذه العقيدة ،على ّأهنا التهمة األُوذل ،اؼبوجهة إذل
كل من سواه من الطاعنٌن.
اإلسبلـ ،فإنّو سيو َ
اجو ُ -ب اغبقيقة  -دبعارضة ّ
اإلغبادي،
فبدال من انشغاؿ ؿبامي الدفاع عن اإلسبلـ ،دبناقشة الطاعن
ً
ّ
فػي مس ػألة (وج ػود الػخالق) ،يطلب مػحامي الدفػ ػاع  -م ػن شركػ ػاء الطاعن
حادي  -مناقشتو فػي ىذه الػمسألة ،وبياف آرائهم الصروبة فيها ،وأدلّتهم
اإللػ ّ
القطعيّة الدالّة على ما يروف من رأي.
البلأدري ىبالفو ُب إنكاره القاطع
اإلغبادي أ ّف الطاعن
وسيجد الطاعن
ّ
ّ
ؼبسألة (وجود اػبالق) ،ويسألو التوقف ُب اؼبسألة ،كما توقّف ىو؛ وأ ّف الطاعن
ويرد عليهما اإلنكار القاطع ،أو التوقف ُب اؼبسألة،
معاّ ،
بويب ىبالفهما ً
الر ّ
ويسوؽ األدلّة القطعيّة الدالّة على (وجود اػبالق).
مسيحي ،اللذاف
اليهودي ،والطاعن الػ
وأش ّد منو مػخالفة لػهما :الطاعن
ّ
ّ
صحة ما يروف أنّو الػحقيقة الكربى ُب الوجود،
سيسوقاف األدلّة القطعيّة ،على ّ
ٓٛ

والعقيدة األُوذل ُب الدين.
يوجهها
ولذلك تكوف التهمة اؼبتعلّقة بعقيدة (وجود الػخالق)  -اليت ّ
بويب ،والدين
حادي إلػى اإلسبلـ  -موجهة ً
الطاعن اإللػ ّ
أيضا ،إلػى الػمنهج الر ّ
اؼبسيحي.
اليهودي ،والدين
ّ
ّ
تتضمن االعتقاد بوجود (اؼببلئكة)،
وُب عقيدة (ىداية الػخالق) ،اليت ّ
و(إرساؿ الرسل) ،و(إنزاؿ الكتب) ،سيطلب مػحامي الدفاع عن (اإلسبلـ) -
ٌن الثبلثة،
اؼبسيحي  -مناقشة
اليهودي ،والطاعن
من الطاعن
الطاعنٌن البلدينيّ َ
َ
ّ
ّ
ُب ىػذه الػمسألة ،وبيػاف آرائهما الصريػحػة فيها ،وأدلّتهما القطعيّة ،الدالّػة عػلى
ما يروف فيها.
ودي ،والطاعػن
وسيجد (الطاعنوف البلدينيّوف الثبلثة) أ ّف الطاعن اليهػ ّ
اؼبسيحي :ىبالفاهنم ُب إنكارىم لعقيدة (ىداية اػبالق) ،ويسوقاف األدلّة القطعيّة
ّ
صحة عقيدة (وجود اؼببلئكة) ،وعقيدة (إرساؿ الرسل) ،وعقيدة
الدالّة على ّ
(إنزاؿ الكتب).
ولذلك تكوف التهمة اؼبتعلِ
تتضمن من
وما
،
)
اػبالق
ىداية
(
بعقيدة
قة
ّ
ّ
يوجهها
عقائد( :وجود اؼببلئكة) ،و(إرساؿ الرسل) ،و(إنزاؿ الكتب)  -اليت ّ
اليهودي،
أيضا ،إذل الدين
الطاعنوف البلدينيّوف الثبلثة إذل (اإلسبلـ)  -موجهة ً
ّ
مسيحي.
والدين الػ
ّ
يوجهها (الطاعنوف البلدينيّوف الثبلثة) ،إلػى
وكثي ػر من (الػمطاعن) ،اليت ّ
(حقػائ ػق اإلسػ ػبلـ)  -من (األحك ػاـ الش ػرعيّة) ،و(القػصػص القػرآنػيّػة)  -يػجػ ػد
الػ ُمطالِع فػي (الكتاب الػ ُمقدس) ،وال سيّما فػي (العهد القديػم) :ما يُطابِقها ،أو
ما يشابػهها ،أو ما ي ِ
ناظرىا ،أو ما يُقا ِربػها؛ فتكوف مطاعن البلدينيٌّن الثبلثة:
ُ
ُ
أيضا ،كما ىي موجهة إذل (اإلسبلـ).
موجهة إذل اليهوديّة ،واؼبسيحيّةً ،
ٔٛ

بل إ ّف الطاعن البلدينػي  -الذي ي ِ
نكر الغيبيّات  -لو نظر نظرة الناقد
ُ
ّ
ِ
يوجهها إذل قصص
الطاعنُ ،ب قصص (العهد القديػم) ،لنسي مطاعنو ،اليت ّ
القرآف الكرًن ،أو تناساىا.
ٌن الثبلثة ،الذين ال يبتلكوف األدلّة القطعيّة؛
وإذا تركنا
الطاعنٌن البلدينيّ َ
َ
إلبطاؿ ىاتٌن العقيدتٌن ال ُكبػْػريػَ ِ
ٌن( :وجود اػبالق) ،و(ىداية اػبالق)؛ وانتقلنا
َ
ؿبمد  ،)وعقيدة (شرعيّة القرآف) ،وجدان أ ّف الطاعن
إذل عقيدة (رسالة ّ
مسيحي :يطعناف ُب ىاتٌن العقيدتٌن.
اليهودي ،والطاعن الػ
ّ
ّ
صحة
لكن الطعن وحده ال يكفي ،بل ال ب ّد من األدلّة القطعيّة على ّ
و ّ
الطاعن اؼبسيحي،
اليهودي  -الذي يُشاركو
وإال فإ ّف الطاعن
ما ي ّدعيو الطاعنّ ،
ّ
ُ
ُب ىذا الطعن  -يطعن صراحةًُ ،ب ع ّدة عقائد مسيحيّة؛ بل إنّو يطعن فػي
رسوال ،كما يراه اؼبسلموف ،فًنميو ابلكذب؛
اؼبسيح  ،نفسو ،وال يراه ً
ويطعن ُب ّأمو مريػم  ،وىي الص ِّديقة الػ ُمطهرة ،ويرميها ابلزنػى!!!
اليهودي ،أـ أنّو سيطالبو
اؼبسيحي ،دبطاعن الطاعن
أفًنضى الطاعن
ّ
ّ
بتقدًن األدلّة القطعيّة ،على مطاعنو ُب اؼبسيح ،وُب مرًن الص ِّديقة الػ ُمطهرة؟!!!
و(الكتاب الػمق ّدس) ،بعهديو (القديػم) ،و(الػجديد) :مصدر دينػ ّي ،عند
لكن (العهد الػجديد) ليس جزءًا من
الػمنسوبٌن إلػى (الػمسيحيّة)ً ،
عموما؛ و ّ
(الكتاب الػمق ّدس) ،عند الػمنسوبٌن إذل (اليهوديّة).
اليهودي يطعن ُب شرعيّة (العهد اعبديد) ،كما
وىذا يعين أ ّف الطاعن
ّ
يطعن ُب شرعيّة (القرآف الكرًن).
اليهودي ،فػي شرعيّة
مسيحي ،بػمطاعن الطاعن
فإذا رضي الطاعن الػ
ّ
ّ
اليهودي،
(القرآف الكرًن) ،من غًن أدلّة قطعيّة ،فعليو أف يرضى دبطاعن الطاعن
ّ
أيضا ،فكما تدين تُداف!
ُب شرعيّة (العهد اعبديد) ،من غًن أدلّة قطعيّةً ،
ٕٛ

مسيحي ُ -ب ىاتٌن العقيدتٌن
اليهودي ،والطاعن الػ
إ ّف طعن الطاعن
ّ
ّ
ؿبمد  ،)و(شرعيّة القرآف)  -ىو الضامن الوحيد ،لبقاء
اإلسبلميّتٌن( :رسالة ّ
ىذين الدينٌن الػمحرفٌن.
ؿبمد  ،)النػهارت اليهوديّة،
أقروا بعقيدة (رسالة ّ
فلو أ ّف أتباع اليهوديّة ّ
رسوال :يعين تصديق ما جاء بو القرآف ،من
دبحمد ً 
ُب غبظات؛ أل ّف اإليباف ّ
الكشف عن فضائح أسبلفهم ،وقتلهم األنبياء ،وأكلهم الراب ،وإفسادىم ُب
األرض ،كما يعين وجوب طاعتهم للرسوؿ  ،وترؾ ما وجدوا عليو آابءىم.
أقروا بػهذه العقيدة ،النػهارت الػمسيحيّة ،فػي
ولو أ ّف أتباع الػمسيحيّة ّ
رسوال :يعين تصديق ما ُب القرآف ،من
دبحمد ً 
غبظات؛ أل ّف اإليػماف ّ
الكشف عن أابطيلهم ،كعقيدة الصلب ،وأتليو الػمسيح ،كما يعين وجوب
طاعتهم للرسوؿ  ،وترؾ ما وجدوا عليو آابءىم.
وىكذا يظهر الطاعنوفُ ،ب اإلسبلـ ،دبظهر الػ ِ
مجتمعٌن ،على ىدؼ
واحد ،ىو الطعن فػي اإلسبلـ ،الذي أبطل  -ابألدلّة القطعيّة  -كل ما ىم
عليو ،مػ ّما يػخالف الػحقائق اإلسبلميّة.
ولكنّهم  -فػي الػحقيقة  -أَولػى نأف يطعن بعضهم ،فػي بعض؛ فتتساقط
كل زماف ومكاف؛
مطاعنُهم ،وتتهافت ،حٌن هبدوف اإلسبلـ
ً
منتصرا عليهمُ ،ب ّ
ألنّو مؤيد بنصر هللا .
اغبقيقي ىو انتصار (اإلسبلـ) ،وىو (نور هللا) ،الذي
إ ّف االنتصار
ّ
حاوؿ (أعداء اإلسبلـ) ،منذ قروف  -وما زالوا وباولوف  -أف يُطفئوه نأفواىهم؛
مرة  -خائبٌن خاسرين.
كل ّ
ولكنّهم ينقلبوف ُ -ب ّ
و(انتصار اإلسبلـ) ال يستلزـ انتصار الػمنسوبٌن إليو ،وال سيّما إذا
كانت النسبة إليو ظاىريّة ،أو وراثيّة ،أو عصريّة ،أو مذىبيّة.
ٖٛ

الـمبدأ الخاصع
ّ
مقامي
الدضويغ الـ
بعض األفعاؿ تُع ّد جرائمُ ،ب مقاـ ،دوف مقاـ ،فالقتل ُب مقاـ االعتداء
جريبة ،لكنّو ُب مقاـ القصاص عقوبة ،وليس جريبة ،وكذلك ُب مقاـ الدفاع
عن النفس ،فإذا اضطُّرت امرأة إذل قتل من وباوؿ أف يقتلها ،أو من وباوؿ أف
يغتصبها نفسها ،فقتلها لو ليس جريبة ،بل ىو منع للجريبة.
مهم من مبادئ احملاكمة العادلة ،فبل هبوز
فمبدأ التسويغ
اؼبقامي مبدأ ّ
ّ
ضطر إذل
إدانة اؼبكلف بتنفيذ العقوبة الصادرة ،بعد احملاكمة ،وال ّ
يصح إدانة اؼب ّ
قتل من حاوؿ االعتداء عليو؛ للدفاع عن نفسو ،أو للدفاع عن أىلو وعرضو.
وُب ؿباكمة اإلسبلـ ،ال ب ّد  -قبل اغبكم على بعض األحكاـ  -من
النظر ُب اؼبقامات ،اليت تُنفذ فيها ىذه األحكاـ ،ومن أمثلتها:
كف األذى ،والدعوة
ٔ( -الـ ِجهاد) :األصل ُب اإلسبلـ ىو السلم والسبلـ و ّ

خاصة ،ال ب ّد
لكن ىناؾ مقامات ّ
إذل سبيل هللا ابغبكمة واؼبوعظة اغبسنة؛ و ّ
ربولوا إذل وحوش ضارية،
فيها من اؼبواجهة والقتاؿ؛ أل ّف أعداء اإلسبلـ فيها قد ّ
ال يعرفوف معىن الرضبة والسبلـ.
مثبل :لو دخل بيتك أسد ضا ٍر ،وقد ُحصرت أنت وزوجك
فماذا تفعل ً
وأطفالكُ ،ب زاوية من زواايه ،فبل تستطيعوف ىرًاب؛ وكاف قريبًا منك سبلح؟
أفرتاؾ تنتظر ىجوـ األسد الضاري ،عليكم؛ ليفرتسكم ،أـ تُراؾ تػخاطب
ُ
األسد الضاري؛ لتُقنِعو برتككم ،أـ تػه ِّدده ابلسبلح ،وتقوؿ لػو :أنػا قػادر على
اى ػم؟!!!
قتلك ،فػي لػحظ ػات ،ولكنّنػي أختػ ػار طريػ ػق الس ػبلـ ،والػمحػبّػة ،والتػفػ ُ
أي شيء
ال ّ
أظن ّإال أنّك ستسارع إذل قتل األسد ،من غًن تفكًن ُب ّ
ٗٛ

حق اؼبعرفة أ ّف األسد لن يفهم ما تقولو ،ولو فهم ،ؼبا التفت
آخر؛ ألنّك تعرؼ ّ
غبظة إذل قولك ،ولباغتك ،وىجم عليك وعلى زوجك وأطفالك.
وىكذا ىو الشأف ُب (أعداء اإلسبلـ) ،الذين اتّبعوا أىواءىم ،واستكربوا
ُب األرض ،وأفسدوا فيها ،وطغوا ،وأىلكوا اغبرث والنسل ،ومنعوا الدعاة من
الدعوة إذل سبيل هللا ،واضطهدوا من أسلموا من الناس ،وع ّذبوىم ،وأذاقوىم
كثًنا منهم ،وص ّدوا من لػم يُسلموا ،وى ّددوىم ،وأرىبوىم،
الويبلت ،وقتلوا ً
بكل ما ين ّفر الناس ،عن (اإلسبلـ)؛ فكانوا
واتّػهموا الرسوؿ  ،وأتباعوّ ،
كالوحوش الضارية اليت ال تعرؼ الرضبة.
ثبلث عشرة سنة ،قضاىا اؼبسلموف األوائل يدعوف إذل سبيل هللا ابلكلمة
الطيّبة واؼبوعظة اغبسنة ،ويصربوف على أذى األعداء ،وىم يرجوف ألعدائهم
استكبارا وإجر ًاما.
كفرا ،و
اؽبداية ،و ّ
ً
لكن األعداء يزدادوف طغيا ًان و ً
فكاف اعبهاد وسيلة ،اضطُّروا إليها؛ ليحفظوا هبا من بقي منهم ،ويردعوا
ويشجعوا من كتم رغبتو ُب اإلسبلـ؛ خوفًا من بطش األعداء .ولو أ ّف
عدوىم،
ّ
ّ
أعداء اإلسبلـ خلّوا بٌن الدعاة والناس ،ولػم يبنعوىم من الدعوة ،ؼبا رفع
اؼبسلموف سي ًفا على أحد؛ أل ّف الدعوة اآلمنة تؤٌب شبارىا على أحسن وجو.
فاإلسبلـ لػم ينتشر ابلسيف ،بل انتشر ابلكلمة ،وكاف السيف وسيلة
اضطراريّة؛ غبفظ الكلمة ،حٌن يقف أعداء الدعوة ،ض ّد الدعوةُ ،فًنِىبوف
الدعاة ،ويقتلونػهم ،ويبنعونػهم ،ويص ّدوف الناس ،عن الدعوة ،ويقتلوف من أتثّروا
بػها ،ويه ّددوهنم.
وسيف اإلسبلـ لػم يكن ىو الذي ضبل الناس على الدخوؿ ُب اإلسبلـ،
بل الذي ضبل الصادقٌن منهم ىو الكلمةّ .أما الذين دخلوا ُب اإلسبلـ؛ خوؼ
السيف ،فهؤالء ليسوا بصادقٌن ُب إسبلمهمّ ،إال بعد أف يدخل اإليباف ُب
٘ٛ

بقوة الكلمة.
بقوة السيف ،بل ّ
قلوهبم ،واإليباف ال يدخل ّ
فاعبهاد ابلسيف؛ إّمبا ىو غبماية الدعوة ،وحفظ الكلمة ،وسبلمة
الدعاة ،من أذى أعداء الدين ،وغبماية اؼبقبلٌن على ىذا الدين ،الداخلٌن فيو،
برد كيد األعداء؛ ليخلو الدعاة ابلناس،
وتشجيع من يرغب ُب الدخوؿّ ،
فيدعوىم ابلكلمة اؼبؤثّرة ،واؼبوعظة اغبسنة.
وحوشا ضارية ،تفتك ابلناس ،وابلدعاة،
فلو لػم يكن أعداء اإلسبلـ
ً
داع إذل حػمل
وتُ ِرىبهم ،وال تعرؼ معىن التفاىم والتسادل والتعايش؛ ؼبا كاف شبّة ٍ
كل مكاف وزماف  -ال يػجدوف ما يص ّد
السيف؛ و ّ
لكن أعداء اإلسبلـ  -فػي ّ
الناس ،عن اإلسبلـّ ،إال القسوة ،والطغياف؛ ألنػّهم ال يػملكوف من الوسائل
اغبق.
السلميّة  -كالكلمة اؼبؤثّرة واؼبوعظة اغبسنة  -ما يص ّدوف بو الناس عن ّ
ٕ( -الـ ِج ْيية) :ماؿ يدفعو غًن اؼبسلمٌن ،لبيت اؼباؿ؛ ليعيشوا ُب الببلد
اإلسبلميّة ،نأدايهنم ،آمنٌن ،وأمواؽبم ؿبفوظة.
ويكفي أف تتذ ّكر أ ّف الػمسلمٌن أنفسهم يدفعوف الزكاة ،لبيت اؼباؿ،
فوجوب اعبزية  -على غًن اؼبسلمٌن  -يقابلو وجوب الزكاة على اؼبسلمٌن،
والفريقاف يعيشاف ُب الببلد اإلسبلميّة ،آمنٌن على أنفسهم وأعراضهم وأمواؽبم،
من كيد الكائدين ،ومن اعتداء اؼبعتدين.
الذمة حقوقًا عظيمة ،وليس ضريبة
الذمة عقد عظيم ،يناؿ بو أىل ّ
فعقد ّ
ِ
يصورىا الطاعنوف ُب اإلسبلـ.
إقطاعيّة ظالمة ،كما ّ
فهم من ىذا اغبكم
ولذلك هبب أف نفهم حكم اعبزية ُب مقامو؛ لكيبل يُ َ
ما ىو غًن مراد ،فإعطاء اعبزية دليل على اػبضوع لدولة اإلسبلـ ،كما أ ّف
اؼبسلم حٌن يُعطي الزكاة ،فإنّو بذلك ىبضع لدولة اإلسبلـ.
وإعطاء اعبزية فرصة غبقن الدماء ووقف القتاؿ ،ودبعاشرة اؼبسلمٌن قد
ٛٙ

يدخل اإليباف ُب قلوهبم ،فتفعل الكلمة ما ال يفعلو السيف.
قطعا؛
واعبزية وسيلة إلغناء دولة اإلسبلـ ،اليت ربتاج إذل األمواؿ ً
العامة للس ّكاف ،من اؼبسلمٌن ،ومن غًن اؼبسلمٌن؛ فليس
لئلنفاؽ على اؼبصاحل ّ
ؿبصورا ُب
العامة
من اؼبعقوؿ وال اؼبقبوؿ أف يكوف عبء اإلنفاؽ على اؼبصاحل ّ
ً
قطعا.
اؼبسلمٌن ،واغباؿ أ ّف تلك اؼبصاحل ؼبنفعة اعبميع ،ومنهم غًن اؼبسلمٌن ً

ٖ( -الرقيق) :األسرى نتيجة من نتائج معظم اغبروب ،وىم أانس ال يُقتَلوف ُب
يؤخذوف أحياء.
أرض اؼبعركة ،بل َ
فلػو ُخيػِّػر اإلنسػاف ،بيػن القتل ،واألس ػ ػر ،فإ ّف معظم الناس ،سيختاروف
األس ػر  -على مرارتو وش ّدتو  -أل ّف النفس اإلنسانيّة ،تػجزع من الػموت،
وتػحرص على الػحياة.
كسر
وُب األسر ٌ
حقن للدماء ،وىو األصل ُب دعوة اإلسبلـ ،وُب األسر ُ
شره ،وُب األسر إمكا ٌف الستنقاذ َمن ُب أيدي األعداءِ ،من
شوكة ّ
العدو ،ودفع ّ
أسرى الػمسلمٌن.
ولو ُخًِّن األسًن بٌن دفع اؼباؿ ،ليُطلَق سراحو ،وبٌن البقاء ُب األسر،
ماال ،فماذا لو ُخًِّن بٌن
فقًنا ،ال يبلك ً
الختار دفع اؼباؿ ً
قطعا ،ولكنّو قد يكوف ً
اػباص ،مع الناس ُب ببلد اإلسبلـ؟
اغببس ،وبٌن العيش
ّ
قطعا ،سيختار األسي ُػر الػخروج ،من الػحبس ،والعيش مع الناس؛ فما
ً
خاص؟
ذلك الوضع الػ ّ
إنّو وضع الرقيق ..وىو وضع صعب ،أشبو بوضع الػخادـ ،ولكنّو أىوف
خًنا،
من وضع اغببسً ،
قطعا ،وال سيّما إذا علمنا أ ّف اإلسبلـ أوصى ابلرقيق ً
وحث الػمسلمٌن ،على تػحريرىم من ىذا الوضع ،وال سيّما م ػن آمػن ،ودخ ػل
ّ
فػي اإلسبلـ منهم.
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وردىم
ولكن ...ؼباذا لػم أيمر اإلسبلـ اؼبسلمٌن ،إبطبلؽ سراح األسرىّ ،
إذل دايرىم وأىليهم؟
ىذا سؤاؿ سائل ،يغفل عن الػمقاـ؛ فاألصل ُب اإلسبلـ ىو السلم
والسبلـ واألماف ،والقتاؿ أمر طارئ؛ لػحماية الدعوة والدعاة والناس ،من
إرىاب أعداء الدين؛ واألسر نتيجة من نتائج القتاؿ ،وىو  -على مرارتو -
أىوف من القتل ،واالستػرقاؽ  -على مرارتو  -أىوف من الػحبس ،حٌن ال
ماال للفداء ،أو أ ّف قوـ األسًن لػم يبالوا بو ،فلم يدفعوا
يستطيع األسيػر أف يدفع ً
برد بعض أسرى الػمسلمٌن.
الستنقاذه ،وال استنقذوهّ ،
يرد اؼبسلموف أسرى أعدائهم ،بينما يعمد األعداء
فهل من اغبكمة أف ّ
إذل تقتيل أسرى اؼبسلمٌن ،أو تعذيبهم ،أو حبسهم ،أو اسرتقاقهم؟!!!
رد األسرى إذل األعداء  -فػي ىذه الػحالة  -تقوية لؤلعداء،
إ ّف ُب ّ
وإضعافًا للمسلمٌن ،وخذال ًان ألسرى اؼبسلمٌن ،الذين ينتظروف االستنقاذ.
واألصل ُب اإلسبلـ أف يكوف أسر األعداء؛ عبلب مصلحة إسبلميّةّ ،إما
فيتعرؼ اإلسبلـ ،ويدخل
حبقن دـ األسًن ،واسرتقاقو؛ ليعيش بٌن اؼبسلمٌنّ ،
معدودا من أعدائهم،
احدا من اؼبسلمٌن ،بعد أف كاف
اإليباف ُب قلبو ،فيغدو و ً
ً
وُب ىذا مصلحة كبًنة ،ببل ريب.
وإما نأف يكوف أسر األعداء؛ الستنقاذ أسرى اؼبسلمٌن من أيدي
ّ
أعدائهم ،نأف يسلّم اؼبسلموف أسرى األعداء ،ويسلّم األعداء أسرى اؼبسلمٌن.
وإما نأف يدفع األعداء األمواؿ؛ الستنقاذ أسراىم ،فينتفع اؼبسلموف هبذه
ّ
األمواؿُ ،ب استنقاذ أسرى الػمسلمٌن ،أو ُب إعداد السبلح ،ورابط الػخيل؛
غبماية الػمسلمٌن من كيد أعدائهم.
فليس من اغبكمة تفويت ىذه اؼبصاحل اإلسبلميّةُ ،ب اؼبقاـ الذي ُيبعن
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فيو أعداء اإلسبلـُ ،ب الكيد والبغي؛ للنيل من اؼبسلمٌن.
وُب اؼبقابل ذبد اؼبعاملة اإلسبلميّة الصحيحة ،اليت يلتزـ فيها اؼبسلموف،
نأحكاـ اإلسبلـُ ،ب معاملة الرقيق ،ذلك اإلنساف الذي نسيو قومو ،أو تناسوه،
جهدا؛ الستنقاذه؛ فأعطاه اإلسبلـ فرصة للعيش
وأنبلوه ،فلم يكلّفوا أنفسهم ً
بٌن اؼبسلمٌن ،وتلك نعمة أف يكوف العيش وسيلة ؽبدايتو إذل سبيل هللا القوًن.
زبص
ٗ( -مرياث األنثى) :يطعن بعض الطاعنٌن ُب بعض أحكاـ اؼبًناث اليت ّ
األنثى من اؼبسلمٌن ،فيزعموف أ ّف اإلسبلـ ظلم األنثى ُب اؼبًناث ،غافلٌن عن
مقاـ التشريع ،أو متغافلٌن.
ظ األنثيٌن ُ -ب بعض اغباالت -
فاإلسبلـ الذي جعل للذكر مثل ح ّ
ىو اإلسبلـ نفسو الذي فرض على الذكر أف يُنفق على األنثى من مالو ،ولػم
يفرض عليها أف تُنفق على الذكر.
أيضا على أختو ،و ّأمو ،وج ّدتو
فالرجل يُنفق على زوجتو ،وابنتو ،ويُنفق ً
عليهن غًنه؛ ولذلك يكوف الرجل
وعمتو وخالتو ،إف لػم يكن شبّة من يُنفق
ّ
ّ
أحوج إذل نصيب أكرب من نصيب اؼبرأة ُب اؼبًناث.
فلو مات رجل ،وورثو ابن واحد ،وابنتاف اثنتاف ،فإ ّف االبن أيخذ نصف
كل ابنة منهما ربع اؼباؿ اؼبوروث؛ أل ّف ىذا االبن الوارث
اؼباؿ اؼبوروث ،وأتخذ ّ
قطعا
ُم َلزـ ابإلنفاؽ على أختيو ،إف لػم يكن شبّة من يُنفق عليهما ،وىو ُم َلزـ ً
ابإلنفاؽ على زوجتو ،وأبنائو ،وبناتو.
زوجا
٘( -تعدد اليوجات) :األصل ُب اإلسبلـ أف يتّخذ الرجل امرأة واحدةً ،
يتزوج نأكثر من امرأة ،كأف
لكن الرجل ُب بعض اؼبقامات وبتاج إذل أف ّ
لو ،و ّ
الذريّة ،أو تكوف زوجتو األُوذل مريضة ،غًن
عاقرا ،وىو يُريد ّ
تكوف زوجتو األُوذل ً
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قادرة على القياـ حبقوؽ الزوج.
أقل من عدد النساء،
وقد يكوف عدد الرجاؿ ُ -ب بعض اؼبقامات ّ -
كما ُب حالة اغبرب ،أو قلّة الرجاؿ اؼبؤىلٌن للزواج ،أو قلّة الرجاؿ الصاغبٌن،
اجا.
الذين يرضى أولياءُ النساء دبصاىرهتم ،أو الذين ترضى النساء هبم أزو ً
وحاجة اؼبرأة إذل الزواج أكثر من حاجة الرجل؛ الحتياجها إذل رعاية
رجل يُنفق عليها ،ووبميها من األذى ،وال سيّما إذا فقدت من يُنفق عليها ،من
أب ،أو أخ ،أو ابن ،أو زوج.
يتزوج الرجل الواحد
اغبل نأف ّ
ولذلك ُ -ب بعض اؼبقامات  -يكوف ّ
هوا .وأوجب
أكثر من امرأة ،ولكن بشروط معروفة؛ لكيبل يكوف األمر عبثًا ،ولػ ً
ظلم لبعض الزوجات،
ىذه الشروط ىو العدؿ ،فإف خاؼ الرجل أف يقع منو ٌ
وجب االقتصار على زوجة واحدة.
لكن الطاعنٌن
وال ريب ُب أف تعدد الزوجات أَوذل من معاشرة البغااي ،و ّ
ُب اإلسبلـ يعيبوف على اإلسبلـ إابحة التعدد اؼبشروط ،ويسكتوف عن جرائم
الفجور والعهر والعبلقات الػجنسيّة اؼبوبوءة ،اليت تػهدـ البيوت؛ فيُجيزوف تعدد
اػبليبلت ،ويعيبوف تعدد اغبليبلت؟!!!
( -ٙالعقوابت) :األصل ُب فرض العقوابت ىو الردع :ردع من ارتكب

لئبل يعود إذل ارتكابو ،إف أمن العقاب ،وردع من دل يرتكب احملظور،
احملظورّ ،
تسوؿ لو نفسو ارتكاب احملظور ،وال سيّما حٌن يرى اؼبرتكبٌن ُب
لكنّو فبّن ّ
مأمن من العقاب.
يصوروا للناس الوحشيّة ،فػي تنفيذ
والطاعنوف فػي اإلسبلـ يػحاولوف أف ّ
العقوابت ،غافلٌن ،أو متغافلٌن ،عن الػمقاـ الذي استدعاىا.
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 عقوبة القصاص يف جرمية القتل:
فعقوبة القصاص ُ -ب جريبة القتل  -يكوف تنفيذىا غبقن الدماء ،فلوال
إقامة القصاص ،ؼبا ُحقنت الدماء ،من ع ّدة جهات ،أبرزىا:

ظلم،
أثرا ،والثأر من أولياء القاتل ٌ
أ -ؼبنع أولياء اؼبقتوؿ من قتل غًن القاتل ً
يستحق القتل ،وىكذا.
يرد أولياء القاتل ،فرّدبا قتلوا من ال
يؤدي إذل أف ّ
ّ
ّ
ب -ؼبنع من تُ ِّ
سوؿ لو نفسو اإلقداـ على القتل ،فحٌن يعلم أ ّف عقوبة القاتل
ادعا لو ،عن التهور وارتكاب
ىي القتل ،فإ ّف حرصو على حياتو ،سيكوف ر ً
اعبريبة ،وال سيّما حٌن يرى أ ّف أصحاب األمر ال يتساىلوف ُب إقامة القصاص.
 عقوبة اجللد يف جرمية اليىن:

وجلد الزانية والزاين ليس عقوبة ،فرضها السلطاف؛ ليتل ّذذ بتعذيبهما،
ويُشبع شهواتو الوحشيّة ،ابلنظر إليهما ،ونبا ُب حالة التعذيب؛ وإّمبا ىي عقوبة
شرعا ،للردع.
مفروضة ً
وىبرب اجملتمعات ،ويُهلك
فالزىن مرض كبًن ،خطًن ،يهدـ البيوتّ ،
األمم ،ويُشيع ُب األرض الفساد ،وفظائعو أوضح من أف يُنبو عليها اعباىل،
وأبٌن من أف يتغافل عنها اؼبتغافل.
 عقوبة الرجم يف جرمية اليىن:
ّأما عقوبة الرجم ُب جريبة الزىن ،فهي ليست فبّا اتّفقت فيو كلمة اؼبؤلّفٌن
شرعا.
القدامى ،وإف كاف صبهور اؼبؤلّفٌن يروف ّأهنا عقوبة اثبتة ً
نسب إنكار الرجم ،إذل طائفتٌن من القدامى ،نبا:
ويُ َ
ٔ -الػخوارج.
ٕ -الػمعتزلة.
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فهم من عبارات
وقد اختلفت عبارات اؼبؤلّفٌن ُب بياف تلك النسبة .فيُ َ
بعض اؼبؤلّفٌن أ ّف فرؽ اػبوارج كلّها قد أصبعت على إنكار الرجم.
فهم من عبارات مؤلّفٌن آخرين أ ّف بعض فرؽ اػبوارج  -ال كلّها  -قد
ويُ َ
ذىبت إلػى إنكار الرجم ،وأ ّف ُمنكري الرجم ىم طائفة من الػخوارج ،أو ىم
معظم اػبوارج.
أقروا ابلرجم ،فوافقوا اعبمهور.
وىذا يعين وجود بعض اػبوارج ،الذين ّ
وقد ذكر بعض اؼبؤلّفٌن أ ّف فرقة (الص ْفريّة)  -وىم أصحاب زايد بن
أقرت ابلرجم.
األصفر  -قد ّ
ونسب بعض اؼبؤلّفٌن إنكار الرجم ،إذل فرقة (األزارقة) ،من اػبوارج ،وىم
أصحاب انفع بن األزرؽ.
دليبل قطعيا ،على انفراد فرقة (األزارقة) ،هبذا
وليست ىذه النسبة ً
فهم منها أ ّف إنكار الرجم ىو مذىب
اإلنكار؛ والدليل عبارات اؼبؤلّفٌن ،اليت يُ َ
اػبوارج ،كلّهم ،أو معظمهم.
لكن مؤلّفي
وينسب كثًن من اؼبؤلّفٌن فرقة (اإلابضيّة) ،إذل اػبوارجّ ،
يتربؤوف من ىذه النسبة ،صراحة.
اإلابضيّة  -كلّهم ،أو بعضهم ّ -
الوىيب ،وىو واحد من أشهر اؼبؤلّفٌن
ؿبمد بن يوسف
أقر ابلرجمّ :
وقد ّ
ّ
اإلابضي.
احملدثٌنُ ،ب الفقو
َ
ّ
وكذلك اختلفت عبارات اؼبؤلّفٌنُ ،ب نسبة إنكار الرجم ،إذل اؼبعتزلة ،بٌن
فهم منو التخصيص.
فهم منو التعميم ،وقائل دبا يُ َ
قائل دبا يُ َ
وفبّا يضعِ
أقر ابلرجم ،مع أنّو من
قد
الزـبشري
ف
أ
ابلتعميم
القوؿ
ف
ّ
ُ ّ
ّ
ّ
أشهر اؼبؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل اؼبعتزلة.
ماوردي ،ينسبو بعض الػمؤلّفٌن إذل (االعتزاؿ) ،ولكنّنا  -مع
وىذا الػ
ّ
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ذلك  -قبده فبّن يُِقػّر ابلرجم ،صراحة.
دليبل قطعيا ،على
وليست نسبة إنكار الرجم ،إذل (النظّاـ) ،وأصحابوً :
انفرادىم ،هبذا القوؿ .فجائز أف يكوف (النظّاـ) ىو ّأوؿ من أنكر (الرجم) ،من
اؼبعتزلة ،ووافقو  -على ذلك  -أصحابوٍ ،بّ أتثّر بقولو  -أو بقوؽبم  -آخروف،
من سائر فرؽ اؼبعتزلة.
وجائز أف يكوف (النظّاـ) مسبوقًا ،إذل إنكار الرج ػم ،لكنّو  -مع ذلك -
يػع ّد من أبرز الػم ِ
صرح بعض الػمؤلّفٌن ،بنسبة اإلنكار إليو ،وإلػى
لذلك
و
ين؛
ر
نك
َُ
ُ
ّ
أصحابو ،على سبيل التمثيل ،ال على سبيل الػحصر.
عموما  -صنفاف:
أقر صبهور َ
احملدثٌن ابلرجم ،وأنكره منهم ً -
وّ
ٔ -اؼبؤلّفوف اؼبستغربوف ،الذين أتثّروا ابؼبستشرقٌن ،وال سيّما أىل التعطيل،
حجيّة السنّة النبويّة ،وابتدعوا ربريفات كثًنة ،للنصوص القرآنيّة،
الذين أنكروا ّ
وصرح بعضهم
وعطّلوا
ً
أحكاما شرعيّة كثًنة؛ فاستحلّوا الراب واػبمر والتربجّ ،
التعري والبغاء ،وعطّلوا اغبدود الشرعيّة ...إخل.
إبابحة ّ
ٕ -اؼبؤلّفوف الفقهيّوف ،الذين اعتمدوا على أدلّة نِسبيّة ،وجدوىا كافية للقطع
إبنكار الرجم ،أو كافية لرتجيح إنكاره ،على اإلقرار بو.
ويكفي وجود االختبلؼ  -بٌن القدامى ُ -ب مسألة معيّنة ،لتنتفي
اغباجة إذل اعبواب فيها؛ فليس الغرض ُ -ب ىذا اؼبقاـ  -بياف الصواب ،بل
الغرض ىو التنبيو على مبدإ (قطعيّة األدلّة) ،وقد ذكران أ ّف اؼبسائل اليت اختلف
توصف
توصف ابلقطعيّة اؼبطلَقة ،لكن ُيبكن أف َ
فيها القدامى ،ال ُيبكن أف َ
ابلقطعيّة النِّسبيّة.
فالذين يروف مشروعيّة الرجم  -وىم اعبمهور  -يقطعوف بذلك ،والذين
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ال يروف مشروعيّة الرجم  -وىم قلّة قليلة  -يرفضوف ىذا القطع.
وكبن ُ -ب ىذا اؼبقاـ  -ال يعنينا بياف رأينا ،أو بياف الصواب ُب اؼبسألة؛
أل ّف الغاية  -من ىذا الكتاب  -ليست البحث ُب اؼبسائل اػببلفيّة ،بل الغاية
بعيدا عن االختبلؼ ،وتع ّدد اآلراء،
ىي الدفاع عن اإلسبلـ ،نأوجز الطرائقً ،
فيكفي إثبات اختبلؼ القدامى ُب اؼبسألة ،لتنتفي اغباجة إذل اعبواب.
ومع ذلك كلّو ،يستطيع القائل  -برأي اعبمهور  -أف ُهبيبُ ،ب ىذه
اؼبسألة ،فيقوؿ :إ ّف جريبة الزىن جريبة شنيعة ،فظيعة ،خطًنة ،تفعل ُب
اجملتمعات ،والبيوت ،ما تفعلو األوبئة ،واعبراثيم ،واألمراض الفتّاكة؛ فالردع عنها
كل الوجوب.
واجبّ ،
متزوجة،
فإذا انضاؼ إذل ذلك كلّو صفة (اإلحصاف) ،أي :كوف الزانية ّ
متزو ًجا ،كانت اعبريػمة أشنع ،وأفظع ،وأخطر ،من ع ّدة جهات:
أو كوف الزانػي ّ
أ -خيانة الزوج الزاين لزوجتو العفيفة ،وخيانة الزوجة الزانية لزوجها العفيف،
والزوجاف شريكاف ُب تربية األطفاؿ وتقويبهم ،فما الذي ُيبكن أف يق ّدمو الزوج
الزاين اػبائن لزوجتو وأطفالو ،وما الذي ُيبكن أف تق ّدمو الزوجة الزانية اػبائنة
لزوجها وأطفاؽبا؟!!!
ب -اختبلط األنساب ،فالزوجة اػبائنة الزانية اليت أتٌب الفاحشة مع رجل آخر
فًنيب
غًن زوجهاُ ،يبكن أف ربمل من الرجل الثاين ،وزوجها غافل عن ذلكّ ،
الرجل الغافل ُب حجره ابن زىن ،أو بنت زىن.
ستجرىا
ج -الزوجة اػبائنة ،إف دل تكن مبغضة لزوجها قبل اػبيانة ،فإ ّف اػبيانة ّ
إذل بغض زوجها ،وعشق الرجل الذي يشاركها ُب رذيلة الزىن ،وقد يقود ذلك
إذل الطبلؽ ،واختبلؽ اؼبشاكل؛ ليُوقع الرجل الطبلؽ ،وُب ىذا تدمًن لؤلسرة،
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وتقويض لرتبية األطفاؿ؛ أو تبقى الزوجة عشيقة لرجل ،وخائنة لزوجها.
تتجرأ ،فتخوف زوجها ،وتكوف ُب مأمن من العقاب؛ لغفلة
د -الزوجة اليت ّ
زوجها عن جريبتهاُ ،يبكن أف تتمادى ُب اعبرأة ،فتعاشر أكثر من رجل ،فتكوف
مر ًتعا موبوءًا للزانة.

ه -الزوج الزاين اػبائن قد يكوف وسيطًا ،لنقل األمراض الفتّاكة ،إذل زوجتو
العفيفة الربيئة ،وإذل اعبنٌن الذي ُب بطنها؛ وكذلك الزوجة الزانية اػبائنة قد
تكوف وسيطًا ،لنقل األمراض الفتّاكة ،إذل زوجها العفيف الربيء ،وإذل جنينها.
ويغفل الطاعنوف  -أو يتغافلوف  -عن أ ّف تنفيذ عقوبة الزىن :ال يكوف
ابألقاويل واألكاذيب واالفرتاءات ،بل ال ب ّد من شهادة أربعة رجاؿ عدوؿ،
مفصلة ،ؼبا رأوه من كيفيّة الزىن ،وصفات الزاين ،وصفات
يشهدوف شهادة ّ
الزانية ،ومكاف اعبريبة ،وزماهنا؛ خشية االشتباه بغًننبا.
يدؿ على االستهتار
مفصلة بذلك كلّو ،فإ ّف ىذا ّ
فإف وقعت شهادة ّ
وإال ،فلو كاف الزانياف قد احتاطا ،وأغلقا عليهما
ابلزىن ،أو اجملاىرة ابلفاحشةّ ،
ابب الدار ،أو ابب الغرفة ،إبحكاـ ،ؼبا استطاع الشهود األربعة رؤية
التفصيبلت كلّها.
يتجرأ من
والسكوت عن معاقبة اؼبستهرتين واجملاىرين ّ
يؤدي إذل أف ّ
حت ُسبسي حاؿ اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ ،كحاؿ أعداء
سواىم ،فتكثر الفواحشّ ،
اإلسبلـ ،الذين ال يبالوف ابنتشار الفواحش ،فػي دايرىم ،ونواديهم ،ومعابدىم،
وطرقاهتم.
فإذا كنت  -أيّها الطاعن  -تطعن ُب اإلسبلـ؛ بسبب فرضو عقوبة على
وىن يزنٌن ،ويُنشئن
الزانة ،فاستمتع ،وأنت تنظر إذل زوجتك ،وأختك ،وابنتكّ ،
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أجياال من الزانة والزواين ،وأبناء الزىن ،وبنات الزىن!!!
ً
هن،
هنّ ،
ّ
وإايؾ أف تسارع إلػى ضربػ ّ
وإايؾ أف تغضب؛ بسبب أفعالػ ّ
وسهل أمر دخوؿ الزانة ،إلػى بيتك؛ لتُثبت للناس
أو
انتهارىن ،بل الزـ الػهدوءّ ،
ّ
متنور ،تعرؼ قيمة حقوؽ اإلنساف،
متحررّ ،
مثارل ،مث ّقف ،متفتّحّ ،
أنّك إنساف ّ
ومنها حقوؽ زوجتك ،وأختك ،وابنتكُ ،ب معاشرة الزانة!!!
ادعا كافيًا؛ للقضاء على ىذا الوابء؛ بل
إ ّف إنكار القلب واللساف ليس ر ً
الشرعي ،إقامة صحيحة؛ فإ ّهنا كفيلة بػ ُمداواة النفس
ال ب ّد من إقامة الػح ّد
ّ
األمارة ابلسوء والفحش ،وتػخليصها ،من اإلدماف ،واالستهتار ،وتوجيهها نػحو
ّ
وإال ،فإ ّف الزنػى سينتشر ُب
الطريق
الشرعي (الزواج)؛ إلشباع الرغبة اعبنسيّة؛ ّ
ّ
البيوت والطرقات والنوادي واألسواؽ ،انتشار النار ُب اؽبشيم!!!
 عقوبة اجللد يف جرمية القذف:
وحريّة التعبًن ،بل ىي ردع
و ّأما عقوبة القذؼ ،فليست ً
غبريّة الرأيّ ،
قتبل ّ
للتطاوؿ على األعراض دبقالة السوء .ولك أف تتخيّل أيّها الطاعن فداحة
وعمتك ،وخالتك ،وزوجتك،
القذؼ ،حٌن تسمع القاذؼ يتّهم ّأمكّ ،
عمتك ،وابنة خالتك ،وابنة
عمك ،وابنة خالك ،وابنة ّ
وأختك ،وابنتك ،وابنة ّ
أخيك ،وابنة أختك ،ابرتكاب الفاحشة ،وينشر ذلكُ ،ب كل ٍ
اند؛ فهل ترى -
ّ
ؽبن  -حقا من حقوقوُ ،ب إبداء الرأي؟!!!
ُب قذفو ّ
 عقوبة قطع اليد يف جرمية السرقة:
كل الردع ،عن جريبة السرقة،
و ّأما قطع يد السارؽ ،فإ ّهنا عقوبة رادعة ّ
وىي كفيلة  -لو طُبّقت ،التطبيق الصحيح  -ابلقضاء على السرقة؛ فليس
وقوة الردع ُب القطع مناسبة لعظم جريبة
للحبس من ّقوة الردع ما للقطعّ .
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السرقة ،ومناسبة ػبطرىا ُب اجملتمع.
بشق األنفس ،وتذىب إذل
ولك أف تتخيّل ذلك ،بعد أف تكسب ً
ماال ّ
السوؽ؛ لتشرتي الطعاـ لك ولزوجتك وأطفالك؛ فيعدو عليك سارؽ ،فيسلبك
خاواي ،خاليًا ،خائبًا؛ فتبيتوف
ما كسبت ُب يومك ىذا ،فتعود إليهم ُب اؼبساءً ،
جياعا.
ليلتكم ً
فبدال من أف يعمل كما تعمل
ٍبّ هبد السارؽ أنّو ُب مأمن من العقابً ،
أنت ،يتّكل على سرقة جهودؾ ،وجهود أمثالك ،فيقتدي بو آخروف ،فيكثر
اللصوص ،ويسطوف على البيوت ،وتقوى جرأهتم ،فرّدبا آذوا الػمسروؽ ،فػي
جسده ،ليسرقوا منو مالو ،ورّدبا سرقوا بعض أطفالو.
نسب إذل اإلسبلـ،
فليس عقاب اللصوص  -بقطع أيديهم  -وحشيّة ،تُ َ
صرؼ على
وال سيّما إذا علمنا أ ّف اإلسبلـ َ
فرض الزكاة على اؼبستطيعٌن ،لتُ َ
الػمحتاجٌن ،من الفقراء ،والػمساكٌن ،والغارمٌن ،وغًنىم.
كره ،أو
والذي أيخذ من ماؿ غًنه  -وىو جاىل ،أو غافل ،أو ُم َ
مضطر ،أو جائع ،ال يقوى على الكسب  -ال تُقطَع يده؛ بل الذي تُقطَع يده
ّ
ىو من اتّػخ ػذ السرقة حرف ػة ،وىو ق ػادر ،على الكسب الػحبلؿ ،ولػم يكن
مكرًىا عليها.
مضطرا ،إذل السرقة ،أو َ
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الـمبدأ العاشر
الـموازهت العادلت
عامل احملامي
يعتمد ىذا اؼببدأ على مبدإ (تكافؤ ال ُفَرص) ،ويعين أف يُ َ
كل واحد منهما على فُػَرص متساوية،
واؼب ّدعي معاملة متساوية ،تضمن حصوؿ ّ
ُب (السبلح القانوينّ) ،فكما وبصل اؼب ّدعي على فرصة كافية ليطرح ّادعاءه،
وبق للمحامي أف يناؿ فرصة كافية؛
وأيٌب ابألدلّة على ما ي ّدعيو ،فكذلك ّ
إلثبات براءة اؼبتّػ َهم من التػ َهم اؼبوجهة إليو.
ومن ىذا اؼببدإ ُيبكن اشتقاؽ مبدإ (اؼبوازنة العادلة) ،دبعىن أف يقوـ
احملامي ابؼبوازنة بٌن سًنة اؼبتّػ َهم ،وسًنة اؼب ّدعي؛ ليطّلع القاضي على الفرؽ
يستحق اإلدانة منهما.
بينهما ،فيعلم من
ّ
فماذا لو تق ّدـ إذل القاضي العادؿ ثبلثة رجاؿ موصوفٌن ابلكذب والظلم
رجبل موصوفًا ابلصدؽ والعدؿ
والفجور واػبيانة واػببث ،يسألونو أف يُدين ً
والع ّفة واألمانة والطيبة؟!!!
ماذا لو كاف ىؤالء الثبلثة يتّهموف الرجل الصاحل نأضداد صفاتو ،اليت
ىي ُب اغبقيقة صفاهتم السيّئة؟!!!
الصادؽ
الكاذب
العاقل ابعبنوف ،ويتّهم
يصح أف يتّهم اجملنو ُف
َ
ُ
ىل ّ
َ
العفيف ابلفجور ،ويتّهم
الفاجر
العادؿ ابلظلم ،ويتّهم
ابلكذب ،ويتّهم الظالػ ُم
َ
َ
ُ
ب ابػببث؟!!!
األمٌن ابػبيانة ،ويتّهم
اػبائن
ُ
َ
ُ
اػببيث الطيّ َ
االدعاءات األثيمة الػمكذوبة الػمقلوبة ،فػي ِسػيػَػر
لقد حدثت أمثاؿ ىذه ّ
دائما.
األنبياء  ،وُب سًن الصاغبٌن ،وكاف الطاعنوف فيهم من شرار الناسً ،
فقد أُ ِ
رسل نوح وىود وصاحل  ،إذل أقوامهم انصحٌن ،فا ّهتمهم
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أقوامهم ابلكذب والضبللة والسفاىة!!!
كيدا ،ونبّوا بتحريقو ،وك ّذبوه ،بعد أف
وىذا إبراىيم  أراد بو قومو ً
ابغبجة البيّنة!!!
غلبهم ّ
فلما
وىذا يوسف  راودتو امرأة العزيز ،عن نفسها ،فاستعصمّ ،
حضر سيّدىاّ ،ادعت أ ّف يوسف ىو الذي أراد هبا سوءًا ،فمكث ُب السجن
بضع سنٌن ،وىو العفيف األمٌن ،وأُدين دبا ىو بريء منو!!!
و ّاهتم فرعو ُف وأتباعُو موسى  ابلسحر والكذب؛ و ّاهتم ك ّف ُار اليهود
عيسى  ابلسحر والكذب ،و ّاهتموا ّأمو مرًن  ابلزىن ،وىي الص ّديقة
العفيفة اؼبطهرة اؼبصطفاة!!!
ؿبم ًدا  ،ابلصدؽ ،واألمانة ،واػبُلُق العظيم ،وعرفتو
وعرفت قريش ّ
فلما دعاىم إذل هللا ّ ،اهتموه ابلشعر والسحر
ّأميا ،ال يقرأ ،وال يكتب؛ ّ
واعبنوف والكذب والكهانة ،وبتل ّقي العلم عن بعض البشر!!!
اغبق
ففي احملاكمة العلميّة ال يكتفي احملامي ،ابلدفاع عن اؼبتّػ َهم ،بل لو ّ
ُب ؿباكمة اؼب ّدعي ،أي :االنتقاؿ من حالة الدفاع ،إذل حالة اؽبجوـ؛ فإ ّف خًن
وسيلة للدفاع ىي اؽبجوـ ،إذا كاف اؼبقاـ مناسبًا لذلك.
ولذلك ال ب ّد ُب ؿباكمة اإلسبلـ  -وىي ؿباكمة علميّة ،ببل ريب  -من
الػموازنة بٌن (سًنة اإلسبلـ)ِ ،
وسي ػَر الػمناىج الػمخالفة ،وأبرزىا ثبلثة مناىج،
نسب إليها أبرز الطاعنٌن ،ىي :البلدينيّة ،واليهوديّة ،واؼبسيحيّة.
يُ َ
وهبب التنبيو على أ ّف سًنة اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ ال سبثّل سًنة اإلسبلـ،
نسبوف إليو ،نسبة ظاىريّة ،أو نسبة وراثيّة ،أو نسبة مذىبيّة،
وال سيّما الذين يُ َ
وىبطئوف ،وأخطاؤىم حاصلة؛ بسبب
أو نسبة عصريّة؛ ّ
بشر ،يُصيبوفُ ،
ألهنم ٌ
نسب إليو.
ـبالفتهم ألحكاـ اإلسبلـ ،فبل هبوز أف تُ َ
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فاؼبصدر الوحيد الذي نعتمد عليو ُب عرض (سًنة اإلسبلـ) ىو الصورة
التنزيليّة ،دوف ما سواىا ،من الصور اؼبنسوبة إذل اإلسبلـ.
ّأما الصوراتف التأليفيّة والتطبيقيّة ،الػموافقتاف للصورة التنزيليّة ،فليستا
دبصدرين أصيلٌن ،وإّمبا نبا مفتاحاف لفهم الصورة التنزيليّة ،ال أكثر.
أي
فمن ابب أوذل ،ال ُيبكن االعتماد ُب عرض سًنة اإلسبلـ ،على ّ
أي صورة ـبالفة للصورة التنزيليّة ،سواء أكانت من الصور
عنصر مستم ّد ،من ّ
أي
التأليفيّة ،أـ كانت من الصور التطبيقيّة؛ وكذلك ال ُيبكن االعتماد على ّ
أي صورة اختبلفيّة ،غًن اثبتة ،ابلقطع الػ ُمطلَق ،سواء
عنصر مستم ّد من ّ
أكانت من الصور التأليفيّة ،أـ كانت من الصور التطبيقيّة.
وكذلك ِسيػَػر الػمناىج الثبلثة( :البلدينيّة واليهوديّة والػمسيحيّة) ،سيكوف
أصحاب تلك اؼبناىج.
بيا ُهنا ابالعتماد على اؼبصادر ،واؼببادئ ،اليت يعرتؼ هبا
ُ
اإلغبادي
البلديين قائم على مبدإ (إنكار ىداية اػبالق) ،والفرع
فاؼبنهج
ّ
ّ
أصبل .وابالعتماد على ىذين
منو قائم صراحة على مبدإ (إنكار وجود اػبالق)ً ،
اإلغبادي)،
البلديين) ،بفروعو الثبلثة( :الفرع
اؼببدأين ستكوف ؿباكمة (اؼبنهج
ّ
ّ
بويب).
و(الفرع
ّ
البلأدري) ،و(الفرع الر ّ
اليهودي قائم على تقديس (العهد القدًن) ،واالستمداد منو؛
واؼبنهج
ّ
ولذلك ستكوف ؿباكمتو ،ابالعتماد على ذكر ما ُب نصوص (العهد القدًن)،
من خرافات ،وأساطًن ،وأكاذيب ،وفظائع.
اؼبسيحي قائم على تقديس العهد القدًن ،والعهد اعبديد؛ ولذلك
واؼبنهج
ّ
ستكوف ؿباكمتو ،بذكر أبرز العقائد اؼبسيحيّة ،اؼبستم ّدة من ىذين العهدين.
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صيـرة إلاصالم
مرضي ،عند هللا ّ .أما ما
اإلسبلـ ىو الدين ّ
األوؿ واألخًن والوحيد الػ ّ
عداه من األدايف ،فهي أدايف ابطلة ،ببل ريب.
واإلسبلـ عبارة عن خضوع الػمخلوؽ الضعيف الفقًن الصغًن ،لػخالقو
الغين الكبًن.
ّ
القوي ّ
ـبتصات اإلنساف ،بل إ ّف اإلنساف ُب اغبقيقة ىو
وىذا اػبضوع ليس من ّ
خضوعا للخالق .
أقل اؼبخلوقات
ً
ّ
فكل ـبلوقات هللا ُ :مسلِمة لو ،خاضعة لو ،منقادة ألمره.
ّ
فالشمس والقمر والنجوـ والكواكب والػجباؿ واألودية والبحار واألنػهار
اب والطيور واغبشرات ،كلّها
والرايح واألشجار والثمار والزروع واؼببلئكة والدو ّ
هلل ُ :مسلِمة خاضعة ،منقادة طائعةُ ،مسبِّحة حامدةُ ،مصلِّية ساجدة.
اعبن كاإلنس ُب ىذا
ّأما الناس ،فمنهم اؼبسلم ،ومنهم غًن اؼبسلم ،و ّ
األمر؛ فإ ّهنم انقسموا على ُمسلِمٌن وقاسطٌن.
فإذا نظران ُب إسبلـ اإلنساف رأينا أ ّف اإلسبلـ ىو الدين الوحيد الذي
ارتضاه هللا  لعباده؛ ولذلك كاف الرسل كلّهم يدعوف ُ -ب اغبقيقة  -إذل
دين واحد ،ىو اإلسبلـ.
فنوح ،وإبراىيم ،ولوط ،وإسػماعيل ،وإسحاؽ ،ويعقوب ،ويوسف،
وموسى ،وىاروف ،وسليماف ،وعيسى  ،وأتباعهم  -كالسحرة بعد أف
آمنوا ،وملكة سبإ بعد أف آمنت ،واغبواريٌّن  -كلّهم كانوا مسلمٌن.
فلم يدعُ موسى  فرعو َف ،واؼبصريٌّن ،وبين إسرائيل ،إذل اليهوديّة؛
وال دعا عيسى  بين إسرائيل ،إذل اؼبسيحيّة؛ بل األصل ىو الدعوة إذل
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اإلسبلـ؛ وما اليهوديّة واؼبسيحيّة ّإال صوراتف ؿبرفتاف ،عن اإلسبلـ ،الذي دعا
.
إليو موسى وعيسى
واإلسبلـ ىو الدين الوحيد ،الذي ُيب ِكن أف يُ ِنقذ الناس ،من جنوف
اإلغباد ،ووالية الشيطاف ،وجرائم اإلنساف؛ أل ّف كتابو احملفوظ من التحريف قد
اشتمل على ما يقمع اإلغباد ،ويهزـ الشيطاف ،ويُ ِنقذ اإلنساف.
كل الناس ،على اإلسبلـ؛ لينتفعوا حبقائقو االنتفاع
فلو أقبل الناسّ ،
حق والػخيػر والسبلـ واألمن
األمثل ،المتؤلت قلوبػُهم ابإليػماف ،وانتشر بينهم الػ ّ
اب
والبػركػة والتعػ ػاوف والتآخػي والتسالُػم والرتاح ػم والتعاطػف والتبلطػف والتح ػ ّ
الرب والتقوى والورع واإلخبلص واإلحساف
والتسامح والصدؽ والعدؿ واألمانة و ّ
واإليثار والتواضع والكرـ والع ّفة ،وسائر الفضائل.
كل الناس ،نأحكاـ اإلسبلـ ،ػبلت األرض من جرائم
ولو عمل الناسّ ،
الغش ،ومن اؼبخ ِّدرات
القتل والزنػى ،وسائر الفواحش ،ومن الراب والسرقة و ّ
واػبمور ،ومن االستعباد واالضطهاد واغبروب واجملاعات ،والعدواف والتباغض
الشر واإلرىاب والقحط والتعادي والتدابر والقسوة والكذب
والتناحر والباطل و ّ
والظلم واػبيانة والفجور واعبشع واغبسد والغِيبة والنميمة واإلساءة واألاننيّة
واالستكبار والبخل ،وسائر الرذائل.
إ ّف ىذا الكبلـ ليس ّادعاء ،ال مصداؽ لو ،فالقرآف الكرًن موجود ،وىو
شاىد صادؽ على عظمة اإلسبلـ ،ويكفي أف تقرأه قراءة ابحث عن اغبقيقة،
بكل صوره.
بكل صوره ،وينهى عن اؼبنكرّ ،
لتجد أ ّف اإلسبلـ أيمر ابؼبعروؼّ ،
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شبهت الاخخالف
فإن قيل :إ ّف االختبلفات الكثًنة  -بٌن اؼبؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ،
تدؿ على أمرين:
واالختبلفات الكثًنة بٌن اؼبطبّقٌن اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ ّ -
اتمة؛ أل ّف الكثًن من اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ:
ٔ -أ ّف ىداية اػبالق لػم تكن ّ
ال يعلموف اغبقيقةُ ،ب كثًن فبّا اختُلف فيو ،فكيف تزعموف أ ّف اإلسبلـ جاء
بعضا
ؽبداية الناس ،وإخراجهم من الظلمات إذل النور ،واغباؿ أ ّف بعضهم يرمي ً
ابلضبللة ،واالكبراؼ عن الصراط القوًن؟!
كل واحد من
ٕ -أ ّف اغبقائق اإلسبلميّة ليست ؿبفوظة من الضياع؛ أل ّف ّ
اؼبؤلّفٌن اؼبختلفٌن يزعم ُ -ب غالب أحوالو وأحيانو  -أ ّف اغبقائق اإلسبلميّة
تطابق ما اختاره وارتضاه من آراء ،دوف آراء من خالفو فيها؟!
حت
قلت :تستند ىذه الشبهة إذل واقع
قطعي ،ال ىبتلف فيو اثناف؛ ّ
ّ
اؼبؤلّفوف اؼبختلفوف ُب الكثًن من اؼبسائل :ال ىبتلفوف ُب حقيقة واقعيّة قطعيّة،
وىي أ ّف االختبلؼ بينهم واقع موجود.
لكن اعبواب عنها سهل؛ فإ ّف االختبلؼ ليس من هللا  ،بل ىو من
و ّ
عريب مبٌن ،وجاءت السنّة النبويّة؛
الناس أنفسهم؛ فلقد أنزؿ هللا القرآف ،بلساف ّ
سليما مواف ًقا ؼبراد هللا .
ؼبزيد من التفصيل والتبيٌن ،ليكوف التطبيق
ً
صحيحا ً
ّأما االختبلؼ ،فإنّو لػم يكن ُب األصل عن جهل ،بل كاف بعد العلم
اغبق اؼببٌن ،وىذا أمر
لكن األىواء ىي اليت اكبرفت نأصحاهبا عن ّ
ابلبيّنات ،و ّ
كل رساالت الرسل.
ّ
عاـ ُب ّ
والبغي أخطر صور اؽبوى ،فإنّو وبمل أصحابو على الطغياف ،واإلفساد،
والسعي إذل استعباد اآلخرين ،وإخضاعهم ألىوائهم.
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كل زماف ومكاف  -وسيلة من أخبث وسائل
وىكذا كاف التحريف ُ -ب ّ
اغبق ،فأخضعوا ببغيهم ثبلثة
أىل البغي؛ إلفساد الناس ،وص ّدىم عن الدين ّ
أصناؼ من الناس:
ٔ -أهل اذلوى ،فبّن لػم يبلغوا مبلغهم ُب البغي والطغياف ،فانقادوا ؽبم؛ أل ّف
الدس
أىواءىم ُب الغالب واحدة؛ فعمل ىؤالء على التبديل والتحريف والتزوير و ّ
واالفرتاء واالختبلؽ والكذب والتدليس ،وسائر وسائل اػبداع.
ٕ -أهل اجلهل ،الذين ليس ؽبم القدرة العلميّة الكافية ،لفهم الكثًن من
اغبقائق اإلسبلميّةّ ،إال ابالعتماد على من ىم أقدر منهم؛ فإذا وقع ىؤالء ربت
اغبق.
توجيو أىل األىواء؛ ّ
فإهنم  -ببل ريب  -سينحرفوف عن الدين ّ
اؼبستضعفٌن ،الذين ىبشوف بطش الطغاة،
ٖ -أهل اخلوف ،من الضعفاء و
َ
اغبق اؼببٌن؛ وخبضوعهم يعملوف
وبطش أذانهبم ،فيخضعوف ؽبم ،وىم يعلموف ّ
ومكرىٌن.
على التبديل والتحريف والتدليس ،وإف كانوا كارىٌن َ
ّأم ػا مػن ل ػم يك ػن م ػن (أىػل الػهػوى) ،وال م ػن (أى ػل الػجهػل) ،وال من
اغبق؛
(أىل الػخوؼ)؛ فإنّو سيسلم ُ -ب غالب أحوالو ،وأحيانو  -من ـبالفة ّ
اتمة؛ أل ّف (الػجهل) أمر نِسبػ ّي ،ال يكاد ىبلو
ولكنّو لن يسلم من ذلك ،سبلمة ّ
منو إنساف ،حتّػى (العلماء) يػُمكن أف يػجهلوا بعض (الػحقائق) ،اليت يعلمها
علما!!!
غيػ ُرىم ،بل ربػّما جهلوا بعض الػحقائػق ،اليت يعلمها مػ ػن ىػو أقػ ػ ّل منهم ً
والتحريفات اليت أدخلها اؼببطلوف ليست دبنأى عن أولئك الصادقٌن
كل اؼبؤلّفات اإلنسانيّة ،فدخلت ُب
اؼبخلصٌن ،فإ ّف التحريفات قد دخلت ُب ّ
كتب القراءات ،والتفسًن ،والػحديث ،والشروح ،والعقيدة ،والفقو ،وأصولو،
والتاريخ ،واللغة ،واألدب.
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فبل ريب فػي أ ّف الصادقٌن الػمخلصٌن سينحرفوف عػن الػح ػ ّق ،بعض
االكبراؼ ،حٌن يطّلعوف على ىذه التحريفات ،ويغفلوف عن بطبلهنا ،وىو أمر
واقع ،ال ريب ُب وقوعو ،لػم يسلم منو أحد من اؼبؤلّفٌن واؼبطبّقٌن.

