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 دفاٌع عن الشريعة

 مقدمة الطبعة األولى

 صلى هللا عليه سلمالحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

على ربع قرٍن من  تربوي على مساحة زمنية ، أ1166 و 6891على فتراٍت متقطعة، بين عامي  ، أبحاث هذا الكتاب نت  دو  

لترحال، التي ما زالت تالزمنى معظم سني  عمرى، لم تقف عقبة في لكن  طبيعة ا. ثالث ، تقلبت فيها بين أنحاء قاراتالزمان

، وما تفرزه قرائح من ي  سبيل ح   حب اإلعالم أن يسميهم رصى على متابعة ما يدور في جانب الثقافة والفكر اإلسالمي 

وألنه ي حدث طبقة برجوازية يعلم هللا كم أكره هذا التعبير، ألنه ال يمت لإلسالم بصلة من ناحية، و". نون اإلسالميوالمفكر"

، أي العمل بما "خذ الكتاب بقوة"عنها فاإلسالم دين العملية، كما عب ر القرآن . ، ال تمت للمسلمين بصلة، من ناحية أخرىفكرية

ٍل، ال ينشأ عمالً وال يدفع  حضارة  .فيه، ال إفراز فكٍر م عط 

فت عن أصلها وأ خرجت ن بحثاً، والثومجموعها ستة وثتتبعت في هذه المجموعة من األبحاث، وقد  ر  عدداً من المفاهيم التي ح 

فها أن يتالعب بمضمونها ومحتواها، أو إضافة مفاهيم جديدة مستحدثة، يظهر للقارئ  عن مسماها، ليكون أسهل على من حر 

تعددية والحداثة، وغيرها من ومن ذلك مفاهيم الوسطية والمواطنة والتجديد وال. المتعجل أنها ذات صلة باإلسالم، وما هي منه

 .، فخلطت حقاً بباطل، وزينت فاسدا بصحيح"المفكرين"التعبيرات، التي شاعت مؤخراً في كتابات 

موضوعات فقهية، أو مناقشة ما ينشأ عنهما، من التي تتعلق بالعقيدة أو بالشريعة أو  وضوعاتتناولت العديد من المكذلك، فقد 

أو شىحت فيها ما تتناوله، وبينت خطأ من أخطأ في ، فبي نت فيها مذهب أهل السنة والجماعة، للبدع واإلنحرافات العقائدية

كل  ذلك من منطلق الدفاع عن الشريعة الغراء، التي غفل عن عظمتها وإحاطتها الناس، ال . عرضها، وصواب من أصاب

م وها بمفاهيم بدعية خبيثة، وكأنما يحتاج دين ، فراحوا يدورون حول مفاهيمها، يحاولون أن ي  "المفكرون اإلسالميون"سيما  َطعِّ

 .هللا إلى الدعم والتثبيت من تلك األفكار الوضعية المنحرفة

وإنة ألدعو هللا سبحانه أن يتقبل منى هذا العمل، خالصاً لوجهه، وأن يجعل صوابه، الذي هو فضٌل منه، في ميزان حسناتي، 

 .وأن يعفو عن خطئه، فإنه من ومن الشيطان
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 مفاهيم يجب أن تصّحح

 0909نوفمبر  90 وإتباع المتشابهات.. مفهوم قبول التعّددية 

ها ب َملكات ه ، في كلمة القاها أحد  مقرالدكتور محمد عمارةم صطلٌح برَز إلى السطح  خالَل اإلحتفال الذي إنعقد لتكريم  نوِّ ظيه، م 

، وهو أنه  د بنائ ه الفكري  ، وكَقاعدة من قواع  دة الَجوانب، وإثرائه للتراث اإلسالمي  تَعد  دية"الم  س  " يقبل التعد  وكما . هال ويؤس 

هنا، فإن هذه الم ْصَطلحات التي َصارت تتناثر َيميناً ويساراً من أفواه  ابط، تمث ل َخطراً ، دون َضابط وال رَ "مفكرينا"سبق أن نو 

اً، أ ، ال ي عرف ما ي قصد بها، إن َخيراً أو َشر   –و َشديداً على َمسار َحركة  اإلحياء  اإلْسالمية، إذ هي شديدة  الم يوعة  والَتلون 

 !َوَسٌط بين ذلك الَخير وذاَك الشر –حسب مفهوم الوسطية الَحداثية 

لحات الم تشابهات، إذ إن  إتباعها دون إْحَكام َمَعانيها، هو، بال َريب، إت باع وإنه لفرٌض على القادر  أن ي بيِّن هذه الم صط

، وهو َعين  ما ن هينا عنه في قوله سبحانه االت المعاني  ْنه  ٱْبت َغآَء : "للمتَشابهات، حم  َبَه م  ـٰ وَن َما َتَش ب ع  ْم َزْيٌغٌۭ َفَيتَّ وب ه 
يَن ف ى ق ل  ا ٱلَّذ  َفأَمَّ

يل ه ۦٱْلف ْتَنة  َوٱ ع، وفتح باب التأويالت للم تحدث، فإذا 2آل عمران ، "ْبت َغآَء َتأْو  ، إذ في ذلك ما فيه من إستغالق المقصود على السام 

ية األساس فيها، وهي إيصال  الَمَعاني  راٍط مختلٍف، ال يتقابالن، ومن ثم تفقد اللغة  الخاص  الَسامع  والم تحدث  كالهما على ص 

نَضب َطة م امعالم  وال تستخف ن  بهذا اإلشكال، فهو أساس  كل  َبالٍء َعَرفْته البشرية  في َمسيَرتها إلى . ن لسان  الم تحدث إلى عقل  السَّ

 .يومنا هذا

يه، أي َكلَمتي   ال َحد  َتَشاب ه  في ك  ٌل وم  ْشك  دية"، و"قبول"والم ْصطلح الجديد م  دية؟ فال يعرف السامع ما هو المقصود بالتعد  ". التعد 

عر  الم رسل  الَحديث على سبيل المثال؟ أو التعددية الثقافية،  دية الثقافية، كما في قبول الشعر الَعمودي  وقبول الش  أهي التعد 

بالمعنى األوسع للثقافة، كما في قبول ثقافة أهل الحضرإلى جانب ثقافة أهل الريف والوبر؟ أم هي التعددية السياسية، بمعنى 

ْزب ٍس دينيِّة قبول  الح  ياسية بمعناها األعم ، من قبول  الح زبية على أ س  دية الس  ج اإلْصالح ية؟ أم التعد  ية على أَساس  إختالف  البَرام 

أو َعَصبيِّة على َحد  َسواء؟ أم التعددية الوطنية، بمعنى أن يحمل إمرٍء جنسيات متعددة بجانب جنسيته األصلية،ويدين بالوالء 

دية األديان في الوطن الواحد، كما هو على أرض مصر من لها كما يدين بال دية المقصودة هي تعد  والء لوطنه األم؟ أم التعد 

، من  غالبية مسلمة تعيش وسطها أقلية قبطية؟ أو تعددية الفرق في الدين الواحد، كأصحاب الفكر العقالني  اإلعتزالي  البدعي 

م على الساحة اإلسالمية جنباً إلى جنٍب مع أهل  منكرى األحاديث الصحيحة، والتي ينتمى إليها ا ه  د  لدكتور عمارة، في تواج 

بعي منهج  السلف  الصالح؟
نة  والَجماعة  من مت   الس 

دية الَسوابق، ما المقصود بها في هذا السياق؟ أهو قبول الرضا "القبول"ثم كلمة  ، والتي يمكن أن ت لحق بأيِّ من َمعاَني التعد 

كت عنه إلى حين، أم هو قبوٌل بشريعة الحياة التي ال ان؟ أهو القبول بواقع مفروض، ي سْ بول الغصب واإلذعوالترحاب، أم ق

ها اآلخر؟ أم قبول مطلٌق  دية، وغير َمشروٍط في بعض  محيص منها وال محيد عنها؟ أهو قبول مشروٌط في بعض معاني التعد 

 بال شروط؟

كال، إن أ لقي على َعواهنه، وق صد به تقريظ  أحد من األسماء  إذن، َمعنًى م تشابه أشد  " قبول التعددية" ٌل أشد  اإلش  التَشابه، م شك 

، فكما رأينا قد يحمل المصطلح  ل " تقريظاً "الالمعة على ساحة الفكر اإلسالمي  له وت ْسفيهاً " تقريصاً "لصاحبه، أو قد َيحم 

ن تقريظاً ل كات ب، سواء والقبول  الم طلق للتع. لَمكاَنت ه، َحْسب المقصود منه دية، أمر شائه ساقط، ال ي على مكانًة ل مفكٍر، وال َيْحس  د 

 .في التعددية الثقافية أو السياسية أو الوطنية أو الدينية

َقف ى وغير الَموزو دية الثقافية ال نرى شاعراً من شعراء العربية الكالسيكية األكابر يقبل  بالشعر الحديث غير الم  ن، ففي التعد 

عرية عن اإلتيان بمثل ما أتت به األوائل، أما َمن َقب لَه  فمن قبيل التجديد والتمييز، ك ما ويعتبر قبوله من قبيل َضْعف  الَملكة الش 

لكن . قال العقاد، عن طريق إختالف الموضوعات الشعرية ووحدة البناء مقابل وحدة البيت، كمدرسة أبولو ومدرسة الديوان

يرضون بالسقوط الشعري  الذي يقال عنه شعراً، وما هو بالشعر وال بالنثر، والذي تتغنى به العوام  في أيامنا هؤالء جميعاً ال 

 .هذه
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تتعارض مع ثوابت  –وهو شرط شرعي   –ثم التعددية الثقافية بمعناها األوسع، فهي مقبولة بال شك  في أرضها ووطنها ما لم 

 .َملت ثقافة الريف والوبر مبدأ وأد األناث، إو إزدراء النساءالمجتمع الدينية أو العرفية، كما لو حَ 

ية إسالمية، يمكن قبول التعددية التي تحمل برامج إصالٍح تتخذ مسارات  كومة َشرع  وفي التعددية السياسية، فإنه في ظلِّ ح 

د بتعد   د األقليات من الديانات والطوائف، فهذا مختلفة للنهوض باألمة علمياً وتطبيقياً، لكن هذا ال يعنى قبول أحزاب دينية تتعد 

ة هلل وَرسوله، وال ندرى . أمر يخالف اإلسالم كلية فة َمَحاد  فالتحزب السياسي  الديني  ال يعنى إال القبول بالدعوة إلى ديانات م حر 

وا قبول هذه التعد    دية؟تحت أي قاعدة شرعية يمكن ألصحاب التْجديد الم نحرف والَوسطية الزائفة أن يدس 

 َعهد  المعاهدين، وإحترام  حقوق الذميين من أهل الكتاب  الم شرك
دية الدينية، كما أْسلفنا في مقاالتنا السابقة، تعنى ح فظ  ين، والتعد 

يهوداً ونصارى، على َشْرط  أن َيحفظوا الَعهد ويصونوا األمانة، وإال فهم فينا كبني قريظة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

مة بعد أن باعوه صلى هللا عليه وسلم لمشركي قريش في غزوة الخندق، إن خانوا وتمالؤا على الوطن الكريم  ال َعهد لهم وال ذ 

ه ل حوم  أبنائ هم، وتواطئوا مع مشركي الغرب، أو الذمي ين ممن لَح َق بمشركي الغرب، فليس لهم إال  الذي آواهم، وَنَبَتْت من َخير 

 .السيف

دية الوطنية، إذ إن الوطَن مفتوح  لمن َشاء أن يعيش فيه آمنا م سالماً أو معاهداً من أهل الذمة، فله ما ويلحق  بهذا  المعنى التعد 

للمسلمين وعليه ما على المسلمين، بما َحَكَمْت به سن ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي يريد أن يتجاوزها أهل أصحاب 

ية  ة ألنهم غير قادرين على مجابهة المشركين به، خوفاً وضعفاً في القوة التْجديد الم نحرف والَوسط  الزائ فة ، فيلغوا معنى الذم 

لكن أصحاب التْجديد الم نحرف . واإليمان جميعاً، ويستبدلونه بلفظ الم واطنة، الذي يختلف عن مفهوم الذمة شكالً وموضوعاً 

عون رؤوسنا بالت ية الزائ فة ال يفتؤون يصد  م بتبديل والَوسط  جديد والتحديث والواقع ومرور الزمن وتبدل األحداث مما ي لز 

اً  مَّ ل َدَسَماً، إن لم َيحمل س   .المعاني، وكل  هذا الَخرط األفرغ، الذي ال َيحم 

، غير م ي  أو أْصلي  أن يخوَن َوَطَنه لحساب  وطنه الَمهجري  دية الَوطنية التي َتسَمح إلبن َوطن ذم  قبولة ال َشرعاً كذلك فإن التعد 

رائع  بني آدم الوضعي ة كلها، بل ي حكم على فاعلها بالموت بتهمة الخيانة  الع ظمى، 
رفاً وال أخالقاً، بل هي َمرفوَضة في ش  وال ع 

د جنسيات أبنائها أفواه وهو عين ما نقصده من إشتباه هذه المفاهيم العشوائية التي تتقاذفها . حتى أن  بعض البلدان ال تسمح  بتعد 

 ".الفكرية"في َمَحافلهم " مفكرينا"

ائه وم ريديه " مفكرينا"والعجب األْعجب هو موقف  من هذه المتشابهات من المفاهيم، إذ لم يستعنى أحد  منهم أن َيشرَح لقر 

قول قرائه ومريديه، َرغم  أن   يم، إحتراماً لع  أهل السنة، وكان هم أصحاب دعوة العقالنية دون " مفكرينا"م فردات هذه المفاه 

دون بهذه المتشابهات، لكن هم آثروا اإلْغالق والتَشابه واإلْخفاء، وأْعرضوا عن الَبيان  هم لبيان ما يقص  ع صدر  األولى بهم أن َيتس 

م ال يعلم ها إال هللا ه   .واإلْحكام واإليَضاح، ل َحاجًة في أنفس 

رين من أصَحاب التْجديد " مفكرينا"ن من مالمح قاموس من هنا نرى أن هذه المفاهيم المتشابهة، التي أصبحت اآل َعاص  الم 

م وا َمَعانيها، وإال وقعوا تحت منطوق آية آل عمران، َدها، وأن ي ْحك  ية الزائ فة، يجب أن ي جل ي أصحاب ها مقاص   الم ْنحرف والَوسط 

 .ويا حسرة على من َوَقَع تحت منطوق آية آل عمران

نا الحق  حقاً  قنا إجت َناَبهاللهم  أر  نا الباطل باطالً وإْرز  قنا إت َباَعه، وأر   .وأْرز 
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 0909أكتوبر  02   الَحديث" الفكِر اإلسالميِّ "في ظلِّ .. أزمُة تطويِع المفاهيم 

تلقيت رسالتين من بعض قراء  مقاالتي األخيرة، جزاهم هللا خيراً، والتي تناولت فيها بعَض ما كتب عدد  من 

عن مفاهيم محددة، ممن لهم بريق وإنتاج، أوَسَع لهم مكاناً على صفحات  الشهرة كمرجعياٍت في الفكر  " إلسالميينا مفكرينا"

، وأحمد الريسوني، وفهمى هويدي وال  اإلسالميِّ الحديث، منهم الدكاترة محمد سليم العوا، ومحمد عمارة، وراشد الغنوشي 

 . موظٌف مدفوع األجر على ما يقول ويفعل أ ضم  المفتي على جمعة لهذه الكوكبة إذ هو

ل َم هذا النقد  الشديد  لهؤالء األفاضل؟ وهل كل  هؤالء على خطأ إجتمعوا عليه؟ ومن تَرْكَت إذن لم : ومضمون الرسالتين أنْ 

ح؟ وهل هذا أوان  نقد  المرجعيات  اإلسالمية  ونحن نواجه العدو الصهيونيِّ اليهوديِّ وال ؟ والشك  إن تناله بما ي جر  َصليبيِّ القبطيِّ

يح موقف  أهل السن ة من مثل تلك  د ضبابها، بل وي ساعد  على توض  هذه التساؤالت تستحق  إيضاحاً يزيل غموضها ويبد 

جيها، سلباً وإيجاباً  لة ومن مرو   .المفاهيم، وموق ف كاتب  هذه السطور من هذه المفاهيم المعد 

ل  هنا عدداً من ال  م وقبل أن أسج  ه  نقاط  التي ت ساعد  بعون هللا على َجالء الموقف  من هؤالء  الَمشاهير، وممن في طبقتهم وتوجه 

ر بعمومات تتعلق بهذا األمر، هي منهٌج ينير الطريق أمام نقٍد بناٍء ال ي داهن وال ي َجامل، وال يكف ر وال ، أود أن أ ذك   اإلْسالميِّ

 :ينف ر، إال لمن يستحق

ه الجميع طالما أن  الشْخصية التي ت نَتقد شخصية عام ة خرجت بآرائها للنشر ولم تعد أمر النقد . 0  في الحياة العامة حقٌّ ي متلك 

ة فالفكر والرأي متى خرج إلى العامة وجب نقده، إيجاباً أو سلباً، إن كان وال بد، . م جرَد خواطٍر تتداولها في الَجلسات  الخاص 

 .من اإلنتشاربشكل عاٍم، وعلى نفس القدر 

هذا النقد ال يعكس أي ناحية شخصية في الموضوع، إذ الفكر أعلى من الفرد، واألفكار تتطاحن على مستوى أعلى من . 0 

ية، وليس هناك ثأر مبي ت بين أهل السنة وبين هؤالء الذين يتعدون حدودها بقليل أو كثير، إال أن  األجسام والشخصيات الحس 

 .لوا لتوجهاتهايرجعوا إلى أفقها ويمتث

قائلها بحال من األحوال، بل يتوقف تقييم القائل على " تكفير"أن  الخطأ في الرأي الَشرعي  أو الش ذوذات الفقهية ال تعنى . 3 

الرأي الذي يتبناه، فمن أشاع أن  النصارى ليسوا بكفاٍر أو أن  الحجاب ليس بفرض في اإلسالم، ي ستتاب، فإن تاب وإال كفر 

 ، ومن َتبن ى ش ذوذاٍت فقهية فالنقاش يدور في حدود الخالف الفقهي إال . إذ إن هذا األحكام مما علم من الدين بالضرورةوارتد 

ج لها أو ي عين عليها  .إن كان وراَء الفقه  سياسٌة ي رو 

بي ن موقف أهل السنة ونقْدناه بما ي  " المفكرون اإلسالميون"ثم نعود إلى ما تعرضنا له على وجه الخصوص، مما تحدث فيه  

 .منه

  فالمفاهيم التي تعرض لها هؤالء المفك رين هي مفاهيم أْصلي ة كلي ة م حَكمة في أصول الَمنهج اإلسالمي  وليست من َمسائل

 .الفروع التي تحتمل الخ الف

 o  لي  َشرعي  هو الوالء بين أهل اإليمان والبراء من أهل الكفر والعصيان، وهو كلي  عاٌم م حَكم ال فمفهوم الم واطنة يتعل ق بك 

 .وهو ما خالف فيه كل  هؤالء المفكرين اإلسالميين بال إستثناء. َيحتمل الظن

 o  دة، إذا هو بذاته يصبح، في ف كر  هؤالء الم فكرين ومفهوم التجديد الذي هو مفهوم يتعل ق بإحداث فتاوى للمواق ف المتجد 

، ومعه سائر هؤالء وإذا ا! اإلسالميين، خاضعاً للتجديد لتجديد يعنى تبديل  األصول الكلية، بل وأصول الفقه، كما َزَعم الترابي 

 .المفكرين اإلسالميين

 o هو أكثر هذه المفاهيم تعرضاً "وكذلك جعلنكم أمة وسطاً :"ومفهوم الوَسطية الذي هو ك لي  َشرعي  يعود إلى قول هللا تعالى ،

نة والقرب  من البدعة من كل  اإلتجاهات، حتى الصوفية للتبديل والتحريف، والذي يدعيه ل نفسه كل  من أراد مفارقة الس 
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ونه ألنفسهم ع  والوسطية كما أسلفنا هي حق  ! المبتدعة، وعلى رأسهم مفتى مصر، والعلمانيين ممن ي فرق بين الدين والدولة، َيد 

مطلقا ويدعون باطنه ومعانيه، وأهل الظاهر الذين يعملون  بين باطلين، كما في مثال أهل الباطن الذين يرفضون ظاهر القرآن

والوسطية . بظاهر القرآن مطلقاً دون معانيه، وأهل السنة وسط بين الباطلين، يعتبرون الظاهر والباطن، واللفظ والمعنى

لجنٍب مع فتاوى  جنباً " الجدد"الجديدة هي وسط بين حق وباطل، فترى بعض الصحف تنشر أخبار الفن الساقط ونكت الدعاة 

، عافانا هللا من "من كل  فيلم أغنية"الذي ال يزيد عن أن يكون وسط  ! الفقه وأخبار المسلمين ، ويقولون هذا هو إسالم الَوسط 

 .ذلك

  ثم تلك الشذوذات الفقهية كإنكار حكم المرتد، ومساواة المرأة والرجل في الدية، وتأويل مفهوم الديموقراطية بما تعنى في

ف" التجديد"لفكر الغربي  إللباسها لباس اإلسالم أو قريباً منه، هي من قبيل خالف اإلجماع، وتقع كفروع من مفهوم ا  .الم حر 

   كما قال سليم العوا وأنه لن يقول بهذا الَتكفير في يوم من األيام، هو أخَطر ، ثم، ، دعوى أن ال حق للمرء في تْكفير الق ْبطي 

ئل عن هذا األمر ما إنحرف به هؤالء  ر عليه القرضاوى حين س  فكان أن أجاَب  –كفر النصارى  –عن اإلسالم، وهوما لم َيقد 

، كما أن  النْصراني  كافر في نظر المسلم وقول . إجابة سياسي ة أكثَر منها َشرعية، بأن قرر إن  الم سلم كافر في َنظر النْصراني 

م الك فر حاالً، فهو  يحتاج إلى إستتابة وتوضيح لما يقصد، فإن إستمر على قوله، وأقر  صراحة أن ما يقصد العوا، وإن لم يستلز 

ثم، ماذا كان مناط الخالف إذن بين . هو عدم كفر القبط، وأنه شخصياً ال يكفرهم، كفر بذلك إجماعاً هو ومن يتابعه على ذلك

، والعوا قرر عدم العمل بها ما إمتد به العوا وبيشوى بادئا ذي بدء؟ بيشوى إدعى تحريف االية وإدخالها على ا لنص القرآني 

 !العمر؟ فما هي مظاهر البطولة التي لََهجت بها الصحف اإلسالمية في حق  العوا، ثم تجاهلوا ما قرر بعده؟ اللهم غفرانك

  ر هؤالء المفكرين اإلسالميين من خطأ وخطل، ال يعنى أن  كل  ما كتبوا وما قرروا خط أ مردوٌد بالضرورة، ثم  إن ما قر 

فقد وقفنا إلى جانب محمد عمارة في موقفه مع ما يسمى مجمع البحوث اإلسالمية بشأن كتابه عن تحريف النصرانية، كما 

، ولكن هذا ال يكون على حساب أن َنغ ض  الَطرْف عن "المقاصد عند اإلمام الشاطبي  "أك برنا ما كتب الريسوني  في كتابه 

ةإجتهاد يتابع شواذ  ر أن  موق ف عمارة من أحاديث اآلحاد هو بدعة . األقوال في أمر مثل أمر  الرد  ثم، ال يمكن إال أن نقر 

 .إعتزالية متفق عليها بين أهل السنة والجماعة

 o ر بنا أن نؤكده هنا، دون الد خول في تفاصيل أصولية، أن  ما إعتَمد عليه بعض هؤالء المفكرين، ما كتب م اإلما ومما َيجد 

لتخدم فكره ال  –الطالب يدرسها " عن التجديد، وعن جمود العلوم اإلسالمية في كتابه أليس الصبح بقريب، وأن بن عاشور

جعلنا " ، فلو"ألن إقتصارنا على ذلك ال يؤهلنا إال للحصول على بعض ما أسسوه وحفظ ما استنبطوه... لتستعبد أفكاره، 

زء من تعليماتهم متى كنا قد إستفدنا حظًا وافرا قد فاتهمأصولهم اسسا نرتقى بالبناء عليها، فإن   أليس " ا ال َيسوؤنا فوات  ج 

أصولهم ا سسًا نرتقى "  ، وهذا الكالم ثمين بال شك، إال أن منطوقه يقرر أن  54الصبح بقريب عن مقدمة مقاصد الشريعة ص

َخالفتها وتبديلها، وهو ما أدى إل، "بالبناء عليها ى إشاَعة الَفوضى في َعملية التجديد، ومن َثم إلى تغيير المفاهيم ال بَهْدمها وم 

 .الثابتة في الفكر اإلسالمي  السني  

هر الذي تتداوله القنوات  التلفازية ليَل نهار، والذي يربأ قلم المسلم أن يجريه على   ثم، أين هؤالء المفكرين من الف سق والع 

ب عقول آالف الشباب صباَح مساء، أهذا أشد  صفحة فيها إسم هللا ورسوله؟ اين فتاواهم في تحريم هذا الم جون الذي ي خر 

ة الذي لم تشهده مصر منذ أجيال؟، َبْلَه تساوى دية الرجل والمرأة الذي النعرف  حضوراً وخطورة في حياة الناس أم حد  الرد 

 . له تطبيقاً حاضراً في أيامنا هذه

كرين اإلسالميين، هو التوقيت الذي تَناغمت فيه هذه السلسلة من اإلجتهادات في األصول واألمر األخطر فيما ي قدم هؤالء المف

ح  بحال  والفروع، إذ يؤكد هذا التوقيت النزعة السياسية في هذه الفتاوى الفقهية والمراجعات األصولية، وهو األمر الذي ال يص 

ر  بأزمة تزلزل أركانها وتضعضع أسس و. من األحوال جودها على كل  مستوى، ال يجادل في ذلك عاقٌل، من خروج فاألمة تم 

عن شرع هللا وعلمانية الحكام، ومحاربة الدين ودعاته، ونشر الفسق والعهر علناً، ومواالة الكفار من الصهاينة والصليبيين، 

، أن نتناسى وإعالء شأن الَقَبْط المثل ثين على الم سلمين، واإلفقار المتعمد للماليين، فهل يصح في أي عقل ، فقهي  أو غير فقهي 
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م بحد  الردة حتى نناقش هذا الحد   ها؟ وأين الدولة التي َتحك  هذا الواقع، ونخرج على الناس بفتاوى ت سه ل أمر الردة، وترفع حد 

توبة القاتل، ونفتئت عليه؟ ألم يعلم هؤالء المفكرين أن  بن عباس رضى هللا عنه قد أفتى لمن رأى أنه يزمع القتل بعدم قبول 

رغم منافاة ذلك لما ي فتى به َعادة مراعاة للواقع وَدرءاً للفتنة؟ أليس هذه الفتوى أشبه ببيع السالح في وقت الحرب المنهي  عنه 

 شرعاً؟ 

م   َتَحكِّ في مواجهة  أيمكن بعد هذا أن يكون هناك سبب لمثل هذه الفتوى التجديدية في مثل هذا الوقت إال أن تكون َسنداً للن ظام الم 

، حتى يخل ص لهم مفهوم المواطنة الذي يتساوى فيه المسلم والكافر، وال يعلو فيه دين اإلسالم على أي دين آخر،  المد  القبطي 

وما أرى إال أن  قاعدة سد  الذرائع . كما قال العوا، فيتساوى المسلم والكافر، إن كفر المسلم فال بأس وإن أسلم الكافر فال بأس

مقصد الشريعة من نظام األمة أن تكون مرهوبة الجانب مطمئنة "على ما أقول، بل وما قرر اإلمام بن عاشور من أن  شاهداً 

 ، وال نرى كيف يكون ذلك بتسهيل أمر الخروج على دينها؟ 495مقاصد الشريعة " البال

ر لكل باحٍث أو عالٍم ما كتب وأَضاف مم   ا يتمشى مع منهج أهل السنة والجماعة، األمر، ليس أمر نقد أو تجريح، فنحن نقد 

حتى إن شذ  فقهياً تحاورنا حسب معطيات الفقه وتقعيدات األصول، لكن األمر هنا أمَر خروج عن نهج الشريعة بتبديل أصولها 

ك بما كانت عليه األوائل، وقد قال مالك رضى  ومفاهيمها، ثم باإلتيان بما لم تستطعه األوائل ، في وقت نحن أحوج فيه بالتمس 

 ".لن َيْصل ح آخر هذه األمة إال بما َصل ح به أولها: "هللا عنه

 ثم ، الحق أحق  أن ي ت َبع، والرجال  يعرفون بالحق، وال يعرف الحق  بالرجال، واألمر  أمر  ديٍن، ال سياسٍة وال صحافٍة، فليتق هللا

 . ربه من يكتب فيه، عالماً أو متعلماً 
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 0909أكتوبر  00 أم َتجديٌد في اإلسالم؟... إسالٌم َجديٌد 

ل قواعدها الَثابتة التي ي قام عليها هيكلها األَساسي  وي شي   د العقيدة، أي عقيدة كانت، هي مجموعة من المفاهيم األساسية التي ت َشك 

وهذه المفاهيم يتصل بعضها ببعض وي ْكمل بعضها البعض ويتواصل في منظومٍة واحدٍة ال تسمح . متكاملمن خاللها بناؤها ال

د  أن  مفهوم األلوهية يستلزم مفهوم الربوبية ويقع منه موقع النتيجة من السبب، فال يصل ح . بتبديل أو تغيير ففي اإلسالم نج 

هما دون اآلخر هم،  وبالمقابل، فموقف التوقف  في. أحد  ك فر الَقَبط الوثنيين، الذي يعكس، بال أدنى شبهة، التردد والشك في كفر 

لعلهم من أهل األعراف )يستلزم عالقًة مختلفًة بين اإلسالم وبين دين القبط الذي، من هذا المنطلق، ليس بكفٍر، وال هو بإسالم 

 .، وهو ما يؤس س للمواطنة ويتناسق مع مفهوم تساوى األديان!(إذن

د هالني ترديد النظر في مظاهر التبديل والتحريف الذي تتعرض له المفاهيم اإلسالمية األصلية، فيما تناولت من مقاالت وق 

ت  فيها لمفاهيم ض  ية ،  الوسطية والتجديد والمواطنة في األيام السابقة، والتي َتَعر  ورة اإلسالم الذي يسعى لترس  وما عليه ص 

ماً بالعلَمانية، أقرب منهم إلى اإلسالم " رون إسالميونمفك  "مبادئه وترسيخ مفاهيمه  ية، تتبنى إسالماً م طع  هم إلى علمانية وَسط 

 .الذي أنزل على م حمٍد صلى هللا عليه وسلم

، أن يلتوى بمفاهيم اإلسالم إلى   لكن، أود أوالً ان أتلم س السبب الذي يدعو من ع رف باإلنتساب لإلسالم، بل وبالفكر اإلسالمي 

أي لدرجة التوقف في تكفير المثل ثين، الذين يدعون هلل ! الدرجة التي سقط فيها محمد سليم العوا بإنكاره تكفير بيشوى القبطي  

ولداً، وهو القول الذي يستتاب قائله، فإن تاب وإال قتل كفراً ولم يدفن في مقابر المسلمين، ثم ما َيْدعون اليه من َمفهوم 

لم يرتقوا بإسالمهم إلى حتى ما َدَعت اليه صهاينة إسرائيل من دعوة العالم لإلعتراف بيهوديتها كدولة،  !الم واطنة، وياللخيبة

وفرض َقَسم الوالء لليهودية على أفرادها، في الوقت الذي يسعى فهمى هويدى وسليم العوا وعدد من ناشئي الجيل اإلعالمي 

 !لمسلم والكافر، بدال من إسالمية الدولةللمواطنة العلمانية التي تسوي بين األديان وبين ا

ين عن الثوابت العقدية من مثل هؤالء المحسوبين علي الفكر اإلسالمي،   أعتقد أن هناك أكثر من سبب وراء ذلك التراجع الَمه 

 :منها

 لعلماني  سواءاً من الخارج الصليبي الصهيوني، أو من الداخل ا اإلنهزام الواضح أمام الهجمة الشرسة على اإلسالم

وهو ما أدى بهؤالء إلى البحث عن وسائل التقارب مع الفكر . المسيطر على الحكم و القبط الموالئ للغرب الصليبي  

 .الغازى وإتخاذ استراتيجية التعايش كوسيلة لنزع فتيل الخوف من المواجهة

 الغربي  الحديث الخلفية اإلسالمية المغلوطة التي امتزجت بالفلسفة واإلعتزال، وبموروثات الفكر.  

فإذا نظرنا في سيرة أحد رؤوس العلمانية الوسطية في مصر، محمد سليم العوا، لوجدنا، حشداً هائال من الخبرات واألنشطة 

إال أن  هذا الَحْشد يتمخ ض عن غالبية في مجال القانون الوضعي . العلمية والمقاالت المنشورة وعدداً من الكتب المطبوعة

" جال التجارة واألعمال، وليس منها ما يتمحض لإلسالم إال عدد من الكتب التي يبحث أكثرها في موضوع البحت، أو في م

، ومحاولة الدفاع عن قضايا الفقه التي ال تروق للغربيين، مثل رأيه في تساوى دية المرأة "تجديد اإلسالم، والفقه اإلسالمي  

أن فقهاء اإلسالم على مر  العصور لم يدركوا أن دي ة المرأة مثل دي ة  بدية الرجل، وهو ما شارك فيه الشيخ القرضاوى من

حتى أتي الشيخ القرضاوى وسليم العوا، فاستخرجا كنزهما واكتشفا الحكم ! الرجل لعدم الحاَجة للبحث فيها كل  هذه القرون

ن ونَ : " الشرعي  الصحيح، استشهاداً بمتشابهات من اآليات كقوله تعالى ْؤم  وَن  َوٱْلم  ر  ه ْم أَْول َيآء  َبْعٍضٍۢ ۚ َيأْم  ت  َبْعض  ـٰ َن ْؤم  َوٱْلم 

ولَه   َ َوَرس  وَن ٱهللَّ يع  َكٰوَة َوي ط  لَٰوَة َوي ْؤت وَن ٱلزَّ نَكر  َوي ق يم وَن ٱلصَّ وف  َوَيْنَهْوَن َعن  ٱْلم  ! ، والتي ال يثبت بها التساوى في الدي ة"ۥٓب ٱْلَمْعر 

عروف والنهي عن المنكر والصالة والزكاة خاصة، ثم بطاعة هللا ورسوله عامة، ومن مفردات بل تأمر بواجب األمر بالم

الطاعة هي أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، فخالفا سن ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسنة الصحابة وإجماع علماء 

الف إال بن علية واألصم كما نقل بن قدامة في المغنى، العصور التي نقلها بن عبد البر وبن المنذر، والذي لم ي عرف له مخ

وال يسعنا هنا في هذه . 535ص2المغنى ج" وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة، وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"قال

ر أن  ميراث الرجل ضعف ميراث المرأة، ومن ثم  إن ق تلت المرأة فإن مقتضى العدل والمصلحة والعقل أن  العجالة إال أن ن َذك 

هذا حتى إن إعتمدنا نظر . يدفع فيها الَعاق لة نصف دي ة الرجل إذ لم يكن لها نصيب من ميراث إال النصف، وهو مقتضى العدل
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ثم علينا أن نصدق عجباً أن مثل هذا التخريج المخالف للسنة . العوا والقرضاوى في أن المصلحة تعلو على النص إن تعارضا

 ! س له أي دخل بالضعف والهزيمة أمام مشكلة المرأة التي اختلقها الغرب ونقلها إلى أرض اإلسالمواإلجماع لي

ع إن شاء هللا تعالى . ولوال عدم مناسبة المحل  لتوسعنا في مناقشة مثل هذه الشذوذات الفقهية ولكن لنا اليها عودة في كتاب موس 

 .هية التي يسمونها تجديداً ليست إال من قبيل اإلنهزام أوال، والفكر المخل ط ثانياً ولكن ا أردنا هنا أن نبين أن  هذه الشذوذات الفق

 ،تراً نفسياً وأكاديمياً لتبديل ما ثبت من  تقديم الهوى على األدلة الشرعية واصطناع ما أسموه بالتجديد ليكون س 

وم بالعلم وليس هناك أفضل من . انية الحاكمةمعطيات اإلسالم، والتي ال تتمشى مع تيار الفكر الَحداثي  المدع 

اإللتواء باألدلة، وأقرب من العبث بالثوابت الفقهية للتمويه على العامة، وإيقاعهم في وهم التجديد، ومن ثم  أن 

 ! تتخذهم العامة رؤوساً وأئمة، وتنسب إليهم كل  صفات العلم والحكمة

كماء لمانية الوَسطية وح  وا بنتيجته إختيارا  وطواعية، أن  ما لم يدركه هؤالء من أئمة الع  الَتجديد الزائ ف، أو ما أدركوه ورض 

البناء اإلسالمي الذي يشي دونه على أنقاض الثوابت والمفاهيم اإلسالمية األصيلة ال يمتُّ للبناء اإلسالمي  الذي أراده هللا سبحانه 

َره محمد صلى هللا عليه وسلم د  فالعبث بالقواعد والمفاهيم البد من أن ينشأ عنه هيكل وبناء . للناس، والذي شيد قواعده واقام ج 

ْمَتٍر أثيم اإلسالم الذي يريد هؤالء إقامة بنيانه وتشييد هيكله من خالل هذا . مختلف عن األصل، وهي حقيقة ال يجادل فيها إال م 

ا للمسلمين أوباما وشيعته من الصليبيين، التجديد وهذه الوسطية، هو أقرب ما يكون إلى النسخة األمريكية لإلسالم التي يتبناه

ج لها أمثال  عمرو خالد وطبقته من  المسلمين، الذين يلقبونهم بالدعاة الجدد، نسبًة " دعاة"ويؤمن بها مشعوذى الصوفية، ويرو 

ف" التجديد"إلى   ! الم حر 

مة والَجوائ ز، وي ْدَعون للحديث  في كلِّ منتدى، وتحتفل بهم العامة في كل  مناَسبة، نعم، يتَمتع  هؤالء بالشهرة ويَتلق ون األوس 

ولكن هذا أمٌر ال َيدل  على صواٍب في الفكر أو إعتداٍل في الرأي، بل العكس، فما سمعنا أن  بن تيمية قد تلقى جوائز وأوسمة، 

 . العصوربل عانى السجن والنفي، مثله مثل أحمد بن حنبل وغيرهم ممن قاوم موجات التجديد الزائف على مر  

الَقْصد، أن  واج َب العلماء من أهل السنة والجماعة، من القادرين على تفنيد هذه الدعاوى، الوقوف في وجه العبث بثوابت  

موا المجامالت الشخصية والعالقات الفردية على ما ألَزمهم هللا به حيث قال ه وأن ال ي قد  َوإ ْذ :"اإلسالم، وأن ي زي فوا هذا التوج 

ۥأََخَذ ٱ وَنه  ۥ ل لنَّاس  َواَل َتْكت م  ه  ن نَّ َب لَت َبيِّ ـٰ َت يَن أ وت و۟ا ٱْلك  َق ٱلَّذ  ـٰ يَث ْم َوٱْشَتَرْو۟ا "، وال يكونوا كمن قال تعالى فيهم "هللَّ  م  ه  ه ور 
وه  َوَرآَء ظ  َفَنَبذ 

ونَ  ا َقل ياًلٌۭ ۖ َفب ْئَس َما َيْشَتر  ا أصحاب الصحافة واإلعالم طليقي اليد في إزهاق الحق وإحقاق ، وأن ال يتركو092آل عمران " ب ه ۦ َثَمًنٌۭ

الباطل، أو في إعالء قدر الصغير ووضع قدر الكبير، إذ ليس هذا دور الصحافيين، بل دور العلماء المجيدين المخلصين ممن 

الفاضلة  وقد رأينا. بخس ال ينتسبون إلى المؤسسات السلطانية كاألزهر ودار اإلفتاء وغيرهما، ممن باعوا دينهم بثمن جد  

ه العميل، فلعلنا نرى من  الدكتورة زينب عبد العزيز تقف  بالمرصاد إلفتراءات القبط الوثنيين بما تكتب، وتفضح األزهر ودور 

 . أهل العلم من يقف مثل هذا الموقف من هؤالء الدعاة  إلى اإلسالم الجديد

ر بأن الكارثة التي تواجه المسلمين اليوم في بنائهم العقدي وثوابتهم التشريعية، بل ووجودهم  ثم، أخيراً وليس آخرا، أود أن أذك 

، بل هي مرحلة الَصدع بالحق واإلعالن عن الزيف والباطل، بكل أشكاله، "الطبطبة"كله، لم تعد تحتمل المواربة والمجاملة و

ه المهادنة والطبطبة ليس فيه " بةالَطبطَ "وكل  ما يأتي به أصحاب الم واربة والم جاملة و. وبكافة إتجاهاته من منطق  يدعم توج 

خير، ال شرعاً وال عقالً، وهو خطأ في مناط التحل ى بالرقة والهوادة، وما أسهل أن يقع كثيٌر ممن َيخوض  في شؤون المسلمين 

 . اليوم، ممن ال علم له، في مثل هذا الَوهم

 .وهللا الهادى للسبيل
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  0909أكتوبر  01 بين اإلسالم والعلمانية.. مفهوم المواطنة 

ها النهائي أن تتمسك "الوسط"مفهوم آخر من المفاهيم التى تتبناها العلمانية الوسطية التي َتسَتتر  تحت عباءة إسالم  ، والتي مرد 

ه  ر  المفكرين "الذي خرجت به علينا نخبة من " المواطنة"حقيقًة ورسماً، هو مفهوم  -ياً كلياً أو جزئ –باإلسالم إسماً، وتهج 

من طائفة محمد سليم العوا وفهمى هويدى، وتابعهم جيٌل ناشئ من اإلعالميين ي ْدلون بدلوهم في أمور الدين دون " اإلسالميين

 .حصيلة من علم شرعي  

واإلسالم، مَبَتدءاً وَوَسطاً ونهاية برئ "! وسطية اإلسالم"أو " اإلسالم الوسط"وأصحاب هذه العلمانية الوسطية يطلقون عليها  

الوسطية هي حق بين باطلين ال بين حق وباطل، والفارق بينهما جد  خطير، فارق ي لب س الحق  -كما بي نا من قبل  –منها، إذ 

ر المفاهيم تجديد، وأنه يعنى الرجوع إلى األصول بعد البلى والبدع، ال كذلك ما بي ناه عن مفهوم ال. بالباطل ويمي ع القضايا ويزو 

 .إختراع ما ال عهد لإلسالم به، خالف اإلجتهاد

ه له هنا أن ه ما من مفهوم بدعي  ينشأ إال على حساب مفهوم شرعي  ي هدم  فالوسطية المزعومة تهدم مفهوم . وما يجب أن ننو 

، وتجعل اإلسالم خليطاً من حق  وباطل، كما أن  التجديد البدعي  يعنى اإلفتئات اإلسالم األصولي  المبني  على الكتاب والسنة

 .على الثوابت العقدية والقواعد الشرعية

ج له هؤالء، والذي هو جزء من منظومة َخلط المفاهيم، يعنى أن  المقيمين على أرض واحدة   ومفهوم المواطنة الذي يرو 

ثالي  بديع، إذ ل َم تمتاز طائفة على طائفة وهم يشتركون في الحقوق والواجبات مساواة  بال تمييز، وهو أمر يبدو للوهلة األولى م 

فاألرض هي العامل . متشاركون في األرض؟ إال أن  حقيقة هذا المفهوم، كما تبي ن، أنه يقوم على المشاركة في األرض

سوا لتساوى األديان ومن هنا إستلزم دعاة هذا . المشترك بين الطوائف واألجناس، ال الدين المذهب العلماني  الَوسطي  أن يؤسِّ

دوا القواعد التى يزعمون أنها  –وأنه ال يعلو دين على آخر  ر العوا صراحة، حتى يتسنى لهم أن يقع  في الدنيا على ما قر 

 !داعمة للمجموعة الوطنية في وجه التطرف إسالمياً أو نصرانياً 

الضالل في مفهوم المواطنة، لَزَم أن ينكروا كفر القبط المثل ثين، وهو ما قاله العوا على وحتى يتمهد لهؤالء ما يريدون من  

وهي قولة ت خرج صاحبها من ". ال يقدر أن يقول أن  بيشوى كافر ألن ليس له الحق في ذلك"برنامج اليوم السابع من أن ه 

ار ما تزاحم من آيات القرآن عن كفر اليهود والنصارى، اإلسالم جملة واحدة، ففيها إنكار ما علم من الدين بالضرورة وإنك

 .أعاذنا هللا من الخذالن

ج له القوميون، وهو عينه الذي تؤسس له دعوة   وال يخفى على من َبلَغ الف َطام أن  هذا المفهوم هو عينه المفهوم الذي يرو 

وهو، بما فيه من هذه . نية الالدينية الحديثة، بال فرقووحدة األديان الماسونية، وأنه أساس العلما (globalization)العالمية 

 :المركبات، يهدم مفاهيم اإلسالم الثابتة

 .يهدم  مفهوم دار اإلسالم كلي ة لصالح العالمية، ومن ثم، يهدم حق الحاكمية هلل سبحانه، ولزوم الحكم بشرع اإلسالم•  

ن ينَ :"تعالىويهدم  مفهوم علو  اإلسالم دنيا وآخرة، في قول هللا •   ْؤم  نت م مُّ ن و۟ا َواَل َتْحَزن و۟ا َوأَنت م  ٱأْلَْعلَْوَن إ ن ك  آل عمران " َواَل َته 

030.  

 .ويهدم  الفرق بين اإلسالم والشرك، وبين ال إله إال هللا وبين القول بالتثليث، تعالى هللا عما يريد هؤالء علواً كبيراً • 

لد عليها، وإن حن  ألرض ميالده ويهدم  حقيقَة اإلسالم  الكبرى من•    أن  وطن المسلم وجنسيته هي عقيدته، ال األرض التي و 

ويهدم  أساَس الدعوة  إلى اإلسالم، إذ ال فضل لدين على دين، وال لمسلم على مشرك لشراكتهما في األرض، فعالم الدعوة  •

 !ال فرق وال فضل! إلى اإلسالم إذن، ونحن أبناء األرض الواحدة؟
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من حجج هؤالء من العلمانيين الوَسطيين أن  اإلسالم أحسَن ألهل الذمة، وعاملهم معاملة المسلمين، وقد قال عمر بن و 

متى اسَتعبدت م الناس وقد ولَدتهم أمهات هم أحراراً، وأن  عقد الذمة قد سقط بمشاركة مشركي القبط في " رضى هللا عنه"الخطاب 

 .ةالخدمات العسكرية دفاعاً عن األم

ْحكمات التي تنقضها من أطرافها  فإحسان المسلمين ألهل . كل  هذا الحديث هو من الم تشابهات من األدلة التي ال تعارض الم 

كي القبط الضالين ومن اليهود المغضوب عليهم، هو من قبيل َرحَمة اإلسالم بهم كما في قوله تعالى  م  "الذمة من م شر  الَّ َيْنَهٰىك 

ْم ۚ إ  ٱهللَّ  َعن  ٱلَّ  ٓو۟ا إ لَْيه 
ط  ْم َوت ْقس  وه  ْم أَن َتَبرُّ ك  ر  ـٰ َي ن د  م مِّ وك  ج  ين  َولَْم ي ْخر  ْم ف ى ٱلدِّ وك 

ت ل  ـٰ َق يَن لَْم ي  ينَ ذ  ط  ْقس  َ ي ح بُّ ٱْلم  ، 9الممتحنة " نَّ ٱهللَّ

ية هللا سبحانه للمسلمين باإلحسان وهو من َعدل اإلسالم أن َيبر  القوى بالضعيف، واألعلى باألدنى، وإال لم يكن معنى لوص

وهذا ال يعنى بالتبعية مساواتهم بالمسلمين، لوجود الفارق . اليهم، وهو من داللة اإلشارة من باب الدالالت في علم األصول

لذين الجوهري  األصيل بين اإلسالم والشرك، فإعتماد هذه اآلية على غرض المواطنة هو من المتشابهات التى ال يت بعها إال ا

 .في قلوبهم َمرض كما بي ن هللا سبحانه في سورة آل عمران

أما عن قولة عمر، فهي تتمشى مع سياق ما ذكرنا من عدل الفاروق، ووجوب مراعاة العدل حتى في الشنآن، وأن  نشبه حكم  

 .ية ولم يسو  مسلماً بكافرالجزية باإلستعباد لهو من أمحق الباطل، إذ رفض عمر اإلستبداد واإلستعباد، لكنه لم يرفع الجز

ة بين مشركي القبط من المصريين، وبين المسلمين من المصريين عقٌد قائٌم بإقامة الشرع له، ال يسقط بتغل ب   ثم إن  عقد الذم 

يل حاكم أو كفر حكومة، طالما أن م شركي القبط يعيشون على أرض فتحها المسلمون وغلب على أهلها  م أو بتعط  أو بتقاد 

م كما في مصر من دخول غالب المصريين في الدين بعد الفتح، وبعد أن تبي ن لهم خراب تلك العقيدة التثليثية الرومانية اإلسال

ركهم بين المسلمين، أو عدوانهم  الوثنية، إال إن َخَرقه كفار  القبط بتعٍد أو بإلحاد، أو بإعالء كنائسهم عن المساجد، أو بنشر ش 

حينها َيلزم قتل المعتدى ومحاربته إن كانوا طائفة ذووا عدد، خاصة إن أهانوا القرآن وحشدوا  على المهاجرات إلى هللا،

 .السالح للعدوان

لون أهل اإلسالم من داخله   ٌع، إذ إنهم يخذ  فز  وأمر هؤالء من العلمانيين الوسطيين ممن ينتسب إلى الف كر اإلسالمي  أمٌر م 

ذلك أم لم يفهموا، وأدركوا آفتهم أم لم يدركونها، فهذا أمر بينهم وبين هللا سبحانه، كحصان طروادة أو كطابور خامس، فهموا 

دوا أصحابه ويدافعوا عنهم، وينشروا مقاالتهم، لجهلهم بالشريعة أو  لكن أن َيسكت أهل اإلسالم على هذا الباطل، بل وأن يمج 

 .لى األلسنة، لهو خيانٌة هلل  ولرسول ه وللمؤمنينلغرض من الهوى، أو للحرص على عالقة بإسم من األسماء المشهورة ع
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 0909أكتوبر  90  بين الحق والباطل.. مفهوم التجديد 

له من وعود بمس التجديد، كلمة زاهية آملة تبعث فكراً في العقل وانتعاشاً في الروح لكن، كما . تقبل أفضل، وواقع أْسعدلما تحم 

، ت ْتَخذ  عنواناً على مفاهيم قد تختلف وتتضارب إلى حد   بلى بالمعاني  دنا من قبل، أن الكلمات فضفاضة عادًة، ح  ذكرنا وأك 

ل على حقيقته، ، وبي نا أن المفهوم السائد عنه، لدى العامة والخاصة، ال يد0"التوسط"وقد سبق أن ناقشنا كلمة . المناقضة التامة

 .وبل ويجعله عنواناً على مدلول متناقض لما تعنيه حقيقة 

،0430شوال  09في عدد الجمعة  0وقد نشرت الجزيرة  هل حقق التجديد اإلسالمي "تحت عنوان  ، مقاال للكاتب راشد الغنوشي 

، وإن احتفظ فيها بما يراه من زرع ، لم يأت فيه بجديد يخرج عن مألوف منظومته الفكرية التي يطرحها في كتاباته"أغراضه

، الذي وضعته "الدين هلل والوطن للجميع"مقومات فكرية تؤسس لعلمانية وسطية تحت شعار المواطنة والمساواة وترسيخ مبدأ 

وقد ناقشنا عدد ..(. سعد زغلول، لطفي السيد، مصطفى النحاس )الحفنة العلمانية الوطنية المصرية في أوائل القرن السالف 

 .فال داعي لإلعادة 3من أفكار راشد الغنوشي  من قبل

ة"، وثانيهما 391-0لسان العرب " ما ال عهد لك به: الجديد"أولهما  والتجديد في اللغة له معنيان،  د ْ نقيض البلى، يقال شئ : الج 

أي هو جديد لم ي عرف من قبل " ما ال عهد لك به"والمعنيان يدالن على مفهومين مختلفين، األول . 391-0لسان العرب ، "جديد

المهم، أن  مفهوم التجديد، . أي ما َخل َق وَبل َي فأ عيد جديدا على ما كان عليه أول مرة" نقيض البلى"وما ليس له نظير، والثاني 

، وتقديم "قديماً تبديل وتغيير القائم بإعتباره "، يعنى إصطالحاً "المفكرين اإلسالميين"والذي نراه منتشراً في كتابات العديد من 

 . ما لم يكن لإلسالم به عهد

 "لهذه األمة أمر دينها يجدديبعث هللا على رأس كل مئة سنة من "حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن الواضح البي ن أن 

َل هذا الدين بقوله تعالى  ْم ن ْعَمت ى ٱْلَيْوَم أَْكَملْ " ال يمكن أن ي قصد فيه هذا اللون من التجديد، إذ قد َكم  ْم َوأَْتَمْمت  َعلَْيك  يَنك  ْم د  ت  لَك 

ا يًنٌۭ َم د  ـٰ م  ٱإْل ْسلَ يت  لَك  فأن ي شاع أن  حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينب ـؤ بأنه على رأس كل مائة يبعث هللا . 3المائدة " َوَرض 

 .وممن يأتي في هذا الدين ما ال عهد له به، تزوير للمعنى وإنحراف بالمفه

ق بين هذا اللون من التجديد،  الذي هو اإلتيان بما ال عهد به، وبين ما أسماه  وقد حاول الغنوشي  في مقاله المذكور أن ي فر 

هنا أن يتساوى المسلمون . فاألمر ليس أمر كلماٍت بل أمر معاني تحملها هذه الكلمات. الحداثة، دون أن يأت بجديد كما نو 

حسب تعريف محمد سليم العوا، تحت ميزان القانون، فال يعلو أحدهما على اآلخر، هو " األديان"قية والنصارى، أو اإلسالم وب

بالتحديد، إذ هم أهل ذمٍة والمسلمون أهل داٍر، فلهم " لهم ما لنا وعليهم ما علينا"أمر ال عهد لإلسالم به، وال يدخل تحت طائل 

ف الذي يروج له أصحاب العلمانية الوسطيةما لنا وعليهم ما علينا إن التزموا بالعهد، رغم  وأن يقبل . معنى المواطنة المحر 

كة، على أنه  المسلمون بالديموقراطية التي ترد  التشريع إلى الشعب ال إلى هللا، والتي تأخذ قول الغالبية، شاملة ألقليات م شر 

رورة، فهذ ا تجديد العهد لإلسالم به، وال يمكن أن يستدل قانون يجب اتباعه وإن عارض م سلمات الدين وما ع رف منه بالض 

ْلفٌ   .هو حداثة مستترة تحت غطاء التجديد" التجديد"فهذا اللون من . بالسنة على ما ينقضها، هذا خ 

د م جتهد بالضرورة، . إذ الخلط بينهما كارٌثة على األمة وعلى دينها وال يختلط هذا اللون من التجديد بمعنى اإلجتهاد،  فالم جد 

أي يمكنه إستنباط فتاوى من الكتاب والسنة، بما يتطابق مع ثوابت العقيدة واألصول والقواعد الكلية في الشريعة، وبما ال 

يعارض ما َثب ت من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيستنبط فتاوى تواجه المواقف التي لم يكن للمسلمين بها عهد من 

 :هنا تختلف عن مقصودها في التجديد، إذ هي هنا تقع على مستويين" ن قبلال عهد للمسلمين بها م"قبل، لكن 

ما ال عهد للمسلم به على المستوى الفردى، وهو يتعلق عادة بالمناط الخاص للمسلم، أو أن يستدعى رجوع المجتهد : األول 

كم َشرعي  م ستمد من الكتاب والسنة  .مباشرة إلى كتاب هللا وسنته لي دخ ل هذا المناط تحت ح 

، وهو يتعلق عادة بكلياٍت وقواعٍد تتحكم في معامالتهم وشؤونهم : الثاني  ما ال عهد للمسلمين به على المستوى الَجْمعيِّ

، فالمجتهد له دوران، األول أن يفتى في األشكال القائمة منه بالفعل فيما . الحياتية ونضرب مثاال لذلك من نشأة النظام البنكي 

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-451
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حرام، وهو دور ثانوي، والثاني أن يؤسس مبادئ لنظم إسالمية موازية تحتفظ فيها الجماعة اإلسالمية بمبدأ  هو منها حالل أو

فيقرر أن  الشكل الحالي  للمعامالت البنكية " مجتهد"أو " مجدد"لكن أن يأتي . منع الربا شكال وموضوعاً، وهو دور رئيس

كذلك، إن . الدستور الموضوع، فهذا ليس إجتهاداً وال تجديداً، بل عبٌث بالشريعةمقبول، طالما أنه ما إرتأته القوانين المستقرة و

، وأنه " مجتهد"أو " مجدد"أفتى  م من يرفض دفع فوائد ربوية أو أن يخضع لتقنين وضعي  بأن  الشكل الدستورى الحالي  ي جر 

س إجتهاداً وال تجديداً، والفوضى التي يثيرها ، فإن هذا لي"فوضى"يجب على المسلم الخضوع لهذه األحكام، ألن في عدم ذلك 

ف عن دين هللا أصالً، بما سن ه من قوانين مخالفة للشرع، يدافع عنها  م الم نحر  مثل هذا الخلل هي فوضى يسببها النظام الم تحك 

 .ويقتص  من مخالفها، وال يلوى إال على تثبيتها وتأكيدها

عاة التجديد الحداثي  لجئوا ضرورًة الى الدعوة إلى اإلجتهاد في األصول قبل الفروع، إذ واجهتهم المفاهيم  ومن هنا نجد أن  د 

حوال إال بتغيير األصول والثوابت ذاتها، كي يفلتوا من الَشَرْك  بفتح )التي أسلفنا في معنى اإلجتهاد والتجديد، ولم يجدوا عنها م 

 .الذي وضعوا أنفسهم فيه( الشين

وهذا ". نقيض البلى"إذن يجب أن يكون في دائرة المعنى الثاني للجديد، وهو أنه  ديث الشريفالمقصود بالتجديد في الح 

يعنى، في ضوء حديث المعصوم صلوات هللا وسالمه عليه، أنه في كل  مائة عام يأتي من يرى ما انحرف به الناس عن 

وا"اإلسالم الصحيح، عقيدة وشريعة، وما أحدثوا و هللا وال يتوافق مع ثوابته وأصوله، فيجدد لهم الدين، مما ال يساير دين " جدد 

ث به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وما كانت عليه الصحابة رضوان هللا  أي يعيد الناس إلى ما كان عليه الدين حين ب ع 

لوهاب، والشاطبي  وهو ما رأيناه من مجددى العهود اإلسالمية، كمحمد بن عبد ا. عليهم، دون تحريف أو تجديد زائف مبتدع

ومن ثم  ال يدخل في مفهوم التجديد أمثال األفغاني  ومحمد عبده، إذ جاء هؤالء بما ال عهد لإلسالم به وبما ال . والشوكاني  

ي ساير ما جاء به اإلسالم في مفهوم العقيدة على فهم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإن اشاع أنصار التجديد 

محمد محمد حسين رحمة هللا عليه، ليعرف حقيقة ما أتي به . ذلك، وليرجع من شاء إلى كتابات العال م الم بدع دغير " الحداثي  "

نا اليه أنصار التجديد   ".الحداثي  "هؤالء وما يريد أن يجر 

َدت ه وأصالت ه التي الوارد في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو أن يعيد المجدد لإلسالم ج   إذن مفهوم التجديد السني   

كان عليها، فيقتل البدع ويحيي السنن، ويرد  المفاهيم المختلطة التي تتراكم عبر عقود وقرون، خالف التجديد الَحداثي  بالمعنى 

 .الذي بي ناه والذي يتعدى على ثوابت الدين بدعوى اإلجتهاد أو التجديد

بالسعودية، تشرح معنى الحديث الشريف،  الدائمة للفتوى واإلرشادفتوى اللجنة وال بأس من أن نؤكد ما سبق بما جاء في  

أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله هللا " يجدد لها دينها: "معنى قوله صلى هللا عليه وسلم:" جاء فيها 

إلسالم، وداعيًة رشيداً يبصر الناس بكتاب هللا لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم ديناً، بعث إليهم علماء أو عالماً بصيراً با

وسنة رسوله الثابتة، ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات األمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب هللا وسنة 

لتغير والضعف تجديداً بالنسبة لألمة، بالنسبة للدين الذي شرعه هللا وأكمله، فإن ا: رسوله صلى هللا عليه وسلم، فسمى ذلك

واالنحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على األمة، أما اإلسالم نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه 

ونَ }: وسلم المبينة له، قال تعالى ا لَه  لََحاف ظ  ْكَر َوإ نَّ
ْلَنا الذِّ ا َنْحن  َنزَّ  "ديةفتاوى اللجنة الدائمة بالسعو[. 0:الحجر]{ إ نَّ

،  فليكن المسلمون على حذر من دعاوى التجديد الحداثي    فإن  خطره على الدين ال يقل عن خطر التهديد الصليبي  الصهيوني 

، ذلك ألن هذا  ، الذي، بمناسبة القول، هو مقبول عند كل  من هم من دعاة هذا التجديد الحداثي  وال عن خطر التمدد الرافضي 

وكفى . وقعه المسلم، بل وممن تلب س بلباس العلم والفكر، وتخفى وراء قبول اإلختالف في الدينالتفسير يأتى من حيث ال يت

 .بهذا دليالً عند من يميز الخبيث من الطيب
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 0909أغسطس  02 في مفهوم الوسطية.....وإال فقل يا زلة القدم

 (0) 

، بعد قراءته لمقالي السالف عن أزمة الدعوة وأزمة دعاتها، قال تح يا "دث إلى أحد العاملين في المجال الدعوى اإلعالمي 

أ  شيخ، إَن الوضع في مصر ليس كما تتصور من إمكانية الدعوة إلى اإلسالم جهاراً، وستكون التبعات أشد مما تتصور إْن تجر 

ومن هنا فنحن نحاول التوسط وندع المجال مفتوحا لبعض ! وقعه، إن لم يكن بيته وعملهأحد على فعل ذلك، إذ أقلها إغالق م

أصحاب البدع يتحدث كما يشاء، وننشر كل  ما يقول غثه وثمينه، ومن نفس المنطلق ندعو إلى الديموقراطية لعلها تكون 

، وكما يقال  ".كلهما ال ي درك كله ال ي ترك : الخطوة األقرب إلى الحكم اإلسالمي 

رحمنى هللا وإياك أخي الفاضل، لكن في هذا التصور تبسيٌط خطيٌر لألمور ينشأ من عدم إعتبار كل  أوجه المسألة، : "قلت 

، وسؤال أهل الذكر ال يعنى بالضرورة إختيار األصعب من الفتاوى، "فإسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون"ولذلك قال تعالى 

ولننظر في . النظر في المسألة من كافة وجوهها، والتي ال يرى العامي  أو نصف المتعلم غالبها بل يعنى التحقق من استيفاء

 .قولك الذي ذكرت تفصيالً 

 (0) 

 ال بين حق وباطل.. التوسط بين باطلين  

فَّ في إستعماله إسفافاً ! التوسط  فالتوسط عادة يقع . مقززاً  وهللا إنه لمفهوٌم بات مستغلقاً على أفهام العامة والخاصة جميعاً، وأ س 

كما أن  أمة اإلسالم وسط بين األمم ، أو كأهل السنة بين الفرق الغاوية التي كلها على باطل، لكن ما . بين طرفين كالهما باطل

، وال ينحا! نراه اليوم من استعمال هذا المفهوم، هو أن  التوسط يكون بين حٌق وباطل ز إلى فال ينحاز المتوسط إلى الحق الجلي 

فا ، فإذا هو في نصف الطريق بينهما، ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء، حيراَن أس  فكيف يكون تكريم مبتدع بنشر ! الباطل الغوي 

أخباره وتحقيقات عنه، جنباً إلى جنٍب مع أخبار السنة وعلمائها، وسط؟ أهو وسط بين عدم نشر بدعه البتة وبين نشرها؟ هذا 

األمر أن الدعاة من أرباب الطبقة الثالثة، ليس . ليس بتوسٍط، بل هو باطل اقرب للصواب من باطل عين ما ذكرنا من أن  هذا

ْكَنة  العلمية ما يرون بها هذه الدقائق التي تبي ن الحق، وتْرفع الشبهات  .عندهم من الم 

 (3) 

 عودة إلى األسباب والمسبََّبات 

أ "أما عن أن    ، فهذا ما "أحد على فعل ذلك، إذ أقلها إغالق موقعه، إن لم يكن بيته وعملهالتبعات أشد مما تتصور إْن تجر 

َكلف تحصيل األسباب المشروعة، إن كان  قررناه سالفاً في مقالنا عن األسباب والنتائج، حيث قلنا أن  هللا سبحانه طلب من الم 

اً إال من ناحية إحكام األسباب وضبطها، لتنشأ عنها قاصداً للنتائج المشروعة، وأن  النظر في المسَببَّات والنتائج ليس مشروع

زان األسباب من هنا فإن األخذ . نتائجها الشرعية سليمة كاملة، فإن هللا سبحانه بيده النتائج كلها، وإن أجراها عادة وخلقاً على و 

ق مثال عدم نشر هذه البدع باألسباب غير المشروعة لتجنب حصول نتائج معينة ليس من الفقه الشرعي  في شئ، بل من األوف

، فإن مثل هذه األسباب لن "فليقل خيراً أو ليصمت"لمثل هؤالء من أهل البدعة عمال بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

تجنب صاحبها التبعات، ولن تنشأ عنها نتائج شرعية، إذ إن هللا سبحانه ال يقبل إال عمالً مستقيماً تاماً ليترتب عليه النتائج 

ة، وإال كان عمالً خ داجاً ال يأت بخيرا وها نحن نرى تجربة اإلخوان مثال على مدى العقود السبعة الماضية، كيف أن  . لمرجو 

بمعناه المتلفف الملتوى لم ينشأ عنه تقدم، وأن  إعتبارالنتائج بطريقة عقلية ومن ثم  التخلى عن األسباب الشرعية أو " التوسط"

 .أي ظفربعضها، لم يؤد بهم إلى 

 (4) 

 ما ال ي درك كله ال ي ترك كله 

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-440
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هو الخير، إي إن لم " ي ْدَرك"فإن  المبني للمجهول هنا في فعل ! قاعدة أصولية صحيحة، ولكن، مرة أخرى، التطبيق التطبيق 

أس بخلطه تستطع تحصيل الخير كله فال تتركه كله، وليس كما يطبقها هؤالء من أنه إن لم يمكنك تحصيل الخير كله فال ب

فهؤالء ينظرون إلى بعض الخير الذي يتحقق، وال يعتبرون الباطل الذي يخلطونه به، وال يعرفون أثر ذلك . ببعض الباطل

فإن عدم إدراك الخير كله ال يستدعى . ذلك أن  هللا ال يرضى بالخلط ألنه سبحانه يعلم ضرره على األمة. على المدى الطويل

تحصيل بعض الخير، والمقاصد والوسائل كالهما معتبر في اإلسالم، فال محل  لإللتواء في  الدعوة إلى بعض الباطل بغرض

 .الوسائل لتحقيق مقاصد شرعية، فإن هللا ال يصلح عمل المفسدين

 األمر إذن في أزمة الدعاة هي إما اإلغراض والهوى، أو حب الدنيا والمال والشهرة، أو الجهل بالشرع واإلفتاء بغير علم، أو 

وكلها موبقات إن لم . الضعف عن مواجهة التبعات ومحاولة اإللتفاف حولها بال شرع مؤيد وال عقل مؤكد –وهو أقلها شأناً  –

 .ي قلع عنها أصحاب ها، وإال فقل يا زلة القدم  
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 دفاٌع عن الشريعة

 اإلرجاء والمرجئة

وَكاَن اإلنَسان  : ) ؛ وقد قال فاطر الناس جل وعالاألمـور، وكيف ال العجلة في: إن من الصفات اللصيقة ببني اإلنسان

والً  ـه تـلـك الـفـطـرة العجولة لديهم إلى معنى ق د  من الـعـجـلة ، إال أن (َعج  للبر  جالبٌ  ه، ثم منَّ تعالى على المؤمنين بأن وج 

مسارعتي بالكتابة في موضوع تـمـيـح القارئ عذراً مقدمة ألسـإلى الخيرات ، وقد قدمت بهذه ال( المسارعة)والخير ، وهو 

 -أن نصدرها تباعاً  -وأخ لي  -هذه المقالة عن اإلرجاء والمرجئة ، رغم أنه يدخل ضـمـن مجموعة الكتب التي اعتزمت 

ا فـعـلــت ، ومدمتها عن أسباب التفرق واالختالفعن الـفــرق اإلسالمية ، والتي صدر منها بالفعل مق -بعون هللا تعالى 

، وظاهرة تارات بين ما زالت جرثومتها خافـيــة تارة ذلك إال بعد أن قدرت مدى الحاجة إلى إظهار عوار تلك الفئة التي

فـتـصـيب ذلك الـكيان اإلسالمي بالضعف والوهن وفقدان  -بين صفوف اإلسالميين منهم  ،بل وعجباً  -وف المسلمين صف

، وبالتالي أثرها البالغ السوء في الواقع اإلسالمي يب ، ومـعــرفة المفسد من المصلحالقدرة على تمييز الخبيث من الط

 .أخالقياً وسياسياً 

، أو اإلتيان على ومناقشة أصحابه فيما ذهبوا إليه (اإلرجاء)ونحن ال نعتزم الخوض في هذه العجالة في تفاصيل مذهب 

ج إليه المرجئة بشكل عام في بدعتهمسنذكر اختصاراً ما ذهبت ننا إفروع المرجئة التي انقسمت إليها، إال  ذكر كافة ، ثم نعرِّ

ه أهل السنة والجماعة ، ثم نلقي نظرة على الواقع اإلســـالمي لنرى  بنقض تلك األقوال وبيان وجه الحق فيها كما اختطَّ

ه ، ويجعللتنخر فيه نخراً يفسد عليه قوته مدى تأثره بتلك الجرثومـة اإلرجـائـيـة التي الزالت تنتقل في الجـسـد اإلســالمي،

 .بعد أن يفـسـد المحكوم ويطغى الحاكم ويمهد لكليهما سبل الزيغ واالنحراف ،عـرضــة للـتـفـكــك واالنهيار

وقد أطلق هذا االسـم على طائفة المرجئة لما قالوا بتأخير . رهأرجأ األمر أي أخ  : ر ، يقالمصدر أرجأ بمعنى أخ  : اإلرجاء

عمل عن اإليمان، أي فصله عنه وتأخير مرتبته في األهمية كذلك لعدم حكمهم على الـفـاسـق أو الكافر بما هو أهٌل له ، ال

نــه التصديق بالقـلـب أل اإليمان ، إذا ذهب أكثرهم إلى وادعــاء إرجاء ذلك إلى يـوم الحساب وتدور عقائد المرجئة حو

ولم  -ممن زعم أنه تصديق القلب ولم يـشـترط الـنـطـق بالشهادتين مع القدرة عليهما  عــدا بعضهم -واإلقــرار بـاللـسـان 

ي دخلوا العمل في مسمى اإليمان ، فاإليمان عـند هؤالء متحقق كامالً لمن صدق بالرســالـة ونـطــق بالـشـهـادتـيـن ، وإن لم 

 !.يأتي بـعـمل من أعمال الطاعات

، أي ال يزيد وال  (0) ع من أصل تصورهم لإليمان ، وأنـه واحــد ال يـتـجــزأ وال يتبعضوقـد دخـلــت عليهم تلك البد

 .ينقص

وَما أَنَت : )ـتـصـديـق، كما في قوله تعالىال: وقد تمسكت المرجئة في أقوالهم تلك بما ادعوه من أن معنى اإليمان في اللغة

ٍن لََّنا ْؤم   .ق لنامصد  : ، أي (ب م 

أمرت أن ": لم بسنده عن أبي هـريــرة قـال، فيما رواه مس -صلى هللا عليه وسلم  -حاديث ، كما في قوله كذلك بظواهر األ

صلى هللا عليه -هللا  قال رسول: ، وفيما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة قال "هدوا أن ال إله إال هللاأقاتل الناس حتى يش

 ."مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة أن ال إله إال هللافمن لقيَت من وراء هذا الحائط يشهد ": له -وسلم

اإليمان ودخول  تصديق القلب والتلفظ بالشهادتيـن، وهما كافيان إلثبات: إن تلك األحاديث تدل على أن اإليمان هو: وقـالــوا

 !الجنة دون العمل

الطاعات من الواجبات والمـسـتـحـبات من وقــد تجاوز بعض من ابتالهم هللا بشبه اإلرجاء  ؛ فلم يكتفوا بإخراج أعمال 

والذي هو من معاني  -مسمى اإليمان بل كذلك األعمال الالزمة لتحقيق التوحـيـد، كالحكم بما أنزل هللا مـن الـشـرائــع 

يترك  وما يضر من! واإليـمــان محله القلب والتصديق متحقق؟! ولم ال؟ -الشهادتين والمتعلق بتوحيد ألوهية هللا عز وجل 

 !جاره؟ آذىالتحاكم بغير إثم أو ذنب يقترفه مثله كمثل سارق البرتقالة ، أو من 
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فأتوا بذلك بما لم يأت  به األولون من أســالف المـرجـئـة ، ومهدوا لما سنلقي عليه نظرة عاجلة في واقع المجتمع 

 .اإلسالمي

وهو ما اشتركت فيه  -بادئهم في النظر إلى الشريعة عام ، يتناول نقض م: أحدهما: ينونقض مذهب اإلرجاء يكون بطريق

 .خــاص ، يتناول الرد على أقوالهم قوالً قوالً ، وبيان فسادها باألدلة الشرعية: ، واآلخـر -معهم سائر أهل البدع واألهــواء 

 .وسنتناول كل طريق منهما بشكل موجز ، يتناسب مع ما قدرناه لهذا المقال من إيجاز

 : د العامالر -أوالً 

سلك أهل البدع واألهواء طرقاً معينة في دراستهم للنصوص الشرعية ، أدت بهم إلى النتائج التي وصلوا إليها ، نجملها فيما 

 :يلي

على ما أرادوه ، فإذا صادفوا  -من جـهــة معينة  -عدم الجمع بين أطراف األدلة ، وذلك باتباعهم أول دليل يرونه داالً  -0

مأخذ األدلة عند األئمة الراسخين إنما )بينما ! لوه أو ضـعـفــوه أو أخفوهجمعوا بينه وبين األول ، بل أو  دليالً آخر لم ي

هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المترتبة عليها ، وعامها المترتب 

 (.مفسر بمبينها ، إلى ما سوى ذلك من مناحيهاعلى خاصها ، ومطلقها المحمول على مقيدها ، ومجملها ال

االحتجاج باألحاديث الضعيفة أو الموضوعة، مع ترك األحاديث الصحيحة وإغفالها، بينما مسلك أهل السنة هو في  -0

 .ن حسب قواعدهم في ذلكس  أو حَ  اتباع الحديث الصحيح وما يصح االحتجاج به في األحكام الشرعية ، سواء ما صح  

 .ى جزيئات الشريعة دون ربطها بالقواعد الكلية التي تحكمها وتنتظمهاالتعويل عل -3

تحريف األدلة عن مواضعها ، وهو نوع من تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذمه هللا تعالى في كتابه ، وذلك بإيراد  -4

ملية التي تسمى عند وهي الع -أو واقعة أخرى  -الدليل المقصود به مناط معين أو واقعة محددة لتطبيقه على مناط آخر 

راحاً إال من أقر باإلسالم ويذم تحريف الكالم عن مواضعه ال يلجأ إليه ص  )، وال شك أن ( تحقيق المناط: )األصوليين

 ( .مع اشتباه يعرض له وجهل يصده عن الحق ، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه فيكون بذلك السبب مبتدعاً 

فة الحاالت الداخلة تحته دون تقييد فهو من جملة من حرف الكلم عن مواضعه وصار فإطالق الدليل وتوهم أنه يعم كا

 [.0/003االعتصام ]. إلى االبتداع بدالً من االتباع

 :النقض الخاص -ثانياً 

شرعي استعمله الشارع ليدل  سمٌ إمرجئة من أن اإليمان هو التصديق ليس بصحيح ، والحق أن اإليمان إن ما استدلت به ال

مما )على معاني محددة في الشرع ، هي مجموعة األقوال واألفعال التي يتركب منها ، فال مدخل للمعنى اللغوي إذ به 

ف تفسيرها وما أ ريد بها من جهة النبي  ر  صلى هللا عليه  -ينبغي أن يعلم أن األلفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا ع 

 [. 045: اإليمان البن تيمية ]  (.ل أهل اللغة وغيرهملم يحتج في ذلك إلى االستدالل بأقوا -وسلم

ة  ه ، آمـنـه وآمـن ب: صدقه ، وال يـقــال: فإنه يقال للمخبر إذا صدقته)هذا إال أن اإليمان ال يعني لغة التصديق من وجوه عد 

ه  إالَّ ذ  َفَما آَمَن ل م وَسى : )، وقال( َفآَمَن لَه  ل وطٌ : )آمن له ، كما قال: بل يقال ن َقْوم  ٌة مِّ يَّ آمن له : فــإن تعـدى بالالم كـقـولـه"( رِّ

 [. 049: اإليمان ] " ، كان تصديقاً وإن تعدى بالباء كان اإليمان الشرعي المتضمن للعمل

 .قد كفر: قد كذب ، ومن لم يؤمن: كذلك فإن قسيم اإليمان ليس التكذيب بل الكفر ، فيقال لمن لم يصدق

يطلق على ما هو غائب أو مشاهد ، أما لفظ اإليمان فال يستعمل إال في الخبر عن : تصديق والتكذيبووجه آخر في لفظ ال

 [ . 040: اإليمان ] الغيب 
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سمان يدالن على معنى واحد إن انفردا ، وهو االستسالم هلل والعبودية له سبحانه ظاهراً وباطناً ، لكنهما إواإلسالم واإليمان 

، ودل  اهرة من الصـالة والـصــوم والحج، فدل  اإلسالم على األعمال الظعلى معنى غير اآلخر كل منهما إن اجتمعا دل  

 .، من أعمال القلوبلباطنة ، كالخشية والمحبة والخوفاإليـمـان على األعمال ا

 -ن وسلف األمة بعووعليه أجمع الصحابة والتا -وقد دلت اآليات واألحاديث على أن األعمال داخـلــة في مسـمـى اإليمان 

مْ ل َيْزَدا): ، وينقص بالمعاصي ، قال تعالى ، يـزيـد وينقـص ، يزيد بالطاعاتقول وعمل: فهو َع إيَمان ه  وا إيَماناً مَّ  (.د 

اإليمان بضع وسبعون شعة أو بضع ":  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  قال رسول: وما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة قال

 ."لطريق ، والحياء شعبة من اإليمانلها قــول ال إله إال هللا ، وأدنـاهـا إماطة األذى عن اوستون شعبة أفض

وإقامة ":  -صـلــى هللا عـلـيه وسلم  - كذلك ما رواه مسلم بسنده عن ابن عباس في حديث وفد عبد القيس ، قال رسول هللا

 ."المغنممضان ، وأن تؤدي خمساً من الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم ر

اإلقرار والخضوع المـسـتـلــزم للمحبة : وهو: التصديق ، وعمل القلب: قول وعمل ، قول القلب وهو -إذن  -فاإليمان 

النطق بالشهادتين، وعمل اللسان والجوارح، وهو العمل بالطاعات، وترك المحظورات من : وهو: ل اللسانواالنقياد ، وقو

 .، وهو يزيد وينقصالشريعة

بأحاديث الشفاعة على أن قول الشهادتين تلفظاً ي ثبت لصاحبة اإلسالم واإليمان  -سلفاً وخلفاً  -إلى استدالل المرجئة  ثم ننظر

ل البدع في عدم جمع أطراف ، وإن أتى عمالً من أعمال الكفر ، كترك التحاكم إلى الشرع ، فـنــرى أنـهــا هي طرق أه

 .، والنظر في األحاديثاألدلة

أن تشهد ":  -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا : قال: وى مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب في حديث جبريلر: قالوا

تحج البيت إن استطعت إليه أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، و

 ."سبيالً 

اإلسالم «:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا : يح مسلم عن أبي هريرة قالوأغفلوا الرواية التالية لها مباشرة في صح

 .»أن تعبد هللا وال تشرك به شيئاً، وتقيم الصالة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان

صلى هللا  -هللا  ال رسولق: كذلك حديث أركان اإلسالم الذي رواه مسلم بسنده عن عبد هللا بن عمر عن أبيه ، قال عبد هللا

ء شهادة أن ال إله إال هللا وأن مـحـمـداً عـبــده ورسوله ، وإقام الصالة ، وإيتا: ب ني اإلسالم على خمس":  -عليه وسلم 

 ."الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

ب ني اإلسالم على ": قال -مصلى هللا عليه وسل-لنبي في الـبــاب نفـســه عن ابن عمر عن ا: وأغفلوا رواية مسلم األخرى

د هللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة، وصيام : خمسة  ."رمضان ، والحجعلى أن ي وحَّ

تبر شرعاً هو ، تدل على أن التلفظ بالشهادتين المعا فيها رواية وأسـقـطــوا رواياتوغير ذلك من األحاديث التي ذكرو

الـتـلـفـظ بالشهادتين داللة على قيام ذلك المعنى في النفس وفي البدن قوالً وعمالً ، وتـرك الـشــرك ، وأن توحيد هللا وعبادته

، وهو المعنى الذي ذكره ابن القيم في إعالم الموقـعـيـــن من أن م يأت بعمل ظـاهــــر َيْكف ر به، فال اعتبار حينئذ بتلفظ ؛ ما ل

 [.0/052مسلم بشرح النووي ].لنيات والمقاصد في األلفاظ األلفاظ تراد لمعانيها ال لذواتها وما فصله من اعتبار ا

فما هي الدوافع التي أدت إلى ظهور المرجئة في التاريخ؟ وما هي عوامل بقائهم واستمرارهم؟ لذلك األمر تفصيل .. وبعد 

 .يضيق عنه نطاق هذا المقال ولكن ال بد من كلمتين توفيان بالغرض في هذا المقال

ان إطالل الفتن برأسها اء فقد زعم بعض من تناول ذلك األمر أنها ترجع إلى موقف بعض الصحابة إب  أما عن بداية اإلرج

ننا نرى أن ذلك تزيد معيب على تلك الفترة إين لم يشاركوا في تلك الفتن إال عند إرهاصات قيام الدولة األموية ، وهم الذ
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لها أكثر مما تطيق ، ويجعلها نواة كل فساد ظهر في ت اريخ المسلمين بعدها ، وما اعتزل بعض الصحابة الفتنة إرجاًء يحم 

وهو موقف معتاد ..! حسبفض عليه جلية األمر فآثر السالمة ، ومنهم من غمه الصواب فاتبعهبل إن منهم من الح له وج

كذلك  -الء يخرج علينا بأن هؤأن ، ولعل بعض المفكرين ! في مثل تلك الظروف أن يشارك البعض ويعتزل البعض اآلخر

 [ . 3/095انظر إعالم الموقعين ] !!!.هم نواة المعتزلة  ؛ العتزالهم ذلك األمر -

وإن  ،وما نرتضيه في هذا المقام إيجازاً أن مذهب اإلرجاء يتناسب مع من يتميع في موقفه ويؤثر السالمة على المخاطرة

، وليس لنا كفر ال ال تدل على إيمان وفسق أو حتىعمواأل! كانت بالباطل ، فإن من تلفظ بالشهادتين مؤمن كإيمان جبريل

ة افي معاد -صلى هللا عليه وسلم- أن نزيف الباطل ونظهر عوار المفسد وندل على سوءاته ونسير فيه سيرة رسول هللا

لن يثير أرباب ف -أو الحاكم الكافر حسب الحالة  -الفاسق أو المذنب أو الكافر ، فمن ثم فهو مذهب يتناسب مع الحاكم الظالم 

ثم ما لنا ندخل في ! ، أليس يتلفظ بالشهادتين؟ى من أفعال، فهو مؤمن على كل حالهذا المذهب خالفاً مع الحاكم مهما أت

اد القلب اعتق وما دام، ظاهر ال مدخل له في قضية اإليمان، مادام العمل اللناس وندعي معرفة مكنونات صدورهمسرائر ا

ل عليه في ذلك ر له المرة نه ونتعذ  أليس يكفي ما ينطق به الحاكم لنكون معه في صف واحد ومسيرة واحدة نهاد  ، هو المعو 

معارضة فإنما  معاتبة أو - حتى غالبهاأو  -تلو المرة لنظل نعيش نتفيأ ضالل حكمه ، وإن ظهرت منا في بعض األحيان 

 ! .، وتبرم السائر تحت اللواءهي معاتبة التصديق، ونصح األخ المؤمن ألخيه، أو هي معارضة الخاضع

وهو  -ثم عامل آخر قد يكون له بعض األثــر في إطـــالل اإلرجـــاء برأســــه ، بل هو إلى عوامل استمراريته أقرب 

مما يزين لمن لم يتعمق النظر  -سماً إوإن لم يكن بالضرورة  -وعقيدة  ظهور طوائف المنتسبين إلى مذهب الخوارج فكراً 

وغالبهم من الشباب على مر التاريخ دون رءوس الفتنة الذين  -لعقائد وترجيح الصالح من الفاسد من اآلراء في دراسة ا

دون تسمية  -أن ينتسب إلى فكر اإلرجـــاء قــوالً وعـمــــالً  -يعون ما هم عليه من البدعة ، بل وبعضهم يقصد إليه قصداً 

، وهذا التصرف كرد فعل غير مدروس لألفكار التي تجنح لسلف الصالحإدراك لحقيقة مذهب ا ودون وعي منهم بذلك وال

، وكال جناحي اإلفراط والتفريط إن هي إال ردود أفعال سلبية للحكم غير دة في الجانب اآلخرللتطرف والغلو في فهم العقي

 .المشروع الذي يسود المجتمعات اإلسالمية في أي عصر من عصورها

اتخذ طابع البحث في أوليات العقائد مع استشراء تلك الموجــــة  -موقف سياسي : أو قل -سي فاإلرجاء إذن مـذهـب سـيـا

قفاً سياسياً كان مو -مقدمة أسباب االختالف كتابنا كما بينا عوامل ذلك في  -في بداية عصر األمويين وظهور علم الكالم 

، ثم استمر على ذلك ن تجاوزوا الحد وأفرطوا في الظلم، وإ ، يوم أن كانوا ال يزالون يحك مون شرع هللافي الحكام الظالمين

النهج منهجاً للضعاف ممن يريدون مهادنة الظالم وتبرير مواقف الضعف والخزي ، حتى وإن تجاوز الظلم إلى الكفر ، 

ء وعمال ، بل كان منهم شعرالغاشمة الظالمة في عصر من العصورومن هنا نرى أن المرجئة لم يكونوا هدفاً للسلطة ا

، بل إنه مذهب يصلح أن يدعيه الحاكم نفسه يد بن المهلب على بعض الـثـغــورللحكام ، كثابت قطنة الذي كان والياً ليز

 .ليكون برداً وسالماً على كافة الطوائف المبتدعة

لقول جميعاً ، بينما في صلٍح خفي ومهادنـــة غـيـر مكتوبة مع الحاكم يتمتعون بالحرية في الحركة وا -إذن  -فالمرجئة 

، كمالك وأحمد بن حنبل وابن تيمية ي ضرب على يد من سواهم من أهل السنة والجماعة ، كما حدث ألئمة الفقه والحديث ،

 .وكثيرين غيرهم ممن اتبعوا منهج السلف الصالح في الفهم عن الكتاب والسنة

مت في أول المقال ، ولكنها نفـثة غلت في الصدر وارتج  وليست هذه هي الكلمة األخيرة عن اإلرجــــاء والمرجئة كما قد

 !.بها الق ْدر  ، فلم يكن ب دِّ من إظهارها

وقد اتبعت فيها مذهباً أراه يعين الباحث في مثل تلك األمور ، وهو التحليل النفسي لفهم الدوافع وراء تلك العقائد المنحرفة ، 

وسنجعله بعون هللا تعالى أحد مصادرنا في دراسة أمثال تلك الفرق التي أسباب االختالف  كتابنا وهو مذهب ارتضيناه في

 .تحمل معول الهدم والخراب لتهدم به صرح اإلسالم من داخله ، عارفًة بذلك أو جاهلةً 

ه  و)  .(هللاَّ  َغال ٌب َعلَى أَْمر 
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 (1) ببية عند أهل السنةمفهوم السّ 

صحة المفاهيم التي تبنى عليها تلك : ها، على ركيزتين أساسيتين أولهماتعتمد األمم الناهضة في بناء ذاتها، وشحذ قوت

إخـالص ومصداقية الفئة التي تحمل عبء النهوض باألمة والسير بها في طريق الرقي والتقدم المادي : النهضة، والـثـانـيـة

 .جميعاً  والسلوكي  

نة من وتتضح معالم الطريق، وتـكـون األمـة عـلـى بـيـ  الوجهة  وعلى أسـاس مـن صـحـة الـمـفـهوم، ووضوح الفكرة، تصح  

كما أن زاد اإليمان واإلخـالص لــدى الرجال القائمين على النهضة ي عد  الوقود الدافع  ،غايـتها وأهدافها بال زيغ وال انحراف

 .بات والمحن التي تعرقل تلك المسيرة قدفاع بها نحو الهدف، واجتياز العللحركة واالن

بـرغـم تـبـاشـير الـنهـضـة اإلسالمية الالئحة  -نسبر الواقع اإلسالمي المعاصر بهذين المقياسين الموضوعيين نشعر وحين 

من اضطراب في المفاهيم، واختالط في الفكر،  يعتصر الفؤاد اعتصاراً، لما نجد بألم -في األفق بفضل هللا تعالى ومن ه 

غير مدروس لدى البعض  مية منكرة في بعض النفوس، يقابلها حماس متهوروتشتت في الجهد وتفرق عن الصف، ثم انهزا

 .اآلخر

ت بالواقع اإلسالمي إلى ما آل إلــيـه من حـال، منها ما يـتـعـلـق بصحة المفهوم ، ومنها ما يتعلق بعزائم أسباب عديدة أد  

 .الرجال 

متعدد المسالك ، خفي  الدروب  بالرجال ، فإنه أمر وعر  عن األمر الثاني المتعلق  -في هذا المقال  -ولسنا بصدد الحديث 

طل ن   ،، وإن كانت لنا إليه رجعة في موضع مستقلالشعاب، له ظاهر يفضح مكنون الباطن، وله باطن يشرح جلي  الظاهر

على بعض وإنما سيقتصر بحثنا . إطاللة قصيرة على ظواهر األقوال، وواقع األفعال، ودالالت األمرين على العزائم فيه

، شراً على الواقع اإلسالمي عموماً ، وانعكاس ذلك انعكاسا مباضطراب في الفكر اإلسالميالمفاهيم التي أصابها الخلط واال

، وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي النهضة اإلسالمية المرتقبة خصوصا، جاهدين في تصحيح تلك المفاهيموعلى مسار 

 .بعون هللا تعالى تعين على بلوغ الهدف وإدراك الغاية 

أو العليِّة كما يطلق عليه  - مفهوم السببية -بل من أهمها وألصقها بالواقع اإلسالمي على اإلطالق  -ومن تلك المفاهيم 

بكلمات  -، والذي يبحث اعية للحياة واألحياء على السواءالذي ينتظم بشموله السنن الطبيعية واالجتم -األصول  اباحثو

في مجال المادة الجامدة وحركاتها، أو أفعال ، سواء بمعلولها ، وارتباط العلةالنتائج على أسبابها في ترتيب - موجزات

ف ، وعوامل تخل  علة والمعلول عند اكتمال األسبابفكرة التالزم بين ال -بشكل أساسي  -، كما يتناول األحياء وتصرفاتهم

، وقيام اإلرادة اإلنسانية واستقاللها ومدى مادة وطبائعهاالنتيجة في حاالت معينة وما يتعلق بتصور مفهوم خصائص ال

ي تعتبر وقد اعتمد مفهوم السببية على عدد من القضايا واألفكار الت. تائج على األسباب التي أدت إليهاتدخلها في ترتب الن

، وقضية التحسين نيةإلنسا، ومجال اإلرادة اروافد لتطور ذلك المفهوم، كمسألة خلق األفعال، ومفهوم القضاء والقدر

م ، وفى منهج استقاء األحكامية في فهم العقيدة ذاتها من جهةعتبر غاية في األهكما أن ذلك المفهوم قد ارتبط بأمر ي   .والتقبيح

وجود الحكمة في أفعال  -بعبارة أخرى  -، أو وهو مبدأ تعليل األحكام اإللهية ، أالالشرعية من النصوص من جهة أخرى

تلك القضايا ، وأنه سبحانه ال يفعل إال لحكمة بالغة يقتضيها علمه وعدله وحكمته ، مما يضطرنا إلى أن نمس  هوأحكام هللا

اً رقيقاً موجزاً   .أن ال تنتهي -بسبب علم الكالم  -، متحاشين الدخول في التفصيالت والتفريعات التي كادت مس 

كما هو األنسب لغرضنا  -أو لفرقة محددة من الفرق ، إنما ستجدنا ، الزمان ولسنا في هذا المقال بمؤرخين لفترة معينة من

ين آثار الفكرة منذ نشأتها وتطورها عبر مساحة من الزمان تم - وحتى نهاية القرن  ،تد منذ نهاية القرن األول الهجريقاص 

، كالجبرية ، والقدرية المعتزلة تفرق األهواء، وي أطلت برأسها بعد انشعاب اآلراء، من خالل آراء الفرق التالرابع الهجري

، ومذاهب األشاعرة الذين قابلوا غلو مة اتخاذ األسباب تذرعاً بالتوكلالسبق في إهدار قي ، ثم الصوفية التي حازت قصبَ 

 .، ثم توسط أهل السنة في ذلك األمر كله بغلو مقابل في نفي العلة والسبب المعتزلة
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 :القدرية وخلق األفعال 

جاً لبدعته  (0)(معبد الجهني  )ع األخير من القرن األول الهجري كان في بداية الرب التي كان  -يتنقل بين العراق والحجاز مرو 

ر على الناس ما ينهاهم  -أول من أحدثها في اإلسالم  وهى نفيه للقدر ، وإنكاره للقضاء اإللهي بزعم أن هللا سبحانه ال يقد 

وراح ينشر تلك اآلراء التي ذهب  (0)(غيالن الدمشقي)أخذ  ،وعن معبٍد هذا.  عنه ، وال يقضي عليهم بما يحاسبهم عليه

 . ضحيتها حين قتله هشام بن عبد الملك عليها بدمشق 

واصل ابن )منذ زمن  (3)انتقلت بدعة القول بنفي القدر إلى المعتزلة وظهرت كأصل من أصولهم الخمسة  ،وعن هذين

وقد أطلقت  -المعدود في الطبقة الحادية عشرة منهم  (1)( القاضي عبد الجبار) وحتى (5)( وعمرو بن عبيد) (4( )عطاء

العبد قادر خالق ألفعاله ، خيرها وشرها ، مستحق على ما يفعله ثوابا : )واتفقوا على أن( العدل)صلهم ذاك المعتزلة على أ

، ألنه لو خلق الظلم ومعصيةأ، وفعل هو كفر  أو عقاباً في الدار اآلخرة ، والرب تعالى منزه عن أن يضاف إليه شر أو ظلم

 .( 2)( كان ظالماً ولو خلق العدل كان عادالً 

وقد تطور ذلك القول بعدم خلق هللا سبحانه ألفعال العباد ، وأنها ال تدخل تحت المشيئة اإللهية ، بل هي بمحض اإلرادة 

، أو األفعال الموصوفة ة هللا تعالى على خلق الشردم قدرواالختيار اإلنساني ، ومن خلق العبد نفسه ، إلى القول بع

وفي مقابل تلك اآلراء التي بلغت الغاية في إنكار عموم  (9)( النظام المعتزلي)بالمعصية والكفر من العباد كما ذهب إليه 

ه تحت دعوى الحرية المشيمة اإللهية ، وقدرة هللا سبحانه وخلقه لكافة الموجودات ، والتي جعلت العبد خالقا مستقال ألفعال

ي بآراء تقع منها على في أوائل القرن الثاني الهجري يناد (0)( الجهم بن صفوان)اإلنسانية ، ومنطقية الثواب والعقاب ، قام 

ن ، بل هي فعل هللا على الحقيقة واإلنساعم أن العبد ال دخل له في أفعاله، وال اختيار وال استطاعة، فزطرف النقيض

طاعة ، وإنما هو إن اإلنسان ال يقدر على شيء وال يوصف باالست: )، قال فعال الجمادات سواء بسواءمجبور عليها، كأ

خلق في سائر الجمادات ي تعالى األفعال فيه على حسب ما وإنما يخلق هللا. مجبور في أفعاله، وال قدرة وال إرادة وال اختيار

، وطلعت ، ا تنسب إلى الجمادات، وتنسب إليه األفعال مجازا كم كما قال أثمرت الشجرة وجرى الماء، وتحرك الق ْدر 

 .(09)(، كما أن األفعال كلها جبروالثواب والعقاب جبر. . . وغربت ، الشمس

وهو رأس الضرارية المعدودة لدى كتاب الفرق من الجهمية  -وفي منتصف القرن  الثاني الهجري أطلق ضرار بن عمرو 

، وكان هذا القول إرهاصاً بظهور  (00) (وأنها مكتسبة لهمم)انه خالق ألفعال العباد حقيقة القول بأن هللا سبح -المجبرة 

 -على يدي  أبي الحسن األشعري في منتصف القرن الثالث كان أوسع انتشاراَ وأعمق تأثيراً من سابقيه  -مذهب ثالث 

 . الجبرية والمعتزلة 

 :لاألشاعرة وخلق األفعا

، بل إنه عاش ما لهية في سبيل إثبات العدل اإللهيالمعتزلة من آراء أدت إلى إهدار المشيئة اإل رأى األشعري ما ساد بين

، وما ضاد ذلك لدى الجبرية من إهدار للعدل في سبيل المشيئة اإللهية اً داعياً لذلك المذهب االعتزالييقرب من أربعين عام

ده من قبله ض( الكسبب)المطلقة ، فاختار القول  عال العباد ، ابن عمرو من الجبرية ، وأن هللا سبحانه خالق ألف رارالذي رد 

 ( !يكتسبونها)وهم 

ضع ، مما ينبئ بأنه قد و  ا اضطرابا شديداً في تحديد معناهلوجدن( الكسب)ولو أخذنا في استعراض آراء األشاعرة في معنى 

اً وينح  ، ثم حاول كلٌّ أن يحيناً مقصوداً أصالً كمجرد اسم ال يحمل معنًى مع ل له معنى ، حسب ما يؤديه إليه نظره د له حد 

لعبد االضطرارية كالرعدة إلى التفرقة بين أفعال ا -عنه الشهرستاني في الملل والنحل  ىكما رو -فقد ذهب األشعري 

أي  (00)( ة الحادثةالمقدور بالقدر)بأنه هو  -أي الفعل ( بْ سَ المكتَ )، وبناء عليه فقد عرف والرعشة، وبين أفعاله االختيارية

-إنه ال تأثير للقدرة الحادثة : ثم عاد فنقض ما قرره مرة أخرى حيث قال . الفعل هو ما يفعله المرء بقدرته المخلوقة له : 

أي المخلوقة للعبد  -وهللا سبحانه أجرى سنته بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة )في إحداث الفعل  -أي التي خلقها هللا في العبد 

 . (03) (الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له ، وسمى هذا الفعل كسباً : تحتها أو معها  أو -
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وإن أقر أن هللا سبحانه  -نه يقرر أن العبد ال أثر لقدرته إاني ما سبق نقله عن األشعري  إذ وفى هذا النص ينقض الشهرست

، ثم ننتقل إلى آراء لقدرة في العبد وليس مسبباً عنهاخلقه لوأن الفعل إنما يخلقه هللا عقب  ،على أي فعل -يخلق له قدرة 

، فنرى أنه مع تقريره أن القدرة التي يخلقها هللا سبحانه للعبد ال دخل لها في إيجاد الفعل ،  (04)( أبي بكر الباقالني)القاضي 

، ويحاول ابن القيم أن ينفذ إلى  (05) (كسبا)كون الفعل حاصالً بالقدرة الحادثة أو تحتها ، نسبة خاصة تسمى ذلك )إال أن 

وإن  -أن القدرة التي خلقها هللا تعالى للعبد )عند الباقالني فيقرر أن مقصد القاضي هو ( الكسب)معنى لذلك األمر الذي هو 

تعل ق األمر والنهيإال أنها مؤثرة في صفة من صفاته ، وتلك الصفة تسمى كسباً  -لم تؤثر في الفعل  واب ، والث، وهي م 

 . (01) (والعقاب

القدرة  تثواب والعقاب، إما أنها داخلة تحإن تلك الصفة التي يكون بها ال: قوله ةيفند ذلك الزعم ويبي ن تفاه ابن القيم لكن

لم يعد )، فكأنه القدرة، وهو ما نفاه القاضي  ؛ أن يكون للقدرة اإلنسانية أي دخل في الفعل أو أنها ال تدخل تحت اإلنسانية

 .(02)وهو عين القول بالجبر( د اختيار وال فعل وكسب البتةللعب

نى له عند إنه ال مع: قائالً ( الكسب)قد أنكر نظرية  -وهو من أكابر األشاعرة  - (09)( أبو المعالي الجويني)واإلمام 

كتسب وأثر قدرته العبد ي: سم محض ولقب مجرد من غير تحصيل معنى ، وذلك أن قائالً لو قال إ)التحقيق بل إنه مجرد 

 . (00)!(  فما الكسب وما معناه ؟: االكتساب ، والرب سبحانه خالق لما العبد مكتسٌب له ، قيل له 

أن هللا سبحانه يخلق للعبد  وهو - كما عل ق عليها بن القيم -بقول قد أصاب فيه وأجاد  - في النظامية -ثم يخرج الجوي ني 

كما سنرى في حديثنا  - أي خلقه لتلك القدرة -لفعل عند اختيار العبد بإقرار هللا سبحانه ، وهذه القدرة مؤثرة في إيجاد اقدرة

 عن مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة 

كسب : إن محاالت الكالم ثالثة : ، وصدق من قال  الذي ذهب إليه األشاعرة ، ال معنى له وال حد  ( الكسب)والحق أن 

 !، وطفرة النظام أحوال أبي هاشم األشعري  ، و

 :مسألة التحسين والتقبيح 

ه المعلوم  -ثم إنه كان من تفريعات مذهب المعتزلة  أن العقل يمكنه أن يدرك  -الذي يخرج بالعقل عن دوره المرسوم وحد 

 -ك ، كما يدرنى وشرب الخمرقبح الز -وحده  -الحسن والقبح في األشياء واألفعال عامة مستقالً عن الشرع ، فهو يدرك 

صفات ذاتية ال تحتاج في تعريفها إلى  -الحسنة والسيئة  -، ذلك أن تلك الصفات حسن إنقاذ الغرقى وبذل الصدقة - وحده

، واإلنسان نعمائه يدرك بالعقل قبل التكليف وساطة رسل أو وحي من السماء ، حتى اإليمان باهلل تعالى وشكره على

 (.09) محاسب عليه قبل ورود الشرائع

دور للعقل في إدراك  ، فأنكروا كل  الوا بالتحسين والتقبيح الشرعيينإال أن ق -إزاء الغلو االعتزالي  -كن من األشاعرة ولم ي

وال  -أقبح القبائح وأحسن الحسنات  -، وذهبوا إلى أن األفعال كلها مستوية في أصلها لحسن والقبح في األفعال واألشياءا

فلو أن هللا تعالى أمرنا بقتل األنبياء وارتكاب الزنا لكان ذلك حسناً، ولو نـهـيـنـا  -اإللهي  فرق بينها إال بمجرد األمر والنهي

بل  - ال يسـتـقـل -ن األعمال ال تحمل في ذاتها خيراً وال شـــراً ، والعقل إذن إعدل لكان الخير والعدل سيئاً إذ عن الخير وال

  (.00) الـقـبـحالخير أو الشر والحسن أو  -ال يـــدرك أصالً 

 وكان مما حداهم إلى تأصيل ذلك األصل الفاسد هو خلطهم بين اإلرادة والمحبة اإللهية ، فقد اعتقدوا أن هللا سبحانه إن أراد

، ولم يخلقه أصالً  ؛ إذ كيف يخلق أمراً ويشاؤه وهو اً عنده ، وإن كره أمراً لم يشأه، مرضي  أمراً كان ذلك األمر محبوباً له

 ! روها هلل مفعوال برغم مشيئته ؟أفيكون أمراً في كون هللا مك! يبغضه؟يكرهه و

 -كما سنرى في عرضنا آلراء أهل السنة  -هـكـذا تـصـوروا المسألة حين خلطوا بين اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية 

 -الذي لم تغشاه غواشي الشبهات  -ن العقل العادي إلية إذ ومن هنا اضطروا إلى نفي القبح والحسن في األفعال واألشياء ك

، وهي حـقيـقة لم بحاً هو عين ما كلفته به الشرائع، وأوجبته عليه الرساالتلو تأمل األفعال واألشياء ألدرك فيها حسناً وق
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ا لم تضطرد على أصلهم في عدم التفرقة بـين اإلرادة الـشـرعـيـة والكونية  -، إنما يتمكنوا من المكابرة فيها هبوا إلى ذ -لم 

، وجعلوا العقل عاجزاً عن إدراك الخير األشــياء واألفعال نفياً مطلقاً ذلك الرأي الشاذ في نفي صفة الحسن والقبح في 

 .والشر فيها

 :يقول ابن القيم في شرح ذلك األمر 

سم في نفسها إلى حسن ومن هذا األصــل الـبـاطــل نشأ قولهم باستواء األفعال بالنسبة إلى الرب سبحانه وأنها ال تنق)

ال يجب شكره على نعمه عقالً ، فعن هذا األصل : بين الـشـكر والكفر، ولذلك قالواوقـبـيـح، فــال فــرق بالـنسبة إليه سبحانه 

إن مشيئته هي عين محبته، وأن كل ما شاءه فهو محبوب له، ومرضي له ومصطفى ومختار ، فلم يمكنهم بعد تأصيل : قالوا

ن يقولوا إنه يبغض األعيان واألفعال التي خلقها، ويحب بعضها، بل كل ما فعله وخلقه فهو محبوب له ، هذا األصل أ

والمكروه المبغوض لم يشأه ، ولم يخلقه ، وإنما أصلوا هذا األصل محافظة منهم على القدر، فحثوا به على الشرع والقدر، 

 .  (00)( ابروا ألجلها صريح العقلوالتزموا ألجله لوازم شوشوا بها على القدر والحكمة وك

قد نشأ وتطور لدى األشاعرة في هذا األمر نتيجة خلطهم في مفهوم اإلرادة اإللهية من جهة ، وفرارهم من  -إذن -الخطأ 

 .غلو المعتزلة في مسألة الحسن والقبح العقلي إلى غلو مقابل من جهة أخرى 

! والمعتزلة مرة أخرى -عرية عن السببية ، ذلك هو ما ذهبت إليه المعتزلة األش ه أثر في توجيه النظريةثمة أمر آخر كان ل

، وحفاظاً عليهم من بل إنه يجب عليه فعل األصلح لهم، مراعاة لمصالحهم إلى أن هللا تعالى ال يفعل إال  األصلح لعباده ، -

على فعل الشر أو المفاسد التي  -اً كبيراً تعالى هللا عما يقولون علو -المفاسد بل إن منهم من تعدى ذلك إلى عدم قدرته 

غ ثوابه وعقابهيتوهمون ن الخالقون لتلك ، والعباد هم الفاعلوها كما ذهب إليه النظام المعتزلي، فإن ذلك مقتضى عدله، ومسوِّ

اف إليه شر الباري تعالى حكيم عادل ، ال يجوز أن يض)ن إارجة عن مشيئته سبحانه كما بي نا، إذ ، وهى خالشرور والمفاسد

 . (03) (وال ظلم ، وال يجوز أن يريد من العباد خالف ما يأمر ، ويحتم عليهم شيئاً ثم يجازيهم عليه

 ت األشاعرة من النقيض إلى النقيض، فنفوا أن يفعل هللا سبحانه ما فيه مصلحة العباد وهللاوكـمـا رأيــنـا من قـبـل، فـقــد فر  

