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 املقدمة 

مقالة قصرية نرشت يف جمالت أو مدونات    حيتوي هذا الكتاب عىل ما يقارب مخسني

، وهذه  املوقف من بعض القضايا الدينية والرتبوية والثقافية خمتلفة، وهي تدور مجيعا حول  

 عناوينها:  

 . من هو الداعية الناجح؟1

 . املفهوم الرشعي للنجاح والفشل. 2

 . اإلسالميون.. واهنيار القيم.3

 حياء. . اإلسالميون.. واحتالل األ 4

 . ملاذا استهان الناس بالقتل؟ 5

 . إىل ورثة أيب جهل. 6

 جة. ود. مكاييل مز7

 . اإلسالميون وصناعة األعداء. 8

 . اإلسالميون.. ومصائب السياسة. 9

 . العلامء.. والفتنة. 10

 . عسكرة الدين. 11

 . اإلسالميون.. والتناقضات العقلية. 12

 . اسرتاحة املجرمني. 13

 العقول.. أقول. . ألصحاب 14

 . سجاالت ومواقف. 15
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 . ملاذا ال ترتىض عىل الصحابة؟ 16

 . هتمة التشيع. 17

 . ملاذا ال ترد عىل الشيعة مثلام ترد عىل السلفية؟18

 . ملاذا ال ترد عىل احلداثيني بدل الرد عىل السلفيني؟ 19

 . هل هناك سلفي معتدل؟. 20

 . نبوءة نبوية ال تنطبق إال عىل السلفية. 21

 . ملاذا تطلق عليهم لقب السلفية؟ 22

 . السنة والسلفية. 23

 . السلفية والتكفري. 24

 . السلفية.. واجلنة. 25

 . اإلسالم.. والثورة املضادة.26

 . هل نحن معرضون عن النبوة؟27

 . رسالة إىل األمل املوعود. 28

 . تناقضات قلبية. 29

 . التاريخ يعيد نفسه. 30

 األشخاص. . رضورة البحث يف التاريخ و31

 . توضيح حول ايامن ايب طالب. 32

 . تعجب واستغراب. 33

 . ملن شاء أن يركب سفينة النجاة.34

 . أقالم للمزاد العلني. 35
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 . حقوق الطبع والنرش حمفوظة. 36

 . ال تظلموا من يظلمونكم.37

 . العدالة.. وجتريم التكفري. 38

 . خذوا دينكم من األتقى.. ال من األعلم. 39

 األعلمية.. والرسالية. . 40

 . احرتموا صحيح البخاري.41

 . هل أنت متدين أم مريض نفسيا؟ 42

 . الفرق اإلسالمية: إعادة تصنيف. 43

 . التحسني والتقبيح بني العقل والرشع. 44

 . ذكريات وعب. 45

 . وصايا غالية. 46
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 من هو الداعية الناجح؟ 

كام شهدت الساحة السياسية واالقتصادية واالجتامعية انحرافا كبريا يف االعتبارات  

الساحة   وهي  األخطر،  الساحة  كذلك  شهدت  فقد  والفشل،  النجاح  بمقاييس  املرتبطة 

كل   لعل  بل  ذلك..  يف  عنها  يقل  ال  انحرافا  والدعاة  العلامء  من  يمثلها  بمن  الدينية 

 ن هذا االنحراف.  االنحرافات يف املقاييس ناشئة م

أفنى   الذي  املتواضع  العامل  ذلك  ليس  نعيشه  الذي  الزور  عامل  يف  الناجح  فالداعية 

عمره يف البحث والدراسة والتصنيف إىل أن هداه اهلل إىل احلقائق التي يدعو إليها عىل بصرية  

يس  وبينة وبرهان.. وليس ذلك اخلامل الذي يفر من الشهرة والسمعة فراره من األسد.. ول 

ذلك الذي ال يقول الكلمة إال بعد أن حيسب هلا ألف حساب خمافة أن يفرتي عىل اهلل ما ال  

يعلم.. وليس ذلك الزاهد الذي تنزه عن أموال الناس وهداياهم مستنا بسنة الرسل عليهم  

الصالة والسالم يف ذلك.. وليس ذلك الذي ال يفرق يف نصيحته بني غني وفقري..فهو يف  

 ناس ال يتميز عنهم بيشء. الناس مثل ال 

الداعية الناجح يف عامل الزور الذي نعيشه هو ذلك الذي يستطيع أن يستقطب بدهائه  

وذكائه مجاهري الناس، ال ألنه خياطبهم بام تقتضيه الرشيعة، وإنام ألنه خياطبهم بام تقتضيه  

 أهواؤهم ورغباهتم.. فهو ينفذ ما تطلبه أذواقهم ال ما تطلبه احلقيقة.  

ألنجح منه من يستطيع أن يستقطب بعض رجال األعامل الذي يغدقون عليه من  وا

 صنوف النعم بقدر ما يغدق عليهم من صنوف الفتاوى.  

. فتقوم بالدعاية املجانية له  . واألنجح منهام من يستطيع أن يصل إىل وسائل اإلعالم

حث أو يطالع أو يراجع  ليتحول بعدها إىل رحالة ال يستقر به قرار، وال تتاح له الفرصة ليب
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 أنفاسه.  

واألنجح من هؤالء مجيعا من استطاع أن جيد له كرسيا يف احتاد علامء املسلمني أو يف  

العلامء  كبار  قربة،  .هيئة  عنه  والدفاع  عبادة،  إليه  والنظر  دينا،  موقفه  يصبح  وحينها   .

الناس مئات اآلالف من  فتاواه  قتل بسبب  ، فال حرج  والتضحية يف سبيله شهادة.. ولو 

عليه، فهو املجتهد الذي ال خيطئ.. ولو أخطأ فال حرج عليه، وكل من قتل أو ترشد بسببه  

 فداء لعيونه. 
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 املفهوم الرشعي للنجاح والفشل 

من   مرشوع  أي  يصفون  خصوصا،  األيام  هذه  يف  اإلسالميني  من  الكثري  نالحظ 

ري ذلك، بكونه مرشوعا ناجحا  املشاريع سياسيا كان أو اقتصاديا أو ثقافيا أو إعالميا أو غ 

فاشال عن  .أو  ابتعادهم  نجد  والفشل  للنجاح  يضعوهنا  التي  املقاييس  يف  التأمل  وعند   .

 املقياس اإلهلي الذي نص عليه اهلل يف كلامته املقدسة التي أنزهلا عىل أنبيائه مجيعا.  

تقييمهم    وكمثال عىل ذلك ما يعتبونه نجاحا يف التنمية واالقتصاد، فهم يغفلون يف 

للمشاريع املختلفة عن بعد احلالل واحلرام واملقبول واملرفوض يف الرشيعة، وكأن اهلل تعاىل  

تعاىل   اهلل  األفراد، وأحله للحكومات.. وكأن  الربا واالحتكار والغش والغبن عىل  حرم 

وزارة   مسلم  وزير  توىل  ما  إذا  وأباحها  املجتمعات،  يف  وانتشارها  الفواحش  إشاعة  حرم 

الرغبات..  السي كل  الناس، وأرىض  كل  بالسياحة عىل  انفتح  إذا  إال  ينجح  لن  احة، ألنه 

وهكذا إذا توىل املسلم وزارة الثقافة، فإنه سيمنع الرقابة، وسيتيح للمخرجني والفنانني أن  

 يامرسوا كل ما تشتهيه أهواؤهم.  

نجاحاته  ومن الغرائب التي سمعتها من قناة اجلزيرة وأخواهتا وهن يشدن بمريس و

وهو يثني    ـالعظيمة أن احلرية كانت مكفولة للجميع يف عهده حتى أن بعض الفنانني ذكر  

الرقيب يف عهد  التي كان يقصها  املشاهد اإلباحية  الكثري من  ـ أن    عىل املرشوع اإلخواين 

 حسني مبارك مل يقص أمثاهلا يف عهد مريس..  

إلخوان لسبب بسيط، وهو أن  وهكذا حتول برييز العدو إىل صديق عزيز ملريس ول 

اإلسالميني صار املقياس عندهم هو ما يريدون ال ما يريد اهلل وما تريد كلامته املقدسة التي  

 يتاجرون هبا. 
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 اإلسالميون.. واهنيار القيم 

صنوف   بمختلف  ـ  اإلسالميون  حياول  والتي  باالهتامم،  اجلديرة  املالحظات  من 

لك االهنيار العجيب الذي أصاب القيم التي كانوا  التالعب باأللفاظ ـ االحتيال عليها ذ

يزعمون أهنم يؤمنون هبا، ويدعون الناس إليها ويضحون يف سبيل ذلك، ويستشهدون له  

 بسنة اهلل يف ابتالء الصاحلني من عباده.. 

كانوا يقولون للناس: إن املرشوع اإلسالمي منطلق من القيم واملبادئ واألخالق،   

الناعمة   احلرب  عليه  وسيعلن  املرشوع،  هذا  سيواجه  بالفساد  املمتلئ  العامل  فإن  ولذلك 

من   لنا  مناص  ال  ذلك  مع  ولكن  إعالميا..  وسيشوهه  اقتصاديا،  وسيقاطعه  والصلبة، 

ذلك عىل  والصب  لتحقيقه،  إىل    السعي  االقتصادية  املقاطعات  ظل  يف  اضطررنا  لو  حتى 

 الصوم واجلوع وكل أصناف البالء.. 

كانوا يقولون هذا، وهو مسطر يف مراجعهم الكبى من كتب سيد قطب وغريه..   

. لقد أصبحت القيم عندهم هي  . . تغريوا تغريا جذريا .. ولست أدري كيف وال مل . ولكنهم

ال ومقاومة  االقتصاد،  يف  إىل  النجاح  املؤدي  الطريق  هيم  وال  بالتنمية..  والنهوض  بطالة، 

 ذلك..  

وما   إليه..  والدعوة  املرشوع  هذا  إلشهار  مادة  الرتكي  النموذج  يستعملون  وهم 

  سواء كان ليباليا أو علامنيا أو ال دينيا ـ أن يطبق هذا املرشوع: فام   ـ  أسهل عىل أي حاكم 

أن   فيمكنه  املجتمع  أما  ترتديه..  لتسري معه، وهي  احلجاب  يلبس زوجته  أن  عليه سوى 

 يلبس ما يشاء، وال رقابة عليه يف ذلك.  

وال عليه سوى أن حيفظ بعض األحاديث، ويقلد بعض األئمة يف قوهلا يف خطبه..  
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لقنوات  وال عليه سوى أن يستقبل نفرا من اإلسالميني املطاردين ويضع يف يدهم بعض ا 

بالدهم.. وال   وأهل  إخواهنم  من  كانوا  ولو  أعداءه،  ويلعنوا  بحمده،  ليسبحوا  الفضائية 

سبيل   يف  يمكنه  بل  عليهم،  العداوة  ويعلن  جريانه،  مع  العالقات  يقطع  أن  سوى  عليه 

 النهوض باقتصاده أن يرسق مصانعهم، وسواحهم ليحوهلا إىل بلده. 

أمنه القومي ـ أن يقيم عالقات اسرتاتيجية   يف سبيل محاية ـ وال حرج عليه بعد ذلك 

مع الكيان الصهيوين، وأن يتحالف مع الناتو، ويضع قواعده العسكرية عىل بالده. وال عليه  

السواح    ـ يستقطب  أن  سبيل  يقيم   ـ يف  وأن  واحلرام،  منها  احلالل  املالهي  مجيع  يفتح    أن 

 مور واملحرمات. شواطئ للشواذ واملنحرفني، وأن يسمح ببيع مجيع أنواع اخل

الرتاخيص   للقنوات اإلباحية، ويعطي معها  تراخيص  بل ال حرج عليه أن يعطي 

لكل أنواع الرذائل.. بل يسمح ببناء استديوهات خاصة بذلك حتميها الدولة ومرشوعها  

التسامح   عىل  الدالة  صوره  أمجل  يف  اإلسالمي  اإلباحي  اإلنتاج  للعامل  لرتسل  اإلسالمي 

 واالنفتاح.

كن ملن يرى تركيا بالصورة احلالية أن يعتبها نموذجا للمرشوع اإلسالمي  هل يم

القائم عىل األخالق والقيم واملبادئ؟ وهل اهنارت القيم لدى اإلسالميني حتى صارت  

 إىل هذا الدرك املنحط؟

التي كانوا   لست أدري هل اخرتقت عقول اإلسالميني؟.. أم أن هذه هي املبادئ 

قطبوا السذج من أمثايل، فإذا ت كانوا يطلوهنا بذلك الطالء الباق ليسيؤمنون هبا، ولكنهم  

 ما ثاروا عىل هذه االنحرافات خونوهم واهتموهم بأهنم تغريوا.

أم ذلك احلريص عىل    للشيطان  باع دينه  الذي  ولست أدري من تغري.. هل ذلك 

مل  اهلل  ألن  يملك،  ما  بكل  سبيلها  يف  ضحى  ولو  واألخالق  واملبادئ  هذه    القيم  يودعنا 
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واملبادئ   بالقيم  وأرواحنا  قلوبنا  لنعمر  فيها  أودعنا  وإنام  االقتصاد،  لنعمر  األرض 

 واألخالق. 
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 اإلسالميون.. واحتالل األحياء 

من األمور العجيبة التي وقع فيها اإلسالميون من حيث ال يشعرون ذلك السقوط  

م ينادون بعودة اخلالفة التي  احلر الذي أصاب مهمهم العالية، فبينام كانوا يف بداية عهده 

األرض   يف  حصل  ما  بكل  يؤمنون  ال  أهنم  ويذكرون  اإلسالمية،  البالد  مجيع  تشمل 

  أول األمر   ـاإلسالمية من تقسيم، وأن جهودهم عاملية، وتنظيمهم عاملي، إذا هبم ينحدرون  

البـ   من  بالد  أي  يف  مرشوعهم  يقام  أن  يكفي  وأنه  القطرية،  بالدولة  اإليامن  الد  إىل 

اإلسالمية.. ثم ينحدرون أكثر فيكتفون باحتالل املدن، وقد حتقق ذلك عندما احتلوا محاة..  

 ثم احتلوا بعدها مدنا أخرى إبان الفتنة السورية. 

احتالل   جدوى  ما  أدري  ولست  األحياء،  باحتالل  فيكتفون  أكثر،  ينحدرون  ثم 

صل عن مدينته وعن دولته  األحياء؟.. وهل يمكن أن يقام املرشوع اإلسالمي يف حي منف

نني وهم حمارصون ضمن حي من األحياء  وعن العامل؟ وهل يمكن أن يعيش الناس مطمئ

 ال يبحونه، وال خيتلطون بمن حوهلم من أهل بلدهم أو غريهم؟

املساكني   أولئك  إىل  بعقله  األخبار  نرشات  يف  فلينظر  أدعي  أنني  يظن  ومن 

 ت أولئك اإلسالميني العاشقني للسلطة..  املحارصين يف بعض أحياء حلب بسبب تعن

أو فلينظر عب اليوتيوب إىل تلك األيام التي احتل فيها اإلخوان يف مرص حي رابعة..  

إىل   ويدعون  الفتنة،  خالهلا عىل  من  باملجان حيرضون  هلم  الدولة ستسلمها  أن  وتصوروا 

 الكراهية.. 

  مهام كان ديمقراطياـ  يسلم ألي   ـ لقد كان أي عاقل مدركا أنه ال يوجد نظام يف الدنيا  

املحتل.. ولذلك كانت   قتل مجيع سكان احلي  لو  باحتالل أي شب من أرضه حتى  جهة 
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 النهاية الطبيعية لذلك االحتالل األخرق أن يواجه من طرف الرشطة أو اجليش أو غريهم.. 

وهو يشء طبيعي تقوم به أي دولة، ولو سقط ضحايا، ألن الذي أسقطهم هو الذي  

 ستعملهم وقودا إلشعال نريان الفتن. ا

لست أدري إىل ما سيؤول إليه انحدار اإلسالميني، وهم يلهثون وراء السلطة.. لعله  

 يأيت اليوم الذي حيتلون فيه بيوت الناس، ويكتفون هبا إلقامة مرشوعهم الظالمي. 
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 ملاذا استهان الناس بالقتل؟ 

إىل   حتتاج  ال  والتي  عليها،  املتفق  الظواهر  ظاهرة  من  عليها  وتبهن  تثبتها  أدلة 

االستهانة بالقتل.. فقد أصبح شيئا سهال هينا، وصارت أخباره كسائر األخبار ال حتدث يف  

النفس ذلك اهللع واألمل واحلزن الذي كانت حتدثه إبان كان اإلنسان عىل الفطرة التي خلقه  

 اهلل عليها. 

البرش يقع يف هذه اخلطي الذي جعل  التي هي أعظم  فام رس ذلك؟ وما  العظيمة  ئة 

 خطيئة عىل وجه األرض، فاإلنسان بنيان اهلل وملعون من هدمه؟

والسؤال األخطر من ذلك هو عن رس وجود هذه الظاهرة بني املسلمني الذين ينص  

كتاهبم وسنة نبيهم عىل عظم هذه اجلريمة وخطرها، فالقرآن الكريم توعد القاتل املتعمد  

ًدا  فة إىل غضب اهلل عليه، ولعنه، قال تعاىل:  باخللود يف النار باإلضا  ﴿َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

 [93النساء: ] ﴾ َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها َوَغِضَب اهللَُّ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِياًم 

اعتب القتل من أعظم اجلرائم، فقال: )والذي نفيس بيده لقتل مؤمن أعظم    والنبي  

 (1) عند اهلل من زوال الدنيا(

القيامة، ليأخذ كل حقه ، فقال: )أول ما  واعتبه من أول وأعظم ما يقىض به يوم 

 (2) حياسب به العبد الصالة، وأول ما يقىض بني الناس الدماء(

لك، فقال: )ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب  بل ذكر ما هو أخطر من ذ

 

 . 7/82النسائي (  1) 

 . 9/3البخاري (  2) 
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 (3) دما حراما(

لكن كل هذه التوجيهات وغريها كثري مل يردع النفوس عن استساغة هذه اجلريمة،  

والتهوين من شأهنا، واعتبار قتل اإلنسان شيئا ال خيتلف كثريا عن قتل الذباب والبعوض  

 واهلوام.. فام رس ذلك؟

يف طاقتي أن أجيب عن هذا السؤال اخلطري، ألين لست حملال نفسيا،  طبعا.. ليس  

جلر   الشيطان  يستعملها  التي  بالطرق  يل  علم  وال  اسرتاتيجيا،  خبريا  وال  اجتامعيا،  وال 

 اإلنسان إىل صفه. 

التحليل   يف  اخلباء  يفيد  ربام  اليوم  يل  حصل  شيئا  أذكر  أن  أستطيع  ولكني 

 واالستنتاج.. 

بعد أن قرفت نفيس من أخبار التلفزيون املمتلئة بأولئك الذين  فقد خرجت من بيتي  

بسبب   فوبيا  للبعض  حصل  حتى  بنيان هيدم،  ولكل  يزهق،  دم  لكل  مستبرشين  يكبون 

 التكبري. 

يف طريقي مررت عىل حمل لبيع اجلرائد، فأردت أن أشرتي جريدة أتسىل هبا، وأنسى  

ا  بالبنط  الفضائية، فقرأت  القنوات  بثته  ما  أم  هبا  الصفحة األوىل من اجلريدة:  لعريض يف 

أباه.تقتل ولدهيا  يقتل  البيت عىل أخته وزوجها.. وهكذا .. وولد  فنفرت  .. وأخ حيرق   .

 . ورحت أبحث عن هواء نقي مل يتلوث برائحة الدماء. . نفيس، وأعرضت عن اجلريدة

عن   وسألت  منه،  فاقرتبت  املسجد،  من  ينطلق  بليغا  فصيحا  صوتا  سمعت  فجأة 

حب الصوت، فأخبت أنه داعية كبري جاءنا من تلك البالد املمتلئة بالقداسة، ففرحت،  صا 

 

 . 2/  9البخاري (  3) 
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 وقلت لنفيس: ها قد أرسل اهلل لك من يرحيك من روائح الدماء.

دخلت ما  وليتني  املسجد،  فم  .دخلت  تنطلق من  التي  الدماء  روائح  كانت  فقد   .

 اخلطيب أبشع من كل الروائح التي مررت هبا ذلك اليوم. 

واإليامن  ل والتقوى  الورع  فينا  لينرش  ال  بعيدة  بالد  من  اخلطيب  هذا  جاءنا  قد 

 . ولكن جاء ليهون يف نفوسنا ما هو هني أصال..  .والصالح

من اخلطباء يف هذه األيام.. وال حرج    لقد جاءنا يقصص علينا القصص كعادة الكثري

طيب املحرتم مل تكفه كل  عليه يف ذلك فللقصص تأثريها الرتبوي الكبري.. ولكن هذا اخل

قصص القرآن الكريم املتفق عليها، ومل تكفه الكثري من القصص الرتبوية التي كان النبي  

   ..يريب هبا أمته 

نفس، وهو وإن  مل يكفه كل هذا، فراح خيتار من األحاديث حديث الذي قتل مائة  

 قيل بصحته سندا، فقد شكك يف صحته متنا..  

يف   يطنب  ـ  وبالغة  فصاحة  من  اهلل  آتاه  بام  ـ  راح  بل  بقراءته..  اكتفى  ليته  ولكن 

 صاحلا،  الوصف حتى حول من القاتل الذي جترأ عىل إزهاق أرواح مائة نفس كاملة رجال 

. وأنه مل ولن حياسب عىل كل ما اقرتفه من جرائم..وأنه مبارشة بعد . بل وليا من أولياء اهلل

قتله للقتيل املائة، ثم عزمه عىل التوبة، وخروجه من بلده، وموته يف الطريق سار مبارشة إىل  

 اجلنة.. 

ذارات،  وقد وكل اخلطيب نفسه حماميا عن هذا القاتل، فاعتذر له بكل صنوف االعت

قريته يف  فيه، ولكن  ليست  املشكلة  أن  مل    التي  وبني  ولذلك  تتعامل معه،  تعرف كيف  مل 

ويرد   الديات،  ويدفع  أفسده،  ما  فيصحح  قريته،  يف  أخطائه  عن  يكفر  بأن  العامل  ينصحه 

احلقوق، ويتكفل باليتامى الذين كان سبب يتمهم، وإنام نصحه بأن خيرج منها قبل أن يبيد  
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 ها. أخرضها ويابس

وكان اخلطيب منفعال يف كل ذلك.. وكأن له عالقة نسبية بذلك القاتل.. أو كأنه قد  

ذاق من لذة القتل ما ذاقه صاحبه، فراح يصف لنا مجيل ما تذوقه، وراح يمني نفسه بمالئكة  

 الرمحة الذين سيقبضون روحه كام قبضوا روح اإلرسائييل. 

حتى ال تتأثروا هبا، وحتى ال أزيد يف  ال أستطيع أن أنقل لكم كل ما قال يف خطبته  

التهوين من أمر األرواح فوق ما يوجد لديكم.. ولكني فقط سأذكر بعض ما حصل بعد  

انتهاء خطبته.. فقد خرجت كام خرج سائر الناس، وقد لفت انتباهي رجلني يتحدثان، قال  

من قتل خطأ..    . لقد كدت تقتل نفسك ندما ملا فعلته.أحدمها لصاحبه وهو حياوره: )أرأيت 

له صاحبه:   قال  يؤثر فيك(..  أهون من أن  األمر  أن  قد وضح لك  اجلليل  العامل  وها هو 

.  . . ومع ذلك جتاوز اهلل عنه.. وعمدا.. فمع أن ذلك اإلرسائييل قتل مائة نفس . )صدقت

. ومل خياصمه من قتلهم.. فكيف يب أنا.. وأنا مل أقتل إال شخصا واحد.. ومل أكن  . ومل حياسبه

 قصد قتله.. بل هو املتسبب، فلوال أنه أغضبني ما فعلت به ما فعلت(أ

 ثم قال بعدها بحقد وجرأة: )يستاهل( 

قال ذلك، ثم مىض مستبرشا، ألنه وجد من يدافع عنه باملجان، بل وجد من يعطيه  

 صك الغفران، ومعه مفاتيح اجلنان.

ن من خالله بعض  هذا بعض ما حصل يل اليوم أضعه بني يدي اخلباء، لعلهم يرو

 األسباب التي جعلت دم اإلنسان أحقر الدماء وأذهلا وأهوهنا.
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 إىل ورثة أيب جهل 

اعذروين إن أطلقت عليكم هذا اللقب اجلديد، فقد رأيت أنه جدير بكم أيضا، مثلام  

كان لقب ]ورثة إبليس[؛ فأنتم مل تكتفوا بوراثة الكب واالستعالء واالستبداد وإلغاء اآلخر  

اخلريية من إبليس فقط، وإنام رحتم ألحد تالميذه النجباء، وهو )أبو جهل( ترثون   وادعاء

منه صلفه واستعالءه وجهله وتعلقه املطلق بآبائه وأجداده للدرجة التي راح يكذب فيها  

تعلقا هبم، وخوفا من أن ُيسلب منه سلفه الذين عظمهم من    ،كل ما رآه من آيات للنبي 

 دون اهلل. 

أنتم  رحتم  وكذلك  املطلقة،  العصمة  أعطيتموهم  الذين  سلفكم  سبيل  ففي   ..

تصادرون املعرفة، وتلغون العقول، وتطالبون الفالسفة بالتوقف عن التفكري، وتطالبون  

أحاسيسهم   عن  يتخلوا  بأن  والشعراء  الكون..  أغوار  سب  عن  بالتوقف  العلامء 

الصوتية. حباهلم  أوتار  يقطعوا  بأن  والفنانني  وحدكم،  ومشاعرهم..  لكم  اجلو  ليخلو   .

 ولسلفكم الذين زين لكم الشيطان أهنم معصومون، وأهنم الناطقون باسم اهلل يف األرض. 

للعامل،   وصدرتكم  محتكم  التي  املاملك  أن  تعلمون  أنكم  مع  ذلك،  تفعلون  أنتم 

وشوهت اإلسالم بسببكم، تلفظ أنفاسها األخرية، وروائحها النتنة شمها العامل أمجع، وهي  

ستعمل كل الوسائل لتتبأ منكم، مثلام تبأت من تلك اجلامعات املسلحة التي ربتها عىل  ت

عينها، واستعملتها لكل األغراض اخلسيسة، ثم راحت تفتي بقتلها، وتتبأ منها، كام تتبأ  

 منكم اآلن.. ولذلك ال تتعلقوا هبا، وال بغريها، فكل من تعلق بالقشة غرق. 

إىل عقولكم، ألين لست متأكدا من وجودها عندكم، ولكني   أنا ال أطالبكم بالعودة

أطالبكم بأن تلجموا ألسنتكم، وتكفوا رشكم، فالكل صار يعرفكم، وكيف ال يعرفونكم،  
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دين منغلق متشدد ال   إىل  الدين، ونرشتم اإلرهاب، وحولتم اإلسالم  وأنتم من شوهتم 

 يعرف سوى الذبح والقتل وقمع احلريات. 

 تزالون تتصورون أنه يمكن أن يعود معاوية أو يزيد أو مروان أو  أنتم إىل اآلن ال

املتوكل أو كل الطواغيت الذين كنتم سدنة هلم.. ولكن زمن الطواغيت وحماكم التفتيش  

الكتب   حرق  من  سلفكم  فعله  ما  تفعلوا  أن  أبدا  يمكنكم  ولن  األرض،  من  رفع  قد 

فالعامل األلسنة..  وقطع  األفواه  وتكميم  أن    ومصادرهتا  أمكنكم  وإن  صغرية،  قرية  اآلن 

تصادروا كتابا، أو تشمعوا مكتبة، فلن يمكنكم مصادرة آالف النسخ اإللكرتونية، ومئات  

 املواقع املرتبطة هبا.. 

ح بعضه عىل  تفالبد أن تعلموا أن زمن قمع احلريات قد انتهى، وأن العامل اآلن من

بعض، وكل يعرض بضاعته، وال شك أن بضاعتكم هي أردأ بضاعة، ألهنا وليدة أحقادكم  

التي ورثتموها من أيب جهل.. ولذلك لن يشرتهيا منكم إال احلمقى واملغفلون.. فزمنكم  

 ن يزهق، واحلق البد أن يظهر..  قد انتهى، ألن الباطل البد أ

ألغيتموها، لتبرصوا جرائمكم يف حق   التي  فأدركوا أنفسكم، وعودوا إىل العقول 

نبيكم، والقيم العظيمة التي جاء هبا، وكيف حولتموها بأمراضكم النفسية إىل قيم ضاللة،  

وائح املنتنة  ال قيم هداية؛ فصار الكل يفرون إىل أي يشء حتى إىل اإلحلاد هربا من تلك الر

 التي تنبعث منكم. 

التي سجنتم   فطهروا أنفسكم، وعودوا إىل وعيكم.. واخرجوا من تلك السجون 

فيها عقولكم، فأنتم أشبه الناس بذلك الدب الذي راح يذب الذباب عن صاحبه، فرمى  

 صخرة عليه، فقتله هبا.. وهكذا تفعلون أنتم مع اإلسالم وقيم اإلسالم. 

زمن العنرتيات قد انتهى.. واخلوف الذي تنرشونه بني الناس    وأخبكم بعد هذا أن
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قد ُكرس جداره، ومل يبق أحد خيافكم، أو خياف ألسنتكم اململوءة بالبذاءة.. فأنتم جمرد هررة  

متبئة   تصيح  متدكم  كانت  التي  والشياطني  أغلق،  قد  وحسابكم  ضائع،  ورقم  منتفخة، 

 لطوفان، وجترفكم السيول.  منكم.. فعودوا إىل وعيكم قبل أن يغمركم ا 
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 جة و د مكاييل مز 

عندما نرشت صورة للعامل املرصي الكبري أمحد زويل بعد وفاته، وهو عامل يف العلوم  

مع ذلك،    ـاحلديثة، وله إنجازات كبرية فيها أهلته لنيل جائزة نوبل عن جدارة، وكان له  

متأكدا ولست  سمعت،  للبحث  ـ    وكام  تشجيعه  خالل  من  مرص  لبلده  اخلدمات  بعض 

بعض اإلخوة األفاضل، وراحوا يشهرون به، وينتقدونه يف  العلمي، وخدمته للباحثني، ثار  

 موقفه من الكيان الصهيوين، وأنا معهم يف هذا املوقف من كل مطبع مع إرسائيل..  

ولكن إشاديت به كانت بسبب علمه ال بسبب مواقفه السياسية.. وعالقته بإرسائيل  

ذلك، والتي قد تقبل وقد  يف حال صحتها ال تعدو موقفا شخصيا، وقد يكون له مبراته يف  

 ترفض.  

لكن املشكلة أن هؤالء الذين أقاموا الدنيا ألجل عالقة هذا العامل الكبري مع إرسائيل  

هم أنفسهم يمجدون السلطان أردوغان، وعالقته االسرتاتيجيه بإرسائيل ال شك فيها..  

يمثل نفسه، بل  وعالقته بالناتو الذي يسمونه حلفا صليبيا ال شك فيها.. وهو فوق ذلك ال  

 يمثل دولة إسالمية كبرية، وفوق ذلك ليس لديه أي مبر جيعله يقيم تلك العالقة..  

ممثل   ويعتبونه  ألجله،  احلروب  ويقيمون  عنه،  ويرتضون  يمجدونه،  ذلك  ومع 

 اإلسالم األوحد. فعجبا لكم وللمكاييل العجيبة التي تزنون هبا مواقفكم.. 
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 اإلسالميون وصناعة األعداء 

القدرات العجيبة التي يتقنها اإلسالميون جيدا قدرهتم عىل صناعة األعداء..  من  

فام أسهل أن حيولوا من الصديق عدوا، ومن املقبل عليهم معرضا عنهم، ومن املثني عليهم  

 هاجيا هلم.  

وسبب ذلك هو تلك الرشوط املجحفة التي يضعوهنا فيمن يصادقونه، فهم يطلبون  

يسكن بتسكينهم، ويتحرك بتحريكهم، وال يتكلم إال بام يملون عليه  منه أن يتحول إىل دمية  

 قوله. 

  ـ مثال    ـ ولست أحتاج يف هذا لباهني وأدلة.. فالواقع يدل عىل ذلك.. ففي مرص  

وبعد أن عزل رئيسهم الذي ال يزالون يسبحون بحمده.. عادوا كل يشء.. فاألزهر صار  

 عميال، واإلعالم صار أبواقا..  خائنا، وعلامؤه صاروا مرتزقة، واجليش صار 

املاليني..   عرشات  لوجدناهم  مرص  يف  يعادوهنم  الذين  عدد  حسبنا  لو  وهكذا 

فالطرق الصوفية واجليش والعامة والفلول والبلطجية والداخلية والعلامنيون واألحزاب  

كلهم خونة ضالون ألهنم ال يطالبون بعودة الرئيس املعزول مهدهيم الذين ينتظرون فرجه  

 كل حني. 

تركيا  يف  تأمل  .أما  لو  العاقل  فإن  به..  يفخرون  الذي  فردوسهم  صارت  والتي   .

مواقفهم من الشعب الرتكي لوجدهم يقفون منه نفس موقفهم من الشعب املرصي.. ففي  

بعرشات   علامنيون  وفيها  طبعا..  يعادوهنم  وهم  املاليني،  بعرشات  وشيعة  أكراد  تركيا 

ا.. ويف تركيا طرق صوفية كثرية، وهي بحسب أدبياهتم نوعا  املاليني.. وهم يعادوهنم طبع

من الزندقة والكفر والضالل.. ويف تركيا مجاعة النور التابعة لبديع الزمان النوريس، والتي  
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حياربوهنا   وهم  موازيا،  كيانا  تعتب  اآلن  وهي  غولن..  اهلل  فتح  تلميذه  اآلن  يمثلها 

 وهم يف طبيعتهم يعادون اجليوش..   ويضللوهنا.. ويف تركيا جيش كسائر الدول، 

نموذجا   ويعتبوهنا  هبا  يفخرون  التي  تركيا  يف  نجد  فلن  هؤالء..  كل  حسبنا  فإذا 

 سوى ثلة قليلة من الناس، لو أطيح هبا، فسينهار مرشوعهم مجيعا.. 

الناس إن  اوعجبا ملرشوع حيمل   أفراد من  العظيم تتوقف حياته عىل  سم اإلسالم 

اهلل  سقطوا سقط، وإن هنض منه بمرشوع  العنكبوت  ببيت  أشبه  إن مرشوعهم  وا هنض.. 

 لعباده الذي شبهه اهلل بالشجرة الثابتة الراسخة يف األرض.. والتي تؤيت أكلها كل حني. 
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 اإلسالميون.. ومصائب السياسة 

يف ذلك اليوم قام أحد العلامء يتحدث بحامس مشوب بحزن، وبعظة ممزوجة بعلم،  

غبوا عن اسم )املسلمني( إىل اسم )اإلسالميني( بالرتبية والتوجيه  عن رضورة اشتغال من ر

أو   السياسة ألرباهبا وعدم اخلوض فيها  باملجتمع وترك  واإلصالح االجتامعي واالهتامم 

 االقرتاب منها، فمنافعها ال تقاوم أرضارها، ومصاحلها ال ترجح عىل مفاسدها.

من احلامسة، فاآلمال يبق بريقها  وكان الشباب يف ذلك احلني متحمسا يكاد يلتهب  

كل حني، واأليدي توشك أن حتقق ما عجز عنه األولون واآلخرون، فلذلك طبع كالمه  

اجلو باحتجاج صامت، ولوال أن هناك بعض رجال الدولة كان جالسا بني اجلموع يستمع  

 لقام احلضور إليه يعنقونه، أو يسبونه، أو يرمونه بنعاهلم. 

األيام  وذاق.ومرت  ألنفسهم،    .  اختاروه  الذي  االختيار  مرارة  اإلسالميون 

. نتساءل: هل كان ذلك العامل حمقا فيام قال؟ ولو حصل ما نادى به ودعا إليه  .وملجتمعاهتم 

 أكان حيدث ما حدث؟ 

يشء   كل  تستقبل  التي  وباحلكمة  واقعي،  بمنطق  كالمه  اإلسالميون  قابل  ولو 

له السياسة وكراسيها  وتستفيد منه ال تسوقها احلامسة، وال يؤج ج نارها الغضب، فترتك 

وجاهها وفعاليتها، وتلتزم بالقواعد التي كانت بيدها تريب وتوجه وتصلح، هل سيحدث  

 الترشيد، وتنكس األعالم، وتنترش الفوىض، وتفرق األمة الواحدة مزعا وأشتاتا. 

  يف منتهى عنفواهنا،   ـكام كانت تسمى ذلك الوقت    ـلقد كانت الصحوة اإلسالمية  

ويف أعىل درجات تألقها، ومل يكن بينها وبني أي مؤسسة من املؤسسات العامة أي حائل،  

اخلطب   ختطب  بل  تريد،  ما  العلوم  من  وتدرس  تشاء،  متى  تتحلق  أيدهيا  يف  فاملساجد 
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يمنعها أحد أو يقف يف طريقها،  احلامسية املتدفقة وبمضخامت الصوت اخلارجية دون أن  

واملرسحي   الثقايف  لنشاطها  دورا  كانت  مؤسسات  كلها  الشباب  ودور  الثقافة  ومراكز 

 والدعوي، وكان يف إمكاهنا أن تستغلها كام تشاء وتؤثر هبا فيمن تريد. 

ك املؤسسات  تلك  إىل كل  يرتقون يف كل  فوباإلضافة  الصحوة وكهوهلا  تن شباب 

الفئات، ويلقون االحرتام من عوام الناس وخواصهم، ولكنهم مل  املناصب وحيتكون بكل  

املذهبة،   الكرايس  أعينهم إىل تلك  يقنعوا بكل ذلك، ومل يرضوا ما هم عليه، فامتد بريق 

وأرادوا أن يلجوا عامل السياسة اخلطري، ورددوا مقالتهم املشهورة:)سياستنا دين و، وديننا  

 سياسة(، فامذا حدث؟ 

م من  مصيبة  والتشتت  أول  التفرق  مصيبة  عليهم  صبت  السياسة  صائب 

واالختالف، فأسسوا أحزابا ومجعيات خمتلفة متناقضة، وبدأ السباب والشقاق بينهم ينرش  

الصح  العامة  فيف  نفوس  يف  والدهشة  االستغراب  ويثري  االعالم،  وسائل  وتتناقله   ،

 ويرتكون هبا. واخلاصة، ويرفع عنهم مسوح األولياء التي كان يتمسح هبا الناس 

ولكن الدهاء السيايس مكنهم من جتاوز هذه العقبة، ال بالعودة إىل الوحدة وضم  

لك القرآن والسنة وكالم  الصفوف، انام بإقناع كل طرف جلمهوره أن احلق معه يتأول لذ 

مهاترات   عن  احلديث  إىل  والعفاف  واألمانة  الصالة  عن  احلديث  من  فانتقلوا  العلامء 

 األحزاب وبرامج احلكم. السياسة وفضائح 

أحاديث   وانتقلت  الناس  وعامة  عامتهم  إىل  الصحوة  خاصة  من  الشقاق  وانتقل 

زعامئهم   هدي  إىل  الرسول  ومناقب  واحلديث  القرآن  ترديد  من  هلم  املصاحبة  اجلامهري 

 وبراجمهم ومناقبهم. 

  وخرجوا مجيعا من املساجد واملؤسسات التي كانت بأيدهيم إىل الشوارع واألماكن



32 

 

 العامة كل يبز عضالته، ويعرض قوته، ويشهر التفاف الناس بل السامء حوله. 

ثم حدث ما حدث من سوء التقدير، فتكلموا يف املساجد العامة عن األمور اخلاصة،  

ومزجوا بني أشخاصهم وأحزاهبم وتعاليم السامء، فاعتب كالمهم محالت انتخابية ليس هلم  

 قراطية. مب كام تنص عليه القوانني الدي أن ينفردوا هبا دون سائر األحزا

فكان املسجد أول قلعة ترتع من أيدهيم ألهنم مل يقدروه حق قدره، ومل يعرفوا منزلته  

التأثريية التي وصلوا هبا إىل ما وصلوا، وسنة اهلل يف خلقه تأبى أن ترتك جلاحد نعمة، قال  

ُلوا نِْعَمَت  تعاىل:   ِذيَن َبدَّ ، فكان [ 28:  إبراهيم ] ﴾  اهللَِّ ُكْفًرا َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَوارِ ﴿َأمَلْ َتَر إِىَل الَّ

 جحودهم نعم اهلل هو الذي جعلهم حييلون قومهم دار البوار.