ثـمــار االختالف الطيّبة:
ومع ذلك كلّو ،كاف لبلختبلؼ ع ّدة ثػمار طيّبة ،أبرزىا ثبلث:

ٔ -إثبات قطعيّة االتّفاقيّات اإلسالميّة:
إ ّف وجود االختبلؼ بٌن اؼبؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ)ُ ،ب مسائل
قطعي على انعداـ تواطئهم ،على الباطل؛ فإ ّهنم كانوا بٌن
كثًنة جدا :دليل
ّ
حريص على تفنيد الباطل ،وحريص على إفحاـ اػبصم.
اغبق ُب أتليفو ،فإنّو  -ببل ريب  -سيبلقي معارضة
فحٌن ىبالف اؼبؤلّف ّ
من وبرص على تفنيد الباطل ،ومن وبرص على إفحاـ اػبصم؛ وبذلك ينتفي
قطعا تواطؤ اؼبؤلّفٌن اؼبنسوبٌن كلّهم ،على القوؿ الباطل.
ً
فلوال وجود األدلّة القطعيّة على شرعيّة االتّفاقيّات اإلسبلميّة ،ؼبا اتّفق
اؼبؤلّفوف على القوؿ بشرعيّتها وقطعيّتها.
والفرؽ كبًن ،بٌن تواطؤ الػمؤلّفٌن ،الػمنسوبٌن ،إذل مذىب معٌن ،وبٌن
قطعا،
مذىيب أمر واقعً ،
تواطؤ الػمؤلّفٌن ،الػمنسوبٌن ،إذل (اإلسبلـ)؛ فالتواطؤ الػ ّ
قطعا.
وال خبلؼ فػي وقوعو؛ بػخبلؼ التواطؤ الكلّ ّي؛ فإنّو مستحيل الوقوعً ،
ومن ىنا نُد ِرؾ أ ّف االختبلؼ شاىد حي قاطع ،ي ِ
فحم (أعداء اإلسبلـ)،
ُ
ّ
الذين وباولوف التشكيك ُب (القطعيّات اإلسبلميّة).
ٕ -إنكار األقوال التأليفيّة الباطلة:
اضا أ ّف االختبلؼ بٌن اؼبؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ)
لو افرتضنا افرت ً
٘ٓٔ

معدوما؛ فإ ّف ىذا االفرتاض يستلزـ أحد افرتاضٌن ابطلٌن:
كاف
ً

أ -أف يكوف اؼبؤلّفوف اؼبنسوبوف إذل (اإلسبلـ) معصومٌن ،حبيث ال ُىبطئوف
قطعا ،ال ريب ُب بطبلنو.
ً
أبدا ُب أتليفاهتم .وىو افرتاض ابطل ً
ب -أف ُىبطئ بعض اؼبؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ) ،فيسكت اآلخروف عن

الرد عليها؛ لكيبل وبصل االختبلؼ بينهم .وىو افرتاض ابطل
بياف أخطائهم ،و ّ
قط ًعا ،ال ريب ُب بطبلنو.
اغبق؛ للكشف
ولذلك كاف االختبلؼ ذا شبرة طيّبة ،حٌن يتص ّدى أىل ّ
عن أابطيل اؼببطلٌن ،وأخطاء اؼبخطئٌن.
والفريق الذي ّأدى إذل االختبلؼ ىو فريق اؼببطلٌن ،وليس فريق احمل ّقٌن؛
لكن
فلو أ ّف اؼببطلٌن وافقوا ّ
اغبق ُب أتليفاهتم ،النتفى االختبلؼ بٌن الناس؛ و ّ
اغبق؛ أل ّهنم يتّبعوف أىواءىم ،وأىواء سادهتم.
اؼببطلٌن ال ُيبكن أف يوافقوا ّ
اغبق؛
وكذلك من أخطأ ،وىو ُمػجت ِهد ،بنيّة حسنة ،ال بقصد مػخالفة ّ
ذورا فيو؛ ولذلك ال ب ّد
فإنّو لػن يعػدـ م ػن يكش ػف ،عن خطػئػو ،وإف كػاف معػ ً
م ػن االختبلؼ ما داـ اؼبؤلّفوف غًن معصومٌن ،وما داـ ُب الناس ؿب ّقوف
اغبق ،ومن هبهلو.
ومبطلوف ،وما داـ ُب الناس من يعلم ّ
اغبق ابلباطل؛ أل ّف الػ ُمبطلٌن
فلوال اختبلؼ الػ ُمح ّقٌن والػ ُمبطلٌن ،اللتبس ّ
الرد عليهم.
قطعا؛ فوجب على الػ ُمح ّقٌن ـبالفة الػ ُمبطلٌن ،و ّ
سيخالفوف ّ
اغبق ً

ٖ -ابتالء ادلؤلّف ن وادلطبّق ن ادلنسوب ن:
يذ ّكران االختبلؼ بصفة راسخة ُب اإلنساف ،ىي صفة النقص ،فهو
كل الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر
ليس إلػ ًها؛ ليكوف بريئًا من النقص .وليس ّ
صور النقص .وليسوا كلّهم بدرجة واحدة ُب العلم ،وال بدرجة واحدة ُب
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القدرة ،وال بدرجة واحدة ُب الرغبة؛ ولذلك ال ب ّد من اختبلفهم؛ لتختلف
درجاهتم ،عند هللا  ،وليختلفوا ُب استحقاؽ الثواب والعقاب.
فاالختبلؼ ركن من أركاف االبتبلء؛ ألنّو يعين التفاوت بٌن الناس ،وىذا
اغبق ،واالجتهاد ُب اتّباعو،
التفاوت يدعو الصادقٌن منهم ،إذل البحث عن ّ
قصروا
فيتبٌن فضلهم على من أعرضوا عن ّ
وموافقتوّ ،
اغبق ،وىم يعلموف ،ومن ّ
ُب البحث عنو ،ومن تقاعسوا ُب ذلك.
كل صفاهتم ،ؼبا كاف لبلبتبلء
ولو أ ّف الناس كلّهم كانوا بدرجة واحدةُ ،ب ّ
من معىن؛ فاؼبعلّم ال ىبترب التبلميذ ،فيما يتساووف ُب معرفتو ،ابتداءً ،بل
جهود من
لتتبٌن
ُ
ىبتربىم ،فيما يتفاوتوفُ ،ب معرفتو ،ابلتحصيل واالجتهاد؛ َ
اجتهد منهم.
كل الوضوح ،فكم
فإذا جئنا إذل اعبانب
التأليفي ،وجدان االبتبلء و ً
اضحا ّ
ّ
من مؤلّف التزـ برأي ابطل ،وىو ال يعلم أنّو ابطلٍ ،بّ جاءتو األدلّة القاطعة
وظل يدافع
الدالّة على بطبلف ذلك الرأي .فمنهم من ّ
تعصب لرأيو ،واتّبع ىواهّ ،
عن ذلك الرأي الباطل ،وىو يعلم أنّو ابطل؛ أل ّف ىواه موافق لذلك الرأي ،أو
ألنّو أينف من االعرتاؼ ابلػخطإ.
ومنهم من ضبلتو التقوى على اتّباع اؽبدىِ ،
وقتل اؽبوى ،فعدؿ عن رأيو
وصرح ابلرأي اعبديد ،واعرتؼ خبطئو.
القدًنّ ،
أيضا ،فكم من
وإذا جئنا إذل اعبانب
اضحا ً
التطبيقي ،وجدان االبتبلء و ً
ّ
مطبّق كاف ىبالف الشريعة اإلسبلميّة ،وىو ال يعلمٍ ،بّ جاءتو البيّنات القاطعة،
اغبق ُب تطبيقو .فمنهم من ظ ػ ّل على مػخالفتو؛ أل ّف ىواه
فعلم أنّو كاف ىبالف ّ
كف عن
قد تغلّب عليو ،فص ّده عن طاعة هللا  ،ومنهم من اتب ،وأانب ،و ّ
حق الػمبٌن.
الػمحػارـ ،بعد أف ىداه هللا ،إلػى الػ ّ
ٔٓٚ

مصيـرالـمخخلفين
فإن قيل :إذا لػم يكن الػمنسوبوف إذل اإلسبلـ ،على الوجو األكملُ ،ب
قليبل،
اغبقً ،
العقائد واألعماؿ واألخبلؽ ،حبيث ال ينجو أحد منهم ،من ـبالفة ّ
كثًنا؛ فكيف سيدخلوف اعبنّة ،وىم على ىذه اغباؿ؟!
أو ً

قلت :دخوؿ اعبنّة ودخوؿ النار ليسا بػحكم اإلنساف ،كائنًا من كاف،
بل حبكم هللا  ،فإ ّف الناس لو تُِركوا ،ليحكم بعضهم على بعض ،ؼبا دخل
اعبنّة أحد ،وؼبا سلم من النار أحد.
وإّمبا األمر كلّو هلل  ،ىو أعلم ابلذين يستح ّقوف الثواب ،وىو أعلم
أحدا.
ابلذين يستح ّقوف العقاب ،وال يظلم ربّك ً
معتمدا على فهمو لبعض
ّأما إذا أراد أحد أف هبتهد برأي ُب ىذا الباب،
ً
للحق،
األدلّة القرآنيّة ،فإنّو سيقوؿ دبا قالو كثًن من اؼبؤلّفٌن ،وىو أ ّف اؼبخالف ّ
اغبق
اغبق؛ بسبب اعبهل ،أو بسبب الضعفّ .أما إذا خالف ّ
يُع َذر ،إذا خالف ّ
بسبب اؽبوى ،فإنّو ال يُع َذر؛ لكنّو إذا اتب وأانب ،فإ ّف هللا غفور رحيم.
فمن أفطر ُب هنار رمضاف؛ بسبب اعبهل ،إبحدى صوره ،كالنسياف؛
أو بسبب الضعف ،إبحدى صوره ،كاؼبرض؛ فإنّو معذور ُب إفطارهّ .أما من
كل صور الضعف ،ولكنّو أفطر؛
كل صور اعبهل ،ومن ّ
أفطر ،وىو سليم ،من ّ
اضا عن أمر هللا  ،فليس دبعذور.
باعا ؽبواه ،أو إعر ً
اتّ ً
صح أ ّف الػمؤلّفٌن  -وىم فػي الغالب من أىل العلم  -معذوروف،
وإذا ّ
حق ،فإ ّف
فػي تلك الػمخالفات؛ ّ
ألهنم بذلوا جهدىم ،لكنّهم لػم يصلوا إلػى الػ ّ
للحق  -أَولػى ابلعذر ،إف كانوا يػجهلوف
لعامة  -فػي تطبيقاتػهم الػمخالفة ّ
ا ّ
يتعصبوف للباطل.
الػ ّ
حق ،وكانوا صادقيػن ،فػي قلوبػهم ،وال يتّبعوف أىواءىم ،وال ّ
ٔٓٛ

والعذر الذي يقوؿ بو كثًن من اؼبؤلّفٌن ،إّمبا ىو ُب ابب التعايُش؛ أل ّف
بعضا  -فيما أمكن فيو العذر  -ارتفع التعايُش
بعضهم ً
الناس ،إذا لػم يعذر ُ
وحل ؿبلّو التعادي والتقاتُل.
عنهمّ ،
يستحق العذر ،وبٌن أف تُِقّره
والفرؽ كبًن بٌن أف تعذر اإلنساف ،الذي
ّ
التساىل ُب الباطل ،وترؾ النصيحة ،بل
على أخطائو؛ فليس اؼبقصود من العذر
ُ
اؼبقصود اإلبقاء على التعايُش ،ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندؾ أمراف :عذر من
يستحق العذر ،والنصيحة لو ،بتنبيهو على أخطائو.
ّ
والفرؽ كبًن جدا ،بٌن (االحتػراـ) ،و(االلتزاـ)؛ فإ ّف احتػراـ الػمخالفٌن،
اختصوا بو
وذبنب تكفًنىم ،والتماس األعذار ؽبم :ال يعين وجوب االلتزاـ دبا
ّ
من آراء؛ فإف أوجبوا على ـبالفيهم ذلك االلتزاـ؛ فقد أوجبوا على أنفسهم
ىبتص بو ـبالفوىم من آراء!!!
االلتزاـ دبا ّ
بعضا ،وبٌن حكم هللا 
والفرؽ كبًن بٌن أف يعذر الناس ،بعضهم ً
عليهم؛ فإ ّف هللا  يعلم ما ُب قلوب عباده ،ويعلم الصادؽ من الكاذب ،فهو
العفو الغفور الرحيم.
العليم بذات الصدور ،وىو ّ
معاندا ،وأنت تػجهل أنّو معاند ُ -ب اغبقيقة -
فقد تعذر أنت إنسا ًان ً
للحق ىو جهلو؛ فليس لك أف تطّلع على ما ُب قلبو.
تظن أ ّف سبب ـبالفتو ّ
ف ّ
لكن هللا وحده يعلم أ ّف ىذا اؼبعاند  -الذي عذرتو أنت  -سيخالف
و ّ
اغبق؛ ألنّو يتّبع
كل األدلّة القاطعة ،الدالّة على ّ
اغبقّ ،
ّ
حت لو اجتمعت عنده ّ
ِ
اغبق.
اؽبوى ،ويُؤثره على اؽبدى .واتّباع اؽبوى واحد من أكرب أسباب ُـبالفة ّ
فالذي ال يستحق العذر لن ينفعو أف يػ ِ
جمع الناس ،كلهم ،على التماس
ّ
ُ
العذر لو؛ فإ ّف األمر هلل .
ِ
يق الوسطيّة) ،فػي ىذا الػمقاـ؛ فيتجنّب
ولذلك يػختار العال ُػم اجملت ِه ُد (طر َ
ٜٔٓ

التشدد ،فػي الػحكم على الػمخالف؛ فبل يك ِّفره ،أو ي ِ
فسقو ،أو يُضلِّلو ،أو
ُ
ُ
ُ ّ
يُب ِّدعو ،ابالعتماد على الظنوف ،واألوىاـ ،واألىواء ،والتقليد.
التساى َل ،فػي الػحكم على رأي
وفػي الوقت نفسو ،يتجنّب العالِ ُػم اجملت ِه ُد
ُ
الػمخالف؛ فبل ي ِ
همل تػخطئة الػ ُمخالف ،حيػن يُوقِن بػخطئو.
ُ
ُ
وإنّػما يلجأ العالِ ُػم اجملت ِه ُد إذل التخطئة؛ من أجل اإلرشاد والنصح؛ ال من
أجل اإلفحاـ والقدح.
فالتخطئة وسيلة لتنبيو الػ ُمخالف وأتباعو ،على أ ّف اؼبخ ِطّئ ؽبم يرى -
ابجتهاده  -أنػّهم مػ ِ
خطئوف؛ فيدعوىم بذلك ،إذل ترؾ اػبطإ.
ُ

ٓٔٔ

ّ
مخارج الـمخقين
أتباعو ،عن االختبلؼ ،وأسباب
فإن قيل :كيف ينهى (اإلسبلـ) َ
االختبلؼ مستحوذة عليهم؟!
اغبق،
قلت :قد يكوف االختبلؼ
ً
ؿبمودا ،وىو االختبلؼ بٌن أىل ّ
فإهنما ال هبتمعافّ ،إال بعد أف يرتؾ أىل الباطل ابطلهم ،ويتّبعوا
وأىل الباطل؛ ّ
اغبق.
اغبق ،فيُصبحوا من أىل ّ
ّ

األمم السبع ادلنسوبة إىل (اإلسالم):
واؼبنسوبوف إذل اإلسبلـ ُب الظاىر ّأمة واحدة ،ولكنّهم ُب اغبقيقة أمم
مػختلفة ،أبرزىا سبع أمػ ػم :الػمك ِّذبوف ،والػمنافقوف ،والػمع ِطّلوف ،والػمغالوف،
اؼبتعصبوف ،و ِ
ِ
اؼبفسدوف ،واؼبتّقوف.
و ّ
فأما اؼبك ّذبوف ،فإ ّهنم يكفروف بوجود اػبالق  ،أو يكفروف برسالة
ّ
ؿبمد  ،ويك ّذبوف نأصوؿ اإلسبلـ الكربى.
ّ
يصرحوف بكفرىم ،وبرفضهم لػحقائق اإلسبلـ ،فبل يتظاىروف
وىم ّ
لكن بعض الناس هبهلوف حقيقة حاؽبم؛ فينسبوهنم إذل
ابإلسبلـ ،كالػمنافقٌن؛ و ّ
اإلسبلـ ،نسبة وراثيّة.
اغبق؛ أل ّف اإليباف نأصوؿ
األمة من أىل ّ
فبل ُيبكن أف يكوف أفراد ىذه ّ
اغبق.
اإلسبلـ الكربى :من أوجب صفات أىل ّ
فإهنم ينتسبوف إذل اإلسبلـ ،وقلوهبم خالية من اإليباف؛
و ّأما اؼبنافقوفّ ،
كيدا.
طمعا ،أو ً
فيتظاىروف ابإلسبلـ؛ خوفًا ،أو ً
عبلـ الغيوب؛
والنفاؽ من أمراض القلوب ،وال يعلم ما ُب القلوبّ ،إال ّ
اعتمادا على الظنوف والشكوؾ واألوىاـ؛ فعلينا أف
يصح ّاهتاـ أحد ابلنفاؽ،
ً
وال ّ
ٔٔٔ

يتوذل السرائر.
كبكم ابلظاىر ،وهللا ّ
اغبق؛ أل ّف
لكن عدـ ّ
االهتاـ ابلنفاؽ ال يعين أ ّف اؼبنافقٌن من صبلة أىل ّ
و ّ
اغبق؛ فبل ُيبكن أف
اؼبنافقٌن ليسوا من اؼبؤمنٌن ،واإليباف من أوجب صفات أىل ّ
اغبقّ ،إال بعد أف يرتكوا النفاؽ ،ويؤمنوا ،ويتوبوا،
األمة من أىل ّ
يكوف أفراد ىذه ّ
ويُصلحوا ،ويعتصموا ابهلل.
كثًنا ،من الػحقائق اإلسبلميّة ،أتلي ًفا،
و ّأما الػمعطّلوف ،فإنػّهم يعطّلوف ً
فتطبي ًقا ،فيعطّلوف بعض األحكاـ الشرعيّة ،كتحرًن البغاء ،وربرًن الػخمر ،وربرًن
الراب ،وربرًن التربج ،ويعطّلوف بعض أحكاـ العبادات ،واؼبواريث ،والعقوابت،
كما يعطّلوف بعض الػمعاين القرآنيّة ،ويبتدعوف أتويبلت تػحريفيّة ـبالفة للقرآف.
مضاد للحقائق اإلسبلميّة ،وىو
واؼبنهج
التعطيلي ُ -ب اغبقيقة  -منهج ّ
ّ
من صنيعة (أعداء اإلسبلـ)؛ فبل قيمة النتساب أفراده إذل (اإلسبلـ) ،ما داموا
ي ِ
القطعي ،متّبِعٌن أىواءىم ،وأىواء أسيادىم.
الشرعي
نكروف ما ثبت ابلدليل
ُ
ّ
ّ
فإهنم يستمسكوف بعقائد ابطلة ،قائمة
و ّأما الػ ُمغالوف  -وىم الغبلة ّ -
يؤدي
حت ّ
الغلو فيمن يزعموف ّأهنم من الصاغبٌنّ ،
الغلوُ ،ب الصاغبٌن ،أو ّ
على ّ
الغلو إذل االستمساؾ بعقائد كفريّة ،وعقائد شركيّة ،تضاىي بعض العقائد،
هبم ّ
مثبل.
اليت يستمسك هبا اؼبنتسبوف إذل األدايف الباطلة ،كاؼبسيحيّة ً
مضادة للعقائد اإلسبلميّة؛ وإف
وعقائد اؼبغالٌن ُ -ب اغبقيقة  -عقائد ّ
انتسب أصحاهبا إذل (اإلسبلـ)؛ فإ ّف انتسابػهم أشبو ابنتساب الػمسيحيٌّن إلػى
كل الرباءة.
عيسى  ،وىو بريء منهم ،ومن أابطيلهمّ ،
كل الرباءة ،من عقائد الػ ُمغالٌن ،وإف انتسبوا إذل
والرسوؿ  بريء ّ
اغبق؛ ّإال بعد أف يرتكوا
األمة من أىل ّ
اإلسبلـ؛ فبل ُيبكن أف يكوف أفراد ىذه ّ
تلك العقائد الباطلة.
ٕٔٔ

التأليفي ،فيستمسكوف
فإهنم يتّبعوف أىواءىمُ ،ب اعبانب
اؼبتعصبوفّ ،
و ّأما ّ
ّ
ابغبق فيها؛
ببعض اآلراء التأليفيّة الباطلة ،وىم يعلموف أ ّهنا ابطلة ،وال يعرتفوف ّ
أل ّف ُب اعرتافهم ما ىبالف أىواءىم.
اغبق؛ أل ّف غايتهم ىي إرضاء أىوائهم ،ولو ّأدت
وىؤالء ليسوا من أىل ّ
اغبق ،وىم يعلموف.
اغبق ابلباطل ،وكتم ّ
إذل لبس ّ
التطبيقي ،فًنتكبوف
فإهنم يتّبعوف أىواءىمُ ،ب اعبانب
و ّأما اؼبفسدوفّ ،
ّ
اؼبعاصي ،كالقتل والزنػى والسرقة وشرب الػخمر وأكل الراب ،وىم يعلموف
لكن قلوهبم امتؤلت ابلفجور
بتحريبها ،وال يُنكروف ذلك ،وال هبهلوف؛ ّ
والفسوؽ والعصياف؛ فص ّدهتم عن طاعة هللا .
اغبق ُ -ب غالب
اغبق؛ أل ّف أىل ّ
وىؤالء ال ُيبكن أف يكونوا من أىل ّ
وعمبل ،وإف
ابغبق الذي يعلموف،
اعتقاداً ،
ً
أحواؽبم وأحياهنم  -يستمسكوف ّ
أذنب أحدىم ،فإنّو يسارع إذل االستغفار والتوبة.

ّأم ـة الـمتّق ن:
و ّأما الػ ُمتّقوف ،فيخالفوف الػ ُمك ِّذبٌن ،والػ ُمنافقٌن ،وال ُػمع ِطّلٌن ،وال ُػمغالٌن،
تعصبٌن ،والػم ِ
والػم ِ
فيتحروف
ا،
و
اع
ػ
استط
ا
ػ
م
،

هللا
وف
ػ
ق
ػ
ت
ػ
ي
الذين
فهم
دين؛
فس
ّ
ّ
ُ
ُ
ّ
الطاعات ،ويتجنّبوف الػمن َكرات ،ويسارعوف فػي الػخًنات.
اغبق)؛ فمن لػم
(األمة الوحيدة) ،اليت
تستحق وصف (أىل ّ
ّ
والػ ُمتّقوف ىم ّ
اغبق) ،وإف انتسب إليهم.
(أمة الػمتّقٌن) ،فليس من (أىل ّ
يكن من ّ
والتقوى من صفات القلوب العملية ،أي :اليت تستلزـ العمل ،وتُ ِ
وجبو،
ّ
إسبلما بدنيا فقط ،بل ىي اإليباف
فليست التقوى إيبا ًان قلبيا فقط ،وليست
ً
القليب ،مع اإلسبلـ البدينّ؛ فالػمتّقوف ىم الذين آمنوا ،وعملوا الصاغبات.
ّ
نج صاحبو ،إف لػم يصحبو العمل الصاحل ،وليس
فليس اإليباف وحده بػ ُم ٍ
ٖٔٔ

صادرا عن إيباف.
العمل الصاحل كافيًا ،إف لػم يكن ً
ألمة الػ ُمتّقٌن ،حٌن تقرأ آايت (التقوى)،
ولك أف تُد ِرؾ الػمنزلة العظيمة ّ
وآايت (الػمتّقٌن)ُ ،ب القرآف الكرًن.
أحياان؛ بسبب (الػجهل) ،أو بسبب (الضعف)،
وقد ُىبطئ (الػ ُمتّقوف) ً
فيكونوف معذورين ،فػي ىذين الػمقامٌن.
وقد يعرض لػهم (الػهوى) ،فيُذنِبوف ،فبل يكونوف معذورين ،فػي ىذا
الػمقاـ؛ ولكنّهم يسارعوف إذل االستغفار ،والتوبة ،وهللا غفور رحيم.
أغليب ،يستح ّقو من كانت التقوى أغلب عليو ،من اتّباع
فالتقوى وصف ّ
اؽبوى ،وىي سبب من أسباب مغفرة الذنوب ،وقبوؿ التوبة؛ فإ ّف الػمؤمن إف
أذنب ،فاستغفر ربّو ،واتب إليو ،واتّقى ،وأصلح ،وأحسن ،فإ ّف هللا يتوب عليو،
ويغفر لو ذنوبو.
الست
ومن ىنا يكوف االختبلؼ اغباصل  -بٌن ّأمة اؼبتّقٌن ،وبٌن األمم ّ
اغبق ،وأىل الباطل.
اؼبنسوبة إذل اإلسبلـ  -اختبلفًا ً
ؿبمودا؛ للفصل بٌن أىل ّ
اغبق ابلباطل ،وُب ذلك االلتباس ما فيو
ولوال ذلك االختبلؼ ،اللتبس ّ
اغبق ،وانداثره.
من ضياع ّ
اغبق أنفسهم  -وىم ّأمة اؼبتّقٌن  -فهو اختبلؼ
ّأما االختبلؼ بٌن أىل ّ
مذموـ ،إذا ّأدى إذل التفرؽ والتعادي والتنافُر.
يسًنا ،فػي مسائل فرعيّة ،يُع َذر
ّأما إذا كاف االختبلؼ ،بٌن (أىل ال ّ
ػحق) ً
الػمختلِ
احػم والتآخػي ،بينهم ،فبل إشكاؿ فيػو.
ر
ػ
الت
و
ف
او
ػ
التع
اء
ػ
بق
مع
فيها،
فوف
ُ
ُ
فليس ث ّػمة ّأمة  -قدي ًػما ،وال حديثًا  -يتّفق أفرادىاُ ،ب اؼبسائل كلّها،
حت ّأمة (الصحابة)  -وىي خًن ّأمة
بػحيث ال ىبتلفوف ،أدىن اختبلؼ؛ ّ
أُخ ِرجت للناس  -لػم تسلم من االختبلؼُ ،ب بعض الػمسائل الفرعيّة.
ٗٔٔ

اغبق) -
اغبق)
ٌ
ُ
كل فرد  -من (أىل ّ
فوصف (أىل ّ
وصف أغليب ،فليس ّ
يكوف ُِ
كل رأي يستمسك بو؛ فإ ّف أفراد ىذه اعبماعة ىبالف بعضهم
ُب
ا،
ق
ؿب
ّ
بعضاُ ،ب بعض الفروع؛ الختبلفهم ُب درجات العلم والفهم واالطّبلع والتدبر.
ً
وىذا االختبلؼ ليس دبذموـ ،ما داـ أصحابو معذورين؛ ّإال إذا ّأدى إذل
التفرؽ والتعادي والتنافُر؛ فإنّو ُب ىذه اغباؿ ،سيكوف بسبب البغي (اؽبوى)،
ّ
وىو الذي ّفرؽ الذين من قبلنا.
اغبق؛ وإف
واتّباع اؽبوى ُىب ِرج أصحابو ُ -ب اغبقيقة  -من صباعة أىل ّ
لكن اغبكم عليهم ابتّباع اؽبوى ليس فبكنًا؛ أل ّف اؽبوى
انتسبوا إليها ُب الظاىر؛ ّ
عبلـ الغيوب.
مرض من أمراض القلوب ،وال يعلم ما ُب القلوبّ ،إال ّ
ولذلك أمر هللا  ابلتقوى ،قبل أف ينهى عن التفرؽ؛ أل ّف االتّصاؼ
ذبرد
ابلتقوى يناُب االتّصاؼ ابلبغي ،والبغي ىو السبب األكرب ُب التفرؽ؛ فمن ّ
كل البعد عن التفرؽ.
وتزود من التقوى ،كاف ً
من البغيّ ،
بعيدا ّ
كل الناس أصبحوا من الػ ُمتّقٌن ،لػخرجوا من (ضيق االختبلؼ)،
ولو أ ّف ّ
إذل (سعة االئتبلؼ).
وىذه طبسة ـبارج ،لن يرضى بسلوكها كلّهاّ ،إال اؼبتّقوف .فإذا سلكوىا،
خرجوا من ضيق االختبلؼ ،إذل سعة االئتبلؼ ،فأصبحوا بنعمة هللا إخو ًاان:
ٔ -االعتصاـ.
ٕ -االقتصار.

ٖ -االحتياط.
ٗ -االعتبار.

٘ -االعتػراؼ.
٘ٔٔ

الـمخرج ّ
ألاول
الاعخصام
ىو االعتصاـ بػحبل هللا  ،وىو حبل (الػحقائق اإلسبلميّة).
فإذا وجد الػمتّقوف اختبلفًا ُب نسبة بعض األمور إذل اإلسبلـ ،فعليهم
فإهنا أكرب مصداؽ للحقائق اإلسبلميّة،
االعتصاـ ابلصورة التأليفيّة االتّفاقيّةّ ،
ثبوات قطعيا ،وموافقة للصورة التنزيليّة ،موافقة قطعيّة.
وىي صورة أتليفيّة اثبتةً ،
إلسبلمي الػ ُمطلَق) ،وىو قطع ُمل ِزـ
واؼبراد ابلقطع ُب ىذا اؼبقاـ( :القطع ا
ّ
لكل منتسب إذل (اإلسبلـ) ،وإف كاف مناف ًقا ُب الباطن؛ فمن تظاىر ابإلسبلـ؛
ّ
اإلسبلمي الػ ُمطلَق).
فإنّو ُم َلزـ بقبوؿ نتائج (القطع
ّ
ومن أعرض عن االستمساؾ بنتائجو ،وطعن ُب وجوب قبوؽبا؛ فقد
نفسو ،بنفسو ،من
كشف عن ـبالفة صروبة ألصوؿ (اإلسبلـ)ُ ،ىب ِرج هبا َ
انتسااب ظاىراي فقط.
حت لو كاف
استحقاؽ (االنتساب) إذل (اإلسبلـ)ّ ،
ً
ّأما من لػم يكن من اؼبنتسبٌن إذل (اإلسبلـ)؛ فإنّو ليس دبُ َلزـ بقبوؿ نتائج
اإلسبلمي الػ ُمطلَق)ّ ،إال بعد اطّبلعو على (األدلّة القطعيّة) ،الدالّة على
(القطع
ّ
اػباص من القطع ،وىي أدلّة كثًنة ،وكبًنة ،ال يستطيع العاقل
ص ّحة ىذا النوع
ّ
نصف أف ي ِ
الػم ِ
نكرىا ،أو يطعن ُب قطعيّتها.
ُ
ُ
واالعتصاـ هبذه اغبقائق اإلسبلميّة القطعيّة وب ّقق ثبلث منافع:

ثبوات قطعيا،
ادلنفعة األوىل -التأصيل :اغبقائق اإلسبلميّة اؼبتّػ َفق على ثبوهتاً ،
ابلقطع الػ ُمطلَق :ىي األصوؿ اليت هبب أف وبتكم إليها احمل ِّققوف ،عند التحقيق،
أصبل من األصوؿ اإلسبلميّة القطعيّة ،ـبالفة قطعيّة،
فكل رأي
أتليفي ىبالف ً
ّ
ّ
سبسك بو بعض اؼبؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـ.
يُع ّد ر ًأاي ً
ابطبل ،وإف ّ
ٔٔٙ

وقوة (القطعيّات اإلسبلميّة) ال تعادلػها أي ّقوة أخرىُ ،معا ِرضة لػها؛
ّ
ولذلك تكوف (القطعيّات اإلسبلميّة) ميز ًاان دقي ًقا ،تُ َوزف بو آراء الػمختلفٌن.

طرائق التحقيق:
كبًنا ،على التأصيل ،ىي:
وللتحقيق ثبلث طرائق ،تعتمد
ً
اعتمادا ً

صعودا،
التأليفي
ٔ -الطريقة الصاعدةُ :ب ىذه الطريقة ننطلق من الرأي
ً
ّ
فننظر ُب نتائجو ،فإذا ّأدى ىذا الرأي إذل نتيجة ،زبالف أحد األصوؿ القطعيّة،
قطعا.
كل ما ّ
يؤدي إذل الباطل :ابطل ً
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ّف ّ

نزوال ،فننظر ُب
ٕ -الطريقة النازلةُ :ب ىذه الطريقة ننطلق من الرأي
التأليفي ً
ّ
مق ّدماتو ،فإذا استند ىذا الرأي إذل مق ّدمة ،زبالف أحد األصوؿ القطعيّة،
قطعا.
كل ما يستند إذل الباطل :ابطل ً
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ّف ّ
التأليفي ،واألصوؿ
ٖ -الطريقة ادلوا ِزنةُ :ب ىذه الطريقة نوازف بٌن الرأي
ّ
اإلسبلميّة القطعيّة؛ فإذا كاف ىذا الرأي ىبالف أحد تلك األصوؿ القطعيّة،
قطعا.
كل ما ىبالف ّ
اغبق :ابطل ً
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ّف ّ
وابلتحقيق القائم على األصوؿ االتّفاقيّة القطعيّة ،يستطيع احمل ِّققوف من
اؼبتعصبٌن ،فبّن ينتسبوف
ّأمة اؼبتّقٌن أف يكشفوا عن أابطيل اؼبعطّلٌن ،واؼبغالٌن ،و ّ
إذل اإلسبلـ ،وىم ىبالفوف بعض أصولو القطعيّة ،صراحة.
ػمتعصبوف :مػا ى ػػو
فبعض مػػا يسػػتمسك بو الػمعطّلوف ،والػمغالوف ،وال ّ
اغبق أدىن نصيب؛ فإف زعم أصحاهبا ّأهنا حقائق ،فهي
ّإال أابطيل ،ليس ؽبا من ّ
من قبيل اغبقائق الباطلة ،وليست من قبيل اغبقائق الصادقة.
والفرؽ بٌن اغبقيقة الباطلة ،واغبقيقة الصادقة :أ ّف اغبقيقة الباطلة ىي
الفكرة اليت يزعم أصحاهبا ّأهنا حقيقة ،ولكنّها ُب الواقع فكرة ابطلة؛ خببلؼ
ٔٔٚ

كل اؼبطابقة ،فهي حقيقة صادقة ،وإف
اغبقيقة الصادقةّ ،
فإهنا مطابقة للواقعّ ،
اغبق.
غفل عنها الغافلوف ،أو تغافل عنها اؼبتغافلوف؛ فزعموا أ ّهنا خبلؼ ّ
واعبمع بٌن اؼبتناقضٌن ُب تسمية (اغبقيقة الباطلة) مراد بو التهكم ،وذلك
لكل واحد
حاصل ُب مقاـ ّ
الرد على اؼب ّدعي الكاذب ،أو اؼب ّدعي الواىم؛ فيُقاؿ ّ
منهما :إ ّف فكرتك اليت تزعم ّأهنا حقيقة ،ما ىي ّإال فكرة ابطلة.
تغًن اغبقيقة الواقعيّة،
ّ
فادعاؤؾ ليس أكثر من تسمية لفظيّة ،ال ُيبكن أف ّ
ابطبل ،وإف استمسك بو الناس كلّهم أصبعوف.
فالباطل يبقى ً
والتحقيق  -بطرائقو الثبلث ،القائمة على التأصيل  -ىو السبيل القوًن؛
للفصل بٌن اغبقيقة الصادقة ،واغبقيقة الباطلة.
ادلنفعة الثانية -التطبيق :اغبقائق اإلسبلميّة الثابتة ثبو ًات قطعيا ،ابلقطع اؼبطلَق:
الع َقديّة ،والعمليّة ،واػبُلُقيّة.
ىي اؼبصدر األصفى للتطبيقات اإلسبلميّةَ :
وعناية الػمتّقٌن ابلتطبيقات االتّفاقيّة كبًنة جدا ،خببلؼ سائر الػمنسوبٌن
للتزود من التقوى،
األوؿّ ،
إذل اإلسبلـ؛ أل ّف التطبيقات االتّفاقيّة ىي الػمصدر ّ
والتقوى تقوـ على ركنٌن كبًنين:
ٔ -اإلميان ابألصول الكربى :وىي اإليباف ابهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ
ؿبمد  ،واإليباف دبا جاء بو من عند هللا ،
اآلخر ،وال سيّما اإليباف برسالة ّ
ثبوات قطعيا ،ابلقرآف ،والسنّة.
واإليباف بوجوب العمل ابألحكاـ الثابتة ً
العملي الصحيح اؼبوافق لؤلحكاـ الشرعيّة
ٕ -العمل الصاحل :وىو التطبيق
ّ
الثابتة ،ثبو ًات قطعيا ،ابلقرآف ،والسنّة.
بكل حكم من األحكاـ اإلسبلميّة القطعيّة؛ ليزدادوا
فاؼبتّقوف ينتفعوف ّ
إسبلما مع إسبلمهم؛ فيزدادوا تقوى مع تقواىم.
إيبا ًان مع إيباهنم ،ويزدادوا ً
ٔٔٛ

اؼبتعصبٌن
ّأما غًن الػمتّقٌن ،من اؼبك ّذبٌن واؼبنافقٌن واؼبعطّلٌن واؼبغالٌن و ّ
واؼبفسدين ،فليسوا كذلك.
كل البعد ،عن أصوؿ اإليباف الكربى ،وعن األعماؿ
فاؼبك ّذبوف بعيدوف ّ
الصاغبات؛ فيقتلوف ،ويزنوف ،ويسرقوف ،وأيكلوف الراب ،ويشربوف اػبمر ،وأيتوف
سائر احملرمات ،وال يفعلوف شيئًا من الطاعات.
كل البعد ،عن أصوؿ اإليباف الكربى ،ولكنّهم
واؼبنافقوف ً
أيضا بعيدوف ّ
كيدا؛ فإف أمنوا من مراقبة
طمعا ،أو ً
يتظاىروف ابلعمل الصاحل؛ ّإما خوفًا ،أو ً
الناس ،وخلوا إذل شياطينهم ،ارتكبوا احملرمات ،وأطلقوا العناف ألىوائهم.
واؼبعطّلوف قد عطّلوا بعض األحكاـ الشرعيّة الثابتة ،ثبو ًات قطعيا ،فأابحوا
البغاء ،مع أ ّف ربرًن الزىن من أوضح الواضحات اإلسبلميّة؛ وأابحوا التربج
التعري مع أ ّف وجوب سرت اؼبرأة اثبت ابألدلّة القرآنيّة القطعيّة؛ وأابحوا أكل
و ّ
كل الوضوح.
الراب مع أ ّف نصوص ربريبو ُب القرآف الكرًن واضحةّ ،
الغلو واؼبغاالة -
واؼبغالوف يُعنَوف عناية كبًنة ،بتطبيقاهتم القائمة على ّ
الع َقديّة منها ،والعمليّة  -أكثر من عنايتهم ابلتطبيقات االتّفاقيّة.
َ
متعصبوف يُعنَوف ،آبرائهم التأليفيّة االختبلفيّة ،أكث ػ ػر مػ ػن عنايتهم،
والػ ّ
ابلتطبيقات االتّفاقيّة ،فكأ ّف الواجب على الػمنتسب إذل اإلسبلـ ىو الدفاع عن
آرائو ،ودعوة الناس إليها ،وليس مهما بعد ذلك أف يطبّق ما ثبت من األحكاـ
القطعي!!!
الشرعيّة ،ابلدليل
ّ
كل اإلىػماؿ ،فارتكبوا
والػمفسدوف قػػد أىػملوا (التطبيقات اإلسبلميّة)ّ ،
احملظورات ،وىم يعلموفّ ،أهنا ؿبظورة ؿبرمة ،متّبعٌن أىواءىم القذرة.
ثبوات قطعيا:
ادلنفعة الثالثة -التقريب :إ ّف اغبقائق اإلسبلميّة االتّفاقيّة ،الثابتة ً
ىي أكرب وسيلة من وسائل التقريب بٌن اؼبتّقٌن ،وىي كالبيت الذي هبمع أفراد
ٜٔٔ

األسرة الواحدة .فمهما اختلف األفراد ُب األمور الفرعيّة ،فإ ّف اجتماعهم ُب
ىذا البيت :سيكوف أكرب وسيلة للتقريب بينهم.
ثبوات قطعيا؛ واالجتماع ُب
فاالجتماع ُب أصوؿ اإليباف الكربى ،الثابتة ً
ثبوات قطعيا ،كإقامة الصبلة ،وصياـ رمضاف،
الكثًن من الفروع العمليّة ،الثابتة ً
اغبج والعمرة ،واعبهاد ُب سبيل هللا ،وأحكاـ البيع واؼبواريث
وإيتاء الزكاة ،وأداء ّ
والنكاح والطبلؽ ،وذبنب احملرمات من اعبرائم والفواحش واؼبعاصي؛ واالجتماع
ثبوات قطعيا ،كالتحلّي ابلصدؽ والعدؿ
ُب الكثًن من الفروع اػبُلُقيّة ،الثابتة ً
واإلحساف واألمانة والتواضع ،والتخلّي عن الك ػذب والظلػم واإلس ػ ػاءة والػخيانػة
فتقرب بينهم.
و ّ
كل ىذه األمور :حباؿ قويّة ،يستمسك هبا الػمتّقوفّ ،
التكرب؛ ّ

ٕٓٔ

الـمخرج الثاوي
الاقخصار
ىو أف يقتصر اؼبتّقوفُ ،ب مقاـ اؼبباحث التأليفيّة االختبلفيّة ،على
ما يكوف ذا شبار عمليّة؛ فإذا وجدوا اختبلفًاُ ،ب بعض اؼبباحث التأليفيّة ،وجب
التحقق من الثمار الػمجنيّة منها ،قبل الدخوؿ فيها.
فإذا كانت الثمار اجملنيّة  -من اؼبباحث االختبلفيّة  -نظريّة خالصة،
أي شبرة عمليّة؛ فإ ّف الواجب عليهم اإلعراض عن اػبوض فيها؛
ليس من ورائها ّ
أل ّف الغاية من البحث االختبلُب ىي الوصوؿ إذل اغبقيقة ِ
اؼبثمرة ،اليت من شأهنا
ّ
أف تدعو اإلنساف إذل العمل الصاحل.
مثبل ،من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!!
فما الفائدة العمليّة اجملنيّةً ،
اؼبفسرين ،وغًنىمُ ،ب االفرتاضات ،واالحتماالت،
وما الداعي إذل خوض ّ
ِ
أي شبرة عمليّة؟! فلو كانت
واالستدالالت؛ واغباؿ أ ّف معرفة العدد لن تُثمر ّ
تلك اؼبعرفة م ِ
ثمرة ،لَػنَص القرآ ُف الكرًن على عددىم ،صراحة.
ُ
واالقتصار على اؼبباحث ذات الثمار العمليّة وب ّقق ثبلث منافع:
فبدال من
ادلنفعة األوىل -التوفري :دبعىن توفًن الوقت واعبهد ،ؼبا ىو أَوذل؛ ً
ِ
ىبصصوا
انشغاؿ الػمتّقٌن ،ابالختبلفات النظريّة ،غًن الػ ُمثمرة ،هبب عليهم أف ّ
جهودىم الػمبذولة ،ويستثمروا أوقاهتم؛ لطاعة هللا .
إ ّف ساعة يقضيها العبد ُ -ب طاعة هللا  - خًن من ألف ساعة،
ِ
أي عمل صاحل.
يقضيها اإلنسافُ ،ب اختبلفات نظريّة خالصة ،ال تُثمر ّ
تستحق البحث،
ادلنفعة الثانية -التقليل :دبعىن تقليل اؼبسائل االختبلفيّة ،اليت
ّ
فإذا كانت اؼبسائل االختبلفيّة ،ابآلالؼ ،فإ ّف اؼبتّقٌن سيصرفوف أنظارىم عن
ٕٔٔ

تقل اؼبسائل االختبلفيّة ،فتكوف ابلعشرات.
كل مسألة نظريّة خالصة ،وبذلك ّ
ّ

ادلنفعة الثالثة -التقريب :ابالقتصار على الػمسائل ،ذات الثمار العمليّة،
سيتخلّص الػمتّقوف من آالؼ اؼبسائل ،اليت تُ ِّ
فرؽ بينهم ،وبتخلصهم منها،
سهبل،
أقرب إذل بعض ،من ذي قبل ،فيكوف التقريب بينهم ً
سيكوف ُ
بعضهم َ
بعد أف كاف صعبًا.
ومن أبرز الػمسائل النظريّة اػبالصة ،اليت اختلفوا فيها:

ٔ -مسألة (زايدة الصفات):
أي شبرة عمليّة ،وىي
ىي مسألة عقديّة نظريّة خالصة ،ليس من ورائها ّ
العامة
العامةُ حقيقة اؼبراد منها؛ و ّ
من الػمسائل الدقيقة ،اليت ال ُيبكن أف يفقو ّ
كل زماف ومكاف.
ىم جػمهور اؼبنسوبٌن إذل اإلسبلـُ ،ب ّ
ِ
خوض،
العامةَ الػ َ
ومن أوجب الواجبات  -على الػمؤلّفٌن  -أف يػُجنّبوا ّ
فػي الػمسائل االختبلفيّة ،قدر الػمستطاع ،وال سيّما الػمسائل الدقيقة ،اليت
تػحار فيها عقوؿ الػمؤلّفٌن أنفسهم!!!
فإذا كاف اؼبؤلّفوف ،واؼبتعلِّموف  -من غًن اؼبؤلّفٌن  -قادرين ،على فهم
ابلصحة ،أو ابلبطبلف؛
نصوص العلماء ،فػي ىذه الػمسألة ،مع الػحكم عليها
ّ
فبل ريب فػي أ ّف الػمقلِ
العامة  -ال يػُمكن أف يفهموىا ،كما هبب أف
من
دين
ّ
ّ
تقليدا ؼبن يثقوف هبم من اؼبؤلّفٌن.
فهم ،وال ُيبكن أف وبكموا عليهاّ ،إال ً
تُ َ
ففي مسألة (زايدة الصفات) :قبد أ ّف الذي يػ ِ
عمبل صاغبًا :ىو
ثمر ً
ُ
اإليباف نأ ّف هللا  ظبيع بصًن عليم؛ أل ّف اؼبؤمن سيُوقن أ ّف هللا يسمع كبلمو،
ِ
ودافعا إذل
ويُبصر فعالو ،ويعلم حالو؛ فيكوف إيبانو ر ً
ادعا عن فعل الػمن َكراتً ،
فعل الػخًنات.
ٕٕٔ

فبل يتوقّف العمل الصاحل ،على اعتقاد اؼبؤمن نأ ّف هللا ظبيع بذاتو،
ظبعا؛ وال على اعتقاده نأ ّف هللا بصًن
سمى ً
أو ظبيع بصفة زائدة على ذاتو ،تُ ّ
بصرا؛ وال على اعتقاده نأ ّف هللا
بذاتو ،أو بصًن بصفة زائدة على ذاتو ،تُ ّ
سمى ً
علما!!!
عليم بذاتو ،أو عليم بصفة زائدة على ذاتو ،تُ ّ
سمى ً
وليس الغرض من كبلمي  -على ىذه اؼبسألة  -ىو بياف وجو الصواب
اػباص فيها؛ فما قيمة رأيي،
فيها ،أو ترجيح رأي على رأي آخر ،أو بياف رأيي
ّ
احملدثوف؟!!!
وقد اختلف فيها القدامى و َ
وإّمبا الغرض من كبلمي  -عليها  -ىو التنبيو على كوهنا من اؼبسائل
النظرية اػبالصة ،اليت ال تُ ِ
عمبل ،مع كوهنا من اؼبسائل العويصة ،اليت حارت
ثمر ً
ّ
فيها عقوؿ اؼبؤلّفٌن.
فإذا كاف اؼبؤلّفوف أنفسهم قد حارواُ ،ب كثًن من اؼبسائل الدقيقة،
العامة على معرفة األدلّة،
واختلفوا فيها أش ّد االختبلؼ  -وىم أقدر من ّ
العامة ،على ما يعجز أكثرىم عن فهمو،
واستنباط اآلراء منها  -فكيف كبمل ّ
واالطّبلع على أدلّتو ،واالستنباط منها؟!!!

ٕ -مسألة (تفويض السلف):
اختلف الػمؤلّفوف ،قديػ ًما وحديثًا ،فػي (مسألة التفويض)ُ ،ب نصوص
الصفات ،واختلفوا ُب حقيقة مذىب السلفُ ،ب ىذه اؼبسألة.
فمن الػمؤلّفٌن من نسب  -إلػى السلف  -أنػّهم يػُثبِتوف علم الػمعنػى،
ويفوضوف علم الكيفيّة ،فقط.
ّ
يفوضوف علم الػمعنػى،
ومن الػمؤلّفٌن من نسب  -إذل السلف  -أنّػهم ّ
أيضا.
يفوضوف علم الكيفيّةً ،
كما ّ
كل فريق منهماُ ،ب
وبسبب اختبلؼ الفريقٌن ُ -ب ىذه اؼبسألة  -طعن ّ
ٖٕٔ

أىل اإلثبات ـبالفيهم  -من أىل التفويض -
الفريق اؼبخالف؛ ولذلك ا ّهتم ُ
أىل التفويض ـبالفيهم  -من أىل اإلثبات  -ابلتمثيل.
ابلتعطيل؛ و ّاهتم ُ
وليس الغرض من كبلمي  -على ىذه اؼبسألة  -بياف وجو الصواب
اػباص فيها.
فيها ،أو ترجيح رأي فريق ،على رأي فريق آخر ،أو بياف رأيي
ّ
حدثوف؟!!!
فما قيمة رأيي ،وترجيحي؛ وقد اختلف فيها القدامى والػ ُم َ
وإّمبا الغرض من كبلمي ىو التنبيو ،على كوف ىذه اؼبسألة من اؼبسائل
اغبق فيها.
كثًنا من اؼبؤلّفٌن قد خالفوا ّ
الدقيقة العويصة ،حبيث إ ّف ً
فإذا كاف بعض كبار اؼبؤلّفٌن ،قد غفلوا عن الصوابُ ،ب ىذه اؼبسألة،
العامة ،الذين
ولػم تكفهم قدراهتم العلميّة؛ لػمعرفة الصواب؛ فكيف تكوف حاؿ ّ
حق.
اغبق ،اليت اىتدى هبا الفريق ال ُػم ّ
لػم يطّلع أكثرىم على أدلّة ّ
العامة متّ ًبعا للفريق ال ُػمح ّػقُ ،ب ىذه الػمسػألة؛ فإّمبا كاف
ومن كاف مػن ّ
اتّباعو بسبب التقليد ،ال بسبب البحث والتدبّر واالستنباط.
ومن ىنا كاف واجبًا  -على الػمؤلّفٌن الػمتّقٌن  -أف يػجنّبوا أنفسهم،
ويػجنّبوا مقلّديهم الػخوض ،فػي الػمسائل االختبلفيّة العويصة ،وال سيّما تلك
عمبل مواف ًقا للشريعة ،وإنّػما تُ ِ
التػي ال تُ ِ
ثمر التفرؽ والتبلعن والتدابر
ثمر ً
والتقاتل.