، وهللا سبحانه يفعل من واقع المشيئة ن يـفـعـل لمصلحة أو يترك لمفسدةف يتوهم العقل أ، إذ كيسبحانه ال يسأل عما يفعل

ال يفعل شيئاً لشيء ، وال يأمر لحكمة ، وال جعل شيئاً )المطلقة المجردة عن المصلحة، أو المفتقرة إلى علة في أفعالها، فهو 

 . (04)( ى مثل بال سبب و ال علةسبباً لغيره ، وما ثم إال مشيئة محضة ، وقدرة ترجح مثالً عل

قد كان له أثره في ذلك المنهج الذي انتهجه األشاعرة في مناقضة المنهج االعتزالي ، ذلك  اإلشارة إلى أمرٍ هنا ثم ال نغفل 

، والهروب من التطرف قد يلقى بصاحبه إلى التطرف رف ما لم تدركها رحمة هللا تعالىأن الطبيعة البشرية تميل إلى التط

( أبو الحسن األشعري)وقد عاش إمام األشاعرة األول . بــط تـهـديــه إلى الوسط األعدلضبط حركته بضواما لم ت   ،لمقابلا

، والشك أن لهذا األمر صلة مؤكدة باالتجاه الـفـكـري الــذي سـلـكــه عتزلياً ينافح عن عقيدة االعتزالمـعـظـم سني  حياته م

من جهة  -، كما أنه ناتطرف مقابل في مسألة خلق األفعال ومفهوم السببية وما حــولها كما بي   فيما بعد، إذ دفعه دفعاً إلى

 .، وإن لم تكن محالً لدراستنا الحاضرة أثر اعتزالي في بعض آرائه األخرىقد صاحبه  -أخرى

، وهي عرض لتي نقصد إليها منهرة الرئيسية االفك ب  وحـيـن نصل إلى تلك النقطة من البحث ، فإننا نكون قد أشرفنا على ل  

لمفهوم السببية الذي كان النحرافه عن وجه الحق أثر بالغ في فكر المسلمين، وبالتالي في واقعهم الممتد عبر قرون التخلف 

محط اهتمامنا ، ومحل دراستنا، ليرتبط تقويم الـفـكـرة  -في الحقيـقـة -والتقليد، وحتى عصرنا الحاضر الذي هو 

بإصــالح الواقع وتغييره، وهو ما سنوالي عرضه في البقية الباقية من صفحات المقال في العدد المقبل إن شاء  وتوجـيـهـها

 .هللا تعالى 

نَك َرْحَمًة إنََّك ) ن لَّد  وَبـَنـا َبـْعــَد إْذ َهـَدْيَتـَنا وَهْب لََنا م  ْغ ق ـلـ  ــنــَا ال ت ــز  اب  َربَّ  [9:آل عمران]  (أَنَت الَوهَّ

 :الهوامش 
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بالعراق حسب ما ( سوسن)أول من ابتدع القول بالقدر وأخذه عن نصراني اسمه : معبد بن خالد الجهن ي البصري   -0

رواه األوزاعي ، اختلف فيمن قتله ، فقيل الحجاج لخروجه مع ابن األشعث وقيل عبد الملك بن مروان حوالي عام 

 . 09/005تهذيب التهذيب . هـ أو بعدها  99

 .  5/004األعالم . ن بن مسلم الدمشقي ، أخذ عن معبد ، وقتله هشام بن عبد الملك لبدعته غيال -0

الوعد والوعيد ، األمر بالمعروف . ، المنزلة بين المنزلتين ( نفي القدر)، العدل ( نفي الصفات)التوحيد : وهي  -3

 .والنهي عن المنكر 

ال  -4 ا اعتزل حلقة الحسن البصرى ت ، وك هـ99ولد بالمدينة عام : واصل بن عطاء الغز  هـ ،  030ان رأس المعتزلة لم 

 . 099/ 9 ، األعالم للزركلي 1/004 لسان الميزان

هـ وصحب واصالً ، واعتزل معه حلقة الحسن البصري  ،  99ولد بالمدينة عام : عمرو بن عبيد بن باب البصري  -5

األعالم  هـ040ة وسائر أقوال االعتزال ، توفي في وعرف عنه الورع والعبادة ، مع قوله ببدعة القدر وسب الصحاب

 . 0/394 ، وفيات األعيان 5/90

هـ ، برع في الفقه والحديث ، وانتحل مذهب األشاعرة 309عبد الجبار بن أحمد ، القاضي الهمداني ، ولد حوالي  -1

 . 00/003 ، تاريخ بغداد 3/023هـ األعالم  405فترة ثم انتقل إلى االعتزال ، توفي بالري  عام 

 . 0/45 الملل والنحل للشهرستاني -2

عرف عنه الذكاء ، واطلع على كتب الفالسفة والدهريين ، وقد ابتدع في : شيخ الجاحظ : إبراهيم بن سي ار النظام  -9

. هـ  003هـ ،  000االعتزال أقوال لم يسبق إليها كقوله بالطفرة ، وعدم قدرة هللا سبحانه على فعل الجور توفي بين 

 . 030/، الفرق بين الفرق للبغدادي  40/ات المعتزلة البن المرتضى طبق

الضال المبتدع ، : كاتب الحارث بين سريج ، تتلمذ للجعد بن درهم ، وقال عنه الذهبي : جهم بن صفوان الراسبي  -0

 . 000(/الفرق البغدادي). أول من قال باإلجبار في األعمال ( . تذكرة الحفاظ)رأس الجهمية 

 . 0/92والنحل للشهرستاني الملل  -09

 . 003/، والفرق للبغدادي 0/09 الشهرستاني -00

 . 0/01 الشهرستاني -00

 . 0/02الشهرستاني  -03

هـ،  493محمد بن الطيب بن محمد ، أبو بكر الباقالني ، القاضي ، ولد بالبصرة ، وسكن بغداد ، وتوفي بها عام  -04

والتقريب واإلرشاد ، المقنع في أصول الفقه ، وكان  وكان غزير اإلنتاج ، له من التصانيف المشهورة التمهيد ،

 . 5/320 ، تاريخ بغداد 1/021 األعالم. مالك ي المذهب ، أشعري  العقيدة ، مقدماً عندهم فيها 

 . 0/02 الشهرستاني -05

 . 40/شفاء العليل البن القيم  -01

 .59/شفاء العليل -02

هـ وتلقى العلم على المذهب الشافعي من 403يسابور عام عبد الملك بن عبد هللا الجويني ، أبو معالي ، ولد ببلدة ن -09

والده الملقب ركن اإلسالم ونبغ وناظر العلماء ، ثم توجه لمكة والمدينة حيث جاور بهما أربع سنوات وعاد بعدها 

- إلى نيسابور حيث أقام له نظام الملك المدرسة النظامية ليدرس فيها ، واستمر على ذلك عشرين عاماً حتى وفاته

هـ ، وكان عالماً جليالً له مؤلفات شهيرة كالغياثي ، والبرهان في أصول الفقه ، لوال  429في  -رحمه هللا تعالى 

 .وبعدها  120/مذاهب اإلسالميين . انتسابه إلى المذهب األشعري في بعض مسائل الصفات وغيرها 

 .ينقل عن النظامية إلمام الحرمين  003/شفاء العليل البن القيم  -00

 . 45/ الشهرستاني  -09

 . 40/ الشهرستاني -00

 . 090/الشهرستاني. 002/شفاء العليل  -00

 . 41،42/ الشهرستاني  -03

 .البغدادي ، الفرق بين الفرق  -04
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 (0) ببية عند أهل السّنةمفهوم السّ 

ال، العتزالي في مسائل خلق األفـعـكان من أهم وأبرز الـنـتـائج التي ترتبت على ردة فعل األشاعرة تجاه التطرف ا

، ما سبق أن ذكرناه في الجزء ية، وحدود اإلرادة والقدرة اإلنسانية إلى جانب المـشـيـئة واإلرادة اإللهوالتحسين والتقـبيح

 . األول من المقال عن نفي األشاعرة للحكمة اإللهية التي تصدر عنها أفعال هللا سبحانه 

ء ، وال يأمر لحكمة ، وال جعل شيئاً سبباً لغيره ، وما ثم إال مشيئة ال يفعل شيئاً لشي" -كما قالت األشاعرة  -فاهلل سبحانه 

ا على اآلراء االعتزالية التي أكدت على الحكمة . محضة ، وقدرة ترجح مثالً على مثل ، بال سبب وال علة كان ذلك رد ً

ة لصالح الحكمة، وأهدرت األشاعرة فـعـل األصـلـح لعباده، فأهدرت عموم المشيئ - سـبـحـانـه -على هللا " أوجبت"اإللهية و

 . (0) الحكمة اإللهية ألجل عموم المشيئة ، كما بيَّن ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية

وقد ترتب على ذلك النظر األشعري في الحكمة والتعليل، أمران هامان كان لهما أكبر األثر في صياغة العقلية اإلسالمية 

 .خالل القرون الالحقة 

 :(0)ين العلة الشرعية والعلة العقلية الفصل ب: أولهما

ْن أَْجل  َذل َك َكَتْبَنا َعلَى َبن ي ): ليها، كما في قوله تعالىذلك أن الكثير من أحكام الشرع قد ورد معلالً بعلل منصوص ع م 

ه  َمن َقَتَل َنْفساً ب َغْير  َنْفٍس أَْو َفَساٍد ف ي األَْرض  َفَكأَ  َما َقتَ إْسَرائ يَل أَنَّ يعاً نَّ وَل ): وقوله تعالى ،[30المائدة ]( َل النَّاَس َجم  َفَعَصْوا َرس 

ْم َفأََخَذه   اب َيةً َربِّه  من " -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا : وفي الحديث عن سـلـمـة بـن األكوع قال [09الحاقة] (ْم أَْخَذًة رَّ

يارسول هللا نفـعـل كما فـعلنا في العام : ان في العام المقبل قالواضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، فلما ك

 (.3)متفق عليه " كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها: "الماضي؟ قال

 .(4)"ولو تتبعنا ما يفيد إثبات األسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آالف موضع" 

إنكار العلة بإطالق، فساروا في ذلك كل حسب ما أدته إليه  -بل على الظاهرية  -ان من الصعب على األشاعرة ولذلك، ك

 :مقدماته

والتي  -أقروا بالعلل المنصوصة وأنكروا العلل المستنبطة بطرق استنباط العلة المعتمدة في مناهج أهل السنة : فالظاهرية -

 .مبدئهم في األخذ بظواهر النصوص إعماالً ل -تنبنى على مفاهيم شرعية 

فكان إعماالً لمبدئهم في عموم  ،قبلوا التعليل في الشرع والعقل جميعاً ، وأطـلـقـوه إطالقاً عاماً ليس منه: والمعتزلة -

 .الحكمة اإللهية ، وإهدارهم لمبدأ عموم المشيئة اإللهية 

" باعث" لى أنها ليست سبباً أو علة للفعل، بل على أنها ، عأقروا بالعلة الشرعية المنصوصة والمستنبطة : واألشاعرة -

 -، وأنكروا العلل العقلية مطلقاً إعماالً لمبدئهم في عموم الفعل مطلقاً  (5)، وأمارة دالة عليه وإن لم يكن سبب له على الفعل

 .ة أخرى من جهة ولعموم الحكمة اإللهية من جه -إال بذلك الكسب الذي ال يسمن وال يغني من جوع 

في " وتد تصور بعض الكتاب المحدثين أن األشاعرة قد انطلقوا في تصورهم ذاك من الموقف القرآني الذي توهموه أنه 

ننا نرى أن ذلك التصور ال يتوافق مع إإال ( ! كذا) (1")، وينكر الصعود إليهاة منه ينكر العلة ويتحدى األسبابمواضع عديد

إذ إن القرآن .. ث أصالً ، وما أثر في الفكر األشعري حتى وصل به الى تلك النتائج المؤسفة ما رأيناه من نشأة تلك المباح

 .دال على إثبات الحكمة والسبب إثباتاً ال ينكره أحد من المنصفين  -على عكس قول القائل  -كله 

 ":العادة " تفسير العلل واألسباب بحكم : الثاني
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أخرق أو سوفسطائي  نْ السوية بين السبب ونتيجته ال يمكن جحده جحداً ظاهراً إال م   ذلك أن التالزم الذي ال تنكره الفطر

بينهما  ذلك التتابع إلى أن   -أو العلة ومعلولها  -أما األشاعرة فقد ذهبوا في إنكار تلك العالقة بين السبب ونتيجته . . ك مشك  

ماً ناشئاً عن االرتباط بينهما وبمعنى آخر هو إلف العادة وليس تالز" تالزم في الحدوث" ، فهو إنما هو من تصورنا الغير

، بل هو حادث عند عل في الورق ثم نرى الورق يحترق، فاالحتراق ليس ناشئاً عن النارالتي نشأنا عليها أن نرى النار تشت

نده االحتراق كٌل منفصل ع، ويخلق يخلق االشتعال - سبحانه -والنار ال دخل لها باإلحراق إنما هللا ( !!. كذا)حدوثها فقط 

اهر الطبيعية كتالزم الشرب وهكذا في سائر الظو! ، وال النار تسبب االحتراق عن اآلخر، ال االحتراق ناشيء عن النار

 . ، واألكل والشبع والري

لق الشبع في يقدر على خ -سبحانه-أليس هللا : ، إذ قالواانت أدلة األشاعرة على ذلك األمر، أغرب من أقوالهم ذاتهاوقد ك

ألم يحدث .. ، أو أن يشعل ناراً دون أن يحرق بها الناس رق إنساناً دون أن تشتعل فيه نار، دون أن يأكل وأن يحاإلنسان

أنه السبب وال علة للحوادث بل هو مجرد التالزم وإلف  -بالضرورة عندهم  -؟ فهذا يعني !-عليه السالم-ذلك مع إبراهيم 

اإللهية والقدرة الربانية العامة المرافقة للخلق في كل صغيرة وكبيرة على حساب الحكمة اإللهية  العادة ، وإثبات المشيئة

التي شاءت فعل األحكم واألصلح ، لكمال الذات اإللهية التي يناسبها فعل األحكم واألصلح عن عدم فعله أو عن الفعل غير 

 . المعلل ابتداء 

واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى ترسخ : " حيث قال -مؤيداً له  -فت الفالسفة وقد نقل علي النشار قول الغزالي في تها

إن من المسلم به أن النار خلقت بحيث إذا تالقت مع "، و "دة الماضية ترسخاً ال تنفك عنهفي أذهاننا جريانها على وفق العا

ن جميع الوجوه ، ولكن مع هذا يجوز أن يلقى شخص قطنتين متماثلتين أحرقتهما ولم تفرق بينهما ، طالما كانتا متماثلتين م

 . (2)" في النار فال يحترق ، فقد تتغير صفة النار أو تتغير صفة الشخص 

، إذ في هذا إقرار بأن صفة الشخص صفة الشخص ، رجوع عن مبدئه كلية ، فقد تتغير صفة النار أووالمالحظ أن قوله

خلق ، وال يعني هذا إطالقاً أن النار أساساً لم ت  ر األساسية أنها تحرق الشخصالنا األساسية هي أن يحترق بالنار وأن صفة

، أو فعل لم يخلق فعل االحتراق في الشخص -سبحانه-، كما أنه ال يعني أن هللا الناس ال يحترقون ابتداًء بالنارلتحرق ، أو 

جزة أو كرامة ولكن ذلك يكون خرقاً مقصوداً أن يحدث مع -سبحانه-اإلحراق في النار رغم أن ذلك ممكن عند إرادة هللا 

ونحن نرى أن النشار قد اندفع وراء أشعريته بعيداً عن النهج القويم . . مؤقتاً للنواميس العادية التي جبلت عليها المخلوقات 

 !!التي استقصاها عند مفكري المسلمين " مناهج بحثه " في النظر واالستدالل الذي تناوله بالبحث والدرس في

ومما الشك فيه أن إهدار مفهوم النتائج عن أسبابها أدى إلى أبشع النتائج وأخطرها على العقلية اإلسالمية خالل القرون 

الماضية ، لما في ذلك من إهدار عام لقيمة العلم التجريبي بل والنظري معاً ، كما سنرى في حديثنا عن اآلثار التي ترتبت 

 .على انتشار مثل تلك المفاهيم 

 :الصوفية واألسباب

، أو الكالم في القدر وحدود اإلرادة يث في األسباب والعلللم يكن األشاعرة أو المعتزلة وحدهما الذين خاضوا معترك الحد

، بل شاركت في ذلك فرقة واكب ظهور أوائل روادها حوالي منتصف ريتها وما ترتب على ذلك من قضايااإلنسانية وح

بل  -الغلو والتطرف  إلى أن وصلت حد   -من منتصف القرن الثاني  -طورت مفاهيمها بعد ذلك القرن األول الهجري ، ثم ت

، التي أدلت بدلوها والمروق ونعني بها فرقة الصوفية إلى حد الكفر -في بعض آرائها التي دعا إليها نفر من كبار مشايخها 

ها ، فكانت تلك اآلراء من أهم العوامل التي أدت إلى في موضوع العلة والسبب بما يتناسب مع الخط العام لفكرها ومنهاج

، وبالتالي من عوامل الهدم التي عملت في جنبات الحياة اإلسالمية حتى في المجتمع اإلسالمي إهدار قيمة األخذ باألسباب

 .أدت بها إلى االنحطاط والركود والتخلف 

 :تناولت الصوفية مفهوم السبب من منطلق تصوراتها لثالثة أمور
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 . القدر القضاء ومفهوم : أوالً 

 .مفهوم التوكل : ثانياً 

 .مفهوم الركود والوالية : ثالثاً 

 :القضاء والقدر عند الصوفية: أوالً 

، والتأمل في األسماء والصفات حتى شذوا في تلك المعاني، وخرجوا بها عن الصوفية في معاني توحيد الربوبيةاسـتـغـرق 

ل هللا سبحانه وجوانب عظمته وقـدرتـه وســائـر صفاته، وما تضفـيه تلك المعاني على المقصود منها كتعبير عن كما

وهو ما يستلزمه توحيد  -سبحانه-المـسـلـم من مشاعر المحبة والتوكل والخضوع وتمام االطمئنان لحكمة هللا وقدرته 

 .سانية األلوهية والقيام بحق العبادة على وجهها األكمل في كافة جنبات الحياة اإلن

، أن خلطت الصوفية في مسألة القدر ميهاكان لذلك االستغراق في معانى توحيد الربوبية والشطط والغلو في مفاهيمها ومرا

ضاً للثواب والعقاب، ولم يميزوا بين إرادة ر  عَ ، وم  هللا لإلنسان ليجعله بها مكلفاً  اإللهي وحدود اإلرادة اإلنسانية التي أتاحها

، وبين إرادته التي بي نها في أمره ونهيه ، حسب ما يحبه ويرضاه، أو ال يقع شيء في الكون مخالفاً لهاتي هللا النافذة ال

يكرهه ويأباه، فأخذوا بقول الجبرية في أن اإلنسان كالريشة في مهب الريح، مسي ر بإرادة هللا تعالى دون إرادة منه أو 

حين يفعلون الخير أو  ، ويرى قدر هللا النافذ فيه وفي الناسه الحقيقةهو من يشهد هذ -عندهم  -استطاعة ، والمؤمن الحق 

!! ، وهو مطيع هلل بكفره هو يسير علي القدر اإللهي السابق، بل تطرف بعضهم فذهب إلى أن الكافر حين يكفر فيأتون الشر

االستسالم لها هو بل ، نبهاتجال داعي للتخلص منها أو  والكوارث والمجاعات والمصائب والمظالم التي تصيب الناس ،

في هذا التصور من ابتعاد عن ، وال يخفي ما قمة اإليمان والتوحيد ، وهوقدر هللا النافذ والخضوع لمشيئتهعين االستسالم ل

 .، وتهديد للوجود اإلسالمي أصالً هللا

 :الصوفية ومفهوم الكرامة: ثانياً 

واسع في  أثرٌ  -عموه من أن تربية الروح هي مقصودهم األول واألوحد بما ز - كان إللغاء دور العقل في الحياة اإلنسانية 

، استنامة عية عن حدودها المعلومة والصحيحةالتعلق بالكثير من الخرافات والخروج بالعديد من الظواهر الدنيوية أو الشر

وما إلى ذلك من مسالك ال  "االنبهار"و" الدهشة"و" الشوق"المتدرجون في مراتب " العاشقون"لألحالم التي يهيم فيها 

بها بـعـضـاً من عـبـاده األتـقـيـاء  -سبحانه-ظاهرة الكرامة التي يختص هللا  ،ومن تلك الظواهر!! الهالكالك يدركها إال الس  

إليمان بعض  ـلـل الـسـائـرة إكـرامـاً لهم، وتثبيتاً ق العادة الـجـاريـة والـع  األولـياء على الحقيقة، فيجري على أيديهم ما يخر  

، والتي تقدر على خرقها في أي وقت النواميس، وإظهاراً لعموم القدرة اإللهية التي خلقت من يحتاج إيمانه إلى ذلك التثبيت

 .شاءت 

أولياؤهم عديدون ، ودرجة الوالية تنال عندهم بلبس الخرق والمرقعات،  -من قبل ومن بعد  األمروهلل  -والصوفية 

سبة والكرامة متاحة للعديد منهم بمنا.. الحضرات، وحفظ األوراد المبتدعة واإلتيان باألفعال الشاذة والسالسل والرقص في 

 .، لولي  أو دعي  طالما هو سائر على دربهم ذاك وبدون مناسبة ، بحق أو بباطل

إلى الصحراء دون ، وذاك يخرج البيت ويعود إلى مجلسه من ساعته هذا يخطو خطوة فينتقل من الشام إلى الكعبة فيزور

لها عدة أو عتاد فيالقي الوحش فينفخ فيه فيكون كالقط األليف وذاك يخرج للحج فإذا به يرى الكعبة قادمة في الطريق فيسأ

وهناك إحدى الروايات التي ! !النة العابدة لتطوف بي ثم أعود إلى ف!( الكعبة كذلك )فتقول ( ؟أي الكعبة)إلى أين هي ذاهبة 

، توارث أوالدها الوالية عن آبائهمعن عائلة من العائالت التي ي(قنا بالتحديد)عض القرى في صعيد مصر دها أهل بيرد  

! الجاهل  ر  أي وهللا يحكيها الكبير المتعلم قبل الغ  !! وكيف أن أحد أطفال هذه العائلة أوقف قطاراً مندفعاً بيده ليركب فيه 

أو إحياء علوم الدين للغزالي أو غير ذلك من الكتب المملوءة بمثل تلك  إلى رسالة للقشيري -إن شاء -وليرجع القارىء 

 . الروايات
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عن  وما الدافع إلى الخروج بحثاً ! وما الداعي القتناء آالت الحرب أو الدفاع؟! إذن فما حاجتنا للسيارات والطائرات ؟

.. عة فيها لصالح المسلمين وإعالء كلمة الدين ، والبحث عن مكنونات الطبيعة وأسرارها المودالرزق والزاد وعمارة الدنيا

د ، واألفكار قلموائد معمورة والمسافات قد قصرتممدودة وا ت  خ  األمر أهون من ذلك ، فإنما هي صفقة باليد فإذا الت  

اتخاذ  لقيمةأي إهدار  -أيها القارىء العزيز  -قل لي باهلل عليك !!! ، وترقص بالحضرة فحسبك أن تلبس الخرقة.. اندفعت

 .؟ وأي محاولة للقضاء على الكيان اإلسالمي أبعد أثراً من تلك المحاولة األسباب أكبر من ذلك

 :الصوفية والتوكل: ثالثاً 

كـان مـن نـتـيـجة ما رأينا من األفكار الصوفية عن مسائل القدر والكرامات واالستغراق في توحيد الربوبية بـجهـل وابتداع 

واستحال إلى التواكل .. زمه من حق العبادة ، أن اضطرب لدى الصوفية مفهوم التوكل على هللا دون النظر إلى ما يستل

 -سبحانه-ال تكـتـمـل إال بالـنـظـر إلى مسبب األسباب  -عندهم  -واالستنامة والبعد عن العمل واتخاذ السبب، فصحة التوكل 

اد بعداً عن ترقى المسلم الصوفي في مدارج الطريق كلما ازد وكلما.. ، وقطعوا النظر إلى األسباب ذاتها واالنفضاض عنها

دون في المصدر ، ف (9) ، بل إن النظر إلى األسباب هو تلبيس من الشيطان على أهل التفرقةاألخذ بالسبب مطلقاً  يجعلهم يعد 

، وهم من أهل التفرقة وهو.. مثالً  فالري ال يحدث إال بالشرب ،، ويرون أن لألفعال أسباباً ظاهرة ناشئة عنهاوالسبب

كما أن فعل  -دون اكـتـساب لذلك  -التوكل  ، أو إذا صح  بالـشرب أو بدونه كما في الكرامةفـالـري يحدث  ،وتلبيس عـلـيهم

الطاعات أو اإلقامة عليها ليس نتيجة عمل الـشـخـص بـل هـي مـنـسـوبة هلل تعالى، سواء فعله أو اإلثابة والعقاب عليه، 

وغير ذلك كثير من الخلط واالضطراب واالبتداع الذي كان له ! الـطـاعـة للـعبد تلبيس على أهل التفرقة وإضافة فعل

والشك أكبر األثر في صياغة تلك العقلية اإلسالمية التي يعاني منها الوجود اإلسالمي في العصر الحاضر، والتي كانت 

 .والعلل التي يعاني منها المسلمون في هذا العصر ض في تلك األمرا -! نفاة األسبابولو كره  -سبباً مباشراً 

 :الهوامش 

هي التي يدور معها الحكم وجوداً وعدماً، أى  -كما عرفها علماء األصول في مبحث القياس  -الـعلـة الشرعية  .0

ار اإلسكار عـلـة لـتـحـريـم الـمـشـروب، فإذا وجد اإلسك: يوجد عند وجودها، وينعدم عند عدمها، ومثال ذلك

والعلة  .حرم المشروب ، وإن لم يوجد اإلسكار لم يكن المشروب محرماً ( قليله أو كثيره)عند تناول المشروب 

فبي ن عل ة تحريم أكل لحوم " ألجل الدافة: "  -صلى هللا عليه وسلم  -إما منصوص عليها ، كما في قوله 

دها الشوكاني األضاحي في ذلك العام لسبب ورود الدافة حول المدينة، أو مست نبط بطرق االسـتـنـبـاط الـتـي عـد 

أحد عشر مسلكا ، كما أن لها أوصافاً يجب أن تتحقق فيها لكي تكون علة مستنبطة للحكم ، وقد عددها الشوكاني 

 أمـا الـعـلـة العـقـلـية فالمقصود بها السبب الذي تنشأ عنه . 000 - 092إرشاد الفحول . كذلك أربعة وعشرين وصفاً 

إن جمع المـتفـرقات علة في حدوث المركب، : النتيجة في حكم العادة سواء في الـمـجـال الـنـظـري، كـما يـقـال

أو المجال التجريبي كما في الظواهر الطبيعية عامة كما يقال النار علة االحراق أو األكل علة الشبع، وكالهما 

 .يطلق عليه علة عقلية 

 . 090/شفاء العليل البن القيم  .0

 . 092/إرشاد الفحول للشوكاني  .3

 . 004/مناهج البحث عند مفكري اإلسالم لعلي سامي النشار  .4

 . 12/تهافت الفالسفة للغزالي  .5

سبحانه -والحق أن بعضهم كصاحب منازل السائرين يزعم أن التلبيس من فعل هللا ! الذين هم أهل السنة  .1

 .ل من هللا وليس للعبد به شأنليضل به أهل التفرقة ، على أصلهم أن اإلضال -وتعالى
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 (3) ببية عند أهل السنةمفهوم السّ 

، مبنية على وحدة المصدر والوسيلة يـنطـلق أهـل السنة فـي تـصـوراتهم كافة من أصول ثابتة في النظر واالستدالل،

، والذي لـمـنـهـج المستقى منهمالة فهي ا، أما الوسي -صلى هللا عليه وسلم  -وسنة رسوله  -تعالى  -فالـمصدر هو كتاب هللا 

، سلف األمة الصالح في القرون الثالثة الفضلى ، حيث ي نزلون والتابعون  -صلى هللا عليه وسلم  -ه صحابة رسول هللا جَ نهَ 

منزله، ويفـهـمـون مـنـه مقصوده، ويجمعون بينه وبين غيره، وال يعارضون عاماً بخاص، وال مطلقاً  دليل صحيحٍ  كل  

،  ، وال شرعياً لعقلي  اك، كما ال َيَدعون مبيناً لمجمل، وال محكماً لمتشابهـاً بجزئي، بل يعرضون هذا على ذ، وال كـلـيـ  بمقيد

، كما ال يسيرون وراء البواطن حتى يعميهم ذلك عن الحق ر حتى يذهلهم عن المقاصد والنياتوال يغالون في اتباع الظاه

 .الجلي الظاهر

، نهم يدركون مواضع قوتهإعلى سائر مخلوقاته ، إال  -حانه سب -العقل مكانته التى بها كرمه هللا وهم ال ينكرون على 

 . مون بين يدي هللا ورسوله بحكم عقلي مظنونومواطن ضعفه ، فال يقد  

فة اتباعه أن يلهم المسلمين كا -تعالى  -، نسأل هللا حديث عن ذلك المنهج السوي السديدوليس هذا موضع االسترسال في ال

 .إال الضعف والوهن والبالء -على مر العصور -والعدول عن غيره من المناهج التي لم تورث ذلك الكيان اإلسالمي 

طين ، وسنبين في  -إذن  -من ذلك المنهج  طين والمَفرِّ ْفر  استقى أهل السنة آراءهم في المسائل التي ذكرنا فيها اختالف الم 

 .مفهوم أهل السنة عن تلك المسائل التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة السببية -بالقصد بإيجاز ال يخل  -هذا المقام 

 :أهل السنة والقدر

كتب هللا مقادير الخالئق قبل أن : "يقول  -صلى هللا عليه وسلم  -سمعت رسول هللا : عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال

 .رواه مسلم" الماء يخلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة وعرشه على

 ".وأن تؤمن بالقدر كله: "... قال -الذي رواه البخاري عن أبي هريرة  -كما جاء في حديث جبريل 

قد  -سبحانه  - ؛ ذلك أن هللا " ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن"يؤمن أهل السنة إيماناً راسخاً بالقدر خيره وشره وأن 

فَطر " جبل" صلى هللا  -لحكمة بالغة له في ذلك كما قال النبي  -خلق األشياء على طبائع وقوى  كما -الناس على صفات و 

لم والحياء ، قال: "ألشج عبد القيس  -عليه وسلم  ل قين يحبهما هللا الح  لقا فيَّ ؟ ، قال: إن فيك خ  بلت عليهما أم خ  بل : جبالً ج 

 [.30خلق أفعال العباد للبخاري ، ]" أحبهما هللا الحمد هلل الذي جبلني على خلقين: جبالً جبلت عليهما ، قال

ب ل  "ولفظ  هو أصل الخلق على صفة من الصفات ، أما الجبر : الذي لم يرد به كتاب أو سنة ، فالجبل" الجبر"غير لفظ " الج 

ن األفعال بل كل ال يجبر عباده على فعل م -سبحانه  -فهو اإلكراه على الفعل ، كما يجبر األب ابنته على النكاح ، وهللا 

مختاراً مريداً ، لهذا فقد تشدد األئمة في المنع من إطالق لفظ الجبر لما فيه من  -حسب جبلته األصلية  -عبد يأتي ما يفعل 

 -تعالى  -إجمال وإشكال ، فان أراد أحد أن يقول أن في الجبل معنى للجبر ، قلنا إن ذلك صحيح في أصل الخلقة لحكمة هللا 

 .من جبلة كل عبد حين خلقه ، أما أن يجبره على الفعل حين الفعل فهذا المعنى غير صحيح فيما اختاره

ال يعزب )باد على وجه التفصيل واإلحاطة،ما سيكون من أفعال الع -بواسع علمه وشموله  -قد علم  -سبحانه  -ثم إن هللا 

يف  الَخب   أاَل َيْعلَم  َمنْ «عنه من ذلك مثقال ذرة في السموات وال في األرض  َو اللَّط  ، وكتب ذلك في اللوح [04:الملك( ]ير  َخلََق وه 

م وا :)ء إال وهو مدون في أم الكتابالمحفوظ من قبل أن يخلق الخلق ، فما من شي ا َنْحن  ن ْحي ي الَمْوَتى  وَنْكت ب  َما َقدَّ إنَّ

لَّ َشْيٍء أَحْ  ْم وك  ب ينٍ وآَثاَره  بوقوعها ( سبحانه)التي قد علم   -، كما أنه ال يقع من تلك األفعال  [00:يس]( َصْيَناه  ف ي إَماٍم مُّ

تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته ، وتارة أن ما لم " -سبحانه  -إال حسب مشيئته وإرادته  ؛ فإنه  -وكتبها في أم الكتاب 

القدر الذي قدره وكتبه وأنه لو شاء ما ع صي يشأ لم يكن ، وتارة أنه لو شاء لكان خالف الواقع ، وأنه لو شاء لكان خالف 
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" ، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة ، فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته ، وأن ما لم يقع لعدم مشيئته
 [.44شفاء العليل ابن القيم ، ]

للهم ن ألهل السنة ، فكان ما كان من زَ يخالفية األهمية ، لم يلحظهما الموالبد في هذا المقام من التمييز بين أمرين على غا

 .الذي بيناه

 :ذلك أن اإلرادة اإللهية نوعان

 :اإلرادة الكونية -0

قع ، والخير والشر يور على خالفها، فالطاعة والمعصيةوالتي ال يكون أمر من األم -سبحانه  -وهي اإلرادة الشاملة هلل 

، ولم يرد إرادة كونيةبأراد وقوعها  -سبحانه  -نه إنع المعصية والكفر، إال ، وهو إن شاء مكالهما على مقتضى تلك اإلرادة

 .ورضاه في تلك المشيئة -سبحانه  -، وال مدخل لمحبته إال لكان خالفها هو الواقع فعالً وقوع خالفها، و

 :اإلرادة الشرعية -0

ت ، فإنه سبحانه أراد من العبد أن يفعل ما أمر والتي بها نزلت الشرائع وفصلتها الرساال -سبحانه  -وهي محل أمره ونهيه 

بفعله وأحبه منه ورضي عنه به ، كما أنه لم يرد من العبد فعل ما نهاه عنه وكرهه عليه إال أنه يقع من العبد على خالف 

لمحبة والرضى كما ال يجبر عبداً على فعلها أو على إتيانها ، إنما اإلرادة هنا مقرونة با -سبحانه -اإلرادة الشرعية، وهللا 

م  الي  :)-تعالى  -له في قو يد  هللاَّ  ب ك  فعدم محبة هللا للفساد ال تستلزم  [095:البقرة]( وهللاَّ  ال ي ح بُّ الَفَسادَ : )وقوله [095:البقرة]( ْسرَ ي ر 

عني المحبة الشرعية وليس عدم وقوعه ، كما أنها ال تعني أنه يقع في الكون ما يخالف اإلرادة اإللهية ، فعدم المحبة هنا ي

 .اإلرادة الكونية التي بها يقع الفساد وغير الفساد

إن الطاعة والمعصية تقعان حسب إرادة هللا ومشيئته ، لعموم قدرته التامة : بالتمييز بين اإلرادتين يتضح خطأ قول َمن قال

 -ومنها األفعال غير االختيارية لبني آدم  -م المادة قد خلق األشياء في عال -سبحانه  -كذلك فإن هللا . ، ولجأ إلى نفي الحكمة

ءم مع تلك الطبائع بحيث ال وسيَّرها حسب قوانين وسنن عامة تتال [099شفاء العليل ، ]وأودع فيها قوى وطبائع وصفات 

، أو ريةالقوى الجاوذلك بإيقاف عمل السنن أو  .كما في حالة المعجزة أو الكرامة ،أمراً  -سبحانه-تتخلف، إال أن يشاء هللا 

وتلك السنن  -عليه السالم  -أن يخلق مانعاً يمنعها من العمل حسب تلك السنن ، كما في حادثة إحراق الخليل إبراهيم 

لَّ )سبحانه  -ء هي من قدر هللا والطبائع والصفات في األشيا ا ك  ر وإنكارها إنكار لقدر من قد [40:القمر]( َشْيٍء َخلَْقَناه  ب َقَدرٍ  إنَّ

حال قبل القدر ، وحال بعده ، فعليه قبل المقدور أن يستعين : "وواجب العبد إزاء القدر أن يكون على حالين -سبحانه  -هللا 

 -وهو نعمة  -باهلل ويتوكل عليه ويدعوه ، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه ويرضى به ، وإن كان بفعله 

 .[34، شفاء العليل ،  9/21الفتاوى البن تيمية ، "]نًبا استغفر إليه من ذلكحمد هللا على ذلك ، وإن كان ذ

 :أهل السنة وخلق األفعال

، وخالق لقدرته التي يفعل بها  ؛ فهو خالق للعبد، وخالق لفعله"ءخــالــق كـل شي"وقاعدة أهل السنة في ذلك أن هللا سبحانه 

 . إنما هو فاعل بتلك القدرة المخلوقة له الفعل ، والعبد ال يتصف بالخلق بشكل من األشكال

، أو أن قدرة العبد ليس لها عمل أو تأثير في الذي فعله أو أنه ينسب إليه فعلههو  -سبحانه  -وخْلق هللا للفعل ال يعني أن هللا 

، والجواب ! ؟لم يفعلهما  ، أو أن يثيبه علىسبحانه ،العبد على ما فعله هو -سبحانه  -إيجاد الفعل ، وإال فكيف يعاقب هللا 

، أي فيها اشتراك" التأثير"فإن كلمة  ، وأما عن أثر قدرته [50:شفاء العليل]على ذلك أن الـعـبــد فاعل مختار بقدرته المخلوقة 

 :تحمل عدة معانٍ 

على  إما أن يكون أثر القدرة اإلنسانية هو االنفراد بالفعل ، دون القدرة أو اإلرادة اإللهية ، وهو باطل متفق .0

 .بطالنه
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أو أن يكون أثر القدرة اإلنسانية هو في معاونة القدرة اإللهية على إخراج الفعل للوجود ، وهو كسابقه من  .0

 .أقوال أهل البدع

أن يكون الـتـأثـيـر في إخـراج الـفـعـل مـن العدم إلى الوجود بواسطة القدرة اإلنسانية المحدثة ، بمعنى أن  .3

للفعل بهذه القدرة  -سبحانه  -للعبد هي سبب وواسطة في خلق هللا  -تعالى  -قها هللا القدرة اإلنسانية التي خل

ْم ي َعذِّ :)وقد قال تعالى. لغيث بالسحاب، كما خلق النبات بالماء ، وا مْ َقات ل وه  يك  فبيَّن أنه  [04:التوبة(]ْبه م  هللاَّ  ب أَْيد 

ومن هنا يتضح أنه ال تعارض . [9/390:عن الفتاوى البن تيمية]ووسائط لهذا التعذيب  المعذب ، وأن أيدينا أسباب

، والتي ها مختارون بقدرتهم المخلوقة لهم، وأن العباد فاعلون لخالق ألفعال العباد -سبحانه  - بين أن هللا

" سائرون"أو " مصل ون"إنهم : ومن هنا كذلك تنسب األفعال للعباد  ؛ فيقال. وجهوها كما أرادوا لذلك الفعل

، كما في القرآن ، وأنها فعل لهم ال هلل وأن أفعالهم قائمة بهم ال باهلل أو غير ذلك من أفعال،" عاصون"و أ

 ."يكفرون"،  "يؤمنون"،  "يعملون": من قوله تعالى

،  وفضالً  ةً ن  إذا أحب عبداً هيأ له أسباب الخير وعاونه عليه منة م   -سبحانه  -وهنا ينبغي التفطن إلى أمر آخر ، وهو أن هللا 

، كما أنه إذا أبغض عبداً منع بفتح أبواب تلك وإغالق أبواب ذاك، ويبعده عـمـا فــيــه العصيان فهو يوفقه إلى ما فيه الطاعة

مهله رويدا ً؛ حتى اً، وي  ، فهو يمد له في أسباب العصيان والـكـفـر مد  قه إليها حكمة منه وعدالً عنه أسـباب الهداية ولم يوف  

ية من هللا بمقتضى ، وإنما الهدالفاعل ألفــعـالـــه المختار لهاه بغتة وهو ال يشعر، كل ذلك والـعـبـد نـفـسـه هـو ايأتيه وعد

 .                   [30:شفاء العليل]، واإلضالل منه بمقتضى العدل والحكمة الفضل والرحمة

 :أهل السنة والتحسين و التقبيح

فأثبتوا لألفعال صفات ( اللذْين يدركان بالعقل)درية المعتزلة في إثبات الحسن والقبح العقليين الق رأينا فيما سبق كيف اشتط  

نه ع ال تأتي إال وفقاً لتلك الصفاتالزمة لها، وليس للشرع من دور إال الكشف عنها، كما أن الشرائ ، تابعة لها ، فما يحس 

 .العقل يأتي الشرع بحسنه والعكس

، واألفعال متعادلة في الحسن إنكار أن يكون للفعل صفات أصال ً؛ حتى يدركها العقل اقضوهم فيكما رأينا كيف أفرط من

 !ـح تــلـك بمطلق اإلرادة اإللهية، ولو قبح الحسن لق بح، ولو حسن القبيح لحسنوالقبح حتى يأتي الشرع فيحسن ذلك ويـقـب

لق األشياء وخلق فيها ، كما خق األفعال ، وخلق لــها صفاتد خلق -سبحانه  -هو أن هللا  -الذي عليه أهل السنة  -والحق 

، وكثير من الحسن أو القبح بالعقل أو بالشرعح بتلك الصفات المخلوقة لها ، وقد يعلم هذا ن وتقب  ، واألفعال تحس  طبائع وقوى

، وما سن القوانين التي عدل ومحبتهوجد فيها تقبيح الظلم وكراهته، وتحسين الاألمم الضــالـة التي لم تهتد  بهْدي النبوة قد 

 .، بما اشتملت عليه من مبادئ تتوافق مع مبادئ الشرع في بعض ما تأخذ به من أحكامرفت منذ القديم إال دليل على ذلكع  

إال أن مدار األمر في هذه المسألة هو أن الثواب والعقاب ال يترتبان على الفعل إال بعد ورود األمر الشرعي ، وهو ما 

قد يأمر بشيء ليمتحن به  -سبحانه  -، كذلك فإن هللا ذين جعلوا الثواب والعقاب والتكلف بحسب العقلت فيه القدرية الغلط

العبد ، وال يكون مراده هو الفعل بذاته، ولكن امتثال األمر هو المطلوب لمعرفة طاعة العبد هلل، كما أمر إبراهيم الخليل 

ورد فيه األمر الشرعي بما هو قبيح في أصله لحكمة إلهية تقتضي ذلك ، فذبح الولد  بــذبــح ابنه ، وهنا يتضح قسم آخر

ليس حسناً وإنما كان لحكمة االبتالء ، وأصل األحكام الشرعية ليست من هذا القبيل ، وإنما هذا يبين خطأ المعتزلة الذين 

تقدوا أن األحكام الشرعية كافة من هذا الباب أنكروا أن يأمر هللا بخالف ما هو حسن عقالً ، وخطأ األشاعرة الذين اع

 [.وبعدها 9/409الفتاوى،: انظر]لالمتحان واالبتالء دون أن تحتوي بذاتها على حسن أو قبح أو مصلحة أو مفسدة للعباد 

 :أهل السنة والحكمة والتعليل

جلها شرع ما شرع الح كم البالغة التي أل بتلك -، كلٌّ بآياته وأسلوب دالالته  المشهودينطق كتاب هللا المقروء، وكون هللا

، ففي كتاب هللا ما يكاد يخرج عن الحصر من أدلة تثبت حكمة ا بنى في الوجود من عوالم وأكوان، وبنى مللناس من أحكام
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ما فيها وَمن في أفعاله ، وأنها كلها معللة بعلل تتالقى في أنها لصالح العباد والبالد ، وإلقامة حال الدنيا و -سبحانه  -هللا 

 -ليس إليه سبحانه  -فيها على أحسن ما يكون لهم ، فما يظهر فيها من خير فهو من رحمة هللا وفضله ، وما يبدو من شر

 :وإليك بعض ما اجتزأنا من أدلة سردها ابن القيم فيما يبلغ ثالثة وعشرين وجًها. فهو من عدله وحكمته

ْكَمٌة َبال َغةٌ :)-لى تعا -لفظ الحكمة ، كقوله التصريح ب: األول َك لَت لَقَّى الق ْرآ)،  [5:القمر(]ح  يٍم َعل يمٍ وإنَّ ْن َحك  ن لَّد   . [1:النمل]( َن م 

َ َيْعلَم  َما ف ي :)-تعالى  -كذا لكذا ، كقوله  إخباره عن فعل: ثانياً  َمَوات  وَما ف ي األَْرض  َذل َك ل َتْعلَم وا أَنَّ هللاَّ  [.02:المائدة]( السَّ

َنةٍ لَِّيْهل  :)-تعالى  -م التعليل ، كقوله ال: الًثاث  [.40:األنفال]( َك َمْن َهلََك َعْن َبيِّ

ولَةً :)-تعالى  -التعليلية ، كقوله كي : رابًعا مْ  َكْي ال َيك وَن د  نك   [.2:الحشر] (َبْيَن األَْغن َياء  م 

َتاب  َعلَ أَن :)-تعالى  -تقبل بعدها ، كقوله والفعل المس" أنْ : "خامساً  َل الك  نز 
َما أ  ن َقْبل َناَتق ول وا إنَّ   [.051:األنعام]( ى  َطائ َفَتْين  م 

ْن أَْجل  َذل َك َكَتْبَنا َعلَى  َبن ي :)-تعالى  -يح التعليل ، كقوله ما هو من صر: سادساً   [.30:المائدة(]إْسَرائ يلَ م 

ل ية في كالم هللا: سابعاً  ْم َتْعق ل ونَ ": كقوله -تعالى  - التعليل بلعل  ، وهى تفيد الع   ."لََعلَّك 

ي: )بين المتساويين كقوله تعالى التسوية بين المختلفين والتفرقة -سبحانه  -إنكاره : ثامناً  م  ْجر  يَن َكاْلم  ْسل م    [.35:القلم(]نَ أََفَنْجَعل  الم 

ه ، وهو يدل داللة صريحة على ما تتضمنه تلك بتدبر كالمه والتفكر في مغزى أوامره ونواهي -سبحانه  -أمره : تاسعاً 

شفاء العليل البن القيم ، ]وإال ما كان هناك داٍع للتفكر والتدبر بها . األوامر والنواهي من حكم بالغة ومصالح وغايات مطلوبة

 [.وما بعدها 009ص

وكيف يليق ! سمِّ هللا نفسه حكيماً ؟ألم ي  : ااجة عنهحَ أن تحتاج مثل هذه القضية إلى أدلة وبراهين للمَ ! ويا سبحان هللا العظيم 

، إنما هي محض مشيئة ترجح مثالً على مثل بال داٍع اله ليست لدواٍع أو أسباب أو حكمإن أفع: أن يقال -سبحانه  -بالرب 

ه للعمل التي تدفع في قواه العقلية نقٍص  ومظهر   مة عارٍ في حين أن مجرد وصف أحد الناس بمثل تلك الصفة هو س  ! لذلك 

 !نه أراده هكذا ال غيرإدون مبرر إال 

 . ؛ لخرجت اآليات الدالة على ذلك عن الحصر بال جداللمشهود لنرى مواطن حكمته في خلقهأما إذا ذهبنا نتتبع كون هللا ا

 :أهل السنة والسببية

ل ية األحكام الشرعيةكان نفي الحكمة وا اب جملة في حياة الناس لنفي األسب باباً  ،، وانتفاء مقصد المصلحة فيهادعاء عدم ع 

ب شيئاً على ، وادعاء أن هللا لم يجعل شيئاً في الدنيا سبباً لشيء وال رت  ي ظواهر الحياة المادية وحركاتها، وفوتصرفاتهم

- يد ليشهد أن هللا هو الفاعل وحده، فما ثمة سبب إال هللا، بل كل ذلك من أوهام العقل الذي لم يصل إلى منتهى التوحشيء

في  ؛ إذ إن الشرع قد ربط األسباب بمسبباتها قرير إهداراً للعقل والفطرة معاً، بل هو أكبر من ذلكوكان ذلك الت!  سبحانه

على التسلسل السببي شرعاً وقدراً، فاإلنسان سبب في أفعاله، إذ ، بل كل ما في الكون هو مبني األحكام والقدر وأفعال العباد

يئ له ، وهو ينال ما ق در له بالسبب الذييثاب أو يعاقبهو الذي يسببها، وعليها  ن منه وه  ك  ، فإذا أقر بالسبب أ قدر عليه وم 

وكلما ازداد اجتهاداً في تحصيل األسباب ازداد قرباً من  [05شفاء العليل البن القيم،]أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب 

من حسن فقه الصحابة أنهم قد ازدادوا عمالً لما فهموا القدر حق الفهم ، وعرفوا  هللا، ومما هو مقدور في الكتاب ، وقد كان

 .أن مصالح الدنيا واآلخرة ترتبط ارتباطاً تاماً بما يكتسبونه في حياتهم

وهو قد جعلها سبباً لرضاه ، كما أن السعي للرزق سبب للحصول  -سبحانه  -فالصالة أخذ بالسبب الموصل إلى رضا هللا  

 .ه ، والقعود في الدار وانتظار أن تمطر السماء غذاًء وكساًء لن ي نتج إال الحسرة والفاقةعلي
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 -سبحانه  -لتصل إلى النتائج التي أرادها هللا  -سبحانه  -ومن هنا فحق التوحيد أن تسعى عن طريق األسباب التي خلقها هللا 

 . ها، ال أن ت ْعرض عن أسبابه مدعياً الوصول إلى النتائج دون

بنى الدنيا على قاعدة ربط األسباب -سبحانه  -وما سبق أن ذكرناه في باب إثبات الحكمة والتعليل هو بذاته دليل على أن هللا 

 .بمسبباتها في الظواهر المادية أو التصرفات اإلنسانية أو األحكام الشرعية

وَل َربِّه  : ) -تعالى  -فات اإلنسانية قال ففي التصر اب َيةً ْم فَ َفَعَصْوا َرس  ْم أَْخَذًة رَّ  -ظواهر المادية قال وفي ال. [ 09:الحاقة](أََخَذه 

ا:)-تعالى  َباَركاً َفأَْنَبْتَنا ب ه  َجنَّ َماء  َماًء مُّ َن السَّ ْلَنا م  يد  وَنزَّ ق  ) تعالى -األحكام الشرعية قال  وفي. [0:ق] (ٍت وَحبَّ الَحص  ار  والسَّ

وا  َقة  َفاْقَطع  ار  َيه َما َجَزاًء ب َما كَ والسَّ َن هللاَّ  أَْيد  وكل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط  [39:المائدة] (َسَبا َنَكاالً مِّ

َ )تعالى -الجزاء كما في قوله و ق وا هللاَّ يَن آَمن وا إن َتتَّ َها الَذ  ْم ف ْرَقاناً َيا أَيُّ  [. 00:األنفال](  َيْجَعل لَّك 

التي  -وبين السنن الكونية الطبيعية  -التي هي حكم هللا تعالى في خلقه اإلنسانى  -ين األحكام الشرعية وال فرق في ذلك ب

 فيه -في الدين " األسباب"عن منزلة  -" مدارج السالكين"هي حكم هللا تعالى في خلقه المادي ولعل ما كتبه ابن القيم في 

 :موقف ألهل السنة في هذه المسألة، فلنثبْته هنا كغناء عن كثير مما قد يقوله غيره

إن الدين هو إثبات األسباب ، والوقوف معها ، والنظر إليها وااللتفات إليها، وإنه ال دين إال بذلك، كما ال : ونحن نقول"

عيش وهل يمكن حيواناً أن ي... فإن الوقوف معها فرض على كل مـسـلـم، ال يـتـم إسالمه وإيمانه إال بذلك... حقيقة إال به 

ويرعى في خصبها دون جدبها، ويسالمها . في هذه الدنيا إال بـوقـوفـه مع األسـبـاب ؛ فـيـنـتـجـع مساقط غيثها ومواقع قطرها

وال يحاربها فكيف وتنفسه في الهواء بها، وسعادته وفالحه بها،وضالله وشقاؤه باإلعراض عنها وإلغائها ، فأسعد الناس في 

وأشقاهم في الدارين أشدهم تعطيالً ألسبابهما  ؛ فاألسباب محل األمر . لموصلة إلى مصالحهاالدارين أقومهم باألسباب ا

 [.وما بعدها 492مدارج السالكين البن القيم ، "]والنهي والثواب والعقاب والنجاح والخسران

 .ناه غناًء عن اإلطالةذلك هو فقه أهل السنة في األخذ بالسبب وفي مرتبته التي ب نيت عليها الدنيا ، ولعل فيما نقل

 :وماذا عن واقع المسلمين

طاق العلمي ، وفي النلنظري البحت في الكتب والمناظراتعلى الجانب ا ،ما عرضنا آنفاً من آراء منحرفة لو اقتصر أمر

ولكن شأن تلك  ببيان وجه الحق فيها ، -تعالى  -منا عناء الرد عليها إال إعذاراً إلى هللا ، ولما تجش  لهان الخطب -المحدود 

، خاصة إن ك تب لها أن تنتشر بواسطة فشيئاً إلى واقع الناس وحياتهم األفكار المنحرفة عن جادة الصواب أن تتسرب شيئاً 

أثير في مجريات ، ومن ثم التملها في تشكيك العقلية اإلسالميةانتشار مذاهب من يحملونها في المكان والزمان، فتعمل ع

 .تصبح جزءاً من النسيج العقلي الذي ينسج الناس على منواله دون معرفة لمصدره أو تحديد أسبابه، حتى الحياة اإلسالمية

برقاب بعض، ما قصدنا أن نروي تاريخاً فات، أو أن نثير في النفوس وإننا حين استعرضنا ما ذكرناه من آراء يأخذ بعضها 

، بل إلى النظر في الواقع الحالي لك النوع من المتعة العقليةتنه ذ، وال أن يكون بحثنا متاعاً عقلياً لمن يفحزازاتإحٍن و

 .، ومن تخلف وانحطاطلمته إلى ما هو عليه من وهن وضعفرت فيه تلك األقوال حتى أسللمسلمين ، وكيف أث  

ا في الفرد عمله، بينما تلك األفكار الخبيثة تعمل كيف نريد لعلم أن ينشأ؟ أو ألمة أن تتقدم وتترقى؟ أو لقوة أن تنمو وتزداد

 . ، وتهدر الجهدالعزم والمجتمع فتثبط الهمة، وتفل  

إلى  -ائها ، فكان من جر  ل قرون متطاولةعملها في األمة اإلسالمية خال -عن القدر والسببية  -لقد عملت تلك المفاهيم 

ول األول الذي عْ هذا هو الم  ، وكان علوم  التجريبية بال شعور أو وعيأن أهمل المسلمون ال -جانب أسباب أخرى  عديدة 

، في عالم عرف قيمة العلم التجريبي الذي يبني أول ما ي بنى على قاعدة ربط بهم إلى حضيض التخلف والضعف جر  

 .في حكم  العادة الجارية -سبحانه  -األسباب بنتائجها ، وأن السنن الكونية عاملة في الوجود بحسب ما أجراها هللا 
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، وأن أحدهما ال ينشاً عن أصالً يؤمن بأنه ال رابطة بينهما، وهو ى محاولة اكتشاف عالقة بين أمرينوكيف يندفع المسلم إل

 !دوث اآلخر ال غير؟ينشأ عند ح -في أحسن األحوال  -اآلخر ، بل 

م سواء في نتظ، وهذه السنن تعمل بشكل دائم ميها أمر الناس واألشياء  والمادة، أجرى علسنناً كونية -سبحانه  -سن هللا  لقد

الجسدي أو عالمهم المادي ، وسواء في األمم التي اهتدت بهدي النبوة  بنيانهم، وسواء في حياة الناس االجتماعية، أو الفردية

 . ، أو التى كفرت بها

، وإن الدنيا ى العلو واالرتقاء في هذهفق إلو  ، والمراعى لتلك السنن الكونية اإللهية هو الم  واآلخذ باألسباب الصحيحة التامة

من رحمة هللا وفضله على المسلمين أن أتاح لهم األسباب التي توصلهم لخير الدارين بأن هداهم لإليمان ووفقهم التباع 

عليه الكافرين من أسباب خاصة تعاونهم على النجاح والظفر في الدنيا واآلخرة  ، ودلهم على ما لم يدل  نبويالهدي ال

، كذلك األسباب التامة التي تقيم حياتهم المادية على خير نسق سواء في معامالتهم المادية أو وحيدكالدعاء والعبادة وإفراد الت

، بقدر ما لمجتمع المسلم من األخذ باألسباب، ومراعاة تلك السنن، وافرد المسلموبقدر ما يحصل ال. عالقاتهم االجتماعية

، والظفر لمن نيا أو اآلخرة ، فهم وغيرهم سواءالموصلة لخير الديتقدمون في الدنيا على أعدائهم ، فإن تخلوا عن األسباب 

 .نال أسباب القوة والغلبة

ل لحظة ، وتترصد بهم في كي تحيط بهم إحاطة السوار بالمعصمكيف يأمل المسلمون أن يتغلبوا على تلك القوى الهائلة الت

حربية أو االقتصادية أو ئل التقدم والغلبة سواء منها الوسا -بل وال يحاولون  -، وهم ال يملكون لتقضي عليهم قضاًء مبرماً 

 !غيرها ؟

أنفسهم في ديارهم دون أن يتخذوا باألسباب الكفيلة  ، وأن يكون لهم أمرَ مون أن تتحرر إرادتهم في أوطانهمكيف يأمل المسل

 !االقتصادي والسياسي و العسكري ؟ عالمهمبأن يسيطروا على 

سباب الناقصة دون التامة ، إال ا نحاول جـهـدنا باتخاذ بعض األسباب دون بعض، أو جزء من األإنـنـ: ولـقـائـل أن يـقـول

ننا ننبه إلى نفيسة من النفائس التي ذكرها الشاطبي وابن القيم من أن اإلتيان بالسبب على كماله ، وانتفاء أي مانع يمنعه ، إ

ال تقع النتيجة بعد األخذ بالسبب التام فهو عابث، كذلك فإن أخذ بجزء تنشأ النتيجة عنه ال محالة، كما أن الفاعل إن قصد أن 

 [.0/009الموافقات،]السبب أو بسبب ناقص لم يوصله إلى النتيجة المرجوة وإن أراد ذلك 

حتى يتخطى المسلمون تلك العقبات  ،، وتترتب عليه نتائجهلوجه األكمل حتى يتم المقصود منهفالسبب يجب أن يؤخذ على ا

فإن عليهم األخذ باألسباب التامة كافة في جميع  -بما كسبت أيديهم  -وحتى يتخلصوا من المأزق التاريخي الذي وقعوا فيه ، 

تدارس كيفية تقدم   ، وأن يكون همهمدي واالجتماعي والعسكري والسياسيالمجاالت دون استثناء ، في الجانب االقتصا

فإنه ليس كل ما عند الكافرين كفر، بل ، ا بما ال يتعارض مع شرعنا الحنيفعنه، ووسائل اللحاق بها واألخذ األمم األخرى

 . ، ونحن أحق بالحق الذي عندهم منهمفيه حق وباطل

 :إن من سنن هللا الجارية في األمم كافة

 . أن تقوى هللا سبب العلو ، والمعصية والبدعة سبب للذلة

  .وأن االجتماع سبب للنصر ، والتفرق سبب للهزيمة

 . وأن العلم سبب للتفوق ، والجهل سبب للتخلف

 .وأن المال سبب للقوة ، والفقر سبب للهوان

 .وأن الوعي سبب النجاة ، والذهول عن الحقائق سبب للهالك
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 .وأنه بالعمل تتقدم األمم ، وليس بالشعوذة ، وبالصناعة تترقى المجتمعات ، وليس بالتواكل وترك األسباب

شوطاً طويالً سبقت فيه المسلمين سبقاً كبيراً والبد للمسلمين من أن يسرعوا الخطى في الطريق  إن البشرية قد قطعت

 . ثم يقودونه للهدى ثانياً .. ليلحقوا بالركب أوالً .. السديد

، واإلصرار على التحزب والمكابرة هو سبب التفرقة ف الصالح هو سبب االجتماع فالنصروإن العودة لمنهج السل

ال ي غني غناًء كثيراً  ؛ إذ  -حتى وإن كان في اإلطار اإلسالمي  -والحرص على النفع الشخصى والسعى وراءه . فالهزيمة

وعدم الحرص على  -إن السبب يجب أن يؤخذ على كماله وبوجهه الصحيح وإن تقديم النفع الجماعي والمصلحة العامة 

 .ب االندفاع لألمام ، ونمو القوة اإلسالمية من جديدهو سب -عتسف بينهما وبين االعتبارات الشخصية التوفيق الم  

ك الحال فيما بينهم وبين أنفسهم، أو بينهم وبين ، والخروج من المأزق وهم على تلاعتقد المسلمون أنه يمكنهم النصروإن 

 ،الكيان اإلسالميفي عضد ذلك  ر عن اتخاذ األسباب أنه يفت  فاألسباب البد منها ، وليدرك من يقص   .، فهم واهمونأعدائهم

 .دم من مبررات لنفسه أو لمن حولهمهما اتخذ من أعذار أو ق

إنه البد من النهضة العلمية ، والتخصص في مجاالت العلوم كافة ألعلى درجات التخصص ، حتى ينبغ من المسلمين من 

 . لم يأخذوا بأسبابها ، والمسلمون مقصرون إنلطاقات الهائلة المتاحة ألعدائهميهيئ لهم أسباب استخدام تلك ا

، القوى المعادية والبد من النهضة االقتصادية ، وبناء اقتصاد إسالمي مستقل متكامل يلجأ إليه المسلمون دون خوف من

والبد من الوعي السياسي، . أسبابهارون إن لم يأخذوا بوالمسلمون مقص  . عنهم ثرواتهم إن عاجالً أو آجالً التي ستمنع 

والمسلمون  .اد بهم من شتى الجبهات العدائيةحتى يفهم المسلمون حقيقة ما يدور حولهم ، وما ير اإلعالمي ، يوالوع

 .مقصرون إن لم يأخذوا بأسباب ذلك

، وما يؤثر فيها المية الحالية، أفراداً ومجتمعاتوالبد من الدراسات االجتماعية المتخصصة، التي تتناول تلك التركيبة اإلس

فيهم والبد من االلتفات إلى تلك العوامل  -تعالى  -، فالبشر لهم سمات مشتركة خلقها هللا اسباً للداء ؛ حتى يكون الدواء من

بب الكثير من المشا والمسلمون مقصرون إن  .كل في الواقع اإلسالمي المعاصرالنفسية واالجتماعية التي تعمل عملها وتس 

 .لم يأخذوا بأسباب تلك الدراسات

، ومن إعراض عن الدواء ، قبل فوات مما هم فيه من غفلة عن الداء" ونالمخلص"تفيق المسلمون هي دعوة ليس.. وأخيرا

 .األوان

وهي أمانة في عنق كل مسلم واٍع يحملها إلى أخيه ؛ أن أدرك َمن حولك بالتربية والتوعية، واسَع لالئتالف ونبذ الخالف 

 ...واألخذ باألسباب التامة لنصل إلى النتائج المرجوة

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  
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 مصادرها ومناهجها - ظرات في الدراسات االجتماعيةن

، مع تـزايــد درجــة وعـيها بسنن هللا علوم التي تشتد إليها حاجة األممتحـتـل الـدراسـات االجتماعية مكاناً بارزاً بين ال

 .، وتلقائية التصرفطراد رقيها العقلي والخلقي، وبعدها عن عفوية الفهمومع اض، في خلقه المادي  والبشري  جميعاً سبحانه 

إظهار ما يعتريها من ، ورادها واجتماعها بالبحث والتحليلوإن كنا نقصد بتلك الدراسات ما يتناول الحالة اإلنسانية في انف

لياً ، وأوالها رعاية بالغة ، وعالج في ، فإن القرآن الكريم قد أحلَّ تلك المباحث محالً عاظواهر نفسية، وسنن اجتماعية

ية محكم آياته العديد من تلك الظواهر ، كما أفصح عن دوام تلك السنن  ؛ دل سبحانه على اضطراد سننه العامة الماد

ن َقْبل  ولَن َتج  : )واالجتماعية في قوله تعالى يَن َخلَْوا م  نََّة هللاَّ  ف ي الَذ  يس  ة  هللاَّ  َتْبد  نَّ ، وعالج حركة النفس  [10:األحزاب]( الً َد ل س 

إْذ ): لتظن باهلل الظنون ، قال تعالىحتى  -اإليمان  -اإلنسانية حين تواجه خطراً محدقاً يكاد يذهلها عن قوام وجودها 

َر و ْم وإْذ َزاَغت  األَْبَصار  وَبلََغت  الق ل وب  الَحَناج  نك  ْن أَْسَفَل م  ْم وم  ن َفْوق ك  م مِّ ن وَناتَ َجاء وك  نُّوَن ب اهللَّ  الظُّ
ثم يصف  [09:األحزاب] (ظ 

وَن إلَْيَك : )ت الخوف والفزعسبحانه حالة النفس المنافقة المخادعة ، وقد واجه ر  ْم َفإَذا َجاَء الَخْوف  َرأَْيَته ْم َينظ  ًة َعلَْيك  حَّ أَش 

ي ور  أَْعي ن ه ْم َكالَّذ  َن الَمْوت   َتد  ويفصح سبحانه عن اختالط أصحاب النية الصافية الكاملة التوجه هلل  [.00:األحزاب]( ي ْغَشى َعلَْيه  م 

سبحانه بمن ال يزال للدنيا نصيب من نفسه ، وإن لم يصادم ذلك اإليمان في معرض بيان أثر ذلك على الدعوة اإلسالمية 

ْلت ْم وَتَناَزْعت ْم )تفرد فيه النية هلل، لخير ، وتوتقدمها ، منبئاً عن ذلك القدر الرفيع من اإليمان الذي يتمحض فيه ا َحتَّى إَذا َفش 

يد  اآلخ رَ  ن ي ر  م مَّ نك  ْنَيا وم  يد  الدُّ ن ي ر  م مَّ نك  بُّوَن م  ا ت ح  م مَّ ْن َبْعد  َما أََراك  ْم ولََقْد َعَفا ف ي األَْمر  وَعَصْيت م مِّ ْم َعْنه ْم ل َيْبَتل َيك  َة ث مَّ َصَرَفك 

ْم وهللاَّ   ن ينَ  َعنك  ْؤم  و َفْضٍل َعلَى الم   (.0[)آل عمران ] (ذ 

 ،تطرأ على النفس أفراداً وجماعات ثم كثير كثير من اآليات المحكمات التي يعالج فيها الحق سبحانه تلك الحاالت التي

 .، وعلى وعي بمسالكها ودروبهاليكون المؤمن على بصيرة من نفسه

ن الكريم يتنزل في إبان االبتالء ، أو بعد انقضائه ، يصور األحداث ، ويلقي وكان القرآ: "يقول سيد قطب في الظالل

األضواء على منحنياته وزواياه ، فتنكشف المواقف ، والمشاعر ، والنوايا والضمائر ، ثم يخاطب القلوب وهي مكشوفة في 

 .(0) النور ، عارية من كل رداء أو ستار ويلمس فيها مواضع التأثر واالستجابة

، وبين العبد ونفسه ،ن العبد وربه ، وبين العبد وأخيهلما بي السنة الشريفة التي فيها بيان الكتاب وتفصيله ، هي بيانٌ  ثم

، وفى سيرته الطاهرة قد مارس أعلى درجات التربية النفسية في سنته القولية والعملية - صلى هللا عليه وسلم -ورسول هللا 

المؤمنة األولى ممارسة فعلية وبياناً قولياً بما يصلح أن يكون منهجاً متكامالً وأساساً  ، والتوجيه الجماعي لتلك العصبة

 .ركيناً لما هو موضوع تلك الدراسات االجتماعية اإلنسانية

أن يكون عليه المسلم من ، ما يجب الي المباحث األخالقية والتربوية، في مجعديد من علماء المسلمين وأئمتهم وقد تناول

، وما يجب أن يتحاشاه من سلوك ذميم ، من خالل التعرض لتلك الصفات الحميدة التي دل عليها الكتاب وفصلتها يمخلق قو

ل قيةالسنة كالصبر والحلم وكظم   .، كاإلمام النووي وابن القيم وغيرهماالغيظ في مجال المباحث الخ 

ماعية التي جعلها هللا سبحانه قوانين ثابتة تحكم كذلك تناثرت في خالل بعض الدراسات التاريخية إشارات للسنن االجت

التجمعات البشرية في كل زمان ومكان ، كما يتضح في كتابات ابن تيمية وابن القيم على وجه الخصوص كما ظهرت في 

العصر الحديث بعض الدراسات التي تناولت الجوانب الخلقية واألصول التربوية اإلسالمية وبعض الظواهر االجتماعية 

ربية منهج الت"تلك الدراسات القيمة لألستاذ محمد قطب عن  -على سبيل المثال ال الحصر -البحث والتحليل ، نذكر منها ب

، فيما تناول ، بعض الظواهر المتعارضة في الحياة االجتماعية ، والتي تتعرض لها النفس والتي تناول فيها" اإلسالمي

 .(3)لفردية والجماعية ، أو السلبية واإليجابية اإلنسانية بعامة ، في صورة من الصور ، كا
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وقد أسهم الدكتور محمد أمين المصري ، بدراساته العميقة حول التربية اإلسالمية وأغراضها ، وحول دور الفرد والمجتمع 

ما هو ، موغيرهما" المسؤولية"وكتاب "المجتمع اإلسالمي"وعة محاضراته في اإلسالم ، وسلوك الفرد وأهميته ، في مجم

 .، وتحليالت رائدةمسلمين ، لما فيه من توجيهات فذةجدير بأن يكون محل احتفاء ورعاية من ال

في سلم الرقي  كذلك ما تناوله األستاذ مالك بن نبي من ظواهر شائعة في المجتمعات اإلسالمية المعاصرة ، بعد أن تقهقرت 

 ؛ إلى "حتى يغيروا ما بأنفسهم"ه القيم تاذ جودت سعيد في كتاب، وما أشار إليه األسالحضاري  كالسطحية، وذهان السهولة

غير ذلك مما يهم المسلمين اليوم أن يرصدوه في واقعهم وأن يتعاملوا معه تعامالً واقعياً مبنياً على معرفة وإحاطة بما 

 .يعتمل في النفس اإلنسانية من دوافع الخير ونوازع الشر

، وتجاوبت تلك الساحة لألحداث يمة خالل العقود القليلة الماضيةقد ماجت بأحداث جس ومما الشك فيه أن الساحة اإلسالمية

، ظهرت من خالل أوضاع ال تغيب عن عقل الباحث المتتبع لمسرح الحياة اإلسالمية في تلك الفترة د أفعال شتىبردو

أن ظهرت معطيات جديدة في الخريطة وكان من نتائج تلك األحداث وردود أفعالها في واقع المسلمين وحياتهم . المعاصرة

لمؤثرات لم تتعرض لها  -ة الفردية والجماعي -، كما تعرضت النفس المسلمة للحياة اإلسالمية لم تكن من قبل االجتماعية

الدراسات االجتماعية  إلى مزيد االهتمام بتلك - أكثر من أي وقت مضى -، ذلك كله قد جعل الحاجة ماسة من قبل

ت ، ومن خالل حااليالتي تتناول بالتحليل والمالحظة النفس اإلنسانية المسلمة في واقعها الفردي  والجماع، وواإلنسانية

، يدة التي تجتاح المسلمين وحياتهم، لتصل إلى األسباب الكامنة وراء تلك الظواهر العدواقعية محددة بعيدة عن التجريد

 .وتجتالهم عن طريق الحق والتقدم للهدف

جماعة من  ولنتصور -أسوة بالقرآن الكريم  -، نستعين بضرب المثل ر إيضاحاً فيما يخص تلك الدراساتولنزيد األم

، انعكس على قلة اإلنتاج ورداءته ، ولمعالجة ذلك ظ القائمون عليهم ضعفاً وتكاسالً ، وقد الحالعاملين بأحد المصانع

 :القصور كان أن عرض اقتراحان

 :أولهما

، وما هي ملما يجب أن يكون عليه الع -من خالل محاضرات وندوات طويلة ومكثفة  -هذا المجال  أن يبين للعاملين في 

على  ،هاد وفضل اإليثار وعدم األنانية، وما هي مزايا الجد واالجت، وما هي عواقب التكاسل والتراخيصفات العامل المجد 

 .أن يتم هذا التوجيه سواء بالكلمة المسموعة أو النشرة المكتوبة

 :ثانيهما

، وأن وطبيعة العالقات بينهم -وجماعات أفراداً  -أن نتناول بالمالحظة والتحليل تصرفات العاملين في المواقف المختلفة  

، ثم عها في صفاتها وخصائصها ونزعاتهاتشمل تلك الدراسة طبائع مثل تلك التجمعات مقارنة بمثيالتها ممن يشترك م

ليكونوا أغزر إنتاجاً،  ، وما هي وسائل حفز أولئك األفرادا للتكاسل واإلحجام، أو البذل والعطاءها التي تدفعهعالقتها بقيادات

ر فيها ، فرداً فرداً ليرى ما يؤث  مل البحث الحياة الشخصية لألفراد، وتعارضاً في المصالح كما يشوأكثر نشاطاً، وأقل اختالفاً 

، وما يوجهها في حركتها من دوافع داخلية مستترة قد تتوافق مع رت تنعكس على أدائها بشكل أو بآخمن مشكالت وصعوبا

شأ بين الناس من حداثة وود وأخوة، أو ، كذلك تلك العالقات التي تنة النهائية للمصنع أو تتعارض معهالهدف العام والسياس

حين تتعارض المصالح أو ، والتي يرجع وجود كل منها إلى طبيعة النفس اإلنسانية في أساس فطرتها عداء وبغض وتحاسد

 .تتدافع األهواء ، بحكم ما هو واقع ال بحكم ما يجب أن يكون

، فإنه يمكن أن نزيل ما أمكن من عوائق داخلية تعرقل االندفاع لتحقيق الهدف تم هذه الخطة ، وينتهي هذا البحثحين ت

 .والوصول إلى الغاية وزيادة اإلنتاج وكفاءته

، في اجتماعه ألداء عدد من األهداف ة إلى مجال النشاط اإلنساني عامةمجال العمل والصناع إذا انتقلنا بذلك المثال من

 .المحددة كمجموعة إنسانية ، أو لتكوين وحدة بشرية تاريخية كمجتمع متكامل ، التضح لنا أهمية ما أشرنا إليه من دراسات
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 .األسهل ، وهو الطريقاالتجاه المثالي في حل المشكالت يمثل: فالحل األول

صلى -، الذي اعتمده القرآن في مواجهة األحداث أثناء تنزله على رسول هللا يمثل االتجاه الواقعي التجريبي: والحل الثاني

 .، كما يصلح من خالل البيان النظريح من خالل الحركة الواقعية الحية ؛ ليصل -هللا عليه وسلم

نه بمجرد ظهور ، وأأن الناس تتبع أحسن ما يقال لهم ، ينبني على فرضيةاً لماً جميالً يتمناه الناس جميعيمثل ح: الحل األول

شائبة من ، ال تشوبها سانية حينذاك تكون في قمة األداءوأن النفس اإلن! ، سينصاع له الكل متحدين متآلفينالحق ومعرفته

 .ولكن رصيد ذلك في الواقع قليل. طمع أو تحاسد أو مصلحة

بل على صفات مشتركة قد ج  " اإلنسان"حكم آياته من أن  سبحانه في م  عتبار ما أوضحه هللايأخذ في اال :والحل الثاني

ل َق َهل وعاً ): وزة في أساس فطرته ، قال تعالىمرك وعاً * إنَّ اإلنَساَن خ  ه  الشَّرُّ َجز  ه  الَخْير  َمن وعاً * إَذا َمسَّ ( وإَذا َمسَّ

ل َق اإلن: )، وقال تعالى [29:المعارج] ْن َعَجلٍ خ  يفاً ): ، وقال تعالى [31:األنبياء]( َسان  م  ل َق اإلنَسان  َضع  ، واإلنسان هو [09:النساء]( وخ 

في ! كما زعمت النصارى حين فرضت على قساوستها ترك الزواج ألجل هللا -، ال فوقها المسلم يعلو بإنسانيته. اإلنسان

دود رعت الحالثواب والفضل هلل تعالى ، وينهزم حيناً ، فثم ش  ، وله افع شهواته وطبائعه فينتصر حيناً ويد -زعمهم 

فاعتبار تلك . في عينه ذلك والمشرك مخلد إلى األرض قانع بالدون سادرٌ .. ثم عفو هللا العميم .والعقوبات للتطهير والتكفير

سانية عامة، وأسباب صعودها م حركة المجتمعات اإلنبالنظر إلى تلك القوانين الكلية التي تحك -إذن  -الطبائع والفطر 

به وشعبه ، ثم عوامل ضعفها وانهيارها إنما هو بمثابة الطريق المرسوم الذي يخطو عليه المسلمون عارفين بدروواندفاعها

الهية ال ، إذ هي سنن كلية لهم في تجمعاتهم العامة والخاصة، الكبيرة والصغيرة ، وهو الهادي، آمنين مزالقه ومخاطره

 . ، وال تجامل فئة دون فئةان دون زمانتتخلف في زم

-وإنما هي ! ، وأن ال مكان لها فيما يتعلق بالعلم الشرعيلة عن العلوم الشرعيةأن تلك الدراسات مبتوتة الص   وال يظن ظانٌ 

هي كلها ، والتي ألساسية كالتفسير والفقه والحديثعلوم خادمة للعلوم الشرعية ا -كما في علوم التاريخ والعربية واألصول 

، بحانه ، فهي تعين على فهم الواقعفي آخر األمر إنما تفي بإقامة حياة الناس في األرض على حسب ما أراد لهم ربهم س

ياة المسلمين من األحكام الشرعية، التي تحكم واقع المجتمعات عامة، وخلجات النفوس وتساعد على استنباط ما يصلح ح

 .نين الدول، كما تحكم تصرفات األفراد وقواخاصة

تخصص في أوربا منذ أوائل القرن هرت بشكل مستقل م  ، والتي ظَ من الدراسات في هذا المجالضت تلك النوعية وقد تعر  

 . التاسع عشر الميالدي للكثير من النقد واإلعراض

 :راض مبنياً على مبدئين رئيسينوكان ذلك النقد واإلعْ 

بكل ما تحمله من  -اعية واإلنسانية ، هو وليد الفكر الغربي ، وحضارة الغرب أن ما يعرف حالياً بالدراسات االجتم: أولهما

كما أن كثيراً من رواد . تجعل نتاجها محظوراً ، وإن صلح بعضه ، درءاً للشبهة ، وبعداً عن مواطن الزلل -أوزار فكرية 

 .تنتج للناس إلى خبثاً  ها من خبث فالفكرَ  شبوهة التي ينبعث  تلك الدراسات في الغرب من الشخصيات المَ 

حياة اإلنسانية من لدن حكيم خبير، ، كمنهج شامل لليقدم اإلسالم ألبنائه-في مقابله على العكس من ذلك و -أنه : ثانيهما

، ويصف الحياة كة االجتماعية في سكونها وتطورها، وفي صعودها وهبوطها، وأساساً سليماً يصور الحرتصوراً واضحاً 

، ال يليق بالطليعة ، انحراف عن الصواب، ونكوص عن الحقخلجاتها النفسية من المصادر البشريةاإلنسانية في أدق 

 .المسلمة التي تنشد أن تكون مناراً وضيئاً يفىء إليه المسلمون من كل حدب و صوب

تختلف عن اإلسالم  -في العديد من جوانبها  -وكال األمرين حق ال ريب فيه ، فالدراسات االجتماعية واإلنسانية والغربية 

 . ، ومن ثم في األهداف والنتائجلوسائلفي المصادر وا
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 ليضع به تصوراً واضحاً ألسس االجتماع اإلنساني على أساس -كما أشرنا إليه  -صده القرآن اد الهائل الذي رَ كذلك فإن الز  

، أخرى، وكما ينبغي أن تكون من ناحية ةاإلنسانية كما هي عليه من ناحي ، وتحليل النفسهو خلق هللا تعالى" اإلنسان"أن 

 .، وخلجات النفس إلى األمثل واألكمليمون به علماً يوجه حركة المجتمعلجدير بأن يغترف منه الباحثون ما يق

إال أن ذلك كله ال يمنع من أن يتعرض المسلمون لنتاج الفكر الغربي في هذا المجال دارسين وناقدين ، مصححين أو 

قة التحري في البحث ، وأن يكون الباحث كالصيرفي الماهر الذي ينقد صحيح الذهب من زائفه ، وأن مزيفين ، بشرط د

يكون على علم شرعي يتمكن به من تمييز ما يخالف عقيدة أهل السنة ومنهج نظرهم ، أو يصادم معلوماً من الدين 

كم اتفاق الفطرة ، واتحاد األصل ، ووحدة بالضرورة ويهدم أصالً من أصول الشريعة ، مما هو مشترك بين بني آدم بح

السنن ، وبما يتمشى مع توجيهات هللا سبحانه للمسلمين بما يحفظ له علو المكانة وشرف المنزلة التي يسود بها سائر 

 .المخلوقات

ر األخالق في دستو"عن " محمد عبد هللا دراز"وإننا لنجد ذلك المنهج جلياً في تلك الدراسة العميقة التي كتبها الدكتور 

صحيح ، وكشف ، فأقر بالبنظر المسلم المتمكن من فهم دينه، لنظرية األخالقية في مباحث الغربوالتي بحث فيها ا ،"القرآن

، ثم وضع أساساً للدستور األخالقي اإلسالمي كما أوصت به نصوص عن وجه الضعف والخلل، أو النقص والقصور

 .لمقارنةالكتاب الكريم بناء على تلك الدراسة ا

، عرض لكاتبين من كبار مفكري الغرب، نجد الباحث في حدود حديثه عن مصادر اإللزام األخالقي قد تفعلى سبيل المثال

استطاع الفيلسوف الفرنسي هنري : "حيث قال عنه دراز" مصدرا األخالق والدين"هنرى برجسون في كتابه : أولهما

أحدهما قوة الضغط االجتماعي ، واآلخر : ألخالقي أن يكشف له عن مصدرينبرجسون ، في تحليله العميق لقضية اإللزام ا

 .(4)" قوة الجذب ذي الرحابة اإلنسانية المستمدة من العون ا إللهي

بأن عرض برجسون ال يفي بالمقصود ، بل ويخالف المنحى القرآني في بعض جوانبه  -بعد التحليل -إال أنه عقب على ذلك 

فإن تحليله يحمل بعض الصعوبات ، وشيئاً من االنحراف  -على أنه نظرية في اإللزام األخالقي  -لناه أما إذا تناو: " ؛ قال

 .(5)" عن الجادة ، بالنسبة إلى وجهة النظر القرآنية 

 :فقال" أسس ميتافيزيقا األخالق"عن اإللزام األخالقي في كتابه " عمانويل كانت"كذلك فقد تعرض لما كتبه المفكر الفرنسي 

صنعاً برغم النقص في طريقة تقديمه لنظريته حين أكد أنه كشف عن مصدر اإللزام األخالقي في تلك " كانت"ولقد أحسن "

 ".الملكة العليا في النفس اإلنسانية

شر لدى مع النظرة المستخلصة من القرآن في تكوين اإلحساس بالخير وال -حسب ما يرى -ثم أوضح أن ذلك يتفق تماماً 

اَها : )في قوله تعالىاإلنسان  وَرَها وَتْقَواَهاَفأَلْ * وَنْفٍس وَما َسوَّ َبل  ):لبصيرة األخالقية في قوله تعالىوتزويدها با (َهَمَها ف ج 

يَرةٌ اإلن ه  َبص   .(1) (َسان  َعلَى َنْفس 

تسع من خالله آفاق ، إذ تلنتاج الفكر الغربي فيحلل وينقد، ويصحح ويزيف هو ما أردنا إليه ذلك المنهج الذي يتعرض

المعرفة ، وتتفتح المجاالت المتعددة التي يجب أن يعني بها المسلمون أكثر من عناية الغربيين فالحكمة ضالة المؤمن ، أينما 

 .وجدها فهو أحق بها ممن سواه

تحديد نوعين من ، أال ندع مجاالً للبس أو الغموض لدى القارئ في نا ، قبل أن نمضي في بحثنا قدماً إال أنه يتعين علي

 :المصادر التي أشرنا إليها آنفاً 

 :أولهما

تلك المصادر التي يرجع إليها في تحديد القواعد العامة والقوانين الكلية التي تندرج تحتها تلك األشكال من العالقات 

كتاب هللا : ونعني بها االجتماعية واإلنسانية ، والتي تستقي منها اإلجابات والحلول لشتى المشكالت واألوضاع الواقعية ،
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وسيرته ثم ما انبنى عليهما من منهاج استقر عليه الصحابة والتابعون ، وتمثل في  - صلى هللا عليه وسلم -وسنة رسوله 

 . حياة وسير أعالم األئمة على مر العصور

 :وثانيهما

حي، بحيث يشمل نطاق البحث اإلسالمي تلك المصادر التي يمكن أن تسهم في إثراء مجال التجربة اإلنسانية ، في الواقع ال

كافة ما يمكن أن يشمله من أوضاع وعالقات ، سواء نشأت في الواقع اإلسالمي ، أو في الواقع الغربي بحكم ما هو مشترك 

 . بينهما في الصفات اإلنسانية العامة

 :فالمصادر األولى

 . ، إلى جانب التجربة الواقعيةهي مصادر الحلول والهداية

 :در الثانيةوالمصا

، وإن تقيدت في نتائجها النهائية وتحليالتها بمعطيات المنهج اإلسالمي لتوائم الواقع در تغني مجال التجربةهي مصا

 .اإلسالمي الذي ت طبق عليه

أن نعرض لمثالين من إسهامات باحثي الغرب في المجال الذي أشرنا إلى  -إذا وصلنا إلى ذلك القدر من البحث  -وال بأس 

 .ميته في بحثنا ، مما نجده صالحاً لالستعانة به في فهم مجال تلك الدراسات المطلوبة وتحديد منهاجها ومجالهاأه

حيث ذكر خالل تحليله القيم للبناءات االقتصادية  0009 - 0914" ماكس فيبر"أول تلك الدراسات ألحد العلماء األلمان وهو 

، تؤخذ في الحسبان لتؤتي تلك البناءات ثمارها ، إلى أن المجموعات البشرية الكبرى ، وما يرتبط بها من عوامل اجتماعية 

حسب ما ذهب إليه  -حين تعمل لهدف من األهداف بشكل جماعي ، فإنها تمر بأطوار محددة ال تكاد تختلف  -بشكل عام  -

 .في حالة المجموعات الدينية أو االقتصادية أو االجتماعية -الكاتب 

بمواهبه الذاتية وقدراته الشخصية، التي عادة ما الذي يقوم العمل على أكتافه و: عيم أو البطل الموهوبسلطة الز: أولها

، وغالباً ما تنعدم اذ أقواله منهجاً وأفعاله معلماً ، وفي هذه المرحلة يكتفي االتباع بترسم خطى الزعيم واتختكون قدرات فائقة

، ويكون الوالء مقدماً على الكفاءة ، من حيث أن يم المؤسسلة للثقة في الزعروح النقد وتندر روح االبتكار في تلك المرح

 .، وقد استغنى عنها بمواهب الزعيمكام الترابط أشد من الحاجة إليهاالحاجة إليه في إح

كال ، وفيها تتجه المؤسسة إلى أحد شكلين من أشء الزعيم المؤسس لسبب من األسبابوهي التي تنشاً حين اختفا: الثانية

 .التعامل والتعارف

 :التقليد أو التقليدية: أولهما

، كما يقل التجديد وال يتوقع أن ينشأ زعيم من طراز ر ذلك الزعيم دون تغيير أو تبديلوفيها تجري األمور على ما قر

در طاقة ألمام إال بقالمؤسس ، بل حتى إن نشأ فإنه عادة ال يالقي قبوالً كافياً لمنحه سلطة العمل المطلق وال يندفع العمل ل

 .، المخزونة فيه من المرحلة األولىالقصور الذاتي

 :التنظيمية العقلية: ثانيهما

اثة الزعيم ، دون ادعاء لورقل وإعطاء كل مشارك دوراً فعاالً وفيها تنحو المؤسسة منحى التنظيم المبني على التخطيط والع

، وتكون الحركة على أساس تقييم صحة العمل ونتائجه ال رسمهاو لضرورة تقليد خطواته كما ، أالمؤسس من أحد أتباعه

 .على أساس نسبته لما قرره المؤسس
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من هذين االتجاهين يكون مدى نجاحها أو إخفاقها في  -في المرحلة الثانية  -وعلى أساس الخط الذي تختاره المؤسسة 

 .(2) الوصول لهدفها المحدد

أللماني ، يلحظ فيه قوة المالحظة، واستقراء لما ذكره العالم ا -قع اإلسالمي بما يناسب الوا - وما سبق هو عرض محضٌ 

، حتى يمكن ط الحوادث االجتماعية برباط واحد، وتخضعها لقانون عامنن العامة التي ترب، مع محاولة استنباط الس  الواقع

وصفت في تلك الدراسة، هي ظاهرة  ، كمايالحاالت بأن ظاهرة العمل الجماعتعرية آثارها واالستفادة منها فيما شابه تلك 

العديد من ، حسب قوة جاذبيتها الخاصة -حول نواة ديناميكية متحركة تجتذب حولها  -عادة  -، تنشاً اجتماعية عامة

الوحدات العاملة ، لتدور في فلكها ، وتتغذى بحرارتها ، وتهتدي بمسارها ، ثم ال تلبث تلك النواة أن تختفي لسبب أو آلخر 

 ! ، فماذا يكون مصير تلك الوحدات العاملة ؟ وهل ينفرط عقدها ويتناثر جمعها ؟

ل التابع أقرب لآللة أحدهما يخضع لذلك التقليد الممقوت الذي يجع: االستقراء الذي تدفعه تلك الدراسة قد دل على طريقين

، بل وما كانت طل الموهوب ليخطئان البوما ك! وال مكان لجديد تحت الشمس  ،، فال يصح عنده إال ما كانمنه لإلنسان

إلى آخر تلك .. ، وإن ظل الهدف ثابتاً ستدعي إعادة النظر في منهاج عملهالظروف التي البست وجوده وعمله لتتغير بما ي

 . من النفس المخلصة الظواهر التي هي إلى خواص النفس المريضة أقرب  

س األول في رسم الخطوات التالية التي تضمن مسيرة المؤسسة مؤس  إلى دقة ال -في حقيقة أمره  -والطريق اآلخر يرجع 

لألكمل ، كما يتأثر بمدى عمق الفهم وسعة األفق واستيعاب المنهج لدى الصف الثاني من العاملين ، حين تغير الظروف 

قدم، وتتسع عجلة الت، ويترك المجال مفتوحاً لكل اجتهاد يدفع األحوال ، فتنشأ حينئذ التخصصات، وتنمى المواهب وتبدل

 .، وتتساقط دعاوى العصمةالصدور للنقد البناء

صلوات  -مط الخاص الذي تفرد به أنبياء هللا نه من الضروري اإلشارة إلى قصور تلك الدراسة عن أن تشمل ذلك الن  إإال 

ز االت كر على كافة ما يطرأ على االجتماع اإلنساني في كل المج، فإن إطالق ذلك التصو   ،هللا عليهم ما صور الباحث تجو 

، الذين هم أقطاب البشرية التـي دارت  السالم عليهم، فإن األنبياء عدم إدراكه لمعنى النبوة ودورها ، إنما منشؤهلم ال يصح

، ال يخضعون لذلك الـتـحـلـيل ، إذ إنهم سادة ى بهديهم البشر في كل زمان ومكان، واهتدعات إنسانية هائلةحــولـهـا تجم  

 .الدنيا واآلخرة ين الذين أحسنوا توجيه االتباع إلى خيري  لمرب  ا

، خالف األولى شكل جماعي لتحقيق هدف من األهدافوثاني تلك الدراسة يختص بدراسة تصرفات األفراد حين يعملون ب

ا وهو احبه، وقد أوضح صية ال بأفرادها داخل تلك المؤسسةنيت بشكل وتطور المجموعة البشرية كمؤسسة جماعالتي ع  

 :إلى ثالثة أشكال -أيا كانت طبيعتها وهدفها -أن نشاط األفراد يتجه داخل المؤسسات الجماعية" رنزبتوم "العالم األمريكي 

 :النشاط التعاوني -األول 

رك ، إذ هي تدلى أن تـتـعاون لتحقيق ذلك الهدفإ ،وقد اجتمعت على هدف من األهداف، يعني أن األفراد تنزع فيما بينهاو

 .بالفطرة أن قواها الذاتية منفردة ال تقوى على تحقيق الهدف إن لم تنضاف بعضها إلى بعض

 :االتجاه التنافسي -الثاني 

-نهم ينزعون ، وبرغم ضرورة التعاون التي يدركونـهـا فيما بينهم ، فان األفراد حين يعملون بشكل جماعيوهو يعنى أ

حصيل أكبر قــدر مـــن اإلمكانيات المتاحة داخل تلك المؤسسة لصالح فرد من إلى التنافس على ت، كأفراد أو كمجموعات

 .أفرادها أو مجــمــوعــــة من مجموعاتها على السواء

 :التعامل السياسي -الثالث 

و وال يعني مصطلح السياسة في هذا المجال ما يتبادر إلى الذهن مما هو معروف من مــعـاني السياسة الدولية الخارجية أ

في ظروف  -أو الجماعة  -استخدام تلك األسـاليب غير المباشرة التي يلجأ إليها الفرد  -بإيجاز  -الداخلية ، إنما يعني 
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، وأهميته بالنسبة للصالح العــام للمؤسسة ، من يحاول إبراز قيمة عمله الشخصي، مثال ذلك خاصة، لتحقيق هـــــدف معين

كتثبيت  -قـــد يكون مشروعاً في غالب األحيان -، حتى يصل إلى هدف خـــاص زهاوكم يالقي من متاعب في سبيل إنج

 (.9)وجوده داخل تلك المؤسسة ، أو اكتساب قـدر أكبر من األهمية يمهد به لكسب معنوي أو مادي 

 :ومع التأكيد على أمرين

 .تقراءاتهاخطر التعميمات واإلطالقات التي تطلقها تلك الدراسات على نتائجها واس: أولهما

أو الغربية على  -أن تلك الدراسة إنما كانت مادتها التي استمدت منها مـــشــاهـــداتــهــا، هي الجماعات األوربية : والثاني

التي تتميز بثقافة خاصة لها جذور نفسية معينة ، كما أن لها وسائلها الخاصة في النظر لألهداف والوسائل على  -األصح 

 .حد سواء

ال يمكن القول بأن تلك الدراسة وإن كانت تتناول مجاالً مــعــيـنـاً مـن مـجــاالت االجتماع اإلنساني في سبيل تحقيق  إال أنه

، وهي ه هللا سبحانه أمر الدنيا والناسأهداف مشتركة ، إال أنها في حقيقتها وصف لــــذلك التدافع الذاتي الذي أقام علي

معقدة التي تحتاج إلى تشريح وتفصيل في كل دقائقها ، ليتمكن الناس من نهج ما يصدر عنهم صورة العالقــــــات البشرية ال

 .في مختلف المواقف والحاالت -أفرادا وقيادات -وعن غيرهم 

، يمكنهم من اإلنسانية يعطي تصوراً للمسلمين في المجتمعات -على السطح وتحته -والشك أن تحليل تلك القوى العاملة 

 .، وتقليل آثارها ما أمكنلقوى السالبة التي تدفعهم للوراءاتهم وتحديد اتقوية مجتمع

وضرورته كبديل وحيد للوصول إلى الغاية المنشودة إنما يتأتى بإبراز ذلك الــنـوع األول " االتحاد"فالتركيز على فهم ســنة 

، أو تحويل قوته الدافعة إلى االتجاه التنافسيذلك  كذلك فإن الحد من آثار. من النشاط التعاوني وتقوية الشعور به وتنميته

القوى التي يظهر قوة مفيدة للعمل بدالً من أن يكون سبيالً للتحدي بين األفراد، والمنافسة الذميمة بينهم، أو مجاالً الختيارات 

م للوصول إلى ، وصغر االهتمامات ، لهو هدف من األهداف التي تستحق أن يبذل فيها الباحثون جهدهفيها ضعف النفوس

 . كافة تفصيالته التي يمـكــن أن يــبـرز فيها في مختلف المجاالت

لهو ضرورة حتمية  -وإن كانت مشروعة  -كما أن إدراك السبل والوسائل التي يتخذها الناس للوصول إلى أغراضهم 

مستقيم قد الوصول للغرض بشكل مباشر ، إذ إنه مما الشك فيه أن ليكونوا على بصيرة في تعامالتهم يحتاجها الدعاة إلى هللا

ى عدم تجاوز حد معين ، أو الحرص علموانع كالحذر من سوء فهم اآلخرين، إال أنه يمنع منه يكون أقصر طريق وأوضحه

 .في العالقات، أو غير ذلك

تمع اإلسالمي، والنفس أنفع للمج، هإال فيما تصلح ل -ومــحــاولـــة تـقـلـيـل آثار تلك الممارسة السياسية في العالقات 

، إال أنها ال تسلم من أن تتعرض لتلك النوازع ليزيجمما يدركه ذلك العالم اإلن المسلمة وإن كانت في حالة إيمانها أرفع

 .البشرية العامة خيرها وشرها

ومن طبيعة النفس  ،لتعاون أوالً من هنا تنشأ أهمية توجيه الهمة إلى تحليل تلك العالقات والنوازع التي تنشأ من ضرورة ا

 .ثانياً ، ثم من سنن االجتماع ونتائجه أخيراً 

، وإنما قصدنا إلى أن نؤكد ال إلى استقصاء مثل تلك الدراسات، أو بسط ما فيها بالشرح والنقدونحن ال نقصد في هذا المق

والسنة ، ومراجعة ما على ضرورة أن نولي هذه النوعية من البحث مزيداً من االهتمام ، وأن تبني على هدى القرآن 

، لما يمكن أن يكون مجاالً للبحث بنا أمثلة من ذلك التناول ومنهجه، كما ضره العقول البشرية في هذا المضمارأفرزت

 .والتحليل في التركيبة اإلسالمية االجتماعية المعاصرة

 .ولعل هللا سبحانه أن يلهمنا الصواب في القول والعمل جميعاً 
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 وفكر الحركة.. حركة الفكر

عل من مواضع االتفاق بين العديد من المهتمين بشؤون العالم اإلسالمي اليوم أن األزمة المعاصرة التي يمر بها العالم ل

االسالمي هي أزمة فكر بالدرجة األولى ، قبل أن تكون أي صنف آخر من األزمات التي تعتور حياة الناس ومجتمعاتهم 

إن صح  –فحياة الحضارة . تارة ، أو تجعلهم ذنباً في مؤخرة الركب تارة أخرىوحضاراتهم ، فتلقي بهم خارج دائرة التاريخ 

، مع احتفاظه بكينونته يته، ومالءمته للواقع، ومواكبته للمتغيرات، ومدى حيوية وجدمرهونة بحياة الفكر فيها –تعبير ال

 .وهويته التي تميزه عن غيره من أنماط الفكر

، وخبا شعاعه منذ فترة ، قد يختلف على تحديدها المؤرخون قد خف ت فيهم ضياء الفكر –د يا حسرة على العبا –ن ين المسلمإو

، الذي انهارت فيه دولة الل الخالفة العثمانية، ومن يمتد بها إلى العصر الحديث، من زاعم أنها بدأت منذ عصر اضمح

، ولكن ال سالم ما تعرف، وينكر منها اإلسالم ما ينكرإلى أمم تعرف من اإل، وتفتت شمل األمة المسلمة ياراً قاضياً هالخالفة ان

ى بما أ العالم اإلسالمي أن   –في النتيجة النهائية  -يختلف المؤرخون  صياغته في ه من قدرة على إنماء الفكر وثَ ر  وقد ضح 

ال  الموقفأن هذا  يعلمكلنا و.  تقليد األفكار واستيراد المنتجات، "االستيراد"ن إلى التقليد و كَ ، ورَ صورة حركة دافقة دافعة

 .، فيركن إلى التقليد واالستيرادب فيه الحريات، ويكبل فيه العقليتولد إال عن مناخ تغي

يجب أن تدرك  –ورد الحقوق إلى أهلها  –إصالحية تقصد إلى إعادة األمور إلى نصابها " حركة"من هذا المنطلق ، فإن أية 

 .وحيد لبلوغ الغاية المقصودةأن حركة الفكر هي المنطلق الحقيقي وال

، وحين ينعزل وال يوجهه منطق ،ج العصبي ، الذي ال يحكمه عقلن  حين تنعزل الحركة عن الفكر فإنها تصبح شبيهة بالتشَ 

، عقل صاحبه يتجاوز، وال ما يكون بأماني األسير في الحرية، وجود خيالي ال يدعمه واقعالفكر عن الحركة فإنه يصبح أشبه 

 .، نتاجها اإلنجاز اإليجابيهما وجهان لعملة واحدة –إذن  –ة الحركفالفكر و

والحركة هي تجسيد . صات لتحقيق أهداف مرسومةإن الفكر هو حركة العقل التي ينبني عليها تفاعل األحداث وحركة المشخ  

 .دهالفكر في وقائع وأحداث تجري على ما رسمه الفكر وحد  

رعية التي تبني قاصد الشَّ مجافاتها للمَ  لَهَ ، ب  الفوضى، التي ال تقضي أمراً، وال تصيب نجاحاً  بال فكر ال ينشأ عنها إالوالحركة 

 .، وما هو إال نتيجة النظر الفاحص الذي يدرك أن غالب الظن متحقق في نفس األمرم على غالب الظناجتهادات المسلعليها 

، وابتغاء الدار ويدفعهم لحيازة نصيبهم من الدنيا، اكل الناسة ال ينشأ عنه مجتمع حقيقي واقعي، يعالج مشوالفكر بال حرك

، ويركنون إلى المفكرون من عبء الواقع ومعالجتهحيث يتخفف  –أو هكذا سموها  –" اليوتوبيا"اآلخرة ، بل هو أقرب إلى 

 .نههَ وهم الخيال ووَ 

يغشى على أعين المخلصين ما  ، حينالحضاري   في فترات الهبوط إالأحدهما عن اآلخر  ، ال ينفك  فالفكر والحركة متالزمان

 .، فتتوه عنهم تلك العالقة الوثيقة التي تجعل االنفصال بينهما بداية االنحطاط ووسطه ونهايتهيغشى

ي القوة الدافعة البناءة، فأنتج تقدماً فاق به المسلمينوالغرب قد احتفظ بهذا الوقود الحضاري الذي ي   ، وتغلب عليهم على ذكِّ

مما يعين على تقدير أهمية ما نرمي إليه  –ولعله من الجدير بالذكر هنا . ، وانهيار خلقيم مما هو فيه من خراب عقائديالرغ

تفوق في مجال اإلنتاج اإلسالمي من مجموع المسلمين الجدد من أهل أوروبا أو أمريكا هي  هو ما نالحظه من أن نسبة منْ  –

 ، بل ومستوى الفرد العامي  ن أهل اإلسالم الناشئين في الشرقهل العلم والفكر مز من أأعلى بشكل واضح من نسبة من بر  

هل المسلم الذي تحول حديثاً إلى اعتناق اإلسالم من أهل الغرب أعلى من نظيره من عوام مسلمي الشرق ، ممن ينتسب إلى أ

الذي يتمتع به الغربيون ، فيحملونه معهم  ساسي  إال نتيجة للمناخ الفكري األ –كما نرى  –ما هو و. السنة والجماعة في الحالين

وصحيح أن اآلفاق التي يحلق فيها من تحقق بالعلم من أهل الشرق ال تزال أعلى بكثير من . حين التحول إلى الدين الجديد

يتحرك فيه الفكر نظرائهم من إخواننا من المسليمن الجدد ، ولكن النسبة العددية هي ما نرمي إليه إلثبات تأثير المناخ الذي 

 .على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع
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أي األسس العقائدية لمذهب  –أن ما نقصد إليه بالفكر هو بالضرورة مذهب أهل السنة والجماعة بذاته  كذلك ال يظن ظان  

في معناه  –اعة ، فإن مذهب أهل السنة والجممن خيوط الفكر ومن جزئيات مادته إنما هذا المذهب هو –الحق الذي ندين به 

ماعي والفردي ، بحيث يكون ضابطاً لهما ، يقدم القالب اإلجمالي الذي يجب أن تدور من حوله عملية الفكر الجَ  –الواسع 

وهذا القالب إنما نعني به . ومانعاً من انحرافهما ، ومن ثم ما يترتب عليهما من نتائج في حياة الفرد والجماعة على السواء

هذا المنهج . ، وعلى مقررات القواعد العامة الكلية في الشريعةلذي ينبني على معطيات أصول الفقهتدالل امنهج النظر واالس

على سبيل المثال ال  –من تناوله بالدرس والتمحيص ليخلص منه بأصول للمنهج تشابه  –حتى يومنا هذا  –الذي لم نر

وقد أشار كاتب هذه السطور إلى ". مقال في المنهج"تحت عنوان  ما وضعه ديكارت إبَّان حركة التنوير األوروبية –المقارنة 

توجه  -" حديث عن المنهج"اللندنية تحت عنوان " البيان"في مقال ن شر في منتصف الثمانينيات بمجلة  –هذا األمر من قبل 

ري الحركات اإلسالمية بشكل خاص ، إلى أن يوَ  ، وأن ا األمر انتباههملوا هذفيه إلى مفكري المسلمين بشكل عام ، ومنظ 

، ويصحح مسارها من رين، يوجه الحركة، فينشأ بها جيل من المفكثل هذه اإلفرازت الفكرية أن تنشأ وتترعرعيهيئوا المناخ لم

 .حين إلى حين

مي التي هي نتاج المجتمع اإلسال –لية ، ووجهنا النظر إلى الحركات اإلسالمية المعاصرة فإذا فرغنا من تحقيق هذه األو  

. صورة منه واما نرى فيه من سلبيات وإيجابيات، إذ نشأ رجاله في أحضانه، وتربوا على أفكاره، فكان رأينا فيها –المعاصر 

، ونقصد به داء نفس الداء الذي أوقف نمو الحضارة، وعاق تقدمها في القرون الماضيةفال َغْرَو إن انعكس في هذه الحركات 

 .الركود الفكري

 –ه المية المعاصرة إذن تعاني ضعفاً فكرياً يعوقها عن تكوين قاعدة فكر أصيل ، تبني عليه اتجاهها ، وتوجِّ فالحركات اإلس

، إذ إنه منذ أن سقطت الخالفة إلى يوم لل على ما نقولوال نحتاج إلى أن ندَ . حركتها ، فيكون عملها منتجاً  –من خالل حركته 

، يشار إليه بالبنان ، ويظهر أمام ذه الحركات نتاجاً عملياً مثمراً لم نر له –سنة وسبعين  ةأي منذ أكثر من خمس –الناس هذا 

ونحن ال ننكر ما . حكمق الذي يعقبه عمل متقن م  إال لغياب الفكر المحقق المدق   –فيما نحسب  –وما هذا . أعين الناس كالعنوان

مه الرعيل األول من أبناء هذه األمة في هذا القرن من فكر راقٍ  ، من أمثال عنه وجود الحركة اإلسالمية ذاتهاأصيل ، نتج  قد 

ابع بما يسمح له بالنمو من إال أن هذا الفكر لم يت –رحمة هللا عليهم جميعاً  –حسن البنا وسيد قطب ومالك بن نبي والمودودي 

 .، وبالتغيير والتعديل إن لزم األمر من ناحية أخرىناحية

ت ابنا األفاضل إن الفكر الذي نقصده ليس هو ما  ، إذ هو " فقه االقالع"أو " فقه الحركة"أو " بفقه الدعوة"عبر عنه بعض ك 

فقه الدعوة أو فقه الحركة هو أقرب ما يكون إلى التنظيم والترتيب ال التأسيس . األساسي يتعلق بمرحلة ما بعد الفكر البنائي  

ساسي الذي تبني عليه الحركة ، فكر التحليل ثم التركيب ، فكر األ والتنظير ، ما نقصد بالفكر هنا إال ذلك العمل العقلي  

عن . قترح الحلول، ويوما تنشأ عنه قبل أن يبدأ العالج، الت في مبادئها األوليةالجزئيات ثم الكليات ، الفكر الذي يرى المشك

طلع به الحركات أن تضْ  ، وهو العمل األول الذي يجبنقصد إلى تحريكه من سكونه وركوده، وهو ما هذا الفكر نتحدث