ومحلة   سياسية  ممارسة  نفسه  الدين  يف  الكالم  اعتب  أن  ذلك  من  األدهى  واألمر 

إىل كل ملتزم غيور عىل دينه،  لك  ذانتخابية وتكثريا لسواد مجعية أو حزب أو اجتاه، وعم  

ومل يكد يسمع    ، فإذا أمر باملعروف أو هنى عن املنكر، أو وجه نصيحة سئل عن انتامئه احلزيب

 ملا قال. 

وأنواعه   مظاهره  بجميع  التطرف  ظهر  العجيبة  املفارقات  تلك  كل  من  وانطالقا 

 وأساليبه، ونشأت فرق كان التاريخ قد اغتاهلا منذ مئات السنني. 

لتطرف الالديني يزهد يف أحكام اهلل، ويرميها بالتخلف والشذوذ، ويعتبها  ظهر ا

املثل لذلك بمن   الروماين، وال يعجز أن يرضب  تارخيية كوثائق محورايب والقانون  وثائق 

 يراهم يف الساحات والشوارع يمثلون اإلسالم أسوأ متثيل. 

ا  هية الدواهي، بدأ كالمونشأ عن التطرف الالديني تطرف ديني هو ثالثة األثايف ودا

مملوء  مجيعا،  ا بالدع  معسوال  الناس  فجر  واألماين،  وباألحالم  العجيبة  وبالقدرات  وى 

وأصبح كل شخص حيلم كام يشاء وبام يشاء، وقد قال يل بعض العامة من التجار يف ذلك  
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فقلت:) الزكاة(  إال  املال  يف  فليس  حرام،  الرضائب ألهنا  يسألني:)أحقا ستلغى  ال  احلني 

أعلم، ولكن الذي أعلمه هو أن يف املال حق سوى الزكاة قد تضطر الدولة لفرضه، ولو  

اقتسمت مع األغنياء أمواهلم( فأعرض عني، وأشاح بوجهه ألن احلامسة التي كانت تتدفق  

 من كالمه مل تنبعث من إيامن راسخ بقدر ما انبعثت من طمع دفني. 

كيبات معقدة ومجل عنيفة وعبارات هتديد،  ثم رسعان ما حتول الكالم البسيط إىل تر

 وصفق الناس مجيعا وهللوا وكبوا، وهم ال يدركون املصري الذي ينتظرهم. 

تحت مجيع عيون الفتنة بتلك العبارات الشديدة وذلك السب البذيء، والفتنة  فلقد  

 نائمة ملعون من أيقظها. 

وامتدت   واملرج،  اهلرج  وكثر  بالنابل،  احلابل  بعدها  أنحاء  اختلط  مجيع  إىل  الفتنة 

البالد، ومل يسلم النساء واألطفال، وال اجلدران واألشجار، وأخذ العقالء يتملصون من  

فلم   األخطاء  لتاليف  قلبه  يف  اإليامن  داعي  وحركه  ضمريه  أنبه  من  وأخذ  مسؤولية،  كل 

 يستطع ألن السيل صار طوفانا حيرف كل يشء وال يقف أمامه يشء. 

وبكوا،   اجلميع  أعداء  وحزن  لكل  الفرصة  وسنحت  واألرامل،  اليتامى  وكثر 

اإلسالم حلرب جديدة عىل اإلسالم مل يكونوا حيلمون هبا، أوهم الذين خططوا هلا، حرب  

 يمثلها الذين كانوا باألمس دعاة وأولياء وعلامء. 

فأخذت صور الذين بكوا وندبوا وصور احلرائق واملدافن واملذابح ووضع عليها 

 أي تعليق، هذا العنوان هو:)اإلسالم(  عنوان واحد دون

كان   من  وارتد  اإلسالم،  عنوان  واإلرهاب  اإلرهاب،  عنوان  هو  اإلسالم  أصبح 

يعبد اهلل عىل حرف، وهرب من كان يبحث عن احلقيقة، وتصبب عرق العلامء والغيورين  

اإلسالمي   التاريخ  وتسامح  اإلسالم  حماسن  عن  الكالم  من  ينتقلون  وهم  الدين  عىل 
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ات اهلل إىل الدفاع عن الدين بحياء وخجل، وإىل التنديد بكل مذبحة والتأسف عىل  وصف

 كل جريمة كام يتأسف اآلباء عن ترصفات أوالدهم احلمقى. 

 لقد كانت املصيبة طامة والنائبة عامة احرتق هلا قلب كل مؤمن.

األخطاء   ونسبوا  حدث،  ما  حيدث  أن  آملهم  الذين  املعتدلون  هناك  كان  ولكن 

تكبها، وبرؤوا السياسة واملامرسات السياسية من كل تعفن لكنهم مع ذلك مل يتوبوا من  ملر

السياسة، فهل تنتظرهم مصائب كالتي حصلت، أوهم بحكمتهم وخبهتم أعقل من أن  

 يقعوا يف الفخ الذي وقع فيع غريهم. 

الصورة   بنفس  نفسها  أن األحداث ستعيد  نعتقد  أن  احلامقة وعدم اخلبة  لعل من 

لتي وقعت هبا ألن اهلل تعاىل بحكمته يبتيل بالرساء والرضاء، ويمتحن عباده بالفقر والغنى  ا

 واخلمول واجلاه.

و هؤالء املعتدلون خاضوا هذا البحر اخلضم باسم اإلسالم وبرشيتهم فهل يمكن  

 أن نستكنه ما سيحصل لتجنبه ونبئ اإلسالم من أخطار جديدة يمكن أن يقع فيها؟ 

صحوة اإلسالمية بتحقيق أحالمها يف البدء، وأستفزت ووسم اإلسالم  مل تتوصل ال

 باإلرهاب، فهل يمكن أن يوصف بأوصاف أخرى، ويستدرج املمثلون له إلثبات ذلك؟ 

اإلسالميون من الوصول إىل السلطة وإىل أعىل اهلرم، ثم يضيق  أن يمكن أال يمكن 

 سبب، وتعم الفوىض، ويشتد  عليهم يف الرزق، يرضب عىل البلد احلصار لسبب أو لغري

 اجلوع، ثم يقال: هذا هو بلدهم كيف كان قبل اإلسالم، وكيف صار بعده؟

أو يمكن أن يمكنوا من السلطة أيضا، ثم يستدرجوا يف عامل حيكمه الدهاء واملصالح  

 إىل مشاريع هتدد االقتصاد واالجتامع والسياسة، وهتدد معها سمعة الدين نفسه وقدراته. 

يمكن   ريح،  أو  كل  مع  يتقلبون  الذين  املصالح  أرباب  احلني  ذلك  يف  يدارهيم  أن 
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ويلبسون لكل حالة لبوسها، فيرسقون كام كانوا يرسقون، ويضيع املواطن باسم اإلسالم،  

أو   األخالقية  أو  املالية  الفضائح  إىل  يستدرجوا  أن  يمكن  أو  اإلسالم،  حكم  وباسم 

 . وهذا هو دينهم. .ء هم املسلموناالجتامعية.. أليسوا برشا، ثم يقال: هؤال 

إن عد املمكنات يف ذلك مستحيل، والنبيه الفطن هو الذي حيسب لكل أمر حسابه،  

. فهل عند اإلسالميني الطاقة األخالقية واخلبة السياسية والعلم  . ويستعد له قبل حصوله

 الوفري الذي يمكنهم من محل األمانة، ومتثيل اإلسالم..  

أليب ذر الزاهد العفيف ملا طلب العمل: يا أبا ذر إنك ضعيف،    لقد قال رسول اهلل  

 وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها.

إن أحزابا ضخمة تسقط وتتقلص شعبيتها خلطأ واحد يرتكبه زعيمها أو فرد واحد  

 سالم إن حكم باسمه، واقرتفت مثل تلك األخطاء؟ منها، فهل تتقلص شعبية اإل

أليس من األجدى أن نحكم باسمنا وضعفنا، فإن أصبنا احلق كان من ديننا، وإن  

وقعنا يف الباطل كان من أنفسنا ألن اإلسالم ال تغره األسامي، وال تنرشه الدعاوي، وإنام  

 تنرصه احلقائق، ويثبته احلق والعدل؟

الند احلسن  أبو  ردد  يسلم  لقد  أن  خياره:)إما  املتحمس  الشباب  عىل  طويال  وي 

احلاكم، أو حيكم املسلم(، ثم يردد ما فعله املسلمون الذين كانوا حتت حكم الترت من ترقيق  

وال   انتخابات  دون  باإلسالم  فحكموا  ورشيعته،  باإلسالم  إقناعهم  ثم  الغليظة،  قلوهبم 

 انقالبات وال ضحايا. 

موا هم، مع أن النظام السيايس اإلسالمي القائم عىل  ولكن هؤالء أبوا إال أن حيك

 املصالح الرشعية ال يقر أحدا يف منصب إال بقدرات وختصصات تدعمها اخلبة الطويلة. 

ويطلبون   يتزلفوهنم،  إليها  املرشحون  يسعى  قوة  يشكلوا  أن  إمكاهنم  يف  يكن  أمل 
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دو بأغراضهم  فيفوزوا  ومطالبهم،  أمانيهم  حتقيق  مقابل  أو  أصواهتم  ألسامئهم  تلطيخ  ن 

 تلطيخ السم اإلسالم املقدس؟

لعلهم يقولون: إن لوجودنا يف اجلهاز احلاكم تأثريا كبريا، فنحن الذين نحمي قانون  

 مي التعريب، ونطالب بإصالح نظام التعليم. حاألرسة، ن

ولكن مثل هذه املطالب الصغرية أمام ذرائع الفساد الكثرية التي تطلبهم وترتصد  

ت بيشء، ومع ذلك كان يف إمكاهنم لو حافظوا عىل القاعدة، أو رجعوا إليها أن  هلم ليس 

ينالوا أكثر مما حيملون ألن القاعدة هي التي ستطلب كل ذلك اإلصالح وغريه، ولن يقف  

 يف طريق اجلامهري أحد. 

أما وهم يف تلك املواقع فإهنم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا إن ترسب للجامهري من  

ن دينها أو يبعدها عن لغتها، بل قد يوقعون بأنفسهم القرارات التي ال تقنعهم وال  يضلها ع

 يرىض هبا دينهم ألن القاعدة طلبت ذلك، واألغلبية استقر رأهيا عليه. 

 ففي أهيام تكون املكاسب؟

لقد قالوا قديام، وصدقوا: اطلب املوت توهب احلياة، فلو تركوا املناصب لسعت  

اخلل سعى  كام  لعبد  إليهم  قال  وقد  حنيفة،  وأبا  الثوري  وسفيان  البرصي  احلسن  إىل  فاء 

أكلت   أعطيتها عن مسألة  فإنك إن  اإلمارة،  تسأل  الرمحن، ال  الرمحان بن سمرة:)يا عبد 

 إليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة اعنت عليها( 

البشري   استعاذ  كام  مشتقاهتا  ومجيع  السياسة  من  يستعيذوا  أن  لإلسالميني  آن  هل 

وعاناها  خبها  ملا  النوريس  الزمان  بديع  استعاذ  وكام  يسوس،  ساس  من  اإلبراهيمي 

بقوله:)أعوذ باهلل من الشيطان والسياسة(، أو كام قال حممد عبده )إنني ألعجب جلعل نبهاء  

 املسلمني وجرائدهم مههم يف السياسة( 
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ل له: لو استقبلت  أو كام أخب حممد الغزايل أنه اعتنقه حسن البنا يف آخر حياته، وقا 

 من أمري ما استدبرت لعدت باإلخوان إىل زمان املأثورات. 

منها،   فسد  ما  وتصلح  الصدع،  ترأب  مواقعها  إىل  اإلسالمية  الصحوة  تعود  هل 

بالزهد فيها، والنصح ألهلها والدعاء هلم، وترقيق قلوهبم.فإهنا بذلك  السياسة  ومتارس 

 إلسالم كام خدمه صاحلو هذه األمة. تنال من املكاسب ما مل حتلم به، وختدم ا
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 . والفتنة . العلامء 

األصل يف الدور الذي يقوم به العلامء عندما تعصف عواصف الفتن بمجتمعاهتم  

احللول   ليضعوا  الفتن،  أسباب  يشخصون  الذين  احلكامء  موقف  يقفوا  أن  هو  وبالدهم 

اإل تراعي  والسالم..  باحلكمة  ممتلئة  حلول  وهي  لعالجها..  معه  املناسبة  وتراعي  نسان، 

 األوطان..

لكن واقع الكثري من العلامء يف ظل ما يسمونه كذبا وزورا ]الربيع العريب[ يقول غري  

 ذلك متاما. 

وحمرضني   هلا..  مطفئني  يكونوا  أن  بدل  للفتنة،  مشعلني  العلامء  هؤالء  أصبح  لقد 

حر يكونوا  أن  بدل  لألوطان  وخمربني  هلم..  موجهني  يكونوا  أن  بدل  عىل  للعامة  يصني 

 سالمتها. 

ولن تعوزنا األمثلة الدالة عىل هذا، فهي أكثر من أن حتىص، ولكنا مع ذلك سنكتفي  

 بمثالني يدميان قلب كل مؤمن، ويمآلنه حزنا: 

. لقد بدأت األحداث فيها ـ كام نعلم مجيعا ـ سلمية يف منطقة من  . أما األول فهو ليبيا 

. كان يف  .يواجه فيها املسلم أخاه، ويدمر بلده املناطق، ثم حتولت برسعة إىل ثورة عسكرية

إمكان هؤالء العلامء حينها أن يرسعوا إىل حمل الفتنة وهي تشتعل ليطفئوها بام أعطاهم اهلل  

 .  .من أنوار احلكمة، فيطالبوا الرئيس باإلصالحات، ويطالبوا الرعية بالسالم واحلوار 

ن الثوار أنفسهم.. وكانوا مترسعني  لكنهم مل يفعلوا.. بل حتولوا إىل ثائرين أكثر م

ممتلئني بالغرور.. وهلذا مل يكلفوا أنفسهم إال باالنضامم إىل معسكر الثوار، ثم اإلفتاء عىل  

. وهم يعلمون بأن هذه الفتوى لن تزيد نار الزعيم إال اشتعاال.. فام  . املأل هبدر دم الزعيم
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 الذي تنتظر من شخص هتدر دمه!؟  

هبذا  يكتفوا  بل .مل  باألمس    .  يصفوهنم  كان  بالذين  االستعانة  بجواز  يفتون  راحوا 

يستجدوهنم  راحوا  أعداء وغرباء..  التي ظلوا  .القريب  ]الصليبية[  عنهم صفة  وينفون   .

 .  .طول أعامرهم يرصخون هبا، ويدعون اهلل أن جيمد عروق أهلها 

تسيل الدماء  كانت  كيف  ذلك  بعد  العلامء  هؤالء  اخلريا.ورأى  كانت  ت  . وكيف 

بعضا .تنهب  بعضه  يقتل  الشعب  كان  وكيف  بالقنابل  ..  ترمي  الطائرات  كانت  وكيف   .

أنواعها  ما  .بمختلف  والشدة  احلدة  من  هلم  كان  فقد  ساكنا،  ذلك  كل  فيهم  حيرك  فلم   .

 حيميهم من آثار االنفعاالت العاطفية. 

املزعوم  املوهوم  النرص  طويل .حصل  ورصاع  كثرية  أحقاد  عنه  ونشأت  ومل  ..   .

الطيبة إىل خراب ودماريرت ليبية  بادية  العلامء، وهم يرون كيف حتولت  . بل  .اجع هؤالء 

. واختاروا هذه املرة أرضا أخرى.. أرضا  . راحوا يبحثون عن دور البطل يف فيلم أكشن آخر

 ممتلئة بالبكات هي سوريا. 

يقلون عنهم  هم يعلمون أن يف سوريا ـ كام يف سائر بالد املسلمني ـ علامء فحوال ال  

وبمصاحلهم  ببلدهم  أدرى  أهنم  ويعلمون  واالجتهاد..  العلم  يف  يف  .باعا  أن  ويعلمون   .

. ويعلمون مواقف سورية العدائية لكل أعداء األمة،  . سوريا هنضة اقتصادية وعلمية راقية

 بل وقوفها املامنع يف وجه كل حماوالت التطبيع. 

. بل راحوا ينعقون  .ـ مل ينفعهم ذلكلكن هؤالء العلامء ــ نتيجة ترسعهم وحدهتم ـ

. معتبين أولئك العلامء الكبار الذين تفخر هبم  .يف خطبهم وبياناهتم حمرضني عىل الفتنة 

 بوقا ألمريكا وإلرسائيل ولكل أعداء األمة.  واسورية أبواقا للسالطني، ناسيني أهنم صار

يذهبوا   أن  الكثرية  اإلمكانيات  هلم  أتيحت  وقد  إمكاهنم،  يف  كام  كان  سورية،  إىل 
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. وكان يمكنهم بسهولة أن يلتقوا بالرئيس  .ذهبوا قبلها إىل أفغانستان من أجل متاثيل بوذا 

احلوار  .السوري  إىل  الدعوة  بيانات  بعدها  يصدروا  ثم  اإلصالح..  خطة  منه  ويسمعوا   .

 والسالم واحلكمة.. وتنتهي بعدها بسهولة األزمة السورية. 

رصخوا   هؤالء  تلك  لكن  كل  عن  متخلني  حوار(  )ال  املعهودة  بحدهتم وشدهتم 

بعظمته   اهلل  وأن  احلوار،  دين  اإلسالم  أن  من  حني  كل  هبا  يصيحون  كانوا  التي  املبادئ 

 . .وجالله حاور إبليس 

. عملوا  . مل يكتفوا هبذا.. بل راحوا يسعون لفيلم حريب جديد تقوده أمريكا يف املنطقة

. فراحوا يفتون  .والصيني   ذا احللم اصطدم بالفيتو الرويس. لكن ه . عىل هذا أشهرا طواال

إن مل يشرتوا بضائع هاتني   الناس  أن  يعلمون  والصينية، وهم  الروسية  البضائع  بمقاطعة 

. وهم يف كل مراحلهم أعداء األمة  .الدولتني فسيشرتون بضائع أمريكا وأوروبا وإرسائيل 

 األوائل. 

هذا يكفهم  فتاوى. مل  يصدرون  راحوا  بل  سورية،    .  يف  اجلهاد  بوجوب  وبيانات 

. وهم يعلمون أن  . وبإعانة اجلامعات اإلرهابية املسلحة، ال باملال وحده، بل بالسالح أيضا 

. لكنهم ال يبالون بالنتائج، ألن عقلهم أضيق  .نتيجة هذا خطرية جدا قد متتد ألجيال طويلة 

 من أن يفكر يف عواقب ما يصدرونه من الفتاوى والبيانات. 

. لكنا نعلم أن عمر هؤالء العلامء إن امتد فستمتد  .ا ندري ماذا سيفعلون بعد هذالسن

أعناقهم إىل بالد جديدة ليجعلوا من بالد العرب واملسلمني أهنارا من األحقاد والضغائن  

 والدماء. 
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 عسكرة الدين 

من أخطر الظواهر التي تشوه الدين وتضع احلجب بني الناس واالنفتاح عليه، أو  

ل فيه هو ما يمكن أن نطلق عليه )عسكرة الدين(، فالدين يف األصل يلج إىل العقول  الدخو

عن طريق احلجة والبهان، ويلج إىل القلوب عن طريق املحبة والسالم، ويلج إىل احلياة  

باملجتمع..   بالروح، والدنيا باآلخرة، والفرد  تربط اجلسد  مجيعا عب ما يضعه من مناهج 

 مجيعا.   ليعم السالم بني هذه

لكن عند النظر يف الواقع الدعوي اإلسالمي نجد األمر عىل النقيض.. فالكثري من  

قصص   مجهوره  عىل  قص  إذا  إال  الدعوي  عمله  يامرس  وهو  بالراحة،  يشعر  ال  الدعاة 

أعدائهم..   رقاب  يقطعوا  أن  استطاعوا  وكيف  املهندة،  السيوف  أصحاب  من  األبطال 

وا املغانم الكثرية من أمواهلم.. وكيف استطاعوا ـ بعد  ويسبوا نساءهم وأطفاهلم.. ويغنم

 ذلك وقبله ـ أن يذيقوهم كل ألوان الذل واهلوان. 

وقد سمعت بعضهم، وهو يتحدث بلهجة محاسية شديدة، ويقول: )لقد كان البحر  

املتوسط يف يوم من األيام بحرية إسالمية.. وخالل احلكم العثامين كانت سفن املسلمني متر  

ا املسلمني  أمام  استفزاز  من  خوفا  أجراسها  دق  عن  الكنائس  فتتوقف  األوربية،  ملواينء 

 فيقوموا بفتح هذه املدينة!!( 

وسمعت بعضهم.. وهو يف أوروبا يتحدث عن أجماد سليامن القانوين احلربية، وكان  

  من ضمن ما قاله يف خطبته: )واهلل يا إخوة أصابنى الكمد واحلزن والغّم واهلّم كلام سألت 

يروي   شيئا..  يعرف  يكاد  وال  سليامن،  السلطان  عن  أو  موهاكس  عن  الشباب  أحد 

النقطة   هذه  اىل  يصلون  وعندما  الذهول،  من  بشيىء  املعركة  هذه  األوروبيون  املؤرخون 



42 

 

يصيبهم الدهشة والعجب.. يا إخوة ُيروى ان مدافع املسلمني ُأطلقت برسعة ومهارة فائقة  

استعانو املسلمني  وكأن  من  للغاية  حال  هذا  يكون  أن  عجب  وال  األمر،  هذا  ىف  باجلن  ا 

استعان باهلل واستمد قوته من اهلل.. كان إطالق املدافع بصورة رسيعة جدا وبدقة كبرية مما  

واملسلمون   أدبارهم،  فولوا  والرعب،  واهللع  الذهول  من  بحالة  املجري  اجليش  أصاب 

أراد كام  فيهم  سيفهم  ويضعون  أذناهبم  يركبون  املعروفون .واوراءهم  املجريون  .وفّر 

ببسالتهم ورضاورهتم أمام طلقات املسلمني وسيوفهم.. وفّر ملكهم لويس الثاين.. بل إنه  

. وانترص املسلمون انتصارا مل ُيسمع بمثله ىف أقطار الدنيا.. وكان  .غرق أثناء فراره ومات 

يا إخوة أن مدة املعر.نرصًا مؤزرا.. وهلل احلمد واملنة كة كانت ساعة ونصف  . والعجيب 

  25شهيدا.. وعدد ما أرس املسلمني من الكفار   150فقط.. وكان قتىل املسلمني مل يتجاوز  

 ألفًا ما بني قتيل وجريح!!(  175ألفًا.. والباقى  

كان هذا اخلطاب يف أوروبا.. وكان فيها وال يزال من ينادون بالدخول إىل إسبانيا 

 ي بإحياء معركة لبواتييه وغريها من املعارك.. بالسيوف الستعادهتا.. ومنهم من يناد

ويف الداخل العريب اشتهر قبل فرتة قصرية رشيط مسجل للحويني عىل اليوتيوب  

ليسلبوا   يغزون  للمسلمني هو أهنم ال  السيئة  االقتصادية  احلالة  أسباب  أهم  أن  فيه  يذكر 

باد، واختاذ اجلوارى  وينهبوا خريات الشعوب.. ودعا فيه إىل العودة لنظام الرق واالستع

والسبايا، باعتباره حال للمشاكل االقتصادية ودواء للفقر.. بل إنه ذكر أن من هيامجون هذا  

الطرح يستحقون القتال، ليالقوا نفس مصري من يتم أرسه بعد الغزوات، قائال: )والذي  

أمواله ونساءه.. وكل ذلك عبارة نقاتله، ونأخذه أسريا، ونأخذ  الدعوة  عن    يرفض هذه 

 فلوس( 

كبريين،   سيفني  نجد  احلديث  العرص  يف  إسالمية  حركة  أكب  شعار  إىل  ذهبنا  وإذا 
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السيوف،   إال  حتميه  ال  املصحف  وكأن  مصحف..  وفوقهام  ]وأعدوا[،  عبارة  وحتتهام 

 واإلعداد ال يكون إال باجلهاد. 

ىل  وكل هذه املامرسات بعيدة متاما عن الفهم احلقيقي للعمل الدعوي.. فالداعية إ

اهلل يستقي تصوراته من القرآن الكريم، ال من كتب التاريخ.. ويستمد هديه وقدوته من 

 ال من غريه من الناس.   رسول اهلل 

لنقفور   الرشيد  هارون  كتبه  ما  بحامسة  يردد  الدعاة  من  الكثري  أن  العجب  ومن 

املؤمنني إىل نقفور كلب  امباطور الدولة البيزنطية، وقوله له يف رسالته: )من هارون أمري  

 الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، واجلواب ما تراه دون أن تسمعه، والسالم( 

إىل ملك الروم، وقوله له:)بسم اهلل الرمحن الرحيم      وينسون أن يرددوا رسالته 

من حممد رسول اهلل إىل هرقل عظيم الروم: سالم عىل من اتبع اهلدى، أما بعد فإين أدعوك  

إثم  ب فإن عليك  توليت  أجرك مرتني وإن  اهلل  يؤتك  أسلم تسلم، وأسلم  دعوة اإلسالم، 

 َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إِالَّ اهللََّ َواَل ُنرْشِ األريسيني.  
ٍ
َك  ﴿ُقْل َياَأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إِىَل َكلَِمٍة َسَواء

ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنَّا ُمْسلُِمونَ بِِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا بَ  ﴾  ْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفإِْن َتَولَّ

 [ 64آل عمران: ] 

إىل   بالذهاب  أمرمها  عندما  وأخاه  موسى  خياطب  وهو  تعاىل  قوله  قبلها  وينسون 

ُر َأْو خَيَْشى﴿اْذَهَبا إىَِل فِْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى َفُقواَل َلُه َقْواًل َليِّ فرعون:   ُه َيتََذكَّ  [ 44،  43طه: ] ﴾ نًا َلَعلَّ
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 . والتناقضات العقلية . اإلسالميون 

مل أر يف حيايت قوما أكثر تناقضا ممن يسمون أنفسهم إسالميني سواء كانوا حركيني  

.. ولكن سأذكر لكم بعض املواقف  ؟ أو سلفيني.. ولست أدري هل أنتم معي يف هذا، أم ال

 كد منها من خالل أرشيفهم وتارخيهم لتحكموا بأنفسكم..  التي يمكنكم التأ

فمن تلك املواقف أهنم كانوا يدعون إىل اجلهاد يف أفغانستان.. واجتمعوا عىل ذلك  

ني الذين نسوا يافا  يسلفيهم وحركيهم.. وذهب الكثري منهم إىل أفغانستان حتى الفلسطين

 وهرات ومزار رشيف. وحيفا والقدس، وصاروا ينادون بتحرير كابول وقندهار 

التي   العجائب  وعن  معهم،  املالئكة  جهاد  عن  احلكايات  من  الكثري  لنا  وحكوا 

 حصلت للمجاهدين.. وصار املجاهدون يف عيوننا كاملالئكة..  

وفجأة، وبعد أن سقط االحتاد السوفيتي، وجاءت أمريكا لتحتل أفغانستان، صاروا  

يف أعيننا، فاعتبوهم خوارج وكالب النار،  حيذروننا من أولئك املجاهدين الذين زينوهم  

 وحذروا منهم، وألفوا املؤلفات الكثرية يف الرد عليهم. 

أمريكا   ومواجهة  جهاد..  وروسيا  السوفيتي  االحتاد  مواجهة  هل  ندري..  ولسنا 

 ؟ والناتو إحلاد

ومن تلك املواقف أن اإلخوان املسلمني يف مرص كانوا ينادون بمقاطعة إرسائيل،  

ال  وحتولت  وطرد  معها،  عالقتهم  وثقوا  احلكم  توليهم  بمجرد  لكنهم  اإلرسائييل..  سفري 

 لدهيم إىل صديق عزيز، ال يمكن التفريط فيه. 

النقد   صندوق  من  نقرتض  وال  نجوع  احلكم:  إىل  يصلوا  أن  قبل  يقولون  وكانوا 

ذلك   رئيسة  أمام  ركبهم  عىل  جثوا  احلكم  إىل  وصلوا  وملا  الربا..  نأكل  ال  حتى  الدويل.. 
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 الصندوق لتقرضهم بالربا ما يسد سغبهم، ويريض مجهورهم.

احة والثقافة.. وملا وصلوا  وكانوا ينادون ـ قبل توليهم احلكم ـ بمراقبة السينام والسي

 إىل احلكم أتاحوا لكل يشء أن يتحرك بحرية.. املهم أن يدعهم عىل كرايس السلطة. 

وهكذا نرى السلفيني الذين يتناقضون مع كل يشء حتى مع املنظومة الشمسية..  

فالعامل كله يقول بأن األرض تدور حول الشمس ما عدا عقوهلم التي ال تزال ترص عىل أن  

 تدور حول األرض.  الشمس 

وهم حيرمون املظاهرات يف بالدهم ويعتبوهنا تقليدا غربيا يف نفس الوقت الذي  

 يدعون فيه إىل اجلهاد املسلح يف غريها من البالد. 

وهم يدعون إىل الوالء والباء مع عامة الناس البسطاء من خمالفيهم يف نفس الوقت  

 ل طغاة العامل.. الذي يمدون فيه أيدهيم ألمريكا وإرسائيل ولك

هذه جمرد نامذج بسيطة عن تلك التناقضات التي ال جتتمع إال يف عقل سلفي أو عقل  

حركي.. أما العقل الذي حيرتم نفسه، فإنه ال يمكن أن جتتمع فيه أمثال تلك التناقضات..  

ألن أهم عالمات الصدق أن يتخذ اإلنسان موقفا واحدا، ومكاييل واحدة يتعامل هبا مع  

 ع، ومهام تكن الظروف.. فاملبادئ مقدمة عىل املصالح. اجلمي
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 اسرتاحة املجرمني 

املجرمني   أولئك  من  نفرا  وغريها  اجلزائرية  الفضائية  القنوات  بعض  يف  شاهدت 

وخراب   الدماء  لسفك  الدين  ويستعملون  الفتن،  رايات  حيملون  زالوا  وال  كانوا  الذين 

 األوطان ومأل النفوس باألحقاد.. 

جيلسون    ـ بعد أن أدوا وظيفتهم التخريبية القذرة التي انتبدهم هلا الشيطان    ـ رأيتهم  

بني اخلرضة واملاء يمزحون ويلعبون ويلهون ويضحكون بأصوات مرتفعة من غري حياء  

 وال خجل من أن يشاهدهم وهم يف تلك األوضاع كل الذي مألوا حياهتم آالما وعذابا. 

. أو امرأة حتولت  .زيدية استعبدت.. أو فتى فقد أباهال يستحون أن تشاهدهم حرة ي

من ملكة يف بيتها إىل متسولة يف الشوارع.. أو رجل دمر بيته الذي أفنى عمره مجيعا يف بنائه..  

أو صغار تركوا دراستهم وبراءة الطفولة التي خلقهم اهلل عليها ليتحولوا بيد تالميذ أولئك  

ويلع يذبحون  إرهابيني  إىل  الذي  املجرمني  الوقت  نفس  يف  يذبحوهنم  من  برؤوس  بون 

 يدرس فيه أبناء أولئك املجرمني يف أرقى اجلامعات، وينالوا أعىل الشهادات. 

وكيف هيتم املجرمون بآالم الناس، وقد نزعت الرمحة من قلوهبم.. فهم يعودون  

وهم   يؤوهيم..  كوخا  عليهم  وحرضوا  حرضوهم  من  جيد  ال  بينام  الفخمة..  لقصورهم 

دون ألوالدهم يف الوقت الذي أرسلوا فيه أوالد مجهورهم إىل طاحونة املوت التي ال  يعو

ترحم.. وهم يعودون ألمواهلم الكثرية التي صارت تتدفق عليهم من كل جانب يف الوقت  

 الذي بددوا فيه ثروات األمة، وحطموا فيه كل مقومات وجودها. 

لعجب يف أولئك املغفلني الذين  والعجب ليس يف تلك االسرتاحة املاجنة.. وإنام ا

تعجبهم تلك املشاهد يف نفس الوقت الذي يرون فيه صور الدمار واآلالم والبكاء يف رست  
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اهلل   رسول  صدق  املجرمني..  هؤالء  سموم  إليه  امتدت  موضع  كل  ويف  وعدن  وحلب 

)( 4)  حني قال: )إذا مل تستح فاصنع ما شئت 

 

 

 (3484البخاري )(  4) 
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 ألصحاب العقول.. أقول 

رية أذكر فيها بعض التناقضات التي يقعوا فيها الكثري من أبناء  هذه منشورات قص

 احلركات اإلسالمية، وخصوصا إبان الربيع العريب 

 : 1الكلمة  

مشكلة اإلسالميني الكبى هي االستعجال وعدم رعاية سنن اهلل يف الكون واحلياة 

ون بمامرسة  واملجتمعات.. وهلذا يتصورون أن الوصول إىل إقامة حكم اهلل يف األرض يك

ما متارسه سائر املذاهب واألحزاب من ممارسات سواء كانت عسكرية انقالبية أو سلمية  

 ديمقراطية.. مع أن األمر خمتلف متاما..  

فاحلقيقة التي يدل عليها القرآن الكريم، وتدل عليها سنن اهلل هي أن متكني املؤمنني  

الصاحلني من احلكم فضل إهلي ملن راعى السنن، وسار عىل منهج األنبياء عليهم الصالة  

 والسالم بالدعوة واملحبة والسالم وإعطاء النموذج املثايل للمسلم يف مجيع املجاالت.  

فقهوا هذا ووجهوا طاقات األمة إىل هذا ملكنهم اهلل يف أقرص مدة،    لو أن اإلسالميني 

.  .ومن غري عناء.. لكنهم أبوا إال أن يذيقوا األمة مجيع أنواع املرارات من أجل أن يصلوا

 ولن يصلوا. 

 : 2الكلمة  

واحتلوها   ومستشفياتكم  وجامعاتكم  ملدارسكم  جاءوا  مسلحني  أن  لو  تصوروا 

. فجاء اجليش بكل قوته لتحريرها.. أتقفون معه  .مدرائها ومسؤوليها بحجة حتريرها من  

 . .. وهل تتهمون اجليش والدولة باإلرهاب أم تتهمون املسلحني؟ .أم تقفون مع املسلحني؟ 

وإذا ما أصاب الدمار هذه املحال من يكون السبب؟ عودوا إىل عقولكم، وكفى   
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 . رق بني الضحية واجلالد متاجرة باإلسالم وبالعواطف الباردة التي ال تف 

 : 3الكلمة  

حيتل   العامل  يف  دولة  أي  عن  تنتكس  مل  التي  الفطر  مجيع  واسألوا  التاريخ  اسألوا 

مدينة من مدهنا أو حيا من    ـ مهام كانت انتامءاهتم الدينية وتوجهاهتم الفكرية    ـ املسلحون  

 أحيائها.. ماذا تفعل..  

سيا  يتحدون  وهم  املسلحني  عىل  تتفرج  تبقى  العامل  هل  من  مرأى  عىل  الدولة  دة 

املسلحني مهام كلف ذلك من  .ومسمع  للقضاء عىل  قوة  أطاقت من  بام  ترسل  تراها  أم   .

 ضحايا.. ألن املصائب التي تنزل عىل الدولة بخرق السيادة أخطر من كل املصائب..  

ن  فرنسا التي تعتبوهنا دولة ديمقراطية وحترتم حقوق اإلنسان عندما أراد اإلرهابيو

.. ثم أمل يسارع أولئك  ؟.. ثم أمل يسقط ضحايا ؟. أمل تواجههم.أن حيتلوا مرسحا أو ملعبا هلا 

 .. فام باهلم ال يدينونه يف بالدنا؟ ؟الذين خربوا ديننا ودنيانا إىل إدانة اإلرهاب يف فرنسا 

بيوهتم   كانوا يف  املختلفة  بالقنابل  الطائرات  الذين متطرهم  املسلحني  أن هؤالء  لو 

والتفوق مس واألخالق  والتحرض  بالعلم  وإحيائها  األمة  خلدمة  وهنضوا  أكان  .املني،   .

 للطائرات أن ترضهبم؟  

لو أن هؤالء املسلحني كانت هلم مروءة، لسلموا أسلحتهم، واستعدوا لكل يشء  

 حيكم به عليهم حرصا عىل النساء واألطفال واملدنيني واملساملني؟  

نجح فيها ما تسمونه الربيع العريب حتى تطبقوه عىل    ثم أخبوين ما اسم الدولة التي 

التي دمرت؟سورية اجلرحية ليبيا  التي تعتبوهنا قد    ؟.. .. هل نجح يف  أم نجح يف تونس 

 .. أم يف مرص وأنتم تلعنوهنا وتلعنون جيشها صباح مساء؟  ؟خرجت من أيديكم

ننا وشوهتم  كفوا رشكم عن الناس أهيا اإلسالميون.. فقد شوهتمونا وشوهتم دي
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 فقد صار الصبيان يفزعون عند سامعها.  ،نبينا.. ليتكم ترتكون كلمة ]اهلل أكب[ بقداستها 

 : 4الكلمة  

 افتوين يا من تقفون مع العنف واإلرهاب يف سورية عن هذه القصة الواقعية:  

من   سمعاه  الذي  الكبري  التحريض  ذلك  نتيجة  سورية،  إىل  ذهبا  ومغريب  تونيس 

ذ وهناكاإلسالميني..  والقصور..  احلور  يف  طمعا  السورية  .هبا  البلدات  من  بلدة  ويف   .

مقهى   عىل  ناسفة  عبوات  إلقاء  بينها  ومن  اإلرهابية،  األعامل  من  بالكثري  قاما  اجلرحية.. 

 للمدنيني قتل بسببها الكثري، وأصيب من مل يقتل بإعاقة.. ورشدت أرس القتىل. 

العلامء، ال من   تنديدا بام  ومل ينبس أحد من  ببنت شفة  السلفيني وال من احلركيني 

حصل ألولئك الشهداء املساكني، وال بأرسهم.. بل كبوا لذلك واعتبوه نرصا مؤزرا..  

 ألن القتىل شبيحة.. وألهنم موالون للنظام السوري. 

ونتيجة   ـ  وهناك  يقيامنا،  كان  حيث  أوروبا  إىل  واملغريب  التونيس  وعاد  اهلل..  وقدر 

يرتاده غري مسلمني.. وهنا حتركت كل األلسن  إلفهم لل قاما بعملية يف ملهى لييل  ـ  عنف 

 أولئك الذين كانوا جماهدين أيام قتلهم للسوريني ـ إرهابيني..   ى تندد بذلك.. وتسم

وهنا ظهرت سامحة مشايخ اإلسالم.. وذهب مسؤولون كبار للمشاركة يف تشييع  

إلسالم بيانا يندد فيه بالعملية اإلجرامية التي  جنازة أولئك القتىل.. وأصدر شيخ مشايخ ا

 ال متت لإلسالم بصلة. 

الذين   الدجالون  هؤالء  يفكر  وبأي طريقة  العامل..  حيكم  منطق  أي  أنبئوين  بربكم 

 يسمون أنفسهم إسالميني.. بل أوصياء عىل اإلسالم؟
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 سجاالت ومواقف 

التواصل   شبكات  يف  املواقف  بعض  عىل  ردا  أو  تعليقا  كتبتها  سجاالت  هذه 

 مع هذه الوسائل.   االجتامعي، والقصد منها الدعوة إىل التعامل املؤدب والرشعي

 : احظروا كل من ييسء األدب 

قبل قليل كتب بعضهم تعليقا عىل منشوري املوسوم بـ ]مناجاة امرأة مظلومة[ كالما  

مسيئا مثبطا معبا فيه عن عدم إعجابه به.. وأنا مل أمله عىل ذلك؛ فله احلق يف أن يعجب أو  

صلح أن يكون صديقا يل،  ال يعجب، ولكني اعتبت ذلك سوء أدب، وأن مثل هذا ال ي

 وكيف يكون صديقا، وهو قد خالف كل أعراف اللياقة والذوق احلضاري؟

وقد   لغريي،  لتكون عبة  وإنام  موقفي،  هبا عن  نظري ال ألدافع  وجهة  وسأرشح 

 يستفيد منها: 

ـ أين مل أطالب هذا الشخص وال غريه بأن يبدي إعجابه أو ال يبدي.. ورسول    أوال 

عجبه اليشء أكله، وإذا مل يعجبه تركه، من غري أن يشوهه أو ييسء إىل من  كان إذا أ  اهلل  

 أعجب به. 

