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قال تعاىل:

* ﴿ي أَيُّها الَّ ِ
ِ
اسق بِنَ بٍإ فَتَ ب يَّ نُوا أَ ْن تُ ِ
ِ
صيبُوا قَ ْوًما
ذ
َ َ
ين َآمنُوا إ ْن َجاءَ ُك ْم فَ ٌ َ َ
َ
ِِ
ِ ٍ
ي﴾(ٔ).
صبِ ُحوا َعلَى َما فَ َع ْلتُ ْم ََندم َ
ِبَ َهالَة فَتُ ْ
* ﴿إََِّّنَا ي ْف َِتي الْ َك ِذب الَّ ِذين ََل ي ؤِمنُو َن ِِبي ِت َِّ
ك ُى ُم
اّلل َوأُولَئِ َ
َ ُْ
ََ
َ
َ
الْ َك ِاذبُو َن﴾(ٕ).
اّلل ى َذا ي وم ي ْن َفع َّ ِ ِ
َّات ََْت ِري ِم ْن
ي ِص ْدقُ ُه ْم ََلُْم َجن ٌ
الصادق َ
* ﴿قَ َال َُّ َ َ ْ ُ َ ُ
ِ
ََتتِها ْاْلَنْهار خالِ ِ
ك الْ َف ْوُز
د
ين فِ َيها أَبَ ًدا َر ِض َي َّ
ضوا َعْنوُ َذل َ
اّللُ َعْن ُه ْم َوَر ُ
َْ َُ َ َ
الْ َع ِظ ُيم﴾(ٖ).
ِ
َض ُّل ِِمَّ ِن
* ﴿فَِإ ْن ََلْ يَ ْستَجيبُوا لَ َ
ك فَ ْ
اعلَ ْم أَََّّنَا يَتَّبِ ُعو َن أ َْى َواءَ ُى ْم َوَم ْن أ َ
ِ
اتَّبع ىواه بِغَ ِْي ى ًدى ِمن َِّ
ِِ
ي﴾(ٗ).
اّلل إِ َّن َّ
اّللَ ََل يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ََ ََ ُ ْ ُ
َ
* ﴿الَّ ِ
اْليا َة الدُّنْيا علَى ْاْل ِخرِة ويصدُّو َن عن سبِ ِيل َِّ
ِ
اّلل
ذ
َ َ
َ ََ ُ
ين يَ ْستَحبُّو َن ََْ
َْ َ
َ
وي ب غُونَها ِعوجا أُولَئِك ِِف ض ََل ٍل بعِ ٍ
يد﴾(٘).
َ َ َ
َ َْ َ َ ً
(ٔ) اْلجرات.ٙ :
(ٕ) النحل.ٔٓ٘ :
(ٖ) املائدة.ٜٔٔ :
(ٗ) القصص.٘ٓ :
(٘) إبراىيم.ٖ :

* ﴿ومن ي عش عن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ينَ .وإِنَّ ُه ْم
ر
ق
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ْح
الر
ر
ك
ذ
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ْ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ً
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ّ
ٌ
ََ ْ َْ ُ َ ْ
َ
السبِ ِيل َوََْي َسبُو َن أَنَّ ُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن﴾(ٔ).
صدُّونَ ُه ْم َع ِن َّ
لَيَ ُ
َّاس من ُُي ِاد ُل ِِف َِّ
* ﴿وِ
اّلل بِغَ ِْْي ِع ْل ٍم وََل ُى ًدى وََل كِتَ ٍ
ِ
اب ُمنِ ٍْي.
ن
ال
ن
م
َ
َْ
َ
َ
َ َ
ض َّل عن سبِ ِيل َِّ
اّلل لَو ِِف الدُّنْيا ِ
ََثِِن ِعطْ ِف ِو لِي ِ
ي َونُ ِذي ُقوُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
ز
خ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ َ
َ ٌ
َ
اْلَِر ِيق﴾(ٕ).
اب ْ
َع َذ َ
* ﴿إِ ََّن أَنْزلْنَا علَي َ ِ
اب لِلن ِ
َّاس ِِب ْْلَ ِّق فَ َم ِن ْاىتَ َدى فَلِنَ ْف ِس ِو َوَم ْن
َ َْ
ك الْكتَ َ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم بَِوكِ ٍيل﴾(ٖ).
َ
ض َّل فَِإََّّنَا يَض ُّل َعلَْي َها َوَما أَنْ َ
* ﴿ولََق ْد َذرأْ ََن ِِلهنَّم َكثِْيا ِ
اِلِ ِّن و ِْ
اْلنْ ِ
وب ََل يَ ْف َق ُهو َن ِبَا
ن
م
ْ
س ََلُْم قُلُ ٌ
َ
َ
َ ََ َ ً َ
ي ََل ي ب ِ
ك َك ْاْلَنْ َع ِام
صُرو َن ِبَا َوََلُْم آ َذا ٌن ََل يَ ْس َم ُعو َن ِبَا أُولَئِ َ
َوََلُْم أ َْع ُ ٌ ُْ
ك ُى ُم الْغَافِلُو َن﴾(ٗ).
َض ُّل أُولَئِ َ
بَ ْل ُى ْم أ َ
الرس ِ
اّلل وإِ
* ﴿وإِ َذا قِيل ََلُم تَ َعالَوا إِ
ول قَالُوا َح ْسبُنَا َما
َل
ل
ز
َن
أ
ا
م
َل
َ
َّ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
َ ْ ْ
َُ
َ
ِ
آِب ُؤُى ْم ََل يَ ْعلَ ُمو َن َشْي ئًا َوََل يَ ْهتَ ُدو َن﴾(٘).
آِبءَ ََن أ ََولَ ْو َكا َن َ
َو َج ْد ََن َعلَْيو َ
يَ ْهتَ ُدو َن﴾(٘).

(ٔ) الزخرف.ٖٚ-ٖٙ :
اْلج.ٜ-ٛ :
(ٕ) ّ
(ٖ) الزمر.ٗٔ :
(ٗ) اْلعراف.ٜٔٚ :
(٘) املائدة.ٔٓٗ :


الـ ّ
مقدمة
الغاية من أتليف كتاب (براءة الرباءة) :ىي تربئة كتاب (براءة اإلسبلـ)،
وذـ الصحابة ،وانتقاص العلماء،
من سبع تُ َػه ٍم ابطلة ،ىي :إنكار السنّةّ ،
العامة ،ونصرة االبتداع ،وتكفًن الػمسلمٌن.
وتعطيل العلوـ ،وتضليل ّ
وىي تربئة استباقيّة؛ لبلحرتاز من ع ّدة أمور سقيمة ،أبرزىا:

تقبيح صورة كتاب (براءة اإلسبلـ) ،يف
 -1أف حياوؿ ُ
بعض (أعداء اإلسبلـ) َ
مطاعن يف الكتاب ،أبسػماء إسبلميّة مستعارة؛
أنظار الػمسلمٌن؛ أبف ينشروا
َ
للتحذير من قراءتو ،ونشره.

بعض (الػمذىبيٌّن) ،على كتاب (براءة اإلسبلـ)؛ إلبطالو
يتعصب ُ
 -2أف ّ
بعض ما يستمسكوف بو ،من مذىبيّات َع َقديّة ،ومذىبيّات َع َمليّة؛ فيحملهم
التعصب على التحذير من قراءتو ،ونشره.
ُّ

وجود مػخالفات ،يف كتاب (براءة اإلسبلـ)؛
بعض (ال ُػمنصفٌن) َ
 -3أف ّ
يتوىم ُ
بسبب قلّة اػبربة ،يف الػمعارؼ اإلسبلميّة؛ أو بسبب القراءة العجلى؛ أو بسبب
قطع النصوص ،عن قرائنها السياقيّة( :الػمقاليّة) ،و(الػمقاميّة)؛ أو بسبب الثقة
أصبل.
بتحذير ال ُػمح ِّذرين ،اليت قد تػحوؿ بينهم ،وبٌن قراءة الكتابً ،
أسأؿ هللا  أف يػجعل كتاب (براءة الرباءة) سببًا يف ىداية الصادقٌن؛
لينتفعوا بقراءة كتاب (براءة اإلسبلـ) ،وينشروه بٌن الناس.
وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.
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ّ
الحبرئة من إنكارالسنة
(حجيّة السنّة):
من أقواؿ مؤلّف كتاب (براءة اإلسبلـ) يف ّ
فإّنا األصل الثاين للهداية اإلؽبيّة؛ أل ّف هللا  قد
« -1و ّأما السنّة النبويّةّ ،
كل ما أمر بو الرسوؿ ،
فرض على اؼبؤمنٌن طاعة الرسوؿ  ،فيكوف مصدر ّ
اإلؽبي اؼبنزؿ ،فلم يكن ببلغ
وما ّنى عنو ،وما أحلو ،وما حرمو :ىو الوحي ّ
الرسوؿ  ،بتبلوة القرآف فقط ،بل كاف ببل ًغا مبينًا»(ٔ).
السنّة النبويّة) :أنّنا ال نػجػد  -فػي
(ح ّجيّة ُّ
« -2ومن الدالئل القاطعة ،على ُ
بعض األحكاـ التفصيليّة ،كأعداد الركعات ،فػي الصلوات،
القرآف الكرًن َ -
وىيآت الصلوات .فمجيئها مفصلةً  -يف السنّة النبويّة  -دليل قاطع على أ ّف
اإلؽبي اؼبنزؿ»(ٕ).
مصدرىا ىو الوحي ّ

« -3ومن الدالئل القاطعة على ذلك :أ ّف النداء إىل الصبلة  -وىو األذاف -
ِ
كر للنداء
قد ثبت ابلسنّة النبويّة ،ال ابلقرآف الكرًن .فليس يف القرآف الكرًن ذ ٌ
إىل الصبلةّ ،إال يف آيتٌن ،وليس يف ىاتٌن اآليتٌن تشريع للنداء ،وإّّنا يُستنبَط
دؿ على
منهما أ ّف النداء حكم
شرعي ،واقع اثبت ،قبل نزوؽبما؛ فالقرآف الكرًن ّ
ّ
لكن تشريع النداء اثبت ابلسنّة النبويّة»(ٖ).
شرعيّة النداءّ ،

إؽبي آخر ،غًن الوحي القرآينّ،
« -4فكاف ىذا ً
دليبل ً
قاطعا ،على وجود وحي ّ
النبوي) ،أعين:
النيب  يتل ّقاه ،من هللا ؛ ومنو  -ببل ريب ( -الوحي
ّ
كاف ّ
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٗٓ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٗ-ٗٔ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٗ :
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اإلؽبي اؼبنزؿ على
يصح ّادعاءُ من ي ّدعي
(السنّة النبويّة) .فبل ّ
َ
اكبصار الوحي ّ
ؿبمد  ،يف القرآف الكرًن فقط»(ٔ).
ّ

حجيّة السنّة النبويّة ،وزعموا ّأّنم يكتفوف
« -5فإ ّف ىؤالء اؼبنحرفٌن أنكروا ّ
ابلقرآف الكرًن؛ مثّ عمدوا إىل إنتاج أتويبلت ربريفيّة ،لآلايت القرآنيّة؛ لتعطيل
كثًن من األحكاـ الشرعيّة»(ٕ).
عريب مبٌن ،وجاءت السنّة النبويّة؛ ؼبزيد من
« -6فلقد أنزؿ هللا القرآف ،بلساف ّ
التفصيل والتبيٌن»(ٖ).