ٕٗٔ

الـمخرج الثالث
الاحخياط
ىو أف وبتاط الػمتّقوفُ ،ب العمل؛ ابتغاء مرضاة هللا ،واتّقاء غضبو،
فبل يتّكلوا على بعض اآلراء االختبلفيّة ،بل عليهم أف ىبتاروا العمل دبا ىو
احتماال.
أسلم ،وأبعد عن ـبالفة الشرع ،ولو كانت اؼبخالفة ؿبتملة
ً
والػمتّقوف ىم وحدىم من يػُمكن أف يسلكوا مػخرج االحتياط؛ أل ّف
متعصبٌن واؼبفسدين يستمسكوف
الػمك ّذبٌن والػمنافقٌن والػمعطّلٌن والػمغالٌن والػ ّ
دبناىجهم ،وآرائهم ،وأفعاؽبم ،وال يرضوف التخلّي عنها.
ّأما الػمتّقوف ،فليس ؽبم غايةّ ،إال ابتغاء مرضاة هللا  ،واتّقاء غضبو؛
كل ما ُيبكن أف يكوف وسيلة؛ لتحقيق ىاتٌن الغايتٌن،
ولذلك يسعوف إذل ّ
كل ما ُيبكن أف يكوف ـبال ًفا للشريعة.
فيحتاطوف
ّ
ابلكف عن ّ
مثبل ،فقاؿ فريق بتحريبو ،وقاؿ فريق
فإذا اختلف اؼبؤلّفوف ُب (التدخٌن) ً
بكراىتو ،وقاؿ فريق اثلث إبابحتو؛ فإ ّف اؼبتّقٌن ال يتّكلوف على التقليد ،بل
وبتاطوف ،ما استطاعوا االحتياط ،فيتجنّبوف التدخٌن ،كتجنبهم ما ثبت ربريبو
الشرعيُ ،ب اغبقيقة ،ويكوف من
ابالتّفاؽ؛ خشية أف يكوف التحرًن ىو اغبكم
ّ
عمدا.
قاؿ بغًن التحرًن من اؼبؤلّفٌن ـبطئًا؛ ً
جهبل ،أو ً
واالحتياط وب ّقق ثبلث منافع:

مثبل ،فقد قبا من ارتكاب
ادلنفعة األوىل -النجاة :فمن ذبنّب (التدخٌن)ً ،
(احملظور) ،سواء أكاف (التدخٌن) ؿبرًما ،أـ كاف غًن ؿبرـ ،فإنّو ُ -ب اغبالتٌن -
ِ
اؼبدخن ،فإنّو إذا كاف التدخٌن ؿبرًما ،فقد
قد قبا من فعل احملرـ .خببلؼ ّ
مقبوال؛ ولكنّو
ارتكب
عذرا ً
ؿبظورا بتدخينو .وجهلو بتحرًن التدخٌن قد يكوف ً
ً
ٕ٘ٔ

ؿبظورا.
عذر ال ّ
يغًن اغبقيقة الواقعة ،وىي أنّو قد ارتكب ً
مطمئن إذل سبلمتو ،من ارتكاب
ادلنفعة الثانية -االطمئنان :قلب احملتاط
ّ
احملظور ،سواء أكاف الفعل ؿبرًما ،أـ غًن ؿبرـ ،خببلؼ اؼبقلِّد غًن احملتاط؛ فإنّو
شك من أمره ،حٌن يطّلع على
بتقليده قد يرتكب احملظور ،فيبقى ُب ّ
االختبلفات اغباصلة ُب اؼبسألة.
فمثبل ،قد اختلف اؼبؤلّفوف قديبًا وحديثًاُ ،ب (استماع اؼبوسيقى)؛ فمن
ً
كل االطمئناف ،إذل أنّو قد سلم من ـبالفة
ذبنّب االستماع ،كاف قلبو مطمئناّ ،
الشريعة ،سواء أكاف االستماع ؿبرًما ،أـ غًن ؿبرـ؛ فإنّو بتجنب االستماع لػم
شرعا!
ؿبظورا؛ فبل أحد يقوؿ :إ ّف استماع اؼبوسيقى واجب ً
يرتكب ً
أبدا ،مهما
ّأما غًن احملتاط ،فإ ّف قلبو مرتع للشكوؾ ،ال ُيبكن أف
يطمئن ً
ّ
يستدؿ هبا اؼببيحوف على إابحة االستماع.
كانت األدلّة اليت
ّ
عسبل ،قد اختلف الناس فيو ،فمنهم من
كمثَ ِل من أُعطي ً
َ
ومثَ ُل ذلك َ
يقوؿ :إنّو مسموـ ،ومنهم من يقوؿ :إنّو ٍ
خاؿ من السموـ.
فالػمحتاط سيتجنّب شرب العسل ،فيضمن بتجنبو النجاة ،من اؽببلؾ
مسموما.
مسموما ،ويضمن اطمئناف قلبو ،بسبلمتو من اؽببلؾ
ً
ً
مسموماُ ،ب الواقع ،فيهلك
خببلؼ غًن احملتاط ،فإ ّف العسل قد يكوف
ً
مطمئن،
وحت إف كاف خاليًا من السموـ ،فإ ّف شاربو ؾبازؼ ،وقلبو غًن
شاربو؛ ّ
ّ
إذل سبلمتو من اؽببلؾ.
ضطر إذل
فإن قيلّ :
ضطر إذل ذلك اضطر ًارا ،كمن يُ ّ
لكن اإلنساف قد يُ ّ
أكل لػحم الػخيل ،مع علمو ابختبلؼ اؼبؤلّفٌن فيو ،بٌن قائل ابلتحرًن ،وقائل
ابلكراىة ،وقائل ابإلابحة!
ٕٔٙ

قلت :إ ّف الضػ ػ ػرورات ،إذا كانت ُمعتب ػَرة ،فإنػّها تُبيػ ػح الػمحظ ػ ػورات،
حت ػّى فػي (مق ػ ػاـ االتّفػاقػيّػات)؛ فم ػ ػن ب ػ ػاب أَولػى ،يػُبػ ػ ػاح للمضط ػ ػّر ذلك ،فػي
(ابب االختبلفيّات).
فإ ّف الػ ّ
مضطر يُباح لو أكل لػحم الػخنزير ،الثابت تػحريػمو ابلدليل القرآينّ
للمضطر أكل لػحم
القطعي ،الذي ال ىبتلف فيو اثناف؛ فمن ابب أَوذل يُباح
ّ
ّ
اػبيل ،الذي اختُلف ُب تػحريػمو.
ادلنفعة الثالثة -التقريب :بسلوؾ الػمتّقٌن مػخرج االحتياط ،فإ ّهنم سيتخلّصوف
من مسائل كثًنة ،كانت تُ ِّ
فرؽ بينهم ،وُب تقليل الػمسائل ما فيو من التقريب،
والتأليف بٌن قلوهبم ،وال سيّما ّأهنم وبتاطوف؛ ابتغاء مرضاة هللا ،واتّقاء غضبو.

ٕٔٚ

الـمخرج الرابع
الاعخبار
التفرؽ ،قديبًا ،وحديثًا،
ىو أف يعترب الػمتّقوف دبا وقع لغًنىم ،من آاثر ّ
التفرؽ إذل االقتتاؿ.
وال سيّما حٌن ّ
يؤدي ّ
واالعتبار بتلك اآلاثر وب ّقق ثبلث منافع:

ادلنفعة األوىل -التجنب :من اعترب بتلك اآلاثرّ ،أدى بو االعتبار ،إذل ذبنب
أسباب التفرؽ ،ومن لػم يعترب ،فإنّو  -ببل ريب  -سيقع فيما وقع فيو غًنُه.
فحٌن يرى (الػمتّقوف)  -من اؼبؤلّفٌن واؼبطبّقٌن  -أ ّف (التفرؽ) قد يصل
اؼبتفرقٌن ،إذل حالة االقتتاؿ ،كما حصل ُب األمم السابقة ،اليت
ابؼبختلفٌن ّ
تفرقت ،من قبل؛ وكما حصل ُب األمم الػمنسوبة ،إذل (اإلسبلـ) ،قديبًا،
ّ
وحديثًا؛ فإ ّف (مػرارة االقتتاؿ) سػػتدعوىم ،إلػى تػجنب (أسػػباب التفرؽ) ،وإلػى
البحث عػن (أسباب التقريب) ،والعمل دبقتضاىا.
ابغبض على التعاوف.
التعاون :إ ّف االعتبار بتلك اآلاثر كفيل
ّ
ادلنفعة الثانيةُ -
متفرقٌن ،قد
فالػمتّقوف  -وىم فػي سفينة النجاة  -حٌن يروف غًنىم ّ
تػحطّمت ُس ُفنُهم؛ بسبب تفرقهم ،فغرقوا فػي بػحار االقتتاؿ؛ فإنػّهم  -أعين
الرب والتقوى؛ لينجوا
التعاوف على ّ
الػمتّقٌن  -سيسارعوف إذل التصالُػح والتعاذُر ،و ُ
بتعاونػهم ،من تلك الػمهالك.
ُ
ادلنفعة الثالثة -التقريب :إ ّف االعتبار  -بتلك اآلاثر السيّئة للتفرؽ  -كفيل
ابلتقريب بٌن الػمتّقٌن ،والتأليف بٌن قلوبػهم؛ فإنػّهم  -بتجنبهم أسباب
االختبلؼ ،وبتعاونػهم على البحث ،عن وسائل االئتبلؼ  -سيكونوف أقرب،
من ذي قبل.
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وُب (كتب التاريخ) ِ
كر لكثًن من (الفنت اؼبذىبيّة) ،اليت وقعت بٌن
ذ
ٌ
صحت
صحت
ً
تفصيبل ،أو ّ
(أبناء اؼبذاىب) اؼبنسوبة إذل (اإلسبلـ)؛ فإف ّ
فإهنا من أكرب (الدواعي) إذل (االئتبلؼ احملمود) ،ومن أكرب (النواىي)
ماال؛ ّ
إجػ ً
عن (االختبلؼ اؼبذموـ).
إ ّف جرائم التكفًن والقتل واالغتصاب والنهب والتخريب واإلحراؽ ،اليت
ارتكبها بعض القادة واعبنود ،واؼبؤلّفٌن واؼبقلّدين :ال ُيبكن أف تصدر من أانس
حق تقاتو ،وإف كانوا ينتسبوف إذل (اإلسبلـ).
يتّقوف هللاّ ،
يسوغوف ألنفسهم ارتكاهبا؛
وأعجب ما ُب تلك اعبرائم أ ّف مرتكبيها ّ
بدعوى نصرة (الطائفة ال ُػم ِح ّقػة)؛ فهل كاف اغتصاب نساء الطوائف اؼبخالفة،
قتلهن من أصوؿ (الطائفة ال ُػم ِح ّقػة)؟!!!
قبل ّ
لقد ّأدى التفرؽ واالقتتاؿ ،بٌن اؼبنتسبٌن إذل اإلسبلـ ،قديبًا وحديثًا ،إذل
إضعافهم؛ فاستقوى أعداؤىم ،واحتلّوا ببلدىم ،وقتلوا رجاؽبم ،وهنبوا أمواؽبم،
وسبوا نساءىم ،ودنّسوا مساجدىم ،وأذلّوىم غاية اإلذالؿ ،وأذاقوىم الويبلت.
ّ
يتزوجها ،وال
أف
ػمسلم
ل
ا
لغًن
ػحل
ي
ال
اليت
ػمسلمة،
ل
ا
أة
ر
اؼب
لوا
جخي
ّ
ّ
عمتها ،أو
ابن ّ
ابن ّ
ابن خاؽبا ،أو َ
عمها ،أو َ
ػيب الػمسلم  -ولو كاف َ
ي ّ
ػحل لؤلجن ّ
ابن خالتها  -أف ينظر إذل ما يػجب ست ُػره من جسدىا.
َ
ػحل
ػحل
لؤلجنيب الػمسلم أف يلمسها ،وال ي ّ
الػمرأة الػمسلمة ،التػي ال ي ّ
ّ
لؤلجنيب الػمسلم  -ولو كاف أتقى األتقياء  -أف ىبلو هبا.
ّ
الػمرأة الػمسلمة ،التػي اختلف الفقهاء ،فػي جواز الكشف ،عن وجهها،
األجنيب الػمسلم لصوهتا.
األجنيب الػمسلم؛ واختلفوا فػي جواز سػماع
بػحضور
ّ
ّ
تلك (الػجوىرة األثيػرة الػمصونة) ،تبيت أُلعوبةً مسبيّةً ،نأيدي فُ ّساؽ
الفرنػجة  -لعنهم هللا  -يتناوبوف على الفجور هبا ،فػي الػمسجد اعبامع!!!!!!!
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الـمخرج الخامط
الاعخـراف
عمبل؛ وأف
ىو أف يعرتؼ الػمتّقوف نأخطائهم ،حٌن ُىبطئوف،
اعتقادا ،أو ً
ً
عمبل؛ وأف يعرتؼ اعباىل منهم
ابغبق الذي عليو ـبالفوىم،
اعتقادا ،أو ً
ً
يعرتفوا ّ
العزة ابإلٍب ،فيأنف من االعرتاؼ؛ وأف
جبهلو ،حٌن هبهل حقيقةً ما ،وال أتخذه ّ
يعرتؼ نأ ّف ـبالفيو معذوروف ،حٌن يستح ّقوف العذر ،فبل يسارع إذل التكفًن
والتفسيق والتبديع.
واالعرتاؼ وب ّقق ثبلث منافع:

التعصب سببًا
التعصب ،فإذا كاف ّ
ادلنفعة األوىل -اذلداية :االعرتاؼ خبلؼ ّ
من أسباب التضليل؛ فإ ّف االعرتاؼ سبب من أسباب اؽبداية؛ أل ّف من يعرتؼ
بكل ما هبب االعرتاؼ بو :سيكوف ابعرتافو معينًا على بياف الػحقيقة ،اليت
ّ
ىبتلف فيها الػمختلفوف.
فإذا اعرتؼ اؼبؤلّفوف نأخطائهم ،كانت اعرتافاهتم سببًاُ ،ب ىداية من كاف
يقلّدىمُ ،ب أخطائهم؛ فبل يبلك اؼبقلِّد  -بعد ىذه االعرتافات  -أف يستمسك
ابآلراء الباطلة ،اليت كاف يقلّد فيها اؼبؤلّفٌن اؼبعرتفٌن؛ ألنّو إف فعل ذلك ،فقد
تعصبُ ،ىبرجو من صبلة الػمتّقٌن.
كشف عن ّ
ادلنفعة الثانية -االنتصاح :ىو دبعىن قبوؿ النصيحة ،وىو قبوؿ ال ُيبكن أف
اؼبتعصب ال يرضى
متعصب ،أينف من االعرتاؼ نأخطائو؛ أل ّف
يصدر من
ّ
ّ
أبدا ،نأف يظهر ُب منزلة ،دوف منزلة من ىبالفو.
ً
أىبل لذلك؛ أل ّف
ّأما إذا كاف من اؼبعرتفٌن ،فإنّو سيقبل نصيحة من يراه ً
قطعا.
االنتصاح أىوف عليو من االعرتاؼً ،
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فقد تقبل نصيحة أحدىم ،م ّدعيًا أنّك قد سبقتو إذل معرفة تلك اغبقيقة؛
ولكنّك حٌن تعرتؼ لو نأخطائك ،فأنت تشهد على نفسك ابعبهل النِ
سيب،
ّ
ّ
وأ ّف ـبالفك  -الذي خالفك ُب أخطائك  -كاف أعلم منك ابغبقيقة.
ادلنفعة الثالثة -التقريب :االعرتاؼ بصوره كلّها وسيلة ،من أكرب وسائل
التقريب ،بٌن الػمتّقٌن؛ ألنّو وسيلة للهداية والبياف واإلرشاد ،إذل اغبقائق اليت
اختُلف فيها ،وىو وسيلة لبلنتصاح ،وُب ذلك ما فيو من التقارب والتعاوف
والتآلف والتآخي.
تقرب بٌن اؼبتّقٌن ،وتؤلّف بٌن قلوهبم،
ومن شأف ىذه األمور أف ّ
بعضا ،حٌن
فيُصبحوا  -بنعمة هللا  -إخوا ًان متحابٌّن متعاونٌن ،يعذر بعضهم ً
يستح ّقوف العذر ،ويعرتؼ بعضهم لبعض ،دبا يستح ّقو ،من الثناء واؼبوافقة
والتأييد ،ويقبل بعضهم نصيحة بعض ،وإرشاده.
فهذه (اؼبخارج اػبمسة) :ال يسلكهاّ ،إال (اؼبتّقوف)؛ ولذلك لن ينتفع هبا
ألمة (الػمتّقٌن)ّ ،إال إذا ترؾ ما ىو
أي فرد ،من أفراد (األمم ّ
الست) ،اؼبخالفة ّ
ّ
اغبق ،وأصبح من صبلة (الػمتّقٌن).
عليو ،من (االكبراؼ) ،عن ّ
فعلى اؼبك ّذب أف يرتؾ تكذيبو ،وعلى اؼبنافق أف يرتؾ نفاقو ،وعلى
اؼبتعصب أف يرتؾ
اؼبعطّل أف يرتؾ تعطيلو ،وعلى اؼبغارل أف يرتؾ مغاالتو ،وعلى
ّ
وإال ،فبل معىن للبحث عن اؼبخارج!!!
تعصبو ،وعلى اؼبفسد أف يرتؾ إفساده؛ ّ
فالتقوى ىي اؼبفتاح الوحيد ،ألبواب الػمخارج اػبمسة ،فمن لػم يكن من
مقتحما؛ فإنّو
اؼبتّقٌن ،فإنّو ال يبتلك مفتاح اػبروج .فإف خرج من بعض األبواب
ً
لن يستطيع اػبروج من سائر األبواب؛ ولذلك سيبقى ُب ضيق االختبلؼ ،ولن
ىبرج إذل سعة االئتبلؼّ ،إال إذا امتلك مفتاح التقوى.
ومن أراد مشاىدة (سًنة اإلسبلـ) ،ابلصورة البشريّة اغبيّة؛ ليُدرؾ عظيم
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أتثًن (اإلسبلـ) ،فػي النفوس ،إبخراجها من ظلمات الػجهل ،والػهوى ،إذل نور
العلم ،واؽبدى؛ فليقابل بٌن (سًنة الػمتّقٌن)ِ ،
وسيَػر من خالفهم ،من اؼبك ّذبٌن،
ُ
متعصبٌن ،والػمفسدين؛ فإ ّف تلك اؼبقابلة
والػمنافقٌن ،والػمعطّلٌن ،والػمغالٌن ،والػ ّ
أصدؽ دليل على حاجة الناس أصبعٌن إذل (اإلسبلـ).
فسًنة اؼبتّقٌن ىي (اؼبفتاح الوحيد)؛ لفهم (الصورة التنزيليّة) ،وىي الدليل
األقوى على عظمة أتثًن (اإلسبلـ)ُ ،ب النفوس ،وىي السًنة الوحيدة اؼبرضيّة،
عند هللا  ،وىي اغببل األوثق للنجاة من سوء اؼبصًن.
وإصبلح اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ) ال يكوف ّإال على أيدي (الػ ُمصلِحٌن)،
(مصلِحوف) منسوبوف إذل
إبرجاع (الناس) إلػى (الشريعة اإلسبلميّة) .وليس ثػ ّمة ُ
(اإلسبلـ) غًن الػمتّقٌن.
أحدان
فالصبلح قبل اإلصبلح؛ أل ّف فاقد الشيء ال يُعطيو؛ ولن يكوف ُ
ُمصلِ ًحا ّإال بعد أف يكوف صالِػ ًحا .والتقوى :ىي ميزاف الصبلح ،وىي ميزاف
اإلصبلحُ ،ب اإلسبلـ؛ فمن لػم يكن من الػمتّقٌن؛ فليس من الصاغبٌن ،وليس
من الػ ُمصلِحٌن.
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ّ
الضلفيت الواحبت
فإن قيــل :ليست بػنػا حاجػة ،إلػى االعتم ػػاد على (مػخػارج الػمتّقيػن)؛
فيكفينا  -للخروج من ضيق االختبلؼ  -أف نكوف على (الطريقة السلفيّة)،
القائمة على اتّباع الكتاب والسنّة ،بفهم (السلف الصالػح).

قلت :ث ّػمػة (اختبلفات منسػوبة) ،إلػى (السلف الصالػح) ،أنفسهم ،فػي
صحت نسبة االختبلؼ إليهمُ ،ب تلك اؼبسائل ،أو ُب
مسائل كثًنة؛ فإذا ّ
ؿبصورا ،فيما اتّفقوا عليو ،وال يػُمكن
بعضها؛ فإ ّف وجوب اتّباعهم سيكوف
ً
اتّباعهم فيما اختلفوا فيو؛ أل ّف الػمتّبِػػع لبعضهم سيكوف ـبال ًفا آلخرين منهم.
ولػم ىبتلف (اؼبؤلّفوف القدامى)  -القائلوف بعدالة (السلف الصاحل) ُ -ب
وجوب اتّباع (الطريقة السلفيّة)ُ ،ب (اؼبسائل االتّفاقيّة) ،وىي اؼبسائل اليت اتّفق
لكن ىؤالء اؼبؤلّفٌن أنفسهم قد اختلفوا ُب تصحيح
عليها (السلف الصاحل)؛ ّ
نسب إذل (الكتاب) ،من (قراءات)؛ واختلفوا ُب تصحيح بعض
بعض ما يُ َ
نسب إذل
نسب إذل (السنّة) ،من (رواايت)؛ واختلفوا ُب تصحيح بعض ما يُ َ
ما يُ َ
(السلف الصاحل) ،من (أقواؿ)ُ ،ب فهم الكتاب ،وفهم السنّة.
ّأما الػمسائل الكثًنة ،التػي اتّفق عليها (السلف الصالػح)؛ فإ ّف األصل
األوؿ) ،من َحػ َملة (الشريعة اإلسبلميّة)،
فػي اتّفاقهم عليها ىو (اتّفاؽ اعبيل ّ
وىو جيل (الصحابة) .فلوال (اتّفاؽ الصحابة) ،ؼبا اتّفق الذين من بعدىم ،من
التابعٌن ،واتبعيهم ،وسائر العلماء اجملتهدين ،وتبلميذىم.
وما اتّفق عليو (السلف الصاحل)  -اتّفاقًا قطعيا  -ىو األساس ،الذي
كل من جاء بعدىم ،من (الػمؤلّفٌن القدامى) ،الذين لػم ىبتلفوا
قاـ عليو اتّفاؽ ّ
أدىن اختبلؼُ ،ب (القطعيّات اإلسبلميّة).
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ولذلك كانت الطريقة (السلفيّة القطعيّة) ىي الطريقة (السلفيّة الواجبة)،
دوف ما سواىا من الطرائق االختبلفيّة ،اؼبنسوبة إذل السلف.
كل ما نُسب إذل السلف يُع ّد جزءًا من (السلفيّة الواجبة)؛ بل شبّة
فليس ّ
منسوابت كثًنة سقيمة ،ال عبلقة للسلف هبا ،ال من قريب ،وال من بعيد ،وما
ىي ّإال أكاذيب وأوىاـ.
صحت نسبتو إذل (بعض السلف) يُع ّد جزءًا من
كل ما ّ
وكذلك ليس ّ
(السلفيّة الواجبة)؛ أل ّف العصمة ليست اثبتة ،ألحد من السلف؛ وإّمبا ىي اثبتة
الشرعي ،روايةً ودرايةً.
إلصباعهم ،حٌن ُهبمعوف على الدليل
ّ
ومن ابب أَوذل ،ليست أقواؿ بعض اؼبؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل (السلفيّة) جزءًا
وىبطئوف.
بشر ،يُصيبوف ُ
من (السلفيّة الواجبة)؛ فإ ّف اؼبؤلّفٌن ٌ
اعتمادا اتما ،على صفة (القطعيّة)؛ فإذا
إ ّف (وجوب السلفيّة) يعتمد
ً
كل
رب ّققت (السلفيّة القطعيّة) ،رب ّققت (السلفيّة الواجبة) ،اليت هبب على ّ
منهجا لفهم (اغبقائق اإلسبلميّة)،
صادؽ ،ينتسب إذل (اإلسبلـ) ،أف يتّخذىا ً
وتطبيقها ،وتعليمها ،والدعوة إليها.
فإهنا كلّها ذبتمع ُب أصوؿ
ّأما سائر الطرائق اؼبنسوبة إذل (السلفيّة)ّ ،
(السلفيّة القطعيّة)؛ لكنّها تفرتؽ ُب آراء اختبلفيّة ،وأدلّة اختبلفيّة ،وشخصيّات
اختبلفيّة؛ فتستمسك بتلك العناصر االختبلفيّة إذل درجة ،ينسى فيها أصحاهبا
اؼبختلفوف تلك األصوؿ القطعيّة ،اليت هبتمعوف فيها.
وزبتص (السلفيّة الواجبة) بثبلث خصائص ،ىي:
ّ
حاصبل من (السلف) ،كلّهم،
ٔ -خصيصة (الكلّػيّة) ،أي :كػوف االتّفاؽ
ً
حبيث ال يوجد ـبالفوف منهم.
ووجود (اؼبخالف الضعيف) ال يقدح ُب (الكلّيّة) ،من جهتٌن:
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آحادا معدودين ،ال ُيبكن
أ -الضعف
العددي ،نأف يكوف اؼبخالف و ً
احدا ،أو ً
ّ
السلفي).
أف يكوف ؼبخالَفتهم ّقوة ،تؤثّر ُب ىدـ (االتّفاؽ
ّ

ب -الضعف الثبوٌبّ ،نأف تكوف الرواية ،اليت نسبت اؼبخالَفة  -إذل بعضهم -
السلفي).
ثبوات قطعيا؛ فبل يكوف ؽبا ّقوة ،تؤثّر ُب ىدـ (االتّفاؽ
غًن اثبتةً ،
ّ
صح وقوعو منهم.
ٕ -خصيصة (القطعيّة) ،أي :كػػوف االتّفاؽ قد ّ
ٖ -خصيصة (اإللزاميّة) ،أي :كوف اتّفاقهم ُمل ِزًما.

األولٌن ،والذين اتّبعوىم إبحساف ،الثابت وقوعو ،منهم،
فاتّفاؽ السابقٌن ّ
قوي ،من بعضهم :ىو اتّفاؽ ُمل ِزـ ،هبب علينا اتّباعو ،سواء
من دوف خبلؼ ّ
نبوي ،لػم يبلغنا ،أـ كاف
أكاف ىذا االتّفاؽ ر ً
اجعا إذل اطّبلعهم ،على ّ
نص ّ
اجعا ،إذل اجتهادىم ،فػي االستنباط ،من الكتاب ،أو االستنباط من السنّة.
ر ً
ومعظم الصحابة من العرب؛ ولذلك كانوا خًن واسطة ،لنقل الوحي
اؼبنزؿ ،إذل من جاء بعدىم ،روايةً ،ودرايةً.
وواضػػح أ ّف خصيصة (الكلّػيّة) ،وخصيصة (القطعػيّة) ش ػ ػػرطػاف أكيػػداف،
معا ،أو انتفى أحدنبا ،انتفت -
لػخصيصة (اإللزاميّة)؛ فإذا انتفى الشرطاف ً
بذلك االنتفاء  -خصيصة (اإللزاميّة).
ومن ىنا ،كاف النظر الدقيق  -فػي (الػمنسوابت السلفيّة)  -واجبًا على
العلماء؛ للتمييز بٌن مػا ىػو جزء من (السلفيّة الواجبة) ،ومػا ليس بػجزء منها.
ويكػوف شػرط ػا (الكلّيّة) ،و(القطعيّة) :ىػما الػ ِمسبارين الدقيقيػن ،لػهذا
النظر الدقيق الواجب األكيد.
التساىلُ ،ب ىذا اؼبقاـ؛ أل ّف
نأي حاؿ من األحواؿ -
ُ
وال هبوز ّ -
القيمة الكربى اليت زبتص هبا (السلفية الواجبة) تُ ِ
وجب علينا العناية األكيدة،
ّ
ّ
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ابلتمييز بٌن ما ىو جزء منها ،وبٌن ما ليس جبزء منها.
ومثَ ُػل ىذه العنايةِ َ ،
ػمعي الػحريص ،ابلتمييز بٌن
َ
كمثَػل عنػاية الصائغ األل ّ
(اعبوىرة القيّمة النادرة) ،وبٌن (اؼبصوغات اؼبزيفة) ،أو (اؼبصوغات الرديئة) ،أو
(اؼبصوغات الرخيصة).
فالقيمة الكربى للجوىرة النادرة تدعوه إذل اغبرص الشديد األكيد ،على
ذبنب التساىلُ ،ب فحص اؼبصوغات؛ لكيبل يلتبس النادر ابلتافو.
أي اتّفاؽ آخر
وىكذا كاف التّفاؽ السلف قيمة ،ال تُضاىيها قيمةُ ّ
ـبالف؛ ولذلك يكوف الػمتساىل ُب ىذا األمر غالطًا ،أو مغالطًا.
وأبرز الػمجاالت اليت تنتمي إليها (الػمنسوابت السلفيّة):

ٔ -مـجال قراءات ال ُق ّراء:
نسب إذل بعض السلف ،من الصحابة ،والتابعٌن ،ومن جاء
شبّة قراءات تُ َ
سمى (القراءات الشاذّة) ،منها:
بعدىم ،وىي ـبالفة للقرآف الكرًن ،وتُ ّ

أ -قراءة منسوبة إذل أُبَػ ّي بن كعب.

ب -قراءة منسوبة إذل عبد هللا بن مسعود.

ج -قراءة منسوبة إذل أيب الدرداء.

علي بن أيب طالب.
د -قراءة منسوبة إذل ّ

ه -قراءة منسوبة إذل سعد بن أيب وقّاص.
و -قراءة منسوبة إذل عبد هللا بن عبّاس.

البصري.
ز -قراءة منسوبة إذل اغبسن
ّ
ح -قراءة منسوبة إذل ابن مػح ِ
يصن.
َُ
ط -قراءة منسوبة إذل أيّوب السختياينّ.
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ي -قراءة منسوبة إذل األعمش.

يدي.
ك -قراءة منسوبة إذل اليز ّ
فإذا كانت نسبة ىذه القراءات الشاذّة إذل من نُسبت إليهم قطعيّة
الثبوت؛ فإنّػها مػخالفة للقرآف الكريػم ،فػي بعض األلفاظ.
ولذلك تكوف ىذه القراءات  -هبذه اؼبخالفات اعبزئيّة  -شاذّة مردودة؛
فبل تُع ّد جزءًا من (القرآف الكرًن).
ّأما ما اتّفق السلف ،على القراءة بو ،اتّفاقًا كلّػيا قطعيا؛ فبل ريب ُب كونو
من (القرآف الكرًن).
السلفي)،
ووجود ىذه (ال ُػمخالَفات الػجزئيّة) ال يقدح فػي كلّيّة (االتّفاؽ
ّ
فػي ابب (القراءة القرآنية) ،اؼبوافِ
اإلؽبي القرآينّ اؼبنزؿ؛ من
للوحي
قة،
ف
ا
و
اؼب
كل
قة
َ
ّ
ّ
العددي لتلك الػ ُمخالَفات اعبزئيّة ،والضعف الثبوت ّػي ؽبا.
جهتٌن :الضعف
ّ
مفسرين:
ٕ -مـجال تفسريات الـ ّ

اشػتملت (كتػب التفسيػر) على (منسوابت تفسًنيّة سػلفيّة) ،كثيػرة ِجدا،
ال تنتمي إلػى (السلفيّة الواجبة) ،وأبرزىا:

فهم منها وجود اختبلؼ ،بٌن السلف أنفسهمُ ،ب
أ -الػمنسوابت اليت يُ َ
التفسًن؛ فتنتفي بذلك خصيصة (الكلّيّة).
بعض التفسًنات ،إذل بعض السلف ،وليس ث ّػمة
ب -اؼبنسوابت اليت تنسب َ
قطعي ،على كوف ىذه التفسًنات جزءًا من االتّفاقات التفسًنيّة السلفيّة؛
دليل ّ
فتنتفي بذلك خصيصة (الكلّيّة).

ج -اؼبنسوابت التػي لػم تثبت ،ثبو ًات قطعيا ،وال سػيّما مػا ُروي نأسػانيػد ضعيفة؛
فتنتفي بذلك خصيصة (القطعيّة).
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ٖ -مـجال رواايت أسباب النيول:
زبرج من (السلفيّة الواجبة) كل رواايت (أسباب النزوؿ) ،اليت فقدت
معا.
شرط (الكلّيّة) ،أو فقدت شرط (القطعيّة) ،أو فقدت الشرطٌن ً
فهم منها وجود اختبلؼ ،فػي تعيٌن (سبب النزوؿ)
فالرواايت اليت يُ َ
ال ُيبكن أف تكوف جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
ثبوات قطعيا  -وال سيّما الرواايت ذات األسانيد
والرواايت اليت لػم تثبتً ،
الضعيفة  -ال ُيبكن أف تكوف جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
أيضا تلك الرواايت ،اليت نسبت إذل بعض
وزبرج من (السلفيّة الواجبة) ً
يدؿ داللة قطعيّة ،على أ ّف اؼبراد بياف سبب النزوؿ؛ فقد يكوف
قوال ،ال ّ
السلف ً
الشرعي.
اؼبراد اؼبنسوب :ىو بياف اغبكم
ّ

ٗ -مـجال أقوال الناسخ وادلنسوخ:
وكذلك زبرج من (السلفيّة الواجبة) كل األقواؿ اؼبنسوبة إذل السلف ،اليت
ؽبا عبلقة بػموضوع (الناسخ واؼبنسوخ) ،إذا فقدت شرط الكلّيّة ،أو شرط
معا.
القطعيّة ،أو الشرطٌن ً
فهم منها وجود اختبلؼُ ،ب تعيٌن (الناسخ واؼبنسوخ)
فالرواايت اليت يُ َ
ال ُيبكن أف تكوف جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
ثبوات قطعيا  -وال سيّما الرواايت ذات األسانيد
والرواايت اليت لػم تثبتً ،
الضعيفة  -ال ُيبكن أف تكوف جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
أيضا ،تلك الرواايت اليت نسبت إذل بعض
وزبرج من (السلفيّة الواجبة) ً
يدؿ داللة قطعيّة ،على أ ّف اؼبراد بياف الناسخ واؼبنسوخ؛ فقد
قوال ،ال ّ
السلف ً
يكوف اؼبراد اؼبنسوب :ىو التخصيص ،أو كبو ذلك.
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٘ -مـجال رواايت ادل ّك ّي وادلدينّ:
وكذلك زبرج من (السلفيّة الواجبة) كل األقواؿ اؼبنسوبة إذل السلف ،اليت
ؽبا عبلقة دبوضوع (اؼب ّك ّي واؼبدينّ) ،إذا فقدت شرط الكلّيّة ،أو شرط القطعيّة،
معا.
أو الشرطٌن ً
 -ٙمـجال رواية األحاديث:
زبرج من (السلفيّة الواجبة) الكثًن من الرواايت اغبديثيّة ،وأبرزىا:

أ -الرواايت ذات األسانيد الضعيفة ،وال سيّما رواايت الضعفاء واؼبتّػ َهمٌن.
ب -الرواايت اليت اختلف العلماءُ ،ب تصحيحها ،وُب تضعيفها.

النيب  ،بصفتو البشريّة ،غًن
ج -الرواايت اليت تُ َ
نسب فيها أقو ٌاؿ ،إذل ّ
التبليغيّة.
د -الرواايت اليت تُنسب فيها  -إذل بعض (السلف)  -أقو ٌاؿ غًن نبويّة.
اؼبعتربة.
ه -الرواايت اليت ّ
تدؿ متوهنا ،داللة قطعيّة ،على ـبالفة األدلّة القطعيّة َ
بعضا ،وال ُيبكن اعبمع بينها.
بعضها ً
و -الرواايت اآلحاديّة ،اليت يعارض ُ

الع َقديّة:
 -ٚمـجال األحكام َ
ال ريب فػي أ ّف (السلف الصالػح)  -وال سيّما جيل الصحابة  -ىم
أعلػم الناس بعد األنبياء  ،نأصوؿ اإليباف ،وفروعو؛ فإ ّف مصدر عقائدىم
النبوي).
اإليبانيّة ىو الوحي اؼبنزؿ( :الوحي القرآينّ) ،و(الوحي ّ
وقد سلموا من أتثًن (الفلسفات القديبة السقيمة) .وكاف اإليباف ابلغيب،
والتسليم للوحي ،واالقتصار على ما ُيبكن العلم بو ،واالقتصار على ما يُػثمر
عمبل صاغبًا :أبرز الصفات اليت اتّصفوا هبا ،أو اتّصف هبا معظمهم؛ ولذلك
ً
كانت عقائدىم  -غالبًا  -نقيّة صافية.
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فما اتّفق عليو (السلف الصالػح) ،اتّفاقًا كلّػيا قطعيا :ىو اؼبصدر األصفى
الع َقديّة اإلسبلميّة).
لػمعرفة (األحكاـ َ
دي) ،بصفة (الكلّيّة) ،وصفة
وىذا يعين وجوب اتّصاؼ (الػمنسوب َ
الع َق ّ
(القطعيّة)؛ ليكوف جزءًا من (السلفيّة الواجبة) .فإذا فقدت (العقيدة اؼبنسوبة)
معا ،فبل تُع ّد جزءًا من (السلفيّة الواجبة).
إحدى ىاتٌن الصفتٌن ،أو فقدهتما ً
ولذلك زبرج من (السلفيّة الواجبة) منسوابت َع َقديّة كثًنة ،أبرزىا:

أ -أف تكوف العقيدة منسوبة ،إذل بعض الصحابة ،أو بعض التابعٌن؛ وليست
ثبوات قطعيا.
اثبتة عن السلف ،كلّهمً ،

فهم من (الرواايت ال َع َقديّة) وجود (اختبلؼ مؤثّر) ،بٌن (السلف)،
ب -أف يُ َ
ُب بعض العقائد ،اؼبنسوبة إليهم ،أو اؼبنسوبة إذل بعضهم.
ج -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -أو اؼبنسوبة إذل بعضهم  -قائمة على
ضعفها العلماء ،اتّفاقًا.
أحاديث ّ
د -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -أو اؼبنسوبة إذل بعضهم  -قائمة على
أحاديث ،اختلف العلماء ُب تصحيحها ،أو ُب تضعيفها.

ه -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -أو اؼبنسوبة إذل بعضهم  -قائمة على
صححها العلماء ،اتّفاقًا ،لكنّها غًن قطعيّة الثبوت.
أحاديث ّ

و -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -أو اؼبنسوبة إذل بعضهم  -قائمة على

أقواؿ غًن نبويّة.
ز -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -أو اؼبنسوبة إذل بعضهم  -دالّة داللة
اؼبعتربة.
قطعيّة ،على ـبالفة األدلّة القطعيّة َ
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 -ٛمـجال األحكام العمليّة:
زبرج من (السلفيّة الواجبة) الكثًن من (اؼبنسوابت العمليّة) ،وأبرزىا:

احدا من الصحابة،
أ -أف يكوف الرأي
منسواب إذل بعض السلف ،كأف يكوف و ً
ً
آحادا من التابعٌن؛ وليس
أو و ً
آحادا من الصحابة ،أو ً
احدا من التابعٌن ،أو ً
ثبوات قطعيا.
ر ًأاي اثبتًا ،عن السلف ،كلّهمً ،
فهم من (الرواايت) وجود (اختبلؼ مؤثّر) ،بٌن (السلف)ُ ،ب بعض
ب -أف يُ َ
اآلراء العمليّة ،اؼبنسوبة إليهم ،أو اؼبنسوبة إذل بعضهم.

قائما
ج -أف يكوف الرأي
العملي اؼبنسوب إليهم  -أو اؼبنسوب إذل بعضهم ً -
ّ
ضعفها العلماء ،اتّفاقًا.
على أحاديث ّ
قائما
د -أف يكوف الرأي
العملي اؼبنسوب إليهم  -أو اؼبنسوب إذل بعضهم ً -
ّ
على أحاديث ،اختلف العلماءُ ،ب تصحيحها ،أو ُب تضعيفها.

العملي اؼبنسوب إليهم  -أو اؼبنسوب إذل بعضهم  -داال
ه -أف يكوف الرأي
ّ
اؼبعتربة.
داللة قطعيّة ،على ـبالفة األدلّة القطعيّة َ
مهمٌن ،جدا:
أخًنا ،إذل أمرين ّ
وال ب ّد من اإلشارة ً

كل مػا ىو جػزء من (السػلفيّة الواجبة) :ىػػو ح ػ ّػق واقػػع ،ال ريب فيو،
ّ
األولّ -
كل اؼبوافقة للصورة التنزيليّة.
موافق ّ
ّأما ما لػيس جبزء من (السلفيّة الواجبة) ،فهو قسماف:
حق ،موافق للصورة التنزيليّة ،لكن لػم يثبت اتّفاؽ السلف عليو،
ٔ -ما ىو ّ
ثبوات قطعيا .فمن اطّلع على أدلّة يراىا كافية للقطع ،فالواجب عليو بياهنا
ً
للناس؛ لينتفعوا هبا.
ألهنم
لكن بعض السلف ذىبوا إليو؛ ّ
ٕ -ما ىو ابطل ،ـبالف للصورة التنزيليّةّ ،
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اغبق.
ظنّوا أنّو من قبيل ّ

يؤدي إذل (ـبالفات مذىبيّة) ،غالبًا،
الثاين -ـبالفة (السلفيّات غًن الواجبة) ّ
يؤدي إذل ـبالفة (اغبقائق اإلسبلميّة).
خببلؼ ـبالفة (السلفيّة الواجبة)؛ فإنّو ّ
ولذلك ،تػجب الدعوة إلػى االستمساؾ ،بػحقائق (السلفيّة الواجبة)؛
اجهة تعطيبلت اؼبع ِطّلٌن ،وتػحريفات احملِّرفٌن ،من العلمانيٌّن ،والعصرانيٌّن،
لػمو َ
والقرآنيٌّن ،وأمثاؽبم ،من الذين يُنكروف (اغبقائق اإلسبلميّة) الكربى.
ّأما فػي مقاـ (السلفيّات غًن الواجبة) ،فالواجب على العلماء الػمتّقٌن
الػمجتهدين  -قبل التوجو إذل ؿباولة (االجتهاد) ُب مسائلها  -أف يعتمدوا
على (مػخارج الػمتّقٌن)؛ لتهيئة الوضع اؼبناسب لبلجتهاد الصحيح:
ٔ -االعتصاـ بػحبل الػحقائق اإلسبلميّة.
العامة الدخوؿ،
ٕ -االقتصار على الػمسائل ،ذات الثمار العمليّة ،وتػجنيب ّ
ُب الػمسائل الدقيقة ،والػمسائل النظريّة الػخالصة.
ٖ -االحتياط؛ ابتغاء مرضاة هللا ،واتّقاء غضبو؛ للخروج من اػببلؼ.

ٗ -االعتبار بػما جرى لغًنىم ،من الػمختلفٌن ،قديػ ًما وحديثًا.
٘ -االعرتاؼ نأخطائهم ،حٌن يػُخطئوف ،وبصواب مػخالفيهم ،حٌن يُصيبوف.
فإذا فعلوا ذلك ،فعسى هللا أف يوفّقهم إذل االجتهاد الصحيح السليم،
الربيء من ـبالفة (اغبقائق اإلسبلميّة).

ٕٗٔ

ّ
الالدًييت
صيـرة
حولوا إذل الػحالة البلدينيّة،
كل الناس  -قد تػ ّ
سنتخيّل أ ّف الناس ّ -
بدرجاهتا الثبلث :اإلغباديّة ،والبلأدريّة ،والربوبيّة.
يغًن اغبقيقة الواقعة،
إ ّف التفاوت ُ -ب ىذه الدرجات الثبلث  -لن ّ
البلديين  -مهما كانت درجتو ُب اغبالة البلدينيّة  -لن يطبّق
وىي أ ّف اإلنساف
ّ
ـبرتعات الناس.
أحكاـ اػبالق؛ ألنّو يزعم أ ّف ىذه األحكاـ من َ
كمثَ ِل أربعة
الديين ،واإلنساف
ومثَ ُل اإلنساف
َ
البلديين بدرجاتو الثبلثَ ،
ّ
ّ
إخوة ،وجدوا أنفسهم  -حٌن بلغوا ُ -ب دار عامرة ابلطعاـ والشراب والثياب،
وبكل ما وبتاج إليو اإلنساف للعيش الكرًن.
ّ
الدا ،وإف لػم نره من قبل ،بىن
مرة :إ ّف لنا و ً
ّأما األخ األكرب ،فقد قاؿ ؽبم ّ
رسوال؛ ليُخربان بذلك ،ومعو
لنا ىذه الدار ،ومؤلىا ابػبًنات ،وقد أرسل إلينا ً
سبسكنا هبا ،كنّا ُب خًن وعافية وأماف ،وإف أعرضنا
وصااي ،من والدان ،إف ّ
عنها ،خسران اػبًن كلّو.
فقاؿ األخ الثاينّ :أما أان ،فأص ّدؽ أف يكوف لنا والد ،ألنّنا لػم نلد
أنفسنا ،نأنفسنا ،وأص ّدؽ أف يكوف ىو من بىن لنا ىذه الدار ،وأع ّد لنا ىذه
قطعا لػم نفعل من ذلك شيئًا؛ ولكنّين ال أص ّدؽ أنّو أرسل إلينا
اػبًنات ،فنحن ً
رسوال ،وأرسل معو وصااي ،هبب أف نلتزـ هبا؛ بل الرسوؿ كاذب ،أو مكذوب
ً
عليو ،واألحكاـ ليست من والدان؛ ألنّو تركنا ،وما نشتهي ،كبكم أنفسنا،
نأنفسنا ،فبل ؿبظورات ،وال واجبات.
الدا ،وأنّو ىو
وقاؿ األخ الثالثّ :أما أان ،فبل أستطيع أف أقطع نأ ّف لنا و ً
من بىن لنا ىذه الدار ،وأع ّد لنا ىذه اػبًنات ،كما ال أستطيع أف أنفي ذلك
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مرجح ألحدنبا ،على اآلخر؛
قاطعا ،فاألمراف متساوايف عندي ،وال ّ
نفيًا ً
كل اؼبوافقة؛ فالرسوؿ كاذب ،أو مكذوب عليو ،والوصااي
ولكنّين أوافق أخيّ ،
حق أحد أف يفرض علينا أحكامو.
مكذوبة ،وليس من ّ
شك -
وقاؿ األخ الرابعّ :أما أان ،فإنّين أقطع ،بيقٌن  -ال يشوبو أدىن ّ
ـبرتعتاف ،اخرتعهما الرسوؿ ،أو من
أ ّف فكرة الوالد ،وفكرة الوصااي فكراتف َ
أرسلو ،وليس ببعيد أف يكوف أخوان األكرب ىو من اخرتعهما ،و ّادعى أنّو رأى
ذلك الرسوؿ ،وتل ّقى منو ىذه الوصااي.
فاؼبتأمل ُب ىذا اؼبثل هبد أ ّف اإلخوة الثبلثة ِ
اؼبنكرين ،بدرجاهتم اؼبتفاوتة:
ّ
قد أعرضوا عن العمل بتلك األحكاـ ،و ّاهتموا الرسوؿ الذي جاء هبا ،أو من
أرسلو ،ابلكذب واالخرتاع.
البلديين ،الذي أعرض عن تطبيق األحكاـ
وىذا ىو شأف اإلنساف
ّ
ألهنا بزعمو من اخرتاع الناس ،فبل قيمة ؽبا.
الدينيّة؛ ّ
كل اإلصرار ،على تقييد اإلنكار نأنّو زعم ،يزعمو اإلنساف
وإّمبا أُ ّ
صرّ ،
كبًنا ،بٌن ما ُب ابطن اإلنساف ،وما ُب
البلديين ،بدرجاتو الثبلث؛ أل ّف شبّة فرقًا ً
ّ
ظاىره.
ِ
قاطعا ،ولكن
فاإلنساف
إنكارا ً
ّ
اإلغبادي يزعم أنّو يُنكر وجود اػبالق ً
ال أحد يستطيع اإليقاف نأ ّف ىذا الزعم حقيقة واقعة.
ليتهرب من تبعات
فقد يكوف موقنًا بوجود اػبالق ،ولكنّو يزعم إنكاره؛ ّ
اإلقرار بوجوده؛ وقد يكوف ِ
مرج ًحا لوجوده ،أو شاكا ُب وجوده ،ولكنّو
ّ
ومرة تعرض لو
فمرة يُوقن بوجودهّ ،
ال يستطيع أف يقطع؛ وقد يكوف ُمذب َذ ًابّ ،
فيشك.
شبهات،
ّ
واغبقيقة الواقعة شاىدة على أ ّف إنكار وجود اػبالق ،على وجو القطع
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واليقٌن :ال ُيبكن أف يصدرّ ،إال من سكراف ،أو ؾبازؼ ،ال يدري ما يقوؿ،
أي دليل ،من األدلّة القطعيّة ،الدالّة على
أو غافل لػم يطّلعُ ،ب حياتو ،على ّ
وجود اػبالق ،وال سيّما دليل العناية ،ودليل االخرتاع.
كبًنا ،ينتسب إذل أىل اإلغباد ،ويقوؿ بقوؽبم ،ولػم
فإذا وجدت عالػ ًما ً
غافبل عن دليل العناية ،ودليل االخرتاع؛ فاعلم أنّو ّإما أف
يكن سكراف ،وال ً
ؾبنوان؛ ولكنّو ليس ذلك اعبنوف اؼبألوؼ اؼبعروؼ،
وإما أف يكوف ً
كاذابّ ،
يكوف ً
الذي يُع َذر صاحبو؛ بل ىو جنوف أعظم منو ،وأخطر.
اإلغبادي قادر على إعماؿ عقلو؛ للنظر ُب أدلّة (وجود اػبالق)،
فاجملنوف
ّ
لكنّو أيىب اإلفادة من عقلوُ ،ب ذلك؛ فيكوف كمن يُنكر وجود الشمس ،بعد
حت ال يرى الشمس الطالعة الساطعة!!!
أف يُغمض عينيوٍ ،بّ أيىب فتحهماّ ،
كل اإلعراض ،عن آالؼ األدلّة القطعيّة
ولذلك يُعرض اجملنوف
ّ
اإلغباديّ ،
متظاىرا نأنّو يعتمد على عقلوُ ،ب رفض تلك
الدالّة على (وجود اػبالق)،
ً
األدلّةِ ،
موىػ ًما غًنه نأنّو ال يرى تلك األدلّة كافية لبلعتقاد بوجود اػبالق.
والسبب األكرب إلعراضو عن تلك األدلّة ىو ِ
(الك ْرب) ،وىو أخطر صور
كل
حت حٌن يكوف ّ
ابغبقّ ،
اؽبوى؛ فإنّو يبنع صاحبو من اإلقرار ّ
اغبق و ً
اضحاّ ،
الوضوح ،ال خبلؼ فيو ،بٌن العقبلء؛ فيكوف إبعراضو من اؼبتناقضٌن؛ ألنّو
ي ِ
عمل عقلو فيما يوافق ىواه ،ويعطّل عقلو فيما ىبالف ىواه!!!
ُ
وقد كاف إبليس اللعٌن ّأوؿ اؼبتناقضٌن؛ حٌن أىب ،واستكرب ،وعصى
بعزة خالقو ،الذي عصاه!!! وىذا ىو اعبنوف الذي
خالقو العظيمٍ ،بّ أقسم ّ
اختيارا ،حٌن يتّبع ىواه!!!
ال يُع َذر صاحبو؛ ألنّو جنوف ىبتاره اجملنوف
ً
أجل ،إنّو جنوف العالِػم؛ لكنّو اؼبعاند ،الرافض ؼبا يعلم؛ أل ّف ىواه على
احدا من أكابر اجملانٌن اؼبستكربين.
خبلؼ ما يعلم .وكاف فرعوف و ً
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فجنوف اإلغباد ال يُصاب بو ّإال أكابر اجملرمٌن ،الذين يعلموف أ ّف وجود
لكن اإلقرار هبذه اغبقيقة يعين التغيًن،
اػبالق ىو اغبقيقة الكربىُ ،ب الوجود؛ و ّ
بكل وسائلهم القذرة ربويل
كل اإلابء؛ فيحاولوف ّ
الذي أيبوف اػبضوع لوّ ،
الناس كلّهم ،إذل دين جديد ،ىو دين اإلغباد.
كل التعطيل ،حٌن يسألو اؼبؤمنوف عن
واجملنوف اإلغباد ّ
ي يعطّل عقلوّ ،
(اػبالق) ،الذي خلق (مبليٌن األسباب) ،اليت لوال اجتماعها ،بتقدير حكيم،
اإلغبادي) ،بصورتو اإلنسانيّة اؼبعروفة!!!
وميزاف قوًن ،ؼبا ظهر ذلك (اجملنوف
ّ
ييب اغبديث ،الذي تتقبّل معطياتو  -أيّها اجملنوف  -يقوؿ:
إ ّف العلم التجر ّ
كنت ُ -ب وقت من األوقات  -جنينًا ُب بطن ّأمك؛ ولكنّك  -قبل
إنّك َ
ذلك الوقت  -كنت خليّتٌن منفصلتٌن متباعدتٌن ،نبا:
أ -حيمن ُب جسد أبيك ،خرج مع مبليٌن اغبيامن ،ودخل ُب جسد ّأمك.