كان جيعله يضحك للنكتة حتى لو كانت غري    ـ أن األدب الرفيع لرسول اهلل   ثانيا 

مضحكة مراعاة لقلوب أصحابه وجلسائه وهو من اآلداب التي اتفق عليها كل من حتدثوا  

 يف آداب املجالس. 

ه ال يمكن للبرش مجيعا أن يتفقوا حول أذواقهم األدبية.. وأنا شخصيا ال  ـ أن  ثالثا 

يعجبني بعض األنامط األدبية وخاصة تلك التي متيل إىل الغموض، ومع ذلك أحرتم من  

 يميل إىل هذا النوع من األدب.. فلكل شخص ذوقه اخلاص. 
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ـ أن الغرض األكب من منشورايت األدبية املحضة كالقصائد ونحوها موجهة    رابعا 

املتابعني، سواء كانوا من طلبتي أو غريهم، والذين أدعوهم كل حني إىل   يثق يف من  ملن 

عىل   التدرب  منهم  وأطلب  كتابايت  بعض  هلم  أضع  ولذلك  عليها..  وأشجعهم  الكتابة 

يرس حتى يمكن تنفيذ ذلك للجميع.. وهلذا فإن يسء  تقليدها.. وهلذا أميل إىل البساطة وال

التلميذ الذي ييسء إىل أستاذه وحيرم   األدب الذي يذكر وجهة نظره ال خيتلف عن ذلك 

 طلبته من االستفادة منه. 

إشكاالهتم    خامسا  يطرحون  عندما  العالية  األخالق  وأصحاب  املحرتمني  أن  ـ 

ال ذلك  مثل  يفعلون  ولباقة وال  بأدب  اهلل  يطرحوهنا  لرسول  قال  الذي  يا  وقح  اعدل   :

حممد؛ فإنك مل تعدل.. وهلذا فأنا ال أضيق بأي إشكال يطرح، وإنام بطريقة الطرح التي تتناىف  

 مع األدب. 

يامرسوا    سادسا  أن  األدب  وسيئي  للمشاغبني  الفرصة  أعطي  أن  أريد  ال  أين  ـ 

 ن كل أصناف الناس. هواياهتم معي.. إن شاءوا أن يامرسوها فالفضاء رحب.. وفيه م

ـ أن هذا الفضاء مل يعد افرتاضيا.. بل صار هو الفضاء احلقيقي.. وأنا شخصيا   سابعا 

لقلة خمالطايت وعالقايت تكاد تكون حمدودة معه.. ولذلك ال أريد ملن ال تكون بيني وبينه  

ء أن  مشاكلة أن يبقى يف فضائي الذي هو بيتي.. فأنا مل أفرض عليه أن يكون معي.. وإن شا 

 يكون معي؛ فعليه أن يكون مساملا متحرضا.. حتى ال يكون قدوة سيئة لغريه. 

 : شكر وتوضيح 

أو   وافقوين  سواء  السابقة  منشورايت  عىل  علقوا  الذين  لكل  اجلزيل  بالشكر  أتقدم 

خالفوين، وقد رأيت من خالل اطالعي الرسيع عىل تعليقاهتم املحرتمة أهنم ربام مل يفهموين  

أو ربام تفهم فهام صحيحا، وبناء عليه، فهذه    جيدا،  الوضوح بحيث  مل تكن عبارايت من 
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 توضيحات خمترصة حوهلا: 

أبدا حرمة ذلك وال    أوال  ـ بخصوص الرتيض عن الصحابة، مل أذكر يف منشوري 

كراهته، بل إين أراه نوعا من أنواع األدب معهم ومع غريهم من املؤمنني، برشط عدم حتوله  

 . نه يف ذلك احلني يتحول إىل أداة للشقاق، ال جمرد دعاءإىل شعار طائفي، أل

السني   كتبي  يطالع  وأن  اإلسالمية،  بالوحدة  اهتاممي  عىل  وبناء  هذا،  عىل  وبناء 

والشيعي واإلبايض وغريهم، فقد حذفت كل ما يمكنوا أن يصطدموا به من هذا وأمثاله،  

]عليه السالم[، ألين إن قلت أي  فأنا ال أقول يف أي كتاب من كتبي ]ريض اهلل عنه[ وال  

واحد من ذينك الشعارين، صنفت ضمن جهة من اجلهات، وذلك ما يمنع الطرف اآلخر  

 من االستامع إيل أو احلوار معي.

اهلل   رسول  سنن  من  سنة  هذا  يف  كلمة    ويل  يزيل  أن  املرشكون  منه  طلب  حني 

ا أن  باعتبار  فأزاهلا  احلديبية،  صلح  وثيقة  من  اهلل[  حتقيق  ]رسول  احلني  ذلك  يف  ملطلوب 

 الصلح، ال ختريبه بأي سبب من األسباب. 

فيه، وهذا    ثانيا  أشكك  الوقت  نفس  هريرة، ويف  أيب  أروي عن  أين  البعض  ـ ذكر 

صحيح، ولو رجعوا لكتايب، وقرأوه جيدا، لعرفوا أين ال أشكك يف كل حديثه، وإنام أشكك  

ه الكثري من املتنورين أمثال الشيخ حممد  فيام يصطدم مع عقائد الدين وقيمه، وهو ما فعل

عبده وحممد رشيد رضا وحممد الغزايل وأبو رية وغريهم كثري، بل فعله قبلهم الكثري من  

أيب طالب وغريهم،   بن  أيب وقاض وعيل  بن  ذر وسعد  وأيب  كعائشة  والتابعني  الصحابة 

 دلته يف الكتاب. وفعله احلنفية يف تقديمهم القياس عىل حديثه، كام أرشت إىل ذلك بأ

ـ بخصوص هتمة التشيع: ذكرت موقفي من هذه املسائل بتفصيل يف كتايب ]وال    ثالثا 

الكتابني،   فليقرأ  ذلك،  يعرف  أن  شاء  فمن  السبعة[،  واحلكامء  و]الطائفيون  تفرقوا[، 
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وسريى مواقفي من كبى مسائل اخلالف بني السنة والشيعة.. وملن ال يرغب يف القراءة  

ذكرت مرات كثرية من أنني ال أؤمن بإسالم املذاهب، بل أؤمن باإلسالم الواحد  أقول له ما  

الذي يشمل األمة مجيعا، وأما املذاهب فهي قراءات متعددة لإلسالم، فيها مجيعا ما يقبل،  

وفيها ما يرفض، وأنا أحرتمها مجيعا، وأحاول االستفادة من حسناهتا، وجتنب ما استطعت  

 من سيئاهتا. 

خصوص عالقايت مع بعض اجلهات: ذكرت سابقا أنني إنسان بسيط جدا،  ـ ب رابعا 

مل أسافر يف حيايت إال قليال، وعالقايت حمدودة جدا، وليس من بينها من ذكروا من جهات  

وأشخاص، وأنا ال أكذهبم فيام زعموا، ولكن ربام اختلطت عليهم األسامء، أو تومهوا، فاهلل  

 . خيلق من الشبه أربعني كام يقولون

 النقد والنصح: 

للكرام الذين اتصلوا يب وطلبوا مني ان اكف عن النقد والرد عىل اجلامعات السلفية  

أو   هلؤالء  تعرض  غري  من  أفكار  من  أراه  ما  بطرح  اكتفي  وان  االسالمية،  احلركات  أو 

 أولئك، أقول هلم:  

ـ الرشيعة أمرتنا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر.. والرد عىل من نراهم قد    أوال 

صوروا الرشيعة تصويرا منحرفا واجب رشعي يدخل حتت مسمى النهي عن املنكر.. واهلل  

فيام   املنكر  عن  هنيهم  عدم  بسبب  إرسائيل  بني  لعن  أنه  الكريم  القرآن  يف  ذكر  تعاىل 

َكفَ بينهم: ِذيَن  الَّ باَِم  ﴿ُلِعَن  َذلَِك  َمْرَيَم  اْبِن  َوِعيَسى  َداُووَد  لَِساِن  َعىَل  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  ِمْن  ُروا 

َيْفَعُلونَ  َكاُنوا  َما  َلبِْئَس  َفَعُلوُه  ُمنَْكٍر  َعْن  َيَتنَاَهْوَن  اَل  َكاُنوا  َيْعَتُدوَن  َوَكاُنوا  : املائدة] ﴾  َعَصْوا 

78، 79 ]   

ال أنكر عليهم، وخاصة التيار السلفي، هم أهل  ـ أن هؤالء الذين طلبوا مني أ  ثانيا 
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الصوفية   عىل  الرد  يف  كتبوا  فقد  حتىص..  وال  تعد  ال  عندهم  الردود  فكتب  األمر،  هذا 

شاعرة والشيعة واالباضية واحلركات اإلسالمية.. وكل من حتدث باسم اإلسالم.. ومل  واأل

القض األحكام  إليه  أضافوا  بل  املنكر،  عن  تصوروه  بام  والتبديع  يكتفوا  التكفري  من  ائية 

بنفس   نعاملهم  أن  حرج  ال  ولذلك  ذلك..  وغري  والتذبيح  والتقتيل  بل  والتضليل، 

. ألن ذلك كله  .األسلوب الذي يعاملون به غريهم مع تنزيه أنفسنا عن أن نكفر أو نضلل 

ن جيد شخص يف أي  أحتدى  أ هلل.. ودورنا هو تبيني املنكر مع ترك أمر صاحبه إىل اهلل.. و

كتبي   مقااليت تكفريا أل أكتاب من  القبلة مهام كان مذهبه ورأحد من  و مقال من  يه  أهل 

 وتطرفه. 

ـ أين إن وصفت شخصا ما يف مقااليت أو روايايت بكونه صاحب حلية أو قميص    ثالثا 

ال يعني ذلك أين أنكر عليه حليته أو قميصه.. بل أنكر عليه تشوهيه هلام، وأسويت يف ذلك  

عندما ذكر اخلوارج حيث قال: )حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع    رسول اهلل  

صيامهم وقراءته مع قراءهتم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم، يمرقون من اإلسالم كام  

 فاحلديث يصفهم بالصالة والقرآن ونحو ذلك.  .. (5)  يمرق السهم من الرمية(

ـ أن كتابايت ليست حمصورة يف هذا اجلانب.. فيل بحمد اهلل أكثر من عرشين    رابعا 

. كلها تتعلق بالقيم اإلسالمية من جوانب خمتلفة من غري تعرض هلؤالء..  .كتابا مطبوعا 

وإنام نرشت الردود واالنتقادات عىل صفحتي من باب النصيحة.. ألن األمور األخرى قد  

 للتذكري هبا.  تكون معلومة للكثري وال حاجة 

العلمية    خامسا  املناقشة  أما  العلمي..  املذهبي والطائفي وغري  التعليق  ـ أين منعت 

 

 (. 169ابن ماجه )(  5) 
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مثال   ذكرت  فإن  التوابون..  اخلطائني  وخري  خطاء  فكلنا  هبا،  أفرح  فأنا  التيار  أاهلادئة  ن 

من   وجاء  األرض،  حول  تدور  الشمس  ان  يتبنى  يل  أالسلفي  خالف  أثبت  يقولون  هنم 

ذا  إ ما  أن اهتم أحدا من الناس بام مل يقله..  ألك يرسين كثريا.. فال جيوز يل رشعا  ن ذإ. ف.ذلك

هنا  خيطئ  فهو  الكالم..  هذا  تذكر  ال  شخص:  يل  أل .قال  مل  إين  .  فسيتلقفه  أنتقده  أن  نا 

 ن ذلك هو موقف اإلسالم.  أالعلامنيون واحلداثيون وغريهم عىل 

الم حتى تتكلم يف هؤالء.. وأقول  ـ قال يل بعضهم: هل انت ويص عىل اإلس  سادسا 

وصياء عىل اإلسالم حني يكفرون كل الناس ما عدا  أله وملن يردد هذا الكالم: وهل هؤالء  

 ن يرمي الناس باحلجارة. أمن انتمى اليهم.. فمن كان بيته من زجاج ال جيوز له 

   : عبودية الاليكات 

ارة، وجعلتنا نستسيغها،  باإلضافة للعبوديات الكثرية التي فرضتها علينا هذه احلض

ونقبل عليها، ونعطيها من الرشعية ما جيعلها حمركا للكثري من مواقفنا وسلوكاتنا عبودية  

 الاليكات، أو اإلعجابات.. أو عبودية الظهور والشهرة.. أو عبودية اجلامهريية والقبول..  

نه  وهي عبودية متفرعة من ذلك العجب الذي جعل إبليس يأبى السجود آلدم، أل

نال من إعجابات املالئكة، بل سجودهم له ما مل ينله هو عينه.. ولذلك كان يريد لذلك  

 السجود أن يتوجه له، ولتلك الشهرة أن يناهلا هو. 

وهو منذ ذلك احلني إىل عرصنا، يمد كل صاحب شهوة ظهور بام جيعله عبدا خاضعا  

قة التي يفتي هبا، ال احلقيقة  ملن حيب الظهور بني أيدهيم، فهو جيعل أهواءهم مصدرا للحقي

نفسها.. ولذلك هو يعجن إهله ودينه انطالقا من أهواء اجلمهور الذي يريده أن يسري خلفه،  

 بينام هو يف احلقيقة الذي يسري خلفهم. 

فهو الذي ينحني لتصفيقاهتم، ويذوب إلعجاباهتم، ويستعمل كل وسائل اإللغاء  
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يف قلوهبم.. وهو لذلك عبدهم قبل أن يكونوا  لذاته لرييض أذواقهم، ويبقي عىل سمعته  

 عبيده.. وهم استعبدوه قبل أن يستبعدهم. 

وذلك كله نوع من أنواع الرق واالستعباد.. والتحرر احلقيقي هو أن نكون عبيدا هلل  

وحده.. وللحقيقة التي نقتنع هبا وحدها.. وال هيمنا بعد ذلك هل ريض عنا اجلمهور أم مل  

خل الرسب أم خارجه.. ألن اهلل هو الذي سيحاسبنا عىل ما كسبت  يرض.. وهل غردنا دا

 أيدينا، وحصدنا بألسنتنا، وليس الرسب وال القطيع وال اجلمهور. 

ني عىل بعض مواقفي، وذكر يل من األدلة  بوأذكر أنني قلت مرة لبعض من راح يعات

 تلق القبول وال  حينها عىل اخلطيئة التي ارتكبتها: من عالمة كونك عىل باطل أن آراءك مل

أريد   ال  وأنا  إقباال..  أو  قبوال  أريد  كنت  أنني  لو  ذلك  يف  احلق  لك  له:  فقلت  اإلقبال.. 

لو كنت   الطريق..  اللباس، وملا رست عىل هذا  ملا لبست هذا  أريدمها  كليهام.. ولو كنت 

و  أريدمها لرصت ممثال يريض األذواق.. أو مطربا يغني عىل حسب ما يطلبه املستمعون.. أ

سياسيا يشحذ األصوات.. لكني لست هؤالء مجيعا.. ولذلك ال حاجة يل لقبول أو إقبال..  

 فحسبي أن أكون راضيا عن مواقفي ومقتنعا هبا.. وكل ما فوق الرتاب تراب.  

 ملاذا ال أدافع عن نفيس؟ 

اتصل بعض الكرام الطيبني، وأخبين أن هناك من ييسء إيل عىل صفحات التواصل  

 االجتامعي، وأهنم يسيؤون إيل حتى يف صفحتي، وجوابا له أقول:  

لقد ورد يف احلديث ما يبني سنة التعامل مع أمثال تلك السلوكات، وأنا أحاول هبذه  

 دع. بون السنن، ويميتون ال السنة العظيمة، لعل اهلل يرشفني بأن جيعلني ممن حيي

السنة   الصحابة  أن رجال شتم  يف احلديث  ما ورد  وهذه  جالس،    والنبي  بعض 

النبي   النبي    فجعل  أكثر رد عليه بعض قوله؛ فغضب  فلام  ، وقام  يعجب، ويتبسم، 
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، فقال: يا رسول اهلل، كان يشتمني وأنت جالس، فلام رددت عليه بعض  الصحايبفلحقه  

قمت، قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلام رددت عليه بعض قوله وقع  قوله غضبت و 

ثالث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة،    )الشيطان؛ فلم أكن ألقعد مع الشيطان. ثم قال: 

فيغيض عنها هلل عز وجل إال أعز اهلل هبا نرصه، وما فتح رجل باب عطية يريد هبا صلة إال  

 ( 6)  ل باب مسألة يريد هبا كثرة إال زاده اهلل عز وجل هبا قلة(زاده اهلل هبا كثرة، وما فتح رج 

 : توضيح بخصوص منشورايت 

استأذنني بعض الكرام الطيبني عىل اخلاص يف أن ينقل بعض منشورايت ومقااليت  

لو وضع   أنه  إىل اسمي، وأخبين  يشري  أن  بوك من دون  الفايس  ويضعها عىل حسابه يف 

س ذلك  فإن  املنشور،  عىل  وقد  اسمي  مني،  املتشدد  ملوقفهم  وقراءته  أصدقائه  بني  يحول 

أذنت له يف ذلك، كام آذن لغريه يف ذلك.. فكل من شاء أن ينقل أي منشور أو مقال لصفحته  

 من غري أن يشري إيل، فله ذلك. 

لكل   منها  النسخ  ليسهل  وورد  بصيغة  املوقع  عىل  للتحميل  كتبي  وضعت  وقد 

مي أو ال يذكر.. بل من شاء أن يطبع كتبي بأسامء مستعارة  راغب، وأنا ال هيمني أن يذكر اس

فله ذلك.. فهديف هو أن أكون سببا يف نصح املسلمني ودعوهتم، أما اسمي فال قيمة له يف  

هذا املجال، وال يف غريه من املجاالت.. وهلذا رفضت أن حيتكر أي نارش ألي كتاب من  

كتبي   لكل  والتوزيع  والنرش  الطبع  فحقوق  راغب  كتبي،  لكل  بل  مسلم..  لكل  حمفوظة 

 سواء كان مسلام أو غري مسلم. 

   : الفرق بني األسلوب األديب والعلمي 

 

 (9622، رقم 2/436أمحد )(  6) 
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الديني   الواقع  تنتقد  التي  األدبية  منشورايت  كثرية  أحيانا  القراء  بعض  ينتقد 

اإلسالمي، وبعضهم يصورين بصورة املبالغ أو الكاذب، أو صاحب اخليال الواسع، ونحو  

أحب اخلوض معهم يف كل التفاصيل، لكني أنبههم فقط إىل أن الكتابة أنواع  ذلك.. وأنا ال  

 كثرية جدا، ولكنها قد تصنف إىل صنفني كبريين:  

: موضوعي علمي دقيق يعتمد وصف الواقع بدقة مطلقة.. وهذا ما يسمى  األول 

 البحث العلمي أو األكاديمي..  

إلشارة والرمز ونحو ذلك.. وهذا  : أديب يعتمد التصوير والتمثيل والتقريب واالثاين 

 األسلوب حياول تصوير احلقائق بام يقرهبا لألذهان إما لريغب فيها أو ينفر منها. 

وكال األسلوبني اعتمده القرآن الكريم والسنة املطهرة.. حيث نجد أوصافا علمية  

ص  دقيقة للحقائق، يف نفس الوقت الذي نجد فيه رشحا وتقريبا وتصويرا باألمثلة والقص 

 ونحوها.. 

وجريا عىل هذا املنهج املقدس، فقد حاولنا يف سالسل كتبنا املختلفة أن نعتمد كال  

األدبية   وللكتابة  منها..  إال  احلقائق  يفهمون  ال  الذين  أهلها  العلمية  فللكتابة  املنهجني.. 

 الذين حيبوهنا، ويفهمون املعاين الرمزية والتصويرية الواردة فيها. أهلها 

فإن ضا  لكل  ولذلك  نقده، ألن  فإنه ال يصح  أسلوب من األساليب،  بأحدهم  ق 

منهج أهله الذين حيبونه ويفهمون عنه.. وأنا أحاول مراعاة اجلميع، ألننا مكلفون رشعا  

 أن نخاطب الناس عىل قدر عقوهلم. 

وبناء عىل هذا كان يف سلسلة كتبي ]الدين والدجل[ مؤلفات علمية مفصلة توضح  

الواقع الديني السلفي من جذوره وتنتقده نقدا علميا موثقا ومفصال.. ومنها كتب أدبية  

حتاول أن تصور ذلك الواقع وتقربه لألذهان، وتنفر منه من وقع فيه أو من مل يقع باعتباره 
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 ومنكرا جيب النهي عنه.  دجال جيب التحذير منه، 

ليست واقعية، وال   أنبه كل حني، ويف مقدمة كل كتاب إىل أن هذه القصص  وأنا 

تقصد أشخاصا بأعياهنم، وإنام تقصد معاجلة هذه الظواهر بتصويرها، وتقريبها، والتنفري  

 منها. 

 : فقهاء اليوتيوب 

لتطاول العجيب  من عجائب الزور الذي نعيشه يف هذا الزمان اململوء بالفتن ذلك ا

وحقائق   والنحل  بامللل  تتعلق  كبى  قضايا  عىل  وأعشارهم  املثقفني  أنصاف  يبديه  الذي 

فيكفيهم فقط أن يستلقوا عىل    الوجود من غري أن جيهدوا نفسهم ال ببحث وال بمطالعة.. 

قفاهم ويشغلوا اليوتيوب من هواتفهم الذكية، ليجدوا فيه ما يشاءون وتشتهيه نفوسهم..  

 ءوا أن يعظموا جهة ما أو يشوهوها وجدوا ما يشفي غليلهم، ويروي طباعهم.  فإن شا 

أين   ذلك  يف  حترضين  التي  األمثلة  من    ـومن  مجع  وبني  املجالس،  من  جملس  ويف 

املذاهب    ـاملحرتمني   بني  والتقارب  اإلسالمية  الوحدة  رضورة  كعاديت عىل  أحتدث  كنت 

كتور رشيعة كبري، صاح يف وجهي قائال:  اإلسالمية، لكني فوجئت بمقاطعة شديدة من د

كيف نمد أيدينا بالتقارب مع أولئك الروافض األنجاس الذين يعتقدون بتحريف القرآن؟  

قلت هبدوء: تلك جمرد هتم.. وكل احلقائق ترد عليها.. ويمكنك أن تذهب إىل مواقعهم  

 وتقرأ كتبهم وتفاسريهم وتسمع للقرآن الذين يضعونه عىل قنواهتم. 

أنا ال أحتاج إىل كل ذلكقال   . لقد رأيت أحد معمميهم الكبار، وهو  . يل بغلظة: 

يتحدث عن القرآن كالما خطريا، لقد ذكر أنه رديء لغويًا.. وأن أقل كتاب أطفال أكثر  

 بالغة منه.. وأنه يتعمد الغموض، وعدم التحديد مثله مثل كتب العرافني.  

لقبانجي ليس سوى ملحد ال عالقة له  ردت أن أقول له بأن ذلك املعمم املسمى با أ
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بالدين وال بالشيعة وال بأي طائفة من طوائف املسلمني، وأن مثله يف السنة كثري، ولذلك  

ال يصح أن نحكم عىل أي جهة استنادا إليه وإىل أمثاله، لكن شيخا آخر، وهو إمام خطيب  

لقد سمعته يسخر  .  . يف مسجد من املساجد الكبى، أعجبه احلديث، فتدخل قائال: صدقت

خالف   والنار  اجلنة  وأن  األغنام..  حظرية  يشبه  مكان  اجلنة  أن  ويذكر  والنار،  اجلنة  من 

للعقل، وليس هبام معلم من معامل اإلنسانية.. وقد عرفت من خالله أن الشيعة ال يؤمنون  

 بجنة وال بنار.  

 ل.  . لقد رأيت عىل اليوتيوب معمام يرقص يف حف .تدخل ثالث، فقال: صدقتام

 قال رابع: وأنا رأيت عىل اليوتيوب..  

. لقد استأثر فقهاء اليوتيوب بكل احلديث.. وصار  .أردت أن أحتدث، فلم يسمح يل

اليوتيوب هو النافذة التي يطل هبا طلبة العلم وأساتذهتم وأئمتهم عىل العامل، ليحكموا من  

جيث الذين  ]اليوتيوب[  اجلديد  رهبم  هلم  وشاء  شاءوا،  بام  حني  خالله  كل  يديه  بني  ون 

 خاشعني خمبتني. 

 : من أنت حتى تنتقد ابن تيمية 

قال يل بعضهم هذا بلسانه، وقاله أكثرهم بلسان حاله، وقال يل معه: كيف تلقى اهلل،  

 وقد لطخت تلك األوراق الكثرية بنقد أعظم شيخ يف اإلسالم، بل شيخ اإلسالم نفسه؟ 

بحسب   أجوبة  ثالثة  أذكر  هلؤالء  عقوهلم،  وجوابا  وبحسب  املعرتضني،  أنواع 

 ومنهجهم يف التفكري.. األول: جديل، والثاين: خطايب، والثالث: عقالين. 

أما اجلواب اجلديل، فهو أهنم هم أنفسهم.. ال خواصهم فقط، بل عوامهم أيضا،  

يتعرضون لكبار العلامء من كل املدارس، ال بالنقد والتجريح فقط، بل بالتبديع والتكفري  

اب والشتائم ونحوها.. وإن كانوا صادقني مع أنفسهم، فليذكروا موقفهم من الغزايل  والسب
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. ممن ال  . أو الفخر الرازي أو الزخمرشي أو الطويس أو ابن سينا أو ابن رشد أو غريهم كثري

وجيرحوا   ينتقدوا  أن  هلم  أفيجوز  الكبرية..  عقوهلم  من  ظفر  قالمة  تيمية  ابن  يساوي 

 ا أن ننتقد بأدب ومن دون جتريح وال تكفري؟ ويكفروا، وال جيوز لن

أما اجلواب اخلطايب، فأدعوهم فيه إىل مراجعة ]جمموع فتاوى ابن تيمية[ ليحسبوا  

ألحرقت   الواقع  يف  طبقت  لو  التي  الفتاوى  وعدد  تقطيعها،  إىل  دعا  التي  الرؤوس  عدد 

وليقرؤوا    األخرض واليابس.. وإن صعب عليهم ذلك لكثرة عدد صفحاته، فليتواضعوا، 

كتايب يف نقد ابن تيمية، لريوا بعض تلك املشاهد التي جتعل من ابن تيمية أخطر سفاح عرفه  

اإلسالم.. ومن كان عاجزا عن القراءة، فيكفيه أن يتابع مغامرات أيب بكر البغدادي تلميذ  

 ابن تيمية النجيب، الذي ال يصدر حكام إال من خالل جمموع الفتاوى وغريه. 

ا حاله، هل جيوز للمؤمن احلريص عىل دينه، وقيمه وقرآنه أن يسكت  فمن كان هذ

عنه، أو يسامله، كيف ومن مقتضيات الوالء والباء أن نسامل من سامل الدين، ونحارب من  

 حاربه؟

من عدم   كل حني  إليه  يدعون  ما  مراجعة  إىل  فيه  فأدعوهم  العقالين،  اجلواب  أما 

املصادر   إىل  والعودة  األشخاص،  عليها..  تقديس  أحد  تقديم  أو  تغييبها  املقدسة، وعدم 

وأدعوهم كذلك إىل حماكمة ابن تيمية إىل تلك املصادر املقدسة.. وسريون حينها أهنم ليسوا  

سوى عبيد يف معبد عظيم كاهنه األكب ابن تيمية، وهم ال يشكلون فيه إال سدنة صغارا  

 لذلك املعبد املشحون بكل أنواع الدجل. 

 ن قصص واقعي، أم جمرد خيال؟ هل ما أذكره م 

ما   واقعية  مدى  عن  وروايايت  قصيص  يطالعون  الذين  الطيبني  من  الكثري  يسألني 

يقرؤون، وهل أنا حقيقة ذلك الشخص الذي حياور كل أولئك الناس، ويسافر كل تلك  
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 األسفار، ويعاين كل تلك األحداث؟

إال يسافر  مل  جدا،  بسيط  إنسان  بأنني  أذكر  هذا  عىل  حمدودة،    وجوابا  أماكن  إىل 

ولفرتات قصرية جدا، وأنني يف حيايت مجيعا مل ألتق إال بطلبتي أو بعدد قليل من األساتذة  

الذين مجعتني هبم بعض امللتقيات أو املؤمترات املحدودة هي األخرى.. ألن معظم وقتي  

 يف بيتي، ويف القرية الصغرية التي أقيم فيها.. 

عب فهو  أحداث  من  أذكره  ما  وقد  وأما  نعيشه،  الذي  للواقع  رمزي  متثيل  عن  ارة 

وفهمها   استيعاهبا  يمكن  بطريقة  وعرضها  األفكار،  لتبسيط  األسلوب  هذا  انتهجت 

 والتفاعل معها. 

وأحب أن أذكر هلم أيضا بأنني يف شبايب الباكر كنت أود القيام بام حيلم به عادة طلبة  

الصوفية أستشريهم، فقال يل    العلم من الرحلة والسفر ونحوها، وذهبت لبعض مشاخيي

 . ال إىل الرحلة األفقية.. وأشار إىل السامء.. .أحدهم: أنت حمتاج إىل الرحلة العمودية

 ثم عقب يقول: لن جتد يف الرحلة األفقية إال ما جتده يف كل مكان، فال تتعب قدميك. 

السفر العمودي، إال  ومنذ ذلك احلني، وأنا زاهد يف األسفار األفقية، وحين قلبي إىل  

البقاع املقدسة التي هتوى هلا   إليه كل حني، وهو الرحلة إىل تلك  سفرا أفقيا واحدا أحن 

 القلوب، وحتن هلا األفئدة. 

   : احلديث عن السياسة 

أريد أن أوضح للمحرتمني الذين عاتبوين عىل احلديث عن السياسة، يف نفس الوقت  

ديث.. ولست أدري من سمح هلم وحرمني، ومن  الذي يتحدثون فيها هم، ويبالغون يف احل

ومع ذلك فقد أكون خمطئا يف حديثي يف مثل هذه األمور.. لكني   .. أعطاهم احلق ومنعني؟

فقط أريدهم أن جييبوين عن هذه اإلشكاالت التي جتعلني أحتدث عن هذا األمر الذي ال  
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 أحسنه: 

 فشو األمن فيها سياسة؟ ـ هل الدفاع عن وحدة البالد اإلسالمية واستقرارها و 1 

وخمابرات    2  وجيش  رشطة  من  ومؤسساته  البلد  حيمي  من  مع  الوقوف  وهل  ـ 

 وغريها يف وجه كل من هيدد السلم االجتامعي سياسة؟

البلد    3 خلدمة  والتعاون  والرعية  الراعي  بني  والسلم  الصلح  إىل  الدعوة  وهل  ـ 

 وجتاوز املشكالت املختلفة سياسة؟

التي دعتني إىل التعامل مع كل القضايا  إجابتي اخلاصة عن    هذه التساؤالت هي 

مزدوجة بمكاييل  وليس  وتنسيق،  السلم  . بانسجام  وهيدد  يأيت  من  هناك  أن  لو  حتى   .

الداخيل لرتكيا أو قطر أو السعودية أو غريها من البالد التي كانت سببا يف اخلراب الذي  

و من  انطالقا  بالرضورة  ضده  فسأقف  األمة،  يف  ال  حيصل  واألخالقي،  الرشعي  اجبي 

 انطالقا من احلديث يف السياسة..  

وقد كنت أبغض القذايف واستبداده وظلمه، ولكن عندما بدأت العصابات املسلحة  

التي سموها زورا وهبتانا ثوارا كنت ضدها، وضد الناتو الذي استعانوا به بعد ذلك.. ألنه  

 .  .األناة أن يعاجلوا كل األموركان يمكنهم وبحلول سلمية منطقية وببعض الصب و

ولو فعلوها لكان واقع ليبيا خمتلفا متاما عن واقعها احلايل. هذه مبادئي التي تنطلق  

من الدين ومن الالعنف ومن احلرص عىل األمن.. ألنه ال يمكن أن نحقق أي مكاسب  

 حضارية، ونحن حيارب بعضنا بعضا من أجل مناصب ال تسمن وال تغني من جوع.  
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 ذا ال ترتىض عىل الصحابة؟ ملا 

أكثر   استعامهلا  عىل  درج  التي  العبارة  تلك  قويل  عدم  سبب  عن  بعضهم  سألني 

املسلمني عند ذكر أي صحايب، وهي عبارة ]ريض اهلل عنه[، ولست أدري هل كانت نيته  

القلوب  طيبة، يريد من خالهلا علام ومعرفة، أم كانت غري ذلك.. وبام أن لسنا مطالبني بشق  

حتى نعرف النيات، فسأجيبه هنا وفقا للمنهج الذي يفكر به، ويعتمده، ألننا مطالبون بأن  

 نخاطب بالناس عىل قدر عقوهلم. 

فأقول: إن لدي سببان وجيهان، جعالين أترك الرتيض عن الصحابة، وأكتفي فقط  

اهلل   رسول  عىل  الصالة  أما    بذكر  والسالم،  الصالة  عليهم  األنبياء  عداهم،  وعىل  من 

 فأكتفي بذكر أسامئهم، دون أن أشفعها بأي عبارة. 

 السبب األول:  

الوحدة   عىل  حريص  فهو  عندي،  وأوجههام  أمههام  وهو  األول،  السبب  أما 

اإلسالمية، وعىل خماطبة املسلمني مجيعا مهام اختلفت مذاهبهم، وقد رأيت أن أكب احلجب  

ض هي تلك العبارات التي ال تسمن وال تغني  التي حتول بني انفتاح املذاهب بعضها عىل بع

من جوع، ألن الداعي للصحابة أو لغريهم يمكنه أن يدعو هلم متى شاء، بل يمكن أن يقوم  

الليل ألجل الدعاء هلم، أما كتابة ذلك، وحتول الكتابة إىل لغة طائفة مقيتة، فإنه ال خري فيه  

 وال جدوى منه. 

الص الرتيض عن  أترك  البيت مع ورود  وهلذا فإين كام  السالم عىل أهل  أترك  حابة 

النصوص يف ذلك، ألين إن شفعت أسامءهم بالسالم كان ذلك حجابا ملن ال يرى ذلك من  

 املسلمني. 
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ألين رأيت الكثري من املسلمني حيكمون عىل الشخص من خالل الشخصيات التي  

معاوية كلام ذكر  يرتىض عليها، وهلذا نرى الكثري حريصني حرصا شديدا عىل الرتيض عىل  

 اسمه، وهو ترض ليس لوجه اهلل، وإنام لوجه الطائفة واملذهب. 

وأنا ـ كام ذكرت مرارا ـ ال أحب يل نسبة غري نسبة اإلسالم، ولذلك أترك كل شعار  

 طائفي أو مذهبي جيعلني حمصورا يف دائرة ضيقة، أو مسجونا يف سجنها. 

 السبب الثاين: 

أي دليل من الكتاب وال السنة وال فعل السابقني  هو أنني مل أجد من خالل البحث 

من الصحابة عىل وجوب الرتيض، وال عىل استحبابه، فالنصوص التي كان يتحدث فيها  

 بعضهم عن بعض موجودة بيننا، وليس فيها يشء من ذلك. 

يتقيدوا   أن  وأفعاهلم  السلف  وأقوال  السنة،  التزام  إىل  يدعون  بمن  األوىل  وكان 

، وهم الذين حرموا املسلمني من كثري من أعامل اخلري، حتى لو وردت هبا  بأفعاهلم يف هذا

 النصوص بسبب عدم ممارسة السلف هلا. 

وصحته،   بذلك،  احلديث  ورود  مع  اجلامعية،  القراءة  من  املسلمني  حيرمون  فهم 

كبار   هيئة  وقد سئلت  يفعلونه،  السلف  ير  مل  أنه  من  مالك  ذكر  ما  وحجتهم  ووضوحه، 

السؤال من بعض املغاربة: )من عادتنا نحن املغاربة أن نقرأ القرآن مجاعة صباحًا  العلامء هذا  

ومساء بعد صالة الصبح واملغرب، فهل يعد هذا بدعة؟(، فأجابوا قوال واحدا: )التزام  

قراءة القرآن مجاعة بصوت واحد بعد كل من صالة الصبح واملغرب أو غريمها بدعة، وكذا  

الصالة، أما إذا قرأ كل واحد لنفسه أو تدارسوا القرآن مجيعًا كلام    التزام الدعاء مجاعة بعد
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 ( 7) فرغ واحد قرأ اآلخر واستمعوا له فهذا من أفضل القرب(

وهم يبدعون من جيهر بالنية يف الصالة، بل يفتون بقتله، ألنه جترأ وخالف السلف  

علامء   من  أحد  عند  مرشوعا  ليس  النية  بلفظ  )اجلهر  تيمية:  ابن  قال  كام  اجلهر،  عدم  يف 

وال فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف األمة وأئمتها،  املسلمني، وال فعله رسول اهلل  

هلل، وأنه واجب، فإنه جيب تعريفه الرشيعة، واستتابته من هذا  ومن ادعى أن ذلك دين ا

  (8)القول، فإن أرص عىل ذلك قتل(

وقال الشيخ ابن باز: )التلفظ بالنية بدعة، واجلهر بذلك أشد يف اإلثم، وإنام السنة  

وال عن أحد من أصحابه وال عن األئمة املتبوعني    النية بالقلب.. ومل يثبت عن النبي  

  (9)بالنية، فعلم بذلك أنه غري مرشوع بل من البدع املحدثة( التلفظ 

وهم يبدعون من يقول ألخيه بعد الصالة )تقبل اهلل(، ألن السلف مل يفعلوا ذلك،  

وقد ورد سؤال لبعض مشاخيهم املعارصين الكبار يقول: )بعض اإلخوة يقولون تقبل اهلل  

ولكن أريد التفصيل: ملاذا هي بدعة؟ ومن  بعد االنتهاء من الصالة، وأنا أعلم أهنا بدعة،  

من العلامء قال هي بدعة؟ ألن كثريا من اجلهال عندما تقول له بدعة يتضايق ويقول: إنه  

 دعاء بأن يتقبل اهلل صالتك( 

فأجاب بقوله: )قال احلافظ ابن كثري: )أهل السنة واجلامعة يقولون يف كل فعل وقول  

لو كان خريا لسبقونا إليه، ألهنم مل يرتكوا خصلة من    مل يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ ألنه

 

 ( 481/ 2املجموعة األوىل ) -فتاوى اللجنة الدائمة   ( 7) 

 . 236ـ235/ ص  22جمموع الفتاوى: ج   ( 8) 

 .315ص 1فتاوى إسالمية ج  ( 9) 
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.. وقال الشيخ الفوزان: )البدع التي أحدثت يف جمال  (10) خصال اخلري إال وقد بادروا إليها(

العبادات يف هذا الزمان كثرية؛ ألن األصل يف العبادات التوقيف فال يرشع يشء منها إال  

: )من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو  لقوله  بدليل، وما مل يدل عليه دليل فهو بدعة؛  

ا((11)رد( .. وسئل الشيخ ابن  (12)، والعبادات التي متارس اآلن وال دليل عليها كثرية جدًّ

عثيمني: )ما رأى فضيلتكم يف املصافحة وقول تقبل اهلل بعد الفراغ من الصالة مبارشة؟  

بعد الفراغ من الصالة، ومل يرد عن  فأجاب بقوله: )ال أصل للمصافحة، وال لقول تقبل اهلل  

  (13) ، وال عن أصحابه(النبي 

أو  وبناء عىل هذا نقول: مل يثبت ال عن رسول اهلل   السابقني  ، وال عن صحابته 

الالحقني.. وال عىل من تبعهم من التابعني كل تلك البوتوكوالت التي رشعها السلفية  

السني من غري السني، أو ليفرقوا هبا بني    ألنفسهم، وراحوا يمتحنون هبا الناس، ليميزوا

 املسلمني. 