« -7والتقوى إنّػما تكوف ابتّباع الكتاب والسنّة ،واالبتعاد عن أحابيل
الشيطاف ،من الشبهات والشهوات ،والبدع والضبلالت»(ٗ).
* فوائد:
كل حديث منسوب
حبجيّة السنّة ال يعين القطع ّ
 -1إ ّف اإلقرار ّ
بصحة صدور ّ
بصحة الػمنسوابت الػحديثيّة كلّها.
النيب ؛ ولذلك لػم يقطع العلماء ّ
إىل ّ
كل
(حجيّة السنّة) ال يدعو إىل
ُ
 -2إ ّف الفرار من هتمة إنكار ّ
التساىل يف قبوؿ ّ
النيب ؛ ولذلك لػم يتساىل العلماء ،يف قبوؽبا كلّها.
األحاديث الػمنسوبة إىل ّ

النيب  ،وبٌن
 -3إ ّف الفرؽ كبًن بٌن تضعيف بعض األحاديث الػمنسوبة إىل ّ

آالؼ األحاديث الػمنسوبة
حجيّة السنّة؛ ولذلك ضعف كثًنٌ من العلماء َ
إنكار ّ
حجيّة السنّة.
النيب  ،ولػم يكن تضعيفهم ؽبا ،من قبيل إنكار ّ
إىل ّ
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٗٗ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.٘ٔ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕ٘ٓ :
(ٗ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٚٓٓ :
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 -4إ ّف اختبلؼ العلماء يف تصحيح األحاديث ،ويف تضعيفها :ال يعين
حجيّة السنّة ،من حيث األصل ،وإّّنا ىو اختبلؼ يف ثبوت
اختبلفهم يف ّ
الػمنسوابت الػحديثيّة ،ودرجات الثبوت ،وانتفاء الثبوت ،ودرجات االنتفاء.

نسب إىل
نسب إىل السنّة بطريق القطع ،وبٌن ما يُ َ
 -5إ ّف التفريق بٌن ما يُ َ
الظن:
نسب إىل السنّة بطريق ضعيف ،دوف طريق ّ
السنّة بطريق ّ
الظن ،وبٌن ما يُ َ
تفريق واجب ،ال يصح إغفالو ،أو التغافُل عنو؛ أل ّف السنّة النبويّة ،يف اغبقيقة:
ػهي منزؿ ،فليست من كبلـ البشر؛ ليتساىل فيها اؼبتساىلوف.
وحي إل ّ
 -6إ ّف انتقاد بعض العلماء ،لبعض أحاديث الصحيحٌن :ال يعين ّأّنم يُنكروف
حجيّة السنّة ،وإّّنا ىم ؾبتهدوف ،يف ذلك االنتقاد ،قد يُصيبوف ،وقد ُُيطئوف.
ّ
 -7إ ّف انتقاد بعض العلماء ،لبعض أحاديث الصحيحٌن :لػم يػمنع أكثر
الػمنتقدين ،من تصحيح صبهور أحاديث الصحيحٌن.
األندلسي،
حجيّة السنّة :يستلزـ ّاهتاـ ابن حزـ
 -8إ ّف ّاهتاـ الػمنتقدين إبنكار ّ
ّ
كشي ،وابن ابز ،واأللبان ّػي،
البيهقي ،وابن
ّ
اعبوزي ،وابن تيميّة ،وابن القيّم ،والزر ّ
و ّ
حجيّتها؛ فقد انتقدوا بعض أحاديث الصحيحٌن.
وابن عثيمٌن ،إبنكار ّ

البخاري
التصنيفي ال يستلزـ التصحيح الكلّ ّي ،فليس مراد
 -9إ ّف التصحيح
ّ
ّ
ومسلم ِمن تصنيفهما الصحيحٌن :الداللة على التصحيح الكلّ ّي.
كل حديث من (أحاديث الصحيحٌن)،
أي :ليس الػمقصود وصف ّ
كل واحد من الصحيحٌن على بعض اؼبتوف اؼبتخالفة،
ّ
ابلصحة؛ بداللة اشتماؿ ّ
معا  -يف الكتاب نفسو  -دليل على أ ّف
اليت ال ُُيكن اعبمع بينها ،فإيرادىا ً
ِ
الصحة الكلّيّة.
اؼبصنّف لػم يقصد الداللة على ّ
 -11إ ّف الػمؤلّفٌن القدامى  -الذين ذىبوا إلػى القوؿ بتصحيح الصحيحٌن-
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ابلصحة الكلّيّة ألحاديثهما.
لػم يكونوا يقصدوف القوؿ
ّ
لكن
فالصحيحاف  -عندىم  -أكثر ّ
صحة ،من سائر الكتب اغبديثيّة؛ ّ
األصحيّة ال سبنع من اشتماؽبما ،على أحاديث غًن صحيحة.
ىذه
ّ

ندي ال يس ػتلزـ التصحيػح الػمتنػ ّي؛ فمع التسػليػم
 -11إ ّف التصحيػح الس ػ ّ
بتصحيح أسانيد الصحيحٌن كلّها ،فإ ّف ىذا التصحيح ال يستلزـ تصحيح متوف
الصحيحٌن كلّها.
فكيف ،وقد اختلف أىل اغبديث أنفسهم ،يف تصحيح أسانيد كثًن من
أحاديث الصحيحٌن؟!!!

يصحح اؼبؤلّف
معنوي ال يستلزـ التصحيح
اللفظي؛ فقد ّ
 -12إ ّف التصحيح الػ ّ
ّ
كل الصيغ اللفظيّة ،اليت ُروي هبا
منت اغبديث ،لكنّو ال يستطيع أف ّ
يصحح ّ
ىذا الػمنت ،أل ّف ىذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي ابلتصحيح
معنوي ،أي :يكتفي بتصحيح الػمعىن اإلجػمالػ ّي ،للمتوف الػمتخالفة.
الػ ّ
اللفظي ،فإنّو لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة
فإذا اجتهد للتصحيح
ّ
لفظيّة واحدة ،أل ّف التخالُف  -بٌن الػمتوف الػمتخالفة  -يػمنع من ذلك.
والكثًن من أحاديث الصحيحٌن ،قد ُرويت فيهما ،أبكثر من صيغة
قطعا تضعيف ما خالفها من الصيغ
لفظيّة ،فتصحيح صيغة معيّنة منها يلزـ منو ً
احدا.
اللفظيّة ،وإف كاف الػمعىن اإلجػمالػ ّي و ً
قي؛ فالصػ ّحػة
 -13إ ّف التصحيح الصػ ّ
دوري ال يسػ ػتلزـ التصحيح الػمطابػَ ّ
اؼبطابَقيّة ،إذا كانت منتفيةً ،عن اؼبنت اؼبنسوب إىل النيب  ،فكاف الػمنت ا
داال
ّ
القطعي ،داللةً صرحيةً ،قطعيّةً ،فإ ّف ىذه الػمخالفة دليل
على ما ُيالف الواقع
ّ
النيب  ،بصفتو
قاطع ،على انتفاء ّ
الصحة الصدوريّة .فبل خبلؼ يف أ ّف كبلـ ّ
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القطعي.
النبويّة :ح ػ ّػق ،ال ريب فيو؛ فبل ُُيكن أف يكوف ـبال ًفا للواقع
ّ

الصحة الصدوريّة للمتوف الػمنسوبة إىل الصحابة ،والتابعٌن ،وغًنىم:
 -14إ ّف ّ
بشر،
صحة مطابَقتها للواقع ،فقد تُطابق الواقع ،وقد تُػخالفو؛ ّ
ال تستلزـ ّ
ألّنم ٌ
صحت نسبتو إليهم  -أف يُصيبوا ،فيطابقوا
يُصيبوفُ ،
وُيطئوف .فجائز  -فيما ّ
القطعي.
القطعي ،وجائز أف ُُيطئوا ،فيخالفوا الواقع
الواقع
ّ
ّ
كل
 -15إ ّف التصحيح
ّ
فاقي؛ فليست ّ
االجتهادي ال يستلزـ التصحيح االتّ ّ
فاقي .فقد أنكر بعض اؼبؤلّفٌن
أحاديث الصحيحٌن مصححة ،ابلتصحيح االتّ ّ
صحة بعض أحاديث الصحيحٌن؛ ولذلك يكوف تصحيح ما اختُلِف فيو :من
ّ
فاقي.
قبيل التصحيح
ّ
االجتهادي ،ال من قبيل التصحيح االتّ ّ

القطعي؛ فقد اختلف
حديثي ال يستلزـ التصحيح
ّ
 -16إ ّف التصحيح الػ ّ
الػمؤلّفوف القدامى ،يف تصحيح أحاديث اآلحاد ،الواردة يف الصحيحٌن ،أو يف
ابلصحة الظنّػيّة.
ابلصحة القطعيّة ،وقائل
أحدمها ،بٌن قائل
ّ
ّ
يفرقوف بٌن أحاديث الصحيحٌن ،وسائر
فالقائلوف
ّ
ابلصحة الظنّػيّة ال ّ
ابلصحة يكوف
كل حديث موصوؼ
األحاديث الػموصوفة
ّ
ّ
ابلصحة؛ فليس ّ
اترا.
ً
مقطوعا بو ،يف نفس األمرّ ،إال إذا كاف متو ً
والذين قالوا إبفادة حديث اآلحاد للقطع ال ُُيكن أف يقطعوا بطريقة
القطع الػمطلَق؛ أل ّف الػمسألة خبلفية ،وإّّنا يقطعوف بطريقة القطع النِ
سيب.
ّ
ّ
ّ
حجيّة السنّة؛ أل ّف
للظن ال يعين إنكار ّ
 -17إ ّف القوؿ إبفادة حديث اآلحاد ّ
الذىين؛
ىذا القوؿ إّّنا جاء لوصف طريق التصحيح ،حبسب درجة اإلدراؾ
ّ
وإال ،فأين الفرؽ بٌن حديث اآلحاد ،واغبديث الػمتواتر ،إف كاان اثبتٌن بطريق
ّ
الذىين؟!
القطع ،ببل تفاوت يف درجة اإلدراؾ
ّ
11

حجيّة السنّة :يستلزـ اتّػهاـ الكثًن
 -18إف اتّػهاـ أصحاب ىذا القوؿ إبنكار ّ
البغدادي ،وأبو الوليد
من العلماء بذلك ،ومنهم :ابن عبد الربّ ،واػبطيب
ّ
النووي،
الباجي ،وأبو الػمعالػي الػجوينػ ّي ،وأبو حامد الغزال ّػي ،وابن بَرىاف ،و ّ
ّ
اللكنوي.
كشي ،والعجلوينّ ،والصنعاينّ ،و
و
ّ
ّ
اإلسنوي ،والزر ّ
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الحبرئة من ّ
ذم الصحابة
من أقواؿ مؤلّف كتاب (براءة اإلسبلـ) يف (فضل الصحابة):

« -1ومعظم الصحابة من العرب؛ ولذلك كانوا خًن واسطة ،لنقل الوحي
الػمنزؿ ،إىل من جاء بعدىم ،روايةً ،ودرايةً»(ٔ).