أحد حيامن أبيك؛ فأخصبها.
ب -بويضة ُب جسد ّأمك ،دخل فيها ُ
فكنت ُب بطن أمك بويضة ُـبصبة واحدة؛ ٍب نَػم ِ
ت البويضةُ ابالنقساـ؛
َ
َ
ّ
ّ َ
خرجت بعد كبو تسعة أشهر ،من بطن ّأمك
فكنت جنينًا ُب بطن ّأمك؛ ٍبّ
َ
َ
احدا من ؾبانٌن اإلغباد!!!
صرت و ً
و ً
حت َ
رضيعا؛ ٍبّ َ
كربت شيئًا ،فشيئًاّ ،
ليدا ً
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
فهل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
وجد حيمن أبيك؟!!!
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي يُ َ
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
وجد بويضة ّأمك؟!!!
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي تُ َ
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
خاصة؟!!!
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي يكوف حيمن أبيك ،بصفات وراثيّة ّ
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اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
خاصة؟!!!
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي تكوف بويضة ّأمك ،بصفات وراثيّة ّ
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
حيامن أبيك ُب جسد ّأمك؟!!!
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي تدخل
ُ
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
ِ
سائر اغبيامن؟!!!
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي يسبق
ُ
اغبيمن اؼبخص ُ
ب َ
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
سائر البويضات؟!!!
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي تسبق البويضةُ
َ
اؼبخصبةُ َ
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
حيمن أبيك بويضةَ ّأمك؟!!!
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي ُىبصب ُ
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
اؼبخصبة ،وتنمو؟!!!
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي تنقسم البويضة
َ
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
اؼبخصبة ،إذل جنٌن؟!!!
تتحوؿ البويضة
َ
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي ّ
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي يعيش ذلك اعبنٌنُ ،ب بطن ّأمو؟!!!
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي ىبرج ذلك اعبنٌن ،من بطن ّأمو؟!!!
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي يعيش ذلك اؼبولود ،خارج بطن ّأمو؟!!!
اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
حت يبلغ مرحلة الشباب؟!!!
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي ينمو ذلك اؼبولودّ ،
ٔٗٚ

اؼباديّة ،اليت كاف
اؼباديّة ،واألسباب غًن ّ
وىل تعلم شيئًا عن األسباب ّ
وتشم،
وتتذوؽ،
هبب أف تكوف موجودة؛ لكي تُبصر ،وتسمع ،وتلمس،
ّ
ّ
وتتن ّفس ،وأتكل ،وتشرب ،وتبلع ،وهتضم ،وتلبس ،وزبلع ،وتناـ ،وتقوـ،
وتقعد ،وتقف ،وذبلس ،وسبشي ،وهتروؿ ،وتركض ،وتقفز ،وتسبح ،وتلعب،
وتتكلّم ،وتضحك ،وتبكي ،وتصرخ ،وتف ّكر ،وتعمل ،وربمل ،وتصنع ،وتزرع،
وذبمع ،وُسبسك ،وترمي ،وأتخذ ،وتُعطي ،وتطرؽ ،وتضرب ،وتكتب ،وتقرأ،
وتتغوط؟!!!
وربفظ ،وتتذ ّكر ،وذبامع ،وتغتسل ،وتبوؿّ ،
كنت تدري ،فال ُػمصيبةُ أعظَ ُم
كنت ال تدري ،فتلك ُمصيبةٌ ،وإف َ
فإف َ
أليس عجيبًا  -أيّها اجملنوف  -أف تُنكر وجود (اػبالق العظيم) ،الذي
قر بوجودؾ الناقص ،الذي
أوجد األسباب البلزمة لوجودؾ؛ وُب الوقت نفسو تُ ّ
ما كاف لو أف يكوف ،لو انعدـ سبب واحد ،من تلك األسباب؟!!!
تعطيبل لعقلك أف تصرفو ،عن النظر فػي (الػمصنوعات الطبيعيّة)،
أليس ً
الدالّة داللة قطعيّة ،على (وجود اػبالق)؟!!!
انظر فػي صنع الػهواء ،والػماء ،والػمعادف ،والوقود ،والػحبوب ،والػخضار،
واألزىػار ،والثمػار ،والػخشػب ،والقطػن ،والػحري ػر ،والزيػت ،والدىن ،والػملح،
والعسل ،واللبػن ،والبيػض ،واللحم ،والػجلد ،والصوؼ ،والوبر ،والشعر.
انظر ُب ىذه (اؼبصنوعات الطبيعيّة)ٍ ،بّ اسأؿ نفسك:
ىل (اؼبصنوعات الطبيعيّة) واجبة الوجود ،ال ربتاج إذل صانع؟
من الذي صنع (اؼبصنوعات الطبيعيّة)؟
ىل صنعت (اؼبصنوعات الطبيعيّة) أنفسها نأنفسها؟
ىل (اؼبصادفة العمياء) ىي اليت صنعت (اؼبصنوعات الطبيعيّة)؟
ىل يستطيع (اإلنساف اغبديث) أف يصنع (اؼبصنوعات الطبيعيّة)؟
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إ ّف (اإلنساف اغبديث) يُدرؾ يقينًا أ ّف صنع ىذه (اؼبصنوعات الطبيعيّة):
ال يكوف ّإال بعد صنع (العناصر الكيميائيّة) ،اليت ترتّكب منها ىذه اؼبصنوعات؛
وبعد صنع (القوانٌن الفيزايئيّة) ،اليت ربكم حركة العناصر واؼبركبات؛ وبعد صنع
ربرؾ العناصر واؼبركبات؛ وبعد صنع (اػبرائط الرتكيبيّة)،
(الطاقة الكونيّة) ،اليت ّ
اليت تش ّكل خصائص (اؼبصنوعات الطبيعيّة).
فالفرؽ كبًن جدا بٌن (صنع اػبالق) ،و(صنع اإلنساف)!!!
فاػبالق ىو الذي صنع العناصر الكيميائيّة ،وىو الذي صنع القوانٌن
الفيزايئيّة ،وىو الذي صنع الطاقة الكونيّة ،وىو الذي صنع اػبرائط الرتكيبيّة.
فإذا استطاع (اإلنساف اغبديث) صنع بعض (اؼبصنوعات)؛ فإنّو سيعتمد
كل ما صنعو اػبالق ،من عناصر كيميائيّة ،وقوانٌن فيزايئيّة،
ً
اعتمادا اتما على ّ
وطاقة كونيّة ،وخرائط تركيبيّة؛ فأين صنع اؼبخلوؽ من صنع اػبالق؟!!!
وإذا نظران ُب صنع اؼبخلوؽ وجدانه على صورتٌن ابرزتٌن:
مثبل ،ابالعتماد على خليّة من
ٔ -الصورة االستنساخيّة ،كاستنساخ نعجة ً
خبلاي نعجة ـبلوقة .فأين صنع اؼبخلوؽ من صنع اػبالق؟!!!
الغواصة،
ٕ -الصورة التقليديّة ،كصناعة السيّارة ،وصناعة الطيّارة ،وصناعة ّ
اآلرل).
وسائر الصناعات القديبة واغبديثة ،ومنها صناعة ما ّ
يسمونو( :اإلنساف ّ
اآلرل) ،وجدان ّأوًال أ ّف (اإلنساف اغبديث)
وإذا نظران ُب صنع (اإلنساف ّ
لػم يصنع العناصر الكيميائيّة ،وال القوانٌن الفيزايئيّة ،وال الطاقة الكونيّة ،بل
كلّها موجودة من قبل؛ وإّمبا الذي صنعو (اإلنساف الػحديث) ىو اػبريطة
كبًنا على (اػبريطة الرتكيبيّة اآلدميّة) .وىذا
الرتكيبيّة ،فقط ،مع اعتماده
ً
اعتمادا ً
سمى( :الػ ُمحاكاة الػحيويّة) ،أو (تقليد الطبيعة).
مثاؿ من أبرز أمثلة ما يُ ّ
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اآلرل) ،الذي صنعو
ووجدان اثنيًا الفروؽ الكثًنة والكبًنة ،بٌن (اإلنساف ّ
اآلدمي) ،الذي صنعو (اػبالق العظيم)؟!!!
(اإلنساف اغبديث)؛ و(اإلنساف
ّ
قر
فانظر  -أيّها الػمجنوف ُ -ب تناقضاتك الشيطانيّة العجيبة؛ فأنت تُ ّ
اآلرل) ،وتصفو ابلعلم والقدرة؛ ولكنّك تُنكر وجود
بوجود صانع (اإلنساف ّ
اآلدمي) ،وتنسب صنعو إذل اؼبصادفة العمياء؟!!!
صانع (اإلنساف
ّ
قر بوجود صانع (اؼبصباح الصغًن) ،الذي يُنًن الغرفة؛ ولكنّك
وأنت تُ ّ
الوىاج) ،وىي (الشمس) ،اليت
تُنكر وجود صانع (اؼبصباح الكبًن) ،أو (السراج ّ
تُنًن األرض كلّها؟!!!
قر بوجود صانع (آلة التصوير) ،اليت تلتقط الصور؛ ولكنّك تُنكر
وأنت تُ ّ
وجود صانع (العٌن البصريّة) ،اليت ىي أعجب آالت التقاط الصور؟!!!
قر بوجود صانع (اللوحة الفنّػيّة الػميّتة) ،اليت اشتملت على صورة
وأنت تُ ّ
شجرة ،مرسومة ابأللواف ،أو ابألصباغ ،على الورؽ ،أو على القماش؛ ولكنّك
تُػنػكػ ػر وج ػ ػود صػانػع (الشػجػرة الػحيّة) ،الدالّػة داللة قطعيّة ،على وج ػ ػود
صانعها؟!!!
قر بوجود صانع (التمثاؿ الػميّت) ،اؼبصنوع على صورة إنساف،
وأنت تُ ّ
من الصخر ،أو اػبزؼ ،أو اػبشب ،أو اؼبعدف ،أو الشمع؛ ولكنّك تُنكر وجود
الداؿ داللة قطعيّة ،على وجود صانعو؟!!!
ػحي)ّ ،
صانع (اإلنساف ال ّ
قر بوجود صانع (الػمراكب البػّريّة الػميّتة) ،كالسيّارات نأنواعها،
وأنت تُ ّ
الربيّة الػحيّة) ،أعين
و ّ
الدراجات نأنواعها؛ ولكنّك تُنكر وجود صانع (الػمراكب ّ
الػخيل ،والبغاؿ ،والػحمًن ،واإلبل؟!!!
قر بوجود صانع (الػمراكب الػمائيّة الػميّتة) ،وىي السفن،
وأنت تُ ّ
الغواصات؛ ولكنّك تُنكر وجود صانع (األحياء الػمائيّة) ،كاألظباؾ
والقوارب ،و ّ
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واغبيتاف؟!!!
فجنوف اإلغباد ال يُصاب بو ّإال أكابر اجملرمٌن ،الذين يعلموف أ ّف وجود
كل اإلابء؟!!!
اػبالق ىو اغبقيقة الكربى ،ولكنّهم أيبوف تقبل ىذه اغبقيقةّ ،
ّأما س ػائر الػمنتسبٌن إذل اإللػحاد ،فإ ّف معظمهم كاذبوف ،مراوغوف ،إذا
واجههم ـبالفوىم ،ابألدلّة القطعيّة ،الدالّة على (وجود اػبالق) ،ىربوا إذل
(البلأدريّة) ،فإذا تكاثرت عليهم أدلّة اؼبخالفٌن ،ىربوا إذل (الربوبيّة)؛ فإذا خلوا
تنمروا ،واستأسدوا ،واستنسروا ،وعادوا إذل إعبلف اإلغباد،
ابلغافلٌن ،واؼبراىقٌنّ ،
والدعوة إليو ،والطعن ُب ـبالفيهم.
ربولوا
كل الناس  -قد ّ
ولنا أف نتخيّل ما الذي وبدث ،لو أ ّف الناس ّ -
إذل اغبالة البلدينيّة؟!
فالقوي
يتحوؿ الناس إذل اغبالة اغبيوانيّة،
ّ
أىوف ما ُيبكن أف نتخيّلو أف ّ
أيكل الضعيف ،كما أيكل الذئب الشاة ،واألقوايء يتنافسوف على اؼبزيد من
الفرائس ،كما تتنافس السباع على الفريسة.
يتحوؿ
لكن اغبقيقة أ ّف الناس
و ّ
سيتحولوف إذل حالة دوف اغبيوانيّة ،فحٌن ّ
ّ
الناس إذل اغبالة البلدينيّة ،ستنعدـ من اغبياة تلك القيم الدينيّة العليا ،اليت ال
وحت
احملرفة ،كاليهوديّة ،واؼبسيحيّة ّ -
أي دينّ ،
يكاد ىبلو منها ّ
حت األدايف ّ
تتضمن بعض القيم
وثين ،والبوذيّة ،وىو دين
وضعي ّ -
ّ
اؽبندوسيّة ،وىو دين ّ
البشري ،كما ينفع الدواء ُب
الدينيّة العليا ،اليت تنفع ُب زبفيف ح ّدة الفساد
ّ
زبفيف ح ّدة اآلالـ.
حق ،والػخيػر ،والسبلـ،
قطعا :انعداـ الػ ّ
وانعداـ (القيم الدينيّة العليا) يعين ً
احػم ،والتعاطػُف ،والتبلطػُف ،والتسػ ُامح،
التعاوف ،والتآخػي ،والتسػالُػم ،والتػر ُ
و ُ
والػص ػدؽ ،والعػ ػ ػدؿ ،واألمػ ػان ػة ،وال ػبِ ػ ػ ػّر ،والت ػق ػ ػوى ،وال ػ ػ ػػػ ورع ،واإلخػ ػبلص،
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اضع ،والك ػرـ ،والعِ ّفػة ،والنزاىػة ،والزىد ،والقناعة،
واإلحػسػاف ،واإليػثػار ،والتو ُ
وسػائػر الفضائل.
وسيكوف الناس ُب اغبالة البلدينيّة متساوين ُب انعداـ ىذه القيم؛ ولكنّهم
القوة والضعف ،وُب
سيظلّوف متفاوتٌن ُب الغىن والفقر ،وُب اعبماؿ والقبح ،وُب ّ
الصحة والػمرض ،وُب القلّة والكثرة ،وُب الذكورة واألنوثة ،وُب الطفولة واؼبراىقة
ّ
والشباب والشيخوخة.
حاال من اغبشرات؛ فإ ّف
فإذا لػم تكن شبّة قوانٌن ربكمهم ،كانوا أسوأ ً
للحشرات قوانٌن ربكمها ،كالنمل ،والنحل.
فثمة أسئلة ربتاج إذل أجوبة:
وإذا كانت ؽبم قوانٌنّ ،
أ -من الذي وضع تلك القوانٌن؟
ب -ىل راعى و ِ
القيم العُليا ،حٌن وضعها؟
ها
ع
اض
ُ
َ
ِ
اػباصة؟
منافع ّ
ج -ىل راعى واضعُها األىواءَ والػ َ
الناس كلهم عليها ،فبل مع ِرتض؟
د -ىل توافَ َق ُ

ه -ما موقف الراضٌن بػها ،من الػمعارضٌن لػها؟
ال ريب ُب أ ّف واضع القوانٌن سيكوف من طبقة األقوايء األغنياء،
اػباصة لو
وال ريب ُب أنّو لن يراعي القيم العليا ،بل سًناعي األىواء واؼبنافع
ّ
كل الويل
وألقرانو ،وال ريب ُب أ ّف التوافُق عليها ال ُيبكن وقوعو ،و ّ
لكن الويلّ ،
اؼبستضعفٌن.
ألهنم ببل ريب ،من طبقة الضعفاء
للمعارضٌن؛ ّ
َ
وىكذا سيتفاىن الضعفاء ُب خدمة األقوايء ،وسيتل ّذذ األقوايء ُب استعباد
وتوسلوا هبا؛ لتكثًن
الضعفاء ،ولن يرتكوا وسيلة من وسائل االستعبادّ ،إال ّ
األمواؿ ،والتمتع ابؼبل ّذات ،وتقوية السلطات.
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فيكثػر بذلك القتػل والتعذيب والتنكيػل واالضطهاد واالغتصاب والزنػى
الغش والسرقة والػخمور والػمخ ِّدرات وأفبلـ الدعارة!!!
واللواط والسحاؽ والراب و ّ
حت ُب أقذر صورىا
ّإهنا حياة دونيّة قذرة ،تسمو عليها اغبياة اغبيوانيّة؛ ّ
مثاال لػهذه
الػمعروفة ُب عالَػم الػحيواف ،وأقساىا ،وأبشعها ،لن يػجد الباحث ً
الػحياة الدونيّة القذرة!!!
إ ّف ىذه اغبياة الدونيّة القذرة تؤّكد اغباجة الكبًنة إذل ىداية اػبالق؛ فإ ّف
مشاىدةُ ،ب أنّو يُولَد من نقطة
اإلنساف ىبالف سائر اؼبخلوقات اؼبعروفة الػ َ
الصفر؛ ولكنّو يػُمكن أف يرقى إذل أعلى الدرجات؛ لِما أودعو هللا فيو ،من
قدرات بدنيّة ،وعقليّة.
ولك أف تُدرؾ ذلك إذا نظرت إذل الفرؽ الكبًن بٌن طفل اإلنساف ،وفرخ
فاألوؿ يُولَد ضعي ًفا ُب بدنو ،ضعي ًفا ُب عقلو ،فقدراتو بدرجة
الدجاجةً ،
مثبلّ ،
يتصرؼ ُب
قصًناٍ ،بّ ّ
الصفر ،والثاين ال يلبث بعد خروجو من البيضةّ ،إال وقتًا ً
حياتو تصرؼ العالِ
بكل ما وبتاج إليو.
م
ػ
ّ
وحيدا ،بعد أف ىبرج من البيضة ،وليس
وحت حٌن يعيش فرخ الدجاجة ً
ّ
بكل
بقربو أحد من بين جنسو؛ فإنّو ّ
يتصرؼ التصرؼ اؼبناسب ،وكأنّو على علم ّ
ما يتعلّق بنظاـ حياتو!!!
ّأما اإلنساف ،فإنّو ال ُيبكن أف يستغين عن رعاية من يرعاه ،من بين
حت يصل إذل
يتدرج ُب القدرات البدنيّة والعقليّةّ ،
جنسو ،وىو ُب حياتو ّ
مشاىدة.
درجات ال ُيبكن أف يصل إليها من سواه ،من الػمخلوقات الػمعروفة الػ َ
ويكفي لتُدرؾ ذلك أف تنظر فيما أنتجو اإلنساف ،وما أقبزه ُب عصران،
من أقمار صناعيّة ،وشبكات عالَميّة ،وحواسيب ؿبمولة ،وىواتف ؿبمولة،
وجويّة!!!
وأسلحة ّ
مدمرة ،ووسائل نقل عمبلقةّ :بريّة ،وحبريّةّ ،
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العلمي الذي ال ُيبكن أف تصل إليو األسود ،وال القرود،
الرقي
ّ
إ ّف ىذا ّ
ديين ،ال ُيبكن لئلنساف أف يُنتج ما يبؤله؛
ولو بعد مبليٌن القروف ،يقابلو خواء ّ
ولو حاوؿ إنتاجو ،النتكس إذل تلك اغبياة الدونيّة القذرة؛ ألنّو وبتاج إذل نظاـ
إؽبي ،لتنظيم حياتو ،كما احتاجت إليو سائر اؼبخلوقات.
ّ
اإلؽبي ،فيناؿ
والفرؽ أ ّف اإلنساف قد أُعطي االختيار؛ فلو أف يقبل النظاـ ّ
ثواب القبوؿ؛ ولو أف يُعرض عنو ،فيناؿ عقاب اإلعراض؛ ألنّو ـبلوؽ قد
اختصو خالقو خبصائص بدنيّة وعقليّة؛ ليكوف خليفة ُب األرض.
ّ
لكن صوره
وليس النظاـ
اإلؽبي ّإال نظاـ اإلسبلـ ،وىو نظاـ واحد ،و ّ
ّ
خاصة مناسبة؛ ولذلك
لكل ـبلوؽ صورة ّ
كثًنة؛ أل ّف ـبلوقات هللا كثًنة ،و ّ
ِ
كل ـبلوؽ منها على
ال يفقو اإلنساف تسبيح اؼبخلوقات اؼبسبّحة؛ أل ّف تسبيح ّ
العاـ الذي هبمع الصور كلّها واحد.
خاصة ،واؼبعىن ّ
صورة ّ
كمثَ ِل اؼبريض
إ ّف َمثَ َل اإلنساف الذي يُنكر ىداية اػبالق ،أو يُعرض عنهاَ ،
قر بعلم الطبيب
الذي يُنكر ىداية الطبيب ،أو يُعرض عنهاً ،
فبدال من أف يُ ّ
قر مضطرا ،ولكنّو ال يعمل إبرشادهٍ ،بّ
وقدرتو ونصحو ،يُنكر ذلك كلّو ،أو يُ ّ
يبحث لنفسو عن دواء ألمراضو!!!
قر ىذ اؼبريض بوجود الطبيب ،وبٌن أف يُنكر
ولذلك ال فرؽ بٌن أف يُ ّ
وجوده؛ أل ّف النتيجة واحدة ،وىي إعراض اؼبريض عن إرشاد الطبيب ،وحبثو عن
معتمدا على معرفتو البائسة!!!
بديل ،يُنتجو بنفسو،
ً
بويب ،الذي يزعم أنّو ال يُنكر وجود اػبالق ،ولكنّو
إ ّف َمثَ َل اإلنساف الر ّ
الدا اشرتى لولده األثًن عنده سيّارة
كمثَ ِل من يزعم أ ّف و ً
يزعم أنّو يُنكر ىدايتوَ ،
تسر الناظرينٍ ،بّ أنبل إرشاده طريقة قيادهتا ،وىو يعلم يقينًا أ ّف ولده
حديثةّ ،
ال يعرؼ طريقة قيادهتا ،وال ُيبكنو أف يستنبطها ،ويعلم أف ليس شبّة من يستطيع
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إرشاده ُب ذلك ،غًنه ،ويعلم أ ّف ولده ال ُيبكن أف يتوقّف ُب منتصف الطريق،
الده ،فػي الطريق
بل ال ب ّد من أف يقود السيّارة؛ ليصل إذل غايتو؛ ثػ ّم تَػَرَكوُ و ُ
الػ ِ
مزدحم ،يواجو الػمصًن الػمحتوـ!!!
ال ريب ُب أ ّف ىذا الزاعم يسعى بزعمو ىذا ،إذل الطعن ُب ذلك الوالد،
خًنا لو ولولده ،فالعطيّة
الذي لو لػم يُنعم على ولده ،بتلك السيّارة ،لكاف ً
سمى نعمة ،إذا ّأدت إذل ض ّد ما ىي لو ُب األصل ،بل ىي نقمة،
ال ُيبكن أف تُ ّ
عدو ،أو من عابث ،أو من غافل.
ال تصدر ّإال من ّ
بويب أىوف من اإلنساف
ولذلك ليس صو ًااب ظن من يظ ّن أ ّف اإلنساف الر ّ
بويب قد نسب إذل اػبالق ما ال يليق بو ،من عداوة ـبلوقاتو،
ّ
اإلغبادي؛ أل ّف الر ّ
كبًنا!!!
والعبث هبم ،وإنباؽبم ،والغفلة عنهم ،تعاذل هللا ّ
عما يقولوف علوا ً
عموما  -وىو أ ّف
خصوصا ،و
بويب
ً
البلديين ً
والدليل الذي ّ
يتمسك بو الر ّ
ّ
حبجة مقنعة؛ ألنّك إذا أيقنت
تعارض األدايف دليل على اختبلقها  -ليس ّ
األوؿ ،وىو (وجود اػبالق) ،فبل ب ّد أنّك ستُوقن ابألصل الثاين ،وىو
ابألصل ّ
األوؿ؛
(ىداية اػبالق)؛ ّ
وإال فإ ّف إنكارؾ لؤلصل الثاين ،يعين إنكارؾ لؤلصل ّ
يوصف
أل ّف اػبالق العظيم العليم اغبكيم اػببًن القدير الكبًن :ال ُيبكن أف َ
البشري ،من غفلة ،وإنباؿ ،وعبث ،ولعب!!!
بصفات النقص
ّ
فإذا أيقنت ابألصل الثاين ،وجب عليك البحث عن الدين الصحيح،
الذي تُوقن بو عقوؿ العقبلء ،الذين سلموا من آاثر اعبهل واؽبوى واػبوؼ،
وليس الصواب نأف هترب من البحث؛ ألنّك رأيت األدايف متعارضة.
ىل ستهرب من البحث عن الدواء الشاُب ،الذي يشفيك من مرضك
اػبطًن ،بعد أف أنبأؾ الطبيب دبرضك ،إذا وجدت أ ّف الصيادلة قد اختلفوا ُب
الدواء؟!!!
٘٘ٔ

عما ُيبكن أف يكوف سببًا لنجاتك،
ال أراؾ ّإال ستجتهد ُب البحثّ ،
وستبحث ّأوًال عن الصيدالينّ اػببًن الناصح األمٌن؛ فإذا وجدتو واطمأننت
إليو ،فبل ريب ُب أنّك ستأخذ منو الدواء؛ لتُنقذ نفسك.
فما أحراؾ أف ذبتهد مثل ىذا االجتهاد؛ إلنقاذ نفسك من شرورىا ،وقد
أردت
علمت علم اليقٌن أ ّف اػبالق موجود ،وأ ّف ىدايتو موجودة ،وأنّو  -إف َ
َ
أنت االىتداء  -فسيهديك إذل الصراط اؼبستقيم!

ٔ٘ٙ

ّ
اليهودًت
صيـرة
ربولوا إذل اليهوديّة ،فبل ريب ُب
كل الناس  -قد ّ
ولو زبيّلنا أ ّف الناس ّ -
أ ّف الفارؽ كبًن بٌن اغبياة البلدينيّة ،واغبياة اليهوديّة؛ فإ ّف اليهوديّة صورة ؿبرفة
عن اإلسبلـ ،الذي دعا إليو موسى  ،وىذا يعين ّأهنا قد اشتملت على
بعض اغبقائق اإلسبلميّة ،ولكن مع ربريفات واختبلقات ،أدخلها بعض
اؼبفرتين ،وال سيّما من اؼبنسوبٌن القدامى إذل اليهوديّة.
ومن شأف ىذه التحريفات أف تنشر بعض األمراض القذرةُ ،ب نفوس من
بصحة نسبتها إذل الشرع ،كالػحسد والػحقد والنفاؽ والنميمة والػخداع
يعتقد ّ
الغش والبغضاء وقسوة القلب.
و ّ
البشري ،أبرزىا :االستػراحة
لقد نسبوا إذل هللا  بعض صفات النقص
ّ
الولْ َولة
من العمل ،والػحزف والتأسف ،والندـ ،والنوـ واالستيقاظ ،والنػ ْوح و َ
ػحفاء والعُ ْري ،ومصارعة يعقوب  ،وتذكر الػميثاؽ بعد نسيانو.
والنحيب وال َ
ونسبوا إذل األنبياء  -وأبناء األنبياء ،وبناهتم  -بعض الرذائل ،أبرزىا:
التعري ،وشرب الػخمر.
 نسبوا إذل نوح ّ  -نسبوا إذل إبراىيم  الكذب والدايثة.

 نسبوا إذل إسحاؽ  الكذب والدايثة. -نسبوا إذل إسحاؽ  شرب اػبمر.

 -نسبوا إذل يعقوب  الكذب واالحتياؿ.

 نسبوا إذل لوط  مضاجعة ابنتيو ،و ّأهنما أسكراته ،وىو ال يعلم ،فحبلتا. -نسبوا إذل ىاروف  صنع العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل.

ٔ٘ٚ

 -نسبوا إذل داود  الرقص.

 نسبوا إذل داود  أنّو زىن ابمرأة أورّاي اغبثّ ّي ،وحبلت منو ،وزبلّص منزوجها ،جبعلو ُب وجو اغبرب الشديدة ،وتركو وحده؛ ليموت.
 نسبوا إذل سليماف  أنّو عبد األواثف لػ ّما شاخ. -نسبوا إذل أيّوب  الػجزع.

سريّة أبيو ،وأ ّف
 نسبوا إذل رأوبٌن بن يعقوب أنّو اضطجع مع بلهة ّيعقوب  ظبع بذلك.
 نسبوا إذل يهوذا بن يعقوب أنّو زىن بثامار كنّتو ،وحبلت منو ،وولدت تو ًأما. -نسبوا إذل أمنوف بن داود أنّو اغتصب أختو اثمار نفسها.

اري أبيو ،أماـ بين إسرائيل.
 نسبوا إذل أبشالوـ بن داود أنّو دخل إذل سر ّأيضا ،على ألفاظ الفحش والفجور ،وعلى
واشتمل العهد القدًنً ،
تصويرات إابحيّة خليعة فاجرة ،وعلى شعر غزؿ ماجنُ ،ب سفر كامل ،ىو
(نشيد األنشاد) ،وعلى الكثًن من اػبرافات واألكاذيب ،منها :الػحيّة الػملعونة،
وبرج اببل ،ودينة وشكيم ،وأاتف بلعاـ ،وـبلوع النعل ،وبطولة مشجر ،ومششوف
وتعري شاوؿ ،وأبطاؿ داود ،وأبيشج
ودليلة ،وابنا صموئيل ،ومهر ميكاؿّ ،
الشونػمية ،وروح ِ
ػخ ْرء.
ل
ا
و
الكعك
و
إشعياء،
ي
وتعر
،
الصيب
وإحياء
ب،
الكذ
ُ
ّ
ّ ّ
كل ما ورد ُب ىذا
فلك أف تتخيّل أخبلؽ اإلنساف ،الذي يعتقد بشرعيّة ّ
الكتاب ،ويطلب اؽبداية منو؟!!!
وسخفها ،وقذارتػها ،ونتانتها ،وبُعدىا
ولك أف تتخيّل سقامة عقائدهُ ،
هي ال ُػمنزؿ) ،ال ُػمبػرأة من األىواء ،واألوىاـ ،واألابطيل،
عن (حقائق الوحي اإللػ ّ
واألكاذيب ،والػخرافات ،واألساطًن؟!!!
ٔ٘ٛ

فإف قيل :إ ّف للتػرصبة أث ػًرا ،فػي تقبيح النصوص اؼبذكورة ،ولو أ ّف القارئ
ِ
فهم منها ما
قرأىا ابللغة العبػْريّة ،لَما استقبحها؛ كما أ ّف نصوص القرآف قد يُ َ
ِ
ت إذل لغة أخرى ،غًن العربيّة.
ال يُراد ،إذا تُرصبَ ْ
صح ىذا االفرتاضُ ،ب بعض نصوص (العهد القديػم) ،ولكنّو
ُ
قلت :قد ي ّ
يصح ُب نصوصو كلّها.
ال يبكن أف ّ
فما نسبوه إذل لوط وداود  ،وما نسبوه إذل رأوبٌن ويهوذا وأمنوف
يتورع كثًن من ال ُف ّساؽ ،عن ارتكاهبا،
وأبشالوـ ،و َ
ابنيت لوط :فواحش ُمستن َكرةّ ،
استنكارا ،ؽبذه الفواحش الكربى.
استبشاعا ،و
فحت فػي (العهد القديػم) ذبد
ً
ّ
ً
ت تلك (القصص ال ُػمستن َكرة)،
فهل التػرصبة السقيمة :ىي التػي اختل َق ْ
وسريّة أبيو ،ويهوذا وكنّتو،
الػمنسوبة إذل :لوط وابنتيو ،وداود وامرأة أورّاي ،ورأوبٌن ّ
اري أبيو؟!!!
وأمنوف وأختو ،وأبشالوـ وسر ّ
رب اػبمر،
وىل التػرصبة السقيمة :ىي التػي نسبَ ْ
ت إلػى ن ػوح وإسحاؽ ُش َ
نع العجل ،وإذل سليماف عباد َة األواثف؟!!!
ونسبَ ْ
ت إذل ىاروف ُ
صَ
كمثَ ِل
إ ّف َمثَ َل (العهد القديػم)ُ ،ب اشتمالو على ّ
حق قليل ،وابطل كثًنَ ،
(كشكوؿ كبًن) ،جػمع فيو مؤلُِّفو:
ٔ -القليل من اآلايت القرآنيّة.

ٕ -الكثًن من القراءات الشاذّة.

ٖ -القليل من األحاديث الصحيحة.
ٗ -الكثًن من األحاديث اؼبوضوعة.

٘ -القليل من التفسًنات الصحيحة.
 -ٙالكثًن من التفسًنات السقيمة.
ٜٔ٘

دايت الصحيحة.
الع َق ّ
 -ٚالقليل من َ
دايت السقيمة.
الع َق ّ
 -ٛالكثًن من َ

 -ٜالقليل من الفقهيّات الصحيحة.

ٓٔ -الكثيػر من الفقهيّات السقيمة.

ٔٔ -القليل من الػ ُخلُقيّات الصحيحة.
ػخلُقيّات السقيمة.
ٕٔ -الكثيػر من ال ُ

ٖٔ -القليل من التاريػخيّات الصحيحة.
ٗٔ -الكثيػر من التاريػخيّات السقيمة.
٘ٔ -القليل من األشعار اإليػمانيّة.

 -ٔٙالكثًن من األشعار الشيطانيّة.
سمى ىذا (الكشكوؿ)( :الكشكوؿ ال ُػمقدس)،
ولذلك ال ّ
يصح أف يُ ّ
وإف اشتمل على بعض الػحقائق؛ أل ّف الػحقائق واألابطيل ال تػجتمع ُب ُكتُب
بشري ،فبل ُيبكن غض النظر،
ػهي الػمنزؿ)؛ فإذا اجتمعت ُب كتاب ّ
(الوحي اإلل ّ
حت إف كانت قليلةً ،فكيف وىي الغالبة عليو؟!!!
عن األابطيل اليت فيوّ ،
ومن يطالع (العهد القديػم) ،يػجد فيو الكثًن من األمور ،اليت ال عبلقة
ػهي الػمنزؿ ،ال من قريب ،وال من بعيد.
ؽبا ابلوحي اإلل ّ
ػهي الػمنزؿ) ،بسبلسل النسب ،وأسػماء األوالد،
فما عبلقة (الوحي اإلل ّ
الع َجبلت ،والثًناف ،والقرابٌن ،وطوؿ
وأسػماء الزوجات ،وعدد األفراد ،وعدد َ
بيت (قدس األقداس) ،وعرضو ،وأسػماء العائدين من السبػي ،وأعداد عبيدىم،
وإمائهم ،ومغنّيهم ،ومغنّياتػهم ،وخيلهم ،وبغالػهمِ ،
وصبالػهم ،وضبًنىم؟!!!
ٓٔٙ

ّ
إلاصرائيلياث
شبهت
فإن قيل :كيف تطعنوف ُب أكثر قصص (العهد القديػم) ،وتستنكروف
نسبتها إذل (الوحي) ،وقد اشتملت كتب اؼبؤلّفٌن اؼبنتسبٌن إذل (اإلسبلـ) ،على
أمثاؽبا ،وال سيّما كتب التفسًن ،وكتب اغبديث ،وكتب التاريخ؟!

يسميو
قلت :اشتملت كتب بعض اؼبنتسبٌن إذل (اإلسبلـ) ،على ما ّ
العلماء( :اإلسرائيليّات).
وىي رواايت ال ُيبكن نسبتها إذل (اإلسبلـ) ،وإف رواىا بعض اؼبنسوبٌن
إذل (اإلسبلـ)؛ فإ ّف مصدرىا :كعب األحبار ،ووىب بن منبّو ،وأمثاؽبما،
وليست تلك الرواايت :من آايت القرآف الكرًن ،وال من أقواؿ الرسوؿ ؛
نسب إذل (اإلسبلـ)؟!!!
لكي تُ َ
فالصورة التنزيليّة ىي وحدىا (الصورة اإلسبلميّة األصيلة) ،اليت تػمثّل
هي الػمنزؿ).
(اإلسبلـ) ،ومصدرىا الوحيد الفريد ىو (الوحي اإللػ ّ
ّأما ما خالفها من (الصور التأليفيّة) ،فبل قيمة ؽبا ،كائنًا من كاف الذي
أنتجها ،أو نقلها ،أو اعتمد عليها .ولذلك ال قيمة ؽبذه اإلسرائيليّات السقيمة،
كل الوجوب.
ُب تفسًن (القرآف الكرًن)؛ واإلعر ُ
اض عنها و ٌ
اجب ّ
قصة يوسف:
ّ
كل العجب ،من اؼبؤلّفٌن القدامى ،الذين يُع ِرضوف ،عن أحسن
العجبّ ،
كل الرباءة ،من االفرتاءٍ ،بّ يعكفوف على رواايت مكذوبة
القصص ،الربيءّ ،
أئمة الكذب ،أو عن
مفرتاة ،فبلوءة ابلفظائع واؼبن َكرات ،ينقلوهنا عن بعض ّ
أئمة الكذب!!!
بعض اؼبخدوعٌن ،الذين ينقلوف عن ّ
ٔٔٙ

قطعا  -براءة يوسف ،
فلو رجعنا إذل القرآف ،لوجدان ما يُثبِت ً -
مقاربة الفاحشة ،وما يُثبِت استعصامو ،واستعفافو.
من َ
لقد شهد هللا  على براءة يوسف  ،وشهد على براءتو شاى ٌد من
أىلها ،وشهد على براءتو العزيز ،وشهدت على براءتو النسوة ،وشهدت امرأة
العزيز ،نفسها ،على براءتو.
عباد هللا اؼبخلَصٌن ،من اإلغواء،
وشهد إبليس على براءتو ،حٌن استثىن َ
ويوسف  واحد منهم.
ولو نظران فػي (العهد القديػم) ،لوجدان أ ّف يوسف  واحد ،من
األنبياء ،الذي سلموا من مطاعن الػ ِّ
محرفٌن.
كل الوضوح  -براءة يوسف ُ ،ب (القرآف الكرًن) ،وُب
فواضحة ّ -
القصة.
(العهد القديػم) ،مع ما بٌن الكتابٌن ،من اختبلفات قليلةُ ،ب ىذه ّ
مفسرين القدامى  -أف يعتمدوا على
فبل أدري كيف ساغ  -لبعض الػ ّ
حت فػي (العهد القديػم)،
(رواايت مكذوبة مفتػراة) ،ليس لػها ما يص ّدقهاّ ،
الػمملوء ابلتحريفات؟!!!
اؼبفسرين القدامى يدافعوف عن تلك
واألدىى من ذلك :أ ّف بعض أولئك ّ
الرواايت ،أكثر من دفاعهم عن آايت القرآف الكرًن ،بل إ ّهنم قد أعرضوا عن
حجة على
كل اإلعراض ،وعمدوا إذل تلك الرواايتّ ،
فازبذوىا ّ
داللة اآلايتّ ،
ما ي ّدعوف ،فبل أدري ماذا أقوؿ فيهم ،وُب عقوؽبم؟!!!
احدي أبرز أولئك اؼبخدوعٌن اؼبستمسكٌن بتلك
يب والو ّ
و ّ
الطربي والثعل ّ
الرواايت ،وقد رووا الكثًن من تلك الرواايت السقيمة األثيمة ،اليت نسبت إذل
يوسف  - من مقاربة الفاحشة  -ما يناقض كبلـ هللا ؛ فأعرضوا عن
(دين اآلايت) الكريبة ،واتّبعوا (دين الرواايت) السقيمة!!!
ٕٔٙ

فألف رواية ،ورواية ،من أمثاؿ ىذه الرواايت السقيمة العقيمة األثيمة:
غًن (اغبقيقة الثابتة القاطعة) ،وىي أ ّف (الصورة التنزيليّة)  -دوف
ال يبكن أف تُ ِّ
كل ما خالفها ،من
ما سواىا من الصور  -ىي (الصورة اإلسبلميّة األصيلة)؛ و ّ
كل الرباءة.
األقواؿ ،واآلراء :ابطل ،ال ريب ُب بطبلنو ،واإلسبلـ بريء منوّ ،
إ ّف َمثَ َل (اإلسرائيليّات) الػمبثوثة ،فػي مؤلّفات الػمؤلّفٌن الػمنسوبٌن ،إذل
بعض اغباسدين،
كمثَ ِل ُكتُب مأروضة ( ُمصابة ابألََرضة) ،وبشرىا ُ
(اإلسبلـ)َ ،
حت تستفحل؛ فإف لػم
بٌن ُكتُب نفيسةُ ،ب مكتبة قيِّمة ،فتتكاثر األََرضةّ ،
األرضة
يسارع أصحاب ال ُكتُب النفيسة ،إذل تنقية ُكتُبهم ،من تلك اآلفة ،فإ ّف َ
ستجعلها ُرفا ًات.
حق والعدؿ :أف ي ّدعي أولئك الػحاسدوف :أ ّف تلك ال ُكتُب
فهل من الػ ّ
النفيسة كانت مأروضةً ،من ّأوؿ تدوينها ،وأ ّف األََرضة أصيلةٌ فيها ،لػم تنتقل
إليها ،من ُكتُب أخرى؟!!!

ٖٔٙ

شبهت الصحيحيـً
البخاري ،وصحيح مسلم -
فإن قيل :إ ّف أحاديث الصحيحٌن :صحيح
ّ
عند اؼبنتسبٌن إذل اإلسبلـ  -صحيحة ،كلّها؛ وقد اشتمل الصحيحاف على
بعض اإلسرائيليّات؛ فتكوف تلك اإلسرائيليّات صحيحة عندىم.
تتضمن مق ّدمتٌن ،ونتيجة:
قلت :إ ّف ىذه الشبهة ّ

(الصحة الكلّيّة ألحاديث الصحيحٌن عند اؼبنتسبٌن كلّهم).
الـمق ّدمة األوىل-
ّ
الـمق ّدمة الثانية( -اشتماؿ الصحيحٌن على بعض اإلسرائيليّات).

(صحة تلك اإلسرائيليّات).
النتيجةّ -
صحة
صحت مق ّدماهتا ،فبل ب ّد من إثبات ّ
تصحّ ،إال إذا ّ
والنتائج ال ّ
تصح النتيجة اؼب ّدعاة.
ىاتٌن اؼبق ّدمتٌن ً
معا؛ لكي ّ
تصح
تصح الثانية ،أو ّ
ّأما إذا ّ
صحت الثانية ،ودل ّ
صحت األوذل ،ودل ّ
األوذل؛ فالنتيجة ابطلة ،ببل ريب.
تقويـم الـمق ّدمة األُوىل:
مهمة:
إلثبات بطبلف اؼبق ّدمة األوذل ،ال ب ّد من بياف ستّة أمور ّ

التصنيفي ال يستليم التصحيح الكلّ ّي:
ّأوًال -التصحيح
ّ
البخاري ،ومسلم ِ -من تصنيفهما ىذين الكتابٌن،
فليس مراد الشيخٌن:
ّ
ِ
ابلصحة  -الداللة على التصحيح الكلّ ّي ،أي:
كل واحد منهما
ّ
ومن وصف ّ
كل حديث ،من (أحاديث الصحيحٌن)،
ليس الػمقصود ،من ذلك :وصف ّ
ابلصحة.
ّ
كل واحد  -من ىذين الكتابٌن  -بعض اؼبتوف
ويدلّنا على ذلك أ ّف ُب ّ
ٗٔٙ

معا ُ -ب الكتاب الواحد  -دليل
اؼبتخالفة ،اليت ال ُيبكن اعبمع بينها ،فإيرادىا ً
الصحة الكلّيّة.
على أ ّف اؼبصنّف دل يقصد الداللة على ّ
ابلصحة الكلّيّة ،على
اضا أ ّف الشيخٌن قد قصدا اغبكم
وإف افرتضنا افرت ً
ّ
أحاديث الصحيحٌن ،فإ ّف الػمؤلّفٌن القدامى -الذين ذىبوا إلػى القوؿ بتصحيح
ابلصحة
ىذين الكتابيػن  -لػم يكونوا يقصدوف ،بتصحيحهم لػهما :القوؿ
ّ
الكلّيّة ألحاديثهما.
أصح الكتب بعد القرآف الكريػم) :ال تُفيد الكلّيّة،
فعبارة( :الصحيحاف ّ
صحة ،من سائر
تدؿ على القوؿ
بل ّ
ابألصحيّة ،دبعىن أ ّف الصحيحٌن أكثر ّ
ّ
الكتب الػحديثيّة.
أصح من مسند أضبد ،وسنن ابن ماجو،
فالصحيحاف  -عندىم ّ -
النسائي ،وصحيح ابن خزيبة ،وصحيح
الرتمذي ،وسنن
وسنن أيب داود ،وسنن
ّ
ّ
الدارقطين ،ومستدرؾ اغباكم ،وسنن
ابن حبّاف ،ومعاجم الطرباينّ ،وسنن
ّ
األصحيّة ال سبنع من اشتماؽبما،
لكن ىذه
ّ
البيهقي ،وغًنىا من كتب اغبديث؛ ّ
ّ
على أحاديث غًن صحيحة.
أصح ،من سائر كتب اغبديث؛
فابن الصبلح ً
مثبل يرى أ ّف الصحيحٌن ّ
صحيحا ،عنده ،مع اعرتافو ابستثناء صنفيػن،
لكوف أغلب ما فيهما
ً
من أحاديثهما :األحاديث غيػر الػمسنَدة ،واألحاديث الػمنت َقدة.
فأما األحاديث غًن اؼبسنَدة ،فهي األحاديث اؼبعلقة ،مع وجود اختبلؼ
ّ
بٌن اؼبؤلّفٌن ُب تصحيح بعضها.
و ّأما األحاديث اؼبنت َقدة ،فهي أحاديث انتقدىا بعض اؼبؤلّفٌن القدامى،
سندا ومتنًا .وقد أشار كثًن من اؼبؤلّفٌن إذل ىذه االنتقادات.
سندا ،أو متنًا ،أو ً
ً
٘ٔٙ

متين:
اثنيًا -التصحيح
ّ
السندي ال يستليم التصحيح الـ ّ
صحة الػحديث  -عند أىل اغبديث  -على اتّصاؿ السػػند ،بنقػػل
تقوـ ّ
العدؿ ،الضابط ،عن مثلو ،إلػى منتهاه ،مػع السبلمة من الشذوذ ،والسبلمة مػن
العلّة.
وىذاف األخًناف :الشذوذ ،والعلّةُ ،يبكن أف يكوان ُب السند ،وُيبكن أف
أيضا.
يكوان ُب اؼبنتً ،
صبل بنقل
بصحة السند؛ ألنّو يراه متّ ً
ولذلك ُيبكن أف وبكم احمل ّدث ّ
العدؿ الضابط ،عن مثلو ،إذل منتهاه ،مع سبلمة السند من الشذوذ ،والعلّة؛
ابلصحةّ ،إال بعد أف يتأ ّكد من سبلمة اؼبنت،
ولكنّو ال وبكم على اغبديث
ّ
منهما ،أي :من الشذوذ ،والعلّة.
صحة الػمتػن ،وىذه قاعدة معروفة
صحة السند ال تستلزـ ّ
ولذلك قالواّ :
أيضا جػمع
مشهورة ،عند أىل الػحديث ،ال تكاد تػجد من يُنكرىا؛ ولذلك ً
ابلصحة ،ووصف الػمتػن ابلنكارة.
بعض الػمؤلّفٌن ،بٌن وصف السند
ّ
عامة ُب أحاديث الصحيحٌن ،وُب غًننبا ،فتصحيح متوف
وىذه القاعدة ّ
الصحيحٌن متوقّف على إثبات سبلمتها ،من الشذوذ ،ومن العلّة.
صحة كثًن من أسانيد
فإذا انضاؼ إذل ذلك كلّو اختبلؼ اؼبؤلّفٌنُ ،ب ّ
بصحة تلك األسانيد ليس أكثر من قوؿ
الصحيحٌن ،أدركنا أ ّف القوؿ
ّ
كل حديث ،من أحاديثهما.
اجتهادي،
ّ
اختبلُب ،وليس ً
ّ
حكما قطعياُ ،ب ّ
كثًنا من أحاديث
و
الدارقطين واحد من أبرز أىل اغبديث الذين انتقدوا ً
ّ
الصحيحٌن ،وال سيّما من جهة السند.
أئمة اعبرح والتعديلُ ،ب كثًن من رواة الصحيحٌن ،من
وقد تكلّم بعض ّ
حيث العدالة ،ومن حيث الضبط.
ٔٙٙ

فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحٌن كلّها ،فإ ّف ىذا التصحيح،
ال يستلزـ تصحيح متوف الصحيحٌن كلّها.
فكيف ،وقد علمنا اختبلؼ أىل اغبديث أنفسهمُ ،ب تصحيح أسانيد
كثًن من أحاديث الصحيحٌن؟!!!
اللفظي:
معنوي ال يستليم التصحيح
اثلثًا -التصحيح الـ
ّ
ّ
يتألّف اؼبنت من عنصرين رئيسٌن:

اللفظي :وىو العنصر اؼبنطوؽ ،واؼبسموع ،واؼبكتوب ،واؼبقروء ،وىو
أ -العنصر
ّ
اللغوي.
عبارة عن ألفاظ قليلة ،أو كثًنة ،منظومة بصورة من صور النظم
ّ
ويكوف التخالُف بٌن الػمتوف  -لفظيا  -ابلتخالُف فػي األدوات اللغويّة،
كحروؼ العطف ،والنفي ،وغًنىا؛ وُب جذور األلفاظ (األصوؿ االشتقاقيّة)،
وُب أبنية األلفاظ (الصيغ الصرفيّة) ،وُب إعراب األلفاظ (عبلمات اإلعراب)،
وُب ترتيب األلفاظ (التقدًن والتأخيػر) ،وُب زايدة األلفاظ ،أو ُب نقصاهنا.
ادلعنوي :وىو العنصر اؼبقصود من اؼبنت ،أي :ىو مراد اؼبتكلّم،
ب -العنصر
ّ
ؾبهوال عنده.
وقد يُدركو اؼبخاطب ،فيكوف
مفهوما عنده ،وقد ال يُدركو ،فيكوف ً
ً
فأما اؼبعىن
اإلصبارل ،واؼبعىن
وللمعىن صور كثًنة ،منها :اؼبعىن
التفصيليّ .
ّ
ّ
التفصيلي ،فهو اؼبعىن الدقيق الزائد،
العاـ للمنت ،و ّأما اؼبعىن
اإلصبارل ،فهو اؼبعىن ّ
ّ
ّ
اإلصبارل.
على اؼبعىن
ّ
قطعاُ ،ب اعبانب
واؼبتوف الػمتخالفة  -فػي اعبانب
اللفظي  -تتخالف ً
ّ
لكن التخالف بينها يكوف على صورتٌن:
معنوي؛ ّ
الػ ّ
لكل منت ـبال ًفا لغًنه.
التام ،حٌن يكوف اؼبعىن
ٔ -التخالف ّ
اإلصبارل ّ
ّ

احدا.
ٕ -التخالف الناقص ،حٌن يكوف اؼبعىن
اإلصبارل للمتوف اؼبتخالفة و ً
ّ
ٔٙٚ

يصحح اؼبؤلّف
اؼبعنوي ال يستلزـ التصحيح
فالتصحيح
اللفظي ،فقد ّ
ّ
ّ
كل الصيغ اللفظيّة ،اليت ُروي هبا
منت اغبديث ،لكنّو ال يستطيع أف ّ
يصحح ّ
ىذا اؼبنت ،أل ّف ىذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي ابلتصحيح
اإلصبارل للمتوف اؼبتخالفة.
اؼبعنوي ،أي :يكتفي بتصحيح اؼبعىن
ّ
ّ
فظي ،فإنّو لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة
فإذا اجتهد للتصحيح الل ّ
لفظيّة واحدة ،أل ّف التخالُف  -بٌن الػمتوف الػمتخالفة  -يػمنع من ذلك.
والكثًن من أحاديث الصحيحٌن ،قد ُرويت فيهما ،نأكثر من صيغة
قطعا تضعيف ما خالفها من الصيغ
لفظيّة ،فتصحيح صيغة معيّنة منها يلزـ منو ً
احدا.
اللفظيّة ،وإف كاف اؼبعىن
اإلصبارل و ً
ّ
ومن أمثلة ذلك حديث( :األعماؿ ابلنيّات).
البخاري ،بع ّدة صيغ لفظيّة
فقد رواه مسلم ،بصيغة لفظيّة واحدة؛ ورواه
ّ
متقاربة ،مع وجود فروؽ لفظيّة يسًنة.
بصحة الػمعىن اإلجػمالػ ّي
بصحة ىذا اغبديث ،فإنّو إّمبا وبكم ّ
فمن وبكم ّ
لكل رواية من رواايتو.
للمنت ،وال يػُمكن أف وبكم
ّ
ابلصحة اللفظيّة ّ
التامة ّ
اتمة ،فهذا دليل
صح صدور رواية معينة ،نألفاظها ،ونظمهاّ ،
صحة ّ
فإذا ّ
على أ ّف الرواايت األخرى  -الػمخالفة ؽبا لفظيا ،ـبالفة جزئيّة  -ال ُيبكن أف
التامة.
وبكم ؽبا
ّ
ابلصحة اللفظيّة ّ
فمتوف (الصحيحيػن) ليست مػحفوظةً ،من الناحيّة اللفظيّة ،حفظًا اتما،
ال اختبلؼ فيو ،كما ُب حفظ اآلايت القرآنيّة.
لكل منهما ،بل وصبل بع ّدة
ولػم يصل إلينا الصحيحاف ،بنسخة واحدةٍّ ،
لفظي ،أو تقدًن
نُ َسخ ،تػختلف فػي مواضع كثًنة ،بزايدة لفظيّة ،أو نقص ّ
األحرؼ ،أو ُب الضبط.
لفظيُ ،ب ُ
لفظي ،أو تغيًن ّ
لفظي ،أو أتخًن ّ
ّ
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قي:
ابعا -التصحيح
رً
ّ
الصدوري ال يستليم التصحيح الـمطابَ ّ
صح صدور اؼبنت منو،
النيب  ،فإف ّ
بعض اؼبتوف يُ َ
نسب صدورىا ،إذل ّ
(الصحة الصدوريّة) دليل قاطع،
بصفتو النبويّة ،ال بصفتو البشريّة؛ فإ ّف ىذه
ّ
(الصحة اؼبطابَقيّة) ،أي( :مطابَقة الواقع)؛ أل ّف مصدر اؼبنت ُب ىذه اغباؿ
على
ّ
اإلؽبي الػمنزؿ) ،وىو  -ببل ريب  -معصوـ من اػبطإ.
ىو (الوحي ّ
ولذلك يبكن أف نقوؿ:
النيب ،
إ ّف ّ
الصحة اؼبطابَقيّة ،إذا كانت منتفيةً ،عن اؼبنت اؼبنسوب إذل ّ
القطعي ،داللةً صروبةً ،قطعيّةً ،فإ ّف ىذه
فكاف اؼبنت داال على ما ىبالف الواقع
ّ
الصحة الصدوريّة.
اؼبخالفة دليل قاطع ،على انتفاء ّ
النيب  ،بصفتو النبويّة :حػ ػ ّق ،ال ريب فيو؛
فبل خبلؼ ُب أ ّف كبلـ ّ
النيب  ،بصفتو البشريّة،
فبل ُيبكن أف يكوف ـبال ًفا للواقع
القطعيّ .أما كبلـ ّ
ّ
اجعا إذل الوحي الػمنزؿ.
فليس ر ً
صحة صدورىا
ّأما اؼبتوف اؼبنسوبة إذل الصحابة ،والتابعٌن ،وغًنىم؛ فإ ّف ّ
ألهنم
صحة مطابَقتها للواقع ،فقد تطابق الواقع ،وقد زبالفو؛ ّ
منهم ال تستلزـ ّ
صحت نسبتو إليهم  -أف يُصيبوا،
بشر ،يُصيبوفُ ،
وىبطئوف ،فجائز  -فيما ّ
ٌ
القطعي.
القطعي ،وجائز أف ُىبطئوا ،فيخالفوا الواقع
فيطابقوا الواقع
ّ
ّ
ومن أمثلة ذلك حديث (الشياطٌن الػمسجونة) ،الذي رواه مسلم ،عن
عبد هللا بن عمرو بن العاص.
أصح صدور ىذا الػمنت ،من عبد هللا بن عمرو بن العاص ،أـ لػم
فسواء ّ
تصح
يصح صدوره منو؛ وسواء ّ
أصحت مطابقة ىذا الػمنت للواقع ،أـ لػم ّ
ّ
مطابقتو؛ فإنّو ليس نصا شرعيا ،فهػػو ليػس مػ ػن ك ػبلـ هللا  ،وال مػ ػن ك ػبلـ
رسػ ػولػو .
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الصحة اؼبطابَقيّة ؽبذا اؼبنت ليس طعنًا ُب السنّة النبويّة ،وليس
فالطعن ُب ّ
نسب إذل السنّة النبويّة؛ أل ّف عبد هللا بن عمرو واحد من الصحابة،
طعنًا فيما يُ َ
سهوا ،أو ونبًا.
فهو غًن معصوـ ،لذلك ُيبكن أف ُىبطئً ،
يصح صدور ىذا اؼبنت من عبد هللا بن عمرو ،ويكوف أخذه
فجائز أف ّ
من كعب األحبار؛ فقد ذكر بعض اؼبؤلّفٌن أ ّف عبد هللا بن عمرو  -وىو أحد
العبادلة األربعة  -قد أخذ عن كعب األحبار.
كذاب
وجائز أف تكوف نسبة ىذا اؼبنت إذل عبد هللا بن عمرو ابطلةّ ،إما ً
وسهوا.
وافرتاء ،أو ونبًا ً
البخاري،
أيضا :حديث (والذكر واألنثى) الذي رواه
ومن أمثلة ذلكً ،
ّ
عن إبراىيم النخعػ ّي.
تضمنو من أقواؿ
أصح صدور ىذا اؼبنت من إبراىيم
فسواء ّ
النخعي ،وما ّ
ّ
أصحت مطابقة
يصح؛ وسواء ّ
منسوبة إذل أيب الدرداء ،وعلقمة بن قيس ،أـ لػم ّ
تصح؛ فإنّو ليس نصا شرعيا ،فليس من كبلـ هللا تعاذل،
ىذا اؼبنت للواقع ،أـ لػم ّ
وال من كبلـ رسولو .
الصحة اؼبطابَقيّة ؽبذا اؼبنت ليس طعنًا ُب السنّة النبويّة ،وليس
فالطعن ُب ّ
نسب إذل السنّة النبويّة؛ أل ّف أاب الدرداء وعلقمة بن قيس وإبراىيم
طعنًا فيما يُ َ
عامة الناس ،من الصحابة ،ومن جاء بعدىم ،فهم غًن
النخعي رجاؿ من ّ
ّ
سهوا ،أو ونبًا.
معصومٌن ،لذلك ُيبكن أف ُىبطئواً ،
منسواب
أيضا حديث (القردة اؼبرجومة) ،فهو ليس حديثًا
ومن أمثلة ذلك ً
ً
النيب  ،بل ىو منسوب إذل عمرو بن ميموف ،وىو ليس من الصحابة،
إذل ّ
وإف أدرؾ اعباىليّة.
وقد انتقد بعض اؼبؤلّفٌن ىذا اغبديث ،فمنهم من انتقد السند ،ونفى
ٓٔٚ

صحة صدور اؼبنت ،من عمرو بن ميموف؛ ومنهم من انتقد اؼبنت ،ووصفو
ّ
ابلنكارة؛ لغرابتو عن الواقع.
يصح؛ وسواء
أصح صدور ىذا اؼبنت من عمرو بن ميموف ،أـ لػم ّ
فسواء ّ
تصح؛ فإنّو ليس نصا شرعيا ،فليس من
ّ
أصحت مطابقة ىذا اؼبنت للواقع ،أـ لػم ّ
كبلـ هللا تعاذل ،وال من كبلـ رسولو .
الصحة اؼبطابَقيّة ؽبذا اؼبنت ليس طعنًا ُب السنّة النبويّة ،وليس
فالطعن ُب ّ
عامة الناس،
نسب إذل السنّة النبويّة؛ أل ّف عمرو بن ميموف واحد من ّ
طعنًا فيما يُ َ
سهوا ،أو ونبًا .وُيبكن أف تكوف
فهو غًن معصوـ ،لذلك ُيبكن أف ُىبطئً ،
كذاب.
ّ
القصة مفرتاة عليو ،ومنسوبة إليو ً
نكػر ىذه القصة م ِ
ِ
نكًرا لشيء من السنّة النبويّة.
ّ ُ
ولذلك ال يػُ َع ّد ُم ُ
الشرعي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
القطعي شرعيا ،وىو القرآف الكرًن ،والسنّة النبويّة ،الثابتة
قد يكوف الواقع
ّ
القطعي ـبالفتو
قطعي الثبوت ،إذا ثبت ابلدليل
ثبوات قطعيا؛ ّ
ّ
فكل حديث غًن ّ
القطعي ،فإنّو حديث غًن
الشرعي
للدليل
القطعي ،وال سيّما الدليل القرآينّ
ّ
ّ
ّ
صحيحا ،من جهة الصناعة اغبديثيّة.
صحيح واقعيا ،وإف ع ّده بعض اؼبؤلّفٌن
ً
البخاري.
ومن أمثلة ذلك :انتقاد حديث (إنشاء خلق للنار) ،الذي رواه
ّ
التارخيي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
القطعي اترىبيا ،فيأٌب منت اغبديث داال داللة قطعيّة،
وقد يكوف الواقع
ّ
على ما ىبالف إحدى القطعيّات التارىبيّة.
ومن أمثلة ذلك :انتقاد حديث (زواج ّأـ حبيبة) ،الذي رواه مسلم.
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العقلي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
القطعي عقليا ،فيأٌب منت اغبديث داال داللة قطعيّة
وقد يكوف الواقع
ّ
على ما ىبالف إحدى القطعيّات العقليّة (صريح العقل).
القطعي).
القطعي ع ّدة صور ،منها( :التخالف
العقلي
ولػمخالفة الدليل
ّ
ّ
ّ
وىو أف يبنع العقل الصريح تصحيح الػمتنٌن الػمتخالفٌن ،زبال ًفا قطعيا،
حبيث ال يػُمكن الػجمع بينهما ،فإف كاف أحدنبا مطاب ًقا للواقع ،فإ ّف الثانػي
مػخالف للواقع ،ببل ريب.
وأمثلة الػمتوف الػمتخالفة  -اليت ال يػُمكن الػجمع بينها  -كثًنةُ ،ب
عموما على ضربٌن:
الصحيحٌن ،وىي ً

صححنا متنًا منها ،كاف
نسب
الضرب ّ
صدوره إلػى النبػ ّي  ،فإف ّ
ُ
األول -ما يُ َ
ذلك تضعي ًفا لِما خالفو ،من الػمتوف ،أل ّف كبلـ النبػ ّي  - بصفتو النبويّة -
بعضا.
بعضو ً
ال يُناقض ُ
النيب  ،من الصحابة والتابعٌن،
نسب
ُ
الضرب الثانـي -ما يُ َ
صدوره إذل غًن ّ
كل منت ،فبّن نُ ِسب إليو.
وىذا ال يبتنع فيو ّ
صحة صدور ّ
بصحة مطابقتو
لكن التخالف بينها يعين أ ّف الػحكم على أحدىا ّ -
ّ
للواقع  -ي ِ
صحة الػمطابقة عن الػمتوف الػمخالِفة ،وإف
وصف
انتفاء
ب
وج
ّ
ُ
ِ
بصحة الصدور.
ُوصفت ّ
ومن أبرز أمثلة ىذا الضرب :رواايت الصحيحٌن اؼبتخالفةُ ،ب بياف عُ ُمر
النيب  ،عند وفاتو.
ّ
والتخالف فيها ال ُيبكن رفعو ابلػجمع بٌن الرواايت؛ فإ ّف العقل الصريح
توُب،
يستلزـ الػحكم على بعضها ،بػمخالفة الواقع
التارىبي؛ أل ّف اإلنساف إذا ّ
ّ
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احدا ،ال أكثر ،وىذه حقيقة عقليّة ،ال ىبتلف فيها اثناف.
فإ ّف لو عُ ُمًرا و ً
(توُب وىو ابن ستٌّن) ،فقد حكمنا
فإف حكمنا ابلص ّحة اؼبطابقيّة لرواية ّ
(توُب وىو ابن ثبلث وستٌّن) ،وكذلك انتفاء
الصحة اؼبطابقيّة عن رواية ّ
ابنتفاء ّ
(توُب وىو ابن طبس وستٌّن).
الصحة اؼبطابقيّة عن رواية ّ
ّ
(توُب وىو ابن ثبلث وستٌّن) ،فقد
وإذا حكمنا
ابلصحة اؼبطابقيّة لرواية ّ
ّ
(توُب وىو ابن ستٌّن) ،وكذلك انتفاء
الصحة اؼبطابقيّة عن رواية ّ
حكمنا ابنتفاء ّ
(توُب وىو ابن طبس وستٌّن).
الصحة اؼبطابقيّة عن رواية ّ
ّ
(توُب وىو ابن طبس وستٌّن) ،فقد
وإف حكمنا
ابلصحة اؼبطابقيّة لرواية ّ
ّ
(توُب وىو ابن ستٌّن) ،وكذلك انتفاء
الصحة اؼبطابقيّة عن رواية ّ
حكمنا ابنتفاء ّ
(توُب وىو ابن ثبلث وستٌّن).
الصحة اؼبطابقيّة عن رواية ّ
ّ