، حتى يكون صفة عامة لهم ، اءها ومنتسبيهاي عليها الحركات اإلسالمية أبنهذه القدرة الفكرية هي ما يجب أن تربِّ . اإلسالمية

، وأتباعاً قيادات تتسم بدقة التخطيط –رورة بالض –، وهو ما ي نتج يل والتوجيه ودقة الفهم والتأصيلينشأ عنها حسن التحل

ففكر . ، ويصبح صفة مالزمة ألبنائها ، ينشأ حينئذ فكر الحركة ، وفكر الحياة كلهاحين ينتظم هذا الفكر. حسن األداءون بيتصف

 .الحركة هو المبررات التي تجعل اتجاه الحركة في طريق معين اتجاهاً سائغاً له ما يبرره

فإننا نجد مصداقاً لما  – (رحمة هللا)البنا " الشهيد"ا حركة ونقصد به –وإذا نظرنا إلى كبرى الحركات اإلسالمية في هذا العصر 

رنا من أن الفكر الحَ  فإن . ركي يعاني أزمة حادة نتجت عن األزمة األعم في جمود الحركة الفكرية في األمة بشكل عامقر 

مال الفكر التحليلي، ورد  د فشلوا في إعق ،بعد أن فقدوا زعيم الحركة ومنظرها في نهاية األربعينيات" اإلخوان المسلمون"

إلى أصولها ، بحيث ينشأ عن هذه الحركة الفكرية الواعية فكر حركي بما تجدد فيه بعد عصر البنا  طجزئيات الواقع المحي

أليس غريباً أن تظفر دعوة البنا بهذا النجاح الهائل في  –ج الجهود بالنجاح ، وتتوَّ يات الواقع الجديد، فيثمر العمليالئم معط

لادها، ويقل حصسها ، ثم إذا بها تضمحل من بعدهرة حياتها األولى ، وحتى وفاة مؤس  فت ما تعيش عليه هو  ، حتى يصبح ج 

تسري في أبناء هذه الدعوة من خالل ما تربى عليه أفرادها في  –ولو كانت الحركة الفكرية شابة فتية  ذكريات الماضي؟
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م ركي ، يوحد الج  أن تواجه الواقع الجديد بما يناسبه من فكر حَ  الستطاعت –مجتمعهم الكبير ، ثم في جماعتهم  هود ، وينظ 

كان  –الذي واجه الدعوة بعد فقد مؤسسها  –، فإننا يجب أن نذكر أن التحدي الجديد وحتى ال نتجاوز حد اإلنصاف. صفوفال

، الوضوح في العصر األول من حياتهاا السفور وياً تاريخياً هائالً ، إذ انتقلت فيه المواجهة إلى آفاق جديدة لم تكن بهذتحد  

م الواقع ، ويعمل العقل إليجاد ما يالئأن يتحرك فيهم الفكر ،ولكن أليس هذا هو دور المفكرين من أبنائها ومن أبناء األمة كلها

 من أشكال عملية منتجة؟  

نته هذه االحركات اإلسالمية قد عانى مثل ما ع فإن سائر –في مرحلة ما بعد البنا  –" اإلخوان المسلمين"وحتى ال نظلم حركة 

ها هذه القدرة لدى أبنائها ىنها لم تغذ  أت متفاوتة ، وإن اشتركت كلها في على درجا –بشكل أو بآخر  –الحركة  ، ولم تنم 

ر من براعم ا يظهت مبْ بالقدر الكافي ، بل إننا نحسب أنه في غالب األحوال عملت قيادات العديد من هذه الجماعات على كَ 

فانزوت . ن يوالي، فأبعدت من يستحق لحساب م"  الوالء قبل الكفاءة"، وتبنت مبدأ اً على مكانتها القياديةصفكرية ، وذلك حر

ثم ما نراه حاصالً في واقع بعض الحركات اإلسالمية األخرى من أنها  .ورضي القادة من الغنيمة باالتباع، البراعم الفكرية

، فإن لم يكن ما تقدمه للدعوة عمالً حركياً في التو واللحظة كنت دفع إلى تحقير الفكر لحساب العملمنهاج يتربي أبناءها على 

الذي يسبق الحركة ، وما ينشأ هذا االتجاه إال حين تضعف القدرة الجماعية على التوجيه الفكري . من المخذلين المتقاعدين

ه عملها كان ، حين تجتمع في الفرد الرغبة  ل معترك العمل اإلسالمي من أي بابٍ ، أو نتيجة الرغبة الشخصية في دخوويوج 

 .المخلصة في العمل مع العجز عن التوجه الصحيح المبني على الفكر الواعي

 –التي تنعي على األنظمة السياسية الكثير من ممارساتها مع مواطنيها  –والمحزن في هذا األمر أن نرى الحركات اإلسالمية 

ننا سمعنا من إا من ناحية أخرى، حتى نفس سنن هذه األنظمة في ممارساتها مع أتباعها من ناحية ، ومع مخالفيه تكاد تتبع

 .مل مع الحركات اإلسالمية األخرى  يتعامل أفراد حركته مع األنظمة السياسية القائمة من أن تتعا أن أفضل هأنب يردد القول

نجد فيه مصداق ما ذهبنا إليه من أن أبناء هذه الحركات اإلسالمية وموجهيها وحين نحلل هذا الموقف إلى عناصره األولية 

، بما فيه من انتمى إلى الفكري قد سرت في الجسد كله ط نتاج هذا المناخ الفكري الراكد، وأن جرثومة اإلحباليسوا إال

 .الحركات اإلسالمية

على  –، فإنه  لقيمة العمل اإلسالمي المعاصربهذا التحليل تقليالً  بذاهبين إلى هذا القول ، وآخذين –يعلم هللا سبحانه  –ولسنا 

وإنما قصدنا توجيه . ي حدث من خالله أمراً  -سبحانه  –، لعل هللا أمل  األمة الذي تعيش عليه –ويم ما يحتاجه من توجيه وتق

بناء الحركات آثارها التلقائية في أ النظر إلى حقيقة أن الحركة الفكرية التي تباطأت في أبناء األمة بوجه عام قد أحدثت

 .، إذ هما صنوان ال يفترقانيبدأ بإذكاء حركة الفكر بشكل عام، وأن تصحيح الفكر الحركي ال بد أن اإلسالمية بشكل خاص

و حتى نسبغ على دعوانا هذه شرعية البرهان وقوة الحجة والدليل ، فسنتناول بعض ما كان من نتاج الحركة الفكرية من جهة 

 .واعٍ  جبارٍ  ، ومن خراج الفكر الحركي من جهة أخرى ، لنرى بأنفسنا مدى ما نعانيه من نقص ال يسده إال جهد مخلٍص 

، فإن الوهاب فيما ع رف بكتاب التوحيد ما نبدأ به ذلك العمل الفذ الذي أخرجته قريحة الشيخ محمد بن عبد –بل خير  –وأول 

يني التجديدي قد فاق أثر كل ما تركه عمل أجيال قبله أو بعده منذ تدهور الخالفة األثر الذي تركه هذا العمل الفكري الد

إذ هو مجرد جمع لما  –والكتاب على أنه لم يقدم جديداً من ناحية ما طرح من العقيدة . العثمانية ، وبداية تفكك ع رى دولتها

، وتلك القوة التي تضاعفت بحشد اق ذلك الجمعدر قوته يرجع إلى مسلكن مص –شرح عقيدة أهل السنة والجماعة تفرق في 

صافية  – عليه وسلم صلى هللا –، كما قررها رب العالمين ، وكما بي نها المصطفى قيامه أو سقوطه دالئل التوحيد وعالمات

إخوان )وان ة اإلخكهذا العمل الفكري الفذ قد أفرز طاقة حركية هائلة تمثلت في حر. ، ال مداهنة فيها وال مجاملةنقية قوية

، ثم استمر أثرها في كثير من األعمال التي أصدرها عدد عديد من العلماء والدعاة ، وعلى رأسهم السيد أبو األعلى (نجد

اإلخوان "، خالف حركة ل في الحركات اإلسالمية المعاصرةسيد قطب ، ثم ما كان من أثر هذا العم" الشهيد"المودودي ، و

 ".المسلمين

ول بالتحليل قوة حين تنا –في مطلع هذ القرن " المنار"في العدد األول من مجلة  –مة السيد محمد رشيد رضا ثم ما كتبه العال  

ما لم تره  أجيال  –بنور عقله وبهداية هللا سبحانه له  –فقد استطاع هذا العالم الجهبذ أن يرى . ، وسبب تفوقهاالحضارة الغربية
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حين تناول البحث في  –فقد قرر السيد رشيد رضا . بعده أن تستفيد منه في حركتهامن بعده ، أو لنق ل ما فشلت أجيال من 

ارهم" أو  – (Organizations)" بالمؤسسات"أن ما ساد الغرب من قوة تنظيمية أفرزت ما ع رف  –" منافع األوروبيين ومض 

وما . ل بروح الفرد ال بروح الجماعةوعزا تفوق الغرب على الشرق إلى أن الشرق ال يزال يعم –اها كما سم  " الجمعيات"

ؤسسات في منتصف ذكره السيد رشيد رضا هو أمر في غاية الدقة في التحليل وصواب النظر ، فإن الغرب قد عرف نظام الم

، ثم استفاض استعمال هذا الشكل من التنظيم في بداية القرن العشرين ، وأفردت له دراسات عديدة في القرن التاسع عشر

، وصار ( Organizational Behavior & Human Performance System)بحث اإلدارية ونفسية الجمعيات وتصرفاتها مجال األ

وما أردناه في هذه اإلشارة إنما هو . سائداً في كل مجاالت العلم سواء الطبيعي أو االجتماعي (System)" النظام"استعمال كلمة 

ب في أعماق الحضارة الغربية وسبب تقدمها ما سبق به حتى فالسفة الغرب في التدليل على أن فكر السيد رشيد رضا قد ضر

كان يمكن أن   رحمة هللا، وعلى أن حركة الفكر التي قادها السيد رضا المنظم الجماعي  إرجاع تقدمهم إلى هذا الشكل من العمل 

 .إلى الحركة ، ويحول طاقتها من الفكرحركياً لو ق ي ض لها من يحملها تفرز نتاجاً عملياً 

األعلى المودودي ، وما كتبه في  ونا ال نستطيع أن نتجاوز السيد أبوحين نتحدث عن األعمال الفكرية المؤثرة في الحركة ، فإن

، وذلك في اضطراب في الحركة المبنية عليها ، قد أدى بدوره إلىد من المصطلحات من غبش في المعنىبيان ما أحاط بعد

، ثم " اإلله"و" العبادة"و" الرب"و" الدين"، حيث نتاول بالتحليل مصطلحات " ات األربعة في القرآنالمصطلح"كتابه العظيم 

ما قدمه من فكر راق في تحليل النظام اإلسالمي وبناء الدولة والدستور اإلسالمي ، وقد كان السيد المودودي مواكباً لحركة 

مصدر إشعاع فكري لغيرها من الحركات  –" الجماعة اإلسالمية" – ظيره ألبناء حركتهتنناء دولة باكستان ، فكان فكره وب

ه أبو األعلى   .رحمة هللا التي اهتدت بما خط 

ليكون مصدر فكر حركي  دائم  ،، وجيل صاحبه، تعدى آثره موطن صاحبهثم نصل إلى معلم من معالم الفكر في هذا العصر

استطاع صاحبه أن يمهد الطريق  –على صغر حجمه  –، والكتاب  للشهيد سيد قطب" معالم في الطريق"متجدد ، وهو كتاب 

ويتمثل فيهم  – عليه وسلم صلى هللا –وبهدي سيد المرسلين  –سبحانه  –إلى طالئع مباركة تأتي من بعده ، تهتدي بكتاب هللا 

ن ال تزال حية كما أ نزلت، ة القرآفإن ماد –صلى هللا عليه وسلم  –من شمائل ذلك الجيل الفريد من صحابة رسول هللا  بعض

بمن يتبعهما أن يرقى إلى قريب مما  ، فحري  زال محفوظة في الصدور وفي السطورال ت وسلمصلى هللا عليه وسنة الرسول 

إلى وقد هلك في هذا الكتاب أ ناس ترجموه إلى التكفير والعزلة الشعورية وغير الشعورية ، وما . رقي إليه ذلك الجيل الفريد

، ثم إن بعض فضالء الدعاة روج ، بل وبالكفر والمروق، ومن الناس من رماه بالغلو والخلم يقصد إليه الكاتبذلك مما 

، وهو صحيح ، وإن كنا ال نذهب مع هؤالء الفضالء ذ سيد من أن جيل الصحابة ال تكرراعترض على بعض ما كتب األستا

ومحصل القول أن الحركة . موضع الخوض فيه على أي حال، فليس هذا ا إليه من تحليل لغرض سيد ومقصدهإلى ما ذهبو

، العمل الفذ الذي ق تل صاحبه دونهإلى هذا  –بشكل أو بآخر  –اإلسالمية المعاصرة في جيل الستينيات والسبعينيات ترجع 

 .لتحيا كلماته من بعده

ما نقصد إليه من أن الحركة بال فكر لن  وذلك. قود خطواتهيبني فكر الحركة ، ويه ووج  يي ذأمثلة مضيئة من حركة الفكر ال

تؤدي إال إلى إنتاج أمثال من يلقي بنفسه في معترك الحركة الجهادية دون أن يمر بمرحلة الفكر لعجز فكري أو لسهولة الحل 

حي  أو عمل  في واقع ون الكتابة ، ثم ال ترى لهم أثروالفكر بال حركة لن ينتج إال أمثال أولئك القاعدين ممن يحترف. المطروح

 .قائم

يأتيها من بين أيديها  هو تحٍد عام شامل يهدد كيانها ووجودها ، –في عصرنا هذا  –إن التحدي الذي تواجهه األمة اإلسالمية 

و تحٍد يضرب قوى األمة في الصميم، إذ ليس أضر وه. ، تتكالب على تغذيتة القوى الشيطانية في الداخل والخارجومن خلفها

هو تحٍد نفذ من نطاق العامة إلى نطاق الخاصة ، وظهرت آثاره في اللعثمة . تفقد قدرتها على اإلنتاج الفكري مة من أنأعلى 

، ثم تبسط شحذ لها القلوب والعقولعامة شاملة ، ت  مواجهة تحد  يستحق أن يواجه  ،من ثم، فهو .ية التي تتسم بها الحركةالفكر

األمة من المأزق التاريخي الذي يهدد كيانها ووجودها كأمة مستقلة ، لها تاريخ حتى تخرج  ،ر السواعدشم  ت  ولها األيدي ، 

، وتهيئة إال بتحريك الفكر ودعمه وتقويته وما نحسب هذا متحققاً . ، وتفاعل معه قروناً متطاولةالعالم مَ كَ حَ  ،وحضارة وفكر

 .في توجيه الحركة، واحترام الفكر وتقدير دوره " إعمال العقل"مناخ يتربى فيه الفرد على 
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عوة، الف كر والَحركة، والتحديات  ق ي الد  ، بين إتجاهاٍت عديدٍة على الساحة في ش  الدوامة التي يعيشها الفكر  اإلسالمي  السني 

ى ألن يبراليين، ومن ناحية، والقبط من ناحية أخرى، أدعَ العريضة التي يتعرض لها اإلسالم في عقر داره من العلمانيين والل

اعون من أهل العلم لحَ  سم الخالف فيه، نظراً لطبيعة المرحلة القادمة في مصر خاصة، وفي العالم العربي  المسلم يسعى الس 

 .عامة

ركة جميعاً، له أثٌر على العقيدة والحَ  ولو ذهبنا نتقصى الفروق القائ مة على م ستوى الف كر والَعقيدة، نجد أن من هذه الفروق ما

كذلك نجد أن  منها ما زال أثره بعد ساسلة . ومنها ما يؤثر على العقيدة دون الحركة، ومنها ما يؤثر على الحركة دون العقيدة

 .الثورات التي تجتاح العالم العربي  من مشرقه إلى مغربه

عى أن الخالفات العقدية ا رزمة القليلون الذين ينتمون إلتجاه الراف ضة، تظل ونحن، في مقالنا هذا، ند  لقائمة، إن أغفلنا الش 

رك ،مقبولة في ظل  دولة م سلمة يتنتمى لها أهل السنة . وعدد من أهل البدع، الصغيرة أو المغل ظة، دون أن تتجاوز إلى الش 

عى أن  الخالفات الحَ  إنعدام النظر كرية بشكٍل شبه كامٍل، ترجع جل ها إلى ركية، والتي تأثر بها منهج هذه اإلتَجاهات الفكذلك ند 

 .، أو ضعفه على أحسن تقديرالفقهي  في مقاصد الشرع

هات الَعقدية والحَ  ، نجد ركية للمسلميوإذا ذهبنا ننظر في التوج   :ن ها تنحصر في اآلتيإن من أْصحاب النظر الفقهي 

نة بشكٍل كامٍل وتاٍم في القوانين الر وهؤالء يت فقون على ضرورة  : أهل الّسنة والجماعة .0 جوع إلى الكتاب والس 

وكذلك يتفق هؤالء على َرفض الَشكل الديموقراطي  . التي تحكم الم جتمع، من خالل التوعية وإحياء األمة

ينشأ عن . الَغربي  الذي ي رجعونه إلى أن الَمرجع في القانونية الدستورية فيه هي للشعب، وليست هلل سبحانه

ر الَحركة وبالتالي شكل الحكم المقبول إسالمياً، وفي عدد كبيٌر من المسائل هذه ال نقطة خالف َكبيٌر في تصو 

وهم يؤكدون على فرضية . الحساسة في الداخل والخارج، كالمسألة القبطية ومسألة والية المرأة وغيرهما

وطبيعة المرحلة الزمنية التي  الجهاد بشروطه وموانعه، وبما يناسب طبيعة الشعوب النفسية والجغرافية،

 .يمرون بها

نة بشكٍل كامٍل وتاٍم في القوانين التي تحكم : : الجهاديون .0 وهؤالء يت فقون على ضرورة الرجوع إلى الكتاب والس 

ر طريقة التغيير المطلوب ماته . الم جتمع، مع اإلختالف في تصو  ومن الواضح أن هذا اإلتجاه قد فقد كافة مقو 

 .كوسيلة وحيدة أصلية واصيلة لتغيير النظمبادئ ذي بدٍء، ي تقوم على إستخدام القوة للتغيير الفكرية الت

، الذي أثر على حركتهم في قبول اإلنخراط في : اإلخوان المسلمون .3 وهم، كانوا أبداً في خندق الف كر اإلرجائي 

، وال لماني  تغاضى عن بعض المسلمات الفقهية كوالية األشكال البرلمانية الديكتاتورية التي تقوم على الف كر الع 

هم  وهذا ما يفسر عدم إشتراكهم في الَتخطيط . المرأة والنصراني   للثورة منذ لَحظتها األولى، ثم في دور 

مع الن ظام البائد في مصر، جنباً إلى جنٍب مع أسوأ األحزاب الديكورية الَعميلة، وبعيداً " التَحاور"الم شبوه في 

هاتها لَصالح عن الَحركة ال وطنية بَشكٍل عام، مما أفقَد الكثير من الَعامة ثقتهم في الَحركة ومصداقية توج 

 . المجتمع، ال لَصالح وجودها الذاتي  

نة بشكٍل كامٍل وتاٍم في القوانين التي تحكم : السلفيون .4 وهؤالء يت فقون على ضرورة الرجوع إلى الكتاب والس 

لمعطيات الواقع من ناحية، وهو ما دفعهم لرقض الثورة أوالً، وتوجهات  الم جتمع، مع خطئ هائل في النظر

شخصية مصلحية لدى عدد كبير من رؤوسهم من ناحية أخرى مما دفعهم إلستغالل الثورة لصالح تلميع 

هذه التضاربات في التوجه تعكس خلال في الفهم عن الواقع وتحقيق مناطات األحكام والهوى . صورهم الحقاً 

 .، مما يضع مصداقية تحركاتهم على المحك  المردي
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نة بشكٍل كامٍل : "الُمسلمون"الليبراليون  .5 جوع إلى الكتاب والس  كهم بقضية الر  وهؤالء متذبذبون في درجة تمس 

حون في بعض القضايا بما يفيد إما عدم ضرورة هذا الحَسم  وتاٍم في القوانين التي تحكم المجتمع، إذ بينما يصر 

اولة إرجاعها إلى الشرع من خالل التالعب بمفاهيم إسالمية كالوسطية والتجديد وقبول التعددية، فيها، أو بمح

وقد أظهر الكثير منهم مؤخراً والءه للعلمانية الليبرالية  .مثل محمد سليم العوا ومحمد عمارة وفهمى هويدى

 .أكثر من اإلسالم، في عديد من القضايا

رك، فهم كانوا وهؤالء، على أن هم من : الصوفية .1 ورها إلى الش  ل في بعض ص  غل َظة والتي تص  أصَحاب الب دع الم 

وال يجب أن نعتبر هؤالء حركة إذ هم مذهٌب عقدي  خارج عن . على الدوام َخَدٌم للنظام القائم أيا كان إتجاهه

نة التي هي منهج األغلبية، فال نقيم لهم وزنا في موضوعنا هذا  .الس 

وهؤالء أسوأ القوم حاالً وأخبثهم طوية وأجرأهم على دين هللا سبحانه وأخطرهم  ":ُمستقلونالُدعاة الُجدد ال" .2

إذ ليس لدى هؤالء علم يستندون اليه، بل هم وليدي العصر الفاسق الذي حبس وإعتقل . على عقيدة المسلمين

وَسَمح  وكمم وطارد وطرد أصحاب النظر اإلسالمي الصحيح، ونصف الصحيح، داخل مصٍر وخارجها،

وهؤالء ممن يجب . ألْجهزة اإلعالم بتلميع  هؤالء، مثل عمرو خالد، ليكونوا بديالً ألهل الحق، أو أنصافه

فعت عن الحذر من أثرهم على العامة، وممن يجب أن َيكشف الدعاة المصلحون دورهم الخبيث، بعد  أن ر 

 .تيح لهم حمل الميكروفوناتأأفواههم الكمامات، و

د، وقبول التعددية، في إطار منهج أهل ومما ال شك في ه أن التجديد، بمفهومه السني  الصحيح، والوسطية، بمعناها السلفي  المحد 

اآلن في بالدنا، إذ إن مقولة أن  اإلسالم صالح لكل زمان ومكان، يجب أن يتبعها المسلم السنة والجماعة، كلها مما يتطلبه 

وما التقصير في تطبيق قولة الحق  هذه إال . فة، وإال أصبحت شعاراً ال معنى لهتطبيق مباشر لها في أوجه الحياة المختل

ين للحركات اإلسالمية من جهة، وإنحراٍف في فهم من حاول تطبيقها من ناحية أخرى  .لقصور فهم المتصد 

تطبيقاها الشرعية ومن الضرورى اآلن أن نسعى لفهم مقاصد الشريعة، في رتبها العليا، وقواعدها الكلية، ومن ثم في 

وهو ما . واحكامها الفقهية، ليسلم لنا نظر سني  صحيٌح فيما يعرض علينا من المسائل الحيوية التي نتعرض لها في آننا هذا

 .سنحاول عرضه في مقاالتنا القادمة من غٍد إن شاء هللا تعالى

(0 ) 

د  الشرع اإلسالمي  إلى الح فاظ  على الَضرورات البَشرية األسَ  اسية والتي هي الدين، النفس، العقل، المال، العرض، ومن يقص 

ج كافة َمظاهر الَحياة اإلنسانية التي يتناولها التشريع في َدرجاته الثالثة، الَضرورات  خالل هذا الهيكل، وفي طي اته، تندر 

سى األ. والَحاجيات والتْحسينيات، َسواء باإليجاد أو باإللغاء  .صول بشكٍل عاموهذا الَقدر  َمعلوٌم لدار 

ل  حق  التعبير لمي ة قي ظ  ب مثالً بموضوع  اإلستفتاءات والَتَظاهرات الس   .ولنضر 

رية التعبير، وهي ح فٌظ للدين  م ور ح  ورةٌ من ص  ن باب  اإليجاب  فحق  التعبير  يدخل تحت بند ح فظ  الدين، كالدعوة، التي هي ص 

لم، إذ ال ي مك ن أن ت حفظ النفس إال حفٌظ للنف -ي حق  التعبير أ –والوجود، وهو  فاع  عن الَحق  وَرفض  الظ  س  من ج هة العدم، للد 

د التشريع. برفع  الَظلم والَقهر لهذا فإن هذا األصل يجب إعتباره بشكٍل . فهذا ما يجعل هذا الحق، وهذه الحرية، من أعلى مقاص 

فاإلستفتاء هو مظهٌر من . ضوع اإلستفتاء والتظاهرات السلميةأساسي  في أية أحكام َشرعيٍة تتعلق بما ينضوى تحته، كمو

ة مظاهر التعبير عن الرأي، وم مارسًة عمليًة لهذه الحرية، على  ية التام  شريطة أن يتحقق األصل الشرعي  بَضمان  الحر 

د الشرع   غير م تحق ق، بل َيكون تالعباً  الحقيقية التي يتحقق بها َمقصد الَشرع، وإال فإن عدم تحق ق هذا الَشرط َيجعل  َمقص 

أنا من أحل  اإلستفتاءات في ظل العهد البائد، ووقفنا بشدة ضد  من شارك فيما كان  .بالَشرع وتحي ال عليه ومن هذا النظر، َخط 

جوده، تالعباً بالشرع ومقاصده هنا بما تمليه  فالعبرة. من انتخابات، يستمدُّ منها الن ظام  الَخارج  عن َشرعية اإلسالم شرعية و 

 .مقاصد الشريعة وما يحفظها على المسلمين حقيقة ال إدعاءاً 
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لمي  في وجه الَحاكم الَظالم، أو الَكافر بطريق األولى، إذ يقع تحت نفس األصل، لكن على  ر الس  كذلك النظَر في التَظاه 

، مما يجعله الصق بالَضرورة من اإلستفتاء أو ا ، ال الفردي  ا هو َمعلوٌم في الشَ . إلنتخابالمستوى الجماعي  رع أن  ما كان فمم 

زء  ل  ( الفردي على أ)مندوباً بالج  ا تعنيه مصلحة الجماعة من أهمية أعلى من ، لمَ (ي على الَجماعةأ)كان َفرَضاً على الك 

في اإلستفتاءات  لذلك فإن مراعاة هذا األصل في صورة التظاهرات السلمية أولى وأكثر وجوباً من اإلشتراك. مصلحة الفرد

 .أو اإلنتخابات

ج منه ب د بحديٍث عن َطاعة الَحاكم الفاسق، عليه أن ال يخر  ب دين هللا بعَضه ببعض، وفأن يأتى من َيستشه  يلتزم ال ن أما يضر 

ن يجمع بينه وبين غيره من األحاديث أر في لفظ الحديث نظراً فاحصاً، والظاهرية في فهم الحديث، بل يجب أن ينظ

ض مقاصد الشريعة وقواعدها الكليةوالن ح  مناطاتها بالفهم الم ستقيم، الذي ال ي عار  جد مثل هذا . صوص التي توض  فإن و 

، ال من تقصير الشريعة في أل أصل  كلي  لصالح جزئية شرعية، الَتضارب، وأ غف   و العكس، كان ذلك من ق َصر نظر  الناظر 

 .البيان

ن وه من َخط  سياسي  في ظل  العهد البائد، يسمح باإلشتراك في اإلنتخابات، إذ لم يتحقق فيها من هنا نرى خطأ اإلخوان فيما تب

كذلك وقع النظر . ومن هنا نعرف لماذا فشل هذا الخط  من العمل طوال عقوٍد طويلة. مقصد الشرع، بل كانت تحي الً عليه

ٍع آخر إن شاء هللا اإلخواني  في الخلط بين مقاصد الشرع وبين حسابات المصالح والم فاسد، وهو ما َسنحاول بياَنه في موض 

 .تعالى

موا الَعمل السياس موا الَتظاه ر في ظل  الواقع  الَجديد، كما حر  لفيون، الذين َحر  ي  كذلك يمكن  أن نمي ز الَخطأ فيما اجتهد فيه الس 

د، لكن َصادف الحق، وكان تحريمهم  في العهد البائد، ، فكان تحريمهم السابق مبني  على إعتبار الجزئيات ال الكليات والمقاص 

د، فَصادف الباطل وكان خطؤهم م ركباً، ألنه مبني  . الحال  للتظاهر، مبني  كذلك على إعتبار الجزئيات ال الكليات والمقاص 

ر د، ثم لعدم التفريق بين َمناط  الَماضى والَحاض   .أساساً على عدم  الَنظر  في الَمقاص 

د الذي يَ  هذا مثال ه نظر الن اظرينعلى النظر  األصولي  الم جد  فتين، ويوج  د  إلى النظر  في َمناحي الَحياة وَيضب ط فتاوى الم  . قص 

رنا حول الَمَفاهيم التي  هاتها فيما سبق أن َحر  واألمثلة على هذا النمط الفقهي  األصولي  كثيرةٌ متش عبة، حاولنا أن نواك ب توج 

دية، والتي هي من قبيل القواعد الكلية، على مستوى يتالعب  بها الع لمانيون، وأنَصاف العلمانيين، كالوَسطية والتجديد والتعد 

 .المقاصد ذاتها

لم الشرعي  الَقادر على َتحرير الَمسائل التي برَزت على  ولية م تخص صة، ممن لهم الع  ونحن ندعو إلى إنشاء لجنة فقهية أص 

لم سطح الحياة اإلسالمية في  .هذا الَزمن، في ضوء  مقاصد  الَشرع الَحميد، فتكون توجيهاتهم َمناراً ألمثالنا من َطلبة الع 

(3) 

هنا في المقال السابق إلى  ، ومن ثم  ضرورة الفصل بين ما هو من مقاصد الشرع، وما هو من ح سابات المصالح والمفاسدقد نو 

ي تثبت بجزئياٍت متناثرة في الشريعة، تستلهمها من األحكام الشرعية الثابتة، بين ما هو المقاصد العامة والكليات الشرعية الت

كٌم شرعي  أصالح والمفاسد التي تتخذ مجالها وبين حسابات الم مكن أَخاٌص، وإن ساساً في تلك الحوادث التي ليس فيها ح 

دة كليٍة أو مقصٍد َشرعي عاٍم ثابٍت، وهي ما أطلق عليها ال  ".المصالح المرسلة"علماء إدراجها تحَت قاع 

ومقاصد الشريعة العاَمة يندرج تحتها كل  الكليات والقواعد العامة، في مدارها األعلى، ثم كافة األحكام الشرعية فيما هو أدنى 

د مع . من ذلك في مراتب النظر ده أك. ي  من األَحكام الَشرعيةأكما ال تتناقض هذه الَمقاص  ل فمثال مقصد ح فظ النفس ي عض 

ال . على درجة من الح فاظ على منطوقات األحكام الشرعيةألضرورة، فالحفاظ على مقصد الشرع الخنزير وشرب الخمر في ا

ا وراء األحكام ذاتها، ثم إن من قال هذا فهو  ، ألننا نتحدث عم  كم شرعي  كم شرب الخمر وأكل الخنزير هو كذلك ح  يقال أن ح 

يعة اصد يجب حفظها، بأن نأتي بكل ما يحققها، وأن ن بطل  كل  ما يمنعها، وليس في الشروهذه المق. ظاهري  ال حديث لنا معه

  .ي شكٍل من األشكالأما ي ضاد مثل هذه الَمقاصد ب
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دى  حفظ  الدين والنفس، و رية أمر يندرج  تحت مقص  ة، وحرية التعبير كشكل خاٍص منها، الح  رية عام  كما اسلفنا في َمثل  الح 

بحرية الدعوة إيجاباً، وحفظ النفس برفع الظلم سلباً، ال يش ك في هذا َعالٌم، إذ دل ت عليه كافة ما ورد في سيرة حفظ  الدين 

بونه  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  ، وقوله أبما يرضى وما ال يرضى، فلم ينهى حيث أتي له كافة الناس يسألونه ويخاط  حٌد قط 

أخرجه " حمزة بن عبد المطلب ثم رجٌل قاَم إلى رجٍل فأمره ونهاه في ذات هللا فقتله على ذلك خير الش هداء"صلى هللا عليه وسلم 

ظم قدر الحرية، وحق التعبير والدفاع عنها ولو بالموت دونها، وهو الحاكم من حديث جابر وقال صحيح اإلسناد ، وهذا يدل  على ع 

ى الم جتمع الم سلم عامة، ويندب للفرد خاصة، ان يشارك في كل عمٍل ولتحقيق هذا الَمقصد، يجب عل. أوَضَح من ان ندل ل عليه

  . من شأنه أن يأتي بالحرية، ويمنع الكبَت والظلم

ية   دث عن قض  د "التحاكم إلى شرع هللا"ويجب هنا أن نتح  ل تحتها كل  َمقاص  لية التي تدخ  كم  الَعام والقضي ة الك  ، التي هي الح 

لية لتحقيق . الَخمس، ومصادر  القواعد  الكلي ة بال إستثناءالَشرع لحفظ  الَضرورات  ورة الك  لكن هذا األساس الركين ليَس إال الص 

د عن طريق كافة األْحكام الَشرعية وهذا األساس هو ما يجب الحفاظ عليه، وهو ال يكون إال بالحفاظ على . كل  هذه الَمقاص 

فال يجب اإلخالل بما يدعم هذا الَمقصد  األعلى َسلباً أو . ال ما ي خ ل  به يقيناً أو َظناً َغالباً كافة ما يحق قه يقيناً أو ظناً غالباً، وبإبط

ومن هنا ال يجب أن ي نظر الى قضية التحاكم على أنها في مستوى األحكام الشرعية، أو تطبيقاتها ومناطاتها، وال يجب . إيجاباً 

كماً شرعيا او َمناطاً يتعارض معها، إن كان في حقيقة األمر يدخل تحت مقصٍد من مقاصد الشريعة العامة  أن ي قال أن  ح 

ز بكونها تحققه يقينا أو ظناً غالباً   .وأحكامها الكلية، مع التحر 

فإذا نَظرنا إلى اإلستفتاء، وهو شكٌل من اشكال التعبير، وليس هو حق التعبير أو حقيقة الحرية ذاتها، إذ هو آلية من اآلليات 

لت التي إنْ  ه بط  ، كانت مقبولة، وإن أدت إلى عدم  ت إلى تحقيق  الق صد  الَشرعي   .لمصالح أو مفاسد هذا دون حسابٍ . أد 

عن " التعبير"وآلية اإلستفتاءات، بحد ذاتها يمكن أن تندرج تحت باب الَمصلحة الم رسلة، َشكالً ال موضوعاً، إذ موضوعها هو 

م قصَد الشَ  فهي كآلية ال غبار عليها، فإن . ارع  الذي اثبتناه آنفا، سواءاً بإيصال رأيٍ أو إبدائه اصالً حقيقة قائمة بالفعل، تخد 

كم  الَعام  أدت إلى إرهاب عدو هللا وعدونا، وإظهار هوي ة الشعب اإلسالمية،  فهي محق قٌة لقصد الشارع، معينٌة على تحقيق الح 

د ال ل تحتها كل  َمقاص  لية التي تدخ  ية  والقضي ة الك  ، ومن هنا ال يصح شرعاً أن ي نظر "التحاكم إلى شرع هللا"َشرع، وهي قض 

 .اليها على أنها معارضة لشكل اإلستفتاء الذي أثبتنا صحته شرعاً 

 :ير كمثاٍل على ما َذكرنا، نرى أن  وإذا نظرنا إلى اإلستفتاء الم صري  األخ

 من قال أن  الرئيس ال ي قال مدى الحياة )ريقة اإلنتخاب اإلستفتاء كان على مواٍد م حددة تتعلق بمدة الرئاسة وط

وال  .ولم يكن فيه أمٌر يتعلق بتطبيق الشريعة كمبدأ عام( كالخليفة، نقول هو خالف فقهي غير معتبٍر فيما نحن فيه

ره المجلس العسكري  بعدها، إذ لم يكن ذلك في حسبان أحد ره أو زو   .متعلٌق بما حو 

  لماني كان مترب صاً، ليكون رفض هذه التعديالت َمدخالً لرفع قضية الشريعة إبتداءاً من دستور البالد، العدو الع 

فبينما نحن نريد أن نرفع سقف الستور لتصب ح الَشريعة هي المصدر الوحيد للقوانين، إذا بنا، بنظٍر قاصٍر، نعود إلى 

مقصد الشرع، من حيث يحسب من قال بذلك أنه  وخالف دستوٍر ال يعترف بالشريعة إبتداءاً، ويكون عملنا قد عارضَ 

 . ي حققه

  ،فإنتفت شبهة وذلك لقرب عهد الثورة بالناس، النزاهة في اإلجراءات كانت مضمونة لكل من له عينان وعقل

التالعب بالشريعة التي شابت إجتهاد اإلخوان في خوض اإلنتخابات في ظل الوضع  البائد، وهو الخسارة حتى بحساب 

 .والمفاسد المصالح

  لماني ال يقر بالشريعة حراٌم ال يجادل فيه أحٌد، لكن اإلستفتاء ليس أن خوَض اإلنتخابات في ظل  دستوٍر ع 

 .كالترشيح للمجالس النيابية، الذي إعتبرته اإلخوان من باب ح ساب المصالح والفاسد، خطأً منهم وقلة إلمام بالَشريعة

 .ه مجرد سؤاٍل وجواب، ال متلق لقوانين بهاإذ أقصى ما يقال في حال اإلستفتاء أن
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  أن  هذا اإلستفتاء بي ن ما سبق أن نب هنا اليه في َمقاالت َسابقة، من أنه يجب على من يمارَس الدعوة أن يعامل

 الشعب على أنه شعٌب مسلٌم، وهو ما ظهر في هذا اإلستفتاء، إذ كان أستفتاءاً على هوية هذه األمة

رٌك ال يجب الدخول فيه، هو قول يدل  على َسطحية في النظر نخشى على قائليها فأن يشاع أن اإلستفت اء الَسالف الذكر هو ش 

د الذي عادة ما يناسب  الروح الشبابية ف الم ردى، وإتباع النظر القاصر، والَسير وراء مظهر التشد  . ومروجيها من التطر 

ه الَشباب إلى دراسة كتاب العالمة اإلمام الطاه  .، فهو عظيٌم في هذا الباب"َمقاصد الَشريعة اإلسالمية"ر بن عاشور ونوج 

ني  فيما يأتي إن شاء هللا تعالى  .ثم عودة إلى ما نراه من َمالمح  التجديد الس 

(4) 

 0900مارس  04الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

هات م ستقرات أكثر منها تعليقاٍت، فَ وَصلتني عدة تَساؤالت وتعليقات، أظنها آرا َف عن اإلستمرار ء وتوج  َرَضت على  أن أنَحر 

تابة هو  لب الموضوع، إلى إيضاح  بعض ما يتعلق بهذه التساؤالت والتعليقات، إذ إن الَغرَض من الك  في الحديث عن ص 

اء من المهت ل مع القارئ ومحاولة إيضاح ما يغم ض منها على بعض القر   .مين بالقراءة والتعقيبالتفاع 

نا على بينة، وبال غبش  لمي )وقبل أن أتناول هذه التساؤالت والتعليقات، أود أن أوضح نقطة أو إثنتين، ليكون إيضاح  رغم ع 

م خ الفاً ي رضى كل ق رائه  (.بأن ذلك عزيٌز على كل  من تناول قلماً أْن َيحس 

  َه، حراٌم شرعاً، اإلشتراك في إنتخابات مجلس نيابي  ال يت خذ  ش بحانه َمرجعاً أساساً ال يخل ط به غير  رع هللا س 

لكن  يجب أن يكون معلوماً أن  تبني . وخلٌط في فهم التوحيد، ال يشك في هذا أحٌد ممن يتبع منهج أهل السنة والجماعة

يس من طبيعة األمور أن ي ترك هذا الم وقف ممن هم في مجال الدعوة يجب أن يلحقه بديالً َحركياً منَهجياً للتغيير، إذ ل

فون األمور، ويوجهون التعليم واإلعالم وما يشاؤون  ن ون القوانين ويصر  توجيه المجتمع بيد العلمانيين الالدينيين، يس 

دون تدخٍل، إال أن تكون هناك بدائٌل واضحة إلعالء كلمة هللا، ولعل في دراسة الحركات اإلسالمية خالل العقود 

ل واإلعت ساف والَشبابية هي الحكم فيهالماضية أن يكو  . ن َهادياً في هذا الشأن، وأال يكون التَعج 

  دينية أو غير دينيأالَعامل الَنفسي  مفهوماً، في كذلك يجب أن يكون دور ، ة على ي عملية فكرية في العقل البشري 

، لذلك نج د أن للعقل هو اإلستمرار على ما هو عليه، وهو ما يَ  السواء، إذ إن  أْسهل مسارٍ  حد ث عادة في الالَوعي 

قاومة من العقل، لعدم وجود القوالب الف كرية الكافية ، والتي  طبيعة النظر في كل  جديٍد ليست صعبة فقط، بل وتلقى م 

نين، و ر على َمدار  الس  م الخ برة  والَتجربة ، في مجا مع مواالةتتكون وتتطو  ، وتراك  ل الشريعة القراءة  والَنظر  والَفحص 

وغيرها، والقادرة على إستيعاب صور ومركباٍت جديدة، نعرفها في المصطلح الشرعي  باإلجتهاد في أعلى مراتبها، 

 .أو الفتوى في مناطات جديدة فيما هو أقل من ذلك

  ه وتناوله لهذه األمور، إلى أن  الرأي في هذا المجال هو حد ذاته، في " فتوى"يجب على الَشباب أن ينتبه، في َفهم 

 . ، واألفضل أن يكون قولهم إستفهامياً ال تقريرياً "إبداء الرأي"مما يوجب التحرز من 

 .ثم  إلى التساؤالت والتعليقات

  موا العمل السياسي من باب الجزيئات ، هل يمكن (0كما ورد في المقال )ما المقصود من أن السلفيين حر 

 التوضيح جزاكم هللا خيراً 

موا العمل السياسي من باب الجزيئات، كما يتضح من القول قبلها، أنهم إعتمدوا على أحاديث القصد من أن السلف وهي )يين حر 

د الَشريعة في هذا الَمناط كما بي نا، وما ذلك لعيٍب قي األحاديث، بل لخطأ في ( الجزئيات وإن صحت، إال إنها تعارض  مقاص 
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ومن شاء التوسع في هذه النقطة، فليرجع  إلى كتاب . يق خلط المناطاتالنظر منهم، حيث ضربوا الجزئيات بالكليات عن طر

 .اإلعتصام للشاطبي  فهو اصل في بيان هذا األمر

  ظم قدر الحرية، وحق التعبير والدفاع عنها ولو بالموت دونها، وهو أوَضَح من ان ندل ل )قولنا وهذا يدل  على ع 

الم سلم عامة، ويندب للفرد خاصة، ان يشارك في كل عمٍل من شأنه  ولتحقيق هذا الَمقصد، يجب على الم جتمع. عليه

ه الحرية يدافع عنها بمفهومها اإلسالمي الذي ال ذمن يدافع عن ههل كل .( أن يأتي بالحرية، ويمنع الكبَت والظلم

عليها  حض  لك لو فرضنا أن الحرية المنشودة هي التي ذعز وجل أم بمفهومها العلماني؟ وكيتنافى مع شرع هللا 

الشرع وجعلها من مقاصد الشريعة فهل يحل لنا أن ندافع عنها ولو بارتكاب الشرك ولو باعطاء حق التشريع للبشر 

 ؟ولو بتأييد رجل محاد لشرع هللا عز وجل من أجل أن يدافع عن هذه الحرية

ٍد، اننا في مجال الحدي ث عن اإلسالم والمسلمين، فالحرية التي نعنيها والرد على هذا بطبيعة الحال هو ما يعتقده كل  مسلٍم موح 

هنا بالذات، هي الحرية التي تؤدى إلى تطبيق شرع هللا سبحانه، وال يحل  الدفاع عنها بإرتكاب الشرك، أو بإعطاء أي بشٍر 

يم التساؤل ال أعلم ف وهذه كلها بديهيات. حق  التشريع من دون هللا، أو تأييد رجٍل م حاٍد هلل ورسوله، ولو دافع عن هذه الحرية

ن لم إضيف هنا أن مبدأ الحرية هو مبدأٌ عاٌم خلقه هللا سبحانه ليحيا به اإلنسان، مسلماً كان أم كافرا ، وأعلى كل  حاٍل، . عنها

: وخامسة حسنة"..عمرو بن العاص رضى هللا عنه الروم بقوله  إال باإلسالم، ولذلك وصففي أعلى درجاتها تتم هذه الحرية 

م :وقد قال تعالى ممتنا على الناس باإلسالم . ، وهو مقتضى الحرية بال شك"نعهم من ظلم الملوكوأم ويضع عنهم إْصره 

 .ر واألغالل يتضمن معاني الحرية كلهاصع اإلضْ ، فوَ 052األعراف " واألغالل التي كانت عليهم

  الم رسلة، َشكالً ال موضوعاً، إذ  وآلية اإلستفتاءات، بحد ذاتها يمكن أن تندرج تحت باب الَمصلحة)قولنا

م قصَد الَشارع  الذي اثبتناه آنفا، سواءاً بإيصال رأيٍ أو إبدائه " التعبير"موضوعها هو  عن حقيقة قائمة بالفعل، تخد 

ي يعنى أن آلية االستفتاء ال غبار عليها وكأننا نتكلم على اإلستفتاء مجردا عن أ هل( فهي كآلية ال غبار عليها،  .اصالً 

ظروف أو سياقات نحن نتكلم عن استفتاء يجرى في إطار أن حق التشريع في كل أمر من األمور بإطالق هو ملك 

للشعب وأن الحسن ما حسنه الشعب والقبيح ما قبحه الشعب فكل أمر مطروح لالستفتاء من غير نظر هل أباح هللا لنا 

لى وال يحل ألحد مهما عظم شأنه أن يبدي رأيه أو يعقب على إبداء الرأي في مثل هده األمور أم قال فيها سبحانه وتعا

به إال أن يكون محرما فضال عن أن   حكمه فال أظن فضيلة الشيخ أن االستفتاء إذا نظر عليه وهذه القرائن تحتف

 . يكون شركا

اإلستفتاء الذي هو، بكل بساطة، ن ن فرق بين اإلنتخاب في مجلٍس يقوم على شريعة مخل طة، وبين أأبدأ بالقول تعقيباً أنه يجب 

 .سؤال وجواب

 :، فنقول(استفتاء يجرى في إطار أن حق التشريع في كل أمر من األمور بإطالق هو ملك للشعب)ثم القول بأن 

فإستفتهم أهم "اإلستفتاء في اللغة هو السؤال كما ذكر إبي إسحاق، وهو يكون في الحق والباطل، وقد سأل هللا سبحانه الكفار 

ؤال ال َغَضاَضة فيه، إنما اإلجابة هي المشكلة التي يقع فيها الكافر ويجتازها الم سلم ألنه يعلم أنه " شد  خلقاً أ وهو ما يبي ن أن الس 

ي ظرٍف أبأس، بل يجب، اإلجابة بنعٍم تحت أتريد شرع هللا محكماً؟ فال : فإن سأل سائل. بالنسبة له تقريراً وتحصيل  حاصلٍ 

 .رٍ أو طرٍح أو تصو

َعل ق إن َصادف َرجالً في الطريق، فأوقفه، ثم سأله هل ترى أن ه يجب أن نت بع الَشريعة، ام ال؟ فماذا يكون موقف : وما قول الم 

َعل ق هناك؟ إما أن يرد  عليه بأنه بالَطبع يرى ويريد تطبيق الشريعة، أو أن يمسك عن الرد  كاألبكم، وهو جنون ما بعده  الم 

 .فالعقل العقل يا أولى األلباب. وجواب ليس فيه تحكيٌم وغير تحكيمٍ هذا سؤال ! جنون
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رح  ، هو إطار  أن  سؤاالً ط  رح في هذا التساؤل التقريري  أعاله، وهو في الحقيقة األقرب للحق  ثم نحن نطرح  إطاراً بديالً لما ط 

بطريق غير مباشٍر، ومن هنا فقد ذكرت  في أن يقرر ماذا يرى في تطبيق الشريعة؟ وهذا بالضبط ما حدث  على شعٍب مسلٍم 

 .ال أكثَر وال أقل  " سؤاٌل وجواب"تحليلي أن  آلية اإلستفتاء هي مقبولة َشكالً في هذا اإلطار إذ هو 

 ترى فضيلتكم أنه يجوز االستفتاء على قبول الشريعة االسالمية دستورا وقانونا يحكم به في المحاكم هل  هلو

 .د أن يشترك في مثل هدا االستفتاءسيكون واجبا على كل موح

وببيان ما ذكرت آنفا من نظٍر، ال أدرى كيف ي سأل م سلٌم إن كان يقبل الشريعة االسالمية دستورا وقانونا يحكم به في الَمَحاكم، 

د واإللتواء بالم سل مات لتخدم م وقفاً ثابتاً ال يريد أن فيغلق فمه ويولي م عرضاً؟ إال إن َعاد إلى َخلط الَمفاهيم، وإجبار القواع 

 .يتزحزح عنه

 في هذا االستفتاء ألنهم مسلمون فاستجاب الحكام احتراما لرأي األغلبية ال طاعة   إذا قبلت األغلبية حكم هللا وهل

 وإدعانا واحتراما ألمر هللا هل هذا يكون حكم هللا وتطبيق لشرع هللا عز وجل؟

ية ال طاعة وال إذعانا هو محسوٌب عليهم ال على المسلمين، إذا قال المسلمون لمن وما علينا ما يقولون، فقبولهم برأي الغالب

بالطبع نريد الشريعة، إما بهذه الطريقة أو بغيرها إن لم ت فلح هذه، فأجابوا بالقبول، إذن هي الشريعة، فما علينا وقتها إال : سأل

كم ونغي ر كل  ميكانيكيات التَعامل لتضم مام الح  ن أن ال يكون هناك إحتماٌل لتدخل رئيٍس أو مجلٍس برلماني  في هذا أن نأخذ بز 

سات كلها ر التْشريعي  بعد، ومن هذا تخليص الجيش من رئاسته العلمانية، وكذا بقية المؤس  وهل البديل أن ننتظر حتى . التصو 

تطب ق رغ: ؟ أم أن يقول المسلمون!يؤمن هؤالء فيقبلون تحكيم الشريعة عن رضا ال عن أغلبية م أننا نعرف أننا األغلبية التي س 

ترب ع  على ك رسي الوزارة اآلن هذا التطبيق إذعاناً؟ أ ين الشريعة في أرضنا، إال اننا لن نقبل تطبيقها ألننا نريد أوالً أن يقبَل الم 

 ؟!يقع هذا في باب اإلفتاء ومقاصد الشريعة ومنظومة الشريعة كلها

، إذ ال صورة لَشكٍل  وأود ان أضيف هنا أن  التَصور َعل ق ال يسمح بأي َشكٍل من الَتغيي ر إال بالق وة  واإلنق الب  الذي يلمح له الم 

لطة في هذا التصور، وإن قال الشعب كلمته بقبولها، ثم رضي النظام بهذا لمي  مقبوٍل للمسلمين لتول ى الس  وهو إحتماٌل قائٌم . س 

ب ه أن ذلك لم يكن منهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أول دولٍة م سلمة بالمدينة، لكن أود  أن أن وإن كان ضعيفاً، والشك،

 .والتي كان غالبيتها من المسلمين وأقليتها من غيرهم، والقتال إنما كان فتحاً لغيرها

  إدا كان مسلما ومن قال أن الرئيس (. اإلستفتاء كان على مواٍد م حددة تتعلق بمدة الرئاسة وطريقة اإلنتخاب)قولنا

موحدا مطبقا لشرع هللا عز وجل مجاهدا لنشر اإلسالم محققا للعدل والحرية في إطار الشرع فال يحل له أن يستمر 

 .في الحكم أكثر من ثماني سنين وتجرى انتخابات لتحل محله حاكما كافرا علمانيا معاديا لدين هللا عز وجل 

العقيدة، وإال إن كن ا سنرى كل  أمر من أمور الحياة أمر عقيدٍة ومفاصلة، فسنكون نقول، إننا ذكرنا أن هذا من باب الفقه ال 

رة للتكفير والهجرة، وسنمشى بين الناس بالتكفير في كل  أمر نختلف فيه فقهياً  وفي التصور الذي طرحته أعاله، . صورة مطو 

سات من اإلتجاهات الخَ  بة، يمكن ببساطة أن تكون هناك مواصفاٍت والذي يقوم على الشريعة بإطالق، مع تخليص المؤس  ر 

يحد  من إحتماالت الديكتاتورية التي  ،وهذا التصور المطروح بحد  المدة. للترشيح تضمن أن ال يتقلد الحكم من هو ليس أهل له

مات الَنفس إن َطال أَمد سطوتها كما رأينا في ما ال يحصى من حاالٍت في تاريخنا، وأين لنا عمر ب ن الخطاب أو هي من س 

ن يتغي ر هذا التصور إلى رئاسة مدى الحياة إن رأي الفقهاء ذلك، إذ هو أس أوال ب. عبد العزيز في عصرنا هذا عمر بن

 .موضوع إجتهادي قابل لألخذ والعطاء

 النزاهة في اإلجراءات كانت مضمونة لكل من له عينان وعقل، فإنتفت شبهة التالعب بالشريعة التي : )قولنا

سارة حتى بحساب المصالح والمفاسدشابت  .( إجتهاد اإلخوان في خوض اإلنتخابات في ظل الوضع  البائد، وهو الخ 

هل كل اعتراضكم على اإلخوان في سلوكهم الطريق السياسي وتشنيعكم عليهم بحق وتضليلكم لهم بحق في العهد 

ت العقدية التي تشوب هدا الطريق وإلقرار من البائد كان فقط من أجل عدم توفر النزاهة في اإلجراءات أم للمخالفا



 56 

يدخل هذه المجالس الشركية لحق التشريع للبشر حاكمية الشعب واحترام الدستور الكفري والقسم على ذلك من غير 

 إكراه ملجئ؟

عية، عقدية في ضوء ما قررنا أنفا، نكرر أن اإلنتخابات ليست كاإلستفتاءات، إذ لها ما يسبقها وما يلحقها من محذورات شر

، ولذلك ذكرت كلمة  للتحديد، أي إذا نظرنا إلى البعد " حتى"وحركية، فنقدنا لإلخوان كان على األساسين العقدي والحركي 

ذ لهم تاويل خاطئ يرفع عنهم إلم أرى تكفير اإلخوان أو نوابهم ضيح، ال ووولكن للت. و الفيصل في هذاالحركي  وإن لم يكن ه

 .مرصفة الكفر في هذا األ

 ( لماني ال يقر بالشريعة حراٌم ال يجادل فيه أحٌد، لكن اإلستفتاء ليس أن خوَض اإلنتخابات في ظل  دستوٍر ع 

(. كالترشيح للمجالس النيابية، الذي إعتبرته اإلخوان من باب ح ساب المصالح والفاسد، خطأً منهم وقلة إلمام بالَشريعة

جل خاصة مع القسم على احترام الدستور والرضاء بأصول اللعبة هل الدخول محرم فقط أم أنه شرك باهلل عز و

الديموقراطية وهو شرعية رأي األغلبية وليس حكم هللا عز وجل وال أدري هل فضيلتكم ستؤيد دخول المنتسبين للتيار 

 اإلسالمي المجالس الشركية أم ترفض؟

لكن ليس كل  من يرتكب شركاً . وشرٌك ال يجب فعلهذكرت قبالً أن  الدخول في هذه المجالس المؤسسة على الشرك باطل 

نة، إذ من له تأويل، ولو  وال . وال يكون مشركاً  ،مدحوض مرجوح، يكون قد فعل حراماً بمشرك كما عليه إجماع أهل الس 

د، فهذا يتوقف  أما عن تأييدى للدخول في البرلمان الجدي. ر أعيان اإلخوان بهذا الفعلف  أحداً من أهل العلم المعتبرين ك أعرف

 .على ما سيكون عليه الوضع التشريعي وقتها، ولكل حادث حديث

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب  العالمين
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 "المدخلـيّ "البيان الجلــّي في فضائح 

 فضائح المدخلي :خطبة المقال 

 تمويه المدخلي: أوال 

 تخليط المدخلي: ثانبا 

 تدليس المدخلي في إيراد األدلة: ثالثا 

 شبه المدخلي ومن حذا حذوه: رابعا 

 شبهة أن تبديل شرع هللا ورفعه من حياة الناس والحكم بغيره هو من الذنوب التي تغتفر.  0    

 إبن تيمية            

 إبن كثير            

 أحمد شاكر            

 ام محمد بن إبراهيملشيخ اإلما            

 الشيخ صالح الفوزان            

 باز الشيخ اإلمام عبد العزيز بن            

 عبد القادر عودة            

 شبهة األحاديث التي تتحدث عن إتباع والة األمر.  0    

 بعض األحاديث النبوية في اتباع الوالة            

 التعليق على ما في هذه اإلستشهادات من تدليس وتبديل            

 شبهة منهج األنبياء في الدعوة إلى هللا.  3    

 

 

 فضائح المدخلي: خطبة المقال 

 لحمد هلل سبحانه والصالة والسالم على من ال نبي بعدها

 أما بعد ،

بتلى باإلرجاء ، في موقعه على اإلنترنت ، كلمات يمو   ه بها على عقول الشباب بما يورده خاللها من فقد صدر عن المدخلي الم 

، لمن له بصيرة ، حجة في حقيقته يعرضه عرضا ملتويا هو ، ثمينقله عن كتب السنة وأهل الحديث أسماء علماء المسلمين وما

ل بحفظه ؤ، وكأنه هو صاحب علم الحديث ومنشعليه ال حجة له  يعلم هللا سبحانه أنه أبعد الناس عن الحديث وعن ! ه والموك 

ق بكلماته  ، تداللبمنهج السنة في النظر واإلس هذه ، فالعلم بالحديث يتبعه علمً سنة قائله عليه أفضل الصالة والسالم ، وإن تشد 

وفقه في دين هللا وبصيرة في واقع الناس تجعل العالم بصير بمقصود الشارع في كتاب هللا وفي سنة رسوله صلى هللا عليه 

 .وسلم ، وهو ما ال يتحلى به هذا الرجل في قليل وال كثير 

عن السابقين من كى حتى حفمنهجه في اإلرجاء معروف ، بل وغلوه في اإلرجاء بما لم ي  . والرجل تائه منحرف ال محالة

، حتى أنه جعل منزلة الحكم بالقوانين الوضعية وإقامة تشريع مواز لشريعة هللا وترك الشريعة الحقة المرجئة مدون عنه

ع نابل ، يون وبوش وغيرهم من شياطين اإلنسوتنحيتها جانبا والحكم بين المسلمين في أبضاعهم وأبشارهم وأموالهم بما شر 

ن"، جعل كل هذا ذنبا بمنزلة من اة اإلسالم وقتلهم وتشريد أهليهمعواإلعتداء على د أال ما ! أو شاهد فيلما سينمائيا" سيجارة دخ 
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وكأن الحكام من الطواغيت لم يقوموا بما أماله عليهم سادتهم ! بتلى هللا المسلمين بهم في عصرنا هذا اأجهل أهل البدعة الذين 

، وكأن اإلستسالم والعيش في بمعاونة هؤالء الخونة ليس كافيا دوان الصليبي الغادرمن الصليبيين والصهاينة ، وكأن الع

 .بين اإلسالم ، قاتل هللا الجبناءأال إنه وأمثاله لسبة في ج!! تالل هو السنة وهو المنهج السديدالضيم والهوان في ظل اإلح

ة الكبرى ليست في هذا األمر ، بل في أن الرجل ال حياء عنده يردعه عن أن يرمي الدعاة إلى هللا ممن هم أرفع منه  ،والطام 

يموه به على من ال عقل  ،"جرحا وتعديال"وأرفع درجات عند هللا والناس بالنقائص ويسمى هذا  وعلماً  وأفضل منه فقهاً  قدراً 

يته فيتبعه على أن يطلق له ، فيجد في هذا المبتدع بغل إلى حب  النقد والنيل من الغيرممن يدفعه الجه ،له وال علم من الشباب

ذا الضال المرجئ ، ويشهد هللا أن علماء الجرح والتعديل أبرياء من أمثال هدار العلماء بحجة الجرح والتعديلحرية النيل من أق

" ! الكلب العاوى"مقبل الوادعي الذي لم يستحى من هللا أن يسمى القرضاوى ك المدخلي  وهي طريقة يتبعها أمثال . المعتدى

، ونعرف مواضع ونحن نختلف مع القرضاوى. غفر له مثل هذا الخلل وقلة األدببحان هللا هو بين يدي هللا لعل هللا أن يوس

ف بها ، . ين اآلخرين ويرميهم بألفاظ قبيحة، وإال فإن كل كاتب يمكن أن يهولكن ليس بأسلوب الشتم واإلهانة خطئه ونعر 

لق وتربية نتعلمها من سيد المرسلين الذي لم يسمى أكفر الكافرين بمثل هذه واألمر ليس أمر حق وباطل وإنما هو أمر خ

 .األلفاظ ، أتعس هللا هؤالء المبتدعين 

، إذ ، خاصة ممن ال يتحدث العريني رأسي من الشبابوقد رأيت بع ع  د  ، فترى ن الجهل آفة العدلإبية ، يقع في حبائل هذا الم 

سب  العلماء هو وكأن  ،م الخوض في أعالم األمة وتمهد لهم طريق الغيبة والسبابهؤالء الشباب المنحرف وقد سه ل عليه

ه عليهم هذا الضال بتلك الكلمات التي ينقلها عن سادة السلف ويحرفها عن موضعهادليل العلم عندهم  ،، وكيف ال وقد مو 

 .ويكثر أتباعه بالباطل وكأنه الحقلتنطلى خدعه على أمثال هؤالء 

لما يحظى به هذا  ،رت عن اإلبانة أقالمهم في بعض األحيانيد من علماء السنة والجماعة ببيان فضائحه وإن قص  وقد قام العد

للة ما لم ضَ ، إذ قد حقق لهم بكلماته الم  مباركة أهل العدوان على اإلسالم المبتدع من حماية السلطان ومن وراء هذه الحماية

ك للعدوان متواطؤ عليه ، ، وهو م  فهو بطل العلمانية وحامي حماتها ،اللوجيوش وآالت تعذيب وسلطات إحتتحققه سجون  بار 

 . ثم هو يدعى السلفية بال حياء وال خجل 

، لهو منهج ى عن النفاذيزدرى وينح  ت بع ولمنهج هللا أن  ، ويرضى بالباطل ويخضع لشرع الجاهلية أن ي  يمه د للعدوان إن منهجاً 

فإن ما يسوغون للناس قبوله هو عكس ! إلى أي كتاب أو السماع ألي عالم حاجة إلى الرجوععن الجادة دون ال منحرفٌ  ضالٌ 

ي وجوب ثم هؤالء يتحدثون عن أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف. الكتبمقصود هللا سبحانه في إرسال الرسل وإنزال 

ا تقع عليه منطوقات هذه يوم بشريعة هللا هو خالف مفعل ال، إال أن  ما ي  إتباع الحكام حتى لو عصوا، وهو صحيح في موضعه

، ولكن الهوى والضاللة ين إن شاء هللا تعالى، وكما سنبالمبتدع من علماء السنة الصحيحة ، كما بينه أسياد هذااألحاديث

 !والبدعة ال تدع في عقل المبتدع منفذاً للنور 

 . ، أذناب السلطان وحماة العدوان اع المدخليلة الضالة من أتبفحسبنا هللا ونعم الوكيل في تلك الثُّ 

ا رأينا أنه ال يرتدع ع منها العديد من أهل السنة بالباطل وسنقوم بإذن هللا في ولم  ، قررنا أن نجرعه بالحق من الكأس التي جر 

ما  ول العامة من أن  ه به على عقعلى موقعه مما يمو   هـ00/09/0405هذه التقدمة بالرد  على ما نشره هذا المبتدع في تاريخ 

يفعله هو وقطيعه يعتبر من علم الجرح والتعديل الذي سنه للمسلمين السلف الصالح الذين ضل  عن منهجهم هذا الدعي  

  .الجاهل

ونبدأ بقرير أن التحذير من أهل الضالل والبدع هو أمر متفق عليه ال خالف فيه وقد دونا فيه صحائف بحمد هللا تعالى منها 

إال أن هذا .  [0]قد كتبنا عن القرضاوى وأخطائه العديدةكذلك .  [0]تب الفرق التي أصدرناها منذ أكثر من ربع قرنمجموعة ك

 .ال يبرر الشتم والقذف وقلة األدب والحياء 
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في موضوع الجرح والتعديل ما يبين بجالء خلطه لألمور وضيق نظره في " المدخلي  "ثم ننقل هنا ما قاله هذا الرجل المبتدع 

 :  [3]فهمه للشرعيات وهو عمدة ما كتبه عن هذا األمر

الفخر بن الخطيب صاحب التصانيف رأس في الذكاء والعقليات لكنه عري من اآلثار : "  إلمام الذهبي في هذا الكتابقال ا" 

وله كتاب السر المكتوم في , مان في قلوبنا نسأل هللا أن يثبت اإلي, وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين ثورت حيرة 

 اهـ " مخاطبة النجوم سحر صريح فلعله تاب من تأليفه إن شاء هللا تعالى 

, إنه ليس من الرواة :   وقال, وقد عاب التاج السبكي على المصنف ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب : "فظ ابن حجر قال الحا

ممن ال رواية لهم كالسيف اآلمدي وقد , فكيف ذكر هذا وأمثاله , في هذا الكتاب وقد تبرأ المصنف من الهوى والعصبية 

 " . اعتذر عنه بأنه يرى القدح في هؤالء من الديانة وهذا بعينه التعصب في المعتقد 

الميزان في و, انظر إلى السبكي كيف يرمي الذهبي بالتعصب في المعتقد ، وينكر عليه ذكر الرازي وأمثاله في كتابه الميزان 

فلم يشترط أحد من أئمة الجرح , وهذا اعتراض باطل دافعه الهوى والتعصب ألمثاله من أهل األهواء , نظره خاص بالرواة 

فالراوي , والتعديل تخصيص الجرح بالرواة فقط من حيث الرواية فقط ، بل تناولوا الرواة من جهة الرواية ومن جهة المعتقد 

بل , لذا ترى األئمة لم يكتفوا بذكر أهل البدع في كتب الجرح والتعديل , لراوي السليم من البدع المبتدع أخطر عندهم من ا

ذهبوا ينتقدونهم ويجرحونهم ويبينون فساد عقائدهم ومناهجهم لشدة خطورتهم في كتب مستقلة وهي كثيرة معلومة لدى العلماء 

 ." .وطالب العلم 

ويشهد ! ن الرجل صاحب علم أعلى وفقه أجل  وأ! الكالم يعتقدون أن تحت القبة شيخوال شك أن الشباب الذين يستمعون لهذا 

 .هللا أن الصحيح عكس هذا على وجه التمام 

 : تمويه المدخلي : أوال 

ه المدخلي بذكر مقدمات مجمع عليها من أن  إظهار عوار أهل البدع بل وتسمية أهل البدعة بأسمائهم  ليحذر منهم العامة أمر مو 

من هم أهل "، فاألمر هو لفيين المزيفين ونسميهم بأسمائهم، وهو ما نتفق عليه ولهذا فنحن نكتب عن هؤالء السشك فيه ال

دخلي من أهل البدعة ونقرر هذا من أقوال السلف ن ا نحسب أن المَ إ؟ ف" الذين يحكمون عليهم بالبدعةمن هم "و " البدعة

فالرجل غاية جهده أن يثبت أن الحكم بما . واإلستدالل بما ال يدع مجاال لشك  لنظر والخلف ومن بيان فهم منهج أهل السنة في ا

هناك من ! لذنب كتدخين السيجارة سواء بسواءأنزل هللا ورفع الشريعة من األرض للحكم باألحكام الوضعية هو في منزلة ا

َضللين والمغترين من يرى مثل هذا سنتعرض لشبه المدخلي في مقالته عن مجال علم و. الرأي لقلة علم أو لهوى أو شبهة الم 

 –الجرح والتعديل الذي اتخذه وأمثاله ممن اغتروا باأللفاظ الكبيرة التي يموهون بها على عوام الشباب وجهالهم لسب  العلماء 

عي السنة اآلخر  متخذا سلفاً  –من أخطأ منهم في أمر أو أمور  الكلب "ى الذي أسمى القرضاو" الوادعي"له في ذلك مد 

نة التي يتبعها هؤالء الضالين والتي تعطى الحق لرجل يصيب ويخطئ وال يتنزل عليه الوحي سبحان هللا على الس  " ! العاوى

 .، مع خطئه وانحرافه في أمور عديدة سجلناها عليه في مواضع عدة كلباً   يقول ربي هللا ويدعو إلى هللارجال يسمىأن 

ال "و" ئليس بش"المبتدعة في خطابهم مثل  إلى الكلمات والمصطلحات التي يستعملها هؤالءباب المخدوع إنما يستمع والش  

مما يستعمله علماء الحديث في كتب الجرح والتعديل التي يراد به وجه هللا وحماية السنة ال ما " ضال"أو " جاهل"و" بأس به

 "! الجرح والتعديل"ء تحت عنوان يراد بها غمز الدعاة وسب  العلما

ه بها المدخلي في ج بالرد بشكل عام عن الذهبي وغيره ، ثم نعر   نقل ماوسنقوم بعون هللا تعالى بالرد على هذه النقاط التي مو 

 . فيما يأتي إن شاء هللا تعالى ، نحرافاته التي يروجها بين الشبابعلى مغالطات الرجل وا
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 : تخليط المدخلي : ثانبا 

تقرير أحوال الرواة ونقلة الحديث ال في تفنيد كالم أهل البدع كتاب في  صالةألباإنما هو  ،"ميزان اإلعتدال"كتاب الذهبي 

فهذا كتاب  -، ووفقنا لطاعته   هدانا هللا وسددنا -أما بعد " : قال الذهبي في خطبة الكتاب ما نصه .  واألهواء والنعي عليهم

م على ما قد .  اهـ" ار ، وحملة اآلث  ، في إيضاح نقلة العلم النبوى  جليل مبسوط وهذا نص  في تقرير الغرض من الكتاب يقد 

سواء  –يفهم من جزئية وردت مرة أو مرتين في الخطاب ، فجعلها المدخلي أصال بذاته في الهجوم على الرجال من العلماء 

لتنفنيد أحوال " أصالة" ، ومثله من كتب الجرح والتعديل إنما هي موضوعةفالفرق هنا في أن هذا الكتاب. ل بحق أو بباط

األعراض ليس ، وأن الحديث عن خلل في العقيدة عند أحد الرجال إنما هو عرض من اة كما نص  على ذلك الذهبي  نفسهالرو

موضوعا لكتب بذاتها تحمل هذا " األصالة"وهذا يعنى أن  إتخاذ عنوان هذا العلم ليكون على وجه . من أصل موضوع الكتاب

هو من البدع ومما  -وإن أخطئوا في بعض أقوالهم  -يبرر الهجوم على العلماء ممن ليسوا من أهل الرواية العنوان الجليل ل

والميزان قد تعرض فيه صاحبه ألكثر من أحدى عشر ألفا من الرجال ، لم . يخالف سنن العلماء ومن التمويه المغرض 

" ! علم سب  الرجال"هل يبنى على هذا علم هو أولى بأن يسمى ف! يتعرض فيه لغير المحدثين والرواة إال لشخصية أو اثنتين 

، ولكننا نبين أن من طريقة أهل البدع تقديم العام على أمثال المدخلي ومتبعيه ونحن نعلم أن فهم مثل هذه الدقيقة هو مما يعز  

عيا وأمرا شاذا عن قاعدة الكتاب فكما ذكرنا ، قدم المدخلي معنى فر. على الخاص والمجمل على المبين والمطلق على المقيد 

وهذا . هذا هو التزييف بعينه . هذا هو التحريف بعينه . واتخذ ذلك ذريعة لجعله أمرا أصليا وأطلق عليه اسم الجرح والتعديل 

 . [4]"السلفيون المزيفون"ما يؤيد تسميتنا لهم 

، فإن يحي بن يها بطريق اللزوم، وشت ان بينهماه هؤالء المزيفون على الجهلة من الشباب أن من له معرفة بالحديث كان فقويمو  

م من أعالم الرجال في علم معين لم يكن فقيها وال كان علي  بن المديني وال يحي بن سعيد القطان وال أبي زرعة وال غيره

وإنما كان األوزاعي فقيها وأبي حنيفة فقيها . المتطف لين على موائد الحديث ،، ال أمثال هؤالء المصطن عين للعلملحديثا

د بن حنبل الذي جمع بين والشافعي فقيها والليث بن سعد فقيها ، ولم يكن من هؤالء من ي عد  من علماء الحديث إال أحم

وفقه الحديث هو أمر ثالث يستدعى النظر الفقهي كما بي ن ذلك أمثال الصنعاني في . ك، واإلمام مالالحسنيين، الفقه والحديث

عين عن رتبة هؤالء المحققينوما أبعد هؤالء " نيل األوطار"والشوكاني في " سبل السالم" فمعرفة الرجال وتحقيق . المد 

علم شريف خاص قائم برأسه له أصوله وقواعده  الحديث ليس فقهاً وال يستدعي فقه وال ينشأ عنه فقه بطريق اللزوم ، بل هو

وصلته بعلم الفقه كصلة . التصحيح والتضعيفالتي يقوم عليها ومن ثم ينشأ عنه تصنيف األحاديث بما هي عليه من رتب 

ال يكادون  -أو أشباههم -ولكن هؤالء البشر. الحداد الماهر الذي يصقل السيف ثم يسلمه للفارس الذي يضعه في موضعه 

هوا وبثوا فتنهم وزك  يث الساقطين عن رتبة القيادة فيهفما بالك وهم من تالمذة الحد! فقهمون حديثا ي فهم  ،وا أنفسهم، وإن مو 

العمل بالشريعة في أنظار  ، وإنما أفلحوا في خدمة السالطين وتحسين تركوبي  الزور بإدعائهم ما ليس فيهمفي هذا كالبس ث

 .قون ، جزاهم هللا بما يستحالعوام

 : تدليس المدخلي في إيراد األدلة : ثالثا 

فلم يشترط أحد من أئمة الجرح والتعديل تخصيص " : ثم يعم ى المدخلي عن أهداف ووسائل علماء الجرح والتعديل فيقول 

ندهم ع أخطر عفالراوي المبتد ،من جهة الرواية ومن جهة المعتقد، بل تناولوا الرواة بالرواة فقط من حيث الرواية فقط الجرح

بل ذهبوا ينتقدونهم  ،هل البدع في كتب الجرح والتعديللذا ترى األئمة لم يكتفوا بذكر أ ،من الراوي السليم من البدع

. "معلومة لدى العلماء وطالب العلم وهي كثيرة كتب مستقلةويجرحونهم ويبينون فساد عقائدهم ومناهجهم لشدة خطورتهم في 

ال يشترط تخصيص الجرح : فإنه يقول! طقة بالخلط والتعمية فإن الجملة بذاتها نا. عن موضعه و مرة أخرى تحريف للقولوه

عيه . ن حيث الرواية فقطبالرواة فقط م فرغم . وهو هنا قد خلط أمرين ليشب ه على الجهلة المعنى المنحرف المغلوط الذي يد 

العلماء من حيث نقد عقيدة الرواة، وهو ما لم نختلف قرره  فقد ساق في الجملة التي بعدها ما" تخصيص الرواة فقط"أنه قال 

يتم هذا ما لم ! واية تحت اسم علم الجرح والتعديل، إنما نختلف على صحة نقد من هم ليسوا من الرواة في غير الرعليه
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ه به بمثل هذه الجملة المخل طة، وإن مللمدخلي ستقلة تتناول عقائد ، بل قد جاء عنه ما نقله هو نفسه من أن هناك كتب مو 

 ! المبتدعة وإظهار انحرافهم 

لماذا إذن لم يتناول المدخلي وأمثاله األخطاء أو اإلنحرافات في فتاوى بعض العلماء أو في بعض معتقدات آخرين : ونتساءل 

؟ والجواب أن رب إلى السنة وأليق بهدى اإلسالم، بأسلوب أقكون الغرض منها قرع الحجة بالحجةفي كتب مستقلة يمكن أن ي

مثل أو " ئليس بش"أو " جاهل"ب كلمة مختصرة بأن فالن األيسر في تجريح الناس أن يصدر عن كبيرهم الذي علمهم الس  

د الشباب على فهم الإإذ  ،، وال حاجة إلى تدوين أكثر من ذلكذلك من مصطلحات علماء الحديث حجة ن تناول األدلة قد يعو 

عين من عمالء الس ،والرجوع إلى األدلة بشكل عام ، الطين وأنصار المعتدين والمحتلينوهذا ال يخدم مصالح هؤالء المد 

ق بهذه الكلمات فاألسهل أن نصن ف في كلمة أو كلمات رجل أو رجال ممن هم أعلى قدرا وأعلم فقها بأنهم كذا وكذا ، ولينطل

نا من أمثال هؤالء المخادعين الم  سبحانك اللهم ، !!! صبحوا من أهل الجرح والتعديل أشباب اغتر بأنهم   . غترين نج 

 " .، متروكئ، ليس بشصاحب بدعة"أال وإني أصن ف هذا المدعي 

 : ثم ينقل مرة أخرى قول مسلم 

 :  - رحمه هللا  –وقال اإلمام مسلم 

ناقلين لها من المتهمين ، وثقات التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاواعلم وفقك هللا تعالى أن الواجب على كل أحد عرف ال" 

، وأن يتقيَّ منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من يروى منها إال ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليهأن ال 

 " . أهل البدع

، وهو ما لم نختلف ن الثقات دون أهل البدع واألهواءوواضح أن  مسلم يتحدث عن أصحاب الروايات وضرورة الرواية ع

وهو ما . وهو من التدليس في الرد !تخذها دليال على ما لم يتفق عليه، وييسوق أدلة تدل على أمر مجمع عليهفالرجل . ليه ع

ه به بعد في مقاله على اإلنترنت  أئمة لحديث ومن سار على نهجهم هم أعلم الناس بأهل األهواء والبدع ومشروعية "مو 

 :فقد نقل اآلتي مما يؤكد صحة ما ذهبنا اليه من تدليسه في إيراد األدلة .  " الجرح والتعديل من األكفاء لم تنقطع

 : قال 

إبراهيم بن طهمان الخراساني نزيل مكة وثقه في الرواية عدد من األئمة وممن وثقه اإلمام أحمد وصالح بن محمد جزرة - 0"

الدارقطني ثقة وإنما تكلموا فيه ذهبي فيه قال وقال ال (039-000/ 0)وصفوه باإلرجاء تهذيب التهذيب  والدارقطني ولكنهم

صحيح الحديث مقارب يرى اإلرجاء وكان : " وقال أحمد . فاضل رمي باإلرجاء : وقال أبو إسحاق الجوزجاني . إلرجاء با

 .  (0/39)الميزان " شديداً على الجهمية 

ري وأورده في الضعفاء إلرجائه ، وذكر الذهبي أنه وكان من المرجئة قاله البخا: " أيوب بن عائذ الكوفي ، قال الذهبي  -0

وذكر الحافظ أن ابن المبارك والبخاري وأبا ( 0/090)، الميزان   "له عند البخاري حديث وعند مسلم حديث آخر فإنه مقل 

 " . ونقل توثيقه عن األئمة  (0/492)تهذيب التهذيب , داود وابن حبان وصفوه باإلرجاء 

روى ( اإلرجاء)نها لرواة من أهل البدعة إجل يدل س فيها ويعم ى على القارئ، إذ من هذه األمثلة أن الر ويرى القارئ الفهيم

، فلم التدليس  أوال وأخيرا رواةفهؤالء . ، بل روى البخارى ومسلم لبعضهم بعض اإلئمة وصحح بعضهم أحاديثهم عنهم

تهذيب في طعنه على ثور بن زيد وما نقله عن الميزان من وهو محصول ما نقله عن ابن حجر في تهذيب الوخلط األدلة ؟ 

ثه عن ثور   .نعي األوزاعي على الوليد حين حد 

والعجيب أن هذا الرجل ال يستحى من النقل عن اإلئمة للداللة على معنى منحرف واإللتواء بالكالم كما نقله عن ابن القيم في 

 :أنواع األقالم 
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على اختالف  وكشف أباطيل المبطلين ،ورفع سنة المحقين ،وهو قلم الرد على المبطلين ،امعالقلم الج: لقلم الثاني عشر ا" 

األقالم نظير الملوك  وهذا القلم في ،ودخولهم في الباطل ،وخروجهم عن الحق ،وتهافتهم, وبيان تناقضهم  ،أنواعها وأجناسها

لى هللا بالحكمة والموعظة وهم الداعون إ. اربون ألعدئهمجاءت به الرسل المحوأصحابه أهل الحجة الناصرون لما  ،في األنام

 . "لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال المجادلون ،الحسنة

وهو معنى صحيح عن ابن القي م رحمة هللا عليه ، والحمد هلل الذي جعلنا من أصحاب هذا القلم الذى ندرأ به عن السنة 

فإن لم يكن هذا تدليس في إيراد األدلة فما يكون التدليس . لشانئ المنحرفضد أمثال المدخلي االصحيحة وعن أعراض الدعاة 

 فيها باهلل عليكم ؟

على  هو ليس من هدي النبوة وال هو جار، إذ البغيض في سب  الخصم وإسقاط قدرهوقد حذر العلماء من مثل هذا التطرف 

 :قال الشاطبي  رحمة هللا عليه في حديثه عن اإلجتهاد . مهيع الشرع 

ونحن )كما ال ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير  ا تقليدا له ،أن زلة العالم ال يصح اعتمادها من جهة وال األخذ به:  أوال" 

وعن بن ... .وال أن يشن ع عليه بها وال ينتقص من أجلها ( ما بي ن عبد هللا دراز في تحقيقهك -التقصير -نخالف في هذه الجزئية 

فقلت لهم تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن  –أي في النبيذ المختلف فيه  –كنا في الكوفة فناظروني في ذلك  :المبارك أنه قال 

شاء من أصحاب النبي بالرخصة فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه فاحتجوا فما جاءوا عن واحد 

هللا بن مسعود وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح  برخصة إال جئناهم بشدة فلما لم يبق في يد أحد منهم إال عبد

عنه قال ابن المبارك فقلت للمحتج عنه في الرخصة يا أحمق عد أن ابن مسعود لو كان ههنا جالسا فقال هو لك حالل وما 

الرحمن فالنخعي  وصفنا عن النبي وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى فقال قائلهم يا أبا عبد

والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام فقلت لهم دعوا عند االحتجاج تسمية الرجال فرب رجل في اإلسالم مناقبه 

كذا وكذا وعسى أن يكون منه زلة أفألحد أن يحتج بها فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير 

ارا قال فقلت فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد فقالوا حرام فقال ابن المبارك إن هؤالء رأوه وعكرمة قالوا كانوا خي

حالال فماتوا وهم يأكلون الحرام فبقوا وانقطعت حجتهم هذا ما حكى والحق ما قال ابن المبارك فإن هللا تعالى يقول فإن 

 029ص 4فقات جـالموا "تنازعتم فى شيء فردوه إلى هللا والرسول اآلية 

هو مما يجر  الى الفوضى ويناقض الشرع ، فيقول  -تجريح الخصوم وإسقاط هيئاتهم  –كذلك فيقرر الشاطبي أن  هذا العمل 

 : في معرض حديثه عن أصول الترجيح بين المفتين 

إال مذكور في كتب األصول حيث يتعين الترجيح فله طريقان أحدهما عام واآلخر خاص فأما العام فهو ال:  المسألة الثالثة" 

وذلك أن كثيرا من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة إلى الترجيح ببعض أن فيه موضعا يجب أن يتأمل ويحترز منه 

 :فلنذكر هنا أمورا يجب التنبه لها ...   الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم أو على أهلها القائلين بها

طعن في مساق الترجيح يبين العناد من أهل المذهب المطعون عليه ويزيد في دواعي التمادي أن ال:  والثاني: ... قال 

  على ما هم عليه ألن الذى غض من جانبه مع اعتقاده خالف ذلك حقيق بأن يتعصب لما هو عليه ويظهر محاسنه واإلصرار

... 

فإن  بينا نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائحفأن هذا الترجيح مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضا  والثالث

النفوس مجبولة على االنتصار ألنفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق بها فمن غض من جانب صاحبه غض صاحبه من جانبه 

فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه فإنه تسبب في ذلك كما في الحديث إن من أكبر الكبائر أن يسب 

الرجل والديه قالوا وهل يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فهذا من ذلك وقد منع هللا 

أشياء من الجائزات إلفضائها إلى الممنوع كقوله ال تقولوا راعنا وقوله وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا اآلية وأشباه ذلك 



 63 

لتدابر والتقاطع بين أرباب المذاهب وربما نشأ الصغير منهم على ذلك حتى يرسخ في قلوب والرابع أن هذا العمل مورث ل

أهل المذاهب بغض من خالفهم فيتفرقوا شيعا وقد نهى هللا تعالى عن ذلك وقال وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا اآلية وقال 

فالترجيح بما ر هذا المعنى قبل فكل ما أدى إلى هذا ممنوع إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ وقد مر تقري

فإن المدح إذا أدى إلى ذم الغير كان مجحفا والعوائد شاهدة ...  يؤدي إلى افتراق الكلمة وحدوث العداوة والبغضاء ممنوع

 . بذلك 

ف في المذاهب زائدا إلى ما تقدم أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجيح ربما أدى إلى التغالي واالنحرا:  والخامس

وهو الحق الذى ... فيكون ذلك سبب إثارة األحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض الترجيح والمحاجة 

تشهد له العوائد الجارية وقد جاء في حديث الذى لطم وجه اليهودي القائل والذى اصطفى موسى على البشر أن النبي غضب 

ال تفضلوا بين األنبياء أو ال تفضلوني على موسى مع أن النبي جاء بالتفضيل أيضا فذكر المازري في تأويله عن بعض وقال 

شيوخه أنه يحتمل أن يريد ال تفضلوا بين أنبياء هللا تفضيال يؤدي إلى نقص بعضهم قال وقد خرج الحديث على سبب وهو لطم 

ة والسالم خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص موسى فنهى عن التفضيل األنصاري وجه اليهودي فقد يكون عليه الصال

المؤدي إلى نقص الحقوق قال عياض وقد يحتمل أن يقول هذا وإن علم بفضله عليهم وأعلم به أمته لكن نهاه عن الخوض فيه 

النفس لهم بحكم الضجر والمراء والمجادلة به إذ قد يكون ذلك ذريعة إلى ذكر ما ال يحب منهم عند الجدال أو ما يحدث في 

فكان نهيه عن المماراة في ذلك كما نهى عنه في القرآن وغير ذلك هذا ما قال وهو حق فيجب أن يعمل به فيما بين العلماء 

فإنهم ورثة األنبياء فصل وأما إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي يشهد بها الكافة فال حرج فيه 

بل هو مما ال بد منه في هذه المواطن أعني عند الحاجة إليه وأصله من الكتاب قول هللا تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على 

بعض اآلية فبين أصل التفضيل ثم ذكر بعض الخواص والمزايا المخصوص بها بعض الرسل وقال تعالى ولقد فضلنا بعض 

ديث من هذا كثير لما سئل من أكرم الناس فقال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وفى الح

قال فيوسف نبي هللا ابن نبي هللا ابن نبي هللا ابن خليل هللا قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في 

بينما موسى في مأل من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا وقال عليه الصالة والسالم 

تعلم أحد أعلم منك قال ال فأوحى هللا إليه بلى عبدنا خضر وفى رواية أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس 

الحديث واستب رجل من أعلم قال أنا فعتب هللا عليه إذا لم يرد العلم إليه قال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك 

المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذى اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذى اصطفى 

موسى على العالمين إلى أن قال عليه الصالة والسالم ال تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا 

فال أدرى أكان فيمن صعق فأفاق أو كان ممن استثنى هللا وفى رواية ال تفضلوا بين األنبياء فإنه  موسى آخذ بجانب العرش

ينفخ في الصور الحديث فهذا نفي للتفضيل مستند إلى دليل وهو دليل على صحة التفضيل في الجملة إ ذا كان ثم مرجح وقال 

عون ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إال آسية امرأة فر

الثريد على سائر الطعام وقال للذى قال له يا خير البرية ذاك إبراهيم وقال في الحديث اآلخر أنا سيد ولد آدم وأشباهه مما يدل 

ة التفضيل ومساغ على تفضيله على سائر الخلق وليس النظر هنا في وجه التعارض بين الحديثين وإنما النظر في صح

الترجيح على الجملة وهو ثابت من الحديثين وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال عمر كنا نخير بين 

الناس في زمان رسول هللا فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان وقال عثمان للرهط القرشيين الثالثة وهم عبد هللا بن الزبير وسعيد 

وعبد الرحمن ابن الحرث بن هشام إذا اختلفتم أنت وزيد بن ثابت في شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما  بن العاص

نزل بلسانهم ففعلوا ذلك وقال خير دور األنصار بنو النجار ثم بنو عبد هللا األشهل ثم بنو الحرث بن الخزرج ثم بنو ساعدة 

تي أبو بكر وأشدهم في هللا عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحالل وفى كل دور األنصار خير وقال أرحم أمتى بأم

والحرام معاذ ابن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح 

ه فقال ما أعرف أحد أقرب وقال عبد الرحمن بن يزيد سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدى من النبي حتى نأخذ عن

سمتا وهديا ودال بالنبي من ابن أم عبد ولما حضر معاذا الوفاة قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني قال إن العلم 

واإليمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثالث مرات والتمسوا العلم عند أربعة رهط عند عويمر أبي الدرداء وعند 

الفارسي وعند عبد هللا بن مسعود وعند عبد هللا بن سالم الحديث وقال عليه الصالة والسالم اقتدوا بالذين من بعدي أبي سلمان 

بكر وعمر وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير ألجل ما ينبني عليه من شعائر الدين وجميعه ليس فيه إشارة إلى تنقيص 
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زم والحكم المنبرم الذى ال يتعدى إلى سواه وكذلك فعل السلف الصالح فصل وربما المرجوح وإذا كان كذلك فهو القانون الال

انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن صيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبهم وعمروا 

تب المصنفة في أصول الفقه أو كالترجمة وفيه بذلك دواوينهم وسودوا به قراطيسهم حتى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الك

ما فيه مما أشير إلى بعضه بل تطرق األمر إلى السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم فرأيت بعض التآليف المؤلفة في 

تفضيل بعض الصحابة على بعض على منحى التنقيص بمن جعله مرجوحا وتنزيه الراجح عنده مما نسب إلى المرجوح عنده 

ى الوادي فطم على القرى فصار هذا النحو مستعمال فيما بين األنبياء وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهال فنظموا فيه بل أت

ونثروا وأخذوا في ترفيع محمد عليه الصالة والسالم وتعظيم شأنه بالتخفيض من شأن سائر األنبياء ولكن مستندين إلى 

ق وقد علمت السبب في قوله عليه الصالة والسالم ال تفضلوا بين منقوالت أخذوها على غير وجهها وهو خروج عن الح

 013ص 4المولفقات جـ"  فإياك والدخول في هذه المضايق ففيها الخروج عن الصراط المستقيماألنبياء وما قال الناس فيه 

 وبعدها

إقالة ذوى الهيئات عثراتهم ومحاولة  ، والشاهد هنا أن  تتبع العورات وعدمهنا ألهميته واشتماله على دليله وقد أطلنا النقل

ونحن قد وصمناهم . على ضعف هذه الطغمة من المبتدعينإسقاط الخصم بالتجريح هي من البدع الشنيعة والتي ال تدل إال 

 بالبدعة ال لمجرد التجريح بل ألن بدعتهم هي من البدع الشنيعة التي نص  العلماء على أن أمثالها يجب أن يبي ن ويعي ن وأن

، وهو بالقطع ليس كبكر بن زيد أو ي ليس كاأللباني وال قريب منهيسمى للناس حتى يعرفه القاصى والداني ، فالمدخل

، وإنما قصاراه أنه إمام لعدد من الجهلة من الشباب الذين غرتهم هذه األلفاظ يرهم من أئمة السن ة المشهود لهمالدوسرى أو غ

 .وا في علم سب  الرجال وهم في هذا مغرورون ضالون ، فال حول وال قوة إال باهلل ضة من علم الجرح والتعديل فأخذيالعر

 :شبه المدخلي ومن حذا حذوه : رابعا 

 : شبهة أن تبديل شرع هللا ورفعه من حياة الناس والحكم بغيره هو من الذنوب التي تغتفر  .1

ه بها على الشبا ب وجعل الكثير من جهالهم ينسحبون من الصراع مع وهذه هي إحدى العبر في حديث هذا المدخلي التي مو 

، وهو ما يخالف أساس التوحيد وأن الحكم والتشريع هو حه وتعديله وقلة أدبه مع العلماءالحق ليغرقهم في مصطلحات جر

 ال إقامة عقل هذا الدعي  أن المقصود هنا هو حق التشريع ووضع شريعة بديلة لشرع هللا وقد تاه عن. وحده حق  هلل ال للبشر 

الحكم بخالف الشرع على وجه الظلم والبغي كما حدث على مر  تاريخ المسلمين من قبل كارثة سقوط الخالفة وتبني العلمانية 

وقد نب ه كثير من علماء السن ة لهذا الخلط من أمثال أحمد ومحمود شاكر والدوسري . واإلنخالع عن الشرع جملة وتفصيال 

 .كما سنبين فيما يأتي ! نه ينصر قولهم في اإلرجاء ومذهبهم في اإليمان وبن باز الذي يتشدقون بأ

أنه قد ثبت في األ صول العلمية أن كل : الثاني " : قال الشاطبي :   العموم يبقى على عمومه اللفظي إن تكرر وتقرر .0

لية أو فروعية ، ولم قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أ صو

يقترن بها تقييد وال تخصيص ، مع تكررها ، وإعادة تقررها ، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم 

ْزَر أ ْخَرى}: كقوله تعالى  ةٌ و  ر  وازر   . [5]"وما أشبه ذلك { َوأْن لْيس ل اْلْنَسان  إالَّ َما سَعى}، { َوالَ تز 

  

ْم ب َما أَْنَزَل هللاَّ  " كما في آية :  في معرض النفي تفيد العمـوم" من" .0 فإنه من هنا ال يمكن إال أن تفيد " َوَمْن لَْم َيْحك 

ومن لم يطعمه فإنه منى إال من اغترف " ما في آية البقرة العموم المطلق بغير استثناء إال أن يكون استثناءاً متصال ك

فهو ليس من موسى ، ثم استثنى من ذلك من اغترف ( طعمه)، يعنى أنه كل من شرب منه كفايته  040" غرفة بيده 

 ، والمقصود أن اإلستثناء من آية المائدة لم يثبت في القرآن متصال أو منفصال. غرفة بسيطة ، كما في شواهد اللغة 

 . 0بل ثبت خالف ذلك من العمومات المتكررة والتقررة كما في بند 

  

http://alarqam.com/alarqam/ar/articles/madkhalie.php#_ftn5#_ftn5
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والحكم " . حكم"ومصدره " يحكم"جاء القرآن بلفظ :  هي بمعنى التشريع المطلق ال مطلق التشريع" يحكم"كلمة  .3

ف في قواعد األصول  في تعريف أو " خطاب الشارع لمجموع المكلفين باإلقتضاء والتخيير والوضع: "كما هو معر 

الواجب ، المندوب ، : ومعروف أن األحكام التكليفية خمسة " . بمجموع األحكام الشرعية التكليفية والوضعية"آخر 

السبب ، الشرط ، المانع ، الرخصة والعزيمة والصحة : ثم إن األحكام الوضعية خمسة . المباح ، المكروه والحرام 

" الفعل"ألصول ، ولكن الشاهد هنا أن الحكم المقصود هنا ليس بمعنى ومحل شرحها تفصيلياً هو علم ا. والبطالن 

. بل هو وضع تشريع متكامل يغطى مفهوم األحكام الشرعية بشقيها ، موازيا لما شرعه هللا سبحانه " التنفيذ"أو 

. قوانين  والمراجع للتشريعات الوضعية يرى أنها وضعت على نفس هيئة التشريع اإللهي ولكن بما يراه البشر من

أن للزوج الحق في رفع دعوى الزنا على زوجته إن وجدها تزني في :  024مادة في القانون المدني المصري  : فمثال 

وفد جعل القانون " بيت الزوجية ، ولكن إن ثبت أنه ارتكب جريمة الزنا في نفس البيت من قبل لم تسمع دعواه عليها

م . هللا سبحانه لم يعتبر هذا من الموانع من إقامة الدعوى ، و" مانعا"زنا الزوج  كما أباحت القوانين الوضعية ما حر 

 عشرينهللا من بيع الخمر وشربها وجعلت لذلك شروطا ما أنزل هللا بها من سلطان كأن يكون من يشتريها أكبر من 

م التكليفية بأن جعلت كل هذا تقنين وتغيير لرتب األحكا. راج تصاريح مبيحة للبيع والتداولعاما وألزمت باستخ

الذي ورد في " الحكم"فهذا هو مناط . وأسباب وموانع لم يعتبرها الشارعالحرام مباحا والمباح حراما وقننت شروطا 

آية المائدة بمعنى التشريع ال مجرد إقامة األحكام والتالعب في البينات أو الظلم وتعدي الحدود كما يزعم من دخلت 

 .بجرثومتها  عليهم شبه اإلرجاء وتلوث

   

من الضروري أن نقيم قاعدة هامة من قواعد فهم التنزيل وهي ما ذكرها الشاطبي في :  في القرآن" اْلَكافُِرونَ "كلمة  .4

فكان القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها ، من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك ، ومنبهاً : ، قال " الموافقات"

وقد استخلص الشاطبي هذا " حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دل ه الشرع على ما هو دائر بين طرفيها ،

قد ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ألنه رد  عليهم ما "وقد بي ن فيها أن هللا . المفهوم من وصية أبي بكر لعمر عند موته 

فلذلك . وتدع السنة تبي ن وتشرح ما بينهما  فيؤخذ من هذا أن القاعدة القرآنية تأتي باألطراف الغائية" . لهم من حسن

إذ أن ذلك إنما يرد في السنة ال في القرآن ، وإال فما " الكفر األصفر"ال يمكن أن تكون كلمة الكافرون هنا بمعنى 

ن هي الصورة الغائية في الحكم بغير ما أنزل هللا ، وال يصح هنا أن يقال غير مؤمنا بها ألن اآلية لم تتحدث عن إيما

 .أو جحود ، بلتحدثت عن ممارسة الحكم بمعنى التشريع المطلق 

   

، فإننا نرى أن هذا القول الذي حكاه عنه أبا مجلز وعطاء النظر في قول بن عباسب:  "كفر دون كفر"تحقيق مقالة  .5

بقول بن  كان يقصد إلى الرد على فئة محددة من الخوارج الذين أرادوا أن يخرجوا على حكم بني أمية ويتذرعون

عباس وأبي مجلز أو من هم من علماء التابعين كعطاء ليبرروا هذا االخروج ، الذي نرى أنه ال مبرر له في حالة 

عوا غير ما أنزل هللا ولم يجعلوه قانونا يتحاكم إليه الناس ، وهو الفارق الذي عجز من دخلت  بنى أمية إذ أنهم لم يشر 

أن يستوعبوه سواء علمائهم كاأللباني مع جاللته في الحديث ، أو عامتهم عليهم شبه اإلرجاء في هذا العصر من 

. ممن أجل وه ونزهوه عن الخطأ وقلدوه دون تحقيق أو نظر ، أو من اتبع مدعي العلم من قيادات اإلخوان المسلمين 

في بيان ما نقصد حمود شاكر الشيخ أحمد شاكر وأخيه العالم الجهبذ م –شيخ األلباني  –ونترك للمحدث العالمة 

  :إليه

 

مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم  –عن بن عباس  –وهذه اآلثار ) : يقول أحمد شاكر 

ومن غيرهم من الجرآء على الدين يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بالد 

جدال اإلباضية الخوارج إياه فيما يصنع بعض األمراء من الجور فيحكمون وهناك أثر عن أبي مجلز في . اإلسالم 

والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة . في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى ، أو جهال بالحكم 

م عذراً فيما كافر فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤالء األمراء ليكون له
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وهذان األثران رواهما الطبري وكتب عليهما أخي السيد محمود شاكر تعليقا نفيسا جدا . يرون من الخروج بالسيف 

 .فرأيت أن أثبت هنا نص الرواية األولى للطبري ثم تعليق أخي على الروايتين 

 

يا أبا مجلز : سدوس فقالوا  أتى أبي مجلز ناس من بني عمرو بن: فروى الطبري عن عمران بن حيدر قال " 

ومن لم يحكم بما : نعم ، قالوا :ومن لم يحكم بما أنزل هللا فألئك هم الكافرون؟ أحق هو؟ قال : أرأيت قول هللا تعالى 

ومن لم يحكم بما أنزل هللا فألئك هم الفاسقون ، أحق هو؟ : نعم ، قالوا :أنزل هللا فألئك هم الظالمون ، أحق هو؟ قال 

هو دينهم : قال ( يريدون األمراء الظالمين من بني أمية)يا أبا مجلز ، فيحكم هؤالء بما أنزل هللا : م ، قالوا نع:قال 

الذي يدينون به وبه يقولون ، واليه يدعون ، فإن تركوا منه شيئا عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً ، فقالوا ال وهللا ولكنك 

جون( نهم هم الخارجين ال هويعني أ)أنتم أولى بهذا مني : قال ! تفرق  فكتب " ال أرى ، وأنتكم ترون هذا وال تحر 

 : أخي السيد محمود بمناسبة هذين النصين 

 

هللا إني أبرأ إليك من الضاللة ، وبعد ، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكالم في زماننا هذا ، قد تلمس المعذرة 

في القضاء في الدماء واألموال واألعراض بغير شريعة هللا التي أنزلها ألهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل هللا و

فلما وقف على هذين الخبرين ، اتخذهما رأيا يرى . في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بالد اإلسالم 

ي القضاء العام ال تكفر به صواب القضاء في الدماء واألموال واألعراض بغير ما أنزل هللا وأن مخالفة شريعة هللا ف

والناظر في هذين الخبرين ال محيص له من معرفة السائل والمسئول ، فأبو مجلز . الراضي بها والعامل عليها 

تابعي ثقة وكان يحب عليا وكان قوم أبي مجلز وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم ( الحق بن حميد الشيباني الدوسي)

مين يوم صفين ، واعتزلت الخوارج ، كان فيمن خرج على علي طائفة من بني الجمل وصفين ، فلما كان أمر الحك

شيبان ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل ، وهؤالء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس وهم نفر 

الخوارج كافر  إن من خالف: الذي قال ( الخوارج)هم أتباع عبد هللا بن إباض من الحروروية . . . . . من اإلباضية 

 ...  فخالف أصحابه! ليس بمشرك 

 

ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من اإلباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير األمراء ألنهم في 

فإن هم : معسكر السلكان ، وألنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم هللا عنه ، ولذلك قال في األثر األول 

إنهم يعملون بما يعملون وهم يعلمون أنهم : وا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا ، وقال في الخبر الثاني ترك

 "مذنبون 

 

وإذن ، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعي زماننا من القضاء في الدماء واألموال واألعراض بقانون مخالف لغير 

هل اإلسالم ، باإلحتكام إلى حكم غير هللا في كتابه وعلى لسان نبيه شرع اإلسالم ، وال في إصدار قانون ملزم أل

صلى هللا عليه وسلم فهذا الفعل إعراض عن حكم هللا ورغبة عن دينه وإيثار ألحكام الكفر على حكم هللا سبحانه 

 .وتعالى ، وهذا كفر ال يشك أحد من أهل القبلة على اختالفهم في تكفير القائل به والداعي له 

 

الذي نحن فيه اليوم ، هو هجر ألحكام هللا عامة دون استثناء وإيثار أحكام غير حكمه ، في كتابه وسنة نبيه ، و

فإنه لم يحدث في تاريخ اإلسالم أن سن حاكما حكما جعله شريعة ملزمة للقضاء ... .  وتعطيل لكل ما في شريعة هللا

 .بها 

 

أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم هللا أو مؤثرا ألحكام وأما أن يكون كان في زمان ابي مجلز أو قبله 

فذلك لم يكن قط ، فال يمكن ( وهي حال اليوم من آثر أحكام الكفر علىأحكام اإلسالم)أها الكفر على أهل اإلسالم 

عناها ، صرف كالم أبي مجلز واإلباضيين إليه ، فمن احتج بهذين األثرين وغيرهما في بابهما ، وصرفها عن م

رغبة في نصرة السلطان ، أو احتياال على تسويغ الحكم بما أنزل هللا وفرض على عباده ، فحكمه في الشريعة حكم 
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الجاحد لحكم من أحكام هللا ، أن يستتاب ، فإن أصر وكابر وجحد حكم هللا ورضي بتبديل األحكام ، فحكم الكافر 

 . (المصر على كفره معروغ ألهل هذا الدين 

 

هى نص أحمد ومحمود شاكر جزاهما هللا خيرا عميماً والجاهل بقدرهما عليه أن يسأل عنهما فهما علمين من انت

أعالم الحديث واللغة العربية والتفسير ال يجاريهما أحد من أهل هذا الزمان وال يكاد القرضاوي أن يقرض بعلمه 

 . طرف علومهما 

 

من أمثال بعض )هذه اآلثار لنصرة السلطان ممن يدعي العلم  وانظر رحمك هللا فهو يقول باستتابة من يتخذ

وأدعياء السلفية الذين يتخذون من تكفير أمثال سيد قطب دينا لهم إذ " دعاة ال قضاة"الجماعات اإلسالمية في كتاب 

كمه معروف ال باستتابة السلطان إذ ال محل إلستتابته وح( استشهدوا بهذه اآلثار على الوجه الذي ذكره محمود شاكر

  .لمن له عقل 

ثم إنه إن كان ما ذكره ابن عباس ليس من قبيل :   قول بن عباس ليس تفسيرا من قبيل المرفوع بل اجتهادا     .1

التفسير للغيبيات ، فيكون من قبيل المرفوع بل هو من قبيل اإلجتهاد الذي يمكن أن ينازع فيه إن خالف ثوابت أخرى 

 . في تحليل زواج المتعة من قبل ، وقد رجع بن عباس عن فتواه 

فإذا اعتبرنا أن ذلك هو نظرإلبن عباس فإنه من المعلوم في أصول :   قول الصحابي ومرتبته في األدلة الشرعية .2

، فإن المخصصات للعموم عند الحنفية ال تكون إال بالمتصل " قول الصحابي ال يخصص عمومات القرآن"الفقه أن 

ها ، وهو ليس من قبيل ما نحن  فيه ، وعند الجمهور يكون التخصيص بالمتصل والمنفصل ، والمخصصات قد عد 

  . [1]أهل األصول خمسة عشر مخصصا ليس من بينها اجتهاد الصحابي

هو أجل  من قال بأن  -في هذا العصر  –ومن المعروف أن األلباني :  القولأقوال من أخطأ من أهل العلم في هذا  .9

الحاكم بغير ما أنزل هللا ال يكفر بناءاً على رأيه في اإليمان وهو أنه قول واعتقاد ، وأن األعمال هي من كمال 

رحمه هللا أشعري اإليمان كما هو مذهب األشاعرة والماتريدية ، ومعروف تأثره بقول بن حجر في هذا وبن حجر 

العقيدة وقد خالف رحمه هللا أكابر علماء السنة في هذا النظر ، كذلك فيما رآه من أن الكفر ال يكون إال بالجحود وأنه 

ال كفر بالجوارح ، هو خطأ محض في العقيدة ، وسبحان من ال يخطئ ، والعيب كل العيب على من يتابعه متابعة 

عي عدم التقليد و قوا بعالي السند المعبود ثم يد  السلفية ، وهؤالء هم أبعد الناس عن السلفية أو الحديث ، وإن تشد 

هم ممن ال يشتغل وأما غيره ممن هم من رؤوس بعض من انتسبوا إلى جماعات إسالمية مثل اإلخوان ، ف!  [2]ونازله

   .آلة وزنهم في مجال العلم الشرعيالمرء بالرد عليهم لقلة علمهم وض

وهم جمع وجم  ال يحصى من علماء األمة في هذا العصر :  أقوال من نصر مذهب أهل السنة من العلماء والمحَدثين .0

مود شاكر ، والشيخ عبد الرحمن من أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم ، والمحدث األجل  أحمد شاكر وأخيه العالمة مح

عبد الخالق ، واإلمام الدوسري واإلمام المودودي واإلمام عبد العزيز بن باز ، خالف القدماء من العلماء مثل بن 

 .تيمية وبن كثير 

 

 إبن تيمية

لكنه حكم بخالف فإن الحاكم إذا كان ديناً لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار ، وإن كان عالماً " يقول ابن تيمية 

الحق الذي يعلمه كان من أهل النار ، وإذا حكم بال عدل وال علم أولى أن يكون من أهل النار ، وهذا إذا حكم في 

وأما إذا حكم حكما  عاما  في دين المسلمين فجعل الحق باطال  والباطل حقا  والسنة بدعة ، والبدعة قضية لشخص ، 

روفا  ، ونهى عما أمر هللا به ورسوله ، وأمر بما نهى عنه ورسوله فهذا لون سنة ، والمعروف منكرا  والمنكر مع

وله الحكم وإليه }: يحكم فيه رب العالمين ، وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في األولى واآلخرة  آخر

 .  "{  شهيداً هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باهلل}.. { ترجعون
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 إبن كثير

ينكر تعالى على من خرج عن حكم هللا المحكم المشتمل " : قال " أفحكم الجاهلية يبغون"يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى 

على كل خيٍر الناهي عن كل شر ، وعدل عما سواه من اآلراء واألهواء واإلصطالحات التي وضعها الرجال بال مستند من 

كما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق ، وهو عبارة عن شريعة هللا و

كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة اإلسالمية وغيرها ، وفيها الكثير من األحكام 

رعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه ش

م سواه في قليل أو كثير كما أن بن كثير قد ذكر " فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم هللا ورسوله فال يحك 

 المحكم المنزل على محمد بن عبد هللا فمن ترك شرع هللا: "نفس الكالم في تاريخه عن موضوع الحكم بالياسق وأمثاله قال 

كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر  –خاتم األنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة 

 . "بإجماع المسلمين 

 أحمد شاكر

 : عمدة التفسير "يعل ق أحمد شاكر في 

أن يحكم المسلمون في بالدهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أروربه الوثنية في شرع هللا  –مع هذا  –أفيجوز : أقول " 

الملحدة؟ بل بتشريع تدخله األهواء واآلراء الباطلة ، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون ، ال يبالى واضعه أوافق شرعة اإلسالم أم 

 خالفها ؟

 

ي ذلك العهد ، عهد التتار ، وكان من أسوأ عهود الظلم والظالم ، إال ف –فيما نعلم من تاريخهم  -إن المسلمين لم ي ْبلَوا بهذا قط 

ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له ، بل غلب اإلسالم التتار ، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته ، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين 

لم يندمج فيه أحد من أفراد األمة  على دينهم وشريعتهم ، وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك ،

 .اإلسالمية المحكومة ، ولم يتعلموه ولم يعلموه ألبنائهم ، فما أسرع ما زال أثره 

 

لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو اإلسالم جنكيز  –في القرن الثامن  –أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ بن كثير 

أن : في هذا العصر ، في القرن الرابع عشر ، إال في فرق واحد ، أشرنا اليه آنفا  خان ، ألستم ترونه يصف حال المسلمين

 .ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام ، أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في األمة اإلسالمية وزال أثر ما صنعت 

 

جل كافر ظاهر الكفر ، هذه القوانين الذي اصطنعه ر" الياسق"في هذ القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيئ بذاك 

التي يصطنعها ناس ينتسبون لإلسالم ، ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء ، ثم يجلعون مرد أمرهم إلى 

" رجعيا"معتنقي هذا الياسق العصري ، ويحقرون من خالفهم في ذلك ، ويسمون من يدعوهم إلى اإلستمساك بدينهم وشريعتهم 

 .إلى مثل ذلك من األلفاظ البذيئة  [9]"جامدا" و

 

وبالهوينا واللين تارة " ياسقهم الجديد"بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع اإلسالمي ، يريدون تحويله إلى 

بأنهم يعملون على فصل الدين  –وال يستحون  –وبالمكر والخديعة تارة ، وبما ملكت ايديهم من السلطات تارات ، يصرحون 

 .عن الدولة 

 

أو يجوز ألب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا ! أفيجوز إذن ألحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد ، أعنى التشريع الجديد 

 !العمل به عالما كان األب أو جاهال ؟واعتناقه واعتقاده و

 

ما أظن أن ! أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري ، وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة ؟

من رجال مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيال ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله هللا على رسوله كتابا محكما ال يأتيه الباطل 

ما أظنه يستطيع إال  –في كل حال  [0]بين يديه وال من خلفه ، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب
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 .هذه الحال باطلة بطالنا أصليا ، ال يلحقه التصحيح وال اإلجازة  أن يجزم غير متردد وال متأول ، بأن والية القضاء في

 

إن األمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس ، هي كفر بواح ، ال خفاء فيه وال مداورة ، وال عذر ألحد ممن 

وكل إمرئ حسيب "مرؤ لنفسه في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها ، فليحذر إ –كائنا من كان  –ينتسبون إلى اإلسالم 

 " .نفسه

 

 .أال فليصدع العلماء بالحق غير هيابين ، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه ، غير متوانين وال مقصرين 

 

وناصروه أني جامد وأني رجعي  وما إلى ذلك من األقاويل ، أال فليقولوا ما شاؤوا ، فما " عبيد هذا الياسق الجديد"سيقول عني 

 .  [09]"يقال عني ولكني أقول ما يجب أن أقول  عبأت يوما بما

 الشيخ اإلمام محمد بن إبراهيم

ع اعتقاد أنه عاص وأن حكم هللا وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير هللا م" : وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 

هو الحق فهذا الذي صدر منه المرة ونحوها ، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع 

 . [00]"أعدل ، فهذا كفر ناقل عن الملة 

 الشيخ صالح الفوزان

ففرق رحمه هللا بين الحكم الجزئي الذي ال يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع األحكام أو غالبها وقرر " : قال 

ا دليل على أنه أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاً وذلك ألن من نحى الشريعة اإلسالمية وجعل القانون الوضعي بديالً منها فهذ

 [00] "يرى القانون أحسن وأصلح من الشريعة وهذا ال شك فيه أنه كفر كفراً أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد

 

 [ :هـ5/0/0495]في ( 013)مجلة الدعوة العدد فيما نشر في  الشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز

 

الحكام بغير ما أنزل هللا أقسام ، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم ، فمن حكم بغير ما أنزل هللا ' ': يقول : الجواب 

م القوانين الوضعية بدالً  من شرع هللا ويرى يرى أن ذلك أحسن من شرع هللا فهو كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من يحكِّ

 " . إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم هللا : أن ذلك جائزاً ، حتى وإن قال 

 

مثل  -وهذا كمن ذكرنا لكم-إن تحكيم الشريعة أفضل : من أجاز الحكم بغير ما أنزل هللا من القوانين الوضعية ، ولو قال : أي 

 :من يقول 

 من خير أديان البرية ديناً         أن دين محمدولقد علمت ب           

إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم هللا ، أما من حكم بغير ما أنزل هللا اتباعاً : و لو قال '' : ويقول 

 .  ''للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه 

 عبد القادر عودة

ريها ومن كبار قانوني مصر والعالم  وننقل نصاً من كتاب الشهيد عبد القادر عودة ، أحد أئمة حركة اإلخوان وكبار منظ 

اإلسالمي ، فقد كان رحمة هللا عليه ممن فهم التوحيد وأدرك معانيه ، وألنه قاض ومستشار قانوني في مصر فقد فهم ما تعني 

إذا جاءت القوانين مخالفة للقرآن والسنة " : ، يقول " انونيةاإلسالم وأوضاعنا الق"القوانين الوضعية فقال في كتابه العظيم 

أو خارجة عن مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية فهي باطلة بطالنا مطلقا وليس ألحد أن يطيعها ، بل على عكس 

حكم اإلسالم ، هذا هو ": ويقول رحمة هللا عليه . طبعة المختار اإلسالمي  54ص "ذلك يجب على كل مسلم أن يحاربها 

وتلك هي سبيل المؤمنين ، وقد أظلنا زمن فشا فيه المنكر وفسد أكثر الناس ، فاألفراد ال يتناهون عن منكر فعلوه وال يأمرون 
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بمعروف افتقدوه ، والحكام واألفراد يعصون هللا ويحلون ما حرم هللا ، والحكومات تسن للمسلمين قوانين تلزمهم الكفر 

أن يهاجم القوانين ... من واجب كل مسلم ... ، فعلى كل مسلم أن يؤدى واجبه في هذه الفترة العصيبة  وتردهم عن اإلسالم

األوضاع المخالفة لإلسالم ، وأن يهاجم الحكومات والحكام الذين يضعون هذه القوانين أو يتولون حمايتها وحماية األوضاع 

نتيجة موقفه هذا ولتصفية حسابات شخصية  0054عقوبة اإلعدام عام  و قد واجه رحمة هللا عليه.  09ص.  "المخالفة لإلسالم

ممن " الجدد"ان وأال فليعتبر هؤالء المقلدون الجهلة ممن يدعي اإلنتساب إلى اإلخ. عبد الناصر وبين اإلخوان  [03]بين الملحد

 .، ولينتسبوا إلى مثل هذا الرجل الملهم عمي عليهم الطريق

، ولكن ، ال يطبق على هؤالء بأن الحكم بغير ما أنزل هللا كفر، حتى إذا سلمنا نعم: " العجيب أن هؤالء المبتلين يقولونو

  ."قوانين الوضعيةبغيره من ال الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل هللا ويستبدلون الشرع الحنيف

وهللا لقد خدم المدخلي أعداء اإلسالم والمتهجمين على شريعته بما لم تخدمهم به أسلحتهم وال سجونهم ومعتقالتهم وال أوليائهم 

ه على الشباب أن هؤالء هم من قال فيهم  ،ستمع لهمبأن جعلهم أئمة ي   الرجلمن الصليبيين والصهاينة ، فقد مه د لهم هذا  ومو 

 .هللا صلى هللا عليه وسلم أحاديث إتباع أئمة المعصية ، كما سنرى في رد  الشبهة التالية  رسول

 : شبهة األحاديث التي تتحدث عن إتباع والة األمر  .1

وردت أحاديث في السنة المطهرة تدعو إلى طاعة اإلئمة ووالة األمر طالما اتبعوا الحق ولم يخرجوا عن دين اإلسالم ، وقد 

ى هذه األحاديث المدخلي وذيوله من الشباب المغرر به ، فحملوا هذه األحاديث على مناطات خاطئة لتبرير تنحية التوى بمعن

 .الشريعة واتباع األحكام الوضعية كما سنبين 

 : بعض األحاديث النبوية في اتباع الوالة 

I. عن يزيد بن يزيد بن  حدثنا اسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا األوزاعي:  مسلم

: جابر عن زريق بن حي ان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصل ون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم " 

ننابذهم بالسيف فقال ال ما أقاموا فيكم الصالة وإذا  يا رسول هللا أفال: ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل 

  "رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله وال تنزعوا يدا من طاعة 

II. حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وعفان قاال حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة حدثنى الوليد عن :  أحمد

تكون أنراء تلين لهم " : عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  [05]عبد هللا البهي 

الجلود وتطمئن اليهم القلوب ويكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود قالوا أفال نقتلهم 

  "ل ال ما أقاموا الصالة قا

III. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال  [01]حدثنا الحكم بن المبارك أخبرنا الوليد بن مسلم:  الدارمي

يقول سمعت عوف بن  [02]سلم بن قرظة األشجعيأخبرني زريق بن حيان مولى بني فزارة أنه سمع م

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم " : مالك األشجعي يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

يا : م وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل ويصل ون عليكم وتصلون عليه

رسول هللا أفال ننابذهم يا رسول هللا عند ذلك؟ قال ال ما أقاموا فيكم الصالة ، أال من ولي عليه واٍل فرآه 

 .  "يأتي شيئا من معصية هللا فليكره ما يأتي من معصية هللا وال ينزعن يدا من طاعة 

فوا مناطها كما تالعب قبلهم غيرهم بمقال بن عباس في وقد إ كفر "تخذ هؤالء الظاهرية هذه األحاديث وتالعبوا بمفهومها وحر 

 :حسب ما بي نا قبل ، والشاهد هنا ما يأتي " دون كفر
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 :التعليق على ما في هذه اإلستشهادات من تدليس وتبديل 

لة على مناط من عصى:  أوال هللا ولم يخرج عن دينه بالكلية ، ولهذا طبقها الصحابة والتابعون من أهل  أن هذه األحاديث منز 

! السنة في مناطها الصحيح ونعوا على الخوارج الذين خرجوا على أئمة الظلم ال على من ارتكب مكف را كتبديل شرع هللا 

 :وحديث عبادة بن الصامت فيه الكفاية للداللة على ذلك 

هب عن عمرو عن بكير عن بسر عن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن حدثنا إسماعيل حدثني ابن و

ث بحديث ينفعك هللا به سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  دعانا " : الصامت وهو مريض قلنا أصلحك هللا حد 

لسمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا النبي صلى هللا عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على ا

وهو نص  في الموضوع . متفق عليه  " ال أن تروا كفرا بواحا عندكم من هللا فيه برهانوأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله إ

. 