« -2ال ريب فػي أ ّف (السلف الصالػح)  -وال سيّما جيل الصحابة  -ىم
أعلػم الناس بعد األنبياء  ،أبصوؿ اإلُياف ،وفروعو؛ فإ ّف مصدر عقائدىم
النبوي) .وقد سلموا من
اإلُيانيّة ىو الوحي اؼبنزؿ( :الوحي القرآينّ) ،و(الوحي
ّ
أتثًن الفلسفات القدُية السقيمة .وكاف اإلُياف ابلغيب ،والتسليم للوحي،
عمبل صاغبًا :أبرز
واالقتصار على ما ُُيكن العلم بو ،واالقتصار على ما يُػثمر ً
الصفات اليت اتّصفوا هبا ،أو اتّصف هبا معظمهم؛ ولذلك كانت عقائدىم -
غالبًا  -نقيّة صافية»(ٕ).
ابلنيب  ،وماتوا على كفرىم ،من اؼبشركٌن ،والكتابيٌّن،
ّ « -3أما الذين كفروا ّ
أبدا؛ وال يػُمكن أف يكوف
والػمنافقٌن؛ فبل يػُمكن أف يكونوا من الصحابةً ،
أبدا»(ٖ).
الصحابة منهمً ،

« -4ومن أقوى األدلّة القرآنيّة ،الدالّة داللة قطعيّة ،على فضل الصحابة :تسع
وطبسوف آية ،متّصلة ،متتابعة ،من سورة التوبة ،ذَ َكر ِ
ت الك ّفار ،واؼبنافقٌن،
َ

(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖ٘ٔ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖ٘ٚ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٖٚ :
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وبيػنَت أ ّف ؽبم عذااب عظيما؛ وذَ َكر ِ
عظيما»(ٔ).
ااب
و
ث
ؽبم
ف
أ
ت
ن
ػ
ي
وب
اؼبؤمنٌن،
ت
ّ
َ
ْ
ّ ْ
ّ
ً
ً
ً ً
َ

العريب السليم،
معتمدا على الفهم
« -5فمن تدبّر ىذه اآلايت اؼبتتابعات،
ً
ّ
األولٌن ،من الػمهاجرين ،واألنصار ،والذين اتّبعوىم
أدرؾ يقينًا فضل السابقٌن ّ
إبحساف؛ وىؤالء  -ببل ريب  -ىم جػمهور الصحابة»(ٕ).
« -6فمن ا ّهتم الصحابة كلّهم ،أو معظمهم ،أو بعضهم ،ابلكفر ،أو ابلنفاؽ،
فقد خالف القرآف الكرًن ،ـبالفة صرحية ،وبتلك اؼبخالفة يكوف قد فضح
نفسو ،وكشف بنفسو عن بطبلف مذىبو»(ٖ).
« -7واألدلّة القرآنيّة  -الدالّة على فضل الصحابة  -ليست مػحصورة ،فػي
اآلايت الػمذكورة ،آن ًفا ،بل ىي كثيػرة جداا»(ٗ).
العريب السليم،
« -8فمن يتدبّر ىذه اآلايت الكرُيات ،ابالعتماد على التفسًن ّ
فإنّو سيُدرؾ الف ػػرؽ الكبيػر ،بٌن الصحابة الػمؤمنيػن ،وبيػن أعداء الدين ،مػن
الكافرين والػمشركٌن والػمنافقٌن»(٘).
القطعي
كل الوضوح أ ّف ثبوت فضل الصحابة ابلدليل القرآينّ
« -9وواضح ّ
ّ
كل أركانػهم البالية»(.)ٙ
كل عقائد الغبلة الباطلة ،وكفيل بػهدـ ّ
كفيل إببطاؿ ّ
تدؿ
يؤدي إىل تكذيب النصوص القرآنيّة ،اليت ّ
« -11إ ّف تكفًن الصحابة ّ
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٚٗ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٜٚ-ٕٚٛ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٜٚ :
(ٗ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٜٚ :
(٘) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٚٙ-ٖٚ٘ :
( )ٙبراءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٚٚ-ٖٚٙ :

13

داللة قطعيّة ،على فضلهم ،وخلودىم يف جنّات النعيم»(ٔ).

يؤدي إىل الطعن يف اؽبداية النبويّة ،والتزكية النبويّة،
« -11إ ّف تكفًن الصحابة ّ
النبوي»(ٕ).
النبوي ،واإلصبلح ّ
والرتبية النبويّة ،والتعليم ّ
يؤدي إىل الطعن يف الطريق الوحيدِ ،
اؼبوصل إىل
« -12إ ّف تكفًن الصحابة ّ
معرفة الشريعة اإلسبلميّة ،وىو طريق الصحابة»(ٖ).
يؤدي إلػى اختبلؽ العقائد الباطلة ،واختبلؽ
« -13إ ّف تكفًن الصحابة ّ
النصوص الباطلة ،واختبلؽ التأويبلت الباطلة»(ٗ).
ابدعاء ّأّنا
يؤدي إىل الطعن يف الشريعة اإلسبلميّة؛ ّ
« -14إ ّف تكفًن الصحابة ّ
اقعي»(٘).
شريعة مثاليّة (خياليّة) ،غًن صاغبة للتطبيق الو ّ

« -15إ ّف اؼبنهج السليم يدعوان  -يف مقاـ الدفاع عن الصحابة  -إىل
بعض العلماء؛ أل ّّنا
صحح
َ
اإلعراض عن رواايت اآلحادّ ،
أسانيدىا ُ
حّت لو ّ
الظن يسقط عند معارضة فضل
الظن ،يف أحسن أحواؽبا؛ و ّ
ال تُفيد أكثر من ّ
الصحابة ،الثابت ثبو ًًت قطعياا ،ابألدلّة القرآنيّة .فكيف نُع ِرض عن األدلّة
القطعيّة القرآنيّة ،ونعتمد على تلك الرواايت اإلنسانيّة الواىية البالية ال ُػمريبة،
اغبديثي ،من جهيت السند واؼبنت؟!!!»(.)ٙ
اليت ال قيمة ؽبا ،يف ميزاف النقد
ّ
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٚٚ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٚٚ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٚٚ :
(ٗ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٚٚ :
(٘) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٚٚ :
( )ٙبراءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٚٗ :
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« -16والطاعنوف يف الصحابة يتّخذوف ىذه اؼبسألة ذريعةً ،إىل الطعن يف كبار
الصحابة ،من الػمهاجرين ،واألنصار .ومنهم  -ببل ريب ( -أبو بكر) ،الذي
ال يستطيع أحد من الطاعنٌن أف ي ِ
النيب  ،يف الغار،
صاحب
كاف
و
ن
أ
ر
نك
ّ
ُ
ّ
عند اؽبجرة من م ّكة إىل اؼبدينة»(ٔ).

* فوائد:

 -1إ ّف القوؿ بفضل الصحابة ال يعين القوؿ بعصمتهم ،من األخطاء،
والذنوب؛ فإ ّف العصمة إّّنا تكوف إلصباعهم ،حٌن ُُي ِمعوف.
شرعيُ ،منشئ
الصحايب دليل
 -2إ ّف القوؿ بفضل الصحابة ال يعين أ ّف قوؿ
ّ
ّ
الشرعي ،وال سيّما حٌن ُيتلف الصحابة .وليس قوؿ بعض الصحابة
للحكم
ّ
الشرعي؛ أل ّف العصمة ليست اثبتة آلحادىم.
دليبل كاش ًفا عن اغبكم
ً
ّ
دليبل
 -3إ ّف العصمة اثبتة إلصباع الصحابة ،حٌن ُُي ِمعوف؛ فيكوف إصباعهم ً

الشرعي.
دليبل ُمنشئًا للحكم
كاش ًفا عن اغبكم
الشرعي ،وليس ً
ّ
ّ
 -4إ ّف نفي العصمة عن الصحايب :ال ِّ
كل ما يُروى ،يف كتب
يسوغ قبوؿ ّ
ّ
التاريخ ،واغبديث ،والتفسًن ،واألدب ،من رواايت تنسب اؼبثالب ،إىل بعضهم.

(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٚٗٗ-ٖٚٗ :
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الحبرئة من انحقاص العلماء
من أقواؿ مؤلّف كتاب (براءة اإلسبلـ) يف (فضل العلماء):

« -1ودواء العلم ،إّّنا ىو عند العلماء الصادقٌن الناصحٌن اؼبتقنٌن ،دوف من
سواىم ،من م ّدعي العلم ،من عمبلء الشيطاف ،وجنود أعداء اإلسبلـ»(ٔ).

ردوا آالؼ األحاديث اؼبوضوعة ،اؼبنسوبة إىل
« -2فكثًنوف ىم العلماء الذين ّ
ردىم ؽبا يعين رادا للسنّة النبويّة ،بل ىم  -يف اغبقيقة -
السنّة النبويّة؛ ولػم يكن ُّ
التاـ بٌن
ُيدموف السنّة النبويّة  -هبذا ّ
الرد  -خدمة واجبة عليهم؛ للفصل ّ
النبوي ،والوحي الشيطاينّ ،الذي يُوحي بو الشياطٌن ،إىل أوليائهم ،من
الوحي
ّ
دجاجلة الرواايت اؼبوضوعة»(ٕ).
رد
رد بعض األحاديث؛ فليس ُّ
« -3وكذلك ،حٌن ُيتلف العلماء أنفسهم ،يف ّ
ِ
بردىم
من ردىا منهم :يعين رادا للسنّة النبويّة،
وإنكارا غبُ ّجيّتها؛ وإنّػما ىم ّ -
ً
لتلك األحاديث  -ؾبتهدوف ،قد يُصيبوف ،وقد ُُيطئوف»(ٖ).