فاقي:
خامسا -التصحيح
ّ
ً
االجتهادي ال يستليم التصحيح االتّ ّ
عموما  -وسيلتاف اثنتاف :االجتهاد ،والتقليد.
أي حديث ً -
لتصحيح ّ
ِ
فيصحح اغبديث؛ وقد هبتهد
مصححٌن يعتمد على وسيلة االجتهاد،
ّ
فأوؿ الػ ّ
ّ
فيصححوف اغبديث نفسو ،ابجتهادىمٍ ،بّ أيٌب من يعتمد على
بعده آخروف،
ّ
ؾبتهدا.
تصحيح اجملتهدين،
فيصحح اغبديث نفسو ،فيكوف مقلِّ ًدا ،ال ً
ّ
واالجتهاد يكوف ابلنظر ُب سند اغبديث ،أو أسانيده ،والنظر ُب متنو؛
ليتح ّقق اجملتهد ،من اجتماع شروط اغبديث ،أي :التحقق من سبعة شروط:
اتّصاؿ السند ،وعدالة الرواة ،وضبط الرواة ،وسبلمة السند من الشذوذ،
وسبلمة السند من العلّة ،وسبلمة اؼبنت من الشذوذ ،وسبلمة اؼبنت من العلّة.
وىذا التحقق عمل صعب جدا ،يقتضي أف يبذؿ ِ
كبًنا،
اؼبصحح ً
ّ
جهدا ً
أئمة اعبرح والتعديل،
قبل إصدار حكمو ،على اغبديث؛ فعليو مراجعة أقواؿ ّ
واؼبقابلة بينها ،عند االختبلؼ؛ وعليو مراجعة اتريخ الرواة ،ؼبعرفة أظبائهم،
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وكناىم ،وألقاهبم ،ومواليدىم ،وبلداهنم ،وشيوخهم ،وتبلميذىم ،وغًن ذلك من
مهمة.
التفصيبلت الػ ّ
أيضا مراجعة أسانيد اغبديث ،وتتبعها ،واؼبقابلة بينها؛ ؼبعرفة
وعليو ً
االتّصاؿ واالنقطاع فيها ،والوقف والرفع ،وكبو ذلك من األمور.
ليطمئن إذل سبلمتو من الشذوذ ،وإذل
وعليو أف يبحث ُب منت اغبديث؛
ّ
أين
سبلمتو من العلّة؛ وال يكوف ذلك البحث ابلنظرة العجلى ،وإّمبا يكوف ابلت ّ
والتفكر والتدبر واالستذكار واالستحضار واؼبقابلة واؼبوازنة.
ولذلك ليس غريبًا أف ىبتلف اؼبؤلّفوف ُب تصحيح األحاديث ،وإف
سلكوا طريق االجتهاد؛ أل ّف أدوات االجتهاد وعناصره كثًنة جدا ،واالختبلؼ
كثًنا ،ولذلك لن يعدـ اجملتهد من ىبالفو ُب التصحيح.
فيها واقع ً
األوؿ
والفرؽ كبًن بٌن التصحيح
فاقي ،ففي ّ
ّ
االجتهادي ،والتصحيح االتّ ّ
ِ
فيصحح
اؼبصححٌن ،بعضهم هبتهد،
آحادا من
يكوف مصدر التصحيح
ً
ّ
ّ
تقليدا؛ فإف وافقهم بعد ذلك سائر اؼبؤلّفٌن،
يصححوً ،
اغبديث ،وبعضهم ّ
ِ
صححوه ،كاف
اجتهادا ،أو ً
ً
تقليدا؛ فلم ىبالفوىم ُب التصحيح ،ولػم يُنكروا ما ّ
فاقي.
ذلك ىو التصحيح االتّ ّ
فاقي ،فقد
وليست ّ
كل أحاديث الصحيحٌن مصححة ،ابلتصحيح االتّ ّ
صحة
أنكر بعض اؼبؤلّفٌن  -قديبًا ،وحديثًا ،من أىل اغبديث ،ومن غًنىم ّ -
بعض أحاديث الصحيحٌن؛ ولذلك يكوف تصحيح ما اختُلف فيو من قبيل
فاقي.
التصحيح االجتهاد ّ
ي ،ال من قبيل التصحيح االتّ ّ
القطعي:
حديثي ال يستليم التصحيح
سادسا -التصحيح الـ
ً
ّ
ّ
اختلف اؼبؤلّفوف القدامىُ ،ب تصحيح أحاديث اآلحاد ،الواردة ُب
ابلصحة الظنّػيّة.
ابلصحة القطعيّة ،وقائل
الصحيحٌن ،أو ُب أحدنبا ،بٌن قائل
ّ
ّ
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يفرقوف بٌن أحاديث الصحيحٌن ،وسائر
فالقائلوف
ّ
ابلصحة الظنّػيّة ال ّ
ابلصحة يكوف
كل حديث موصوؼ
األحاديث اؼبوصوفة
ّ
ّ
ابلصحة؛ فليس ّ
اترا.
ً
مقطوعا بو ُب نفس األمرّ ،إال إذا كاف متو ً
وابن الصبلح واحد من أشهر اؼبؤلّفٌن القدامى ،الذين يروف أ ّف أغلب
بصحتها.
أحاديث الصحيحٌن مقطوع ّ
وما ذىب إليو ابن الصبلح قد وافقو عليو كثًن من اؼبؤلّفٌن القدامى،
ومع ذلك ،فقد خالفو ُب رأيو ىذا كثًنوف.
والذين قالوا إبفادة حديث اآلحاد للقطع ال ُيبكن أف يقطعوا بطريقة
القطع اؼبطلق؛ أل ّف اؼبسألة خبلفية ،وإّمبا يقطعوف بطريقة القطع النِ
سيب.
ّ
ّ
ّ
الصحة :اتّصاؿ
الظن ال يقطعوف ،بتحقق شروط
ّ
والذين قالوا إبفادة ّ
السند ،وعدالة الرواة ،وضبط الرواة ،والسبلمة من الشذوذ ،والسبلمة من العلّة.
ظينُ ،ب ع ّدة مواضع ،أبرزىا:
فًنوف أ ّف اغبكم ابتّصاؿ السند ،حكم ّّ
صبل ،وقد يكوف
ٔ -وجود العنعنة ،أو األأننةُ ،ب السند ،فقد يكوف السند متّ ً
منقطعا ،بسقوط بعض الرواة؛ فعبارة (عن فبلف قاؿ) ،أو عبارة (أ ّف فبل ًان قاؿ):
ً
ال تُفيداف القطع ،حبصوؿ السماع؛ فليستا كعبارة (ح ّدثنا فبلف قاؿ) ،أو عبارة
(ح ّدثين فبلف قاؿ) ،أو عبارة (ظبعت فبل ًان يقوؿ).
صبل ،وقد يكوف
ٕ -وجود را ٍو مدلِّسُ ،ب السند ،فقد يكوف السند متّ ً
عمدا؛ خشية رفض اغبديث.
نقطعا ،إبسقاط اؼبدلِّس لبعض الرواة ،من السند ً
م ً
أيضا،
ٖ -وجود اػبطإ ُب اتريخ الرواة ،فإ ّف أخبار الرواة منقولة بطريق اآلحاد ً
تتضمنو ،من بياف مولد الراوي ،زما ًان ومكا ًان ،وبياف فباتو
فبل تُفيد القطع دبا ّ
زما ًان ومكا ًان ،وبياف لقائو برواة آخرين ،وظباعو منهم ،أو ظباعهم منو ،وال سيّما
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عند االختبلؼ ُب ذلك.
مهمة ،ال ُيبكن االستغناء عنها؛ لكثرة الكذب،
ومعرفة اتريخ الرواة ّ
والوىم ،والتدليس ،وكثرة الرواة ،والتشابو ُب األظباء واأللقاب والكىن.
ظين ،قائم على الظاىر ،وهللا  وحده يعلم
واغبكم بعدالة الرواة حكم ّّ
غيب الباطن .فإذا كاف الرسوؿ  - وىو الرسوؿ الذي يُوحى إليو  -ال يعلم
حقيقة اؼبنافقٌن ،الذين مردوا على النفاؽّ ،إال إذا أظهره هللا ،على ذلك الغيب؛
فكيف يتصور أف يعلم اؼبؤلّفوف اؼبع ِّ
ٍ
علما
اة،
و
الر
من
و
ا
ر
كل
ابطن
حقيقة
لوف
د
ً
ُ ّ
ّ
قطعيا يقينيا؟!!!
فإ ّف اؼبؤلّف ،إذا عايش الراوي اؼبعدؿ ،م ّدة كافية؛ فإ ّف حكمو ابلعدالة،
ظين.
سيكوف ابالعتماد ،على الظاىر ،وىو حكم ّّ
بعيدا عن الراوي اؼبعدؿ ،زما ًان ،أو مكا ًان ،أو زما ًان
ّأما إذا كاف اؼبؤلّف ً
ومكا ًان؛ فإنّو وبتاج إذل االعتماد على مؤلّف آخر ،معايش للراوي اؼبعدؿ.
فإذا ثبت االعتماد اؼبباشر ،بقي اغبكم ابلعدالة ظنّػيا ،وإذا كاف بٌن
اؼبؤلّفٌن  -اؼبعايش ،وغًن اؼبعايش  -بُع ٌد ُب الزماف ،أو ُب اؼبكاف ،أو فيهما
معا ،احتاج اؼبؤلّف غًن اؼبعايش ،إذل االعتماد على را ٍو ،أو أكثر؛ ليبلغو تعديل
ً
اؼبؤلّف اؼبعايش.
أيضا؛
واغبكم ابتّصاؿ ىذا السند ،الناقل للتعديلُ :يبكن أف يكوف ظنّػيا ً
فيزداد اغبكم ظنّػيّة ،ويبتعد عن القطع واليقٌن.
ظين ،بصرؼ النظر عن اغبكم القائم على الظاىر؛ أل ّف
والتعديل أمر ّّ
اؼبؤلّف نفسو ،وبتاج إذل التعديل؛ فليس نبيا من األنبياء ،ليكوف اغبكم بعدالتو
وىبطئ،
عامة الناس ،يُصيب ُ
بشر من ّ
أمرا قطعيا ،ال وبتاج إذل إثبات ،بل ىو ٌ
ً
عدال ُب الباطن.
وليس شبّة ما يقطع بكونو ً
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وإذا اطّلعنا على تعديل ؽبذا اؼبؤلّف ،من شيخ ،أو من تلميذ؛ فإ ّف من
أيضا ،إذل تعديل ،فليس أحدنبا أوذل من اآلخر ،هبذا اغبكم،
عدلَو وبتاج ً
وىكذا إذل آخر اؼبع ِّدلٌن السابقٌن ،أو البلحقٌن.
وللغفلة عن (التسلسل) ،و(الدور)  -وىػما من األمػػور الباطلة اتّفاقًا -
أثػػر كبًن ،فػي ذىاب بعض الػمؤلّفٌن ،إذل القوؿ ،إبفادة التعديل للقطع.
فاؼبع ِّدؿ األوؿ وبتاج إذل مع ِّدؿ ٍ
اثف ،واؼبع ِّدؿ الثاين وبتاج إذل مع ِّدؿ
ّ
اثلث ،واؼبع ِّدؿ الثالث وبتاج إذل مع ِّدؿ رابع ،وىكذا؛ فيكوف القطع ابلتعديل
أيضا.
قائما على التسلسل ،وىو أمر ابطل ،فيكوف القطع ابلتعديل ً
ابطبلً ،
ً
ِ
األو ُؿ الػمع ِّد َؿ الثانػ َي ،ويع ِّدؿ الػمع ِّد ُؿ الثانػي الػمع ِّد َؿ
وقد يع ّدؿ الػمع ّد ُؿ ّ
كل واحد منهما مع ِّدًال لصاحبو ،ومعدًال بتعديل صاحبو ،وىذا
ّ
األو َؿ ،فيكوف ّ
أيضا.
ىػو الػدور ،الػذي ال خػبلؼ فػي بطبلنػو ،فيكػوف القطػع ابلتعديػل ً
ابطبلً ،
يبق ّإال االعتماد على االشتهار والتسليم ،ونبا طريقاف يُفيداف اغبكم
فلم َ
الظن الغالب ،ال على وجو القطع واليقٌن؛ أل ّف عدالة
ابلعدالة ،لكن على وجو ّ
الباطن غيب ،ال يعلمو ّإال هللا تعاذل.
فإذا انضاؼ إذل ذلك كلّو اختبلؼ اؼبؤلّفٌنُ ،ب عدالة كثًن من الرواة،
ازدادت األحكاـ ظنّػيّة ،وابتعدت عن القطع واليقٌن.
أيضا ُب ضبط الرواة ،مع فروؽ يسًنة؛
وما قيل ُب عدالة الرواة ،يُقاؿ ً
أيضا ُب
لكن اعبامع بينهما أ ّف اغبكم على الرواة ُ -ب شرط الضبط  -وبتاج ً
و ّ
الغالب ،إذل اؼبعايشة ،أو االعتماد على النقل ،من اؼبؤلّف اؼبعايش ،كما وبتاج
الظن ،غالبًا.
اؼبؤلّف إذل ما يُثبت كونو ضابطًا ،وىي أمور قائمة على ّ
فإذا انضاؼ إذل ذلك كلّو اختبلؼ اؼبؤلّفٌنُ ،ب ضبط كثًن من الرواة،
ازدادت األحكاـ ظنّػيّة ،وابتعدت عن القطع واليقٌن.
ٔٚٚ

حت عند من يقوؿ بتحققهماُ ،ب بعض
والعدالة والضبط أمراف أغلبيّافّ ،
الرواة؛ فإ ّف الراوي اؼبوصوؼ ابلعدالة ليس موصوفًا ابلعصمة ،فانػحرافو  -عن
أحياان  -أمر وارد ،ال خبلؼ فيو.
العدالة ً
ولذلك يكوف اؼبع ِّدؿ ،قد اعتمد على الغالب ،من أحواؿ الراوي،
وأحيانو ،مع صرفو النظر عن اغباالت القليلة ،اليت اكبرؼ فيها الراوي ،عن
العدالة ،إف كاف اؼبع ِّدؿ على علم هبا.
أيضا أمر أغلبػ ّي ،فإ ّف الراوي الػموصوؼ ابلضبط:
والوصف ابلضبط ً
معصوما ،م ػن السػهو ،والنسياف ،والغفلة ،واػبط ػإ ،والوىػ ػم ،والتصحيف،
ليس
ً
والتحريف ،واالختبلط .وإنػّما الػمراد من وصفو ابلضبط :أ ّف الغالب عليو ىو
الضبط ،مع تػجويز خبلؼ ذلك أحيا ًان.
حت اغبديث الذي يكوف الرواة ُب سنده موصوفٌن ابلعدالة والضبط،
ّ
ُيبكن أف يكوف بعض ىؤالء الرواة قد اكبرفوا عن العدالة ،أو عن الضبط ،عند
رواية ذلك اغبديث.
وقد اشتملت كتب اعبرح والتعديل ،على أظباء كثًن من الرواة اؼبوصوفٌن
نأهنم ثقات ،لكنّهم اختلطواُ ،ب آخر العمر.
ّ
ولذلك زادوا شرطيػن آخرين :السبلمة من الشذوذ ،والسبلمة من العلّة.
أيضا ،فػي
الظنً ،
والػحكػم  -فػي ربقق ىػذين الشرطي ػػن  -قائػػم على ّ
كثي ػػر من الػمواضع ،وال سيّما حٌن يكوف الػمؤلّفوف مػختلفٌن فػي ربققهما.
الظنُ ،ب أحسن أحوالو؛
وىكذا ،يروف أ ّف حديث اآلحاد يُفيد ّ
وال ُيبكن أف يُفيد القطعّ ،إال إذا دلّت عليو أدلّة قطعيّة ،ابلقطع الػ ُمطلَق،
ال ابلقطع النِ
سيب .وقد اختلفوا ُب قطعيّة بعض األدلّة ،فبعضهم يصفها
ّ
ّ
ابلقطعيّة ،وبعضهم يصفها ابلظنّػيّة ،وينفي عنها القطعيّة.
ٔٚٛ

مهمة:
كل ما تق ّدـ ستّة أمور ّ
فاغباصل من ّ

كل حديث
ٔ -وصف الصحيحٌن ّ
أصح الكتب اغبديثيّة ال يعين ّ
نأهنما ّ
صحة ّ
وارد فيهما ،بل يعين ّأهنما أفضل من سائر الكتب اغبديثيّةُ ،ب االشتماؿ على
اغبديث الصحيح.
بصحة األسانيد ال يعين أ ّف متوف تلك
ٕ -وصف أحاديث الصحيحٌن ّ
يصح اإلسناد ،ويكوف اؼبنت من َكًرا.
األسانيد صحيحة؛ ّ
لصحة أسانيدىا ،فقد ّ

ٖ -كثًن من أحاديث الصحيحٌن أتٌب مرويّة ،بع ّدة صيغ لفظيّة متقاربة ،مع
اختبلفات يسًنة ،أو كبًنة ،بزايدة ،أو نقيصة ،أو تقدًن وأتخًن ،أو تبديل.
كل صيغة لفظيّة مرويّة ،تكوف مطابقة لِما
فاغبكم ّ
بصحة اغبديث ال يعين أ ّف ّ
صح صدوره من صاحب اؼبنت .وتصحيح صيغة لفظيّة  -دوف ما سواىا من
ّ
الصيغ  -اجتهاد من اؼب ِ
الظن.
من
أكثر
فيد
ي
ال
ح،
صح
ّ
ُ
ّ
ابلصحة
بصحة صدور بعض أحاديث الصحيحٌن ال يستلزـ اغبكم
ّ
ٗ -اغبكم ّ
القطعي.
اؼبطابَقيّة؛ فكثًنة ىي األحاديث اؼبخالفة للواقع
ّ

٘ -تصحيح كثًن من أحاديث الصحيحٌن  -ابالجتهادٍ ،بّ التقليد  -ال يعين
صحة تلك
أ ّف الػمؤلّفٌن كلّهم  -من الػمجتهدين ،والػمقلّدين  -قد اتّفقوا على ّ
األحاديث.
ابلصحة من أحاديث الصحيحٌن ،ليس اثبتًا على وجو
 -ٙما ُحكم عليو
ّ
ِ
مصحح اغبديث بدليل
القطع واليقٌن ،ما داـ من أحاديث اآلحادّ ،إال إذا جاء ّ
صحتو يقينًا.
قطعي ،من أدلّة القطع اؼبطلَق ،يُثبت ّ
ّ
الست ،أمكن إبطاؿ اؼبق ّدمة األُوذل،
فإذا اعتمدان ،على ىذه اغبقائق
ّ
القائلة( :أحاديث الصحيحٌن  -عند اؼبنتسبٌن إذل اإلسبلـ  -صحيحة كلّها).
ٜٔٚ

احدا من
فاغبديث الذي يستند إليو صاحب الشبهةّ ،إما أف يكوف و ً
األحاديث الػمستثناة من التصحيح ،أو ال يكوف كذلك.
احدا ،من األحاديث الػ ُمستثناة ،سقطت الشبهة
فإف كاف الػحديث و ً
(الصحة الكلّيّة) ال تشمل األحاديث
القائمة عليو ،ببل أدنػى ريب؛ أل ّف دعوى
ّ
ال ُػمستثناةّ ،إال عند (غبلة الصحيحٌن).
فإما أف يكوف لِمتنو ع ّدة صيغ لفظيّة ،أو يكوف لو
وإف كاف من غًنىا؛ ّ
صيغة لفظيّة واحدة.
فإف كانت لو ع ّدة صيغ لفظيّة ،وكانت الشبهة مستندة إذل صيغة لفظيّة
معيّنة ،دوف ما سواىا ،سقطت الشبهة ،ببل ريب؛ أل ّف ثبوت تلك الصيغة
الظن.
اؼبعيّنة ال يُفيد أكثر من ّ
وإف كانت الشبهة غًن مستندة إذل صيغة معيّنة ،وإّمبا ىي مستندة إذل
فإما أف يكوف ذلك اؼبنت
اؼبعىن
اإلصبارل ،أو كاف للمنت صيغة لفظيّة واحدة؛ ّ
ّ
منسواب صدوره إذل غًنه.
النيب  ،أو
ً
ً
منسواب صدوره إذل ّ
النيب  ،وكانت داللتو ـبالفة للواقع
فإف كاف اؼبنت
ً
منسواب صدوره إذل ّ
النيب 
القطعي ،سقطت الشبهة ،ببل ريب؛ أل ّف ىذه النسبة ابطلة؛ فإ ّف كبلـ ّ
ّ
القطعي.
حق ،ال ابطل فيو ،فبل ىبالف الواقع
ّ
ّ
منسواب صدوره ،إذل بعض الصحابة ،أو من جاء بعدىم،
وإف كاف اؼبنت
ً
حت لو
وكانت داللتو ـبالفة للواقع
القطعي ،سقطت الشبهةً ،
أيضا ،ببل ريبّ ،
ّ
وىبطئوف،
صح صدور اؼبنت من أحدىم؛ ّ
بشر ،غًن معصومٌن ،يُصيبوفُ ،
ّ
ألهنم ٌ
اغبجة ُب كبلـ هللا تعاذل ،وكبلـ رسولو  ،دوف ما سوانبا من الكبلـ.
وإّمبا ّ
كل
وُب األحواؿ كلّها ،إذا اعتمدان على مبدإ (قطعيّة األدلّة) ،سقطت ّ
قطعي الداللة.
شبهة ،تستند إذل منت ظنّػ ّي الثبوت ،وإف كاف ّ
ٓٔٛ

تقوًن الـمق ّدمة الثانية:
ّأما اؼبق ّدمة الثانية( :اشتماؿ الصحيحٌن على بعض اإلسرائيليّات) ،فقد
اختلف فيها الػمؤلّفوف الػمنتسبوف إلػى (اإلسبلـ) ،قديبًا وحديثًا ،فكاف ؽبم
طبسة مواقف ـبتلفة:
ٔ -القطع بوجود بعض اإلسرائيليّاتُ ،ب الصحيحٌن ،فمنهم من قطع بوجود
متوف إسرائيليّة قليلة ،ومنهم من قطع بوجود متوف إسرائيليّة كثًنة.
رجح وجود
ٕ -ترجيح وجود بعض اإلسرائيليّاتُ ،ب الصحيحٌن ،فمنهم من ّ
رجح وجود متوف إسرائيليّة كثًنة.
متوف إسرائيليّة قليلة ،ومنهم من ّ
أي منت من اؼبتوف
ٖ -القطع خب ّلو الصحيحٌن من اإلسرائيليّات ،فليس فيهما ّ
اإلسرائيليّة ،ابلقوؿ القاطع.

أي منت من اؼبتوف
خلو الصحيحٌن من اإلسرائيليّات ،فليس فيهما ّ
ٗ -ترجيح ّ
اإلسرائيليّة ،ابلقوؿ الراجح.
ِ
سيب ،دبعىن أ ّف اؼبؤلّف ال يعلم
٘ -التوقف ُب ىذه اؼبسألة؛ ّإما بسبب اعبهل النّ ّ
حت
ظين؛ ولذلك يتوقّف فيهاّ ،
قطعي ،أو ّ
ُب ىذه اؼبسألة ّ
أي دليل ّ
أي دليل ّّ
ال يقوؿ ما ليس لو بو علم.
وإما بسبب اؽبوى  -ومن أمثلتو التعصب  -كأف يكوف لو تصريح قديػم،
ّ
حت ال
ابلنفي ،ث ّػم استباف لو االشتماؿ ،أو ابلعكس؛ فأعرض عن األمػػرّ ،
يرتاجع عن قولو السابق.
وإما بسبب اػبوؼ ،فيسكت عن التصريح برأي ُب ىذه اؼبسألة؛ خشية
ّ
صرحوا آبراء ـبالفة.
أف يلحقو األذى فبّن ّ
ولذلك كاف القطع ابالشتماؿ ،أو القطع ابالنتفاء ُ -ب ىذه اؼبسألة -
ٔٔٛ

من قبيل القطع النِ
سيب ،ال من قبيل القطع اؼبطلَق؛ أل ّف اؼبسألة خبلفيّة؛ فليست
ّ
ّ
عموما إذل مذاىب
من اؼبسائل اليت اتّفق عليها اؼبؤلّفوف كلّهمّ ،
فإهنم منتسبوف ً
ـبتلفةُ ،ب األصوؿ والفروع والعلوـ.
وكذلك ترجيح االشتماؿ ،أو ترجيح االنتفاءُ ،ب ىذه اؼبسألة ،فهو من
قبيل الرتجيح النِ
سيب ،ال من قبيل الرتجيح اؼبطلَق؛ أل ّف اؼبؤلّفٌن اؼبختلفٌن لػم
ّ
ّ
يتّفقوا على ترجيح االشتماؿ ،كما لػم يتّفقوا على ترجيح االنتفاء.
ِ
اغبق الواقع معدوـُ ،ب ىذه اؼبسألة ،أو أ ّف
وليس معىن القوؿ ابلنّسبيّة أ ّف ّ
اغبق فػي ىذه اؼبسألةّ ،إما أف يكوف:
اغبق الواقع غًن معلوـ فيها؛ فإ ّف ّ
ّ
وإما أف يكوف( :االنتفاء).
(االشتماؿ)ّ ،
اغبقُ ،ب ىذه اؼبسألة؛ فإ ّف القائلٌن
فإذا افرتضنا أ ّف (االشتماؿ) ىو ّ
اغبق ،وال سيّما من قاؿ ابلقطع منهم.
ابالشتماؿ قد علموا ّ
اغبقُ ،ب ىذه اؼبسألة؛ فإ ّف القائلٌن
وإذا افرتضنا أ ّف (االنتفاء) ىو ّ
اغبق ،وال سيّما من قاؿ ابلقطع منهم.
ابالنتفاء قد علموا ّ
لكن االختبلؼ بٌن اؼبؤلّفٌن ُ -ب ىذه اؼبسألة  -يعين أ ّهنم لػم ُهب ِمعوا
و ّ
على موقف واحد؛ وعدـ إصباعهم يعين أ ّف القاطع منهم ابالشتماؿ ،أو القاطع
ِ
ِ
يرجح؛
مرجح االنتفاء ،إّمبا يقطع ،أو ّ
مرجح االشتماؿ ،أو ّ
ابالنتفاء ،وكذلك ّ
العتماده على أدلّة نِسبيّة ،يراىا ىو أدلّة ،وقد تكوف أدلّة صحيحةُ ،ب الواقع؛
لكنّها  -ابلنسبة إذل من خالفو ابلرأي  -ليست أدلّة كافية؛ ومن ىنا جاء
وصف (النِّسبيّة).
ِ
صحح  -أف ينسبا تصحيح
حق الطاعن  -وال من ّ
فليس من ّ
حق الػ ُم ّ
تلك اؼبتوف ،الػ ُمختلَف فيها ،إذل اؼبؤلّفٌن ،كلّهم ،ابالعتماد على تصحيح
بعض اؼبؤلّفٌن فقط ،وإف كثُروا.
ٕٔٛ

صححها الػمؤلّفوف ،من أىل الػحديث،
فكثًنة ىي األحاديث ،التػي ّ
وأنكرىا الػمؤلّفوف ،من أىل الكبلـ ،أو أىل الرأي.
وليس اؼبؤلّفوف من أىل الكبلـ خبارجٌن عن اإلسبلـ؛ فبل يُلت َفت إذل
وفقها ودراية وتدبػًرا ،من أىل اغبديث؛ فمن ك ّفرىم،
علما ً
نأقل ً
أقواؽبم ،وليسوا ّ
جهلهم؛ فقد أخطأ.
فسقهم ،أو ضلّلهم ،أو ب ّدعهم ،أو ّ
أو ّ
ولذلك قد يُصيب أىل اغبديث ،وقد ُىبطئوف ،كما أ ّف أىل الكبلـ قد
يُصيبوف ،وقد ُىبطئوف؛ فليس أحد الفريقٌن دبعصوـ ،من اػبطإ ،وليس شبّة
مؤلّف من أىل اغبديث ،أو من أىل الكبلـ دبعصوـ من اػبطإ .والتعصب
يغًن اغبقيقة الواقعة ،ولن يزيد اؼبختلفٌن ّإال اختبلفًا.
ألحد الفريقٌن لن ّ
كل
فتصحيح أىل اغبديث  -غبديث ّ
معٌن  -ال يعين أنّو صحيح ،عند ّ
مؤلّف ينتسب إذل اإلسبلـ؛ أل ّف أىل اغبديث ليسوا ّإال طائفة من طوائف
صرح كثًن من مؤلّفي الطوائف األخرى ،قديبًا
اؼبنتسبٌن إذل اإلسبلـ؛ وقد ّ
وحديثًا ،بتضعيف كثًن من متوف الصحيحٌن.
وليست تسميتهم( :أىل اغبديث) تُ ِ
كوهنم أعلم ابغبديث ،من
وجب َ
غًنىم؛ فإ ّهنم إف كانوا أعلم من أىل الكبلـ بنقد األسانيد ،وبنقد كثًن من
يدؿ على كوهنم أعلم منهم بنقد اؼبتوف كلّها.
قطعيّ ،
اؼبتوف؛ فليس شبّة دليل ّ
وأبرز الرواايت اليت اختلفواُ ،ب نسبتها إذل اإلسرائيليّات ،فبّا ورد ُب
الصحيحٌن ،أو ُب أحدنبا ،ىي تلك اليت يكوف ُب إسنادىا (أبو ىريرة) ،وىو
واحد من الصحابة ،اؼبشهورين ،الػ ُمكثرين؛ وقد ذكر بعض اؼبؤلّفٌن أنّو كاف فبّن
أخذ عن (كعب األحبار).
و(كعب األحبار) واحد من أبرز الذين أ ُِخذت عنهم (اإلسرائيليّات)،
وىو معدود من صبلة التابعٌن.
ٖٔٛ

عموما ،اليت ُب
ولذلك افرتض بعض اؼبؤلّفٌن أ ّف رواايت أيب ىريرةً ،
متوان غريبة من َكرة ،تضاىي
تتضمن ً
الصحيحٌن ،واليت ُب غًننبا ،إذا كانت ّ
الػمتوف اإلسرائيليّة؛ فإنػّها مأخوذة ،عن كعب األحبار ،وال سيّما مع العنعنة.

أمثلة لألحاديث ادلطعون فيها:
وأبرز أحاديث الصحيحٌن ،اليت طعن فيها بعض الػمؤلّفٌن ،الػمنتسبٌن
وصرح بعضهم ،بنسبتها إذل
إذل الػمذاىب َ
الع َقديّة الػمختلفة ،قديػ ًما وحديثًاّ ،
اإلسرائيليّات ،أو أشباه اإلسرائيليّات:
الشك ،وحديث الكذابت،
حديث الرتبة ،وحديث الصورة ،وحديث
ّ
وحديث الذيخ ،وحديث اغبطّة ،وحديث اللطمة ،وحديث الفأر ،وحديث
االحتجاج ،وحديث اؽبرولة ،وحديث الرتدد ،وحديث النزوؿ ،وحديث الرؤية،
وحديث الدىر ،وحديث األبرص ،وحديث القدـ ،وحديث الضرس.
موقف أهل احلديث:
وذىب (أىل اغبديث) قديبًا وحديثًا ،إذل تصحيح أكثر ىذه األحاديث،
وال سيّما من كاف من (غبلة الصحيحٌن)؛ وذكروا الكثًن من التأويبلت
برد السنّة.
اؼبختلفة ؽبا؛ ووصفوا من أنكروىا ابالبتداع ،والضبلؿ ،و ّاهتموىم ّ
تفسري مـحـايـد:
بعيدا أف يكوف الداعي ،الذي دعا بعض اؼبنكرين  -إذل إنكار
ليس ً
اؼبصححٌن ،إذل
ىذه األحاديث  -ىو الداعي نفسو ،الذي دعا بعض
ّ
تصحيح ىذه األحاديث أنفسها ،إذا كاف الفريقاف من الصادقٌن ال ُػمخلِصٌن.
فقد يكوف سبب اإلنكار  -عند بعض اؼبنكرين  -ىو الرغبة ُب خدمة
يرجحوف أنّو دخيل عليها؛ ويكوف سبب
السنّة النبويّة ،برفض ما يقطعوف ،أو ّ
ٗٔٛ

اؼبصححٌن  -ىو الرغبة ُب خدمة السنّة النبويّة ،بقبوؿ
التصحيح  -عند بعض
ّ
يرجحوف أنّو جزء منها.
ما يقطعوف ،أو ّ
فالرغبة الصادقة ُ -ب الدفاع عن السنّة النبويّة  -ىي الداعي الذي
اؼبصححٌن؛ ولكنّهم اختلفوا ُب اؼبنهج.
اشرتؾ فيو بعض اؼبنكرين ،وبعض
ّ
فبعض اؼبنكرين ىبشوف  -إف قبلوىا  -أف تكوف تلك األحاديث دخيلة
على السنّة النبويّة؛ فًنفضوهنا لذلك ،كما يرفض اغبارس دخوؿ من يقطع ،أو
يرجح كونو غريبًا عن أىل الدار ،فيجاهبو ابلطرد واؼبنع واإلقصاء.
ّ
ردوىا  -أف تكوف تلك األحاديث
وبعض
اؼبصححٌن ىبشوف  -إف ّ
ّ
جزءًا من السنّة النبويّة ،فيقبلوهنا لذلك ،كما يقبل اغبارس دخوؿ من يقطع ،أو
احدا من أىل الدار ،فيستقبلو ابلرتحيب واغبفاوة.
يرجح كونو و ً
ّ
وىذه األحاديث ،إف لػم تكن ـبالِفة ،لؤلدلّة القطعيّة ،ـبالَفة قطعيّة،
ِ
أقل من كوهنا
حبيث يُدخلها اؼبؤلّفوفُ ،ب شعبة (اغبديث اؼبردود) صراحةً؛ فبل ّ
ـبالِفة لؤلدلّة القطعيّة ،ـبالَفة ظنّػيّة ،ولو عند بعض اؼبؤلّفٌن ،ال كلّهم.
وىذه اؼبخالَفة الظنّػية النِ
الظن
انتفاء
و
ق،
ل
اؼبط
القطع
ابنتفاء
كفيلة
ة
سبي
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
اؼبصححوف أف ي ِ
اؼبطلَق ،فبل يستطيع ِ
دخلوا ىذه األحاديث اؼبختلَف فيهاُ ،ب
ّ
ُ
الظن اؼبطلَق؛ وإّمبا
شعبة اغبديث اؼبقبوؿ ،بطريقة القطع اؼبطلَق ،أو بطريقة ّ
يفعلوف ذلك بطريقة القطع النِّسيب ،أو بطريقة الظن النِ
سيب؛ بسبب االختبلؼ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ولذلك عمد بعض اؼبؤلّفٌن ،إذل إخراج ىذه األحاديث االختبلفيّة ،من
شعبة اغبديث اؼبقبوؿ ،وأدخلوىا ُب شعبة اغبديث اؼبؤجل ،وىو اغبديث الذي
إنكارا؛ فاختاروا
يتع ّذر فيو القطع اؼبطلَق ،ويتع ّذر فيو ّ
الظن اؼبطلَق ،إثبا ًات ،أو ً
التوقف ،والتأجيل فيو.
خاص فيها؛
وليس الغرض  -من التمثيل هبذه األحاديث  -بياف رأيي الػ ّ
٘ٔٛ

فما قيمة رأيي ،وقد اختلف  -فيها ،وُب أمثاؽبا  -القدامى واحملدثوف؟!!!
الرد على الشبهة الرئيسة ،وبياف بطبلنػها.
وإنػّما الغرض من سردىا :ىو ّ
ألهنا قائمة على مق ّدمتٌن:
فهذه الشبهة ابطلة؛ ّ

الست ،اؼبذكورة آن ًفا.
األوىل -ابطلة ،ببل ريب ،ابالعتماد على اغبقائق ّ

الثانية -ـبتلَف فيها ،وما اختُلف فيو ال ُيبكن فيو القطع اؼبطلَق ،أل ّف القطع
اؼبطلَق ال يكوف ُب مواطن االختبلؼ ،وإّمبا يقطع القاطع  -عند االختبلؼ -
ابلقطع النِ
سيب؛ العتماده على أدلّة يراىا كافية للقطع ،وىبالفو فيها آخروف.
ّ
ّ
تصح؛ فإ ّف بطبلف الػمق ّدمة األُوذل
وسواء ّ
أصحت اؼبق ّدمة الثانية ،أـ لػم ّ
كفيل إببطاؿ النتيجة الػمزعومة.
يتبٌن بوضوح أ ّف كلتا الػمق ّدمتٌن ال تصلح أف
وابشرتاط (قطعيّة األدلّة) ّ
صحة النتيجة الػمزعومة.
تكوف ً
دليبل قطعيا ،على ّ
كل الرباءة من (اإلسرائيليّات)،
فاغباصل مػ ّما تق ّدـ أ ّف (اإلسبلـ) بريء ّ
كل الرباءة من (اإلسرائيليّات) ،وأ ّف اشتماؿ بعض
وأ ّف (السنّة النبويّة) بريئة ّ
غًن
مؤلّفات الػمنتسبٌن إذل (اإلسبلـ)  -على الكثًن من (اإلسرائيليّات)  -لن ي ّ
اغبقيقة؛ فبل مصدر للحقائق اإلسبلميّة ّإال (القرآف الكرًن) ،و(السنّة النبويّة).

ٔٛٙ

ّ
العملي
الاحخجاج
فإن قيل :إذا كانت أحاديث اآلحاد ظنّػيّة الثبوت ،ال ُيبكن القطع
النيب ُ ،ب الواقع ،ونفس األمر ،فكيف يعمل دبقتضاىا
ّ
بصحة صدورىا ،من ّ
أكثر اؼبنتسبٌن إذل اإلسبلـ ،قديبًا وحديثًا؟!
قلت :إذا كاف أحدان يسافر ُب طريق مستقيم ،م ّدة طويلة ،آمنًا مطمئنا،

ٍبّ وجد نفسو ـبيػًرا ،بٌن طريقٌن فرعيٌّن:
عاـ ،يسلكو اؼبسافروف كلّهم ،وقد علموا علم
أ -طريق اليق ن :وىو طريق ّ
وتنعموا فيو ابألماف والراحة.
اليقٌن استقامتو ،وسهولتوّ ،

خاص ،ال يسلكو ّإال القليل من اؼبسافرين ،ومن
ب -طريق ّ
الظن :وىو طريق ّ
توخى اغبذر ،ودل يفارؽ
يسلكو منهم ،فإنّو ينجو ُب الغالب ،من اؼبهالك ،إف ّ
لكن فيو  -مع ذلك  -بعض اؼبتاعب ،واؼبخاوؼ.
صباعة اؼبسافرينّ ،
ال ريب ُب أ ّف اؼبسافر العاقل سيسلك طريق اليقٌن ،ما داـ يُغنيو عن
ليتنعم ابلراحة واألماف ،وينجو من اؼبتاعب واؼبخاوؼ.
الظن؛ ّ
طريق ّ
لكن ىذا اؼبسافر العاقل نفسو ،حٌن وبتاج إذل أشياء ،ال ُيبكن أف
و ّ
الظن ،ألنّو
هبدىاُ ،ب طريق اليقٌن؛ فإنّو ُ -ب ىذه اغباؿ  -سيسلك طريق ّ
يتوقّع النجاة غالبًا ،فيحتمل اؼبتاعب واؼبخاوؼ؛ من أجل أف يناؿ مبتغاه.
الظن؛ ألنّو
وليس من اغبكمة أف وبملو اػبوؼ على ذبنب سلوؾ طريق ّ
إذا ذبنّب سلوكو ،فقد خسر ما وبتاج إليو ،فبّا ال ُيبكنو االستغناء عنو،
وال ُيبكنو أف هبده ُب طريق اليقٌن.
الظن ،إّمبا يكوف ُب حالة انعداـ البديل
فسلوؾ اؼبسافر العاقل لطريق ّ
األفضل ،وىو طريق اليقٌن؛ فإنّو  -لكي يصل إذل غايتو من سفره  -ال ب ّد أف
ٔٛٚ

يسلك طري ًقا يُوصلو ،فإف دل هبد طري ًقا يقينيا ،وجب عليو أف يبحث عن أفضل
الظين ،وخببلفو لن يصل إذل غايتو.
طريق فبكن ،وىو الطريق ّّ
اضحا ُب حياتنا ،بصورىا اؼبختلفة ،ومنها اغبياة العمليّة؛
وىذا ما قبده و ً
ِ
ِ
لكن ىذا دل يبنع
فكثًنوف ىم أصحاب اغبَرؼ ،الذين ىلكوا بسبب حَرفهم؛ ّ
األعم األغلب منهم ،من االستمرار ُب تلك اغبَِرؼ ،بعد أف علموا هببلؾ
ّ
يرجحوف النجاة على اؽببلؾ ،حٌن هبدوف أ ّف نسبة اؽبالكٌن -
أقراهنم؛ ّ
ألهنم ّ
بسبب تلك اغبِ
أقل بكثًن من نسبة الناجٌن؛ واغباجة تدعوىم إذل
ؼ
ر
َ
ّ
بديبل عن ِحَرفهم.
العمل؛ من أجل اؼبعاش؛ وال سيّما حٌن ال هبدوف ً
وكذلك ُب اغبياة االجتماعيّة ،ذبد الرجل يرغب ُب الزواج ،ويسعى إليو،
زوجا لو ،فيبذؿ األمواؿ من أجلها ،ويرجو أف
ورّدبا رغب ُب امرأة معيّنة ،لتكوف ً
تلد لو األبناء الذكور.
يرجح نيل السعادةُ ،ب حياتو االجتماعيّة ،ويستبعد
كل ذلكّ ،
وىو ُب ّ
الشقاء واألذى؛ ولكنّو مع ذلك ،ال ُيبكن أف يقطع بنيل السعادة ،إف كاف من
العاقلٌن ،وال سيّما إف كاف قد ظبع دبا جرى للكثًن من الرجاؿ ،من اؼبهالك،
واؼبصائب ،واؼبتاعب؛ بسبب أزواجهم ،أو أبنائهم الذكور.
وىكذا ُب اغبياة الدينيّة ،ىبتار اإلنساف العاقل طريق اليقٌن ،فيتّخذه
لكل ما ُيبكن أف ينتفع بو ،فإف دل هبد بعض ما وبتاج إليوُ ،ب طريق
ز ًاداّ ،
يؤدي
الظن ،لكن بشرط واجب أكيد ،ىو ّأال ّ
اليقٌن؛ فإنّو ُم َلزـ بسلوؾ طريق ّ
الظن إذل معارضة بعض ما وجده ُب طريق اليقٌن.
سلوؾ طريق ّ
فإف وقع التعارض بٌن الطريقٌن ،كاف على اإلنساف العاقل أف ىبتار طريق
الظن؛ للوصوؿ إذل
ضطر ً
أحياان ،إذل سلوؾ طريق ّ
اليقٌن؛ كاؼبسافر الذي قد يُ ّ
الظن ما يعارض بعض ما وجده ،من قبل،
بعض حاجاتو ،فإف وجد ُب طريق ّ
ٔٛٛ

الظن ،إلػى طريق اليقٌن؛
فػي طريق اليقيػن ،وجب عليو أف يػحيد ،عن طريق ّ
ليسلم من الػمهالك.
ولذلك كاف واجبًا على اؼبسلم أف هبعل (القطعيّات اإلسبلميّة) ىي
األوؿ واألفضل؛ فإف احتاج إلػى بعض ما ال يستطيع أف يػجده ،فػي
الطريق ّ
يؤدي
طريق (القطعيّات) ،وجب عليو االعتماد على (الظنّػيّات) ،بشرط ّأال ّ
اعتماده عليها إذل ـبالفة (القطعيّات اإلسبلميّة).
مثلَّث اليق ن:

وؼبعرفة (القطعيّات اإلسبلميّة) هبب االعتماد على ( ُمثلث اليقٌن) ،وىو
كل ضلع منها عبارة عن صفة واجبة أكيدة،
ُمثلث مركب من ثبلثة أضبلعّ ،
احدا ،أو أكثر ،من ىذه
من صفات الدليل الكاُب ،فإف فقد الدليل و ً
األضبلع ،فإنّو ال ُيبكن أف يكوف كافيًا.
وأضبلع ( ُمثلث اليقٌن) ىي:

القطعي:
ٔ -التقدير
ّ

كل
التقدير دبعىن بياف قدر الدليل ،أي :بياف قيمتو االحتجاجيّة؛ فليس ّ
كل مسألة.
دليل -
ّ
يستدؿ بو اؼبستدلّوف  -يكوف صاغبًا لبلحتجاج بوُ ،ب ّ
أي دليل ،ما عدا دليلٌن اثنٌن،
ففي إنشاء اغبكم
الشرعي ال ُيبكن قبوؿ ّ
ّ
راجعٌن إذل الوحي اؼبنزؿ ،نبا :القرآف الكرًن ،والسنّة النبويّة؛ فهما دليبلف
شرعياف قطعياف م ِ
الشرعي ،ببل ريب.
للحكم
ئاف
نش
ّ
ّ ُ
ّ
ّأمػ ػا سػ ػ ػائ ػر األدلّة ،التػي يعتمد عليها (الػمؤلّفوف)  -قديػ ًما ،وحديثًا -
فهي ليست م ِ
الشرعي ،وإنػّما يػُمكن أف يكوف بعضها  -بشروط
للحكم
ئة
نش
ُ
ّ
فاقي،
دليبل قطعيا كاش ًفا ،عن (الػحكم
معيّنة ً -
الشرعي) ،وىو اإلجػماع االتّ ّ
ّ
ٜٔٛ

ثبوات قطعيا ،دوف م ػا سػواه ،مػ ػن اإلجػماعات الػمزعوم ػة.
الثابت عن (السلف)ً ،
فإصباع (السلف) على أعداد ركعات الصلوات الػخمس :ليس ىو الذي
الشرعي) ،بل إ ّف السنّة النبويّة ،الراجعة إذل الوحي الػمنزؿ :ىي
أنشأ (اغبكم
ّ
اليت أنشأت ىذا اغبكم (أعداد الركعات).
قطعي ،كاشف عن
وما إصباع (السلف) على ىذه األعدادّ ،إال دليل
ّ
الشرعي)؛ فإ ّهنم ما كانوا ليُجمعوا على أعداد الركعات ،لو لػم تكن
(اغبكم
ّ
ثبوات قطعيا ،يبنع اختبلفهم فيها.
حقيقة شرعيّة اثبتة  -عندىم ً -
دليبل
دليبل ُمنشئًا للحكم
ورأي
الشرعي ،وليس ً
الصحايب الواحد ليس ً
ّ
ّ
الشرعي؛ وال سيّما عند اختبلؼ الصحابة .وإّمبا يع ّده
قطعيا ،كاش ًفا عن اغبكم
ّ
دليبل كاش ًفا.
دليبل ظنّػيا كاش ًفا ،وال يع ّده آخروف ً
بعض اؼبؤلّفٌن ً
فإهنم ليسوا دبعصومٌن من
وكذلك إذا كاف الرأي لعدد من الصحابةّ ،
إصباعا اتّفاقيا قطعيا؛ فتكوف العصمة إلصباعهم،
اػبطإّ ،إال إذا أصبعوا كلّهم ً
الشرعي،
دليبل قطعيا كاش ًفا عن اغبكم
ال ألفرادىم ،ويكوف إصباعهم ىذا ً
ّ
الشرعي.
دليبل ُمنشئًا للحكم
وليس ً
ّ
أي مؤلّف  -كائنًا من كاف  -أدىن قيمة
ومن ابب أوذل ،ليس لرأي ّ
الشرعي ،وال ُب الكشف عنو.
احتجاجيّةُ ،ب إنشاء اغبكم
ّ
وإنػّما تكوف قيمة الػمؤلّف ،فػي تعليم الناس األدلّة الشرعيّة القطعيّة ،من
القرآف الكريػم ،والسنّة النبويّة ،فمن وفّقو هللا  ،إلػى ذلك ،فهو ابب ،من
أبواب الػمعرفة اإلسبلميّة ،ومدخل من مداخل الكنوز اإلسبلميّة.
القطعي:
ٕ -التصدير
ّ
عموما على
التصدير دبعىن نسبة صدور الدليل ،إذل من نُسب إليو .وىو ً
قطعي.
قطعي ،وتصدير غًن ّ
قسمٌن :تصدير ّ
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النبوي.
ويعنينا من األدلّة ُب ىذا الػمقاـ :الدليل القرآينّ ،والدليل ّ
قطعي الثبوت) ،ببل خبلؼ.
ّ
قطعي التصدير ( ّ
فأما الدليل القرآينّ ،فهو ّ
وهبب االحرتاز من القراءات اؼبنسوبة ،إذل قُػّراء القرآف الكرًن؛ فليست كلّها
قطعيّة التصدير ،وال سيّما القراءات الشاذّة.
النبوي ،فاؼبنسوب إليو قسماف:
و ّأما الدليل ّ

قطعا.
قطعي التصدير ،وىو الذي
ّ
يستحق اسم (السنّة النبويّة)ً ،
أ -منسوب ّ

سمى :حديث اآلحاد ،أو حديث
قطعي التصدير ،وىو ما يُ ّ
ب -منسوب غًن ّ
الواحد ،أو أخبار اآلحاد ،أو خرب الواحد.
وهبب الػحذر  -فػي ىذا القسم  -من القطع بنسبتو ،إذل السنّة النبويّة،
وال سيّما عند معارضة اؼبتوف اآلحاديّة ،للقطعيّات اإلسبلميّة ،أو عند حصوؿ
التعارض ،بٌن اؼبتوف اآلحاديّة ،أنفسها.
القطعي:
ٖ -التفسري
ّ

قطعي،
التفسًن ىو بياف داللة الدليل ،وىو ً
عموما على قسمٌن :تفسًن ّ
قطعي.
وتفسًن غًن ّ
اؼبفسرين للنصوص القرآنيّة صحيحة قطعيّة ،بل شبّة
كل تفسًنات ّ
وليست ّ
تستحق اسم التفسًن؛ فما ىي ّإال ربريفات شيطانيّة.
تفسًنات ال
ّ
سمى (شروح اغبديث)؛ فليست
وكذلك تفسًنات اؼبتوف اغبديثيّة ،اليت تُ ّ
شروحا صحيحة قطعيّة.
كلّها ً
وال يكوف التفسًن قطعياّ ،إال إذا ح ّقق ِ
اؼبفسر شرطٌن رئيسٌن:
ّ

اعتمادا اتما ،على (القطعيّات) :الشرعيّة ،والعقليّة،
مفسر،
ً
أ -أف يعتمد الػ ّ
حسيّة ،والتاريػخيّة ،والعلميّة ،واللغويّة.
والػ ّ
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ابتعادا اتما ،عن (الظنّػيّات) ،وما دوف الظنّػيّات ،اليت
ؼبفسرً ،
ب -أف يبتعد ا ّ
اغبس ،والتاريخ ،والعلم ،واللغة.
تُ َ
نسب إذل الشرع ،والعقل ،و ّ
وبتحقيق ىذين الشرطٌن يكوف الػ ِ
اغبق؛ ألنّو
مفسر قد سلم من ـبالفة ّ
ّ
قد أنتج تفسًنين سليمٌن ،ال اثلث ؽبما:
جب  -على العلماء  -بيانُو؛ أل ّف
أ -التفسري الواجب :ىو التفسًن الذي يػ ُ
ػهي الػ ُمنزؿ.
الناس يػحتاجوف إليو؛ من أجل الفهم السليم ،للوحي اإلل ّ
ب -التفسري ِ
ادلمكن :ىو التفسًن الذي يستطيع العلماء إنتاجو ،ابالعتماد

على األدلّة القطعيّة اؼبتاحة (اؼبمكنة)؛ ولذلك يكتفوف بو ،ويتجنّبوف اػبوض
فيما ال ُيبكنهم الوصوؿ إليو.
فإف خاض بعض اؼبؤلّفٌن ،فيما وراء ىذين التفسًنين؛ فبل ريب ُب ّأهنم
سيُخطئوفُ ،ب معظم تفسًناهتم؛ وال سيّما حٌن ىبوضوف ،فيما ال طاقة ؽبم،
دبعرفتو ،وحٌن يعتمدوف ،على األدلّة الواىية ،وحٌن يتّبعوف أىواءىم؛ لنصرة
مذاىبهم ،وحٌن يشغلوف الناس بتفسًناهتم السقيمة ،وربريفاهتم العقيمة.
يفسر الوحي اؼبنزؿ،
كل االحتياط ،وىو وباوؿ أف ّ
فعلى ّ
اؼبفسر أف وبتاط ّ
وال سيّما القرآف الكرًن؛ وذلك نأف يتجنّب الػمشكوؾ فيو ،والػمطعوف فيو،
واؼبظنوف ،واؼبوىوـ ،واجملهوؿ.
وعليو أف يتجنّب التقحم ،فبل ىبوض ُب ؿباولة تفسًن ما ال طاقة لو بو،
التعصب ىو الذي دعاه
فليس كبلـ اػبالق ككبلـ اؼبخلوؽ؛ وال سيّما إذا كاف ّ
إذل التقحم؛ نصرة ؼبذىبو.
يؤدي
فإف اضطُّر اضطر ًارا ً
ابلظن ،فليكن ذلك دبا ال ّ
شديدا ،إذل التفسًن ّ
ليصرح ُب تفسًنه ،نأ ّف ذلك ظن منو ،وبتمل اػبطأ،
إذل ـبالفة القطعيّات ،و ّ
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القطعي ،الذي ال ريب فيو ،وأنّو مستع ّد لبلعرتاؼ خبطئو ،إذا
وليس ابلتفسًن
ّ
تبٌن لو الصواب ،ولو كاف الصواب خببلؼ مذىبو.
ّ

شروط وجوب العمل حبديث اآلحاد:
ومن ىنا ،كاف العمل حبديث اآلحاد ُ -ب الفروع العمليّة  -واجبًا ،لكن
كل الوجوب ،ىي:
بعد رب ّقق ستّة شروط واجبةّ ،
ماسة مشروعة ،حبيث
ٔ -أف تكوف اغباجة  -إذل العمل حبديث اآلحاد ّ -
تتعطّل بعض اؼبصاحل اؼبشروعةُ ،ب حالة عدـ ربقيق تلك اغباجة.
ؿبصوراُ ،ب العمل حبديث اآلحاد؛
اؼباسة اؼبشروعة
ٕ -أف يكوف ربقيق اغباجة ّ
ً
بديبل ،عن ذلك اغبديثُ ،ب (القطعيّات اإلسبلميّة).
حبيث ال هبد اؼبسلم ً
ٖ -أف يسلم (حديث اآلحاد) ،من معارضة (القطعيّات) ،الثابتة ابألدلّة
القطعيّة ،وىي:

تفسًنا قطعيا،
أ -القطعيّات الشرعيّة ،وتشمل النصوص القرآنيّة ،اؼبفسرة
ً
تفسًنا قطعيا.
والسنّة النبويّة اؼبتواترة ،الثابتة ثبو ًات قطعيا ،واؼبفسرة ً
كل زماف ومكاف؛
ب -القطعيّات العقليّة ،اليت اتّفقت عليها العقوؿُ ،ب ّ
ألهنا تتأثّر ابختبلؼ عقوؿ
خببلؼ العقليّات النِّسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ ّ
األفراد ،واختبلؼ أىوائهم ،واختبلؼ الزماف ،واختبلؼ اؼبكاف.

كل زماف ومكاف؛
ج -القطعيّات ّ
احلسيّة ،اليت اتّفقت عليها اغبو ّ
اسُ ،ب ّ
ِ
اس
اغبسيّات النّسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ أل ّهنا تتأثّر ابختبلؼ حو ّ
خببلؼ ّ
األفراد ،واختبلؼ أىوائهم ،واختبلؼ الزماف ،واختبلؼ اؼبكاف.
كل طبقة من الطبقات،
د -القطعيّات التارخييّة ،اليت نُقلت بطريق التواترُ ،ب ّ
خببلؼ التارىبيّات النِّسبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل ىي أخبار اختبلفيّة ،يغلب
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ويقل فيها الصدؽ والفهم.
عليها الكذب والوىمّ ،

ه -القطعيّات العلميّة ،الثابتة ابألدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة ،خببلؼ
النظرّايت العلميّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل ىي زبمينات ظنّػيّة ،والكثًن منها
يتّضح بطبلنو ،دبرور الزماف ،وتقدـ اإلنساف ُب العلوـ التجريبيّة.

ثبوات قطعيا؛ خببلؼ
و -القطعيّات اللغويّة ،وىي أصوؿ اللغة العربيّة ،الثابتة ً
فإهنا ليست من القطعيّات اللغويّة.
اآلراء اللغويّة االختبلفيّة؛ ّ

ٗ -أف يسلم اغبديث من معارضة حديث آخر ،أقوى منو ،أو بدرجة ّقوتو.
وُب ىذه اغبالة يلجأ اؼبؤلّفوف إذل الرتجيح.
وال ريب ُب أ ّف ترجيح أحد اغبديثٌن على اآلخر ،يلزـ منو الدعوة إذل
ترؾ العمل ابغبديث اؼبرجوح منهما.
ِ
اؼبرج ُح أ ّف أحد اغبديثٌن منسوخ ابآلخر،
ومن وجوه الرتجيح أف ي ّدعي ّ
عمل دبقتضاه.
ولذلك ال يُ َ
النيب  ،بصفتو النبويّة التبليغيّة،
٘ -أف يكوف حديث اآلحاد
ً
منسواب إذل ّ
النيب  ،بصفتو البشريّة ،أو
حصرا ،ال بصفتو البشريّةّ .أما إذا كاف
ً
ً
منسواب إذل ّ
منسواب إذل غًنه ،من الصحابة ،أو التابعٌن ،فبل هبب العمل بو.
كاف
ً

 -ٙأف يتّفق الػمؤلّفوف ،كلّهم ،أو معظمهم ،على تصحيح منت اغبديث،
سليما من األوىاـ واألىواء،
شرحا
ً
والدعوة إذل العمل بو ،بعد شرحو ً
صحيحاً ،
أيضا.
وال سيّما إذا اتّفقوا كلّهم ،أو معظمهم ،على تصحيح إسناده ً
حكم العمل ابلـحديث الضعيف:

ّأم ػا (أحاديث اآلحػ ػاد) ،التػي اتّف ػق الػمؤلّفوف ،كلّه ػم ،أو معظمهم ،على
وإما أف
ألهنا ّإما أف تكوف
تضعيفها ،فبل ُيبكن العمل هبا؛ ّ
ً
مقطوعا بضعفهاّ ،
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يكوف الراجح ضعفها؛ فيكوف العمل هبا ـبال ًفا للمنهج السليم.
ّأما ذبويز بعض اؼبؤلّفٌن االستشهاد ببعض األحاديث الضعيفة ،فليس
على إطبلقو؛ فبل يكوف ذلكُ ،ب العقائد ،واألعماؿ ،وإّمبا يكوف ذلك -
مقطوعا،
حصرا ،وبشروط ،منهاّ :أال يكوف
ً
عندىم ُ -ب فضائل األعماؿً ،
مظنوان بو الوضع ،و ّأال يكوف شديد الضعف ،و ّأال يُعت َقد فيو أنّو
بوضعو ،وال
ً
شرعي ،وأف يكوف ُمند ِر ًجا ربت أصل معروؼ ُب الشرع.
دليل ّ
ومنع مؤلّفوف آخػروف ،من العمػل ابلػحديث الضعيف ،حتّػى فػي بػاب
صحةَ تلك األحاديث الضعيفة.
(الرتغيب والرتىيب)؛ لكيبل ّ
العامةُ ّ
يتوىم ّ
وليس تصحيح آحاد من اؼبؤلّفٌن  -غبديث من أحاديث اآلحاد -
صححوه ،وال سيّما عند اختبلؼ اؼبؤلّفٌنُ ،ب
كافيًا للعمل ابغبديث ،الذي ّ
ِ
ومضعِف ،ومتوقِّف.
مصحح،
ّ
ىذا اغبديث ،بٌن ّ
النيسابوري) تُػ َع ّد أضعف التصحيحات،
فمثبل :تصحيحات (اغباكم
ً
ّ
وال سيّما حٌن ينفرد بتصحيح اغبديث.
النتيجة:

ت ،فإ ّف العمل بو يكوف
فإذا اتّصف حديث اآلحاد ،هبذه الصفات الس ّ
قطعا.
واجبًا ،ببل ريب؛ أل ّف ما ال يُ ّ
ؤدى الواجبّ ،إال بو ،يكوف واجبًاً ،
ومع وجوب العمل حبديث اآلحاد ،الذي اجتمعت فيو الشروط الستّة،
صادرا من الرسوؿ  ،كما يقطع
فإ ّف العامل بو ال ُيبكن أف يقطع بكونو
ً
ِ
رجح ذلك ،ويعمل دبا يستطيع ،فبل يرتؾ
بصدور السنّة النبويّة اؼبتواترة؛ وإّمبا يُ ّ
العمل؛ ألنّو لػم يصل إذل درجة اليقٌن.
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الاحخجاج العق ّ
دي
ّأما االحتجاج ،حبديث اآلحادُ ،ب ابب األصوؿ االعتقاديّة؛ فإ ّف أكثر
ويفرقوف بٌن مقاميػن:
الػمؤلّفٌن  -قديػ ًما ،وحديثًا  -يرفضوف ىذا االحتجاجّ ،
مقاـ األصوؿ االعتقاديّة ،ومقاـ الفروع العمليّة.
فالعناية ابألصوؿ مقدمة على العناية ابلفروع؛ أل ّف الفرع إذا اهندـ ،فإ ّف
اهندامو لن يؤثّر ُب ثبوت األصل؛ خببلؼ األصل ،فإنّو إذا اهندـ ،اهندمت -
كل الفروع ،اليت تقوـ عليو.
ابهندامو ّ -
فمثبل( :ربرًن الزىن) فرع قائم على صبلة من األصوؿ ،أبرزىا:
ً

حرـ الزنػى ،وىو هللا تعاذل.
ٔ -اإليباف بػمن ّ

ٕ -اإليباف ابلكتاب الػمنزؿ ،اؼبشتمل على تػحرًن الزنػى ،وىو القرآف الكرًن.
النيب .
ٖ -اإليباف ابلرسوؿ ،الذي بلغ الناس تػحرًن الزىن ،ابلقرآف ،وىو ّ

ٗ -اإليباف ابليوـ اآلخر ،الذي سيُثاب فيو من تػجنب الزنػى؛ طاعة هلل،
باعا ؽبواه.
وسيُعاقَب فيو من ارتكب الزنػى؛ اتّ ً
ومع أ ّف ربرًن الزىن من أكرب األحكاـ اإلسبلميّة الشرعيّة ،لكنّو مع ذلك
فرعا من الفروع الشرعيّة ،إذا وازّانه هبذه األصوؿ األربعة؛ وال سيّما اإليباف
يبقى ً
كل الفروع.
كل األصوؿ ،و ّ
ابهلل تعاذل ،فهو أصل ّ
كل دليل من األدلّة :الشرعيّة،
ولذلك وجب اشرتاط (القطعيّة)ُ ،ب ّ
اغبسيّة ،والتارىبيّة ،والعلميّة ،واللغويّة ،اليت تتعلّق هبذه األصوؿ،
والعقليّة ،و ّ
كل الوجوب.
ً
إثباات ،أو نفيًا؛ وال سيّما الغيبيّات ،اليت هبب اغبذر فيهاّ ،
ومن ىنا اشرتطوا أف تكوف األحاديث اؼبرويّة قطعيّة الثبوت؛ لتُفيد العلم،
الظن؛ وال سيّما إذا
آحاداّ ،
أي :القطع واليقٌن .فإذا كانت ً
فإهنا ال تُفيد ّإال ّ
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كانت اؼبتوف مرويّة ابؼبعاين اإلصباليّة ،ال ابأللفاظ القطعيّة ،مع كوف اػببلؼ -
قائما على اللفظ ،ال على اؼبعىن.
ُب أكثر اؼبسائل االعتقاديّة ً -

األثري:
الغلو
ّ
ّ
غبل بعض اؼبؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ)ُ ،ب االعتداد ابآلاثر اؼبرويّة،
إذل درجات سقيمة ،ذات آاثر سيّئة ،وال سيّما ُب إنتاج عقائد سقيمة ،قائمة
على طبسة أنواع رئيسة ،من اآلاثر ،ىي:
ٔ -اآلاثر اليت ضعفها العلماء ،كلّهم ،أو أكثرىم.