عى أن تبديل الشريعة وإنشاء شرع مواز لشرع هللا وتخضيع المسلمين للقو انين الوضعية هو من فههنا مربط الفرس ، أننا ند 

فنحن إذن ال نخالف في صحة هذه األحاديث وال في تطبيقها في مناطاتها ، . الكفر البواح الذي لنا فيه من هللا برهان وبراهين 

خالفا للخوارج ، وإنما نحن نرى أنها قد تالعب بمناطها المغرضون من أتباع السالطين ليسوغوا اتباع الشرائع الوضعية 

 .اس القوانين الكفرية ويحسنوا للن

وإذن ال يصلح اإلستدالل بهذه األحاديث في هذا الموضع إذ هي في ذاتها محل الخالف في مناطها وأصول المناظرة يستدعى 

 .العدول عن دليل الخالف والبحث عما ال يْختلف فيه الخصمان 

وهو معنى إقامة الدين ال مجرد الصالة ، ويدل  "الةما أقاموا فيكم الص"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنما قال :  ثانيا

إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم " : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : على هذا حديث البخاري عن معاوية قال 

دث و. فإقامة الدين هي المقصود بإقامة الصالة  " ما أقاموا الدينأحٌد إال كب ه هللا في النار على وجهه  حدثنى باهلل عليك يا مح 

هل إقامة الدين تتمشى مع رفع الشريعة كمصدر وحيد للتحاكم وفرض قوانين وضعية بشرية يحكمون : األمة وكبير علمائها 

 بها في أبضاع الناس وأبشارهم وأموالهم ودمائهم ؟ 

هذه قد اقتفوا أثر اآلخرين الذين تالعبوا بقولة  وهؤالء الذين يتالعبون بهذه األحاديث الشريفة وينزلونها غير منزلها في فعلتهم

فمن احتج بهذين األثرين وغيرهما في بابهما ، : )   من قبل والذين قال في أمثالهم أحمد شاكر" كفر دون كفر"بن عباس 

فحكمه في وصرفها عن معناها ، رغبة في نصرة السلطان ، أو احتياال على تسويغ الحكم بما أنزل هللا وفرض على عباده ، 

الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام هللا ، أن يستتاب ، فإن أصر وكابر وجحد حكم هللا ورضي بتبديل األحكام ، فحكم الكافر 

 .وهو صحيح في نفس هذا التالعب بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( .  المصر على كفره معروغ ألهل هذا الدين

ى الواحد منهم يتفنن في سب  الدعاة ممن أخطأ أو زل رغم كفاحه الطويل في سبيل هللا ولكنه ال ثم إن هؤالء البشر تر:  ثالثا

ألم يأت في ! فسبحان هللا العظيم على هذا الفقه العقيم ! يقدر على أن ي ذكر أحد هؤالء الطغاة المتجبرين من الحكام أمامه بسوء 

، ولم ( إن سل منا بأن فعلهم معصية)فأين البغض لمن عصى هللا  "نكم تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنو" حديث مسلم 

وهل أمر رسول هللا ! ال يسمحون بلعنهم كما في الحديث ، وهو منطوق الحديث ولم ينه عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ 

عاة وإن أخطأ فيهم الواحد مرة أو صلى هللا عليه وسلم بحب  هؤالء الحكام وعدم ذكرهم بالسوء وحث  على سب  العلماء والد

وهللا إن  هؤالء لضالون محرومون من حسن الفقه عن هللا ومن دقة الفهم ! أهذا هو من دين هللا ومن فقه اإلسالم ؟! مرات ؟

 .عن رسوله صلى هللا عليه وسلم 

 : شبهة منهج األنبياء في الدعوة إلى هللا  .3
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ل عليه من السماء هو أس  البالء وأساس اإلنحراف  وهذا المنهج الذى إدعاه المدخلي وفرضه على أنبياء هللا فرضا وكأنه نز 

فإن الرجل قد إدعى أن منهج األنبياء في الدعوة إلى هللا يستلزم أن نغض  البصر عن . الذي نكب هذه المجموعة من الشباب 

وتبديلهم أحكامه ، ثم يكون هم  الدعاة في  يسدرون في غي هم وعبثهم بشرع هللا" والة األمور"تبديل الشرائع ، وأن نترك 

على أن ه المحاربة لبدع " التوحيد"وهو في هذا يتحدث عن . محاربة الصوفية واألشعرية وغيرها من البدع اإلعتقادية 

 ! الصوفية وغيرها ، وكأن  إشراك البشر مع هللا سبحانه والتشريع بغير ما أنزل ليس من التوحيد 

a. وأن دعوتهما ! ودودى وسيد قطب رحمة هللا عليهما لم يوليا التوحيد اإلهتمام الكافي يدعى الرجل أن  الم

ألم يقرأ ! لة واحدة ووهللا الذى ال إله إال هو ال يقول هذا إال من فقد عقله جم!  [09]كانت سياسية ال دينية

توحيد "الرجل كتاب المودودي عن المصطلحات األربعة في القرآن والذى يعتبر بحق باعثا لمعنى التوحيد 

ر له أن يكتب صفحة من مثل هذا " األلوهية في هذا العصر والذى لو أنفق أمثاله في محاولة مثله ما قد 

وحيد الربوبية وأهمل المعنى األصلي لتوحيد لقد غرق المدخلي في معاني ت! الكتيب على صغر حجمه 

األلوهية وهو الرجوع إلى حكم هللا في كل  أمر من أمور الدنيا والدين ، وسيد قطب لم تكن دعوته إال إلى 

إعادة مفهوم ال إله إال هللا في حياة الناس ، فهل ال إله إال هللا كما شرحها بن تيمية وبن القيم وغيرهما من 

والسلف الصالح غير ما يعنيه هذا المدخلي  ، نعم ، فهو ال يعنى بالرجوع إلى أمر هللا ، بل رجاالت السنة 

فإن ! وهو الخبال بعينه والظاهرية في أجلى معانيها ! يدعى أن األنبياء لم يحاولوا إقامة نظام إسالمي 

لة أو برلمان قائم ، بل  ومة يتبع الزمان والمكان الحك" شكل"الحكم بما أنزل هللا ال يستدعى وزارة مشك 

ومن لم يحكم بما أنزل هللا "وأن " ال حكم إال هلل"الذي تكون فيه الدعوة ، ولكن المبدأ واحد ال يتغير أن 

 " .فألئك هم الكافرون

   

b.  أمر مهم ، وكأنه ... هكذا  !  [00]"إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم  :"يقول الرجل

وهللا لو لم يتب هذا الرجل قبل أن يأتيه نداء !! يتحدث عن وجوب إطالق اللحية أو اإلقالع عن التدخين 

 !!!أمر مهم  ! شرعه  هذا حجم الرجوع إلى أحكام هللا في. الحق ليكونن له مع هللا سبحانه شأن عظيم 

   

c.  إذ هو يعود  ،تكفير الناسإلى ثم إن هذا المنهج الذي يدعو له هذا الرجل يحمل في طياته معنى هو أقرب

، وهم يدعون من  يعرفون معنى أسماء هللا وصفاتههم الفضرورة الدعوة إلى أوليات التوحيد، بالناس إلى 

ندعوهم إلى تصحيح هذا األمر قبل أن ندعوهم إلى اإللتزام  دون هللا غيره دعاء عبادة ومسألة ، فأولى أن

أليس في هذا رائحة تكفير الناس وإدعاء أنهم ال يزالون في مرحلة ما قبل ! بمفردات أحكام هللا سبحانه 

 !؟جب أن نبدأ معهم ما بدأ به الرسلاإلسالم وأنه ي

   

d. مسلمين إلى عدم الدعاء إلى الموتى أولى من ما الذي جعل الدعوة إلى توحيد األسماء والصفات وتوجيه ال

! التحاكم إلى شرع هللا والرجوع إلى أمره في كل كبيرة وصغيرة ، ومنها أمره بعدم الدعاء لغيره سبحانه ؟

وما هو المانع من أن يدعو الدعاة إلى الرجوع ألمر هللا سبحانه مع دعوتهم إلى عدم الدعاء للموتى أو مع 

والدعوة إلى التحاكم إلى شرع هللا . ماء والصفات أو ما غير ذلك من التوحيد تصحيح النظر في األس

ل بها القرآن في آيات المائدة  والتزام أمره ونهيه في كل أمور الحياة هي من أول أمور التوحيد التى تنز 

في قوله  وهى عامة مطلقة تناثرت في القرآن من أوله إلى آخره تدعو إلى إرجاع الحكم هلل سبحانه ، كما

ومن لم يحكم بما أنزل هللا "و " إن الحكم إال هلل"و" وأن أحكم بينهم بما أراك هللا وال تتبع أهواءهم: "تعالى 

فال وربك ال "و " أفحكم الجاهلية يبغون ، ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون"و" فأولئك هم الكافرون

من آيات القرآن الشاهدات على أن الحكم بما  وغيرها وغيرها" يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

 . ولكنه صلب التوحيد ( أخزاك هللا في هذا التقييم" ! )أمر مهم"أنزل هللا ليس فقط 
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فانحرف به " منهج الدعوة"وسنفرد إن شاء هللا تعالى كتابا منفردا للرد على هذا الهراء الغث  الذي أتى به المدخلي في كتابه 

األمة من جهدهم في رؤية الحق والوصول اليه ، وجعلهم مسخا يسير وراءه في سب  العلماء والترويج  رهط من الشباب وحرم

 .للسالطين واتباع الباطل ، ويشهد هللا أنه نتاج عقل انحرف ابتداءا في فهم هذا الدين فلم يعرف ما يقول وال ما يهرف به 

 لحمد هلل رب العالمينربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وآخر دعوانا أن ا

 

لو أردنا أن نكيل له بالمكيال الدنئ الذي يستعمله هو ومن هم على شاكلته من أطالق النعوت البذيئة على أهل السنة   ]*[

ولكننا وهللا أرفع من أن نلوث أنفسنا بمثل . لما يقوله من هذيان" مدبر بن هاذى"وصاحبه " المدخليرقيع "الشرعيين لسميناه 

  قال الشاعر. هذا النجس المنحط الذي ال يصدر إال عن شنآن من قصر عقله وعدوان من ضاق أفقه وانحطت سريرته 

تى من ناقص ٍ                       لي بأني كامل  فهي الشهادة       وإذا أتتك مذم 

مقدمة في أسباب إختالف "و" المعتزلة بين القديم والحديث"، "الصوفية نشأتها وتطورها: "كتب صدرت عن الفرق وهي   [0]

 " .المسلمين وتفرقهم

 .في هذا الموقع  مقاالتنا عن القرضاوىراجع   [0]

 . 50، مقال رقم  أئمة الحديث ومن سار على نهجهم هم أعلم الناس بأهل األهواء والبدع  [3]

 "  The Counterfeit Salafis"راجع كتابنا باإلنجليزية   [4]

 .اإلعتصام للشاطبي  [5]

 .لفروق بلقرافي و أصول الفقه ألبو زهرة ا[1]

 .مد أبو رحيممح "حقيقة اإليمان عند الشيخ األلباني"راجع في عقيدة األلباني   [2]

 .و ما أشيه ذلك " إرهابي و أصولي "و بالمصطلحات الحديثة  [9]

 .بل إنه أمر توحيد وكفر ، ووجوبه هنا هو وجوب اإليمان بالتوحيد ال وجوب كوجوب الفروع : أقول   [0]

 .001ص 0أحمد شاكر، جـ" عمدة التفاسير"  [09]

 راجع مجموعة فتاوى الشيخ اإلمام محمد بن إبراهيم جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن القاسم  [00]

 صالح الفوزان" التوحيد"كتاب   [00]

  . نارناوهو ما حكاه عنه صديق عمره محمد حسنين هيكل أنه ال جنة وال نار ولكن هذه الدنيا هي جنتنا و [03]

 مجهول: الوليد   [04]
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 الحديث تعضيدا للرواية الصحيحة لمسلم صدوق يخطي، وإنما سقنا [05]

 ثقة يدلس: الوليد بن مسلم   [01]

 مقبول: مسلم بن قرظة   [02]

 وبعدها 049منهج األنبياء في الدعوة إلى هللا ص  [09]

 السابق ص  [00]
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  مظاهرها وعواقبها -الهجمة على المسلمين في بالد الغرب 

(0) 

ه الديني لدى شعب من الشعوب أو أمة من األمم تتعدد وتتشكل حسب سل م المعروف أن وسائل القضاء على التوج  من الم  

ومن هذه الوسائل الغزو الثقافي واإلقتصادي . أو ضعفها وسهولة اختراقها في كافة مناحي الحياةظروف العصر وقوة األمة 

الصليبية الصهيونيةالتي تبن ت كل أشكال  1وقد شهدت بالد المسلمين خالل القرنين الماضيين الهجمة الغربية. والعسكري 

لغزو العسكري األمريكي  للعراق، وما بين ذلك من غزو الهجوم بدءاً بغزو نابليون العسكري   لمصر والشام وانتهاء با

استشراقي  وثقافي  في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين والذي بلغت أشدها في كتابات من والى المشركين من 

 ،"حرير المرأةت"و قاسم أمين في " اإلسالم وأصول الحكم"أو على عبد الرازق في " األدب الجاهلي  "أمثال طه حسين في 

 . وغيرهم ممن تبع خطاهم في محاولة تلويث وتدنيس الفهم اإلسالمي وثقافة أبنائه وحضارتهم بكل رخيص مستورد

ـ لم من أمور الواقع بالضرورة، وأصبح المقام أن نعرض لهذه الم   ونحن ال نقصد في هذا مارسات التي أصبحت مؤخرا مما ع 

يعارض مثل هذه الممارسات من المسلمين أو من يؤيدها تحت ستار التقدم والتحرر  ال يختلف علي حقائقه عاقل سواء من

ف عن تداعيات هذه السياسة ومظاهرها ! ممن تسم ى بأسماء المسلمين وتحدث بألسنتهم وإنما نحن نقصد في هذا المقال أن نكش 

قذف بهم قدرهم للحياة في بالد الغرب نائين  التي استهدفت وتستهدف الوجود المسلم في بالد الغرب، متخذة من أولئك الذين

فالسياسة الصليبية الحالية، والتي . عن مواطنيهم من المسلمين وعما بقـــي من حضارة اإلسالم في أرضه، هدفاً وغرضاً 

خامساً يجب  تهيمن عليها بالكلية اإلدارة األمريكية الحالية وتوجهها في كافة أنحاء العالم، ترى في هؤالء المسلمين طابوراً 

 ! القضاء عليه، حتى أولئك الذين ال عالقة لهم بإرهاب وال غرض لهم في جهاد

 . وقد طابقت هذه السياسة مثيلتها في بالد المسلمين وأرضهم من حيث هاجمت المسلمين وروعتهم عسكرياً واقتصادياً وثقافياً 

ه إلحتالل أراضي أما الترويع العسكري  فهو، وإن لم يكن في شكل الهجوم المسلح ب العتاد والطائرات والغواصات، والذي يوج 

، فإنه يتم بوسائل أقرب ما تكون لذلك الغزو من ترويع اآلمنين من أبناء هذه الجاليات، ومالحقتهم بشكل ”2الشعوب ومقدراتها

يان أسباب الترويع الحاجة بمستمر دائم، بالتجسس على هواتفهم وحواسبهم اآللية وإيقافهم في المطارات ومراكز الحدود دون 

 ”3قانون الوطنية"الغرب قد استصدروا قانوناً للطوارئ أسموه  ن ممثلي الديموقراطية الصريعة فيإوالتوقيف، إذ 

والذي هو يطابق تمام المطابقة لقانون الطوارئ الذي تعيشه جل  بالد المسلمين من عشرات السنين، وإنما كانت الصليبية أكثر 

حاق اسم الوطنية بهذا القانون ليتسنى لها إرهاب من يتجرأ بمعارضته من المخلصين الصادقين من أبناء الغرب ذكاءاً في إل

المسيحي والذين ال يزال يرفع بعضهم رأسه رغم اإلرهاب الصليبي من حين آلخر ليقول كلمة الحق، وآخرهؤالء الصحفي  

لفقة بالتجسس والتي وجهتها اإلدارة العسكرية األمريكية للكابتن الذي كتب مقاال عن تلك اإلتهامات الم 4أريك مارجوليس

ا  لم تقدر على إثباتها بأي شكل من " جيمس لي" المسلم العقيدة والواعظ اإلسالمي للجنود المسلمين في الجيش األمريكي، ولم 

ارجوليس هذه القضية بقضية الكابتن وشبـ ه م! األشكال، فافتعلت تهما أخالقية ملفقة لتدينه على أية حال حفظا لماء الوجه

من الجيش الفرنسي واليهودي العقيدة، الذي أتهم بالخيانة العظمى والتجسس بال دليل، ولم يخرجه من هذا " ألفرد درايفوس"

لك كذ. اإلتهام إال تصدى الكاتب المعروف إميل زوال في حينها لبيان مهزلة التعصب العدائي غير القائم على برهان أو تبرير

في معتقل ! تلك اإلعتقاالت التى ال مبرر لها لمئات من المسلمين، من بينهم أطفاال ال يتعدون الشهور التسع من أعمارهم

جوانتانيمو األمريكي بكوبا، والتي دامت حتى اآلن أكثر من سنتين دون تقديم أي دليل على اإلدانة أو حتى بيان بالتهم الموجه 

ش وتغلب القوي على الضعيف، تمارسه السلطات المعتدية، وهي تلقى بتهم اإلرهاب في وجه إنما هو قانون البط! إليهم

                                                           
 

1
لهجمة وحدتها حسب العالقة التي تربط اإلدارة األمريكية بالحكومات المعنية، فهي على أشدها في الواليات المتحدة ولكنها أخف حدة تختلف قوة ا 

 بكثير في بعض بالد الغرب مثل كندا
2
ن هذا المقال إبان أحداث غزو العراق وأفغانستان   ُدوِّ

3
 Patriotic Act 
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ثم ما يتم مؤخراً من اعتقال السملمين فور مغادرتهم لبالد المهجر إلى دول أخرى ! الشعوب الضعيفة المغلوبة على أمرها

لتي تبيع مواطنيها األصليين لقاء رضا األسياد وما لزيارة أهل أو إتمام عمل، فيقع عبئ اإلعتقال على عاتق الدول األخرى ا

 .مع الحكومات الصليبية" بالعالقات الخاصة"يعرف 

أما على الصعيد اإلقتصادي، فإن من الممارسات الحالية ما تتعرض له المؤسسات الخيرية اإلسالمية من مصادرة صريحة 

ان دافعها، وكأن فعل الخيرات وبذل الصدقات قد تحول حكمه مباشرة لألموال وتجميد األرصدة، ومنع تقبل التبرعات مهما ك

م بقدرة قادر دارات الضرائب لتضيق الخناق على المواطنين إهوا سهام كذلك فإن هؤالء قد وج  !! من المندوب إلى المحر 

ملف أحد من يخلوا منها المسلمين، تحت ستار شرعي بمراجعة ملفاتهم الشخصية والتي ترتبط بأعمالهم لتجد ثغرات ال 

 . وتفدحهم في ممتلكاتهم وأرزاقهم ،ض بها أمن حياتهمو  الناس، تق

، وهو  ، وهو ما قصدنا في هذا المقال إلى إلقاء الضوء على أخطر الجبهات وأشدها مكراً ودهاءً ثم الصعيد الثقافي والحضاري 

على رجاله خاصة، بل يعتمد على  5ليبيذلك أن التخريب والهدم في هذا المجال ال يعتمد فيه الغرب الص. بعض مخاطره

جون لمفاهيم أخطر من السم  الناقع على اإلسالم، وهذا ما ثم هم يرو   ،مجموعة من المسلمين الذين ال يفقهون في اإلسالم شيئاً 

د الغرب وسنحتاج في هذا إلى أن نعرض للتكوين اإلسالمي للجاليات اإلسالمية في بال. يحتاج إلى مزيد بيان  في هذا المقام

 .كي نتعرف على الوجهة التى يؤتون منها في هذه الحملة الصليبية الحديثة

ن مزيج من المسلمين المهاجرين إلى البالد ، واختلط في هذا المزيج من قويت أواصره بوطنه األم، ومن ضعفت الغربية تكو 

ه والبعد عن محرماته، ومن أتي إلى هذه رابطته به، لسبب أو آلخر، من هاجر وهو علي قدر من الدين والتمسك بفرائضـ

لشرعي  بنصيب وإن قـل ، ومن إالاسمه،واليتقّيدبأوامرهأونواهيه،منهممنأخذمنالعلماالبالد وهو ال يعرف من الدين 

 . لم يتعلق في عقله من الشرع إال قدر ما يتعلق باإلصبع من ماء البحر

تمثلت في إنشـاء مساجد ومراكز إسـالمية في كل مكان بالقارة والتي األرض  في هذه النواحي منالدعوة وبدأت رحلة 

و مؤخرا منظمة  MAYAو   MSAو   ISNAوكذلك تمثلت في تكوين مجموعات إسـالمية للعمل الجماعي مثل . األمريكية

IANA ئر والعالقات االجتماعية وغيرهم مما عمل علي تجميع القوى العاملة من أجل تقديم خدمات للمسلمين في مجال الشعا

 .وغيرها

أخرى، قد قـل ، بل نـدر، من كان علي علم  حضارة ولكن، كأي طالئع للتواجد المادي والتغلغل الفكري لحضارة في كيان

ودراية بالشرع، إذ أن هجرة ذوى القدرات العلمية الشرعية كانت غير مألوفة في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، فوقع 

واضطر من رأى نفسه، أو رآه الناس، أصـلحهم أو أكثرهم علما،    صلى هللا عليه وسلمذور الذي حذر منه رسـول هللا  المح

أن يتبوأ مقعد القيادة للحاجة إلى قيادات توجه الناس وتقيم الصلوات وتجمع الزكوات وتقوم علي حاجات المسلمين بشـكل عام، 

 :كما قال الشاعر بيعة البـشرفإن التجمع حول زعامة أمر مقرر في ط

 ادواالهم سَ راة إذا جه  وال س   راة لهمفوضى ال س   الناس   ال يصلح  

 !وما أصدق الشاعر في شطري البيت

وبطبيعة الحال، كانت االختيارات محدودة، واعتلي المنابر من اعتلى ممن حسنت نيته، علي الجملة، ولكن قـل  علمه، 

، تماما كما حدث في الشرق مع بعض "الفكرة"قبل إحياء " الحركة"، والي دفع "التنظـير"ون د" التنظـيم"وانصرف جهده إلى 

ونتج عن هذا األمر أن . ولجأ الناس إلى قادتهم يسألونهم الفتوى واإلرشاد في أمور معاشهم ومعادهم. االتجاهات اإلسـالمية

هم بعض الهيئات اإلسالمية في العالم اإلسالمي لمتابعة ترق ـى كثير من هؤالء إلى مناصب ذات بريق أخاذ، كما استعانت ب

                                                           
5
لعداء فيه وأفرق بين الغرب الصليبي الذي يسير على نهج اإلدارة األمريكية الحالية، والغرب المسيحي الذي عايش المسلمين قرونا دون أن يصل أمر ا  

 .إلى هذا المستوى من السفور
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شؤونهم وتوسيع دائرة  أتباعهم، لما أصبح لهم من نفوذ وسط العامة، فأصبح منهم رئيس كذا أو مدير هيئة كذا، وغير ذلك من 

 .داإلسالمي في هذه البال الوجودمما كان له األثر كل األثر علي مسـار خمة المبجلة الض  يات سم  الم  

(0) 

ممن حسنت نياتهم على الجملة، وإن خالطت هذه النية الحسنة  نابر في بالد الغرب، قومٌ أن يعتلى المَ   -إذن  - أملت الظروف

المصالح الشخصية، وإن قل  علمهم بالشريعة نتيجة نشأتهم في هذه البالد بعيداً عن مصادر العلم، سواءا في ذلك مصادره 

مصادره المخطوطة من كتب ومراجع قديمها وحديثها على حد سواء، مع ضعف أو انعدام  الحية من علماء ومشايخ، أو

قدرتهم على قراءة العربية، بله تذوقها، ومما ال شك فيه أن هؤالء الدعاة والخطباء قد أفادوا أبناء الجالية في نواحي عديدة 

صلى هللا عليه قيادة الناس فيصدق عليهم قول رسول هللا ولكن األمر أن الخطر كل الخطر في أنصاف المتعلمين الذين تسلم لهم 

وكان . 6"إتخذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا: "...فيما رواه البخاري عن عبد هللا بن عمرو وسلم

عامة هو من األمور التي من جراء هذا الخليط أن ظهر من يرى أن إختالط الفتيات بالفتيان والرجال بالنساء في الحفالت ال

بل ! ترتبط بالعادات ال الدين، وأنه في بالدالغرب، هذه الحفالت المختلطة هي الوسيلة الوحيدة للفتيات للقاء براغبي الزواج

ح بأنه قد حَ  -وهو مسؤول مقدم في إحدى الجمعيات اإلسالمية المرموقة  –بلغت الفتنة بأحدهم  ر الهدف من حياته صَ أن صر 

 . وال حول وال قوة إال باهلل! ة في تكريس فكرة اإلختالط  بين الرجال والنساءالدعوي

واألدهى من ذلك ما دها الجالية بعيد أزمة الحادى عشر من سبتمبر، هو ذلك اإلختالط الفكري  والتيه العقائدي الذي أعقب هذه 

من تلك  خرجاً أو إجمالها وتفصيلها أن تجد مَ  األزمة، إذ عجزت تلك العقول التي لم تتشرب العقيدة في صفائها وبهائها

األزمات التي افتعلتها اإلدارة الصليبية، مع اإلحتفاظ بكيانها اإلسالمي فكان أن اتخذت طرقاً أبعد ما تكون عن الشرعية، 

طئوا في أفتوا في مناطات مختلفة أو اضطربت بهم الحال فأخ ،وجعلت تتلمس لها فتاوى في بعض ما جاء عن فقهاء مخلصين

 . فتواهم مما فتح الباب على مصراعيه لهدم كيان الهوية اإلسالمية في هذه البالد وتدمير ذاتها

(3) 

على أن يتلقوا علمهم الشرعي  وأن يلتمسوا اإلجابة على ما قد يعن  لهم من مسائل أو يعتري  ،في هذه البالد، درج المسلمون

في المسجد أو المركز ، أو في حلقة األخ فالن أو جلسة األخت " أئمتهم"و" مشايخهم"حياتهم االجتماعية من مشاكل لدى 

وقد نشأ نتيجة هذا الوضع، أمران غاية في الخطورة، هما من لوازم اجترار الحديث في دين هللا بهذه الطريقة المنغلقة . فالنة

جوها من أتباع  دون مرشد عالم أو معلم راشد، أولهما ؛ تولد أفكار وآراء ال تمت للشريعة بنسب، وإن اعتقد أصحابها، ومرو 

ثيها، أنهـا صحيحة ثابتة، وكأي آراء نبغت بها نابغة ممن قالوا بغير علم، استدلوا عليها بغير دليل واستشهدوا لها بمنطق  ٌمحد 

ذه اآلراء مما سواء كانت ه!.  زائف محيل، واجتمعـوا عليها كأنها در  منضود وكأن لواء الحق إلى يوم القيامة بها معقود

كات أهل الظاهر" الشرق"استوردها قائلها من محدثات  ، أو كانت مما اخترعه العقل !كأقوال الصوفية وأفعالهم، أو من تمح 

 تكونت حول هذه اآلراء حلقات، وتحزبت واألمر الثاني هو التحزب والتشرذم حيث الذي نشأ النشأة التي رأينا من قبل،

 .مت للعلم بصلةأحزاب وجمعيات عملية ال ت

والشاهد في هذا أن هذه الهجمة الصليبية قد أدت في الوقت الحالي  إلى ظواهر في غاية الخطورة، قامت على ايديولوجية 

ثم تنبني عليها ممارسات عملية معينة تولى كبرها من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ثم  7"اإلندماج"محددة  تعرف بفكر 

أحضان الفكر الصليبي وتخرج في جامعاتهم، فاختلطت عليه هويته اإلسالمية وانتماؤه الغربي ولم يميز  منهم من ولد ونشأ في

بينهما، بل حمل هذا اإلضطراب العقائدي إلى تجمعات المسلمين السذج بالكتابة والمحاضرة، ثم دقت له طبول الغرب 

وفكر اإلندماج، أو العصرنة كما يحلو . واإلشادة بدوره تاراتاإلستشراقي منبهة إلى مكانته بالهجوم عليه تارة ثم الدعم له 

                                                           
6
 البخاري، كتاب العلم  

7
 Integration with the Western Civilization 



 78 

، وكما عب ر إلى حد  الذوبان يندمج المسلم في المجتمع الذي يعيش فيه بكل ما تعنيه كلمة اإلندماج  خالصته أن 8للبعض تسميته

ثم  سلم المقيم في أمريكا أمريكياً فيصبح الم! بعضهم، فإنه يجب أن تصبح مشكالتهم مشكالتنا وآمالهم آمالنا وآالمهم آالمنا

من التفرقة بين اإلسالم والجنسية األمريكية فإن الجنسية تأخذ  د  إن كان هناك ب  ف، ثم مسلماً  ، ويصبح المسلم في كندا كندياً مسلماً 

هم مالمح اء هذا الفكر أن نشطت القوى ذات المصالح الشخصية في إقناع المسلمين أن من أثم كان من جر  . المقام األول

اإلندماج هذا هو أن يندج المسلمون في العملية السياسية الغربية بكامل أبعادها، وأن ال يقتصر ذلك على مجرد إنتخاب من 

بل يتعداه إلى ترشيح بعض ممن يتسمى بأسماء المسلمين للمناصب السياسية  9!يرونه أصلح للمسلمين وأجلب لمنفعتهم

هل منطلق هؤالء إسالمي؟ أم أنها المصلحة الشخصية التي تعمى أصحابها عن الحق، : هووالسؤال المطروح هنا ! التشريعية

وتزين لهم طريق الضالل هي الدافع الرئيس وراء مثل هذهالتجمعات؟ سؤال تحتاج إجابته إلى شجاعة وإخالص قد ينجيان 

مثال هؤالء ما يعانيه المسلمون من خطر ثم إن أحسنا النية في مثل أصحاب هذه الدعوات، أفال يرى أ. صاحبهما من النار

للشخصية اإلسالمية وضعف اإلرتباط  وما يتعرض له األبناء والبنات من مسخٍ  المجتمع الغربي الالديني ابتداءً اإلختالط ب

العلم  سلم في الغرب، مزيد من فقد الهوية وقلةبالدين واللغة حتى تكون دعوتهم إلى مزيد من اإلندماج؟ أهذا ما يحتاجه الم  

أال يستحى هؤالء الذين يصفون أنفسهم بالدعاة أن . ؤسس على غير هداية هللاومزيد من تقوية الروابط مع هذا المجتمع الم  

الذي يتبعهم على به، غرر لل الم  ضَ باب الم  حالة العلم أوال وفساد النية ثانياً؟ أال يتقون هللا في هؤالء الش  سوا هذا الوصف بضَ يدن  

 ينظرون ينظرون إلى مقاصد الشريعة من حفظ الدين وتقديمه على حفظ بقية المقاصد األصلية من نفس ومال غير علم؟ أال

وعرض وعقل؟ وهل حفظ الدين يكون بأن يهاجر المء أوال إلى بالد الالدينية ثم يقرر أنه في وضع اضطرار للتعامل مع 

لمصالح، فما هذا المنطق المعكوس، إذ تفتعل األزمة ثم يتبنى الحل الواقع ثم يقرر أم اإلندماج ضروري إلستمرار الحياة وجلبا

المغلوط للتغلب عليها؟ أليس هناك من وسائل أخرى مثل إنشاء جماعات ضغط اقتصادية للتأثير في العملية السياسية في هذه 

تزام بأهدافها وتحقيق مبادئها؟ البالد، دون اإلنخراط في صفوف األحزاب العلمانية التي أسست على الالدينية البحتة واإلل

أيتمشى هذا مع مفهوم الوالء والبراء، أم أن هذا المفهوم هو من المفاهيم التي يجب أن تتقلص في هذه األيام نظراً للفهم 

ممن هم من " الدعاة"العصري  التجديدي اإلندماجي  لإلسالم الذي ال تسمح بغيره الهجمة الصليبية الغربية؟ والذي يروج له 

ومن المعروف أن من ينتخب عضوا بمجلس الممثلين أو الكونجرس فإنه يحصل على راتب ! جلدة المسلمين ويتكلم بألسنتهم

 ! شهري محترم، ثم، بعد أربع سنوات، يتحدد له معاشاً فخماً ال يحتاج إلى أن يعمل بعده

إخالصهم من أفتى بصحة اإلدالء باألصوات في الذين هم فوق الشبهات في  ،وقد يتذرع بعض هؤالء بأن من الفقهاء العلماء

نهما قد أخطئا خطأً بيناً في هذه إجبرين، ومع تقديري لكليهما إال  والشيخ بن 10اإلنتخابات، مثل الدكتور صالح الصاوى

لغربي، وكان في المجتمع ا الذوباننه أصبح باباً يلج منه كل من يحمل جرثومة إراعيا فيها مآالت هذا القول، إذ الفتوى، ولم ي

صدرا عن لبد بالدسيسة لإلسالم، من واقعية انعدام الهوية اإلسالمية من أن يرا، خاصة في هذا الجو الم  من األحرى أن يصد  

إال إننا نقول أن المسلم إنما يتعلق بالحكم الشرعي ال بآراء . ، في مثل هذه الحال، إثمه أكبر من نفعهموائد الفقه النظري الذى

ثم نقرر أن ليس من هؤالء من أباح  الترشيح للمناصب السياسية، بل رؤوا أنه ال . كانت أسماؤهم أو مناصبهم الرجال مهما

بأس باإلدالء باألصوات اإلنتخابية حين تحقق المصلحة، وكان أن انفتح باب من أبواب جهنم وصار اإلندماج في الحياة 

داعيات الخطأ في اإلفتاء وعدم تقدير حال من ت قدم له الفتوى وكيف السياسية بشكل كامل والترشيح للمناصب السياسية من ت

ال، فسأله : أللقاتل توبة؟ قال: سيتعامل معها، ورحم هللا بن عباس حين أفتى لمن ظن أنه مقدم على قتل خصمه حين سأله

، "د أن يأخذ فتيا لقتل صاحبههذا رجل جاء يري: كنت تقول أن القاتل يتوب، قال رضى هللا عنه: أصحابه بعد أن غادر الرجل

، وسبحان من له العلم كله  .فاعتبر بن عباس مآالت الفعل وأفتى بغير الحكم األصلي 

 

                                                           
8
 Islam, the West and the Challenge of Modernity: إقرأ إن شئت ما كتب طارق رمضان في هذا الشأن مثل كتابه  

9
نّا دون وهؤالء يقلون بل سيرضون ع" ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم"إن كان هذا ممكنا أصال إذ أن هللا سبحانه قد قرر أن   

رروا أن ذلك، والشواهد كلها تؤكد صدق القرآن إذ أن من والوهم لم يتقدموا مثقال خطوة، بل رفض الغرب المشروع اإلندماجّي الذي قّدمه هؤالء وق

 .يجب على المسلن أن يذوب ذوبانا كامال فيالمجتمع الغربي دون تحديد لهوية
10

 .الدكتور صالح الصاوى الصادرة في العدد الخامس للمنار الجديد بهذا الشأن انظر ردي في عدد المنار الثالث عشر على فتوى  
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(4) 

ثم نبغت طائفة أخرى كان لها مصلحة عليا في أن ترتبط مقدراتها برؤوس تلك الهجمة الغربية، وهى طائفة المتصوفة، فعمل 

، بل إن منهم من ، إلى أن ينشروا العديد من دعاتها على جانب بدعهم العقائدية، فكرة اإلندماج والذوبان في المجتمع الغربي 

! ظهر بصحبة الرئيس األمريكي في جلسة من جلسات الكونجرس، واشار عليه في كيفية التعامل مع المتطرفين من المسلمين

وهو صحيح إذ أن فيه ! لتخلص من اإلرهابوأطلق القول بأن السياسة األمريكية الحالية هي خير وبركة وأمر البد منه ل

انتحل اإلسالم حديثاً من نصارى  افات أصحابها، ثم إن من هؤالء منالتخلص ممن اتبع السنة وهجر بدع التصوف وخر

بها عقائد اإلسالم، تماما كما حدث  في بدء نشأة  ىرهبانيات النصارى وضالالتها، فكسالغرب واستقر في ضميره 

 .11التصوف

وقد . 12"مؤتمر بعث الروح اإلسالمية"جت جهود هذه الطوائف مؤخراً بعقد مؤتمر حاشد في مدينة تورونتو، تحت اسم وقد تو  

عديد من أصحاب األسماء الالمعة في سماء الدعوة " مضلل"استضاف المؤتمر الذي حضره ما يقرب من عشرة آالف مسلم 

مبطلين وخداع المخادعين، ومن هذه األسماء من ينتمون إلى حركات التي لم يعد لها قيود وال ضوابط تذود عنها إبطال ال

وينكره ظاهرا في منتديات علنه في منتديات اإلستشراق، يدخلت عليها شبهات اإلرجاء من قديم، ومنهم من يبطن التصوف و

نتماء الغربي الالديني فحاول في أحضان العلمانية واختلطت عليه الشخصية اإلسالمية باإل ىَ ب  ومنهم من نشأ ور  .  13المسلمينً 

ومنهم من قامت دعوته على أن اإلسالم دين يعنى بالقلب، وال يجب فيه التعرض للسياسة وأصول الحكم، وكان ! التلفيق بينهما

م النصيحة لفتيات فرنسا بشأن القانون الحالي لمنع الحجاب  أن "من مضحكات فتاوى هذا األخ الداعية في هذا المؤتمر أن قد 

والرجل جاٌد في تلك "! ل الفتيات على مداومتهن للدراسة، على أم يستبدلن الحجاب على باب المدرسة بالطاقية الفرنسيةتظ

مهما اختلفت مشاربهم وتباينت " مسلمون"أن يجتمع فيه : أولهما: وقد كان تركيز المؤتمرين بشكل كلي  على أمرين!! الفتوى

اندمج في هذا المجتمع دون "أن تصل الرسالة األصلية إلى الشباب المسلم أن : لثانياتجاهاتهم وتضاربت بدعهم وأصولهم، وا

تحفظ إذ أنت من أبنائه وال مانع في اإلسالم من أن تكون وليا للكفر معينا عليه مصححا له في بعض األحيان، فإن من ينتخب 

 ."رضي بذلك أم كره لمجلس من مجالس التشريع مثال لن ينجو من هذا الموقف في يوم من األيام

لم تقتصرالهجمة الصليبية الصهيونية على غزو بالد المسلمين وتعبيد كبرائهم ونهب ثرواتهم في عقر دارهم، بل إنها تتبعت 

من هم من ذرياتهم ممن يعيش في أطراف الدنيا لتقضي على هويتهم وتذيبهم في حضارتها وتخلع عنهم ذواتهم ليكونا مسخاً ال 

 .واستخدموا في هذا المخطط من هم من جلدة المسلمين ومن يتحدثون بألسنتهم، ليتم البالء وتعم الفتنة. إلى كفر إلى إسالم وال

اللهم مالك الملك اكتب لنا النجاة من كل فتنة واكشف للمخلصين عن خداع المخادعين وافضح عوار المبطلين، إنك سميع 

 بصير
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 طارق عبد الحليم محمد العبدة و" التصوف نشأته وتطوره"راجع كتابنا   
12

 “Reviving Islamic Spirit”, Toronto, January 2
nd

 to January 4
th

, 2004 
13

وأن اإلسالم هو التصوف بتاريخ " التصوف في اإلسالم"نستون، مهد اإلستشراق، تحت عنوان راجع محاضرة حمزة يوسف التي ألقاها في جامعة بر 

 !!  CAIRاإلسالمية " كير"، تحت إشراف جمعية 7991مايو  4
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 م الشاطبيّ اإلما - مقدمة اإلعتصامشرح وتحقيق 

 طارق عبد الحليم. تقديم وتحقيق د

 

 مقدمة المحقق

 أما بعدبهديهم إلى يوم الدين  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى

من الدهر، تحقيق كتاب اإلعتصام الذي هو أجل الكتب في  ت عليه العزيمة وانشغلت به النفس ردحاً فقد كان مما صح  

ولكن الهمة ضعفت . وضوعه وهو التعريف بالبدعة وحدودها وضوابطها، والتعليق عليه بما يقربه من قراء هذا الزمانم

وتباعد الزمان بهذا الغرض وانشغلت النفس بغيره حتى طلب إلي أحد تالمذتي من األبناء البارين وطلبة العلم المخلصين، أن 

على هذا العصر كما  فهي شاهدٌ  ،لما فيها من فائدة جمة ،ل نشرها في هذا الموقعأعل ق تعليقا بسيطا على مقدمة الكتاب ألج

يش بينهم ممن يدعى ، فشابهت تصرفات قومه في عصره تصرفات أقوام نعرحمة هللا عليهكانت شاهداً على عصر الشاطبي 

وموافق لمن يخالفها، كما وصف  ،بعهامن يت  لما يكون عنها، بل هو معاٍد لها و، وهو أبعد صلى هللا عليه وسلم متابعة رسول هللا

نة صحيحة، ولكن رميهم لقاء الشبهات على أهل السنة ال بدليل شرعي وال س  إهؤالء الناس دينهم وديدنهم وقد جعل . الشاطبي  

رت  إلى المقدمة فكان أن نظ. ة اإلضرار تاراتدد بجهل تارة، وبعلم وني  هاينة والصليبيين الج  سميات باطلة اتبعوا فيها الصَ بم  

فوجدتها سلسة بنفسها ال تحتاج لمزيد إيضاح، فلم يكن لي فيها من عمل إال إرجاع األحاديث إلى مظانها، وإلقاء بعض الضوء 

 .رشده في العبور من ذاك الزمان إلى هذه األيامبالتعليق على مواضع متفرقة مما يأخذ بيد القارئ لي  

ثم أخلي بين القارئ وبين . صلى هللا عليه وسلمر له زالته التي ال ينجو منها بشر إال رسول هللا اطبي أجزل الثواب وغفجزى هللا الش  

نها ويستدل بهديها  .هذه الكلمات الجليلة القدر ليتمع 
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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

لى وفق علمه وارادته ال يسرهم عق لما شاء وم  الحمد هلل المحمود على كل حال الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي بال خالق الخل 

وساء ومصرفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقي وسعيد وهداهم النجدين فمنهم قريب وبعيد  غراضهم لما سر  أعلى وفق 

ومسويهم على قبول اإللهامين ففاجر وتقى كما قدر ارزاقهم بالعدل على حكم الطرفين ففقير وغني كل منهم جار على ذلك 

لوب فال يعدوه فلو تماألوا على ان يسدوا ذلك السبق لم يسدوه او يردوا ذلك الحكم السابق لم ينسخوه ولم يردوه فال اطالق األس

لهم على تقييده وال انفصال وهلل يسجد من في السموات واالرض طوعا وكرها وظاللهم بالغدو واآلصال والصالة والسالم 

كاشف الغمة الذي نسخت شريعته كل شريعة وشملت دعوته كل أمة فلم يبق ألحد على سيدنا وموالنا محمد نبي الرحمة و

حجة دون حجته وال استقام لعاقل طريق سوى ألحب محجته وجمعت تحت حكمتها كل معنى مؤتلف فال يسمع بعد وضعها 

الفرق المقصره او الفرق خالف مخالف وال قول مختلف فالسالك سبيلها معدود في الفرقة الناجية والناكب عنها مصدود إلى 

الغالية صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بشمسه المنيرة واقتفوا آثاره الالئحة وأنواره الواضحة وضوح 

الظهيرة وفرقوا بصوارم أيديهم وألسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة وبين كل حجة بالغه وحجة مبيرة وعلى التابعين لهم 

 بيل وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل وسلم تسليما كثيرا على ذلك الس

اما بعد فإني أذكرك ايها الصديق األوفى والخالصة األصفى في مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود وهي معنى 

الغرباء يا رسول بدئ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدئ فطوبى للغرباء قيل ومن "قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وهذا مجمل " وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول هللا قال النزوع من القبائل 14"هللا قال الذين يصلحون عند فساد الناس

ولكنه مبين في الرواية األخرى وجاء من طريق آخر بدئ اإلسالم غريبا وال تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدئ فطوبى 

اس وفي رواية البن وهب قال صلى هللا عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب هللا حين يترك للغرباء حين يفسد الن

ويعملون بالسنة حين تطفى وفي رواية إن االسالم بدى غريبا وسيعود غريبا كما بدئ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول هللا كيف 

يب وفي رواية انه سئل عن الغرباء قال الذين يحيون ما أمات الناس يكون غريبا قال كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه لغر

من سنتي وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في أول االسالم وآخره وذلك ان رسول هللا 

ق رسما وال تقيم به في صلى هللا عليه وسلم بعثه هللا تعالى على حين فترة من الرسل وفي جاهلية جهالء التعرف من الح

مقاطع الحقوق حكما بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها وما استحسنته اسالفها من اآلراء المنحرفة والنحل المخترعة 

بشيرا ونذيرا وداعيا إلى هللا بإذنه وسراجا منيرا فسرعان ما عارضوا   والمذاهب المبتدعة فحين قام فيهم صلى هللا عليه وسلم

لنكر وغيروا في وجه صوابه باإلفك ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ونابذهم في النحلة كل محال ورموه بأنواع معروفه با

البهتان فتارة يرمونه بالكذب وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه قط خبرا بخالف مخبره وآونة يتهمونه بالسحر وفي 

رة يقولون انه مجنون مع تحققهم بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله علمهم أنه لم يكن من أهله وال ممن يدعيه وك

وإذ دعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده ال شريك له قالوا اجعل اآللهه إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب مع اإلقرار بمقتضى 

بطشة يوم القيامة انكروا ما يشاهدون من  هذه الدعوة لصادقة فإذا ركبوا في الفلك دعوا هللا مخلصين له الدين وإذا أنذرهم

األدلة على إمكانه وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وإذا خوفهم نقمة هللا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 

وإذا جاءهم بآية فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم اعتراضا على صحة ما أخبرهم به مما هو كائن ال محالة 

خارقه افترقوا في الضاللة على فرق واخترقوا فيها بمجرد العناد ماال يقبله أهل التهدى إلى التفرقة بين الحق والباطل كل ذلك 

دعاء منهم إلى التأسي بهم والموافقة لهم على ما ينتحلون إذا رأوا خالف المخالف لهم في باطلهم ردا لما هم عليه ونبذا لما 
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قال أناس صالحون في أناس "... :ورواية أحمد األخرى. وهو عند بن ماجة والدارمي بسند أثبت وبلفظ آخر قريب من هذا. أحمد بهذا الرواية، وفي سنده مجاهيلرواه  

 .ومجموع الروايات تقوى الحديث. أصح سندا من الرواية المذكورة" سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم
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ليه يد الظنة واعتقدوا إذا لم تمسكوا بدليل أن الخالف يوهن الثقة ويقبح جهة االستحسان وخصوصا حين اجتهدوا في شدوا ع

االنتصار بعلم فلم يجدوا أكثر من تقليد اآلباء ولذلك اخبر هللا تعالى عن ابراهيم عليه السالم في محاجة قومه ما تعبدون قالوا 

هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فحادوا  نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال

وقال هللا تعالى ام آتيناهم كتابا من قبله فهم به  15كما ترى عن الجواب القاطع المورد مورد السؤال إلى االستمساك بتقليد اآلباء

آثارهم مهتدون فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليد فقال تعالى قال  مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على

أولوا جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم فأجابوا بمجرد اإلنكار ركونا إلى ما ذكروا من التقليد ال بجواب السؤال فكذلك كانوا 

ه خرج عن معتادهم وأتى بخالف ما كانوا عليه من مع النبي صلى هللا عليه وسلم فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم ألن

كفرهم وضاللهم حتى أرادوا ان يستنزلوه على وجه السياسة في زعمهم ليوقعوا بينهم وبين المؤالفة والموافقة ولو في بعض 

صلى هللا عليه  األوقات أو في بعض األحوال أو على بعض الوجوه ويقنعوا منه بذلك ليقف لهم بتلك الموافقه واهى بنائهم فأبى

وسلم إال الثبوت على محض الحق والمحافظة على خالص الصواب وأنزل هللا قل يا ايها الكافرون ال أعبد ما تعبدون إلى آخر 

السورة فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة ورموه بسهام القطيعة وصار أهل السلم كلهم حربا عليه عاد الولى الحميم عليه 

هم إليه نسبا كان أبعد الناس عن مواالته كأبي جهل وغيره وألصقهم به رحما كانوا أقسى قلوبا عليه فأي كالعذاب األليم فأقرب

غربة توازي هذه الغربة ومع ذلك فلم يكله هللا إلى نفسه وال سلطهم على النيل من أذاه إال نيل المصلوفين بل حفظه وعصمه 

ا زالت الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالى تقريرها تبعد بين أهلها وبين وتواله بالرعاية والكالءة حتى بلغ رسالة ربه ثم م

غيرهم وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعوا ولكن على وجه من الحكمة عجيب وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم 

يرهم ألنبيائهم المبعوثين فيهم كقوله في أصل الدين األول األصيل ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم ابراهيم عليه السالم وفي غ

تعالى بعد ذكر كثير من االنبياء أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي 

ى هللا أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كبر على المشركين وما زال صل

عليه وسلم يدعو لها فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم االختفاء خوفا من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة 

اإلسالم فلما اطلعوا على المخالفة أنفوا وقاموا وقعدوا فمن أهل اإلسالم من لجأ إلى قبيلة فحموه على إغماض او على دفع 

من اإلذاية وخوف الغرة هجرة إلى هللا وحبا في االسالم ومنهم من لم يكن له وزر يحميه وال العار في اإلخفار ومنهم من فر 

ملجأ يركن إليه فلقي منهم من الشدة والغلظة والعذاب او القتل ما هو معلوم حتى زل منهم من زل فرجع امره بسبب الرجوع 

تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة إلى الموافقة وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا إلى أن أنزل هللا 

ظاهرا ليحصل بينهم وبين الناطق الموافقة وتزول المخالفة فنزل اليها من نزل على حكم التقية ريثما يتنفس من كربه ويتروح 

ن ما جاءهم به نبيهم من خناقه وقلبه مطمئن باإليمان وهذه غربة أيضا ظاهرة وإنما كان هذا جهال منهم بمواقع الحكمه وأ

صلى هللا عليه وسلم هو الحق ضد ما هم عليه فمن جهل شيئا عاداه فلو علموا لحصل الوفاق ولم يسمع الخالف ولكن سابق 

 " وال يزالون مختلفين اال من رحم ربك"القدر حتم على الخلق ما هم عليه قال هللا تعالى 

ياة النبي صلى هللا عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي هللا ثم استمر تزيد اإلسالم واستقام طريقه على مدة ح

عنهم إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج وهي التي نبه عليها 

يعني ال يتفقهون فيه بل يأخذونه  16"تراقيهم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون اهل األوثان يقرأون القرآن ال يجاوز"الحديث بقوله 

على الظاهر كما بينه حديث ابن عمر االتي بحول هللا وهذا كله في آخر عهد الصحابة ثم لم تزل الفرق تكثر حسبما وعد به 

ثالث افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على "الصادق صلى هللا عليه وسلم في قوله 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب "وفي الحديث اآلخر  17"وسبعين فرقة

وهذا أعم من األول فإن األول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل  18"التبعتموهم قلنا يا رسول هللا اليهود والنصارى قال فمن

وكل . ت ويدل على ذلك من الحديث قوله حتى لو دخلوا في جحر ضب التبعتموهماألهواء وهذا الثاني عام في المخالفا

                                                           
 .لتوحيدفقطع فيها عذر التقليد في ا 711األعراف " أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون"وقال تعالى  15
 الحديث رواه الجماعة 16
 الحديث رواه الترمذي 17
 الحديث رواه البخاري ومسلم وبن ماجة وأحمد 18
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 19صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سؤاله بل سواه عليها إذ التأسي في األفعال والمذاهب موضوع طلبه

كان االسالم . داوة والبغضاء للمختلفينفي الجلبة وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق المؤالفة ومنه تنشأ الع

في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا وأهله غالبون وسوادهم أعظم األسودة فخال من وصف الغربة بكثرة األهل واألولياء 

الناصرين فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم موقعها وال قوة يضعف دونها حزب هللا 

مفلحون فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق فالشاذ مقهور مضطهد إلى أن أخذ اجتماعه في االفتراق الموعود ال

وقوته إلى الضعف المنتظر والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة وال شك أن الغالب 

اء فتفرق أكثرهم شيعا وهذه سنة هللا في الخلق إن أهل الحق في جنب اهل الباطل أغلب فتكالبت على سواد السنة البدع واألهو

قليل لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور ولينجز هللا ما وعد به نبيه صلى 

األهل أو قلتهم وذلك حين يصير المعروف منكرا  من عود وصف الغربة إليه فإن الغربة ال تكون إال مع فقد  هللا عليه وسلم

والمنكر معروفا وتصير السنة بدعة والبدعة سنة فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أوال يقام على أهل البدعة 

كثرتها على  طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضالل ويأبى هللا أن تجتمع حتى تقوم الساعه فال تجتمع الفرق كلها على

مخالفة السنة عادة وسمعا بل ال بد أن تثبت جماعة اهل السنة حتى يأتى أمر هللا غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة 

وتناضبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم ال يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار وبذلك 

 الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم  يضاعف هللا لهم األجر

جار مع األزمان ال يختص بزمان دون زمان فمن وافق فهو عند المطالب  20فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة

المصيب على أي حال كان ومن خالف فهو المخطئ المصاب ومن وافق فهو المحمود السعيد ومن خالف فهو المذموم 

فقد سلك سبيل الهداية ومن خالف فقد تاه في طرق الضاللة والغواية وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره المطرود ومن وافق 

وذلك أني وهلل الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي انظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه لم 

دون آخر حسبما اقتضاه الزمان واإلمكان وأعطته المنة المخلوقة أقتصر منه على علم دون علم وال أفردت عن أنواعه نوعا 

في أصل فطرتي بل خضت في لججه خوض المحسن للسباحة وأقدمت في ميادينه إقدام الجرئ حتى كدت أتلف في بعض 

ا عن صد أعماقه أو أنقطع في رفقتي التي باألنس بها تجاسرت على ما قدر لي غائبا عن مقال القائل وعذل العاذل ومعرض

الصاد ولوم الالئم إلى أن من على الرب الكريم الرءوف الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي وألقى في 

نفسي القاصرة أن كتاب هللا وسنة نبيه لم يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول وال أبقيا لغيرهما مجاال يعتد فيه وإن الدين قد 

برى فيما وضع والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضالل وبهتان وإفك وخسران وأن العاقد عليهما بكلتا يديه كمل والسعادة الك

مستمسك بالعروة الوثقى محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى وما سواهما فأحالم وخياالت وأوهام وقام لي على صحة ذلك 

لك من فضل هللا علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ال البرهان الذي ال شبهة تطرق حول حماه وال ترتمي نحو مرماه ذ

يشكرون والحمد هلل والشكر كثيرا كما هو أهله فمن هنالك قوت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر هللا فيه فابتدأت 

أو من البدع كما وفي خالل ذلك أبين ما هو من السنن  21بأصول الدين عمال واعتقادا ثم بفروعه المبنية على تلك األصول

أبين ما هو من الجائز وما هو من الممتنع وأعرض ذلك على علم األصول الدينية والفقهية ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة 

في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه وترك البدع التي  22"بالسواد األعظم"التي سماها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ا بدع وأعمال مختلفة وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة واإلمامة نص عليها العلماء أنه

 ونحوها 

                                                           
19

السنة بها، فإن  وهو تحليل دقيق لنفسية المبتدع المخالف، إذ أن النفس تأبى إال الموافقة، ولّما كانت طبيعة البدعة المخالفة، وانفرد المبتدع عن أهل 

 !زيد من عدد المخالفين للسنة والموافقين له ليستأنس بهم وتهيئ له نفسه أنه على الحق لكثرة من يستمع اليه ويتبعهنفسه تدعو إلى أن ي
20

قه كان يقصد أن مطالبة المخالف للسنة غيره بموافقته هي ديدن المخالف في كل زمان، وأن من يوافقه كان مصيبا بغض النظر عن مذهبه ومن ال يواف 

 .ان مصيبا في حقيقة األمرمخطئا حتى لو ك
21

توحيد وقد جرى الشاطبي رحمه هللا في هذا التقسيم للدين إلى أصل وفروع ما يهتدى به الناظر إلى التوحيد وما يفرق بين أصل الدين الذي هو ال 

 .وفروع الشرائع وهي األعمال
22

 .الحديث رواه بن ماجة بسند ضعيف، ورواه أحمد في المسند بسند قوي 
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فلما أردت االستقامه على الطريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد ودخلت 

دعا في األزمنه المتقدمة فكيف في زماننا هذا فقد روى عن ولم يكن ذلك ب 23على سننها األصليه شوائب من المحدثات الزوائد

السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير كما روى عن أبي الدرداء أنه قال لو خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليكم ما 

نس فكيف لو ادرك عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إال الصاله قال األوزاعي فكيف لو كان اليوم قال عيسى بن يو

وعن أم الدرداء قالت دخل ابو الدرداء وهو غضبان فقلت ما أغضبك فقال وهللا ما أعرف فيهم شيئا من  االوزاعي هذا الزمان

أمر محمد إال أنهم يصلون جميعا وعن أنس بن مالك قال ما اعرف منكم ما كنت اعهده على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 

ه إال هللا قلنا بلى يا أبا حمزة قال قد صليتم حتى تغرب الشمس أفكانت تلك صالة النبي صلى هللا عليه وسلم غير قولكم ال إل

وسلم وعن انس قال لو أن رجال أدرك السلف األول ثم بعث اليوم ما عرف من االسالم شيئا قال ووضع يده على خده ثم قال 

النكر ولم يدرك ذلك السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته إال هذه الصالة ثم قال أما وهللا على ذلك لمن عاش في 

ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه هللا من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبلهم ويقتص 

 أنشر فيكم من آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما وكذلك فكونوا إن شاء هللا وعن ميمون بن مهران قال لو أن رجال

السلف ما عرف غير هذه القبلة وعن سهل بن مالك عن أبيه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إال النداء بالصالة إلى 

ما أشبه هذا من اآلثار الداله على أن المحدثات تدخل في المشروعات وأن ذلك قد كان قبل زماننا وإنما تتكاثر على توالى 

فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس فال بد من حصول نحو مما حصل لمخالفي الدهور إلى اآلن 

العوائد ال سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة ال سواها إال أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من األجر الجزيل وبين 

ح فأدخل تحت ترجمة الضالل عائذا باهلل من ذلك إال أني أوافق المعتاد وأعد أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصال

فأخذت في  25فرأيت أن الهالك في اتباع السنة هو النجاة وأن الناس لن يغنوا عني من هللا شيئا 24من المؤالفين ال من المخالفين

ق إلي العتاب سهامه ونسبت إلى البدعة ذلك على حكم التدريج في بعض األمور فقامت على القيامة وتواترت علي المال مة وفو 

غير أن ضيق العطن والبعد  وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت والضاللة وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة

 عن أهل الفطن رقى بي مرتقى صعبا وضيق علي مجاال رحبا وهو كالم يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات

 .26العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف األول

وربما ألموا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة  

كما يعزى إلى بعض الناس  فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء ال ينفع وال فائدة فيهشهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة 

وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح  بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة االجتماع في أدبار الصالة حالة اإلمامة

                                                           
23

كار حمه هللا تعالى من أهل القرن الثامن الهجري، يصف الزمان كأنه يصف ما نحن فيه من تحكم العادات وانتشار اآلراء المخالفة للسنة واألفوهو ر 

 .البدعية التي يعجب بها أصحابها وينبهر بها أتباعها ممن انعدم علمهم الشرعي وأظلمت في وجههم طرق الهداية للحق
24

إذ أن المخالفين لسنة رسول هللا صلى هللا عليه . ال يزال قائما أمام كل من يتصدى لتصحيح المفاهيم والوقوف أمام الجهل واإلبتداعوهذا اإلختيار كان و 

وغير ذلك مما هو من قبيل " تشتيت الوحدة"و" تفتيت الصفّ "وسلم كانوا وال يزالوا يمتحنون المتابعين من أهل السنة ويرمونهم بالغفلة والخطأ و

 .تزييف والخلط والتمويه، والحق أحق أن يتبع في كل مكان وزمان وحالال
25

 .وهو موقف العلماء األفذاذ والجهابذة األفراد في التمسك بالحق مهما كانت العواقب، إذ إنها قليلة في جنب هللا مهما كثرت 
 معروف معناها  :قامت علّي القيامة: شرح الفقرة 26

 بع علي  اللومأي تتا  :تواترت علّي المالمة 

 د إلي الناس سهام عتابهم أي عاتبوني،  :وفّوق إلّي العتاب سهامه ب يقال للسهم فّوقأي سد  د وصو   .أي سد 
 العطن هو موضع مبارك اإلبل حيث تحل وتجلس، وهو كالوطن للناس، يقصد أن ضاقت عليه الدنيا  :ضيق العطن. 
 لذكاء، والفطنة الفهماهل الفطن أي أهل الفهم وا  : البعد عن أهل الفطن . 
 أي صعد به إلى طريق وعر شديد، والعرب تعبر عن صعوبة الطريق بالمرتقى ألن الصعود أصعب من مجرد   :رقى بي مرتقى صعبا

 وهو يقصد أن موقفه أدى به إلى تحمل مشاق كثيرة.  المشي على السهل
 ون سهال بمتابعة البدعة وأهلها أصعب وأشق مجاالمرة أخرى أن موقفه قد جعل ما يمكن أن يك  :ضّيق على مجاال رحبا. 
 أي أن تحمل )يريد أن هذا الكالم : وهو كالم يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف األول

ن عدم متابعة السنة، بل مخالفتها ومتابعة أهل البدع أولى إذ ذلك يجعل يشير بظاهره إلى أ...( المشاق وتضييق العطن والبعد عن أهل الفطن وغير ذلك
 .األمور سهلة ميسورة وهو خالف ما فعل
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وبغض الصحابة رضي هللا عنهم بسبب اني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في  27وتارة نسبت إلى الرفضوالعلماء 

إذ لم يكن ذلك شأن من السلف في خطبهم وال ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب وقد  ى الخصوصالخطبة عل

سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال هو بدعة وال ينبغي العمل به وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة قيل له 

الحاجة إليه وإما أن يكون شيئا يصمد له في خطبته دائما فإني أكره ذلك فدعاءه للغزاة والمرابطين قال ما أرى به بأسا عند 

ونص أيضا عز الدين بن عبد السالم على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة وتارة أضيف إلى القول بجواز 

وتارة أحمل على عليه من تقدم  القيام على األئمة وما أضافوه إال من عدم ذكرى لهم في الخطبة وذكرهم فيها محدث لم يكن

التزام الحرج والتنطع في الدين وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم ال 

أتعداه وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره وأئمة أهل 

وسبب ذلك أني عاديت بعض  28وتارة نسبت إلى معاداة أولياء هللاوللمسألة بسط في كتاب الموافقات  لم على خالف ذلكالع

الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعمهم لهداية الخلق وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤالء الذين نسبوا 

وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها  أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشب هوا بهم

وهي الناجية ما عليه العموم ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم 

لحمد هلل على كل حال فكنت على حالة تشبه أو وهموا وا 29وسيأتي بيان ذلك بحول هللا وكذبوا على في جميع ذلك بإحسان

حالة اإلمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه إذ حكى عن نفسه فقال عجبت من حالي في سفري وحضري 

مع األقربين مني واألبعدين والعارفين والمنكرين فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من األماكن أكثر من لقيت بها موافقا 

و مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أ

أهل هذا الزمان سماني موافقا وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا وإن ذكرت في واحد منها أن 

وإن كان في الرؤية سماني  30رجيا وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبهاالكتاب والسنة بخالف ذلك وارد سماني خا

سالميا وإن كان في اإليمان سماني مرجئيا وإن كان في األعمال سماني قدريا وإن كان في المعرفة سماني كراميا وإن كان في 

ا وإن سكت عن تفسير آية أو حديث لم فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضي

وإن حجدتهما  33ا وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا 32وإن أجبت بغيرهما سماني باطني 31أجب فيهما إال بهما سماني ظاهريا

اني شفعويا وإن كان في القنوت سماني حنفيا وإن كان في القرآن سماني  34سماني معتزليا وإن كان في السنن مثل القراءة سم 

ليا وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من األخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة قالوا طعن في تزكيتهم ثم حنب

أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرءون علي من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يشتهون من هذه األسامي 

م أسخطت هللا تبارك وتعالى ولن يغنوا عني من هللا شيئا وإني ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره وإن داهنت جماعته

هذا تمام الحكاية فكأنه رحمه هللا تكلم على لسان  مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر هللا الذي ال إله إال هو وهو الغفور الرحيم

                                                           
27

والشيعة الرافضة كفروا الصحابة وجاؤوا بأكاذيب وعقائد ماأنزل هللا بها من سلطان بزعم محبة . الرفض هو التشيع إذ رفض الشيعة خالفة الشيخين 

 .هم في ذلك أكذب من بن سلولعلي رضى هللا عنه و
28

كل مطيع هلل  والوالء هلل هو متابعة أوامره والكّف عن نواهيه، ليس فيه رتب يبلغها من يبلغها وال ينزل عنها كما في دين النصارى ورتب قديسيهم، بل 

 .ففيه والء هلل قدر طاعته، تزيد بزيادة الطاعة وتقل بمقدار مخالفته
29

ديدنهم، أن يلقوا بالتهم الزائفة على أهل السنة، واليتجرأ أحدهم على مناقشة موضوع الخالف بالعلم الصحيح، سواء بقواعد وهذا هو دين المبتدعة و 

هل زماننا علم الحديث أو األصول أو العربية، ولكن طريقتهم كانت وال زالت مهاجمة شخص امخالفهم، وتسميته أسماء تشبّه على العوام كما هو ديدن أ

وغير ذلكك مما يدل على عجزهم عن مواجهة الحق " الرجعيون"و" اإلرهابيون"و" الخوارج"و" الوهابية"دعة الذين يقولون عن أهل السنة من المبت

 .بالحجاج  ومواجهته باللجاج
30

أهل السنة من دعوى  –هب السنة وال أقول أتباع األشعري إذ فارق األشعري هذا المذهب والتزم بمذ –ويشير رحمه هللا هنا إلى ما يرمى به األشعرية  

وهو ما يدل على سنية الشاطبي . التشبيه حين يثبتون هلل صفاته التي أثبتها لنفسه بال كيف، وال يؤولون النصوص ويحرفونها عن موضعها إدعاءاً للتنزيه

 .رضى هللا عنه في هذا المجال
31

وهو مذهب فقهي . قام صرحه ابن حزم الظاهري في القرن الخامس في األندلسالظاهرية مذهب أسسه داوود الظاهري في القرن الثالث الهجري وأ 

 ".بدعة ظهرت بعد المائتين"يقوم على انكار القياس والعمل بظاهر النصوص، وقد اعتبره بعض علماء السنة 
32

 . الباطنية هم طائفة خرجت من عباءة الشيعة ولهم عقائد مكفرة منهم اإلسماعيلية والحشاشون 
33

وهو مذهب أقامه األشعري بعد أن انفصل عن المعتزلة أراد به التوسط في . عرية مذهب ينسب إلى أبي موسى األشعري في القرن الثالث الهجرياألش 

 .ةتأوياللصفات وهو مذهب كالمي واسع، إال أن األشعري نفسه تخلى عنه مؤخرا كما بيّن في كتابه اإلبانة ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماع
34

لمشيئة المعتزلة مذهب أنشأه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد في البصرة في القرن الثاني الهجري، ويقوم على نفي صفات هللا وتعطيلها، وعلى نفي ا 

د موهمة تعكس اإللهية، وله مبادئ خمسة هي العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها قواع

 .بدعا أصيلة
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سبب ألن الهوى قد يدخل المخالف بل الجميع فقلما تجد عالما مشهورا او فاضال مذكورا إال وقد نبذ بهذه األمور أو بعضها 

فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة إنه غير  الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخالف

صاحبها ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني 

ل إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على أنه قا

ذلك أعوانا من الفاسقين حتى وهللا لقد رموني بالعظائم وأيم هللا ال أدع أن أقوم فيهم بحقه فمن هذا الباب يرجع االسالم غريبا 

ول قليل فصار المخالف هو الكثير فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع أعناقها كما بدأ ألن المؤالف فيه على وصفه األ

 فأشكل مرماها على الجمهور فظهر مصداق الحديث الصحيح 

  

ولما وقع علي من اإلنكار ما وقع مع ما هدى هللا إليه وله الحمد لم أزل أتتبع البدع التي نبه عليها رسول هللا صلى هللا عليه 

نها وبين أنها ضاللة وخروج عن الجادة وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها لعلي أجتنبها فيما وسلم وحذر م

إذ ما استطعت وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ نورها تلك المحدثات لعلى أجلو بالعمل سناها وأعد يوم القيامة فيمن أحياها 

فعن ابن عباس قال ما يأتي على حسبما جاء عن السلف في ذلك  قابلتهامن بدعة تحدث إال ويموت من السنن ما هو في م

ال يحدث رجل بدعة اال وفي بعض األخبار  الناس من عام إال أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنن

ثت أمة في دينها بدعة إال رفع بها ما أحدوعن لقمان بن أبي إدريس الخوالني أنه كان يقول ترك من السنة ما هو خير منها 

ما أحدث قوم بدعة في دينهم إال نزع هللا من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم وعن حسان ابن عطية قال  عنهم سنة

إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى وهو مشاهد معلوم حسبما يأتي بيانه إن شاء هللا تعالى وجاء من الترغيب في  القيامة

من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي إحياء السنن ما جاء فقد خرج ابن وهب حديثا عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال 

فإن له من األجر مثل من عمل بها من الناس ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضاللة ال يرضاها هللا ورسوله 

وأخرجه الترمذي باختالف في بعض األلفاظ مع اتفاق المعنى  من آثام الناس شيئا فإن عليه إثم من عمل بها ال ينقص ذلك

وقال فيه حديث حسن وفي الترمذي عن أنس قال قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي 

 بني ومن أحبني كان معي في الجنةومن أحيا سنتي فقد أحليس في قلبك غش ألحد فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي 

حديث حسن فرجوت بالنظر في هذا الموضع االنتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة وعلى طول العهد ودوام النظر 

اجتمع لي في البدع والسنن أصول قررت أحكامها الشريعة وفروع طالت أفنانها لكنها تنتظمها تلك األصول وقلما توجد على 

سنح في الخاطر فمالت إلى بثها النفس ورأت أنه من األكيد الطلب لما فيه من رفع االلتباس الناشئ بين السنن الترتيب الذي 

لما كثرت البدع وعم ضررها واستطار شررها ودام اإلكباب على العمل بها والسكوت من المتأخرين عن اإلنكار والبدع ألنه 

بفرض القيام فيها صارت كأنها سنن مقررات وشرائع من صاحب الشرع  لها وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام

فالتبس بعضها ببعض فتأكد  35محررات فاختلط المشروع بغيره فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما تقدم

ذه المواقف الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم وقلما صنف فيها على الخصوص تصنيف وما صنف فيها فغير كاف في ه

مع أن الداخل في هذا األمر اليوم فاقد المساعد عديم المعين فالموالى له يخلد به إلى األرض ويلقى له باليد إلى العجز عن بث 

والمعادى يريسه باألردبيس ويروم أخذه بالعذاب البئيس ألنه يرد عوائده الراسخه في الحق بعد رسوخ العوائد في القلوب 

ال حجة له إال عمل اآلباء واألجداد مع بعض األشياخ العالمين في األعمال دينا يتعبد به وشريعة يسلك عليها القلوب المتداولة 

ولم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم لآلباء واألشياخ مخالفون للسلف الصالح  كانوا من أهل النظر في هذه األمور أم ال

أال وإني أعالج أمرا ال يعين  لعزيز رضي هللا عنه في العمل حيث قالفالمعترض لمثل هذا االمر ينحو نحو عمر بن عبد ا

عليه إال هللا قد فنى عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه األعجمي وهاجر عليه األعرابي حتى حسبوه دينا ال يرون 

د ممن له منه إال األخذ بالحزم وكذلك ما نحن بصدد الكالم عليه غير أنه أمر ال سبيل إلى إهماله وال يسع أح الحق غيره

والعزم في بثه بعد تحصيله على كماله وإن كره المخالف فكراهيته ال حجة فيها على الحق أال يرفع منارة وال تكشف وتجلى 

آن علم الناس القرأنواره فقد خرج أبو الطاهر السلفي بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال له يا أبا هريره 

وتعلمه فإنك إن مت وأنت كذلك زارت المالئكة قبرك كما يزار البيت العتيق وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت 

                                                           
35

 .وهو أدق وصف لما عليه حالنا اليوم من اختالط الحبل بالنابل، واشتباه البدعة بالسنة، واتباع الجهل وترك العلم 
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قال أبو عبد هللا بن القطان وقد جمع هللا  أال توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنه فال تحدث في دين هللا حدثا برأيك

 والتحديث بالسنة أحب الناس أم كرهوا وترك الحدث حتى إنه كان ال يتأول شيئا مما روى له ذلك كله من إقراء كتاب هللا

تتميما للسالمة من الخطإ على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس إن بلدنا كثير البدع وإنه 

نفسك خفت أن تزل فتهلك ال يرد عليهم إال من كان ضابطا ألف كالما في الرد عليهم فكتب إليه مالك يقول له إن ظننت ذلك ب

عارفا بما يقول لهم ال يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا ال بأس به وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على 

دام وشياع هذا النكر خطئه أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك وهذا الكالم يقضي لمثلي باإلحجام دون اإلق

وفشو العمل به وتظاهر أصحابه يقضي لمن له بهذا المقام منة باإلقدام دون اإلحجام ألن البدع قد عمت وجرت أفراسها من 

غير مغير ملء أعنتها وحكى ابن وضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات اعلم يا أخي أن ما حملني 

نكر أهل بالدك من صالح ما أعطاك هللا من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنه وعيبك على الكتب إليك ما أ

ألهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم هللا بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم 

واعتد به من أفضل حسناتك من الصاله والصيام والحج ب هللا وأذلهم هللا بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين فأبشر يا أخي بثوا

وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه  والجهاد وأين تقع هذه األعمال من إقامة كتاب هللا وإحياء سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

ا إلى هذه فاتبع عليه كان له من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين إصبعيه وقال أيما داع دعوسلم 

فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله وذكر أيضا إن هلل عند كل بدعة كيد بها اإلسالم وليا  مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة

لى هلل يذب عنها وينطق بعالمتها فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله فإن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إ

وادع إلى السنة حتى اليمن فأوصاه وقال ألن يهدي هللا بك رجال واحدا خير لك من كذا وكذا وأعظم القول فيه فاغتنم ذلك 

 36يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة

فيرد هللا بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر فتكون خلفا من نبيك صلى هللا  37حسنةكما جاء األثر فاعمل على بصيرة ونية 

 عليه وسلم فأحي كتاب هللا وسنة نبيه فإنك لن تلقى هللا بعمل يشبهه انتهى ما قصدت إيراده من كالم أسد رحمه هللا 

أنه خطب الناس فكان من جملة كالمه في وهو مما يقوي جانب اإلقدام مع ما روى عن عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه 

خطبته أن قال وهللا إني لوال أن أنعش سنة قد أميتت أو أن أميت بدعة قد أحييت لكرهت أن أعيش فيكم فواقا وخرج ابن 

وضاح في كتاب القطعان وحديث األوزاعي أنه بلغه عن الحسن أنه قال لن يزال هلل نصحاء في األرض من عباده يعرضون 

لعباد على كتاب هللا فإذا وافقوه حمدوا هللا وإذا خالفوه عرفوا بكتاب هللا ضاللة من ضل وهدى من اهتدى فأولئك خلفاء أعمال ا

فوقع الترديد بين النظرين ثم إني أخذت في ذلك مع  38اسلكوا سبيل الحق وال تستوحشوا من قلة اهلههللا وفيه عن سفيان قال 

ي محل السويداء وقاموا في عامة أدواء نفسي مقام الدواء فرأوا أنه من العمل الذي ال بعض اإلخوان الذين أحللتهم من قلب

شبهة في طلب الشرع نشره وال إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات فاستخرت هللا تعالى في وضع كتاب يشتمل 

االعتصام وهللا أسأل أن يجعله عمال خالصا على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل أصوال وفروعا وسميته ب 

ويجعل ظل الفائدة به ممدودا ال قالصا واألجر على العناء فبه كامال ال ناقصا وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم وينحصر 

وما انجز  الكالم فيه بحسب الغرض المقصود في جملة أبواب وفي كل باب منها فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه

 معها من الفروع المتعلقة به

 

 

 

                                                           
36

ودع عنك "داود  وهي نصيحة جليلة ألهل العلم أن يهتموا بمن يروا فيه بشائر استجابة وعلم وأال ينشغلوا بالعوام إال بقدر الحاجة كما في حديث أبي 

 .، فإن القليل الواعي الراشد أبرك عمال من الكثير الذي هو كالغثاء ال ينبت زرعا وال ينضح بماء"أمر العامة
37

يح هو والبصيرة والنية الحسنة هما جناحا القبول، إذ أن البصيرة هي العلم، والنية هي القصد وال يصح عمل إال بعلم صحيح على السنة وبقصد صح 

 . ص، فتكون العبادة بما شرع هللا وتكون خالصة هللاإلخال
38

الصديق، ولكن وهي قولة رائعة يجب أن يتخذها الدعاة إلى هللا منارا في هذه الظلمات المطبقة، إذ أن الغربة تستلزم قلة الرفيق ووحشة الطريق وندرة  

 .العمل، فتكون صحة العمل مرشدا ومؤنسا في آن واحد المسلم المتبع للسنة يستأنس في هذه الغربة والوحشة بما هو عليه من صحيح
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 نظرات في فكـــر سيد قطب

لطوا لفية أو اإلخوانية أو غيرها من الدعوات والحركات، الذين خَ إلى هؤالء النفر من أصحاب الدعوة، ممن انتسب إلى الس  

وا وما نفعوا، إلى أ األوراق وزيفوا المعاني فجعلوا الحق باطال أو أشبه بالباطل والباطل حقا أو أشبه لئك أتوجه وبالحق، فأضر 

 .بهذه السطور

 

ل جانبا هَ إختلفت اآلراء حول سيد قطب، الكاتب الش   وانعكس فكره على كافة  ،كر اإلسالمي المعاصراما من الف  هيد الذى شك 

اء والمفكرين اإلسالميين، كما وقد ناصر سيداً العديد  من العلم. 0011اإلتجاهات الحركية منذ أ عدم بعد محاكمة صورية عام 

وسبب هذا اإلختالف أو اإلتفاق يرجع فيما نرى إلى سيد قطب وما كتب من ناحية، . اختلف معه بعض منتسبي الدعوة كذلك

ويشهد هللا أننا ال نوافق سيداً في كل ما ذهب اليه، بل . خصية الذي تقي م سيداً وتختلف معه أو تتفق من ناحية أخرىوإلى الش  

اء، ولكن ما للرجل نر هو أكبر فضال وأعمق أثراً في الدعوة  –يشهد هللا  –ى أن له زالت هي من طبيعة البشر الخط 

 .اإلسالمية مما عليه، ال ينكر هذا إال مكابر ال يعرف الرجل وال يعرف اإلسالم على حد سواء

ولكن القصد هو النظر في . أمر قليل النفع أو عديمهالف سيداً أو من وافقه، فإن هذا ولست أقصد هنا إلى تتبع إحصائي لمن خَ 

 . طبيعة الموافقة ممن وافق وطبيعة المخالفة ممن خالف

، الذي تضاربت حوله  رحمة هللا عليه، فسنحاول أن نلقي الضوء على ذلك الجانب من فكر سيد وحتى يكون الحديث موضوعياً 

عها عنه مخالفوه والتي تمثلت في قول من قال أن سيدأً كان يكف ر أعيان اآلراء وتشعبت فيه األقوال ، خاصة التهمة التي يشي

 ! في هذا العصر " التكفيريين"الناس ، بل هو رائد 

 : يمكن أن ننظر إلى فكر سيد رحمه هللا في ضوء هذه األقسام الثالثة 

 .فكر عقدي يرجع إلى فهم طبيعة التوحيد وحدوده وضوابطه  :أولها 

 .تقييمي  يعود إلى تمييز الواقع وتحديد معالمه على ضوء ذلك الفهم فكر  : وثانيها 

 . فكر حركي  ينبنى على ذلك التقييم ، ويتناول ما يراه مناسبا لتأدية الحق العقدي   : وثالثها 

، ثم  [0]، ونعضد ذلك بنصوص مما كتبمن هذه األقسام كما تناولها سيد وسنقوم في الفقرات التالية بالحديث عن كل قسم

من مذاهب أهل السنة في العقيدة من خالل أقوال علماء السنة وقواعد األصول  –أو يخالفه  –ج على ما يوافق قوله نعر  

وسيتببن من خالل ذلك أن ما رماه به بعض منتسبي الدعوة من تكفير الناس عامة إن هو . لتفسير ما استطعنا إلى ذلك سبيالً وا

 .إغراض أو حسد لمكانة الرجل من البعض اآلخر إال خلط في الفهم من البعض و

 : البعد العقدي في فكر سيد قطب 
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ر أهل والتوحيد كما قر. ألكبر في فكر سيد رحمة هللا عليهغلت الحي ز اوقضية التوحيد وضوابطه وأبعاده هي القضية التي شَ 

تها كما ، نثبهلل من أسماء علي ة وصفات جليلة ما، وبه يثبت توحيد الربوبية واألسماء والصفات: السنة والجماعة هو توحيدان

ا نسب لسيد من تجاوزات في هذا األمر . جاءت بال كيف ال لقل ة شأنه  –أمر األسماء والصفات  –وسنتجاوز في هذا المقال عم 

سب البعض إلى وقد ن. ولكن ألننا قصدنا إلى مناقشة أمر محدد في فكر سيد وهو قضية التكفير خاصة  –حاشا هلل من ذلك  –

بل . ، كما نسبوا له القول بإنكار صفة الكالم وصفة اليد وأنه قال بأن القرآن مخلوق [0]سيد القول بتأويل اإلستواء باإلستعالء

ديد من العلماء وهو أمر ناقشه الع [3]!تعدى األمر بالبعض ممن هو غاٍل في عدائه لسيد أن نسب إليه القول بوحدة الوجود 

ال األوجه، وأن جل ه مما هو من قبيل تصاريكثرهوبينوا زيف أ  . ف الكالم األدبي حم 

وسنعرض . ا دافع عنه سيد وبي نه أحسن بيان، فهو م"ال إله إال هللا"هو مقتضى كلمة أما توحيد األلوهية أو توحيد العبادة الذي 

يها عنزان ل المحكمات التي ال يجب أن ينتطح ففي الفقرات القادمة ما يلقي الضوء على فكر سيد في هذا األمر مما هو من قبي

، ونترك ما هو من قبيل المتشابه من كالمه مما يجب أو يختلف عليها عاقالن، وما يعضد ذلك، أو يخالفه، من أقوال أهل السنة

 . يحتمل تأويال وال صرفا عن معناه أن يفهم في ضوء المحكم الذي ال

إن الحكم : "قال تعالى في سورة يوسف . في حياة الناس والرجوع إلى حكم هللا سبحانهوقضية األلوهية مرتبطة بقضية العبادة 

ن فيها أن الحكم إحدها كل ما يتضمنه مقتضى العبادة، إذ فبين في هذه اآلية و" إال هلل ، أمر أال تعبدوا إال إياه ، ذلك الدين القي م

ي على شريعة هللا وعقيدة شامل العام أي نظام الحياة المتكامل المبن، وأن ذلك هو الدين بمعناه ال هو العبادةبما أنزل هللا

 . التوحيد

لها إنه ال يناقشها من جانبها النظريدد أن سيداً حين يتحدث عن قضية األلوهية ، فومما يجب أن يالحظ في هذا الص   ، وال يأص 

ها ربطا مباشرا بل هو يربط.  في جزء وال في كل  و مخالفيها المن الناحية األكاديمية البحتة ، بل وال يناقش معارضيها أ

، ويبين أن  هذا المعنى هو الذي تقوم به ميري  وحس  مادي  في حياة المسلم، وبما يجب أن تنشأ من حس  ضبأثرها في الحياة

 . الحياة كما أرادها هللا سبحانه للناس في األرض 

الطريق أن يتحرر الناس في هذه األرض من طاغوت روماني أو  وليس" :رض الحديث عن ال إله إال هللايقول سيد في مع

ترتفع  إن النـاس عبيد هلل وحده ، وال يكونون عبيداً هلل وحده إال أن! فالطاغوت كله طاغوت . فارسي ، إلى طاغوت عربي 

حاكمية إال هللا ، وال شريعة إال من هللا  ال: ال إله إال هللا كما يدركهـا العربي العارف بمدلوالت لغته ،  -" ال إله إال هللا: "راية 

التي يريدها اإلسالم للناس هي جنسية العقيدة ، التي " الجنسية " ، وال سلطان ألحد على أحد ، ألن السلطان كله هلل ، وألن 

 .  معالمال. ." وهذا هو الطريق . يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر األجناس واأللوان تحت راية هللا 

ا تقررت " ويقول ، بعد أن يقرر أن ال إله إال هللا كلمة يجب أن يدركها الناس بما تحمل من معان وأن يعيشوا بها ولها  فلمَّ

ا عرف الناس ربهم وعبدوه وحده . . وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة  -بعد الجهد الشاق  -العقيدة  ا . . لَمَّ لَمَّ

ا تقررت في القلوب . . من سلطان العبيد ومن سلطان الشهوات سواء تحرر الناس  صنع هللا بها " . . ال إله إال هللا " لَمَّ

" . العرب " ال ليتقرر فيها سلطان " . . الرومان والفرس " تطهرت األرض من . . وبأهلها كل شيء مما يقترحه المقترحون 

فارسياً ، وعربياً ، على رومانياً ، و. . كله " الطاغوت " هرت من سلطان لقد تط" . . هللا " ولكن ليتقرر فيها سلطان 

  ."السواء

دين "ولم يكن بد أن يكون : " يقول في تفسير سورة المائدة من الظالل . ويقرر كذلك أن هذا هو اإلسالم ، وال إسالم سواه 

وهذه الحتمية . مظهر أن ال إله إال هللا . مظهر حاكمية هللا . فهذا هو مظهر سلطان هللا . هو الحكم بما أنزل هللا دون سواه " هللا

ال تنشأ فحسب من أن ما أنزل هللا خير مما يصنع البشر ألنفسهم من " الحكم بما أنزل هللا"و" دين هللا"حتمية هذا التالزم بين : 

إنما السبب . سبب األول وال الرئيسي وليس هو ال. فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية . مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع 

ونفي لهذه , والقاعدة األولى واألساس في حتمية هذا التالزم هي أن الحكم بما أنزل هللا إقرار بألوهية هللا . األول والرئيسي 
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ه األديان وبمعناه االصطالحي كما جاءت ب" االستسالم:"بمعناه اللغوي " اإلسالم"وهذا هو . األلوهية وخصائصها عمن عداه 

والتجرد عن ادعاء األلوهية معه ، وادعاء أخص خصائص األلوهية ، وهي السلطان والحاكمية ، وحق . . اإلسالم هلل . . 

 " . تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون 

ا تكون نظاما ودولة ثم يقرر كذلك أن  مدلوالت هذه الكلمة يجب أن تكون في ضمائر القائمين عليها والمنتسبين لها بقدر م

ولقد تم هذا كله ألن الذين أقاموا هذا الدين في : " يقول رحمه هللا . ومجتما يعيشون فيه ويديرون بها شؤون حياتهم اليومية 

صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام ، كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياتهم ، في صورة عقيدة وخلق 

وا على إقامة هذا الدين وعداً واحداً ، ال يدخل فيه الغلب والسلطان .  وعبادة وسلوك د  ع  وال حتى لهذا الدين . . وكانوا قد و 

هذا كل وعدوه على الجهاد المضني ، . وعداً واحداً هو الجنة . . وعداً واحداً ال يتعلق بشيء في هذه الدنيا . . على أيديهم 

وة ، ومواجهة الجاهلية باألمر الذي يكرهه أصحاب السلطان في كل زمان وفي كل مكان واالبتالء الشاق ، والمضي في الدع

 " ! " . ال إله إال هللا : " ، وهو 

 :جل  مساحة ما تحدث عنه سيد في أمر العقيدة ، نرى أنه قرر  -على قلتها  –التي تغطي  –من هذه النصوص 

 .العرب يدركونه حين صدع بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  لها حقيقة ومضمون كان" ال إله إال هللا"أن  كلمة  .0

أن معناها الخروج من طغيان أي  طاغية من بشر أو شيطان أو هيئة أو حكومة إلى مظلة الخضوع هلل واإلستسالم   .0

 .له وحده ال شريك له 

مر ليس أمر اختيار بل هو أمر أن هناك تالزم وحتمية بين فهم هذه القضية وبين إقامتها في حياة الناس ، وأن األ .3

 .اضطرار لمن أراد القبول بهذه الكلمة والدخول تحت مضمونها 

وأن هؤالء الذين يقبلونها في حياتهم ، إنما يقيمونها في ضمائرهم ووجدانهم كما هي قائمة في حياتهم وتعامالتهم ،  .4

ل ق المبني على العقيدة  حذرا من النفاق وحرصاً   .على صحة الخ 

؟ فلنرجع إلى أئمة اإلسالم من أهل السنة والجماعة وإلى قواعد األصول الصواب في هذا التقرير هل جانب سيداً ترى  

 . ومقررات التفسير نستشف منها الحقيقة في ذلك األمر 

ل ما فى وَمن تأمَّ : " يقول بن القي م في حديثه عن وفد نجران ، شارحا حقيقة اإلسالم التي هي من وراء النطق بالشهادتين 

السير واألخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى هللا عليه وسلم بالرسالة ، وأنه صادق ، فلم تدخلهم 

علم أنَّ اإلسالَم أمٌر وراء ذلك ، وأنه ليس هو المعرفة فقط ، وال المعرفة واإلقرار فقط ، بل هذه الشهادة فى اإلسالم ، 

إذن فحقيقة الشهادتين هي الخضوع .  3زاد المعاد جـ. " رار  ، واالنقياد  ، والتزام  طاعته ودينه ظاهراً وباطناً المعرفة  واإلق

وقد يقول قائل ، نعم ، ولكن . والطاعة واإلنقياد ظاهرا وباطنا ، ليست هي النطق المجرد ، وليست هي اإلقرار القلبي وحده 

هذا صحيح من جهة وغير صحيح من جهة أخرى ، فإن : عمل والطاعات كذلك ، فنقول هذا معنى اإلسالم الذي يشمل مجال ال

أعمال الطاعات ليست من لب  التوحيد بل هي تدخل فيه من باب الوجوب والكمال فتزيد اإليمان أو تنقص به ، ولكن ما يناقشه 

، ليس ما يتعلق بأفعاله في حياته بعامة ، وهو ما  بن القي م هنا هو أمر محدد ، وهو دخول اإلنسان إلى اإلسالم واعتباره مسلماً 

يستلزم أن يكون إقراره والتزام طاعته خاليا مما يشوب حقيقته كارتكاب عمل من األعمال التي بي ن هللا سبحانه كفر فاعلها ، 

ه أن هذا إعتذار غير مثل هؤالء الذين استهزؤا بالرسول والصحابة على سبيل الدعابة والمزح ، فبي ن هللا في محكم تنزيل

 ال" مقبول ، وأن هناك من األعمال ما تدل على الكفر بظاهرها رغم قول فاعليها بخالف ذلك ، وذلك بشهادة هللا سبحانه 

ومثل هذا كثير في أقوال اإلئمة قديما وحديثا ، وإليك طائفة منه ، تقرر كما قرر سيداً أن الحكم . "تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

 : ريعة هو مدار هذا الدين بالش
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فإن الحاكم إذا كان ديناً لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار ، وإن كان عالماً لكنه حكم بخالف الحق الذي : " يقول بن تيمية 

 وأمايعلمه كان من أهل النار ، وإذا حكم بال عدل وال علم أولى أن يكون من أهل النار ، وهذا إذا حكم في قضية لشخص ، 

إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين فجعل الحق باطالً والباطل حقاً والسنة بدعة ، والبدعة سنة ، والمعروف منكراً والمنكر 

، وإله المرسلين  معروفاً ، ونهى عما أمر هللا به ورسوله ، وأمر بما نهى عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق }. . { وله الحكم وإليه ترجعون}: الحمد في األولى واآلخرة مالك يوم الدين الذي له 

 " . { ليظهره على الدين كله وكفى باهلل شهيداً 

أن يحـكم بين الناس [ 4]استحلوال ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل هللا على رسوله فهو كافر فمن : " وقال أيضاً 

راه هو عدالً من غير اتباع لما أنزل هللا فهو كافر فإنه ما من أمة إال وهي تأمر بالحكم بالعدل ، وقد يكون العدل في دينها بما ي

أي عادات من )ما يراه أكابرهم ، بل كثير من المنتسبين إلى اإلسالم يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها هللا كسواليف البادية 

، فإن كثيراً من الناس ن ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر واألمراء المطاعو( سلفهم

فهؤالء إذا عرفوا أنه ال يجوز لهم الحكم إال بما أنزل . أسلموا ولكن ال يحكمون إال بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون 

 . "ل هللا فهم كفارالف ما أنزهللا فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخ

ْكًما لَِّقْوٍم ي وق ن ونَ )ابن كثير في تفسير قوله تعالى  يقول َن هللا   ح  وَن َوَمْن أَْحَسن  م  ة  َيْبغ  ل يَّ ْكَم اْلَجاه  ينكر تعالى على من خرج " (أََفح 

اآلراء واألهواء واإلصطالحات التي عن حكم هللا المحكم المشتمل على كل خيٍر الناهي عن كل شر ، وعدل عما سواه من 

وضعها الرجال بال مستند من شريعة هللا وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي 

وضع لهم الياسق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة اإلسالمية 

يرها ، وفيها الكثير من األحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب هللا وغ

م سواه في قليل  وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم هللا ورسوله فال يحك 

فمن ترك شرع هللا : " نفس الكالم في تاريخه عن موضوع الحكم بالياسق وأمثاله قال كما أن بن كثير قد ذكر " أو كثير 

كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى  –المحكم المنزل على محمد بن عبد هللا خاتم األنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة 

  ."من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين الياسق وقدمها عليه ؟

لمون في بالدهم بتشريع في شرع هللا أن يحكم المس –مع هذا  –أفيجوز : أقول : "عمدة التفسير "في شاكر ويعل ق أحمد 

مقتبس عن تشريعات أروربه الوثنية الملحدة ؟ بل بتشريع تدخله األهواء واآلراء الباطلة ، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون ، ال 

 يبالى واضعه أوافق شرعة اإلسالم أم خالفها ؟ 

، ، عهد التتار ، وكان من أسوأ عهود الظلم والظالم  إال في ذلك العهد –فيما نعلم من تاريخهم  -إن المسلمين لم ي ْبلَوا بهذا قط 

، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له ، بل غلب اإلسالم التتار ، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته ، وزال أثر ما صنعوا بثبات 

فيه أحد من أفراد  المسلمين على دينهم وشريعتهم ، وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك ، لم يندمج

 . األمة اإلسالمية المحكومة ، ولم يتعلموه ولم يعلموه ألبنائهم ، فما أسرع ما زال أثره 

لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو اإلسالم جنكيز  –في القرن الثامن  –أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ بن كثير 

أن : لعصر ، في القرن الرابع عشر ، إال في فرق واحد ، أشرنا اليه آنفا خان ، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا ا

 . ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام ، أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في األمة اإلسالمية وزال أثر ما صنعت 

ندمج في هذ القوانين المخالفة ألن أكثر األمم اإلسالمية اآلن ت. ثم كان المسلمون اآلن أسوأ حاال وأشد ظلما وظالما منهم 

الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر ، هذه القوانين التي يصطنعها ناس " الياسق"للشريعة والتي هي أشبه شيئ بذاك 

ينتسبون لإلسالم ، ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء ، ثم يجلعون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق 
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إلى [ 5"]جامدا"و" رجعيا"يحقرون من خالفهم في ذلك ، ويسمون من يدعوهم إلى اإلستمساك بدينهم وشريعتهم العصري ، و

 . مثل ذلك من األلفاظ البذيئة 

وبالهوينا واللين تارة " ياسقهم الجديد"بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع اإلسالمي ، يريدون تحويله إلى 

بأنهم يعملون على فصل الدين  –وال يستحون  –خديعة تارة ، وبما ملكت ايديهم من السلطات تارات ، يصرحون وبالمكر وال

 . عن الدولة 

أو يجوز ألب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا ! أفيجوز إذن ألحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد ، أعنى التشريع الجديد 

 ! . . . لما كان األب أو جاهال ؟ واعتناقه واعتقاده والعمل به عا

إن األمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس ، هي كفر بواح ، ال خفاء فيه وال مداورة ، وال عذر ألحد ممن 

وكل إمرئ حسيب "في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها ، فليحذر إمرؤ لنفسه  –كائنا من كان  –ينتسبون إلى اإلسالم 

 . " نفسه

عبيد هذا الياسق "سيقول عني . أال فليصدع العلماء بالحق غير هيابين ، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه ، غير متوانين وال مقصرين 

ل عني وناصروه أني جامد وأني رجعي  وما إلى ذلك من األقاويل ، أال فليقولوا ما شاؤوا ، فما عبأت يوما بما يقا" الجديد

 .  [1] "قولولكني أقول ما يجب أن أ

وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير هللا مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم هللا : "وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 

هو الحق فهذا الذي صدر منه المرة ونحوها ، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع 

 .  [2] "ناقل عن الملةأعدل ، فهذا كفر 

ففرق رحمه هللا بين الحكم الجزئي الذي ال يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع : " يعلق الشيخ الفوزان بقوله 

األحكام أو غالبها وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاً وذلك ألن من نحى الشريعة اإلسالمية وجعل القانون الوضعي بديالً 

نها فهذا دليل على أنه يرى القانون أحسن وأصلح من الشريعة وهذا ال شك فيه أنه كفر كفراً أكبر يخرج من الملة ويناقض م

  [9] "التوحيد 

. من معاٍن ولوازم " ال إله إال هللا"ثم نقرأ حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي يبي ن أن العرب كانت تدرك ما وراء 

إذن تحاربك العرب : . .وفي رواية عن األعرابي قال " . قال هذا امر تكرهه الملوك:"مثنى بن حارثة جاء في حديث ال

كما أن حرب العرب والعجم لها أمر مشاهد ال يحتاج . وال شك أن كراهة الملوك والحكام لهذه الكلمة سببها معروف " والعجم

 . لى دليل لمن ألقى السمع وهو شهيدإ

وقد " . كفر دون كفر" . .عليه شبه المرجئة بقول بن عباس وأبي مجلز من التابعين عن آية المائدة وأنها وقد تعلق من دخلت 

رد  علي هذا القول المحدث الجليل أحمد شاكر وأخيه العالمة المحقق محمود شاكر ، وبي نا أن هذا المناط الذي قال فيه أبي 

مة الجور مثل بني أمية وكان منهم من يظلم ويفسق ، ولكن دون تبديل مجلز ومن قبله بن عباس ، هو مناط من خرج على أئ

وإليك ما قال أحمد في عمدة . قاعدة الحكم واإلستناد إلى قوانين مرتبة مقننة أو استبدال شرع بشرع آخر جملة وتفصيال 

 : التفسير في الحديث عن تفسير آية المائدة 

مضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرآء على الدين مما يلعب به ال –عن بن عباس  –وهذه اآلثار 

وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال . يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بالد اإلسالم 

يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى ، اإلباضية الخوارج إياه فيما يصنع بعض األمراء من الجور فيحكمون في بعض قضائهم بما 

والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون . أو جهال بالحكم 



 93 

وهذان األثران رواهما الطبري وكتب عليهما أخي . من كفر هؤالء األمراء ليكون لهم عذراً فيما يرون من الخروج بالسيف 

 . يد محمود شاكر تعليقا نفيسا جدا فرأيت أن أثبت هنا نص الرواية األولى للطبري ثم تعليق أخي على الروايتين الس

يا أبا مجلز أرأيت قول هللا : أتى أبي مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا : فروى الطبري عن عمران بن حيدر قال "

ومن لم يحكم بما أنزل هللا فألئك هم : نعم ، قالوا :الكافرون ؟ أحق هو ؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل هللا فألئك هم : تعالى 

يا أبا : نعم ، قالوا :ومن لم يحكم بما أنزل هللا فألئك هم الفاسقون ، أحق هو ؟ قال : نعم ، قالوا :الظالمون ، أحق هو ؟ قال 

هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون ، واليه : قال ( ني أميةيريدون األمراء الظالمين من ب)مجلز ، فيحكم هؤالء بما أنزل هللا 

يعني أنهم هم )أنتم أولى بهذا مني : قال ! يدعون ، فإن تركوا منه شيئا عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً ، فقالوا ال وهللا ولكنك تفرق 

جون( الخارجين ال هو  : بمناسبة هذين النصين  فكتب أخي السيد محمود" ال أرى ، وأنتكم ترون هذا وال تحر 

هللا إني أبرأ إليك من الضاللة ، وبعد ، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكالم في زماننا هذا ، قد تلمس المعذرة ألهل 

السلطان في ترك الحكم بما أنزل هللا وفي القضاء في الدماء واألموال واألعراض بغير شريعة هللا التي أنزلها في كتابه وفي 

فلما وقف على هذين الخبرين ، اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في . اذهم قانون أهل الكفر شريعة في بالد اإلسالم اتخ

. الدماء واألموال واألعراض بغير ما أنزل هللا وأن مخالفة شريعة هللا في القضاء العام ال تكفر الراضي بها والعامل عليها 

تابعي ( الحق بن حميد الشيباني الدوسي)له من معرفة السائل والمسئول ، فأبو مجلز والناظر في هذين الخبرين ال محيص 

ثقة وكان يحب عليا وكان قوم أبي مجلز وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين ، فلما كان أمر الحكمين يوم صفين 

دوس بن شيبان بن ذهل ، وهؤالء الذين ، واعتزلت الخوارج ، كان فيمن خرج على علي طائفة من بني شيبان ومن بني س

هم أتباع عبد هللا بن إباض من الحروروية . . . . . سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس وهم نفر من اإلباضية 

 . . . فخالف أصحابه ! إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك : الذي قال ( الخوارج)

اإلباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير األمراء ألنهم في معسكر  ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من

فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا : السلطان ، وألنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم هللا عنه ، ولذلك قال في األثر األول 

 " ملون وهم يعلمون أنهم مذنبونإنهم يعملون بما يع: أنهم قد أصابوا ذنبا ، وقال في الخبر الثاني 

وإذن ، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعي زماننا من القضاء في الدماء واألموال واألعراض بقانون مخالف لغير شرع 

اإلسالم ، وال في إصدار قانون ملزم ألهل اإلسالم ، باإلحتكام إلى حكم غير هللا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى هللا عليه 

فهذا الفعل إعراض عن حكم هللا ورغبة عن دينه وإيثار ألحكام الكفر على حكم هللا سبحانه وتعالى ، وهذا كفر ال يشك  وسلم

 . أحد من أهل القبلة على اختالفهم في تكفير القائل به والداعي له 

ي كتابه وسنة نبيه ، وتعطيل لكل ما والذي نحن فيه اليوم ، هو هجر ألحكام هللا عامة دون استثناء وإيثار أحكام غير حكمه ، ف

 . . فإنه لم يحدث في تاريخ اإلسالم أن سن حاكما حكما جعله شريعة ملزمة للقضاء بها . . . .في شريعة هللا 

وأما أن يكون كان في زمان ابي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم هللا أو مؤثرا ألحكام أها الكفر 

فذلك لم يكن قط ، فال يمكن صرف كالم أبي مجلز ( وهي حال اليوم من آثر أحكام الكفر علىأحكام اإلسالم)اإلسالم  على أهل

واإلباضيين إليه ، فمن احتج بهذين األثرين وغيرهما في بابهما ، وصرفها عن معناها ، رغبة في نصرة السلطان ، أو احتياال 

ى عباده ، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام هللا ، أن يستتاب ، فإن على تسويغ الحكم بما أنزل هللا وفرض عل

 " . أصر وكابر وجحد حكم هللا ورضي بتبديل األحكام ، فحكم الكافر المصر على كفره معروف ألهل هذا الدين 

 : عليه بما يلي  [0]ثم إن الحديث عن آية المائدة يمكن التعليق
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ال تأتي في القرآن بمعنى الكفر األصغر إطالقا كما قرر الشاطبي في  -ومثلها الظالمون والفاسقون  –" الكافرون"أن كلمة    

القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها ، من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك ، ومنبهاً على ما هو :" الموافقات حيث قرر أن 

وإنما يأتي الكفر األصغر أو ما يسمونه .  [09]"بحسب ما دل ه الشرع دائر بين طرفيها ، حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما

تكثرن اللعن "أو حديث البخاري في النساء  [00]"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"في السنة كما في حديث " الكفر العملي"

  [00]" وتكفرن العشير

    فالحكم المقصود هو إقامة شريعة . أو الفرد أن مناط الحكم هنا هو مناط التشريع ال المعصية سواء من الحاكم

ع قوانين . موازية لشرع هللا تعالى ، ال مجرد ارتكاب مظالم فردية في حقوق الناس  وشتان شتان بين من يشر 

وهذا التفريق بين . كاملة تحل محل شريعة هللا في حياة الناس ومن يحكم بشهوة في قضية أو بعض قضايا معينة 

قع فيه من نفر من الدعاة والعلماء ممن أصابتهم جراثيم اإلرجاء ، كاأللباني والقرضاوى وغيرهم المناطين هو ما و

 . ولسنا ممن يتبع األسماء في قضية التوحيد ، فأمرها أجل  من أن يقلد فيه المسلم . 

    ومن " . رض النفيمن في مع"جاءت بصيغة العموم وهي " ومن لم يحكم بنا أنزل هللا فأؤلئك هم الكافرون"أن آية

وما جاء به هؤالء ممن أصابتهم جرثومة . لترتفع عنها صورة العموم " شرعي"هذا يتعين أن يكون لها مخصص 

على أنه مناط من المناطات التي يمكن أن تكون تندرج تحت  –اإلرجاء من قول إلبن عباس أو ألبي مجلز إنما 

 : مخصصاً إذ أن ال يصلح أن يكون  –عموم اآلية بإختالف مناطاتها 

o د من أصول الفقه  . قول الصحابي ال يخصص عموم القرآن كما هو الصحيح فيما تقع 

o  أن قول بن عباس أو غيره في هذا ليس بتفسير لآلية بل هو تنزيل لمناط من مناطاتها فليس بمخصص

 . حقيقي  

o  ًبي ن في منطوق الحديث وهو غير صحيح كما هو  –وإن سل منا جدال بأن بن عباس قد قال هذا تفسيرا– 

فإن تفسير الصحابي  إنما يعتبر من قبيل المرفوع إن كان فيما هو ليس مما يحتمل إجتهادا كما هو مبين 

 .في أصول الفقه وقواعد الحديث ، وإال فهو إجتهاد له 

وإن " . الحكم"في تناوله لقضية فسيد إذن لم يتعد أقوال العلماء أو ما هو معتمد من أصول الفقه أو التفسير أو قواعد الحديث 

فليس له أن يحكم بزلل  –رغم ضيق مساحة اإلجتهاد فيه لمن كان قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  –كان لغيره إجتهاد في ذلك 

هوى مرديا ( أو)سيد وأنه حمل لواء التكفير في هذا العصر ، فإن ذلك ال يعكس إال جهال بسيٍد وجهال بالشريعة وقواعدها و 

 .نفاقا ظاهراً  أو

 : البعد التقييمّي في فكر سيد قطب 

ا كان سيداً يفهم طبيعة اإلسالم وأنه إنما جاء ليوجه حياة البشر ويحكم ، بل دين علم وعمل ، ها ، وأنه ليس دين صوامع وبي علم 

يقف الناس اليوم من اإلسالم فقد رأى أنه ال بد من النظر في الواقع المحيط وتحليل المعطيات بشكل دقيق ليمكن أن نرى أين 

ه اليه القرآن ،يقول هللا تعالى . المسلمين منهم وغير المسلمين على حد  سواء  –اليوم  : وهذا العملية التقييمية هي مما وج 

ل اآليات ولتستبين سبيل المجرمين" فتمييز الصالح من .  [04]"ليميز الخبيث من الطيب: "، ويقول تعالي  [03]"كذلك نفص 

ولننظر قيما قاله سيد في هذا الصدد لنرى . طالح هو غرض من أغراض الشريعة ومقصد من مقاصدها لمن فهم هذا الدين ال

 . كيف قي م الواقع ، ومن أين أتته هذه الشبهة ، شبهة التكفير 

ل  اآْليات  َول َتْسَتب يَن َسب يل  : "يقول رحمه هللا في تفسير قوله تعالى  يَن  َوَكَذل َك ن َفصِّ م  ْجر   . [ 05]. . "اْلم 
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إنها تتمثل في . . و لكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات اإلسالم الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا " . .  .0

وجود أقوام من الناس من سالالت المسلمين ، في أوطان كانت في يوم من األيام دارا لإلسالم ، يسيطر عليها دين 

ثم إذا هذه األرض ، وإذا هذه األقوام ، تهجر اإلسالم حقيقة ، وتعلنه إسما وإذا هي تتنكر . .  هللا ، وت حكم بشريعته

لعقيدة اإلسالم اعتقادا وواقعا وإن ظنت أنها تدين باإلسالم اعتقادا فاإلسالم شهادة أن ال إله إال هللا وشهادة أن ال إله 

ق هذا الكون المتصرف فيه وأن هللا وحده هو الذي يتقدم إليه هو خال -وحده  -إال هللا تتمثل في االعتقاد أن هللا 

هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في  -وحده  -العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله وأن هللا 

ل في اإلسالم بعد ، كائنا فإنه لم يشهد ولم يدخ -بهذا المدلول  -شأن حياتهم كله وأيما فرد لم يشهد أن ال إله إال هللا 

فهي أرض لم تدن  -بهذا المدلول  -ما كان اسمه ولقبه ونسبه وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن ال إله إال هللا 

بدين هللا ولم تدخل في اإلسالم بعد وفي األرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سالالت 

بذلك  -ت في يوم من األيام دارا لإلسالم ولكن ال األقوام اليوم تشهد أن ال إله إال هللا المسلمين وفيها أوطان كان

 . وال األوطان اليوم تدين هلل بمقتضى هذا المدلول  -المدلول 

وهذا أشق ما تواجهه حركات اإلسالم الحقيقية في هذه األوطان مع هؤالء األقوام أشق ما تعانيه هذه الحركات هو  .0

نة طريق المسلمين الصالحين وطريق المشركين المجرمين واختالط الشـارات والعناوين والتباس األسماء عدم استبا

 . والصفات والتيه الذي ال تتحدد فيه مفارق الطريق 

ويعرف أعداء الحركات اإلسالمية هذه الثغرة فيعكفون عليها توسيعا وتمييعا وتلبيسا وتخليطا حتى يصبح الجهر  .3

ويصبح الحكم في أمر اإلسالم " المسلمين" يؤخذ عليها بالنواصي واألقدام ، تهمة تكفير " تهمة "بكلمة الفصل 

 . والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطالحهم ال إلى قول هللا وال إلى قول رسول هللا 

 " . ة إلى هللا في كل جيل هذه هي المشقة الكبرى وهذه كذلك هي العقبة األولى التي ال بد أن يجتازها أصحاب الدعو .4

وال شك أن القارئ المتعجل قد يرى في هذا النص  ما يرضى َولـَعـه في نبذ الرجل وإلقاء تهمة التكفير عليه ، إال أنه ما هكذا 

 ولنتناول فقرات هذا النص واحدا تلو اآلخر بالنظر. ت عامل مثل هذه النصوص وال هكذا ي نظر إلى مثل هذا الرجل وكتاباته 

و " األرض"نالحظ أن  سيدا في الفقرة األولى ، وفي هذا النص عامة ، قد تحدث عن أمرين ، ولنقل وجودين ، . والتحليل 

 : فهو يتحدث عن " الناس"أو " األقوام"، و" األوطان"

    ( .األوطان"أو وطن من )يسرى في أرض من األرض " نظام"الوجود اإلسالمي  المتمثل في" 

    أي بعبارة أخرى عن هؤالء ( . األقوام ، الناس)هذه األرض ، وفي هذه األوطان بصفتهم الجماعية من يعيش على

 ( .كمجتمع يدير نظام هذا األرض)الذين يعيشون على هذه األرض بصفتهم الجماعية 

 : ويقرر سيد أن  

   لتي تحمى هذه القوانين ، ليس من له أحكامه وقوانينه الخاصة وآلته العسكرية ا" كنظام" [01] هذا الوجود اإلسالمي

 .اإلسالم في شيئ إن كانت قوانينه وشرعته ليست هي قوانين هللا وشرعته

    ممن يعيش على هذه األرض ، إن رضوا بهذه األحكام ( بصفتهم الجماعية ال الفردية)أن  المجتمع أو األفراد

تماعهم هذا على غير شرعة هللا وخرجوا بذلك عن مجرد النطق بها ، كانوا إج" ال إله إال هللا"وفصلوا حقيقة 

 .عن دين هللا " بصفتهم اإلجتماعية"

كما يحب أهل األصول أن يطلقوا عليه ، بإسالم " معي ن"وهنا وقع من وقع في الخلط بين الحكم على فرد من األفراد أو على 

هذه الشرعة ويتقبلها ويرضى بها بديال لشرعة أو بكفر ، وأن ي حكم على نظام يحكم بشرعة جاهلية أو على مجتمع يعيش على 
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ليس هناك دليل واحد من كالم سيد أنه قصد أعيان الناس ، أو األفراد بصفتهم الفردية ، إذ أنه ال سبيل إلى هذا إال . هللا 

قد حكم بمعرفة حال كل شخص على حدة ليمكن أن يحكم عليهم بناءا على ذلك ، وهو أمر من إدعى أنه قادر على إحصائه ف

فالتفرقة بين هذه األمور . على نفسه بالخبال ، إذ ال يمكن أن يستقرأ أحد دين الناس فردا فردا ، ال يقدر على ذلك إال هللا تعالى 

 : الثالثة واجبة لفهم الرجل وفهم اإلسالم على حد  سواء 

    النظام الحاكم. 

    ( .أو األفراد بصفتهم الجماعية)المجتمع المحكوم 

   فراد بصفتهم الفردية كمعينين األ. 

ومن لم يستطع أن يلحظ هذا الفرق فعليه أن يعمل على تقوية قدرته على التحليل ودقة اإلستنباط ، إذ أن هذه الدقة في النظر  

 ! والتفرقة فيما قد يشتبه على النظر العادي هي ما يمي ز العالم من الجاهل ، والفقيه من المتفيقه 

في الفقرة الثانية والرابعة تقييم الواقع من حيث ما تواجهه الحركات اإلسالمية الهادفة إلى  -ة هللا عليه رحم –ويواصل سيد 

تصحيح المفاهيم ، وإزالة الغبش الذي يرون على التصورات ومن ثم  على القدرة على رؤية الداء ومن ثم  على تحديد ووصف 

 . الدواء الناجع 

قد فارقوا دين هللا بالفعل ، وإال " اإلسالمية"هناك ناس من الناس ممن يعيش في هذه المجتمعات ثم ، مما ال يشك فيه عاقل أن 

فماذا يقول من ينكر ما ذكره سيد ، في أمثال أؤلئك الذين يسب ون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويرمونه بكل رخيص من 

أو كدعاة العلمانية الصريحة ونبذ الشريعة لعدم موافقتها للحاضر الحديث في مقاالتهم ورواياتهم باسم الفن والحرية والتقدم ، 

وال نعنى مساواة الحقوق بين أتباعها بل نعنى المساواة بين األديان الثالثة ، حرفيا )أوالمساواة بين األديان الثالثة ! المتحضر 

 !( . !، فال فرق بينها ، بل كلها حق  

نه يعرف ما سيرميه الناس به ، فيرى أن  أعداء هذا الدين ، سواء أعداءه األصليين ممن ثم يكمل سيد تحديد رؤيته للواقع ، وكأ

ال يؤمنون به أصالة ، كهؤالء الذين ذكرنا ، أو من حملته الغفلة أوالجهل أو الشهوة ، أو كل ها معا ، على أن يشارك في نشر 

كرة تمييز من خرج على الدين ، حتى يبقى األمر مائعا هذا الفهم المريض ثم التقييم الخاطئ ، بأن يرعب المسلمين من ف

ويختلط الحابل بالنابل ، والغث  بالسمين ، وفي مثل هذه األجواء يبيض الكفر ويفرخ ، ويلتحق بكتيبة المفارقين للدين أعدادا 

أعداء الدين ، وما يقود اليه هذا ما بي ن سيد من مخطط هؤالء من . أكبر من األفراد وتصح  مقولة جاهلية المجتمع أكثر وأكثر 

. عمل أؤلئك النفر من المغفلين والجهلة من المسلمين سواء عامتهم أو دعاتهم ممن حمل جرثومة اإلرجاء في حنايا فكره 

تهمة ال شك فيها ، فهو يعرف أن الحكم بالكفر على شخص من " تكفير المسلمين"ويالحظ أن سيداً قرر في كالمه أن  

ولكنه أمر يحدث في عالم الناس أن يرتد نفر من النفر ، . أن يكون عليه برهان أسطع من شمس النهار  األشخاص أمر يجب

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافٌر فأؤلئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة و أؤلئك هم :" وإال فلم قال هللا تعالى 

ل دينه فاقتلوه: "صلى هللا عليه وسل م  ، وقال رسول هللا [02] "أصحاب النار هم فيها خالدون ، هذا يستتبع أن من  [09"]من بد 

ممن له سلطة إقامة الحد  ، فأمر  -تعيينه حين القدرة على إقامة الحد  –بل يلزم  –الناس من يكفر بعد إيمان ، وأنه يمكن 

اب والسنة ، ثم تبقى الحاجة إلى هذا التعيين ، يعيين المبدل لدينه أمر مشروع لمن لديه العلم الكافي والدليل الساطع من الكت

فإن كانت هناك حاجة إلى التعيين ، لبيان خطره أو التحدذير من دعوته ، أو إن كانت إقامة الحد مقدور عليها من قبل السلطان 

 . أو الوالي ، وجب بيان كفره 

 –هذه التهم أن يصف مجتمعات المسلمين اليوم  فهل تجاوز سيد الحد  أو جانب الصواب فيما قرر ؟ أيمكن لمن يرميه بمثل

بغير صفة الجاهلية ، إذ تتحاكم إلى أحكام الجاهلية على المستوى القانوني والتشريعي ، وإلى الكثير من األعراف  -بشكل عام 

دين هللا به ، وال يقول وأما عن أفراد الناس فكل  وما يعتقده وكل  وما ي. والتقاليد الجاهلية على المستوى الجماعي اإلجتماعي 
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. سيد وال غيره ، إال ممن انتسب إلى الخوارج قديما وحديثا ، بالتكفير العام لكل أفراد هذه المجتمعات الحالية فردا فردا 

الحديث يا سادة عن هوية المجتمع الذي تسرى فيه هذه األدواء ثم يرضاها ويخضع لها ، وليس الحديث عن هوية الفرد المسلم 

 . إال بدليل ساطع  –ماها هللا سبحانه من فتنة التكفير الذي ح

ثم إن سيداً قد قصد إلى إيقاظ ما خمد في نفوس المسلمين من غيرة على دين هللا ، ومن غضب هلل بعد أن استشرى البعد عن 

ل و المعالم كتب والظال. منهجه سبحانه في حياة الناس عامة وفيما تحاكموا اليه خاصة بحكم ما اتخذوه من شرع وقانون 

ه على صاحبه من أساليب وطرق في التعبير ال تتفق وأساليب كتب الفقه أو أصوله ، فال يصلح  دعوة اختلطت باألدب وما يجر 

إذن أن ينبش الناس فيها عن معايير الفقه وأصوله أو أن يستنبطوا منها أحكاما معينة ، إذ ليس لهذا الغرض كتبها الكاتب ، 

وليس خطأ سيد أن اتخذ فريق من الشباب المغرور أو . جب أن يتتبعها الناس بالنقض والنقد من هذا الباب وليست هي مما ي

المغرر به كتاباته على أنها تكفيرية ، ليس هو ذنب سيد أو جريرته إذ أن القرآن نفسه وهو كتاب هللا المبين الذي ال يأتيه 

فرق المبتدعة ، ممن هم على طرفي النقيض ، ذريعة لتأويالتهم المرضة ،  الباطل من بين يديه وال من خلفه ، قد اتخذته كل

ا يدعون برئ   . فليس كالم سيد إذن بدع من البدع ، بل كل كالم يمكن أن يؤوله قارؤوه على هواهم . وكالم هللا مم 

 : مرة أخرى 

ل ودقة اإلستنباط ، إذ أن هذه الدقة في النظر ومن لم يستطع أن يلحظ هذا الفرق فعليه أن يعمل على تقوية قدرته على التحلي

 !من الجاهل ، والفقيه من المتفيقهوالتفرقة فيما قد يشتبه على النظر العادي هي ما يمي ز العالم 

 : البعد الحركي في فكر سيد قطب 

 : يقول سيد في تفسير آية األنعام 

ل المجرمين ويجب أن ال تأخذ أصحاب الدعوة إلى هللا في كلمة يجب أن تبدأ الدعوة إلى هللا باستبانة سبيل المؤمنين وسبي"

الحق والفصل هوادة وال مداهنة وأال تأخذهم فيها خشية وال خوف وأال تقعدهم عنها لومة الئم وال صيحة صائح انظروا إنهم 

 . سلمينيكفرون الم

بذلك  -الكفر َبيِّن ، اإلسالم شهادة أن ال إله إال هللا إن اإلسالم ليس بهذا التمييع الذي يظنه المخدوعون ، إن اإلسالم َبيِّن و

فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحو فحكم هللا ورسوله فيه أنه من الكافرين  -المدلول 

 " . الظالمين الفاسقين المجرمين 

 : ويقول في المعالم 

وبخاصة في  -فالبشرية ال تستمع . .  أن يتمثل في مجتمع ، أي أن يتمثل في أمة ولكن اإلسالم ال يملك أن يؤدي دوره إال"

األمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ " وجود " و . . إلى عقيدة مجردة ، ال ترى مصداقها الواقعي في حياة مشهودة  -هذا الزمان 

كان أجدادهم في عصر من " قوًما " وليست . سـالم كـان يعـيش فيها اإل" أرًضا " فاألمة المسلمة ليست . . قرون كثيرة 

جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم " األمة المسلمة " إنما . . عصور التاريخ يعيشون بالنظام اإلسالمي 

ها منذ انقطاع قد انقطع وجود! بهذه المواصفات  -وهذه األمة . . . وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج اإلسالمي 

  4لمعالم ا. " الحكم بشريعة هللا من فوق ظهر األرض جميًعا 

لتلك األمة التي واراها ركام األجيال وركام التصورات ، وركام األوضاع ، وركام األنظمـة ، " بعث " ال بد من : " ويقول 

المعالم ! "العالم اإلسالمي " م أنها قائمة فيما يسمى وإن كانت ما تزال تزع. . التي ال صلة لها باإلسالم ، وال بالمنهج اإلسالمي 

5  
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، فخاطب المسلمين بما يراه مناسبا بدين العلم المجرد والنظر البحت ، وليسن اإلسالم هو دين الحركة والواقععرف سيد أ

القرآن وعل مه للصحابة   عليه وسلمصلى هللالم يتلق رسول هللا .  صلى هللا عليه وسلمن ذلك هو نهج رسول هللا إة بهذا الدين، إذ للحرك

الكرام دون أن يتحرك به في مجتمعه فيقي م المعوج ويصلح االفاسد ويرجع الناس إلى اإليمان باهلل ، حق اإليمان ، ال اإليمان 

. ي حياتهم المخلوط بتهيؤات البشر من إتخاذ الصالحين زلفى إلى هللا ، أو أن يتخذوا من أهوائهم شرعة ومنهاجا يحكمون به ف

عرف سيد ذلك كله فتوجه إلى المسلمين ممن آلوا على أنفسهم أن يحيوا بهذا الدين ولهذا الدين ، مخاطبا بما رآه يصلح كخطة 

، وأن يتحققوا بالهدف الذي يسعون واقع المحيط بإيجابياته وسلبياتهللعمل والحركة ، فقرر أنه يجب أن يبدأ الدعاة في تفهم ال

الدواء الناجع ال  ا طريق الدعوة بإفتراض الواقع على غير ما هو عليه ، فإنينشغلوا عنه بسواه، او أن يخطؤإليه ، حتى ال 

ا ومؤلماً ، وإن كان الوقوف على الداء الحقيعلى التشخيص السليم يكون إال بناءً   . قي مر 

مرة .  }يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة ةاألمة المسلم" ووجود{: د في هذا النص ، قال ويحسن هنا أن نعلق على ما ذكر سي

جانبه الحذر في  ، وأقول أنه رغم أن سيداً أن سيداً يكف ر أفراد الناس! ء النفر ممن ينتسبون إلى السلفيةأخرى ، إدعى هؤال

إنقطاع : مرين فإن النص يتحدث عن أ. لك ال يعنى أنه كف ر الناس بعامةن ذإلكلمات ليعب ر بها عن فكرة صحيحة، إال استخدام ا

وإنقطاع الوجود الذي يتحدث عنه سيد هو انقطاع وجود األمة . وجود األمة اإلسالمية ، وعن انقطاعها منذ قرون عديدة 

التي حددها ، أي األمة التي تحكم باإلسالم في شرعها وقوانينها ، وتتحكم األعراف والتقاليد ] بهذه المواصفات[المسلمة 

، قد ة والعرف اإلسالمي في حياة الناسوكال األمران ، الوجود التشريعي للنظام اإلسالمي و العاد. مها اإلسالمية في حياة أقوا

انسحب تدريجيا من حياة الناس في هذه المجتمعات بدءا بتحول المجتمع إلى مراعاة األعراف والتقاليد الجاهلية شيئا فشيئا ، 

وهذه " شرع هللا بسقوط الخالفة ، كما أشار سيد في الجزء األخير من النص إلى أن تحول النظام برمته إلى التحاكم إلى غير 

لهذا أشار سيد إلى " . قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة هللا من فوق ظهر األرض جميًعا ! بهذه المواصفات  -األمة 

بمعنى  –وسيد يعرف أن هذه األمة . ديدة منذ قرون ع -أو األحرى أن يقال بدأ في الحدوث  –أن ما يتحدث عنه إنما حدث 

لم ولن يحدث أبدا إذ  -كما يوحى هؤالء النفر من أدعياء السلفية  –أن اإلسالم يختفي من األرض وأن ينقلب الناس كلهم كفاراً 

 [00]"لحقال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ا"أنه  –وهو الصادق المصدوق  –أن رسول هللا صلى هللا عليه ةسلم قد ذكر 

، فإنقطاع األمة بمعنى كفر عامة أفرادها هو مما ال يقول به سيد وال غيره ، بل هو مما علم من الدين بالضرورة خالفه ، 

 مثل سيد ؟  -التي يعرفها طالب السنة األولي في كلية الشريعة  –فكيف يغفل عن هذه الحقيقة 

ى الوجود ، أن يعود اإلسالم إلدة بالمجتمع والنظام إلى اإلسالمعوفكالم سيد واضح في الطريقة التي يراها األنجع في ال

 . أن غاب عنهم منذ انهيار الخالفة ، كنظام وكمجتمع ، بعدالمتكامل في حياة الناس

بين اإليمان في قلب التي نبه سيد إلى التالزم بينها و" العزلة الشعورية"، وهي ما قيل عن د أن أتحدث عنهانقطة أخيرة أو

 : قال. لم المس

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسالمه ، تنشأ عنها عزلة كاملة في صالته "

. بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه االجتماعية ، فهو قد انفصل نهائًيا من بيئته الجاهلية واتصل نهائًيا ببيئته اإلسالمية 

ض المشركين ويعطي في عالم التجارة والتعامل اليومي ، فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي حتى ولو كان يأخذ من بع

 . شيء آخر 

ْرف ها وتصورها ، وعاداتها وروابطها ، ينشأ عن االنخالع من عقيدة الشرك إلى  وكان هناك انخالع من البيئة الجاهلية ، وع 

وينشأ من االنضمام إلى التجمع اإلسالمي . اإلسالم عن الحياة والوجود عقيدة التوحيد ، ومن تصور الجاهلية إلى تصور 

  04المعالم . " الجديد ، بقيادته الجديدة ، ومنح هذا المجتمع وهذه القيادة كل والئه وكل طاعته وكل تبعيته 

، ال يدعو إلى من حديثه إن سيداً كما هو ظاهر. فيما قرره بهذا الشأن ؟ اللهم المرة أخرى ، ترى هل جانب سيد الصواب 

، بل هو يقرر أن المسلم يعيش بين جماعات الخوارج في العصر الحديث كما دعا اليها من انتسبوا إلى –الهجرة من األوطان 
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، لكن على علم بما هم ويتعامل معهم -هلية العوائد أو جاهلية القوانين، على حسب الحال سواء جا –من انتسب إلى الجاهلية 

إن . ل عن الطريق واإللتزام بالمفاهيم، وعلى حذر من خلط األمور والذهوات أو تقاليد أو أعراف أو قوانينهلية عادفيه من جا

إختاره ليكون بالغ التأثير في  ، وإن عب ر عنها بطريق أدبي  ، قواعد الوالء والبراء في هذا الحديث –بإختصار  –سيداً يعني 

ه فهل في مقررات الوالء والبراء ما ينكر .الفقهيةرات األصول وجفاف القواعد الفقه ومقرالنفوس بما ال يؤثر فيها من أساليب 

، د المسلم إن لم تكن حي ة في نفسه؟ وسيد يقرر أن قواعد الوالء والبراء ال يمكن أن يتبعها الفرهؤالء النفر من أدعياء السلفية

 . ممنوع عنهعامل مع الواقع وما هو ليعرف حدود ما هو مسموح به في الت

، بعد عن هللا وعن منهاجه وعن شرعهوكثير من الناس قد مر  في حياته الشخصية بهذه المرحلة التي يصفها سيد ، مرحلة ال

ثم كان التحول في حياته ، فانخلع عن العادات والمفاهيم التي تضاد . ، وإن كان ال يزال منتسبا لإلسالم ةأي مرحلة الجاهلي

اإلسالم ، والفرق واضح لمن يفهم من ربقة المفاهيم الجاهلية ذاتها، بل انخلع نقطع عن إرتكاب المعاصيال أقول ااإلسالم ، 

حين يحدث هذا في حياة ذلك الواحد من الناس فإنه . هم الجاهلية والحياة بمفاهيمها، وبين التشبع بفويعرف الفرق بين المعصية

، ويصبح وكأنه وحيدا بين األهل باب األمس من المعارف و األقرباءيستشعر تلك المفارقة الشعورية ألصحاب األمس وأح

هم هذ  . هي تجربة يعرف حقيقتها من عاناها . ا الشعور ولم يتحولوا هذا التحولالذين لم يمس 

عي السلفيةإونخلص إلى القول  لتماس أو غيرهم من الدعاة الذين هاجموا سيداً قد اتخذوا من ا ،نه إن كان هؤالء النفر من مد 

ح  األعذار للناس شعاراً ، ثم لم ال يطبقوا هذا الشعار على سيد وهو أولى من غيره بالتماس األعذار من أن يهاجم ويجر 

ع الناس  ويقذف باأللفاظ البذيئة التي ال يرضى هؤالء المخدوعون بأن يطلقونها على من هم من أشرار الخلق ممن يخض 

ن لهؤالء مثل هذا التعدي على حق هللا في أن يسود دينه في األرض كنظام رائع اإلنسانية كبديل لشرعة هللاللش ، وعلى من يحس 

 . أي عقل هذا وأي دين وأي خلق ! وأن يحكم المجتمع والفرد بمقرراته وعاداته وأعرافه 

 عافانا هللا من مثل هذا اإلثم والوهم والخطل ، آمين ، ثم للحديث عن سيد بقية إن شاء هللا تعالى 

 . آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين و

 [  5002مجلة المنار الجديد ، ] 

 

 منهجنا هنا هو نقل ما يدل على فكر الشهيد ليس إال ، وال نقصد إلى حشد كل ما كتب في معالجة فكرة بعينها لإلختصار وعدم جدوى التكرار[ 1]
 . بيانا وإحكاما لمتشابه من أقواله إال إن كان هناك تفصيال لمجمل في نص أو تقييدا لمطلق أو 

 . لمحمد أبو زهرة " اإلمام بن حزم"راجع . وليس باإلستيالء كما في قول المعتزلة ، وهو أقرب إلى قول بن حزم في ذلك األمر [ 5]
يد رحمة هللا عليه ، وقد تكفل بالرد كما ذكر المدعو ربيع المدخلي ، ومعروف ضلوع المذكور في اإلرجاء فال غرابة أن يلقي بالتهم جزافا على س[ 3]

بد هللا عزام في عليه الشيخ الجليل بكر أبو زيد فيما افتراه على سيد كذبا وعدواناً ترويجا لبدعة اإلرجاء وتذلال وتقربا من السلطان ، وكذلك الشيخ ع
 . رده على تهمة الحلول واإلتحاد 

ه ال غبار من أن يحكم بغير الشريعة ال أنه استحل ما حرّم هللا من األحكاام ذاته ، ويراجع استحل هنا واقعة على إجراء الحكم أى من رأى أن[ 4]
 . وبعدها  11ص " حقيقة الخالف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل اإليمان"محمد أبو رحيم في كتابه . المزيد من هذا في تعقيب د 

وما إلى ذلك مما يموهون به على بسطاء المسلمين يرهبونهم " وهابيّ " "أصولي" "خارجيّ " "ابيإره"وأضيف هنا ما زاده منافقي هذا العصر [ 2]
 . من دين هللا ويبعدونهم عن دعاته 

  615ص 1أحمد شاكر ، ج" عمدة التفاسير[ "6]
 راجع فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم [ 1]
 توحيد للشيخ صالح الفوزان عن كتاب ال[ 8]
 " . حقيقة اإليمان"للشيخ عبد المجيد الشاذلي وكتابنا " حد اإلسالم"راجع في ذلك بتفصيل أكبر كتاب [ 9]
  140ص 3الموافقات ج[ 10]
 الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجة وأحمد [ 11]
 " ركفر دون كف"الحديث رواه البخاري في باب [ 15]
  22األنعام [ 13]
  31األنفال [ 14]
 األنعام [ 12]
 األنعام [ 16]
  531البقرة [ 11]
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 الحديث رواه البخاري [ 18]
 الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وأحمد [ 19]

 

 

 

 

 زلُّة عالٍِم أم َعالٌَم من الزللِ 

هده في الدعوة منذ ي العقد األخير خاصة، وإن ع رف له جَ مع اسمه فيوسف القرضاوى رجل علم غني عن التعريف، لَ . د

ص بعضها وقتا من الزمن، وأصبح وجهاً تليفزيونياً شهيراً تتهافت المحطات الفضائية على استضافته، وتخص  طويل ردح 

 .رصودا له على الهواء لطرح آرائه وتعميم فتاواهمَ 

ة وينتمون ألرضها الخصبة المباركة، أتتبع أخبار الشيخ، وفتاوى وقد كنت، كغيرى ممن يعيشون في نطاق الدعوة اإلسالمي

هن ة من هن ات البشر، سامحه : أو أقول في نفسي، إن أساءأحسن وهللا هذا الشيخ الجليل،  :الشيخ، وأقول لمن حولي، إن أحسن

بلغ السيل الزبى، وجاوز الحزام  إال أن األمر قد طفح في اآلونة األخيرة عن الحد المقبول من التجاوزات، حتى. هللا فيها

ين، وخرج علينا الشيخ مؤخرا بالعديد من الفتاوى، التي ال ينتظم لها محل في المنظومة المنهجية ألهل السنة والجماعة، الطبي  

وام بله المصلحة العامة المعتبرة من الشرع، إال ما كان من قبيل فقه الع! وال تجد لها سند من أصول فقه أو مقاصد شريعة

 .وتعريفهم للمصلحة بالهوى والتشهى

براة، ولكن الرجَل منظور اليه من عوام الناس في الشرق والغرب ولو كان غير الشيخ القرضاوى، لما اهتزت لشحذ أقالمنا م  

شاطبي في ة عالم لما كان لنا أن نتهجم على مقامه أو أن نترصد لمقاالته، فكما قال الـل  ولو أن األمر أمر زَ . على حد  سواء

الموافقات أن لكل عالم هفوة و لكل جواد كبوة، ولكن الكبوات صارت عادة الحصان حتى ظن الناس أن الكبو هو األصل في 

واجب لمن قدر وتكاثرت هفوات الشيخ وما خرج به عن منهج العدل من الفتاوى واآلراء مما جعل التعريف بها ! سير الخيل

سمع لهم فلم ي   المتدسسة المتحسسة،غير القليل، وحتى هذا القليل، قد آثروا المحاورة  ه أحدٌ نه لم يتصد لإعلى التصدى له، إذ 

، وحتى والجاهل عالماً  العالم جاهالً فيه وصار  ،صوت، وكيف يسمع صوت الحق في عالم غشيه التضليل وعم ت فيه الفوضى

 .قوة إال باهللاشتبهت فيه البزاة بالرخم، وناطح الثرى فيه الثريا، فال حول وال 

! على صفحات اإلنترنت، من فتاوى في بنوك الفتاوى –سامحه هللا  –وما سنتعرض له في هذا المقال هو مما ن شر للشيخ 

ثم ال ننسى ما للرجل من . وهي عديدة اخترنا منها أبعدها عن المنهج السوي وتركنا منها ما له وجه محتمل وإن كان مرجوحاً 

 .من آرائه وفتاواه األخرىفضل بل فضائل في كثير 

ين ل + الحكم الشرعي  : وقبل عرض هذه الفتاوى، أحب أن أنبه على أن الفتوى تتركب من حد  مناط الحكم، أو الواقع الذي ينز 

مثال ذلك أن . ثم إن هذ الفتوى قد تكون فتوى عامة، فيمكن أن تجرى مجرى الحكم لما هو أخص  منها مناطاً . عليه الحكم

 د:يقال

 خمر حرام، وهذا المشروب خمر فهو حرامال. 

 ثم

  الخمر الحرام في حالة المضطر حالل والضياع في الصحراء حالة إضطرار، فالخمر الحرام في حالة الضياع في

 .الصحراء حالل
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 ثم

 فالن ضائع في الصحراء، وفالن وجد خمرا حراما، ففالن يمكن أن يشرب من الخمر الحرام بما يقيمن أوده ألنها له 

 .حالل

 .مستويات من الفتوى، آخرها خاص يتنزل على حالة بعينها ةفهذه ثالث 

 

وما أطلت في ذكر هذا المثل إال ألنني أحسب أن من أشد الخطر وأفحش الخطل هو ما يقع فيه بعض علمائنا من قبيل الخلط 

ابئن بما قد يجره ذلك من بالء حين في هذه النقطة، فهم يصدرون فتاوى عامة من قبيل المستوى الثاني من الفتوى غير ع

 . 39يتناول العامة هذه الفتوى ويجتهدون في تنزيلها على مناطاتهم الخاصة وهي ال تنتمى لها بحال فتعم الفوضى

 :فتوى تعدد األحزاب. 0

 :جاء عن الشيخ القرضاوى

  حيين ؛ فمن حقهم أيضا إنشاء ال مانع من إنشاء أحزاب سياسية على أسس دينية، وهذا األمر ينطبق على المسي"أنه

 ". أحزاب سياسية بشرط أن تكون جميعا خاضعة للدستور والقانون الذي يجب أن يحترمه الكل

ظهور أحزاب شيوعية على أن تحترم مشاعر األغلبية والمقدسات والرموز "وأشار إلى أنه ال يعارض حتى 

 . "قتراب منهاوهذه هي الديمقراطية التي يخشى الحكام العرب اال... الدينية

  المرأة والرجل متساويان في الحقوق "وحول الموقف من مشاركة المرأة في االنتخابات البرلمانية، أوضح أن

 40" ووصلت إلى المراكز المرموقة( المرأة)والواجبات حتى السياسية وغيرها طالما تعلمت 

ع . األول وال في الثاني؟ ال في جزئها !وال ندرى وهللا من أين أتي فضيلته بمثل هذه الفتوى فتعريف الحزب السياسي أنه تجم 

ة الحكم وإتخاذ آرائهم على منهج محدد وطريقة مفض   لة تكون عقيدة أو بمثابة العقيدة لمتبعيه ومنتسبيه للوصول إلى سد 

 41سبتها لإلسالمهذا في عرف الديموقراطية التي اشتط فضيلته في فتاوى أخرى للدفاع عنها ون. ومذاهبهم قوانينا للبالد

؟ "المقدسات"وما هو حكم المحافظة على هذه المشاعر و" مشاعر األغلبية"وماذا عن ! وخلطه بينها وبين الشورى في اإلسالم

صلى  ؟ أين تقع هذه التعبيرات في قاموس الفقه؟ وهل يرضى رسول هللا"المقدسات! المشاعر"من أين أتى الشيخ بهذه التعبيرات 

أن يتماأل في دولة اإلسالم مجموعة ممن يكفرون باهلل ويرجعون الخلق إلى الطبيعة، فيظهرون عقائدهم ويدعون ب هللا عليه وسلم

؟ اإلسالم ال يقبل بأن يقوم جمع ممن يحاد  هللا ورسوله والدخول في أيديولوجياتهم كما يسمونها الناس إلى إتباع برامجهم

ولكننا نصحنا : هذا من المسلمات، وال يكفى أن نقول! على أرضه وبين أبنائهبالدعوة إلى برامج إلحادية وخروج عن الشريعة 

رة ال تملك دفع ا!! لهم أن ال يخدشوا مشاعرنا ما هكذا اإلسالم يا شيخ ! لشر  عن نفسهاكأنني وهللا أردد كلمات عذراء مخد 

 .قرضاوى، بارك هللا فيك

ز الشيخ أن تتولى المرأة رئاسة مجلسثم ترى هل ي   ومن ثم، ومتابعة لهذا الخط  من الخلط، هل يجوز لها إذن أن ! النواب؟ جو 

صلى هللا عليه روى البخارى والترمذي عن أبي بكرة قول رسول هللا ! تتولى رئاسة الدولة، وهو من المراكز المرموقة بال شك؟

له ويلتوى به ليطوعه فيا ترى أين يذهب القرضاوى من هذا الحديث". لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة"وسلم  ؟ وكيف يتأو 

                                                           
39
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رة تفيد اإلطالق، ونفى الفالح عمن فعل هذا " قوم"كلمة  صلى هللا عليه وسلمللديموقراطية الجديدة؟ لقد ذكر رسول هللا  إن ولوا "منك 

عمل له في األقوام ، وال صلى هللا عليه وسلمنه حكم خاص بقوم رسول هللا إأم ! هناك ما يقي د هذا اإلطالق؟، فهل "أمرهم إمرأة

ن الشيخ ال يرى أن  أحاديث البخاري صحيحة على إطالقها، متابعة لمن رأى ذلك من إأم ! ديثة المتحضرة من المسلمين؟الح

؟ وما هو دخل المساواة بين  المعتزلة أو غيرهم من المبتدعة؟ أي مذهب ترى ذهب اليه الشيخ القرضاوى إللغاء هذا النص 

ا األمر؟ الرجل والمرأة في اإلسالم متساويان في التكليف أمام هللا سبحانه، ولكن كل  فيما هيأه هللا له، فما الرجل والمرأة في هذ

 هذا الخلط والخبط والتمويه؟

 

ونحن ال نعارض أن تدلى المرأة برأيها في القيادة المرتقبة للدولة في اإلسالم، ولكن أن تكون بهذه الصيغة وأن توحى 

هو مما يضاد ما استقر عليه الرأي في الشريعة من أن المرأة لها ل ،ة ال قيود عليها في إدارة شؤون البالدبمشاركتها مشارك

 .دورها المتميز في إنشاء الجيل وتربية الناشئة

 :األخوة القومية واإلنسانية.  0

 :جاء عن الشيخ القرضاوى

أي إخواننا في الوطن، كما أن المسلمين ـ حيثما كانوا ـ هم  هم إخواننا،: فهؤالء ـ إذا كانوا من أهل وطن ك ـ لك أن تقول"

ين ة ليست ديني ة فقط كالتي بين (. هم من أهل الدار، أي دار اإلسالم: والف قهاء يقولون عن أهل الذمة. )إخواننا في الد  و  فاأل خ 

هم وبعض، وهي التي جاء فيها قول هللا تعالى ن: )أهل اإليمان بعض  َما الم ؤم  ة قومي ة،  (.09:الحجرات)( وَن إ ْخَوةٌ إ نَّ و  بل هناك أ خ 

 . وأخوة وطني ة، وأ خوة بشري ة

 

بوهم وكفروا بهم، فيقول هم الذين كذَّ سل مع أقوام  ثنا في َقصص الرُّ ْرَسل ينَ : )والقرآن الكريم يحدِّ َبْت َقْوم  ن وٍح الم  إ ْذ َقاَل لَه ْم . َكذَّ

ْم ن وٌح أاَل َتتَّقونَ  وه  ْرَسل ينَ ) (.095،091: الشعراء)( أَخ  َبْت َعاٌد الم  ق ونَ . َكذَّ وٌد أاَل َتتَّ ْم ه  وه   .42"(003،004:الشعراء)( إ ْذ َقاَل لَه ْم أَخ 

، فاألخوة التي أرادها هللا سبحانه هنا هي في نطاق "أي نسيبهم: أخوهم نوحاً : ، قال األلوسي"اإلنتساب إلى"األخوة هنا معناها 

بما في الكلمة " أخوة" تساب، ليس بينها وبين معاني األخوة التى أنشأها هللا بين المؤمنين نسب، فاإليحاء بأن هناكمحدود باإلن

أي " أخا تميم"كما تقول العرب " أخوهم"من ظالل في هذا الموضع خلط متعمد للتمويه على الناس، وهللا سبحانه استعمل كلمة 

ال بقرينة، ولذلك افتخر الشاعر بأن قبيلته تنصر من كان من أقربائها في أي ظرف قريبهم، وال يحمل هذا أي مدلول آخر إ

 :حتى لو لم يكن هناك داع آخر للنصر فقال

 في النائبات على ما قال برهانا  ال يسألون أخاهم حين يندبهم

 . د هناولم يذكر هللا سبحانه لفظ األخوة، إذ هو مصدر والمصدرية توحي بتعدد الحقوق، وهو غير مرا

ثم إن استنطاق اآليات بغير مرادها فحش وخطل، فليس هذا محل استنباط فقه األقليات، أو أحكام أهل الذمة من هذه االيات 

وترك المحكم الذي ثبت في الشريعة بنص أو ظاهر في حقوق  43التي تقص حكايات األنبياء، فهذا من اتباع استعمال المتشابه

 .األقليات

، ولكن هذا ال يستدعى أن تكون هناك "الدولة اإلسالمية"لهم حقوق في ظل " الديانات األخرى"أن أهل  وليس هناك خالف في

مصدرية عامة، بل هو اإلحسان والبر بغير المحارب أو الذمي كما في اآليات، وهللا سبحانه لم يقل في محكم كتابه أنه " أخوة"
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ياركم أن تتخذونهم إخوانا أو أن تكون بينكم أخوة، وكان من اليسير عليه ال ينهاكم عن الذين ال يقاتلونكم وال يخرجوكم من د

سبحانه أن يقول ذلك، ولكنه عب ر عن الواجب الشرعي بتفصيله إلى البر بهم والقسط لهم، وهو ما ال يستدعي بذاته أخوة من 

 :قال تعالى. أي نوع

 

 

سياسة يقال إنها شرعية، وهي ال تمت للشرع بصلة، يراد بها تنزيل  هي كلها! بله اإلخوة اإلنسانية! فأين األخوة القومية هنا

األحكام الشرعية على مقتضى الواقع لتناسبه وتبرر ما فيه من اعوجاج، ال أن تقرر الصحيح من الفتاوى في مناطاتها فتعيد 

 . الحق إلى نصابه وترجع الناس إلى رب الناس

 :44مبادئ للتقريب بين المذاهب اإلسالمية. 3

ب، وال أقول التقريب، من الشيعة وما يستتبع ذلك من فتح  مرة أخرى، شط   األبواب أمام فيها الشيخ بما ال مزيد عليه بغية التقر 

 !ة أكثر مما هي عليه اآلنن  الس  أهل البدع لتخترق صفوف 

حث عن مقر له ثم جد  في تبرير الذي أعلن عن إنشائه وجد  في الب 45والداعي للشيخ القرضاوى على هذا األمر هو ذلك الكيان

 وقد اتخذ الشيخ نائبا للرئيس شيعياً ! انتمائه لكل من خالف السنة باسم الوحدة حتى ولو كانوا هم أصل التفرقة والبعد عن السنة

ر وال شك أن هذه المحاوالت التي ترى في التقرب غاية في ذاته وليس وسيلة لنص! إثني عشريا ومقررا من الشيعة اإلباضية

ب وال تعمر، وهي محكوم عليها بالفشل، إذ أن القوم يؤمنون بالتقية،  دين هللا وسنة نبيه، هي محاوالت تهدم وال تبني وتخر 

، كم من الناس من حاول هذا التقارب من قبل فكان فيه 46هذا جزء من دينهم، أما علمت يا شيخ يوسف، بارك هللا في عمرك

ل هؤالء الشيعة على أهل السنة من العلماء أمثال الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع ل. مضيعة للعمر ومأسفة ألهل السنة قد تقو 

وفيها يكذبون على الشيخ البشري، وهو " المراجعات"األزهر في مطلع القرن العشرين بما هو معروف مما نشروه فيما أسموه 

مجلس المتعلم من الشيعي شرف الدين الحسيني، الذي أيامها من أجل علماء السنة وعميد الفقه المالكي، ويصورونه أنه جلس 

وهو كذب !! ولم ينشرها لسبب ال يعلمه إال هللا إال بعد وفاة البشري! زعم أنها مما جرى بينه وبين الشيخ البشري في الخفاء

ويكفرون  فهل يؤمن لمثل هؤالء الذين يسبون الصحابة. صريح وترخص وضيع أظهر تهافته كثير من علماء السنة وقتها

أمهات المؤمنين أن نتواصل معهم وأن نمد يد الحب والمودة لهم، اللهم إال في موضع القتال دفاعل عن اإلسالم ضد من 

وحتى في هذه الحالة، فقد بي ن التاريخ أنهم يأخذون جانب العدو كما في حادث سقوط . يهاجمهم ويهاجمنا في الحال ال في المآل

انة نصير الدين الطوسي الذي ساعد التتار وقتل أهل السنة وقضاتهم بعد سقوط بغداد، وهو من بغداد في أيدى التتار وخي

فال أعتقد، وال يعتقد الكثير معي أن الشيخ القرضاوى ينحدر إلى هذا . ويثنى عليه أمثاله كالخميني! يسميه هؤالء الخواجه

يعة من السنة، ورحم هللا بن تيمية ومالك وبن القيم وغيرهم المهوى ليثبت قضية أثبت الزمان عكسها، وهي إمكانية تقريب الش

ا وال  ممن كشف كذب الشيعة وتالعبهم، ووهللا الذى ال إله إال هو لن نحمل لمن يكفر صحابة رسول هللا وأمهات المؤمنين ود 

إلسالم هي في اتباع حبا وال قربا ما تردد في صدورنا نفس، على رغم ما يقول القرضاوى، فإن مصلحة اإلسالم، وأهل ا

ض مصادرها، وليست كل فتوى غريبة مخالفة لألوائل من العلماء مما تدل على علم الس   نة ال فى إتباع من يقوضها ويقو 

صاحبها، فشتان بين موقف بن تيمية حين خالف المقلدين من علماء عصره في اإلفتاء بالطلقات الثالت في مجلس واحد 

 .نة إال الخرابا التقرب الذليل إلثبات أمر ال يجنى على السُّ وكونها طلقة واحدة، وبين هذ
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 :قضية الحاكم بغير ما أنزل هللا. 4

 :القرضاوي الشيخيقول 

نها دون االعتماد على " ل فيها، وإلقاء األحكام على عواه  التكفير قضية لها خطرها، ويترتب عليها آثارها، وال يجوز التساه 

ل ة القاطعة، والبراهين له عن األسرة، : فإن  الذي نحكم عليه بالكفر. الناصعة األد  ة، ونفص  ل ة، ونسلَخه من األم  نخرجه من الم 

ا لهم، وهم أعداء له و ً مه من م واالة المسلمين، ونجعله عد  ق بينه وبين زوجه وولده، وَنحر  أن جمهور : وأكثر من ذلك. ونفرِّ

ة يحكمون عليه بالقتل، فهو محكوم عل ي باألكثريةفقهاء األم   . يه باإلعدام األدبي باإلجماع، وباإلعدام المادِّ

 

 : لهذا قال األستاذ الَبن ا في آخر أصل من أصوله العشرين

 

ب ) ال ن كفِّر مسلًما أقرَّ بالشهادتين، وعمل بم قتضاهما برأي أو بمعصية، إال إذا أنكر معلوًما من الدين بالضرورة، أو كذَّ

ر ل عمالً ال يحتمل تأويالً غير الك فره تفسيًرا ال تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو صريح القرآن، أو فسَّ  (. عم 

 

 . والتضي يق في التكفير هو اتجاه المحقِّقين من علماء األمة، من جميع المذاهب

 

ل وِّ في التكفير)ولنا رسالة موَجزة حول  ة حول هذا ا( ظاهرة الغ  ن ا فيها حقائق م هم  ألمر الَخطير، الذي أسرفت فيه بعض َبيَّ

ام ؛ ألنَّهم لم يحكموا بما أنزَل هللا، وكف رت الجماهير، ألنهم سكتوا . الجماعات في عصرنا، فَكفَّرت األمة أو كادت كفَّرت الحك 

ام علوم ك فره بدعَوى أن َمن لم يكفِّر الكافر فهو كافر، وجه ل هؤالء أن هذا إنما هو في الكافر األصلي الم! على الحك 

تاب وغيرهم فين من أهل الك   . بالضرورة، مثل المالح دة والوثني ين والمحرِّ

 

ْم ب َما أَْنَزَل هللا  َفأ ولَئ َك : )ونظر في قوله تعالى( مدارج السالكين)وقد عرَض اإلمام ابن القيِّم لتكفير الحكام في كتابه  وَمْن لَْم َيْحك 

م  الَكاف رونَ  ا الكفر فهو نوعان: "وكان مما قاله في تأويلها (.44:المائدة)( ه  فالكفر األكبر هو : كفر أكبر، وكفر أصغر: فأم 

: كما في قوله ـ صل ى هللا عليه وسلم ـ في الحديث.. موج ب الستحقاق الوعيد دون الخلود: الموج ب للخلود في النار، واألصغر

تي، هما بهم ك فر" عن في الن سب، و: اثنتان في أم  َنن"النِّياحةالط  ل : "، وقوله في السُّ نز 
ب رها فقد كفر بما أ  َمن أتى امرأة في د 

قه بما يقول، فقد كفر بما أَنَزل هللا على محمد: "، وفي الحديث اآلَخر"على محمد اًفا، فصدَّ ًنا أو عر  ال : "، وقوله"َمن أتى كاه 

قاب بعض  ". َترج عوا بعدي كف اًرا يضرب بعضكم ر 

 

حابة في قوله تعالى وهذا تأويل ة الص  م  الَكاف رونَ : )ابن عب اس وعام  ْم ب َما أَْنَزَل َفأ ولَئ َك ه  قال ابن عباس  (.44:المائدة)( وَمْن لَْم َيحك 

ل ة، بل إذا فعله فهو به ك فر، ولَيس كَمن كَفر باهلل  واليوم اآلخر" هو :"وقال عطاء. ، وكذلك قال طاوس"ليس بك فر ينقل عن الم 

 (. فٌر دون كفر، وظلم دون ظلم، وف سق دون ف سقك

ًدا له: ومنهم ل اآلية على ترك الحكم بما أنزل هللا جاح  كرمة. َمن تأو  حوده ك فر، سواء . وهو تأويل َمرجوح. وهو قول ع  فإن  ج 

م  . َحَكم أو لم يحك 

 

لها على ترك الحكم بجميع ما أنزل هللا: ومنهم وهذا تأويل عبد العزيز . الحكم بالتوحيد واإلسالمويدخل في ذلك : قال. من تأو 

ناني ل. الك  َنزَّ  . وهو يتناول تعطيل الحكم بَجميعه وببعضه. وهو أيًضا بعيد ؛ إذ الَوعيد على نفي الحكم بالم 

 

ًدا من غير جهل به وال خطأ في التأويل: ومنهم ، تعمُّ لها على الحكم بم خالَفة النصِّ  . عن العلماء عموًماحكاه الَبغوي . َمن تأوَّ

لها على أهل الكتاب: ومنهم اك وغيرهما. َمن تأو  ح   . وهو بعيٌد، وهو خالف ظاهر اللفظ فال ي صار  إليه. وهو قول  قتادَة والضَّ

ل ة: ومنهم  . َمن جعله كفًرا ينقل عن الم 
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فَرْين، األصغر واألكبر بحسَ : والصحيح كم بغير ما أنزل هللا يتناول الك  فإن ه إن اْعتَقد وجوب الحكم بما . ب حال الحاكمأن الح 

وإن اعتقد أن ه غير  واجٍب، . أنزل هللا في هذه الواقعة، وعَدل عنه عصياًنا، مع اعترافه بأنه مستح قٌّ للعقوبة، فهذا كفر أصغر

فٌر أكبر   َخيَّر فيه، مع تيقُّن ه أنه حكم هللا، فهذا ك  له وأخَطأه فهذا م خ. وأنه م  ئ له حكم الم خطئينوإن جه   . ط 

 

ي كلها من نوع الكفر األصغر، فإن ها ضد  الشكر، الذي هو العمل بالطاعة: والَقصد: "قال ابن القيم فالسعي إما . أن المعاص 

ا ثالث، ال من هذا وال من هذا  47"اهـ .وهللا أعلم. شكر، وإما كفر، وإم 

واألمر ليس . منها تعالىتسعى بين جنبيهم، شفاهم هللا  ومة إرجاءٌ هو منطلق اإلخوان بشكل عام، جرثهنا ومنطلق القرضاوى 

أو غير  من الحكام كافراً  فال علينا إن كان فالنٌ . ستلزماتهغيره، وإنما هو أمر التوحيد وفهم حدوده ومعانيه ومأمر تكفير أو

وأن  الخروج العام على شريعة هللا في  كافر، ولكن المسألة هي مسألة ثبوت معنى الطاعة واإلتباع هلل وحده في ذهن المسلم،

كافة حدودها ونصوصها ووضع تشريع مواز مخالف، هو خروج عن حد  ال إله إال هللا، ليس كالمخالف في قضية بعينها أو 

واقعة بذاتها، وهو الفارق الذي ظهر لنا عجز الذهن اإلخواني عن فهمه وتصوره إذ أن تركيبة الذهن اإلخواني قد بدأت على 

خ، وهو فصل اإليمان عن العمل، وأن ال ردة لمسلم أبدا بعمل إال إن كان جحوداً م  .رض، استقر وعشش وفر 

، لم يذهب إلى ما ذهب اليه تابعوه وتالمذته من 48وحسن البنا رحمة هللا عليه، كما بي نا في مقالنا المنشور عن فكر اإلخوان

ل عمالً ال يحتمل تأويالً غير الك فرأو : "تلميذه القرضاوى حيث يقول غلو في الظاهرة اإلرجائية، ولو تأملت ما نقله عنه  ."عم 

واألمر هنا أن القرضاوى ومن ابتلي مثله بجرثوم اإلرجاء اقتصر على الجزء األول من قول البنا، وجعل الكفر ال يكون إال 

الجامي والحلبي حديثاً، فهل ينضم القرضاوى  جحوداً باللسان، وهو من أقوال عتاة المرجئة قديما، وتابعوهم من أمثال أتباع

 لهذا الموكب غير المبارك؟

. وهو ما عليه عامة العلماء! نه فيمن ترك النص عمدا دون تأويل وال جهلإه البغوي مما نقله القرضاوى، من ثم ما قال

ولم حكي القول الرابع ! ى إلى غيره؟فلم تعداه القرضاو! أنه قول الجمهور؟" العلماء عموما"أليس يعنى ! وسبحان هللا العظيم

 !ة؟غوراولم هذه المغالطة والم! الثاني؟أنه كفر أكبر ناقل عن الملة؟ وكيف يختلف هذا عن القول 

فَرْين، األصغر واألكبر بحَسب حال الحاكم: والصحيح"القرضاوى وقول  كم بغير ما أنزل هللا يتناول الك  فإن ه إن اْعتَقد . أن الح 

وإن اعتقد . بما أنزل هللا في هذه الواقعة، وعَدل عنه عصياًنا، مع اعترافه بأنه مستح قٌّ للعقوبة، فهذا كفر أصغروجوب الحكم 

فٌر أكبر   َخيَّر فيه، مع تيقُّن ه أنه حكم هللا، فهذا ك  ئ له حكم الم خطئين. أن ه غير  واجٍب، وأنه م  له وأخَطأه فهذا م خط  خطأ  .وإن جه 

إن كان حاكما بمعنى أنه مكلف : أن الحكم بغير ما أنزل هللا يتناول األصغر واألكبر، بحسب الحاكم نفسهبل الصحيح . ظاهر

حكم في أمر نفسه بغير ما أنزل هللا، فهو العاصى، ومن حمله على الكفر األكبر فهو من الخوارج الذين يكف رون بالمعصية، 

نفاذ التشاريع،  فيكون بحسب ما حكم به الحاكم، فإن كان الحاكم يحكم في وإن كان الحاكم بمعنى ولي األمر ومن بيده الحكم وإ

ل القوانين ويجعل المرجع ألحكام وأوضاع غير ما  مسألة مفردة بعينها أو حتى عشرة بظلم أو نهب أو سلب من غير أن يبد 

ك من السننس، وإن كان حال ما حكم أنزلها هللا سبحانه، فهو عاٍص كذلك ويجب اتباعه وال يصح الخروج عليه لما صح  في ذل

هذا . به هو شرع مواز مخالف لشرع هللا يعب د له الناس ويجبرهم على اتباعه ويعاقب مخالفه فهذا كفر أكبر ناقل عن الملة

عين ما تتنزل عليه أقوال بن القيم التي نقلها القرضاوى واستخدمها في غير موضعها ومناطها، إذ هو يتحدث عن المعاصي، 

 .حل النزاع هو في كون التشريع المطلق من المعاصى فال يصح استخدام هذا القول في هذا الموضع لعدم التسليم بمقدمتهوم

كاً، ونعنى بهم األجالء ولنا قول من هم أجل  وأعلم من القرضاوى، ممن ينتمون لطبقة العلماء حقيقة ثابتة لهم ال التصاقاً وتمح  

وال ريب أن من لم  : "ال الحصر، مثل بن تيمية شيخ اإلسالم حيث يقول فيما يعضد ما بيناهمن القدماء، على سبيل المثال 
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 http://islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=47012 
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 .77أنظر المنار الجديد عدد   
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أن يحـكم بين الناس بما يراه هو عدالً من غير اتباع لما  49استحليعتقد وجوب الحكم بما أنزل هللا على رسوله فهو كافر فمن 

دل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من أنزل هللا فهو كافر فإنه ما من أمة إال وهي تأمر بالحكم بالع

ن ويرون واألمراء المطاعو( أي عادات من سلفهم)المنتسبين إلى اإلسالم يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها هللا كسواليف البادية 

أسلموا ولكن ال يحكمون إال بالعادات  فإن كثيراً من الناس ،أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر

فهؤالء إذا عرفوا أنه ال يجوز لهم الحكم إال بما أنزل هللا فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن . الجارية التي يأمر بها المطاعون

ن حكم هللا ينكر تعالى على من خرج ع: "واإلمام بن كثير في تفسيره آلية المائدة. "يحكموا بخالف ما أنزل هللا فهم كفار

المحكم المشتمل على كل خيٍر الناهي عن كل شر، وعدل عما سواه من اآلراء واألهواء واإلصطالحات التي وضعها الرجال 

بال مستند من شريعة هللا وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، 

ن أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة اإلسالمية وغيرها، وفيها وهو عبارة عن كتاب مجموع م

الكثير من األحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب هللا وسنة رسوله 

كما " كم هللا ورسوله فال يحك م سواه في قليل أو كثيرصلى هللا عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى ح

فمن ترك شرع هللا المحكم المنزل على : "أن بن كثير قد ذكر نفس الكالم في تاريخه عن موضوع الحكم بالياسق وأمثاله قال

لياسق وقدمها عليه؟ من كفر، فكيف بمن تحاكم إلى ا –محمد بن عبد هللا خاتم األنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة 

 ".فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين

وأما الذي قيل فيه أنه ": وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : "ثم من أجالء المحَدثين الشيخ محمد بن إبراهيم الذي يقول في فتاواه

منه المرة ونحوها، أما الذي  كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير هللا مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم هللا هو الحق فهذا الذي صدر

ثم الشيخ المحدث . 50 "فهذا كفر ناقل عن الملة ،جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل

المحقق أحمد شاكر والعالمة الجليل محمود شاكر في شرحهما وتحقيقهما على بن كثير والطبري، قال أحمد شاكر في بيان 

هللا إني أبرأ إليك من الضاللة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن : عب بآثار بن عباس وأبي مجلز من فروخ العلماءحكم من يتال

ممن تصدوا للكالم في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة ألهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل هللا وفي القضاء في الدماء 

فلما وقف . في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بالد اإلسالم واألموال واألعراض بغير شريعة هللا التي أنزلها

على هذين الخبرين، اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في  الدماء واألموال واألعراض بغير ما أنزل هللا وأن مخالفة 

لخبرين ال محيص له من معرفة السائل والناظر في هذين ا. شريعة هللا في القضاء العام ال تكفر الراضي بها والعامل عليها

تابعي ثقة وكان يحب عليا وكان قوم أبي مجلز وهم بنو شيبان من ( الحق بن حميد الشيباني الدوسي)والمسئول، فأبو مجلز 

شيعة علي يوم الجمل وصفين، فلما كان أمر الحكمين يوم صفين، واعتزلت الخوارج، كان فيمن خرج على علي طائفة من 

ن ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل، وهؤالء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس وهم نفر من بني شيبا

! إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك: الذي قال( الخوارج)هم أتباع عبد هللا بن إباض من الحروروية ..... اإلباضية

 ...فخالف أصحابه 

اإلباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير األمراء ألنهم في معسكر  ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من

فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا : السلكان، وألنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم هللا عنه، ولذلك قال في األثر األول

 "وهم يعلمون أنهم مذنبونإنهم يعملون بما يعملون : أنهم قد أصابوا ذنبا، وقال في الخبر الثاني

وإذن، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعي زماننا من القضاء في الدماء واألموال واألعراض بقانون مخالف لغير شرع 

اإلسالم، وال في إصدار قانون ملزم ألهل اإلسالم، باإلحتكام إلى حكم غير هللا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم 

عل إعراض عن حكم هللا ورغبة عن دينه وإيثار ألحكام الكفر على حكم هللا سبحانه وتعالى، وهذا كفر ال يشك أحد فهذا الف

 .من أهل القبلة على اختالفهم في تكفير القائل به والداعي له

                                                           
49

اجع المزيد من استحل هنا واقعة على إجراء الحكم أى من رأى أنه ال غبار من أن يحكم بغير الشريعة ال أنه استحل ما حّرم هللا من األحكاام ذاته، وير  

 .وبعدها 17ص " حقيقة الخالف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل اإليمان" محمد أبو رحيم في كتابه. هذا في تعقيب د
50

 راجع فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم  
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بيه، وتعطيل لكل ما والذي نحن فيه اليوم، هو هجر ألحكام هللا عامة دون استثناء وإيثار أحكام غير حكمه، في كتابه وسنة ن

 ..فإنه لم يحدث في تاريخ اإلسالم أن سن حاكما حكما جعله شريعة ملزمة للقضاء بها ....في شريعة هللا 

وأما أن يكون كان في زمان ابي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم هللا أو مؤثرا ألحكام أها الكفر 

فذلك لم يكن قط، فال يمكن صرف كالم أبي مجلز ( يوم من آثر أحكام الكفر علىأحكام اإلسالموهي حال ال)على أهل اإلسالم 

فمن احتج بهذين األثرين وغيرهما في بابهما، وصرفها عن معناها، رغبة في نصرة السلطان، أو احتياال واإلباضيين إليه، 

حكم الجاحد لحكم من أحكام هللا، أن يستتاب، فإن أصر  على تسويغ الحكم بما أنزل هللا وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة

ويقول أخوه العالمة ". وكابر وجحد حكم هللا ورضي بتبديل األحكام، فحكم الكافر المصر على كفره معروغ ألهل هذا الدين

 مداورة، وال إن األمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، ال خفاء فيه وال: المحدث أحمد شاكر

وكل "في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر إمرؤ لنفسه  –كائنا من كان  –عذر ألحد ممن ينتسبون إلى اإلسالم 

 ".إمرئ حسيب نفسه

 .أال فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير متوانين وال مقصرين

وناصروه أني جامد وأني رجعي  وما إلى ذلك من األقاويل، أال فليقولوا ما شاؤوا، فما " ق الجديدعبيد هذا الياس"سيقول عني 

 .51".عبأت يوما بما يقال عني ولكني أقول ما يجب أن أقول

الحكام بغير ما ''[:: هـ5/0/0495]في ( 013)العدد  مجلة الدعوةنشر في ويقول الشيخ الجليل بن باز رحمة هللا عليه فيما 

أنزل هللا أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل هللا يرى أن ذلك أحسن من شرع هللا فهو 

م القوانين الوضعية بدالً من شرع هللا ويرى أن ذلك جائزاً، حتى وإن قالكافر عند جميع المسلم إن تحكيم : ين، وهكذا من يحكِّ

 .فهذا بي ن في رأي بن باز أن مجرد الحكم يدل على اإلستحالل . 52" الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم هللا

أمثال هؤالء هم الذين يجب . 09األنعام " ئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتدهأول: مثل هؤالء العلماء هم الذين قال هللا تعالى فيهم

 .العلم 53اتباعهم والحرص على فتاواهم ال متابعة رويبضات

إذن، فإن فتوى الشيخ القرضاوى في هذا األمر ليس مما يعتد به، بل هي مما يزكم األنوف بما تحمله من روائح اإلرجاء الذي 

 .واندرج عليه منتسبو اإلخ

 :جمع الصلوات بال عذر. 5

 :54جاء في بنك الفتاوى

 ما حكم من لم يستطع أداء الصالة في وقتها؟: سؤال

أن النبي صلى هللا "هذه لها حل شرعي وهو ما جاء في حديث ابن عباس رضي هللا عنه الذي رواه اإلمام مسلم في صحيحه "

في غير خوف "وفي رواية " في المدينة في غير سفر وال مطرعليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 

                                                           
51

 271ص 7أحمد شاكر، ج" عمدة التفاسير"  
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http://www.alhawali.com/index.cfm?fuseaction=paragraphs&contentID=562&keywords=الدعوة12%مجلة

#book4000348 
ن فيها األمين ويؤم ن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق :" قال رسول هللا صل ى هللا عليه و سل م  53 اعات يخو  اعة سنون خد  إن بين يدي الس 
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يعني ال خوف وال سفر وال مطر، إنما جمع في المدينة، قالوا البن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أال يحرج أمته، " وال سفر

ي تتفاوت فيها األوقات، يعني أراد رفع الحرج عنها وهذا الحديث في الواقع يعطينا الحل والمفتاح لحل هذه المشكالت الت

فيجوز للمسلم إذا كان العشاء يتأخر جداً في الصيف أن يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، وفي الشتاء يكون الظهر 

والعصر الوقت ضيق جداً واإلنسان في عمله فهنا يجمع إما يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم أو يجمع الظهر مع العصر 

، فهذا كله فيه حرج والنبي صلى هللا عليه وسلم كما ذكر راوي الحديث وحبر األمة ابن عباس . ر لهجمع تأخير، حسب المتيس

أراد أال ت حرج أمته، أراد أن يرفع عنها الحرج والضيق ويوسع عليها، فهذه الفتوى قال بها اإلمام أحمد قال ابن سيرين من 

 .ن الصالتينالتابعين أن أي ضيق وأي حاجة وأي حرج اإلنسان يجمع بي

ره أن  والفتوى بهذا القدر ليست صحيحة على اإلطالق، فإن مبدأ الرد على السائل في مثل هذا األمر بهذه الصيغة أن نذك 

د من أصول الدين وتمه د من قواعد " كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"الصالة  وأنه مما علم من الدين بالضرورة ومما تقع 

يها، بل األوجب واألصل أن يلتزم المسلم بالمحافظة الفقه أن الصالة لها مو اقيت محدودة ال يصح اإلستهانة بها وال محاولة تعد 

 !لكل مخالفة شرعية؟" الحل  الشرعي"أليس هذا ما يبدأ به العالم إن كان ربانيا، ال أن يبحث عن . عليها

فإذا كان هناك حرج في بعض األحيان : "بقوله ولكن الشيخ قد أصلح بعض ما أفسد في رده على سائل آخر في فتوى أخرى

وكلما أراد .. من صالة كل فرض في وقته، فيمكن الجمع، على أال يتخذ اإلنسان ذلك ديدًنا وعادة، كل يومين أو ثالثة 

لحرج إنما جواز ذلك في حاالت الندرة، وعلى قلة، لرفع ا. الخروج إلى مناسبة من المناسبات الكثيرة المتقاربة في الزمن

 .55"والمشقة التي يواجهها اإلنسان

ن ذلك مما يحتاجه هذا المقام خاصة إ فيه، وسنزيد األمر بيانا إذ هذا ما ذكره القرضاوى، وهو صحيح ال غبار عليه فبارك هللا

 .وفتوى الشيخ القرضاوى األولى مبهمة ال تشفى غليال بل تسه ل على السائل تفويت األوقات وإهمال الصلوات

أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى بالمدينة : "لحديث الذي يشير اليه القرضاوى هو ما رواه الجماعة عن بن عباسونص ا

: ماأراد بذلك؟ قال: قيل إلبن عباس"وفي لفظ الجماعة إال البخاري وبن ماجة " سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء

 "أراد أن ال يحرج أمته

واليك بيان ما ذكره العلماء في هذا الحديث، فقد اختار . ي هذه المسألة هو أن الجمع بغير عذر ال يجوزف 56إن قول الجمهور

من غير خوف وال "والرواية األخرى " من غير خوف وال سفر"أن ذلك كان بسبب المرض ألن الثابت هو رواية  النووي

وسلم لئال يحرج أمته، وله شاهد من تأجيل الصيام وغيره فالمرض هو العذر الذي جمع فيه رسول هللا صلى هللا عليه " مطر

ى . من أحكام المرض القرطبي وبن الماجشون وإمام الحرمين وقد رجح . قول أنها كانت بسبب الغيم الحافظ بن حجروقو 

 ، أي أنه صلى بأصحابه في آخر الظهر ثم في أول العصرجمع صوريأنه  الجويني والطحاوى وبن سيد الناس وغيرهم

أنه  –راوى الحديث األول  –ومما يقوى هذا الوجه هو ما رواه النسائي عن بن عباس . فكانت صورة جمع ال جمع حقيقي

ر " ل العصر وأخ  ر الظهر وعج  صليت مع النبي صلى هللا عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا أخ 

ل العشاء كذلك فإن ما يؤيد الجمع . ن عباس يروى ما يقوى هذا الوجه ويبين مغلقهفهذا راوى الحديث األول ب". المغرب وعج 

يا أبا الشعثاء : راوى الحديث األول عن بن عباس –الصورى ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال ألبي الشعثاء 

ل العشاء، قال أبو الشعثاء ر المغرب وعج  ل العصر وأخ  ر الظهر وعج  ك ما رواه بن جرير الطبري عن كذل. وأظنه: أظنه أخ 

خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويقدم العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب ويقدم "بن عمر 

كل  هذا يدل على أن الجمع كان صوريا ال حقيقيا لكل هذه اآلثار ولما هو من قبيل عدم معارضة ". العشاء فيجمع بينهما

وهذا بال شك فيه تخفيف على األمة من أن يكون تكون . تة في مواقيت الصالة التي هي أرسخ من هذا الحديثاألصول الثاب

. الصالة دائما في أول الوقت وهو ما فيه مشقة فبين صلى هللا عليه وسلم أنه يمكن أن تكون متأخرة حتى نهاية الوقت للحاجة

فإن كان هناك حرج في وقت من األوقات . مستقرة بل يكون لحاجة مؤقتة وقد أجمع العلماء على أن ذلك اليجب أن يتخذ عادة
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ر بقدره، ولكن أن يفتح الباب على مصراعيه للجم ع بصفة دائمة لحاجة العمل، فإن في هذا على فرد من األفراد فهذا أمر يقد 

م البلوى وما ينشأ عن ذلك من النظر في ثم إن هذا األمر مما يلتحق بعمو! اعتداء على الشريعة وتجرؤ على دين هللا ال يغتفر

قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهل هو مما يعم  كل المكلفين في كل األوقات أم بعض المكلفين في بعض األوقات أو بعض 

المكلفين في بعض األوقات، ثم ما هي درجة الخصوصية في هذا األمر بالنسبة للمكلف، ثم تحديد معنى المشقة المرعية، وهل 

 . ي مما ينفك عن العبادة أم مما الينفك عنها عادة، وهي أمور يرجع فيها الناظر إلى مظانها من كتب األصول والقواعده

فتوى في هذا الباب مما يستحسن الرجوع اليها إذ هي فتوى تدل على علم وفقه، ال محاولة التخفيف  57وللشيخ عطية صقر

 .وإتباع أهواء الناس

وجه للشيخ القرضاوى بأن يلم  شعث نفسه وأن يتقى هللا فيما يصدر عنه من أقوال وفتاوى، فإنه ال سند ثم بعد هذا البيان، نت

عى في منهجية أهل السنة وأصولها، وليحقق أقواله بدال من إلقائها على عواهنها فليس هذا بسمت العلماء، وهو  لكثير مما يد 

ء هذا الجيل الذين ال يعرفون من قمم العلم إال الشيخ القرضاوى، على ثم يعترى النفس حزن وأسى على الكثير من أبنا. منهم

كتب تحمل الطابع الدعوى، ليس  58فضله، أطال هللا عمره وأصلح مسيرته، فحين نتصفح إنتاجه في مجال البحث نجد أن كلها

الباعث "ي المصطلح ككتاب فعلى سبيل المثال، أين في أعمال الشيخ كتاب ف! فيها نصيب لتحقيق علمي أو إضافة تجديدية

للعالم اللغوي محمود شاكر، بل أين في أعمال الشيخ الدعوية مثل أعمال " المتنبي"؟ أو !للعالم المحدث أحمد شاكر" الحثيث

ونحن ال ! للعالمة الدكتور محمد محمد حسين؟" اإلتجاهات الوطنية"أو بحث تاريخي مثل ! الشيخ الغزالي رحمة هللا عليه؟

در القرضاوى وأعماله، ولكن األمر آل إلى هذا المستوى بعد غياب القمم التي ترهق األعناق في التطلع إلى فلكها نقلل من ق

 .وتغشى األبصار في النظر إلى أضواء علمها

 .إلى هللا من كل معصية، ونتعتذر إليه عز وجل  من كل زلل أونبر
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 اإلخوان المسلمون في نصف قرن :رؤية في تحوالت الحركة اإلسالمية المعاصرة في مصر

والذي أثاره , " المنار الجديد"الحوار الدائر على صفحات  -كما تتبع المهتمون في أنحاء العالم اإلسالمي   -تتبعت باهتمام بالغ 

، "رؤية من الداخل.. ة المعاصرة الحركة اإلسالمي"كمال حبيب عن حين عل ق على ما كتب األستاذ , الدكتور عصام العريان 

من أسر التاريخ إلى آفاق .. الحركة اإلسالمية "وما أضافه األستاذ كمال حبيب إلى الحوار بمزيد بيان في المسألة تحت عنوان 

االً  ؛ فقد رأيت أنه" . المستقبل ا كنت ممن شهد هذه الحقبة من الزمان شهوداً فع   ،عندي من هللا من اإلثم أن أكتم شهادة ولم 

وأقصد بها  ،ميزة في تاريخ الحركة اإلسالميةمن أحداث تلك الحقبة المت ،وأقررت بما شاهدت ووعيت ،فشهدت بما عرفت

في وَمن زاملني  -كما كنت , وكنت قد أنهيت دراستي الجامعية في نهاية الستينات ومطلع السبعينات . لقرنالسبعينات من هذا ا

وفتَّقنا  ،ن مجاالت البحث إال وخضنا غمارهولم نغادر مجاالً م ،فالتهمنا الكتب التهاماً , ب اً ممن شغف بالقراءة ح -هذه الحقبة 

نَّته أن نتجه لدراسة اإلسالم منذ أن انتبهنا إلى ما وقع من أحداث عامي  ،عظيم فضلهب -سبحانه  -ثم أراد هللا  ،أسراره وواسع م 

عاة شأنه  ،0011و 0015 ماته ، ور   . ومدلوالته على ما يعانيه الدين الحنيف على أيدي َمن يفترض أنهم يجلسون مجلس ح 

منذ  ،والساحة المصرية بشكل خاص ،ميةفي الكثير من األحداث التي عصفت بالساحة اإلسال -وإخوة لي  -شاركت 

نغالق ما ي فترض أنه كان نافذة يتسرب منها نسيم الحرية وبداية ا, إلى ما بعد حادثة مقتل السادات  ،0019مظاهرات عام 

فكتبت عدداً من الكتب التي ن شرت في مصر , وقد كانت مشاركتي بالقلم واللسان . عمل اإلسالمي  في خالل السبعيناتلل

مقبالً على  ،فاً للعلملشباب الذي كان متشوِّ كما شاركت في توجيه عدٍد غير قليل من ا ،ا إ بَّان هذه الفترة من الزمانوخارجه

ث من واقع َمن عايش وما أطلت بذكر هذه الخصوصيات إال ليطمئن القارئ أنني أتحد .دينه بصفاء ورغبة حقيقية في التغيير

 . ال شهادة سماع أو نقل ،فشهادتي شهادة رؤية عين ،ك فيها إلى غاية أعماقهاوشار ،هذه األحداث

نت نسيج  -في مقاله الثاني  - أؤكد ما قرره األستاذ كمال, وبداية  من أنه على الرغم من أهمية دراسة األحداث التي كوَّ

الذي ال ينبني , فإنه يجب أن نحذر من التمادي في دراستنا للماضي حتى تصبح من قبيل الشغف بالعلم األكاديمي  , الماضي 

وقصارى األمر أن . ويقود خطاه , م يوجه المستقبل وال يقود إلى رؤية لمستقبل  ؛ إذ إنه ال فائدة للماضي إن ل, عليه عمل 

وسنبني  .مل لهوما شغلنا عن التقدم والع ،فون على دراسة ما انشغلنا بهيعك  , نصبح نحن مادة دراسية ألبناء الجيل القادم 

ن البيان بعد ما تستحق مثم على بيان نقطة نحسب أنها لم تنْل  ،ن في هذه المسألةيه على مناقشة بعض ما قاله الباحثشهادتنا هذ

عن لماذا اْزَورَّ َمن اْزَورَّ : وهي  ،باتها العَقدية في مقاله األخيرعلى الرغم من اإلشارة إلى أحد مرك ،فيما كتب األستاذ كمال

 يهم الناس بين موافق ومخالف؟ وما هو الذي أدى إلى أن ينقسم ف؟ "اإلخوان المسلمون"حركة 

 : "الحركة اإلسالمية"ـة مقالََتْي مناقش: أوال  

وإقرارنا بأنه كان من المنطقي  , على الرغم من إقرارنا بأن عنوان دراسة األخ األستاذ كمال أعم  مما اندرج تحتها من شواهد 

فإننا ال نملك إال أن ننبه إلى أن ما , ولو كتواجد تاريخي  ال تزال تنبض فيه الحياة , " اإلخوان المسلمون"أن يذكر حركة 

وهو ما سماه  -تقريباً  -من أن دراسة األستاذ كمال حبيب إنما اقتصرت على اتجاه واحد  -عصام العريان .إليه د خلص

" رغم محاولته التخفيف من هذا التعميم المجان ب للصواب بكلمة , هو ظلم للبحث والباحث على السواء  -" االتجاه الثوري"

قاله األول إلى الكثير من االتجاهات التي عملت على الساحة اإلسالمية مثل فإن األستاذ كمال قد تعرض في م" . تقريباً 

 ،والتبليغ والدعوة ،ثم اتجاه التكفير المقدم، مد بن إسماعيلواتجاه األلباني ومح ،ثلين في اتجاه أسامة عبد العظيممم" السلفيون"

ق يدرك أن والقارئ المدق  . "اإلسالمية في السبعيناتالحركة  هذه هي أهم االتجاهات التي مثَّلت: "وختم هذا الفصل بقوله 



 111 

أو ما كان من حركات  ،الدراسة إنما قصدت التركيز على ما طرأ على الحركة اإلسالمية من أفكار تمثلت في اتجاهات حركية

حتى ما , تها كافة ولكنها لم تقصد مسحاً للساحة اإلسالمية يستقصي اتجاها, إسالمية ال تتمتع بشعبية كبيرة حتى ذلك الحين 

فكان نجمها إلى صعود في , كان من ذكره لجماعة التبليغ والدعوة التي نشطت نشاطاً غير عادي في أيام الشيخ إبراهيم عزت 

سيد بفكر األستاذ  -بشكل أساسي عميق  -ثم ما ذهب إليه األستاذ كمال حبيب من أن الحركة اإلسالمية قد تأثرت . هذه الفترة 

وأضيف من عندي إلى القائمة المفكر األستاذ المودودي فيما كتبه في العقيدة وأصول الحكم  ،سالم ابن تيميةقطب وشيخ اإل

ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأبنائه فيما كتبوا في بيان التوحيد الخالص من الشرك  ،كالمصطلحات األربعة وغيره

بنا كأبناء للحركة في بل هو ما مر , الذي رأيناه وعاشرناه  ،عين الصوابألستاذ كمال حبيب هو أقول ما ذهب إليه ا, والبدع 

نه ابن تيمية من آراء عَقدية تمثل فكر أهل ،يث كان كتاَبْي المعالم والظاللح ،السبعينات السنة والجماعة دون شغب  ثم ما دو 

طية ،كاقتضاء الصراط المستقيم ،أو خلط لع على غير هذا من مؤلَّفات يعرفها َمن اضطو ،والصارم المسلول ،والعقيدة الواس 

د العظيم ولدى َمن لم يكبل  ،ية في تعدديتهاكانت هذه الكتب هي الغذاء العقلي والروحي ألبناء الحركة اإلسالم ،فكر هذا المجدِّ

بوضوح تام -سها وما حملته دعوتهم من نزعات إرجائية أسفرت عن نف, أو ممن تشبَّع بفكر اإلخوان , نفسه بإسار فكر معين 

وما دار حوله رد  األستاذ الدكتور العريان إنما هو ( .رحمة هللا عليه)المنسوب لألستاذ الهضيبي " دعاة ال قضاة"في كتاب  -

وأن يخضع لها سائر المجتهدين  ،أنها هي التي يجب أن تقود العملو " !الحركة األم"ن أن حركتهم هي ما يدندن به اإلخوان م

ال األمرين غير معتبر وهللا يشهد  ،له أبناؤها ومنتسبوها من تعذيب ولما تعر ض ،كافة لسبقها التاريخي   التجاهاتمن ا أن ك 

ض اإلخوة من منتسبي اإلخوان للتعذيب هو أمر بينهم وبين هللا  ،ل عليه سلباً وال إيجاباً  ؛ فالسبق التاريخي ال معو  شرعاً   -وتعرُّ

 . وليس هذا بدليل على صحة القول أو سالمة الطريق أو سداد المنهج  ،نفس بما تسعىوحده الذي يجزي كل فهو  -سبحانه 

ها الفكرية صوراتإلخوان قد أصابها ما أصابها في تأن حركة ا -فيه بقية من إنصاف  -والحقيقة التي ال يماري فيها امرؤ 

إلى التعددية  -تحت مظلة اإلخوان  -دية التوجه ما أدى إلى تغيير خريطة الحركة اإلسالمية من أ حا ،واجتهاداتها الحركية

ال يكاد يجمعها إال مخالفة اإلخوان في مذاهبهم  ،من أقصى اليسار إلى أقصى اليمينالواسعة التي تشمل ما شئت من اتجاهات 

 .لسبب يختلف باختالف الرؤية الخاصة بالمخالف 

كان لها أثر حاسم في توجيه فكر  ،ور حركة اإلخوان من عواملَب ظهأن نتتبَّع ما َصاحَ  -فيما يأتي من قول  -و سنحاول 

ونبين ما تال ذلك من مراحل كان فيها وفاء أبناء الجماعة لمؤسسها أعمق من والئهم  -رحمة هللا عليه  -مؤسسها حسن البنا 

  ؟ "اإلخوان المسلمون"رَّ عن حركة لماذا اْزَورَّ َمن اْزوَ  ! لحق فيما تجدد من أمور ووقائع للصواب والبحث عن ا

 نظرةٌ في تاريخ اإلخوان: ثانيا  

(0 ) 

ل تلك الخالفة العريضة الممتدة إلي  كان صدى سقوط الخالفة هائالً على مستوى الفرد وعلى مستوى الدول التي كانت تشك 

جة عمل دائب متواصل وكان ذلك نتي. والي عمق أربعة عشر قرناً في البعد الزماني , عرض قارات ثالث في البعد المكاني 

وأسفرت بوجهها أحياناً  ؛ لتصرع قوى  ،حيناً آخر( العلمانية)لالدينية من القوى الصليبية التي اصطنعت الماسونية حيناً وا

بل وجندت بعض أبنائه ممن انخدعوا  ،سموم في عقائده وثوابته الفكريةوقواه المعنوية ببث ال ،اإلسـالم المادية بتقسيمه ودحره

، سـالمي لتلك الكارثة مرة واحدةولم يستسلم العالم اإل.الحضارة الغربية كرفاعة رافع الطهطاوي وخير الدين التونسي ببريق 

ائه فقد قام الكثير من أبن ،شعلة الحياة متقدة فيه -مع ذلك  -ولكن بقيت  ،عصباً أساسياً  بل إن األقرب أن يقال إنها أصابت منه

يقول أحمد شوقي في , وتمثَّل ذلك في شعر شعرائهم وأدب أدبائهم ق بيل العشرينات وبعدها  ،بالبكاء والنحيب على ما كان

 مناسبة تنحية السلطان عبد الحميد 

 هل جاءها نبأ  البـدور سل يلدزاً ذات القصور
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 لبكتك بالدمـع الغزير  لو تستطيـع إجابــة

 :  -في نفس المناسبة  -ويقول حافظ 

 كيف أمسيت يا ابن عبد المجيد       جـدود ال رعى هللا عهدها من 

 لي ب تُّ أبـكي عليك عبد الحميد          كنت أبكي باألمس منك فمـا 

وعلى الرغم من اختالط ذلك , وتقدير أهمية دور اجتماع المسلمين , واحترام الخالفة  ،الشعور إذاً يتأجج بحب اإلسالم كان

كانت العاطفة الدينية إذن "فقد  رحمة هللا ما يذكر الدكتور محمد محمد حسينك -والمفكرين  بمفهوم الوطنية عند العديد من الك تاب

وكان إلى جانب هذا التيار وجهتان ال يتعلقان .  (0/10, االتجاهات الوطنية )" وكان الدين والوطنية توأمان, غالبة مسيطرة 

ما تفاعل في بالدنا في تلك اآلونة  ؛ لينتج ما نعيشه اليوم من وإنما أردنا أن نذكرهما لتتم صورة , بموضوعنا كبير تعلُّق 

الذي يدعو إلى االجتماع على رابطة الوطن أو العرق دون , االتجاه الوطني أو القومي : هذان االتجاهان هما , أحداث 

اه الالديني الذي نما وترعرع االتج: وثانيهما ،"!أستاذ الجيل : "ذي أطلقوا عليه كما دعا إليه أحمد لطفي السيد ال, غيرهما 

لهجوم على حرية ا"والتي إنما عني بها , تحت ظل االتجاه السابق بما دعا إليه من حرية على النظام الغربي الديموقراطي

بر هذ ،"!الدين ونشر اإللحاد رهما ممن نحا وغي ،وطه حسين بشكل مستتر ،ا االتجاه سالمة موسى بشكل سافروتولى ك 

 .بعد َمْنحاهما فيما

إعادة الخالفة وتوليها وهو محاوالت عدد من حكام المسلمين وملوكهم أن يدعو إلى  ،خر ال يصح إغفاله في هذا المقامأمر آ

, وما دعا إليه البعض من ترشيح الملك الحسين بن علي  ،لك مصر والسودان بشكل غير مباشركما فعل الملك فؤاد م ،أنفسهم

مما جعل أمر سقوط الخالفة يبدو في أذهان الكثيرين  ،من قبل مصر واألزهر بشكل خاص فةوما كان من أمر مؤتمر الخال

  .وأن تعود األمور إلى نصابها مرة أخرى ،لن يفتأ أن ينتهي وكأنه أمر عارض

خيله في بالد المسلمين ب وهو وجود االحتالل األجنبي ،راً مهماً في تشكيل هذه المرحلةكذلك فإن هناك عامالً آخر لعب دو

إما بشكل مباشر أو بتجنيد َمن خلع الربقة منهم  ؛ ليكون , وتشتيت شملهم , ومحاوالته الدائمة لخلق الشقاق بينهم  ،وَرجله

ي عليهم أمر دينهم  ،يفتن المسلمين, على أبواب جهنم داعية لهم   . واضطراباً إلى اضطراب, إلى غمة  مما أضاف غمة, ويغمِّ

 ؛ ليؤسس أول جماعة إسـالمية تهدف إلى رحمة هللا  داعية اإلمام الشهيد حسـن البناظهر ال -المعمعة  ووسط هذه -في هذا الخضم 

إحياء الروح اإلسـالمية وإعادة توحيد صفوف المسلمين بعد أن رأى الهجمة الغربية العنيفة المتمثلة في دعوة أمثال قاسم أمين 

 . فرنجغيرهما من دعاة التغريب والتوأحمد لطفي السيد و

 -وكان البنا يرى . ما يدعو إلى خفاء أو سرية آنذاك  ؛ إذ لم يكن هناكيةال خفاء فيها وال سر   ،كانت دعوة البنا سهلة ومباشرة

بما هو مشاَهد من  ،تطبيق اإلسـالم على مستوى الفردأن  البالد اإلسـالمية تمر بأزمة حادة في  -كما أْملت ظروف المرحلة 

وعلى مستوى الدولة بما هو قائم من فساد إداري  وانتشار الرشوة , والب عد عن شفافية اإلسالم وروحه ,  تدهور الخلق العام

يتعدَّ إلى أبعد من هذا ولكن توصيفه للواقع لم . والظلم والفساد في تصرفات الحكام وحاشيتهم وأتباعهم , والمحسوبية 

قريباً مما كانت عليه الحال في عهد بعض حكام األمويين  ،ى التدهوروحاكم ظالم يعين عل ،أمة متدهورة في الخلق ،التوصيف

 . والعباسيين من عربدة الفرد وظلم الحاكم 

ي ضوء َثم منظار آخر يوضح الصورة التي يقود إليها الوضع القائم ف -في رأينا  - ؛ إذ لم يكن ان البنا يرى الداء بهذا المنظارك

 ،مسلم بالب طاقة: "أربعة أصناف  يرى البنا أن المسلمين ينقسمون إلى, ستوى الفرد فعلي م. ما ذكرنا من معطيات الواقع

الذي يرى اإلسالم ديناً  "الكامل"ثم المسلم  ،م العقيدة مع بعض العمل الصالحومسلم يأتي بإسال ،ومسلم بالعقيدة ال يهتم بالناس

إقامة حكومة : وثانياً , إقامة أمة صالحة : أوالً "ة اإلخوان هي ويرى أن مهم.  (409ص, حديث الثالثاء )" علماً وعمالً  ،ودنيـا
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م من  ،طلب إليه أن يصلح من شأن رعي تهوي ،حشد اإلخوان للبيعة للملك فاروقوالبنا ي. (352ص, حديث الثالثاء )" صالحة وأن يقوِّ

كر  ،أن ي خاَطَب باإلصالح -إذن  - حري  وداعياً إليها  ؛ فابنه  ،الملك فؤاد كان مرشحاً للخالفة ووالده ،اعوجاج حكومته ه يذَّ لعلـ 

والخالفة  ،وانتهى عن ظلمه جزئياً أو كلياً  ،سلمين سمع لعظة الدعاة والعلماءوكم من ملك ظالم من ملوك الم ،أو تنفعه الذكرى

 ؛ إذ المحتل أمرهم ن على والحكام مغلوبو ،نع الرئيسي في سبيل عدم إقامتهاهو الما( االستعمار)واالحتالل  ،عائدة عن قريب

مفه, قابع في ديارهم  ر)حين يندحر المحتل , ن وإرساء أحكام الشريعة قاب قوسي ،و حكم اضطراٍر حقيقي ال متوهَّ , ( المستعم 

والحكام  ،وأن يبنوا النفوس أوالً  ،وان أن يصلحوا أمرهم وأمر الناسوالدور اآلن على الدعاة من اإلخ ،وحين يفيق الحاكم

 . إلصالح وال محالةلذلك ا -بل خاضعون  -ن تابعو

ب َعيد  -قبل أن يفرضها بحكم الفقه  -ذلك الطرح الذي فرض نفسه بحكم الواقع , ولم يكن أمر التحاكم إلى الشريعة مطروحاً 

أيدي  المسلمين إلىوعادت أمور  ،شع غمام االحتاللوانق ،وبعد أن انجلت الصورة ،ول بالد المسلمين على االستقاللحص

نين الوضعية وأصبح الحاكم هو الذي يصر على العمل بالقوا ،وزالت شبهة االضطرار ،وَمن يتحدثون بألسنتهم ،أبناء جلدتهم

 ،فى حديث الخالفةواخت ،كيم الشريعة والعودة إلى األصولبل ويعتقل َمن يدعو إلى غير هذا من تح ،وعلى إهمال الشريعة

نوان على التخلف مما يتندَّ " الخليفة"وأصبح لفظ    .عد عن الحضارة الغربية ورموزهاوالب  , ر به الناس في جلساتهم كع 

(0) 

ا يجري على ألسنة الجماعات اإلسـالمية  -إذن  -لم يكن البنا  " تكفير"من " المعاصرة"في وضع يسمح له بالحديث عم 

أم جانبت  ،سواء أصحت ،يات جديدة كل الجدةأنشأتها معط وغير ذلك من القضايا التي ،"ى المعينحكم عل"و" توقُّف "و

نة ،الصواب عما آل إليه أمر المسلمين  مختلف كل االختالف -في عهد البنا ومنظوره  -فاألمر  .أم خالفتها ،وسواء أوافقت السُّ

بدأت  ،قع جديدثينات في ضوء معطيات واويظلم البنا ويظلم نفسه َمن يحاكم أقواله وتصوراته التي أنشأها واقع الثال ،بعده

َشد أو السمع إال لَمن فقد ا ،أبعاده في السبعينات وما بعدها ووضحت ،وأ رسيت قواعده ،تحدد أبعاده في أوائل الخمسيناتت لرَّ

ـاً " مذهباً  أن ينتهج -إلى حد ما  -وما نراه في هذا األمر أن المرحلة قد هيأت للبنا . والبصر كليهما ي بَنى  ،متهاوناً " تجميعي 

بدالً من أن ينتهج  ،اده لعهد الخالفة المرتقب آنذاكوإعد ،خلقه والتزامه بمفاهيم اإلسالم  وترقية ،ى تجميع فئات الشعبعل

ب به َمن قال بقوله ،"ـاً انتقائي  " منهجاً  ن مجتمع الصفوة الذي يمكن أن يكون قريباً من ذلك الجيل  ،يقر  وانتهج نهجـه  ؛ ليكو 

وهذا التصور هو . نصلح األمة كما انصلح بمثله ولهاوالذي يمكن به أن ت -صلى هللا عليه وسلم  -هللا الفريد الذي أنشأه رسول 

وهو منهج يخالف كل المخالفة ما كان عليه البنا جملًة . بسنوات قليلة -عد استشهاد البنا ب -الذي ذهب إليه الشهيد سيد قطب 

لت األحوال ،والضغط على الحركة, في مصر  0050وليو عام ثم كان ما كان من أحداث قيام انقالب ي.وتفصيالً   ،فتبدَّ

واست بدل الحكم العسكري بالحكم  ،وأ علنت األحكام العرفية ،رت معالم المرحلة تغي راً تاما ً؛ إذ استقل العسكريون بالحكموتغيَّ 

الدولة وبين َمن نحا منًحى إسالمياً بشكل  وبدأت مرحلة الصدام بين ،ث لي الشعب المنتخبين بطريق حر  المدني  الممثَّل في مم

 .انتسب لإلخوان المسلمين بشكل خاصوبين َمن , عام 

ى هذا التغي ر إلى ظهور معطيات جديدة على الساحة استتبعت أن ي   وتنزيل , جدد اإلسالميين اجتهاداتهم في رؤية الواقع أد 

ومنها اجتهادات  ،والءمت اجتهاداته مناط الواقع ،افق روح المرحلةفكان منها ما و ،المناسبة على مناطـاتها الصحيحةاألحكام 

وانحرف في فهم  ،ومنها ما خرج عن نطاق السن ة ،فأخطأت في مناطات فتاواها ،وف ق في توصيف الواقع بشكل صحيحلم ت

ْدعَ تحصَّ . ومن ثم في استنباط الفتاوى الشرعية الصحيحة التي ت بنى عليها الحركة  ،شرعي ةاألحكام ال ـا تقدم أن  الص   ل مم 

 -سبحانه  -على شرع هللا  من خروج سافرٍ  ،وتتضح معالمها ،الفكريَّ نشأ في مطلع الخمسينات ؛ إذ إن الصورة بدأت تتبلور

وبدأت معه مرحلة التخب ط  ،يتخذ شكالً علني اً سافراً  -ين معسكر اإلسـالميين ومعسكر الالديني -وبدأ الصراع بين المعسكرين 

فاختلفت  ،واختلفت منظورات التأويل. جهته والتعامل معه من ناحية أخرىوفي كيفية موا ،ي توصيف الواقع القائم من ناحيةف

اً و. معها أ طروحات الحلول ى م ،ى األعماق في الكثير من الحاالتبل ضرب بجذوره إل ،لم يكن الخالف سهالً أو سطحي  ما أد 

نتيجة الخالف على توصيف  ،"ما بعد البن ا"في مرحلة " مون اإلخوان المسل"َعَرضه رفضت ما  ،إلى ظهور اتجاهات جديدة

 . على وصف طرق التعامل معه ، ومن ثم   ،الواقع
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ط في إلى تفري ،من إفراط في الغلو والخروج  ،ية من طرفها إلى طرفهاواتسع الخالف ليشمل المنظومة الفكرية اإلسـالم

ليات الشريعة ض لألطروحة التي , وحتى ندرك ما واجهته التيارات المختلفة في ذلك الحين  .االلتزام بأوَّ يجب أن نتعر 

وما تجاوز فيها  ،والءم الواقع ،عما وافق منها الشر -رحمة هللا عليه  -عقب استشهاد البنـ ا " اإلخوان المسلمون" عرضها 

  .وجانب النََّصفـَة  الحق

(3) 

ومهادنة الحكومات  ،المنهج التجميعي   ،ين في دعوتهة بدعوة البن ـا أملت عليه أمرين رئيسذكرنا مما سبق أن  الظروف المحيط

َبـَرٌر بما ،"اإلسـالمية" لت ؛ فقد خرج المحتل من ول. أحاط بالدعوة في مبدئها من ظروف وذكرنا أنه م  كن تلك الظروف قد تبد 

ـم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتوت ،البالد ى الحكم َمن ه  حكومة انقالب يوليو عام " اإلخوان المسلمون "وساعدت حركة . ناولـ 

ب ـاطه على إنجاز المهمة 0050 ان وسرع. بغرض هذا البحث  ؛ لتفيوإن ما نحن نثبتها كمسلَّمة ،وهي أمور محل ها التاريخ ،وض 

بي وقتها هو المرشد العام الهضيحسن وكان .  وأ سـكن اإلخوان السجو ،وتبَدل الصديق عدواً  ،ما أسفرت الالدينية عن وجهها

د ،ككاتب ومفك ر وداعية إسـالمي" بسـيد قط"وواكب ذلك بزوغ نجم . للحركة بعد أن ع رف أديباً وناقداً في  ،له منهج متفر 

 . ة الدعوة اإلسالمية في هذا العصرمما سيكون له أكبر األثر في مسير ،اط األدب لسنين عديدةأوس

ضوا له من نكبات على ،سيرة الدعوةاإلخوان المسلمون م تابع  تمث لت في حركات اعتقال واسعة المدى ،الرغم مما تعر 

ودراسة واقع  ،تتمكن من إعادة حساباتها ،قيادة ملهمة كقيادة البن ـاولكن الحركة لم يتهي أ لها . لزعمائهم وأتباعهم على حد  سواء

ومن ثم بتنظير مالئم وتخطيط عملي  لمواجهة ذلك  ،صحيح للواقع يات  ؛ لتخرج بتوصيفالمسلمين بعد تغي ر الظروف والمعط

ه البن ـا لها منذ منتصف الث. الواقع  نتيجة  -فيما نرى  -ن ذلك وكا. الثيناتفتابع اإلخوان المسيرة بنفس التنظير الذي خط 

تب الجماعة العليا وقياداتها أولهما ما ذكرنا من عدم توف ر َمن يقدر على الرؤية الصحيحة لمسار األحداث بي: ألمرين , ن ر 

كان من عمق التأثير وقوته على أتباع الحركة بما أعجزهم  رحمة هللا أن البن ـا -عن العامـل األول  وهو ال يقل أهمية -واآلخر 

ره للحركة قبل عقود من الزمان  لمحيطة على الرغم من التغي ر الكل ي في الظروف ا, عن الخروج عن فلك التنظير الذي قر 

تمدون على  ؛ إذ إنه لم ي َنشِّئ من خلَفه رجاالً يعرحمة هللان رجع بعض اللوم في هذا الموقف إلى البن ـا  -فيما نرى كذلك  -ونحن .