« -4ليست تربئة اإلسبلـ  -من أخطاء العلماء  -طعنًا فيهم ،وليست
انتقاصا ،من قدرىم؛ فاؼبؤلّفوف الصادقوف اؼبخلصوف اجملتهدوف ىم الباب الوحيد
ً
اإلؽبي اؼبنزؿ .والصحابة ،والتابعوف ،وًتبعوىم
الصحيح ،لئلفادة من الوحي
ّ
لكن وقوعهم يف بعض
بشرُُ ،يكن أف ُُيطئوا ،و ّ
وسائر العلماء اجملتهدينٌ :
األخطاء ال ي ِ
وخصوصا ضبل رسالة اإلسبلـ .ومن ّازبذ
بطل حسناهتم الغالبة،
ً
ُ
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٙ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕ٘ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕ٘ :
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حجة؛ لرتؾ االعتماد عليهم ،يف ربصيل اغبقائق اإلسبلميّة؛ فإنّو
بعض األخطاء ّ
بديبل
ط ،أو ُمغالِػ ػ ٌ
غالِػ ٌ
ط ،فمػ ػن ذا ال ػذي يسػ ػلم مػ ػن األخطػ ػ ػاء ،ليكوف ً
عنهم؟!!!»(ٔ).
« -5إ ّف صدور بعض األخطاء من العلماء  -يف بعض أتليفاهتم  -ال يدعو
إىل ّاهتامهم دبا مل يصدر منهم ،من أفكار ،أو مشاعر ،أو أقواؿ ،أو أفعاؿ.
صحة قطعيّة ،وإف كانوا
تصح نسبتو إليهمّ ،
ولذلك وجبت تربئة العلماء ،فبّا مل ّ
ُيالفونكم يف اؼبذاىب»(ٕ).
كل
« -6ومن ىنا كانت تربئة العلماء  -حٌن يستح ّقوف التربئة  -واجبةّ ،
الوجوب ،على اؼبستطيع من الناس»(ٖ).
« -7التربئة اللفظيّة :ىي تربئة العالِػم من ألفاظ سقيمة ،نسبها إليو بعض
أصحابو ،أو بعض خصومو؛ لكنّها يف اغبقيقة ليست موجودة ،يف مؤلّفاتو.
ِ
أيضا تربئتو من اؼبعاين اؼبفهومة
وتربئة العالػم من تلك األلفاظ اؼبنسوبة إليو تعين ً
من تلك األلفاظ»(ٗ).
« -8التربئة الػمعنوية :ىي تربئة العالػم من إرادة ٍ
معاف سقيمة ،نسبها إليو بعض
ّ
أصحابو ،أو بعض خصومو؛ لكنّها يف اغبقيقة ليست مرادة ،يف مؤلّفاتو»(٘).
« -9التربئة التطبيقيّة :ىي تربئة العالِػم من تطبيقات سقيمة ،يلتزـ هبا بعض
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٔٗ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٗٓ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٗٓ :
(ٗ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٗٓ :
(٘) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٗٗ :
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أحدا ،يف مؤلّفاتو»(ٔ).
مقلّديو ،أو بعض مػحبّيو؛ لكنّو يف اغبقيقة مل يدعُ إليها ً

كل الوجوب تربئة العلماء من التطبيقات السقيمة ،اليت أحدثها
« -11فيجب ّ
ػامػ ػػة ،واسػتمسػك ػوا بػها ،كمػػا يستمسكوف ابلعبادات
ػج ّهػاؿ ،مػػن الع ّ
بعض ال ُ
اؼبفروضة ،أو أش ّد من ذلك!!!»(ٕ).

« -11ولذلك ذبب التربئة اؼبذىبيّة ،من مزاعم اؼبوافقٌن ،كما ذبب التربئة
اؼبذىبيّة ،من مزاعم اؼبخالفٌن؛ من أجل تربئة العلماء ،الذين لػم يقولوا ابلقوؿ
السقيم»(ٖ).
* فوائد:
التعصب ألقوالػهم.
 -1إ ّف القوؿ بفضل العلماء ال يعين القوؿ بعصمتهم ،وال ُّ

انتقاصا من
 -2إ ّف زبطئة بعض العلماء ،حٌن ُُيطئوف :ليست طعنًا فيهم ،وال
ً
وُيطئوف.
قدرىم؛ ّ
بشر يُصيبوفُ ،
فإّنم ٌ

 -3إ ّف التماس األعذار للعلماء الػمجتهدين :ال يعين إقرارىم على أخطائهم،
حٌن ُُيطئوف ،وال اتّباعهم فيما أخطأوا فيو.

دليبل على القوؿ بعصمتهم من
 -4إ ّف االستئناس أبقواؿ بعض العلماء ليس ً
اغبجة الشرعيّة فػي الكتاب والسنّة،
األخطاء ،وليس
احتجاجا أبقوالػهم؛ فإ ّف ّ
ً
دوف ما سواىػما.

 -5إ ّف صدور األخطاء من بعض العلماء ليس سببًا لئلعراض عن صواهبم،
حٌن يُصيبوف؛ فليس ثػ ّمة عالِػم معصوـ من اػبطإ.
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٗٙ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٗٙ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٗٛ :
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الحبرئة من جعطيل العلوم
من أقواؿ مؤلّف كتاب (براءة اإلسبلـ) يف (هتذيب العلوـ):

كل القراءات
« -1الفروؽ بٌن القرآف الكريػم ،وقراءات ّ
القراء :ليست ّ
كل مباحث علم القراءات
صحيحة ،وال سيّما القراءات الشاذّة؛ وليست ّ
صحيحة قطعيّة ،وال سيّما اؼبباحث اػببلفيّة»(ٔ).
كل تفسًنات
« -2الفروؽ بيػن القرآف الكريػم ،وتفسًنات الػ ّ
مفسرين :ليست ّ
كل مباحث علم
الػ ّ
مفسرين صحيحة ،وال سيّما تفسًنات الغبلة؛ وليست ّ
التفسيػر صحيحة قطعيّة ،وال سػيّما الػمباحث الػخبلفيّة»(ٕ).

« -3الفروؽ بيػن القرآف الكرًن ،ورواايت أسباب النػزوؿ :ليست تلك الرواايت
بثابتة ،ثبو ًًت قطعياا ،كثبوت القرآف الكرًن ،والكثًن من تلك الرواايت  -عند
بعض اؼبؤلّفٌن  -رواايت مكذوبة موضوعة مفرتاة ،ال قيمة ؽبا .وتصحيح بعض
الظن
اؼبؤلّفٌن لبعض رواايت أسباب النزوؿ :ليس أكثر من اجتهاد ،قد يُفيد ّ
تصحيحا اتّفاقياا قطعياا»(ٖ).
عند من يركن إليو ،وليس
ً
« -4الفروؽ بيػن القرآف الكريػم ،وأقواؿ الناسخ والػمنسوخ :ليست تلك األقواؿ
بثابتة ثبو ًًت قطعياا ،كثبوت القرآف الكرًن؛ بل إ ّف أكثر تلك األقواؿ عند بعض
الػمؤلّفٌن :متعارضة ،أو ضعيفة ،فبل قيمة لػها .وتصحيح بعض الػمؤلّفٌن لبعض
تصحيحا
األقواؿ  -فػي النسخ  -قد يكوف من قبيل االجتهاد ،فهو ليس
ً
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٙٗ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٚٔ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٚٚ :
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اتّفاقياا قطعياا ،فإ ّف اختبلؼ الػمؤلّفٌن القدامى  -فػي مسألة النسخ ،ومواضعو،
كل الوضوح»(ٔ).
ورواايتو  -واضح ّ

« -5الفروؽ بيػن القرآف الكريػم ،ورواايت الػم ّك ّي والػمدنػ ّي :ليست تلك
كل آراء اؼبؤلّفٌن يف
الرواايت بثابتةً ،
ثبوًت قطعياا ،كثبوت القرآف الكرًن؛ وليست ّ
ىذه اؼبسألة صحيحة قطعيّة ،بل ىي اجتهادات ،قد يُصيب أصحاهبا ،وقد
ُُيطئوف ،وإف كانت يف عمومها صحيحة»(ٕ).

« -6الفروؽ بيػن القرآف الكريػم ،وآراء بعض الػمؤلّفٌن فػي اإلعجاز :ال ُيتلف
لكن آراء اؼبؤلّفٌن يف اإلعجاز
اثناف من اؼبسلمٌن ،يف وجود أصل اإلعجاز؛ و ّ
ألّنا
ؿبل اتّفاؽ؛ فليست بثابتة ثبو ًًت قطعياا ،كثبوت القرآف الكرًن؛ ّ
ليست كلّها ّ
عبارة عن اجتهادات ،قد يُصيب أصحاهبا ،وقد ُُيطئوف ،وال سيّما عند
التمحل ،واالتّكاء على الظنوف»(ٖ).
التكلُّف و ُّ

كل األحاديث الػمرويّة -
« -7الفروؽ بيػن السنّة النبويّة ،واألحاديث :ليست ّ
الػمنسوبة إلػى النب ّػي  - صحيحة ،وال سيّما (األحاديث الػموضوعة) .وليس
تصحيح بعض الػمؤلّفٌن ،لبعض األحاديث الػمنسوبة إلػى النب ّػي  :من قبيل
فثمة أحاديث كثيػرة ،اختلفوا يف تصحيحها ،وثػ ّمة
فاقي
القطعيّ .
ّ
التصحيح االتّ ّ
وصححها آخروف برواية مغايرة ،بزايدة أو
صححها بعضهم بروايةّ ،
أحاديث ّ
دليبل على أنّو مقطوع بو ،فػي
بنقيصة ،أو بتبديل .وليس تصحيح الػحديث ً

(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٛٔ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٛٛ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٜٔ :
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نفس األمر»(ٔ).
اػباصة
كل الشروح ّ
« -8الفروؽ بيػن السنّة النبويّة ،وشروح الػحديث :ليست ّ
ابألحاديث :صحيحة ،وال سيّما شروح الغبلة؛ فإنػّهم قصدوا إلػى شرح
األحاديث الصحيحة ،وغًن الصحيحة ،بطريقة ربريفيّة؛ لتكوف على وفق
حّت عند غًن الغبلة؛ أل ّف الشرح
كثًناّ ،
أىوائهم .واالختبلؼ يف الشروح حاصل ً
ليس أكثر من اجتهاد الشارح ،لفهم اغبديث ،وبياف اؼبراد منو .والفرؽ كبًن،
ثبوًت قطعياا ،وبٌن كبلـ الشارح،
بٌن كبلـ النب ّػي  ،الذي ثبت صدوره منوً ،
حّت إذا كاف عالِ ًما من العلماء الصاغبٌن»(ٕ).
ّ
كل مباحػث
« -9الفروؽ بيػن السنّة النبويّة ،ومباحث علوـ الػحديث :ليست ّ
(علوـ الػحديث) :صحيحة اثبتة قطعيّة ،وال سيّما تلك (الػمباحث الػخبلفيّة)،
اليت امتؤلت هبا الػمؤلفات الػحديثيّة .فقد اختلف الػمؤلّفوف ،فػي مباحث كثيػرة،
صحة الػحديث
صحة الػحديث الػ ُم َعلق ،و ّ
من (علوـ الػحديث) ،أبرزىاّ :
مرسل .واختلفوا فػي
صحة الػحديث الػ ُم َؤنػ ػن ،و ّ
الػ ُم َعْنػ َعن ،و ّ
صحة الػحديث الػ َ
الػجرح والتعديل ،واختلفوا فػي تقديػم أحدمها على اآلخر ،عند اجتماعهما ،يف
را ٍو واحد .واختلفوا يف قبوؿ رواية الػ ُمدلِّس ،ويف قبوؿ رواية ؾبهوؿ اغباؿ ،ويف
قبوؿ رواية الػم ِ
التحمل ،كال ِوجادة ،والػ ُمناولة .وال
بتدع .واختلفوا يف بعض طرؽ ُّ
ُ
كبًنا ،فػي اختبلؼ الػمؤلّفٌن ،فػي تصحيح
أثرا ً
ريب فػي أ ّف لػهذه االختبلفات ً
األحاديث ،وفػي تضعيفها»(ٖ).
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٜٖ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٜٚ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٜٛ :
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كل
الع َقديّة ،واآلراء َ
« -11الفروؽ بيػن األحكاـ الشرعيّة َ
الع َقديّة :ليست ّ
الع َقديّة صحيحة ،وال سيّما آراء الغبلة»(ٔ).
اآلراء َ
كل
« -11الفروؽ بيػن األحكاـ الشرعيّة العمليّة ،واآلراء األصوليّة :ليست ّ
اآلراء األصوليّة صحيحة قطعيّة ،وال سيّما آراء الغبلة»(ٕ).