ٕ -اآلاثر الػمختلَف ُب تصحيحها ،وُب تضعيفها.

عرؼ عن اآلخرين تضعيف ؽبا.
ٖ -اآلاثر اليت صححها بعض العلماء ،ولػم يُ َ
عرؼ عن اآلخرين تصحيح ؽبا.
ٗ -اآلاثر اليت ضعفها بعض العلماء ،ولػم يُ َ

تصحيحا ظنّػيا.
٘ -اآلاثر اليت صححها العلماء ،كلّهم ،أو أكثرىم،
ً
استدؿ
فكانت ىذه األنواع اػبمسة ،من اآلاثر :ىي األدلّة الرئيسة ،اليت
ّ
اػباصة.
صحة عقائدىم اؼبذىبيّة ّ
هبا كثًن من (الغبلة األثريٌّن)؛ إلثبات ّ
وأبرز الفرؽ  -اليت غبل أصحاهبا ُب االعتداد هبذه اآلاثر  -ثبلث فرؽ:
الشيعة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ّدة أفكار ،أبرزىا:
ٔ( -غُبلة ِّ
ِ
صمة االثنػي عش ػر ،وغيبة الثانػي عش ػرَ ،ور ْجعػة
إم ػام ػة االثنػي عش ػر ،وع ْ
ِ
ػخ ُمس ،وتكفًن الصحابة.
االثنػي عشر ،والتقيّة ،وال ُػمْتعة ،وال ُ
ٕ( -غُبلة الػ ُم ِّ
تصوفة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ّدة أفكار ،أبرزىا:
ضر.
الو ُجود ،واغبُلوؿ ،واغبقيقة احملمديّة ،وال ِوالية ،وال َك ْشف ،وحياة الػ ِخ ْ
َو ْحدة ُ
ٖ( -غُبلة الػ َحنابِلة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ّدة أفكار ،أبرزىا:
الشاب األَ ْمَرد ،واالستقرار على ظهر بػَعُوضة ،وصفة الفم ،وصفة اللهاة،
صورة
ّ
ٜٔٚ

وصفة األضراس ،وصفة اإلبػهاـ ،وصفة الػ ِخْن ِ
صر ،وصفة ال ِّذراعٌن ،وصفة
ال َف ِخذ ،وصفة الص ْدر ،وصفة الػ َح ْقػو ،وصفة الػمشي ،وصفة الػ َه ْرَولة ،وصفة
الع ْرش ،واألَْوعاؿ الثمانية.
االستلقاء ،وصفة الػ َملَل ،واإلقْعاد على َ
كل الشيعة
وواضح أ ّف الكبلـ ىنا مقصور على الغبلة ،فقط .فليس ّ
غبلة ،وليس كل الػ ُم ِّ
كل الػحنابلة غبلة.
تصوفة غبلة ،وليس ّ
ّ
(الغلو) ،على أنواع ـبتلفة،
لكن
الغلو)
ؿبصورا ُب ىؤالء؛ و ّ
ً
ّ
وليس ( ّ
األثري) واحد منها؛ وىؤالء اؼبذكوروف ىم أبرز (الغبلة األثريٌّن) .ومن
الغلو
ّ
و( ّ
مثبل.
الغلو
العقلي) ،عند (غبلة الػمعتزلة)ً ،
غلو األخرىّ ( :
أنواع ال ّ
ّ

ٜٔٛ

جفىيد القول بإباحت الـمخعت
الغرض من تفنيد القوؿ إبابحة اؼبتعة :ىو بياف اآلاثر السيّئة ،الناشئة من
اعتماد الػمؤلّفٌن الػ ُمبيحٌن ،على األدلّة غًن الكافية ،وال سيّما من أحاديث
اآلحاد ،اليت لػم تتح ّقق فيها الشروط الستّة الواجبة؛ للعمل حبديث اآلحاد،
وىي ابختصار:
اؼباسة اؼبشروعة.
ٔ -وجود اغباجة ّ

القطعي.
اإلسبلمي
ٕ -عدـ وجود البديل
ّ
ّ

معارضة القطعيّات.
ٖ -سبلمة اغبديث من َ

معارضة حديث آخر ،مع سبلمتو من دعوى النسخ.
ٗ -سبلمة اغبديث من َ
النيب  ،بصفتو النبويّة.
٘ -كوف اغبديث
ً
منسواب إذل ّ

 -ٙاتّفاؽ اؼبؤلّفٌن كلّهم ،أو معظمهم ،على تصحيح منت اغبديث ،والدعوة
صحيحا.
شرحا
ً
إذل العمل بو ،بعد شرحو ً
وابؼبوازنة بٌن فتاوى (أحبار الػمتعة) ،وبٌن (القطعيّات اإلسبلميّة) تتّضح
كل الوضوح براءةُ (الشريعة اإلسبلميّة) من إابحة الػمتعة الػمؤقتة.
ّ
يتبٌن لنا بوضوح أ ّف ىذه (اؼبتعة)
وابالطّبلع على فتاوى (أحبار اؼبتعة) ّ
صورة من صور (الزىن) .و(الزىن) من احملرمات القطعيّةُ ،ب الشريعة اإلسبلميّة؛
فما معىن ذلك التناقض الشيطاينّ العجيب ،بٌن إقرار (أحبار اؼبتعة) ،بتحرًن
(الزىن) ،من جهة ،مع إابحتهم لصورة من صور (الزىن) ،من جهة أخرى؟!!!
بل إ ّف ىذه (الػمتعة الػمؤقتة) ُ -ب بعض اغباالت  -تكوف أبشع صور
الزىن؛ لسببٌن رئيسٌن:
ٜٜٔ

ٔ -أ ّف (أحبار اؼبتعة) قد اتّفقوا على استحباب التمتع ابلعفيفة.
تتورع عن اؼبتعة؛ فكانت
تتورع عن الزىن ،لن ّ
وىذا يعين أ ّف العفيفة اليت ّ
اؼبتعة أكثر بشاعة من الزىن ،من ىذا الوجو؛ ألنّنا ال ُيبكن أف قبد ُب الزانيات
عفيفة واحدة ،ولكنّنا ُيبكن أف قبد الكثًن من العفيفات ،قد البدعن هبذه
(الفتاوى األثيمة) ،ومارسن اؼبتعة.
ٕ -أ ّف (أحبار اؼبتعة) ينسبوف ىذه اؼبتعة إذل (الشريعة اإلسبلميّة) ،ويبالغ كثًن

حت يع ّدىا ضرورة من ضرورّايت مذىبهم.
منهم فيهاّ ،
وىذا يعين أ ّف الدعوة إذل (اؼبتعة) ستكوف منسوبة إذل (اإلسبلـ)ُ ،ب
ّادعاء اؼببيحٌن ،وُب ّادعاء أتباعهم ،وُب ّادعاء (أعداء اإلسبلـ) ،الذين ال غاية
ؽبم أعظم من الطعن ُب اإلسبلـ.
ولذلك تكوف اؼبتعة أبشع صور الزىن؛ أل ّف اإلسبلـ ىو أعظم دين،
اشتملت أحكامو على النهي الصريح عن الزىن ،والنهي الصريح عن القرب من
االحتشاـ ُب الػملبس ،وهنى عن االختبلط،
ففرض غض البصر ،و
الزىن؛
َ
َ
واإلغراء ،وغًن ذلك.
لكن (أحبار اؼبتعة) نسبوا إذل اإلسبلـ فاحشة شنعاء ،ال يكاد الباحث
و ّ
احدا ،ال قيمة لو ،وىو االسم،
العاقل هبد بينها وبٌن سائر صور الزىنّ ،إال فرقًا و ً
يسميها ،بغًن اظبها ،ويدعو
فكانوا كمن ينهى عن (شرب اػبمر) ،بلسانوٍ ،بّ ّ
الناس إذل شرهبا.
صحة ىذا القوؿ ،فتدبّر ىذه (الفتاوى األثيمة):
وإذا أردت التأ ّكد من ّ

الفتوى :ٔ-هبوز االستمتاع ابلطفلة الرضيعة ،دبا عدا الوطء ،من النظر،
الضم ،والتفخيذ.
واللمس بشهوة ،و ّ
ٕٓٓ

تعليق :ال ريب ُب أ ّف الرضيعة ال ُيبكن أف تكوف طرفًا ُب عقد اؼبتعة ،وىذا
يعين أ ّف وليّها ىو الذي أجاز ىذا العقد ،وأابح للمتمتِّع أف يستمتع اببنتو
الرضيعة ،ولو تفخي ًذا.
حت فُ ّساؽ أمريكا،
ورل ذلك الذي يرضى هبذه اعبريبة القذرة؟! ّ
ّ
فأي ّ
أظن ّأهنم ُيبكن أف يهبطوا إذل قاع
الذين ال يبالوف بزنػى بناتػهم البالغات ،ال ّ
اػبسة؛ ليسلّموا بناهتم الرضيعات إذل ذائب الشهوة القذرة؟!!!
السفالة و ّ
إ ّف رمي الرضيعة فريسة ،بٌن ذائب حيوانيّة ،أتكل غبمها :ىو أىوف
بكثًن من رميها فريسة ،بٌن ذائب بشريّة ،أتكل براءهتا.
جاىلي  -الذي كاف يدفن ابنتو الوليدة ،فػي تراب األرض؛
واألب الػ
ّ
العدو لػها ،واغتصابػها ،إذا كربت  -ىو أرحم بكثًن من ذلك
خشية سبػي ّ
األب ،الذي يدفن ابنتو الرضيعةُ ،ب تراب الػمتعة؛ من أجل حفنة من الػماؿ،
أو من أجل الطعاـ!!!
إ ّف الكثًن من الزانة يتجنّبوف الرضيعةّ ،إال من ش ّذ منهم؛ فإف استمتع
مشروعا ،بل يُد ِركوف أ ّف
أمرا
بعض الزانةّ ،
ً
ابلرضيعة ُ
فإهنم ال يع ّدوف ذلك ً
استمتاعهم هبا فعل شنيع مستن َكر ،عند أكثر الناس.
نأسا؛ وكأ ّف الرضيعة دمية ،يهبها
لكن (أحبار اؼبتعة) ال يروف بذلك ً
و ّ
أبوىا لِمن يشاء ،وال يبارل دبا يفعلو هبا اؼبتمتِّعوف؟!!!
أبدا ،بتسليم ابنتو الرضيعة،
كنت  -أيّها األب  -فبّن ال يرضى ً
فإف َ
للمتمتِّعٌن ،فاعلم أ ّف (أحبار اؼبتعة)  -الذين تقلّدىم وتعظّمهم  -قد أفتوا
اؼبتعصبٌن ،وال من اؼبخدوعٌن!!!
إبابحة ىذا االستمتاع القذر؛ فبل
تكونن من ّ
ّ

الفتوى :ٕ-هبوز التمتع ببنت التاسعة ،من دوف إذف أبيها ،دبا عدا الوطء.

ٕٔٓ

تعليق :ىذا ما يتجنّب كثًن من الزانة فعلو ،مع فتاةُ ،ب التاسعة من عمرىا.
ولكم أف تتخيّلوا ما ُيبكن أف يفعلو اؼبتمتِّع ببنت التاسعة ،من صور االستمتاع
قطعا!!!
القذر ،ابستثناء الوطء ،ومنها التفخيذ ً
إ ّف البداع بنت التاسعة أمر وارد  -ببل ريب  -فليست كبنت العشرين،
ُب الفهم واغبذر واالحرتاز ،فإذا كانت ابلغةً ُب جسدىاّ ،
فإهنا ستبقى طفلةً
انقصة الفهم ،ال تُد ِرؾ خطورة األمر ،وال تبارل دبا يفعلو اؼبتمتِّع هبا؛ فتنخدع
ابؼباؿ القليل ،أو ابؽبدااي التافهة؛ وأيخذىا إذل وكره؛ ليمسخ براءهتا ،ويُوصيها
بكتماف األمر؛ ويَعِ ُدىا ،ويػُمنّيها!!!
فإذا وجد اؼبتمتِّع أ ّف بنت التاسعة قد استجابت لذلك ،ولػم تفعل ما
يك ّدر اللقاء الثاين ،فإنّو سيطمع ُب التكرار ،فيدعوىا ويُغريها ابؼباؿ واؽبدااي،
كلّما اشتهاىا!!!
مهد اؼبتمتِّع الطريق ،لبعض أصحابو؛ ليتمتّعوا هبا ،دبا
وليس ً
بعيدا أف يػُ ِّ
عدا الوطء؛ فتكوف بنت التاسعة عندىم ،يتناوبوف عليها ،كما تتناوب الزانة
ِ
حت لو كانت فبّن ربيض ،ما داـ الوطء غًن
على العواىر؛ إذ ال ع ّدة تلتزـ هباّ ،
بعيدا أف يعاشرىا عشرات
ت ذلك ،فليس ً
حاصل ،عند التمتع؛ فإذا استسهلَ ْ
الرجاؿُ ،ب شهر ،أو ُب سنة ،أو ُب بضع سنوات!!!
ولك أف تتخيّل اآلاثر الشيطانيّة ؽبذا التمتع ،وال سيّما اإلدماف على
ِ
فأي زوجة
اؼبتعة الشهوانيّة القذرة ،واإلدماف على تنوع الرجاؿ اؼبتمتّعٌن؛ ّ
ستكوف ىذه البنت ،إذا كربت ،وقد عاشرىا عشرات الرجاؿ ،على ىذا النحو
أي ظبعة ستصاحب تلك البنت اؼبخدوعة!!!
القذر البشع ،و ّ

الفتوى :ٖ-هبوز التمتع ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب ،وهبوز وطؤىا.

ٕٕٓ

هبوزوف للرجل أف
تعليقً :
بدال من ضباية الفتاة اليتيمة ،من أيدي العابثٌنّ ،
يتمتّع هبا ،وهبامعها؛ فمن الذي يرغب ُب نكاحها ،بعد ذلك ،وقد خسرت
أعز ما ُيبكن أف زبسره اؼبرأة؟!!!
ّ
اؼبستضعفة؛
إ ّف بعض الزانة قد يتجنّبوف الزىن مع اليتيمة ،واؼبسكينة ،و
َ
هبن ،ويقتصروف على الوقحة اؼبستهرتة.
ّ
ألهنم يرأفوف ّ
لكن (أحبار اؼبتعة) ُهبيزوف استغبلؿ ضعف البكر اليتيمة ،وحاجتها،
و ّ
ِ
أعز
وحاجة أىلها ،وال سيّما بعد موت أبيها ،فيُسرع إليها اؼبتمتّع؛ ليسلب منها ّ
ما سبلكو ،وىو بكارهتا ،وبراءهتا ،وشرفها؛ من أجل حفنة من اؼباؿ!!!
الفتوى :ٗ-هبوز التمتع ابلبكر ،من دوف إذف وليّها ،إذا خافت على نفسها
الوقوع ُب اغبراـ ،ومنعها وليها من التمتع ابلكفؤ ،مع رغبتها إليو ،وكاف اؼبنع
على خبلؼ مصلحتها ،فيسقط اعتبار إذنو.
تعليق :زباؼ على نفسها من الوقوع ُب الزىن ،فتخوف أابىا ،وتعصيو؛ ألنّو
ال يعرؼ مصلحتها ،حٌن يبنعها من التمتع ابلكفؤ ،الذي ترغب إليو؛ فتكوف
بيدي الرجل اؼبتمتِّع هبا ،ليحميها من الزىن ابؼبتعة!!!
ألعوبةً َ
تفر
تفر من الزىن ،فتلجأ إذل التمتعَ ،
كمثَ ِل الشاة ،اليت ّ
إ ّف َمثَ َل الفتاة اليت ّ
األوؿ؛ أو كما قيل
من ذئب شرس ،فتلجأ إذل ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب ّ
ُب األمثاؿ( :كاؼبستجًن من الرمضاء ابلنار)!!!
ىل تعرؼ البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ وىل تكوف مصلحة البكر
أعز ما سبلكو؟!!!
ُب التمتع ،الذي ال نفقة فيو ،وال توارث ،مع خسارهتا ّ
وىل التمتع ىو الطريق الصحيح لتجنب الزىن؛ وىل الرجل الكفؤ ىو
سبتيعهن؟!!!
القادر على التمتع ابلفتيات ،و ّ
ٖٕٓ

يشجع الفتيات
ورل البكر ُ -ب عبلقة اؼبتعة ّ -
إ ّف إسقاط اعتبار إذف ّ
الراغبات ُب التمتع ،على االستهتار والعقوؽ والعصياف واػبيانة.
ليائهن ،فيزنٌن سرا ،فكذلك
فكما أ ّف الزانيات ال ينتظرف اإلذف ،من أو ّ
ِ
ليائهن.
اؼبتمتّعات ال ينتظرف اإلذف من أو ّ
والفرؽ بينهما أ ّف الزانية ال ت ّدعي أ ّف خيانتها ألبيها مشروعة ،خببلؼ
ِ
لتسوغ لنفسها خيانتها ألبيها،
اؼبتمتّعة اليت ُيبكن أف تعتمد على ىذه الفتوى؛ ّ
حٌن أعرضت عن استئذانو ُب اؼبتعة.
الفتوى :٘-هبوز التمتع ابلبكر البالغة الرشيدة ،وليس لوليّها أف يعرتض.

حق
تعليقّ :إهنا الدعوة إذل اإلابحيّة الغربيّة اؼبعروفةُ ،ب ىذا العصر؛ فليس من ّ
بكرا!!!
الورل أف يعرتض ،ما دامت اؼبرأة ابلغةً رشيدةًّ ،
حت إذا كانت ً
ّ
توصف ابلرشد امرأةٌ ،ترغب ُب اؼبتعة ،وسبارسها؟!!!
يصح أف َ
وىل ّ

الفتوى :ٙ-هبوز التمتع ابلفتاة األوربػّيّة ،من دوف إذف وليّها ،إذا كاف وليّها
قد أرخى عناف البنت ،وأوكلها إلػى نفسها ،فػي شؤونػها ،فبل تػحتاج إلػى
أيضا.
االستئذاف ،حتػّى فػي الػمسلمةً ،

حث الفتيات الػمنتسبات إذل اإلسبلـ  -البلتػي يعشن ُب
تعليقً :
بدال من ّ
الدوؿ الغربيّة  -على ذبنب الفواحش ،أيٌب (أحبار الػمتعة) بفتوى إابحة الػمتعة
حريّة الشخصيّة!!!
ّ
من َ
ؽبن ،ما ُد َ
يعشن ُب ببلد الػ ّ
وكذلك سيجد الرجاؿ ُب ىذه الفتوى ضالتهم؛ فيسافروف إذل أورّاب؛
نأي اسم كانت.
يتحرجن من الفواحشّ ،
للتمتع ابلفتيات األوربػّيّات ،البلٌب ال ّ
كل اغبرص ،على تلبية رغبات اؼبتمتِّعٌن ،من
و(أحبار اؼبتعة) حريصوفّ ،
يتيسر ؽبم التمتع ابؼبنتسبات إذل اإلسبلـُ ،ب الببلد العربيّة؛
الرجاؿ؛ فإذا لػم ّ
ٕٗٓ

بسبب القيود العُرفيّة ،أو غًنىا؛ فما عليهم ّإال اإلفادة من ىذه الفتوى ،ابلتوجو
حت الػمنتسبة إذل اإلسبلـ ،فبّن تعيش ىناؾُ ،يبكن أف يكوف
إذل الببلد الغربيّةّ ،
وليها قد أرخى عنانَػها ،فبل حاجة إذل استئذانو!!!

الفتوى :ٚ-هبوز التمتع ابلكتابيّة ،إذا كانت ال تعتقد حلّيّة اؼبتعة ،ولكنّها
طمعا ُب اؼباؿ.
استجابت ً
تعليق :إذا لػم تكن زانية ،تلك اليت ال تقبل التمتع؛ العتقادىا حلّيّتو ،لكنّها إّمبا

طمعا فػي اؼباؿ؛ فماذا تكوف؟!!!
تقبلو؛ ً
وما الفرؽ بٌن دفع اؼباؿ؛ للتمتع ابلزانية ،اليت ال تعتقد حلّيّة الزنػى ،وبٌن
دفعو ؽبذه الكتابيّة ،اليت ال تعتقد حلّيّة اؼبتعة ،لكنّها تقبلها من أجل اؼباؿ؟!!!

الفتوى :ٛ-هبوز التمتع ابلفاجرة ،وال هبب عليو منعُها من الفجور.

أيضا صورة من صور اإلابحيّة الغربيّة ،والدايثة األمريكيّة اؼبشهورة،
تعليق :وىذه ً
فاؼبتمتِّع ال ينظر إذل اؼبرأة ،اليت يتمتّع هباّ ،إال كما ينظر الرجل إذل اؼبرحاض،
غًنه من الدخوؿ بعده ،كما لػم يبنعو
الذي يدخلو؛ لقضاء حاجتوٍ ،بّ ال يبنع َ
غًنُه ،فبّن سبقو إليو!!!
وال يبارل (أحبار اؼبتعة) ابألمراض اعبنسيّة الفتّاكة اليت تكوف الفاجرة أداةً
حت يصل اؼبرض ،إذل امرأة بريئة عفيفة،
ملوثةً؛ لنقلها من رجل إذل رجلّ ،
ال ذنب ؽبا ّإال أ ّف زوجها يبارس الرذيلة مع العواىر!!!
الفتوى :ٜ-ال هبب على اؼبتمتِّع أف يتح ّقق ،من كوف اؼبرأة خليّةً ،ليست ُب
حي ،عند طلبو التمتع هبا.
ّ
ذمة زوج ّ
هبر إليو
تعليق :إ ّف بعض الزانة يتجنّبوف مقاربة ّ
اؼبتزوجات؛ خشية اغبمل ،وما ّ
من مشكبلت؛ أو خشية معرفة الزوج ،وانتقامو؛ أو خشية معاقبة القانوف ،وغًن
ٕ٘ٓ

يتوجهوف إلػى من تستجيب لػهم ،من اؼبطلقات،
ذلك من اؼبوانع؛ ولذلك ّ
يتزوجن ،من قبل.
واألرامل ،ومن البلٌب لػم ّ
فإذا تعرؼ بعض الزانة امرأ ًة ،تستجيب للزىن؛ فإنّو قد ي ِ
وجب على نفسو
ُ
ّ
التحقق من كوهنا ببل زوج؛ ليأمن من التبعاتِ ُ ،
نفسو ُب التحقق.
وهبهد َ
لكن (أحبار اؼبتعة) يعلموف أ ّف إهباب التحقق على الرجاؿ الراغبٌن ُب
و ّ
التمتع يعين ضياع الكثًن من الفرص؛ ولذلك تساىلوا ُب ىذا األمر.
فيكفي أف يسأؽبا عن حاؽبا ،فإف نفت وجود الزوج ،ص ّدقها ،وليس
مهما بعد ذلك أف تكوف اؼبرأة ذات زوجُ ،ب الواقع ،فتكوف راغبةً ُب الزىن،
ذمة زوجها ،فرّدبا حصل اغبمل ،من الزوج ،فنسبَػْتو إذل اؼبتمتِّع هبا،
وىي ُب ّ
وربػّما حصل الػحمل ،من الػمتمتِّع بػها ،فنسبَػْتو إذل الزوج!!!
الفتوى :ٔٓ-ال هبب على أحد ،من الناس :أف ُىبِرب الرجل  -الذي يُريد أف
يتمتّع ابمرأة  -أ ّف ىذه اؼبرأة لػم تعت ّد ،من رجل ،سبتّع هبا ،ساب ًقا.
التساىل ،فليس عليك أف تنصح أخاؾ
أيضا ،من ابب
تعليق :وىذه الفتوى ً
ُ
وزبربه اغبقيقة؛ بل يكفي أف يسأؿ اؼبتمتِّع اؼبرأة عن انقضاء ع ّدهتا ،فإف
اؼبتمتِّعُ ،
تكونن
قالت ابنقضائها ،ص ّدقها الرجل ،وليس عليو أف يتح ّقق من ذلك؛ فبل
ّ
أيّها الناصح سببًا ُب التفريق بينهما!!!
وليس مهما بعد ذلك أف تكوف اؼبرأة غًن معت ّدة ،وتكوف قد ضبلت من
متمتِّع سابق ،فتنسب ضبلها إذل اؼبتمتِّع اعبديد!!!
تتحوؿ ىذه اؼبرأة إذل ألعوبة شهوانيّة؛ تتن ّقل
وليس مهما بعد ذلك أف ّ
برغبتها ،بٌن الرجاؿ ،وت ّدعي أ ّف ع ّدهتا قد انقضت ،فيص ّدقها الراغب ُب
التمتع هبا ،من دوف ربقق!!!
ٕٓٙ

الفتوى :ٔٔ-ال هبب على اؼبتمتِّع أف ُىبرب اؼبتمتع هبا ،عن العِ ّدة ،وأ ّف عليها
ذبنب الرجاؿ ،م ّدة العِ ّدة.
تعليق :وىذه الفتوى تؤّكد الدعوة إذل اإلابحيّة ،كما تؤّكد النظرة الدونيّة اليت
ينظر هبا الرجل اؼبتمتِّع إذل اؼبرأة ،اليت سبتّع هبا ،وال سيّما بعد أف يقضي منها
وطره؛ فتكوف ُب نظره كبقااي الطعاـ الذي يُرمى للبهائم!!!
فيكفي أف يشبِػع شهوتو منها ،وال هبب عليو أف ي ِ
رشدىا إذل تلك العِ ّدة،
ُ
ُ
ب الرجاؿ ،م ّد ًة معلومةً؛ حتّػى يربأ رحػ ُمها من اغبمل!!!
اليت تفرض عليها ذبن َ
كف من طعاـ.
الفتوى :ٕٔ-هبوز أف يكوف الػمهر دبقدار ٍّ

اجا شرعيا ،يُعطيها أشياء كثًنة،
يتزوج اؼبرأة ،زو ً
اؼبتزوج الذي ّ
تعليق :إ ّف الرجل ّ

احدا ،فبل ُيبكن انتقاصو؛ أل ّف
حت إذا كاف اؼبهر درنبًا و ً
أغلى من اؼبهر؛ ولذلك ّ
الذريّة والػمأكل والػمشرب
الرجل سيُعطي زوجتو اإلحصاف والػ ّ
مودة والرعاية و ّ
والػملبس والػمسكن ،وسائر ما تػحتاج إليو.
ّأما الرجل اؼبتمتِّع ،فماذا يُعطي اؼبرأة اليت يتمتّع هبا؟
إ ّف اؼبرأة إذا كانت تقبل ابؼبتعة؛ من أجل اؼباؿ ،فإ ّف كفا من طعاـ،
أعز ما سبلكو.
ال ُيبكن أف يكوف كافيًا؛ إلشباع رغبتها ،وال سيّما ّأهنا ستخسر ّ
ضطر؛ بسبب جوع شديد ،أو عطش
وال يُستثىن من ذلكّ ،إال اليت تُ ّ
فبدال من إطعاـ ىذه اؼبرأة؛ ابتغاء
كرىةً .
شديد؛ فتُطا ِوع الرجل على اؼبتعة ُم َ
مرضاة هللا ،يعمد الذئب الدينء إذل مساومتها على ع ّفتها!!!

احدا ،أو بعض يوـ ،ولو ساعة
يوما و ً
الفتوى :ٖٔ-هبوز أف يكوف األجل ً
واحدة ؿب ّددة.
تعليق :قد يُقاؿ :إ ّف الرجل اؼبتمتِّع يُعطي اؼبرأة ما ربتاج إليو؛ إلشباع رغبتها
ٕٓٚ

الفطريّة ،كما يُعطي الزوج زوجتو ما ربتاج إليو؛ وإ ّف الػمهر القليل كما هبوز ُب
الزواج الدائم ،هبوز ُب الػمتعة.
فإف أصرت الػمرأة الػمتمتع بػها ،على مهر ٍ
ميسورا،
غاؿ ،وكاف الرجل
ً
ّ
أصرت الػمرأة ،فػي الزواج الدائم،
وراغبًا فيها ،دفعو إليها ،ببل إشكاؿ؛ كما لو ّ
على مهر ٍ
ميسورا ،وراغبًا فيها.
غاؿ ،مع كوف الرجل
ً
االدعاء الفارغ يكمن ُب ىذه الفتوى األثيمة ،اليت ىي
واعبواب عن ىذا ّ
ُب الػحقيقة أقذر فتوى ُب موضوع اؼبتعة!!!
سوغ
فإذا كانت م ّدة العبلقة بٌن الرجل واؼبرأة ُب اؼبتعة مؤقتة ،فكيف يُ ّ
الػمبيحوف ألنفسهم أف يع ّدوا اؼبتعة صورة من صور الزواج؟!!!
أي زواج ذاؾ ،الذي ُيبكن أف ينتهي بفراؽ ،بعد ساعة ،من وقوعو؛
ّ
مبين على اتّفاؽ ،بٌن الرجل
ال لػخبلؼ طارئّ ،أدى إذل الطبلؽ؛ بل ىو فراؽ ّ
الػمتمتِّع ،والػمرأة الػمتمتع بػها؟!!!
اؼببين على االتّفاؽ  -بٌن اؼبتمتِّع واؼبتمتِّعة  -أشبو ابلفراؽ،
أليس الفراؽّ ،
اؼببين على االتّفاؽ ،بٌن الزاين والزانية؟!!!
ّ
ِ
كف من طعاـ ،بل كاف
وإذا لػم يكن غرض اؼبتمتّعة من التمتّع ىو نيل ّ
غرضها إشباع رغبتها الفطريّة؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة ،بعبلقة م ّدهتا ساعة
واحدة؛ وال سيّما أنػّها  -بعد ىذه الػمتعة الػمؤقتة  -ستعت ّد ،متجنِّبة الرجاؿ،
م ّدة من الزمن؟!!!
وقد اختلفوا ُب ِع ّدة اؼبتمتع هبا ،إذا كانت من ذوات األقراء ،مع
الدخوؿ هبا ،وعدـ اغبمل ،وعدـ اليأس ،فقيل :حيضتاف ،وقيل :حيضة
واحدة ،وقيل :حيضة ونصف ،وقيل :طُهرافّ .أما إذا كانت حبلى ،فع ّدهتا
ِ
يوما.
وضع اغبمل؛ وإذا كانت فبّن ال ربيض ،فع ّدهتا طبسة وأربعوف ً
ٕٓٛ

فإما أف تصرب إذل انقضاء
مرة أخرى؛ ّ
فإذا احتاجت إذل إشباع رغبتها ّ
ِ
تتوجو إذل التمتّع قبل انقضاء العِ ّدة ،مونبة شريكها اعبديد أ ّف ِع ّدهتا
ع ّدهتا ،أو ّ
فعبل.
تتوجو إذل الزنػى ،الذي ّفرت منو اسػ ًما ،ووقعت فيو ً
قد انقضت ،أو ّ
فإف صربت اؼبتمتِّعة م ّدة الع ّدة ،وجاءىا متمتِّع ٍ
بعيدا أف
اثف ،فليس ً
ِ
األوؿ ،فبل يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتزـ بعد
وبصل ما حصل ،مع اؼبتمتّع ّ
ِ
يوما ،وتعت ّد م ّدة من الزمن؛ فتكوف
مرة ،تتمتّع ً
كل ّ
ذلك ،بع ّدة اثنية .وىكذا ُب ّ
كل رجل منهم ساعة
قد عاشرت ُب سنة واحدة بضعة رجاؿ ،لبثت مع ّ
كل متعة م ّدة من الزمن.
واحدة ،وصربت بعد ّ
مرت طبس سنوات ،وىي على ىذه اغباؿ ،فإ ّهنا تكوف قد عاشرت
فإذا ّ
رجبل؛ فبل يكوف بينها وبٌن الزانية غًن فرؽ واحد فقط ،ىو االلتزاـ
كبو ثبلثٌن ً
ِ
أىن ؽبا ذلك؟!!!
ابلع ّدة؛ إف التزمت هبا ،و ّ
أين ىذا اإلشباع اؼبتقطّع ،اؼبملوء ابغبسرة واالحتقار ،من إشباع الزواج
ابؼبودة واالحرتاـ؟!!!
الدائم ،اؼبملوء ّ
رجبلُ ،ب طبس سنوات؛
وماذا عن ىذه اؼبرأة ،اليت تن ّقلت بٌن ثبلثٌن ً
فصارت كالزانية ،اليت ال تعرؼ الشريك الواحد الدائم ،فهي تتن ّقل بٌن الزانة
الغرابء ،الذين ينظروف إليها كما ينظروف إذل اآللة؟!!!
كبًناُ ،ب تشويو الفطرة النقيّة ،وربويل
ألن تكوف تلك اؼبتعة األثيمة سببًا ً
اؼبرأة إذل دمية شهوانيّة ،يتناوب عليها اؼبتناوبوف؟!!!
سباما ،ببل مشاعر ،وال رغبات ،وال حسرات؛
وليتها كانت كالدميةً ،
ولكنّها ستكوف  -ببل ريب  -م ِ
التنوع ،ال ذبد الل ّذة ّإال ُب تغيًن
على
نة
دم
ُ
ّ
فإهنا لن هتنأ برجل واحد ،وسرتغب ُب
دائما؛ ّ
يوما ،زو ً
تزوجت ً
الرجاؿ؛ فإذا ّ
اجا ً
تغيًنهّ ،إما ابلطبلؽ ،أو ابػبيانة!!!
ٕٜٓ

وفوؽ ىذا كلّوُ ،يبكن أف تتخلّص اؼبتمتِّعة  -عندىم  -من العِ ّدة ،نأف
تشرتط على اؼبتمتِّع عدـ الوطء ،وهبوز لو ما سوى ذلك من االستمتاعات،
يؤدي إذل الوطء.
ومنها التفخيذ ،وما ضارعو ،فبّا ال ّ
فإذا انتفى الوطء ،انتفت العِ ّدة؛ وابنتفائها تكوف اؼبتمتِّعة  -عندىم -
ستبعد أف يتمتّع هبا ُب
حرًةُ ،ب االستكثار من اؼبتعة ،واالستمرار فيها؛ فبل يُ َ
ّ
كل
اليوـ الواحد عشرة رجاؿ ،يتناوبوف على االستمتاع هبا ،من دوف وطءّ ،
رجل يبقى معها ساعةً واحد ًة!!!
وتستطيع اؼبتمتِّعة  -عندىم  -أف تُوا ِزف بٌن ذبرع مرارة االعتداد ،وبٌن
وذبيز الوطء
تفر من االعتدادُ ،
فوات ل ّذة الوطء ،فتشرتط عدـ الوطء ،حٌن ّ
صرب نفسها على ذبرع مرارة االعتداد!!!
حٌن تكوف راغبة فيو ،وتُ ّ
نأهنا قد مارست اؼبتعة،
وإذا استطاعت اؼبتمتِّعة أف ُزبرب اؼبتمتِّع اعبديدّ ،
من قبل ،مع متمتِّع سابق؛ فهل تستطيع أف تكشف عن ىذه اغبقيقة ،للرجل
الشرعي الدائم؟!!!
الذي سيطلبها زوجةًُ ،ب اؼبستقبل ،بطريقة الزواج
ّ
ماذا سيكوف جواب ذلك الرجل الربيء اؼبسكٌن ،وىو يستمع إذل ىذا
االعرتاؼ ال ُػمػ ّػر؟!!!
أليس االحتماؿ الراجح أ ّف الزوجة ستُخفي ىذه اغبقيقة ،وربرص على
إخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء ـبدوع ،لو علم دبعشار ما ارتكبتو زوجتو من
أخف عليو من ذلك؟!!!
قذاراتُ ،ب مزبلة الػمتعة ،لكاف ثقل اعبباؿ ّ
وما ىو رأي (أحبار اؼبتعة)ُ ،ب إخبار اؼبرأة ،لزوجها ،عن ماضيها
األسودُ ،ب اؼبتعة؛ أتُراىم ينصحوهنا إبخباره ،لكن مع عدـ وجوب ذلك ،أـ
تُراىم ينصحوهنا بكتماف األمر ،لكن مع عدـ وجوب ذلك؟!!!
إ ّف الرجل الشريف ال يبتنع عن االرتباط ابمرأة مطلقة ،أو ابمرأة أرملة،
ٕٓٔ

رجبل قد سبقو إذل وطئها؛ أل ّف اؼبطلقة واألرملة ارتبطتا
مع علمو يقينًا أ ّف ً
الشرعي الدائم.
بزوجيهما ،عن طريق الزواج
ّ
لكن الرجل الشريف ال ُيبكن أف يقبل االرتباط ابمرأة ،سبق أف ارتبطت
ّ
بعقد الػمتعة؛ ألنّو يؤمن أ ّف التمتع صورة من صور الزىن ،فقد سبتّع ذائب اؼبتعة
هبذه اؼبرأة ،كما سبتّع الزانة ابلزانية!!!
أيضا تلك
فإذا استقذر الرجل الشريف تلك اؼبرأة اؼبتمتع هبا؛ فليستقذر ً
سولت ؽبا وألمثاؽبا االنغماس ُب مستنقع اؼبتعة القذر!!!
الفتاوى األثيمة ،اليت ّ
الفتوى :ٔٗ-ال نفقة للمرأة اؼبتمتع هبا ،وإف ضبلت من الرجل اؼبتمتِّع هبا.
ألهنا ُب نظرىم كالزانية ،اليت ّإما أف تزين من أجل اؼباؿ،
تعليق :ال نفقة ؽباّ ،
حق.
وإما أف تزين؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس ؽبا وراء ذلك أدىن ّ
قل ،أو كثرّ ،
ّ
والعجيب أ ّف بعض الزانة ال يبخلوف عن بعض الزواين ابلنفقات!!!
الفتوى :ٔ٘-ال توارث بٌن الرجل واؼبرأة اؼبتمتِّ َع ِ
ٌن.
ُ
تعليق :ال يتوارث الػمتمتِّع والػمتمتِ
صر
ي
ٍب
انية؛
ز
ال
و
اين
ز
ال
ارث
و
يت
ال
كما
عة،
ّ
ّ
ُ
ّ
(أحبار الػمتعة) على تسمية متعتهم( :زواج الػمتعة)!!!
الفتوى :ٔٙ-هبوز سبتّع الرجل نأكثر من أربع نسوة ،من غًن حصر.

كل الصراحةُ ،ب بياف التشابو الكبًن
تعليق :وىذه الفتوى الػخبيثة صريػحةّ ،
بٌن الػمتعة والزنػى؛ فكما يتمتّع الزانػي ،بػما ال حصر لػو ،من الزوانػي ،يتمتّع
الػمتمتِّع بػما ال حصر لو ،من الػمتمتِّعات.
واؼبتمتِّع يستطيع  -عندىم  -أف يتمتّع دبا ال حصر لو من اؼبتمتِّعات،
وجد ىذه الفتوى؛ ألنّو يستطيع أف يتمتّع ُب السنة الواحدة نأكثر
ّ
حت لو لػم تُ َ
من ثبلث مئة متمتِ
يوما ،أو بعض يوـ.
منها
متعة
كل
ة
د
م
جعل
إذا
عة،
ّ
ّ
ً
ّ
ٕٔٔ

ٍبّ أتٌب ىذه الفتوى ،فتبالغ ُب اإلابحيّة؛ ليتم ّكن الرجل اؼبتمتِّع من
سهل عليو التمتّع نأكثر من
التمتّعُ ،ب اليوـ الواحد ،نأكثر من أربع نسوة؛ أو لتُ ّ
أسبوعا،
أربع نسوةُ ،ب حالة كوف اؼب ّدة اؼبتّفق عليها أكثر من يوـ ،كأف تكوف
ً
شهرا ،أو سنة.
أو ً

مرات كثًنة،
الفتوى :ٔٚ-هبوز أف يعقد الرجل على امرأة واحدة ،بعقد اؼبتعةّ ،
واحدة بعد أخرى.
ِ
قادرا على قطع عبلقتو ابؼبرأة اليت
تعليق :يكوف الرجل اؼبتمتّع  -هبذه الفتوى ً -
وقادرا على إدامة عبلقتو هبا ،مت ما شاء؛ فإف شاء أف
سبتّع هبا ،مت ما شاءً ،
هب ّدد العبلقة ،بعد انتهاء اؼب ّدة ،حٌن يشتهي ذلك ،فلو اػبيار؛ وإف شاء أف
يقطع العبلقة ،كاف لو ذلك.
كمثَ ِل الزاين ،الذي تُعجبو إحدى الزواين ،فيُدًن العبلقة
َ
ومثَػلُوُ ُب ذلكَ ،
بينهما ،ولكن ببل زواج؛ لكي يستطيع التملّص مت ما شاء؛ فإف أعجبو البقاء
استمر ُب وصاؽبا ،وإف ساءه منها شيء ،قطع العبلقة بينهما.
معهاّ ،
وىذا يعين أ ّف اؼبرأة اؼبتمتع هبا ال ربتاج إذل أف تعت ّدُ ،ب حالة ذبديد عقد
ِ
ِ
األوؿ ،فيُمكنو ذبديد العقد ،بعد
اؼبتعة ،إذا كاف اؼبتمتّع الثاين ىو نفسو اؼبتمتّع ّ
انتهاء األجل ،ببل فصل ،أو بعد أف يهبها ابقي اؼب ّدة ،ببل فصل.
وقد اعتمد على ىذه الفتوى بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة ،ذات
ثػمار فاسدة ،ونسبوىا إذل بعض (أحبار الػمتعة)؛ فأجازوا تناوب صباعة من
الرجاؿ ،على التمتع ابمرأة واحدة ،مع وطئهم ؽبا ،من دوف ِع ّدة.
فاألجل  -عندىم ُ -يبكن أف يكوف ساعةً واحد ًة ،مع إمكاف تقصًنه،
نأف يهب اؼبتمتِّع للمتمتع هبا ابقي اؼب ّدة.
ٕٕٔ

فيعمد (الػمتمتِ
األوؿ) ،إذل وطئها ،قبل (انقضاء األجل) ،أو قبل أف
ع
ّ
ّ
يهبها الباقي؛ ثػ ّم يعقد عليها متعةً ،بعد (انتهاء األجل) ،أو بعد (الػهبة) ،لكن
من دوف وطء.
العملي للحيلة ،ابنقضاء م ّدة العقد الثاين ،أو ابؽببة
ٍبّ يبدأ التطبيق
ّ
كذلك؛ فتسقط الع ّدة  -ابفرتائهم  -فيأٌب اؼبتمتِّع الثاين ،ليفعل ما فعلو اؼبتمتِّع
األوؿٍ ،بّ أيٌب الثالثٍ ،بّ الرابع ،وىكذا إذل آخرىم!!!
ّ
جرىم ،أو
وليس ً
بعيدا أف يكوف اشتهار ىذه اغبيلة بٌن أولئك الطلبة قد ّ
العملي ،لتلك اغبيلة ،ابلتناوب على وطء الػمتمتع هبا،
جر غًنىم ،إذل التطبيق
ّ
ّ
ببل ِع ّدة ،تفصل بٌن وطء رجل ،ووطء رجل آخر!!!
العاملي  -وىو واحد من (أحبار الػمتعة)  -ىذه
حر
وقد حكى الػ ّ
ّ
صحة نسبتها ،إذل شيخو.
اغبيلة؛ وأجاد ُب بياف فسادىا ،وبطبلهنا ،وأنكر ّ

الفتوى :ٔٛ-عدـ وجوب اإلشهاد واإلعبلف ُب الػمتعة.

التعليق :إ ّف اإلشهاد واإلعبلف وب ّققاف ُ -ب الزواج الدائم  -رعاية كبًنة،
أي امرأة ،على حسب ىواه،
غبقوؽ األزواج؛ ولوالنبا ّ
كل رجل زوجيّة ّ
الدعى ّ
ابدعائهما
أي رجل ،على حسب ىواىا؛ فيناالف ّ
ّ
كل امرأة زوجيّة ّ
والدعت ّ
ما ال يستح ّقاف ،من حقوؽ األزواج.
كل شيء ذي قيمة؛
ولذلك قبد أ ّف اؼبرأة ُ -ب عبلقة اؼبتعة  -ستخسر ّ
يدؿ عليوّ ،إال إذا
حت إثبات الزوجيّة اؼبؤقتة اؼبزعومة ،ليس ؽبا أدىن دليل ّ
ّ
أىن لو ذلك؟!!!
اعرتؼ شريكها ُ -ب اؼبتعة  -بعبلقتهما اؼبؤقتة ،و ّ
فإهنا لن تستطيع أف تُثبت للناس أ ّف
فإذا أنكر اؼبتمتِّع عبلقتو ابؼبتمتِّعةّ ،
ىذا اغبمل ،الذي ُب بطنها ،ىو نتيجة عبلقة اؼبتعة ،ال نتيجة عبلقة الزىن!!!
ٖٕٔ

وال يستطيع اؼبتمتِّعوف واؼبتمتِّعات أف يُعلنوا للناس ،عن ارتباطهم بعبلقة
ألهنم يُوقنوف كما يُوقن سائر الناس أ ّف عبلقة اؼبتعة صورة من صور
اؼبتعة اؼبؤقتة؛ ّ
فكأهنم يشهدوف على أنفسهم ابلزىن ،حٌن يُعلنوف ذلك للناس.
الزىن؛ ّ
وإيقاف الناس  -ومنهم الػمتمتِّعوف والػمتمتِّعات  -بكوف (الػمتعة) صورة
نفسي مكتوـ) ،يكتمو معظم (الػمقلّدين)،
من صور (الزنػى) ،إنػّما ىو (إيقاف ّ
صرح ػوا
الذين يقلّدوف (أحبار الػمتعة) ،وال يستطيعوف التصريح بػو؛ ألنػّهم إف ّ
بذلك ،فق ػد طعنوا فػي أحب ػارىػم ،الذين يع ّدوف ىػذه (الػمتعػة) ضػ ػرورة ،من
ضرورّايت مذىبهم!!!
ولذلك يتظاىر ىؤالء اؼبقلّدوف ،ابلدفاع عن اؼبتعة ،واعتقاد حلّيّتها؛
حت الذين يبارسوهنا منهم.
كل اإلنكارّ ،
ولكنّهم ُب الباطن يُنكروف حلّيّتهاّ ،
ويكفي إلثبات ذلك :أف ذبد أ ّف الرجاؿ اؼبتمتِّعٌن يرفضوف أش ّد الرفض
عماهتم ،أو خاالهتم ،أو بنات
أف تكوف ّأمهاهتم ،أو أخواهتم ،أو بناهتم ،أو ّ
إخواهنم ،أو بنات أخواهتم ،أو بنات أعمامهم ،أو بنات أخواؽبم ،أو بنات
هبن من النساء؛ ولكنّهم ال يرفضوف
ّ
عماهتم ،أو بنات خاالهتم ،من صبلة اؼبتمتع ّ
أبدا أف ي ُك ّن من ِّ
الشرعي الدائم!!!
اؼبتزوجات ،ابلزواج
ً
ّ
فاإلشهاد ال قيمة لوُ ،ب اؼبتعة؛ أل ّف اغباجة إليو منتفية؛ فإّمبا وبتاج
اؼبتمتِّعوف إذل اإلشهاد ،حٌن يستطيعوف اإلعبلف ،وىؤالء ال يستطيعوف ذلك.
وليس صعبًا على بعض اؼبتمتِّعٌن أف يستعينوا نأصحاهبم ،وأقراهنم،
لكن ىذه الشهادة ستكوف شهادة
ونظرائهم ُب التمتّع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ و ّ
كل االستنكار،
ّ
سريّة ،ال يستطيعوف إعبلهنا للناس ،الذين يستنكروف اؼبتعةّ ،
فبل تكوف ؽبا أدىن قيمة.
ٍبّ إ ّف إيػجاب اإلشهاد من شأنو أف يػمنع الكثًنين من التمتّع ،وال سيّما
ٕٗٔ

ابلسر؛
حٌن ال يػجدوف من يشهد لػهم ،أو حٌن ىبشوف أف يبوح بعض الشهود ّ
فيعرؼ األولياء واألقرابء واألصدقاء والػجًناف ،وسائر الناس.
ولذلك لػم يبخل (أحبار اؼبتعة) عن أتباعهم ،من اؼبتمتِّعٌن واؼبتمتِّعات؛
فنفوا إهباب اإلشهادُ ،ب اؼبتعة؛ ليُزيلوا ىذه العقبة الكؤود؛ فبل هبد اؼبتمتِّعوف،
ِ
أي حرجُ ،ب كتماف عبلقة اؼبتعة بينهم ،كما يكتم الزانة والزواين
وال اؼبتمتّعات ّ
عبلقة الزىن!!!
الفتوى :ٜٔ-ليس ُب اؼبتعة طبلؽ ،وتبٌن اؼبرأة ابنقضاء اؼب ّدة.

التعليق :إ ّف الفراؽ ُب اؼبتعة ؿبتوـ موقوت؛ ولذلك ال مكاف للطبلؽ فيها؛
مبين على اتّفاؽ؛ كالفراؽ الذي يكوف بٌن
ّ
فكل متعة ـبتومة بفراؽ ،وىو فراؽ ّ
الزاين والزانية ،بعد انتهاء اؼبمارسة الشهوانيّة.
ؿبصورا ُب التسمية ،وإّمبا ىو
وليس الفرؽ بٌن طبلؽ الزواج وفراؽ اؼبتعة
ً
فيما وراء الطبلؽ والفراؽ.
تستحق
فللمطلقة حقوؽ على الزوج تستح ّقها؛ خببلؼ اؼبتمتِّعة ،فبل
ّ
حق منها.
أي ّ
بعد الفراؽ ّ
طر إليو األزواج اضطر ًارا ،وليس مبنيا على اتّفاؽ
والطبلؽ أمر عارض يُض ّ
ابؼبودة والرضبة والعبلقة الطيّبة؛
سابق؛ فإ ّف األصل ُب الزواج
الشرعي أف يدوـ ّ
ّ
ولكن أمورا طارئة قد تُ ِ
وجب الطبلؽ ،مع كراىتو.
ّ ً
الشرعي ،وأين اؼبتمتع هبا من اؼبطلقة؟!!!
فأين فراؽ اؼبتعة من الطبلؽ
ّ

الفتوى :ٕٓ-ليس ُب اؼبتعة لعاف.

يتبٌن للمتمتِّع
التعليق :ال لعاف ُب اؼبتعة؛ أل ّف اؼبتعة صورة من صور الزىن ،فحٌن ّ
أ ّف شريكتو ُ -ب اؼبتعة  -قد مارست الزىن ،مع غًنهُ ،ب وقت اؼبتعة؛ فإ ّف
ٕ٘ٔ

االعرتاض على ذلك ليس من شأنو؛ فالعبلقة بينهما عابرة مؤقتة ،فلماذا
ينشغبلف ابللعاف ،وال سيما أ ّف الغرض من اللعاف ٍ
منتف ُب اؼبتعة؟!!!
ّ
فهل اؼبتمتِّع مستع ّد ،ألف يقذؼ شريكتو عند القاضي ،والناس؛ فًنميها
ابلزىن؛ ليُقاـ عليها اغب ّد؟!!!
نأي صفة ،سيتق ّدـ اؼبتمتِّع إذل القاضي ،هبذا القذؼ :بصفة الزوج ،أـ
ّ
بصفة اؼبتمتِّع؟!!!
إنّو لن هبرؤ على التصريح حبقيقة عبلقتو ابؼبقذوفة؛ ولذلك ال داعي ألف
يشغل نفسو هبذا األمر ،فيفتضح أمره بٌن الناس!!!
الفتوى :ٕٔ-إذا ضبلت اؼبرأة اؼبتمتع هبا ،من رجل سبتّع هبا ،فنفى الرجل
ظاىرا ،وال يفتقر إذل اللعاف.
الطفل عن نفسو ،فإ ّف الطفل ينتفي عنو ً
ِ
متممة لفتوى انتفاء اللعاف ُب اؼبتعة؛ فإ ّف الرجل إف أراد
التعليق :وىذه الفتوى ّ
أىن لو ذلك؟!!!
أف يعرتؼ نأف اغبمل منو ،اعرتؼ؛ ولكن ّ
ىل سيُعلن للناس أنّو كاف على عبلقة مؤقتة هبذه اؼبرأة ،وأ ّف اغبمل الذي
يكين الناس مولوده
ُب بطنها منو ،وأنّو مستع ّد إلغباؽ اؼبولود بو ،ولن يبارل أف ّ
بكنية( :ابن اؼبتعة) ،أو (بنت اؼبتعة)؟!!!
إنّو لن هبرؤ على ذلك ،وسيسارع إذل نفيو ،متّ ِه ًما اؼبتمتِّعة ابلزىن ،أو
م ّدعيًا أ ّف اغبمل من رجل سبقو ،إذل التمتّع هبا؛ لتبقى اؼبرأة بعد ذلك بٌن
أمرين ،أحبلنبا م ػر كالعلقم.
فإما أف ُذبهضو ،إف أمكنها ،أو ترميو ُب اؼبزابل ،أو ُب النهر ،أو قرب
ّ
تتحمل العار ،وكبلـ الناس ،وتربّيو
اؼبستشفيات ،أو قرب أحد البيوت؛ ّ
وإما أف ّ
بنت الزىن؛ ىذا إف قبت من انتقاـ أوليائها.
ابن الزىن ،أو َ
كما ّ
تريب الزانية َ
ٕٔٙ

ولذلك نفى (أحبار الػمتعة) اللعاف؛ لتسهيل األمر على اؼبتمتِّعٌن من
الرجاؿ؛ فلن تستطيع اؼبرأة أف تُل ِزـ الرجل إبغباؽ الػمولود بو ،إف ىو نفاه عنو.
ولن تلجأ إلػى (اللعاف)؛ لتدرأ عن نفسها (تػهمة الزنػى) ،ولن تستطيع
إثبات (عبلقة الػمتعة)؛ إذ ال إشهػ ػاد ،وال إع ػبلف ،وال اعتػراؼ ،م ػن الرجػ ػل!!!
وىذا كلّو يؤّكد النظرة الدونيّة للمرأة ،عند (أحبار اؼبتعة)؛ فليست عندىم
أكثر من سلعة رخيصة ،يناؿ الرجاؿ منها مبتغاىمٍ ،بّ يُلقوف ما تب ّقى منها ُب
اؼبزابل ،وال يبالوف دبا يُصيبها.
ِ
اؼبدخن
كمثَ ِل (لُفافة التدخٌن) ،اليت يضعها ّ
َ
ومثَػلُها ُ -ب عبلقة اؼبتعة َ -
حت إذا استنفدىا ،وانتهى منها ،ألقى هبا ُب
 عند التدخٌن  -بٌن شفتيوّ ،الطريق ،وداسها بقدمو؛ لتتناوب على دوسها األقداـ ،من بعده!!!
رجم الزاينّ ،إال إذا
الفتوى :ٕٕ-ال يثبت وصف اإلحصاف ،بعقد اؼبتعة؛ فبل يُ َ
الشرعي الدائم ،أو عقد ملك اليمٌن ،قبل ارتكابو
كاف قد ارتبط بعقد الزواج
ّ
جريبة الزىن.
احملصن ،وال ىبالفوف اعبمهور ُب ذلك؛
قر (أحبار اؼبتعة) برجم الزاين َ
التعليق :يُ ّ
ولكنّهم ينفوف أف يكوف االرتباط بعقد اؼبتعة سببًا ُب ثبوت اإلحصاف.
الشرعي الدائم ،ولكنّو
رجبل لػم يرتبط ،بعقد الزواج
فإذا افرتضنا :أ ّف ً
ّ
حت ُب حالة كوف األجل سنة ،أو أكثر  -فإ ّف
ارتبط بعقد اؼبتعة فقط ّ -
ِ
صنًا.
يسموف ىذا اؼبتمتّع ُؿب َ
(أحبار اؼبتعة) ال ّ
الشرعي الدائم،
وكذلك إذا افرتضنا :أ ّف امرأة لػم ترتبط ،بعقد الزواج
ّ
حت ُب حالة كوف األجل سنة ،أو أكثر -
ولكنّها ارتبطت بعقد اؼبتعة فقط ّ -
ِ
صنة.
يسموف ىذه اؼبتمتّعة ُؿب َ
فإ ّف (أحبار اؼبتعة) ال ّ
ٕٔٚ

ِ
رجم ىذه
رجم ىذا اؼبتمتّع ،إذا مارس (جريبة الزىن)؛ وال تُ َ
ولذلك ،ال يُ َ
صنٌن ،عند (أحبار اؼبتعة)؛
اؼبتمتِّعة ،إذا مارست (جريبة الزىن)؛ ّ
ألهنما غًن ُؿب َ
و(اإلحصاف) شرط واجب ،من شروط ثبوت عقوبة (الرجم) ،عند اعبمهور.
وواضح ما ُب ىذه الفتوى األثيمة ،من التساىل ،الذي يُغري أتباعهم
ابؼبزاوجة بٌن (زىن اؼبتعة) ،و(متعة الزىن)؛ فليس على اؼبتمتِّع الزاين ،وال على
اؼبتمتِّعة الزانية أكثر من ح ّد اعبلد ،عندىم؟!!!
غلو اإلابحيّة ،اليت يدعوف
وقد حاوؿ (أحبار اؼبتعة) أف ىب ّففوا من ّ
أتباعهم إليها ،بفتاواىم األثيمة؛ فتظاىروا بدعوة اؼبتمتِّعٌن واؼبتمتِّعات ،من ابب
النصيحة ،إذل ترؾ بعض تلك اإلابحيّات اؼبن َكرة؛ لكنّهم يستدركوف ،فيختموف
دعوهتم تلك ،ببياف أ ّف االمتثاؿ لنصائحهم ليس واجبا ،وأ ّف اغبرج ٍ
منتف عن
ً
اؼبتمتِّعٌن واؼبتمتِّعاتُ ،ب حالة ـبالفتهم لنصائح أحبارىم.
ب ،وليس واجبًا ،وليس شرطًا
فسؤالو عن حاؽبا  -عند التهمة -
َ
مستح ّ
أحدىم أتباعو دبا يَستحبّو ،ولكنّو يستدرؾ؛
صحة عقد اؼبتعة؛ ولذلك ينصح ُ
ُب ّ
ِ
صحة العقد!!!
ّ
ليبٌن أ ّف اؼبتمتّع لو خالف نصيحتو ،فبل إشكاؿ ُب ّ
لكن ىذه النصيحة ليست من
وكذلك ينصحو بتجنّب التمتّع ابلزانية ،و ّ
ابب التحرًن ،بل ىي من ابب الكراىة ،واؼبكروه جائز فعلو ،وليس ؿبرمػًا؛ فهو
ِ
ويبٌن أ ّف
ينصح اؼبتمتّع حٌن يتمتّع ابلزانية أف يبنعها من الفجور؛ ٍبّ يستدرؾّ ،
صحة العقد؛ فإذا أنبل اؼبتمتِّع منعها من
منعها من الفجور ال يُع ّد شرطًا ُب ّ
صحة العقد!!!
الفجور ،فبل إشكاؿ ُب ّ
لكن نصيحتو
ٍبّ ينصح أتباعو ،برتؾ التمتّع ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب؛ ّ
من ابب الكراىة ،ال من ابب التحرًن؛ فليس اؼبتمتِّع  -الذي ىبالف نصيحتو
ويبٌن أ ّف اؼبتمتِّع
 دبرتكب لفعل ؿبرـ؛ فهو ينصحو برتؾ وطئهاٍ ،بّ يستدرؾّ ،ٕٔٛ

لو وطئ تلك البكر؛ فإ ّف وطأه ؽبا ليس دبحرـ!!!
كمثَ ِل رجل كاذب ،يتظاىر بنصح صاحبو ،فيقوؿ لو:
فكاف َمثَػلُوَُ ،
طبرا ،ولكنّك لو شربتها ،فبل إٍب عليك؛ وأنصحك ّأال
(أنصحك ّأال تشرب ً
فبلان ،ولكنّك لو قتلتو ؼبا كاف عليك إٍب)!!!
تقتل ً
أقػ ػوؿ :ي ػا (أحبار الػمتعة) ،ىل تسمعوف آبذانكم ما تقولونو نأفواىكم؛
وى ػل تقرؤوف نأعينكم م ػا تكتبونو نأيديكم؛ وى ػل تُ ِ
نكروف بقلوبكم ما زبتلقونو
بعقولكم؟!!!
كل
والعجيب الغريب أف يتش ّدد (أحبار اؼبتعة)ُ ،ب موضوع (االستمناء)ّ ،
كل التساىل!!!
التش ّدد ،بعد أف تساىلوا ُب موضوع (اؼبتعة)ّ ،
اػباص فيو؛
وليس غرضي ىنا القوؿ إبابحة االستمناء ،وال بياف رأيي
ّ
لكن غرضي التنبيو ،على ذلك (التناقض الشيطاينّ العجيب) ،بٌن تساىل
و ّ
(أحبار اؼبتعة)ُ ،ب (إابحة اؼبتعة) ،وبٌن تش ّددىم ُب (ربرًن االستمناء)!!!
واؼبوازنة بٌن اؼبتعة واالستمناء تُ ِّبٌن للعاقل أ ّف اآلاثر اؼبعروفة لعبلقة اؼبتعة
أخطر بكثًن من اآلاثر اليت يذكروهنا ،لفعل االستمناء ،إف ثبت ربريبو ابلدليل
سر ذلك التش ّدد ُب القوؿ بتحرًن االستمناء؟!!!
الشرعي
القطعي .فما ّ
ّ
ّ
إ ّف القوؿ إبابحة االستمناء  -عند خشية الوقوع ُب الزىن  -قد يبنع
الكثًنين من التوجو إذل ابب اؼبتعة ،الذي فتحو (أحبار اؼبتعة).
ولذلك عمد (أحبار اؼبتعة) ،إذل إغبلؽ ابب (االستمناء) ،وتش ّددوا ُب
بديبل ألتباعهم ،يستغنوف بو عن اؼبتعة!!!
حت ال يكوف ً
القوؿ بتحريبو؛ ّ
ولكي تُد ِرؾ الفرؽ بٌن اؼبتعة ،واالستمناء ،هبب أف تتذ ّكر أبرز الثمار
الفاسدة ،اليت هبنيها اؼبتمتِّعوف واؼبتمتِّعات ،من شجرة اؼبتعة اػببيثة:
ٔ -االستمتاع تفخي ًذا ،ابلطفلة الرضيعة.