اسـتمر . الحركات اإلسالمية في زماننا هذاوهو الخطأ الذي ال يزال يقع فيه العديد من قادة  ،وينفرون من التقليد ،االستقالل

المنسوب " دعاة ال قضاة "وب لورت أفكار اإلخوان في كتاب  ،هو خط التهادن مع النظم القائمةو، في خط البن ـا -إذاً  -إلخوان ا

فكان أن  ،هجه البن ـا وبين قضايا العقيدةوالكتاب يعكس فكراً أراد أن يوائم بين الموقف العملي  الذي انت .رحمة هللاإلى الهضيبي  

وليس من العمل ما يخدش , والعمل إنما يكون في مجال الطاعات وزيادة القربات , فاإليمان هو التصديق  ؛ نحا منًحى إرجـائياً 

ةوالمسلم ال يرتد  بقول أو عمٍل أو اع, ح مى التوحيد  ح بلفظ الرد  ومن ثم فالحكم  ،طالما هو يتلفظ بالشهادتين ،تقاد إال  أن يصر 

ر لعدم القدرة على تطبيق الشريعة ؛ نظراً ي لتمس له العذ ،اكم بغير ما أنزل هللا مسلموالح ،ر أنزل هللا إنما هو من المعاصيبغي

ح بذلك العديد من قادة الحركةكما ص ،للضغوط العالمية عليه  ؛ "داخل النظام وفي إطاره الموضوعمن "اإلخوان يعملون و .ر 

 . ضعي ة لمحاولة التغيير من الداخل كما أن هم يرون االشتراك في التنظيمات السياسية الو ،لنشر اإلسـالم

ولكننا نود أن نؤكد أن  هذا المنحى من  ،بحثاً في العقيدة فليس هذا المقال, ولسنا هنا بصدد مناقشة صحة هذه اآلراء أو تفنيدها 

التي تحكم بغير ما  ظمأن تتخـذ سبيل المهادنـة مع الن أوالً  ائم في الحركة  ؛ فالحركة اختارتالفكر قد نشأ تجاوبـاً مع منهج ق

روها  ،أنزل هللا ي طور ما ف -إذن  -فالحركة  .حاث العقائديقيمون الحجج على صحة هذا المذهب من أب - ثانياً  -ثم ذهب م نظِّ

نت القاعدة الفكري ة بعد ذلكثم  ،بعد البنا نشأت سياسية  في -منذ أكثر من خمسة عشر عاماً  -وقد كتبت مقاالً . وبناءاً عليه ،كو 

رت "ي ذكرت فيه أن ـ ،رجـائي  الحديثتتبعت فيه الفكر اإل, اللندنية " البيان"العدد األول من مجلة  ما فعلت ذلك إال بعد أن قد 

بل  ،وظاهرة تارات بين صفوف المسلمين ،زالت جرثومتها تسري خافية تارة الفئة التي ما مدى الحاجة إلى إظهار عوار تلك

فتصيب ذلك الكيان اإلسـالمي بالضعـف والوهن وفقدان القدرة على تمييز الخبيث , سالميين منهم بين صفوف اإل -! وعجباً  -

 " .  وبالتالي أثرها البالغ السوء في الواقع اإلسـالمي أخالقياً وسياسيا ً ،ومعرفة المفسد من المصلح ،لطيبمن ا
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ـاً  "اإلخوان المسلمون"قت فيه حركة هذا الموقف العَقدي  هو الخطأ الوحيد الذي انزل -إذن  -فلم يكن   حين تبن ت اتجاهـاً ارجائي 

بل إن المنزلقات الحركية التي واكبت ذلك المنهاج الفكري  كانت من أكثر العوامل التي ساعدت على بقاء الحركة محدودة 

 والً لدى حكومة من الحكومات التيولم تنشئ حزباً سياسياً مقب ،د أكثر من ستين عاماً على نشأتها ؛ فهي لم تفرز دولةاألثر بع

اء تبني اإلخوان لهذا الموقف العقدي أن اصطبغت مواقفهم! .تعمل في إطارها ومن خالل نظامها " باالعتدال" وقد كان من جر 

وج ال بالخر" داخل النظام" ؛ فاإلصالح يأتي من كما يراه َمن خالفهم في منحاهم" بالتجاوز والتفريط "و ،كما يسميه أتباعهم 

 - وهو ما اتبعه اإلخوان في أنحاء العالم العربي  كافة محاولين دون جدوى رحمة هللاعليه كما عبر عن ذلك مرشدهم السابق 

 ،في الحياة السياسية في بالدنا ،ولو أقل ه ،أن يكون لهم أثر ،(حين كتابة هذا المقال منذ عشرين عاماً ) سنة الستينلسنين تربو على 

 ،وأ هين ممثلوهم في مواقف عديدة ،ثم ألغيت تلك المجالس بخطة قلم ،وحازوا مقاعد في مجالس نيابية ،فدخلوا انتخابات

واضطروا إلى عقد تحالفات  ،ية اإلسالمية على هذه التنظيماتواست غل وجودهم في مقاعد المجالس النيابية إلضفاء الشرع

وإنما نحن  ،دد تصحيح هذا االتجاه أو تخطئتهولسنا هنا بص. ت والمحاذير من الناحية الشرعيةعليها العديد من التساؤال

 .سالمية من خارج إطار اإلخوانواصفون لألحداث التي أدت إلى بزوغ الجماعات اإل

(4) 

اء تبني ذلك االتجاه العقدي  مقروناً بالموقف العملي  -إال أن اإلخوان قد عانوا كذلك   الذي تكلمنا عليه آنفاً " التجميعي  "ومن جر 

 ؛ إذ أدى اتساع ويتوالها منهم َمن تحقق بالعلم ،تحمل الدعوة بشكل صحيح ،درة على تكوين قاعدة فكرية قويةمن عدم الق -

روا من ال ى كل وصار أمر الدعوة يوكل إل ،شباب َمن لم يتحلَّ بعلم أو خلقالقاعدة الجماهيرية التي داروا في فلكها إلى أن أمَّ

عه وانحط م ،فكان أن انحطَّ مستوى الدعاة .َبلَْه أن يقرأ غيره ،وإن لم يقرأه ،واألصول الخمسة كتاباً  ،إماماً " بالبن ـا"َمن رضي 

ين َي وجه الح ،نة في هذا الخضم ضياعاً شديداً وضاعت معالم السُّ . مستوى المدعو  م   .ق على الناس في العديد من األموروع 

ق كثير خط التجميع ،وال يزال ،إذن  ؛ فخط اإلخوان كان والذي ال يجعل  ،اً بين سنة قائمة أو بدعة شائعةالعام الذي ال يفر 

 ،وإن خالفهما عمالً  ،ا أن الكل يشهد الشهادتين لفظاً لمذهب أهل السنة والجماعة فضالً على غيره من المذاهب البدعية طالم

كاللحية واالختالط واستماع األغاني  -" ةالظاهري  "واألمور  ،والتشدد ال محل له ،امة بخير طالما انتسبوا لإلخوانوالع

ذب العوام ثم الواجب أن يهتم الدعاة بج .نها من دين هللا الواجبإ -نه سبحا -ويشهد هللا  ،ليست من أصول الدين -والموسيقى 

نة ليس اع السُّ واتب ،بين الناس هدف في حد ذاته -إذن  -فالحركة  .على ما هم فيه من مخالفات شرعية ،إلى االنتماء لإلخوان

وهذا المنحى يتمشى مع ما سبق أن قررناه عن طبيعة الحركة من . وإن ذكروا ذلك لفظاً  ،غرضاً أساسياً في تنظيم اإلخوان

 تشمل الحياة بأبعادها السياسية والعبادية جميعاً في ،قبل أن تكون حركة دينية متكاملةكونها حركـة سياسية في طبيعتها 

 . رادها هللا سبحانهمنظومة واحدة كما أ

ر هللا  .قعت لي قبل عشرين عاماً أو يزيدوأقص قصة و اإلخوان في  قادةكبار  أن يكون هناك لقاء مع أحد -نه سبحا -فقد قد 

لي والحظت عند دخو . تور الساحة اإلسالمية من أحداثوما يع ،عن أوضاع المسلمين -بشكل عام  -للحديث  ،بيته بمصر

قلت له  .وأزال التعارف حواجز الوحشة ،قاموبعد أن استقر بنا الم ،وصور األحياء على الحوائط ،بالتماثيلمنزل األخ أنه ملئ 

أن المالئكة  - صلى هللا عليه وسلم -فقد ثبت عن رسول هللا  ،وصور األحياء في المنزل ،لعلك تعرف حرمة اقتناء التماثيل ،أخي: 

ماء السنة المقال في هذا وقد أطنب عل ،مذي  وأبي داود وأحمد في المسندأحاديث التر كما في ، تدخل بيتاً فيه تمثال أو صورةال

حتَذى في هذه السنة أفال نكون مثالً لهم ي   ؟الدعاة المنظور إليهم من العامةوأنت من كبار  ،فما بالك تفعل خالفه ،المقام

وسأرفع ما تيسر من  ،لم أكن أدري هذا األمر من قبل أََو ذلك صحيح ؟:  -ق في قوله وأحسبه صدَ  -قال األخ  ة؟ المهجور

ومنها أحكام ردة المسلم  ،بعض أصول اإليمان وأحكام الشرع ثم تطرق األمر إلى الحديث عن.. هذه األشياء إن شاء هللا 

فعل من وكان أن عب ر األخ عن عظيم دهشته من أن المسلم قد يتعر ض ل .أو فعل ي خرج من حظيرة اإلسالم بارتكاب قول

عن دهشتها  -التي كانت تشارك في الحديث من آن آلخر  -وكذلك عب رت زوجه  ! أفعال الكفر بأي  صورة من الصور

لد ألبوين مسلمين ،الشهادتين في يوم من أيام حياتهطالما نطق ب ،المسلم الربقة ألي  قول أو فعل إلمكانية أن يخلع . أو طالما و 

بخلع الربقة والخروج من وأنه مع شدة التحف ظ في الحكم على فرد من األفراد  ،خالف لذلكبينت لهما أن األمر م وبعد أن

يا أيها الذين }:  -سبحانه  - ؛ فإن ذلك يناقض مفهوم قول هللا م القول باستحالة أن يكفر المسلمفإنه ال يجب أن ي عمَّ  ،اإلسالم
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التي ال محل   ،لة ذلك االحتمال إبطال لآليةواستحا.  [54:المائدة]{ويحبونهآمنوا من يرتد  منكم عن دينه فسوف يأتي هللا بقوم يحبهم 

وأال  ،يه العلماء أنه م خرج من المل ةوإنما الواجب أن يتثبَّت الناس فيما يرمون به َمن ظهر منه قول أو فعل ذكر ف .إلبطالها

ذلك فهو من وَمن تعدى حدود , ن من هللا ساطع يتعرض عوام هم إليقاع مثل ذلك الحكم  ؛ إذ إن ذلك ال بد أن يكون ببرها

ين ط  ْفر  ويستخف ون عقول  ،تتر من ورائه العابثون بالشريعةفإن َمن جعل الشهادتين ح رزاً يس -وبنفس النسبة  -ولكن  .الغالة الم 

طين في دين هللا -المسلمين لنشر الدينيتهم وإلحادهم   . انتهت القصة " فهو من المرجئة المَفر 

باع السنةمنها أن منهج اإلخوان ال : القصة كثيرة شواهد التي تدل عليها هذهوال دعوة والحركة هما وإنما ال ،ي لقي كثير باٍل التِّ

وأن اهتمامهم بالعلم الشرعي لم يكن على المستوى االئق بنشر الشريعة بين العوام توطئة للرجوع إليهم كجهة  .هدفه األساسي  

هو  -وإن لم ينتحلوه بلسانهم  -وأن ادعاء الحذر في فهم الواقع والتمذهب باإلرجاء  ،تشكيل الحكومةفي كسب التأييد ل فاصلة

اء عدم القدرة على فهم الواقعمن ج ام على مر الزمان  ،ر  وال يظنَّنَّ ظان  أننا إذ ننقض .فهو مذهب السالمة المعتمد من الحك 

 ك ليس من عقيدة كاتب هذه السطور فوهللا إن ذل( حاشا هلل)القول بتكفير الناس  ننصر -بالضرورة  -فإننا , هذا الموقف بالكل ية 

ة على مذهب أولئك الذين يقعون على طرف النقيض من  .مما شهدت به أصول الشرع وفروعه وال وإنما سيكون لنا كر 

ن عوار فنبي ،ررل األبرياء دون مبوعلى مذهب َمن ينتحلون الجهاد مبرراً لقت, في كف رون الناس لغرض التكفير , اإلخوان 

اء  ،إلخوان قد وقعت في تفريط عقائديولكننا أردنا أن نبين أن حركة ا .وضحـالة علمهم, مذاهبهم  وفوضى عملية من جر 

 . جمود اجتهاداتها بعد مرحلة البنا خالل الخمسين عاماً السالفة 

(5) 

وهو  ،ات مررنا بها في السطور السابقةاتصفت به الحركة من صف وكان من تداعيات ما -أمر آخر اتسمت به حركة اإلخوان 

اء الت" . الوالء قبل الكفاءة" اعتماد مذهب  دون قيد أو شـرط " اإلخوان"وسع في قبول المنضمين إلى حركة فإنه كان من جر 

ق أثراً في وباً بما هو أعمن ذلك كان مصحإإال . الموجـهين لألعضاء الجدد أن احتاجت القيادات إلى توفير عدد أكـبر من

وعدم قدرتهم على  -كما ألمحنا آنفاً  -وهو نظرة اإلخوان إلى أهمية العلـم الشرعي  لدى أفراد التنظيم عامة  ،اعتماد هذا المبدأ

 كذلك فإن التوجه السياسي للحركة أملَى أن يكون لها قاعدة. هادي والعضو العامل والعضو الموج  التمييز بين العضو الع

في  -واإلخوان ال يعتمدون . لى السلطة من خالل مبدأ األغلبيةتعتمد عليهم في صراعها ع ،"شجعين الم"عريضة من 

وال . عة بغض  النظر عن القدرة العلمية ؛ فالبيعة هي مفتاح الدخول إلى دائرة العمل في الجماَمن ال يبايع على العمل -وائرهم د

ويناقض مبادئ العمل الجماعي  في صورته االجتماعية  ،المية بشكل عامبادئ اإلسـشك أن اعتماد هذا المذهب يناقض الم

أداء المهمة  العامة بشكل خاص  ؛ فاألصل أن يولَّى من المسلمين أفضل َمن يصلح للعمل من حيث العلم الشرعي  والقدرة على

  .ب الفرائضكتا ،ي  كما في البخار" عى بها أدناهمذمة المسلمين واحدة يس"و ،الخاصة المنوطة به

سب منها إلى حتى َمن انت ،الب االتجاهات اإلسالمية األخرىفإن هذا المبدأ قد اعتمدته غ ،ولكن كي ال نظلم تنظيم اإلخوان

َؤه من ذلك المبدأ قوالً وأع ،أهل السنة والجماعة  ؛ نظراً للواقع َصاَحَب اعتماد السرية في العمل ويظهر أن ذلك إنما. لن تبرُّ

كذلك فإن ضعف القيادات وحب . تزم البيعة حرصاً على سرية العملفكان أن لجأت القيادات إلى استخدام َمن ال, ط المحي

فاتخذوهم  ،بغض النظر عن التزام الجماعة ،تقريب َمن أعلن خضوعه ألشخاصهم السيطرة والنفوذ قد ألجأ بعضها إلى

وإلى توليد  ،ضعف األداء في كثير من األحيان وهو ما أدى إلى ،يمتنظوجعلوهم مسؤولى كذا وكذا في ال ،معاونين ومساعدين

كما يراها َمن لم  -إذن " اإلخوان"حركة .مشاعر القيادة والعلو في نفوس ممن ال يملك القدرة وال األدوات الالزمة للقيادة 

ِ  خطهم السياسي والعقائدي   اً عقائدياً , هي حركة سياسية  -يرتض  هات , فيه ش َبه اإلرجاء  اختلطت, اعتمدت خط  وت رَّ

والدخول في االنتخابات لمحاولة الوصول إلى الحكم  ،من خالل النظم السياسية القائمةوارتضت العمل  ،الصوفية بعقائد السنة 

هي من أعقد القضايا التي نعت االتجاهات  -والدخول في االنتخابات  -وقضية اعتماد العمل من خالل النظم القائمة , 

 .والفصل فيه في هذا المقام ،هو ما ال محل للخوض في تفصيالتهو, سالمية األخرى على اإلخوان اعتمادها بحق أو بباطل اإل
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فرضت نفسها على الحركة  ،وإنما هي حركة التاريخ ،تجن  أو تعصب ضد جماعة بذاتها يتضح مما سبق أن األمر ليس أمر

رها الحركي تلك الحركة التي لم يواكب فك -جزئياً  -فاست بدلت  ،إلخوان آنذاكالممثلة في ااإلسالمية في قاعدتها العريضة 

 ،ا األول دون شغب اإلرجاء وتسيبهولم يتطابق فكرها العقائدي ما كانت عليه عقيدة اإلسالم في صفائه ،معطيات الواقع الحال

تي عاصرنا صعودها في إلسالمية الوكان أن تشكلت تلك الجماعات ا ،صحيحها وسقيمها, ن حركات جديدة بما ظهر م

 . والتي وردت موارد فكرية وحركية ليست من موارد اإلخوان في شئ  ،السبعينيات

 ،وانشدوا اإلنصاف ،واطلبوا الحق سبحانه أن اتقوا هللا : بها إلى المتحاورين في هذا األمرأود أن أتجه , ثم هناك كلمة أخيرة 

أو ما تلونت به التجربة الشخصية  -مهما عال قدره  -ب أو التقدير لشخص من األشخاص وال تجعلوا االنتماء لجماعة أو مذه

ن البحث عن الحق بال ال تدعوا هذه األمور حائالً بينكم وبي: أقول  ،عن إدراك الصحة في قول المخالف التي قد ت عجز المرء

 المستعان  -سبحانه  -وهللا . وتشوه الحقائق ،افالحالقة التي تحلق اإلنص هو -وإن إنفرد  - ؛ فإن أحدهما هوى أو تعصب
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 ضوابط المصلحة المعتبرة في الشريعة اإلسالمية

أن  إعتبار المصالح  ،كما يرى كثير من الفقهاءمن الثوابت المؤكدة في الشرع اإلسالمي، بل في كافة الشرائع السابقة لإلسالم، 

لها هو مقصد الشارع من وضع التشريع ليضمن للناس حياة كريمة صالحة في الدنيا واآلخرة أوتكثيرها ودرء المفاسد أوتقلي

ع األحكام الشرعية الواردة في نصوص الكتاب والسنة . حسب التصور اإلسالمي  لمعنى الحياة وهدفها  –وكما بي ن المشر 

كذلك قواعد استنباط المصالح المرعية التي يجب فقد بي ن   -بحسب درجات النصي ة، وعموم اللفظ وخصوصه وإطالقه وتقييده 

إعتبارها والمفاسد التي يجب تجنبها وتقليلها من خالل استنباط تلك القواعد الكلية العامة والقواعد الفقهية بدرجاتها، مما جعل 

 .اإلسالمي  الفقهيفي أصول الفكر  اركين اتلك المصالح المعتبرة جزءاً ال يتجزأ من المنظومة الفقهية اإلسالمية وركن

ودهى الواقع الفقهي  اإلسالمي  المعاصر، إلى جانب ما يعانيه ذلك الواقع من إعتداءات على األرض  ،ولكن األمر الذي دهانا

بين صفوف " العالمانية"و" ةيلابريالل"والفكر جميعاً، هو ذلك التلصص الذي يمارسه عدد من المنتسبين إلى اإلسالم لنشر 

فلزم أن نبي ن ضوابط هذه المصلحة حتى ال يدخلها لبس المغرضين من . وضروراتها" المصلحة"، باسم دواعي عوام المسلمين

 .أعداء الشريعة وشانئيها

 : والمصالح بهذا النظر نوعان أن تكون مصلحة حقيقية ال توهًما: الضابط األول

مصلحة شرب الخمر في حالة الضرورة إما بدليل معين أو نص محدود ك مصلحة دلّ عليها الشرع واعتبرهاإما  .0

لحفظ النفس من الموت، أو من غير دليل معين، ولكن باندراجها تحت جملة مقاصد الشرع التي دلت عليها األدلة 

نها تتالءم مع مقاصد الشريعة إالجزئية لمجموعها كمصلحة جمع المصحف في كتاب واحد من باب حفظ الدين، إذ 

 وتخدمها

، ومقاصده كما دلت عليها مجموع شرع عليها ال بدليل معين وال هي مالئمة لتصرفاتهمصلحة لم يدل الأو  .0

األدلة الجزئية فهي المصلحة الم توهمة التي ألغاها الشرع ولم يعتبرها كالزنا لتحقيق لذة الوطء أو غير ذلك مما 

بسماع الموسيقي والنظر إلى كمصلحة الترفيه عن النفس !" المسلمين"يخرج به علينا الليبراليين والعلمانيين 

الرسومات الفنية البديعة، أو كمصلحة الحفاظ على كيان المرأة بمساواتها بالرجل في الخروج واإلختالط وتولى 

وكأن الشارع حين حفظ للمرأة حقوقها بحفظه لميراثها وتأكيده على ضرورة اإلهتمام بها كزوجة ! مناصب اإلمامة

 و

 . المصلحة للنص من كتاب أو سنة عدم معارضة: الضابط الثاني

فإن معارضة المصلحة لنص من كتاب أو سنة . يدل على ذلك الضابط" دون أن يأتي دليل معين باإللغاء: "فقولنا في التعريف

في من أفتى  الملك الذي وطئ في نهار رمضان بصيام : مثال ما ذكرنا. يعني أن الدليل قد دل  على إلغاء هذه المصلحة

تتابعين حتى يضمن انزجاره، والشرع قد دل بالنص على أنه إما أن يخير بين الكفاءات الثالث العتق أو الصوم أو شهرين م  

 .اإلطعام، أو أن يأتي بما يقدر عليه منها على الترتيب، فالمصلحة الم ترتبة على إلزامه الصوم ملغية بنص الشرع

أفتوا به بناء على المصلحة في مقابل نص من كتاب أو سنة، فإنما هو وكل ما ورد من فتاوى للصحابة أو األئمة يوهم أنهم 

 .اضطراب فهم من ذهب إلى مثل هذا القول

 :أمثلة تدل على ذلك

، ويظهر ألول ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه من إلغائه لسهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة: أوال  

ن المؤلفة قلوبهم أحد أصناف من تجب أن ي ضرب له بسهم في األمر تعارض ذلك مع نص الكتاب الذي ي حدد أ

 .اآلية{...إنما الصدقات للفقراء} : الزكاة وهي قوله تعالى
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والمؤلفة }: ذلك أن معنى. وعند التحقيق نجد أن األمر عائًدا إلى تحقيق المناط ال إلى اتباع المصلحة في مقابل نص

وهم صنف من الناس يحتاج المسلمون إلى استجالب قلوبهم في ، أللفةالذين تستجلب مودتهم وقلوبهم با 59{قلوبهم

 فترات ضعف المسلمين، أو عندما يرى ذلك إمامهم، ويكون ذلك بدفع المال إليهم من 

سهم الزكاة، فحكم هللا سبحانه أنه إن وجد إمام المسلمين من يحتاج إلى أن ي تألف قلبه لحاجة المسلمين لذلك أمكن 

لزكاة إليه وإال فال، سواء بعدم وجود مثل هذا الصنف من الناس ابتداًء أو بعدم حاجة المسلمين صرف سهم من ا

وهو ما . لتألف قلوب أحد نظًراً لعزة اإلسالم ومنعته، فهو من ق َبل  الحكم الم علل بعلة فهو يدور معها وجوًدا وعدًما

ق مناط الحكم الشرعي الذي هو تأليف قلوب المسلمين بين لعمر رضي هللا عنه  عند النظر الدقيق إلى األمر وتحقي

دد الوافدين على اإلسالم فوجد أن حال اإلسالم لم يعد يحتاج معه لذلك فألغى سهمهم في الزكاة النتهاء العلة أو  الج 

 ".لةأنه من قبيل انتهاء الحكم النتهاء الع: "وهو ما قاله صاحب مسلم الثبوت في هذا األمر. المناط وعدم وجوده

} : ، فقد توهم البعض أن ذلك م عارض لقوله تعالىعدم قطع عمر بن الخطاب ليد السارق عام المجاعة: ثانيا  

وعند التحقيق في اآلية نرى أنها من قبيل العام الذي يدخل عليه التخصيص {,  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

تعلقة بالسرقة مثل كيفية السرقة ومقد ارها، وحرز المسروق وعدم وجود الش بهة الدارئة للحد إلى في عدة أمور م 

غير ذلك مما َخصص هذا النص ولم يتركه على عمومه الدال على قطع أي سارق في أي ظرف أو بأي وضع 

يعم أي شبهة تتعلق بأي حد [ ادرأوا الحدود بالشبهات: ]للسرقة ثم أن حديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

ذا اعتبر الناظر في الحكم أن أمًرا ما ي عتبر شبهة قائمة تدرأ الحد عن السارق وجب عليه المصير إلى بحيث أنه إ

ذلك وعدم إقامة الحد لهذه الش بهة ؛  وهو عين ما فعله عمر رضي هللا عنه في هذا األمر إذ رأى أن ش بهة الضرورة 

لجئة إلى السرقة في عام المجاعة تدرأ الحد عن السارق إل  .مكان أن يكون قد سرق لدرء الموت والهالك عن نفسهالم 

فظهر أن هذه الفتوى ليست م راعاة لمصلحة في مقابل نص من السنة، بل هو إعمال للعلة الم ستنبطة وإجراء ثالثا  

الحكم معها وجوًدا وعدًما، بل هو أساس الفهم السليم الذي يتطرق إلى معاني النصوص وروحها  دون أن يقف عند 

 .ول ألفاظها وظواهرهامدل

ذلك أن المصالح : عدم معارضة المصلحة لمصلحة أهم منها أو جلبها لمفسدة أكبر من مصلحتها :الضابط الثالث

المقصودة للشارع تتفاوت مراتبها ودرجاتها من حيث األهمية فأعالها المصالح الضرورية من حفظ الدين والنفس 

 .والعقل والنسل والمال

جية التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج ودفع المشقة ثم المصالح التحسينية التي ت كمل مكارم ثم المصالح الحا

 . األخالق والعادات واآلداب

تبة من تلك الرتب المصلحية تتفاوت داخلها في عموم مصلحتها وشمولها للخلق وال شك أن . وكذلك فإن كل ر 

قدمة على المنفعة الخاصة عند   .التعارض بينهما في رتبة واحدة من المصالحالمنفعة العامة م 

والظن بوقوع غيرها مما يفيد في بيان تقديم  ،فإن القطع بوقوع مصلحة ما: درجة القطعية والظنية :الضابط الرابع

قدمة على الظنية، أو على الموهوم وقوعها بطريق األولى. أحدهما على األخرى وعلى ذلك  .فالقطعية التحصيل م 

ر المجتهد في األمور المذكورة عند ترجيح مصلحة على أخرى وسنمثل لكل منها بأمثلة تبين أ سس يمكن أن ينظ

 .الترجيح بشكل م جمل في مقال قادم إن شاء هللا تعالى

 

                                                           
59

في باب الصدقات هي مما ذكرنا من العلل المنصوصة في الوصف، فوصف المؤلفة قلوبهم يحمل في طياته أنه علّة " المؤلفة قوبهم"كذلك يذكر هنا أن علّة إدراج  

 .حد من هذه الطبقةالحكم، فإن لم يرى اإلمام من يجب تأليف قلبه لم يكن لهذه الطبقة وجود كما لو لم يوجد فقير لم تخرج الصدقة أل
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 1 -عن واقعنا الجاهلّي  –لنكن صرحاء 

فإن . من ثم إيجاد الحل األمثل لهالنكن صرحاء، فالصراحة هي األمل الوحيد الباقي لفهم أبعاد األزمة اإلسالمية الراهنة و

بعاده هي العائق الرئيس وراء ذهاب الجهد هباءاً، وليس أدل على ذلك مما رأيناه أورة التي عليها الواقع وعدم فهم غبش الص

هم في منهج اإلخوان المسلمين الذي ال زال يتخبط في عشوائية مهلكة على مدى العقود الخمسة الماضية، وما ذلك إال لعدم ف

 . الواقع الذي تتعامل معه الحركة، ومن ثم عدم معرفة الممكن والمطلوب

يكاد ي جمع الناس أن  األزمة الحالية هي أزمة بين الحاكم والشعب، فالحاكم ظالم مستبد، وفي غالب األحيان مرتد  مواٍل لليهود 

وهي صورة وإن كانت صحيحة إلى درجة ما، . والنصارى، معادياً لإلسالم والمسلمين، والشعب، من ثم، مغلوب على أمره

 .إال أن األمر ليس بهذه الثنائية البسيطة، فالمعادلة أعمق وأبعد غوراً 

الصورة الحقيقية التي تنعكس على صفحات حاضرنا، في كافة بقاع اإلسالم من أفغانستان إلى المغرب، تكشف مواجهة 

رتدى اء ظهره، وتخل ق بخلق الجاهلية و الحق، ونبذ اإلسالم وردين هللاعن شرسة بين قطاعين من المجتمع، قطاع إنخلع 

وال علينا إن كان من هذا القطاع من ال يزال يستعمل . ثيابها وتحدث بلسانها ولم يترك جحر صب  دخلوه إال ولجه وراءهم

الحمد هلل " الفنان"و يقول أ! سأنتج رقصة جديدة في القريب إن شاء هللا" الراقصة"كلمات موهمة في حديثه، كأن تقول تلك 

فهذه الكلمات إنما تعكس عادات تربي عليها الناس في بالدنا بل تجد كثيرا من النصارى !! كانت حفلة رأس السنة ناجحة للغاية

" الثقافة"ومعظم هذا القطاع هو من أهل الفنون والتمثيل و. من يستعملها، فهي أقرب إلى الثقافة العامة لألمة منها إلى الدين

 .الم عاصرة كما يسمونها، على إختالف درجاتهم فيها

ومنهم من أظهر العداء لإلسالم صراحة وأقام مراكزا للهجوم على اإلسالم ومبادئه واصوله سواء من الناحية السياسية أو 

باسم نشر  وهذه المراكز تعمل. اإلجتماعية أو الخلقية، كصاحب مركز بن خلدون الذي سيبرأ منه بن خلدون يوم التالق

الديموقراطية أو تحرير المرأة أو حقوق اإلنسان، أو تطوير المجتمع، أو ما شئت مما يجعل مركز ثقلها خارج البالد، في 

 .أمريكا أو أوروبا، ومن هناك تأتي أوامرها وتستلهم إتجاهاتها

ل المحرمات، وتطلع إلى الفنانين يئات وفعثم من هذا القطاع من ترك اإلسالم لخواء روحه وسوء منشئه، فإنخرط في الس  

والفنانات كمثل أعلى يحتذيه، وهو الجزء األكبر من هذا القطاع، وتجده في كل  مكان، في الجيش والبوليس، والمكاتب 

 .وهؤالء هم القاعدة األساسية التي تمثل وجه المجتمع الجاهلي   .ت الخاصة، وفي المنازل واإلداراتالحكومية، والشركا

ر هذه الطبقة، يعمل على نشر الفساد والفحشاء، ويعاونه في هذا من هم طياً على ظههذا القطاع يرسخ الحاكم متمَ وعلى رأس 

لقمع الناس، ومن هم في اإلدارات والمكاتب الحكومية بتنفيذ ورعاية واألمن، على شاكلته، وما أكثرهم، في البوليس والجيش 

رجال "رسيخ اإلنتهازية والعمالة والسرقة والنهب والكسب الحرام بالربا في قطاع النظم الجاهلية، بل وفي الدعوة لها، وفي ت

" المعل بة"لهم الفتاوى  للسلطة، يخرج" ملطشة"والبنوك، بل وفي المؤسسات الدينية كمشيخة األزهر التي بات رأسها " األعمال

 ، وحين يغلق النظام العلماني المصري  معبر رفحا، وينخرس لسانه حين يعتدى الصهاينة الخبثاء على أبناء فلسطينمتى شاؤ

"!. الفتوى"ال من " الفتـ ة"شتقاقاً من إالذي نحسب أن لقبه اآلن أقرب " ىالمفت"سوأ منه أفي وجه متطلبات الحياة لهم، ثم 

 .وهكذا في كل  منحى من مناحى الحياة

هذه هي القوى الحقيقية من بين يدي  . تاله هللا باإلرجاءي ذلك من إبوهذا القطاع يمثل الكم  األكبر من الشعب، وإن ماطل ف

، وما فصله سيد قطب في  "الجاهلي  "وهذا الواقع . ن السقوطالحاكم ومن خلفه، تحفظه م هو ما أشار اليه العالمة المودودي 

الجاهلي  هو مجتمع له مقوماته  فالمجتمع. اآلنظالله ومعالمه، وهو ما لم تفهمه القوى العاملة في الساحة اإلسالمية أنذاك، وال 

موا الجهاد في سبيل  ومبادؤه ومناصروه وأحباره ورهبانه الذين يحلون الحرام كما حرموا الربا، ويحرمون الحالل كما حر 

 . هللا
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ثم القطاع اآلخر هو قطاع من تمسك بدينه وعمل به، على تفاوت كبير في درجات هؤالء، فمنهم من حضر الجمعة وصلى 

منه، ولكن حب  هللا ورسوله، ومن ثم التمسك بمفردات دينه وعدم رد  أي منها، واإلعتراف بالضعف عند  ، على تراخٍ صلواته

ختالف جماعة، على إفى الزلل، َحَجَبه عن الخروج من دائرة اإلسالم، ومنهم من عمل هلل ورسوله ونْشر دينه سواء فرداً أو 

في واقع العمل اإلسالمي  وفشل في " لخبطة"والبدعة ولتقييم الواقع، فكان ما نراه من وللفرق بين السنة  هؤالء في فهمهم للدين

" في هذا الخضم الجاهلي  " القطاع المضاد"ولكنهم، على تباعد مواقفهم، يمثلون . تحقيق أية نتائج ملموسة على أرض الواقع

 .المتسع، وهو األقل حجماً وتأثيراً في الواقع

، وأن ذلك هوونحن نعلن أن البعض س ما زرعه سيد قطب من  يقول، بجهل، ما قاله أسالفهم، إن  هذا هو المنهج التكفيري 

ونقول، نحن ال نكفر معينا  إال إن ثبت كفره العيني  بدليل من الكتاب والسنة، فمن رفض الحجاب وقال إنه  .تكفير للناس

م غير شرع هللا راضياً به ومدافعاً عنه، فقد خلع الربقة،  فقد خرج عن الملة بال خالف عند أهل الفقه، ومن" موضة قديمة" حك 

وهذا ال يمنع أن نقي م الواقع . ، وإن كانت القاعدة األصلية أنهم على اإلسالمولكن يبقى آحاد الناس وكل  على مناطه الخاص

م لتمرير أفعاله وإطباق يد العلمانية هو القاعدة الرئيسة التي يرتكز عليها الحاك، (ال الكافر)فيه ونرى أن القطاع الجاهلي  

منهج للقضاء على اإلسالم، وتصفية فاألمر ليس أمر حكومة سيئة أو ظالمة، األمر أمر برنامج م  . الجاهلية على المجتمع كله

ح كاإلخوان، والعقود الخمسة السالفة شاهد على ذلك، بعد أن انبط" المعتدلين"القوى اإلسالمية، حتى من يسمون أنفسهم 

اإلخوان كلية أمام النظام، ليكون لهم ولو دور سياسي  بسيط في الحياة السياسية، فما أفلحوا، فإن كل  ما يمت  لإلسالم بصلة من 

 .بعيد أو قريب ليس له مكان في هذه المنظومة الجاهلية الحديثة

ونقدر ماذا يمكن أن نعد له لنعود به إلى  لنكن صرحاء، ولتكن فينا الشجاعة والحمية أن نرى الواقع على حقيقته، ثم أن نفكر

 .رحاب اإلسالم، وهو ما سنحاول تناوله في المقال القادم إن شاء هللا تعالى
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في تقييم الواقع ومن  مما يجدر التنويه به هنا أن نؤكد على معنى الجاهلية إذ إن اإلتفاق على هذا المعنى ضرورة لتوحد النظر

وال نحسب أن المحاوالت اإلسالمية على مدى العقود الماضية قد فشلت في تحقيق تقدم حقيقي  . ثم  في تحديد المطلوب لتغييره

ن ه حين ال يتماثل إوإنه ألمر معلوم بالضرورة . نياً في تغيير الواقع إال لعدم تحديد وفهم هذا المعنى أوال ثم التعامل معه ثا

فالبد للطبيب أن يراجع تشخيصه وتقييمه للمرض ومن ثم  ،يض للشفاء وتتطاول مدة مرضه مع تعاطيه الدواء الموصوفمر

 . لتبديل وصفة الدواء الشافي

بهل الجاهليهة ههي ! ثهم ول هت إلهى غيهر رجعهة صلى هللا عليهه وسهلمفالجاهلية ليست فترة تاريخية مرت بالبشرية قبيل عهد رسول هللا 

الجاهليهة حضهارة . وال زالت تعيش فيها البشرية ما دامت ليست خاضعة لشريعة هللا، أفهراداً ومجتمعهات ،اعية كانتحالة إجتم

 . لها مقوماتها وعقائدها ومواقفها التي تتالئم مع تلك العقائد والمقومات -إن صح إستعمال التعبير  –

هها مهاركس ولينهين مهن عقيهدة تنكهر الخهالق، كمها ههو حهال فجاهلية تقوم على فكر شيوعية المصادر والموارد حسهب مها عقهد ل

لقية وتمجيهد الرأسهمالية حسهب مها  الصين وروسيا، وجاهلية تقوم على تأليه الملكية الفردية والتحرر من القيود اإلجتماعية والخ 

لقي  في القرن السالف، مع بقايا مسحات من الكتب السماوي ة المحرفة، ال تهأثير لهها قدم اليهود للغرب من فكر ربوي وخراب خ 

فهي ههذا  -فقولهه  :"قهال بهن تيميهة فهي إقتضهاء الصهراط المسهتقيم .ههو حهال المجتمعهات الغربيهة بعامهة لق وال واقهع، كمهافي خ  

يندرج فيه كل جاهلية، مطلقهة، أو مقيهدة، يهوديهة، أو نصهرانية، أو مجوسهية، أو  -" ومبتغ في اإلسالم سنة جاهلية : " الحديث

مبتهدعها ومنسهوخها، : و وثنية، أو مركبة من ذلك، أو بعضه، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعههاصابئة، أ

ال يقال غالباً إال على حال العرب، التي كهانوا عليهها، " الجاهلية " ، وإن كان لفظ صلى هللا عليه وسلمصارت جاهلية بمبعث محمد 

 . "فإن المعنى واحد

إختلطت فيها ش َعٌب من الجاهليات السابقة مع بعض من مقومات العقيدة اإلسالمية ومظاهرها، تعمل في حياة  وجاهلية مركبة

وهذه . في توجيه الحياة اإلجتماعية بعامة، كما هو حال مجتمعاتنا العربية في أرض اإلسالم بعض أفرادها وإن لم يكن لها أثرٌ 

ل ق و المظاهر، وإن تخلفت عنها في روحها العلمي ة التقنية، وما ذلك إال ألنها جاهلية الجاهلية تنتسب لجاهلية الغرب في الخ 

 .مستوردة طارئة ال تنبع من وجدان األفراد وعاداتهم المتوارثة المتجذرة في كيانهم على مر  القرون الخمسة عشرة السالفة

وموقفاً، ظاهرا وباطناً، وإلى أقلية  اءً اهلية الصرفة ردالحالية إلى غالبية إتخذت الج" اإلسالمية"وقد ذكرنا إنقسام المجتمعات 

إحتفظت بدينها، وبما يملى عليها هذا الدين من مواقف من األحداث واألفكار واألشخاص التي حولها، على إختالف فهمها لهذا 

سلطة، وأذنابها من علماء وحذرنا من خلط هذا التقييم للواقع الحالي  بموضوع التكفير الذي إعتادت ال. الدين وإتباعها له

" إسالمي  "السلطان الرسميين أن  يخوفوا به الناس حتى يصرفونهم عن تقييم واقع الجاهلية الحديثة ومن ثم قبوله على أن ه واقع 

ولكن الجاهلية المطبقة التي تسيطر على الواقع الحالي  تأبى إال أن تفرض نفسها . تقدير أكثريحتاج إلى بعض التعديل على 

 .في اإلعالم والفكر واإلقتصاد والسياسة واإلجتماعلى كافة المستويات ع
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يتألف من طائفتين، غالبية ارتمت في  ،والعربي عامة ،اتفقنا على تعريف الجاهلية، وسلمنا بأن المجتمع المصري خاصة

في قراءاتها للواقع من  ، على إختالفٍ صلى هللا عليه وسلمت بدينها وبسنة رسولها أحضان الجاهلية، بعلم أو بجهل، وطائفة تمسك

ما يخالف ل نه إظهارٌ أبإعتبار  –نؤكد على أن  النفاق  ومن المهم هنا أن. ناحية وإختالف في توليها لمذهب السنة والجماعة

، رضى هللا عنهبل إن الحاجة اليه قد انتفت منذ قال حذيفة  لم يعد له وجود حقيقي في عالم اليوم، إذ انتفت الحاجة اليه، –الباطن 

، وصدق حذيفة، فإن الكثير ممن إنخلع عن "، أما اآلن فإيمان أو كفرصلى هللا عليه وسلمإنما كان النفاق على عهد رسول هللا "

ع اإلسالم كما أنزل على محمد  ورد  الشرع الثابت، ،اإلسالم طاعة وإتباعاً، وتعلق به إسما وعنواناً، وردد مقاالت الكفر لم يد 

وهؤالء كثير ممن نرى على شاشات التلفاز، ونسمع على موجات . ، بل تمسك باإلسم ثم تمرد على الحقصلى هللا عليه وسلم

دراء الشرع الحنيف ونفي مقرراته على أنها زرون ما يبطنون، وما يظهرونه هو إالمذياع، وهم ليسوا منافقين إذ إنهم يظه

 !ت من الشرعليس

ثم يأتي السؤال ما هو الحل؟ ماذا نصنع للخروج من هذه األزمة الحضارية الجاهلية؟ وأكذبكم القول إن إدعيت أن  هناك حال 

لهذه الورطة التاريخية، بل األمر معقد أشد التعقيد، صعب أشد الصعوبة، والحل   يحتاج إلى وقت  أو سهالً  أو بسيطاً  سريعاً 

 . التقوى واإلخالصثم وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك يحتاج إلى العلم بالشرع،  ،وجهد وفكر وتخطيط

وقد حاولت جماعات عديدة طرح حلول مختلفة متعددة خالل العقود التي تلت سقوط الخالفة العثمانية، ولكن هذه الحلول لم 

التغيير، بل قدمت كلها مساهمات محدودة في  تستطع أن تنتشل المسلمين من الهاوية ولم تقدم لهم رؤية شاملة عامة قادرة على

جماعة اإلخوان، ثم حزب التحرير،  -وال تزال  –المجال الذي رأته مفتاحاً للتغيير، من ذلك الحل  السياسي  الذي قدمته ابتداءاً 

بعينيات وبعدها، والحل  بين الرؤيتين، والحل العسكري  الذي قدمته الجماعة اإلسالمية وجماعة الجهاد في الس على إختالف بي نٍ 

الذي قدمته جماعة التبليغ " الدعوة السلبية"أو " قل كلمتك وامش"الذي قدمته جماعة السلفيين وأهل الحديث، وحل   األكاديمي  

 . والدعوة

أساساً هي أجزاء من كلِّ إسالميِّ عامِّ شامل، وهو ما يضع لنا " الجزئية"والعناصر المختلفة التي إجتمعت في هذه الحلول 

العمل الذي يمكن أن يرتفع فوق أمواج الجاهلية العاتية التي . جدي  ال العشوائيللعمل الناجع ويرسم لنا صورة للتحرك الم  

تتالطم في جنبات المجتمع يجب أن تتوفر فيه عناصر محددة، وألن تتوفر في القائمين عليه صفات خاصة، وفي أعضائه 

ون اآلخر كما ال تصلح الجراحة دون تحديد الموضع المصاب ودون مهارة الجراح، والمنتسبين له وال يصلح أحدهما د

 .وسالمة ادواته على حد  سواء

وكل  عنصر من . الشمولية، العمومية، الشفافية، المرحلية، الواقعيةوالعناصر التي نحسب أنها الزمة للعمل اإلسالمي  هي 

 . فاهيم التي توجهه وتحدد مسارههذه العناصر يندرج تحته عدد من األولويات والم

كما أن  الصفات التي يجب أن تتوفر في القائمين على هذا العمل هي اإلخالص هلل ولرسوله، والعلم بالشرع الحنيف علماَ دقيقاً 

لسني  في مستوعباً، النصح للمسلمين عامتهم وخاصتهم، العلم بالواقع على حقيقته، الحس  بالمسؤلية، الصبر والمثابرة، الزهد ا

 الدنيا، ثم التوكل على هللا سبحانه 

 .أما صفات األعضاء واألتباع فهي ال تختلف عن صفات القيادات إال في الدرجة والكم  ال في النوعية والكيف

 وسنأخذ في شرح هذه الصفات والكيفيات إن شاء هللا تعالى
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ما يأتي أن نخطط لعمل إسالمي  متكامل، يستدرك على أخطاء الماضي ويعمل حساب الحاضر، كما أسلفنا، فسنحاول في

، ثم، إن مكن ا هللا سبحانه، نضع تصوراً عملياً لهذا "استراتيجيته"وسنبدأ بوضع معالم هذا العمل و. ويهدف إلى بناء المستقبل

بمعالم العمل، نود أن نشير إلى نقطة ذات أهمية قصوى في هذا  وقبل أن نبدأ. الجهد المبارك بناءاً على معالمه واستراتيجيته

المضمار، وهي تتعلق بما هو من قبيل التوقيفيات وما يقبل اإلجتهادات، ما هو من التأصيل وما هو من التفصيل، في هذا 

ولنبدأ بعون هللا تعالى  .التصور، وهو أمر يجب أن ال يكون عليه خالف بين من أراد أْن ينال شرف اإلنتساب إلى هذا العمل

 .في تناول المعالم

 : الشمولية

ه الحياة اإلنسانية بأسرها في كل ناحية من مناحيها، ويؤسس لكل وجه من أوجهها ما يالئمه من قواعد عامة  اإلسالم دين يوج 

وهذه . سب الواقع الم عاشأو أحكام خاصة تكون بمثابة الحدود التي تعمل من خاللها، وال تتجاوزها، إجتهادات المجتهدين، ح

وهو . وذلك بأن ي َقَدم اإلسالم ككل شامل دون تجزئة أو تبعيض. الشمولية هي ما يجب أن تتفاعل مع أي عمل إسالمي جاد

المنهح الرباني الذي سارت عليه دعوة اإلسالم على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم على عهد الصحابة والتابعين، 

ذلك أن اإلسالم كل  متكامل متواصل، ال يصلح بعضه دون بعض، وقد نعى هللا سبحانه . عليه الفتوح اإلسالميةوهو ما قامت 

، وكما ذكر الشاطبي  في مقدمة اإلعتصام من أن  اإلسالم كالجسد "الذين يتخذون القرآن عضين"على من يفعل ذلك في قوله 

 .ككل هو اإلنسانال يسمى الصدر إنسانا أو اليد إنسانا ولكن الجسد 

م اإلسالم للناس من خالل  عنوان التوحيد وصدره، بكل ما تحمل من " ال إله إال هللا"والعمل اإلسالمي المرتقب يجب أن ي َقد 

معانى ربوبية هللا وأسمائه وصفاته دون تأويل أو تعطيل، ومن األلوهية والعبادة والتحاكم إلى شرعه وإتباع أمره ونهيه، 

، وواليته المطلقة ووالية رسوله والمؤمنين، وما يتبع ذلك من ترك الشرك ظاهره وخفيه، وما قد يؤدى اليه وحالله وحرامه

كما يجب أن يقدم . من بدع وكبائر، مع توضيح مناطات محددة لهذا الوالء وهذه النصرة، ولذلك البراء من الطاغوت وأهله

عليه أن كل  قواعد األحكام الفرعية قد تم  تنزيلها في مكة تأصيالً ثم  للناس األصول العامة في مسائل الفروع فإن من المتفق

فهذه األصول في التوحيد وفي الفروع ال يجوز فيها التأجيل وال . في المدينة تفصيالً وتفريعاً، كما في أصول الزكاة والجهاد

 .ئل المناطات ال األحكامالتأويل، وال يتعلق بها إجتهاد في التطبيق إال بقدر ما يمكن أن يكون من مسا

ولنكن في غاية الوضوح في هذه النقطة، فإن أي عمل إسالمي  ال يلتزم بهذه الشمولية في الدعوة بال أي تحول عنها أو تجاوز 

يكتب له نجاح أو توفيق، ذلك أن  هذا المنهج في تقديم اإلسالم إلى الناس هو منهج رباني  يعرف  لن، ونؤكد، لنلمركباتها، 

 .ة الناس وما يؤثر فيهم سلبا وإيجاباً، وواقع الجماعات اإلسالمية الحالية شاهد على ذلكطبيع

وإن بدأت طريقها أقرب للصحة وأهدى للرشاد، ثم مالت وحادت بعد أن عجزت عن أن تواكب " اإلخوان المسلمون"فجماعة 

لواقع للتعايش اوال مع البدع والمعاصى، ثن المتغيرات الواقعية دون أن تتنصل من شمولية الدعوة، ورضخت تحت مطارق ا

رت ذلك بأن ه أوال سياسة لإلستيعاب، ثم ثانياً أن ه كما أن  المجتمع واقعا يشمل المبتدع والعاصي في جنباته، فكذلك الجماعة  نظ 

ما يسع الفرد، "أن   هو ما عبرت عنه القاعدة األصولية التي فحواها" اإلخوان"ولكن ما غاب عن ! يسعها أن تتسع لمثل هؤالء

م على الجماعة، أو كما عبر الشاطبي  "ال يسع الجماعة ما هو مكروه "، وأن ما قد يباح أو يكره على الفرد، فإنه يكره أو يحر 

م بالكل   وهذا الموقف المتسامح من . 3الموافقات ج" ما هو مباح بالجزء فهو مكروه أو محرم بالكل  "، و "بالجزء فهو محر 

ي مواجهة البدعة والمعصية، وإن لم يباركوها، يمكن أن يفهم على مستوى الفرد، على مستوى الدعوة الفردية، ليس اإلخوان ف

من هنا فقد أخفقوا . على مستوى الدعوة الجماعية، كما هو معروف من أن  األمر إن وصل إلى السلطان فال مجال للتسامح فيه

ربية الفردية من معاني التسامح والصبر وما هو من قبيل المواقف األساسية في التفرقة بين مايجب أن يكون من معالم الت

اإلعتقادية للجماعة في مقاومة البدعة ونصر السنة، وهو ما ظهر في موقف الجماعة من العديد من القضايا، ولعل آخرها 

محمد غزالن عضو . خراً بين دوأهمها موقفهم من الروافض المجوس، بل وموقفهم الرسمي  المشين في الجدل الذي قام مؤ

 . مكتب اإلرشاد، وبين ممول  الجماعة يوسف ندا، وعجزهم عن تبني السنة والنعي على البدعة



 125 

أما عن حزب التحرير، فأمره أوضح من اإلخوان، وإنحرافه عن هذه الشمولية، كحزب أو جماعة، قد بدأ معه منذ النشأة، 

يق األحكام وصرف النظر عن شمولية اإلسالم، وتغاضى، كجماعة، عن الكثير من حيث التزم إبتداءاً بمشروع الخالفة وتطب

اإلنحرافات العقائدية، بل شابت فلسفته عقالنية المعتزلة، وتبني تقديم العقل على النقل، والتجسين والتقبيح العقليين، وهو ما 

 .واختلط بأفرادهجعل الكثير من فتاوى منظريه شاذة في بابها، يعرف ذلك من َعَرَف الحزب 

ثم إن جماعة التبليغ والدعوة، مثلها مثل حزب التحرير، لن تتخذ اإلسالم ككل  مجاال لدعوتها، وإنما ركزت على توجيه النظر 

، فأن ى لهم أن يدعو إلى اإلسالم في شموليته عقيدة  إلى إلتزام العبادات، ثم شابت مبادؤها ما شابها من جراثيم التصوف البدعي 

 . وعبادة

، فإنهم كانوا أقرب الناس إلى تحقيق الشمولية في  أما عن جماعات الجهاد ومن تبنى نهجها في كافة أرجاء العالم اإلسالمي 

 .الدعوة، وإن تعثروا بعد ذلك في تحقيق صفة الواقعية والعمومية كما سنرى الحقاً 

بالمعنى المعروف منهم من شملت دعوته ولكنهم " ةجماع"، فإنهم على طرق مختلفة متباينة، ال تجمعهم "السلفيون"أما عن 

في غالب األمر يتمثلون في دعاة رؤوس يلتف حولهم أتباع ومحبين، مما يجعل الحركة السلفية خليط بين الدعوة الفردية 

 والدعوة الجماعية، وهو أمر واسع يمكن أن يكون موضوع بحث برأسه، ولكن، لغرض هذا المقال، فإن صفة الشمولية في

إال أن  الصفة العامة للسلفية قريبة من النهج السديد في نشر السنة ومحاربة البدعة . الدعوة تتبع الداعية إن التزمها أو حاد عنها

 . والمعصية، إال أنه كذلك يغلب على العديد من رؤوسها تجاهل مفهوم الحاكمية وعمومية الوالء

 يتبع
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 1 -اهلّي عن واقعنا الج –لنكن صرحاء 

ويدخل في عموم مفهوم شمولية الدعوة أن تكون واضحة بينة ذات عمق، فإن السطحية في عرض المفاهيم بدعوى التبسيط ال 

أن يستحضر المسلم مفهوم التوحيد في كليته وشموله دون إسقاط أي قدر منه حتى  تنتج إال عقال ناقص الفهم والوعي، إذ يجب

خاصة بعد أن إختلط المفهوم بالكثير من الغثاء على مر القرون، من علم كالم، وبدعة إرجاء  يتحقق التوحيد في نفوس الناس

وغيرهما، فاشتبهت معالمه وتاهت حدوده، وصار المسلم كافراً والكافر مسلماً وعمي األمر عن السواد األعظم من الناس وال 

 ! حول وال قوة إال باهلل

حضوا التوحيد وأن يجعلوه لب  دعوتهم، بأعمق صورة وأوسع تطبيق، فال يشتبه من هنا وجب على الدعوة والدعاة أن يم

 . بغيره وال يخرج منه ما هو فيه، وال يدخل فيه ما هم من غيره

  :العمومية

ونقصد بعمومية الدعوة أن تشمل كل مناحي الحياة اإلنسانية التي يتقلب فيها الناس، وأن تتوجه إلى كل  أصناف الناس عربيهم 

عجميهم، أبيضهم وأسودهم، غنيهم وفقيرهم، كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فالدعوة ليست خاصة بطائفة من و

ه رسول هللا " داعية"الناس، كما نرى البعض ممن يطلقون عليه  يخصص دعوته لألغنياء من الناس، رغن أن القرآن قد وج 

 ". عبس وتولى"تعالى  صلى هللا عليه وسلم في هذا الشأن خاصة في قوله

كما أن  الدعوة لم تكن لتحقيق عدل إجتماعي  فحسب، أو مساواة أو ثراء أو تقدم حضاري  أو تغلب عسكري  أو نهضة 

لذلك كانت عمومية الدعوة في قلب المبادئ التي . إقتصادية، بل هي كل  ذلك على وجه النتيجة ال الغاية، والمسَبْب ال السبب

فإن توجيه الجهد إلى تحقيق نصر عسكري  على العدو، سواء من . لناهضة مراعاتها واإللتزام بمقتضياتهايجب على الدعوة ا

الداخل أو الخارج، ليس تحقيقاً للدعوة في عموميتها المطلوبة، والسعي  وراء الخالفة والحكم ليس تحقيقاً للدعوة في عموميتها 

ة ليس تحقيقاً للدعوة في عموميتها المطلوبة، والدعوة إلى محبة الجار وتشميت المطلوبة، والسعي  وراء إنشاء البنوك اإلسالمي

العاطس وتقصير الثوب وإطالة اللحية وإعتياد المساجد ليست تحقيقاً للدعوة في عموميتها المطلوبة، وإن كانت كل ها أجزاء ال 

 .تتجزأ من الدعوة في عموميتها وشمولها

ن يقوم بالكل ، أو أننا نقصد إلى إلغاء التخصص في المجال الدعوى، بل إننا نؤمن أشد اإليمان وال يظنن أحد أننا ندعو الكل  أ

بالتخصص، خاصة في أيامنا هذه التي ضعفت فيها الهمم وقصر فيها الجهد والعقل أن يقوم بمطلوبات الدعوة في عموميتها 

لها وأن تحوز على أوليات العمومية، وعلى متطلبات  وإتساع أغراضها، ولكننا نقصد إلى أنه حتى الدعوة المتخصصة البد

الشمولية، حين تبدأ في التحرك بين الناس، وأن تجعل في هذه المفاهيم مرجعية ال خالف عليها، ونلحق هذا بمثال يبين 

نطلقوا بالدعوة فمثال، إن أراد نفر من الدعاة ممن أعطاهم هللا سبحانه وتعالى علماً بالحديث الشريف، أن ي. الغرض المقصود

من خالل تعليم الحديث وشرحه ومصطلحه، فهذا جهد مبارك، إال أن هؤالء النفر يجب أن تكون من لوازم دعوتهم أن يذكروا 

حضورهم أن الفقه أمر آخر جلل له موقعه من اإلسالم، إذ به يعلم المسلم حكم الوقائع الفردية التي يعيشها يوماً بيوم، وأن  

إلى يوم الدين بشروطه وأركانه وحدوده وفي محله، وأن  التاريخ هو علم قرآني  أرشدنا اليه هللا سبحانه  الجهاد أمر مفروض

في ما ال يحصى من اآليات التي توجه النظر إلى تدبر أحوال األمم السابقة ومعرفة األحداث والوقائع الماضية، فإهماله إهمال 

 ،  .ئر علوم اإلسالم وأحكامه عموماً وشموالً وهكذا في سا..لشق كبير من العلم اإلسالمي 

من هنا فإن طرق الدعوة التي يمكن أن يسلكها الدعاة في العمل اإلسالمي  المرتقب يجب أن تكون من العموم والشمول بحيث 

تغطى الساحة والمساحة اإلسالمية وأن ال تتقيد بفريق دون فريق، أو علم دون علم او منحى دون منحى، بل هي، على 

خصصها، ال يكاد يغيب عن عيون أفرادها عمومية الدعوة وشمولها لحظة، وإال غاب عنهم نهج رسول هللا صلى هللا عليه ت

 .وسلم ذاته في الدعوة
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 : الشفافية

خاصة وهذا النهج قد أصبح في عصرنا هذا، وبعد التغي رات التي حدثت . عام، دون السري  بالشفافية هنا العمل القصد وأ

وتنبع هذه الضرورة من أن الشكل الذي بات مرجحاً أن يحدث به أي  تغيير . يناير، ضروري  ال بديل له 05ضة بعد إنتفا

وهذه اإلنتفاضة لن تحدث إال بوعي عام، وهذا . هو في إنتفاضة شعبية عامرمة، لعلها ترقى إلى ثورة حقيقية هذه المرة

ومن هنا فإنه ال بديل من أن يسير الدعاة بين الناس، . عقائدية والواقعيةالوعي لن يتم إال بإستفاضة البالغ بكافة جوانبه، ال

فهم ال يهابون مواجهة النظام، إذ هم ال يسعون إلى مواجهات . حاملين بالغهم على كٍف، وروحهم على كفهم اآلخر

لى ما يزعم أسياد حكامهم بل هم يسعون إ. مسلحة ال قبل لهم بها، في دولٍة تقوم على العسكرية وقوات اإلرهاب األمنية

تشعر ساد والفسق والكفر كما هو، وى الفَ في الغرب أنها الديموقراطية، وهي تغيير إتجاه الرأي الشعبي  إلى وجهة تر

 .بين عقيدتها التي تدين بها، وبين واقعها الذي تعيشه ض في حياتهابالتناق  

كما إنها قد . عاصرعينيات، إال أنها لم تعد تناسب واقعنا الم  رية في العمل، وإن كانت مرحلة قد سبقت في واقع السبوالس  

فإنه . عدةبن وصفة الرِّ من هذه األمراض، مرض الج  . أورثت العمل كثيراً من األمراض، التي نعانى منها إلى يومنا هذا

صيبه الرعدة، طنها، وتزدوجة لها ظاهٌر خالف بامن الطبيعي  المتوقع أن يعيش الداعية الذي يستخفى بعمله كله، حياة م

ه هر منه ما ال يريد، في وقٍت من األوقات، فيزيده هذا األمر إنطواًء وإنكماشاً، ويصبح آخر أمر  رقاً إن ظَ ب عَ ب  ويتصَ 

 اعرياالً كما قال الشَ ح خَ صب  من ظله إن تحرك، فيقل أثره فيمن حوله وما حوله، حتى ينعدم، وي   يخاف   عديداً جباناً،ر  

 نىرَ ي إياك لم تَ لوال مخاطبت

، وهما ال يكونان على أتم  وجه إال حاوروالتَ  إذ من أصول التعلم تبادل اآلراء رٌض آخر، وهو ضعف العلم الشرعي،ثم مَ 

راجعة له، بينما في جو د، بل قد يعلو فيه الصوت أحياناً نصرة لقوٍل أو م  في جو  منفتٍح بعيٍد عن أجواء الخوف والترص  

 .ال يكون الحديث إال همساً، وال يصلح لهذا إال حديث النفس للنفسرية والتكتم، الس  

راءه الفقهية مع من حوله من الناس، فيصقل بهذا ال يتبادل آ ختفىعف الفهم للواقع، إذ الداعية الم  رٌض آخر، وهو ضَ مَ 

 .لعالم األكاديمي  التبادل ملكة تحقيق المناط، التي هي مالك الفقه وعموده، وبها يتمي ز العالم الفقيه عن ا

 المرحلية

هاً، فيه صفة و .والمرحلية تعنى أن تراعى الدعوة الحال الواقع، أفراداً وجماعات بمعنى آخر أن يكون الخطاب موج 

الخصوصية ما أمكن، ليوافق اإلحتياج الشخصي  للمدعو، من ناحية، ويتحرك بالمجتمع كله في إتجاه التسليم هلل سبحانه، 

 . نواهيهوتنفيذ أوامره و

ال يجب أن يبدأ الداعية بالحديث عن طول الثوب، أو اللحية، أو حتى الحجاب، حتى يتبين له أن   ومثال من ذلك، أنْ 

مفهوم ال إله إال هللا قد رسخ في ذهن المدعوين، وأنهم قد تشربوه ووعوه، وباتوا أقرب إلى تقبله من رفضه، ساعتها، 

لفرعيات الفقهية، وأن يضرب لها األمثال في كيفية تحسينها وتزيينها للحياة، بالرفق يمكن أن يبدأ الداعية بالحديث عن ا

ما هو من قبيل الضرورات، قبل الحاجيات، ثم الحاجيات قبل ثم  أن يكون التركيز على . واللين، ال الغلظة والشدة، أوالً 

ه  التحسينات، فهي الَمرحلية الَمطلوبة دعوياً كما ي   ، وأن يكون ما هو من قبيل حفظ الدين والنفس مقدٌم ها علم األصولوج 

 .على ما هو من قبيل حفظ العقل والمال والعرض

هذا الترتيب، أو هذه المرحلية الدعوية، يجب أن تكون هي الحاكمة في تصورات الداعية، وفي عرضه ألمور التوحيد، 

التوحيد حتى يجيبهم من يفتيهم عن مسائل حياتهم دقائق فالناس لن ينتظروا فهم . وفي تصديه لمشكالت الناس الواقعة

اليومية، إذ هم بالفعل يحيون حياة تختلط فيها الشريعة بغيرها، وتوجيههم وحل مشكالنهم واجٌب شرعي ن ال يحتمل 

، وما هو واقعي  . المرحلية  .التأسيس وما هو من التوجيهبين ما هو من . فعلى الداعية أن يكفرق بين ما هو دعوى 
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 حديث بقيةولل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

 

 نظرة فقهية تطبيقية ..عن الجهاد والمقاومة

الشك أن األيام التي تمر بها األمة اإلسالمية في عصرنا هذا هي مصداق قول الصادق المصدوق صلى هللا عليه وسلم عن 

لمحجة ومداهنة بالحجة، تعطيل للشرائع الفتنة العمياء، والتي أصبح نهارها كليلها، سواد حالك وظالم دامس، زيغ عن ا

 وتمويه بالشعائر، إضطراب في المنهج، وخلط في المقصد، وال حول وال قوة إال باهلل

في ظل  هذه الفتنة العمياء، أخذت جماعات من المسلمين في مواجهتها بطرق مختلفة متباينة، تعتمد أصالة على فكر قادتها 

 لنة ومسايرة النظم الجائرة، وأص  هم التي فطرهم هللا عليها، فمنهم من رأى اإلستكاوإتجاهاتهم األصيلة المرتبطة بفطر

األصول ليدل بها على ما رآه صحيحاً، ومنهم من كان على الطرف اآلخر من المنظومة، فرأي الخروج على النظم القائمة 

، وأصل  األصول ليدل بها على ما رآه صحيحاً، بالقوة، وتجنيد الشباب للقتال، قتال كل  ما رآه قائماً في بالد المسلمين م ن شر 

وبين هذين الطرفين، قامت جماعات عديدة تترواح كلها بين ما دعا اليه المستكينون، وما دعا اليه القتاليون، تأخذ كل  منها 

اءت بالباطل، بطرف أو بأطراف من أدلة هؤالء وأولئك، وعوام المسلمين واقعون في حيرة من أمرهم، ضائعون بين نظم ج

ها أكثر من نفعها  .وأزهقت الحق، وبين جماعات تباين نهجها وتنازع أفرادها، فكان ضر 

ض  للمسلم في أيامنا هذه هي ما يتعلق بالجهاد، وشرعيته في بالد المسلمين، أو خارجها، وشرعية  ومن أهم المسائل التي تْعر 

 ، ويقتل فيها من المسلمين من يقتل، فيراه البعض األول قتالً "جهادية"ر والبعض اآلخ" إنتحارية"العمليات التي يسميها البعض 

وقد قدم كل من الطرفين أدلة . للنفس بغير حق، ويراه البعض اآلخر مفسدة صغرى مترتبة على جلب مصلحة ضرورية

 .قصرت عن إقامة الحجة كاملة على دعواه

أصح وأصلح، بل لة تتناول كال الوجهين من األدلة وتصل إلى ما هو وليس المقصود من هذا المقال أن يكون مناقشة فقهية كام

، في وقتنا هذا، وواقعنا هذا، وما يراه الكاتب "مناقشة مسألة الجهاد والعمليات والجهادية في أرض العدو"المقصود هو 

 :أصح  دليالً، وأصلح طريقة، تقوم على األسس التالية

رة، وحسب ما فهمه الرعيل األول من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فهم النصوص حسب ما بينته السنة المطه .0

هما باآلخر  .وحسب ما تدل  عليه مدلوالت األلفاظ من ناحية، ومقررات المعاني من ناحية أخرى، بال إخالَل ألحد 

راعاة تغي ر مقارنة ذلك بما قرره إئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة فيما يماثل أو يقارب ما نحن فيه، مع م .0

 .المناطات، ومحل  اإلجتهادات

مراعاة ما تقرر في علم المقاصد الشرعية من قواعد عامة وخاصة، يتناسب فيها ما هو أصح  مع ما هو أصلح، إذ  .3

 .إنهما واحد في مقصود الشارع

لنفس ، والتجرد ي النفس عن الهوى والغض  عن المقررات المسبقة في العقل، وعن الميول الفردية المطبوعة في اهن .4

 .هلل رغبة في الوصول إلى الحق

 .ثم  سؤال هللا سبحانه التوفيق والسداد .5

 :من هذا المنطلق، فإننا نقرر النقاط التالية
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والذين : "أن لفظ الجهاد إن جاء مفرداً في القرآن دون قرين، فإنه يعني كل  ما ورد في معاني الجهاد، كما قال تعالى .0

، وإن جاء مقروناً بغيره مقيداً بصفة أو مضافاً فإنه يأخذ وصف الصفة او معنى اإلضافة، "بلناجاهدوا فينا لنهدينهم س

 . كان الجهاد هنا مقيدا مرة بالقتال، ومرة بالمال" وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم: "وعلى هذا فإن في قول هللا تعالى

: ل، كما في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأما في السنة، فإن لفظ الجهاد إن جاء مفرداً فال يعنى إال القتا .0

هم وعوامهم، قد فهموا من هذا أن القتال في سبيل هللا ء، فإن كافة المسلمين،علما"الجهاد  ماٍض إلى يوم القيامة"

ماٍض، ولم يفهموا منه أن  الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ماضية، وأن كان هذا المعنى األخير صحيح قد تقرر 

ل المراد من مواضع أخرى وبنصوص أخرى، لكن الخلط بين مدلوالت النصوص المفردة يضي ع المعنى ويبد  في 

، ويقع تحت مدلول تحريف الَكلَم عن مواضعه ومن هنا فإن حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي رواه . النص 

متفق عليه، فيه " ففيهما فجاهد: لداك، قال نعم، قالأحيٌي وا: عبد هللا بن عمرو، حين جاءه الصحابي  يسأله الجهاد قال

داللة على أن  الطلب األصلي  للجهاد قد فهمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه طلب للقتال، ومن ثم  تحول به 

ال و. نهالوالدين لظرف أن هما أحياء يحتاجرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى معنى مقيداً للجهاد هو الجهاد في ا

نك ما يستشهد به البعض من الحديث الموضوع عن الجهاد األصغر والجهاد األكبر، فهو ال أصل له كما ذكر بن  يغر 

 .تيمية في مجموع الفتاوى

إذا تقرر ذلك، قلنا إنَّ الجهاد، أو القتال بوجه عام، كما عرفه البشر قاطبة، ينقسم إلى نوعين، جهاد الدفع، وجهاد  .3

فع الصائل او المقاومة لحماية الدار والبيضة، وهذا النوع يتعين على أهل الدار التي يصول واألول هو د. الطلب

عليها المعتدى، من القادرين على القتال، وإن لم يقم بهم واجب رد  العدوان، وجب على من هم من جيرتهم من 

ا النوع من الجهاد حماية ويدخل تحت هذ. حتى يتم تحرير األرض ودحر العدوان ،المسلمين، األقرب فاألقرب

ف الكلم عن مواضعه أن حماية الثغور الثغور ضد  الكافر المعتدى، ال ضد  المسلم المسالم، وقد زعم بعض من ي   حر 

كلمة هللا وإعالء والثاني، الذي هو جهاد الطلب، أي قتال الكفار لنشر . بإطالق هو الجهاد المتعين دون تقييده بالكفار

ال إكراه في الدين، "، ثم بعد ذلك ( أي الكل  بتعبير الشاطبي  )المعارضة له على مستوى المجتمع  الحق بإزاحة القوى

 (.أي بالجزء)على مستوى الفرد " قد تبين الرشد من الغي  

الجهاد، ككل  واجب شرعي  متعي ن، له شروط يجب أن تتوفر، وموانع تمنع من وقوعه، فإن لم تتحقق الشروط أو إن  .4

فع حكم الوجوب إلى ما يناسب ما تخلف من شرط أو تحقق من مانع، فيصير الجهاد مندوباً، أو تحققت المو انع، ر 

أما عن جهاد الطلب، فليس الوقت بوقت الحديث عنه، إذ إن القاصي . مباحاً أو مكروهاً أو حراماً، بحسب الحال

نعه حاصلة، فليس هناك إمام يدعو له، وال والداني، والعالم والجاهل، يعلم أن كل  شروطه غير متحققة، وكل  موا

جيوش مسخرة له، إذ الجيوش مسخرة لحماية الحاكم وتثبيت عرشه، فالحديث عن هذا النوع من الجهاد عبث ال 

أما عن جهاد الدفع، أو دفع الصائل أو المقاومة، فيتحقق وجوبه شرعاً حين يتعرض جزء . طائل تحته في وقتنا هذا

ة إلى الغزو واإلحتالل، هنالك يصبح الجهاد فرض عين على أهل المحلة المحتلة، وتفصيله من البالد اإلسالمي

 :كاآلتي

a.  واجب متعين على والة األمور في محل  اإلحتالل، فالشرط األول واألهم فيه هو القدرة عليه من ق َبـل

الل، ويفقد الحاكم القدرة الحاكم ، وعجز الحاكم عنه ال ي تصور إال بأحد أمرين، أن يصل الغزو إلى اإلحت

على إدارة المقاومة للمتعدى، أو أن يصبح الحاكم خائناً موالياً للمحتل ، كما هو الحال في أفغانستان، 

والعراق، وفلسطين الضفة الغربية، فال يكون هناك محل  للحديث عن الجهاد، أو المقاومة إن شئت، في هذا 

 :على والة األمور ممن يتاخمون ذلك البلدالمحل على مستوى الدولة، ويتعي ن حينها 

i.  العمل على إزالة ذلك الحاكم العميل، ليمكن أن تتحقق القدرة على جهاد المعتدى من ق َبـل أهل

 .المحل  على مستوى الجماعة
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ii.  دعم الجهاد والمقاومة بالمال والجند والعتاد واإلعالم للمقاومة على مستوى الفرد، أو الجماعات

 .دودة لدرء العدوانالجهادية المح

iii.  فإن كان والة األمور كلهم متخاذلين أو عمالء، فال حول وال قوة إال باهلل، ويصبح جهاد الدفع

 .غير متحقق لمانع عدم وجود اإلمام والجند على مستوى الدولة

b. أما على مستوى الفرد، أو باألصح  الجماعة التي هي مجموعة من األفراد محدودي العدد ممن تعاهد على 

لت في بالد  ط  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إقامة غير ذلك من األحكام الشرعية التي ع 

 : المسلمين، فال يتحقق الوجوب إال إذا

i. تعذر الجهاد على مستوى الدولة لسبب أو آلخر. 

ii. كان الفرد، أو الجماعة، قادراً على الجهاد، فرغم أن الجهاد فرض كفاية على أهل المحلة كلهم ،

متعين على أفرادها عيناً حتى يتم المطلوب من دحر العدوان، إال إنه ال يجب إال على القادر منهم 

 .على الجهاد

iii. ضر  من وجود المحتل ، كأن يؤدى إلى محو البيضة أو أيتسبب العمل الجهادي  في مفسدة  أن ال

سالم، إن كان الحمل خراب عموم الديار، وهذا محل  إجتهاد النظار، فكما قرر العز بن عبد ال

على العدو سيؤدى إلى قتل النفس دون تحقق نكاية أكيدة بالعدو، حرم الحمل عليه، إذ إن ذلك 

 (. اإلحكام في قواعد األحكام)يكون تحقيقاً لمفسدة دون وجود مصلحة راجحة 

iv.  على من هنا يأتي خطأ من أفتى بحل  األعمال اإلنتحارية بشكل عام، والتي يقوم بها مسلم وهو

ساساً ودون أثير من األحيان ي قتل دون نكاية ذلك أنه في ك. يقين من أنه سيقتل ال محالة، لسببين

قتل أي  من العدو، والثاني أنه في الغالب األعم ما ي قتل المدني  المسلم في مثل هذه العمليات، وهو 

نص  عليها الحديث، وهو  إال بإحدى الثالث التي( قتل النفس المسلمة)أمر ال يحل  اإلقدام عليه 

. ليس مما يجرى عليه مسألة التترس بحال إال عند من أخذ الفقه عن نفسه، أومن هم أجهل منه

فرمي الترس مسألة ال تكون إال إن تحقق للمسلمين أن دون ذلك خراب الديار وفناء البيضة، ال 

كل  بحسب الحال، والميل لذلك يجب أن تؤخذ هذه العمليات بحذر شديد ! هدم فندق أو قتل شرطي  

كذلك ال تحل  إال إن بذل المهاجم إمكانه في حفظ حياته ولو بأقل قدر . إلى تحريمها وتقييدها أوفق

 . من المحاولة

v.  ال يجب أن يختلط هذا بما قد يقع من صدام بين المسلمين والكفار في ساحة القتال، فإن القتال

ا والحمل على العدو واجب محت م ال فرار منه  إلحراز النصر، وهي الحالة التي وردت الينا عم 

قامت به الصحابة في الغزوات المباركة، حين حمي الوطيس وإحتدمت الحرب وتالقت السيوف، 

وهي، كذلك، غير ما يراد في حالة العمليات اإلنتحارية بصورتها الحالية، فيجب على فقهاء 

 .لشرع ونحن نقصد إلى إتباعهالمقاومة أن يحققوا مناط الفتاوى حتى ال نخالف ا

عى الغرب الصليبي  أن غزوه ألرض  .5 أن  مسألة ضرب المصالح والمنشآت وقتل األفراد على أرض العدو، والتي يد 

في مصطلحه، فإن الحديث عن هذه المسألة له، بإعتبار ما تقدم " اإلرهابية"المسلمين ليس إال لمنع مثل هذه األعمال 

ةفي مقدمات هذا المقال، ج  :وانب عد 

a.   بشكل عام ، فإن مهاجمة الخطوط الخلفية للعدو المقاتل أمر تتوافق عليه كل  القوانين والدساتير، وتقوم به

 .كل  الدول التي حاربت في الماضي أو تحارب في الحاضر، سواء بحق أو بباطل
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b.  ين واإلحتياطي ، هل يقف على خطوط اإلمداد والتمو"الخطوط الخلفية"يجب تمييز مدى ما يعتبر من

المقاتل في الساحة، أم يمكن حمله على األفراد المدنيين في بالد العدو بعيداً عن ساحة القتال وعن حدود 

بالد المسلمين الواقعة تحت الغزو؟ وما نرى من سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه لم يرسل مقاتال 

. هللا عليه وسلم كانت تتراوح بين الدفع والطلبإلى مكة لقتل نفس أو تخريب زرع، رغم أن حربه صلى 

بل كانت سنته صلى هللا عليه وسلم أْن يهاجم القوافل التي تتوجه إلى مكة، خارج حدودها، وال يقتل من 

كذلك، فإن من سنته صلى هللا عليه وسلم في القتال . استسلم ممن يرعونها، إال من كان قد أ هدر دمه قبال

القتال أو في الخطوط الخلفية، عدم  قتل النساء والولدان وأهل األديرة، من غير عامة، سواء في ساحة 

نهي رسول هللا صلى هللا عليه "المقاتلين منهم، وهذا ثابت بنص  حديثه صلى هللا عليه وسلم في الموطأ 

 . اي في الحرب" وسلم عن قتل النساء والصبيان

c. اب العدو إعداد أقصى القوة المستطاعة، ال أقلها ويجب هنا مالحظة أن  هللا سبحانه قد شرط إلره

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا : "وأضعفها، في قوله تعالى

، ذلك تمشياً مع مراعاة دفع الضرر الغالب الذي يحصل غالبا من إرهاب العدو دون استحضار "وعدوكم

 .قت مصلحة صغرى بجهاده بالقوة القليلةالقوة المناسبة لذلك، حتى وإن تحق

d.  وال يصح  أن يقال أنه طالما أن  العدو يستبيح بيضتنا، فإنه يباح لنا أن نستبيح بيضته وأن نفعل فعله، فهذا

ليس من دين اإلسالم في شئ، وليسأل نفسه من يقرر هذا القرار، أنه إن كان العدو يستبيح إغتصاب 

 .ذلك للمسلم أن يغتصب أسيرات الكفار؟ اللهم الاألسيرات المسلمات، فهل يباح 

e.  أما ما كان من أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حرق نخيل بني النضير، فقد كان ذلك في ساحة

القتال، بعد أن غدروا بالعهد، وهو بصدد قطع شأفتهم ومحو وجودهم من الجزيرة بالكلية، تمهيدا  ألمر عام 

 .الجزيرة بإخراج المشركين من أرض

f.  ثم إن صح  للمقاتل أْن يتسرب خلف خطوط العدو، التي نتفق على أنها خطوط إمداده وتموينه، لقتل وتدمير

مح لهم باإلقامة  ما يعد  من عدة وعتاد وأنفس، فإن حمل القيام ذلك على المقيمين في بالد العدو، ممن س 

 :وذلك ألسباب! لسبب أو آلخر، هو خطأ فاحش باهظ التكاليف

i.  ب أكان ذلك بعهد وميثاق أن ال يقتل اولها أن  من دخل أرض الكفار وَسَكن بها فإنما نفسهم وال ي خر 

ديارهم، عهد يلتزم به إال فيما يعارض شرع هللا سبحانه كما في إعالن والئه للملك والءاً مطلقاً فوق والئه 

سائل الوالء في ذاته، إذ تتخلف عن أن أما عن الحرب فاإلشتراك فيها أو كونه طرفاً فيها ليس من م. هلل

تكون من مسائل الوالء في كثير من األحوال لموانع، كأن يكون عاجزاً أو ضعيفاً أو غير ذلك من موانع 

 .عدم اإلشتراك في الجهاد

ii.  كذلك، إن صح  أن يستبيح المقيم من ذوى العهد في بالد الغرب أن يقتل المدنيين، فال عليه في السرقة أو

 .كثر وال أقلأال القتلة، مجموعة من اللصوص من ممتلكاتهم، وحينئذ يتحول المسلمون إلى  النهب

iii.  ومنها أن يتحلل من أي عهد يقوم مقام المانع، في حال إقامته في ديار الكفر، إن وجد في نفسه الرغبة في

ون حسب ما تقتضي اإلشتراك في الحرب، بأن يغادر هذه األرض إلى محل  القتال ثم يكون من هناك ما يك

المصلحة، وهو ما فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع الصحابي  الجليل نعيم بن مسعود كما جاء في 

إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفد بن هالل بن "بن اسحاق في خبر غزوة الخندق

يه وسلم فقال يا رسول هللا إني قد أسلمت خالوة بن أشجع بن ريث بن غطفان ، أتى رسول هللا صلى هللا عل

إنما أنت فينا ، وإن قومي لم يعلموا بإسالمي ، فمرني بما شئت ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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، فلم يأمره صلى هللا عليه وسلم بقتل أو تخريب، "رجل واحد ، فخذل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعة

 . بل بالتخذيل والتمويه

ترشيد  لحركتها وتقويم  إلتجاهها حتى  من أهميتها، ولكنه كان من قول ليس تخذيال للحركة الجهادية، وال تقليالإن ما  .1

. ال تصرف قوتها المحدودة في ما ال طائل تحته، بل فيما قد يكون مناقضاً للحكم الشرعي  المقرر في هذه الظروف

ا، وإن كان منها من قرأ ودرس ونظر، فاإلستدالل قرين وأمر النظر الشرعي  ليس امراً تقدر عليه العقول كله

به، وكانت له من الفطرة والفطنة ما يهدي  ر  َب على مسالكه ووعى ش عبه ود  اإلجتهاد، واإلستدالل يحتاج إلى عقل َدر 

 .إلى صحيح القول والعمل

 :ملكة اإلستدالل والنظر، وهي ثم نود، اخيراً أن نوجه عناية القارئ إلى كتب أربعة تعين على تثقيف العقل وصقل .2

a.   الموافقات للشاطبي 

b.   الفروق للقرافي 

c. قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم 

d.   غياث األمم في التياث الظلم للجويني 

وهذه الكتب األربعة، هي أمهات في هذا الحقل من العلوم اإلسالمية، مع وجود غيرها كثير من الدراسات والكتب 

ة، التي تساعد على حسن اإلدراك وصحة النظر ككتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية إلبن عاشور، وهللا من الحديث

 .وراء القصد
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 جابر علواني طه - عقل البدعة وبدعة العقل

(1) 

تظن للوهلة األولى أنك أمام كتاباته ف لكالمه وتطالع   شين، تسمع  لََم من البدعيين م  اآلخرين، ومثال من التائهين، وعَ آخر من 

للصيرفي  العليم  ظاهرٌ  ه  نقد   زيفَ  رجل ينافح عن اإلسالم وينصر دين هللا الذي أرسل به محمد صلى هللا عليه وسلم، ولكن  

ه   م   وما إلى ذلك من ،التجديد والشمولية واإلستدالل بدسم   مخلوطٌ  بمضارب البدعة ومذاهب الضالل ومناحي اإلنحراف، ي قدم س 

فت حدودها وق يدت مطلقاتها ر  " اإلعتزالي"طه جابر علواني، مدير معهد الفكر اإلسالمي . معاٍن ال تغنى من جوع إال إن ع 

 .بواشنطن

والحديث عن البدعة، كما ذكرنا في مقدمة كتابنا . والرجل، ومعهده، من أركان اإلعتزال وناشطى البدعة في عصرنا الحاضر

َصَصه ونعاني من آثاره، ليس ترفا ف60عن المعتزلة ع  غ  من  ،كرياً أو أثراً من آثار الماضى، بل هو واقع نعيشه ونتجر 

رجاالت اإلعتزال كمحمد عابد الجابري ومحمد عمارة وطه علواني، ومن قبلهم األفغاني اإليراني  ومحمد عبده وأحمد أمين 

 .ضالً وغيرهم ممن اتخذ هذا النهج هادياً م  

! نشر لقاءات مع طه يتحدث فيها عن معالم نظرية فكرية جديدة لمراجعة التراث اإلسالمي" 61اون الينإسالم "وقد بدأ موقع 

راجعة والتبديل والتغيير وكأن دين هللا وحكمه وشرعه قام في أرضنا، وثبت بالتجربة هؤالء، يْدعون إلى الم   وهذا هو ديدن  

 !عدم صالحيته وضرورة تجديده ومراجعة عناصره

من الحلقتين الصادرتين أن الرجل لم يغي ر منهجه اإلعتزالي  في اإلعتداء على السنة وإنكار حجيتها والتعدى على وقد اتضح 

داً رافعا لشعار العصرية في زمنه، وأن  اإلسالم  ، وهو، كبقية البدعيين، يرى في نفسه عال ماً مجد  مكانتها من التشريع اإلسالمي 

يحتاج إلى عقله الواعي المجدد ليقرر ما يقرر وينفي  ،هم من أهل السنة والجماعةؤم وعلماستقر عليه المسلمون عامتهالذي ا

والرجل ال يعلم أن دعوته قديمة قدم الدولة . من ثوابت العقيدة أو مقررات الشريعة وأصولها ،ما ينفى ويمحو ما يشاء ويثبت

ة نصيب، وأن أسالفه ومشايخه الذين سبقوه وانقطع بهم الطريق من أمثال واصل بن عطاء  األموية، فليس لها بالتجديد والجد 

وعمرو بن عبيد وثمامة بن األشرس وغيرهم من رجاالت اإلعتزال لم يكن لهم نصيب من الشهرة إال في دائرة من هم على 

 . طريقهم قديما وحديثاً 

ط فيما يحاوله تخبط التائه الحائر، فمن خب  ل ما ذهب اليه طه في حديثه، فالرجل يتطَ وسنبين في هذا السلسلة من المقاالت خَ 

جيتها، ومن جهة أخرى يرد  السنة رداً صريحاً بل ويخلو استشهاده من للسنة أو جاحد لح   جهة يحاول جاهدا أن ينكر أنه منكرٌ 

نسى أن والرجل يستشهد بالشافعي وي. حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال ما يدل على مذهبه األعوج بجهة العموم

ما بيناه من قبل  ،بطريق مجمل ،كذلك سنوضح. ي يبغي الخروج من حدودهذناصر السنة ومؤسس أصول الفقه ال الشافعي هو

من أصول مذهب اإلعتزال ليعلم القارئ أن منهج هؤالء واحد وأنهم وأسالفهم ضالون حائدون عن الجادة التي تركنا عليها 

 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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 !من نشر هذه الترهات الخبيثة" إسالم اون لين"وال نعلم الفائدة التي يرجوها   
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نك قوله فال  أن   –معهود  بثٍ بخ   –إذ يبين بعدها "! كيف يمكن االستغناء عنها؟.. السنة حجة ال يمكن االستغناء عنها.. نعم"يغر 

إذن فالسنة كما نعرفها وعرفها المسلمون على مدى تاريخنا ليست هي الحجة !! التي يعتبرها حجة السنةاألمر يتعلق بمفهوم 

 !!بهذا اإللتواء يعالج هؤالء السم  الذي يخلطونه بالدسم وكأنهم فاتحون في مجال الفكر اإلسالمي  ! !التي ال يمكن اإلستغناء عنها

 :ومفردات ما ذكر من" مشروع مراجعة التراث اإلسالمي "وأول ما سنبدأ به ما جاء في الحديث عن 

 قضية ختم النبوة ونزول المهدي  والمسيح عليه السالم. 

 مفهوم تداخل األديان 

 وم السنة وإنكار استقالليتها بمحاولة إدخالها تحت القرآن وإنكار أنها الحكمةمفه. 

 .وإلى تكملة إن شاء هللا تعالى

 

(2) 

ف أو يصحح ما إء، نقرر وبادئ ذي بد ن نا ال نعترض على أن يناقش الرجل موضوع المهدي  من الوجهة الحديثية، أو أن يضع 

لو أنه تحدث . ي  في هذا األمر، وطالما أن لديه األدوات الالزمة لهذا اللون من النقدجاء فيه طالما أنه يسير على طريق منهج

، أحد رواه حديث أبي داود المعروف عن المهدي، وتضعيف (أو بن الحوارى)عن زيٍد أبا الحوارى  ، المعروف بزيد الَعمي 

الرجل ال يأبه بضعف سند أو صحته، وال بما أورد بعض أئمة الحديث له لكان خيراً له ولما أثار حنقاً أو إعتراضاً، ولكن 

م إلى هذا المجال بمنهج صيالً، إنما هو يالبخاري أو مسلم، بل ال يأبه بمنهج أهل السنة والمحدثين في نقد الحديث جملة وتف قـْد 

وهو ". القرآنية السنة"، ويخرج بتعريف جديد للسنة ويسميها "مراجعة التراث"قديم جديد كما ذكرنا، يضعه تحت عنوان 

 . عرض جديد لمذهب اإلعتزال القديم الذي ينكر حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ورد بطريق اآلحاد

ويعنى نفي القدر وأن  العباَد خالقون ألفعالهم دون هللا " العدل"ويتلخص مذهب هؤالء فيما أطلقوا عليه األصول الخمسة وهي 

وتعنى أن  العاصى ليس بمسلم وال " المنزلة بين المنزلتين"ن به نفي صفات هللا سبحانه الثابتة، وويعنو" التوحيد"سبحانه، ، و

وتعنى أن هللا سبحانه ال يفعل " الصالح واألصلح"وهو أن هللا سينفذ وعده ووعيده، ونظرية " الوعد والوعيد"ومبدأ "، !بكافر

وتعنى أن  األشياء بها حسن وقبح " التحسين والتقبيح العقلي"ثم قاعدة ! لهإال الصالح لعباده وال يفعل الشر بل وال يقدر علي فع

 .ذاتيين ال تحتاج إلى تشريع إلثبات حسنها أو قبحها

وهذه القواعد اإلعتزالية قد قضت على أصحابها نهجاً معي ناً في النظر إلى نصوص الشريعة ليمكن لهم إثباتها، ومن هذا النهج 

لما رواه ، ولهذا لم يقيموا وزناً 62حديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدعوى أنها أحاديث آحادإنكار غالب ما ورد من 

ح  من سند أو ضعف كما ذكرنا، إذ إن أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصحيحة ال تقر  لهم صالبخاري أو مسلم أو ما 

وها بزعم معارضت ها للعقل، وال نعلم عقل من بالذات، إذ العقل ليس بكائن خارجي  متفرد بما أرادوا، فما كان منهم إال أن رد 

فإسباغ . يقبع على رف  من الرفوف في برج عاجي  يقبل ويرفض، بل هو عقل من يتحدث ويقبل ويرفض، ال أكثر وال أقل  

. الكثيرون على مدار القرونصفة القدسية عليه بتجريده عن حامله أوال وبإطالقه عن الموجودات ثانيا خطأ منهجي وقع فيه 

ك، من أنكر حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدعوى أنها لاحبنا طه من هؤالء رغم إنكاره لذومنهم، وأرى أن  ص
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بلغ عددهم حّد التواتر، وال يعنى كما يظن البعض أنه روى عن واحد حديث اآلحاد في مصطلح الحديث هو الحديث الذى رواه آحاد الرواة الذين لم ي  

له صلى ومما يجب أن يذكر هنا أن مفردات حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت كلها تشريع وهو ما يستحيل عقالً أن يجعل كّل أقواله وأفعا. فقط

كان يلزمه صلى هللا عليه وسلم أن يحيا حياته معروضة على الناس أجمعين بل هو كما هللا عليه وسلم معروضة على جمعٍ وفير يصل حّد التواتر وإال 

كان بشرا من البشر ، : في بيته ؟ قالت  صلى هللا عليه وسلمعمل رسول هللا ماذا كان ي: أنها قيل لها : صح عن عائشة رضى هللا عنها فيما رواه الترمذي

ذات العقل الذي يدعيه  –ولّما كان العقل ! "الشمائل"حديث صالح اإلسناد ، أخرجه الترمذي في كتاب و ،وه يفلي ثوبه ، ويحلب شاته ، ويخدم نفسه

 .يقّر أّن خبر اآلحاد مقبول صحيح إن صدق رواته ودقتهم في النقل –هؤالء نبراساً لهم 
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تعارض القرآن، وأن  المصدر األصلي للتشريع والعقائد هو النص  القرآني وحده، ولم يخطر لهم أن القرآن قد نص على 

إذ إن ذلك يقتضى " ومن يطع الرسول فقد أطاع هللا: " صلى هللا عليه وسلم ابتداءاً في قوله تعالىضرورة إتباع رسول هللا

! ر هللا فقد أطاع هللاطاعة مستقلة هلل سبحانه وللرسول صلى هللا عليه وسلم وإال كانت اآلية تقول أن من أطاع الرسول فيما أم

اً قرآنياً لمموهو معنى  ولم نرد إلى اإلشارة إلى حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ! ن عنده عقلفروغ منه ال يستدعى نص 

ْحَمن  ْبن  : "الذي رواه الترمذي وأبي داود وأحمد َثَنا َعْبد  الرَّ اٍر، َحدَّ د  ْبن  َبشَّ َحمَّ َثَنا م  َية  ْبن  َصال ٍح، َعن   َحدَّ َعاو  َثَنا م  ، َحدَّ ي  َمْهد 

ول  هللاَّ  اللَّ  اْلَحَسن  ْبن  َجاب رٍ  َب، َقاَل َقاَل َرس  يَكر  ْقَدام  ْبن  َمْعد  ، َعن  اْلم  يِّ يث    " صلى هللا عليه وسلم  ْخم  ه  اْلَحد  ٌل َيْبل غ  ااَلَ َهْل َعَسى َرج 

ٌئ َعلَى َعنِّي تَّك  َو م  َتاب  هللاَّ  َفَما َوَجْدَنا ف يه  حَ  أريكته َوه  ْم ك  ْمَناه  َوا نَّ َما  الاَلً َفَيق ول  َبْيَنَنا َوَبْيَنك  اْسَتْحلَْلَناه  َوَما َوَجْدَنا ف يه  َحَراًما َحرَّ

مَ  َم هللاَّ   َحرَّ ول  هللاَّ  صلى هللا عليه وسلم َكَما َحرَّ  63.الرواية للترمذي  " َرس 

تاب هللا هو ما سنتحدث وهذا النهج في النظر إلى حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورده  بما ي ظن أنه معارض له من ك

 .عنه فيما يأتي من مقال إن شاء هللا تعالى

(3) 

عى العقل والعقالنية ال " العدل"فمبدأ . ونبدأ بذكٍر مختصٍر لما يراه أهل السنة في تلك األصول الخمسة التي يدندن حولها من يد 

ه وفق العدل المطلق وإن لم نتمكن من السنة إنكار القدر اإللهي، بل يعنى أن هللا سبحانه حين يقد   أهل يعنى عند ر، يقع قَدر 

ه حسب قدره " خالق كل  شيئ"وهللا سبحانه . رؤيته آنيا ً  لوه ومر  ه، وخلقه فتنة للناس خيره وشره، ح  لوه ومر  ه، ح  خيره وشر 

ا أفعال العباد، فال يفعل الشرعي  سبحانه، وأفعال العباد هي من قدره الكوني  الذي ال يهيمن علي كل  موجودات الكون بما فيه

وإن ترك العبد يفعله كان قد " وال يرضى لعباده الكفر"عبد فعالً ضد  إرادة هللا سبحانه، وإن كان شراً فاهلل ال يرضاه كما قال 

 فيعنى عند أهل السنة توحيد هللا في ربوبيته بال شريك وال ولد،" التوحيد"أما عن . وقع تحت المشيئة الكونية ال خارجها

ا عن أسمائه وصفاته فهي ثابتة على ما وصفه . فال حكم إال حكمه وال والء وال نسك إال له سبحانه ،وتوحيده في العبودية له أم 

سبحانه على لسان رسله نثبت منها ما أثبت كالعلم والسمع والبصر والحياة واليد والوجه والغضب والرضا، وننفي عنه ما نفاه 

فال أصل لها إذ إن العاصي " المنزلة بين المنزلتين"أما عن . ونسب البنات والجن والمالئكةعن نفسه كالشريك والنظير 

المسلم ال يكفر وال يخلد في النار خلود الكافر المشرك، بل هو في نار الموحدين إلى أن يأذن هللا بدخوله الجنة إن كان على 

فإن أهل " التحسين والتقبيح"أما عن . على كل  شيئ بال استثناء لعباده وإن كان قادراً  الصالحوهللا سبحانه يفعل . التوحيد

السنة يؤمنون بأن  هللا سبحانه قد خلق في الشياء حسنا وقبحا أصلياً ولكن  هذا الحسن والقبح قد ال ي ْدَرك في بعض األحيان 

ذلك هو ما . لفطر وما هدى اليه العقلكم في هذا األمر، فيؤكد ما استقرت عليه اعقل والفطرة، وإنما الشرع هو الحَ بمجرد ال

 . ذهب اليه أهل السنة في تلك األصول البدعية التي تناسب أغراض المعتزلة

يٍد    َعْن ففي صحيح مسلم . ثم، عودة إلى ما قال طه علواني، فقد ورد الحديث بمعناه عن مسلم وأبي داود وأحمد   أَب ي َسع 

ه     : َصلَّى هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلَّمَ    َقاَل َرس ول  هللاَّ   : ااَل قَ    َوَجاب ر  ْبن  َعْبد  هللاَّ    دُّ م  اْلَماَل َواَل َيع  َمان  َخل يَفٌة َيْقس  ون  ف ي آخ ر  الزَّ  َيك 

ب يِّ   َعْبد  هللاَّ     َعْن و نْ    َقاَل    َصلَّى هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم    َعْن النَّ ْنَيا إ الَّ َيْوٌم  لَْو لَْم َيْبَق م  َل هللاَّ  َذل َك اْلَيْوَم ث مَّ    َزائ َدة     َقاَل    الدُّ يث ه  لََطوَّ ف ي َحد 

َفق وا  ْن أَْهل  َبْيت ي    اتَّ نِّي أَْو م  اًل م  ئ     َحتَّى َيْبَعَث ف يه  َرج  ي َواْسم  أَب يه  اْسم  أَب ي    ي َواط  ه  اْسم  يث   ف ي   َزاَد    اْسم  َيْمأَل     ف ْطٍر    َحد 

ْلًما َوَجْوًرا   اأْلَْرَض  ل َئْت ظ  يث     َوَقاَل    ق ْسًطا َوَعْداًل َكَما م  ْفَياَن    ف ي َحد  ي    اَل َتْذَهب     س  ْنَيا َحتَّى َيْمل َك    أَْو اَل َتْنَقض    اْلَعَرَب    الدُّ

ْن أَْهل  َبْيت ي   ٌل م  ئ     َرج  ي     ي َواط  ه  اْسم  د    رواه .   اْسم       أَب و َداو 

يِّ    َعْن و  ْدر  يٍد اْلخ  ول  هللاَّ     َقاَل    أَب ي َسع  نِّي    َصلَّى هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم    َقاَل َرس  يُّ م     اأْلَْنف  َيْمأَل  اأْلَْرَض    أَْقَنى    اْلَجْبَهة     أَْجلَى    اْلَمْهد 

ن يَن ق سْ  ْلًما َيْمل ك  َسْبَع س  ل َئْت َجْوًرا َوظ   رواه أبو داود   -ًطا َوَعْداًل َكَما م 
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والحديث عند أحمد بسند . أبي عوف مستورى الحال والحديث حسن لغيره وله شاهد عند أبي داود إذ الحسن بن جابر اللخمي وعبد الرحمن بن  

 .صحيح
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يَّ    َعْن و ْدر  يٍد اْلخ  ب يُّ    َقاَل    أَب ي َسع  ت ي    َصلَّى هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم    َقاَل النَّ ْن أ مَّ ون  م  يُّ    َيك  ه     اْلَمْهد  ْمر  ه  َعاَش  َفإ ْن َطاَل ع  ْمر  َر ع  أَْو َقص 

ن يَن َيْمأَل  اأْلَْرَض  ن يَن أَْو ت ْسَع س  ن يَن أَْو َثَمان  س  َماء  َقْطَرَها    َسْبَع س  ر  السَّ ج  اأْلَْرض  َنَباَتَها َوت ْمط   رواه أحمد  -ق ْسًطا َوَعْداًل َوت ْخر 

يٍد    َعْن و  وَل هللاَّ     أَب ي َسع  ْلًما    َقاَل    ى هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم َصلَّ    أَنَّ َرس  ْن    َوَجْوًرا    ت ْمأَل  اأْلَْرض  ظ  ٌل م  ج  َرج  ْتَرت ي    ث مَّ َيْخر  َيْمل ك     ع 

 رواه أحمد  -َسْبًعا أَْو ت ْسًعا َفَيْمأَل  اأْلَْرَض ق ْسًطا َوَعْداًل 

يِّ    َعْن و  ْدر  يٍد اْلخ  ول  هللاَّ     َقالَ    أَب ي َسع  ْدَواًنا َقاَل ث مَّ    َصلَّى هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم    َقاَل َرس  ْلًما َوع  اَعة  َحتَّى َتْمَتل َئ اأْلَْرض  ظ  اَل َتق وم  السَّ

ْن  ٌل م  ج  َرج  ْتَرت ي    َيْخر  ْن أَْهل  َبْيت ي    ع  َها ق ْسًطا َوَعْداًل    أَْو م  ل    َيْملَؤ  ْدَواًنا َكَما م  ْلًما َوع   رواه أحمد -َئْت ظ 

ح  وما جاء في مسلم، وهو مقطوع له بالصحة عند أهل السنة حسب قواعد الحجيث التي ال يأبه بها طه وأمثاله، وإن لم يصر 

 .فيه بالمهدي  إال إنه يعضد ما رواه ابو داود وأحمد بال خالف

ح حديث الخليفة المهدي  جهابزة علماء السنة  " الحاوى للفتاوى"والجالل السيوطي في " المنار المنيف"كابن القيم في وقد صح 

التوضيح في  "والشوكاني في " غالية المواعظ"واآللوسي في " الصواعق المرسلة"وبن حجر في " النهاية"وبن كثير في 

وأحمد وبن ماجة والطبراني  ، كما وردت أحاديثه عن مسلم وأبي داود والترمذي"تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح

 .وبن أبي شيبة وغيرهم

والخليفة المهدي عند أهل السنة ليس هو مهدي  الرافضة الذي يتمحك بذكره طه العلواني ليلفت السنة عن صحيحها، كما 

 .سنبين فيما يأتي من قول إن شاء هللا تعالى

(4) 

السنة شكالً وموضوعاً، وتنبع من سخافة اإلمامية التي تؤمن  وعقيدة الرافضة في المهدي  تختلف عن عقيدة المسلمين من أهل

اإلثني عشر هم أوصياء األمة وخلفاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتسبغ عليهم من الصفات ما يجعلهم أعلى  مبأن أئمته

عليه في بخاريهم  رتبة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلمـ إذ يعلمون الغيب وال يموتون إال بإذنهم، كما هومنصوص

ثم أنهم يرون أن المهدي هو الغائب المنتظر حسب عقيدتهم الصبيانية في أنه . المعروف بالكافي للكليني  وهو محشو باألكاذيب

فهو بالنسبة للرافضة !" فـََرَجه"محمد بن الحسن العسكري  وأنه دخل الغار وهو بن أربعة سنين، وأنهم ينظرون رجوعه أو 

وهو يحكم بين الناس بحدم داود أي بالعهد القديم للتوراة ال باإلسالم حسب حديث شيوخهم الكذابين الكافي معلوم منتظر، 

أما المهدي عند أهل السنة فهو إمام خلعادل يخرج في آخر الزمان في وقت خروج عيسى عليه السالم يحجم بالعدل . والمفيد

يثاً إذ يقرن بين ما ورد في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصحيح ويقسط بين الناس ال أكثر وال أقل، فما لطه يفقه حد

في مسلم وما جاء في سائر األحاديث التي يقوى بعضها بعضاً، وبين ما خرج من تخاريف الرافضة الذين يحيون مذاهب 

 !الفرس ودين المجوس بتلك الخرافات عن الغائب المنتظر الذي يسكن الكهف من أكثر من ألف عام

 نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السالم

ا عن نزول المسيح عليه السالم فهو مما ثبتت فيه أحاديث صحيحة عديدة واستقرت عليه عقيدة المسلمين وهو من عالمات  أم 