كل
« -12الفروؽ بيػن األحكاـ الشرعيّة العمليّة ،واآلراء الفقهيّة :ليست ّ
يفرؽ بٌن
اآلراء الفقهيّة صحيحة قطعيّة ،وال سيّما آراء الغبلة .فهذا ابن تيميّة ّ
ثبلثة استعماالت  -يف عرؼ أىل زمانو  -للفظ (الشرع) ،ىي :الشرع اؼبنزؿ،
فأما (الشرع اؼبنزؿ) ،فيعين بو الشريعة
والشرع اؼبؤوؿ (اؼبتأوؿ) ،والشرع اؼببدؿّ .
اإلسبلميّة اؼبنزلة ،من لدف اغبكيم العليم اػببًن ،على الرسوؿ الكرًن ،الصادؽ
األمٌن  .وىي شريعة معصومة من األخطاء ،والعمل دبقتضاىا واجب على
كل مكلف مستطيع .و ّأما الشرع اؼبؤوؿ ،فيعين بو اجتهادات العلماء ،اليت قد
ّ
يُصيبوف فيها ،وقد ُُيطئوف .وليس ألحد أف يُلزـ الناس ابجتهاد أحد العلماء،
حجتو ىي القويّة ،أو ؼبن ساغ لو تقليده؛
بل العمل بو جائز ،ؼبن اعتقد أ ّف ّ
واإلنكار على اؼبخالِف فيها غًن جائز .و ّأما الشرع اؼببدؿ ،فيعين بو ربريفات
الػمبطلٌن ،الذين جاءوا بنصوص وأقواؿ وتفسًنات وآراء ،مػخالفة للصورة
التنزيليّة»(ٖ).
كل اآلراء
« -13الفروؽ بيػن األحكاـ الشرعيّة اػبُلُقيّة ،واآلراء اػبُلُقيّة :ليست ّ

(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٜٜ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٓٔ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٓٗ :
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اػبُلُقيّة صحيحة قطعيّة ،وال سيّما آراء الغبلة»(ٔ).

كل األخبػار
« -14الفروؽ بيػن الواقع
اإلسبلمي ،واألخبار التارُييّة :ليست ّ
ّ
التاريػخيّة صحيحة قطعيّة ،وال س ػيّما أخبػار الغػبلة .فبل يكاد الكذب والوىم
خربا
يفارقاف معظم األخبار التارُييّة ،كلّػياا ،أو جزئياا؛ حبيث يندر أف ذبد ً
سالِ ًما ،من آاثر األىواء واألوىاـ»(ٕ).

كل الرتجػمات:
النص األصيل ،وترصبة ّ
« -15الفروؽ بيػن ّ
النص :ليست ّ
صحيحة دقيقة اثبتة قطعيّة ،وال سيّما ترصبات (أعداء اإلسبلـ) ،للنصوص
القرآنيّة»(ٖ).

يفسر الوحي
كل االحتياط ،وىو حياوؿ أف ّ
« -16فعلى ّ
اؼبفسر أف حيتاط ّ
اؼبنزؿ ،وال سيّما القرآف الكرًن؛ وذلك أبف يتجنّب اؼبشكوؾ فيو ،واؼبطعوف فيو،
التقحم ،فبل ُيوض يف ؿباولة
واؼبظنوف ،واؼبوىوـ ،واجملهوؿ .وعليو أف يتجنّب ُّ
تفسًن ما ال طاقة لو بو ،فليس كبلـ اػبالق ككبلـ اؼبخلوؽ؛ وال سيّما إذا كاف
شديدا،
التعصب ىو الذي دعاه إىل ُّ
التقحم؛ نصرة ؼبذىبو .فإف اضطُّر اضطر ًارا ً
ّ
ليصرح يف
ابلظن ،فليكن ذلك دبا ال ّ
إىل التفسًن ّ
يؤدي إىل ـبالفة القطعيّات ،و ّ
القطعي ،الذي
ظن منو ،حيتمل اػبطأ ،وليس ابلتفسًن
تفسًنه ،أب ّف ذلك ٌّ
ّ
تبٌن لو الصواب ،ولو كاف
ال ريب فيو ،وأنّو مستع ّد لبلعرتاؼ خبطئو ،إذا ّ
الصواب خببلؼ مذىبو»(ٗ).
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٔٓ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٔٔ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٔٙ :
(ٗ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٙٓ٘ :
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* فوائد:
 -1إ ّف التفريق بٌن الػحقائق اإلسبلميّة والػمباحث التأليفيّة ليس دعوة لتعطيل
العلوـ ،بل ىو دعوة لتهذيب العلوـ؛ لتربئة (اإلسبلـ) من (أخطاء الػمؤلّفٌن)؛
ػهي الػ ُمنزؿ) ،و(الكتاب اإلنسان ّػي الػ ُمؤلف).
فإ ّف الفرؽ كبًن بٌن (الوحي اإلل ّ
 -2إ ّف هتذيب العلوـ يعين تنقية العلوـ ،من األوىاـ واألابطيل؛ وإقامة العلوـ
على القواعد الصحيحة ،السليمة ،القطعيّة؛ والتمييز بٌن الػمسائل االتّفاقيّة،
والػمسائل االختبلفيّة؛ والتفريق بٌن القطعيّات العلميّة ،وما سواىا من اؼبنسوابت
العلميّة؛ وىذا ىو األصل الذي يدعو إليو العلماء ،قدُيًا وحديثًا.

 -3إ ّف تعطيل العلوـ يعين إمهاؿ العلوـ ابلكلّيّة؛ أو إمهاؿ القواعد ،اليت تقوـ
عليها العلوـ؛ أو إمهاؿ التفريق بٌن الػمسائل االتّفاقيّة ،والػمسائل االختبلفيّة؛ أو
إمهاؿ التفريق بٌن القطعيّات العلميّة ،وما سواىا من الػمنسوابت العلميّة.

احملدثٌن  -يف اؼبباحث
 -4إ ّف ذكر أقواؿ الػمؤلّفٌن الػمختلفٌن ،من القدامى و َ
العامة؛ وإّّنا ىو وسيلة
التأليفيّة  -ليس وسيلة لتعطيل العلوـ ،وال لتضليل ّ
للتهذيب ،ووسيلة للتنبيو على الفروؽ الكبًنة ،بٌن الثوابت اإلسبلميّة ،اليت
يصح ـبالفتها ،وبٌن اآلراء االجتهاديّة ،اليت اختلف فيها العلماء أنفسهم.
ال ّ
 -5إ ّف الفرؽ كبًن ِجداا ،بٌن الدعوة إىل هتذيب (علم القراءات) ،على وفق

األصوؿ العلميّة القطعيّة االتّفاقيّة ،وبٌن الدعوة إىل تعطيل ىذا العلم.
 -6إ ّف الفرار من تػهمة (تعطيل علم القراءات) :ال ِّ
كل ما
يسوغ القطع ّ
بصحة ّ
ورد فػي كتب القراءات ،من مباحث أتليفيّة اختبلفيّة ،ومن قراءات اختبلفيّة،
غًن اثبتة ثبو ًًت قطعياا.
 -7إ ّف الفرؽ كبًن ِجداا ،بٌن التفسًن ابالعتماد على القطعيّات ،وبٌن التفسًن
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القطعي
ابالعتماد على الظنّػيّات ،وما دوف الظنّػيّات .وليس التفريق بٌن التفسًن
ّ
الظين :دعوة إىل تعطيل (علم التفسًن).
والتفسًن ّّ
 -8إ ّف الفرؽ كبًن جداا ،بٌن وجود أسباب (مناسبات) ،لنزوؿ بعض اآلايت،
كل رواية ،تُروى يف (أسباب النزوؿ).
وبٌن تصحيح ّ
تدؿ داللة قطعيّة،
فبل يستطيع أح ٌد أف يُنكر أ ّف بعض اآلايت القرآنيّة ّ
على وجود أسباب (مناسبات) ،لنزوؿ اآلايت ،كآايت (الػمرأة الػم ِ
جادلة) ،اليت
ُ
ِ
الضرار).
قد ظبع هللا  قوؽبا ،وكآية (الثبلثة الذين ُخلّفوا) ،وكآايت (مسجد ِّ

 -9إ ّف اختبلؼ الػمؤلّفٌن ،يف موضوع (الناسخ والػمنسوخ) ،إىل درجة قوؿ
أي مثاؿ قرآينّ لو:
بعضهم بندرة أمثلتو القرآنيّة ،وإىل درجة إنكار بعضهم وجود ّ
يرجع  -يف كثًن من أمثلتو  -إىل اختبلؼ الػمؤلّفٌن أنفسهم ،يف الػمراد الدقيق،
من كلمة (النسخ).
فبل أحد ي ِ
حّت الذين
مثبل :حقيقة
نكر ً
ُّ
(التدرج) يف (تػحرًن الػخمر)ّ ،
ُ
كل ما يف األمر أ ّف ال ُػمنكرين للنسخ
أنكروا وجود مثاؿ قرآن ّػي واحد للنسخّ .
اللفظي.
نسخا؛ فالػمسألة راجعة إىل الػخبلؼ
سموف ُّ
(التدرج) ً
ال يُ ّ
ّ
اغبقيقي لآلايت الػم ّكيّة ،واآلايت
 -11إ ّف الفرؽ كبًن جداا ،بٌن الوجود
ّ
كل رأي ،يف تػحديد (الػم ّك ّي والػمدن ّػي).
كل رواية ،أو ّ
الػمدنيّة؛ وبٌن تصحيح ّ