وبام أنني لست موثوقا عندهم من هذه الناحية، فسأذكر قول عالمتهم الكبري املفتي  

الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ يف رشحه للعقيدة الواسطية، فقد قال فيها: ).. وتبع  

الطوائف يف أشياء: يعني أظهروا هذه   هذا الذكر أن كثريا من أهل السنة خالفوا أيضا تلك 

العقيدة يف الصحابة وبينوها وكانت ألهل السنة شعارا وأدخلوها يف أشياء من العبادات  

املؤمنني   أمهات  عن  والرتيض  الصحابة،  عن  الرتيّض  إدخال  يف  فعلوا  كام  كالمهم  ويف 

 

 (279-278/  7تفسري ابن كثري )  ( 10) 

 ( 1718( ومسلم )  2697رواه البخاري )  ( 11) 

 (15/  14البدعة ) أنواعها وأحكامها( من جمموعة مؤلفات الفوزان )   ( 12) 

 (171/  13جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني )  ( 13) 
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الرتيض عن    والرتيض عن مجيع اآلل يف خطبة اجلمعة ويف غريها من اخلطب، فإن إدخال 

مل يكن باألمر األول، مل يكن يف عهده عليه الصالة والسالم    الصحابة وعن زوجات النبي  

وال يف عهد أيب بكر وعمر وال يف عهد عثامن، ثم بعد ذلك األئمة من التابعني فمن بعدهم  

  أدخلوا هذا الرتيض وأدخلوا هذا الشعار ألنه صار شعارا ألهل السنة يف مقابلة غريهم من

 الروافض واخلوارج والنواصب ومن شابه أولئك( 

ثم بني أصال آخر من األصول التي ابتدعوها ليخالفوا هبا الفرق األخرى، فقال:  

، األصل فيها أن الصالة عليه، عليه الصالة والسالم  )كذلك يف مسألة الصالة عىل النبي  

 حني وغريمها فإن النبي وعىل آله كام جاء ذلك مبينا يف حديث أيب محيد وغريه يف الصحي

علمهم أن تكون الصالة عليه وعىل آله، فأدخل أهل السنة إذا ذكروا الصالة عليه، عليه  

الصالة والسالم، وأرادوا أن يذكروا اآلل، أدخلوا معهم الصحابة، فقالوا ]صىل اهلل عليه  

آله وصحبه[، ومل يقترصوا عىل اآلل، وهذا عند أكثر أهل السنة ألجل أ ال يشاهبوا  وعىل 

  (14)الرافضة والشيعة يف توليهم لآلل دون الصحب(

أمر رسول اهلل   ما  بالبدع كام يشاءون، فيحكمون عىل  السلفية    وهكذا يتالعب 

بفعله رصحيا من القراءة اجلامعية ونحوها بالبدعة، لعدم فعل السلف هلا، وحيكمون عىل  

بل   سنة،  بكوهنا  األمة،  وحدة  لصدع  تذكر  وإنام  اهلل،  لوجه  تذكر  ال  التي  الصيغ  هذه 

 يمتحنون الناس هبا، حتى صار الرتيض هو شعار الدخول يف اإلسالم، ال الشهادتني. 

ل جيد  أن  بعضهم  حاول  ألجل  وقد  يتأوهلا  اآليات  لتلك  فراح  رشعيا،  نصا  ذلك 

تعاىل:   كقوله  اتََّبُعوُهْم  ﴿ذلك،  ِذيَن  َوالَّ َواأْلَْنَصاِر  املَُْهاِجِريَن  ِمَن  ُلوَن  اأْلَوَّ ابُِقوَن  َوالسَّ

 

 . 2/153(  رشح العقيدة الواسطية، 14) 
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ِري   َتَها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا  بِإِْحَساٍن َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْ حَتْ

 [ 100التوبة: ] ﴾ َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

وقد غفل عن أن نفس املعنى ورد لسائر املؤمنني، ولذلك ال معنى للتفريق بينهم،  

احِلَاِت ُأوَلئَِك ُهْم َخرْيُ الْ ﴿فقد قال تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ِة  َجَزاُؤُهْم ِعنَْد  إِنَّ الَّ يَّ َبِ

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنْ ِْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتِْري ِمْن حَتْ ُه َذلَِك  َرهبِّ

هُ   [ 8، 7البينة: ] ﴾ ملَِْن َخيِشَ َربَّ

بة السابقني األولني من  باإلضافة إىل أن القرآن الكريم ذكر يف الرتيض عىل الصحا 

الطلقاء   الرتيض عىل  بل هم أحرص عىل  أحدا،  يرتكون  بينام هم ال  املهاجرين واألنصار 

 منهم عىل غريهم. 

باإلضافة إىل ذلك كله، فإهنم يبدعون من يقول بعد قراءة القرآن الكريم ]صدق اهلل  

 [ 95ن: آل عمرا] ﴾ ُقْل َصَدَق اهللَُّ﴿ العظيم[، مع أن اهلل تعاىل يقول: 

بقوهلا:   املوضوع  السعودية عىل سؤال حول  يف  للفتوى  الدائمة  اللجنة  أفتت  وقد 

، وال  )قول )صدق اهلل العظيم( بعد االنتهاء من قراءة القرآن بدعة؛ ألنه مل يفعله النبي  

السلف رمحهم اهلل، مع   الراشدون، وال سائر الصحابة ريض اهلل عنهم، وال أئمة  اخللفاء 

للقرآن، وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه، فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة    كثرة قراءهتم 

  ( من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )أنه قال:    بدعة حمدثة، وقد ثبت عن النبي  

  (15)رواه مسلم( ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)رواه البخاري ومسلم، وقال:  

رتحم والسالم.. وأرجو من الذين يمتحنون  هذه بعض أسباب تركي للرتيض وال

 

 ( 3303(  فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم ) 15) 



71 

 

يمتحن أحدا من الناس بمثل هذا؟ وهل    الناس يف هذا أن يذكروا يل: هل كان رسول اهلل  

 كان صحابته يفعلونه؟ 

وإذا كانوا ال يفعلون ذلك، فلم ختالفوهنم مع زعمكم أنكم من أتباعهم املخلصني  

 الصادقني من دون الناس أمجعني. 
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 هتمة التشيع 

يف   يبالغون  أهنم  غريه  أو  بوك  الفايس  عىل  األفاضل  اإلخوان  من  البعض  يتصور 

يتعمدون ذلك   بالتشيع والرفض وغريها من األلقاب، وكأهنم  اإلساءة يل حني يرمونني 

ألتأمل وأحزن.. وأنا أخبهم، بل أبرشهم بأهنم ال يسيئون يل بتاتا بذلك، وأنا ال أحزن له  

أتأمل،   عليوال  أشفق  التي  لكني  العريضة  الدعاوى  تلك  يف  كاذبني  يكونوا  أن  فقط  هم 

 ينسبوهنا يل من غري بينة وال دليل. 

 وسبب عدم حزين لذلك أمور:

إجالال عظيام،  أوهلا  أجلهم  وأنا  املسلمني،  من  الشيعة طائفة حمرتمة  أن  اعتقادي   :

اهلل  املسلمني ال فرق عندي بني طائفة وطائفة، ألن  الديان    وأحرتمهم كام أحرتم كل  هو 

الذي حياسب اجلميع، وما أدراين لعل الذين يكفرون الشيعة اآلن ويسبوهنم سيصيحون  

ُهْم  ﴿يوم القيامة، ويف نار جهنم عندما ال جيدوهنم فيها بقوهلم:   َما َلنَا اَل َنَرى ِرَجااًل ُكنَّا َنُعدُّ

ا َأْم َزاَغْت َعنْ َْذَناُهْم ِسْخِريًّ اِر  َأختَّ  [ 63 ،62: ص] ﴾ ُهُم اأْلَْبَصارُ ِمَن اأْلرَْشَ

: أن كبار علامء هذه األمة اهتموا بالتشيع، بل بالرفض، فلم حيزنوا، ومل يتأملوا،  ثانيا 

 بل صاحوا مع الشافعي بعزة وفخر:  

حّبكمُ  اهلل  رسول  بيت  آل   يا 

 

أنزله    القرآن  يف  اهلل   فرٌض من 

 يكفيكم من عظيم الذكر أّنكمُ  

 

 من مل يصلِّ عليكم ال صالة له   

 وقال:  

كال  قلت  ترفضت   قالوا 

 

 ما الرفض ديني وال اعتقادي   

شك   دون  توليت   لكن 

 

هادي    وخري  إمام   خري 
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 إن كان حب الويص رفضا 

 

العباد    أرفض   فانني 

 وقال:  

هبم  ذهبت  قد  الناس  رأيت   وملا 

 

واجلهل    الغي  أبحر  يف   مذاهبهم 

 ركبت عىل اسم اهلل يف سفن النجا  

 

 وهم آل بيت املصطفى خاتم الرسل   

وهو والؤهم  اهلل   وأمسكت حبل 

 

باحلبل   بالتمسك  أمرنا  قد   كام 

 اذا افرتقت يف الدين سبعون فرقة  

 

النقل    حمكم  يف  صح  قد  كام   ونيفا 

فرقة   غري  منهم  ناج  يك   ومل 

 

والعقل    الرجاحة  ذا  يا  هبا  يل   فقل 

حممد  آل  اهلالك  فرق   أيف 

 

يل    قل  منهم  نجت  الاليت  الفرقة   أم 

 فإن قلت يف الناجني فالقول واحد 

 

 وإن قلت يف اهلالك حفت عن العدل   

فانني  منهم  القوم  موىل  كان   اذا 

 

طيل    طلهم  يف  زال  ما  هبم   رضيت 

ونسله   إماما  يل  عليا   فخل 

 

احلل    سائر  يف  الباقني  من   وانت 

 وقال:  

عليا  ذكروا  جملس  يف   اذا 

 

الزكيه    وفاطمة   وسبطيه 

 فاجرى بعضهم ذكرى سواهم  

 

لسلقلقيه    انه   فأيقن 

بنيه   أو  عليا  ذكروا   اذا 

 

الدنيه    بالروايات   تشاغل 

عنه   قوم  يا  جتاوزوا   وقال 

 

الرافضيه    حديث  من   فهذا 

اىل    اناسبرئت  من   املهيمن 

 

 يرون الرفض حب الفاطميه   

ريب   صالة  الرسول  آل   عىل 

 

اجلاهليه     لتلك   ولعنته 

ومل يكن الشافعي وحده من رمي بالتشيع والرفض بل غريه كثري.. وهم يشملون   

كبار املحدثني والفقهاء واملؤرخني وغريهم مثل النسائي والطبي وابن عبد الب والطويف  
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 وغريهم كثري..  

من   املعتدلني  لألذكياء  إال  عرصنا  يف  تنرصف  ال  التهمة  هذه  أن  رأيت  قد  بل 

كالشيخ حسن بن فرحان املالكي وغريه كثري.. أما لقب السنة فهو  املتحررين واملتنورين  

 لقب استأثر به عدنان عرعور واملدخيل وغريمها من التكفرييني وال يصح أن نزامحهام فيه. 

: أن التشيع الذي أعرفه والذي استفدته من خالل خطب أمري املؤمني عيل بن ثالثا   

م  البالغة مرتبة سامية من  الدين، ال أدعيها، وإن كنت أحلم أن  أيب طالب يف هنج  راتب 

والتي   البالغة،  املتقني يف هنج  فليطالع خطبة  أن يعرف حقيقتها،  أراد  إليها.. ومن  أصل 

  ،وملبسهم االقتصاد  ،منطقهم الصواب   ، بدأها بقوله: )إّن املتقني يف الدنيا هم أهل الفضائل

واقفني    ، حّرم اهلل عّز وجلغاضني أبصارهم عاّم   ،خضعوا هلل بالطاعة  ،ومشيهم التواضع

  ، رىض بالقضاء  ، كالذي نزلت يف الرخاء  ،نزلت منهم أنفسهم يف البالء   ، أسامعهم عىل العلم

  ، شوقًا إىل الثواب   ، لوال اآلجال التي كتب اهلل هلم مل تستقر أرواحهم يف أجسادهم طرفة عني

فهم واجلنّة كمن قد    ، نهمفصغر ما دونه يف أعي  ،وخوفًا من العقاب، عظم اخلالق يف أنفسهم 

منّعمون فهم  رآها   ، رآها  قد  كمن  والنار  معّذبون  ، وهم  فيها  حمزونة   ، وهم    ، قلوهبم 

مأمونة نحيفة   ، ورشورهم  خفيفة   ،وأجسادهم  عفيفة  ،وحاجاهتم  ومعونتهم    ، وأنفسهم 

 (16)لإلسالم عظيمة( وختمها بقوله: )أولئك شيعتنا وأحبتنا ومنا ومعنا( 

)يا عبد اهلل إن  وروي أن رجال   قال لإلمام احلسن: إين من شيعتكم فقال اإلمام: 

كنت لنا يف أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن كنت بخالف ذلك فال تزد يف ذنوبك  

بدعواك مرتبة رشيفة لست من أهلها ال تقل لنا: أنا من شيعتكم، ولكن قل: أنا من مواليكم  

 

 (.  195/ 68(  بحار األنوار )16) 
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 (17)ري وإىل خري(وحمبيكم ومعادي أعدائكم، وأنت يف خ 

اهلل وال   )اتق  قال:  أنا من شيعتكم،  اهلل  ابن رسول  يا  لإلمام احلسني:  وقال رجل 

تدعني شيئا يقول اهلل لك كذبت وفجرت يف دعواك، إن شيعتنا من سلمت قلوهبم من كل  

 ( 18) غش وغل ودغل، ولكن قل أنا من مواليكم وحمبيكم(

 أنا من شيعتكم اخللص فقال له: يا عبد  وقال رجل لإلمام السجاد: يا ابن رسول اهلل 

ْبَراِهيَم  إِْذ  ﴿اهلل فاذا أنت كابراهيم اخلليل عليه السالم الذي قال اهلل فيه:  َوإِنَّ ِمْن ِشيَعتِِه إَلِ

ُه بَِقْلٍب َسلِيمٍ  ، فان كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا، وإن مل يكن  [ 84،  83الصافات:  ] ﴾  َجاَء َربَّ

طاهر من الغش والغل، فأنت من حمبينا وإال فانك إن عرفت أنك بقولك  قلبك كقلبه وهو  

 ( 19) كاذب فيه، إنه ملبتىل بفالج ال يفارقك إىل املوت أو جذام ليكون كفارة لكذبك هذا(

حممد   آل  شيعة  من  وأنا  أتفاخرين  وقال:  آخر،  فخرعىل  لرجل  الباقر  اإلمام  وقال 

الكعبة وغبن منك عىل الكذب يا عبد اهلل، أما لك معك  الطيبني؟..: )ما فخرت عليه ورب  

تنفقه عىل نفسك أحب إليك أم تنفقه عىل إخوانك املؤمنني؟( قال: بل أنفقه عىل نفيس،  

قال: )فلست من شيعتنا، فاننا نحن ما ننفق عىل املنتحلني من إخواننا أحب إلينا ولكن قل:  

 ( 20) أنا من حمبيكم ومن الراجني النجاة بمحبتكم(

وقال: )إنام شيعة اإلمام عيل الشاحبون الناحلون الذابلون، ذابلة شفاههم، مخيصة  

بطوهنم، متغرية ألواهنم مصفرة وجوههم، إذا جنهم الليل اختذوا األرض فراشا، واستقبلوا  

 

   .125ـ  123(  تفسري االمام ص 17) 

   .125ـ  123(  تفسري االمام ص 18) 

   .125ـ  123(  تفسري االمام ص 19) 

   .125ـ  123(  تفسري االمام ص 20) 
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يفرح   بكاؤهم،  كثري  دعاؤهم،  كثري  دموعهم،  كثرية  سجودهم  كثري  بجباههم،  األرض 

 ( 21) الناس وهم حمزنون( 

الصادق: )ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا يف أعاملنا وآثارنا  وقال اإلمام 

 ( 22) ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه، واتبع آثارنا وعمل بأعاملنا، أولئك شيعتنا( 

وقال: )إن أصحايب اولوا النهى والتقى، فمن ملن يكن من أهل النهى والتقى فليس  

 ( 23)من أصحايب( 

إن ممن ينتحل هذا االمر ملن هو رش من اليهود والنصارى واملجوس والذين  وقال: )

 ( 24) أرشكوا(

لنا   فيقال  بالكوفة  نعري  إنا  الصادق:  لإلمام  قلت  قال:  الكناين  الصباح  أيب  وعن 

جعفرية، فغضب ثم قال: )إن أصحاب جعفر منكم لقليل، إنام أصحاب جعفر من اشتد  

 ( 25) ورعه وعمل خلالقه( 

مام الكاظم: مررنا برجل يف السوق وهو ينادي: أنا من شيعة حممد وآل  وقيل لإل

يزيد؟ فقال اإلمام: )ما جهل وال ضاع  يبيعها: من  ثياب  ينادي عىل  حممد اخللص، وهو 

ذر   وأيب  مثل سلامن  أنا  قال  هذا شخص  هذا؟..  مثل  ما  أتدرون  نفسه،  قدر  امرؤ عرف 

و  بيعه  يباخس يف  ذلك  املبيع عىل مشرتيه ويشرتي  واملقداد وعامر وهو مع  يدلس عيوب 

 

  .58ص  2(  اخلصال ج 21) 

 (.  68/164(  بحار األنوار )22) 

   .219(  رجال الكشى ص 23) 

   .252(  رجال الكشى ص 24) 

   .220(  رجال الكشى ص 25) 
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إال بكذا   اريده  قال ال  املشرتي  إذا غاب  ثم  له  فيوجب  يطلبه  الغريب  فيزايد  بثمن  الشئ 

بدون ما كان طلبه منه، أيكون هذا كسلامن وأيب ذر واملقداد وعامر؟ حاش هلل أن يكون هذا  

ن يوايل أولياءهم ويعادي  كهم، ولكن ما يمنعه من أن يقول إين من حمبي حممد وآل حممد وم

 ( 26) أعداءهم(

  وقبل ذلك كله روى ابن عساكر وغريه عن جابر بن عبد اهلل قال كنا عند النبي  

النبي فقال  عيّل  القيامة،  فأقبل  يوم  الفائزون  هلم  وشيعته  هذا  ان  بيده  نفيس  )والذي   :

يَّةِ ﴿ ونزلت:   اْلَبِ َخرْيُ  ُهْم  ُأوَلئَِك  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ فكان   [ 7البينة:  ] ﴾  إِنَّ 

 .(27)إذا أقبل عيّل قالوا: جاء خري البيةأصحاب النبي 

 

   .125ـ  123(  تفسري االمام ص 26) 

   . 379ص6(  الدر املنثور ج27) 
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 عىل السلفية؟   ملاذا ال ترد عىل الشيعة مثلام ترد 

]الدين   سلسلة  يف  كتبي  كل  أن  رأوا  فقد  الكثريون،  عنه  سألني  وجيه  سؤال 

والدجل[، ترتبط بالدجل السلفي، وال تتحدث عن غريه، واجلواب عىل ذلك بسيط جدا،  

ويمكن ألي أحد شاءـ  بعد أن يتخلص من ركام األكاذيب والتلفيات السلفية حول الشيعة  

 ـ أن يكتشفه..  

أخ ومن  وحتى  والسلفية،  الشيعة  بني  فوارق  سبعة  هنا  فسأذكر  الطريق،  له  ترص 

 مي بالرد عىل السلفية أكثر من اهتاممي بالرد عىل الشيعة: امخالهلا يتبني رس اهت

: أن الشيعة ال يثبتون العصمة إال الثني عرش إماما فقط، وكلهم من  الفارق األول 

. أما السلفية، فعندهم عرشات اآلالف  املتفق عىل صالحهم وتقواهم بني السنة والشيعة. 

من املعصومني، الذين ال جيوز الطعن فيهم أو نقدهم أو تبيان أخطائهم، ابتداء من الصحابة  

أئمتهم   من  إمام  آخر  إىل  وهكذا  التابعني..  ثم  اآلالف..  بعرشات  عنهم  يعدون  الذين 

خر اعتب ابن تيمية فاصال املعارصين.. بل إن بعضهم اعتب الطعن يف اإلمام أمحد زندقة.. وآ 

بني السنيني واملبتدعة.. بل حكم بجهنم عىل من طعن فيه، كام ذكرنا ذلك بتفصيل يف كتابنا  

 ]كلكم كفرة[ 

الثاين  حون  تف: أن الشيعة مع قوهلم بعصمة أئمتهم االثني عرش إال أهنم منالفارق 

ال  فهم  عنهم..  ترد  التي  الروايات  من  رواية  ألي  انتقاد  كل  مع  بعصمة  جدا  يقولون   

فيام ورد   الطعن  كتبا صحيحة حمضة ال يصح  بأن هلم  كتبهم.. وال  الرواية.. وال بعصمة 

يزون ألي جمتهد أن يعارض أي رواية بالعقل واملنطق، أو يعارضها بام ورد  فيها.. وإنام جي

 يف القرآن الكريم.. فالقرآن عندهم هو الثقل األكب الذي حياكم إليه كل يشء. 
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جد السلفية يقدسون كل ما ورد يف األحاديث بغض النظر عن رواهتا، وعن  بينام ن

مصادمتها للعقل أو القرآن الكريم أو الفطرة اإلنسانية السوية.. وهم ال يكتفون بذلك، بل  

يضمون إليه تقديس آثار الصحابة والتابعني وتابعيهم إىل آخر سلفي يف الدنيا.. فكل من  

 ديق ضال جهمي.. أو ما شاءوا له من األلقاب. طعن يف يشء من تلك الكتب زن

: أن الشيعة ال يوجد عندهم مشايخ لإلسالم.. أو من يعطوهنم من  الفارق الثالث 

عىل   ويوجبون  العصور..  كل  يف  االجتهاد  يوجبون  إهنم  بل  يستحقون..  ال  ما  التقديس 

لواقع من امليت.. بينام  أتباعهم أن يتبعوا جمتهدا حيا ال جمتهدا ميتا.. فاملجتهد احلي أدرى با 

القرون   يف  ماتوا  الذين  سلفهم  قال  ما  باتباع  القضايا  أدق  ويف  أتباعهم  يلزمون  السلفية 

 األوىل. 

الرابع  سلوك  الفارق  عندهم  فالتاريخ  والتاريخ..  الدين  بني  يميزون  الشيعة  أن   :

برشي ال عالقة ألصحابه بالدين.. وال حيمل الدين جريرة التطبيق التارخيي اخلاطئ له..  

بينام ينوء ظهر السلفية بكل جرائم التاريخ التي حياولون بشتى املبرات أن جيدوا هلا مسلكا،  

بسبب دفاعهم عنها.. مثلام حيطم املحامي القدير نفسه عندما  فيحطموا الدين وقيمه العليا  

 ينبي للدفاع عن املجرمني.  

: أن الشيعة حيرتمون كل جمتهدهيم والطاعنني يف تراثهم.. وكمثال  الفارق اخلامس 

الشيعي،   الرتاث  يف  الطعن  عىل  السلفية  به  يستدل  الذي  احليدري  كامل  السيد  ذلك  عىل 

يلقى ذلك االحرتام وتلك احلرية الكبرية وهو يف مهد التشيع    ولكنهم ال يتساءلون كيف 

ودولته الكبى.. بينام السلفية يضيقون بكل خمالف، وقد رأينا ماذا فعلوا مع الشيخ حممد  

 الغزايل بسبب كتاب واحد كتبه، ونقده ألحاديث حمدودة، وشخصيات معدودة.  

السادس  ع الفارق  تتوقف  مل  الديني  التصحيح  حركة  أن  مدار  :  عىل  الشيعة  ند 
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التاريخ، والسلفية أنفسهم يعرفون أن مؤسس التنوير يف العرص احلديث هو الشيخ مجال  

األفغاين، وهو شيخ من مشايخ الشيعة، ومثله األستاذ رشيعتي الذي  األسد آبادي  الدين  

كون بكل  تتلمذ عىل أفكاره الكثري من أبناء احلركة اإلسالمية.. بينام السلفية ال يزالون يتمس

 يشء، ويعتبون التصحيح واإلصالح بدعة وضاللة. 

: أن الشيعة وعىل مدار التاريخ اهتموا بكل العلوم العقلية، وهلذا كان  الفارق السابع 

كبار علامء احلضارة اإلسالمية يف الرياضيات والفلك والكيمياء وغريها منهم.. حتى أن  

الصادق.. أما السلفيون فقد وقفوا بقوة وعىل  جابر بن حيان كان تلميذا إلمامهم جعفر  

مدار التاريخ يف مواجهة تلك العلوم العقلية وتكفري أصحاهبا.. ولذلك ال يزالون إىل اآلن  

يؤمنون بنظريات كعب األحبار ووهب بن منبه وغريها يف الفلك والبيولوجيا واجلغرافيا  

 ر[ مما رشحناه مفصال يف كتابنا ]الرتاث السلفي حتت املجه 
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 ملاذا ال ترد عىل احلداثيني بدل الرد عىل السلفيني؟ 

أمثال هذا   الكثري من األصدقاء احلريصني عيل، وعىل مصريي يف اآلخرة،  سألني 

السؤال، وسألني بعضهم سؤاال قريبا منه، فقال: ملاذا ال ترد عىل محالت التبشري والتغريب  

 ؟ (28) بدل ردك عىل هؤالء امللتزمني املتدينني

هذه األسئلة أقول بعبارة خمترصة: لو أن السلفيني تركوا تشوهيهم للدين  عىل  ا  وجواب

والضالل   بالكفر  عليهم  حيكموا  ومل  الناس..  حريات  يف  يتدخلوا  ومل  له..  وحتريفهم 

والفسوق والبدعة.. ومل يمألوا الدنيا بتلك الدماء الكثرية التي سببتها فتاواهم وأحقادهم  

 أمجع. التي نرشوها عىل العامل 

ولو أهنم ختلوا عن تلك اخلرافات واألساطري التي ال يزالون يتعلقون هبا يف عرص  

 فتح اهلل عليه من العلوم واملعارف ما مل يفتحه عىل سائر العصور. 

للحقائق بدل الرجال.. وأعملوا التحقيق بدل احلشو.. وراحوا    اولو أهنم توجهو

 لكون واملجتمعات. للنصوص املقدسة يستنبطون منها سنن اهلل يف ا

ولو أهنم ختلوا عن تلك التفسريات املشوهة للقرآن الكريم والسنة املطهرة.. وختلوا  

 مثلها عن كل رواية تصطدم مع العقل والفطرة والقرآن..  

باالستبداد واالستعباد واالستعامر وكل   اململوء  التاريخ  يقدسوا ذلك  مل  أهنم  ولو 

 كقيم، ال كتاريخ. أنواع الرذائل، وتعاملوا مع الدين 

 م من التجسيم والتشبيه واخلرافة.. هتولو أهنم طهروا عقيد 

الشمس، وأهنا كوكب يف   بأن األرض تدور حول  أمجع  العامل  أهنم رددوا مع  ولو 

 

 كتبت هذا املقال قبل كتابة كتبي يف الرد عىل احلداثيني واملالحدة وغريهم. (  28) 
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وكاالت   الفضاء  وكاالت  من  وغريها  ناسا  وأن  جمرة..  هناك  وأن  الشمسية..  املجموعة 

 ر مدنسون. علمية حمرتمة، وفيها أساتذة حمرتمون ال كفا 

وتركوا   البعري،  بول  رشب  عن  وكفوا  الطعام،  يف  الذباب  غمس  تركوا  أهنم  ولو 

 احلديث مع اجلن والعفاريت. 

مجيعا   رموها  والتي  مجيعا،  األمة  يف  بثوها  التي  األحقاد  تلك  عن  ختلوا  أهنم  ولو 

 بالتجهم والتعطيل والرشك وكل أنواع الرذائل. 

ملبرشين واملغربني واحلداثيني وكل أولئك الذين  لو أهنم فعلوا ذلك كله، ألسلم كل ا

 استثمروا الغباء السلفي ليخربوا الدين من جذوره. 

ولذلك فإن ردنا عىل السلفيني هو قطع ألرزاق كل أولئك الذين يستثمرون فيهم  

 ليظهروا الدين بصورته الشيطانية املشوهة. 

 يمأل القلوب..  إن ما نفعله هو جتفيف ملنابع الفكر اجلامد، واحلقد الذي 

وعندما تطهر أرض اإلسالم من أمثال هذا الفكر وأتباعه، سوف يعرف الناس دين  

 اهلل احلقيقي، دين السالم واملحبة واجلامل والعلم واحلضارة الراقية..  

احْلَقِّ  ﴿ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن  وحينها يتحقق يف الواقع قوله تعاىل:  

ُكونَ  ِه َوَلْو َكِرَه املرُْْشِ يِن ُكلِّ  [ 33]التوبة: ﴾ لُِيْظِهَرُه َعىَل الدِّ

فام كان لعاقل يف الدنيا أن يقتنع بدين ممتلئ باألحقاد والكراهية والعنف والتخلف..  

 ومن شك يف يشء مما قلته فليقرأ التعليقات. 
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 هل هناك سلفي معتدل؟ 

لتخيل عن كل تقية أو جماملة أو دبلوماسية يف اإلجابة  هذا سؤال وجيه، ونحتاج إىل ا 

منه..   املعتدل  بالوقوع يف شباك  يبدأ  السلفي،  الغلو  يقع يف شباك  أكثر من  أن  عنه، ذلك 

 فاالعتدال السلفي قنطرة ومطية للغلو السلفي..  

بل إين أرى ـ وبشواهد كثرية ـ أن املعتدل السلفي أخطر بكثري من املتطرف السلفي،  

ن السلفية مرض معد.. وهو ظاهر واضح يف املتطرف، بحيث يمكن إقامة احلجر عليه،  أل

املعتدل، ولذلك يصاب كل من   منه، لكنه غري ظاهر يف  يفروا  أن  الناس  لعموم  ويمكن 

 يقرتب منه بتلك العدوى دون أن يشعر. 

ثق،  وكل هذا الذي قلته ـ طبعا ـ دعوى قد ال يصدقها إال من يثق يف.. أما من ال ي

فأنصحه بأن يتابع املسرية الدعوية هلؤالء املعتدلني، ومواقفهم من قضايا األمة، وحتريضهم  

 رتى من غلوهم يف ذلك ما يسبق املتطرفني أنفسهم. عىل الدماء، وعىل الطائفية، وس 

فلم نسمع من ربيع املدخيل مع تطرفه الشديد أي حتريض علني عىل سوريا أو ليبيا  

دعو أو  العراق،  والقرين  أو  والعريفي  وحسان  احلويني  من  سمعنا  بينام  فيها..  للجهاد  ة 

العسكرية،   البزة  ارتدى  من  هؤالء  من  إن  بل  التحريض..  أنواع  كل  والعويض وغريهم 

 وراح يشارك اإلرهابيني يف ختريبهم لبالدهم. 

يف   هؤالء  يامرسه  الذي  الفكري  اإلرهاب  إن  بل  ذلك..  عىل  قارصا  األمر  وليس 

ة البسطاء أخطر بكثري، ومما أذكره أن الشيخ عائض القرين، سئل بعد خطبة من أذهان عام

خطبه عن ]إحياء علوم الدين[ أليب حامد الغزايل، فقال بنبة مستكبة: )يف كتب السنة ما  

يغني عنه(، مع أنه كتب كتابا سامه ]عىل ساحل ابن تيمية[، جيعل فيه من ابن تيمية إماما من  
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 . األئمة املعصومني 

التجسيم   أنواع  كل  ينرشون  معتدلني  الناس  يسميهم  الذي  هؤالء  نجد  وهكذا 

 دون أن يشعر الناس بذلك.  والوثنية وإساءة األدب مع األنبياء ومع رسول اهلل 

اهلل   رسول  قبول  عن  العريفي  حديث  مجيعا  نذكر  ونذكر    ولعلنا  اخلمر..  هلدية 

..  حديث حسان عن سقي السيدة خدجية لعمها اخلمر حتى يوافق عىل خطبة رسول اهلل  

 وغريها كثري. 

وختاما نقول: يستحيل ملن كانت جذوره حتمل صبغيات السلفية بكبها وعتوها  

التواضع والطيبة واالعتدال واحلرص عىل األم  ثامر  ينبت  ة  وجتسيمها وتفريقها لألمة أن 

 ووحدهتا، واحلرص عىل تنزيه اهلل وتعظيمه. 

ومن شك يف ذلك، فليسأل أي سلفي معتدل يثق فيه عن الصوفية أو األشاعرة أو  

أي فرقة من فرق املسلمني.. وليكن ذلك يف جملس خاص، حتى ال يامرس املعتدل ما تعود  

 عليه من تقية.. وسريى النتيجة بعينيه. 
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 السلفية  نبوءة نبوية ال تنطبق إال عىل  

: )إن مما أختوف عليكم  ورد يف احلديث عن حذيفة بن اليامن قال: قال رسول اهلل 

رجل قرأ القرآن، حتى إذا رؤيت هبجته عليه، وكان رداؤه اإلسالم اعرتاه إىل ما شاء اهلل  

انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى عىل جاره بالسيف، ورماه بالرشك(، قال حذيفة: قلت:  

 ( 29) أهيام أوىل بالرشك املرمي أو الرامي؟، قال: )بل الرامي(يا نبي اهلل

عند تطبيق هذا احلديث عىل الواقع التارخيي، وعىل مجيع الفرق اإلسالمية نجده ال  

ينطبق إال عىل السلفية، وخصوصا الفرع الوهايب منها، فهي وحدها من بني الفرق مجيعا  

 ، وسلت سيفها عليها بسبب ذلك. من اهتم األمة ـ أفرادا أو مجاعات ـ بالرشك

فأكب هتمة يوجهها األشاعرة واملاتريدية وغريهم من فرق املتكلمني ملخالفيهم تدور  

أبدا   ذلك  بسبب  املخالفني  عىل  سيفها  تسل  ومل  ونحوها،  اجلسمية  عن  اهلل  تنزيه  حول 

 والتاريخ يشهد عىل ذلك. 

. ومل تسل سيفها  .النصب  وهكذا فإن أكب هتمة يوجهها الشيعة للمخالفني هلم هي

 عليهم بسبب ذلك أبدا.. والتاريخ يشهد عىل ذلك. 

وهكذا اإلباضية أو غريها من الفرق.. مل نر يف كتبهم وال يف تارخيهم هتام للمخالفني  

 بالرشك.. بل كل هتمهم هلا عالقة بقضايا عقدية أو تارخيية.. لكن ال عالقة هلا بالرشك. 

وبام أن النبوءة صادقة ال حمالة.. فإن املحل الوحيد الذي تتنزل عليه هي السلفية..  

فهي التي وحدها اهتمت وال تزال تتهم املخالفني هلا بسبب قضايا فقهية فرعية بالرشك..  

 

(، قال ابن كثري:  2793(، والبزار )2907. ورواه البخاري يف التاريخ الكبري )282/ 1رواه بن حبان يف صحيحه: (  29) 

 ( 3201إسناد جيد، وحسنه األلباين يف الصحيحة ) 
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وقد سلت سيفها عليها منذ الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل يومنا هذا.. والتاريخ يشهد  

 عىل ذلك. 
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 لق عليهم لقب السلفية؟ ملاذا تط 

عاتبني بعض الكرام الطيبني عىل تسميتي للسلفية يف كتبي ومنشورايت هبذا االسم،  

 وجوابا له أقول: 

ـ هذا االسم من وضعهم، وهم يعتمدونه للتعبري عن أنفسهم، وهو قديم يف    أوال 

به.. ولذلك ال يصح أن نستبد له  تارخيهم، حتى أصبح علام عليهم، وأصبحوا معروفني 

بغريه.. فاألسامء ملك ألصحاهبا حسنة كانت أو سيئة.. وال يصح كذلك أن نحرفه كام  

 يفعل البعض بحسن نية، ألن ذلك قد يدخل يف التنابز باأللقاب الذي هنينا عنه. 

يف    ثانيا  ـ  فهم  السلفي..  الفكري  الواقع  لتصوير  األسامء  أقرب  االسم  هذا  أن  ـ 

  ن أنواع احلجج التي يستعملها سلفهم، حتى أهنم يرمون جداهلم مع خمالفيهم ـ ال يستعملو

من   إمام  قاهلا  كلمة  أجل  من  اجلدار،  عرض  النقلية  وبالنصوص  العقلية،  بالبيدهييات 

يقبلوا   أن  أبوا  لسلفهم  الشديد  إلخالصهم  أهنم  حتى  رجاهلم..  من  رجل  أو  أئمتهم، 

لون يقلدوهنم يف تلك النظرية  منتجات العلوم احلديثة، ألن سلفهم مل يقل هبا.. فهم ال يزا

 البدوية البدائية عن حقائق الكون. 

ـ أن هذا االسم يدل عىل الشتات الفكري الذي يقع فيه السلفية شعروا أو مل    ثالثا 

. ذلك أن كل طائفة من األمة حددت سلفها بدقة بناء عىل قناعات عقلية أو نقلية..  .يشعروا

 .  .بخالف السلفية 

كل طريقة من الطرق اسم شيخ من املشايخ رضيته واعتمدته  فالصوفية مثال نجد ل

واألشاعرة   وغريهم..  ونقشبندية  وشاذلية  قادرية  بني  فصاروا  منهاجه،  عىل  وسارت 

. واملالكية ارتضوا مالكا، واختاروه من  . ارتضوا األشعري.. واملاتريدية ارتضوا املاتريدي
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ية واحلنابلة.. بل هكذا الشيعة الذين  مجلة السلف الذين عارصهم.. وهكذا الشافعية واحلنف

شايعوا اثني عرش إماما، واعتبوهم أئمة اهلدى، وساروا عىل منهجهم.. وهكذا اإلباضية  

 الذين ارتضوا عبد اهلل بن إباض التميمي.. 

وزمن،   برجال  مرتبط  اللقب  هذا  ألن  األمر..  عليهم  اختلط  فقد  السلفية..  إال 

مل يف ذاهتا مدحا وال ذما.. ولذلك نرى شتات النفسية  والرجال كثريون، واألزمنة ال حت

هلا  االجتامعي  والشتات  بعضا  .السلفية،  بعضهم  يصارع  كيف  وعرف  عارشهم،  ومن   .

 أدرك رس ذلك. 
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   السنة والسلفية 

من خالل البحث والتحقيق رأيت فرقا كبريا بني الثقافة السنية االصيلة التي يمثلها  

ة وكثري من املحدثني والفقهاء واملتكلمني، وبني الثقافة التي  الصوفية واالشاعرة واملاتريدي 

تطرح اآلن عىل أهنا الثقافة السنية، مع أهنا ثقافة سلفية كان أول من حارهبا وواجهها بكل  

 صنوف املواجهة كبار علامء أهل السنة. 

اخلطباء   منه  يستقي  الذي  الديني  واإلعالم  كذلك،  األمر  يكون  ال  وكيف 

 عالم سلفي حشوي ممتلئ بالتعصب.  إل حتى األساتذة والباحثون هو واملدرسون، ب

ولو طبقنا املقاييس التي عىل أساسها تبدع الطوائف املختلفة، وتشن مجيع احلروب  

عليها، لكان أول من يكفر ويضلل هم كبار علامء أهل السنة أنفسهم كالسيوطي والكتاين  

اآلن عىل أهنا طروحات شيعية رافضية    والغامري وغريهم.. فطروحات هؤالء مجيعا تصور 

 مع كوهنا طروحات سنية أصيلة.  

يامن  إ ومن أحسن النامذج عليها املوقف من التوسل واالستغاثة وبناء األرضحة.. و

 . وغريها كثري.  .بوي رسول اهلل أيامن إأيب طالب.. و

األ السنية  الثقافة  بني  املسافة  إن  األخرى  بل  املذاهب  مع  والزيدية  صيلة  كالشيعة 

قرب بكثري من املسافة التي بينها وبني املدرسة السلفية.. ولذلك نرى املدرسة  أباضية  واإل

تكفر   السنية  إالسلفية  املدارس  فيها  بام  ختالفها  التي  املدارس  كل  تلميحا  أو  ترصحيا  ما 

 صيلة. األ



90 

 

 السلفية والتكفري  

، وذكرت رأس احلربة فيها،  عندما نرشت طلبي لتنظيم ملتقى حول ظاهرة التكفري

وهي التيارات السلفية بمختلف أنواعها الناعمة والرشسة.. ذكر بعض األفاضل املحرتمني  

أنني أجتنى عليهم، وأهنم طيبون مساملون.. ال تكفرييون وال تضليليون.. وقد أعجبني قوله  

صدره، وصدر    . لكن بثالثة رشوط أرجو أن يتسع. هذا كثريا، وأنا أتراجع عام ذكرته عنهم

 إخواننا السلفيني املساملني هلا:  

ال    : أوهلا  اجليل  الرشك  أن  للناس، ويعلنوا  السلفيني  من  املساملون  هؤالء  خيرج  أن 

هلا   أمور فرعية ال عالقة  التوسل واالستغاثة وزيارة األرضحة وغريها، وأن هذه  يشمل 

القول هبذا   املؤمن عىل أساسها.. ألن  الدين، وال يكفر  الذين  بأصول  العوام  تكفري لكل 

 سامهم صقور السلفية قبورية، وحكموا عليهم بالرشك اجليل لذلك. 