َثَنا: الساعة، روى مسلم في صحيحه وٍر، َحدَّ َعلَّى ْبن  َمْنص  َثَنا م  َهْير  ْبن  َحْرٍب، َحدَّ َثن ي ز  َهْيٌل، َعْن  َحدَّ َثَنا س  لَْيَمان  ْبن  ب الٍَل، َحدَّ س 

وَل هللاَّ  صلى هللا عليه وسلم َقاَل  اَب يه ، َعْن اَب ي َرْيَرَة، اَنَّ َرس  ج   الَ َتق وم    " ه  وم  ب االَْعَماق  اَْو ب َداب َق َفَيْخر  َل الرُّ  َحتَّى َيْنز 
اَعة   السَّ

ينَ  َن اْلَمد  ْم َجْيٌش م  َيار  اَْهل  االَْرض  َيْوَمئ ذٍ ا لَْيه  ْن خ  يَن َسَبْوا ة  م  وم  َخلُّوا َبْيَنَنا َوَبْيَن الَّذ  ا ن َقات ْله ْم  َفا َذا َتَصافُّوا َقالَت  الرُّ نَّ َفَيق ول    . م 

ْسل م وَن الَ َوهللاَّ  الَ ن َخلِّي ْم َوَبْيَن ا ْخَوان َنا  اْلم  م  ث ل ٌث الَ  َفي َقات ل وَنه مْ   . َبْيَنك  َهَداء   َفَيْنَهز  ل ث ه ْم اَْفَضل  الشُّ ْم اََبًدا َوي ْقَتل  ث  ْنَد هللاَّ   َيت وب  هللاَّ  َعلَْيه  ع 

ونَ  ل ث  الَ ي ْفَتن وَن اََبًدا َفَيْفَتت ح  وَن اْلَغَنائ َم َقْد َعلَّق   َوَيْفَتت ح  الثُّ م  ْم َيْقَتس  َة َفَبْيَنَما ه  ين يَّ ْنط  ْيَطان   واق ْسط  م  الشَّ ْيت ون  ا ْذ َصاَح ف يه  ي وَفه ْم ب الزَّ س 

ْم  َقدْ المسيح ا نَّ  ْم ف ي اَْهل يك  ٌل َفا َذا َجاء وا  . َخلََفك  وَن َوَذل َك َباط  ج  ف وفَ  َفَيْخر  وَن الصُّ وَن ل ْلق َتال  ي َسوُّ دُّ ْم ي ع  اَْم َخَرَج َفَبْيَنَما ه  ا ْذ  الشَّ

ه ْم َفا َذاا ق يَمت  الصَّ  يَسى اْبن  َمْرَيَم َفاَمَّ ل  ع  ْلح  ف ي اْلَماء  َفلَْو َتَرَكه   الَة  َفَيْنز  وب  اْلم  وُّ هللاَّ  َذاَب َكَما َيذ  ْن  َراه  َعد  الَْنَذاَب َحتَّى َيْهل َك َولَك 

مْ  يه  ه  َفي ر    ب َيد 
 . َدَمه  ف ي َحْرَبت ه   َيْقت ل ه  هللاَّ
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َثَنا أَب ي،حَ وروى البخارى  يَم، َحدَّ ، أَْخَبَرَنا َيْعق وب  ْبن  إ ْبَراه  َثَنا إ ْسَحاق  َع  دَّ ، َسم  َسيَّب  يَد ْبَن اْلم  َهاٍب، أَنَّ َسع  َعْن َصال ٍح، َعن  اْبن  ش 

ول  هللاَّ  صلى هللا عليه وسلم  أََبا َرْيَرَة ـ رضى هللا عنه ـ َقاَل َقاَل َرس  ي  " ه  ي َنْفس  م  اْبن  َمْرَيمَ  َوالَّذ  َل ف يك  َكنَّ أَْن َيْنز  ه ، لَي وش  َحَكًما  ب َيد 

يَر، َوَيَضعَ  ْنز  ل يَب، َوَيْقت َل اْلخ  َر الصَّ ْزَيَة، َوَيف يَض اْلَمال  َحتَّى الَ َيْقَبلَه  أََحٌد، َحتَّى َتك ونَ  َعْدالً، َفَيْكس  َن  اْلج  َدة  َخْيًرا م  ْجَدة  اْلَواح  السَّ

نْ  ْئت ْم  ث مَّ   .  " َيا َوَما ف يَها الدُّ َرْيَرَة َواْقَرء وا إ ْن ش  ْن أَْهل  " َيق ول  أَب و ه  َننَّ ب ه  َقْبَل َمْوت ه  َوَيْوَم اْلق َياَمة   َوإ ْن م  َتاب  إ الَّ لَي ْؤم  ْم  اْلك  َيك ون  َعلَْيه 

يًدا    "َشه 

َثَنا اْبن  ب َكْيرٍ : كما روى البخارى كذلك ، َعنْ َحدَّ َثَنا اللَّْيث  َهاٍب، َعْن َناف ٍع، َمْولَى أَب ي َقَتاَدةَ  ، َحدَّ يِّ أَنَّ  ي ون َس، َعن  اْبن  ش  األَْنَصار 

ول  هللاَّ  صلى هللا عليه َرْيَرَة، َقاَل َقاَل َرس  مْ   " وسلم  أََبا ه  ك  ْم َوإ َمام  نْ  َكْيَف أَْنت ْم إ َذا َنَزَل اْبن  َمْرَيَم ف يك  ْم م  َقْيٌل   .  " ك  َتاَبَعه  ع 

يُّ     . َواألَْوَزاع 

، َعنْ وروى أحمد في مسنده  ْفَيان  َثَنا س  ، َحدَّ ي  ْحَمن  ْبن  َمْهد  َثَنا َعْبد  الرَّ يٍد 64ف َراتٍ  َقاَل َحدَّ َذْيَفَة ْبن  أَس  ، َعْن ح  َفْيل 
، َعْن أَب ي الطُّ

، يِّ َفار  نْ َقاَل أَْشَرَف َعلَْيَنا َرس   اْلغ  اَعة  َحتَّى ول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم م  اَعَة َفَقاَل اَل َتق وم  السَّ ْرَفٍة َوَنْحن  َنَتَذاَكر  السَّ َتَرْوَن  غ 

َخان   ب َها َوالدُّ ْن َمْغر  ل وع  الشَّْمس  م  وج   َعْشَر آَياٍت ط  ر  وَج َوخ  وَج َوَمأْج  وج  َيأْج  ر  ة  َوخ  ابَّ يَسى َوالدَّ ال  َوَثاَلث   اْبن   ع  جَّ َمْرَيَم َوالدَّ

ب  َوَخْسفٌ  وٍف َخْسٌف ب اْلَمْغر  س  ْن َقْعر  َعَدنٍ  خ  ج  م  يَرة  اْلَعَرب  َوَناٌر َتْخر  ق  َوَخْسٌف ب َجز  اَس َتب يت  َمَعه ْم  ب اْلَمْشر  وق  أَْو َتْحش ر  النَّ َتس 

 .ورجاله ثقات  . َقال واَمَعه ْم َحْيث   َحْيث  َبات وا َوَتق يل  

َهاٍب،وروى الترمذي   َثَنا اللَّْيث  ْبن  َسْعٍد، َعن  اْبن  ش  ، َحدَّ َثَنا ق َتْيَبة  وَل هللاَّ  صلى َحدَّ َرْيَرَة، أَنَّ َرس  ، َعْن أَب ي ه  َسيَّب  يد  ْبن  اْلم   َعْن َسع 

كَ   " هللا عليه وسلم َقاَل  ه  لَي وش  ي ب َيد  ي َنْفس  لَ َوالَّذ  ل يَب َوَيْقت لَ  نَّ أَْن َيْنز  َر الصَّ ًطا َفَيْكس  ْقس  م  اْبن  َمْرَيَم َحَكًما م  يَر َوَيَضَع  ف يك  ْنز  اْلخ 

ْزَيَة َوَيف يَض اْلَمال  َحتَّى الَ َيْقَبلَه   يثٌ  (الترمذي)عيسى َقاَل أَب و . " أََحٌد  اْلج   . َحَسٌن َصح يٌح  َهَذا َحد 

واضحة رجالها ثقات عدول، يعنى أن ها صدرت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فهل يضع لها ذلك فهذه أحاديث ثابتة 

ولنرى ما زعم طه أنه . بال عقل؟ اللهم ال" العقالنيين"القبول عند أمثال طه علواني وحسن الترابي ومن على شاكلتهم من 

 .سبب في رفض هذه األحاديث

(5) 

وهو جهل فاضح يبين مدى ! فزعم أوال أن المسلمين يعتقدون أن المهدي نبي  آخر من أنبياء هللاوالرجل قد اختلط عليه األمر 

من قلة إطالع علي العقيدة والشريعة جميعاً، وهو ما يدفعنا إلى الضحك من  –بزعمهم  –" العقالنيين"ما عليه أمثال هؤالء 

الذي جاء ليعلم المسلمين أن القرآن ينص  على أن  رسول هللا  -65على حد  تعبير إمامنا العالمة محمود شاكر –" الشرلتان"هذا 

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم }: فحينما يقول تبارك وتعالى: "يقول طه في حديثه!  صلى هللا عليه وسلم هو خاتم األنبياء

ولو علم  .عليه وسلم خاتم النبيين ، فذلك يعني أن القرآن قد نص على أن رسول هللا صلى هللا{ولكن رسول هللا وخاتم النبيين

لكان بشر بهذا القادم في { وما كان ربك نسيا}: هللا تبارك وتعالى أنه ما زالت هناك حاجة إلى نبي أو إلى رسول بعده ما قال

ت وأن كتابه الكريم كما بشر موسى وعيسى بمجيء سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، ولكن القرآن الكريم بشر بأن النبوة انته

. عجب من العجب وجهل ما بعده جهل .”{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا}الدين اكتمل 

ومن الذي أنكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو ! الرجل يرد هذه األحاديث بوهم مزرى  يعلم أطفال المسلمين حقيقته

 !خاتم األنبياء

ة  –د كذلك، فهو يرد ما قالته المعتزلة من قبل بشأن أحاديث اآلحاد ويفتخر بأن فتوى لألزهر تتحدث عن أقوال  -بطريقة فج 

ونسأل صاحب ! ما شاء هللا، طه يفخر بأنه خرج من دائرة الكفر إلى البدعة! العلماء في منكر أحاديث اآلحاد ال تعتبره كافراً 

به حجة، كيف تقبل قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قول واحد؟ أما كان  لو أن  خبر الواحد ال تقوم: البدعة سؤاالً 

الواجب أن يسأل العقالء من أمثاله أن يطلبوا أن يرسل هللا سبحانه أكثر من رسول لتتواتر صحة الرسالة وتقوم على الناس 

                                                           
64

 .112ص8تهذيب التهذيب ج. ثقة: وفرات هو أبو محمد فرات بن أبي عبد الرحمن القّزاز التميمّي، قال يحي بن معين والنسائّي والعجليّ   
65

 أباطيل وأسمار، محمود شاكر  
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 سبحانه لم يقم الحجة القطعية اليقينية على الناس ؟ أليس يعنى هذا المبدأ الذي يتخذه طه وأمثاله ديناً أن  هللا!الحجة اليقينية

ة  .هذا هو دين طه وأمثاله! بإرسال رسله واحداً كل  مر 

، لكني اكتشفت !(فافهم! وغيره هو البخارى) يكون صح سندها عند غيري من حقي أال أقبل أحاديث ما، قد" والرجل يزعم أن  

المتن واكتشفت به عيباً، وفقاً للمنهج األصولي، كما فعلت في حديث الردة في السند عيبا، أو صح متنها عند آخرين ونقدت 

وكما ( ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث)درست جميع طرقه وكما درست طرق حديث ( من بدل دينه فاقتلوه)حديث 

حق ه أن يقبل  والرجل ليس من أهل اإلختصاص حتى يكون من (.ستفترق أمتي على بضع وسبعين شعبة)درسنا حديث 

 :ويرفض من الحديث، ولنرى موضع ما أنكر من الحديث

َثَناحَ : روى البخاري د  ْبن  اْلَفْضل  َحدَّ َحمَّ ْعَمان  م  َثَنا أَب و النُّ يَ  دَّ َمَة َقاَل أ ت َي َعل يٌّ َرض  ْكر  اد  ْبن  َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن ع  هللاَّ  َعْنه   َحمَّ

َقٍة َفأَْحرَ  ول  هللاَّ  َصلَّى َقه ْم َفَبلََغ َذل َك اْبَن َعبَّاسٍ ب َزَناد  ْقه ْم ل َنْهي  َرس  ْحر 
ْنت  أََنا لَْم أ  ب وا ب َعَذاب  هللاَّ   َفَقاَل لَْو ك 

هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم اَل ت َعذِّ

ول  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  َعلَْيه  َوَسلََّم َمْن  َولََقَتْلت ه مْ  يَنه  ل َقْول  َرس  َل د  ومحمد بن الفضل السدوسي  أبو النعمان المعروف بعارم، . فاقتلوه َبدَّ

كان أحد الثقات، وروى : وقال النسائي. إذا حدثك محد بن الفضل فاختم عليه: الصدوق المأمون، قال أبو حاتم وهو الفضل 

 –حوالى أربعة سنوات  -لط في آخر عمره وقد اخت. وكان سليمان بن حرب يقدمه على نفسه. عنه األكابر كالبخارى وأحمد

فال يحتج بإختالطه في آخر عمره فالبخارى أثبت ذلك ولو كانت روايته قبل . وهو ما ذكره البخارى، وروايته قبل اختالطه

كوفة، الثوري بال: ة الناس في زمانهم أربعةمأئ: قال عبد الرحمن بن مهدي: يُّ ثم حماد بن زيد بن درهم األزد. ذلك ما نقلها

حماد من أئمة المسلمين، ووثقه بن معين : وقال أحمد بن حنبل. ومالك بالحجاز، واألوزاعي بالشام، وخماد بن زيد بالبصرة

 .وايوب وعكرمة أجل  من ان يتحدث فيهم إمرء. وبن عيينة وأقطاب علماء الرجال كافة، فال مجال للحديث عنه أبعد من ذلك

َثَنا م حَ : وروى بن ماجة َيْيَنَة،َحدَّ ْفَيان  ْبن  ع  ، أَْنَبأََنا س  بَّاح  د  ْبن  الصَّ ول  هللاَّ   مَّ َمَة، َعن  اْبن  َعبَّاٍس، َقاَل َقاَل َرس  ْكر   َعْن أَيُّوَب، َعْن ع 

يَنه   ) صلى هللا عليه وسلم  َل د  روى عنه ابي داود وبن ومحمد بن الصباح أبو جعفر مولى عمر بن عبد العزيز،   .  ( َفاْقت ل وه   َمْن َبدَّ

تهذيب التهذيب . ماجه، وحسنه بن معين، وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال ابو زرعة ثقة، وذكره البخارى وبن حبان في الثقات

ْكرمة أجل  من أن يتحدث فيهم إمرء. 001ص0ج والحديث رواه أبي داود في سننه عن . ثم سفيان بن عيينة وأيوب السختياني وع 

 . أحمد حنبل

ثم  حين ننظر في متن الحديث، فإن األمم كافة تقتل المرتد عن قوميته الموصوم بالخيانة العظمى، وهو أمر ال يجادل فيه طه 

وأمثاله إذ هو قانون وضعي  ال يجرؤون على منافحته، واإلسالم، إن فهم طه وأمثاله، هو جنسية المسلم التي يوالى عليها 

انة العظمى وتخلى عن هذه الجنسية الفريدة فال جزاء له إال القتل ليكون عبرة لمن أراد أن ويعادى عليها، فإن إرتكب الخي

كتابات قاصرة ألنصاف وقد طفحت . فبأي نظر نقد طه المتن والسند، إال بنظر الهوى والبدعة. يخون أو يغدر بجنسيته وأهله

هم بإنكار حد  الردة وبسب  عكرمة راوى الحديث عن بن مثال أحمد منصور والشربيني عاشور وجمال البنا وغيرأالعقالء من 

، فطه ليس بدعاً بين أهل البدعة بل هو "التارك لدينه المفارق للجماعة"..عباس، وبتكفير األوزاعي محدث الشام راوى حديث 

 .بينهم في أهله وعشيرته

نوا جهلهم واتباعهم للمستشرقين مثل وقد سبق طه من أهل البدعة كثير تصدى لهم أهل السنة في حاضرنا المعاصر وبي

وقد . التي سار فيه سير المستشرقين والمعتزلة من أعداء السنة" أضواء على السنة المحمدية"محمود أبي رية في كتابه 

د ما آوى من بدعتصدى له العالمة الدكتور مصطفى السباعي فشتت شم سرع إلى تنبيه الشباب إلى أو. ل ما جمع وشر 

السنة ومكانتها في التشريع "ين لمن أراد أن يتعرف على حقيقة هذه البدعة المنكرة وتفصيل الرد  عليها وهما مرجعين أساسي

للشيخ الدكتور محمد أبو شهبة، ففيهما خير كثير " دفاع عن السنة"للشيخ الدكتور العالمة مصطفى السباعي، و" اإلسالمي  

 .عميم إن شاء هللا تعالى

 ".تداخل األديان"ية يفسر بها موقفه من السنة النبوية، وهي ما يشيعه من تبديل لدين هللا تحت مسمى ثم يأتي طه بكائنة ثان

(1) 
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عند طه علواني، ال يسعنا إال أن نشير إلى داهية أخرى من دواهي التجديد في " تداخل األديان"وقبل أن نكمل حديثنا عن 

فقد خرج . زاه وحشره أعمى في اآلخرة كما هو أعمى عن الحق في الدنيا، وأقصد جمال البنا قب حه هللا وأخ!الفكر اإلسالمي

هذاالزنديق بقول ليس بالجديد، بل هو قديم خبيث، أن  المسلم إن ارتد إلى اليهودية أو النصرانية لم يكفر، بل يظل على  66أمس

صدر من كائن ال يستحق تضييع األوقات أو  وهو قول. وهي الخطوة التالية إلنكار حد  الردة الذي يحاوله طه وأمثاله! اإلسالم

د هو من صفحات عمره البائس فليكن في مثل هذا عبرة لمن ال يرى طريق . تسويد الصفحات في الرد  عليه، وكفاه ما سو 

 .مالشرود والضالل الذي تؤدى اليه مثل هذه اإلدعاءات التي يدثرها دعاتها برداء البحث والنظر، وهي عارية عن العقل والفه

 .وعودة إلى طه علواني

ففي مراحل معينة تدخل بعض قضايا األديان السابقة إلى الدين الالحق بشكل أو بآخر، : "يقرر الرجل في أسلوب ثعباني  ملتو 

 "إما بعمليات التفسير والتأويل، أو من خالل عملية من اإليمان بالتواصل بين األديان

ها "! التواصل"ة والنظر إلى إيصال قضية تبديل الدين من خالل أنظر إليه كيف يتدسس بكلمات توهم العلمي أال ما أرقها وأدس 

والرجل خلط بين التواصل بين الثقافات المتداخلة وبين تلوث الدين بهذه الثقافات التي هي في غالبها عالة ! التواصلمن كلمة، 

والذي أدى إلى هذه األديان المسيحية واليهودية  على دين هللا الذي أرسل به إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السالم،

ولم يأتها الباطل من بين يديها وال من  تتواصلالمحرفتين، ثم ختم سبحانه برسالة محمد صلى هللا عليه وسلم التي لم تتبدل ولم 

. عمال في الدنيا واآلخرةوالتي مه د لنا فيها ثوابت اإليمان وصالح األ ،خلفها سواء في قرآنها أو سنة رسولها التي ثبتت عنه

إلى تأثير هذا التداخل بين الثقافات كاليونانية وأثرها في " مقدمة في أسباب إختالف المسلمين وتفرقهم"وقد أشرنا في كتابنا 

إنشاء علم الكالم وإعانة المعتزلة على تأصيل مذهبهم الذي يدعونه عقال، وأثر الفارسية في إنشاء عقيدة الرافضة المجوسية 

لوا فيها ما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عقيدة المهدي  الثابتة عند أهل السنة  وفكرتهم عن المهدي  التي بد 

بل هو تحريف بمعنى التحريف، وتبديل بمعنى التبديل، جاءت به الرافضة " تواصالً "وما اقترفته الرافضة ليس . والجماعة

 م بتواصل بين األديان، بل إن هذاوليس ما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل. للحفاظ على تراثها الثقافي المجوسي

ما وراءه، وإنما هو التداخل بين الثقافات واستيراد األفكار والعقائد الباطلة لتخريب ميس له حقيقة أصالً، إال للتهوين لتعبير لا

 .إال عند طه وأمثاله ،ه أهل السنةدين هللا سبحانه، وهو ما لم يحدث في دين اإلسالم الذي يؤمن ب

النصارى نقلوا عن طريق الثقافة الشفوية فكرة المخلص ؛ وعقيدة المخلص منتشرة في اليهودية والنصرانية .. نعم :"ويقول طه 

 اليهود يستفتحون، تبعهم{ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا}وبالتالي انتشرت في الجزيرة العربية قبل اإلسالم 

 .النصارى يستفتحون بالمخلص القادم الذي هو السيد المسيح، فدخلت إلينا فكرة المخلص

فما جاء في القرآن أن  اليهود ! إنظر هداك هللا إلى هذا الخلط والخبط"  !لو سلمنا بفكرة المخلص فأين ختم النبوة؟: وأنا أقول

منتشرة في اليهودية والنصرانية  "عقيدة المخل ص التي كانت ليس إال وليد ،كانوا على علم بنزول محمد صلى هللا عليه وسلم

األمر ليس ! هكذا يتكش ف مخبوء هذا الرجل! فهي إذن ليست عقيدة حقيقية" وبالتالي انتشرت في الجزيرة العربية قبل اإلسالم

يجد لها في منظومته التجديدية أمر السن ة، بل هو أمر كل  ما ال يعجبه عقله المريض من عقائد يعجز عن التسليم بها، أو ال 

ووهللا إنه ألمر لو شرحناه لطالب الثالثة ! ثم الرجل يهرف مرة أخرى بالربط بين المهدي الخليفة وبين ختم النبوة! موضعاً 

يا طه  –المهدي  ! ليس له في مجال النبوة ناقة وال جمل –يا طه  –المهدي  "! العقالنيون"اإلبتدائية لفهم عنا، ولكن هؤالء هم 

هو خليفة عادل  –يا طه  –ليس مخل صاً كما تحب أن تدعوه لتربط بينه وبين الفكرة المسيحية أو مهدي الرافضة، المهدي   –

 . يأتي بين يدي  المسيح عليه السالم ليقر  العدل ويحكم باإلسالم، على رغم أنفك وأنف أعداء اإلسالم

قيدة الفرقة الناجية، وبين ما استحدثته مبتدعة الصوفية من أفكار الحلول ثم هو يخلط مرة أخرى بين اإلسالم كما هو في ع

ولما دخل الفرس اإلسالم وجاءوا من الخلفية الملكية التي تؤمن بأن الملك حينما يموت فأولى الناس به ابنه الذكر  :"فيقول 

ا أن يقال لمن انتقل من الفرس إلى اإلسالم إن سيدنا علي وهو زوج ابنته وتربى في حجره ولم  الكبير فقد أصبح من السهل جد ً

                                                           
66  http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/28/46273.html 
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ن أهل السنة لن يعتقدوا هذه إ وهو قول حق أريد به باطل، إذ" .فدخلت أيضا فكرة الحلول.. يسرق ولم يسجد لصنم هو أولى

يه أهل الخرافات الرافضية المجوسية، ولكن هذا ال يعنى أن نرفض كل  ما له وجه شبه بين ما يقوله المبتدعة وبين ما عل

وال يفعل هذا إال من ضاق أفقه وجف ت قريحته عن أن . الفرقة الناجية مما ثبتت صحته عن رسول هللا صلى اله عليه وسلم

ق بين الصحيح والسقيم من هذه األفكار  .ال أن يرفضها جملة دون تمييز ،يتصور هذا التشابك العقائدي  وأن يفر 

 .فثم نعود إلى ما يراه طه في الحديث الشري

 

(2) 

فيعلم الكتاب " يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم: "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدد هللا تعالى مهمته بما يلي : "يقول الرجل

 .ويعلم الحكمة الكامنة فيه

 لكن أليست الحكمة هنا هي السنة كما نفهم؟* سؤال

ل مفهوم الرفع الذي تحدثنا عنه في قضية عودة عيسى عليه هذا تفسير اإلمام الشافعي، ولكن الحكمة أيضا مفهوم مث.. ال- 

 ..السالم، مفهوم قرآني يحتاج إلى تحرير ولي محاوالت في تحريره

وقد كتب بعض الناس في هذا كتابات، ولكن تحتاج إلى تحرير باعتباره مفهوما قرآنيا، والسنة ال يقال لها الحكمة ؛ ألن هللا 

ولن "، و"قد خلت من قبلكم سنن"و" سنة هللا في الذين خلو من قبل"نة كثيرا في القرآن الكريم سبحانه وتعالى استخدم كلمة الس

 ”فما المانع أن يقول يعلمهم الكتاب والسنة" تجد لسنة هللا تبديال

د الرجل مهمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وقد حشد الرجل في هذه العبارة أخطاًء نحصيها عليه إن شاء هللا في حد 

اإلعالم بالقرآن وفي بيان الحكمة التي ينطوى عليها في منطوق آياته، دون أن يكون له دور مستقل في بيان أو تفصيل أو 

أن تكون الحكمة الواردة في  -كأنما هذا القزم قرين للشافعي فيستدرك عليه  –تقييد أو إلحاق، ثم بعد أن أنكر على الشافعي 

هي السن ة القولية والفعلية، وهي كل  ما " ويعلمهم الكتاب والحكمة"هللا صلى هللا عليه وسلم  كالم هللا تعالى عن مهمة رسول

ويبرر هذا ".  وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا:"آتانا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما في قوله تعالى 

ألن كلمة السن ة قد استعملت في القرآن بمعنى الطريقة : لماذا؟ فيقول: ونسأل! اإلنكار بأن  السنة ال يصح أن يقال لها الحكمة

إن للكلمات معان و استعماالت أو أوضاع ثالثة، الوضع الشرعي والوضع : الماضية والعادة المستحكمة، فنقول لهذا الشرلتان

معنى، كما أن  السياق يحدد الوضع  اللغوي والوضع العادي، تتقدم بعضها حسب هذا الترتيب إن توارد علي الكلمة أكثر من

عليها فأصبحت الصالة  باء، إال أن  الوضع الشرعي  قد غلالصحيح للكلمة، فمثال كلمة الصالة تعنى في الوضع اللغوي الدع

إال أن هذا لم يمنع أن تأتي كلمة . تعنى ما فرضه هللا سبحانه على عباده من ركوع وسجود خمس مرات في اليوم والليلة

يِهم بَِها َوَصلِّ "093ة في القرآن بمعناها اللغوي قال تعالى في سورة التوبة الصال ُرُهْم َوُتَزكِّ  َعلَْيِهمْ  ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقة  ُتَطهِّ

 . أي إدع لهم  "إّن َصالتَك َسَكٌن لهمْ 

فأن . جزء منه، إذ الدعاء قطعة من الصالة ولتلحظ أن  اإلستعمال اللغوي ال يبعد كثيراً عن اإلستعمال الشرعي  بل هو عادة

عين . يأتي القرآن بكلمة في وضعها اللغوي أو في وضعها الشرعي  فال غرابة في ذلك إال لمن لم يتحقق بالعلم من أولئك المد 

ي أي والحديث عن سن ة هللا والسنن التي جرت على األمم سابقها والحقها هو بالضرورة حديث عن السن ة بمعناها اللغو

وسياق اآليات التي قرنت بين الكتاب والحكمة أي السن ة بمعنى سنة رسول هللا . الطريقة الماضية والعادة المستحكمة المستقرة

صلى هللا عليه وسل م تدل  على سن ة تقترن في حكم طاعتها بحكم القرآن الكريم سواء كان ذلك ببيان أو تفصيل أو تقييد أو 

يريد الرجل أن يتحكم ! فسبحان هللا، "فما المانع أن يقول يعلمهم الكتاب والسنة "ما يريد بأن يقول ثم يدلل طه على . إلحاق

ل هللا من آيات، ثم نقول، وما المانع أن يقول  يعلمهم الكتاب والحكمة، بمعنى السن ة، والسن ة النبوية هي الطريقة التي "فيما ينز 
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تفصيل، فلها صلة وثيقة بالمعنى اللغوي، فال غرابة في استعمالها بهذا المعنى في سار عليها ومنهجه في البيان والتقييد وال

 . القرآن

ولم يقل يعلمهم الكتاب والسنة؟ فغير أن هللا سبحانه يقول ما يشاء، " يعلمهم الكتاب والحكمة"ويكون األمر هو لماذا قال تعالى 

لمعنى الذي يريد أن يحجر عليه طه معنى السن ة ويشمل كذلك ما فإن السن ة النبوية أعلى درجات الحكمة، فهي تشمل ذلك ا

له رسول هللا صلى هللا عليه وسل م وقي ده وبي نه بما أْوحَي اليه هللا وبما فرض على  يريد أن ينزعه من معنى الحكمة وهو ما فص 

اعة مستقلة تنشأ من أن  ما يأت به في ط" واطيعوا هللا وأطيعوا الرسول:"المسلمين طاعته فيه طاعة مستقلة بقوله تعالى 

وهذا المعنى من الحكمة الذي أدركه الشافعي  ومن بعده من أئمة المسلمين بال . رسول هللا صلى هللا عليه وسل م هو من عند هللا

 .خالف هو أوسع وأعمق من مجرد ما أراد له طه وأمثاله من مبتدعة المعتزلة، وهو من ثم  أليق بكالم هللا سبحانه

، جاء كله في السنن اإللهية الكونية، فلماذا يخلط بينها وبين سنة رسول هللا صلى هللا عليه "سنة"ما أن  إستعمال القرآن لكلمة ك

 !وسلم، التي ليس لها صفة الكونية، بل هي صفة بشرية حياتية، أقرب للحكمة في المعنى منها للسنن الكونية، فافهم يا طه

وقد كتب بعض الناس في هذا كتابات، ولكن تحتاج إلى "تدسسه في الحديث مرة أخرى حيث يقول ثم ال يفوتنا أن نشير إلى 

أي في أن   –قد دونوا في هذا المعنى  –المشار اليهم ببعض الناس  –وشرح هذه الجملة هو أن أئمة أهل السنة " تحرير

ي تبديل وتغيير، وكأن ما تفتقت عنه أ تحريرتاج إلى مما يح –الحكمة هي السنة وأنها مستقلة بالتشريع وأنها واجبة اإلتباع 

 !عبقريته من التحرير قد غفلت عنه عقول بن تيمية وبن القيم والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من أعالم العلماء وأئمة الدنيا

 

 ".السن ة القرآنية"ثم ينتقل الرجل إلى ما اسماه 

(9) 

لها أصٌل مقرٌر صريح في القرآن كما يراه طه، فمثال طريقة الصالة عنده هي  التي يقصدها طه هي ما يكون والسنة القرآنية

سنة قرآنية، إذ هي توضيح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للصالة المنصوص عليها في القرآن، وهو وإن لم يتطرق ألمثلة 

غير، إذ ي شكل علينا أن نوفق بين رؤيته في  دالة على ما يقول فإنه يمكن استنباط أنه يقصد ما جاءت به األحاديث المتواترة ال

 ! إنكار أحاديث األحاد وبين ما يراه في تقدير الزكوات التي جاءت بها أحاديث أحاد

على أن يدعى أن  اإلمام الشافعي  يقول بقوله الخائب في إنكار حجية السنة، بل ويقرر أنه ذكر ذلك كتابه  ؤثم إن الرجل ليجر

يعني  -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما ليس هلل فيه حكم  وما سن  .. .{: لى لسان الشافعي  حيث يقول ع" الرسالة"

وهذه الجملة األخيرة تدل على منهج أهل البدعة في  }من القرآن يعني بالكلي  .." فبحكم هللا سنه -بخصوصه وليس حكما مطلقا

نه يقصد أن ما ورد من سنة رسول هللا الي ثبتت عنه فهي واجبة اإللتواء بالكالم ومرض الفهم السقيم، فالشافعي رضى هللا ع

، "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا: "ألنه صلى هللا عليه وسلم سن ها بما حكم به هللا في قوله تعالى ،اإلتباع

لية السنة وحجيتها التي يقصد بها ، وغير ذلك من اآليات التي تقرر استقال"ومن يطع الرسول فقد أطاع هللا:"وقوله تعالى 

، ألنه ليس من حكم هللا"فبحكم هللا سن ه"  !، ال أن ما ثبت عن رسول هللا مما ليس فيه نص  قرآني خاص فهو مردود وإن صح 

 السنة ال تستقل بإثبات الواجب والمحرم ؛ ألن: )ثم نأتي أخيرا إلى ما نقله طه عما قال أنه تقرير الشاطبي  في الموافقات

 (.تخصيص عام القرآن وتفسير مجمله وتقييد مطلقه، ويجب أن يكون ذلك باألحاديث المتواترة ال األحاديةفقط وظيفتها 

، فإن قول الشاطبي  كما جاء في  كاذب مدلسوالرجل  السنة راجعة في معناها إلى الكتاب  : "00ص 3جفيما نقله عن الشاطبي 

، وهو كالم ليس له صلة بما اختلقه طه المدلس كما يتضح من مجرد "رهفهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختص

من مثل هذا التدليس الظاهر؟ أال يعلم أنه هناك من الناس من يحمل  قراءة النصين، وسبحان هللا العظيم، أال يستحى هذا الرجل

 كتاب الموافقات في صدره فال يخيل عليه مثل هذا التدليس؟
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ي  تقريره في هذا الباب هو بيان رجوع السنة الصحيحة إلى ما في الكتاب سواء بتفصيل المجمل أو واألمر الذي يريد الشاطب

تقييد المطلق أو بيان المشكل، وما كان ليس داخال تحت هذه األنواع الثالثة فقد دل  عليه القرآن بما جاء عن وجوب طاعة 

إذا ما تعارض الكتاب والسنة وجب تقديم الكتاب ألنه  أنه حديث عنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما ذكرنا، وهو يبين أن  ال

ولذلك ال يمكن أن تعارض الكتاب،  ،كلية الشريعة ومصدرها األول، ولكنه يقرر بعدها أن  السنة الصحيحة وحي  من هللا كذلك

تبر بوحي صحيح من كتاب أو رف وإما اجتهاد من الرسول عليه الصالة والسالم معفإن الحديث إما وحي من هللا صِ ": قال

سنة وعلى كال التقديرين ال يمكن فيه التناقض مع كتاب هللا ألنه عليه الصالة والسالم ما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي 

يوحى وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقه فال يقر عليه ألبتة فال بد من الرجوع إلى الصواب والتفريع على القول 

أولى أن ال يحكم باجتهاده حكما يعارض كتاب هللا تعالى ويخالفه نعم يجوز أن تأتي السنة بما ليس في مخالفة  بنفي الخطأ

وال موافقة بل لما يكون مسكوتا عنه في القرآن إال إذا قام البرهان على خالف هذا الجائز وهو الذي ترجم له في هذه 

ما وقع فيه الخالف بين قطعي  الكتاب وبين السنة، وهو ما لم يقع فيما ويتضح من هذا أن الشاطبي  يقصد . 11ص3ج "المسألة

في "ثم يبي ن الشاطبي  بشكل ال مجال للتحريف أو للتخريف فيه ما قصده في بيان أن  . صلى هللا عليه وسلمصح  عن رسول هللا 

 : ، قال الشاطبي  "الوجه الذي دل  فيه الكتاب على السنة، حتى صار متضمناً لكليتها

 : إن للناس في هذا المعنى مآخذ"

ما هو عام جدا وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنة ولزوم االتباع لها وهو في معنى أخذ  منها

اآلية وممن أخذ { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين } اإلجماع من معنى قوله تعالى 

ه عبد هللا بن مسعود فروى أن امرأة من بني أسد أتته فقالت له بلغني أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة وإنني ب

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } قد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول فقال لها عبد هللا أما قرأت 

اك وفي رواية قال عبد هللا لعن هللا الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات قالت بلى قال فهو ذ{ واتقوا هللا 

للحسن المغيرات خلق هللا قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت يا أبا عبد الرحمن بلغني عنك انك لعنت كيت وكيت فقال 

فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما  ومالي ال ألعن من لعنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو في كتاب هللا

} الحديث { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال هللا عز وجل 

ر بذلك إن تلك اآلية تضمنت جميع ما جاء في الحديث النبوي ويشع{ وآلمرنهم فليغيرن خلق هللا } دون قوله { فخذوه 

أيضا ما روى عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهاه فقال ائتني بأية من كتاب هللا تنزع ثيابي فقرأ عليه 

اآلية وروى أن طاوسا كان يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس اتركهما فقال إنما { وما آتاكم الرسول فخذوه } 

ل ابن عباس قد نهى رسول هللا صلى هلل عليه وسلم عن صالة بعد العصر فال أدري أتعذب نهى عنهما أن تتخذا سنة فقا

وروى { وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } عليها أم تؤجر ألن هللا قال 

لت بأي شيء قال بالقرآن قلت بأي شيء في القرآن عن الحكم ابن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات األوالد فقال هن أحرار ق

وكان عمر من أولي األمر قال عتقت { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم } قال قال هللا تعالى 

ية التي يدل عليها ولو بسقط وهذا المأخذ يشبه االستدالل على إعمال السنة أو هو هو ولكنه أدخل مدخل المعاني التفصيل

 الكتاب من السنة 

الوجه المشهور عند العلماء كاألحاديث اآلتية في بيان ما أجمل ذكره من األحكام إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه ومنها 

أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أو ما أشبه ذلك كبيانها للصلوات على اختالفها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر 

حكامها وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونصب األموال المزكاة وتعيين ما يزكى مما ال يزكى وبيان أحكام الصوم ومما أ

فيه ما لم يقع النص عليه في الكتاب وكذلك الطهارة الحدثية والخبثية والحج والذبائح والصيد وما يؤكل مما ال يؤكل 

الرجعة والظهار واللعان والبيوع وأحكامها والجنايات من القصاص وغيره كل ذلك واألنكحة وما يتعلق بها من الطالق و

 .{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } بيان لما وقع مجمال في القرآن وهو الذى يظهر دخوله تحت اآلية الكريمة 

 الظهر أربعا ال يجهر فيها بالقراءة ثم عدد وقد روى عن عمران بن حصين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب هللا

إليه الصالة والزكاة ونحو هذا ثم قال أتجد هذا في كتاب هللا مفسرا إن كتاب هللا أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك وقيل لمطرف 

ن هو أعلم بالقرآن منا بن عبد هللا بن الشخير ال تحدثونا إال بالقرآن فقال له مطرف وهللا ما نريد بالقرآن بدال ولكن نريد م
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وروى األوزاعي عن حسان بن عطية قال كان الوحي ينزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة 

التى تفسر ذلك قال األوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب قال ابن عبد البر يريد أنها تقضى عليه وتبين 

بن حنبل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله  المراد منه وسئل أحمد

فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود وأشهر في استعمال العلماء في هذا . ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه

 المعنى

 

د في السنة على الكمال زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة وأنه موجو ومنها

وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها والتعريف بمفاسدهما دفعا لها وقد مر أن المصالح ال تعدو 

ينيات ويليها مكمالتها وال الثالثة األقسام وهى الضروريات ويلحق بها مكمالتها والحاجيات ويضاف إليها مكمالتها والتحس

زائد على هذه الثالثة المقررة في كتاب المقاصد وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها ال تزيد على تقرير هذه األمور فالكتاب أتى 

بها أصوال يرجع إليها والسنة أتت بها تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها فال تجد في السنة إال ما هو راجع إلى تلك 

  12-12ص3ج" ألقساما

 

كأهل  ،وأن نبين كذلك أن  الشاطبي   مما أراد أن يوهم به تدليس طه، ، ونحرره وقد أطلنا النقل عن الشاطبي  لنبين ما قصده

 .جميعا ال يقول بمثل هذا القول البدعي  الذي عليه أمثال طه من حاملي جرثومة اإلعتزال ،السنة

نا من مقال في نقض م ا قال طه ولعل هللا سبحانه أن يجعل في هذا المقال أداة يكف  به أذى هؤالء المبتدعين ونكتفي فيما دو 

 عن المسلمين، آمين
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 0909نوفمبر  00الجمعة  بين الَشرِع والقانون.. سليم العوا . د

ستور . رابعة العدوية بالقاهرة، أعلن دفي م حاضرٍة بمسجد  سليم العوا أنه المانع من تول ى القبطي  الحكم، ألنه ليس في الد 

م فكراً " ه البعضعتبركت َناه  خبيئة هذا الرجل الذي يَ ووهللا لقد َعي يت  في إ(. عن مفكرة اإلسالم)المصري  ما يمنع  من ذلك 

اً  لة األخ". إسالمي  كم، فهذا أمر قد يقع  قَضاءً العوا يرى الَسماَح للقبط بتولى . يرة ليس في أن  دوأمر  هذه الم ْعض  وقهراً على  الح 

ستوَر المصري  ليس فيه ما يمنع من  ر ذلك بأن الد  لة في أنه بر  المسلمين، وتكون والية  النصرانيِّ فيه والية  قـَهر، لكن الم ْعض 

ستور المصري  ال الشريعة اإلسالمية، كما ذكر من قبل فيما َضَرَب من فالدكتور العوا ي علن َصَراحة أن  مَ ! ذلك يَته هي الد  رج ع 

 .َمَثٍل أن الَسارق ال َيحل  له اإلعتراض على السجن ألن القانون َين ص  على ذلك، ال الشريعة

كم بزعم  أن  وهذ الزعم، وذلك التعليل ال َيصلحان  إال في حالٍة واحدٍة، أن يكون القائل بهما، أي بجوا ز  تولى الَنصراني  الح 

د اإلْخبار ال اإلنشاء، أي أنه في حالة الدولة الالدينية التي َتْحك م مصر اآلن، والتي َتْعتَبر أ ن الدستوَر ال َيمنع من ذلك، َيقص 

، ال الوحيد، للقوانين، إلى جانب َمَصادر أخرى، فإنه ليس هناك ما يمنع م ر، الشريعة الَمْصدر الرئيس  ن حدوث هذا الَتَصو 

م . فهو تقرير ال تبرير إال إن  هذا ال يستقيم مع سياَق المناسبات  التي لم يفتأ يتراجع فيها العوا أماَم الَقبط، م حاولًة إلستْرَضائ ه 

داَخلت ه ببرنامج ت لفازي    .بعد قْولة الحق  التي أجراها هللا على لسان ه في م 

ستورَ  ينص  على أن  الشريعَة اإلسالميَة هي الَمصدر  الرئيس  للتشريع، ومن ثم  فإن الَمرج عية الدستوري ة  وقد يقول قائٌل أن  الد 

، يكَتسب  َشرعيَته وَمرج عيَته من . لكن  هذا َجَدٌل بغيٌض ولََجاجٌة باطلةٌ . هي َمرجعية للشريعة فإن الدستوَر، في النظر  اإلسالميِّ

لمانية َمْرج عاً الشريعة، ال العكس، وهما ال يست سليم العوا . ولو زعم د. ويان إال عند من َنَفَض اليد من الَشريعة أْصالً وإْتَخذ الع 

ع الشريعة لَمرج   ي ة أن  الَشريعة ال ترى بأساً بتعيين النصراني  رئيساً للدولة، لَجادلناه وإعتبرَناه ش ذوذاً فقهياً، لكْن أن ي ْخض  ع 

، ستور، فهو، كما َذكرت   .ليس مما ي نظر اليه نظرة عابرة، أو ي مرُّ به م روَر الكرام الد 

، . ود فإن كان يرى َشرعية النظام القائم، وتالؤم القانون سليم العوا قادٌر على أن  يبي ن ما يقول، وأن يَضَع النقاَط على الحروف 

 ، وهو غالباً رأيه الذي عب ر عنه من قبل من أن  مع الشريعة، وأن  القانون المصري ليس قانوناً وضعياً، بل هو قانوٌن شرعي 

َبار  المسؤولين : فنتساءل! القوانين المصرية تتالئم مع الشريعة إال في خمسة أحكام ال غير َبْلَه ما  –أين إذن ما َنَطق به ك 

لمانية، وأن ال دخل للدين بالدولة، وأن مصر دولة  ح " َمَدن يِّة"فعلوا، من أن  الدولة ع  ْطل ه م كما صر  ْطل  بكسر الهاء )ه  اله 

، تمويهاً وتزييفاً، ومحاربة الدولة "علمانية ال دينية"في خطبٍة له، والتي قصد فيها بالَمَدنيِّة أنها ( الرجل  األحمق  : وسكون الالم

ل  هذا أن الدولة إ. لكل  ما هو إسالمي  بشكل يفوق َحرب نصارى الغرب على اإلسالم بمراحل سالمية؟ نعم َغالب أي َقال مع ك 

لماني  مارق بإعتراف القائمين عليه، ال يشك في ذلك من عنده ذرة من معرفة باهلل  كمها ع  كان ها من المسلمين، ولكن نظام ح  س 

ن ة َرسوله صلى هللا عليه وسلم  .وفهم لس 

مهم م هاجٌم، إبراءاً لذم ة هللا وَرسول ه، ثم، ما أفتى به من أن الفرَض على الَمسلم أن َيخرج لنصَرة القبط والدفاع  عنهم إن هاجَ 

 من أْسر   –هداه هللا  –صحيح  إن حف ظوا الَعهد والتزموا األَمانة، لكن ال أعرف أين يعيش العوا 
وهو يعلم ما تفعله الَقَبط 

التزام غير "ة أنه وقد قرر الغزالي  في معنى الذم  ! الم سلمات  وتجهيَز المليشيات، والتعدى على القرآن بدعوى التحريف

ة " ببذل الجزية واالستسالم من جهتهمالمسلمين في ديارنا وحمايتهم، والذب عنهم،  م  فأين عقاب هذه الف َعال، ومن الذي يخف ر ذ 

ة، أو حتى المواطنة؟  هللا ورسوله، وكيف يمكن أن نفهم هذا التآم ر في ظل عهد الذم 

ح سليم العوا من قبل بأن ه مع الرأي قوط الخالفة  اإلسالمية ، وأنها، كعقٍد، قد انَقضى  وقد صر  ة َسقطْت منذ س  القائل أن  الذم 

جوع الدولة اإلسالمية، ال . بإنقضاء  أحد طرفيه وهو الخالفة  اإلسالمية   كذلك أن ه في ظل  األوضاع القائمة، وحتى في حالة ر 

ة، بل ي مكن إستبدالَه بالمواطنة قوَط الخالفة  وهذ. يلزم إعادة َعقد الذم  ض  أن  س  ا اإلستدالل عليه إشكاالت عديدة، إذ يفَتر 

لت ب أجزائها كمصر  ر العوا ومن سار َسْيَره، قد إست بد  ة، مع أن  الخالفة  اإلسالمية، في تَصو  حة عقد الذم  اإلسالمية  يبطل  ص 

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-1444
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ب، والتي ي فترض  أنها ال تزال  ق والَمغر  إسالمية، ومن ثم  تسري فيها العقود والمواثيق سواًء وسوريا وسائر بالدها في الَمشر 

إال إن إعتبرنا سقوط الهوية اإلسالمية عن أجزاء الخالفة كلية بسقوط حكومتها المركزية، وهو . بوجود الدولة المركزية أم ال

دافعة م ستميتة بالَشرعي ة اإلْسالمي ة، فمن أين جاءت  ويدمغون هذه األنظمة كلها! ما يدافعه العوا، وفريق  الم واَطنة والَوَسطي ة، م 

هذه الَشرعي ة إال إن كانت قد است ْصح بت أصالً من دولة الخالفة، فإن است ْصح َب أصل  الَشرعي ة، جرى حكم الصحة 

، فإن . واإلستْصحاب على عقودها ومواثيقها ة عقد  دائم ال َيْسقط، كما قرر أئمة الف قه اإلسالمي  تعل ق فَرضاً كذلك فإن عقد الذم 

 .بسقوط  الدولة اإلسالمية، فيجب أن ي ْستأنف عند عودتها، لصالح أهل الذمة، حتى ال َيجوَر عليهم المسلمون في إقامتهم

ة،  وألجل هذه اإلْشَكاالت، ذهب العوا وفريق  الم واَطَنة والَوَسطي ة إلى اللجوء إلى اإلستدالل بأن  سقوَط الخالفة  أنهى عقد الذم 

ة أصالً اليلَزم توقيعه مع أهل الكتاب من المقيمين في بالد وأنه  ال ي ْشترط إستئنافه في أجزاء الدولة  الساق َطة، وأن عقد الذم 

عداء  ق فيها بين مسلم ومشرك، وبهذا يعيش الناس س  المسلمين، وإنما يمكن إستبدالَه بالم واَطنة التي ال َيلزم فيها جزية وال ي فر 

نة  الواضحة وإجماع المسلمين، وهو ! لدينآمنين إلى يوم ا ر أنه محض  إفتآت على الس  وهذا اإلستدالل أوَضح تهافتا  من أن  أقر 

َمة َتَحك  م  الم 
، وإيجاد اللباس  الشرعيِّ لستر َعوَرة الن ظ  م َغَرَض إقرار الواقع   .إنما َيْخد 

فتواه بحل  تولى النْصراني الحكم، بمفهوم الم واَطنة الذي يسوى بين  وي مكن للعوا، وفريق  الم واَطنة والَوَسطي ة، أن يتعل ق في

المواطنين دون تمييز لدين على دين، لكن هيهات أن َيْخل َص له هذا المفهوم الزائف، أو أْن يستقيم له تسلسل إستدالالته، لما 

 .فيها من إضطراٍب أشعٍث، وخلٍط عبيثٍ 

راط والدكتور العوا عنده الكثير من العلم  الذي يمكن أن يفيد اإلسالم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، إن هداه هللا إلى ص 

ها في مواضع أخرى من كال َمة، والتي ينتقد  َتَحك  م الم  داً للن ظ  ، وأن ال يكون َعض  ن ة، وَشفاه  من مفهوم الَتْجديد  المْنحرف   .مهالس 

و۟ا وَ " يَن َتاب و۟ا َوأَْصلَح  يم  إ الَّ ٱلَّذ  ح  اب  ٱلرَّ ْم ، َوأََنا ٱلتَّوَّ ٓئ َك أَت وب  َعلَْيه  ـٰ ن و۟ا َفأ ۟ولَ  019البقرة " َبيَّ
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 0909أكتوبر  90السبت  !والتسوية بين اإلسالم والشرك.. محمد سليم العوا 

، مثله في ذلك مثل دالدكتور سليم العوا و محمد عمارة، كالهما من الكتاب . جه معروف في الحقل اإلسالمي  الدعوي 

، ويتفق كالهما، كما هو شأن مفكرى المتفلسفة ". المفكرين اإلسالميين"و ، واإلعتزالي  وكالهما ممن تأثر بالفكر الفلسفي 

، بالدفاع عن اإلسالم ضد   وهوما رأيناه من محمد عماره في كتابه . عقائد الشرك العديدةوالمعتزلة على مر التاريخ اإلسالمي 

وما ! الذي منعه مجمع البحوث، رغم تصريحه برد  أحاديث البخارى الصحيحة إن لم توافق عقله، وموقفه من السنة بوجه عام

 . في أيامنا هذه تحدث به العوا مؤخرا في حلقة تليفزيونية عن عالقة القبط بالمسلمين، مما أعلى شأنه بين العامة

لكن شأن العوا، شأن غيره ممن عبثت الفلسفة بخلفيته العقدية، فتجد له العديد من الفتاوى الشاذة واآلراء الخاطئة مثل قوله 

وق ربه وتقربه من الرافضة، ثم تأسيسه تلك الجمعيات التي تمهد للتعايش بين القبط والمسلمين " التقريب بين المذاهب"بوهم 

وينطبق هذا على أهل المذاهب المختلفة والفرق . نبغي على أهل كل دين أال يخوضوا في خصوصيات دين آخري"على أن 

وإشاعة أمر التعارض أو التناقض، بين عقيدة وغيرها من العقائد، ال يؤدي إال إلى البغضاء ... المتعددة في الدين الواحد

 !الواحدمن وثيقة العيش "! والشحناء وإغراء الناس بعضهم ببعض

وال أدرى وهللا ما تعنى هذه الكلمات؟ أيعنى هذا أن ندعو إلى اإلسالم، ولكن ال ندعو إلى نبذ الشرك والتثليث، حتى ال نَمس   

 . مشاعر مشركي القبط؟ ولكن لنا عودة إلى هذا وال حول وال قوة إال باهلل

فهذا هو رأيي في مسألة سمو  بعض األديان " عنوان  وما أثارني هي تلك الفتوى التي وضعها العوا على موقعه مؤخرا تحت

نا إلى ظلماته ، حتى ال " على بعض ، أنقلها بتمامها هنا حتى يرى القارئ المسلم ذلك الدرك األسفل الذي يريد العوا أن َيشد 

ف ممن يهاجم التثليث تنطلى عليه تلك الكلمات التي تحدث بها ضد مثيرى الفتنة من القبط ضد القرآن، إذ هو يقف نفس الموق

 .من المسلمين

http://www.el-awa.com/new/index.php?op=articledetils&id=87  

 يقول محمد العوا

ففي سورة . إن القرآن الكريم قد ردَّ على هذه الدعوى ـ دعوى سمو  بعض األديان على بعض ـ في عدد من آياته الكريمة": 

ن آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحاً إن الذي)البقرة يقول هللا تبارك اسمه 

إن الذين آمنوا :( وفي سورة المائدة يقول ربنا سبحانه. (13: البقرة)فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون 

 (10:المائدة )خر وعمل صالحاً فال خوف عليهم وال هم يحزنون والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم باهلل واليوم اآل

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن هللا يفصل )  :وفي سورة الحج يقول هللا تعالى

عة على أن اإلسالم ال يقر نظرية هذه اآليات الكريمة تدل داللة قاط (02:الحج)بينهم يوم القيامة إن هللا على كل شيء شهيد 

وهذا هو . في العالقات اإلنسانية التي تقوم بين أهل اإليمان بتلك األديان في الحياة الدنيا( سيادة بعض األديان على بعض)

 أهـ ."محل البحث وموضع التأمل ومثار النزاع

ل على هللا سبحانه يات الثالث، بهذه الطريقة، يجعل القرآن عضين، فإن سرد هذه اآل. وهذا وهللا خلط باطل وخبط أعمى وتقو 

من آمن منهم باهلل وباليوم  –ففي اآليتين األوليين، يذكر هللا أن الذين هادوا والنصارى والصابئين . أي يضرب بعضه بعضاً 

ذين آمنوا والذين إن ال:"ثم يقول الحق تبارك وتعالى في اآلية الثالثة،. اآلخر وعمل صالحاً فال خوف عليهم وال هم يحزنون

 (. 02:الحج)هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن هللا يفصل بينهم يوم القيامة إن هللا على كل شيء شهيد

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-449
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، هو أن  اليهود والصابئة "لتبيننه للناس"ولم يبينه كما أمر هللا سبحانه  ،وما تركه العوا نهبه لعقول العامة تتضارب فيه

ممن لم يلحق  ،ثل ث فيه وإتخذ المسيح إبنا هلل ال من ،واحداً " باهلل"يحزنون هم من آمن  ذين ال خوف عليهم وال هموالنصارى ال

 . بعهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أما من ثل ث وإدعى هلل ولداً فسيحكم هللا بينه وبين المؤمنين يوم القيامة

(! سيادة بعض األديان على بعض)الداللة القاطعة على أن اإلسالم ال يقر  وال أدرى من أين استشف العوا في هذه اآليات

وكنت أحسب أن الدكتور العوا أعلم بأصول الفقه من أن يلقى مصطلحات على عواهنها دون أن يحققها في مقام اإلستعمال، 

اً في موضوعها، ومبرأ ة من الموانع العشر التي ذكرها الشاطبي فالداللة القطية لهذه اآليات تعنى أموراً عدة منها أن تكون نص 

اً لهذا الغرض، اي . في الموافقات، كما يعلم طالب السنة األولى في علم األصول عى العوا أن هذه اآليات نزلت نص  فهل يد 

 . للتسوية بين اإلسالم والشرك في الدنيا؟ اللهم فاشهد

 : ثم يكمل العوا

ومن يبتغ غير اإلسالم ديناً فلن )وال بقوله سبحانه  (00:آل عمران)الدين عند هللا اإلسالم وال يعترض على ذلك بقول هللا تعالى إن "

ألن موضع العمل بهاتين اآليتين هو عند الحساب األخروي الذي يكون  (95:آل عمران) ( يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين

لذكر ـ فهي الدالة على أن العالقة بين الناس في الحياة تقوم على من هللا تعالى لعباده وخلقه ؛ أما اآليات األخرى ـ السالفة ا

يا أيها الناس اتقوا ربكم )األخوة اإلنسانية والمساواة في الحقوق المترتبة عليها ؛ وهذا هو ما يقطع به قول هللا تبارك وتعالى 

يا أيها الناس إنا خلقناكم ) وقوله سبحانه (0:ساءالن) الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثيراً ونساء

 اهـ"03:الحجرات) من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 

ووهللا ال أرى كيف ال ي عترض على ما ساق العوا من آيات أخرجها من مساقها وإعتسف اإلستالل بها على مراده، باآليات  

أيريد العوا أن يقول أن الخاسر في اآلخرة يتساوى مع الصالح . في هذا الموضوع الواضحة الجلية التى هي في الواقع نصاً 

 في الدنيا، وأن كالهما صالح في الدنيا؟

، ينقسم إلى شقين، شق  هو عدم "ومن يبتغ غير اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين"إن قول هللا تعالى  

موضوع الدعوة اإلسالمية وقتال الذين أشركوا من اليهود والنصارى وطلب الجزية منهم عن  قبول هذا الدين في الدنيا، وهو

إلى غير ذلك مما ال حصر له من آيات في القرآن وأقوال رسول هللا صلى هللا عليه ( إلحظ شرط الَصغار)يٍد وهم صاغرون 

 . وسلم وأفعال الصحابة والتابعين

ثم ال أدرى وجه اإلستدالل يآية النساء أو . وهو يتعلق باآلخرة ومثواهم فيها" الخاسرين وهو في اآلخرة من"والشق الثاني هو 

في داللتهما على أن األخوة اإلنسانية هي األصل في التعامل، وهللا يشهد أنه " القطع"الحجرات، التي إدعى العوا، مرة أخرى، 

تأمر الناس جميعا أن يتقوا هللا الذي خلقهم جميعا من نفس  فاآلولى. ليست هناك كلمة واحدة في هاتين اآليتين تدل ما قال

! واحدة، فهل َخْلقهم من نفس واحدة يجعل أبو لهب كابن أبي طالب سواء في الدنيا أو في اآلخرة؟ نبؤني بعلم إن كنتم صادقين

يا واآلخرة، ومن أشرك كان خسيساً والثانية يذكر هللا فيها أن الناس يتعارفون على اساس التقوى، فمن إتقى كان كريما في الدن

أما بدعة التفرقة بين الدنيا واآلخرة التي ابتدعها العوا، فهي محض علمانية عقدية تؤسس لحياة دينية ال . في الدنيا واآلخرة

 ال فضل لعربي على عجمي إال"ال كما قال المعصوم صلوات هللا عليه ! ي عرف فيها فضل لمسلم على مشرك، إال باإلنسانية

، فأسالوا العوا، إن كان التفاضل بين الناس حتى على مستوى الجنس يكون بالتقوى وأعالها اإليمان، فهل ي نكر فضل "بالتقوى

 . المسلم على المشرك المثل ث؟ نبؤني بعلم إن كنتم صادقين

 ويكمل العوا فتواه قائال

هوالعلماء المسلمون متفقون على أن النص الحاكم للعالقة بين ال: " ال ينهاكم : ) مسلمين وغير المسلمين هو قول هللا تعالى َجدُّ

إنما ينهاكم هللا . هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن هللا يحب المقسطين

 ن يتولهم فأولئك هم الظالمونعن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وم
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وهو يترك األمر . وعلى ذلك فإن اإلسالم ال يقر فكرة سيادة دين على دين آخر، أو سيادته على سائر األديان .(0-9:الممتحنة)

ن  ؛ وال ينهى إال عن تولي الذين يقاتلو(وهو العدل)االعتقادي للحساب األخروي يوم القيامة، ويأمر في الدنيا بالبر والقسط 

المسلمين بسبب دينهم، والذين يخرجونهم من ديارهم، أو يساعدون من يعملون إلخراجهم منها، كما هو الشأن اليوم في 

الصهاينة المستعمرين لفلسطين ومن يعينهم في عدوانهم المستمر على أهلها من العرب المسيحيين والمسلمين ومقدساتهم 

 .اهـ."جميعاً 

هللا سبحانه بحفظ حقوق المعاهدين من دافعى الجزية والمحافظين على العهد، أن نبرهم ونقسط  نعم، آية الممتحنة هي أمر من 

إليهم، ولكن أليس هذا التوجيه في حد  ذاته يدل على على علو  شأن المسلمين، إذ ال يوصى هللا األدنى باألعلى بل األعلى 

ه تلميذ باألولى اإلبتدائية، أن اإلسالم  وإني وهللا ألستحى من أن يكون لنا حاجة في مثل هذا. باألدني الشرح والبيان ألمر يقر 

ليميز الخبيث من "، ويقول "أفنجعل المسلمين كالمجرمين: "والشرك ال يستويان، ال في دنيا وال في آخرة، وقد قال تعالى

يَقْين  َكٱأْلَْعَمٰى َوٱأْلََصمِّ "في الدنيا ال اآلخرة، ويقول " الطيب ونَ  َمَثل  ٱْلَفر  ر  َيان  َمَثاًل ۚ أََفاَل َتَذكَّ يع  ۚ َهْل َيْسَتو  م  ير  َوٱلسَّ " َوٱْلَبص 

 . فالتسوية بين المختلفين سواء في الدنيا أو اآلخرة عبث بدين هللا وبالعقل الذي يتحاكم له هؤالء

قرها وتدافع عنها؟ هل نحذف من ثم ماذا نفعل يا دكتور عوا في الدعوة إلى اإلسالم، في ظل  هذه المواطنة العقدية التي ت

القرآن آيات عيسى وشرك المثل ثين حتى نتعايش وفق وثيقتك للعيش الواحد؟ وهل حفظ شنودة وبيشوى وساويرس العهد حتى 

 نبرهم ونقسط اليهم؟ 

وا إلى العودة إلى هللا إن كالم العوا في هذه الفتوى كالم م تسرع يدل على َهَوٍج في كتابته وَنقٍص في تحقيقه، وأدعو الدكتور الع

 ! وأن يتقى هللا فيما يقول، فإن لم يقدر على ذلك فليصمت
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 0909مايو  95 والحجامة.. خالد منتصر 

عن الحجامة إال عن  - /52010/5 المصري اليوم بتاريخ"في  –! الفائز بجائزة الكتا ب البحرينية –ال ينم  ما كتب خالد منتصر 

لة لكل ما يمت  لدين اإلسالم بشكل عام، كما تعود إظهاره في سائر  جهل مطبق بالشريعة والطب جميعاً، ثم على كراهة متأص 

 .ما يكتب

د أن الحجامَة لهٌو وجهٌل ال يصلح إال للصبيان فس  ل الم  جباً عن فائدة الحجامة كيف تعالج كل  وتساءل متع! وقد إدعى هذا الخـَط 

 .وأنها ليست إال سبوبة لبعض الجهلة والمخابيل! هذه األمراض التي يتحدث عنها كتاب اإلنترنت

وانت يا خالد ملك السب وبات التي " من كان بيته من زجاج فال يحذفن  بيوت الناس بالطوب"فأوال، أذكر القول المصري العام 

 .ملوك وجلسات الفن الرقيعتتصيدها في محافل ال

َفاء  ف ي َثالَثٍة َشْرَبة  َعَسٍل َوَشْرَطة  "البخاري ثم، قد جاء في صحيح  ي هللاَّ  َعْنه َما َقاَل الشِّ َبْيٍر َعن  اْبن  َعبَّاس ٍ َرض  يد  ْبن  ج   عن َسع 

ت ي َعن  اْلَكيِّ  مَّ
ة  َناٍر َوأَْنَهى أ  ْحَجٍم َوَكيَّ حميد الطويل عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  عن"، وفي الصحيحين "م 

والظاهر لمن له عقل، بله علم  .صلى هللا عليه وسلم القدر هو ما صح  عن رسول هللاوهذا " خير ما تداويتم به الحجامة"

ه إلى فضل الحجامة ولم يقل أنه ال شافي  سواها، وأو ال دواء عداها كما   بالمصطلح، أنه  ح منتصر بال عقل وال  قد وج  تبج 

 . علم، بل عن فضلها في وقتها خاصة وفي كل زمان عامة

ثم، ما يبين سوء دخيلة هذا المارق ما ذكره من أيام الشهر التي ذ كرت في كتب الحديث، فلم يتعب عقله الخفيف ببحث في 

ه، فالحديث الذي ورد في الترمذي وإبن ماجة صختها وما قيل فيها، بل إكتفى بالرجوع إال بعض كتاب اإلنترنت كما قال بنفس

لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى    يحتجم    وكان    والكاهل    األخدعين   في    يحتجم    صلى هللا عليه وسلم    كان رسول هللا  "

اإلحتجام وورد صحيحاً عن ابن عباس أن رسول هللا  قد رخص في . وهو حديث غريب لن يرو إال من طريق أنس" وعشرين

باب أي : قد عقد البخاري بابا في صحيحه بلفظ "وقد عل ق صاحب تحفة األحوذي على وقت الحجامة بقوله . للم حرم

قال . النبي صلى هللا عليه وسلم وهو صائم  احتجم : ليال وحديث ابن عباس احتجم يحتجم وذكر فيه أثر أبي موسى أنه ساعة

أنها تصنع عند االحتياج وال شرطه فكأنه أشار إلى  أحاديث ليس فيها شيء على لحجامةبا ورد في األوقات الالئقة : الحافظ

، فتعدد الروايات التي تتحدث عن وقت الحجامة، يا فقيه عصرك، إنما يدل على أنه ال وقت محدد لها، "تتقيد بوقت دون وقت

 . عكس ما ذكرت

ل قد أثبت أنه ال يعلم ما يكتب عنه، فإن الحجامة التي قصدت اليها هذا من الناحية الشرعية، واما من الناحية الطبية، فالرج

السنة المطهرة هي إما بالمشرط في مواضع محددة لتسييل بعض الدم من الجسد وهي معروفة بالرطبة،  أو باألكواب التي 

احقة عند العرب واإلغريق وهاتان الكريقتان كانتا معروفتين على مدى القرون الس. تجمع الدم تحتها وهي معروفة بالجافة

 cupping Therapy, and cuppingوانتقلت هذه المعرفة إلى العصر الحديث فيما ع رف بتداوى . واليونان والصينيين والبابليين

blood-letting . 

عن معهد  وهو ما اليزال من طرق العالج المعترف بها عالمياً، وقد جاء في المجلة العلمية الدورية التي تصدر في شنغهاي

وصف الحجامة وكيفية أدائها وما  Journal of Acupuncture and Tuina Science,2003,vol1,No4,p21الدراسات الطبية الطبيعية،  

 . تعالج

، ولكن هذا هو ديدن  أ على نقد السن ة المطهرة بهذه الصفاقة والجهل الشرعي  والوضعي  وال ندرى عن هذا الرجل كيف تجر 

 !لدنيا واآلخرة، وإن فازوا بجائزة البحرينالخاسرين في ا
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 ( الفاتيكان واإلسالم)الدكتور محمد عمارة  تعقيب على مقال

جزى هللا خيراً الدكتور محمد عمارة لما بذله من جهد في سلسلته الفاتيكان واإلسالم التي تكب د فيها الرد  على عظيم الفاتيكان، 

ا تعدى على مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وافترى على اإلسالم وأهله بجهل متعالم أو وكبير آباء الكن يسة الكاثوليكية لم 
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ر للحق يجدر أن يـَرد  عليه من إستطاع إلى ذلك سبيال بجرأة . بعلم  جاهٍل، سيان وال شك  أن ما خرج من فم  هذا األب المتنك 

 .وعلم

ليه في هذه السلسلة يتلخص في قضيتين، أوالهما، صحة النقل عن رسول هللا صلى هللا عليه لكن األمر الذي نريد أن ننبه ع

د العقالنيون التخفيف من أمره إلى حد  العبث، وهو مما ع رف عن المعتزلة اللذين أشاد  –خاصة  67وسلم، وهو أمر تعو 

.. " فقد قال الدكتور في مقاله السادس . ة عامةوعن أهل البدع –! الدكتور عمارة بدورهم في حضارة اإلسالم وتمجيد العقل

عليكم بالقرآن ، : "وقال ".. العقل أصل ديني: "ألم يسمع عظيم الفاتيكان أن رسول اإلسالم صلى هللا عليه وسلم قد قال 

أن  ما بيه عليه وما يجب التن(". رواه الدارمى" ) فإنه فهم العقل، ونور الحكمة، وينابيع العلم، وأحدث الكتب بالرحمن عهدا

ذكر الدكتور ليس من أقوال رسول هللا صلى هللا عليه وسل م، فالقول األول قد روى عن علي  بن أبي طالب في نهج البالغة ولم 

يصح عنه، أما ما رواه عن الدارمي  فلو إهتم الدكتور بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهتمامه بأقوال الغزالي وابن 

لدارمي الذي أورده، ولو أتعب نفسه بقراءة سلسلة الحديث لوجده عن كعب ال عن رسول هللا سلى هللا عليه وسلم رشد، لراجع ا

حدثنا عمرو بن عاصم ثنا حماد بن سلمة عن :أخرج الدارمي قالولم ينسبه أحد قبل الدكتور لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

قرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عليكم بال:عاصم بن بهدلة عن مغيث عن كعب قال

فهو في أفضل " ..عهًدا، وقال في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح فيها أعيًنا عمًيا وآذاًنا صًما وقلوًبا غلًفا

 .األحوال موقوف على كعب وال يصح نسبته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ر بحديثه صلى هللا و ليس جديدا أن ننبه على ضرورة التحرى في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال هو جديد  أن نذك 

رواه الترمذي وقال حسن صحيح وال أن  نكرر ما استقرت عليه  " من كذب علي  متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"عليه وسلم 

ولكن . ن أن السنة هي المرجع الثاني في الشريعة بعد القرآن، وأن ها الشارح المبين ألحكامهالعلماء وذل ت له عقولهم بالتسليم م

 .الجديد أن يغفل عنها مثل الدكتور عمارة في دفاعه عن اإلسالم ونبي ه وأهله

نفس المصدر  والقضية األخرى التي ال تقل خطراً عن األولى أن منافحة الدكتور عمارة عن اإلسالم ونبي ه وأهله تصدر من

. الذي صدرت عنه اإلعتزال وتستخدم نفس المعطيات فتدس  في ثناياها التخفيف من قدر السمع وإعالء دور العقل من فوقه

، وبن رشد والغزالي والجبائي  . ونظرة إلى األسماء التي نقل عنها الدكتور تنبئ عن صحة ما ذكرنا فقد نقل عن الماوردي 

من كبار المعتزلة الذين خل طوا ووقعوا في شبهة تعظيم دور العقل وجعله  –إال الغزالي  –ظ وهم والقاضي عبد الجبار والجاح

ما على الشرع  . حاك 

كأن أهل السنة ال يْرقون إلى أن يكون لهم رأي .." حتى بن تيمية "وبدأ نقله بقول  –ثم حين نقل الدكتور عمارة عن بن تيمية 

الحنفية وكثير " نقل بتصرف كبير مخل  عن بن تيمية في كتابه درء التعارض أنه قال! لبدعيةفي المنظومة العقلية اإلعتزالية ا

من المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل وتقبيحه، وهو قول الكرامية والمعتزلة، وهو قول أكثر الطوائف من 

ور على هذا النص بهذه الحروف، ولعلنا أخطأناه وله منى دون ذكر الجزء أو الصفحة، ولم نعثر في الكتاب المذك" المسلمين

حتى قال أبو منصور الماتريدي في صبي  : "حيث قال بن تيمية 00ص0اإلعتذار، وإنما وجدنا أقرب ما يمكن اليه في ج

ب على الصبي عاقل إنه يجب عليه معرفة هللا وإن لم يبلغ الحنث قالوا وهو قول كثير من مشايخ العراق ومنهم من قال ال يج

ال يجب على الصبي شيء قبل ) هذا الثاني( اي بن تيمية)شيء قبل البلوغ كما ال تجب عليه العبادات البدنية باالتفاق  قلت 

وإن كان القول بالتحسين والتقبيح يقول به طوائف كثيرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كما  قول أكثر العلماء ( البلوغ

، كذلك ما ورد في "أكثر الطوائف"ال يعنى أنها " طوائف كثيرة"والفرق بين النصين ظاهر، فقول . ،"يةيقول به هؤالء الحنف

وهذا األصل تنازع فيه المتأخرون من عامة الطوائف فلكل طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد فيه  "كتاب بن تيمية 

وهذا األصل يعنى التحسين والتقبيح ومن ثم   09ص0ج"بيحهقوالن وأما الحنفية فالمعروف عنهم القول بتحسين العقول وتق

 . اإليجاب والتحريم، وهو قريب مما حاوله الدكتور مع الفارق بين النصين كذلك
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ثم إن رأي بن تيمية وهو رأي أهل السنة والجماعة قاطبة يخالف من زعم أن العقل يقبح ويحسن دون الشرع كما قالت 

عم أن العقل ال يدرك الحسن والقبح ابتداءا كما قالت األشاعرة والجهمية، بل األمر، كما قال المعتزلة وبعض الحنفية ومن ز

قول أحمد ال تدركها العقول أي أن عقول الناس ال تدرك كل ما سنه رسول هللا فإنها لو أدركت ذلك لكان علم  .. "بن تيمية أن 

أمر به ونهي عنه ففي هذا الكالم الرد ابتداء على من جعل عقول  الناس كعلم الرسول ولم يرد بذلك أن العقول ال تعرف شيئا

ففارق بين من جعل العقل معيارا للشرع . 09ص"للسنة  موافقةعلى السنة ليس فيه رد على من يجعل العقول  معياراالناس 

مه فيه وبين من جعل العقل موافقا للشرع ال تعارض بينهما، فيما يمكن للعفل  له عليه وبحك  ل ينز  أن يدركه بنفسه، وعليه ينز 

 ! كالم القرافي المذكور في مقال الدكتور، ال أن العقل له مرجعية مطلقة في التحسين والتقبيح كما ينص عليه كالم الدكتور

ل، هو مناقشة بن تيمية ألصحاب الرأيين المتضادين، في تقديم السمع أو العق" بتوسعٍ "والجزء التاسع الذي نقل عنه هذا الكالم 

، من نصر السمع على العقل بإطالق ثم نقل ما ذكره الشريف أبو علي بن أبي موسى في شرح اإلرشاد وبدأه بنقل ما ذكره

واألمر في كتابات بن تيمية أنه يجب التنبه إلى . القاضي أبا يعلى وتطرق ألقوال بن رشد وأبي المعالى الجويني  في اإلرشاد

ورأي بن تيمية في التحسين والتقبيح العقلي والشرعي ي عرف مما كتب في مواضع . يرهما هو من قوله أو مما ينقله عن غ

 .كثيرة أخرى ال محل لذكرها في هذا العتاب

 وهللا سبحانه الهادى لما فيه الحق
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ي تلقيت رسالة من أخ يمثل الشريحة نأإال " عمرو خالد"نة به على فت رغم القبول الواسع الذي تلقى به الشباب المسلم ما علقنا

اص هو اإلسالم الذي نزل على محمد بن عبد هللا صلى هللا  التي اخترقها هذا الرجل والتي هيئ له أن  ما يقدمه عمرو القص 

اللهم . هللا سبحانه يوم القيامة عليه وسلم وأنه اإلسالم الذى يحتويه كتاب هللا وسنة رسوله وأنه اإلسالم الذي سنقف به بين يدي  

 . ال

اص، والوالء دائما هو للمعلم األول،  واألمر أن مثل هذا الشباب قد شاء قدره أن يأخذ جرعته الروحية من مثل عمرو القص 

، أو رافضياً فرافضي   ريعة وهذا النوع من الشباب لم يعرف شيئاً عن اإلسالم وعن التوحيد وعن الش. فإن كان صوفياً فصوفي 

وعن الفقه والحديث وعن السنة والبدعة وعن الف َرق والن َحل أو غير ذلك مما يجعله يملك القدرة على التمييز بين الغث  

ولكن حق  علينا أن نعيد . والسمين أو الصالح والطالح، مما كان دوماً المنزلق الى البدعة سواء بحسن نية أو غير ذلك

  .ب لعل ذلك أن يحدث لهم ذكرىالمحاولة مع هذه الفئة من الشبا

فة من اإلسالم الذي جاء به رسول هللا صلى هللا عليه  األمر هو أن اإلسالم الذي يقدمه عمرو خالد هو نسخة مختصرة ومحر 

 –أو جل هم  –فالرجل لم يقدم لنفسه باي درجة من درجات العلمن بل تحد ث قبل أن يتعلم، وهو يعلم أن من يتحدث اليهم . وسلم

 . يعرفون عن اإلسالم شيئاً، فال عليه أن يتحدث وأن يبتكر ما رآه البعض أنه تجديد وتحديث وما هو إال تحريف وتصحيفال

من ذلك أن أحد هؤالء الشباب ذكر أن القصص يمثل جزءاً كبيراً من القرأن وهو حق  ولكن ال محل  له من موضوعنا، فإن 

اصين ال عالقة له بقص ص القرآن فإن الحديث عن قصص القرآن يحتاج إلى علم بالتفسير وعلم باللغة طلب العلم من القص 

لهذا فقد أخطأ ! وعلم بأسباب النزول وعلم بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهي كلها علوم عري  عنها صاحبنا عمرو

صلى هللا عليه وسلم وهي ليست  مال يحصى من المرات في أحاديث قصصه، كأن ذكر أن مارية القبطية هي زوج رسول هللا

 . كذلك، بل سريته

ثم إن  علماء األمة قد بينوا مكانة أمثال عمرو خالد والسويدان من القصاصين قبل أن يقول قائل كلمته فيهما بقرون، وعليك 

على سبيل " الخواص من أكاذيب القص اص تحذير "، والحافظ العراقي في "القصاصين والمذكرين"بابن الجوزى في كتابه 

لم يكن القصص "المثال ال الحصر، ثم إن حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بي ن حكمهم فقد روى بن ماجة بسند حسن 

رضي  الطبراني عن خباب بن األرت، كما روى "زمن أبي بكر وال زمن عمر في زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال

ا هلكوا: يه وسلم قالهللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عل وا إن بني إسرائيل لم  أما ما جاء عن السلف فهو أكثر وأشهر . 68."قص 

ده كقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل  اص فقال عن أبي المليح قال ذكر في الزهدمن أن نعد  ال يخطئ القاص  : ميمون الق ص 

 "بل بلغ أن قال الحافظ العراقي . نفسه ، وإما أن يأمر بما ال يفعلوإما أن ي عجب ب ن قوله بما يهزل دينه ،إما أن يسمِّ : ثالثاً 

كما قال مالك بعد أن بي ن كراهيته إلجتماع الناس على ".  والة أمور المسلمين منع هؤالء من الكالم مع الناس فيجب على

اص، قال  ".يجتمعون على الفقه" القص 

كان "ومعرفة حد  التوحيد، قد وقع في زالت قاتلة كقوله إن رسول هللا ثم إن الرجل، لخلو عقله وقلبه من اإليمان الصحيح 

هذا ليس بعلم وال فقه وال أدب وال "! عايز يمرمطه"وعن موسى عليه السالم أن هللا ! في حديث البخارى عن النساء" بيهزر

ثم ناهيك . آلخرة أولى تحسينا للظنقصص، هذه جراءة على أنبياء هللا ال تخرج إال من منافق عليم أو من جاهل سقيم، ولعل ا

ويعتبر أن عداءنا لليهود هو بسبب اغتصاب األرض ال ألن هللا ! عن مواقفه من اليهود والنصارى الذين يعتبرهم من الناجين

يَن آَمن وْا اْلَيه ودَ ل"َتعالى قال فيهم  َدنَّ أََشدَّ النَّاس  َعَداَوًة لِّلَّذ  واْ  َتج  يَن أَْشَرك   . 9 المائدة "َوالَّذ 

م الشاطبي  العلوم التي يطلبها  األمر أن الدعوًة إلى هللا علٌم من علوم الشريعة، بل هي نتاج التحقق بعلوم الشريعة، وقد قس 

لَح العلم ثم ما هو ليس من أصو له وال من ملحه، فما هو من أصول العلم كالعلم بالقرآن طالب العلم ثالثة، أصول العلم وم 

، وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ) التفسير سواء بالمأثور أو تفسير القرآن كما في أضواء البيان للعالمة الشنقيطي 

ا طالب العلم ، أو علوم الحديث ومصطلحه وأصول الفقه والشريعة ثم اللغة، وهذه العلوم هي التي يجب أن يحصله(وغيرها
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لح العلم مثل تتبع عالى السند في الحديث أو اإلغراب فيه، أما عما ليس من ملحه وال صلبه فهو من مثل ما يتحدث به  وم 

اء  م لم يأت من صلب ". عرائس المجالس للثعالبي  "أو " األغاني"أو " عيون األخبار"القصاصون من قر  فأن يتهجم عليها متهج 

حها، فيظهر على الناس بوجه الداعية العليم ويتدثر بثوبي  الزور كما وصف رسول هللا صلى هللا عليه العلوم وال حتى من مل

! كلهم ناجون" األديان"وسلم، وأن يوجه الناس إلى اإلسالم األمريكي  الصهيوني  بخرافات التقارب بين األديان وأن أصحاب 

 .فهو ما ال يصح السكوت عنه بحال

نتبهوا لإلسالم من خالل قصص عمرو خالد أن يعلوا عن هذه المرحلة وأن يحمدوا هللا تعالى على نعمة وعلى الشباب الذين ا

اإلسالم ويدعوا هللا أن ينجيهم من البدعة، ثم أن يتجهوا إلى طلب العلم من مظانه وعلى أيدى المتحققين به،  فالحق أحق أن 

 .يتبع
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بتاريخ السابع من أكتوبر " اإلسالم عقيدة وشريعة"اطلعت على مقال الدكتور محمد عمارة المنشور في المصريون بعنوان 

ني إلى هذا ". يهرف به الذين ال يعلمون"، فاشتممت منه العجلة وكأنه كتب للرد السريع على القول الذي 0999 ولكن ما شد 

ا الوقت بالذات، فإن هذا األمر قديم ق دم المعتزلة الذين تولوا كبره أول األمر ثم تبعهم من المقال هو الباعث على كتابته في هذ

ْحَدثين من إعتمد  تبعهم من المتكلمين من األشاعرة كابن الباقالني والغزالي والجويني  وبن عقيل وغيرهم، وتابعهم عليه من الم 

 .أسلوب المتكلمين في فهم الحجج القرآنية سبيالً 

أريد أن  أبينه للقارئ الكريم أن  دعوى اإلجماع العريضة التي نقلها الدكتور عمارة عن الشيخ شلتوت رحمه هللا تعالى هي  وما

ها، فقد خالفها من العلماء األجالء من تأن يتريث في نقلها ونصر -مع علمه وفقهه  – دعوى غير صحيحة وكان من األوفق

لمرصاد لما حاولته المعتزلة من أتباع العقالنية الفارغة، من ال يحصى، وقد نقل بن القيم أهل السنة والجماعة، الذين وقفوا با

، كما نقله عن شيخ اإلسالم  –خالفاً للمتكلمين والمعتزلة  –إجماع السلف  على أن خبر الواحد الصحيح الثابت يفيد العلم اليقيني 

وأما القسم الثاني من األخبار فهو ما ال يرويه إال الواحد : "  عنهنقال ( 0/320)بن تيمية، قال في مختصر الصواعق المرسلة  

فهذا يفيد العلم اليقيني عند ....…العدل ونحوه ، ولم يتواتر لفظه وال معناه ، لكن تلقته األمة بالقبول عمال به وتصديقا له 

 00وذكر بن القيم في نصر هذا القول " جماهير أمة محمد من األولين واآلخرين ، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع

 .دليال فليرجع إليها الدكتور عمارة

دثين الشيخ أحمد شاكر في الذي قال في ص َحدثين من إمام المح  والحق الذي : "من الباعث الحثيث 39وليس أجل  في الم 

العلم القطعي سواء أكان في أحد  أن الحديث الصحيح يفيدقال بقوله من  ترجحه األدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن

العارف بأحوال  غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني ال يحصل إال للعالم المتبحر في الحديث، الصحيحين أم في

 ".، وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقينيالرواة والعلل

ل األصلي  األصيل بأن الحديث إن صح  أوجب العلم اليقيني  ن صحح القون موال أريد أن تكون هذه الكلمة محل  نقوالت ع

 !ولكن يكفي بيان خطأ دعوى اإلجماع التي استند عليها الدكتور عمارة للرد على من ظنه يهرف بما ال يعرف

 فال وإال –المزعوم  –وأمر حجية حديث األحاد في العقائد هو أمر مبتدع أصالً أدى اليه منهج الفالسفة وأصحاب المنطق 

: فرق عقال فيما يوجبه القول إن صح  ثبوتا وداللة من طريق قطعي  وما صح  من أكثر من طريق، وسؤالي إلى الدكتور عمارة

ولكن يا : "وماذا إذا إعتمد من كفر من أهل قريش ومن بعدهم إلى يومنا هذا على هذه الحجة ووقف بين يدي  هللا سبحانه فقال

فهل " وهو خبر واحد ال جدال في ذلك –صلى هللا عليه وسلم  –والتوحيد والعقيدة كلها من محمد رب  قد وصلنا خبر اإلسالم 

صلى  –؟ ويا ترى حين أرسل رسول هللا "فلله الحجة البالغة"يا تري كانوا بهذا قد أقاموا الحجة على هللا سبحانه وهو القائل 

رها من البلدان فرادى يبلغون أهلها رساالت هللا، ترى هل نبـ ه عليهم مبعوثيه إلى اليمن والعراق والشام وغي –هللا عليه وسلم 

 أن ال يتحدثوا اليهم في شأن العقائد؟ واين ثبت مثل هذا التنبيه؟ –فيما يرى الدكتور عمارة  –

أن  –لم صلى هللا عليه وس –ثم أليس فارق كبير بين أن تكون العقيدة صحيحة يجب على المسلم المسل م بحديث رسول هللا 

ما ذكره الدكتور عمارة من أن  منكر حديث اآلحاد ال ميؤمن بها وبين أن يقف على جرف هار ينجو به من الكفر إن أنكرها؟ ف

أال نريد للمسلم منزلة عند هللا سبحانه ! َسل َم من الكفر" بالكاد"يكفر، أنريد للمسلم أن يقف بين يدي  هللا سبحانه هكذا على حرٍف 

 من ذلك؟أفضل وأرفع 

إن هذا القول يضرب بعمق فيما استقرت عليه عقائد الكافة، عامة وعلماء، الذين توارثوها جيال بعد جيل كعقيدة عذاب القبر 

 .يحمى هذه األمة من الفتن والمكائدأن والصراط والميزان والورود على الحوض وغير ذلك، فلعل  هللا 

 

 

 !وتصويف السنة.. القرضاوى 
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ْحَدثة التي كتبنا عنها " الَوَسطيِّة"الثة وسابعة، يختلط الحق  بالباطل تحت مظل ة مرة أخرى، بل ث في ثوب ها الجديد وَمعانيها الم 

راً في  َح به الشيخ الَقرضاوى م ؤخ  لَف ية "، عن َضرورة "الشرق األوسط"وأوضحنا بالياها، وذلك فيما َصر  تْصويف الس 

 ".وَتْسليف الصوفية

الة وجوه، بل كل ها غير م نَضبطة بَشرع أو  يحتاج كالم الشيخ القرضاوى إلى تحقيق وتدقيق في كل  كلمة قالها، إذ كلها حم 

ن ة، إال ما انتَظم له منها تحت ما أسماه  ْحَدثة، وسٌط "الوسطية"س  ، التي هي، كما قررنا من قبل، في ثوبها الجديد ومعانيها الم 

نة، وما فيها من باطل أو م تشابه، فهو من فم. بين حٍق وباطل، ال حٌق بين باطلين ا فيها من حٍق هو قدٌر ٌمشترك بينها وبين السُّ

ي    .قبيل ما اشترك مع الَباطل الوَسط 

م هنا لَفظ  نة"ونود أن نوجه النظر إلى أننا َنسَتخد  ، إذ إن التفريق بينهما هو من َعمل من أراد التفل َت "الَسلَف ي ة"بديالً عن " السُّ

نة َعلناً من ا نِّية إلى الَسلَفية حتى ال ي هاجم السُّ ن ة، فترك لفظ الس    . لسُّ

ل بعض الحق، أن ندعو  فة، َيحم  كما نود أن نبين أن ه ليس معنى أن  مذهباً من المذاهب المبتدعة، أو ديناً من األديان المحر 

ب، بزعمهمالناس إلى الدخول تحت مسماه َتَبن يا لما فيه من حٍق، فالَنصرانية ا فة تدعو إلى التَسامح والح  َحر  ، بل إن اإلسالم !لم 

ح  أن ندعو الَناس إلى   يخبرنا أن  كتبهم ٍح " َتنصير"ال يزال فيها قدر من الحٌق، فهل َيص  اإلسالم بما في الَمسيحية من َتسام 

، أفضل   شوع قلبي  ه إلى أفضل َتوازن روحي  وخ  ن ة تدعو وت وج  ية واألوراد  وَرأفة؟ كذلك، الس  كثيراً كثيراً من الطرق الب ْدع 

ن ة  ل ما نَقَص من السُّ عى أرباب  الصوف ية أنها ت كم  ثة التي َيد  هم)الم حد  " تصويف السنية الَسلَف ية"، فما معنى (أو الَسلَف ية بَزْعم 

 إذن؟

ن ة كلها، بل  من ال يت ب ع " الَسلَفيين"ن  هناك من إن يقال أوال َيصح   ش وع وَيميل  إلى َقْسوة القلب، الس  نهم من َيتَجاوز  َمعاني الخ  م 

ن ة، بدال من  ألن ذلك هو من قبيل التعدد الذي يدعو أهل الوسطية إلى قبوله، والذي يمكن أن ندعو أهله إلى الرجوع إلى السُّ

. فريات الشركيات، عقيدة وعمالً اللجوء إلى التصوف، الذي هو مظلة تحمل بعض الحق  وكثير من الباطل المنحرف، بل والك

ن ة؟ المشكلة لدى الصوفية في هذا أنهم يريدون أال   جوع إلى السُّ الظ القلب، إلى الر  وما علينا أال ندعو هؤالء السلفيين، من غ 

جوا لطرقهم وأورادهم البد حاٌت للنفوس، بل يريدون أن يرو  ن ة من م رق قات للقلوب  وم روِّ فهال نظر . عيةيلتزموا بما في السُّ

الشيخ القرضاوى إلى هذه البعد، حين ي ْصدر ما ي ْصدر من فتاوى وآراء، أذ إن  التعميمات الكالمية ال خير فيها في هذا الواقع 

 .الَملئ بالباليا واإلْنحرافات

وفية"ومن الباطل ايضا أن ي طلق الشيخ  الَقرضاوى على بن تيمية وبن القي م أنهما من  بار الص  فهذا أمر م ضح ك من ناحية، ، "ك 

نة، وهي، في حقيقة األمر، َدعوة عدد من  لمن عرف ف كَر الَشيخين، إذ قد عرف الشيخان ما في الصوفية من م شتركات مع السُّ

نة، كما ن قل عن الجنيد وغيره من األوائل لم  لكن الشيخان. كبارهم ممن لم ينحرف به اإلبتداع إلى الهاوية، إلى اإللتزام بالسُّ

ت عليها البدعة، وما غلب على ما أنه قد غلبينتميا إلى التصوف طرفة عين من حياتهما، بل ناقضاها وفضحا عوارها، إذ عل  

الفقه، أن  ما غلبت عليه المصلحة كان مطلوباً، وما غلبت عليه المفسدة كان  مبتدأئ عومل بمقتضاه، كما عرفنا في الش

وفية قد غلبت عليه ا الَمفسدة حى النخاع، فما بال الَشيخ القرَضاوى يَتَجاوز هذا الَمبدأ الشرعي  الذي يعلمه أي َممنوعاً، والص 

ن ة ال غير؟ ه الناس إلى َمفَسدة َعريضة لَكْسب منفعة ضئيلة يمكن َكسبها بدعوتهم إلى الرجوع إلى السُّ لٍم ليوج   !َطالب  ع 

ني ين يرج عون عن آرائهم حين َيخرجون إلى الدنيا ويرَتحلون إلى أرجاء أما ما ذكره الشيخ القرضاوى من أن  الَسلَفي ين الس  

األرض وَيخَتل طون بالَناس، فهذا أمر ال ي مكن َتعميمه بأي َحال من األحوال، بل هو أمر فردي  يرجع إلى تغي ر اإلجتهاد، 

لوا آراءهم الفقهية في الَتصوير الفوتوغرافي  أ نيِّيين لم يبد  بحانه بالَسَفر إلى َكافة بقاع  . و غيرهوكثير من الس  وقد ابتالني هللا س 

األرض  في الَخمسة والثالثين َعاماً الماضية، َعاَشرت فيها من َعاَشرت من مسلمين ونصارى، دون أن يتغير ما أثبت ه من 

نت منذ نهاية السبعينيات  .أقوال وترجيحات فيما دو 

ني ين لم يشاركوا نهم، في  ثم إن الَسلَفي ين الس  وا، والكاتب م  في أية إنتخابات على اإلطالق، فهذا من ترويج الباطل، بل قد استمر 

م بغير ما أنزل هللا، أو ببعضه لكي  الَحض  على مقاطعة الَعمليات اإلنتخابية ب رمتها لحرمة ذلك َعقدياً، من حيث أن  الدولة َتحك 
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جدوى من الدخول في م عترك خاسٍر إبتداءاً، إذ لن تسمح قوى الباطل ال نختلف مع سليم العوا، وواقعياً من حيث أنه ال 

نة بإنعدام  الَضمير  ال، والم تَحص  باإلنقالب عليها عن طريق ب ضعة َصناديٍق مليئة بأوراق، وهي َصاح بة القوى والن فوذ والم 

 .والمروءة

ر إلى نظر، ومن رؤية إلى رؤية، فتراهم في بعض أما ما ذكره الشيخ القرضاوى من أن  اإلخوان يتمي زون بالتحول من نظ

نية، فال أدرى وهللا أهذا مدح  لهم أم ذمٌّ؟ إذ إن  هذا التردد بين  األحيان ينزعون إلى التصوف، ثم إذ هم َيلَتزمون بالَسلَفية أو السُّ

لم وَضعفاً في اإللتزام وفرق بين مجتمٌع يحمل في جنباته آراءاً وأفكاراً . األنظار الم ختلفة ال يعكس إال تردداً وحيرًة وق ل ة في الع 

وهو األمر الذي فشلت حركة اإلخوان في ! منها البدعي  ومنها السني  وبين جماعة تلتزم منهجاً تدعو اليه في مثل هذا المجتمع

َكه، فصارت كمنتدى َعام يدخله كل من يحمل جرثومة دون أن يجد لها عند أهله دواءاً، فالَحر كة  موئالً للَصحيح  أن ت در 

واء كٌ ، بل هو تَشدداً واإللتزام باألمور الَعقدية كصفات  هللا ونبذ  التأويل ليس . والَمريض  على الس  بالسنة والقبض عليها،  تمس 

طاً والتراوح بين هذه التأويالت وقبول هذه المتشابهات ليس   وحيرةٌ واضطراٌب، وكفانا تبديالً لألسماء تسي بٌ ، بل هو توس 

من تبديل المفاهيم وَتْسمية األشياء  كذبة إبريلبل إن الشيخ القرضاوى نفسه قد حذر في مقال قديٍم له عن . وتحريفاً للمفاهيم

كذب الناس على أنفسهم وزيفوا لهم مصطلحات جديدة ، االنحراف يسمونه تطوراً والفساد يسمونه تمدناً " بغير أسمائها، فقال 

وهكذا ، هذا في حياتنا االجتماعية ، وفي َحياتنا التجارية واالقتصادية ساد الزيف والكذب في حياة والعري ي سمونه َتحرراً 

باط؟"الناس ، والذي هو أولى من غيره من الَمجاالت باإلنض  ه في الَمَجال العقدي    ، فما باله ال َينضبط بها التوج 

 .هدانا هللا، وعلماؤنا، لسديد القول وصحيح العمل
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جاء في فتوى أصدرها الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب اإلرشاد بشأن قرار خوض اإلنتخابات بعض تبريرات  

 :منها أنشرعية لهذا القرار 

 " مقاطعة االنتخابات ترشيًحا أو اقتراًعا، في هذه الظروف التي نعيشها، ما لم تكن له أسباب مصلحية معتبرة، من

ل جميع القواعد الفقهية التي تتعلق برفع الحرج عن األمة  "شأنه أن ي عطِّ

 " المشاركة في "، وأن "رههي سكوت عن الحق، وهي قبول بالمنكر، وهي قعود عن اإلقدام على تغيي"المقاطعة

االنتخابات وما يتعلق بها من تصويت وعقد تحالفات مع القوى والفصائل األخرى تتلخص في وجوب المشاركة 

 ".األخذ بأخف الضررين وأهون الشرين"تماشًيا مع قاعدة 

 "عروف والنهي عن المسلم إذا تخلف عن المشاركة في هذا األمر فقد قصر في القيام بواجبه الشرعي في األمر بالم

 " المنكر

 " عدم الدخول في المجالس النيابية وعدم المشاركة فيها، وعدم القيام بهذا األمر مع القدرة واالستطاعة ؛ أشبه

، في إشارة تشبيه إلى الهروب من العدو في المعركة، وهي من الكبائر "بالهروب من المسئولية والتولي يوم الزحف

 "م بالقتلفي اإلسالم التي تستوجب الحك

وأجزم أن  مفردات هذه الفتوى ال تتمشى مع الواقع من ناحية، وال مع األحكام الشرعية من جهة أخرى، بل هي مجرد  

 .عمومات ينقصها الدليل في كل جزئية منها

في ال أرى ما المقصود بتعطيل القواعد الفقهية التي تتعلق برفع الحرج عن األمة؟ ما الحرج الذي ترفعه المشاركة  .0

ولكن هذا خلف، ! اإلنتخابات؟ اللهم إال إن أخذنا بالرأي القائل إنها واجبة على أفراد األمة، فتكون المقاطعة فيها حرج

أو أن يقال إن المشاركة . فكونها واجبة أو ليست واجبة هو محل النزاع، ومعلوم أنه ال يصح اإلستشهاد بموضع النزاع

وفي هذا ما فيه ! توالى على األمة من وجود نواب اإلخوان في المجلس البهلواني  ستؤدى إلى تعطيل تلك المصالح التي ت

من مناقضة الواقع والتعامى عن الحقيقة التي يعرفها كل  من بلغ الفطام، من أنه ليس لهؤالء النواب دور قليل أو كثير في 

م، كما بي نا َتَحكِّ  .توجيه سياسة النظام الم 

فمن الذي قال أن النطق بالحق ال يكون إال من على كرسي المجلس " ي قبول بالمنكرالسكوت عن الحق، وه"ثم عن  .0

؟ وهل يعنى هذا أن كل  من ليس في المجلس ساكٌت عن الحق  قاعٌد عن تغيير المنكر؟ والواقع ينطق بالحق  أنه  البهلواني 

م إبتداءاً وإنتهاءاً، وما مثلهم في هذا إال كما ال أمَل في تغيير منكٍر من خالل هذا المجلس الذي يملى قراراته النظام الم   َتَحكِّ

 :قال الشاعر

ْرها    كناطح  َصخرٍة يوماً لي وهن ها  وأوهَن قرنه الَوعل   ،فلم ي ض 

إن كان مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن  -ومثل هذا مثل دعوى التقصير عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .3

فكل  ما يمكن أن يقال أمراً بمعروٍف أو نهياً عن  -كم الشرعي الصحيح في مناط الدولة العلمانية المنكر إبتداءاً هو الح

، بل سيكون له أثر أكبر في توجيه الناس  منكر يمكن أن يقال من على أي منبر حر  شريف خالف منبر المجلس البهلواني 

الطغاة، تحت مظلتهم، مقيداً بقوانينهم، يتساوى مع واكتساب ثقتهم ودعمهم، وكيف يزعم عاقل ان  الجلوس إلى جانب 

أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من خارج منظومتهم العلمانية الالدينية نأياً عن اإللتزام بما يمليه المنصب من 

 .مشاركة في الباطل وغمط الحق

؟ أهذا قياس "بأشبه"فما المقصود .." تولىأشبه بال"أما عن ذلك التشبيه الغريب بالتولى يوم الزحف، فال أدرى معنى قوله  .4

شرعي  أم مجرد تشابه عام ال دخل للشرع فيه؟ فإن كان قياساً، فأين العلة الجامعة فيه؟ وتجريم التولى يوم الزحف ليست 

له علة منصوصة، بل هي، إن أردنا، علة مستنبطة بوصف مناسب مالئم على أفضل تقدير، أو وصف مناسب 

فأين هذا الوصف المالئم . الوالء لإلسالم والخيانة التي تؤدى إلى اإلضرار بالمسلمين وقطع شأفتهموهو إسقاط  مرسل،

في عدم الترشح لإلنتخابات؟ بل العكس، إن المشاركة في هذه اإلنتخابات إسقاط الوالء لإلسالم وخيانة للمسلمين بتصوير 
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َتَحكِّ  م بمؤسساته يمكن أن يكون فيه خير، وهو باطٌل فوق باطٍل فوق العدو العلماني  وكأنه صاحب شرعية وأن النظام الم 

 .باطل

 .جزئياتهاجزئية من ليس في هذه الفتوى جديد، بل ينقصها التحقيق العلمي  الشرعي  في كل   
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 0909أكتوبر  04األحد  في َتسهيل أمِر الِرّدة عن الدين.. َفتوى الَريسونّي وآخرين 

د، هو مقال د" التجديد"مقال آخر من سلسلة المقاالت التي َخَرَج بها علينا علماء  د  المنشور على موقع أون )أحمد الريسوني .الج 

ه خالفاً لمشايعيه في مسائل التجديد وأقول الحق، أن. وموضوعه أثر  اإلكراه في عدم  وجوب  حد  الردة في اإلسالم ،(إسالم

ف، كفهمى هويدي ومحمد سليم العوا، قد أجاد في َحْبك  الدليل، ورجع إلى مصادر معتبرة في الشرع حين مناقشته  المحر 

 . للمسألة، لكنه جانب الحق، ونفر عن الصواب فيما وصل اليه بهذا النظر

 قابل مفهوم التجديد في اإلسالم وقد ناقشت  في مقال سابق مسألة اإلسالم الجديد م

واألخطاء الشرعية والعقلية في هذا التخريج واإلستدالل كثيرة، تعود إلى مبادئ وأصوَل شرعية، وإلى قواعد عقلية، سنحاول 

لية، وهي إبطال األعمال والنيات المتعل. إستعراض بعضها في حديثنا التالي ية ك  قة فقد بنى الريسوني  دليله على قاعدة شرع 

وهكذا فالمكره على اإليمان ليس . المكَره على الكفر ليس بكافر، والمكره على الردة ليس بمرتد" باإلكراه، ومن ثم فإن

 اهـ"ولن يكوَن أحٌد مؤمنا مسلما إال بالرضا الحقيقي. بمؤمن، والمكره على اإلسالم ليس بمسلم

وهكذا "فقوله . لذي إعتمده الريسوني  ال يسلم له إال في حكم اآلخرةوفي هذا اإلستدالل مغالطة فاحشة، إذ إن مفهوم المخالفة ا 

ال ريب في صحته، ولكن الحديث ليس عن إيمان المرتد حقيقة، فهو مرتٌد ال َيثبت له إيماٌن " فالمكره على اإليمان ليس بمؤمن

ة في الدنيا، وهو مدار  العقوبة، ال أنه كافر أو غير كافر حقيقة، فالمنافقون كان يعلمهم  قطعاً، لكن  الحديث في إعالنه الرد 

من هنا فإن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولكنه لم ي ؤمر بقتلهم إذ مدار العمل في الدنيا على الَظاهر، وهللا يتولى الَسرائر

وهو ما ينقض مناقشة  .مناقشة هذا األمر من باب اإلكراه، رغم جاذبيته، ال أساس له، وال يصح كمدخل لهذه القضية إبتداءاً 

 . الَريسوني  من قواعدها

َن ٱْلَغىِّ "ثم حين ناقش الريسوني  ما ذكره بعض العلماء من نسخ آية اإلكراه  ْشد  م  َن ٱلرُّ َبيَّ ين  ۖ َقد تَّ ، 051البقرة " اَلٓ إ ْكَراَه ف ى ٱلدِّ

ل َم لجأ هؤالء : خالفها، وهو الحق، لكنه لم يسأل نفسهأتعب نفسه في إثبات أنها ليست بمنسوخة، وإنها كلية شرعية ال يصح  ما ي

ا لهم في وجه فيض  األدلة  التي ت حت م قتَل المرتد، وأسباب نزول اآلية  العلماء إلى إفتراض النسخ؟ والجواب أنهم لم يجدوا بد 

كانت : ير عن ابن عباس قالحدثنا ابن يسار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جب: "كما قال ابن جرير

ال : المرأة تكون مقالة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء األنصار فقالوا

به وقد رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بندار " ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"ندع أبناءنا فأنزل هللا عز وجل 

ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به وهكذا ذكر مجاهد 

وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك وقال محمد بن إسحق عن محمد بن أبي محمد 

نزلت في رجل من األنصار : قال" ال إكراه في الدين"قوله  الجرشي عن زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد عن ابن عباس

أال  -صلى هللا عليه وسلم  -من بني سالم بن عوف يقال له الحصيني كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجال مسلما فقال للنبي 

 . ى إكراه الكافر األصلي  على اإلسالموهو بي ن في أنها تعن. بن كثير" أستكرههما فإنهما قد أبيا إال النصرانية فأنزل هللا فيه ذلك

ومع التسليم بأن القاعدة عامة كلية، إال إنها عامة كلية، في مناط من أراد أن ي كره الكافر على اإلسالم، وليس لها عمل فيمن 

مصير المرتد في  ومن ثم  فقد أدخل الريسوني  حكم المرتد تحت قاعدة كلية ال ينتمى لها، فالمسلمون ال يهمهم. أسلم ثم  إرتد  

اآلخرة، وإنما يتعاملون معه في الدنيا على أنه يف ت  في عضد الجماعة المسلمة ويهز بناء المجتمع من قواعده، مقارنة بحكم 

من يقترف الخيانة العظمى في األحكام الوضعية، وهو ما قرره بن تيمية في معرض مناقشة قول أحمد في إباحة قتال 

المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد اإليمان، وهو نوع خاص من الكفر، فإنه لو لم ي قتل ذلك لكان  وأن: "المحاربين من أن  

ومن هنا يتكرر َخطأ . 090ص09مجموع الفتاوى ج" فقتله حفظ ألهل الدين وللدين –يقصد دون عقاب  –الداخل في الدين يخرج منه 

 . قش هذا الحكم من باب اإلكراه، وهو ليس منه ال جملًة وال تفصيالً الريسوني  ومن شارَكه في مثل  هذه الفتوى، من أنه ينا

ة م حكمة وغير قابلة للتخصيص، وإنما األمر هو أن  حد  الردة ال عالقة له  من هنا فإنه ال مشاحة في أن  قاعدة عدم اإلكراه عام 

دة غير مكرهاً وإرتضى اإلعالن عنها وَقب ل بهذه القاعدة، وال يدخل تحتها، فإن من إرتضى العودة إلى الكفر قد إرتضى الر

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-460
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َكَره في ذلك، بل راٍض م ختار، وال  بحكمها الذى ارتضته الجماعة المسلمة بتوجيه رسولها صلى هللا عليه وسلم، فهو ليس بم 

، "الموافقات"ة داٍع هنا للتعلل بقضايا األعيان وحكايات األحوال، التي ذكرها الشاطبي  في كتاب العموم من موسوعته األصولي

التكفير والقتل لترك المأمور به أعظم "هي أليق بقاعدة أن  للخروج من داللة األحاديث على صحة قتل المرتد لما ذكرنا، بل

ر بن تيمية، وليس أكبر من اإلسالم مأمور به وبعدم تركه" منه لفعل المنهي عنه  . كما قر 