الصحة القطعيّة) ،عن بعض (اآلراء التأليفيّة) ،فػي موضوع
 -11إ ّف نفي ( ّ
(اإلعجاز) :ال يعين إنكار (إعجاز القرآف)؛ فإنّو اثبت ابألدلّة القطعيّة الكافية.
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الحبرئة من ثضليل ّ
العامة
العامة):
من أقواؿ مؤلّف كتاب (براءة اإلسبلـ) يف (ىداية ّ

العامة
لكن الطاعنٌن يف (اإلسبلـ) ُيادعوف سائر الناس ،وال سيّما ّ
« - 1و ّ
ِ
شك .ولذلك
منهم؛ فيُومهوّنم ّأّنم يعتمدوف على أدلّة قطعيّة ،ال يشوهبا أدىن ّ
كل دليل من أدلّة الطاعنٌن،
كاف واجبًا على اؼبدافعٌن عن (اإلسبلـ) أف يزنوا ّ
للعامة ،عن سقامة تلك األدلّة ،وضعفها ،يف ذلك
دبيزاف (القطعيّة)؛ ويكشفوا ّ
اؼبيزاف الدقيق؛ وبذلك تبطل دعاوى الطاعنٌن ،من أساسها»(ٔ).
صح أ ّف الػمؤلّفٌن  -وىم فػي الغالب من أىل العلم  -معذوروف،
« -2فإذا ّ
حق ،فإ ّف
فػي تلك الػمخالفات؛ ّ
ألّنم بذلوا جهدىم ،لكنّهم لػم يصلوا إلػى الػ ّ
للحق  -أَولػى ابلعذر ،إف كانوا يػجهلوف
العامة  -فػي تطبيقاتػهم الػمخالفة ّ
ّ
يتعصبوف
ػحق ،وكانوا صادقيػن ،فػي قلوبػهم ،وال يتّبعوف أىواءىم ،وال
ال ّ
ّ
للباطل»(ٕ).
« -3مسألة (زايدة الصفات) :ىي مسألة عقديّة نظريّة خالصة ،ليس من
العامةُ
أي شبرة عمليّة ،وىي من الػمسائل الدقيقة ،اليت ال ُُيكن أف يفقو ّ
ورائها ّ
كل زماف
حقيقة اؼبراد منها؛ و ّ
العامة ىم جػمهور اؼبنسوبٌن إىل اإلسبلـ ،يف ّ
ومكاف .ومن أوجب الواجبات  -على الػمؤلّفٌن  -أف يػجنِ
ػخوض،
ا
و
ب
ّ
العامةَ ال َ
ّ
ُ
فػي الػمسائل االختبلفيّة ،قدر الػمستطاع ،وال سيّما الػمسائل الدقيقة ،اليت

(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٕ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٙٓ-ٕٜ٘ :
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تػحار فيها عقوؿ الػمؤلّفٌن أنفسهم!!!»(ٔ).
« -4فإذا كاف اؼبؤلّفوف ،واؼبتعلِّموف  -من غًن اؼبؤلّفٌن  -قادرين ،على فهم
ابلصحة ،أو ابلبطبلف؛ فبل ريب يف
ىذه النصوص ،وأمثاؽبا ،مع اغبكم عليها
ّ
ِ
العامة  -ال ُُيكن أف يفهموا ىذه النصوص ،كما ُيب أف
أ ّف اؼبقلّدين  -من ّ
تقليدا ؼبن يثقوف هبم من اؼبؤلّفٌن»(ٕ).
فهم ،وال ُُيكن أف حيكموا عليهاّ ،إال ً
تُ َ
« -5فإذا كاف اؼبؤلّفوف أنفسهم قد حاروا ،يف 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؟!!!»(ٖ).

« -6فإذا كاف بعض كبار اؼبؤلّفٌن ،قد غفلوا عن الصواب ،يف ىذه اؼبسألة،
العامة ،الذين
ولػم تكفهم قدراهتم العلميّة؛ لػمعرفة الصواب؛ فكيف تكوف حاؿ ّ
حق .ومن كاف مػن
اغبق ،اليت اىتدى هبا الفريق ال ُػم ّ
لػم يطّلع أكثرىم على أدلّة ّ
العامة متّ ًبعا للفريق ال ُػمح ّػق ،يف ىذه الػمسػألة؛ فإّّنا كاف اتّباعو بسبب التقليد،
ّ
ال بسبب البحث والتدبّر واالستنباط .ومن ىنا كاف واجبًا  -على الػمؤلّفٌن
الػمتّقٌن  -أف يػجنّبوا أنفسهم ،ويػجنّبوا مقلّديهم الػخوض ،فػي الػمسائل
االختبلفية العويصة ،وال سيما تلك التػي ال تُ ِ
عمبل مواف ًقا للشريعة ،وإنّػما
ثمر ً
ّ
ّ
(ٗ)
تُ ِ
التفرؽ والتبلعن والتدابر والتقاتل» .
ثمر ُّ
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٜٗ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٜٙ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٜٚ :
(ٗ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٓٚ :
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« -7فإذا اعرتؼ اؼبؤلّفوف أبخطائهم ،كانت اعرتافاهتم سببًا ،يف ىداية من كاف
يقلّدىم ،يف أخطائهم؛ فبل ُيلك اؼبقلِّد  -بعد ىذه االعرتافات  -أف يستمسك
ابآلراء الباطلة ،اليت كاف يقلّد فيها اؼبؤلّفٌن اؼبعرتفٌن؛ ألنّو إف فعل ذلك ،فقد
تعصبُُ ،يرجو من صبلة اؼبتّقٌن»(ٔ).
كشف عن ّ
« -8ومنع مؤلّفوف آخػروف ،من العمػل ابلػحديث الضعيف ،حتّػى فػي بػاب
صحةَ تلك األحاديث الضعيفة»(ٕ).
(الرتغيب والرتىيب)؛ لكيبل ّ
العامةُ ّ
يتوىم ّ

أبدا ،بتسليم ابنتو الرضيعة،
كنت  -أيّها األب  -مػ ّمن ال يرضى ً
« -9فإف َ
للمتمتِّعٌن ،فاعلػم أ ّف (أحبار الػمتعة)  -الذين تقلّدىم ،وتعظّمهم  -قػد أفػتػوا
متعصبيػن ،وال م ػ ػن
إبابحة ىذا االسػتمػتػاع القػ ػذر؛ فبل تكػون ػ ّن م ػن الػ ّ
الػمخدوعٌن»(ٖ).
* فوائد:

العامة :ليس من قبيل التضليل؛
 -1إ ّف التأليف يف موضوعات ،فوؽ إدارؾ ّ
العامة عن إدراؾ معظم ما فيها.
ب العلماءُ َ
آالؼ ال ُكتُب ،اليت عجز ّ
فقد َكتَ َ
ِ
العام ّي ،الذي ُيوض فيما ال طاقة لو بو.
واػبطأ ليس من اؼبؤلّف ،وإّّنا من ّ

العامة :تتمثّل يف توريطهم دبسائل عويصة،
 -2إ ّف أكرب صورة من صور تضليل ّ
تػحار فيها عقوؿ العلماء أنفسهم.
العامة؛ ليكونوا ًتبعٌن ؽبم،
 -3إ ّف ُّ
تعصب بعض الػمؤلّفٌن يدعوىم إىل تضليل ّ
فيما يستمسكوف بو ،من عقائد ابطلة.

(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٖٛ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٙٔ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٙٛ :
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الحبرئة من نصرة الابحداع
(ذـ االبتداع):
من أقواؿ مؤلّف كتاب (براءة اإلسبلـ) يف ّ

منسواب إىل
كل الذـ ،سواء أكاف صاحبو
ً
ّ « -1
الغلو يف الدين مذموـّ ،
الغلو .وليست
(اإلسبلـ) ،أـ كاف
ً
منسواب إىل غًنه؛ وال سيّما ىذا النوع من ّ
دليبل على أ ّف
الغلو ،وليست ً
نسبة بعض الغبلة إىل (اإلسبلـ) ً
دليبل على ّ
صحة ّ
الغلو جرُية تتعلّق أبصحاهبا ،و(اإلسبلـ) بريء
الغلو
مرضي يف (اإلسبلـ)؛ فإ ّف ّ
ّ
ّ
الغلو ،ومن الغبلة .وسائر الػمؤلّفٌن الػمنسوبٌن إىل (اإلسبلـ) يػخالفوف
من ّ
غلوىم ،ويذكروف األدلّة الكثًنة على بطبلف ما
الغبلة ،ويطعنوف فيهم؛ بسبب ّ
ىم عليو»(ٔ).
صحة انتساهبم ،وال على
« -2فانتساب الغبلة إىل (اإلسبلـ) ليس ً
دليبل على ّ
صحة عقائدىم الباطلة؛ فإ ّف االنتساب ليس أكثر من ّادعاء وتسمية؛ والعربة
ّ
ابالدعاءات والتسميات»(ٕ).
ابغبقائق ،وموافقة الشريعة ،ال ّ
اؼبتصوفة أمثاؿ ىذه األابطيل ،والضبلالت ،يف أوليائهم»(ٖ).
« -3ولغبلة ّ

الغلو ،واالكبراؼ عن
« -4والفرؽ كبًن بٌن
ُّ
(تصوؼ الغبلة) القائم على ّ
الزّىاد) القائم على الورع
(تصوؼ ُّ
الصراط القوًن ،وـبالفة الكتاب والسنّة؛ وبٌن ُّ
نعرب عن
والتزكية واإلحساف ،واالستقامة على الكتاب والسنّة .وإذا أردان أف ّ
خًنا من كلمة (التقوى)؛
ُّ
(التصوؼ الصحيح) بكلمة واحدة ،فلن قبد ً
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٜٙٔ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٜٜٙ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٚٓٓ :
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متصوفوف الػحقيقيّوف ىم (الػمتّقوف) .والتقوى إنّػما تكوف ابتّباع الكتاب
فالػ ّ
والسنّة ،واالبتعاد عن أحابيل الشيطاف ،من الشبهات والشهوات ،والبدع
الغلو ،الذي ما كاف لو أف يقوـ ،لوال األكاذيب ،اليت
والضبلالت؛ وال سيّما ّ
ُيتلقها اؼبختلقوف ،ويص ّدقها اؼبغفلوف»(ٔ).
« -5ومن أكاذيب (غبلة ِّ
اؼبتصوفة) ،اليت انػخدع بػها بعض الػمؤلّفٌن :أكذوبة
(حياة الػخضر) ،وأ ّف الكثًن من الػمنسوبٌن إىل (اإلسبلـ) اجتمعوا بو»(ٕ).
« -6ومن يطالع كتاب الفتوحات الػم ّكػيّة ،وكتاب فُصوص ال ِػح َكم ،يػجػ ػد
العجب العُجاب ،من األكاذيب ،واألابطيل ،والضبلالت ،والتحريفات»(ٖ).
يسولوا ألنفسهم
« -7إ ّ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 ،