الصوفية بطرقها    : ثانيها  للناس، ويتبؤوا من مقالة أسالفهم يف تكفري  أن خيرجوا 

املختلفة، بتهمة احللول واالحتاد ووحدة الوجود باإلضافة لتهمة القبورية وغريها.. ألن  

يعن الصوفية  أكثر من نصف املسلمني.. وبعبارة األرقام: هو تكفري ملئات  تكفري  ي تكفري 

 املاليني من املسلمني. 

أن خيرجوا للناس، ويتبؤوا من مقولة أن اإلباضية خوارج، وأهنم كالب    : ثالثها 

أهل النار.. وأن يرصحوا بأن األشاعرة واملاتريدية واملعتزلة ليسوا معطلة للصفات.. ألن  

هم وكفر.. ومن يقول بتكفري هؤالء يكفر ثالثة أرباع املسلمني، ويكفر  التعطيل عندهم جت

 أكثر علامئهم. 

ال بأس سأكتفي هبذه الرشوط.. ولن أطالبهم بالكف عن تكفري الشيعة.. ألين أعلم  
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أن ذلك من أحمل املحال، وهو ليس بأيدهيم، بل هو بأيدي ساستهم وأمرائهم وملوكهم  

 وجود هلم من دوهنم.  والقائمني عليهم، والذين ال
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 السلفية.. واجلنة 

من العجائب التي نراها كثريا يف الواقع الدعوي تلك الثقة العجيبة يف ضامن اجلنة  

. وضامن النار ملن يكرهون، وكأن اهلل سبحانه وتعاىل قد أعطاهم مفاتيح اجلنان  .ملن حيبون 

ت أحسب هذا خاصا  والنريان يدخلون فيهام من شاءوا، وشاءت هلم أهواؤهم. وقد كن

بصغار الدعاة، فإذا يب أراه يف كبارهم، بل فيمن يدعون أهنم مشايخ اإلسالم واألوصياء  

عليه. ومن ذلك قول ابن تيمية: )وكذلك من أمجعت األمة عىل الثناء عليه، فإننا نشهد له  

يان بن باجلنة، فمثاًل: األئمة: أمحد، والشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وسفيان الثوري، وسف 

عيينه، وغريهم من األئمة رمحهم اهلل، أمجعت األمة عىل الثناء عليهم، فنشهد هلم بأهنم من  

 ( 30)  أهل اجلنة(

ولست ادري من أين له هذه الثقة العجيبة التي تبعه يف الشيخ ابن عثيمني الذي راح  

اإلسالم ابن تيمية  هو اآلخر يشهد البن تيمية باجلنة، ويشهد ألعدائه بالنار، فقال: )وشيخ  

رمحه اهلل أمجع الناس عىل الثناء عليه إال من شذ، والشاذ شذ يف النار، يشهد له باجلنة عىل  

 (31) هذا الرأي(

بيننا نجد األمر خمتلفا متاما  التي هي احلكم  املقدسة  النصوص  .  . وعندما نعود إىل 

ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل يِب َواَل  ﴿ُقْل َما ُكنُْت بِْدًعا مِ  :فاهلل تعاىل يقول خماطبا رسوله   َن الرُّ

بُِع إِالَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ َوَما َأَنا إِالَّ َنِذيٌر ُمبنِيٌ  فاآلية الكريمة تنص عىل    ،[ 9]األحقاف:  ﴾  بُِكْم إِْن َأتَّ

 مصريه.   يعلم  ال كان  اهلل  رسول  أن

 

 (. 314/ 18جمموع الفتاوى )(  30) 

 .573ـ  4/570رشح رياض الصاحلني (  31) 
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وكانت بايعت رسول  ـ   الء بل ورد يف احلديث الرشيف ما يدل عىل هذا، فعن أم الع 

قالت:)طار هلم يف السكنى حني اقرتعت األنصار عىل سكنى املهاجرين عثامن بن    اهلل  

مظعون، فاشتكى عثامن فمرضناه حتى إذا تويف أدرجناه يف أثوابه، فدخل علينا رسول اهلل  

  فقلت:)رمحة اهلل عليك أبا السائب شهاديت عليك، لقد أكرمك اهلل تعاىل، فقال رسول ،

)ال أدري بأيب أنت وأمي(، فقال رسول    هلل تعاىل أكرمه؟(، فقلت:)وما يدريك أن ا  :اهلل  

)أما هو فقد جاءه اليقني من ربه وأين ألرجو له اخلري، واهلل ما أدري وأنا رسول اهلل   :اهلل 

ما يفعل يب(، قالت، فقلت:)واهلل ال أزكي أحدا بعده أبدا(، وأحزنني ذلك، فنمت فرأيت  

إىل   ،لعثامن فجئت  جتري،  اهلل    عينا  اهلل  رسول  رسول  فقال  بذلك،  فأخبته   ،  ذاك(:

 ( 32)  عمله(

القيامة،    وأخب   )ليذادن    قال:فأنه ال يعلم أقواما من املرتدين من أصحابه يوم 

أقوام من أمتي حويض أعرفهم ويعرفوين ويؤخذ هبم جهة النار، فأقول: أصحايب أصحايب.  

 (33) بعدك. فأقول: سحقا سحقا( فيقال: ليسوا أصحابك إنك ال تدري ما أحدثوا 

وهكذا مجيع األنبياء عليهم السالم فقد كانوا أعظم البرش خوفا من اهلل وفرقا من  

 عذابه وفرارا إليه، ولو أطلعوا عىل الغيب ملا خافوا كل ذلك اخلوف.  

،  عليهم السالم  عن خماوف األنبياء  ويف حديث الشفاعة الطويـل خيب رسول اهلل  

 لغيب املكنون لكان خوفهم جمرد تكلف ال خوفا حقيقيا.  ولو علموا ا

.  وهلذا نص العلامء عىل أنه ال يقطع ملعني باجلنة، إال الذي نص الشارع عىل تعينهم.

ويف مقابل هذا ذكر القرآن الكريم من تأىل عىل اهلل، فزعم أنه يمكن أن ينال بجهده ما مل  

 

 ( 3929، والبخاري )3/398ابن سعد (  32) 

 .4/78، والبيهقي 1/138( ، وأبو عوانة 6( ، وابن خزيمة )6502( ، وأبو يعىل )249مسلم )(  33) 
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ََذ ِعنَْد  بقوله تعاىل:  [ 77]مريم:  ﴿أَلُوَتنَيَّ َمااًل َوَوَلًدا﴾  يقدره اهلل له، فقال:   ﴿َأطََّلَع اْلَغْيَب َأِم اختَّ

مْحَِن َعْهًدا﴾   أي أعلم ماله يف اآلخرة، حتى تأىل وحلف عىل ذلك، أم له عند  ،  [ 78]مريم:  الرَّ

 اهلل عهد سيؤتيه ذلك؟
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 . والثورة املضادة . اإلسالم 

، وأن  يتوهم الكثري أن اإلسالم الذي وصل إلينا هو نفسه الذي جاء به رسول اهلل  

القيم هي القيم، واملعاين النبيلة وغري النبيلة هي نفسها، وأن كل ذلك التاريخ الطويل بام  

امتأل به من احلكام عادهلم ومستبدهم مل يؤثر يف جوهر اإلسالم وال عرضه.. وهذا وهم  

 ينجر عنه حتميل احلقيقة املقدسة كل لوثات الدنس البرشي.   كبري وخطري ألنه

وهذا الوهم ترفضه ابتداء كل سنن اهلل يف خلق القائمة عىل االبتالء والتمحيص كام  

دلت عىل ذلك النصوص املقدسة، وكام دل عليه الواقع التارخيي لألديان.. واإلسالم ليس  

 بمنأى عنها، وال عن سنن اهلل فيها.

املقدسة، فهي ترصح ترصحيا ال جدال فيه، وال مناقشة معه، بأن الفرتة    أما النصوص

األنبياء   بخلفاء  التمحيص  ليبدأ  خطرية،  الهتزازات  تتعرض  مبارشة  النبوة  تيل  التي 

 املبارشين. 

بل إن النصوص املقدسة تبني أن هذا االهتزاز، والثورة املضادة، قد ال تكون بعد  

ياته، وبسبب غياب بسيط من النبي عن قومه، ومن األمثلة  النبي مبارشة فقط، وإنام يف ح

الواضحة املكررة يف القرآن للداللة عىل ذلك قصة موسى عليه السالم مع قومه، وكيف  

أنه، وبمجرد غياب لفرتة قصرية، عادوا إىل طبعهم، وأضلهم السامري، مع أن هارون أخا  

أي   يعطياه  مل  ولكن  معهام،  كان  السالم  عليهام  لتوجيهاته  موسى  استمعا  وال  حرمة، 

التهيئة   وتقريعاته.. ألن الشيطان كان قد حرض جيدا أرباب الثورة املضادة، وهيأهم كل 

 ألداء دورهم يف االنقالب عىل دين اهلل، وحتويله إىل دين البرش أو دين الشيطان. 

وَسى  َقاَل ُهْم  َوَما َأْعَجَلَك َعْن َقْوِمَك َيامُ ﴿قال تعاىل يذكر ذلك، ويبني سنته فيه:  
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َوَأَضلَُّهمُ  َبْعِدَك  ِمْن  َقْوَمَك  َفَتنَّا  َقْد  َفإِنَّا  َقاَل  ىَض   لرَِتْ َربِّ  إَِليَْك  َوَعِجْلُت  َأَثِري  َعىَل   
ِ
  ُأواَلء

اِمِريُّ  َفَرَجَع ُموَسى إِىَل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل َياَقْوِم َأمَلْ َيِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعدً  ا َحَسنًا َأَفَطاَل  السَّ

َلْفنَا  َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأْم َأَرْدُتْم َأْن حَيِلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم َفَأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي  َقاُلوا َما َأْخ 

اِمِريُّ  َفَأْخَرَج  َمْوِعَدَك بَِمْلكِنَا َوَلكِنَّا مُحِّْلنَا َأْوَزاًرا ِمْن ِزينَِة اْلَقْوِم َفَقَذْفنَاَها َفَكَذلِ  َك َأْلَقى السَّ

ْيِهْم  هَلُْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا إهَِلُُكْم َوإَِلُه ُموَسى َفنيَِسَ  َأَفاَل َيَرْوَن َأالَّ َيْرِجُع إِلَ 

ا َواَل َنْفًعا  َوَلَقْد َقاَل هَلُْم َهاُروُن ِمنْ   َقْبُل َياَقْوِم إِنَّاَم ُفتِنُْتْم بِِه َوإِنَّ َربَُّكُم  َقْواًل َواَل َيْملُِك هَلُْم رَضًّ

َح َعَلْيِه َعاكِِفنَي َحتَّى َيْرِجَع إَِلْينَا ُموَسى بُِعويِن َوَأطِيُعوا َأْمِري  َقاُلوا َلْن َنْبَ مْحَُن َفاتَّ طه:  ] ﴾  الرَّ

 [ 91ـ  83

يف قوم املسيح عيسى  ريم عن هذه السنة من سنن اهلل تعاىل  كوهكذا أخب القرآن ال

ـ بعد ذكره لقصة ميالد املسيح ـ:   َبْينِِهْم  ﴿ عليه السالم، قال تعاىل  ِمْن  اأْلَْحَزاُب  َفاْخَتَلَف 

 [ 37مريم: ] ﴾ َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد َيْوٍم َعظِيمٍ 

فقال:   واألنبياء،  الرسل  مجيع  مع  سنته  عن  تعاىل  اهلل  أخب  ُسُل  ﴿ وهكذا  الرُّ تِْلَك 

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض ِمنُْهْم َمْن َكلََّم اهللَُّ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريَ  َم  َفضَّ

اْلُقُدِس وَ  بُِروِح  ْدَناُه  َوَأيَّ َما َجاَءهْتُُم  اْلَبيِّنَاِت  َبْعِد  ِمْن  َبْعِدِهْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ اْقَتَتَل  َما  َلْو َشاَء اهللَُّ 

 اهللََّ َيْفَعُل  اْلَبيِّنَاُت َوَلكِِن اْخَتَلُفوا َفِمنُْهْم َمْن آَمَن َوِمنُْهْم َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَء اهللَُّ َما اْقَتَتُلوا َوَلكِنَّ 

 [ 253البقرة: ] ﴾ َما ُيِريدُ 

وقد بني اهلل تعاىل سبب ذلك، وذكر أنه احلسد واألمراض النفسية، وأن أتباع األنبياء  

ًة َواِحَدًة َفَبَعَث  ﴿يتعرضون لنفس البالء الذي تعرض له إبليس، فقال تعاىل:   َكاَن النَّاُس ُأمَّ

يَن َوُمنِْذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب  ِ بِاحْلَقِّ لِيَْحُكَم َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْخَتَلُفوا فِيِه   اهللَُّ النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ

ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهْم َفَهَدى اهللَُّ   ِذيَن آَمُنوا  َوَما اْخَتَلَف فِيِه إِالَّ الَّ الَّ
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اٍط ُمْسَتِقيمٍ ملَِا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِْذنِِه   [ 213البقرة: ] ﴾ َواهللَُّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل رِصَ

َتْدُخُلوا  ﴿ ومن العجيب أن يأيت بعد هذه اآلية الكريمة قوله تعاىل:   َأْن  َأْم َحِسْبُتْم 

اْلَبْأَساُء وَ  ْتُهُم  َمسَّ َقْبلُِكْم  ِمْن  َخَلْوا  ِذيَن  الَّ َمَثُل  َيْأتُِكْم  َوملََّا  َيُقوَل  اجْلَنََّة  َوُزْلِزُلوا َحتَّى  اُء  َّ الرضَّ

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنرْصُ اهللَِّ َأاَل إِنَّ َنرْصَ اهللَِّ َقِريٌب  ُسوُل َوالَّ  [ 214البقرة: ] ﴾ الرَّ

وكأنه يشري إىل أن ما حصل لتلك األمم من االختبارات اإلهلية سيحصل هلذه األمة،  

ليس هناك أمة ال ختضع لقوانني العدل اإلهلي يف االختبار    وأن سنته يف اجلميع واحدة، وأنه

 واالمتحان. 

املضادة يف هذه   الثورة  االنقالب، وتلك  بذلك  يكاد يرصح  الكريم  القرآن  إن  بل 

ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلبْ ﴿األمة حني قال:   ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ ُتْم  َوَما حُمَمَّ

اكِِرينَ  آل عمران:  ] ﴾ َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضَّ اهللََّ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللَُّ الشَّ

144 ] 

األديان،   يف  تعاىل  اهلل  سنة  عىل  الدالة  القرآنية  النصوص  من  النامذج  بعض  هذه 

 البغي واالختالف والفتنة. وأصحاهبا، واألحزاب التي تتخرج منها بسبب 

أما الواقع التارخيي لألديان، فهو يشهد بذلك، فبولس ومن معه قاموا بتلك الثورة  

املضادة يف املسيحية، فحولوها إىل ما هي عليه اآلن.. واليهودية كذلك، حتولت من اإلسالم  

من اجتاهاهتا  املوسوي اإلبراهيمي إىل ديانة برشية املرشب، بل شيطانية التوجه يف الكثري  

ومجاعاهتا.. فبعد موت السامري نشأ مئات السامريني الذين حرفوا التوراة، وحرفوا معها  

 القيم املقدسة التي جاء هبا موسى عليه السالم. 

،  وما حصل يف تينك الديانتني حصل يف اإلسالم، كام حذر من ذلك رسول اهلل  

حينام صار للطلقاء بعض    سول اهلل  فقد بدأت الثورة املضادة تتشكل مبارشة بعد وفاة ر
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السلطة والواليات واملهام.. وحينها بدأو جيمعون صفوفهم، ويرصوهنا، وجيمعون معهم  

 كل من يشمون فيه روائح الطمع وحب الدنيا واألمراض النفسية. 

وما هي إال فرتة وجيزة حتى متكنت تلك اخلاليا النائمة من أن تشكل حلفها للقضاء  

 إلهلي، واستبداله باإلسالم البرشي.. عىل اإلسالم ا

املؤمنني   أولئك  عىل  الطلقاء  ألولئك  النرص  تم  حتى  وجيزة  فرتة  إال  هي  ما  ثم 

 البسطاء، ليتم هلم بعدها صياغة إسالم يتناسب مع قيمهم البرشية وميوهلم الشيطانية. 

والبطش..   والتعذيب  واالستعامر  لالستعباد  وسيلة  اإلهلي  الدين  حتول  حيث 

التي  وعاد الكنوز  وحرب  حلرهبا،  اإلسالم  جاء  التي  أخالقها  كل  ومعها  اإلقطاعية  ت 

 جتمعها..  

واملشكلة الكبى ليس يف ذلك.. وإنام يف تأويل املقدس لينسجم مع املدنس.. حيث  

أصبح للقرآن الكريم الذي هو رسالة اهلل إىل عباده معاين أخرى غري املعاين التي نطق هبا  

دس يف السنة املطهرة والسرية املرشفة، وحتول اجلميع إىل سدنة للثورة    ظاهر لفظه.. وهكذا 

 املضادة.

. فسنة اهلل يف االبتالء تستدعي  .هذا واقع ال ينبغي أن نتجاهله حتى ال نقع يف الفخ

التمحيص، ال التقليد والتبعية.. ولذلك فإن املؤمن احلقيقي الصادق هو الذي يبحث عن  

قبل أن يتدنس بدنس األهواء    املقدس الذي جاء به رسول اهلل  احلقيقة، ويبحث عن ذلك  

 والثورة املضادة. 

فيه   وقع  الذي  واالبتالء  االختبار  عن  كثريا  ال خيتلف  وهو  به،  املرتبط  واالختبار 

املؤمنون مع املرشكني هو وقوع الصدام بني الباحثني عن اإلسالم احلقيقي، وبني املخدرين  

 بمخدرات الثورة املضادة. 
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فقال:   ذلك،  عن  تعاىل  اهلل  أخب  ِذيَن  ﴿وقد  الَّ اهللَُّ  َيْعَلِم  َوملََّا  ُكوا  ُترْتَ َأْن  َحِسْبُتْم  َأْم 

باَِم  َخبرٌِي  َواهللَُّ  َولِيَجًة  املُْْؤِمننَِي  َواَل  َرُسولِِه  َواَل  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َيتَِّخُذوا  َومَلْ  ِمنُْكْم    َجاَهُدوا 

 [ 16التوبة: ] ﴾ َتْعَمُلونَ 

فاآلية الكريمة ختب عن ابتالء اهلل للنفوس ليميز طالب احلق الصادق الذي ال تأخذه  

يف اهلل لومة الئم، وذلك الدعي الكاذب اإلمعة الذي يتخذ من دون اهلل أندادا يعبدهم من  

فعل   ومثلام  وهارون،  موسى  وتركوا  السامري  اتبعوا  حينام  اليهود  فعل  مثلام  اهلل،  دون 

 املسيح وحواريي املسيح، وراحوا إىل بولس.  واالنصارى حني ترك 



100 

 

 هل نحن معرضون عن النبوة؟ 

ويف وظائفه الدعوية، أحدمها يمكن التعبري عنه    هناك جانبان يف حياة رسول اهلل  

عن ربه، والتي    بالرسالة، وهو تلك التعاليم العقدية والسلوكية التي بلغها رسول اهلل  

 قبوهلا، واألخذ هبا.. وإن اختلفت يف درجة ذلك.  اتفقت األمة عىل 

النبوة..   بالنبوة.. أو هو معنى من معاين  التعبري عنه  ما يمكن  الثاين، هو  واجلانب 

خمبا عن مستقبل هذه األمة، وما ستمتحن به من أنواع االمتحان، وكيف    وهو كونه  

ري من الناس.. وخصوصا  خترج منها ساملة، وهذا لألسف لقي إعراضا كبريا من لدن الكث

أدى ذلك عىل أحسن وجه وأكمله، ومع أن الكثري من    الباحثني منهم، مع أن رسول اهلل  

ذلك قد بلغنا بوضوح ودقة ال يمكن الشك فيها.. ولكن مع ذلك كله نرى األمة يف هذا  

ال  ، فتذكر من العلل غري ما ذكره، بل تتهرب مما ذكره، وحتتاجلانب تعرض عن رسول اهلل  

 عليه بصنوف احليل. 

يف احلديث الذي رواه سعيد بن عمرو بن العاص قال: كنت    ومن أمثلة ذلك قوله  

النبي   مسجد  يف  هريرة  وأيب  مروان  الصادق  مع  سمعت  يقول:  هريرة  أبا  فسمعت   ،

أبو   قال  مروان: غلمة،  فقال  قريش،  أغيلمة من  يدي  أمتي عىل  يقول: )هالك  املصدوق 

  (34) أسميهم بني فالن وبني فالن( هريرة: )إن شئت أن 

عن دور أولئك األغيلمة    فمع صحة احلديث، ومع كونه إخبارا من رسول اهلل  

من قريش، والذين ورد يف تفسريهم يف روايات أخرى بكوهنم من بني أمية الذين يشملون  

معاوية ومن بعده.. ولكن مع ذلك ال نرى اهتامما بالبحث عن هؤالء األغيلمة، وال عن  

 

 (.4/242اري )( والبخ2/324(  أمحد )34) 
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فيه وراء روايات   الذي نجري  الوقت  نفس  هلا، يف  إفسادهم  أرسار إهالكهم لألمة، وال 

كاذبة عن شخص هيودي اسمه عبد اهلل بن سبأ لنستبدل به أولئك األغيلمة الذين رفعنا من  

وهداة أئمة  إىل  سلفنا  وحوهلم  متثل  .شأهنم،  راشدة  خالفة  إىل  املستبد  ملكهم  وحول   .

 اإلسالم. 

إخباره   نتعامل مع  يف    وهكذا  بدقة  حدده  والذي  والزالزل،  الفتن  مواطن  عن 

ا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف يمننا(، فقالوا: ويف نجدنا يا رسول اهلل،  قوله: )اللهم بارك لن

لنا يف يمننا(، فقال الناس: ويف  قال رسول اهلل   لنا يف شامنا، اللهم بارك  : )اللهم بارك 

اهلل   رسول  فقال  اهلل؟  رسول  يا  قرن  نجدنا  يطلع  وهناك  هناك:  والفتن  )الزالزل   :

   (35)  الشيطان(

فيها   ظهرت  التي  املنطقة  عىل  متاما  وانطباقه  ووضوحه،  احلديث،  صحة  فمع 

الوهابية، وآل سعود.. ومع الدالئل التارخيية والواقعية الكثرية التي تبهن عىل ذلك، إال  

الفتن   بالد  فنسمي  كله..  ذلك  عن  ننرصف  جعلتنا  تعلمناها  التي  الرشعية  احليل  أن 

 مللوك الذين دنسوا احلرمني بخدام احلرمني..  ومركزها ]بالد التوحيد[، ونسمي ا

: )إن بعدي من أمتي ـ أو سيكون بعدي من أمتي ـ قوٌم  وهكذا نتعامل مع قوله  

ين كام خيرج السهم من الرميِّة، ثم ال   يقرؤون القرآن، ال جياوز حالقيمهم، خيرجون من الدِّ

ـ أحد رواة احلديث ـ يصفهم،  ، وكان ابن عمر  (36)   يعودون فيه، هم رشُّ اخللق واخلليقة(

فيقول: )إهنم انطلقوا إىل آيات اهلل نزلت يف الكفار، فجعلوها عىل املؤمنني(، وهذا ال ينطبق  

من   وهي وحدها  بالرشك،  املسلمني  ترمي  من  وحدها  معلومة، هي  حمدودة  فئة  عىل  إال 

 

 (.4006( ، والبغوي )7301( ، وابن حبان )3953( ، والرتمذي )7094البخاري )(  35) 

 (170( ، وابن ماجه )1067( ، ومسلم )2434، والدارمي )15/306ابن أيب شيبة (  36) 
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ل نعتبها متثل  تشبههم باملرشكني، بل تفضل املرشكني عليهم، ومع ذلك نظل ندافع عنها، ب

 حوهلا كانت كنبوءات سجاح ومسيلمة تفرس بعكسها.   السنة، وكأن نبوءة رسول اهلل  

.. التي مل ترتك شيئا.. حتى ما حيصل اآلن يف  وهكذا نظل نتالعب بكل نبوءاته  

بالد الشام واليمن وغريها كله مذكور وبتفاصيله يف كتب الدالئل وغريها.. وكان األوىل  

احلريص عىل هذه األمة ما كان ليرتك شيئا يؤذهيا    وحيقق فيه، ألن رسول اهلل  به أن يدرس  

 إال ذكره وحذر منه.. 

السنة،   يزالون حييون تلك  الكتامن ال  ببني إرسائيل يف  يقتدون  الذين  أولئك  لكن 

تلك   هلم  وأخرج  حمقق  أو  باحث  جاء  فإن  تالحقهم..  التي  النبوءات  كل  من  ويتهربون 

إىل تفعيلها رموه بالرفض وما تشتهيه نفوسهم من ألقاب.. مع أن الكتب    النبوءات ودعاهم 

التي وردت فيها تلك األحاديث هي كتبهم.. والعلامء الذين صححوها هم علامؤهم الذين  

 مألوا الدنيا ضجيجا بالدعوة إليهم. 
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 رسالة إىل األمل املوعود 

متلئة بألوان احلزن واألمل،  سيدي أهيا األمل املوعود الذي تتشوق ملرآه كل القلوب امل

 لرتى من خالله جتليات الرمحة اإلهلية التي ترشق بأنوارها عىل كل يشء. 

لقد طال شوقنا إليك، واحرتقت قلوبنا، وهي تتلهف لذلك اليوم الذي تطل فيه  

أفواهها   يف  وترسم  الشياطني،  الذي رسقته  األمل  هلا  فتعيد  البرشية،  البهية عىل  بطلعتك 

 لتي سجنتها األحزان واآلالم. االبتسامة ا

نرتقب  .سيدي ونحن  واالنحطاط..  والذلة  والضعف  اجلور  قمة  يف  اآلن  نحن   .

بشغف ذلك اليوم الذي تنترص فيه للمستضعفني، ليخرجوا من السجون التي سجنوا فيها  

 . أعداء اإلنسان. . أنفسهم، وسجنهم فيهم أعداؤهم

األ فيه  تتصل  الذي  اليوم  ذلك  بلهف  نرتقب  فيه  نحن  وتتحىل  بالسامء..  رض 

 الكائنات باحللة القدسية التي جاء األنبياء واألولياء مجيعا للدعوة إليها. 

نحن نرتقب ذلك اليوم الذي توضع فيه موازين العدالة، وتكرس فيه مجيع املكاييل  

  واملوازين التي وضعتها أهواء البرشية، لتحجب أنوار اخلالفة اإلنسانية، وحتوهلا إىل خالفة 

 شيطانية.

نحن نرتقب بزيارتك لنا سيدي أن نصري ذلك اإلنسان الذي أسجد اهلل له مالئكته،  

النوراين   منبعها  من  الصافية  القدسية  باحلقائق  فنتحقق  يشء،  كل  أسامء  بتعلم  وكرمه 

 املقدس. 

أو ترقب حركتك وأنت   أو رؤية طلعتك،  لسامع صوتك،  قلوبنا سيدي  كم هتفو 

لتمحو الغشاوة التي نسجها الشياطني يف عامل اإلنسان، لتحجبه    تسري يف كل زمان ومكان
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 عن عامل الرمحن. 

ينتظرونك،  .سيدي واملتأملون واملحبطون.. كلهم  الفقراء واملساكني واملظلومون   .

 وينتظرون ملستك املباركة لتحل عليهم بحلوهلا كل بركات األنبياء واألولياء والقديسني. 

ة  صي ائك وأنصارك وأحبابك وجندك، وتقبل دماءنا رخفتقبلنا سيدي يف مجلة أولي

يف سبيل الرسالة العظيمة التي كلفت هبا إلخراج البرشية من كل جور ودجل وظلمة إىل  

 كل عدل وحتقق ونور. 
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 تناقضات قلبية 

من أكب األوهام خطرا تلك التي تتعلق بالقلب، حمل العواطف واملواجيد.. فهو ال  

نه مرآة الروح، واملرآة ال تستطيع أن تتوجه جلهتني متعاكستني  يتحمل اجتامع النقائض، أل

 يف نفس الوقت.  

من   وأبغض كل  أعدائه،  كل  أبغض  أحب شخصا  من  أن  الواقع  يف  نرى  ولذلك 

يؤذيه، ولو بكلمة، ثم نرى ذلك البغض يتحول إىل حقد، ثم قد يتحول إىل عنف حيس أو  

 معنوي.. وقد ال يتحول. 

ذلك هو ذلك املوقف الشديد الذي اختذه الكثري من الذين    ولعل أقوى األدلة عىل 

ال يسعني إال أن أحرتمهم،وإن كنت أختلف معهم، بسبب موقفي من معاوية أو غريه ممن  

يتولوهون حمبة وعشقا هلم.. ولذلك أنا أقدر وضعهم، فحب اليشء يعمي ويصم، والعشق  

 أو التعقل.  يستبد بصاحبه، حتى ال يبقى له جمال للتفكري أو البحث

هلا   وجهوا  التي  قبلة غري  إىل  قلبي  وجهت  ولكني  وهلان،  أيضا عاشق  مثلهم  وأنا 

بذلك   يتقدس  حتى  طاهرة  قبلة  عن  لقلبي  أبحث  أن  يف  كثريا  اجتهدت  لقد  قلوهبم.. 

التوجه.. وبعد البحث الطويل مل أر سوى تلك العرتة الطاهرة التي أوصانا هبا رسول اهلل  

  :قال عندما  تعاىل  اهلل  قبله  هبا  أوصانا  بل  يِف  ﴿..  َة  املََْودَّ إِالَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  اَل  ُقْل 

 [23الشورى: ] ﴾ اْلُقْرَبى

وقد جرين ذلك إىل البحث عن القيم التي حتملها، فوجدهتا نفس القيم التي تنادي  

..  هبا فطريت السليمة، ونفس القيم التي نادى هبا القرآن الكريم، ونادى هبا رسول اهلل  

ألهنم بذرته التي سقاها وتعهدها.. فازداد تعلقي هبم، وخرج حبي هلم من طور العاطفة  
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 قل واالستبصار.املجردة إىل طور التع 

وقد كان أول من رسى إليهم أثر حبي هلم أولئك الصحابة الصادقني من املهاجرين  

واألنصار الذين عاشوا اإلسالم بقيمه النبيلة الطاهرة، وضحوا يف سبيله بكل يشء، وفدوا  

إمام    رسول اهلل   يقفون بقوة مع  ازداد حبي هلم عندما رأيتهم  بأمواهلم وأنفسهم، وقد 

اإلسالم    العرتة محى  عن  ليذودوا  املواقف  من  غريها  ويف  صفني  يف  عيل  اإلمام  الطاهرة 

 األصيل من أن متتد إليه يد التحريف والتأويل والتعطيل. 

وبام أن احلب ينتج بغضا للجهة املعاكسة للمحبوب، فقد كان من الطبيعي أن أبغض  

ك اإلمام العظيم، إمام  كل الذين سولت هلم أنفسهم أن يشهروا أسلحتهم احلاقدة عىل ذل

 املتقني، وحبيب اهلل ورسوله. 

وقد كان عىل رأس قائمة الذين أبغضتهم يف اهلل ـ نتيجة حبي لويل اهلل ـ معاوية ذلك  

الطليق الذي مل يستحيي من نفسه وال من تارخيه وال من تاريخ أرسته حتى راح ينازع الكبار  

 الذين ال يرقى مثله ملثلهم. 

عي.. بل من بدهييات املحبة الصادقة أن أنترص ملن أحب، وأن  وقد كان من الطبي

بقصائد   ـ أشدو يف كل جملس  ـ ومن غري شعور مني  أبغض.. ولذلك كنت  أحارب من 

 عشقي للطاهرين، وأتلو قصائد اهلجاء يف املحاربني هلم..  

وأنا أطمئن كل أصدقائي الذين خيشون عىل مصريي يوم القيامة، ألقول هلم ـ وأنا  

ثق يف فضل اهلل ـ ال ختافوا.. فاملرء مع من أحب.. وأنا بحمد اهلل واثق يف أن من أحبهم  وا

 وتنعمت بالتأذي بسببهم، لن يرتكوين مهال.. وسيشفعون يل عند ريب. 

وإذا سئلت يف عرصات القيامة عن معاوية.. فجوايب بسيط جدا، وهو أسهل عيل  

نا نبيك بحب اإلمام عيل، وبغض أعدائه..  من رشب املاء.. ألين سأقول: يا رب.. لقد أمر
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وأن نكون سلام ملن سامل، وحربا ملن حارب.. وكان موقفي من معاوية من مقتضيات ذلك..  

 ألن قلبي الذي خلقته ال يتحمل أن جيتمع فيه ويل اهلل وعدوه.

وأنا أطمئن كذلك أحباب معاوية، أنه يمكنهم أيضا أن جيدوه يوم القيامة، ويطلبوا  

ه، وأن يستظلوا بظله الذي ال أعرفه جيدا.. ولكني موقن متاما أن له ظل، فلكل إمام  شفاعت

 من أئمة احلق أو الباطل ظل يستظل به أتباعه..  

قد يقولون يل: نحن نحب اإلمام عيل أيضا، ولذلك نحن مجعنا بني احلسنيني.. فقد  

 ربحنا عليا، ومل نخرس معاوية وال الطلقاء. 

.. بل خداع.. ال العقل يتعقله.. وال القلب يقبله.. وإن شئتم  وأقول هلم: هذا كذب

 أن ختتبوا أنفسهم، فانظروا إىل مواقفكم الواضحة التي يدل عليها كل يشء..  

تصححونه،   ضعيفا  كان  مهام  معاوية  يف  ورد  حديث  كل  إىل  تسارعون  فأنتم 

اإل عن  حديث  كل  إىل  وتسارعون  قلوبكم..  أهواء  مع  لينسجم  عيل  وتؤولونه،  مام 

 تضعفونه، وتكذبونه، وحترفونه عن مساره.. 

وهكذا ترسعون إىل كل من يتملق معاوية، ويكذب ألجله، حتتضنونه، وتعانقونه،  

العداء،   تناصبونه  معه  الطاهرة  والثلة  عيل  اإلمام  ينارص  من  لكل  وتذهبون  وتنرصونه.. 

 وحتذرون منه. 

عىل أحاديث رسول اهلل    بل إن حب معاوية طغا عىل قلوبكم حتى رصتم تعرضون 

   نفسها، تلك التي حتذر منه.. بل تعرضون عن كبار الصحابة الذين امتألت بتحذيراهتم

 من الفئة الباغية الدواوين. 

 أال يكفي هذا وحده لتعرفوا القبلة التي تتوجه هلا قلوبكم؟ 
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 التاريخ يعيد نفسه  

املسل  تاريخ  من  األول  الصدر  يف  حصل  ما  يشاهد  ان  أراد  متكن  من  حني  مني 

أصحاب امللك العضوض من احلكم، وإلغائهم لغريهم، فليتابع سياسة أردوغان ]معاوية  

 العرص[ مع معارضيه من اإلسالميني، ال من الكامليني العلامنيني.. وال من غريهم. 

أو   يرسحوا،  أن  أو  اجليش،  بعض  يعتقل  أن  الباغاميت  املنطق  بحسب  يقبل  فقد 

لك يعدموا..  أو  والرتبويني  يسجنوا،  األكاديميني  املتشدد  املنهج  هذا  يطال  أن  العجب  ن 

والقضاة واألئمة وغريهم.. بل أن يطال املدارس التي أغلق املئات منها، كام رسح آالف  

 . واألرقام ال تزال ترتفع. .بل عرشات اآلالف من الرتبويني واألكاديميني 

بحمده، ويقدسوه، وينرشوا  إن أردوغان يريد من كل املثقفني يف تركيا أن يسبحوا  

فضائله.. مثلام فعل سلفه متاما حني شوهوا كل من يذكر حقيقتهم، أو ينرش األحاديث يف  

 فضائل أعدائهم.  

هلذه   إسالميون  أهنم  يزعمون  من  مباركة  يف  بل  أردوغان،  يف  ليس  والعجب 

هبا غريه    السلوكات االستبدادية ومتجيدهم هلا، ودفاعهم عنها.. ولو أن عرش عشريها قام

وليس   فقط..  والعراق  سوريا  تدمري  ليس  اآلن  اهلدف  إن  يقعدوها..  ومل  الدنيا  ألقاموا 

اهلدف تفتيت املسلمني ورميهم باالرهاب فقط.. بل اهلدف هو حتول اإلسالم نفسه إىل دين  

استبداد وظلم لينحجب العامل أمجع عن الرسالة التي جعلها اهلل رمحة للعاملني.. وليصبح  

. وال غريهم  .ة وأحفاده هم املمثلون الرشعيون لإلسالم.. ال بالل وال أبا ذر وال عامرمعاوي

 .  من املطرودين من صحابة رسول اهلل
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 رضورة البحث يف التاريخ واألشخاص 

الشخصيات   بعض  عن  نتحدث  عندما  أننا  البارد  الورع  أدعياء  بعض  يتصور 

مر  لقضايا فرعية ال عالقة هلا بالدين أو بام نعيشه.. واأل نتحدث عن التاريخ، أو نثري االنتباه  

 .  . ليس كام يتصورون

لأل ينظرون  فقط  اىل  هم  فيدعونا  احلقيقي  البحث  أما  جمردة  عاطفية  ناحية  من  مر 

التخيل عن كل ما نتومهه من مقدسات حتى نصل اىل الدين اإلهلي الصايف السليم الذي مل  

 يدنس.  

. هل يمكن للمسيحي الذي يريد أن يعرف حقيقة دين  رضب لكم مثاال مقربا.أوس

 ن يعرف التحريفات التي أحدثها بولس الرسول؟ أالتوحيد الذي جاء به املسيح دون 

املسيحيني و احلقيقة من  اىل  بولس  أإن كل من وصل  أوال من  بالتخلص  بدأ  سلم 

 والرسائل واألفكار التي حرف هبا املسيحية؟  ، الرسول

نطالع   عندما  وعنف  أما  وهكذا  وتشبيه  جتسيم  من  الدين  يف  الطلقاء  حدثه 

لآل إو وإلغاء  وشعوذة  وخرافات  ال  رسائيليات  كلها  وطائفية  الغري  مع  تعامل  وسوء  خر 

 يمكن التخلص منها ونحن نتشبث ببولس هذه األمة وسامرييها.. وهم كثريون. 

الطلقاء   يدنسه  مل  الذي  السليم  وهديه  اهلل  ورسول  وكتابه..  اهلل  هو  املقدس 

ن يبحث فيه.. بل ال جيوز السكوت عنه، والذي  أواملحرفون.. ومن عدا ذلك كله يمكن  

 يسكت رشيك يف اجلريمة. 