، وهو مناط القاعدة الصحيح، ال من إرتد  عن "ال إكراه في الدين"و مقتضى كذلك فإن الكافر األصلي ال يقتل في اإلسالم، وه

ل دينه، وقد جاء فيه الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ده "من بدل دينه فإقتلوه"اإلسالم، وبد  ، والذي لم ي ور 

لمعتزلة والرافضة ومن تابعهم من متكلمي الريسوني  غفلة أو تدليساً، وهو نص  في المسألة، إال إذا ذهب الريسوني  مذهب ا

عصرنا كمحمد عمارة، في إعتبار أن األحاديث ال حجة فيها إال المتواتر منها، وهو ما يظهر أن الريسوني  قد تجن ب اإلفصاح 

 . عنه لما َعَرَف من َوبال ذلك على من يراه

ال يحل دم "قال: سلم عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهثم، ما أورد الريسوني  من تفسير لحديث رسول هللا صلى هللا عليه و

النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك : امرئ مسلم يشهد أن ال إلـه إال هللا وأني رسول هللا إال بإحدى ثالث

نتيجة أنه سبق إلى نتيجة من ربطه بوصف التارك لدينه بوصف التارك للجماعة، فهو . البخارى ومسلم والترمذى" للجماعة

فأوال، الصفة التي جاءت في الحديث جاءت في صيغة . رفض حكم المرتد أوال ثم علل على أساس هذا الفهم ما جاء من أدلة

صفتان لموصوف واحد، في مناط واحد، فال يصح أن ي فهم منها أًن التارك لدينه في الحديث، غير المفارق للجماعة بل إن 

ارق للجماعة بطريق اللزوم، إذ الدين هو الوالء هلل ولرسوله، وهو من أبواب التوحيد، فمن خلع اإلسالم فقد التارك لدينه مف

خلع الوالء، ومن خلع الوالء لإلسالم فقد فارق الجماعة، هكذا بكل بساطة وبدون تعقيد أو تقعيد، وقد قال بن تيمية في بيان أن  

، 09مجموع الفتاوى ج" وأيضا، فالمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه، وإن لم يكن محارباً : "باً القتل هو للمرتد عامة دون أن يكون محار

 . 00ص

ثم ، قد َثب ت إجماع  علماء  األمة، المعتد  بإجماعهم، في كافة الع صور من َعهد الَصحابة، إلى َعصر التخل ف الديني الذي نعيشه، 

حد من محققى العلماء و األئمة في باب اإلكراه، ومن أراد فليراجع على سبيل بل لم يذكره أ. على أن  الم رتد عقوبت ه القتل

المثال باب وعدم إعتبار هذا اإلجماع فيه تعٍد على جمع ال حصر له من العلماء، ورميهم بالجهالة، من حيث أن  األمر الذي 

ة شرعية، كأنهم لم يرونها على مر  هذه عرضه الريسوني  ليس متعلقاً بمناط، بل هي تأصيل لحكم شرعي  بناءاً على قاعد

كم  دي ة الَمرأة من أن  هذه الَمسألة ! القرون كما أن الريسوني  لم يتعلل في هذه المخالفة بما تعلل به القرضاوى وسليم العوا في ح 

ة لدي هؤالء العلماء  كافة ل ح   !لم تكن م 

 وباهلل التوفيق 
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  الوجه القبيح لمحمد عمارة

 0909يونية  00الثالثاء 

أود أن أفتتح مقالي بحمد هللا سبحانه الذي جعلني ممن يكتب دفاعاً عن دينه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ال ممن انتشر 

 .اسمه بين الناس بما يدس  السم  في الدسم، ويخلط الحق بالباطل

األمر أن محمد عمارة قد كشف عما يخبئ، مما عرفنا عنه منذ زمن، في مقاله األخير عن عقالنية اإلسالم، في الجريدة التي 

تداهنه، نعم، فالمداهنة ليست ألهل السلطان فحسب، بل قد ي داهن من له اسم يتردد في مجال الدين، إما موافقة له، وإما رغبة 

 .ي أخف األمرينفي إسترضائه، والمداهنة هنا ه

وهو ما رفضت  ،(http://www.tariqabdelhaleem.com/details.php?id=327)قد كتبت من قبل مقاال عن مذهب محمد عمارة 

بينت فيه مذهبه اإلعتزالي  فيما يردد عن عدم قبول أحاديث ! ل مذهبهالصحيفة نفسها نشره آنذاك، تحت زعم أن عمارة قد تبد  

ت، وإ –اآلحاد  وهو بالضبط ما يتمشى مع مقولة أن  هللا ي عرف بالعقل ال بالشرع أو  –ن رواها البخاري أو مسلم وإن صح 

هي هي دعوى من هم أحد  ذكاءا  وأكثر معرفة من عمارة كالنظام والغزال والعالف والجاحظ، من مؤسسي هذا المذهب . النقل

بال استثناء مخالفتهم لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قبل ما يزيد على عشرة قرون، وهم من بي ن علماء أهل السنة، 

ن في ذلك شيخ اإلسالم بن تيمية وبن القي م والحافظ الاللكائي واإلمام البغوي وعشرات غيرهم من أعالم السنة،  وعليك بما دو 

 .يزي فون هذه المقولة المغرضة التي ظاهرها الرحمة وباطنها البدعة

ل الحديث كاأللباني أو العالمة أحمد شاكر رحمة هللا عليهما، وال من متخصصي العقيدة والتفسير ومحمد عمارة ليس من أه

، رحمهما هللا، وال حتى من المفكرين العلماء كالعالمة  كالشيخ األمين الشنقيطي أو اإلمام محمد بن إبراهيم أو اإلمام الدوسري 

ى، بل هو كاتب أزهرى غير متخصص من الطبقة التي يسمونها محمود شاكر أو كالدكتور السباعي  رحمهما هللا تعال

وكأن التفكير ينفصل عن العلم المتخصص، وهو ما بينته في مقال سابق !". المفكرون"

(http://www.tariqabdelhaleem.com/details.php?id=403)،  يكتب في شؤون مقارنة األديان، وهو أقل العلوم اإلسالمية شأناً وجاللة

وقد تأثر الرجل بالمذهب اإلستشراقي، حتى أنه حين أراد أن يدلل على مذهبه الباطل بتقدم العقل على النقل، . فبال خال

استشهد باقوال مستشرقين، ال بعلماء السنة كما هو معهود، وما ذلك إال إلنبهاره بالعجم، وقلة معرفته بعلم السنة، وعدم وجود 

عقيدة، وكان أولى به أن يذكر من تأثر بالعجم من أمثال محمد أمين أو محمد حسين من له اسم علم يقف معه في مثل هذه ال

هيكل من المحدثين، إذا لواستقوى بمن هم من جلدته من أهل هذه البدعة، لكنه يعلم أثر اإلستشهاد بإسم عجمي  مستشرق لعلمه 

، فيا له من تدس س مقيت له على مذهبه بقول مستشرق وبقولة شعبية مصرية ال ويكفى تدلي. ما لهذا من أثر على القارئ العامي 

 ت عرف إال في مصر، وال نعرف عن نشأتها ومتى أ حدثت، لنرى مدى تهافت أدلة هذه البدعة

، إذ قد دافعت عنه ضد محاوالت رجال الدين الرسميين من أهل السلطان أن يبعدوا  وليس بيني وبين محمد عمارة ثأر  شخصي 

، لكن أمر السن ة (http://www.tariqabdelhaleem.com/details.php?id=401)مسلم بشأن الديانة النصرانية المثل ثة ما كتب عن العقل ال

بين الحق والباطل من أهل  لونلذين صرعتهم فكرة التوفيق والتأكبر من أن ي جامل فيه، وأترك أمر المداهنة في الدين ألولئك ا

 .الصحافة

بصريح المعقول وصحيح المنقول، فالعقل ليس عقال مطلقاً، بل هو، على وجه الدوام، ملتصق بمن  والعقل ال ي قدم على النقل

ال " دينية"يحمله، فعقل محمد عمارة ال يمثل إال محمد عمارة، ومن هنا فإن هذه الدعوى الباطلة قد أفرزت عقائد فلسفية و

م . ي تابعيهحصر لها، إذ تبعت كل  منها عقل مؤسسها، ثم عقل تابعيه وتابع " العقل"هذه واحدة، ثم كيف يصح  عقال أن ي َحك 

لٌف كما يقرر أهل المنطق ، فيما أتى لهدايته للحق؟ هذا خ   .بمعناه البدعي 

قد أخرجت : ثم، إن قال القائل أن المقصود بالعقل الكلي  هنا هو مقتضى الضرورات العقلية التي ال يختلف عليها إثنان، قلنا

الف في المسالة من هذه الضرورات إذن، إذ قد إختلف البشر على مر  الزمان في وجود هللا، وكيفيته، منهم بنفسك موضع الخ

من زعم أنه ثالثة في واحد كالنصارى، ومنهم من زعم أنه موجود في كل  شيئ كأصحاب الحلول واإلتحاد من الصوفية أو 

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-430
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تعالى هللا عما يقولون )ما زعم هيجل، أو أنه خلق الخلق ثم مات كثير من ديانات الهنود، ومنهم من زعم أنه مطلق مثالي  ك

هات، فأى عقل نت بع؟ وأي ضرورة مشتركة بين العقول في هذا الكم  الهائل من ! كما زعم نيتشه( علواً كبيراً  وغير ذلك من تر 

 التخريف والتزييف؟

" وما كنا معذبين حتى نبعث رسوالً : "لرسالة، قال تعالىأما عن الشرع، فقد بي ن هللا سبحانه أن  الحساب ال يكون إال بعد ا

سل: "اإلسراء، وقال فيما ال يدع محال لقائل في هذه المسألة الً م بشرين وم نذرين لئال يكون للناس  على هللا حجٌة بعد الر  س  " ر 

يا رب، قد تركتنا لعقولنا وعقول : القصص، وهو ما يعنى، ألى عاقل، أنه دون المرسلين يكون للناس حجة على هللا إذ يقولون

. سفهائنا لنعرفك ونعبدك، فأين النقل الذي يدلنا عليك حق الداللة؟ وليس بعد هذا البيان من بيان، لمن ألقى السمع وهو شهيد

م العقل وهو شهيد" ألقى السمع"وانظر كيف دلل  هللا على رسالته بمن   !ال لمن حك 

أفال "عقل، فهذا ال يكون، إذ كيف يفهم اإلنسان ما يسمع إذن، وهو مقتضى قول هللا تعالى وال يحسبن أحد أننا نقول بإلغاء ال

بعد أن سمعتم ما جاءكم من قول، هال  تدبرتموه لتدركوا صحته، إذ هو صحيح في ذاته، وإن لم تفهموه : ، أي" تعقلون

الفرس في مثل قول أمثال عمارة، إذ هم يريدون ومن هنا يأتى مربط . وتستوعبوه فهذا لخلل في عقولكم ال لضعف في داللته

أن يوهمونا أن هذا العقل التابع يجب أن يكون متبوعاً، وأنه، نتيجة لهذا، يجب أن نقبل مقولة أن الحديث وإن صح  يجب أن 

أحمد أمين أو زيد ، وهو عقل محمد عمارة في هذه الحالة، أو قد يكون عقل "العقل"نحكم فيه العقل لنأخذ به وإال فإْن َرَفَضه 

 .فإذن نرده وال غضاضة! من الناس في حاالت أخرى

د صفحة كان بها منتصراً، بل يجب أن  خطل من الخطل وباطل من الباطل، يجب أن ينتبه له القارئ المسلم، فليس كل  من سو 

 .ا كاننزيف الزائف وأن نصحح الصحيح، فهذا ديننا وهذه عقيدتنا، ولن ندع من يتدسس لها وشأنه مهم
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 0909أكتوبر  05االثنين  في َرْكِب أرباب الُمواَطنة.. محمد عمارة 

لمواطنة مفهوم ا"، مقاالً للدكتور محمد عمارة بعنوان 0909لعام  00نشر موقع رسالة أون إسالم في صفحته اليوم، األحد أكتوبر 

وهل تحقُّق ها يستلزم التخلي عن المرجعيَّة   !هل المواَطَنة ال بدَّ أن تكون علمانيَّة؟"، تساءل فيها "في ظل المرجعية اإلسالمية

، في "المفكرين المسلمين"وقد أوضحنا رأينا في مفهوم المواطنة الذي يروج له بعض . اهـ" اإلسالميَّة في القانون والتشريع؟

، ولكن أريد أن أضع بعض النقاط على الحروف، فيما يخص هذا المفهوم، إذ إن تناول الدكتور عمارة وغيره في مقال سابق

 .هذا الشأن ال يقدم إجابات شافية شرعية على الكثير من النقاط التي تثار في هذا الشأن

َست هذه المواطنة في عهدها والدكتور عمارة قد قرر أن  المواطنة ال عالقة لها بالعلمانية، وأن  الدولة اإل  سالمية األولى قد أس 

من هذه النقاط، أننا حين نتحد ث عن مفهوٍم معي ن، يجب أن يكون الفهم السائد اإلستعمالي لهذا المفهوم . مع اليهود في المدينة

ة التي يرفضها والمواطن. هو المرجع في الحديث عنه، وال يصلح أن نقرر صحة مصطلح إن لم نتفق على معناه ومضمونه

اإلسالم هي المواطنة التي تتبنها فرنسا على سبيل المثال، حيث العلمانية هي المرجع الرئيس من حيث تتمشى مع مصطلح 

 .المواطنة، وتنحية الدين من أمور الدنيا، ليتمهد لهم المساواة، في ظل  التساوى بين األديان

ونعم، ال يتالءم هذا المفهوم مع الدولة التي تتخذ ديناً لها كمبدأ . مفهومنعم، العلمانية ضرورية لتحقيق المواطنة بهذا ال 

للتعامل، ومرة أخرى، نحيل القارئ على ما قررته الدولة الصهيونية، من إصرار على يهودية الدولةن وعلى أداء قسم الوالء 

ا أهل الوسطية العلمانية من مفكرى اإلسالم، ، وهو، إن حدث في أي بلد إسالمي  قامت قيامة الدنيا، وفيه"كدولة يهودية"لها 

أن هذا تطرٌف وتصلٌف، وجريمة في حق اإلنسانية، ومثل هذا الخبث الذي ال يحمل إال نفوراً من اإلسالم وإزوراراً عن 

 .رسالته

ة-فاإلنسان " :واألخطر في مقال محمد عمارة هو قوله  اإللهي هو لجميع  والتكريم  , هو مطلق اإلنسان -في الرؤية اإلسالميَّ

منا بني آدم"  , بني آدم ه أساًسا إلى عموم الناس  ,29 اإلسراء " ولقد كرَّ ، ومعايير التفاضل بين الناس هي  والخطاب القرآني موجَّ

  , من الذاتبل قد جعل اإلسالم اآلخر الديني جزًءا   ،03 الحجرات " إن أكرمكم عند هللا أتقاكم"التقوى المفتوحة أبوابها أمام الجميع 

ع في الشرائع الدينيَّة بين أمم   , وذلك عندما أعلَن أن دين هللا على امتداد تاريخ النبوات والرساالت هو دين واحد وأن التنوُّ

ع في إطار وحدة  هذا الدين   ". 49المائدة " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة"الرساالت إنما هو تنوُّ

نا للدكتور عمارة، من الرجوع إلى أحاديث  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصحيحَة الثابتَة في   ن، في ن قاش  ولن نتمك 

ت، وإن (أي غير المتواترة)الصحيحين، ، إذ إن  الدكتور عمارة ال َيعتد  بأحاديث  اآلحاد   ، التي هي غالب السنة، وإن صح 

ره في العديد من (عقل الدكتور عمارة)افقت ما يراه صحيحا بمقياس العقل رواها البخارى أو مسلم، إال إن و ، وهو ما قر 

رة ذلك بأن  هذا أْمر خ الفي   َفت جريدة المصريون بنشره له منذ عدة شهور، مبر  لكن، وبهذا النظر، فاألمر بين ! كتبه، وما َشر 

، والفرق بين السن ة  وعندها تتوه الحقائق وتتمي ع  الثوابت، ! والبدعة أمور خ الفيةاإلسالم والنصرانية وغيرها أمٌر خ الفي 

ول، وال َحول وال قوة إال باهلل، ولهذا الحديث مقام آخر إن شاء هللا ع  األص   .وتتصد 

ه السابق، يقرر، في هذا التسلسل، أن     :والمفهوم الذي يقصده عمارة في نص 

 (.بهذا مسلمهم وكافرهميقصد )هللا سبحانه كرم بنى آدم، كل  بني آدم • 

 .القرآن توجه بكالمه إلى كل بنى آدم، مسلمهم وكافرهم، فكافة اآليات فيها مخاطبة لبني آدم، مسلمهم وكافرهم• 

رات، وهو، بناءاً على ما تقدم، خطاب للكافة، مسلمهم وكافرهم، " التقوى"معيار التفاضل بين الناس هو •  ج  كما في آية الح 

ثل ث قد يكون أتقى في تثليثه من أي، بمعنى آخر، أ ن المسلم ال يتفاضل على الكافر إال بالتقوى، والعكس صحيح، فالقبطي الم 

 !المسلم، فيكون أفضل منه
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َساالت األنبياء واحدة، فالقبط •  ر القرآن من أن  ر  ثم، الدين واحد، فال فرق بين إسالم ونصرانية ويهودية، طبقا لما قر 

 !ن المسلمين واليهود، إذ أصله التوحيدالمثلثون، دينهم كدي

وهذا الفرق والتفرق مقصود للشارع، . الفرق بين األديان هو َفرق  في التطبيق والشرعة، أي التكاليف، وليس في العقيدة• 

 !وليس إنحراف من بني آدم، حسب قوله تعالى في المائدة

ذي ال يحتمل تأويال إال ما أوردنا، في ضوء ما كتبه من تحريف ووهللا قد أعياني فهم موقف الدكتور عمارة في هذا النص  ال 

لكن، هذه هي عين المشكلة التي نعانيها، نحن الم سلمون . النصرانية في كتابه الذي منعه ما يسمى مجمع البحوث اإلسالمية

نة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دون َخلط ب وليون، ممن يتبع س  بدعة أو تقديم بين يدي هللا ورسوله الَسلفيون الم تشددون األص 

 .بعقل، إذ ال نرى المنهج مستقيما وال الرأي مستوياً في حديث هذه الفئة، وهو ما ننقده وننقضه في كل  مرة ترفع البدعة رأساً 

 :واألمر فيما أوردناه من تسلسل األفكار التي أوردها الدكتور عمارة كما يلي 

م هللا سبحانه بني آدم•  ه هللا أسفل سافلين كما في . م سلمهم وَكافرهم، لكن  منهم من كفر ومنهم من إهتدى نعم، كر  فمن كفر رد 

 .سورة التين، ومن أسلم كان من أصحاب اليمين ومن السابقين

ه لتطيبق المسلم دون الكافر َكَكافة آيات  األحكام مثالً •  ه لكل  بني آدم، لكن  بعض اآليات موج  ، هذا من نعم، كالم القرآن موج 

ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنه ال َيصح  أن تنتزع آية من سياقها الموضوعي وتعمم دون دليل، فإن التقوى المقصودة في كافة 

آيات القرآن هي اإلسالم دون غيره، الذي هو الدين عند هللا دون غيره، ومن ثم ، فإن  آية إن أكرمكم عند هللا أتقاكم يقصد بها 

نة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في التوحيد الصحيحالمسلمون دون غ وال يصح  ما . يرهم، أو من تابع الرسل من قبل س 

ية ياق إال تمويها وتْعم  ح  ذكَرها على اإلطالق في هذا الس   .أراده عمارة من معنى على وجه اإلطالق، وال َيص 

مارَة نفَسه  في هذا الْخلط،؟ فقول•  ط َع  ر، وال عالقة له بأهل وال أدرى ل َم َور  ه أن  التوحيد هو أصل الديانات معروف مقر 

الكتاب، فهم قد إنحرفوا عن التوحيد، كما يعلم عمارة، وال مناسبة لهذا التقرير هنا، فلعله يوضح في مقاٍل آخر ما يقَصد بهذا 

ج الَمعنى والت ح أنه َكتب هذه الكلمات قبل أن ينض  ياق، فواض  كذلك ما ذكر من أن  الفرق • . سلسل في ف كرهالتقرير في هذا الس 

رَعة والمنهج التطبيقي   ل ، أن  مقاَل محمد . ، ال أدرى ما يقصد بهذا، وهللا وحده أعلم به(السنة)بين األديان في الش  الحاص 

طاه وتت س   َفة، الذي تتَسارع  خ  َحر  َدة الم  ٌق مع م سلسل المفاهيم الم جد  تس  ة أخرى، م  مارة، َمر  ع دائَرت ه، من محمد سليم العوا، إلى ع 

، وفهمى هويدي، ثم محمد عمارة، في عرض مفاهيم المواطنة والتجديد والوسطية وغيرها من وجهة نظٍر ال  أحمد الريسوني 

 .تخدم اإلسالم في معركته المحتدمة مع العلمانية والتنصير
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 طب بين محمود شاكر و سّيد ق -الطريق إلى إنقاذ األمة 

(1) 

، فهما من عمالقة فكرنا اإلسالمي الحديث ال يكاد نيان عن التعريفعمالقان غ – رحمة هللا عليهما –سيد قطب ومحمود شاكر 
، ال ذية عقول أبناء اإلسالم في عصرنا، وإثراء المكتبة اإلسالمية وتغمكانتهما في الفكر واللغة واألدبيضاهيهما أحد في 

ير ليس من ينازع في هذا إال مكابر   . العلم في كثير أو قليلمعاند ركبه الهوى والحسد لمكانتهما أو جاهل غر 

، وال أظن أنه أفسد ما بينهما في األربعينيات من القرن الماضي جال بين الرجلين حول أدبيات ذينك الزمن معروفاً وقد كان الس  
ولسنا بصدد الحديث عن تلك . ماء العصر المنصرمكان من سي إذ إن كال الرجلين أكبر من أن تفسد نفسه لخالف أدبي  

ت بين ، وإن كان ذلك مما يجب التصدى له في موضع آخر الرجلين حول العقاد وأدبه وشعره المعارك األدبية التي احتد 
 . خاصة فيما يخص األستاذ سيد رحمة هللا عليه  ،وتطورهما الفكري   ،ألهميته في فهم منطلقات الرجلين

ى في هذا الموضع أمر آخر أنإنما نريد  ، إنعكس في كتابات الرجلين ونحسب أنه من أهم ما يمكن أن يرجع اليه نتقص 
المسلمون في عصرنا هذا إذ هو يتعلق برؤية كال منهما في الطريق الناجع إلى إحياء األمة وإعادة مجدها والنهوض بأبنائها 

 . لتحتل مكان الصدارة كما ينبغي لها في قيادة البشرية 

من عامة الناس " رجل"يذهب األستاذ محمود شاكر فيما كتب إلى أن الطريق إلى تحقيق ذلك األمر يكون من خالل انبعاث 
يقول األستاذ محمود في نص  ال يحتاج إلى مزيد . يعاني معاناتهم ويتفهم مشكالتهم ليرتفع فوق الواقع ويجدد لألمة مجدها 

الذي ينبعث من زحام الشعب " الرجل"اآلن موقوف على شيئ واحد ، على ظهور  إن هذا اإلصالح: "بيان في غرضه هذا
المسكين الفقير المظلوم يحمل في رجولته السراج الوهاج المشتعل من كل نواحيه ، الرجل المصبوب في أجالده من الثورة 

لمتحرك على هذه األرض الذي يسمى والعنف واإلحساس بآالم األمة كله ، وآالم األجيال الصارخة من وراء البنيان الحي ا
ثم يبي ن األستاذ " . ظهور هذا الرجل ليس باألمر الهي ن ، وال إعداده بالذي يترك حتى يكون"ثم يبين األستاذ أن . [ 0]"اإلنسان"

ظهور بأن شاكر أن وسيلة ظهور مثل هذا الرجل ال تكون إال بأن يمه د األدباء والعلماء واإلصالحيين في هذه األمة لهذا ال
في نقل  فهو يمشى بها في كل عمل ولو. . . المحاربة التي ال تخمد ،  يرموا بما يكتبون إلى إيقاظ كل كامنة من نار الهداية"

إلى أن   ص  ثم يخل  . "ج عواطف الفرد في مصالح الجماعةإذن فأول اإلصالح اإلجتماعي هو إدما. البريد من مكان إلى مكان
َدف الجهل والبغي "تماعية قمين بأن تهيئة هذه الظروف اإلج يبعث الرجل الذي سوف يضيئ للحياة اإلجتماعية س 

 .  [0]"واإلستبداد

يقود الشعب ، وهو مستلهم في هذا للمنهج الرباني " رجل"فمذهب األستاذ محمود إذن ينبني على أن اإلصالح موقوف على 
لينشأ من براعم ذلك الخليط  -في غير حالة الرسول أو النبي  -نبي أو رسول إلى قومه ثم إن هذا الرجل " رجل"في إرسال 

 . على أرفع المبادئ وأقوم األخالق المتجانس من النخبة العالية التي تتربى

اريخية يتوقف  عليها إنقاذ األمة، بل على ، إذ يرى أن الفرد الملهم ليس بحتمية تيد يذهب في هذا األمر مذهباً آخرواألستاذ س
وفي هذا . يقوم علي جهدهم المجتمع المثالي ، فإن النجاة تتحقق بمجموع األفراد ذوى المبادئ واألخالق الذينذلكالعكس من 

لقد : " يقول األستاذ سيد" . تقود البشرية"التي تستعلي باإليمان و" الطليعة"أو " الفئة"دد يتحدث األستاذ سيد عن تلك الص  
جت هذه الدعوة جيال من الناس  جيال مميزا في تاريخ اإلسالم كله وفى تاريخ البشرية  -الصحابة رضوان هللا عليهم  جيل -خر 

جد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ . . ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى . جميعه  ولكن لم يحدث قط أن . نعم و 
وهذا . . معالم في الطريق " لى من حياة هذه الدعوةتجمع مثل ذلك العدد الضخم ، في مكان واحد ، كما وقع في الفترة األو

 "ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها" هوما يجب أن يستلهمه المؤمنون إذ إن هذه الظاهرة  –أمر هذه الفئة  –األمر 
اء الحق ال داللة لها على وحقيقة أن هللا سبحانه يرسل إلى البشرية رجالً فرداً ليقودها من ظلماء الجاهلية إلى ضي.  [3]المعالم 

أن هذا هو المنهج الذي تسير عليه حتميات التقدم ، فإنه لو كان ذلك هو المنهج لكان وجود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
بأبي هو وأمي  –الزم إلنتشار الدعوة ، ولكان هذا أمر خارج عن نطاق القدرة البشرية إذ إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بشر يموت كما يموت البشر ، وهللا سبحانه ال يكلف المؤمنين بالنهوض ويأمرهم باإلستعالء ثم يحرمهم األداة  -ي ونفس
حتميا لقيام هذه الدعوة  -صلى هللا عليه وسلم  -لو كان وجود شخص رسول هللا : " يقول األستاذ سيد. الالزمة لذلك النهوض 

ة للناس كافة ، وما جعلها آخر رسالة ، وما وكل إليها أمر الناس في هذه األرض ، إلى ، وإيتائها ثمراتها ، ما جعلها هللا دعو
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إذن فإن أمر النهوض باألمة موكول إلى الفئة المؤمنة وال يرتبط بظهور رجل من الرجال ليخرج .  [4]المعالم . ." آخر الزمان 
 . الناس من الظالم إلى النور 

تى تقترب من جيل الصحابة ، والتي يمكن أن تعلو حور تلك الفئة المستعلية بإيمانهاب ظه، إذن ، يرتققلنا إن األستاذ سيد
، يشعر بشعورهم ويألم شاكر أن يظهر رجال من بين الناس بينما يرجو األستاذ محمود. األبرار، وليس هناك ما يمنع ذلك

 . و المنقذ المنتظر واألمل المرتقبأللمهم ويكون ه

من أن  سيدا رحمة هللا  [5]لم يأت بدليل شاف على ما افترضه –أطال هللا عمره  –ليل جعفر شيخ إدريس والحق أن  الشيخ الج
صحابة لم يتكرر في الواقع ، بل إن كل  ما ذكره األستاذ سيد أن  جيل اللجيل الصحابةمماثل عليه يرى إمكان أن يأتي جيل 

، وهذه المقدمات ذه الظاهرةال يمكن أن يكون هو العنصر األوحد في ه مصلى هللا عليه وسل  ، وأن  غياب شخص رسول هللا العملي
ح به األستاذ سيدال يلزم عنها أنه ي ، بل أظن أن المقصود هو أن إيمان مكن أن ينشأ جيال مماثال للصحابة، وهو مالم يصر 

، وبالفعل لم يتكرر ، يمكن أن يتكرر ثل هذا اإليمان ال، ولكن ملعنصر الحاسم في عدم تكرار جيلهمالصحابة واستعالئهم هو ا
، ولكن ال يمتنع أن يخرج جيل قريب من أولئك المصطفين من الناس صلى هللا عليه وسلمألنه مرتبط بما استقوه من رسول هللا 

دعي يفلن تجد فيه كلمة واحدة " جيل قرآني فريد"ولتقرأ إن شئت فصل . والسنة محفوظين الى يوم القيامة طالما أن  الكتاب
، ، وهذا هو مربط الفرسالمثلّية ، يمكن أن يتكرر تكرر لجيل المميز الفريد على حد  قوله، افيها المؤلف أن جيل الصحابة

فهو ما ال يمتنع " لثم األمثل فاألمث"كما في حديث " أمثل"ر الجيل الذي يعلو على األجيال ويكون من جيٍل المثلية ، ولكن تكر  
 . اً عقال وال شرع

بهذا القدر من التباعد والتجافي، بل إنهما يتباعدا حتى نظن   ، ليساال إنهما فيما أحسبان ظاهرهما اإلختالف والتضاد ، إمنهاج
انه عند وإليك شرح هذه الجملة بما فتح هللا سبح. أنهما توأمان ال يكادان يختلفان ، ويتقاربا حتى نظننهما ضدان ال يلتقيانإ

 . ، إذ إن المنهج ال ينفصل عن صاحبه وفي شخصية صاحبيهماالتأمل في كال المنهاجين، 

، فالرجل الذي يرتقب هللا عليه هما خليط بعضه من بعض كما يسميها سيد رحمة" الفئة"و " الرجل"ومفتاح ذلك األمر في أن 
، ثم إنه يتميز جلبإيمانها حتى تنبت مثل هذا الرإمامنا محمود شاكر ظهوره ال يخرج إال في فئة علت بنفسها وارتفعت 

ويكتوى بآالمها فهي منه  وهو يعرف مشكالتها ويعيش ثقافتها. تجعل محله في القلب من تلك الفئةبصفات شخصية كريمة 
 . هذه الجماعة، يفخر بها وتفخر بهما في ومن كانت هذه صفاته ال يكون إال قائدا مقد  . وهو منه

البد لها من  ،وكل  ما يقدمه اإلسالم ألبنائه من علو   ،شرف والتضحية والكرامةثم إن الفئة التي تتربى على معالى األخالق وال
، فحين تنضج الجماعة وتصل إلى مرتقاها األعلى فالبد بال أمير كما إنه ال جسد بال رأسإذ إنه ال جماعة  ،قائد يقود مسيرتها

وال نحسب أن سيداً . خيرها وفالحهامن قيادة البشرية إلى  أن تتخذ لها رئيساً مقدماً تسلمه قيادها ليحدوها إلى ما شاء هللا لها
 . اعد اإلجتماع ومبادئ العقل جميعا، فإن هذا مما يخالف قوهورها ال تتخذ لها رئيساً قائداً قصد إلى أن  هذه الفئة التي يرتقب ظ

ح أن تنبت فيها يصل  " فئةٍ "يظهر إال من  ال" الرجل. "أنهما يبدآن من نقطتين متباينتين، وإن ظهر إذن ، فإن المنهاجين يلتقيان
، ومن هنا فإن أمتنا ال تزال ال يصلح أن تقوم عليه أمة" الرجل"وإفتعال . اً قائد" رجال"ال تتقدم دون أن تتخذ " الفئة"، والقيادة

صالح بكل معاني تتمخ ض عن رجل حتى ى أن تجد الرجل المناسب لقيادتها، كما أن أمة ال ترتقي بنفسها جاهدة في سعيها إل
أ ، أو ينشلتنشأ فيها فئة ٌ ينشأ منها رجل ولهذا فإن أمتنا أمامها طريق شاق .يكون من نصيبها أي تقدم أو فالح لن ،الصالح

 . دأتإن اختلفا في المبو ،، فهما أمران متحدان في المنتهىفيها رجل يقود الفئة المستعلية، أيهما تختار

، على قصرها ، أشجارا يافعة ته في العمل اإلسالمي التي أثمرت، وتجربليهسيٍد رحمة هللا ع ثم إن المتأمل في معالم شخصية
، وجدها قد إلسالمي لوافح الشرك وهجير البدعمباركة جن بت الكثير من أبناء العمل ا في العمل اإلسالمي وأحدثت ظالالً 

شخصية  القائد الذي تمثلته في" الرجل"الت ، تعيش منهج ، وال زالتي كانت" اإلخوان المسلمون"بة اختلطت منذ بدايتها بتجر
، ثم نجد ال يجوز عليه الخطأ أو المراجعة ، إلى حد  يقرب من التقديس ويرفع مكانة الرجل إلى منحسن البنا رحمة هللا عليه

موه م ،سيداً وقد خالف اإلخوان نظرياً وعملياً  ، وهذا مما ال شك فيه كان له "الرجل"ن مناهج بعد رحيل القائد ولم يقنع بما قد 
 . المؤمنة ال على الرجل الفرد" الفئة"أثر حاسم على إختياره مذهباً يلقى بتبعة التقدم على عاتق 
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ممن تتلمذوا له وأخذوا عنه [ 1]كذلك فإن هللا سبحانه قي ض لسيد رحمه هللا فئة من الرجال المخلصين الصابرين العاملين
، هي ، معه وبه[ 2]لسجن والحبس ، فرأي فيهم أمال منشودا ولواءاً معقوداً ، وكانت تلك الفئةوالزموه سنيه العجاف في ا

ن األستاذ وال شك أن  هذا التمازج بي. لة وبشائر الخير بنواصيها معقودةطليعة الفئة المؤمنة التي رأى حبال النجاة بها موصو
، وكأن ة على الفكر الحركي وإتجاه النظرواقع الحال له قوة مؤثر ، فإنوطالبه قد صاغ توجهاته، وهيأ له تبني هذا اإلتجاه

 . المرتقبة في حالتنا هذه" المؤمنةالفئة "، هو مذهب قد تمازجا لينشأ عنهما مذهب وليدحركة الفكر وفكر الحركة 

د عن األخالط وابتع ل  عمره عن الموافق د ج  ثم إذا تأمل الناظر في شخصية إمامنا وإمام العربية محمود شاكر وجده قد تفر 
ى إتجاه ، وهو مما ال شك فيه يقو  وال مجال لسرد تفاصيلها ،يعرف عنها القاصي والداني ،، ولزم بيته سنين عدداً والمخالف

النظر إلى ذلك الفرد الذي تجتمع فيه كل  مي زات عصره ومحاسن أخالق قومه ما يؤهله ألن يكون القائد المقدم والسيد المطاع 
الذكاء وشدة النباهة وقوة النفس، فهو يتمثل هذا  متنا اإلمام من حدةإن كان صاحب هذا النظر هو من طبقة عال   ، خاصة

ي أ لها أن تخرج إلى الناس لتنفعهم وتوج  اته التي طال أمدهالرجل، في خلو ههم لما فيه ، ويرى فيه صورته إن اكتملت وه 
 . صالحهم

قد اختلطت بفكرهما وتمازجت بتجربتهما العملية فأنتجت ما رأيت من مذاهب  ،ياتهماإذن فإن مذهب الرجلين هو قطعة من ح
 . ها عن حضيض التخلف وبالء التبعيةيهتدى بها رجاالت العمل اإلسالمي في هذا العصر حين يرتبون ألمتهم ما يرتفع ب

إلئمة واستخراج مكنونات أصولهم فنربط الفكر نسأل هللا أن يفسح لنا من العمر ما نتقصى فيه هذا المذهب في النظر إلى فكر ا
ْنه النفسوحر " فرقهممقدمة في أسباب اختالف المسلمين وت"، وهو المذهب الذي ارتضيناه في كتابنا كته بمعالم الشخصية وك 

 . منذ ني ف وعشرين عاما مضت

 .حاجة إليهما  هي أشد ما تكون -يعلم هللا  –فإن األمة قد فقدتهما في زمن  ،رحم هللا اإلمامين

 

جمع الدكتور " جمهرة مقاالت األستاذ محمود محمد شاكر"، عن كتاب " اإلصالح اإلجتماعي"،تحت عنوان  0049،  349عدد  –مجلة الرسالة ، السنة الثامنة [ 0]
  50ص0عادل سليمان جمال ، نشر مكتبة الخانجي ، ج

 . المصدر السابق [ 0]
 ول معالم في الطريق ، الفصل األ[ 3]
عن هذا الموضوع وقد كان موفقا " نظرات في منهج العمل اإلسالمي"وال نغفل هنا عن ذكر ما كتبه الدكتور جعفر شيخ إدريس مد  هللا في عمره المبارك في كتابه [ 4]

 . فإن هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من التحقيق . ." فيما كتب إال في بعض النقاط التي تخص  موضوع تعليقه على األستاذ سي د في أن األمة اإلسالمية إنقطع وجودها 
 ، الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس " معالم في منهج العمل اإلسالمي[ "5]
 . منهم على سبيل المثال الشيخ عبد المجيد الشاذلي والشيخ مجدى عبد العزيز والشيخ أحمد عبد المجيد بارك هللا أعمارهم جميعا [ 1]

 . المتداعية   سبحانه بأن قضيت سنوات من العمر رفيقاً لتلك الفئة وهو أمر أسأل هللا أن يمهد  في العمر حتى أدون منه ما بقي مما حفظته الذاكرةوقد أسعدني هللا[ 2]
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  "اإلسالم في مواجهة التحديات"كتاب محمد عمارة و

 0909نوفمبر  00االثنين 

 مقدمة

، َخالَف األزَهريَة الص   بونه إلى اوفي ة التقليدية إلى اإلعتزال، فالدكتور محمد عمارة كاتٌب مفكٌر أزهرى  نتهج َمنهجه، الذي َينس 

ه الَغزير  في الدفاع  عن اإلسالم في م   يرالَعقالنية، وأخذ بما في هذا الَمذهب أساساً ومنطلقاً، فكان ن تاج   واَجهة الَتنص 

دت موقَعه من الَصحوة اإلسالمية . والَنْصرانية، كما فعلت الم عتزلة األوائل، وهو ما ي حمد عليه لكن الَمذهبية اإلعتزالية قد حد 

نهاج  ال نة والَجَماعة، ودوَره في توج يه النْشأ الم سلم  نحو إسالٍم ملتزٍم سني  على م  َنن وَمكاَنه على َخريطة أهل السُّ نبوة  وس 

 .الَصحابة والتابعين

واد الف كر اإلْصالحي  الَعقالني  في تاريخ اإلسال م، ومحمد عمارة ي ق ر  بأنه َيتب ع الف كر اإلعتزالي  من م نطلق أن  الم عتزلة هم ر 

، و األخير هو وهي دعوى َشاركه فيها عدد من رجاالت عصرنا كمحمد عابد الجابري  وطه جابر علواني  وحسن الترابي 

هم ب دَعًة، ومن القرن الماضي كأحمد أمين، ومن قبلهم محمد عبده وجمال الدين األفغاني   كسائر رفاقه على  –إال إنه . أَشد 

بة، بل يراها  –َدرب  اإلعتزالية  ر أهل السنة والجماعة قاط  َتعَتز  بالَعقل، وتْجعله قائ ما " عقالنية"ال يراها بدعة، خالفاً لما قر 

 .الَشرع وَحاكماً على ن صوصه على

ت  ئت الَعقالنية، على عدة مبادئ أهمها، تقديم  العقل على النقل، وإنكار  األحاديث التي َصح  وتدور َمبادئ اإلعتزال، أو إن ش 

َحة عدد من أحاديث الب خارى وم سلم، وأنكروا بة للمنطق، ومن ثم ، أنكر هؤالء ص  ية  إن لم يراها العقل مالئمة أو مناس  ج  ح 

، وهي التي َثب تْت بعدٍد من الصحابة أقل من الَتواتر، ومن ثم  أنكروا الكثير من العقائد التي ثب تت (0) أحاديث اآلحاد جملة واحدة

ة منذ َعصر  الَصحابة رضى هللا عنهم، كَحوض  َرسول  هللا صلى هللا عليه وسلم،  ْت في َعقائد الَعام  ن ة  واستقر  عند أهل  الس 

ال، والميزان والصراط، وغير ذلك مما خالف فيه محمد عبده في تفسيره، كإنكار الطير  وشَ  فاعت ه، وعذاب  القبر  وخروج  الدج 

َضة ْمر  لة بين القديم "ولسنا بصَدد الرد  على المذهب  اإلعتزالي  إذ قد أْصدرنا كتاب ! األبابيل بَزعم  أنها َجَراثيم م  عَتز  الم 

ة مرات، وهو َسهٌل َميسوٌر للقراءة  ل َمن أرادمنذ حول ث" والحديث د  ب ع ع 
 . (0) الثين عاماً وط 

1. http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-327 

2. http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-6 

 

مارة في أي َموضوع من موضوعاته، فهذا المنطلق يؤثر بال شك على مصادر  د ع  ه فيما يكتب م حم  وقد كان لهذا اإلتجاه أثر 

ت فيه الَمعرفة، قد نال التبجيَل واإلحتراَم والت جي ة َمصادره، ولكنه، في وقتنا هذا الذي قل  فيه العلم، وشح  قديَر فيما تلق يه، وح 

نة، . أو بغير  حق -وهو كثير  –كتب بحٍق  ل َجهَده فيما َكَتَب ب حق، فليس هذا من َمذهب أهل السُّ وال أ حب  أن أ نكَر على الرج 

يٍت واسٍع،  ن َضعفه فيما كتب بغير حق، لما َيتمتع  به من ص  ع َخطئه ومواط  لكن قد خشى الكثير من الكتاب أن ي بي نوا مواض 

هيٍر، فال حول وال قوة إال باهلل، وقد رأينا أشنَع من ذلك في َعصر الَمأمون والم عتصم حيث  تول ت الم عتزلة إدارة البالد وإسٍم ش

رصاد  نة  أحمد بن حنبل رضى هللا عنه، حيث َوَقف بالم  ياسياً وف كرياً فأشاعوا بدعتهم العقالنية، وامتحنوا بها إماَم أهل  السُّ س 

تفاوَتة الَضئيلة إلى جانب  الَوحي اإللهي  لمن أراد أن ي خ قول البشر  الم  ع النص  الثابَت الَصحيح لع   .ض 

ي َته، ب ناءاً على ال وأود   جيَته وَمرج ع  لمانيين، فالعلمانيون كفاٌر بدين  هللا أْصالً، إذ َيرف ضون ح  لة ليسوا ع  عقل  أن أؤكد أن الم عتز 

تابه المقصود كذلك، ولكن المعتزلة ال يقولون بذل ، 55صك، بل ي حاربون العلمانية ويرف ضوَنها، كما فعل محمد عمارة في ك 

، . وأحسن فيما قال م فيها على النص  اإللهي  ه إلى َدرجة َيْحك  إنما المعتزلة يشتركون مع العلماني ين في َتْمج يد الَعقل وَرْفع 

نة  ويفترقون معهم في أن اإلسالم له َمرج عية أصيلة في حياة   جوَع إلى الق رآن، وما َيروَنه َمعقوال لهم من الس  الم سلمين، وأن الر 

ن ة عليهم بكفٍر، بل بالبدَعة، كل  َحسَب بعده وقربه منها. واجب  على الم سلم م أئمة الس   .ومن هنا لم َيْحك 

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-2533
http://www.tariqabdelhaleem.com/Artical-327
http://www.tariqabdelhaleem.com/Artical-6
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االت التي َتجَمع أكثرها موضوعات وهو مجموعة من المق" اإلسالم  في م واَجهة الَتحديات:ثم نعود إلى كتاب محمد عمارة 

روبة والج هاد، إلى جانب تناول بعض الشخصيات كالبشير اإلْبراهيمي  محددة دية والع  ية، والسياسة والَتعد  كاألقليات، والوَسط 

َسين  .وَطه ح 

 :األقلّيات -عالقُة الُمسلم بأهل الكتاِب والمشِركين 

ْحَدَثة، كما  انتهج الدكتور عمارة في هذا الموضوع، موضوع عها من المواطنة، منهج  أصحاب  الَوَسطية الم  األقلي ات وموض 

ية غير السماوية، متساوون في َحق  الم واطنة مع . سنرى يانات الوضع  فقرر أن  اليهود والَنَصارى، وسائر أصحاب الد 

ف وإعتمد في هذا التقرير على الوثائق النبوية ال. المسلمين سواءاً بسواء وال فرق ر  َنت عقب الهجرة فيما ع  و  ، "بالَصحيفة"تي د 

..." إال من ظلم وأثم...يهود أمة مع المؤمنين"والتي َضَمَن فيها رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم حقوق اليهود في المدينة وأن  

صلى  –محمد رسول هللا جوار هللا وذمة ...لنجران وحاشيتها "، وكذلك وثيقة َنصارى َنجران، والتي جاء فيها 09التحديات 

 .00السابق ..."، على أموالهم وأنفسهم-هللا عليه وسلم

د  ما  ْحَدثة ، أن  تلك الوثائَق ذاتها دليٌل ض  رين األكابر من أرباب  الَوَسطية  الم  وال أدرى كيف َغاَب عن ف كر  هؤالء  المفكِّ

جون له من معنى الم واَطنة ة والشرعية ألهل الج زية وغيرهم عن المسلمين في بالد اإلسالم، فلوال م غايرة الصفة القانوني! يرو 

ناك داٍع أصالً لكتابة وثائَق وتوثيق  عقوٍد وعهود ولو إلتَزْمنا بسن ة َرسول  هللا . أمٌر في غاَية الوضوح والَبساطة! ما كان ه 

ْسلمون ب ما َتَعه د به َرسول  هللا  صلى هللا عليه وسلم في هؤالء، لَكتبنا َوثيقة بين المسلمين وبين القبط واليه ود يتعه د فيها الم 

ة ستور األم  زء من د  م  الم سلمين بتعه داتهم ألهل الج زية، . صلى هللا عليه وسلم لهؤالء، وتكون هذه الوثيقة ج  وهذه الوثيقة ت لز 

م  أهل  الجزية بالوالء  للم سل مين ولدار  اإلسالم ه الوثيقة خالل قرون مهما تطاولت ال يزيل عنها والتغاضى عن كتابة هذ. وت لز 

، وال  مة َضرورة اإللتزام بوثيقة مع الم سلمين في دار اإلسالم  ن ة التي ال َيجوز الخروج  عليها، وال َيرفع  عن أهل الذ  صفة الس 

ن  به هؤالء الوسَ . عن َدفع  الج زية عن يٍد وهم َصاغرون ْحَدثون، حٌق مشروٌع ما ولو كان حق  المواطنة  التي ي َطْنط  يون الم  ط 

ري فك  عى م  نا، من َكَتَب َرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وثيقًة وال أَخَذ َعَهداً، بل إلكتفى بما هو حقٌّ لكل  م سلٍم وَنْصراني  كما يد 

ر، على َجَماله ون بله الظاهر، إال إنه ليس. الحياة في دار اإلسالم بوثيقة واحدة هنا اليه َرسول  هللا صلى هللا  وهذا الَتَصو  مما وج 

عى الَتخْصيص  رون، وعلى من إد  عليه وسلم، بكتابته للوثائق، وال القرآن الكريم الذي طلب أخذ الج زية منهم عن يٍد وهم َصاغ 

عاً لغير ما "مواطنون ال ذميون"كما َزَعَم فهمى هويدى في كتابه  –في هذه اآلية الدليل  َشرِّ أنزل هللا، وال داٍع ، وإال كان م 

َماَحَكت ه في اإلسالم ٌر َساذٌج للعالقة بين أهل الكتاب والمسلمين، إذ إن  هؤالء لن  . لم  ر الجميل النبيل ليس إال تصو  فهذا الَتصو 

لََّته ْم، َولَن َتْرَضٰى َعنَك ٱْلَيه ود  َواَل ٱلنََّصٰـ "ت نَزع عنهم َكراهة اإلسالم والمسلمين ، بنص  كتاب هللا سبحانه  ب َع م  ٰى َتتَّ  البقرةَرٰى َحتَّ

رنا، وسبحان هللا في هؤالء الم فكرين . 009 ولْن صيغة نفي مستقبلي  تعنى إستحالة الوقوع مستقبالً، وهو الم شاهد في حاض 

ة اآليات الكريمة، وبح كَمة رسول  هللا صلى هللا ح  ر تنبئ بص  ْحَدثين، كل  أحداث  الَحاض   عليه وسلم في كتابة هذه الَوَسطيي ن الم 

د  دود بين المسلم الذي له َحقُّ المواطنة األصلي  األصيل في دار اإلسالم بموجب دينه ال غير، وبين الم عاه  الوثائق، ووضع الح 

ه وال ت علم َطوي ت ه، وال ي ْعَرف إنت ماؤه الخائنين من أقباط  الَمهَجر  وها هَي الكنيسة التي ت مث لهم قد أْسَتْعَدت ب. الذي ال يؤَمن  َغْدر 

مت على القرآن الكريم نة النبوية الكريمة ! وبالقوى الَصليبي ة على معاهديها من المسلمين، بل وَتَهجَّ حة الس  فكيف باهلل ي ْنَكر ص 

، أو محاولة لتقليد الغرب في معاملته لأل َضوعاً لَضغط الواقع  ى وَصالحيتها لَزمان نا، وي سَتهان بتطبيقها، خ  قليات بعد أن نح 

عاء الَتجديد للتجديد  !الدين عن الحياة، أو َرغبة في إدِّ

رات ندوة بارايالن التي َخل َصت إلى أن  األقلي ات في العالم العربي  شريٌك طبيعيٌّ إلسرائيل  والغريب أن  الكاتب قد َعَرَض مقر 

د أن  هذه األقلي   روبة، وهو ما يؤك  يماً على الم سلمينفي مواَجهة اإلسالم  والع   .ات تَمثل َخَطراً َعظ 

، وعلى رفضه وتفنيده (59التحديات )ونحن إذ نوافق على تحليل الكاتب بَصدد الحلول المطروحة للتعامل مع األقلية القبطية 

، وترجيحه للحل  اإلسالمي، إال أننا، كما بي نا، نختلف معه أشد  اإلختالف في طبيعة ما يريد ه أن يكون حالً للحل  العلماني 

ل األقليات إلى  ، ووهللا ال "جزٍء من الذات"إسالمياً، وهو موضوع المواطنة، وال نتفق معه، من ثم ، في إعتباره أن اإلسالم حو 
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 أدرى من اين أتى الدكتور عمارة بهذا التْضخيم لما تعنيه الوثائق النبوية، التي تثبت بم جردها المباَيَنة ال الم ماَزجة، وضرورة

 ".جزٌء من الذات"، ال مع "الغير المباين"التوثيق للعهود مع 

 :مبدأ اإلْنسانية ووحدة األديان

وقد حاول الكاتب في هذا الموضوع منزلقاً غاية في الخطورة، فما كان إال أن إنجرف إلى تعبيرات ومفاهيم تخالف اإلسالم 

 !يدشكالً وموضوعاً، ال يكاد يأتي بها إال علماني  ماسوني  عت

، فجاء بحديث صحيح، واستخدمه 009صمن كتابه  39فقد أراد الكاتب أن يؤكد على وحدة البشر ووحدة األديان، في الجزء 

، وقرر بناءاً على "األنبياء إخوة عال ت، أمهاتهم شتى ودينهم واحد"فقد روى الحديث المتفق عليه والذي فيه . في َباطٍل َعقيم

ه وسلم قد سوى بين المسلمين وأهل الكتاب بناءاً على مفهوم ذلك الحديث، إذ هم يعملون بمقتضى ذلك أن  النبي  صلى هللا علي

، وأن  الخيرية التي تمي ز بين الناس ليست في كون المرٍء مسلماً، بل هي في َكون المرء متبعاً لشرائع دينه !الشرائع الكتابية

ْم َواَلٓ أََمان ىِّ "واْسَتشهد في هذا الَمجال بآية النساء ! ة الدنياوأن يكون م عيناً على عمران هذه الحيا! بشرط التقوى ك  لَّْيَس ب أََمان يِّ

ا يًرٌۭ ا َواَل َنص    َول ي ًٌۭ
ون  ٱهللَّ ن د  ۥ م  ْد لَه  ا ي ْجَز ب ه ۦ َواَل َيج  ٓوًءٌۭ ب  ۗ َمن َيْعَمْل س  ـٰ َت  .003"أَْهل  ٱْلك 

لماء؟ فحديث وال أدرى ما يمكن أن يقال في مثل هذا الخلط ؟ وكيف َيقع فيه َعالم مثل عمارة، وكيف َيسكت عنه أترابه من الع 

إنما يعنى أن  الدين الذي أ رسل به كافة األنبياء هو دين ذو أصٍل واحٍد، هو التوحيد، وال فرق في هذا " األنبياء إخوة عال ت"

، وأن  تفاصيل الَشرائع كأداء الَصالة وشكل ، فالَصوم  قد كان عند زكريا عن  القدر بين َنبي  وَنبي  الَصوم يختلف بين نبي  ونبي 

رات . الكالم، وعند محمد صلى هللا عليه وسلم هو إنقطاع شهٍر عن الطعام من الفجر إلى الغروب، وهكذا ج  إ نَّ "وآية الح 

مْ  نَد ٱهللَّ  أَْتَقٰىك  ْم ع  م وهم بالضرو" أَْكَرَمك  رة من أسلم هلل وتبع دين محمٍد صلى هللا عليه وسلم، ال تعنى أن  أفَضَل البشر  هم أتقاه 

وهذا القدر معلوم من ! فرأس التقوى اإليمان باهلل، إله اإلسالم ال إله النصارى واليهود!! من سلك ديناً محرفاً وإدعى الَتقوى

يج األزهر من هذا الَفَهم الَسقيم! الدين بالضرورة مقصود به " من يعمل سوءاً "نساء أن  كل  وكيف ي فهم من آية ال!. فواعجباً لخر 

تسوية المسلمين والمشركين من أهل الكتاب؟ إنما هو يعنى أن  من عمل سوءاً من المسلمين جزى به، فإن تجنب الكبائر 

فتكفرها عنه المكفرات كالمرض والمصائب عامة، وأن  من عمل سوءاً من أهل الكتاب عوقب به في الدنيا قبل اآلخرة، وأكبر 

ومن ثم، فال أدرى معنى . كبائرهم الكفر، فهم خالدون مخلدون في النار بكفرهم، وإنما العقاب على السوء هنا في هذه الدنيا

! 009التحديات " أسرة التدين بالدين اإللهي  الواحد، وأكرمهم عند هللا أتقاهم –على إختالف شرائعهم  –فكل المؤمنين "قوله 

 .وال حول وال قوة إال باهلل!! ول بأن هللا ثالث ثالثة كرامة عند هللا؟؟فكيف تكون لنصراني  مثلث يق

المركزية  ينكر، فيقرر أن  اإلسالم "التعددية"ويكرر الكاتب هذا المعنى في عدة فصول تعقب هذا الفصل تحت عنوان 

المركزية اللغوية،  وينكرواللون، مركزية العرق والجنس ينكر الحضارية، فال يريد أن تكون حضارة واحدة قائمة في الدنيا، و

المركزية في السلطة، أي الفرعونية في الَسيطرة على اآلراء واإلت جاهات داخل  وينكراي أن تصبح العربية لغة العالم المتكلم، 

ة " واإلختالفالتعددية في إطار الوحدة، وهي الوحدة الجامعة للتنوع والتمائز "ثم َيخل ص عمارة أن  اإلسالم يدعو إلى . األم 

وإن َنَعى عمارة َقبل  على الَحال مين من أتباع اليوتوبيا وفالسفة المدن الفاضلة أْحالمهم، فلسنا نرى فيما يقول إال . 030السابق 

حلٌم تتعايش فيه اللغات والسلطات والحضارات معا في تناسٍق وتناغم، ي ق ر  بعضها بعضاً ويقبل ! حلماً آخر من أحالم اليوتوبيا

فإن كان والبد من الحلم والوهم، فال أقل من أن يكون حلم المسلمين متناسٌق . حلم من األحالم ووهم من األوهام! دها باآلخرأح

جئنا : "كيف وقد قال ربعي  بن عامر رضى هللا عنه لرستم. مع دينهم الذي يدفعهم إلى نشر اإلسالم وعدالته وسلطته ولغته

َج الناَس من عبادة  النا يق الدنيا إلى َسعة اآلخرة ومن جور  األديان إلى َعدل  اإلسالملن خر  ". س  إلى عبادة  هللا وحده، ومن ض 

فال يقال أن اإلسالم . هذه هي رسالة اإلسالم، الحضارة الواحدة، والسلطة والواحدة واللغة الواحدة، ما استطعنا إلى هذا سبيالً 

حل ل   ومن هنا نجد الخلط شبه المتعمد في المفاهيم عندما. ا ويتعامل معه إلى حينينكر هذه األهداف، ولكن ه ي قر  الواقع خالفه

جاءت لتنتقل باإلنسان من ضيق األفق المحلي  إلى "الدكتور عمارة قول ربعي  ، إذ إتخذه على أنه يعنى أن رسالة اإلسالم 

! 010ص" بلي  إلى أفق الوحدة اإلنسانية والعالميةوتنتقل باإلنسانية من التشرذم والتعصب الق.. استشراف األفق اإلنساني  

وهو فهم عجيب للواقعة، إذ ال يحمل معنى محدد إال أن يكون ربعي  قد أراد أن  اإلسالم يريد أن يقبل بالنصرانية وأن تكون 
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ونية من حيث تتلَمذ على ولعل الدكتور عمارة قد تأث ر بالَماس! اإلنسانية هي الجامع بين الناس ال اإلسالم، كما في الماسونية

، وكالهما من أتباع المحفل الَماسوني  الشرقي   نحن  –راجع محمد محمد حسين )فكر الشيخ محمد عبده وجمال الدين اإليراني 

ومن ثم اتخذ الدكتور عمارة نص  كلمات ربعي  على أنه دعوة للتنوع ونصرة للتعدد، دون أن يرى فيه (. والحضارة الغربية

د الحضارات واألديانأنه دعوة ل  !لدخول تحت وحدة اإلسالم والخروج من تعد 

كلَّ أنواع التعددية، بل ينكر منها مركزية العرق والجنس واللون، وهو القدر الصحيح في كل  ما َذكر عمارة، ي نكر فاإلسالم ال 

وإقرار اإلسالم بالتعددية . فارق  َشاسٌع َعميقال ي نكر خالفها، بل ي ق رُّ بالتعددية وَيقبل ها في بعض صورها، واللكن  اإلسالم 

، ثم محاولة  اللغوية والحضارية ليس من قبيل إنكار الرغبة في وحدتها، بل من قبيل الَعَملية في الَنظر إلى الواق ع الَبشري 

القرآن، هي لغة الناس  أن تكون العربية، لغة وينكروال يقال أن  اإلسالم يأبى . إصالحه ليسود اإلسالم ل َغًة وحضارة وسلطة

تكون السلطة التشريعية هي  أن وينكرأن تكون حضارة اإلسالم هي حضارة الناس، أو أنه يأبى وينكر أجمعين، أو أنه يأبى 

 .سلطة اإلسالم وشرعه، هذا َخَطٌل وتجاٍف عن الَحق  

يس لهذا التصور محل  في أهداف اإلسالم ، فل059صعمارة .كما عب ر د" منتدى حضارات"أن يكون الَعالم  ال يريدإن اإلسالم 

وما يريده للبشر، بل هو يريد لهم حضارة واحدة ودين واحد ولغة واحدة، وإنما التنوع الذي قبله اإلسالم هو من قبيل اإلبتالء 

ًةٌۭ وَ :"واإلختبار للناس كما قال تعالى اَس أ مَّ َدًةٌۭ ۖ َواَل يَ  َٰولَْو َشآَء َربَُّك لََجَعَل ٱلنَّ ْخَتل ف يَن ح  َك ۚ َول ذَ  ﴾009﴿َزال وَن م  َم َربُّ ح  ل َك  ٰإ الَّ َمن رَّ

ينَ  ة  َوٱلنَّاس  أَْجَمع  نَّ َن ٱْلج  َم م  ْت َكل َمة  َربَِّك أَلَْمأَلَنَّ َجَهنَّ فمشيئة هللا الَكونية أن َيختلف الَناس لإلبتالء وَمشيئته . 000هود " َخلََقه ْم ۗ َوَتمَّ

ا لَّه م"ح د الَناس َتحت ل واء اإلسالم الَشرعية أْن يت   ب  لََكاَن َخْيًرٌۭ ـٰ َت وقد إختلط على محمد عمارة التمييز بين ". َولَْو َءاَمَن أَْهل  ٱْلك 

 !َمشيئة هللا الشرعية وَمشيَئته الَكونية، وهو َعجيٌب ممن َيْتخ ذ الَعقل َمْرَجعاً والَعقالنية شعاراً 

 الجهاد، والقتال واإلرهاب 

د هذا    ر حقائق اإلسالم َسلفاً ثم راح يبحث عن أدلتها بما يعض  ده غيره ممن قر  د الكاتب ما يرد  وفي هذا القسم من الكتاب، َردَّ

 .التصور

 وهو كل  جهد يوجه إلى غرٍض معين وبذل ما في الوسع من القول والفعل والدعوة إلى الدين : والجهاد من جهد

 .شرعي  لم يأت به مصدر موثق وهو تعريف لغوي  ال. 030ص. الحق

  رداً للعدوان على َعقيدة الم سلمين أو "فالقتال، الذي هو مجرد شعبة من شعب الجهاد عند عمارة، ال ي لجؤ اليه إال

فرض القتال وإيجابه مقصور على هذه األغراض حماية الدين من "وقد كرر ذلك في قوله . 005ص" أوطان دار  اإلسالم

 041ص" طن من العدوانالفتنة وحماية الو

لماء لكلمات معاٍن شرعية ولغوية لفي أصول الف قه والل غة من أن   ففي النقطة األولى، قد خالف الكاتب ما استقر  عليه الع 

م الدكتور عمارة المعنى . وعرفية، وأن  المعنى الشرعي  هو الم عتبر أوال، ثم العرفي  ثم اللغوي   لكن الهوى َسيد العقل، فقد قد 

 :اللغوى وجعله حاكماً على المعنى الشرعي  الوارد في القرآن من أن  الجهاد إذا أ طلق ال يعنى إال القتال، قال تعالى

وَن َرْحَمَت ٱهللَّ  ۚ* " ٓئ َك َيْرج  ـٰ و۟ا ف ى َسب يل  ٱهللَّ  أ ۟ولَ َهد  ـٰ و۟ا َوَج يَن َهاَجر  يَن َءاَمن و۟ا َوٱلَّذ  يٌمٌۭ  َوٱهللَّ  َغف وإ نَّ ٱلَّذ  ح   009البقرة  "ٌرٌۭ رَّ

و۟ا ب أَْموَ * " َهد  ـٰ و۟ا َوَج يَن َءاَمن و۟ا َوَهاَجر  ه ْم أَْول َيآء   ٰإ نَّ ٱلَّذ  ٓئ َك َبْعض  ـٰ ٓو۟ا أ ۟ولَ َنَصر  يَن َءاَوو۟ا وَّ ْم ف ى َسب يل  ٱهللَّ  َوٱلَّذ  ه  ْم َوأَنف س  َبْعٍضٍۢ    ل ه 

نٍۢ َبْعد  َوهَ  يَن َءاَمن و۟ا م  مْ َوٱلَّذ  و۟ا َمَعك  َهد  ـٰ و۟ا َوَج  20األنفال  "اَجر 

و۟ا ف ى َسب يل  ٱهللَّ  ب أَْموَ * " َهد  ـٰ و۟ا َوَج يَن َءاَمن و۟ا َوَهاَجر  ونَ  ٰٱلَّذ  م  ٱْلَفآئ ز  ٓئ َك ه  ـٰ نَد ٱهللَّ  ۚ َوأ ۟ولَ ْم أَْعَظم  َدَرَجًة ع  ه  ْم َوأَنف س   09التوبة  "ل ه 

ا َوث قَ * " َفاًفٌۭ و۟ا خ  و۟ا ب أَْموَ ٱنف ر  د  ه  ـٰ ْم ف ى َسب يل  ٱهللَّ  ۚ ذَ  ٰااًلٌۭ َوَج ك  ْم َوأَنف س  نت ْم َتْعلَم ونَ  ٰل ك  ْم إ ن ك  ْم َخْيٌرٌۭ لَّك   40التوبة  "ل ك 

و۟ا ب أَْموَ * " َهد  ـٰ ۥ َج يَن َءاَمن و۟ا َمَعه  ول  َوٱلَّذ  س  ن  ٱلرَّ ك  ـٰ ٓئ َك لَه م   ٰلَ ـٰ ْم ۚ َوأ ۟ولَ ه  ْم َوأَنف س  ونَ  ٰٱْلَخْيرَ  ل ه  ْفل ح  م  ٱْلم  ٓئ َك ه  ـٰ  99التوبة "ت  ۖ َوأ ۟ولَ
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و۟ا ب أَْموَ * " َهد  ـٰ مَّ لَْم َيْرَتاب و۟ا َوَج
ول ه ۦ ث  يَن َءاَمن و۟ا ب ٱهللَّ  َوَرس  ن وَن ٱلَّذ  ْؤم  َما ٱْلم  ق و ٰإ نَّ د  ـٰ م  ٱلصَّ ٓئ َك ه  ـٰ ْم ف ى َسب يل  ٱهللَّ  ۚ أ ۟ولَ ه  ْم َوأَنف س   "نل ه 

 05الحجرات 

ْم َوإ ْخوَ * " ك  ْم َوأَْبَنآؤ  ك  ْم َوأَْزوَ  ٰق ْل إ ن َكاَن َءاَبآؤ  ْم َوأَْموَ  ٰن ك  يَرت ك  ْم َوَعش  ك  ن  َتْرَضْوَنَهآ  ٰج  ك  ـٰ َرةٌٌۭ َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَس ـٰ ٌل ٱْقَتَرْفت م وَها َوت َج

ول ه ۦ َوج   َن ٱهللَّ  َوَرس  م مِّ ق يَن أََحبَّ إ لَْيك  س  ـٰ ى ٱْلَقْوَم ٱْلَف ه ۦ ۗ َوٱهللَّ  اَل َيْهد    ب أَْمر 
ٰى َيأْت َى ٱهللَّ و۟ا َحتَّ  04التوبة  "َهاٍدٍۢ ف ى َسب يل ه ۦ َفَتَربَّص 

ن ينَ * " ْحس  َ لََمَع ٱْلم  ب لََنا ۚ َوإ نَّ ٱهللَّ َينَّه ْم س  و۟ا ف يَنا لََنْهد  َهد  ـٰ يَن َج   10العنكبوت  "َوٱلَّذ 

رى القرآن أن  الجهاد في كل  هذه اآليات هو القتال، بال إحتمال آخر، وقد قال الطبري  في آية ولم  العنكبوت يخالف أحداً من م فس 

الطبري، " قاتلوا فينا؟ قال نعم: فقلت له: والذين جاهدوا فينا: قال بن زيد في قوله: حدثنى يونس ، قال أخبرنا ابن وهب قال:" 10

 .595ص00تحقيق أحمد شاكر ج

ه ۦ:"أما عن آية سورة الحج  َهاد  و۟ا ف ى ٱهللَّ  َحقَّ ج  د  ه  ـٰ وجاهدوا المشركين في "، فقد ذكر الطبري  تفسيرين لها، وهما 29الحج " َوَج

ن ألَعنى به الجهاد  في سبيل هللا، :" ثم إختار األول وقال" ال تخافوا في هللا لومة الئم"، والثاني "سبيل هللا حق جهاد هللا

 .502\00السابق " جاَهدت  في هللا:األغلب على قول القائل، وهو المعروف من الجهاد ذلك

واألعجب واألدل  على الهوى هو أْن َيستْشهد الكاتب العقالني  بتفسير الصوفية للج هاد على أن ه الج هاد األصغر، وأن ج هاد 

ه عند كافة علماء الحديث النفس  هو الج هاد األكبر، بناءاً على حديث موضوٍع، َمعروفٌ  مارة عقالني  . وضع  والمفترص أن ع 

ج ألحاديث موضوعة؟ ومتى َحَدَث ! ال يؤمن باألحاديث الثابتة في الصحاح إال إن سايرت العقل، فكيف يغير جلده ويرو 

جوا للقعود ف وفية الَبهلولي ة؟ والصوفية البهاليل يريدون أن يرو  ي الَحَضرات والَطواف  على التَصالح بين الَعقالنية والص 

فهل هذا ما يتابعهم . الَمزارات وإرتياد  الَخلوات، دون الج هاد في َسبيل هللا الذي َيستدعى قتل النفس والتضحية بالَمال والولد

 عليه العقالنيون؟

نقطة ركيزة ليدفع بها تهمة أن  وفي النقطة الثانية، قرر الكاتب أن القتال ال ي لجؤ اليه إال عند رد  العدوان، وإتخذ من هذه ال

. وهذا التقرير خطأ  َمحٌض ال َيستند إلى دليل، بل ويخالف إجماع العلماء المعتبرين ممن سبق. اإلسالم قد انتشر بالسيف

 وجهاد الدفع هو الشكل الوحيد للجهاد فيما قرره عمارة. فالجهاد ج هادان، جهاد طلب، وجهاد دفٍع وهو الَمعروف بدفع الصائل

ها، بل هي حٌق ال ي نكره إال جاهٌل أو أخرق،  ومن سار بسيرته في محاولة دفع التهمة التي ذكرنا وما هي بتهمة لنحتاج إلى رد 

 .وتدل  عليه كافة أحداث اإلسالم في القرون الثالثة األولى

الَموانع من َجهل بحقيقته أو تشويه والفكرة اإلسالمية كلها مبنيٌة على َنشر اإلسالم في اآلفاق، لكن من المعلوم أن  هناك 

ة في أيامنا هذه ومن ثم  فإن إزاَحة الطغاة الذين يمنعون النور . لصورته تجعل هذا األمر م ستحيل َتحقيقه، وهو ما نراه خاص 

نصٌر أصيٌل في تركيبة  اإلسالم ودعوته وإيماناً  وهؤالء الطغاة لن يتنازلوا عن مكانهم تطوعاً . من أن َيصل إلى الناس هو ع 

بالحق، بل إن القوة كانت وال زالت هي الطريق الوحيد لتحقيق العدالة في بيان حقيقة اإلسالم، فإن إنزاَحت الموانع وف تحت 

َن ٱلْ "البالد فكل  وما يريد في إختيار دينه، إذ عندها يكون قول هللا تعالى  ْشد  م  َن ٱلرُّ َبيَّ ين  ۖ َقد تَّ  .051البقرة " َغىِّ اَلٓ إ ْكَراَه ف ى ٱلدِّ

وقد يكون هذا القتال الَطلبي  غير مقدور عليه في عصر أو عدة عصور، لكن هذا ال يعنى أن نقن ن رفعه من الشريعة وإدعاء 

وإال فليقل لنا أصحاب هذا المذهب التراجعي  لما خرج اإلسالم من . عدم وجوده أصالً، إال ممن إنهزم نفسياً أو إنحرف عقائدياً 

عل مين إلى َمكة وي جادلهم بالتي هي أحسن، وال ي نابذهم إال إن نابذوه  المدينة إلى مكة، ألم يكن يكفى رسول اإلسالم أن ي رسل الم 

ن َصناديد قريش؟ ألم يعلم رسول اإلسالم صلى هللا عليه وسلم أن ال جهاد  وال ي قاتلهم حتى يقاتلوه، ثم يظل  على ذلك حتى يؤم 

بعثه للبعوث وفيم إرساله للجيوش وفيم كانت حملة أسامة بن زيد؟ وكيف إنتقل اإلسالم من المدينة إلى طلب في اإلسالم؟ ففيم 

ثم ما ! أطراف الصين شرقاً، وإلى المحيط األطلسي  غرباً؟ وليس هناك عاقل على وجه األرض يقول أن  ذلك كان بالمعلمين

مون بالسيف، ثم استقروا واختلطوا وامتزجوا وآمن باإلسالم من أهل معنى كلمة الفتوحات اإلسالمية؟ أال تعنى ما فتحه المسل

البالد من آمن بعد أن زالت الغشاوات وتبينت الحقائق؟ أليس هذا ما حدث في فتح مصر؟ أم يقول عمارة أن فتح مصر كان 

ن ذلك، إن قدر عليه بالكتب والمعلمين؟ وما الذي يجعل أرض اإلسالم هي ما هي عليه اآلن، أال يجب أن تمتد أبعد م
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المسلمون؟ ولماذا لم يتوقف الراشدون والمسلمون األوائل عن الفتح، وقالوا ما قال عمارة من أنه ال ج هاد طلٍب في اإلسالم، 

راق وَفارس وما وراء النهرين، وما علينا من إفريقي ها ممن ي ريد بها سوءاً؟ وماعلينا من الع  ة ولنكتف بالَجزيرة الَعربية ولَنحم 

خٌف وعاٌر، لم يكن جدير بمثل محمد عمارة أن ينش ره أو أن َيدعو له وقد قال بن القيم رحمه هللا تعالى . وغيرها؟ هذا كله س 

وهللا سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه "..

ثم فرض " ..وقاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم"بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال ثم فرض عليهم القتال ....عليهم

ماً ثم مأذونا فيه ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأموراً به لجميع المشركين إما  عليهم قتال المشركين كافة وكان محر 

وهذه األربعة أسياف التي نزل بها القرآن، وليس بعد إيضاح بن القيم . ر الفكرطبعة دا 59ص 0زاد المعاد ج" فرض عين أو فرض كفاية

 .قيمة لرأي أحد من العقالنيين

 َشْخصّيات وآراء

م الكاتب دراسة لفكر  العصر الحديث ورائد حزب البعث   أهم منظرى القومية العربية في ميشيل عفلقوفي بقية كتابه، قد 

ر ف كره من القومية البحتة القائمة على العروبة، إلى  السورى، ومؤسس الفكر اإلشتركي   ، قي م فيها تطو  على النموذج اإليطالي 

وهي دراسة ال بأس بها في موضوعها، لكن ما يجب أن يعلمه القارئ . إدراكه لقيمة اإلسالم في وجود العروبة واستمراريتها

، وهو أن  أمثال ميشيل عفلق قد درسوا ومزجوا بين القومية واإلسال م والوطنية والعروبة من منطلٍق مخالف للمنطلق القرآني 

 .ما يجعل النتائج التي وصلوا اليها ال تمثل إضافة للفكرة اإلسالمية، إن لم تضادها في بعض تفاصيلها

ه تتمثل  في تصديه للفكرة التغريبية، ودعوته للاإلمام حسن البناثم تناول الكاتب  قتطفات من ف كر  مرحلية ورفضه ، وَعَرض م 

لكن علينا أن نشير إلى أن البنا قد عب ر عما يعتبره . لتعجل النتائج، وهو ما نراه من أفضال البنا ومن صحيح ما دعا اليه

، وهو نص  313ص..." ونحن نرجو أن تقوم في مصر دولة مسلمة تحتضن اإلسالم"...الكاتب غلوا  حين قال فيما نقله عنه 

، ودع عنك من جاء من بعده من زعامات "اإلسالمية"يرى عليه البنا حكم مصر ووضعها الَشرعي  من ال يحتمل تأويالً فيما 

 .اإلخوان ممن يؤول وي بدل جهال بالدعوة أو خوفاً من تداعياتها

 –ئض ال نكفر مسلماً نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما، وأدى الفرا"كذلك فقد نقل الكاتب عن البنا قوله في ضوابط التكفير 

إال إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو كذب صحيح القرآن، أو فسره على وجه  –برأي أو معصية 

وسبحان هللا ما اصدق هذه الكلمات، لكن ". ال تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عمالً ال يحتمل تأويال إال الكفر

فاين هم من قول البنا . منسوبين إلى الدعوة اإلسالمية ال يرون هذا القول، بل يخالفونه صراحةالكاتب وغيره الكثير من ال

ما" ل بمقتضاه  القة له باإلعتقاد أصالً؟ ثم هؤالء ال يرون كفراً بعمل، إذ إن أصل اإليمان في " وَعم  وهم يعتبرون الَعمل ال ع 

ل له  .القلب، والعمل  م كم 

رحمه هللا تعالى، إال أننا لم نراه يشير إلى ما تمي ز به اإلمام من  اإلمام البشير اإلبراهيمي  الحديث عن  وانتقل الكاتب بعدها إلى

د محمد عبد الوهاب إننا علمنا حقَّ :"يقول اإلمام اإلبراهيمي  . سني ة تحمل على الصوفية البهاليل، وتناف ح  عن دعوة اإلمام الم جد 

ثبُّ  ي والتَّ ق العلم بعد التَّروِّ رق المبتدعة في اإلسالم هي سبب  تفرُّ ة ومناشئ أمراضها أنَّ هذه الطُّ ت ودراسة أحوال األ مَّ

رق لم تسلم منها بقعة من بقاع اإلسالم ، وإنَّها تختلف في التَّ  عاليم المسلمين ، ونعلم أنَّنا حين نقاومها نقاوم كلَّ شر ،إنَّ هذه الطُّ

سوم الظاهر كثيراً، وال تخت ين والرُّ لف في اآلثار النَّفسيَّة إال  قليالً ، وتجتمع  كلها في نقطة واحدة وهي التَّحذير واإللهاء عن الدِّ

نيا  .، طبعة الغرباء األثرية1عن مقدمة كتاب الطرق الصوفية للبشير اإلبراهيمي، للشيخ مشهور سلمان ص " والدُّ

ر إليها بكلمة واحدة، ورك ز على دفاعه عن الجزائر وإنشائه لجمعية فأغفل الكاتب هذه الجوانب في اإلمام اإلبراهيمي  ولم يش

 .العلماء المسلمين الجزائريين في القاهرة، وعن ورعه وتقواه، وهو مما ال يشك فيه من علم أحوال الشيخ اإلمام، رحمه هللا

ز في حديثه  الَشيخ م حمد الغزالي  ثم انتقل الكاتب إلى الَحديث عن  عن الغزالي  على الجانب العقلي في فكر رحمه هللا، ورك 

ْفَعة قدر الغزالي   –الغزالي  والذي  لم َيحمده له كاف ة العلماء من أهل السنة والحديث، إذ قد ع رف عن الغزالي  إتجاهه  -على ر 

أ خَريات أي امه من كثير وقد واجه الشيخ الغزالي  هجوماً عنيفاً في . العقالني  ومنحاه في ترك أحاديث اآلحاد إليماءات القرآن
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تابه  لماء الذين انتقدوا ك  نة النبوية بين الف قه والَحديث"من الع  والحق  أن الشيخ الغزالي  قد أفلتت منه عباراٌت ال يصح  أن ". الس 

ت نسب لعالم يدعو إلى اإلسالم كقوله في معرض حديثه عن الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب وأبو موسى األشعري 

رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي " إن  الميت ليعذب ببكاء أهله عليه"مغيرة بن شعبة وعمران بن حصين وال

وبن ماجة وأحمد، فقد قال بعد أن أعلن خطأ عمر في نقل الحديث، وأنه البد أن َيرجع الفقهاء إلى القرآن وي عملوا العقل حيث 

ر القرآن مبدأ  ر واز"قر  زَر أخرى، ثم بعدها أال تز  السنة النبوية بين " المرويات ما يتسق معه قبلوه ركامإن وجدوا في "رةٌ و 

والتعبير بالركام عن مجمل أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يوصف  إال بقلة األدب مع رسول . 02صالفقه والحديث 

إال زلة لسان فاحشة سبق بها القلم لما  –ي فهم هذا الحديث خاصة إن استثنينا خطؤه ف –هللا صلى هللا عليه وسلم، وال أراها 

ن ة وإتجاَهه العقالني  اإلعتزالي  من تقديم الَعقل على الَنقل، خاصة في أيامه  ف من َغَضب الغزالي  ممن انتقدوا فهَمه للس  ر  ع 

حلَة  ثم. األخيرة، التي كان رد  فعله عليها هو هذا الكتاب الملئ باألخطاء الشرعية ال ينق ض  هذا قدَر الَغزالي  فيما قدم في ر 

مره للدعوة  اإلسالمية وللشباب الم سلم  .ع 

سينثم انتقل الكاتب إلى الحديث عن  لماء األزهر فيما كتب َطه ح  فر  التي أثبتها عليه ع  في " ، فحاول أن َيرفَع عنه َوصمَة الك 

األحداث التاريخية الواردة عن إبراهيم وسائر األنبياء دليل على حقيقة تاريخية حيث قرر أن ه ال يلزم أن تكون " الشعر الجاهلي  

ثابتة، وأن  القرآن إنما جاء في سياق تطور ل غوي  متسٍق، إال أن  العرب قد تعمدوا محو ما كان من نثر قريب منه بعد اإلسالم 

ونحن :"الرجل في حديثه عن رحلة هاجر وإسماعيل يقول . حتى ال يختلط به، وهو ما يوحى ببشرية القرآن، وينفى إعجازه

مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة، وبين اإلسالم واليهودية، 

 ".والتوراة والقرآن من جهة أخرى

ْمَرة جاءت له في سياق إختياره عضواً اللجنة الثقافية  وفي هذا السياق، حكى الكاتب عن طه حسين ما كان منه في رحلة ع 

للجامعة العربية، وال أدرى لماذا لم يأخذ طه حسين البادرة بالذهاب إلى األراضى المقدسة من حسابه الخاص كما يفعل فقراء 

ءت من الناس من أرجاء المعمورة، خالل عمر طال به فوق الثمانين، حيث يبكى ويتنهد كما فعل في هذه الرحلة التي جا

م، وهو بين يدي  خالقه، ولكن الحكم العلمي  . الجامعة العربية على " العقالني  "وعلى كل  حال، قد أفضى الرجل إلى ما قد 

األشخاص ال يجب أن يكون بهذه البوادر التي تتجاوز إنتاج عمر كامل من الباطل، دون أن يكون هناك بادرة رجوع عما 

نت طه حسين، لم يكفره من باب كرهه لرسوالهلل صلى هللا عليه وسلم، وال من باب إحتقاره واألزهر، وغيره ممن كف ر . دو 

ج عن القرآن وقصصه وإعجازه مما يمكن للقارئ أن يراجع في َنقده العديد مما كتب العلماء  للحجر األسود، بل من باب ما رو 

 ".تحت راية القرآن"األدباء مثل م صطفى َصادق الرافعي  في رائعته 

 هللا نسأل التسديد والثباتو
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 0909نوفمبر  00االثنين  ”خطابنا اإلسالمّي في عصر العولمة”كتاب و.. القرضاوى 

 -الشهيرة، والتي نف ذتها  0990بعد أحداث سبتمبر " خطابنا اإلسالمي  في عصر العولمة"القرضاوى كتابه يوسف أخرج الشيخ 

َر اإلعتداء العسكري  الساف ر على اإلسالم والمسلمين -في غالب األمر  اء هذا . القوى الصليبية والصهيونية لتبر  وكان من جر 

ح الَصارخ الذي تمث ل في م طالبة العدو  األ مريكي  بتبديل اإلعتداء، وتكميالً للعدوانية اإلستعمارية على اإلسالم وأهله، ذلك التبج 

المَناهج الدراسية اإلسالمية لي حذف منها آيات الجهاد واآليات الخاصة بكفر  اليهود والنصارى، وتعديل  الخطاب  اإلسالميِّ في 

ئة لَمحوه كلي ة من األرض ه توط   .بالدنا بما يتمش ى مع الَغرَض الصليبيِّ الصهيونيِّ في تحريف  اإلسالم وإستئناس 

ج أما عن المنا َمة في غالب البالد العربية لَمطلب  التغيير، وأعيدت كتابة مناه  َتَحكِّ م  الم  َخت الن ظ  ج الدراسية اإلسالمية، فقد َرض  ه 

ذفت الَمادة كلي ة في بعض البلدان، وأغلقت مدارس تحفيظ القرآن في بلدان أخرى، وغير ذلك كثير مما ال  التربية الدينية، وح 

 .يسَعه هذا المقام

ج  أم َمة أن تبدله وتغيره بشكل سريع كما في حالة الَمناه 
َتَحكِّ ، فقد كان أصعب على النظم الم  ا عن تعديل الخطاب اإلسالمي 

، فأغلقت  َمة إبتداءاً، إال في الَمجال الَرسمي  َتَحكِّ اإلسالمية، إذ ال يخَضع  الخ طاب اإلسالمي  بشكٍل كامٍل لسيطرة  النظم الم 

فتون على َعين المساجد في بلدا قابة ب شكل دائم، وأختير الوزراء والم  ن إال في وقت الصالة، ووضعت خطب الجمعة تحت الر 

لماني  عدو لإلسالم، وهكذا في مجاالت أخرى كثيرة صر إلى ع  َمة فمثال أْسندت وزارة األوقاف في م  َتَحكِّ م  الم 
لكن . الن ظ 

عاة المستق َمة، إذ للدعاة مواقٌع وصحٌف يكتبون الخطاب اإلسالمي  الذي يقدمه الد  َتَحكِّ م  الم 
رة للن ظ  باش  لون ليس تحت الَسيطرة الم 

فقي دت بعض البلدان الفتوى ومنعتها إال للجهات التابعة لهان وتعقبت بلدان أخرى الدعاة باإلعتقال . فيها ما يرونه ويعتقدونه

 .والتشريد

م  لكن  البعض َخَضَع لمنحى تعديل الخ طاب اإل
ماَلة للغرب أو للن ظ  ، إما ضعفاً وتهاوناً في الدين وَجهالً بطبيعته، وإما ع  سالمي 

َمة، وإما إنحرافاً عن المنهج الَسوي  إتباعاً لشبهة أو بدعة، وإما بحثاً عن شهرة وإرضاءاً لشهوة َتَحكِّ  .الم 

 :ي هذا الوقت أو في هذه الهوجة، َمحفوٌف بخطرينالَتغيير ف"وقد أحسن الشيخ القرضاوى بإصدار كتابه هذا، إذ الَحظ أن  

لم والَدهاء والتخطيط: األول جة بالسالح والَمال والع   ....خطر  اإلذعان للضغوط األمريكية الم دج 

ها الم ستورد، ومَفاهيمها : والثاني الَدخيلة خطر  َتمكين  الفئات الالدينية لتَساهم في توجيه الَمرحلة القادمة لألمة، بترويج  فكر 

 .05خطابنا اإلسالمي  " ...

ية، ال يتغي ر، "كما أحسن الشيخ القرضاوى حيث قرر أن   الدين في أصوله وكليا ته الَعقائدية، والَتعبدية واإلْخالقية والَشرع 

 شك  أن  وهو القدر الذي نشارك فيه الشيخ القرضاوىن إذ ال. 00السابق " ولكن الذي يتغير هو أسلوب تعليمه والدعوة اليه

يتغير ويتبدل بتبدل األحوال واألغراض، على أن يكون مصدره  –إن عنينا به طريقة الدعوة واسلوبها  –الخطاب اإلسالمي  

 .ذائما واحد ال يتغير، كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم

وع   .هذا الَمقال وهذه الم راَجعةلكن  الشيخ القرضاوى َخالَف إلى ما يدعو اليه، في بعض  ما َكتب، وهو َموض 

 :مفهوم اإلسالم واألديان

ه لمن قال أن ه ليس هناك  بل هو ديٌن واحٌد هو اإلسالم، قال الشيخ القرضاوى " أديان"في حديثه عن الحوار بين األديان، وَنـقد 

، واآلية التي استدل بها "م ولي دينلكم دينك: " في ذاته غير صحيح، فهناك أديان غير اإلسالم، وقد قال تعالى" أن  هذا الكالم

 –الخطاب  –وربما كان هذا ". ... يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم"، وقال تعالى "ومن يبتغ غير اإلسالم دينا"ترد عليه 

 .04السابق  "من جهل شيئاً عاداه: نتيجة لعدم المعرفة باآلخر وقد قال العرب قديماً 

 .قائل يحتاج إلى إيضاح لما فيه من حق وباطلوهذ الذي إعترض به الشيخ على ال

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-2114
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وحين نتحدث عن الدين بالمعنى . فكلمة الدين لها معنى ل َغوى وإستعمالي وَشرعي  كما هو معلوم في أصول الفقه واللغة

ها أ هل ها لمصدٍر اإلستعمالي  الوضعي  فإنه يشمل أي  دين يسميه أهله ديناً، وهو أي مجموعة من القيم والمبادئ التي ي ْرج ع 

فتين، وهو المعنى الذي أشار اليه القرآن في قوله تعالى القرآن في آية  غيبي  أعلى، فتشمل اليهودية والنصرانية الم حرَّ

، إذ }ومن يبتغ غير اإلسالم دينا{: أما المعنى الشرعي  للدين، فهوالذي يشير اليه قوله تعالى. }لكم دينكم ولي دين{: الكافرون

يا أهل الكتاب ال تغلوا {: يد الذي يستحق أن ي سمى ديناً والم عَتمد عند هللا بالقبول هو اإلسالم ال غير، وقول هللا تعالىالدين الوح

ليس بحجة على القائل كما قال القرضاوى، إذ إن الدين هنا هو اإلسالم كذلك وهو الدين األصلى لليهود والنصارى } في دينكم

جاءت كل  األنبياء باإلسالم ال غير، فاهلل سبحانه في هذه االية الكريمة يحذر أهل الكتاب في أن  كما هو معلوم من القرآن، إذ

 .يغلو في دينهم الذي أرسله هللا اليهم بزيادة أو نقص، وهو اإلسالم بال شك  

ه من ذمي ة أهل الكتاب كما وهذه الشبهة عند الَشيخ القرَضاوى هي التي َمه َدت ل كثير من الَمفاهيم الَخاطئة غيرها مثل موقف

 سنبي ن

 :سن ة التدرج في الدعوة

وسنة التدرج في الدعوة سن ة نبوية ال شك  فيها، وهي تتماشى مع واقعية اإلسالم وعمليته ومراعاته إلنسانية البشر وقدرتهم 

التصوف خروج على سن ة هذا أمر، وما ذهب اليه الشيخ من أن  الهجوم على . على التكي ف مع المستجدات من المفروضات

نوانه، ي عارض سنة رسول هللا . التدرج أمر آخر ، وهو من قبيل الباطل الذي تلبس صلى هللا عليه وسلمفإن التصوف إبتداءاً، بدءاً بع 

 .بحق

كما نرى هؤالء الدعاة الطيبين يبدؤون بحملة على التصوف كله، وإتهامه أنه دخيل على :"والقرضاوى يقول في كتابه

لكن أي تصوف ! وال أدرى ما دخل هذا بسنة التدرج. 40السابق " سالم، ال يفرقون بين سني  ومبتدع، وبين مستقيم ومنحرفاإل

سني  يتحدث عنه القرضاوى فيما نرى من الطرق الصوفية ومشايخها الذين نرى من فعالهم ما تزول منه الجبال، على أرض 

ن ة، واإل. الواقع ني  هو الس  ستقامة في التصوف هي السنية، فما الغرض من اإلنحراف عن لفظ السنة إلى لفظ والتَصوف الس 

التصوف إذا؟ إنما هي الخدعة التي انطلْت على الكثير من أصحاب النفوس الطيبة الوديعة المسالمة كالشيخ القرضاوى، فما 

، كما يضاف الملح إلى الطعام ليغطى على َعَفن ه رأوا أن الحق الذي يخلط به الصوفية البهاليل باطلهم إنما هو لتحليته وتزيينه

 .وَنَتن ه

عون "الزائف"ثم، أين رأينا الشيخ القرضاوى ينتقد أهل التصوف  ، وهم يرتعون ببدعهم في الميادين والطرق والمحافل، يد 

لطان، ترقص وتطبل وتهتز وتتواجد ما شاء لها مشايخها، ومنهم على  جمعة البهلول، فأين يقع هذا طرقاً ما أنزَل هللا بها من س 

ج؟  من سنة التدر 

" وهل إطالق اللحية من أركان اإلسالم وفرائضه حتى نبدأ بها، ونعطيها هذه األهمية في الدين:"كما يقول الشيخ القرضاوى

 .40السابق 

و من دواعى سنة ونحن ال نرى بأساً في أن ي رجئ الداعية الحديث عن اللحية مع من ترك الصالة، أو أهمل الزكاة، وه

التدرج وال شك، لكن أن يدعى القرضاوى أن إطالق اللحية ليس من الواجبات الشرعية في الهدي الظاهر لهو أمر ال يصح 

فإعتبر حلق . 40السابق ، .."ُمْبَتلين بحليقي اللحيةإذا كنا في قلب ديار اإلسالم والعرب، "بل إنه قد أقر قبلها أننا . من أمثاله البتة

 ة بالءاً وهو الصحيح، فكيف نوفق بين النظرين في كالم الشيخ؟اللحي

 :األدعية اإلستفزازية

اها إستفزازية في  غشى طبيعة الشيخ  القرضاوى الَهادئة الوادعة على الحق البي ن، حين تحد ث عن األدعية التي سم 
مرة أخرى ت 

تيتيم أطفالهم : دعية الصحابة مثل هذه العوات المثيرةعلى أني لم أجد في أدعية الرسول وال أ:" قال الشيخ. خطب الدعاة
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إنما الالئق المناسب أن ندعو على اليهود الغاصبين المعتدين وأن ندعو على الصليبيين "ويقول . 42السابق " وترميل نسائهم

   .42السابق " الحاقدين الظالمين، ال على كل  اليهود والنصارى

، بل العكس فالدعاء لهم بالهداية هو األولىوال شك  في أن الدعاء على المسالم وال أرى . ين المعاهدين من أهل الكتاب ال يصح 

دين لهؤالء الغاصبين الم عتدين فار  من اليهود والنصارى إال قاص  أما عن استعمالهم لدعاء . الدعاة الذين يدعون على الك 

م َعدداً وأقتلهم بدداً و"الصحابي  الجليل خبيب  ه  ، فال أدرى من أين أتي القرضاوى بخصوصية "ال ت غادر منهم أحداً اللهم إحص 

بين الم عَتدين، وهو ما يقصده . معتدى هذا الدعاء؟ فهو صحيح على كل غاصب  وأن ال يغادر هللا منهم أحداً أي من الَغاص 

َطباء، ال كل َنْصراني  أو يهودي    .الخ 

ة والم واَدَعة، وقد أفصح هؤالء عن كما أن  الواقع هو أن  الم عتدين الَظالمين لهم  من ي ْفَتَرض  أنهم من أهل الذم  من ي َسان َدهم م 

أغراضهم وتوجهاتهم بعد أن كتب القرضاوى كتابه بسنوات قليلة، فهاجم المثلثين من النصارى القبط المهاجرين اإلسالم، 

َثل ْث، ومولوا حمالت اإلهانة والتشويه لدين هللا، وأسروا النساء المهاجرات  إلى هللا، وصارت غالبيتهم من الم والين لشنودة الم 

عاء عليهم كاف ة مما َيتالءم مع الَشريعة والواقع  .فصار الد 

ثم، اين هذا الدعاء اإلستفزازي  كما يقول القرضاوى مما وصف هللا تعالى من عذاب الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم؟ وماذا 

دعاة هذا العذاب وأنواعه وأصنافه من آيات هللا ونسبه إلى من َكَفر وثل ث، أفي هذا يقول القرضاوى فيمن وصف من ال

 !إستفزاٌز ورعونة وقلة حياٍء مع الكفار؟

 "الكفار"َبدل " غير المسلمين"

ل إستخدام  وهو من العجب الذي أتى به الشيخ القرضاوى في كتابه، َتَسامحاً وتَهادناً مع اليهود والنصارى، فقد أراد أن ي َبد 

ن ة عنهم بلفظ   .49ص، حتى ال َيجرح ش عورهم ويؤذيهم كما جاء في كتابه "غير المسلمين"، إلى لفظ "القرآن"تعبير القرآن والس 

ف ار، لكن هذا ال يكون على حساب حذف كلمة الكفار من قاموس " غير المسلمين"ولفظ  ال بأس بإستخدامه للتعبير عن كاف ة الك 

ستخدام القرآن والسنة له ينبئ بأهمية خاصة وهي التذكير بالبشاعة التي يرتكبها هؤالء البشر ساعة بعد ساعة اإلستخدام، فإن إ

ويوما بعد يوم، من إدعاء أن  هلل ولدا، أو أن  هللا قد إختص بني إسرائيل باألنبياء وأن محمداً كاذب في دعواه، وهو َغرٌض 

وهم وأقَسطوا اليهمَيتمش ى مع ق وة اإلسالم والح فاظ على يق  .ظة الم سلمين وَمعرفة أعداء هللا، وإْن َبر 

ان ، ال أدرى من أين جاء بهذا التخصيص، وإن ك!ومن العجب اآلخر أن َيخص  القرضاوى آية الكافرون بالمشركين الوثنيين

وإال فهل نعبد ما يعبد أهل  نه يعلم طالب العلم أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب،إسبب النزول في الوثنيين، إال 

الكتاب؟ وهل هم عابدون لما نعبد؟ ثم أليس النصارى واليهود كفاٌر شرعاً؟ فلم تخص  هذه اآلية بالوثنيين؟ زلة عالم ال أحسبه 

 .يرضى عنها

ل غير أهل الكتاب بالتي هي أسوأ؟ أم إن جدالهم ممنوع أصالً؟ وفي  ثم لم يخ ص  جدال أهل الكتاب بالتى هي أحسن، هل نجاد 

 .هذه الحالة ال يكون ما يدعو اليه القرضاوى من حوار األديان، بما فيها الوضعية، له اساس من الصحة

أيها الكافر، وال أحسب أن أحداً من : ن نقولأمن أهل الكتاب أو غيره، فال يصح ونحن نتفق مع الشيخ أنه حين نخاطب كافراً 

طب والك تب ليست مخاطبة فردية، وال يجب فيها ما يجب في الدعاة فعل ذلك، فهو أمٌر تأباه الفطر ة السوي ة، ولكن الخ 

ل إال حقاً، فإن أردنا أن نتحدث عن النصارى قلنا  لة على الخطيب أو الكاتب، وال يصح أن َتحم  المشافهة، إذ هي مسج 

يه، فحينئذ ال بد من أن نثبت كفرهم، والعجب أن النصارى، أو عن اليهود قلنا اليهود، إال إن إستلزم الَمَقام أن ن بين ما هم عل

ين عنه الحقاً من يقول أن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، بل هم  الشيخ يعلم أن هناك من المولودين على دين اإلسالم، المرتد 

فيها من الشيخ وما أرى هذا اإلنحراف إال نتيجة المسامحة والموادعة المبالغ . من أهل الجنة كالمسلمين سواءاً بسواء

 .القرضاوى ومن نحا منحاه في المبالغة في المهادنة والموادعة
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فة ممن يستتر وراء الشيخ، كمحمد سليم  ية المحر  وام التي خرجت من جعبة الشيخ القرضاوى، وأهل الَوَسط  وهي من أكبر الط 

. وا بأهل ذمة، بل هم مواطنون مثلهم كمثل المسلمين سواءاً بسواءالنصارى ليس. العوا وفهمى هويدي ومحمد عمارة وغيرهم

د  إلى التبديل جة الشيخ أن القبط ال يحبون هذه الكلمة . وهذا التقرير لم يأت به أحد من قبل، بل هو من التجديد الذي َيقص  وح 

وا من المصطلح؟ وهم يتأذون وهو من أعجب الحجج، فمال! 59السابق " يتأذون من هذا المصطلح" وال يستسيغونها بل نا أن يتأذ 

ل هذا لنتجنب تأذيهم؟ وهل نترك بهذه البساطة مصطلحات " لقد َكَفر الذين قالوا إن  هللا ثالث  َثالثة"من قول القرآن  فكيف سن بد 

لمصطلح؟ تحمل تاريخاً وتعكس حقوقاً وواجبات حملتها قرون متطاولة، ليأتي اليوم ضغط من ساويرس وعصابته، فنترك ا

يون؟ إن المواطنة تقوم على عقد اإلسالم أصالة بالنسبة  ومن قال إن مصطلح المواطنون يوازى ويكافؤ مصطلح الذم 

، فكيف نوازى بين األصالة والتبعية؟ وماذا إذا خرج البعض عن المعاهدينللمسلمين، وتبعية بالنسبة لغيرهم من أهل الكتاب 

من خروج الكنيسة برمتها عن العهد، كيف يمي ز هؤالء إذن؟ أنهم مواطنون خونة؟ فإن العهد، كما هو حادث اليوم في مصر 

كانت النتيجة واحدة وهي خيانة العهد، فما فائدة الحذف والتبديل، اللهم إال رفع اإلسالم عن التمكين في األرض، وتسويته 

 .وأهله بالمشركين، تحت إسم المواطنة

وما تعكس من إستسالم هؤالء المفكرين والفقهاء الذين  (0) على كيان األمة اإلسالمية وقد ناقشنا فكرة المواطنة وخطرها

، فراحوا ي حاولون تبديَل الم ْصطلحات الَشرعية غير عابئين بمغب ة هذا  عجزوا عن الوقوف في وجه المد  الَصليبي الَصهيوني 

من الشعب المصري  % 5هذا التنازل المقيت اإلنهزامي  لصالح وكيف ولماذا . الَتبديل في القريب العاجل، َبْلَه البعيد اآلجل

 .ونحن نعلم أنهم إنما يتقوون بالغرب الصليبي  ماالً وعتاداً، ليضربوا الَوَطن اإلْسالمي  في مصر، ال َمكَنهم هللا من ذلك

الجزية مقصودة لمعناها ال  ألنه يؤذى القبط في مصر، وأن  " الجزية"ثم يقرر القرضاوى أن ه ال يجب كذلك التعبير بلفظ 

إلسمها، وأن  عمر بن الخطاب قد قبل الجزية تحت إسم آخر ألنفة العرب من هذا اإلسم، لكننسأل الشيخ القرضاوى، وأين هم 

وا الجزية إسماً ومسمى، فما بالنا نتحسس على مشاعرهم وكأنهم قوارير رقيقة،  الذين يقبلون بدفع الجزية؟ فهؤالء القبط قد رد 

 عد أن ردوا شرع هللا فيهم وهو ما ينقض عهدهم ويبيح للمسلمين أن يعاملون معاملة الحربيين؟ب

 :التعبير باألخوة عن العالقات اإلنسانية

عة الَسمحة في غير َمواضع الَسماحة والم وادعة ه الم واد  ة أخرى من َطَوام الشيخ القرضاوى، َخرجت بها نفس  وقد . وهي طام 

 :في كالمه من قبل وأنقلها هنا للفائدةنقضت هذه الدعوى 

هم إخواننا ، أي إخواننا في الوطن ، كما أن : فهؤالء ـ إذا كانوا من أهل وطن ك ـ لك أن تقول: " جاء عن الشيخ القرضاوى " 

ين ة (. ر اإلسالم هم من أهل الدار ، أي دا: والف قهاء يقولون عن أهل الذمة  . المسلمين ـ حيثما كانوا ـ هم إخواننا في الد  و  فاأل خ 

هم وبعض ، وهي التي جاء فيها قول هللا تعالى  نوَن إ ْخَوةٌ : )ليست ديني ة فقط كالتي بين أهل اإليمان بعض  َما الم ؤم  : الحجرات ( إ نَّ

ة قومي ة ، وأخوة وطني ة ، وأ خوة بشري ة  09 و  سل مع أ. بل هناك أ خ  ثنا في َقصص الرُّ بوهم والقرآن الكريم يحدِّ هم الذين كذَّ قوام 

ْرَسل يَن : )وكفروا بهم ، فيقول  َبْت َقْوم  ن وٍح الم  ْم ن وٌح أاَل َتتَّقونَ . َكذَّ وه  َبْت َعاٌد . )(095،091: الشعراء )( إ ْذ َقاَل لَه ْم أَخ  َكذَّ

ْرَسل ينَ  ق ونَ . الم  وٌد أاَل َتتَّ ْم ه  وه   اهـ"  (003،004: الشعراء )( إ ْذ َقاَل لَه ْم أَخ 

، فاألخوة التي أرادها هللا سبحانه هنا هي " أي نسيبهم : " أخوهم نوحاً : ، قال األلوسي " اإلنتساب إلى " األخوة هنا معناها 

" أخوة " في نطاق محدود باإلنتساب ، ليس بينها وبين معاني األخوة التى أنشأها هللا بين المؤمنين نسب ، فاإليحاء بأن هناك 

كما تقول " أخوهم " مة من ظالل في هذا الموضع خلط متعمد للتمويه على الناس ، وهللا سبحانه استعمل كلمة بما في الكل

أي قريبهم ، وال يحمل هذا أي مدلول آخر إال بقرينة ، ولذلك افتخر الشاعر بأن قبيلته تنصر من كان من " أخا تميم " العرب 

 :آخر للنصر فقال أقربائها في أي ظرف حتى لو لم يكن هناك داع 

1. http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-455    

http://www.tariqabdelhaleem.com/Artical-455
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 في النائبات على ما قال برهانا  ال يسألون أخاهم حين يندبهم

 .وهو غير مراد هنا ، صدر والمصدرية توحي بتعدد الحقوق، إذ هو مخوةولم يذكر هللا سبحانه لفظ األ

يات آليس هذا محل استنباط فقه األقليات، أو أحكام أهل الذمة من هذه ا، فلطاق اآليات بغير مرادها فحش وخطلثم إن استن

، فهذا من اتباع استعمال المتشابه وترك المحكم الذي ثبت في الشريعة بنص أو ظاهر في حقوق التي تقص حكايات األنبياء

 .األقليات 

ا ال يستدعى أن تكون هذ ، ولكن  " الدولة اإلسالمية"لهم حقوق في ظل " الديانات األخرى"في أن أهل  ناك خالفٌ وليس ه

مصدرية عامة ، بل هو اإلحسان والبر بغير المحارب أو الذمي كما في اآليات، وهللا سبحانه لم يقل في محكم " أخوة"هناك 

، وكان من هم إخوانا أو أن تكون بينكم أخوةيخرجوكم من دياركم أن تتخذون ملينهاكم عن الذين ال يقاتلونكم وكتابه أنه ال 

، وهو ما ال يستدعي بتفصيله إلى البر بهم والقسط لهماليسير عليه سبحانه أن يقول ذلك ، ولكنه عب ر عن الواجب الشرعي 

يَن لَ " قال تعالى . ته أخوة من أي نوعبذا م  هللاَّ  َعن  الَّذ  ْم اَل َيْنَهاك  وه  ْم أَن َتَبرُّ ك  َيار  ن د  م مِّ وك  ج  ين  َولَْم ي ْخر  ْم ف ي الدِّ وك 
ْم ي َقات ل 

ْم إ نَّ  وا إ لَْيه 
ط  ينَ  َوت ْقس  ط  ْقس  َ ي ح بُّ اْلم   " .هللاَّ

بها تنزيل  ، يرادكلها سياسية يقال أنها شرعية، وهي ال تمت للشرع بصلةهي ! بله اإلخوة اإلنسانية! قومية هنافأين األخوة ال

، ال أن تقرر الصحيح من الفتاوى في مناطاتها فتعيد لتناسبه وتبرر ما فيه من اعوجاج األحكام الشرعية على مقتضى الواقع

 .اهـ "الحق إلى نصابه وترجع الناس إلى رب الناس

. ة بغض  النَظر عن دينهمثم إن دعوى األخوة اإلنسانية دعوى ماسونية معروفة، تقصد إلى توحيد الناس على معنى اإلنساني

مة، فأولى بنا هنا أن  فإن كان الشيخ القرضاوى ممن يرى أن العبرة بالمعاني والمقاصد، كما قال في َموضوع الج زية والذ 

ْبَرة في أن  القرضاوى يدعو لها باسم  نقول أن  دعوى األخوة اإلنسانية هنا هي ذات دعوى الَماسونية مقصداً ومعنى، وال ع 

 !م، وأن الماسونيين يدعون لها باسم اإلنسانيةاإلسال

دناه من هذه  الحذر مما َيعترض هذه  الفكرية، فيه خير كثير ومنافع للقارئ، ولكن الَحذر كل  " الَمَطبات"والكتاب، إن جر 

 .ما قد يجعل َمضاره أكبر  من فائدتهالفوائد 

 .وهللا تعالى يهدى إلى صراط مستقيم

 

 

 

 

 

 

 

 