« -8وإثبات 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»(٘).
« -9وإلبطاؿ خبلفة أيب بكر كاف على الغبلة أف يطعنوا يف فضلو ،وفضل
األمة ،يوـ البيعة؛ ولذلك
الذين ابيعوه ،من اؼبهاجرين ،واألنصار ،وىم صبهور ّ
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٚٓٓ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٚٓٔ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٚٓ :
(ٗ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٚٙ :
(٘) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٚٗٙ :
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(ذـ الصحابة) ،قدي ًػما ،وحديثًا»(ٔ).
كل االستقتاؿ ،فػي ّ
يستقتل (الغبلة)ّ ،

« -11وابلػموازنة بٌن فتاوى (أحبار الػمتعة) ،وبٌن (القطعيّات اإلسبلميّة)
كل الوضوح براءةُ (الشريعة اإلسبلميّة) من إابحة الػمتعة الػمؤقتة.
تتّضح ّ
يتبٌن لنا بوضوح أ ّف ىذه (الػمتعة) صورة
وابالطّبلع على فتاوى (أحبار الػمتعة) ّ
من صور (الزنػى) .و(الزنػى) من الػمحرمات القطعيّة ،يف الشريعة اإلسبلميّة؛
فما معىن ذلك التناقض الشيطانػ ّي العجيب ،بٌن إقرار (أحبار الػمتعة) ،بتحريػم
(الزنػى) ،من جهة ،مع إابحتهم لصورة من صور (الزنػى) ،من جهة
أخرى؟!!!»(ٕ).
لكن (أحبار اؼبتعة) نسبوا إىل اإلسبلـ فاحشة شنعاء ،ال يكاد
« -11و ّ
احدا ،ال قيمة لو،
الباحث العاقل ُيد بينها وبٌن سائر صور الزنػى ،إّال فرقًا و ً
يسميها ،بغًن
وىو االسم ،فكانوا كمن ينهى عن (شرب الػخمر) ،بلسانو ،ثػ ّم ّ
اظبها ،ويدعو الناس إىل شربػها»(ٖ).
« -12وىذا كلّو يؤّكد النظرة الدونيّة للمرأة ،عند (أحبار اؼبتعة)؛ فليست
عندىم أكثر من سلعة رخيصة ،يناؿ الرجاؿ منها مبتغاىم ،مثّ يُلقوف ما تب ّقى
منها يف اؼبزابل ،وال يبالوف دبا يُصيبها»(ٗ).

« -13إ ّف تلك (الفتاوى اإلابحيّة األثيمة) ،اليت اختلقها (أحبار الػمتعة)
تعارض (القطعيّات اإلسبلميّة) ،كػ ّل الػمعارضػة؛ واالعتم ػاد  -على ىػذه
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٚٗٙ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٙ٘ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٙٙ :
(ٗ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٙٗ٘ :
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الفتاوى  -كفيػل بتعطيل بعض (األحكاـ الشرعيّة) .وتعطيل األحكاـ الشرعيّة
قطعا ،وىو ىذه (الفتاوى األثيمة).
ابطل ،ببل ريب؛ فكاف ما ّأدى إليو ً
ابطبلً ،
و(أحكاـ الزنػى) من أبرز (األحكاـ الشرعيّة) ،اليت تعطّلها ىذه الفتاوى»(ٔ).

« -14فقد أجاز (أحبار اؼبتعة) للرجل أف يتمتّع ابلرضيعة ،دبا عدا الوطء،
حّت من دوف إذف أبيها.
حّت ابلتفخيذ .وأجازوا لو ذلك يف بنت التاسعةّ ،
ّ
وأجازوا لو التمتّع ابلبكر اليت ليس ؽبا أب ،مع وطئها .وأجازوا لو التمتُّع
ابلبكر ،من دوف إذف وليّها ،إذا منع وليُّها من التزويج ابلكفؤ ،مع رغبتها إليو.
وأجازوا لو التمتُّع ابلبكر البالغة الرشيدة ،وليس لوليّها أف يعرتض .وأجازوا لو
التمتُّع ابلفتاة األوربػّيّة ،من دوف إذف وليّها ،ولو كانت مسلمةً .وأجازوا لو
طمعا يف اؼباؿ .وأجازوا لو التمتُّع ابلفاجرة ،ولػم
التمتُّع ابلكتابيّة ،اليت استجابت ً
وجبوا عليو منعها من الفجور .ولػم ي ِ
يِ
وجبوا على الرجل أف يتح ّقق من كوف اؼبرأة
ُ
ُ
خلية ،ليست يف ذمة زوج حي ،عند طلبو التمتع هبا .ولػم ي ِ
وجبوا عليو إخبار
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ِ
كف من طعاـ .وأجازوا كوف األجل
اؼبرأة عن الع ّدة .وأجازوا كوف اؼبهر دبقدار ّ
احدا ،أو بعض يوـ .ولػم ي ِ
وجبوا عليو نفقة للمرأة اؼبتمتع هبا .وأجازوا لو
يوما و ً
ُ
ً
التمتُّع أبكثر من أربع نسوة ،من غًن حصر .وأجازوا لو العقد على امرأة
واحدة ،مرات كثًنة ،واحدة بعد أخرى .ولػم ي ِ
وجبوا اإلشهاد واإلعبلف .وأجازوا
ُ
ّ
احا ،فما ىو
كل ىذا مب ً
ظاىراّ ،
انتفاء كوف اغبمل منو ً
دبجرد نفيو عنو .فإذا كاف ّ
حرمو اإلسبلـ؟!!!»(ٕ).
ذلك الزنػى الذي ّ

(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٙ٘ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٙ٘ٗ-ٖٙ٘ :
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* فوائد:
 -1إ ّف اشتماؿ الكتاب على ذكر بعض االختبلفات اؼبذىبيّة :ليس من قبيل
نصرة االبتداع؛ فإ ّف كبار العلماء قد امتؤلت ُكتُػبُهم ،بذكر أقواؿ فرؽ الػخوارج،
وفرؽ الػمعتزلة ،وفرؽ الشيعة ،وسائر الفرؽ ،من األشعريّة ،واألثريّة ،وغًنمها.

 -2إ ّف أكرب صورة من صور نصرة االبتداع :تتمثّل يف تصريح بعض الػمؤلّفٌن،
بصحة بعض آراء الػ ِ
مبتدعة ،والدفاع عنها ،واالستدالؿ على تصحيحها،
ّ
واإلنكار على ـبالفيها.
صحة
ػجرد وصف بعض الػمؤلّفٌن ابالبتداع ليس ً
دليبل قطعياا على ّ
 -3إ ّف م ّ
فرداي ،أو اختبلفياا ،وليس وص ًفا
ذلك الوصف؛ وال سيّما حٌن يكوف الوصف ا
اتّفاقياا ،أو أغلبياا.
االختبليف ،لَما قبا أح ٌد ،من
الفردي ،أو الوصف
فلو أخذان ابلوصف
ّ
ّ
عري يُب ِّدع
هتمة االبتداع؛ فالػمعتزل ُّػي يُب ِّدع األشعري واألثري؛ ومها يُب ِّدعانِو؛ واألش ُّ
األثري يُب ِّدع األشعري ...إخل.
األثري؛ و ُّ

 -4إ ّف صدور بعض األخطاء من أحد الػمؤلّفٌن :ليس كافيًا لتبديعو ،وال سيّما
للحق ،يف معظم أقوالو.
إذا كاف اؼبؤلّف اؼبخطئ مواف ًقا ّ
كل مؤلّف أخطأ يف أتليفو ،فبدعو اآلخروف؛ لَما قبا من التبديع
فلو أ ّف ّ
أح ٌد ،ولو كاف أعلم علماء الػمسلمٌن.
 -5إ ّف اإلعراض عن االستئناس ،أبقواؿ بعض الػمؤلّفٌن؛ بسبب وصفهم
االختبليف :يستلزـ اإلعراض عن أقواؿ سائر اؼبؤلّفٌن،
ابالبتداع ،بطريق الوصف
ّ
احملدثٌن  -قد سلم
أو أكثرىم؛ فبل يكاد الباحث ُيد مؤلًِّفا  -من القدامى و َ
من الوصف ابالبتداع ،بطريق الوصف االختبلفػ ّي.
33

الحبرئة من ثكفيرالـمسلمين
من أقواؿ مؤلّف كتاب (براءة اإلسبلـ) يف (ذبنُّب التكفًن):

« -1والتربئة اؼبعنويّة كفيلة ابلقضاء على كثًن من صور (التخطئة العلميّة)،
اليت تتفاوت يف درجاهتا ،أعين :التكفًن ،والتفسيق ،والتضليل ،والتبديع ...إخل.
فسروا
فكثًنوف ىم اؼبؤلّفوف اؼبتّػ َهموف ابالبتداع والضبلؿ؛ بسبب أ ّف خصومهم ّ
أقواؽبم تفسًنات سقيمة ،غًن موافقة للمعاين اليت قصدوىا»(ٔ).
تعصػبًا ،أو احتق ًػارا ،أو
ػح ب ُػم ّدعي اإلجػمػاع أف يُقصي ال ُػمخالفيػن؛ ُّ
« -2وقبي ػ ٌ

تكفي ًػرا؛ فإ ّف من أقصى غيػ ػ َػره ،أقصاه غيػ ػ ُػره»(ٕ).