الصحيح  أ احلديث  يف  ورد  فقد  وغريهم،  الصحابة  من  عليهم  يتباكون  الذين  ما 

إين فرطكم عىل احلوض من مر عيل رشب، ومن رشب مل يظمأ  ) :  املتواتر عن رسول اهلل 
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أبدا، لريدن عيل أقواٌم أعرفهم ويعرفوين، ثم حيال بيني وبينهم، فأقول: إهنم مني، فيقال:  

  (37)  (إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا، سحقا، ملن غري بعدي

النبي    احلوض رجال ممن صاحبني،  لريدن عيل  )قال:  وعن أنس بن مالك أن 

حتى إذا رأيتهم ورفعوا إيل اختلجوا دوين، فألقولن: أي رب أصيحايب أصيحايب، فليقالن  

 ( 38) (يل: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك

.  .طبعا ستجدون من يؤول هذه النصوص ويتالعب هبا.. ويفرسها بحسب هواه

ننا ننتمي  أم يف السنة التي نزعم  ن األهواء كام حتكمت يف كل يشء تتحكهذا يشء طبيعي، أل

مزجتنا.. بل  أو نحتكرها، بينام نحن نتالعب هبا، فنكذب أو نؤول ما ال يتناسب مع  أليها  إ

 ما يقول وما يفعل.  نميل عىل رسول اهلل 

 

 (. 2290( ومسلم )6212(  رواه البخاري )37) 

 (. 2304( ومسلم )6211(  رواه البخاري )38) 



111 

 

 توضيح حول ايامن ايب طالب  

اإلإ لبعض  األجابة  لألخوان  ونرشي  اهتاممي  رس  حول  عىل  فاضل  يب  أيامن  إ دلة 

 قل من وجهة نظري:  سباب وجيهة عىل األأظن أهنا أسباب التالية، وذكر له األأطالب، 

وبالنسبة للكثريين، وهو أين كنت أحزن   ،ا بالنسبة يل ي: وقد يكون ذاتلسبب األول ا 

كثريا عىل كون أيب طالب مات مرشكا، وأنه يعذب يف النار، وأن رأسه يغيل من حرها، كام  

يردد اخلطباء ذلك كل حني، يف نفس الوقت الذي يرتضون فيه عىل كل من آذى رسول اهلل  

  وآذى معه أبا طالب، ألن كل إيذاء مس رسول اهلل   طالب.   مس مثله أبا 

الثاين  الرسولالسبب  تدل عىل حب  الكثرية  النصوص  أن   :      بل لعمه،  الشديد 

. فقد رباه من صغره، وحرص عليه حرصا شديدا إىل آخر  . اعتباره عام وفاته عام حزن

 . ، وعمن حيبه . ولذلك دفاعنا عنه هو دفاع عن مرايض رسول اهلل . حلظة من حياته

الثالث  والسبب  يف  نراه  ما  هو  هيتمون  :  ال  الذين  واملدرسني  اخلطباء  من  اقعنا 

بالتحقيق العلمي، بل يأخذون معارفهم من الثقافة السائدة، والتي تسيطر عليها لألسف  

خالل   من  وخطبهم  دروسهم  حيرضون  منهم  وكثري  املتطرفة،  السلفية  الوهابية  التيارات 

اذا ما ذكرت أي قضية  . ف. االستامع اىل دروس حممد حسان والعريفي وعمرو خالد وغريهم

 ختالف هؤالء تصوروا اهنا بدعة وضاللة.  

. ذلك  .: هو أن القول بعدم إيامنه ذريعة للتشكيك يف صحة الرسالة السبب الرابع 

أبا طالب عارش رسول اهلل  . بل رأى املعجزات  . وعايشه يف فرتة طويلة من حياته    أن 

 كثري من التساؤالت. الكثرية، فكونه ال يؤمن مع رجاحة عقله، قد يثري ال

يامن الطلقاء  إثبات  إنا نرى مبالغات شديدة يف احلرص عىل  أ: هو  السبب اخلامس 
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اهلل رسول  حاربوا  ما      الذين  بكل  وحاولوا  بعده  الرسالة  قوة  أوحاربوا  من  ن  أوتوا 

ن يواجه الكفر  أن ندافع عن ذلك الرجل العظيم الذي استطاع  أ. ونحن أوىل ب. يشوهوها 

م هذا الرجل  أ هيام أوىل بالدفاع عنه: هل الطلقاء  أ. ف.خر حلظة من حياته آىل  إ  مجيعا بصدره

 العظيم؟  

هو   السادس:  وتأين  أالسبب  بالشفاعة  وأؤمن  موقن  أثريها..  الرجل  أنا  هذا  ن 

سالم لن ينسى يوم القيامة من يدافع عنه  العظيم الذي قدم كل تلك اخلدمات اجلليلة لإل

ذلك   سبيل  يف  يتحمل  هني  أ ومن  يشء  فذلك  والكفر..  والضاللة  بالبدعة  يتهم  مام  أ ن 

 ىل الشفعاء. إ املواقف الصعبة التي تنتظرنا يوم القيامة والتي نحتاج فيها 
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 تعجب واستغراب  

    ول اهللعندما حتدثت عن معاوية وما ورد فيه من األحاديث الصحيحة عن رس

وعن سلف األمة الصالح قامت قيامة البعض حرصا عليه من أن يساء إليه أو إىل أبيه وأمه..  

وأخذوا يؤولون كل صحيح، ويقوون كل ضعيف من أجل إثبات إيامنه وصالحه وتقواه  

 وعدالته.. وأظهروا من التحقيق العلمي ما حيتار فيه اللبيب. 

.  .الرمحة، ونظروا إىل عفو اهلل وسعة غفرانه  فقلنا: ال بأس هؤالء قوم غلبت عليهم

واملدافع عنه.. والذي      وما دام األمر كذلك، فلنحدثهم عن إيامن أيب طالب عم الرسول 

ال خيتلف أحد يف األدوار التي قدمها خلدمة اإلسالم.. لكنا لألسف نفاجأ بأولئك الرمحاء  

كام ضاقت      بعم رسول اهلل الذين وسعت رمحتهم معاوية وأبيه وأمه وبنيه قد ضاقت  

تلك النقية الطاهرة.. فشمخت      قبل ذلك بام نرشناه عن آمنة عليها السالم أم رسول اهلل

آكلة   فيه  يسكنون  الذي  الوقت  نفس  يف  جهنم  يسكنوها  أن  إال  وأبوا  ذلك..  من  أنوف 

 األكباد اجلنة.. بأي منطق تفكرون؟
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 ملن شاء أن يركب سفينة النجاة 

التي ركب فيها نوح عليه السالم ومن معه لينجوا من طوفان املياه ال  سفينة النجاة  

طوفان   من  لينجو  يركبها  من  تنتظر  ومرص،  عرص  كل  وبحر، ويف  بر  كل  يف  راسية  تزال 

الفتن.. وليس عىل من يريد ذلك إال أن يستلم التأشرية، ويدفع التذكرة، ثم يركب سفينة  

 والسالم يف ظالل رب رحيم ودود.  النجاة األبدية، لريسو يف جنان السعادة

أما التأشرية؛ فهي ترك األنا، والذوبان يف احلق، والدوران معه حيث دار، والتسليم  

ألهله حيث كانوا، وكيف كانوا.. فابن نوح عليه السالم مل يركب بسبب عدم قدرته عىل  

بل يمكنه أن  حتصيل هذه التأشرية العظيمة، ذلك أنه اعتمد عىل فكره ورأيه، وتصور أن اجل

جباال   يكونوا  أن  يمكنهم  ودنياهم  دينهم  رجال  أن  اآلن  الكثريون  يتصور  كام  يساعده، 

أول   هبم  تعلقوا  الذين  أولئك  يرون  الغطاء  عيوهنم  يكشف عن  هبا.. وعندما  يعتصمون 

 الغرقى. 

الروح..   من  ابتداء  يشء  وكل  والنفيس  الغايل  ودفع  التضحية  فهي  التذكرة؛  أما 

ة، واملدة أبدية، واملكان فنادق فخمة فيها كل ألوان السعادة؛ واحلاكم فيه هو  فالرحلة عظيم

العدل املطلق، والرمحة املطلقة.. والروح فيها وكل اللطائف تعيش حقيقتها األزلية املمتلئة  

 باجلامل.

هذه فقط تكاليف هذه الرحلة.. وهذه وثائقها.. وملن شاء أن هيتدي إىل احلقيقة،  

أهواءه، وليلتجئ إىل ربه حني يعسعس الليل، أو حني يتنفس الصباح، ويصيح  فليرتك أناه و

أولئك   مثل  واجعلني  علومه..  غرته  الذي  نوح  ابن  مثل  جتعلني  ال  رب  )يا  مترضعا: 

املستضعفني املظلومني الذين تركوا كل يشء، وضحوا بكل يشء، وكانوا جندا ألوليائك  
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الشياطني تريد أن تقذف يب خارج سفينة النجاة؛    وأنبيائك، وسلموا هلم تسليام.. يا رب إن

فكن أنت مالذي دوهنم، وأدركني، ألرى احلقائق وأعيشها، فعقيل أضعف من أن يدركها،  

والرجال الذين أتعلق هبم قد يكونون حجايب دونك.. فكن أنت وليي؛ فأنت اهلادي إىل  

 سواء السبيل( 
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 أقالم للمزاد العلني 

التي   الظواهر  أخطر  بأنواعها  من  الكتابة  بالقدرة عىل  تعاىل  اهلل  ابتاله  من  به  يبتىل 

العلمية أو الصحفية أو األدبية تلك اإلغراءات التي يواجه بكل حني، والتي قد جتعل منه  

 تاجرا ال كاتبا، وخمادعا ال ناصحا، ودجاال ال عاملا وباحثا. 

لوجية أو سياسية..  ذلك أن اجلهات التي متّون الكتبة، أكثرها ذوات توجهات أيديو

وهي لذلك ال تقبل من الباحثني إال من يصب يف مصاحلها، ويغني بمدحها، ويوزع اهلجاء  

 عىل من خيالفها. 

ولذلك يوجد يف الواقع الذي ال نراه، أو يف كواليس الكتبة ما يمكن أن نطلق عليه  

اخلطباء تعرض يف املزاد العلني،  ]املزاد العلني[، فقلم الكثري من الكتاب وألسنة الكثري من  

 ليشرتهيا من يدفع أكثر. 

وال حيتاج الكاتب حينها إىل الكتابة فيام يقتنع به من أفكار، بل يكفي بريق الذاهب  

حمركا ودافعا وحجة ودليال.. وحينها تتحول بقدرة ذلك البيق املغري احلقائق إىل أباطيل،  

 الصحارى واملفاوز إىل جنات وبساتني.  والظلم إىل عدل، واجلهل إىل علم.. وتتحول

أما العوام البسطاء، والذين يرون ما فوق الطاولة، وال يرون ما حتتها، ويرون الواقع  

املزيف، وال يرون الواقع املخبأ وراء الكواليس؛ فإهنم رسعان ما ينخدعون.. ألن الذي  

الدنيا، أو يرغب يف    كتب ذلك هو فالن الذي ال خيطئ.. والذي يستحيل أن متيل نفسه إىل 

 يشء من لذاهتا. 

عاشوا   لو  والذين  الكتبة،  أولئك  ثروات  عن  يسألون  ال  املساكني  العوام  وهؤالء 

بمرتباهتم البسيطة التي يتقاضوهنا كأساتذة ومعلمني ملا وصلوا إىل أن يتحول بعضهم أو  
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ئد هو أن  الكثري منهم إىل رجال أعامل وأغنياء، وأصحاب ثروات.. ذلك أن العرف السا 

 عبارة ]من أين لك هذا؟[ حياسب به السياسيون، ال العلامء واخلطباء والكتبة. 

للقارئ   يمكن  ولكن  أمواال..  أحيص  أو  أسامء،  أسمي  أن  األدب  من  ليس  طبعا 

البسيط أن يبحث يف ذلك، وسيجد القصور الفخمة، ومعها األموال الكثرية التي يستحوذ  

باء.. لسبب بسيط، وهو أهنم عرفوا كيف يبيعون ألسنتهم  عليها أمثال أولئك الكتبة واخلط

 وأقالمهم ملن يدفع أكثر. 

الذي عشناه..   التدليس واخلداع  نعيشه، هو سبب كل  الذي ذكرته، كواقع  وهذا 

فتلك الفتاوى التي رصفت للناتو ليرضب ليبيا أو يرضب غريها من بالد اإلسالم مل تكن  

جر، وكان من ذكاء أصحاهبا أهنم تقاضوا أوال من  فتاوى جمانية.. بل كانت مدفوعة األ

القذايف أمواال ضخمة ليمجدوه هبا، وبعدها أخذوا من الناتو ومن الدول التي تقف وراءه  

 ما شاءت هلم أهواؤهم. 

ليجاهد املسلمني  شباب  خرية  أرسلوا  الذين  أولئك  كل  يف  يقال  يف    واوهكذا 

لألمريكان.. كام رصح بذلك أولياء األمور  احلرب الباردة    وا أفغانستان والشيشان، وخيدم 

 يف أن كل ما فعلوه مل يكن إال خدمة للمرشوع األمريكي والغريب يف املنطقة. 

وال يزال عوامنا لألسف يغفلون عن هذا.. ويتصورون أن أقالم الكتبة معصومة،  

امل  املصادر  إىل  رجعوا  لو  بل  عقوهلم..  أعملوا  أهنم  ولو  طاهرة..  اخلطباء  قدسة،  وألسنة 

لعلموا أن تلك األقالم، وتلك األلسنة هي السم الذي سقيت به هذه األمة لتظل يف ذيل  

 األمم، ولتعيش الرصاع بكل أنواعه. 

كراء   يدفعون  قد  بيوهتم،  زوايا  يف  لوجدوهم  احلقيقيني  للعلامء  فطنوا  أهنم  ولو 

سمع هبم أحد،  مساكنهم أو أقساطها، ويركبون احلافالت ليصلوا إىل حمال عملهم، وال ي
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 وال هيتم هلم أحد. 

وإن كان يل أن أذكر شخصا يف هذا املجال، فيكفي أن أذكر علام من األعالم ومفكرا  

من املفكرين الكبار، مل جيد املسكني نتيجة دعوته لالعنف ولتغيري ما باألنفس من يشرتي  

الن يريب  يزال  النحل.. وهو اآلن ال  الزراعة وتربية  الوقت  قلمه، فراح يعمل يف  حل.. يف 

الذي جيلس فيه من ال يستحقون أن يكونوا تالميذ له عىل موائد األمراء وامللوك، ويأكلون  

الفالوذج والكافيار، ويركبون السيارات الفخمة، ويفعلون أشياء كثرية ال داعي لذكرها  

 هنا.

ما  وأختم هذه الكلامت بام ذكره الغزايل عن اجلاحظ، وأنه رؤي يف النوم، فقيل له:  

 :(39) ، فقالفعل اهلل بك؟

 وال تكتب بخطك غري يشء 

 

 يرسك يف القيامة أن تراه    

ذكره    ما  وبعده  عن  وقبله  وغفلها  بحروفها،  اهتممنا  التي  املقدسة  كلامته  يف  ربنا 

َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلكَِتاَب بَِأْيِدهيِْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعنِْد  ﴿حقائقها، والتي قال فيها:  

وا بِِه َثَمنًا َقلِياًل َفَوْيٌل هَلُْم مِمَّا َكَتَبْت َأْيِدهيِ   [ 79البقرة: ] ﴾ ْم َوَوْيٌل هَلُْم مِمَّا َيْكِسُبونَ اهللَِّ لَِيْشرَتُ

َنَبَأ  ﴿ورضب املثل عىل ذلك بعامل من علامء من قبلنا من األمم، فقال َعَلْيِهْم  َواْتُل 

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ   [ 175األعراف: ] ﴾ الَِّذي آَتْينَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

فقال:   بريق،  كل  وراء  يلهث  كلب  إىل  العامل  ذلك  حتول  كيف  بني  ِشْئنَا  ﴿ثم  َوَلْو 

ِمْل َعَليْ  َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن حَتْ ِه َيْلَهْث َأْو  َلَرَفْعنَاُه هِبَا َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إِىَل اأْلَْرِض َواتَّ

الْ  َمَثُل  َذلَِك  َيْلَهْث  ْكُه  ُرونَ َترْتُ َيَتَفكَّ َلَعلَُّهْم  اْلَقَصَص  َفاْقُصِص  بِآَياتِنَا  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ ﴾  َقْوِم 

 [176األعراف: ] 

 

 (. 509/ 4(  إحياء علوم الدين )39) 
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الباطل،   أقضية  يقضون  للذين  قائال:)ويل  إرسائيل  بني  يف  إشعيا  صاح  وهكذا 

شعبي   بائيس  حق  ويسلبوا  احلكم  عن  الضعفاء  ليصدوا  جورا  يسجلون  الذين  وللكتبة 

 [ 2ـ   1/  10غنيمتهم، وينهبوا األيتام( ]إشعياء:لتكون األرامل 

وقد نبه علامء هذه األمة وصاحلوها إىل خطر تلك األقالم املأجوره، فقال بعضهم:  

)إذا رأيتم العامل يغشى األمراء فاحرتزوا منه فإنه لص(.. وقال آخر: )ما من يشء أبغض  

م القرآن وتفقه يف الدين ثم صحب  إىل اهلل تعاىل من عامل يزور عاماًل(.. وقال آخر: )من تعل

السلطان متلقًا إليه وطمعًا فيام لديه خاض يف بحر من نار جهنم بعدد خطاه(.. وقال آخر:  

ل عنه فيقال هو عند األمري!(.. وقال  أ )ما أسمج بالعامل أن يؤتى إىل جملسه فال يوجد فيس

عىل دينكم حتى جربت ذلك؛    آخر: )كنت أسمع أنه يقال إذا رأيتم العامل حيب الدنيا فاهتموه

إذ ما دخلت قط عىل هذا السلطان إال وحاسبت نفيس بعد اخلروج فأرى عليها الدرك وأنتم 

ترون ما ألقاه به من الغلظة والفظاظة وكثرة املخالفة هلواه ولوددت أن أنجو من الدخول  

)علامء زماننا رش    عليه كفافًا مع أين ال أخذ منه شيئًا وال أرشب له رشبة ماء(.. وقال آخر: 

من علامء بني إرسائيل خيبون السلطان بالرخص وبام يوافق هواه ولو أخبوه بالذي عليه  

وفيه نجاته الستثقلهم وكره دخوهلم عليه وكان ذلك نجاة هلم عند رهبم(.. وقيل آلخر:  

..  )لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك( فقال: )ال تعجلوا.. ثلث يموتون قبل اإلدراك

 وثلث يلزمون أبواب السالطني فهم رش اخللق.. والثلث الباقي ال يفلح منه إال القليل( 
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 حقوق الطبع والنرش حمفوظة 

هذه عبارة نجدها كثريا يف الكتب، وأنا شخصيا ال أؤمن هبا، ولدي من املبرات  

نرشه بأي   وفتاوى العلامء الكبار ما يدل عليها، فال جيوز ألحد أن يكتم العلم أو يتوقف عن

 حجة، وخاصة تلك املبرات املادية التي ال قيمة هلا. 

ولألسف فإن الذين يقفون يف أحيان كثرية دون نرش الكتب عىل النت، وبالصيغ  

املختلفة، هم املؤلفون أنفسهم، بحجة احلفاظ عىل حقوقهم املادية، أو خشية من الرسقات  

فسهم بام يطلبونه من غريهم، فهم يعتمدون  العلمية، مع العلم أن الكثري منهم ال يلزمون أن

عىل الكتب املصورة وغري املصورة، وعىل املواقع املختلفة، ثم بعد أن يتم هلم ما رغبوا فيه،  

 جتدهم حيجبونه عن غريهم، مع أنه لو حجب غريهم عنهم ما استطاعوا أن يكتبوا شيئا. 

سنة عىل النت.. وبكل    وبناء عىل هذه القناعة أتيح كتبي ومنذ ما يقارب العرشين 

الصيغ.. وقد وجدت بعضهم يأخذ منها من دون إشارة يل، ومل يزعجني ذلك، بل فرحت  

ألن فكريت وصلت.. وال هيمني هل وصلت باسمي، أم وصلت باسم آخر.. ألن اهلدف  

 هو الفكرة، وليس شخيص الضعيف. 
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 ال تظلموا من يظلمونكم 

لقرآن الكريم يف مواضع خمتلفة تقريرا  من احلقائق الوجودية الكبى التي ذكرها ا

َوَنَضُع املََْواِزيَن  ﴿وتأكيدا، وبالصيغ املختلفة ]دقة املوازين اإلهلية وعدالتها[، كام قال تعاىل: 

َكَفى بِنَا اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْينَا هِبَا وَ 

 [47نبياء:األ]  ﴾َحاِسبِنيَ 

والتعبري باحلبة من اخلردل كناية عن أدق يشء مما ال يمكن تصوره، أو مما قد نعب  

 عنه بلغتنا الرقمية بكونه مقاربا للصفر، أو يكاد يكون صفرا..  

وهذه األوزان كام تكون يف الكائنات احلسية، تكون أيضا يف الكائنات املعنوية التي  

 نعها كل حني بأقوالنا وأفعالنا ومواقفنا..  نص

ولذلك فإن اهلل تعاىل ـ بحسب تلك النصوص املقدسة ـ يزن كل مقولة نقوهلا، أو  

علم   من  فيه  انطلقنا  وهل  احلكم؟..  ذلك  يف  مصدرنا  وما  غرينا..  عىل  به  نحكم  حكم 

 واجتهاد صادق، أم انطلقنا من ظن ووهم، واجتهاد كاذب؟ 

النفسية، ونحن نصدر ذلك احلكم؟.. وهل كنا فرحني بإعدام    وكيف كانت حالتنا 

غرينا، وإصدار األحكام املشددة عليه بالكفر والبدعة، أم أننا كنا نتأمل، ونحن ننطق بتلك  

 األحكام؟

القريبة   ومفاعليها  حكمناها..  التي  األحكام  تلك  آثار  تعاىل  اهلل  يزن  وهكذا 

تعاىل:   قال  كام  َنحْ ﴿والبعيدة،    إِنَّا 
ٍ
ء يَشْ َوُكلَّ  َوآَثاَرُهْم  ُموا  َقدَّ َما  َوَنْكُتُب  املَْْوَتى  ُنْحِي  ُن 

 [ 12يس: ] ﴾ َأْحَصْينَاُه يِف إَِماٍم ُمبنِيٍ 

وهلذا كان الظلم خطريا.. وحائال بني اإلنسان والتحقق باألمن الذي يريده يف الدنيا  
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تعاىل:   قال  كام  َوُهْم  ﴿واآلخرة،  اأْلَْمُن  هَلُُم  ُأوَلئَِك  بُِظْلٍم  إِياَمهَنُْم  َيْلبُِسوا  َومَلْ  آَمنُوا  الَِّذيَن 

 [82األنعام: ] ﴾ ُمْهَتُدونَ 

أن خيرتق جدار ذلك األمن ليشكونا إىل    ذلك أنه يمكن يف أي حلظة، وألي شخص

اهلل، وخيبه بأننا ظلمناه.. حتى لو كان الظلم قد صدر منه يف البداية.. لكنا، وعند انتصارنا 

 ألنفسنا رحنا نتجاوز احلق املحدد لنا، ونامرس الظلم عىل من ظلمنا.

املهالك التي قد  وبناء عىل هذا كانت احلكمة والعدالة والصدق هي املنجاة من كل  

 جير إليها ظلم من ظلمنا، وظلم من مل يظلمنا. 

وهبذه املناسبة أحب أن أذكر أن بعض إخواين ممن آذاهم تشدد املتشددين وتطرف  

املتطرفني وعنفهم، راح يضيف إىل ما فعلوه من جرائم جرائم أخرى مل يفعلوها، ويتهمهم  

 قدسة، وقد يكون ظلام هلؤالء املتشددين. بأقوال مل يقولوها، وهذا مناف للرشع، وللقيم امل

حتى   ونعتذر  وترصحياتنا،  ومقاالتنا  أنفسنا  نراجع  أن  منا  الورع  يقتيض  لذلك 

 ألعدائنا إن كنا قد قولناهم ما مل يقولوا، أو نسبنا إليهم ما هم برآء منه.. 

طبعا هذا الكالم قد ال يسمعه كل الناس.. وقد يسخر بعضهم منه.. لكن احلقيقة  

تي تدل عليها كل النصوص املقدسة، بل يدل عليها العقل الذي يرى املوازين الدقيقة  ال

التي بني عليها الكون، حيكم بأن إله هذا الكون حكم عدل ال يضيع عنده يشء.. والعاقل  

 من قدم لنفسه، واختار نجاهتا، ولو بإذالل نفسه باالعتذار وطلب إبراء الذمة. 
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 العدالة.. وجتريم التكفري 

ن أول عالمات الصادق مع ربه، ومع نفسه، ومع احلقيقة، عدم التناقض، فال يقع  م

فيام ينهى عنه، وال يكيل باملكاييل املزدوجة، وال يطفف يف املوازين.. ولذلك يبادر ـ قبل  

 أن ينهى غريه عن يشءـ  إىل نفسه ليحاسبها مثلام حياسب غريه، فهي أوىل باحلسبة من غريها.

وجه لكل مسلم أو مجاعة أو جهة تريد ان حتارص التكفري أو تنتقده،  وهذه النصيحة ت

فال حيق هلا من الناحية الرشعية وال األخالقية أن تنهى عن يشء متارسه، حتى ال يصدق  

َتاَب  َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلكِ ﴿ عليها قوله تعاىل يف اليهود:  

، فقد اعتب خمالفة الفعل للقول جنونا، وابتعادا عن العقل، وابتعادا  [ 44البقرة:  ] ﴾  َأَفاَل َتْعِقُلونَ 

 روح، وعقل العقل. العن الكتاب الذي هو روح 

وبناء عىل هذا، فإن عىل كل مسلم يؤمله ما يراه من تكفري وتبديع وتضليل ألي جهة  

لتي ينتمي إليها، وهل يوجد فيها مثل هذا الداء، حتى  يف األمة، أن يراقب نفسه، واجلامعة ا

القذى يف عني أخيه، وينسى   ينطبق عليه ما ورد يف احلديث الرشيف: )يبرص أحدكم  ال 

  (40) اجلذع يف عينه!(

فإن وجد مثل هذا الداء اخلطري؛ فإن العقل والرشع يضعه بني احتاملني ال ثالث هلام:  

التك الذي يامرسه  إما أن يسكت عن اجلميع، عن  التكفري  الذي متارسه مجاعته، وعن  فري 

 غريها.. وإما أن ينكر عىل اجلميع.. عىل اجلامعة التي ينتمي إليها وعىل غريها. 

أما أن يقترص جتريمه عىل التكفري الذي يامرسه الغري، ويسكت عن التجريم الذي  

ور، ومن خمالفة الفعل  متارسه مجاعته؛ فإن ذلك من التطفيف يف املوازين، ومن احلكم باجل

 

 . 506ص  7صحيح ابن حبان ج (  40) 
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الظلم   أنواع  وكل  الزور،  شهادة  عن  ختتلف  ال  التي  العظيمة،  الكبائر  من  وهو  للقول، 

 واجلور. 

ـ   تتواجد  نجدها  اإلسالمي  والرتاث  الواقع  يف  الظاهرة  هذه  نستقرئ  وعندما 

ولألسف ـ يف كل اجلهات واجلامعات، وبدرجات خمتلفة.. وهلذا يدعو املنطق العادل إىل  

 ريم كل تكفري من أي جهة. جت

أما اجلهات السلفية، فهي أوسع اجلهات تكفريا لألمة، ولذلك كانت أخطرها عىل  

 وحدهتا، وقد ذكرنا أدلة ذلك بتفصيل يف كتاب ]كلكم كفرة[ 

ة حمدودة، ذلك أن  وأما غريها من اجلهات، فهي موجودة، ولكن بدرجات متفاوت

دوانيني الذي ال يكتفون بالتنظري للجامعة، وإنام  كل مجاعة تبتىل عادة ببعض الصقور والع

 ينظرون لغريها أيضا. 

بالتكفري،   عليه  حكموا  الذين  األشاعرة  صقور  بعض  الغزايل  حامد  أبو  ذكر  وقد 

 وألف ألجل ذلك أهم كتبه ]فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة[..  

ن املخالفني يف قضايا  وهكذا نجد فيهم أو يف املاتريدية بعض املتشددين الذين يكفرو

 فرعية جزئية يعتقدوهنا أصوال للدين مع كوهنا ليست كذلك. 

ومثل ذلك نجد يف الشيعة بعض اإلخباريني الذين يمثلهم يف العرص احلديث أفراد  

أو مجاعات من التيار الشريازي، والذين وجدوا دعام أجنبيا أتاح هلم أن ينرشوا تكفرياهتم  

حتى تصور الكثري من الناس أن ذلك رأي الشيعة مجيعا، مع كونه    عىل املأل، وعىل القنوات،

 ليس كذلك. 

وهكذا نجد عند اإلباضية، أو يف وثائقها القديمة أمثال هذه التكفريات.. وإن كانوا  

قواني يف  تضع  دولة  أول  عامن  سلطنة  إن  بل  مجيعا،  عنها  تراجعوا  جتريم  نقد  ]قانون  ها 
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 م والتقدير والتقليد. التكفري[، وهو موقف يستحق االحرتا

اخلطري تبعاته  ومواجهة  التكفري،  جتريم  يف  صادقني  نكون  حتى  ـ  فإننا    ة، وهكذا، 

وورعا   وصدقا  جرأة  تستدعي  فاملواجهة  وجريئة..  جدية  وردود  مواجهات  إىل  نحتاج 

 وعدالة حتى نكون صادقني مع اهلل ومع أنفسنا ومع احلقيقة.  
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 م . ال من األعل. خذوا دينكم من األتقى 

ال تأخذوا دينكم من األعلم.. فأنتم مهام أعملتم عقولكم وأجهدمتوها، فلن تتعرفوا  

عىل األعلم.. ذلك أن العلم رس بني العبد وربه.. والعلم ليس ألفاظا تردد، وال مصطلحات  

الذي   ذلك  العامل  وإنام  بذكائه..  الشعرة  يقسم  الذي  ذلك  ليس  والعامل  تالك،  معجمة 

له   أول  تنكشف  فيكون  اهلداية؛  مصباح  نور  له  وينكشف  العني،  رأي  فرياها  احلقائق، 

 السائرين عىل هديه. 

الذين كان جيلبهم اخللفاء وامللوك أنصاف   الفقهاء  واألعلم قد يكون مثل أولئك 

التي   املآزق  من  وليخلصوهم  حيل،  من  يطيقونه  بام  الواضح  احلرام  هلم  ليحللوا  الليايل، 

 م. توقعهم فيها شهواهت 

واألعلم قد يكون مثل ذلك الفقيه الذي كان يستعمل كل أصناف الدهاء واحليلة  

ليخلص مجهوره من أثقال التكاليف الرشعية بأبسط أنواع احليل، ويتصور أنه قد ألغى ما  

ارتبط هبم من آثام، وكأن له القدرة عىل تغيري أحكام اهلل بحيله وخدعه التي ال ختتلف عن  

 علامء أهل السبت.حيل وخدع 

واألعلم قد يكون مثل ذلك املحامي الشاطر الذكي الذي حيفظ القوانني عن ظهر  

أكثر،   له  يدفع  من  ليخلص  ببعض  بعضها  ومزج  عليها،  االحتيال  يف  يتالعب  ثم  قلب، 

 وليورط العاجز عن الدفع.

، ال  واألعلم قد يكون صاحب ذاكرة قوية، حيفظ الكتب الكثرية، ويرددها أمام املأل

وقدراته،   وذكائه  بذاكرته  وإنام  باحلقائق،  ال  باالنبهار،  ليمألهم  وإنام  باحلقائق،  ليمألهم 

 لتمتلئ عقوهلم به، ال باحلقيقة. 
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واألعلم قد يكون صاحب لسان فصيح، وكلامت شاعرية عذبة، ولكنها ال ختتلف  

مل الشباك  ينصب  الذي  الصياد  أو  املخادع  الثعلب  أو  املاكر  الذئب  ذلك  أن  عن  يريد  ن 

 يصطاده. 

واألعلم قد يكون صاحب ذكاء حاد، يقسم الشعرة بذكائه، ويتكلم يف مجيع الفنون،  

احلقيقة   يدهلم عىل  ال  والغفلة، ألنه  الغباوة  إال  أتباعه  يعلم  لن  ولكنه  الفرق،  مجيع  وعن 

املحدود مرآته  الوجود إال من خالل  يرون  املقيد؛ فال  يدهلم عىل شخصه  وإنام  ة  املطلقة، 

 واملمتلئة بكل ألوان الكدورة والتشويه. 

لذلك بدل أن تتوجهوا ملن ترونه األعلم، أو ملن يدعي لكم أنه األعلم، أو ملن تقوم  

. اذهبوا إىل ذلك املنزوي يف قعر  .كل وسائل البهرجة اإلعالمية بتزيينه لكم بكونه األعلم 

املمزوجة بالعلم النافع ما    بيته، أو يف قعر سجن مظلم، فلعلكم جتدونه عنده من التقوى

 يغنيكم عن كل تلك األنداد التي تريد أن تستعبدكم من دون اهلل.

بدل أن تبحثوا عن األعلم ابحثوا عن األتقى ذلك الذي خيشى اهلل، ويمتلئ له حمبة  

وعشقا.. ذلك الذي فني عن ذاته يف ذات رسوله وأوليائه، فلم يعد له ظل وال رسم.. لعل  

ينتقل إل يكم؛ فترشبوا من بحار احلب املقدس ما يغنيكم عن حانات احلب املدنس  حاله 

 التي أوقعها فيكم من يدعي أنه األعلم. 

بميزان   حركاته  وزن  الذي  الورع  ذلك  عن  ابحثوا  األعلم  عن  تبحثوا  أن  بدل 

الرشيعة؛ فال يتحرك إال بام متيل عليه، ال يدخل عقله وال أهواءه وال آراءه وال اجتهاداته  

ها، بل هو يسلم هلا مثلام سلم إبراهيم لرؤيا ربه، فلم يذكر أهنا أضغاث أحالم، ليتهرب  مع

 من مسؤولية األمر اإلهلي. 

عليكم،   أهواءكم  ويعني  الرخص،  لكم  يلتمس  الذي  األعلم  تبحثوا عن  أن  بدل 
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تأتوا هلذه   الذي يبحث لكم عن مواضع رضا اهلل، وحمال هداه؛ فأنتم مل  التمسوا األورع 

 دنيا لتتثاقلوا إليها، وإنام أتيتم إليها لتتزودوا منها. ال

وذلك   األحبار،  كعب  هو  عليه  تقبلون  الذي  األعلم  ذلك  يكون  فقد  واحذروا 

األتقى الذي تفرون منه هو أبو ذر؛ فأنتم تعلمون أنه ملا وقع اخلالف بني كعب األحبار وأيب  

قوية، جعلته ال يكتفي بالقرآن، وإنام  ذر يف شأن الكنز، آثر الناس كعبا لكونه صاحب ذاكرة  

يضم إليه كل الكتب املقدسة واملدنسة، ولذلك ملا وازن الناس بني علمي الرجلني، وجدوا  

 كعبا أكثر علام؛ فآثروه، وسقطوا يف شباك الصياد الذي مل يكن سوى الشيطان. 

دات  ، وهو يعلمكم تردقد ال يكون كالمي جمديا.. فلذلك اسمعوا ما قال نبيكم 

قناة اهلداية التي تبث إىل عقولكم وقلوبكم، بدل قنوات الفتنة التي أدمنتم عليها؛ فقد قال:  

)ال جتلسوا عند كل عامل؛ إال إىل عامل يدعوكم من مخس إىل مخس: من الشك إىل اليقني، ومن  

إىل   العداوة  ومن  التواضع،  إىل  الكب  الزهد، ومن  إىل  الرغبة  اإلخالص، ومن  إىل  الرياء 

  (41)النصيحة(

أو يرصف به الناس إىل    ،وقال: )من تعلم علام ليامري به السفهاء أوليباهي به العلامء 

إن الرئاسة التصلح إال ألهلها؛ فمن دعا    ، أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النار  : نفسه يقول

  (42)الناس إىل نفسه وفيهم من هو أعلم منه مل ينظراهلل إليه يوم القيامة(

( البحاروقال:  حتى جياوز  كم    ، يظهرالدين  بعد  من  يأيت  ثم  اهلل  يف سبيل  وخياض 

من أقرأ منا؟ ومن أفقه منا؟ ومن أعلم منا؟.    ، قرأنا القرآن  : أقوام يقرؤون القرآن يقولون

اولئك منكم من هذه    :ال. قال   : هل يف أولئك من خري؟ قالوا  : ثم التفت إىل أصحابه فقال

 

 ( 184/ 1(  رواه أبو نعيم يف احللية، ختريج أحاديث إحياء علوم الدين )41) 

 .110:  2(  بحار األنوار:  42) 
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  (43)([ 10]آل عمران: ﴾ ُقوُد النَّارِ ﴿َوُأوَلئَِك ُهْم وَ  : اآلية

وأما    ، فأما املؤمن فيحجزه إيامنه  ، وقال: )إين ال أختوف عىل أمتي مؤمنا وال مرشكا 

املرشك فيقمعه كفره؛ ولكن أختوف عليكم منافقا عليم اللسان يقول ماتعرفون ويعمل ما  

  (44) تنكرون(

 

 (1/99(، والبزار )12/56(، وأخرجه أبو يعىل )152(  رواه ابن املبارك يف الزهد )43) 

 (187/ 1(  رواه الطباين يف األوسط والصغري، جممع الزوائد ومنبع الفوائد )44) 



130 

 

 . والرسالية . األعلمية 

 هذان مصطلحان يرتددان يف الساحة العلمية والدعوية اإلسالمية..  

  أما أوهلام، وهو األعلمية، فهو مرض من األمراض التي عب عنها اهلل تعاىل بقوله: 

اْلِعْلمِ ﴿ ِمَن  ِعنَْدُهْم  باَِم  َفِرُحوا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسُلُهْم  ، وعب عنها األثر  [ 83غافر:  ] ﴾  َفَلامَّ َجاَءهْتُْم 

القائل: )ال يزال الرجل عاملًا ما طلب العلم، فان ظن أنه قد علم فقد جهل(، وعب عنها  

القراءة وا تدمن  مالك  بقوله جوابا ملن سأله:  فقال:  بعض احلكامء  ليلك وهنارك؟  لكتابة 

 )ألعلم أين جاهل(، وقال آخر: )العلم جهل اجلاهل، واجلهل علم العامل( 

معلومة   كل  بعد  حياته  يف  يامرسه  ألن  العامل  حيتاج  الذي  الدور  فهو  الثاين؛  وأما 

يتعلمها، أو جهل يتخلص منه، ليتحول بعدها إىل شمعة قد حترتق لتيضء لغريها الدرب،  

 ىل رساج منري هتتدي به األجيال. وقد يتحول إ 

أنه عىل احلق املجرد، وأن عىل   بينهام شديد؛ فأوهلام متكب مستبد، يتصور  والفرق 

غريه أن يتتلمذ عىل يديه، وجيثو أمامه كام جيثو الصبيان أمام معلميهم؛ وأما الثاين فينزل إىل  

به أن جيلبهم إىل احلق  الناس، ويكون كأحدهم، وربام يامرس من اإلذالل لنفسه ما حياول  

 الذي مأل عليه كيانه. 

أوهلام يدعو إىل نفسه، وإىل اتباعه والذوبان فيه، وتطليق ما سواه، وأما الثاين، فقد  

فني عن نفسه بالرسالة التي حيملها، وباحلق الذي يدعو إليه؛ فلذلك ال هيمه أن يراه الناس،  

، ويروها، وال هيمه هل يروها من مرآته،  أو يسمعوا كالمه، بل هيمه أن يسمع الناس احلقيقة 

 أم من مرآة غريه. 