ٕٜٔ

ٕ -االستمتاع تفخي ًذا ،ببنت التاسعة ،من دوف إذف أبيها.
ٖ -االستمتاع وطئًا ،ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب.

ٗ -االستمتاع وطئًا ،ابلبكر ،من دوف إذف وليّها ،إذا منعها وليها من التمتع
ابلكفؤ ،الذي ترغب إليو.
٘ -االستمتاع وطئًا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من دوف إذف وليّها.
 -ٙاالستمتاع وطئًا ،ابلفتاة األوربػّيّة ،من دوف إذف وليّها.

طمعا ُب اؼباؿ.
 -ٚاالستمتاع وطئًا ،ابلكتابيّة ،اليت استجابت ً
 -ٛاالستمتاع وطئًا ،ابلفاجرة ،مع عدـ منعها من الفجور.

 -ٜاالستمتاع وطئًا ،مع عدـ التحقق من ارتباط اؼبوطوءة برجل آخر.
ٓٔ -االستمتاع وطئًا ،مع عدـ اإلنفاؽ على اؼبوطوءة ،وإف ضبلت.
ٔٔ -االستمتاع وطئًا ،بعدد غًن ؿبصور ،من النساء.

ٕٔ -االستمتاع وطئًا ،مع ذبديد االستمتاع ابؼبوطوءة ،مر ًارا ،ببل فصل.
ٖٔ -االستمتاع وطئًا ،ببل إشهاد ،وال إعبلف.

ٗٔ -االستمتاع وطئًا ،مع جواز نفي الرجل كوف اغبمل منو ،ببل لعاف.
٘ٔ -االستمتاع وطئًا ،ولكن ال يثبت بو إحصاف.

وال ريب ُب أ ّف ىذه االستمتاعات تضاىي استمتاعات الزانة والزواين،
وقد تزيد عليها ُب ّقوة اإلابحيّة؛ فأين منها فعل االستمناء؟!!!
العجيب) ،من (أحبار الػمتعة) ،بػما
ض الشيطاين
ويذ ّكرنػي ىذا (التناقُ ُ
ُ
(العػ ْزؿ) ،فػي زانه؛
رواه بعض الػمؤلّفٌن ،من (تناقُض الزانػي) ،الذي تػجنب َ
تور ًعا عن فعل اؼبكروه!!!
وليس غرضي من التمثيل هبذه الرواية :تصحيحها ،واالعتماد عليها،
ٕٕٓ

واالحتجاج هبا ،وإّمبا غرضي ىو تقريب فكرة (التناقض العجيب) إذل األذىاف.
فإ ّف االحرتاز من (العزؿ) يػماثل االحرتاز من (االستمناء)؛ والوقوع فػي
(الزنػى) يػماثل الوقوع ُب (الػمتعة).
ومن (النصائح الػ ِ
مضحكة) :أف ينصح بعض (أحبار الػمتعة) أتباعهم،
ِ
حصنوا أنفسهم من مػمارسة (جريػمة االستمناء)؟!!!
دبمارسة (الػمتعة)؛ ليُ ّ
فيكوف مثَػلُهم ُ -ب نصيحتهم ىذه  -كمثَ ِل الطبيب الػم ِ
تحامق ،الذي
َ ُ
ُ
َ
ِ
حصن نفسو ،من شرب الشاي؟!!!
ينصح الػمريض ،بشرب الػخمر؛ ليُ ّ
فيا أيها الناصح الػم ِ
ضحك:
ّ
ُ
إذا أراد أحد مقلّديك ربصٌن نفسو ابلػمتعة؛ لكي يتجنّب (االستمناء):
أ -ىل هبوز أف يتمتّع ،تفخي ًذا ،اببنتك الرضيعة؟!!!

ب -ىل هبوز أف يتمتّع ،تفخي ًذا ،اببنتك الصغًنة ،اليت بلغت التاسعة ،من
دوف إذنك؟!!!
ج -ىل هبوز أف يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر ،بعد أف سبوت أنت؟!!!

د -ىل هبوز أف يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر البالغة الرشيدة ،من دوف
إذنك؟!!!
ه -ىل هبوز أف يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك البكر ،من دوف إذنك ،إذا منعتها من
التمتع ابلكفؤ ،الذي ترغب إليو؟!!!
و -ىل هبوز أف يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،ببل إنفاؽ عليها ،وإف ضبلت منو؟!!!

ز -ىل هبوز أف يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،ببل إشهاد ،وال إعبلف؟!!!

ظاىرا،
ح -ىل هبوز أف يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك؛ وينفي كوف اغبمل منو ،فينتفي ً
ببل لعاف؟!!!
ٕٕٔ

كف من
ط -ىل هبوز أف يتمتّع ،وطئًا ،اببنتك ،م ّدة ساعة ،دبهر مقداره ّ
طعاـ؟!!!
ي -ىل هبوز أف يتمتّع ،تفخي ًذا ،اببنتك ،م ّدة ساعة؛ ٍب أيٌب مقلِّد ٍ
اثف من
ّ
أيضا؛ ٍبّ أيٌب مقلِّد اثلث ،وىكذا؛
مقلّديك؛ ليتمتّع هبا ،تفخي ًذا ،ساعة ً
ِ
حصن مقلِّدوؾ أنفسهم ،من الوقوع ُب (جريػمة االستمناء) ،نأف يتمتّعوا
فيُ ّ
متناوبٌن ،جبسد ابنتك ،تفخي ًذا؟!!!
إ ّف تلك (الفتاوى اإلابحيّة األثيمة) ،اليت اختلقها (أحبار الػمتعة) تعارض
(القطعيّات اإلسبلميّة) ،كػ ّل الػمعارضػة؛ واالعتم ػاد  -على ىػذه الفتاوى -
كفيػل بتعطيل بعض (األحكاـ الشرعيّة).
ابطبل،
وتعطيل األحكاـ الشرعيّة ابطل ،ببل ريب؛ فكاف ما ّأدى إليو ً
قطعا ،وىو ىذه (الفتاوى األثيمة).
ً
و(أحكاـ الزنػى) من أبرز (األحكاـ الشرعيّة) ،اليت تعطّلها ىذه الفتاوى؛
كل الوضوح:
ويكوف التعطيل ُب ؾبالٌن واضحٌنّ ،

األول -تـحرًن الينـى:
الـمجال ّ
وبرـ االسم
حرـ الفعل واالسم ً
معا ،ودل ّ
حرـ الزىن؛ فإنّو ّ
إ ّف اإلسبلـ حٌن ّ
يغًنوا االسم الذي يُطلَق على ىذه الرذيلةٍ ،بّ
فقط؛ فليس للزانة والزواين أف ّ
عسبل؛
السم ً
يستمروا على فعلها ،وكأ ّف شيئًا لػم يكن؛ فهل يكفي أف يُ ّ
سمى ّ
ّ
لينجو متناولو من اؽببلؾ؟!!!
بديبل نقيا عن عبلقة الزىن؛ فهل
واإلسبلـ شرع عبلقة الزواج؛ لتكوف ً
تكفي تسمية صورة من صور الزىن ابسم (الزواج اؼبؤقت)؛ عبعل تلك الصورة
مشروعا؟!!!
اجا
ً
زو ً
ٕٕٕ

سمى
إ ّف العربة
أساسا ابغبقائق ،ال ابألظباء ،فبل يكفي ً
ً
مثبل أف يُ ّ
اغبديث اؼبوضوع سنّة نبويّة؛ ليكوف ُ -ب اغبقيقة  -جزءًا من السنّة النبويّة.
سمى اؼبؤلّف عالِػ ًما ،ليكوف ُ -ب الواقع  -عالِػ ًما،
وال يكفي ً
أيضا أف يُ ّ
من الذين ىبشوف هللا  ،حق خشيتو.
الشرعي،
وابؼبوازنة الدقيقة ،بٌن حقائق العبلقات الثبلث :عبلقة الزواج
ّ
يتبٌن بوضوح أ ّف اؼبتعة اؼبؤقتة صورة من صور
وعبلقة اؼبتعة اؼبؤقتة ،وعبلقة الزىنّ ،
الشرعي ،ال من قريب ،وال من بعيدّ ،إال من حيث
الزىن ،وال عبلقة ؽبا ابلزواج
ّ
يسموهنا( :الزواج اؼبؤقت) ،أو (زواج اؼبتعة).
إ ّف (أحبار اؼبتعة) ّ
فلماذا يزين الزانة والزواين ،إف كانت اؼبتعة مباحة؟!!! وؼباذا ال يرتبطوف
برابط اؼبتعة ،ما دامت حقيقة اؼبتعة قريبة جدا ،من حقيقة الزىن ،بل ّإهنا ُب
إشباعا لرغباهتم القذرة؟!!!
بعض اغباالت أكثر ً
فما على الزاين والزانيةّ ،إال ترديد بعض الكلمات ،واالتّفاؽ على األجرة،
والػمػ ّدة ،ثػ ّم مػمارسة م ػا يشتهياف ،من الرذيلة ،وليس ثػ ّمة قيػ ػود ،وال تبعات!!!
حت
فقد أجاز (أحبار اؼبتعة) للرجل أف يتمتّع ابلرضيعة ،دبا عدا الوطءّ ،
حت من دوف إذف أبيها .وأجازوا
ابلتفخيذ .وأجازوا لو ذلك ُب بنت التاسعةّ ،
لو التمتّع ابلبكر اليت ليس ؽبا أب ،مع وطئها .وأجازوا لو التمتع ابلبكر ،من
دوف إذف وليّها ،إذا منع وليها من التزويج ابلكفؤ ،مع رغبتها إليو .وأجازوا لو
التمتع ابلبكر البالغة الرشيدة ،وليس لوليّها أف يعرتض .وأجازوا لو التمتع ابلفتاة
األوربػّيّة ،من دوف إذف وليّها ،ولو كانت مسلمةً .وأجازوا لو التمتع ابلكتابيّة،
اليت استجابت طمعا ُب اؼباؿ .وأجازوا لو التمتع ابلفاجرة ،ولػم ي ِ
وجبوا عليو
ً
ُ
منعها من الفجور .ولػم ي ِ
وجبوا على الرجل أف يتح ّقق من كوف اؼبرأة خليّة،
ُ
ليست ُب ذمة زوج حي ،عند طلبو التمتع هبا .ولػم ي ِ
وجبوا عليو إخبار اؼبرأة عن
ّ
ّ
ُ
ّ
ٖٕٕ

ِ
يوما
الع ّدة .وأجازوا كوف اؼبهر دبقدار ّ
كف من طعاـ .وأجازوا كوف األجل ً
احدا ،أو بعض يوـ .ولػم ي ِ
وجبوا عليو نفقة للمرأة اؼبتمتع هبا .وأجازوا لو التمتع
و ً
ُ
مرات
نأكثر من أربع نسوة ،من غًن حصر .وأجازوا لو العقد على امرأة واحدةّ ،
كثًنة ،واحدة بعد أخرى .ولػم ي ِ
وجبوا اإلشهاد واإلعبلف .وأجازوا انتفاء كوف
ُ
دبجرد نفيو عنو.
ظاىراّ ،
اغبمل منو ً
حرمو اإلسبلـ؟!!!
كل ىذا ً
مباحا ،فما ىو ذلك الزنػى الذي ّ
فإذا كاف ّ
اللفظي ،الذي
ىل يكوف الفرؽ الرئيس بٌن الزىن واؼبتعة ىو ذلك العقد
ّ
ال حقوؽ فيو ،وال إشهاد ،وال إعبلف؟!!!
اللفظيُ ،ب الػمتعة؛ لعدـ اعتقادىم
وىل يبتنع الزانة ،والزواين ،من العقد
ّ
حبلّيّتها؟!!!
ال أحد ُيبكن أف يقوؿ هبذا القوؿ الفارغ؛ فهل كاف الزىن الذي يبارسونو
حبلال ُب اعتقادىم؟!!!
ً
ىل يعتقدوف ّأهنم سيعاقَبوف على مػمارسة الػمتعة ،فقط ،لكنّهم سيُغ َفر
ؽبم مػمارسة الزىن؟!!!!
كل
ومن ىنا نُدرؾ أ ّف (أحبار اؼبتعة)  -حٌن وجدوا (اإلسبلـ) قد غلّق ّ
(أبواب الزىن)  -عمدوا إذل أحد األبواب ،وفتحوه ألتباعهم ،وأجازوا فيو أكثر
ما يطمع فيو (أىل الزىن) ،وال سيّما (الرجاؿ) منهم ،بل زادوا عليوُ ،ب بعض
اغباالت؛ وذلك ىو ابب (الػمتعة الػمؤقتة).
يسوغوا  -ألنفسهم ،وألتباعهم  -فت ػح ىذا الب ػاب ،عمدوا إلػى
ولكي ّ
قسما
(حيلة التسمية)؛ ّ
فغًنوا االسم فقط ،وجعلوا (الػمتعة) ُ -ب التسمية ً -
الشرعي!!!
مقومات الزواج
كل ّ
من أقساـ (الزواج)؛ ولكن بعد أف سلبوا منو ّ
ّ
فما الػمتعة ُب اغبقيقةّ ،إال صورة ِزنَ ِويّة مقيدة ،بعض التقييد؛ وما كاف ؽبا
ٕٕٗ

أف تُقيدّ ،إال من أجل خداع األتباع ،والتملص من استنكار اػبصوـ؛ فلو
ُرفِعت تلك القيود اليسًنة؛ لكاف الزىن واؼبتعة اسػمٌن عبريبة واحدة ،ببل فرؽ.

الـمجال الثانـي -عقوبة الينـى:
يؤدي إذل تعطيل عقوبة الزىن ،ال أل ّف الزانة
إ ّف القوؿ إبابحة اؼبتعة ّ
كؤودا،
والزواين قد تركوا الزىن ،واختاروا اؼبتعة ً
بديبل عنو؛ وإّمبا ألنّنا سنواجو عقبة ً
ُب إقامة اغب ّد على الزاين والزانية؛ وىي العجز عن التمييز بٌن من يبارساف
اعبماع بعبلقة اؼبتعة ،ومن يبارساف اعبماع بعبلقة الزىن.
نأهنم شاىدوا
صرحوا  -عند القاضي ّ -
فلنفرتض أ ّف أربعة رجاؿ عدوؿ ّ
رجبل وامرأةُ ،ب حالة اعبماع الكامل .فأنكر الرجل واؼبرأة ّأهنما كاان يزنياف،
ً
متزوجاف ابؼبتعة.
و ّادعيا ّ
نأهنما ّ
فإف قاؿ القاضي :أين العقد الذي يُثبت كونكما ِّ
متزوجٌن ابؼبتعة؟
لفظي ،غًن مكتوب.
قاال :العقد ّ
فإف قاؿ القاضي :أين الشهود على عقدكما؟
قاال :ال هبب اإلشهاد على عقد اؼبتعة.
فإف قاؿ القاضي :أين أعلنتما ارتباطكما ابؼبتعة؟
قاال :ال هبب اإلعبلف ُب عقد اؼبتعة.
ورل اؼبرأة؟
فإف قاؿ القاضي :ىل استأذنتما ّ
ألهنا ابلغة رشيدة.
قاال :ال هبب استئذاف وليّها؛ ّ
عاجزا عن إثبات اغبقيقة،
ففي حالة كوف اؼبتعة مباحة؛ سيكوف القاضي ً
ألف شاىد.
ولو شهد  -على صباعهما الكامل ُ -
وسيكوف القاضي بٌن أمرين:
ٕٕ٘

ٔ -أف يك ّذهبما ُب ّادعائهما االرتباط ابؼبتعة ،ويُقيم عليهما اغب ّد؛ فإف كانت
اؼبتعة مباحة ،وكاان صادقٌن ُب ارتباطهما ابؼبتعة ،فإ ّف حكم القاضي عليهما
سيكوف ظالػ ًما.
ٕ -أف ُوبجم القاضي عن إقامة اغب ّد عليهما؛ ألنّو لػم ِ
قطعي،
دليل
إذل
يهتد
ّ
سيؤدي إذل تعطيل اغب ّد
يُثبت كذهبما ،فإف كاان كاذبٌن ،فإ ّف حكم القاضي ّ
الشرعي ،مع وجود (اعبماع الكامل) ،والشهود العدوؿ األربعة.
ّ
وىكذا سيجد الزانة والزواين أ ّف ّادعاء االرتباط ابؼبتعة :ىو اغببل الذي
هبب أف يستمسكوا بو؛ ليدرأوا عن أنفسهم عقوبة الزىن.
شرعا ،فبل ُيبكن تعطيلها؛ ولذلك
وعقوبة الزىن من العقوابت الثابتة ً
قطعا؛
كل ما ّأدى إذل تعطيلها ً
ابطبل؛ أل ّف ما ّ
يؤدي إذل الباطل :ابطل ً
يكوف ّ
تؤدي إذل تعطيل العقوبة الشرعيّة.
فتكوف إابحة الػمتعة ابطلة؛ ّ
ألهنا ّ
وحت إذا أحجم القاضي ،عن إدانة اؼبتمتِّ َع ِ
ٌن ،فإ ّف أمرنبا قد انكشف،
ّ
بعد أف كاف سرا بينهما؛ والناس لن يتوقّفوا عن رميهما ابلزنػى؛ ألنػّهم
ال يستطيعوف التفريق بٌن اغبالتٌن؛ لوجود ىذا التشابُو الكبًن اغباصل بينهما.
فبل ُيبكن أف ُرب َفظ حقوؽ الرجل واؼبرأةّ ،إال ابإلشهاد واإلعبلف ،ومنها:
وحق اغبماية من العقوبة الباطلة.
حق اغبماية من القذؼ الباطلّ ،
ّ
وليست أحكاـ الزىن وحدىا ىي اليت ستتعطّل ُب حالة إابحة الػمتعة؛
الشرعي الدائم.
بل أكثر أحكاـ الزواج
ّ
ميسورا؛ إلشباع شهواهتم،
سهبل
بديبل ً
فإ ّف الكثًن من الرجاؿ إذا وجدوا ً
ً
فإهنم سيع ِرضوف بو ،عن الزواج الشرعي الدائم ،الذي ي ِ
وجب استئذاف الولػ ّي،
ّ ُ
ُ
ّ
بكل
ودفع النفقات ،وربمل األعباء ،ورعاية الزوجة ،واألبناء ،والبنات ،والتقيد ّ
ٕٕٙ

يفر اؼبتمتِّعوف من القيود.
يفر الزانة من القيودّ ،
القيود الشرعيّة الػمعروفة؛ فكما ّ
الشرعي الدائم ،بقيت أكثر النساء،
وإذا أعرض أكثر الرجاؿ عن الزواج
ّ
كرىات،
يؤدي
ببل زواج ،وىذا ّ
ّ
ببعضهنّ ،إما إذل قبوؿ االرتباط ابؼبتعة ،ولو ُم َ
أو االنغماس ُب الزىن؛ إلشباع الشهوات!!!
اؼبهم بٌن الزىن واؼبتعة ىو النيّة؛ فمن وطئ امرأة،
فإف قيل :إ ّف الفارؽ ّ
وىو وبسبها زوجتو؛ فإنّو ال يُع ّد زانيًا؛ فكذلك اؼبتمتِّع إّمبا يطأ اؼبتمتِّعة ،وىو
وبسبها زوجتو ُب الشرع.
التطبيقي؛ ولسنا فػي مقاـ
التأليفي ،واػبطإ
قلت :الفرؽ كبًن بٌن اػبطإ
ّ
ّ
انتقاد اؼبطبِّقٌن ،الذين مارسوا اؼبتعة؛ فهؤالء حساهبم عند رّهبم ،وىو أعلم
بنواايىم ،ودبا ُزبفي صدورىم؛ ولكنّنا فػي مقاـ انتقاد اؼبؤلّفٌن ،الذي أجازوا
عقد اؼبتعة ،بفتاواىم األثيمة.
قطعا ُ -يبكن أف يصدر ُب الظاىر
فإ ّف القتل  -وىو من أعظم اعبرائم ً
الصديق صدي َقو الربيءَ ،وىو وبسبو
من إنساف غًن قاصد للقتل؛ فقد يقتل
ُ
حبجة أ ّف
قطعا اإلفتاء إبابحة قتل الربيء؛ ّ
لكن ىذا ال يعين ً
عدوه اجمل ِرَـ؛ و ّ
صبلح النيّة يُنجي اؼبخطئ من استحقاؽ اإلٍب.
فإف كانت نيّة اؼبتمتِّع اؼبخطئ كنيّة القاتل اؼبخطئ؛ فإ ّف فتوى اؼبؤلّف،
يصح إابحة
الذي أابح التمتع كفتوى اؼبؤلّف الذي أابح قتل الربيء؛ فبل ّ
حبجة سبلمة النوااي؟!!!
اعبرائم ّ
فإف قيل :إ ّف بعض فتاوى الػ ُمبيحٌن ليست أكثر من افرتاضات ،قد
يستحيل تطبيقها واقعيا ،كما ُب فتوى إابحة االستمتاع ابلرضيعة تفخي ًذا.
اضا أ ّف بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيق؛
حت إذا افرتضنا افرت ً
قلتّ :
غًن اغبكم على الفتوى؛ أل ّف العربة بسبلمة الفتوى ،من
فإ ّف ىذا االفرتاض لن يُ ّ
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مػخالفة الشرع؛ وليست فػي التحقق ،أو عدمو.
فقتل اإلنساف الربيء جريبة كبًنة ،واإلفتاء بقتلو جريبة كبًنة ،ببل ريب؛
حبجة أ ّف قتلو هبذه
يصح أف يُفيت أحدىم إبابحة قتلو ،بصورة افرتاضيّة؛ ّ
فهل ّ
اعباىلي ،وإرسالو
الصورة مستحيل التطبيق ،كأف يكوف قتلُو إبرجاعو إذل العصر
ّ
إذل النعماف بن اؼبنذرُ ،ب يوـ من ّأايـ بؤسو؟!!!
يصح أف يُفيت أحدىم إبابحة تزوجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد
ىل ّ
حبجة أ ّف ىذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!!
حفيدؾّ ،
وإذا كانت ىذه اؼبسائل مستحيلة التطبيق ،فما الداعي الذي يدعو
اؼبؤلّفٌن إذل إصدار تلك الفتاوى الفارغة؟!!!
لكن افرتاض االستحالة التطبيقيّة ليس ُمسل ًما ؽبم؛ فإ ّف التسهيبلت
ّ
الكثًنة ،اليت ق ّدمتها فتاواىم األثيمة  -وال سيّما عدـ إهباب اإلشهاد ،وعدـ
إهباب اإلعبلف ،وعدـ إهباب االستئذافُ ،ب حاالت كثًنة  -جعلت تطبيقات
الػمتعة ُفب ِكنة؛ ّإما تلبية للحاجة اؼباليّة ،أو تلبية للحاجة الشهوانيّة.
مستحيبل ،وإف كاف
وحت ُب فتوى (تفخيذ الرضيعة) ،فإ ّف التطبيق ليس
ً
ّ
مستصعبًا؛ فإ ّف االستمتاع ابلرضيعة يكوف إبذف وليّها؛ فإذا كاف
مستبع ًدا ،أو
َ
َ
احدا من ثبلثة رجاؿ؛ فإنّو ُيبكن أف يُسلّم ابنتو الرضيعة للتفخيذ:
وليها و ً
أ -إذا كاف مقلِ
كل اإليباف ،وال يبارل أف يُلقي
أحباره،
بو
فيت
ي
دبا
يؤمن
ا،
د
ّ
ً
ُ
ّ
بنفسو إذل التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده.
ب -إذا كاف شديد الفقر م ِ
عد ًما ،ال يستطيع إعالة عائلتو ،فيلجأ إذل بيع ابنتو
ُ
الرضيعة للتفخيذ ،ربت غطاء اؼبتعة الفاضح.
ج -إذا كاف شاذا ديو ًاث ،ال يبارل أف يزين كل زانة األرض ،اببنتو الرضيعة؛
ٕٕٛ

اندرا ،ولكنّو ليس ابؼبستحيل.
ً
طمعا فػي حفنة من الػماؿ ،وإف كاف ذلك ً

إبطال استدالالت (أحبار الـمتعة):
فإف قيل :إ ّف اؼببيحٌن قد استندوا إذل أدلّة دلّت على أ ّف فبارسة اؼبتعة
يؤدي إذل
كانت مباحة ُب العهد
النبوي؛ فالقوؿ بكوهنا صورة من صور الزىنّ ،
ّ
القوؿ إبابحة الزىن ُب ذلك العهد؟!
قلت :إ ّف األدلّة اليت اعتمد عليها (أحبار اؼبتعة) ليست كافية؛ إلثبات
صحة رأيهمُ ،ب إابحة اؼبتعة اؼبزعومة؛ أل ّف تلك األدلّة انقصة من ع ّدة جهات:
ّ

الشرعي
يدؿ على النكاح
النص القرآينّ الذي استدلّوا بو ،إّمبا ّ
اجلهة األوىلّ -
ّ
الدائم ،وليس فيو أدىن إشارة إذل اؼبتعة اؼبزعومة.
العريب السليم،
قائما على الفهم
النص تدبػًّرا
فالذي يتدبّر ّ
ً
صحيحاً ،
ّ
والنظر ُب السياؽ القرآينّ الكامل؛ سيجد أنّو يبدأ ببياف أصناؼ النساء ،البلٌب
األـ الرضاعيّة،
حرـ هللا تعاذل ،على الرجاؿ
األـ الن َسبيّة ،و ّ
وىنّ :
نكاحهنّ ،
ّ
ّ
العمة ،واػبالة ،وبنت األخ،
واألخت الن َسبيّة ،واألخت الرضاعيّة ،والبنت ،و ّ
وبنت األخت ،و ّأـ الزوجة ،والربيبة بنت الزوجة ،اليت دخل هبا الرجل،
وحليلة االبن ،الذي من صلب الرجل ،وأخت الزوجةُ ،ب حالة اعبمع بينهما،
واؼبرأة ِّ
اؼبتزوجة ،غًن اؼبطلقة ،وغًن األرملة.
أحل للرجاؿ نكاح ما عدا
ٍبّ ّ
يبٌن ّ
النص القرآينّ أ ّف هللا تعاذل قد ّ
األصناؼ اؼبذكورة من النساء ،نكاح إحصاف ،ال مسافحة فيو.
عما سبقو ،من السياؽ،
ثػ ّم أيٌب اؼبوضع الذي استدلّوا بو ،بعد أف قطعوه ّ
تدؿ
أتباعهم أ ّف عبارة (استمتعتم)  -الواردة ُب اآلية ّ -
فأوىم (أحبػ ُار الػمتعة) َ
على ىذه الػمتعػة الػمزعومة؛ مستدلٌّن على ذلك ،ابلتوافق الػحاصل بٌن الفعل
ٕٕٜ

االشتقاقي (ـ ت ع).
(استمتع) ،ولفظة (الػمتعة) ،فػي الػجذر
ّ
أيضا :أ ّف لفظة (أجػ ػور) ،إنػّما تُطلَق على
أتباعهم ً
أحبار الػمتعة) َ
وأوىم ( ُ
األجػ ػرة ،اليت تُعطى للمرأة ،الػمتمتع بػها ،بػخبلؼ الزوجة ،فإنػّها تُعطى الػمه ػر.
النص قائم على ثبلثة ربريفات ،ىي:
فاغباصل أ ّف تفسًن اؼببيحٌن ؽبذا ّ

يدؿ بوضوح على أ ّف
النص عن السياؽ السابق .والسياؽ السابق ّ
أ -قطع ّ
رعي الدائػم)؛ بداللة ِذكػ ػر األصناؼ الػ ُمحرمة.
الػم ػراد ىو (النك ػاح الش ػ ّ
وال أح ػد من (أحبار الػمتعة)  -وال من غيػرىم  -يػُمكن أف ي ّدعي أ ّف
تػحرًن ىذه األصناؼ ـبصوص هبذه الػمتعة الػمزعومة.
نكاحهن؛ واإليتاء
أحل هللا تعاذل
ّ
فاالستمتاع يكوف ابلنساء ،البلٌب ّ
نكاحهن؛ واألجور ىي أجور النساء،
أحل هللا تعاذل
ّ
يكوف للنساء ،البلٌب ّ
نكاحهن.
أحل هللا تعاذل
ّ
البلٌب ّ
ابدعاء داللتو على الػمتعة الػمزعومة.
ب -اػبطأ ُب تفسًن الفعل (استمتع) ّ
عموما ،فهي متعة
والصواب أ ّف الفعل (استمتع) ّ
يدؿ على نيل اؼبتعة ً
عامة ،ال يقصد هبا الصورة اؼبزعومة.
ّ
فإهنا
وكذلك سائر األلفاظ ،اليت اشتُػ ّقت من اعبذر نفسو( :ـ ت ع)ّ ،
عموما على االنتفاع ،والسياقات
ال ّ
تدؿ على نيل الػمتعة اؼبزعومة ،بل ىي دالّة ً
ىي اليت رب ّدد نوع ذلك االنتفاع.
العامة ،ومنها
فالقرائن اؼبقاليّة واؼبقاميّة ىي اليت ّ
زبصص دالالت األلفاظ ّ
تدؿ على نيل اؼبتعة ،من النساء البلٌب
لفظة (استمتع)ُ ،ب آية النساء ،اليت ّ
الشرعي الدائم ،ببل ريب.
نكاحهن ،وىذا ىو النكاح
أحل هللا تعاذل
ّ
ّ
ّ

ابدعاء داللتها على األجرة ،اليت تُعطى
ج -اػبطأ فػي تفسًن لفظة (أجور)ّ ،
ٖٕٓ

للمرأة فػي الػمتعة اؼبزعومة؛ وإيهاـ أتباعهم ّأهنا ال تُطلَق على الػمهر ،الذي
الشرعي الدائم.
يُعطى للزوجة ،فػي النكاح
ّ
وتكفي مراجعة اآلايت اليت وردت فيها لفظة (أجور) ،ومفردىا (أجر)؛
عامتاف ،تُطلَقاف على األجور الدينيّة ،فػي
االدعاء؛ ّ
إلبطاؿ ىذا ّ
فإهنما لفظتاف ّ
بعض السياقات ،وتُطلَقاف على األجور الدنيويّة ،فػي سياقات أخرى ،سػ ػواء
أكانت األجور متعلّقة ابلنكاح ،أـ كانت غًن متعلّقة بو.
وهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثبلثة ،اليت اعتمد عليها الػ ُمبيحوف؛
النص القرآينّ.
لتحريف داللة ّ
استدؿ هبا (أحبار اؼبتعة) قراءة شاذّة مردودة ،ـبالفة
اجلهة الثانية -القراءة اليت
ّ

حجة شرعيّة،
للقرآف الكرًن .والقراءة الشاذّة ليست من القرآف الكرًن ،وليست ّ
ببل خبلؼ.
استدؿ هبا (أحبار اؼبتعة) ليست بثابتة ثبو ًات قطعيا،
اجلهة الثالثة -الرواايت اليت
ّ
فكلّها من رواايت اآلحاد ،وىي على ع ّدة أقساـ ،أبرزىا:
النيب .
ٔ -رواايت موضوعة مكذوبة منسوبة إذل ّ

حرفوا دالالتػها ،إذل
ٕ -رواايت تتعلّق بػمتعة ّ
اغبج؛ ّ
لكن (أحبار الػمتعة) ّ
الػمتعة الػمزعومة.
ٖ -رواايت دلّت على الرتخيص اؼبؤقت ،مع الداللة على التحرًن اؼبؤبد؛
ِ
رخص ،واإلعراض عن اعبزء الػ ُم ِّ
حرـ.
يصح االعتماد على اعبزء الػ ُم ّ
فكيف ّ
فإما أف يعتمد (أحبار الػمتعة) على الػمنت كلّو ،فيقولوا بوجود الرتخيص
ّ
دليبل
وإما أف يُعرضوا عن الػمنت كلّو؛ فبل يكوف ً
الػمؤقت ،فالتحرًن الػمؤبد؛ ّ
على مرادىمُ ،ب الػحالتٌن.
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ِ
اؼبرخص ،فاعتمدوا عليو؛ وأعرضوا
لكن (أحبار اؼبتعة) عمدوا إذل اعبزء ّ
و ّ
كل اإلعراض ،عن اعبزء الػ ُم ِّ
حرـ؛ وىي مغالطة كبًنة مفضوحة ،ببل ريب!!!
ّ
ودعوى الرتخيص اؼبؤقت ليست قطعيّة التصدير ،وال قطعيّة التفسًن؛ فإ ّف
تضمنت ذلك الرتخيص ليست ّإال رواايت آحاد؛ ولذلك ال ُيبكن
الرواايت اليت ّ
النيب .
القطع ّ
بصحة نسبة ما فيها من ترخيص مؤقت إذل ّ
بصحة الفهم الذي اختاره بعض الرواة ،وبعض
وكذلك ال ُيبكن القطع ّ
صحة ذلك الفهم؛ ألنّو مستنِد
قطعي على ّ
اؼبؤلّفٌن ،من بعدىم؛ فليس شبّة دليل ّ
بصحة صدوره.
إذل ما ال ُيبكن القطع ّ
القطعيّ ،إال بعد التحقق من قطعيّة التصدير؛
وال ُيبكن ربقيق التفسًن
ّ
أل ّف التفسًن عبارة عن بياف داللة الدليل ،والدالالت زبتلف ابختبلؼ العناصر
مؤد ًاي إذل تغيًن ُب
كل تغيًن ُب عناصر الداللة ّ
اؼبقاليّة واؼبقاميّة ّ
للنص؛ فيكوف ّ
صحة التفسًن ،وقطعيّتو.
ّ
النيب  ،وبٌن نسبة التمتع
وشبّة فرؽ كبًن بٌن نسبة الرتخيص اؼبؤقت إذل ّ
نبوي.
إذل بعض الصحابة ،فػي العهد ال ّ
فجائز أف يكوف بعض الصحابة قد مارسوا اؼبتعة ،كما مارسوا غًنىا ،من
القطعي ،ابلبياف
العادات اعباىليّة ،اليت ُحِّرمت ابلتدريج؛ ثػ ّم جاء التحرًن
ّ
النبوي الصريح ،فانتهوا عنها؛ طاعةً هلل تعاذل.
ّ
النبوي ،قبل ربريبها؛ وليس
اػبمرُ ،ب العهد
وقد ش ِرب ُ
ّ
بعض الصحابة َ
دليبل على إابحتها ،أو على وجود الرتخيص فيها؛ وإّمبا شربوىا؛
ذلك الشرب ً
لعدـ وجود التحرًن القطعي؛ ّ ِ
اػبمر ،انتهوا عنها؛ طاعةً هلل تعاذل.
فلما ُحّرمت ُ
ّ
النيب  ،ابالعتماد
ولذلك ال هبوز القطع بنسبة الرتخيص اؼبؤقت إذل ّ
القطعي ،بٌن
التعارض
على رواايت ظنّػيّة الثبوت ،وظنّػيّة الداللة؛ وال سيّما مع ُ
ّ
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ذلك الرتخيص اؼبزعوـ ،وبٌن القطعيّات اإلسبلميّة.
تدؿ على
جدال وجود ذلك الرتخيص؛ فإ ّف رواايت الرتخيص ّ
ولو سلّمنا ً
أ ّف الرتخيص كاف مؤقػتًا ،وليس مؤب ًدا ،وأنّو كاف لغُزاة الصحابةُ ،ب بعض
هبن مؤقػػتًا ُك ّن من
الغزوات ،وأنّو كاف ألسباب ّ
خاصة ،وأ ّف النساء البلٌب ارتبطوا ّ
الكافرات ،ال من اؼبؤمنات ،كما توىم بعض اؼبؤلّفٌن.
فمن أين جاء (أحبار اؼبتعة) ُ -ب فتاواىم األثيمة  -ابستحباب التمتع
ابؼبؤمنة العفيفة؛ وجواز التمتع ابلرضيعة تفخي ًذا؛ وجواز التمتع ببنت التاسعة
تفخي ًذا ،من دوف إذف وليّها؛ وجواز التمتع وطئًا ،ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب؛
وجواز التمتع وطئًا ،ابلبكر ،من دوف إذف وليّها ،إذا منعها وليها من التمتع
ابلكفؤ ،الذي ترغب إليو؛ وجواز التمتع وطئًا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من
دوف إذف وليّها؛ وجواز التمتع وطئًا ،مع عدـ التحقق من ارتباط اؼبوطوءة برجل
آخر؛ وجواز التمتع وطئًا ،بعدد غًن ؿبصور ،من النساء ...إخل؟!!!

ٗ -رواايت تنسب القوؿ إبابحة اؼبتعة اؼبزعومة ،إذل بعض الصحابة.
صح صدوره منهم -
والرأي الذي يذىب إليو بعض (الصحابة)  -إف ّ
صبهور الصحابة.
ليس ّ
حجةً شرعيّةً ،وال سيّما حٌن ىبالفوف ُ -ب رأيهم َ -
٘ -رواايت تنسب القوؿ إبابحة اؼبتعة اؼبزعومة ،إذل بعض التابعٌن ،واتبعيهم.
علي بن اغبسٌن بن
نسب إذل جعفر بن ّ
ومن أمثلة ذلك :ما يُ َ
ؿبمد بن ّ
عل ّي بن أيب طالب ،اؼبل ّقب ابلصادؽ.
صحت
حجة شرعيّة ،ببل ريبّ ،
حت لو ّ
وأقواؿ التابعٌن واتبعيهم ليست ّ
نسبة تلك األقواؿ إليهم.
ؿبمد)؛ فإ ّف
بل ُب حالة ّ
صحة صدور الرواايت اؼبن َكرة عن (جعفر بن ّ
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ستكوف سببًا ُب انتقاد ىذا الرجل ،والطعن ُب علمو وصدقو ودينو!!!
صحة
ولذلك ذبد العلماء  -الذين يقولوف بفضل ىذا الرجل  -ينفوف ّ
صدور أمثاؿ ىذه العبارات منو ،ويتّهموف الرواة عنو ابلكذب ،واالفرتاء عليو.
كل السقامة ،ال يػُمكن
فاغباصل أ ّف استدالالت (أحبار الػمتعة) سقيمةّ ،
أف تكوف كافية ،للقوؿ إبابحة (الػمتعة الػمزعومة)؛ وسقامتها كافية ،إلبطاؿ ىذا
(القوؿ األثيم).
ونزداد يقينًا ببطبلف ىذا القوؿ ،إذا تذ ّكران تلك (الفتاوى األثيمة) ،اليت
ِ
كل اؼبعارضة.
تُعارض (القطعيّات اإلسبلميّة)ّ ،
عالقات سقيمة ومـمارسات أثيمة:

أيضا ُب الصور اؼبشاهبة ،أو اؼبقاربة ؽبا ،وأبرزىا:
وما قيل ُب (اؼبتعة) يُقاؿ ً

سمى( :الزواج بنيّة الطبلؽ).
أ -ما يُ ّ
سمى( :زواج التحليل).
ب -ما يُ ّ

العرُب).
ج -ما يُ ّ
سمى( :الزواج ّ

سمى( :زواج الػمسيار).
د -ما يُ ّ

سمى( :زواج الػمسفار).
هـ -ما يُ ّ

سمى( :زواج الكاسيت).
و -ما يُ ّ

سمى( :زواج الطابع).
ز -ما يُ ّ

سمى( :زواج البصمة).
ح -ما يُ ّ

سمى( :زواج الوشم).
ط -ما يُ ّ
سمى( :زواج الدـ).
ي -ما يُ ّ

سمى( :زواج اؽببة).
ك -ما يُ ّ
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سمى( :زواج الشفاه).
ل -ما يُ ّ
سمى( :زواج الوردة).
م -ما يُ ّ

سمى( :زواج الػمحموؿ).
ن -ما يُ ّ

سمى( :زواج الرمل).
س -ما يُ ّ
فالثمار الناذبة من ىذه الصور ثػمار شيطانيّة فاسدة ،واإلسبلـ بريء
كل الرباءة؛ ومن أفت جبوازىا من اؼبؤلّفٌن ،وأشباه اؼبؤلّفٌن ،فقد أخطأ،
منهاّ ،
كما أخطأ من أفت إبابحة اؼبتعة.
وكذلك من أفت إبابحة (اؼبمارسات الشاذّة) ،مع (الزوجة) ،وال سيّما
اؼبمارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة ،واؼبمارسة الفمويّة الشاذّة القذرة.
فإ ّف ىذه الػممارسات الشاذّة القذرة ،إنػّما يػمارسها الزانة مع الزوانػي،
منهن ،البلتػي ال يُبالٌن ابرتكاب أقبح القذارات؛ من أجل
وال سيّما العواىر ّ
حفنة من الدوالرات!!!!
فهل يرضى من أفتوا إبابحة (اؼبمارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة) أف يفعل
أصهارىم ذلك ،فػي بناتػهم وأخواتػهم؟!!!
ُ
وىل يرضى من أفتوا إبابحة (اؼبمارسة الفمويّة الشاذّة القذرة) أف يفعل
أصهارىم ذلك ،فػي بناتػهم وأخواتػهم؟!!!
ُ
وىػل يرضى مػ ػن أفت ػ ػوا إبابحة ىاتيػن (الػممارستيػن الشاذّتيػن القذرتيػن)
عامل (العواىر)؟!!!
عامل بناتػهم وأخواتػهم ،كما تُ َ
أف تُ َ
إذا كاف ىؤالء يرضوف بػهاتٌن القذارتٌن ،لبناهتم وأخواهتم؛ فإ ّف (اإلسبلـ)
كل فتوى ،من الفتاوى
ال يرضى بذلك ً
كل البػراءة ،من ّ
أبدا ،وىو ب ػريءّ ،
الشيطانيّة األثيمة الشاذّة القذرة!!!
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لقد انػحدرت البشريّة اليوـ ،إذل أسفل السفلَيات ،وأىلك الػ ُمهلِكات،
وال سيّما فػي الػممارسات الػجنسيّة ،الشاذّة ،القذرة.
ويكفي أف تقرأ شيئًا ،عن (الدمى الػجنسيّة)؛ لتُد ِرؾ خطورة ىذا
االنػحدار السريع الفظيع ال ُػمريع!!!
تتحوؿ ،بػجهود شيطانيّة ،وإلػحاديّة،
لقد بدأت (الػمرأة اآلدميّة الزانية) ّ
كل
وصهيونيّة ،وصليبيّة ،وبوذيّة ،إلػى ُ
كل الػخواء ،من ّ
(دمية جنسيّة) ،خاوية ّ
مقومات اإلنسانيّة؛ فبل مشاعر ،وال قِ َيم ،وال كرامة ،وال ع ّفة ،وال حياء،
الػ ّ
كل اػبضوع للزانة ،كما
وال ُفبانَعة ،وال إابء؛ بل أصبحت آلة جنسيّة ،خاضعة ّ
زبضع سائر اآلالت ،اليت يصنعها اإلنساف!!!
تتحوؿ
وقد بدأت (الدمية اعبنسيّة)  -الػمصنوعة من اؼبو ّاد الصناعيّة ّ -
إذل بديل صناعي ،عن الػمرأة اآلدمية؛ لي ِ
مارسة اآللػيّػة)،
دم ػن الرجػ ػ ُ
ّ ُ
اؿ ،على (الػ ُم َ
ّ
اػبلو ،من الػمشاعر؛ فيُقتَل ما تب ّقى من (قيم إنسانيّة) ،عند الرجاؿ؛
كل ّ
اػبالية ّ
ِ
كل الػخضوع ،ألولياء الشيطاف!!!
ليُصبحوا (آالت بشريّة) ،خاضعة ّ
لقد اكبدرت (البشريّة)  -قديبًا وحديثًا  -من (اإلنسانيّة) إذل (اغبيوانيّة)؛
ٍبّ اكبدرت اليوـ من (اغبيوانيّة) إذل (اآلليّة)؛ فأصبحت ألعوبةً بيد الشيطاف.
ولػم يسلم من ىذين االكبدارينّ ،إال (أولياء الرضبن)؛ فإ ّهنم قد استمسكوا
حببل هللا ،واعتصموا بو؛ فنجوا من السقوط ُب (الوادي السحيق) ،الذي سقط
فيو غًنُىم ،من (أحبار الػمتعة) ،و(أحبار الشذوذ) ،و(أحبار الفضائيّات)!!!
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ّ
مضيحيت
صيـرة الـ
ربولوا إذل اؼبسيحيّة ،ؼبا وجدان
كل الناس  -قد ّ
ولو زبيّلنا أ ّف الناس ّ -
فرقًا يُذ َكر؛ أل ّف اؼبنسوب إذل اؼبسيحيّة يشارؾ اؼبنسوب إذل اليهوديّةُ ،ب عقيدة
شرعيّة العهد القدًن؛ ولذلك فإنّو حٌن يطالع تلك التحريفات ،لن يكوف دبنجاة
من آاثرىا ،إف اعتقد بشرعيّتها.
ضررا ،عن
تقل ً
واشتمل (العهد الػجديد) ،على تػحريفات زائدة ،ال ّ
تػحريفات (العهد القديػم)؛ فجاء الػ ُم ِّ
مضادة لدعوة
حرفوف ،بعقائد شيطانيّة،
ّ
عيسى  ،وال سيّما (عقيدة الفداء) ،و(عقيدة التجسد) ،و(عقيدة التأليو)،
و(عقيدة التثليث) ،و(عقيدة الػبُػنُػ ّوة).
اؼبسيحي  -وىو يقف اليوـ ُ -ب صفوؼ أعداء
فبل عجب من الطاعن
ّ
البلديينُ ،ب مطاعنهم ،اؼبوجهة إذل
اليهودي ،والطاعن
اإلسبلـ ،مؤيِّ ًدا الطاعن
ّ
ّ
البلديين،
اليهودي ،ومطاعن
حت لقد نسي  -أو تناسى  -مطاعن
اإلسبلـ؛ ّ
ّ
ّ
ُب اؼبسيح  ،وُب ّأمو الص ّديقة اؼبطهرة مرًن ؛ وكأنّو ال يعرؼ شيئًا عن
منزلة اؼبسيح ،ومنزلة مرًنُ ،ب اإلسبلـ!!!
فماذا نتوقّع مػ ّمن يروف اإلسبلـ أخطر عليهم ،وعلى أبنائهم وبناتػهم
وأحفادىم وأىليهم ،من اإللػحاد؟! وماذا نتوقّع مػ ّمن يروف اإلسبلـ أخطر
عليهم ،من شياطٌن اغبروب ،واؼبخ ِّدرات ،واػبمور ،والدعارة؟!!!
قطعاّ ،إال معاداة اإلسبلـ ،ومػحاولة النيل منو ،ومن
ال نتوقّع منهم ً
أتباعو؛ أل ّف ُب انتشار اإلسبلـ ذىاب سلطانػهم ،والقضاء على أىوائهم،
والكشف عن فضائحهم ،وفضائح أسبلفهم!!!
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ّ
الغلو
آفت
غلو اؼبسيحيٌّن ُب اؼبسيح ،وبعض اؼبنسوبٌن
فإن قيل :كيف تستنكروف ّ
بكل ما
إذل (اإلسبلـ) يغلوف ُب بعض الرجاؿ ،وبعض النساء؛ فيصفوهنم ّ
يصرح بتفضيلهم على األنبياء ،ومنهم من هبعلهم
َ
يوصف بو األنبياء ،ومنهم من ّ
ُب منزلة فوؽ اؼبنزلة البشريّة ،فينسب إليهم علم الغيب ،والوالية التكوينيّة؟!
منسواب إذل
كل الذـ ،سواء أكاف صاحبو
ً
قلتّ :
الغلو ُب الدين مذموـّ ،
الغلو.
(اإلسبلـ) ،أـ كاف
ً
منسواب إذل غًنه؛ وال سيّما ىذا النوع من ّ
الغلو،
وليست نسبة بعض الغبلة إذل (اإلسبلـ) ً
دليبل على ّ
صحة ّ
الغلو جريبة تتعلّق
الغلو
وليست ً
مرضي ُب (اإلسبلـ)؛ فإ ّف ّ
دليبل على أ ّف ّ
ّ
الغلو ،ومن الغبلة.
نأصحاهبا ،و(اإلسبلـ) بريء من ّ
وسائر اؼبؤلّفٌن اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ) ىبالفوف الغبلة ،ويطعنوف فيهم؛
غلوىم ،ويذكروف األدلّة الكثًنة على بطبلف ما ىم عليو.
بسبب ّ
عقائد الغالة:

اعتمادا؛
الغلو ىو ىجر القرآف الكرًن ،قراءة وتدبػًرا و ً
السبب األكرب ُب ّ
فقد أعرض الغبلة عن (دين اآلايت) ،واعتمدوا على (دين الرواايت)؛ فاختلقوا
عقائد شركيّة ،وكفريّة ،تضاىي عقائد الػمنسوبٌن إذل (الػمسيحيّة).
كل اؼبخالفة ،لصريح القرآف الكرًن:
ومن أخطر عقائد الغبلة اؼبخالفةّ ،

أ -عقيدة إمامة االثين عشر.

ب -عقيدة عصمة االثين عشر.

ج -عقيدة علم االثين عشر.
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د -عقيدة غيبة الثاين عشر.

هـ -عقيدة رجعة االثين عشر.
فبل فرؽ  -عند ىؤالء الغبلة  -بٌن النبػ ّي ،واإلماـّ ،إال ُب التسمية،
سمى
بكل ما َ
فقط .فاإلماـ  -عندىم َ -
يوصف بو النبػ ّي ،ولكنّو ال يُ ّ
يوصف ّ
(النبوة) ،مع تغيًن التسمية إذل (اإلمامة)؛ كما قالوا إبابحة
نبيا؛ فقالوا ابستمرار ّ
(الزىن) ،مع تغيًن التسمية إذل (اؼبتعة)!!!
بل ذىب كثًن من الغبلة إذل تفضيل (االثين عشر) ،على (األنبياء)
ؿبمد .
النيب ّ
كلّهم ،ابستثناء ّ
أيضا بثبوت (الوالية التكوينيّة) ،فزعموا أ ّف (االثين عشر) واسطة
وقالوا ً
ُب اإلهباد ،وهبم الوجود ،وىم السبب ُب اػبلق ،ولوالىم ؼبا ُخلِق الناس كلّهم،
وإّمبا ُخلِقوا ألجلهم ،وىم الواسطة ُب اإلفاضة؛ وؽبم الوالية التكوينيّة ؼبا دوف
وقوتو؛ لكوهنم
اؼبكوانت ربت إرادهتم ،ومشيئتهم ،حبوؿ هللاّ ،
اػبالق ،بتسخًن ّ
مظاىر أظبائو وصفاتو ،فيكوف فعلهم فعلو ،وقوؽبم قولو.
كل الرباءة ،من ىذه العقائد الباطلة؛ وبريء
وال ريب أ ّف اإلسبلـ بريء ّ
العامة.
كل الرباءة ،من أولياء الشيطاف ،الذين اختلقوىا ،ونشروىا بٌن ّ
ّ
صحة انتساهبم ،وال على
فانتساب الغبلة إذل (اإلسبلـ) ليس ً
دليبل على ّ
صحة عقائدىم الباطلة؛ فإ ّف االنتساب ليس أكثر من ّادعاء وتسمية؛ والعربة
ّ
ابالدعاءات والتسميات.
ابغبقائق ،وموافقة الشريعة ،ال ّ
يستحق العذر ،من أولئك الغبلة،
وهللا  ىو وحده الذي يعلم من
ّ
ومػن ال يس ػػتح ّقو منهم؛ وىو وحػػده الذي يػحاسب الناس ،على أعماؽبم،
يستحق العفو منهم.
عمن
ّ
فيُثيب الػمحسنٌن ،ويُع ّذب الػمسيئٌن ،ويعفو ّ
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اؼبتصوفة أمثاؿ ىذه األابطيل ،والضبلالتُ ،ب أوليائهم.
ولغبلة ّ
الغلو ،واالكبراؼ عن
والفرؽ كبًن بٌن (تصوؼ الغبلة) القائم على ّ
الصراط القوًن ،وـبالفة الكتاب والسنّة؛ وبٌن (تصوؼ الزّىاد) القائم على الورع
والتزكية واإلحساف ،واالستقامة على الكتاب والسنّة.
خًنا
وإذا أردان أف ّ
نعرب عن (التصوؼ الصحيح) بكلمة واحدة ،فلن قبد ً
فاؼبتصوفوف اغبقيقيّوف ىم (الػمتّقوف).
من كلمة (التقوى)؛
ّ
والتقوى إنػّما تكوف ابتّباع الكتاب والسنّة ،واالبتعاد عن أحابيل
الغلو ،الذي
الشيطاف ،من الشبهات والشهوات ،والبدع والضبلالت؛ وال سيّما ّ
ما كاف لو أف يقوـ ،لوال األكاذيب ،اليت ىبتلقها اؼبختلقوف ،ويص ّدقها اؼبغفلوف.
ومن أكاذيب (غبلة ِّ
اؼبتصوفة) ،اليت انػخدع بػها بعض الػمؤلّفٌن :أكذوبة
(حياة الػخضر) ،وأ ّف الكثًن من الػمنسوبٌن إذل (اإلسبلـ) اجتمعوا بو.
ومن يطالع كتاب (الفتوحات الػم ّكػيّة) ،وكتاب (فُصوص الػ ِح َكم)،
يػجػ ػد العجب العُجاب ،من األكاذيب ،واألابطيل ،والضبلالت ،والتحريفات.
احدا ،من
فإذا لػم يكن مؤلّف ىذين الكتابٌن ؾبنو ًان ،فبل ريب ُب كونو و ً
ؼ القوؿ.
أكرب شياطٌن اإلنس ،الذين يُوحي إليهم
خر َ
ُ
شياطٌن ال ّ
ػجن ُز ُ
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جكفيـرالصحابت
كل العقائد
لقد كاف (فضل الصحابة) ىو العقبة الكربى ،التػي تُبطل ّ
السقيمة العقيمة الػخبيثة الفاسدة ،اليت استمسك هبا (غبلة االثين عشريّة)؛
ولذلك كانت اػبطوة األُوذل اليت قاـ هبا ىؤالء الغبلة ىي (تكفًن الصحابة)،
كل اؼبخالفة.
ّإال أفر ًادا معدودين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآف الكرًنّ ،
نبوي ،الذين يعيشوف ُب جزيرة العرب ،على
وقد كاف الناس ُب العهد ال ّ
ع ّدة أقساـ ،أبرزىا أربعة أقساـ:
ابلنيب  ،وعملوا الصاغبات .وىم ثبلثة فروع:
ٔ -ادلؤمنون :وىم الذين آمنوا ّ

النيب  ،وإف تفاوتوا ُب ّقوة
أ -الصحابة :وىم اؼبؤمنوف الذين صحبوا ّ
الصحبة ،ودرجة القرب ،وطوؿ الػم ّدة ،والػمبلزمة ،والتقوى ،والعلم ،واالتّباع،
واإلنفاؽ ،واعبهاد ،والسبق ،والػمسارعة ُب اػبًنات.
النيب ؛ بسبب صعوبة اؽبجرة.
ب-
َ
ادلستضعفون :وىم الذين لػم يصحبوا ّ
ج -ادلتأ ِّخرون :وىم الذين آمنوا ِ
النيب .
صحبة
ؽبم
ر
تتيس
م
ػ
ل
و
ين،
ر
متأخ
ّ
ّ
ّ
ٕ -ادلش ِركون :وىم الذين عبدوا األصناـ واألواثف ،من قريش ،وسائر العرب.
ٖ -الكتابيّون :وىم اليهود والنصارى ،الذين كانوا ُب جزيرة العرب.