« -3والفرؽ كبًن جداا ،بٌن (االحتػراـ) ،و(االلتزاـ)؛ فإ ّف احتػراـ الػمخالفٌن،
اختصوا بو
وذبنُّب تكفًنىم ،والتماس األعذار ؽبم :ال يعين وجوب االلتزاـ دبا
ّ
من آراء؛ فإف أوجبوا على ـبالفيهم ذلك االلتزاـ؛ فقد أوجبوا على أنفسهم
ُيتص بو ـبالفوىم من آراء!!!»(ٖ).
االلتزاـ دبا ّ

« -4إ ّف جرائم التكفًن والقتل واالغتصاب والنهب والتخريب واإلحراؽ ،اليت
ارتكبها بعض القادة واعبنود ،واؼبؤلّفٌن واؼبقلّدين :ال ُُيكن أف تصدر من أانس
حق تقاتو ،وإف كانوا ينتسبوف إىل اإلسبلـ»(ٗ).
يتّقوف هللاّ ،
عمبل؛ وأف
« -5ىو أف يعرتؼ اؼبتّقوف أبخطائهم ،حٌن ُُيطئوف،
اعتقادا ،أو ً
ً
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٗٗ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔٗٛ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٕٙ :
(ٗ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٖٕ :
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عمبل؛ وأف يعرتؼ اعباىل منهم
ابغبق الذي عليو ـبالفوىم،
اعتقادا ،أو ً
ً
يعرتفوا ّ
العزة ابإلمث ،فيأنف من االعرتاؼ؛ وأف
جبهلو ،حٌن ُيهل حقيقةً ما ،وال أتخذه ّ
يعرتؼ أب ّف ـبالفيو معذوروف ،حٌن يستح ّقوف العذر ،فبل يسارع إىل التكفًن
والتفسيق والتبديع»(ٔ).
كثًنا منهم يُبغضوف من ُيالفوّنم يف اؼبذىب ،ويطعنوف فيهم ،وقد
« -6وذبد ً
فكأّنم نسوا ،أو تناسوا األمر
يك ّفروف بعض ـبالفيهم ،ورّدبا تدابروا ،وتقاتلواّ ،
التفرؽ!!!»(ٕ).
ابالعتصاـ ،والنهي عن ّ
« -7ولذلك يػختار العالِ
ِ
يق الوسطيّة) ،فػي ىذا الػمقاـ؛ فيتجنّب
ر
(ط
د
ه
اجملت
ػم
ُ
َ
ُ
التشدُّد ،فػي الػحكم على الػمخالف؛ فبل يك ِّفره ،أو ي ِ
فسقو ،أو يُضلِّلو ،أو
ُ
ُ
ُ ّ
يُب ِّدعو ،ابالعتماد على الظنوف ،واألوىاـ ،واألىواء ،والتقليد .وفػي الوقت
التساى َل ،فػي الػحكم على رأي ال ُػمخالف؛
نفسو ،يتجنّب العالِ ُػم اجملت ِه ُد
ُ
فبل ي ِ
همل تػخطئة ال ُػمخالف ،حيػن يُوقِن بػخطئو .وإنّػما يلجأ العالِ ُػم اجملت ِه ُد إىل
ُ
التخطئة؛ من أجل اإلرشاد والنصح؛ ال من أجل اإلفحاـ والقدح .فالتخطئة
وسيلة لتنبيو ال ُػمخالف وأتباعو ،على أ ّف اؼبخ ِطّئ ؽبم يرى  -ابجتهاده  -أنّػهم
م ِ
ػخطئوف؛ فيدعوىم بذلك ،إىل ترؾ اػبطإ»(ٖ).
ُ
« -8وليس اؼبؤلّفوف من أىل الكبلـ خبارجٌن عن اإلسبلـ؛ فبل يُلت َفت إىل
وفقها ودراية وتدبػًُّرا ،من أىل اغبديث؛ فمن ك ّفرىم،
علما ً
أبقل ً
أقواؽبم ،وليسوا ّ
جهلهم؛ فقد أخطأ .ولذلك قد يُصيب
فسقهم ،أو ضلّلهم ،أو ب ّدعهم ،أو ّ
أو ّ
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٖٖٛ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٔ٘ٛ :
(ٖ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٕٙٗ-ٕٖٙ :
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أىل اغبديث ،وقد ُُيطئوف ،كما أ ّف أىل الكبلـ قد يُصيبوف ،وقد ُُيطئوف؛
فليس أحد الفريقٌن دبعصوـ ،من اػبطإ ،وليس شبّة مؤلّف من أىل اغبديث ،أو
يغًن اغبقيقة
من أىل الكبلـ دبعصوـ من اػبطإ .و ُّ
التعصب ألحد الفريقٌن لن ّ
الواقعة ،ولن يزيد اؼبختلفٌن ّإال اختبلفًا»(ٔ).

يستحق العذر ،من أولئك الغبلة،
« -9وهللا  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 ّ

* فوائد:

 -1إ ّف التخطئة ال تعين التكفًن ،وال التفسيق ،وال التضليل ،وال التبديع؛ فهي

أعم منها ،ودرجاهتا تشمل التخطئة اليسًنة ،والتخطئة الكبًنة.
ّ
 -2إ ّف الفرؽ كبًن ِجداا ،بٌن تكفًن الفرد ،وبٌن وصفو أبنّو م ِ
ك بعقيدة
ستمس ٌ
ُ
كفريّة ،تُضاىي عقائد بعض ال ُك ّفار ،كما ىو الػحاؿ ،فػي غبلة الػ ِّ
متصوفة،
وغبلة االثين عشريّة.
الغلو؛ وليس  -من
فليس  -من قبيل التكفًن ُّ -
التطرؽ إىل بياف فداحة ّ
قبيل التكفًن  -بياف التشابو الكبًن ،بٌن بعض عقائد الغبلة ،الػمنسوبٌن إىل
(اإلسبلـ) ،وبعض عقائد غبلة الػمسيحيّة.
 -3إ ّف اإليقاف بوجود منافقٌن كثًنين ،يف اعبماعات الػمنسوبة إىل (اإلسبلـ):
ال يُ ِّ
اعتمادا على الظنوف واألوىاـ واألىواء؛ فإ ّف
سوغ ّاهتاـ اؼبخالفٌن ابلنفاؽ،
ً
عبلـ الغيوب.
النفاؽ من أمراض القلوب ،وال يعلم ما يف القلوب ّإال ّ
(ٔ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.٘ٙٓ :
(ٕ) براءة اإلسبلـ ،النسخة الذىبيّة.ٚٓٓ-ٜٜٙ :
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كل منسوب إىل
 -4إ ّف الفرار من (تػهمة التكفًن) :ال يدعوان إىل القطع إبُياف ّ
أمر غيب ٌّػي ،ال يعلمو ّإال هللا .
(اإلسبلـ) ،فإ ّف (اإليػماف) ٌ

 -5إ ّف إيثار عبارة (اؼبنسوب إىل اإلسبلـ)  -يف أكثر اؼبواضع  -على عبارة
كل
(اؼبسلم) :راجع إىل كوف العبارة اؼبختارة أعم من العبارة الثانية؛ ّ
فتدؿ على ّ
َمن ينسبُو غًنُه إىل (اإلسبلـ) ،سواء أكانت تلك النسبة صحيحة ،أـ كانت
غًن صحيحة ،وال سيّما عند الكبلـ على اؼبنسوبٌن إىل (اإلسبلـ) نسبة وراثيّة،
أو نسبة عصريّة؛ للكشف عن (براءة اإلسبلـ) من تطبيقاهتم السيّئة السقيمة.
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الخاثمة
ِ
ف كتاب (براءة اإلسبلـ) ،بثبلث تُ َػه ٍم أخرى ،وىي:
قد يػُتّػ َه ُم مؤلّ ُ
(اختبلؽ األكاذيب) ،و(تناقُض األقواؿ) ،و(تدليس الػحقائق)؛ وىي تُ َػه ٌم واىية
واىنة ،أوىن من بيت العنكبوت.
( -1اختالق األكاذيب):

ال ُيكن أف تصدر ىذه التهمة ،من قارئ عاقل ،قرأ الكتاب بتدبُّر،
التسرع ،والتأثُّر أبحكاـ اآلخرين.
وإنصاؼُ ،متجنِّػبًا ُّ
التعصب ،و ُّ
ئ الػمتدبِػُّر -
فما من قوؿ ،يف كتاب (براءة اإلسبلـ)ّ ،إال ويػجد القار ُ
فػي الكتاب نفسو  -ما ينفي عنو تػهمة (اختبلؽ األكاذيب).
ئ أ ّف النصوص الػمنقولة يف كتاب (براءة اإلسبلـ)؛
ويكفي أف يعلم القار ُ
من أجل توضيح اغبقائق ،وتعزيزىا :تبلغ نػحو طبس مئة صفحة.
( -2تناقُض األقوال):
بعض ال ُقّراء ر ِاج ٌع إىل ىذه األسباب:
إ ّف التناقُض الذي قد ّ
يتوىػمو ُ
أ -قلّة تدبُّر القارئ ،يف أقواؿ مؤلِّف الكتاب.
ب -قلّة تدبُّر القارئ ،يف نصوص الػمؤلِّفٌن ،اليت اشتمل عليها الكتاب.

ج -قلّة خربة القارئ ،يف الػمعارؼ اإلسبلميّة.
د -قلّة خربة القارئ ،يف االصطبلحات العلميّة ،والقواعد الػمعرفيّة ،والػمسائل
ُسس الػمنهجيّة.
االختبلفيّة ،واأل ُ

ه -ضعف القارئ يف اللغة العربيّة.
و -عدـ االعتماد على الطريقة السياقيّة الصحيحة ،يف قراءة الكتب العلميّة.
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( -3تدليس الـحقائق):
القارئ أف يقرأ الكتاب قراءة سياقية صحيحة ،لي ِ
بطل بنفسو ىذه
يكفي
َ
ّ
ُ
التهمة السقيمة؛ حيػن يػج ػد بوضوح أ ّف مؤلِّف الكتاب ل ػم ي ِ
همل ِذكػ ػر
ُ
همل ِذكر الشبهات ،ولػم ي ِ
االختبلفات ،ولػم ي ِ
همل ِذكر التفريعات ،الػمتعلّقة
ُ
ُ
بػما يريد الكبلـ عليو.
ِ
كر رأيو يف اؼبسائل االختبلفيّة:
ّأما ذبنُّب مؤلّف كتاب (براءة اإلسبلـ) ذ َ
صرح أب ّف الغرض من ِذكر االختبلفات:
فليس من قبيل (تدليس اغبقائق)؛ فقد ّ
ىو االستدالؿ هبا على وجود االختبلؼ؛ وليس الغرض من ِذكرىا :ترجيح رأي
أيضا أب ْف ال قيمة لرأيو ،يف التصحيح ،أو الرتجيح.
وصرح ً
على رأي؛ ّ
وكذلك ذبنُّب مؤلِّ
ػحقيقي :ليس
ل
ا
ػمو
س
ا
بياف
اإلسبلـ)
اءة
ر
(ب
كتاب
ف
ّ
إيهاما للقارئ أب ّف مؤلِّف الكتاب من
من قبيل (تدليس الػحقائق) ،وليس ً
الػمؤلّفٌن القدامى.
ئ ع ّدة صفحات من الكتاب؛ ليُد ِرؾ أ ّف اؼبؤلّف من
فيكفي أف يقرأ القار ُ
ئ إىل النصوص الػمنقولة صراحة ،من كتب
احملدثٌن ،وال سيّما حٌن يلتفت القار ُ
َ
ػمحدثٌن.
بعض الػمؤلّفٌن ال َ
والقارئ  -الباحث عن الػح ّػق  -ال تشغلو معرفةُ (حقيقة الػمؤلِّف) ،عن
معرفة (الػحقائػق) ،اليت اشتمل عليها كتابُو.
وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالـمين.
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الـمححويات

الـمقدمة

5

التبرئة من إنكار السنة

6

التبرئة من ذم الصحابة

21

التبرئة من انتقاص العلماء

26

التبرئة من تعطيل العلوم

21

التبرئة من تضليل العامة

16

التبرئة من نصرة الابتداع

11

التبرئة من تكفير الـمسلمين

43

الخاتمة
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