أوهلام يطالب مجهوره باألجور، ال املادية فقط، وإنام املعنوية أيضا.. وهو يرصخ مثلام  
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يرصخ أرباب األموال إن وجد فكرة من أفكاره ُذكرت، ومل تنسب إليه، ألنه يعتقد أنه هو  

إياها  أهلمه  الذي  هو  اهلل  أن  ال  يف  صاحبها،  الرسل  به  صاح  بام  يصيح  فهو  الثاين،  وأما   ،

هود:  ] ﴾  َياَقْوِم اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعىَل الَِّذي َفَطَريِن َأَفاَل َتْعِقُلونَ ﴿أقوامهم: 

  ، ويردد مع ذلك العامل قوله: )وددنا أن هذا العلم انتفعت به الناس، ومل ينسب إلينا منه [ 51

 يشء( 

أو   إليه  املستمع  ليبقى  املصطلحات،  أشنع  ويردد  الكلامت،  أصعب  خيتار  أوهلام، 

الكلامت،   أسهل  فيختار  الثاين،  وأما  ذلك،  بعد  بحمده  ليسبح  حمتارا،  منبهرا  له  القارئ 

وأبسطها، وينزل إىل مستوى أضعف الناس، ويستعمل معهم أبسط األمثلة وأكثرها بيانا، 

 قة إىل عقول وقلوب مستمعيه، وليس غرضه إيصال اسمه إليها. ألن غرضه إيصال احلقي

هذه بعض الفروق بني كال الصنفني من العلامء والدعاة.. وهم موجودون يف كل  

زمان ومكان، ونحن خمريون يف أن نجنح ملن يملؤنا باألنانية، أو ملن يملؤنا بالرسالية، فمن  

َفْلَينُْظِر  ﴿سئل اإلمام الباقر عن قوله تعاىل:األكواب التي نرشب منها تتشكل حقائقنا، وقد  

ْنَساُن إِىَل َطَعاِمهِ   ( 45) ، ما طعامه؟ فقال: )علمه اّلذي يأخذه ممن يأخذه([ 24عبس: ] ﴾ اإْلِ

يقولون هذا،   الفقهاء ال  الرجل: إن  وسأله بعضهم عن مسألة فأجابه عنها، فقال 

فقال له اإلمام الباقر: )وحيك إّن الفقيه الزاهد يف الدنيا، الراغب يف اآلخرة، املتمّسك بسنّة  

 )(46)النبّي 

 

 :. 127، ح 220(  املحاسن 45) 

 . 139، ح 223(  املحاسن 46) 
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 احرتموا صحيح البخاري 

جرأة صاحبها  من عناوين الكتب التي سمعت اسمها منذ فرتة قريبة، وتعجبت من  

عىل التعامل مع القضايا العلمية والدينية، عنوان ]صحيح البخاري، هناية أسطورة[، وقد  

كنت أتصور عند قراءيت للعنوان أنه سيكون حامال ملضمونه، وأن كاتبه سيستعمل املناهج  

العلمية يف إثبات كون صحيح البخاري أسطورة أو ومها، وأن كل ما فيه باطل وزور، وال  

 ه من احلقيقة. حظ ل

لكني مل أجد كل ذلك، وكنت أعلم أين لن أجده، ذلك أين أعرف صحيح البخاري  

احلكم   بذلك  جيزم  أن  صادق،  وباحث  عاقل  أي  عىل  املستحيل  من  أنه  وأعلم  جيدا، 

صحيح   يعتب  أن  بدل  أنه  ولو  أسطورة..  مجيعا  البخاري  صحيح  يعتب  وأن  العجيب، 

به بـ ]أساطري يف صحيح البخاري[، ثم راح لتلك النامذج  البخاري مجيعا أسطورة، عنون كتا 

اهلل   لرسول  نسبتها  صحة  عدم  ويبني  منها،  حيذر  اختارها  بالطرق  التي  ذلك  ويثبت   ،

 املختلفة: إما بدراسة اإلسناد، أو بدراسة املتن. 

وبعد أن يقوم بكل ذلك، يفعل مثلام يفعله العلامء املتأدبون املتواضعون؛ فيستغفر  

من التقصري، ومن أن يدخل أهواءه يف بحثه، ويف نفس الوقت يشهد بأن يف صحيح    اهلل

البخاري أحاديث كثرية، ممتلئة بالقيم النبيلة، وأن وجود بعض األساطري فيه ال تقلل من  

العصمة   يدع  ومل  أطاق،  ما  قدر  اجتهد  الصحيح  فصاحب  حتقريه،  إىل  تدعو  وال  شأنه، 

 ناس العصمة. لنفسه، وال ادعى له أحد من ال 

وكان يمكنه أن يذكر لذلك من انتقد بعض أحاديث صحيح البخاري من العلامء،  

 ويعتبهم أسوته يف ذلك، وأنه مل يأت بالشاذ من الرأي، وال بالنشاز من املوقف..  
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الناس،   يف  ينرشها  ثم  اجلميلة،  بالقيم  املمتلئة  األحاديث  ينتقي  أن  يمكنه  وكان 

 ، فاكتفوا هبا؛ ففيها ما يغنيكم عن سائر أحاديثه. ويقول: هذه جواهر البخاري

. بل راح يقوم بدور الصحفي الذي حيب اإلثارة،  .لكنه لألسف مل يفعل كل ذلك 

عىل   يرتدد  فصار  املال..  من  أو  الشهرة  من  قسط  أكب  بذلك  لينال  األحكام،  يف  ويترسع 

ويذكر كل حني أنه    املعارض والقنوات الفضائية، وجيري احلوارات مع الصحف املختلفة،

 مهدد، وأن املخاطر تأتيه من كل جهة. 

ولست أدري ما الذي دعاه إىل كل ذلك.. وقد كان يف إمكانه أن يقف مواقف صلبة  

ضد الظلمة واملجرمني، وحينها يكون التهديد مقبوال، أما أن يذهب إىل رجل مات قبل  

ة وسوء األدب؛ فهو غري مقبول  مئات السنني، ثم يتحدث عنه بتلك اللهجة اململوءة بالبذاء

 منه. 

فصحيح البخاري من كتب احلديث املحرتمة، ولو أنه مل يصح فيه إال حديث واحد،  

لكان حقه االحرتام؛ فكيف وهو حيوي مئات األحاديث الصحيحة، والتي اجتهد صاحبها  

نتفق، ولكن حرمة   أو  قدر اإلمكان يف حفظها لألمة، وال هيم بعد ذلك أن نختلف معه 

تدعونا إىل احرتامه، واالحرتام اليمنع من النقد، ولكن يمنع من سوء    أحاديث النبي  

 األدب. 

باخلرافات   اململوءة  والعقيدة  والتفسري  احلديث  كتب  من  الكثري  عىل  اطلعنا  ولو 

واألساطري، والتي استطاع البخاري أن يتجاوزها مجيعا، لقدمنا له كل عرابني الشكر، ذلك  

 لو انترشت، وتقبلها الناس، لكان اإلسالم اآلن يف وضع آخر.  أن تلك األحاديث 

ولذلك أقول لكاتب ذلك الكتاب وغريه: ارمحوا صحيحي البخاري ومسلم وسنن  

الرتمذي والنسائي وابن ماجة وغريها من كتب احلديث يف املدرسة السنية.. وارمحوا كتاب  
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وا  األحكام  وهتذيب  للكليني،  والفروع  األصول  يف  ال  الكايف  ومن  للطويس،  الستبصار 

وغريها من كتب احلديث يف املدرسة الشيعية.. أو مسند    حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق..

 الربيع بن حبيب يف املدرسة اإلباضية.

فكتب احلديث هي املحال التي مجع فيها احلديث بصحيحه وضعيفه وموضوعه،  

كامال   مصدرا  نسب  أن  العظيمة  واجلرأة  الكبري  اخلطأ  بعض  ومن  بسبب  للحديث 

األحاديث املردودة فيه.. بل لو مل يصح من كتاب كامل إال حديث واحد لكان من األدب  

 أن نحرتم ذلك الكتاب.  مع رسول اهلل 

فلذلك اطلبوا الشهرة واجلاه واملال يف غري هذه املحال.. فدين اهلل ال يبلغه وال يفهمه  

 ع أنفسهم، ومع احلقيقة.  إال املتجردون املخلصون الصادقون مع اهلل، وم
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 هل أنت متدين أم مريض نفسيا؟ 

نتيجة    ـخيلط الكثري من الناس بني التدين واملرض النفيس.. فبعضهم يتوهم نفسه  

أنه متدين ومتق وصالح، بينام هو يف احلقيقية ليس    ـ حرصه الظاهر عىل الدين ورشائع الدين  

 سوى ضحية لبعض األمراض النفسية اخلطرية.  

وأهم اختبار خيتب به املؤمن نفسه حتى يعرف حقيقته، وال يدع الشيطان يمده بحبل  

غروره هو أن يرجع إىل القرآن الكريم ليعرض نفسه عليه.. فهو الكتاب اإلهلي الذي وضع  

 ييس اهلداية ومقاييس الغواية والضالل ومرض القلب ونحو ذلك. اهلل فيه مقا 

وأول صفات املتدينني يف القرآن الكريم وأكثرها ذكرا هو ذلك اهلدوء والطمأنينة  

فـ   والتؤدة..  َخاَطَبُهُم  والتواضع  َوإَِذا  َهْوًنا  اأْلَْرِض  َعىَل  َيْمُشوَن  ِذيَن  الَّ مْحَِن  الرَّ ﴿ِعَباُد 

ِذيَن إَِذا ُذكَِر اهللَُّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُْم َوإَِذا  ، و[ 63:  الفرقان] ﴾  ُلوا َساَلًما اجْلَاِهُلوَن َقا  ﴿إِنَّاَم املُْْؤِمنُوَن الَّ

ُلونَ  ِْم َيَتَوكَّ   [ 2: األنفال] ﴾ ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدهْتُْم إِياَمًنا َوَعىَل َرهبِّ

محة لكل يشء.. ال جتد فيهم حقدا وال  وهم لذلك مساملون حمبون للخري ممتلئون بالر 

حسدا وال غال وال كذبا.. يعيشون مع اهلل ويف صحبة أوليائه.. ولذلك ينزهون ألسنتهم  

وقلوهبم من أن يترسب إليها أي مرض من األمراض التي حتول بينهم وبني تلك الصحبة  

 الرشيفة.  

م النفسية، فهم  أما أصحاب األمراض النفسية، أو الذين مزجوا تدينهم بأمراضه

مثل أيب هلب الذي كان حريصا عىل دينه، وكان لذلك يسري خلف رسول اهلل يف كل حمل  

يذهب إليه.. يسري خلفه بحقده وكبيائه وغروره.. لينفر منه، ويمأل قلوب الناس حقدا  

 عليه..  
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األصنام  ولألسف ما أكثر املتدينني بدين أيب هلب يف عرصنا.. نعم هم ال يعبدون  

هبا،   يتمسحون  راحوا  ثم  بأهوائهم،  عجنوها  كثرية  أصناما  يعبدون  ولكنهم  احلجرية.. 

فيها   عشش  التي  قلوهبم  وسموم  أحقادهم  بسهام  عبادهتا  يف  خالفهم  من  كل  ويرمون 

 الشيطان. 

النفيس   التدين واملرض  التمييز بني  يمكن من خالهلا  التي  الرشعية  املقاييس  ومن 

بأه امللتزم  اهلل  عالقة  رسول  وضع  فقد  بقوله:    له،  عليه  نص  لذلك  خريكم  )مقياسا 

 ( 47) (خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل 

الكريم يف مواضع كثرية ـ    فاملتدين القرآن  ينص  لوالديه،  ـ    كام  الذل  خيفض جناح 

ويرمحهام، وحيسن إليهام، ولو كانا مرشكني ضالني عاصيني.. حتى لو قررا رمجه ونفيه، فإنه  

قابل ذلك إال باإلحسان واالستغفار والتواضع. أما املريض نفسيا، فهو الذي يرتك ذلك ال ي

اهلدي القرآين والنبوي الراقي ليتمسك بمقولة ابن تيمية يف أن للملتزم أن يقتل والديه إن  

.. وحينذاك سيقع فيام وقع فيه الشابان السعوديان املخلصان البن تيمية  (48)كانا مرشكني

 غشوش حني قتال والدهتام بسكاكني، وحاوال قتل والدمها وشقيقهام. وللتدين امل

يمأل   ومن  والديه،  يلعن  من  املرىض  هؤالء  نرى من  بعيدا، ونحن  نذهب  لنا  وما 

 حياهتام نكدا بسبب خمالفات بسيطة.. أو بسبب انتقادات ونصائح منهام له.  

هؤالء   من  أعرفه  وممن  حرج..  وال  فحدث  والبنات..  واألخوات  الزوجات  أما 

معها.. ثم أحرض هلا الرقاة من    امللتزمني من أصاب زوجته بصدمة نفسية عند أول لقاء له 

 

 . 173/ 4(، واحلاكم 4186) "صحيحه"كشف األستار(، وابن حبان يف  - 1483(  البزار )47) 

(: )إن الوالد إذا دعا الولد إىل الرشك ليس له أن يطيعه بل له أن 478/ 14الفتاوى )قال ابن تيمية يف جمموع  ( 48) 

 . يأمره وينهاه وهذا األمر والنهي للوالد هو من اإلحسان إليه. وإذا كان مرشكا جاز للولد قتله(
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العقلية،   االمراض  مستشفى  إىل  نقلت  وعندما  باجلنون،  فأصابوها  امللتزمني،  أصحابه 

 . نصحوه أن يطلقها، وأن يتزوج غريها، ليامرسوا معها هوايتهم يف جتنني الناس

ض  ع من خالهلا التمييز بني التدين الرباين واملريمن االختبارات القرآنية التي نستطو

 النفساين، هو املوقف من احلرية الفكرية والدينية: 

فاملتدين تدينا ربانيا يعلم أنه عبد هلل، وأن وظيفته يف هذه احلياة الدنيا أن يتعرف عىل  

اهلل، وأن يسلك السبيل إليه، حتى ينال القرب منه، ورضوانه.. أما خلق اهلل، فيتعامل معهم  

 وهو يرتكهم بعد ذلك هلل ربه ورهبم..  بام يقتضيه السالم واملحبة والرمحة.. 

أنه ليس عليهم بمسيطر، وال عليهم بويص، وال   الضعيف.. فيشعر  العبد  أما هو 

عنهم بمسؤول.. فمن شاء منهم فليؤمن، ومن شاء فليكفر.. ومن شاء فليتصوف، ومن  

ك.. بل  شاء فليتزندق.. ومن شاء أن يكون أشعريا أو ماتريديا أومعتزليا أو سلفيا.. فله ذل

 له أن يصري ملحدا أو علامنيا أو ليباليا.. أو ما شاء له عقله من املذاهب واألفكار..  

املتدين يف هذا اجلو املشحون باألفكار املتناقضة ال يشعر بأي تناقض وال اضطراب،  

ألنه يعلم أن اهلل هو املهيمن عىل عامل األفكار.. وهو الذي يريب عباده بعد ذلك يف حركة  

 ية توصلهم يف األخري إىل احلقيقة التي يريدها هو، ال التي يريدها العبد.. تكامل

مجيلة،   بصورة  ويبلغه  عليه  ويدل  احلق،  يعرف  أن  حياول  الواقع  هذا  يف  املتدين 

الناس، وأن عليه أن خيرجهم  وهبدوء وتؤدة ولني.. ولكنه ال يزعم لنفسه أبدا أنه ويص عىل  

 ن اهلل هو الذي خيرج من شاء كيف شاء ملا شاء. من احلالة التي هم فيها.. أل

لقد كان الغزايل يمثل هذا التدين حني قال يف املنقذ من الضالل: )ومل أزل يف عنفوان  

ـ    منذ راهقت البلوغ، قبل بلوغ العرشين إىل اآلن، وقد أناف السن عىل اخلمسني ـ    شبايب

، ال خوض اجلبان احلذور،  أقتحم جلة هذا البحر العميق، وأخوض غمرته خوض اجلسور
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وأتوغل يف كل مظلمة، وأهتّجم عىل كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة  

كل فرقة، وأستكشف أرسار مذهب كل طائفة، ألميز بني حمق ومبطل، ومتسنن ومبتدع،  

أن أعلم حاصل   باطنيته، وال ظاهريًا إال وأريد  أن أطلع عىل  باطنيًا إال وأحب  أغادر  ال 

يف  ظا  وأجتهد  إال  متكلاًم  وال  فلسفته،  كنه  عىل  الوقوف  وأقصد  إال  فلسفيًا  وال  هريته، 

اإلطالع عىل غاية كالمه وجمادلته وال صوفيًا إال وأحرص عىل العثور عىل رس صفوته، وال  

وراءه   إال وأحتسس  معطاًل  زنديقًا  وال  عبادته،  حاصل  إليه  يرجع  ما  وأترصد  إال  متعبدًا 

  (49)رأته يف تعطيله وزندقته(للتنبه ألسباب ج 

بل هذا هو الوصف القرآين للمؤمنني الذين ال يتجاوزون أقدارهم.. بل يؤدون ما  

عليهم من تكاليف، ويسألون خللق اهلل اهلداية لسواء السبيل من دون أن يسيئوا األدب يف  

للمخالفني:   لقد علمنا اهلل أن نقول  َعامَّ  اَل ﴿ذلك ال مع اهلل، وال مع عباد اهلل..  ُتْسَأُلوَن   

 [25سبأ: ] ﴾ َأْجَرْمنَا َواَل ُنْسَأُل َعامَّ َتْعَمُلونَ 

إِنََّك اَل هَتِْدي َمْن  ﴿وعلمنا أن اهلداية بيده، ال بأيدينا، فقال خماطبا أحب خلقه إليه: 

 [ 56ص: القص] ﴾ َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِدينَ 

بتبليغه: أمر  ما  تبليغ  تتعدى  ال  وظيفته  أن  خيبه  الَِّذي  ﴿بل  َبْعَض  ُنِرَينََّك  َما  َوإِْن 

َساُب  َينََّك َفإِنَّاَم َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَلْينَا احْلِ  [ 40الرعد: ] ﴾ َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفَّ

ق يف مسائل اإليامن  إن هذه اآلية الكريمة كافية يف الدعوة إىل رفع الوصاية عىل اخلل

أما   البالغ..  إال  عليه  ليس  أنه  عليه  وأكرمهم  خلقه  أرشف  أخب  تعاىل  فاهلل  والعبادة.. 

 احلساب، فيتواله اهلل تعاىل. 

 

 (109(  املنقذ من الضالل )ص: 49) 
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أما املريض مرضا نفسانيا سرته بلباس التدين.. فال يرى األمر كذلك.. هو خيترص  

يرى   وهو  كينونته،  يف  والكون  وجوده..  يف  ويريد  الوجود  إبرة،  خرم  خالل  من  العامل 

 للعاملني مجيعا أن يروه كام يراه.. والويل ملن خالف رؤيته.. 

 هو يعتقد أن احلق ليس سوى ما اعتقده.. وأن الرب ليس سوى إهله..  

بل هو يعتقد أنه رب عىل إهله.. فال حيق له أن يغفر وال أن يرحم إال من شاء له أن  

 يغفر له أو يرمحه.. 

ي﴿إىل حد كبري فرعون الذي قال:  هو يشبه   القصص: ] ﴾  َما َعلِْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِ

، بل ال فرق بينه وبينهم.. ففرعون قال ذلك، واملتدين املريض يقول: ]ما علمت لكم  [ 38

 من إله غري اإلله الذي أعتقد به.. فمن خالف رؤيتي فقد خالف احلق املطلق[ 

طغاة الذين كانوا يطلبون من بالل وعامر وسمية أن  بل هو يشبه أولئك القرشيني ال 

 يذكروا آهلتهم ويمدحوها وهم يف أتون العذاب..  

هؤالء يشبهوهنم متاما حني يسألون الناس عن مكنونات قلوهبم، وحياسبوهم عليها،  

 ثم يسجنوهنم يف األخري يف السجون التي متتلئ هبا قذارة قلوهبم.. 
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   الفرق اإلسالمية: إعادة تصنيف 

هذا مرشوع بحث كنت قد بدأت العمل به قبل فرتة طويلة، لكن الظروف حالت  

بيني وبني التفرغ له، وأطرحه هنا بني يدي الباحثني واملفكرين لعل اهلل يلهمهم يف شأنه ما  

 يفيد األمة ويصحح أخطاء كثرية أصابت ما يسمى بعلم امللل والنحل، أو علم الفرق. 

التقسيم القديم للفرق إىل سنة وشيعة وخوارج، ثم ما يتفرع من  ذلك أين أرى أن  

هذا التقسيم من فروع تقسيم سيايس، وليس علميا وال دينيا، وال خيضع للمقاييس العقلية  

 واملنطقية. 

للظنيات،   ال  وللقطعيات  للفروع،  ال  لألصول  العادة خيضع  يف  التقسيم  أن  ذلك 

 ولألساسيات ال التكميليات.  

ا أن  باهللوبام  التعريف  هو  الدين  من  األول  به  .هلدف  ليعرفوا  رسله  أرسل  فاهلل   .

 وبالطريق إليه، ولذلك فإن األصل يف أقسام املذاهب هو يف هذا األمر اخلطري.  

واألرثوذكس،   الكاثوليك  بني  للمسيحية  املنطقي  التقسيم  نجد  عليه  وبناء 

 عالقته باهلل..  فاختالفهم بسبب قضية دينية جوهرية وهي طبيعة املسيح و 

وهكذا نجد يف الفرق الناشئة من األديان املختلفة إال اإلسالم.. فالتقسيم فيه جرى  

من طرف املصنفني يف هذا الباب بطريقة غري علمية وال منهجية وال تراعي األصول وال  

حتى الفروع، بل تراعي بعض القضايا التارخيية واملواقف السياسية التي تصنف يف أحسن  

 ال من الظنيات ال من القطعيات، ومن التكميليات ال من األساسيات. األحو

الذي    ـففي العقائد املرتبطة باهلل مثال، وباستقراء مواقف األمة املختلفة يف حقيقة اهلل  

األشاعرة   يشملون  منزهة  األمة:  من  كبريين  نجد صنفني  ـ  املسيحية  قسمت  أساسه  عىل 
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ثناعرشية واإلباضية وغريهم، وبناء عىل قوهلم بالتنزيه  واملاتريدية واملعتزلة والزيدية واال

 يؤولون كل النصوص القرآنية التي ال تتوافق مع التنزيه أو يفوضون علمها هلل.  

والصنف الثاين هم املشبهة واملجسمة ويشملون أهل احلديث قديام وما يطلق عليهم  

رمون غريهم بالتعطيل،  السلفية حديثا.. وهم يقرون بأهنم وحدهم من يقول بذلك.. وي 

 بل بالكفر.  

يذكر   األمة  منهم عن فرق  املختصني  بل  الناس  أكثر  نسأل  ولكن مع ذلك عندما 

التصنيف السابق، ويذكر معه أن أهل السنة يشملون األشاعرة واملاتريدية وأهل احلديث  

 والسلفية..  

ال لك: بسبب  فإن قلت له: مل والفروق بينهم ال تعد وال حتىص يف قطعيات الدين؟ ق

ال   الصحابة  لنعرف  كتابه  وأنزل  رسوله  أرسل  تعاىل  اهلل  وكأن  الصحابة..  من  مواقفهم 

 لنعرف اهلل ونعبده..  

هذا مثال واحد فقط.. وهو مرشوع حيتاج إىل الكثري من البحث لتصحيح هذا اخلطأ  

 . الكبري، وتبعاته التي ال حدود هلا، والتي نعيش الكثري من ثامرها يف هذا العرص
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 التحسني والتقبيح بني العقل والرشع 

من املسائل الفكرية والعقدية التي تراجعت عنها بعد أن كنت أؤمن هبا إيامنا تقليديا،  

بالتحسني   املتكلمني  عند  املعروفة  املسألة  النفيس  بالتأثر  العقيل  البهان  خيلط  إيامنا  أو 

واملغالطة التي جعلتني أميل إىل رأي األشاعرة فيها  والتقبيح، وهل مها بالعقل أم بالرشع،  

والعقل، سيختار   الرشع  بسيط خيري بني  فأي شخص  الصورة،  هبذه  املسألة  هي طرحهم 

 . الرشع ال حمالة

لكن لو طرحت املسألة بطريقة أخرى، فقيل: هل التحسني والتقبيح ثابتان لألشياء  

حقيقة ثابتة بنى    ـمثال ـ  سن العدلأم عوارض عليها؟ وبعبارة أخرى أوضح وأدق: هل ح 

فإن  الرشع،  يأت  مل  لو  وأنه حتى  لنا ذلك،  ليبني  الرشع جاء  اهلل عليها كونه وسننه، وأن 

القيم حقائق   العدل وغريه من  أن  أم  منه..  تنفر  معاقبون عىل اجلور، ألن جبلتهم  الناس 

خيب بذلك، ولذلك فال  متغرية، وأنه يف ذاته ال حيمل حسنا وال قبحا، حتى يأيت الرشع و

الظلم واجلور واالستبداد   قبل ورود الرشع، وال عقوبة هبذا االعتبار عىل  تكليف مطلقا 

 والطغيان ما دام مل يرد حكم الرشع فيه.  

أن   العقول  من  يطلب  الذي  الكريم  للقرآن  وبعوديت  الصورة،  هبذه  املسألة  بطرح 

األول الذي كنت مقلدا فيه إىل هذا    تفكر يف حسن احلسن وقبح القبيح، تراجعت عن قويل

األدلة   فيه  سقت  الذي  األقدار[  ]أرسار  كتايب  وغريه  ذلك  يف  كتبت  وقد  اجلديد،  القول 

 الكثرية من العقل والنقل عىل هذا.
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 ذكريات وعب 

هذه منشورات كتبت يف أوقات خمتلفة حول بعض الشؤون الشخصية وما يرتبط  

 هبا من عب. 

 : 1الذكرى  

من الشخصيات التي تأثرت هبا كثريا منذ شبايب الباكر، بل أحببتها لصدقها وأدهبا   

وعلمها وأخالقها الرفيعة شخصية ]مصطفى حممود[، فقد قرأت كتبه، وشاهدت أرشطته  

وحماولة   املهم،  الفكري  بإرثه  االهتامم  إىل  طلبتي  ووجهت  واإليامن[،  ]العلم  بـ  املسامة 

 ه. دراسته، وكتابة أبحاث عن 

جوانبه،   بمختلف  والعلم  العميقة،  الروحانية  بني  مزجه  هو  فيه  شدين  والذي 

القضايا   يعرض  أن  الكثرية  كتبه  خالل  من  استطاع  ولذلك  فنونه..  بمختلف  واألدب 

 اإلسالمية املختلفة يف قالب علمي أديب فني رفيع، يفهمه العامة، ويتذوقه اخلاصة. 

التي واجه هبا املستبدين من العلامء الذين    وشدين فيه أكثر من ذلك كله تلك اجلرأة 

يتصورون أن الدين ملك هلم، فقاموا بتأليب العامة عليه، لكن ذلك التأليب مل يزده إال قوة،  

ومل يزد شهرته إال صيتا.. فأين مصطفى حممود العامل األديب الفنان، وأين الذين حاربوه..  

 لقد طواهم الزمان، ولفهم النسيان. 

   : 2الذكرى  

تساءل بعض الفضالء حول رس طباعة كل كتبي يف مرص أو غريها من البالد العربية،  

 وعدم طبع أي كتاب يف اجلزائر.  

وجوابا عىل هذا التساؤل املحرتم والوجيه يؤملني أن أحكي واقعا حصل يل، وربام  
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حصل لغريي من أصحاب األقالم، وأحكيه من باب العبة والتذكرة، ال من أي باب آخر:  

ان أول عمل كتبته، وأنا ال أزال شابا سلسلتي املعنونة بـ]فقه األرسة برؤية مقاصدية[ يف  ك

بحسب اإلمكانيات املتاحة  ـ    . وقد قمت بمعاجلتها إلكرتونيا معاجلة ممتازة . ستة عرش جزءا

ثم طبعت منها نسخة ورقية، ورست نحو العاصمة لصديق يل كان يعرف  ـ    يف ذلك الوقت

النرش، وكا  له ببعضها عالقة طيبة دور  النرش اجلزائرية  .ن  . وكنا كلام دخلنا دارا من دور 

. مع أن  .. بل يكادون يطردوننا . . بل ال يكادون يشبعوننا كالما .يرفضون النظر إىل النسخ

 . صاحبي كان يرتدي بذلة حمرتمة، وكان خيلط كالمه بام خيلطون به كالمهم من العجمة

النسخ عن ظهري لثقلها الشديد، قال يل صاحبي: هناك  بعد أن يئسنا، وكدت ألقي  

فرع جتاري لدار مرصية للنرش، اسمها ]دار الكتاب احلديث[، وأخبين أن صاحبها مثقف  

. فذهبنا إليها،  .وحمرتم ومهتم بالعلم، وال يراعي الشكليات التي تراعيها دور النرش عندنا 

.  . ج من حيث دخلت من غري مطرودوقد كنت من خالل ما حصل يل أكاد أوقن بأين سأخر

 كام يعب إخواننا املرصيون.  

لكني فوجئت، وألول مرة، بتلك االبتسامة الطيبة الصادقة التي القانا هبا الدكتور  

عالء، املدير التجاري لفرع الدار يف اجلزائر، وقد طلب لنا فوق ذلك شايا، وأجلسنا عىل  

النسخ من يدي، وراح يقلبها، ويقرأ ما فيها،    األرائك التي متأل قاعة االستقبال، ثم أخذ

. فقد نفذ  .. فقد أخبين أن هناك جزءا ناقصا، فقلت له: أجل .وقد تعجبت لدقة مالحظاته 

 احلب، ومل أطبعه، ويمكنني طباعته إن إرادوا.  

]املهندس   الدار  أنه بمجرد أن حيرض صاحب  املكتب، ووعدنا  الكتب عىل  وضع 

 لكتب، ويبلغه برغبتنا يف نرشها.  حسن اخلرضي[، سيعطيه ا 

. فقد كنت  . خرجت من املكتب، وأنا مرتاح عىل األقل من الثقل الذي كنت أمحله
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. لكني فوجئت وبعد أيام  .مع احرتامي الشديد للدكتور عالء أتصور أن األمر جمرد وعد

روحة  . وأخذ حيدثني عن إعجابه بالكتب، وباملسائل املط . قليلة باتصال صاحب الدار نفسه

. ثم وعدين بالنرش يف أقرب  .. وأخذ حيدثني عن بعض ذكرياته يف هذا. فيها، وبطريقة الطرح

 وقت. 

كان لذلك التشجيع من املهندس حسن تأثريه الكبري يف نفيس، فقد جعلني أشعر  

. وأن هناك نارشين حمرتمني يمكنهم أن يتطوعوا، ويضحوا  .أنني يمكن أن أنرش ما أكتب 

 ل قد ال يربحون فيها، بل قد خيرسون.  من أجل رعاية أعام

وكان    .. وهكذا... ثم طبعت أخرى.بعد مدة طبعت بعض الكتب، ويف حلة ممتازة

املهندس حسن، وهو صاحب دار نرش ضخمة هلا فروعها الكثرية يف أنحاء الوطن العريب،  

كنا نقيض  متواضعا إىل درجة ال يمكن تصورها، فقد كان يدعوين كل حني إىل زيارة الدار، و

مثل   بيتهم،  يزورون  كانوا  الذين  العلامء  عن  حيدثني  العلمية،  املحاورات  يف  طويال  وقتا 

كام  ـ    الشيخ حممد أيب زهرة، وغريه، فقد كان والده صاحب ]دار الفكر العريب[، وكان جده

 أول من أنشأ دار نرش يف القاهرة. ـ   أخبين 

دعاين بل  الزيارات،  بتلك  حسن  املهندس  يكتف  القاهرة،  ومل  يف  الدار  زيارة  إىل   

 وهناك أكرمني أيام إكرام، وكان يقرتح عيل كل حني ما حيتاج الواقع إىل الكتابة فيه. 

ببعض   التقيت  حسن،  املهندس  ضيافة  يف  القاهرة  يف  قضيتها  التي  األيام  تلك  يف 

املقاالت من  يمكنني  ما  معهم  أنرش  أن  مني  وطلبوا  املرصيون  . الصحف  كان  وهكذا   .

. ألن املهندس حسن  .خالقهم وتواضعهم وأدهبم الرفيع عامال كبريا يف اهتاممي بالكتابةبأ

 . وال هتتم ألمر النرش، فنحن نتوىل كل يشء. . كان يقول يل دائام: اكتب فقط

وأنا مع احرتامي الشديد للمهندس حسن، وأخالقه الرفيعة إال أين ال أقرص الشكر  
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عوين أيام تشجيع، بل كانوا يتصلون يب كل حني  عليه وحده، فهناك مرصيون آخرون شج

. حتى أن بعضها نرش يل  .يطلبون مني كتابة مقاالت.. وكانوا ينرشوهنا بمجرد أن أرسلها 

 ملدة مخس سنوات كاملة مل يتوقف ولو لعدد واحد. 

الدكتوراه يف اجلزائر، وطلبوا مني مقاال من جملة   ملناقشة  تقدمت  املقابل عندما  يف 

. لكنها مجيعا مل ترد  . ئرية كتبت جمموعة من املقاالت وأرسلتها جلامعات خمتلفةجامعية جزا

رد جمرد  الواسطة.ولو  إىل  أحتاج  أنني  فأخبين  ذلك،  رس  عن  بعضهم  سألت  وقد   ..  .

 وبالفعل التجأت إىل الواسطة، ولوالها لظلت هذه العقوبة حتول بيني وبني تلك الدرجة. 

. ففي لبنان مثال أرسلت لبعض املجالت  .هبا   طبعا ما ذكرته عن مرص ليس خاصا 

.  . املحكمة مقاال، فنرشوه، ثم اتصلوا يب يطلبوين حسايب البنكي ليدفعوا يل املكافأة فرفضت

 . وأرسلت هلم بدل حسايب مقاالت أخرى فنرشوها مجيعا 

ـ    . بل مثله حصل يف السعودية.ومثل ذلك حصل مع إخواننا من العراقيني الطيبني 

فبمجرد أن تقدمت بكتايب عن النوازل الفقهية،  ـ     الشديد معهم يف بعض املسائلمع اختاليف

التابعة لرابطة   الفقهاء يف التعامل معها سارعوا بطباعته يف سلسلة ]دعوة احلق[  ومناهج 

 . العامل اإلسالمي 

. هل هي يف  . . ولست أدري رس املشكلة عندنا يف اجلزائر.وهكذا يف مناطق أخرى 

. أم يف أنا، وأن  .. أم هي يف طبيعة اإلنسان اجلزائري.القائمني عىل الثقافة والتعليم العايل

النرش،   عىل  يرتبعون  الذين  هؤالء  مستوى  إىل  بعد  يصل  مل  والعقيل  الفكري  مستواي 

 وحيتكرونه. 

   : 3الذكرى  

ه  من الذكريات اجلميلة التي ال تزال راسخة يف ذاكريت: ذلك اليوم الذي ذهبت في
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إىل مدينة قريبة من القرية التي كنت أسكن فيها أزور إخوانا يل من بعض الطرق الصوفية،  

 كنا نجتمع كل أسبوع عىل ذكر اهلل، وذلك يف آخر سنة يل يف اجلامعة.  

وقد فوجئت عندما ذهبت ذلك اليوم بفتوى معلقة يف املسجد الكبري للمدينة حترم  

 يف بيته لنقيم ذلك املجلس..  الصالة وراء اإلمام الذي كنا نلتقي 

الذي نرش تلك   وحينها غضبت غضبا شديدا، ورحت أبحث عن اإلمام األستاذ 

مشاخيها  كبار  عىل  املنورة  املدينة  يف  تتلمذ  بأنه  إليه  الدخول  قبل  أخبت  وقد  .  .الفتوى، 

غرورا  .وأنه فيهم  تنفخ  كانت  احلني،  ذلك  يف  األيام  أن  مع  بذلك  أبال  مل  لكني  وأنه..   .

وكبياء ال نظري له، فقد تصوروا أن الدولة صارت بأيدهيم، وأنه ليس بينهم وبني اجللوس  

 عىل كريس اخلالفة سوى أشهر معدودة..  

إليه طلب مني أن نلتقي للمناقشة حول املسألة بعد صالة املغرب،   عندما دخلت 

وإلخواين  ويف حضور املصلني مجيعا.. ففرحت بذلك فرحا شديدا، ألهنا كانت فرصة يل  

حجج   من  املسألة  تطلبه  ما  بكل  متزودين  اهلل  بحمد  كنا  وقد  الشبهة،  ورد  احلق،  لنرصة 

 ودالئل.  

. فقد كان  .لكنا مل نكن نعلم حجم األدلة التي حرضت لنا.. والتي وعدنا هبا اإلمام 

 هلا من القوة بحيث ال تطيق أجسامنا اهلزيلة حتمل مواجهتها. 

أمام   رأينا  العضالت  لقد  أصحاب  من  مجعا  املسجد،  ويف  الصالة،  وبعد  اإلمام، 

 املفتولة، واللحي الطويلة، والعقول الفارغة تتحدى كل من يقرتب من اإلمام أو حيدثه. 

الذي   الوقت  يف  جئت  قد  ها  عال:  بصوت  وقلت  منه،  فاقرتبت  جترأت  لكني 

يدفعوننا، وخيرجوننا  حددته.. فطأطأ رأسه وسكت، وتوىل أحدهم دفعي بقوة.. ثم أخذوا  

 بقوة. 
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هذه هي احلادثة كام رأيتها، وكام عشتها.. أما أتباع اإلمام، فقد حولوا منها موقفا من  

وعىل   اإلسالم..  شيوخ  من  شيخ  إىل  اإلمام  وحولوا  البدعة،  وقمع  السنة  نرصة  مواقف 

 اإلسالم الذي يتواله شيخ اإلسالم السالم. 

   : 4الذكرى  

سالميني من يمكن أن يطلق عليه لقب ]الباغامتيني[،  من أخطر من صادفت من اإل

.  . حيقرون كل ما ال يفهمونه أو تستوعبه عقوهلم من العلمـ    لكسل عقوهلم الشديدـ    فهم

 وينعتون البحث فيه باللغو الذي ال فائدة فيه. 

دراستي   أيام  شديدا  نفورا  منه  نفيس  ونفرت  منهم،  صادفته  من  أول  كان  وقد 

. وقد ذكرت  .كنت مغرما بأيب حامد الغزايل، وبكتابه ]إحياء علوم الدين[   الثانوية، حينها 

يف بعض املجالس بعض ما ذكره الغزايل من معان وأرسار، فقال يل أحدهم، وأنفه يف السامء:  

. وال حاجة لنا بكل ما  .. ونحن قوم عمليون.كل ما تقوله وقاله الغزايل من الرتف العقيل 

 طرحه. 

. فكلام طرحت أي قضية ال تتناسب مع أمزجتهم يتساءلون  .هبم ثم تواىل التقائي  

هبا  االهتامم  وراء  من  العائدة  املادية  والفائدة  طرحها،  جدوى  بضاعة  .عن  العلم  وكأن   .

 نحتاج كل حني إىل معرفة ثمنها، أو مقايضة ما نستفيده منه بيشء من متاع الدنيا. 

ل عن رس سقوط التفاحة،  وأحسب لو أن هؤالء عاشوا زمن نيوتن، وسمعوه يسأ

لصعروا خدهم له، ولضحكوا عىل عقله، وقالوا له: الفائدة يف التفاحة أن تأكلها، ال أن  

. وهم ال يعلمون أن ذلك السؤال فتح نوافذ من العلم مل تكن تفتح  .تسأل عن رس سقوطها 

 لوال سؤاله. 

   : 5الذكرى  
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مساء يف مساجدنا، وكيف  أتذكر جيدا كيف كانت حلقة ]احلزب الراتب[ تعقد كل  

كان الناس يدخلوهنا ليستمعوا لتلك القراءة اجلامعية اجلميلة للقرآن الكريم، وقد كانت  

بعض تلك احللقات ختتم القرآن كل أسبوع، وقد رأيت بعض العوام حفظ جزءا مهام من 

نه  القرآن بسبب التزامه بتلك احللقات.. وبعضهم كان كلام سمع جزءا من اآلية أكملها أل

تعود أن يسمعها خالل استامعه للحزب الراتب.. واملهم قبل ذلك وبعده هو ذلك الوقار  

الذي كان يمأل املسجد حني تدخله، فال تسمع فيه إال القرآن الكريم، وهو يردد بأصوات  

 عالية ممتلئة باحلامسة واملحبة. 

قرن    . والسبب بسيط، وهو أذناب. لكن ذلك كله زال من مساجدنا أو كاد يزول

الشيطان يف بالدنا، والذين يقفون وراء كل فتنة وختريب للدين والدنيا.. لقد أزعجهم أن  

جيتمع الناس ويتآلفوا وتتوحد قلوهبم عىل كتاب رهبم.. فلذلك راحوا يبرشون ببدعية تلك  

القراءة، وببدعية االجتامع عليها، وببدعية ذلك األداء البسيط الذي ال يعرف عامة الناس  

   غريه.

املسجد ووقاره،   هيبة  بركات كثرية، وأوهلا  احللقات، ورفعت معها  فأقفلت تلك 

فتحولت   بعضا،  بعضهم  مع  احلديث  إىل  الكريم  للقرآن  االستامع  الناس  استبدل  حيث 

املساجد إىل أسواق، وارتفعت هيبة املسجد، وفرح الشيطان، وفرح معه قرنه ألنه استطاع  

 للقرآن الكريم، وحييي سنة الغيبة والنميمة واللغو اجلامعي. أن يميت بدعة القراءة اجلامعية  

   : 6الذكرى  

من أبشع األساليب التي يامرسها من يظنون أنفسهم أوصياء عىل اإلسالم ووكالء  

عىل اجلنة والنار هو تلك التهم اجلاهزة الكثرية التي يرصفوهنا باملجان لكل من خالفهم، أو  

التي   الزور  أبنية  هيدم  أن  يعدل،  حاول  أن  اهلل  أراد  ما  فيحرفون  اهلل،  دين  هبا  يشوهون 
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 ويقوضون ما أراد اهلل أن يقوم.  