ٗ -ادلنافقون :وىم الذين تظاىروا ابإليػماف ،وأبطنوا الكفػػر ،من أىل الػمدينة،
ومن األعراب الػمحيطٌن ابلػمدينة ،ومن سائر العرب ،الذين تظاىروا ابإليػماف،
بعد فتح (م ّكة) ،وانػهزاـ الػمشركٌن ،فػي (الطائف) ،وغيػرىا ،مػن أرض العرب.
النبوي لػم يكونوا مؤمنٌن ابتداء؛ فإ ّف أكثر اؼبؤمنٌن
واؼبؤمنوف ُب العهد
ّ
كانوا ُب األصل من اؼبشركٌن؛ فأخرجهم هللا  ،من الظلمات إذل النور.
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وال خبلؼ ُب أ ّف بعض اؼبشركٌن ،وبعض الكتابيٌّن ،وبعض اؼبنافقٌن ،قد
اىتدوا بنور اإليباف ،وصاروا من صبلة اؼبؤمنٌن؛ فالعربة ابػباسبة.
ابلنيب  ،وماتوا على كفرىم ،من اؼبشركٌن ،والكتابيٌّن،
ّأما الذين كفروا ّ
أبدا؛ وال يػُمكن أف يكوف
والػمنافقٌن؛ فبل يػُمكن أف يكونوا من (الصحابة)ً ،
أبدا.
(الصحابة) منهمً ،
التاـ ،بٌن
والقرآف الكرًن شاىد  -فػي كثيػر من اآلايت  -على التفريق ّ
الذين آمنوا ،وبٌن الذين كفروا ،من الػمشركيػن ،والكتابيّيػن ،والػمنافقيػن.
ومن أقوى األدلّة القرآنيّة ،الدالّة داللة قطعيّة ،على فضل (الصحابة):
تسع وخػمسوف آية ،متّصلة ،متتابعة ،من اآلية اغبادية والسبعٌن ،من سورة
التوبة ،إذل آخر السورة؛ ذَ ِ
عظيما؛
كرت ال ُك ّفار ،واؼبنافقٌن ،وبيّػنَ ْ
ت أ ّف ؽبم ً
عذااب ً
َ
ِ
عظيما.
وذَ َكَرت اؼبؤمنٌن ،وبيّػنَ ْ
ت أ ّف ؽبم ثو ًااب ً
العريب السليم،
معتمدا على الفهم
فمن تدبّر ىذه اآلايت اؼبتتابعات،
ً
ّ
األولٌن ،من الػمهاجرين ،واألنصار ،والذين اتّبعوىم
أدرؾ يقينًا فضل السابقٌن ّ
إبحساف؛ وىؤالء  -ببل ريب  -ىم جػمهور (الصحابة).
فمن ا ّهتم الصحابة كلّهم ،أو معظمهم ،أو بعضهم ،ابلكفر ،أو ابلنفاؽ،
فقد خالف القرآف الكرًن ،مػخالفة صروبة؛ وبتلك الػمخالفة يكوف قد فضح
نفسو ،وكشف بنفسو عن بطبلف مذىبو.
و(األدلّة القرآنيّة)  -الدالّة على فضل (الصحابة)  -ليست مػحصورة،
فػي اآلايت الػمذكورة ،آن ًفا ،بل ىي كثيػرة جدا.
يسولوا ألنفسهم
إ ّف الغرض من تكفيػر الغبلة لػمعظم الصحابة ىػػو أف ّ
اض عن تل ّقي (الشريعة اإلسبلميّة) ،من طريق (الصحابة) ،واختبلؽ طريق
اإلعر َ
كل السقامة:
شيطاينّ بديل ،يقوـ على ثبلثة أركاف سقيمةّ ،
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األول -االعتماد على أتويبلت ربريفيّة ،لكثًن من آايت (القرآف الكرًن) ،مع
ّ
ذىاب بعض الغبلة صراحةً ،إذل القوؿ بوقوع التحريف ُب (القرآف الكرًن).
الثاين -االعتماد على الرواايت السقيمة ،اليت توافق أىواءىم؛ وىي قسماف:
النيب .
ٔ -الرواايت السقيمة اؼبكذوبة ،اؼبنسوبة إذل ّ
ٕ -الرواايت السقيمة ،اؼبنسوبة إذل االثين عشر.

الثالث -االعتماد على أتويبلت ربريفيّة للرواايت ،اليت زبالف أىواءىم.

القطعي
وواضح ك ّل الوضوح أ ّف ثبوت (فضل الصحابة) ابلدليل القرآينّ
ّ
كل أركانػهم البالية.
كل عقائد (الغبلة) الباطلة ،وكفيل بػهدـ ّ
كفيل إببطاؿ ّ
تطرقت ُ -ب ىذا الكتاب  -إذل مسألة (فضل الصحابة)؛ لػخمسة
وإّمبا ّ
مهمة ،ىي:
أسباب رئيسة ّ
تدؿ داللة
يؤدي إذل تكذيب النصوص القرآنيّة ،اليت ّ
ٔ -إ ّف (تكفًن الصحابة) ّ
قطعيّة ،على فضلهم ،وخلودىم ُب جنّات النعيم.

يؤدي إذل الطعن ُب اؽبداية النبويّة ،والتزكية النبويّة،
ٕ -إ ّف (تكفًن الصحابة) ّ
النبوي.
نبوي ،واإلصبلح ّ
والرتبية النبويّة ،والتعليم ال ّ
يؤدي إذل الطعن ُب الطريق الوحيدِ ،
اؼبوصل إذل
ٖ -إ ّف (تكفًن الصحابة) ّ
معرفة (الشريعة اإلسبلميّة) ،وىو (طريق الصحابة).

يؤدي إلػى اختبلؽ (العقائد الباطلة) ،واختبلؽ
ٗ -إ ّف (تكفًن الصحابة) ّ
(النصوص الباطلة) ،واختبلؽ (التأويبلت الباطلة).
ابدعاء
يؤدي إذل الطعن ُب (الشريعة اإلسبلميّة)؛ ّ
٘ -إ ّف (تكفًن الصحابة) ّ
اقعي.
ّأهنا شريعة مثاليّة (خياليّة) ،غًن صاغبة للتطبيق الو ّ
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نفي العصمة عن الصحابة:
وليس القوؿ بفضل الصحابة يعين القوؿ بعصمتهم ،من األخطاء،
والذنوب؛ فإ ّف العصمة إّمبا تكوف إلصباعهم ،حٌن ُهبمعوف.
كل ما يُروى ُب كتب
لكن نفي العصمة عن
و ّ
الصحايب ال ّ
يسوغ قبوؿ ّ
ّ
التاريخ واغبديث والتفسًن واألدب؛ وال سيّما إذا علمنا أ ّف معظم الرواايت اليت
اشتملت على نسبة بعض األخطاء إذل بعضهم ىي ُ -ب اغبقيقة  -رواايت
تج هبا.
سقيمة ،غًن صاغبة ،ألف ُوب ّ
الطربي) ىو أكرب اؼبصادر التارىبيّة القديبة اؼبشتملة
ومعلوـ أ ّف (اتريخ
ّ
بذـ الصحابة ،نأسانيدىا .وقد كاف اؼبصدر الرئيس
اػباصة ّ
على معظم الرواايت ّ
لكل كتب التاريخ اليت أُلِّفت ،بعد أتليفو ،واشتملت على ىذه الرواايت.
ّ
الطربي) ،من جهة السند؛ فإنّنا
اػبربي لتاريخ
فإذا عمدان إذل (النقد
ّ
ّ
سنجد أ ّف أسانيد معظم تلك الرواايت أسانيد واىية؛ لثبلثة أسباب رئيسة:
ٔ -وجػ ػود رواة متّػ َهمٌن ابلكذب ،كأبػي ِمػخنػف ،والكلبػ ّي ،وابن الكلبػ ّي،
اقدي ،وسيف بن عمر .ورواايت ىؤالء  -وأمثاؽبم من اؼبتّػ َهمٌن  -ىي
والو ّ
الطربي) من
جردان (اتريخ
وروداُ ،ب (اتريخ
األكثر ً
ّ
ّ
الطربي) ،حبيث إنّنا لو ّ
(ذـ الصحابة) ّإال القليل القليل.
ىبص ّ
رواايت ىؤالء ،لَما بقي فيو فبّا ّ
ٕ -وجود رواة مطعوف ُب ضبطهم ،دبعىن أ ّف علماء اعبرح والتعديل وثّقوىم من
جهة العدالة ،ولكنّهم بيّنوا ضعفهم ،من جهة الضبط.
ٖ -أ ّف الراوي الذي ينتهي إليو السند ُ -ب كثًن من الرواايت  -بعيد عن
األحداث الػمرويّة زما ًان ،أو مكا ًان ،أو زما ًان ومكا ًان ،وىذا يعنػي أ ّف راوي
األحداث إف لػم يكن قد اختلقها اختبلقًا ،فإنّو قد أخذىا من رواة آخرين،
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قبهل أعياهنم وأحواؽبم؛ فبل تكوف لتلك الرواايت أدىن قيمة.
الطربي) ،من جهة الػمنت؛ فإنّنا
اػبربي لتاريخ
وإذا عمدان إذل (النقد
ّ
ّ
سنجد أ ّف متوف معظم تلك الرواايت متوف مريبة؛ لثبلثة أسباب رئيسة:

يتورع عنو
كثًنا من تلك الرواايت اؼبريبة تنسب إذل بعض الصحابة ما ّ
ٔ -أ ّف ً
كثًن من مشركي قريش ،من الغدر واػبيانة واغبقد واؼبكر واللؤـ والقسوة!!!
كثًنا من تلك الرواايت اؼبريبة تشتمل على تفصيبلت كثًنة ،تتع ّذر
ٕ -أ ّف ً
ئي ،وآالت التوثيق
اإلحاطة هبا؛ فهل كاف الرواة يستعملوف آالت التوثيق اؼبر ّ
الصوٌبُّ ،ب ذلك الزماف؛ لينقلوا التفصيبلت اعبزئيّة ،لتلك األحداث؟!!!

بعضا.
ٖ -أ ّف بعض تلك اؼبتوف متعارضة ،يك ّذب بعضها ً
بٌن ُب مق ّدمة اترىبو أنّو بريء من تلك الرواايت
الطربي نفسو قد َّ
و ّ
التارىبيّة اؼبستن َكرة .وقد كاف األَوذل أف ينقد تلك الرواايت ،ويكشف عن
بطبلهنا ،ونكارهتا؛ فإف لػم يستطع ،فاألَوذل أف يُع ِرض عن روايتهاُ ،ب اترىبو؛
كثًنا من الناس ال يستطيعوف التمييز بٌن السليم والسقيم.
فإ ّف ً
اؼبعنوي،
العامة) ،الثابتة ابلتواتر
والفرؽ كبًن بٌن (التارىبيّات اإلصباليّة ّ
ّ
اػباصة) ،اليت ال ُيبكن القطع بثبوهتا ،وال سيّما تلك
وبٌن (التارىبيّات التفصيليّة ّ
اليت ُيبكن القطع ببطبلهنا.
واػبطأ الكبًن الذي يقع فيو أكثر الناس  -عند قراءة كتب التاريخ -
بكل كلمة من كلمات الرواايت التارىبيّة!!!
ّأهنم يثقوف ّ
اؼبؤرخوف ،عن معركيت (اعبمل) و(ص ّفٌن)،
فحٌن يقرأ أكثر الناس ما كتبو ّ
كأهنم
بكل ما قرأوه ،من تفصيبلت جزئيّة ،و ّ
ً
مثبل؛ ذبدىم موقنٌن إيقا ًان اتماّ ،
مثبل!!!
أفبلما واثئقيّة واقعيّة ،عن (الػحرب العالػميّة الثانية)ً ،
يشاىدوف ً
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ئي ،وآالت التوثيق الصوٌبّ -
إنّنا اليوـ  -مع وجود آالت التوثيق اؼبر ّ
قبهل اغبقيقةُ ،ب أكثر األخبار اغبديثة ،وال أنمن على عقولنا من االلبداع
ابألكاذيب اإلعبلميّة؛ فكيف نركن إذل رواايت اترىبيّة قديبة ابلية واىية ،تطعن
ُب الكثًن من (الصحابة) ،وتنسب إليهم أقبح األفعاؿ واألقواؿ؟!!!
إ ّف اؼبنهج السليم يدعوان ُ -ب مقاـ الدفاع عن الصحابة  -إذل اإلعراض
ألهنا ال تُفيد أكثر
صحح
بعض العلماء؛ ّ
َ
عن رواايت اآلحادّ ،
أسانيدىا ُ
حت لو ّ
الظن يسقط عند معارضة (فضل الصحابة)،
الظنُ ،ب أحسن أحواؽبا؛ و ّ
من ّ
ثبوات قطعيا ،ابألدلّة القرآنيّة.
الثابت ً
فكيف نُع ِرض عن األدلّة القطعيّة القرآنيّة ،ونعتمد على تلك الرواايت
اغبديثي) ،من
اإلنسانيّة الواىية البالية الػ ُمريبة ،اليت ال قيمة ؽباُ ،ب ميزاف (النقد
ّ
جهيت السند واؼبنت؟!!!
استمروا على
النيب  ،و ّ
فإف قيل :إ ّف بعض اؼبنافقٌن قد عاشوا بعد وفاة ّ
مستمر ،فكيف ال ىبفى
النبوة ،والوحي
نفاقهم ،وقد خفي نفاقهمُ ،ب عهد ّ
ّ
نظن أ ّف الصحابة،
النيب ؛ وكيف ّ
نفاقهم ،بعد انقطاع الوحي ،بوفاة ّ
والتابعٌن ،واتبعيهم ،وعلماء اغبديث والرتاجم :قد علموا حبقيقة نفاقهم ،فلم
يع ّدوىم من صبلة الصحابة؟!
النبوة  -مع خفاء نفاقهم ،على
قلت :إ ّف بقاء بعض اؼبنافقٌن ،بعد عهد ّ
يسوغ الطعن ُب اؼبهاجرين واألنصار ،الذين
الصحابة ،ومن جاء بعدىم  -ال ّ
ثبت فضلهم ابألدلّة القرآنيّة القطعيّة.
فبل ِّ
مسوغ للطعن ُب اؼبؤمنٌن الصادقٌن ،الذين ىم صبهور أىل اؼبدينة،
استمروا على
ُب ذلك العهد ،ابالعتماد على ذريعة وجود بعض اؼبنافقٌن ،الذين ّ
نفاقهم ،وخفي نفاقهم على سائر اؼبؤمنٌن!!!
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والطاعنوف ُب (الصحابة) يتّخذوف ىذه اؼبسألة ذريعةً ،إذل الطعن ُب كبار
الصحابة ،من الػمهاجرين ،واألنصار.
ومنهم  -ببل ريب ( -أبو بكر) ،الذي ال يستطيع أحد من الطاعنٌن أف
ي ِ
النيب ُ ،ب الغار ،عند اؽبجرة من م ّكة إذل اؼبدينة.
صاحب
كاف
و
ن
أ
ر
نك
ّ
ُ
ّ
ومن حاوؿ أف ي ِ
نكر ىذه اغبقيقة التارىبيّة القطعيّة ،فقد فضح نفسو
ُ
بنفسو ،وكشف عن سقامة تفكًنه ،وسوء نيّتو ،وخبث مقصده؛ فقد اعرتؼ
مفسري (االثين عشريّة) أنفسهم.
هبذه اغبقيقة التارىبيّة بعض ّ
أت ىذه اآلية ،وتدبرَهتا حق التدبر؛ ألدركت فضل ىذا الرجل،
ولو قر َ
النيب .
وعظيم منزلتو عند ّ
الطوسيُ ،ب تفسًنه ؽبذه اآلية؛ لتُدرؾ أ ّف
ويكفي أف تقرأ قوؿ أيب جعفر
ّ
أقضت مضاجعهم؛ ولذلك حاوؿ  -بتكلف ابرد مفضوح -
ىذه اآلية قد ّ
التقليل من قيمة االستدالؿ هبا على (فضل أيب بكر).
وإثبات فضل (أيب بكر) ،وتربئتو من (تكفًن الغبلة) كفيبلف إبثبات
الع َقديّة ،اليت تقوـ
ّ
كل األصوؿ َ
للنيب ؛ وبثبوت خبلفتو ،تبطل ّ
صحة خبلفتو ّ
عليها (الفرقة اإلماميّة االثنا عشريّة).
وصحة (خبلفة أيب بكر) تقوـ على (فضل الصحابة) ،من جهتٌن:
ّ
ٔ -فضل أيب بكر نفسو؛ ألنّو واحد من الصحابة ،ببل ريب.

ٕ -فضل صبهور الصحابة الذين ابيعوه.
وإلبطاؿ (خبلفة أيب بكر) كاف على الغبلة أف يطعنوا ُب فضلو ،وفضل
األمة) ،يوـ البيعة؛
الذين ابيعوه ،من (اؼبهاجرين) ،و(األنصار) ،وىم (صبهور ّ
(ذـ الصحابة) ،قديػ ًما ،وحديثًا.
كل االستقتاؿ ،فػي ّ
ولذلك يستقتل (الغبلة)ّ ،
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اغبق ُب مسألة (الصحابة) ىو اؼبذىب الوسط،
ومن ىنا كاف اؼبذىب ّ
الذي يُثبت ما أثبتو القرآف الكرًن ،من فضلهم ،ومنزلتهم عند هللا  ،وعظيم
ثواهبم ،يوـ القيامة؛ مع نفي العصمة عنهم ،وذبويز وقوع األخطاء منهم.
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دالئل ّ
الىبوة
فإن قيلَ :سل ْمنا ببطبلف اؼبناىج :البلدينيّة ،واليهوديّة ،واؼبسيحيّة ،بعد
االطّبلع على ِسيػَػرىا السقيمة ،العقيمة؛ والنظػر فػي فضائحها ،وقبائحها،
وفظائعها ،وشنائعها؛ ولكنّنا لن نُ َسلِّم بشرعيّة (اإلسبلـ)ّ ،إال إذا اطّلعنا على
سيظل الطاعنوف
(نبوة نبيّكم) ،وخببلؼ ذلك
األدلّة القطعيّة ،الدالّة على شرعيّة ّ
ّ
يرموف نبيكم ابلكذب؟
أكثر من أف
قل ُ
النبوة ال ُػم ّ
ت :إ ّف األدلّة القطعيّة على (شرعيّة ّ
ػحمديّة) ُ
أكثر الناس ،قدي ًػما وحديثًا.
يػُحصيَها ال ُػمحصوف ،وإف أنكرىا ُ
نكر الػم ِ
وإنّػما ي ِ
نكروف تلك األدلّة؛ لواحد من ثبلثة أسباب ،ىي:
ُ
ُ
ٔ -الـجهل :حٌن يػجهل الػم ِ
نك ُر تلك األدلّة ،أو يػجهل قيمتها اإلثباتيّة.
ُ
نكر تلك األدلّة ،ويستيقن قطعيتها ،ولكنّو ي ِ
ِ
نكر
ّ
ُ
ٕ -الـهوى :حٌن يعلم ال ُػم ُ
قيمتها اإلثباتيّة؛ أل ّف ىواه ىبالف (أحكاـ اإلسبلـ).
نكر تلك األدلّة ،ويستيقن قطعيتها ،ولكنّو ي ِ
ِ
نكر
ّ
ُ
ٖ -الـخـوف :حٌن يعلم ال ُػم ُ
قيمتها اإلثباتيّة؛ ألنّو ىباؼ بطش (أعداء اإلسبلـ).
ويػمكن تقسيم تلك األدلّة ،على قسمٌن:

النيب ُ ،ب مكاف
الدليل ال ّ
ـخاص :ىو دليل الصحابة ،الذين عاشوا مع ّ
بنبوتو.
ػحسيّة ما يكفي؛ لبلستيقاف ّ
واحد ،وزماف واحد ،وشاىدوا من األدلّة ال ّ
ث ّػم جاء بعدىم التابعوف ،ومن جاء بعدىم ،وىؤالء اطّلعوا على تلك
ػمروي ،وليس الػخرب كال ُػمعايَنة.
األدلّة ،من طريق الػخرب ال ّ

كل زماف،
العام :ىو الدليل الذي يكوف ً
الدليل ّ
النبوة ّ
مرشدا إذل ّ
احملمديّةُ ،ب ّ
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وُب كل مكاف ،وىو (القرآف الكرًن) ،الذي يسمى( :الػم ِ
عجزة الػخالدة).
ُ ّ
ُ
ّ
ووجوه (إعجاز القرآف) على أقساـ ،أبرزىا:
ٔ -اإلعجاز البيانـي :ىو أف ي ِ
العرب عن اإلتياف دبثلو.
عجَز البيا ُف القرآنػي
َ
ُ
ّ
وإذا عجز العرب  -وقد عجزوا  -فقد عجز غًنُ العرب ،من ابب أَوذل.
وال ُيب ِكن أف يُد ِرؾ قيمةَ (اإلعجاز البياينّ)ّ ،إال العربػ ّي الفصيح ،أو
كالعريب الفصيحُ ،ب إتقاهنا.
حت صار
ال ُػمستع ِرب الفصيح ،الذي تعلّم العربيّةّ ،
ّ
ولذلك ال يُعتَد إبنكار غًن العرب ّػي الفصيح ،وغًن ال ُػمستع ِرب الفصيح،
ؽبذا الوجو اإلعجازي؛ أل ّف الػم ِ
قاصرا عن تعلم العربيّة،
يكوف
أف
ا
إم
منهم،
ر
نك
ّ
ّ
ُ
ً
ِ
قصًرا ُب تعلمها.
أو ُم ّ
وإّمبا يكوف االحتكاـ ُ -ب ىذا الػمقاـ  -إذل (فُصحاء العربيّة) ،وقد
أجػمعوا على (اإلعجاز البيان ّػي)؛ فكاف إصباعُهم ُح ّجةً على من سواىم.
الطب) ،إذا أصبعوا على (حقيقة طبّػيّة)،
َ
كمثَ ِل (علماء ّ
ومثَػلُ ُهم ُب ذلكَ ،
فإ ّف إصباعهم يكوف ُح ّجةً ،على من سواىم.
وىذا يعين أ ّف أكثر الناس ال يستطيعوف إدراؾ (اإلعجاز البيانػ ّي)؛ أل ّف
الػجهل ابلعربيّة ُم ٍ
فض إذل الػجهل هبذا الوجو ،من (اإلعجاز)؛ ويستوي ُب ىذا
العامي  -وال سيّما الػمعاصر  -واألعجمي غًنُ ال ُػمستع ِرب.
الػجهل :العربػي ّ
ٕ -اإلعجاز التشريعي :ىو أف تُ ِ
الناس كلهم ،عن
ة
القرآني
يعات
ر
التش
ز
عج
ُ
ُ
ّ
َ
َ
ّ
اإلتياف بقوانٌن ُسباثِلُهاُ ،ب ربقيق السعادة اغبقيقيّة لئلنسافُ ،ب الدنيا ،واآلخرة.
القانوف) ربكيم ال َقتَلة ،واللصوص ،والػم ِ
ِ
غتصبٌنُ ،ب
(أىل
ُ
َ
وكما ال ُهبيز ُ
كيم أىل األىواء،
تقوًن قوانٌن القتل ،والسرقة ،واالغتصاب؛ فكذلك ال هبوز رب ُ
فػي تقوًن (التشريعات القرآنيّة).
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فما الذي نتوقّعو ،من ال َقتَلة ،والػ ُمرابيػن ،واللصوص ،والزن ػاة ،والزوانػي،
ِ
ومدمين اؼبخ ِّدرات واػبمور والشذوذ؟!!!
والػ ُمغتصبٌنُ ،
كل
ال نتوقّع منهم ّإال الطعن ُب (التشريعات القرآنيّة) ،ومعاداهتا ،ومعاداة ّ
من يدعو إليها ،ويعمل دبقتضاىا.
ولذلك ال يُد ِ
يعي) ّإال من كاف عالِ ًما صادقًا،
ر
التش
(اإلعجاز
قيمة
ؾ
ر
ّ
يصا على ربقيق (السعادة اإلنسانيّة اغبقيقيّة)ُ ،مػ ِحبا للخًن
بريئًا من األىواء ،حر ً
ِ
اؼبستكربين.
اؼبستضعفٌن ،من اضطهاد
حق والعدؿ ،ساعيًا إذل زبليص
والػ ّ
َ

ٖ -اإلعجاز الغيب ّـي :ىو اشتماؿ القرآف على أنباء غيبيّة ،يعجز البشر عن
اإلتياف دبثلها .وتشمل أنباء ما حدث ،قبل نزوؿ القرآف ،وأنباء ما حدث ،عند
نزوؿ القرآف ،وأنباء ما حدث ،ويػحدث ،وسيحدث ،بعد نزوؿ القرآف.
اإلعجازي أكثر من صورة ،أبرزىا صوراتف:
وؽبذا الوجو
ّ
أ -أف يكوف اغبدث الذي أنبأ عنو القرآف حد ًاث خاصا؛ ولذلك ال يُد ِرؾ قيمةَ
قوال ،أو
أحدىم ً
ىذا اإلعجاز ّإال من كاف على علم بذلك اغبدث ،كأف يُ ِسر ُ
عما ُب نفسو؛ فيُد ِرؾ ذلك ال ُػم ِسر أ ّف
أمراُ ،ب نفسو ،ث ّػم ينزؿ القرآف؛ للكشف ّ
ً
ؿبمد .
اإلؽبي ىو مصدر القرآف ،الذي نزؿ على ّ
الوحي ّ
ب -أف يكوف اغبدث الذي أنبأ عنو القرآف حد ًاث عاما ،كما ُب اإلنباء عن
غلبة الروـ  -بعد أف غُلِبوا ُ -ب بضع سنٌن.
وعد هللاُ بو،
فالذين شهدوا َ
نزوؿ آايت ىذا اإلنباء ،ثػ ّم شهدوا ربق َق ما َ
الغييبُ ،ب ىذا األمر ،سواء أكانوا من اؼبؤمنٌن،
ال ب ّد أ ّهنم أدركوا قيمةَ اإلعجاز ّ
أـ كانوا من غًن اؼبؤمنٌن.
ولذلك يكوف (اإلعجاز الغيبػ ّي) من الوجوه النِّسبيّة ،فمن لػم يكن من
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العاـ ،فإنّو لن هبد طري ًقا إذل ىذا
أىل اغبدث
اػباص ،وال من أىل اغبدث ّ
ّ
اؼبروي ،وليس اػبرب كاؼبعاينة.
الوجوّ ،إال طريق اػبرب ّ
وال يعين ىذا أ ّف قيمة اإلعجاز الغيبػ ّي قد انتفتُ ،ب العصر اغبديث،
فكثًنة ىي (األنباء الغيبيّة) ،اليت اشتمل القرآف على ذكرىا ،وسيكوف الكشف
حدثٌن ،ومن سيأتػي بعدىم.
عن صدقها ،ودقّتها ،من نصيب ال ُػم َ

العلمي :ىو اشتماؿ القرآف ،على إشارات دقيقة ،إذل حقائق
ٗ -اإلعجاز
ّ
دليبل
علميّة ،لػم يصل إليها العلماء ،قبل العصر اغبديث؛ فكاف ذلك االشتماؿ ً
ؿبمد .
اإلؽبي ىو اؼبصدر الوحيد للقرآف ،الذي نزؿ على ّ
على أ ّف الوحي ّ
اإلعجازي ـبصوص نأىل العصر اغبديث،
وال ريب ُب أ ّف ىذا الوجو
ّ
النبوة قادرين ،على إدراؾ اغبقائق
واألجياؿ اليت تليو؛ فلم يكن البشر ُب عصر ّ
مطلواب منهم إثبات ذلك.
العلميّة اغبديثة ،ولػم يكن
ً
اإلعجازي ز ًادا ؿبفوظًا ،طَواؿ أربعة عشر قرًان ،ألىل
فكاف ىذا الوجو
ّ
بديبل عن اإلعجاز
العصر اغبديث ،ولِمن سيأٌب بعدىم ،من األجياؿ؛ ليكوف ً
البيانػ ّي ،الذي ال يُد ِرؾ قيمتَوُ ،ب العصر اغبديثّ ،إال قلّة قليلة.

العددي :ىو اتّصاؼ القرآف ،نأنظمة عدديّة عجيبةُ ،ب ألفاظو،
٘ -اإلعجاز
ّ
ومعانيو ،يعجز البشر عن اإلتياف دبثلها؛ فتكوف ىذه األنظمة العدديّة دالّةً على
(اإلتقاف الػم ِ
عجز) ،الذي يستحيل أف ينشأ ،عن طريق اؼبصادفة.
ُ
كبًنا ،وذبد أ ّف أجزاء القصر موضوعة ،على
ً
قصرا ً
فمثبل ،حٌن تدخل ً
وفق أنظمة عدديّةُ ،ب الطوؿ ،والعرض ،واالرتفاع ،والسمك ،واغبجم ،والوزف،
ِ
ِ
كل القصد ،إذل تلك األنظمة
و ّ
الكم؛ فإنّك تُدرؾ يقينًا أ ّف ُمنشئ القصر قاص ٌدّ ،
أنت ،ابلبحث والنظر.
العدديّة ،اليت أدركتَها َ
ٕٕ٘

كل ىذا التنظيم ،عن
وال ُيبكن أف ي ّدعي ٌ
عاقل ّأهنا جاءت منظمةًّ ،
طريق اؼبصادفةّ ،إال إذا كاف ُمعانِ ًدا ،يتّبع ىواه؛ فبل يُعتَد خببلفو ،و ّادعائو.
العددي  -ال ُيبكن أف ينشأ عن طريق اؼبصادفة،
فالنظاـ  -وال سيّما
ّ
وال سيّما حٌن تكوف أمثلتُو كثًنًة ،وعجيبةً ،ومنوعةً.
الكثًن ،من أمثلة األنظمة العدديّةُ ،ب
وقد اكتشف (ابحثوف معاصروف)
َ
القرآف الكرًن ،بعد االستعانة ابألجهزة اإلحصائيّة الػحديثة (الػحواسيب) ،وبعد
ثبوات قطعيا.
االعتماد على القوانٌن اغبسابيّة ،الثابتة ً
دليبل قطعيا ،على شرعيّة القرآف،
ولذلك تكوف ىذه األنظمة العدديّة ً
ػهي الػمنزؿ؛ فليس القرآف قوؿ
دبعىن أ ّف اؼبصدر الوحيد للقرآف :ىو الوحي اإلل ّ
اقتباسا من الكتب القديبة ،كما يزعم الطاعنوف!!!
البشر ،وال ً
العددي) بع ّدة خصائص ،أبرزىا:
ػختص (اإلعجاز
وي ّ
ّ
ػمدافع عن القرآف أف يُثبِت
ٔ -سهولة التعليم ،وسهولة التعلم؛ فيستطيع ال ُ
حت إذا كاف اؼبخاطَب صبياُ ،ب العاشرة.
(إعجاز القرآف) ،نأمثلة معدودةّ ،

ٕ -سهولة الرتصبة ،وضماف سبلمتها ،من أخطاء الفهم ،وأخطاء التعبًن؛ أل ّف
العددي) قائمةٌ على األعداد ،والقوانٌن الػحسابيّة.
أمثلة (اإلعجاز
ّ

األعجمي  -أف
حت
ٖ -سهولة التحقق ،فيستطيع
ُ
اؼببتدئ ُب تعلم العربيّة ّ -
ّ
الشخصي ،أو ابإلحصاء الػحاسوبػ ّي.
يتح ّقق من األنظمة العدديّة ،ابإلحصاء
ّ
ٗ -ثبوت الػحقائق الػحسابيّة ،الػمستم ّدة من األنظمة العدديّة القرآنيّة ،ومن
كل البعد ،عن التغيًن والتغيػر والنِّسبيّة.
القوانٌن الػحسابيّة القطعيّة؛ فهي بعيدةّ ،
العددي) ،حق التدبر؛
لذلك ندعو الطاعنٌن ،إذل تدبر أمثلة (اإلعجاز
ّ
فإهنا أدلّة قطعية على (النبوة احملمدية) ،ال ي ِ
نكرىا ّإال اعباحدوف ،وأتباعُهم!!!
ّ
ّ
ّ ّ ّ
ُ
ٖٕ٘

الخاجمت
شبّة حروب كثًنة ،شرقيّة وغربيّة ،مشاليّة وجنوبيّة ،قديبة وحديثة ،منها:
ٔ -حرب مئة عاـٖٔٗ٘-ٖٖٔٚ( :ـ).
ٕ -حرب الوردتٌنٔٗٛ٘-ٔٗ٘٘( :ـ).
ٖ -اغبروب الدينيّة األوربػّيّةٔٙٗٛ-ٔ٘ٔٚ( :ـ).
ٗ -اغبروب األمريكيّة اؽبنديّةٜٕٔٗ-ٕٕٔٙ( :ـ).
٘ -اغبرب اإلقبليزيّة األىليّةٔٙ٘ٔ-ٕٔٙٗ( :ـ).
 -ٙحرب السنوات السبعٖٔٚٙ-ٔٚ٘ٙ( :ـ).
 -ٚاغبروب النابليونيّةٔٛٔ٘-ٖٔٛٓ( :ـ).
 -ٛاغبرب األمريكيّة اؼبكسيكيّةٔٛٗٛ-ٔٛٗٙ( :ـ).
 -ٜاغبرب األمريكيّة األىليّةٔٛٙ٘-ٔٛٙٔ( :ـ).
ٓٔ -اغبرب الفرنسيّة اؼبكسيكيّةٔٛٙٚ-ٔٛٙٔ( :ـ).
ٔٔ -اغبرب الياابنيّة الصينيّةٜٔٛ٘-ٜٔٛٗ( :ـ)ٜٔٗ٘-ٜٖٔٚ( ،ـ).

ٕٔ -اغبرب اإليطاليّة اإلثيوبيّةٜٔٛٙ-ٜٔٛ٘( :ـ)ٜٖٔٙ-ٜٖٔ٘( ،ـ).
ٖٔ -اغبرب األمريكيّة األسبانيّةٜٔٛٛ( :ـ).
ٗٔ -اغبرب األمريكيّة الفلبّينيّةٜٖٔٔ-ٜٜٔٛ( :ـ).
٘ٔ -اغبرب الروسيّة الياابنيّةٜٔٓ٘-ٜٔٓٗ( :ـ).
 -ٔٙاغبرب العالَميّة األُوذلٜٔٔٛ-ٜٔٔٗ( :ـ).
 -ٔٚاغبرب العالَميّة الثانيةٜٔٗ٘-ٜٖٜٔ( :ـ).
 -ٔٛاغبرب الكوريّةٜٖٔ٘-ٜٔ٘ٓ( :ـ).
 -ٜٔاغبرب الفيتناميّةٜٔٚ٘-ٜٔ٘٘( :ـ).

ٕٗ٘

وأُريد اآلف أف ِ
مهمة ،إذل (الطاعنٌن الثبلثة)ُ ،ب (اإلسبلـ)،
أسئلة
و
أوج
ّ
ّ
حت صارت كلمة (اإلسبلـ)
الذين يتّهموف (اإلسبلـ) ،نأنّو دين (اإلرىاب)ّ ،
 عندىم  -مرادفة لكلمة (اإلرىاب) ،وصارت كلمة (اإلرىاب)  -عندىم -مرادفة لكلمة (اإلسبلـ)!!!
نسب إليها الػمجرموف
ٔ -ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن (األدايف) ،التػي يُ َ
الػمعتدوف ُب تلك اغبروب؟
نسب إليو مػجرمو
ٕ -ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن (الدين) ،الذي يُ َ
(مػحاكم التفتيش)؟
نسب إليو الػمجرموف،
ٖ -ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن (الدين) ،الذي يُ َ
الذين أابدوا (اؽبنود الػحمر)؟
نسب إليو الػمجرموف،
ٗ -ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن (الدين) ،الذي يُ َ
ذريّتٌن) ،على (مدينتٌن ايابنيّتٌن) ،فقتلتا عشرات
الذين أمروا إبلقاء (قنبلتٌن ّ
مستضعفٌن؟
اآلالؼ ،من األبرايء الػ
َ
٘ -ىل تستطيعوف أف تنسبوا (جرائم الػمعتدين) ،فػي (تلك الػحروب) ،إلػى
نسبوف إليها؟
(األدايف) ،اليت يُ َ

تغارل،
 -ٙىل تستطيعوف أف تزعموا أ ّف (حروب االحتبلؿ) :األسباينّ ،والرب ّ
الروسي،
البلجيكي ،واألؼباينّ ،و
لندي ،و
و
نسي ،واؽبو ّ
ّ
ّ
اإليطارل ،و ّ
ّ
اإلقبليزي ،والفر ّ
يكي ،والياابينّ :كانت شديدة على الطغاة اؼبستبِ ّدين؛ لكنّها كانت رحيمة
واألمر ّ
اؼبستضعفٌن؟
ابألبرايء
َ

 -ٚىل تستطيعوف أف تزعموا أ ّف (الػمنسوبٌن) إلػى (اإلسبلـ) ى ػم م ػن أوق ػدوا
نًناف (تلك الػحروب)؟
ٕ٘٘

اؼبستضعفٌن،
 -ٛىل تستطيعوف أف تزعموا أ ّف (اعتداء اجملرمٌن) على األبرايء
َ
إرىااب)ّ ،إال إذا صدر من أحد
فػي تلك اغبروب :ال يػُمكن أف يُع ّد ( ً
(الػمنسوبٌن) ،إذل (اإلسبلـ)؟
 -ٜماذا تقولوف ُب جرائم (ىتلر) ،وعصابتو النازيّة؟
ٓٔ -ماذا تقولوف ُب جرائم (موسوليين) ،وعصابتو الفاشيّة؟
ٔٔ -ماذا تقولوف ُب جرائم (لينٌن) ،وعصابتو الشيوعيّة؟
ٕٔ -ماذا تقولوف ُب جرائم (ستالٌن) ،وعصابتو الشيوعيّة؟

ٖٔ -ماذا تقولوف ُب جرائم (ماو تسي) ،وعصابتو الشيوعيّة؟
ٗٔ -ماذا تقولوف ُب جرائم (بوؿ بوت) ،وعصابتو الشيوعيّة؟
٘ٔ -ماذا تقولوف ُب جرائم (تيتو) ،وعصابتو الشيوعيّة؟
 -ٔٙماذا تقولوف ُب جرائم (رادوفاف) ،وعصابتو الصربيّة؟
 -ٔٚماذا تقولوف ُب جرائم العصاابت الصليبيّة؟
 -ٔٛماذا تقولوف ُب جرائم العصاابت الصهيونيّة؟
 -ٜٔماذا تقولوف ُب جرائم العصاابت البوذيّة؟
ٕٓ -ماذا تقولوف ُب جرائم العصاابت العنصريّة؟

اؽبندي؟
ٕٔ -ماذا تقولوف ُب جرائم (كورتيز) ،ض ّد شعب (األزتك)
ّ
اؽبندي؟
ٕٕ -ماذا تقولوف ُب جرائم (بيزارو) ،ض ّد شعب (اإلنكا)
ّ

ٖٕ -ماذا تقولوف ُب جرائم احملتلٌّن األوربػّيٌّن ،ض ّد الشعوب اإلفريقيّة؟
ٕٗ -ماذا تقولوف ُب جرائم احملتلٌّن األوربػّيٌّن ،ض ّد الشعوب اآلسيويّة؟
ٕ٘ -ماذا تقولوف ُب جرائم احملتلٌّن األوربػّيٌّن ،ض ّد الشعوب األسرتاليّة؟

 -ٕٙماذا تقولوف ُب اغتصاب جنود اعبيش األؼباينّ ،للنساء األوربػّيّات؟
ٕ٘ٙ

اإليطارل ،للنساء األوربػّيّات؟
 -ٕٚماذا تقولوف ُب اغتصاب جنود اعبيش
ّ
نسي ،للنساء األوربػّيّات؟
 -ٕٛماذا تقولوف ُب اغتصاب جنود اعبيش الفر ّ

الروسي ،للنساء األوربػّيّات؟
 -ٕٜماذا تقولوف ُب اغتصاب جنود اعبيش
ّ
يكي ،للنساء األوربػّيّات؟
ٖٓ -ماذا تقولوف ُب اغتصاب جنود اعبيش األمر ّ
ٖٔ -ماذا تقولوف ُب اغتصاب جنود اعبيش الربيطاينّ ،للنساء األوربػّيّات؟
اآلسيوايت؟
ٕٖ -ماذا تقولوف ُب اغتصاب جنود اعبيش الياابينّ ،للنساء
ّ
اآلسيوايت؟
ٖٖ -ماذا تقولوف ُب اغتصاب جنود اعبيوش الغربيّة ،للنساء
ّ
ٖٗ -ماذا تقولوف ُب اغتصاب جنود اعبيوش الغربيّة ،للنساء اإلفريقيّات؟
ٖ٘ -ماذا تقولوف ُب اغتصاب جنود اعبيوش الغربيّة ،للنساء العربيّات؟
يين؟
 -ٖٙماذا تقولوف ُب التنصًن
ّ
اإلجباري ،للشعب الفلبّ ّ

اإلجباري ،للشعوب اإلفريقيّة؟
 -ٖٚماذا تقولوف ُب التنصًن
ّ
 -ٖٛماذا تقولوف ُب إجبار الشعوب ،على اعتناؽ الشيوعيّة؟
مستضعفة؟
 -ٖٜماذا تقولوف ُب هنب خًنات الشعوب الػ
َ

ٓٗ -ماذا تقولوف ُب (اعبرائم األمريكيّة) ،القديبة واغبديثة؟
إنّنا ال نُنكر اغبروب الكثًنة ،القديبة واغبديثة ،اليت قامت بٌن صباعات
كثًنة ،منسوبة إذل اإلسبلـ ،وال نُنكر أ ّف أكثر ىذه اغبروب كانت من أجل
السلطة واؼباؿ واالستبداد؛ ولكنّنا نؤّكد أ ّف اؼبعتدين ُ -ب ىذه اغبروب -
كل اإلجراـ ،قد خالفوا أحكاـ اإلسبلـ.
ؾبرموفّ ،
أيضا أ ّف بعض اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ)  -قديبًا وحديثًا  -قد
وال نُنكر ً
اؼبستضعفٌن؛ فسفكوا دماءىم،
اعتدوا على الكثًن ،من اؼبخالفٌن ،اؼبسالِمٌن،
َ
واغتصبوا نساءىم ،وهنبوا أمواؽبم ،وأفسدوا ُب ببلدىم.
ٕ٘ٚ

لكن نسبة أولئك اجملرمٌن اؼبعتدين إذل (اإلسبلـ) ال تعين شيئًا؛ أل ّف
ّ
معا ،ولو
(اإلسبلـ) دين اإليباف ،والعمل الصاحل؛ وال (إسبلـ) ّإال ابجتماعهما ً
على درجات متفاوتة؛ ولكنّها درجات رفيعة ،ال ُيبكن أف يكوف صاحبها ُ -ب
عقائده وأعمالو وأخبلقو  -مشاهبًا ،أو مقارًاب ،ؼبن ال عبلقة لو هبذا الدين.
فاإلسبلـ دين االكتساب ،ال دين االنتساب؛ واالكتساب يكوف ابإليباف
ّأوًال ،والعمل الصاحل اثنيًا؛ فمن انتسب إذل (اإلسبلـ) ،بلسانو ،ودل يص ّدؽ
انتسابو اكتساب اغبسنات ،وعمل الصاغبات ،بل اكتسب السيئاتِ ،
وعم َل
ّ
ُ
َ
َُ
كل الرباءة!!!
أعماؿ (أعداء الدين)؛ فاإلسبلـ بريء منو ،ومن انتسابوّ ،
فالعدواف ،واالضطهاد ،والظلم ،والفساد ،والسرقة ،والنهب ،والفجور،
واالغتصاب :ليست من (اإلسبلـ) ُب شيء؛ فإف صدرت من بعض اؼبنسوبٌن
كل الرباءة.
إذل (اإلسبلـ)؛ فإ ّف (اإلسبلـ) بريء منهمّ ،
لقد أمر هللا  نأف نقاتل الذين يقاتلوننا؛ أل ّف االستسبلـ ؽبم يعين
تسلطهم ،على أتباع ىذا الدين ،وإابدهتم ؽبم ،وص ّدىم الناس ،عن الدخوؿ
لكن هللا  هناان  -مع ذلك كلّو  -عن االعتداء.
فيو؛ و ّ
ورد االعتداء دبثلو ليس اعتداء للظلم ،بل إنّو اعتداء للردع والػ َمنَعػة؛ فهو
اعتداء العقوبة العادلة ،واعبزاء الرادع؛ والظالِػم ىو اؼبعتدي ،ابتداء؛ ولوال اعتداء
الظاؼبٌن ،ؼبا رفع (اإلسبلـ) سي ًفا على أحد.
كل الرباءة ،من افرتاءات الطاعنٌن ،الذين ينسبوف إليو
واإلسبلـ بريءّ ،
هتمة (إكراه الػمخالفٌن) ،على (اعتناؽ الدين)؛ فإ ّف الذي أدخل الصادقٌن ُب
اجا ىو اغبكمة ،واؼبوعظة اغبسنة ،والكلمة الطيّبة ،واعبداؿ اغبسن.
دين هللا أفو ً
قطعي ،على بطبلف هتمة (اإلكراه) :أنّك ذبد
اقعي
اترىبي ّ
ّ
وأقوى دليل و ّ
الػمنسوبٌن إلػى (اليهوديّة) ،والػمنسوبٌن إلػى (الػمسيحيّة) :قد عاشوا ،وما زالوا
ٕ٘ٛ

يعيشوفُ ،ب الببلد ،اليت حكمها اؼبنسوبوف إذل (اإلسبلـ) ،كبو أربعة عشر قرًان؛
وذبد معابدىم ،وكنائسهم :ابقية ،ومتج ِّددة ،مع ّأهنا مشتملة على ـبالفات
اإلؽبي الػمنزؿ.
صروبة للوحي ّ
فهل كاف الػمنسوبوف إلػى (اإلسبلـ) قادرين على إكراه اؼبخالفٌن ،من
األمم اآلسيويّة واألوربػّيّة واإلفريقيّة؛ ولكنّهم كانوا عاجزين ،عن إكراه اؼبخالفٌن،
ُب ببلد العراؽ والشاـ ومصر؟!!!
حت لو كانوا من اؼبنسوبٌن
إ ّف (اإلسبلـ) يدعوان إذل (قتاؿ ال ُػمعتدين)ّ ،
ِ
حت لو كانوا من اؼبخالفٌن.
إذل (اإلسبلـ)؛ وينهاان عن (قتاؿ ال ُػمسالمٌن)ّ ،
الذمة ،ما داموا
فالتعايش مشروع ُب (اإلسبلـ) بٌن أىل اؼبلّة ،وأىل ّ
مسالِمٌن ،خاضعٌن ،غًن معتدين ،وال خائنٌن؛ وحقوقهم اليت أوجبها اإلسبلـ
هبب أف ُرب َفظ ؽبم ،ومن خاهنا ،فقد خاف هللا ورسولو.
لرد
ّأما أولئك الػمعتدوف ،من اؼبخالفٌن؛ فإ ّف اإلسبلـ قد أوجب اعبهاد؛ ّ
اعتدائهم؛ ال ألنػّهم مػخالفوفُ ،ب الدين ،بل أل ّهنم معتدوف؛ ولكنّهم إذا ألقوا
وبل قتاؽبم.
السلَم ،وك ّفوا أيديهم عن االعتداء ،فبل ّ
لرد اعتداء اؼبعتدين ،وال سيّما الستنقاذ
فاعبهاد واجب ُب (اإلسبلـ)؛ ّ
لرد االعتداء عنهم.
اؼبستضعفٌن ،الذين ال حيلة ؽبم؛ ّ
َ
و(إرىاب اؼبعتدين) ىو (اإلرىاب) الوحيد الذي أمر بو (اإلسبلـ)؛ ألنّو
(إرىاب ؿبمود) ،يردع (اؼبعتدين) ،ويكسر شوكتهم؛ لكيبل يطمعوا ُب االعتداء،
على األن ُفس واألعراض واألمواؿ.
اؼبستضعفٌن ،من األمم
خببلؼ (أعداء اإلسبلـ)؛ فإ ّهنم يُرىبوف األبرايء
َ
والشعوب والقبائل والقرى؛ الستعبادىم ،واضطهادىم ،واستبلب أمواؽبم.
كل
ومن ىناّ ،
لكل عاقل متدبّر منصف (براءةُ اإلسبلـ) ،من ّ
يتبٌن ّ
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تػهمة ،وجهها إليو أعداؤه الطاعنوف ،وال سػيّما (تػهمة اإلرىاب اإلجرامػ ّي).
ولو أ ّف الطاعنٌن وصفوا بعض اؼبنسوبٌن إذل (اإلسبلـ) ابإلرىاب ،لَما
كثًنا من (اؼبنسوبٌن) :ىم ُب اغبقيقة (إرىابيّوف) ،ببل ريب؛
أنكران ذلك؛ فإ ّف ً
لكن إرىاهبم ال ُوب َسب على (اإلسبلـ) ،وإّمبا ُوب َسب على َمن أمرىم بو،
و ّ
حت ظلموا العباد ،وأفسدوا ُب الببلد.
وسهل ؽبم األمور؛ ّ
ودعاىم إليوّ ،
وأمريكا  -وأذانبػها من دوؿ الغرب ،الػمعادية لئلسبلـ  -ىي التػي
جنّدت عمبلءىا ،م ػن الرؤسػ ػ ػ ػاء ،والػ ػوزراء ،والسياسيّيػن ،والق ػ ػ ػادة ،والس ػػػ ػادة،
والػجنػ ػ ػ ػود ،والفنّانيػن ،وال ُكت ػّػاب ،والصحػفيّيػن ،واإلعبلميّيػن؛ وغي ػرىم ،م ػن
الػخ ػادعي ػن ،والػمخدوعٌن ،والػمغمورين ،والػمشهورين ،والظاىرين ،والػمسترتين؛
ليسوغوا إلصاؽ تلك التهمة بدين (اإلسبلـ).
ّ
ويكفي أف تُوا ِزف بٌن (السًنة اإلسبلميّة) وبٌن (السًنة اإلرىابيّة)؛ لتجد
الشر ،وكالفرؽ بٌن
الفرؽ بينهما ،كالفرؽ بٌن ّ
اغبق والباطل ،وكالفرؽ بٌن اػبًن و ّ
العدؿ والظلم ،وكالفرؽ بٌن األمانة واػبيانة ،وكالفرؽ بٌن اإلصبلح واإلفساد.
فماذا ينقم الطاعنوف من (اإلسبلـ)؛ ليعادوه ،ويعادوا أولياءه ،ويطعنوا
بكل وسائلهم القذرة؟!!!
فيوّ ،
إذا كانوا ينقموف منو الدعوة إذل اإليباف ابألصوؿ الغيبيّة؛ فلماذا يقتصروف
على الطعن فػي (الغيبيّات اإلسبلميّة) ،وال ينقموف من سائر الناس إيبانػهم
ابلغيبيّات واألابطيل واألساطًن واػبرافات؟!!!
وإذا كانوا ينقموف منو الدعوة إذل العمل ابألحكاـ الشرعيّة ،الكفيلة
كل اعبرائم؛ فلماذا يعادوف أسباب
بتطهًن الفرد والػمجتمع واألرض ،من ّ
اإلصبلح ،ويتّكػئ ػوف على القوانيػن البشريّة ،البديلة ،الناقصة ،القاص ػرة ،التػي
عجزت عػ ػن القضاء على اعبرائم؟!!!
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فإهنم بذلك
وإذا كانوا ينقموف منو األمر ابلفضائل ،والنهي عن الرذائل؛ ّ
ليحولوه إذل اغبيوانيّة ،أو اآلليّة؛
هبردوا اإلنساف من إنسانيّتو اغبقة؛ ّ
يُريدوف أف ّ
فليس لو  -بعد ذبريده من األخبلؽ  -أدىن نصيب من (اإلنسانيّة)!!!
اليوـ (أعداءَ اإلسبلـ) ،من األُصبلء ،والعُمبلء؛
ولذلك تقػ ػ ػود (أمريكا) َ
ِ
رسخ ُب (اإلعبلـ) ،وُب
بكل الوسائل القذرة؛ لكي تُ ّ
لػمحاربة (اإلسبلـ)ّ ،
مي)،
(األذىاف) :أ ّف (الشريعة اإلسبلميّة) ىي وحدىا (شريعة اإلرىاب العالَ ّ
مي)!!!
وأ ّف (أمريكا) ىي وحدىا (راعية السبلـ العالَ ّ
يكي)،
وـ (
َ
ويؤيّد كثيػ ػٌر من الػمنسوبيػن إلػى (اإلسػ ػبلـ) اليػ ػ ػ َ
اإلعبلـ األمر ّ
فيواطئونو ،على ىذا (الزعم الباطل) ،ويدافعوف عنو؛ غافلٌن ،أو متغافلٌن ،عن
تلك (السًنة األمريكيّة اإلرىابيّة اػببيثة).
ويكفي لػمعرفة تلك (السًنة اإلرىابيّة اػببيثة) :أف يراجع ىؤالء اؼبؤيّدوف
ما ُكتِب عن (التدخبلت األمريكيّة) ،وال سيّما (التدخبلت العسكريّة) ،فػي
ى ػذه ال ػدوؿ :الػمػكس ػيػك ،ج ػواتيماال ،ىن ػدوراس ،السػ ػلػف ػادور ،نيك ػاراجػ ػ ػوا،
كوستاريكا ،بنما ،كواب ،ىايتػي ،الدومينيكاف ،بورتوريكو ،جرينادا ،كولومبيا،
اإلكوادور ،بًنو ،بوليفيا ،تش ػيلي ،أورجػ ػواي ،اليابػاف ،كوريػ ػا ،الصيػن ،الفلبّيػن،
فيتنػ ػاـ ،كمبوداي ،الوس ،يوغوسبلفيا ،اليوانف ،تركيا ،إيراف ،أفغانستاف ،لبناف،
ليبيا ،السوداف ،الصوماؿ ،العراؽ.
إ ّف العاقل ِ
اؼبنصف يُد ِرؾ بوضوح أ ّف (أمريكا) ىي الدولة الوحيدة ،اليت
كل دوؿ العالَػمُ ،ب الفوز هبذه (األلقاب اػببيثة الػمذمومة):
فاقت ّ
مي).
ٔ( -راعية اإلرىاب العالَ ّ
مي).
ٕ( -راعية اإلجراـ العالَ ّ
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مي).
ٖ( -راعية االضطهاد العالَ ّ
مي).
ٗ( -راعية اإلفساد العالَ ّ
مي).
٘( -راعية التدمًن العالَ ّ

مي).
( -ٙراعية االحتكار العالَ ّ
مي).
( -ٚراعية الراب العالَ ّ

مي).
( -ٛراعية االستغبلؿ العالَ ّ
مي).
( -ٜراعية التجويع العالَ ّ

مي).
ٓٔ( -راعية النهب العالَ ّ

مي).
ٔٔ( -راعية التحكم العالَ ّ
مي).
ٕٔ( -راعية التدخل العالَ ّ

مي).
ٖٔ( -راعية التجسس العالَ ّ
مي).
ٗٔ( -راعية االنػحياز العالَ ّ

مي).
٘ٔ( -راعية التحريض العالَ ّ
مي).
( -ٔٙراعية التزييف العالَ ّ
مي).
( -ٔٚراعية النفاؽ العالَ ّ
مي).
( -ٔٛراعية الغدر العالَ ّ

مي).
( -ٜٔراعية اإلغباد العالَ ّ
ألهنا
إ ّف تدمًن (أمريكا) ليس ابلوىم الػمستحيل ،بل ىو اليقٌن القريب؛ ّ
كل أسس التدمًن ،من كفر وظلم وفسق وفجور واستكبار.
ّأمػة قائمة على ّ
ِ
وآخ ػر دعواان ِ
رب العالَػميػن.
أف الػ ُ
حمد هلل ِّ
ُ
ٕٕٙ
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ّ
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هذا الكتاب
بلغ عدد صفحات كتاب (براءة اإلسبلـ) ،ابلنسخة الذىبيّة)ٛٓٓ( :
مل من قراءة
صفحة ،وىو عدد كبًن ،ابلنسبة إذل القارئ الػ ُمعاصر ،الذي يػ ّ
الكتب الػ ُمطولة ،وال يصرب على التأنػّي ُب قراءتػها.
ولذلك جاء ىذا الكتاب( :ابب الرباءة)ُ ،ب ( )ٕٙٙصفحة؛ ليكوف
انفعا ،للنسخة الذىبيّة ،من كتاب (براءة اإلسبلـ) ،بعد تػجريدىا ،من
ـبتصًرا ً
َ
النصوص القرآنيّة ،والػحديثيّة ،والتأليفيّة ،اليت بلغت نػحو (ٓٓ٘) صفحة.
فمن أراد االطّبلع على أفكار كتاب (براءة اإلسبلـ) ،فقط ،فليُطالِػع
كتاب (ابب الرباءة).
معا ،فليُطالِػع النسخة
ومن أراد االطّبلع على أفكار الكتاب ،ونصوصوً ،
الذىبيّة ،من كتاب (براءة اإلسبلـ).
مستخرجة من كتاب (براءة اإلسبلـ) ،ىي:
وثػ ّمة كتب أخرى
َ
ٔ -كتاب (حقائق مهجورة)ُ ،ب (ٗ )٘ٛصفحة.
ٕ -كتاب (الػمبادئ العشرة)ُ ،ب (ٖٓٗ) صفحة.
ٖ -كتاب (مػخارج الػمتّقٌن)ُ ،ب (ٗ )ٜٔصفحة.
(أصحيّة الصحيحٌن)ُ ،ب ( )ٔٚٛصفحة.
ٗ -كتاب
ّ
٘ -كتاب (فروؽ مهجورة)ُ ،ب (ٕ )ٔٙصفحة.
 -ٙكتاب (السلفيّة الواجبة)ُ ،ب (ٕ )ٜصفحة.
 -ٚكتاب (أحبار الػمتعة)ُ ،ب ( )ٙٙصفحة.
 -ٛكتاب (براءة الرباءة)ُ ،ب (ٓٗ) صفحة.
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