. ففي زمن  .وهم يبدلون هذه التهم بحسب الزمان واملكان واألشخاص واألجواء 

يافعني شبابا  كنا  حني  واألرضحة  .مىض  الصوفية  والطرق  التصوف  هي  التهمة  كانت   .

املسبحة خياف عىل نفسه،  .والتوسل والرشك والقبورية وغريها  أنه كان من حيمل  . حتى 

وأذكر أن أحد الدعاة الكبار يف بعض املناطق رآين حينها، وكنت ال أزال شابا يافعا أمحل  

 مسبحة، فكاد جين، وأخذ يصيح: ما هذه البدعة التي تضعها يف يدك؟

فة وكان أصدقائي وزمالئي يف اجلامعة وغريها حيذرون كل شخص أحتدث إليه خما 

 أن أحوله مرشكا أو ملحدا أو ضاال أو مبتدعا، أو أدخله معي إىل جهنم. 

. فكل  .وظل هذا ديدهنم إىل أن جاءت املوضة اجلديدة من التهم، وهي هتمة التشيع 

.  .من خالفهم يطلقون عليه لقب ]الشيعي[ ويتبعوهنا بالكثري من السباب كقوهلم ]املجويس

 . زه اللسان عن ذكره . اخلبيث[ وغريها مما يتن.الرافيض

وقد طالتني هذه التهمة أيضا لتنسخ التهمة السابقة حتى أين التقيت ببعض الذين  

التهمة، فقلت له: أنت تعلم أين   ينكرون عيل توجهي الصويف، فأخذ يذكر يل هذه  كانوا 

الصوفية الطرق  . وال يعتب  .. فقال: ال بأس اصحبها، فهي أفضل بكثري.أصحب بعض 

 . ألهنم ال يزالون يف حضن أهل السنة واجلامعة الدافئ.  . ها بدعةاالنتامء إلي

 . وبأي عقول؟ .أنا حمتار كيف يفكر هؤالء

   : 7الذكرى  

خمتلفة،   مجيلة  وبمقامات  كثريا،  الصوفية  الزوايا  يف  نرددها  كنا  التي  القصائد  من 

 القصيدة املنسوبة للسهروردي، والتي يقول مطلعها: 

إليكم   حتن   األرواح أبدا 

 

 ووصالكم رحياهنا والراح   
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 وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم 

 

ترتاح   لقائكم  لذيذ   وإىل 

التي     الرفيعة  لقد كنا نرددها بشغف كبري، ونحن نحاول أن نعيش تلك األذواق 

عاشها الرجل، ويف نفس الوقت نتأمل أن يقتل عارف وشاعر وصاحب وجدان كوجدانه،  

أحدا نواجه  أن  نجرؤ  نكن  مل  ذلك  مع  القاتل  .ولكنا  نزال نرتىض عىل  ال  مثلام  كنا  فقد   .

 واملقتول، ونزكي الضحية واجلالد. 

 : 8الذكرى  

من املعاين التي متنيت لو أن الطرق الصوفية أولتها عنايتها واهتاممها األدعية الكثرية  

الواردة عن أهل البيت كتلك الواردة عن اإلمام عيل أو احلسنني أو السجاد أو غريهم..  

  فهي حتمل معان عرفانية سامية ال نجد هلا مثيال يف مثيالهتا من املرويات عن مشايخ الطرق 

 الصوفية الكبار.  

الكبري   اجلوشن  ودعاء  الثاميل  محزة  وأيب  كميل  ودعاء  السجادية  الصحيفة  فأدعية 

وغريها كثري حتمل قيام عرفانية وتربوية كثرية، باإلضافة إىل مجالياهتا اللغوية اآلرسة.. فإذا  

خاصة    أضيف إىل ذلك األداء املميز كانت سلام ومعراجا إىل اهلل ال يصح االستغناء عنه، 

 ممن يعتقد باملكانة اخلاصة ألهل البيت والوصية هبم.  

باالهتامم باملناجاة الشعبانية  ـ  إخواين الصوفيةـ  وبام أننا يف شهر شعبان فإنني أويص

 املروية عن اإلمام عيل، فهي يف غاية اجلامل والرقة والروحانية.

   : 9الذكرى  

ذلك   الصوفية  للطرق  صحبتي  من  اهلل  بفضل  استفدهتا  التي  اجلميلة  املعاين  من 

والقصائد   اإلنشاد  أو  بالسامع  منه  يرتبط  ما  وخصوصا  واجلاميل،  الفني  باجلانب  االهتامم 

الشعرية.. فالصوفية هم أهل هذا الفن من دون سائر طوائف األمة، وإليهم يعود الفضل  
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 يف الكثري من جوانبه.  

تأثريها الكبري يف نفيس،  ـ    سواء كانت ملحنة أو غري ملحنةـ    ان لتلك القصائد وقد ك

فقد كانت بتلذذها بذلك جتيب دواعي الفطرة التي متيل إىل أمثال هذه األمور، كام جتيب  

أول   من  كان  وقد  الرقيقة.  السامية  العرفانية  املعاين  عىل  الحتوائها  الروحية  اجلوانب 

إع أثارت  التي  فقد  الدواوين  الفارض[،  ابن  ]ديوان  أحفظها  كدت  حتى  الشديد  جايب 

تعلقت به تعلقا شديدا منذ شبايب الباكر، وكنت أرتل أبياته كل حني، وخاصة عندما يذكر  

 أشواقه إىل ربه ورحلته إليه، ومعاناته يف سبيل ذلك، كقوله:  

أنة   يل  ناظري  عن  غبتم   مذ 

 

 مألت نواحي أرض مرص نواحا  

ذكرتكم  كأنني،   وإذا   أميل، 

 

 من طيب ذكركم، سقيت الراحا   

 وإذا دعيت إىل تنايس عهدكم،  

 

شحاحا    بذاك  أحشائي   ألفيت 

 أو كقوله يف التائية:  

 فطوفان نوح، عند نوحي، كأدمعي؛ 

 

كلوعتي     اخلليل  نريان   وإيقاد 

أدمعي  أغرقتني  زفريي   ولوال 

 

 ولوال دموعي أحرقتني زفريت    

أقله   بث  يعقوب  ما   وحزين 

 

بليتي     بعض  أيوب  بىل   وكل 

 وغريها من القصائد الرقيقة العذبة.   

ولكني مع ذلك كنت أعرض بشدة عن أقوال الرشاح يف تفسريها، ألين أراها كام  

ملرحلة الوجدانية  أرى غريها من التفاسري حترمني من القراءة الذاتية للنص، والتي تنبع من ا

 التي أمر هبا..  

عن   تعب  باعتبارها  الصوفية  العرفانية  القصائد  أقرأ  زلت  وال  كنت  فقد  وهلذا، 

الوحدة الشهودية هلل، ال الوحدة الوجودية التي قررها بعض فالسفتهم متأثرين بمصادر  
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 أجنبية. 

   : 10الذكرى  

الذي ورثناه عن آبائنا    من أصعب األشياء وأمجلها يف نفس الوقت اخلروج من الدين

والبحث   والنظر  التحقيق  بعد  إليه  نصل  الذي  الدين  إىل  وبيئتنا  ومشاخينا  وأجدادنا 

 واملعاناة.. 

ذلك أن األول تتغلب فيه األنا وحب الذات والبيئة، بينام الثاين يتغلب فيه العبودية  

 كانت صعبة وشديدة. هلل، والدوران مع احلقيقة حيثام دارات.. وتذوق مرارهتا مهام  

،  [ 74:  الشعراء] ﴾  َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذلَِك َيْفَعُلونَ ﴿يف األول نقتدي بأولئك الذين قالوا:  

قالوا:   ُمْهَتُدونَ ﴿وبالذين  آَثاِرِهْم  َعىَل  َوإِنَّا  ٍة  ُأمَّ َعىَل  آَباَءَنا  َوَجْدَنا  .. ويف  [ 22:  الزخرف] ﴾  إِنَّا 

خماطبني فرعون ومعه مجيع  ـ    احلقيقة بأعينهم   ا ا بعد أن رأوالثاين نقتدي بأولئك الذين قالو

الفكرية  احلرية  َفَطَرَنا ﴿  : ـ  فراعنة احلجر عىل  َوالَِّذي  اْلَبيِّنَاِت  ِمَن  َجاَءَنا  َما  َعىَل  ُنْؤثَِرَك  َلْن 

ْنَيا     [ 72: طه] ﴾ َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض إِنَّاَم َتْقيِض َهِذِه احْلََياَة الدُّ

إخالصنا  يف   خيتلط  به،  معلنني  ذلك  مظهرين  آباءنا  عليه  وجدنا  ما  نامرس  األول 

نخالفهم   الذين  ونتقي رش  ونختفي  نتسرت  الثاين  يف  بينام  بغرورنا..  تقوانا  بريائنا، وختتلط 

 حتى لو كنا نامرس ما تطلبه احلقيقة من ممارسات. 

إليه، وأن نصيح دائام كام  وعبوديتنا هلل تقتيض منا أال نخاف إال اهلل، وال نلجأ إال  

احلقيقة:   هلم  تبينت  أن  بعد  السحرة  احْلََياَة  ﴿صاح  َهِذِه  َتْقيِض  إِنَّاَم  َقاٍض  َأْنَت  َما  َفاْقِض 

ْنَيا   [ 72: طه] ﴾ الدُّ

 : 11الذكرى  

من أنواع اجلدل الغريب الذي سمعته كثريا يف مناقشايت العلمية، وخاصة ما يتعلق  
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 دل لك: وهل زرت تلك الدولة التي تتحدث عنها؟منها بالسياسة هو قول املجا 

وقد كنت أحسب هذا السؤال خاصا بمن عاش يف عرص ابن بطوطة أو اإلدرييس  

أو غريمها من الرحالة، ذلك أنه مل يكن هناك من الوسائل ما يغنيهم عن ذلك اجلهد الذي  

نتنا عن بذل اجلهد يف  بذلوه، والذي ال طائل من ورائه يف هذا العرص، ألن التقانة احلديثة أغ 

هتا بكل  التنقل والسفر.. وتركت لعقولنا احلرية يف أن ترحل أين تشاء وكيف تشاء، وزود

 ما تريد لتحقيق ذلك. 

وعدم املنطقية يف هذا السؤال تتجىل بوضوح بتطبيقها يف كل من املكان والزمان،  

زرته،   إذا  إال  بلد  تتحدث عن  منطقه:ال  بنفس  املجادل  هلذا  ال  فيقال  مدة..  فيه  ومكثت 

. وال عن غريها إال إذا  .. وال عن مدغشقر . تتحدث عن أمريكا.. وال عن جنوب إفريقيا 

 رحلت إليها. 

ومثل ذلك يقال له: ال تتحدث عن الثورة اجلزائرية، وال الثورة البلشفية، وال الثورة  

 املكان..   الفرنسية إال بعد أن تكون قد عاينتها وعشت زماهنا، فالزمان ال خيتلف عن

إليه، فال حيل كذلك،   وكام أن منطقك أنه ال حيل احلديث عن مكان إال ملن رحل 

هذا   عليه  يطبق  بأن  أوىل  الزمان  بل  عايشته،  إذا  إال  الزمان  عن  احلديث  املنطق  وبنفس 

 املقياس. 

بالضبط، ويف   الذي زرته  املكان  تتحدث إال عن  له أيضا: ال حيل لك أن  يقال  ثم 

رته، فال يمكن أن حتكم عىل كل سورية من خالل زيارتك لدمشق، وال حيل  الزمان الذي ز

القيتهم،   الذين  والناس  آواك،  الذي  الفندق  خالل  من  إال  دمشق  عن  تتكلم  أن  لك 

واألحياء التي مررت عليها.. ألن بعض الناس يزور مدينة.. فيتهم كل الدولة التي زارها  

 لفندق بطلب البقشيش. بالنذالة واخلسة بحجة مبالغة بعض عامل ا 
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ثم يقال له، والتجربة شاهد عىل ذلك: إن اهلل ال يريك يف أي بالد تذهب إليها إال ما  

يف نفسك.. وقد رأيت بعض أساتذة اجلامعات معنا يذهب إىل بالد الغرب، ويعود وهو  

ة  يشكو فسادها وانحرافها وضاللتها.. ويأيت آخر وهو يثني عىل املعاهد واملكتبات والنظاف

 والنظام.. وهذه سنة اهلل يف اهلداية والغواية.. لقد أعطانا اهلل احلرية الكافية لتحديد وجهتنا.

   : 12الذكرى  

من املعاين العظيمة التي استفدهتا من الصوفية، وال أزال ممنونا هلم يف تعليمي إياها  

أو  الزمن،  بانمحاء  الشعور  ذلك  الفيزيائينيـ    وتدريبي عليها هي  تعبري  ـ    املعارصين  عىل 

 إمكانية التعايش مع البعد الرابع.

وأذكر جيدا أن الشيخ ملا لقنني الورد، وكان من ضمنه سورة الفتح طلب مني أن  

ُيَبايُِعوَنَك إِنَّاَم ُيَبايُِعوَن  ﴿أعايش معاين السورة، وأن أشعر إذا قرأت قوله تعاىل:   ِذيَن  إِنَّ الَّ

 .  يعة رسول اهلل بأن يدي متتد مع األيدي ملبا  [ 10: الفتح] ﴾ اهللََّ َيُد اهللَِّ َفْوَق َأْيِدهيِمْ 

عىل   الصالة  جمالس  حضور  عند  ينتابني  الذي  اجلميل  الشعور  ذلك  جيدا  وأذكر 

صحبة املريدين، وخاصة عندما أرى يف قلوهبم وعقوهلم تلك القناعة األكيدة      رسول اهلل

 املجلس معهم.    بحضور رسول اهلل 

د النبوي الرشيف  وقد قال يل بعض كبار السن منهم، وقد قدمت درسا بمناسبة املول

هؤالء يف  ..    قبل فرتة: أنا منذ أربعني سنة أترشف برؤية رسول اهلل     حول رسول اهلل 

بصاحب   وطيدة  روحية  وعالقة  معايشة  الدين  ألن  الدين..  يعيشون  الذين  هم  احلقيقة 

. بل هو اإلنسان الكامل  .ليس جمرد ساع للبيد كام يتصور الغافلون    الرسالة.. فمحمد 

ن ارتبط به ارتبط بالكامل، وحصل كل معاين القرب.. واالرتباط به ال يعني اتباع الذي م

 سنته فقط.. وإنام يعني قبل ذلك وبعده احلضور معه والشوق إليه.  
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وقد ورد يف األحاديث الكثرية ما يدل عىل أن هذه العالقة ليست خاصة بمن عاش  

ي تدل عىل مدى صدقهم يف اتباعه،  بل هي تشمل مجيع املؤمنني به، بل ه    مع رسول اهلل 

قال:    وأن االتباع الصحيح ال يكون إال عن هذه العالقة، فقد ورد يف احلديث عن النبي 

  (50)  )من أشد أمتي يل حبا ناس يكونون بعدي، يودُّ أحدهم لو رآين بأهله وماله(

لقد رأيت هذه النصوص بعيني يف الكثري من الصوفية الصادقني املخلصني.. ولعل  

 ما حيصل هلم من تكفري وتبديع رضيبة عىل تلك املحبة الرشيفة واألشواق السامية.  

 : 13الذكرى  

دوره   يامرس  أنه  البطل  السوري  اجليش  عن  قويل  الطيبني  الكرام  بعض  استغرب 

الذي واجه االرهاب،  أك  الوطني واألخالقي.. ولتوضيح ذل قول: إن اجليش اجلزائري 

التضحية   أنبل صور  قدم  أفراده  بالكثري من  الشعب واملؤسسات  وضحى يف سبيل محاية 

عن   ينفي  أن  يريد  والذي  الدور..  بنفس  يقوم  السوري  واجليش  اهلل..  سبيل  يف  واجلهاد 

. وإال كان من املطففني  اجليش السوري هذا الدور، فليبدأ بنفيه أوال عن اجليش اجلزائري.

 يف امليزان.  

رشيف لريى موقفهام  ىل األإومن كان من تالميذ قناة اجلزيرة والقرضاوي فليذهب 

بان العرشية السوداء.. والعبارة املشهورة التي كانت ترددها اجلزيرة  إمن اجليش اجلزائري  

طنية، ومحاية بعض  مارس واجبي يف اخلدمة الوأنا  أال تزال يف ذاكريت و  []من يقاتل من؟

اإل أولئك  بعيني  رأيت  وقد  األبطال،  زمالئي  مع  الدولة،  أصحاب  مؤسسات  رهابيني 

اللحي الطويلة الذين أساؤوا لإلسالم.. وتعرضت ألحداث معهم.. ولوال أن قدر اهلل يل  

 

 ( 3843والبغوي ) ( ، 7231( ، وابن حبان ) 12( ) 2832مسلم )  ( 50) 
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أصدقائي   من  الكثري  هبا  التي رشف  بالشهادة  الذين رشفوا  من  اآلن  لكنت  جديدا  عمرا 

 جليش اجلزائري.  وزمالئي يف ا

القتلة   الظلمة  هؤالء  مواجهة  عن  أكف  أال  عىل  اهلل  عاهدت  احلني  ذلك  ومنذ 

املحسوبني عىل اإلسالم ومن يؤيدهم، سواء كانوا يف بلدي أو يف اي بلد من بالد العامل،  

 ألن الساكت عن احلق شيطان. 

   : 14الذكرى  

انضممت إىل بعض الطرق الصوفية،  من نعم اهلل عيل أين يف بداية دراستي اجلامعية  

وقد استفدت منهم من حرية الفكر والنظر وإعامل العقل واالنفتاح عىل مجيع الثقافات ما  

 مل أستفده من اجلامعة نفسها. 

لقد كنت حينها خمريا بني أن أعيش يف أجواء احلركات اإلسالمية التي كانت تسيطر  

اجلا  اجلامعة، وخصوصا عىل مساجد األحياء  الصوفية  عىل  أعيش أشواق  أن  معية، وبني 

 وروحانيتهم وانفتاحهم العلمي والعقيل.. وقد اخرتت الثاين.

وبعد عقود من تلك األيام أشعر بنعمة اهلل عيل.. فلوال ذلك لكنت قد حتملت الكثري  

من الدماء التي سالت بسبب احلركة اإلسالمية وأمراضها النفسية.. لقد حتول الكثري من  

  تلك املرحلة إىل إرهابيني.. وبعضهم قتل يف مواجهات مع اجليش.. وأما الباقي زمالئي يف  

فال يزالون حيملون أحقاد اإلرهابيني وإن تصوروا أهنم مساملون.. فهم  ـ    إال من رحم اهللـ  

يف أي حلظة مستعدون ألن يتحولوا إىل إرهابيني، ألن من يؤيد اإلرهاب يف أي منطقة من  

 هو قنبلة موقوتة. . أو .العامل إرهايب 

   : 15الذكرى  

من سنة اهلل تعاىل أن يضع اإلنسان يف املواقف املختلفة ليحدد الوجهة التي تتناسب  
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مع طبيعته، ومع نوع التكليف الذي يرتبط به، والشيطان يدخل يف هذا املجال لينحرف  

 باإلنسان عن حقيقته وحقيقة الوظائف التي وكلت به. 

لقد حصل يل هذا عند انتامئي لبعض الطرق الصوفية، فقد رأيت فيها نوعني من   

 . الناس، وكان عيل أن أحدد وجهتي من خالهلام

أما الصنف األول، فقد كان يتناسب مع فهمي البسيط املتواضع للتصوف، والذي  

كتب  تشكل لدي منذ الطفولة من خالل قراءة ]إحياء علوم الدين[، الذي كان من أحب ال

إىل نفيس، ومن خالل قراءيت للحكم العطائية وغريها من كتب الشيخ عبد القادر اجليالين  

 وأيب مدين وغريمها..  

فقد كنت أفهم التصوف من خالل هذه الكتب عىل أنه تلبية ألشواق الروح لبارهيا،  

التحققي   السلوك  فهو  لذلك  الطريق  أما  االرتباط..  لذلك  وتذوق  به،  لالرتباط  وتطلع 

 والتخلقي بالذكر والفكر واالستقامة ونحو ذلك..  

وأما الصنف الثاين، فلم أره من شيخ الطريقة، وال من الكثري من مريدهيا، وإنام رأيته  

من بعض أصدقائي من املريدين املثقفني، والذين كانوا يبدون اهتامما كبريا بكتب ابن عريب  

 واجلييل والقونوي وغريهم..  

تقد فهمي للتصوف، ويعتبه قصورا شديدا، وقد أثر ذلك يف  وقد كان منهم من ين

تأثريا سلبيا، وحاولت أن أتدارك ذلك القصور.. لكني مل أجد لألسف إال الرساب.. ألن  

 احلقائق الذوقية هبة إهلية ال تدرك باملطالعة، وال بالبحث، وإنام تدرك بالسلوك واملجاهدة. 

نه عيل من املعارف جمرد هباء خمتلط بخرافة  وقد زاد تأكدي من كون الكثري مما يرسدو

والقرآنية..   العلمية  للحقائق  من خمالفات  رأيته  وما  تناقضات،  من  ذلك  بعد  اكتشفته  ما 
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 . (51)والتي عزمت بعد ذلك عىل أن أكتب فيها ما ينبه إليها، وحيذر منها 

يث  وهلذا، فقد رصت أعتب ذلك النوع من التصوف ال خيتلف عام حصل ألهل احلد

]الشيخ   لقب  أن  أرى  رصت  بل  ونحوه..  كالتجسيم  املختلفة  العقدية  االنحرافات  من 

األكب[ الذي كان يواجهني به كل حني الصنف الثاين من الصوفية مل يكن خيتلف عن لقب  

 ]شيخ اإلسالم[ الذي كان يواجهني به وال يزال اجلامعات السلفية. 

ه  الصوفية  يف  األكب  الشيخ  أن  أرى  رصت  عند  لقد  اإلسالم  لشيخ  نموذج  و 

والنهاية التي وصلت إليها يف هذا املجال هي البداية التي بدأت هبا.. وهي العودة    . السلفية.

إىل املنهج الصويف األصيل الذي يركز عىل السلوك التحققي والتخلقي بالذكر واملجاهدة  

لو كان األمر كذلك  . و.واالستقامة.. ال بمجرد مطالعة الكتب، ثم التشدق بألوان املعارف

 لكان املسترشق ماسنيون وبالثيوس من كبار العارفني. 

 : 16الذكرى  

إىل احلريصني عيل من إخواين وأصدقائي األفاضل.. أفكاري التي أعرضها هنا هي  

استفدته يف   تعظموهنم  الذين  من  معاوية وغريه  من  وموقفي  الباكر..  من شبايب  أفكاري 

وخاصة العدالة االجتامعية يف اإلسالم، وعندما ذهبت  صباي من قراءيت لكتب سيد قطب،  

اىل اجلامعة، ودرست عند الشيخ حممد الغزايل ترسخت تلك القناعات، وعندما انتميت  

لبعض الطرق الصوفية، وقرأت كتب املحدثني الكبار منهم كالغامري والسقاف وغريهم  

 ترسخت اكثر.  

اإلسالميةأو الوحدة  يف  أي    ،فكاري  تكفري  املسلمني  وعدم  طوائف  من  طائفة 

 

 .كتبت بعد ذلك كتايب ]العرفان بني التصوف والقرآن[  ( 51) 
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 حد عنها. أ الزمتني منذ شبايب الباكر، ومل 

ن ثقافتهم ال  ن يشعروا ألأالذين حادوا هم الذين حتولوا اىل العقلية السلفية دون  

و من اليوتيوب أو  أنام من القنوات الفضائية  إيأخذوهنا من الكتب أو من العلامء الكبار و 

 م من الوهابية املتطرفني.  غريه أو  و العريفيأرشطة حسان  أمن 

حد من الناس بحيث يتحكم  سلمه ألأن  أغىل من  أن ديني  أوأقول للحريصني أيضا  

ىل احلقيقة مهام  إ صل  أطور آرائي كل يوم حتى  أن  أبحث عن احلق، ويسعدين  أنا  أفيه.. ف

 كان، ومهام كلفني اعتناقها من ثمن. 

 أن أكون كاملاء الراكد، أو أكون إمعة يتحكم يف من يشاء..  أحب انا ال 

عاين  أؤمن بالدين الذي  أ.  . ؤمن بالدين الوراثي الذي ورثته عن آبائي أو بيئتيأنا ال  أ

 ليه عن قناعة ال عن تقليد.  إصل  تأمل ألأو

ن  أعلم  أن يرىض عني ريب، فأنا  أقبال الناس أو هروهبم.. هيمني فقط  إ نا ال هيمني  أ

 كثرة مذمومة يف القرآن الكريم..  ال

ن يستفرسوا عن األدلة والباهني  أاألصل يف الذين ينصحون لو كانوا طالبي حقيقة  

 .  .ن يعلمواأن حيكموا من غري أال 

ما   والباهني  األدلة  من  لوجدوا  بصدق  طالعوها  لو  الكثرية  كتبي  يف  هلل  واحلمد 

 يغنيهم. 

  : ن أن عبد اهلل بن سالم بعد ما أسلم قالختم هذا بام ورد يف صحيح البخاري مأو

يا رسوَل اهللِ، إن اليهود قوم هُبْت، فاسأهلم عنِّي قبل أن يعلموا بإسالمي، فجاءت اليهود،  

النبي   قالوا: خرينا وابن خرينا، وأفضلنا  !؟ : أي رجل عبد اهلل بن سالم فيكمفقال   ،

، قالوا: أعاذه اهلل من ذلك،  !؟بن سالم   : أرأيتم إن أسلم عبد اهلل وابن أفضلنا، فقال النبي  
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أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا    :فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك، فخرج إليهم عبد اهلل فقال

نا، وتنقصوه، قال: هذا كنُت أخاف يا رسوَل اهلل  :رسول اهلل، قالوا  نا وابن رشِّ  . رشُّ

هذه هي العقلية اليهودية التي رست لألسف للمسلمني.. فالشخص يكون معهم  

 مرضيا مقبوال، لكن إن تراجع عن بعض آرائه أو عدهلا قامت عليه القيامة..  

االخوان   قواد  من  كان  الذي  اهللباوي  كامل  الكبري  األستاذ  ذلك  عىل  مثال  وخري 

يف الرئاسيات وانتقدهم خونوه    ن نصحهم بالعدول عن الدخول أاملسلمني، ولكن بمجرد  

 وحولوه اىل جمرم. 

السليم؟ املنطق  هو  هذا  مع  . هل  واألخالقي  الرشعي  التعامل  هو  هذا  وهل   .

 مثقفينا؟

 : 17الذكرى  

أشكر الكرام الطيبني الذين أبدوا آراءهم حول املنشور املرتبط باحلركيني بنوعيهم  

املنهجي املالحظات  بعض  ويل  والطائفيني،  صدورهم  الوحدويني  تتسع  ان  أرجو  التي  ة 

 لقبوهلا: 

ـ من األخطاء الكبى التي يقع فيها الباحثون يف الفرق ما يطلق عليه التعميم، أي    1

إياه   علمنا  الذي  األدب  خالف  وهذا  بعضهم،  فيه  يقع  الذي  اخلطأ  الطائفة  مجيع  حتميل 

ٌة َقائَِمٌة    َلْيُسوا َسَواءً ﴿ القرآن الكريم، فاهلل تعاىل يقول عن أهل الكتاب:   ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ُأمَّ

ْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ  ، وغريها من اآليات الكثرية التي  [ 113:  عمران  آل] ﴾  َيْتُلوَن آَياِت اهللَِّ آَناَء اللَّ

. ولألسف فإن هذا الذي يعمم إذا جيء له بأرشطة فيديو  تنصف ألد خصوم رسول اهلل  

حيرص   التي  طائفته  من  مجاعة  بأرشطة  عن  له  جيء  إذا  يمثلنا..  ال  هذا  يقول:  عليها 

ذا جيء هلم  إخوان  التكفيرييني كالقاعدة وداعش وغريها، يقول: هؤالء ال يمثلوننا.. واإل
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برجال كانوا قادة فيهم كاهللباوي يقولون: هذا ال يمثلنا.. فكيف بربكم تلزمون املخالفني  

مراجعها الكبار الذي ذكرهتم،    ا يعة يمثلهبمن يذكرون لكم كل حني أهنم ال يمثلوننا.. الش

ودولة أتباع  هلم  الذين  الذي. فهم  وهم  من    ن.  وغريه  األزهر  أن  كام  مذهبهم..  يمثلون 

 مؤسسات األمة هي التي متثل السنة.  

الرتاثية للكتب  الرجوع  مستوى  عىل  حيدث  املستوى  هذا  عىل  حيدث  أو    وما 

فضل فارس صححه االلباين، فانبى بعضهم    تيت بحديث يف أ املعارصة.. يف األيام املاضية  

عرتض عليه، فله رؤيته يف ذلك، لكني متنيت لو تعاملنا مع تراث  أيضعف احلديث، ومل  

بل   عرشات  هناك  مثال  الكريم  القرآن  حتريف  قضية  ففي  املنطق..  بنفس  الشيعة  إخواننا 

الكريم مل  القرآن  الكبار أن  الشيعة  يقول فيها مراجع  التي  الكتب  يبدل،  مئات   حيرف ومل 

خباريني عندهم هم  فنرتك كل ذلك، ونتعلق بكتاب واحد منهم كتبه بعض احلشوية اإل

 نفسهم تبؤوا من كتابه..  أ

األ لبحار  الرجوع  يف  مملوء  وهكذا  أنه  عىل  دائام  الشيعة  ينص  الذي  نوار 

.  . ذا عارض القرآنإن الشيعة جيوزون نقد أي حديث  إنه غري معتب، بل  أباملوضوعات، و

نوار وغريه ويتهمون الشيعة من خالله  ولكن مع ذلك نجد أصحابنا يذهبون إىل بحار األ

باملوبقات.. ولو شاء الشيعة أن يذهبوا اىل مصادرنا السنية املختلفة حتى التي كتبها كبار  

 املحدثني لوجدوا الطامات. 

عادة الوحدة اإلسالمية..  عالء صوت العقل واحلكمة إلإىل  إدعو من خالل هذا  أأنا  

فاحلفاظ عىل الوحدة اإلسالمية مقصد من مقاصد الدين الكبى.. وإذا كان التسبب يف  

خوة  . فكيف بمن يريد أن يقطع أوارص األ. القطيعة بني فردين من املسلمني حالقة للدين

 كب طائفتني من املسلمني. أبني 
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بعضهم    2 طالبني  وـ  الشيعة  عن  احتدث  وأبأن  ولست  أسبهم  ما  أ نقدهم..  دري 

خطائهم.. ولو كنت أعيش  أىل  إخواين فيه  إنبه  أنا أعيش يف وسط سني، وأاحلاجة لذلك..  

يف وسط شيعي ووجدت أخطاء منهم يف هذا املجال وجهتهم.. هذه مسؤولية كل مسلم..  

الطرأأما   له: انصح  لنا نصيحة، نقول  خر.. فهذا ليس من  ف اآلن نتهرب فكل من قدم 

املنطق.. املنطق السليم يدعونا اىل النظر يف النصيحة نفسها، ودراسة مدى صحة ما فيها..  

 ال تنفذ.  أو   وبعد ذلك يمكن ان تنفذ 

نا أيني، ون يل عالقة بالشيعة لكوين دافعت عنهم ضد التكفريأـ البعض يتصور    3

اإل باإلسالم  أؤمن  انا  اآلخر:  من  هلؤالء  يتلطخ  أقول  مل  الذي  األصيل  املحمدي  هلي 

ن املسافة بيني وبني مجيع املسلمني بطوائفهم  أشعر  أين  إبعصبيات الفرق واملذاهب.. وهلذا ف

ىل القرآن الكريم وعاشوا  إهنم لو رجعوا  نظر اىل رصاعهم بحزن.. أل أمجيعا واحدة.. بل  

لذي افتقدوه بسبب التعصب  نسان امعانيه اجلميلة خلففوا من غلوائهم وعاد فيهم عنرص اإل

 بليس لتشويه الدين. إخطر بدعة استعملها أوالطائفية 

فأ البعض،  البعض، وحيتكرها  هبا  يفتخر  التي  السنة  أؤمن  أما  أنا  أؤمن هبا..  ال  نا 

. السنة النبوية هي التي تعلمنا احلكمة والسالم وحمبة اخللق  . بالسنة النبوية ال السنة املذهبية 

الكامل،  مجيعا   طريق  يف  يف  أوالسري  ليتمكنوا  الطلقاء  صاغها  التي  فهي  املذهبية  السنة  ما 

 مة تتصارع فيام بينها.عروشهم.. وليرتكوا األ 

 : 18الذكرى  

أن   املحرتمني  بعض  مني  لغريهم،  أطلب  واالباضية  الشيعة  تكفري  عن  حتدث 

 بحثا مفصال فيه:  ن يرس اهلل فسأكتب إوسأقول شهاديت يف هذا بحسب ما اطلعت عليه، و

أما االباضية فقوم مساملون، وهم ال يلقون من الوهابية ومن التيار احلركي ما يلقاه  
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خرج كال التيارين  نه مل تقم عندهم ثورة إسالمية، ولو قامت ألأالشيعة لسبب وحيد هو  

  باضية يف اهلل هي نفس ن عقائد اإلحقاد حوهلم، ولن يتعبوا يف ذلك، ألأكل ما عندمها من  

عقائد الشيعة، وموقفهم من الكثري من الصحابة هو نفس موقف الشيعة، حتى صالهتام  

 تتشاهبان. 

منهم يارس احلبيب،    ..ما الشيعة، فيوجد نوعان منهم: أحدمها وهم قلة قليلة جدا أ

فهؤالء تكفرييون بامتياز ال لسائر املخالفني فقط، بل للشيعة اآلخرين أيضا، فهم يكفرون  

يران ال خيتلف عن موقف السلفيني  إيد حسن نرص اهلل، وهلم موقف سلبي من  اخلميني والس

عتبهم سلفية  أواحلركيني، فمواقفهم تتقاطع مع مواقف السلفية يف ذلك.. وأنا شخصيا  

وقنواهتم   اخلارج،  من  العون  يلقون  وهم  حمدود،  وجودهم  اهلل  بحمد  ولكن  الشيعة، 

أمريك يف  أو  بريطانيا،  يف  تصدر  ولألالفضائية  اإلسالمية،  بالدول  هلا  عالقة  وال  سف  ا، 

يستغلهم السلفيون واحلركيون حني ينرشون مواقفهم وكأهنا مواقف الشيعة مجيعا، وهذا  

 ال يتناسب مع املوضوعية العلمية.  

دعاة التقريب بني املذاهب اإلسالمية، وهم  أو    ما النوع الثاين، فهم الوحدويون، أ

الذين أقصدهم، ويمثلهم كل علامء الدين الكبار كباقر الصدر،  بحمد اهلل أكثر الشيعة، وهم  

الوائيل   أمحد  اهلل والشيخ  والسيد حممد حسني فضل  الشريازي  والسبحاين ونارص مكارم 

واللبناين   العراقي  املجتمع  الشعبي  الواقع  يف  ويمثلهم  وغريهم..  السيستاين  والسيد 

ات شيعية، وهم الذين يظهر علامؤهم يف  واإليراين والكثري من املجتمعات التي حتوي أقلي

قنوات الكوثر واملنار وغريها.. وأحتدى أن يأتيني أحد بنص مكتوب أو صويت حيمل أي  

 نوع من أنواع التكفري أو اإللغاء لآلخر.  

أل بالعداوة  املجاهر  وهو  الناصبي  تكفري  يف  أما  عليه  منصوص  فهذا  البيت،  هل 
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نة يقولون بذلك، وهي مسألة فقهية يمكن التحقيق  هل الس أ حاديث كثرية، وكبار فقهاء  أ

 فيها عىل ضوء األدلة ملن شاء. 

 : 19الذكرى  

أشكر الكرام الطيبني الذين أبدوا حرصهم عيل، وأمطروين بدعواهتم بأن هيديني اهلل  

ىل هداية اهلل  إ حوجنا  أويصلح بايل.. وأنا أشكرهم عىل ذلك، وأبادهلم نفس الدعوات، فام  

 ىل نور الفهم.  إ ظلامت الوهم وإخراجنا من 

نا أجهة فأو    وبخصوص ما ذكره بعض الكرام عني من أين أقول بأن احلق عند دولة

فريق من  أو    دولة أو    ن حتتكره جهةأعظم من  أ. فاحلق  . قولهأ ن  أعوذ باهلل  أقل هذا، وأ مل  

 الناس.. احلق هو اسم اهلل.. ومن أراده بصدق فسيصل اليه.  

. وليتواضع هلل وال يفرح  . من أراد احلق فليصف قلبه من كل غل وحقد وحسد وكب

العلم، وليسلم وجهه إىل اهلل، ويبكي بني يديه ويترضع أل آبائه وبيئته من  ن  بام ورثه عن 

 ىل اخلطوة األوىل من اهلداية..  . حينذاك سيضع رجله ع.هيديه سواء السبيل 

وأ مسلمة،  دولة  فلكوهنا  عنها  ودافعت  ذكرت  التي  الدولة  باب  أما  من  قلت  نا 

الوحدة اإلسالمية: دعوها وشأهنا، وانرصفوا   الذي هيددنا  إ حريص عىل  العدو األكب  ىل 

 مر هلل هو حياسبها.  األ ا ن كانت هتني مقدساتكم فدعوإمجيعا.. و

ضعف من أكون كذلك أنا جمرد  أنا أقول له: أأوضح له احلق.. ف أما من يطالبني بان

علم   وطالب  ما  أباحث  ال  إصل  أكتب  والصادق  فيها..  خمطئا  أكون  وقد  املعاين  من  ليه 

. ألننا لسنا  . ن يطالبهمأ. الصادق يستفيد من غريه من غري  . يطالب غريه بام ليس يف وسعه

الدنيا  ن ينترص بعضنا عىل بعض.. بل  أيف سجال نريد   ال ليذكر  إنحن ما تعارفنا يف هذه 

 . لنصل مجيعا اىل احلقيقة التي هي هدية اهلل للمتواضعني. .خربعضنا جتاربه وما استفاده لآل
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 : 20الذكرى  

الفكري  أ البناء  )أسس  بـ  املعنون  األخري  مقايل  مقدمة  مع  تفاعلوا  الذين  شكر 

واحلركية السلفية  االجتاهات  بني  اإلرهابية  وسأنرش  للجامعات  مقدمة،  جمرد  وهي   ،)

 ن يتأكد. أالتفاصيل تباعا عىل حلقات، ومعها التوثيقات للمصادر التي أرجع اليها ملن يريد  

لإل تعريفي  فوبخصوص  باسم  أرهاب،  اآلخر  مع  للعنف  ممارسة  كل  أنه  أرى  نا 

جر  الدين أو الفكر أو املذهب، سواء كان ذلك العنف حسيا أو ماديا أو معنويا.. فكل من حي

يف   ذلك  أساس  عىل  عليه  حيرض  أو  به،  يشهر  أو  يكفره  أو  يبدعه  أو  التفكري،  غريه  عىل 

ن كل من حيمل السالح ضد الدولة أو  أتصور  أما اإلرهاب املسلح، فأتصوري إرهايب..  

يعمل لتحطيم اقتصادها أو يشهر هبا يف االعالم أو يطلب التدخل اخلارجي عليها إرهايب،  

 رس معه حلفظ النظام كل ألوان احلزم.  وحيق للدولة أن متا 

ضع اإلرهابيني يف سورية  أستطيع من الناحية األخالقية والدينية أن  أنا ال  أوهلذا ف

مع اجليش السوري البطل يف خانة واحدة.. فاجليش السوري يقوم بدوره يف محاية املدن..  

ن حيررها، فاملخرب وقاتل  أواملشكل هو من اعتدى عليها، وراح حيتلها، وليس من أراد  

 ي اسم من األسامء.  أاملدنيني هم اإلرهابيون وكل من نارصهم ب

ال حيق للدولة  أة مسلحة احتلت جامعة من اجلامعات هنا عندنا  تصوروا لو أن مجاع

 .  . أن تتدخل بكل قوهتا.. وعند تدخلها أال حتطم املباين، وقد يقتل بعض األبرياء

هذا بالضبط ما حيدث يف سوريا.. فاملجرمون هم الذين راحوا حيتلون املدن، وليس  

 اجليش الذي راح حيررها.  

لداعمني.. فمن دعم اإلرهاب، فهو إرهايب، ومن دعم  ونفس اليشء يقال بالنسبة ل

الدولة، وراح يتعاون مع اجليش يف ختليص الدولة من اإلرهابيني اعتبه من كبار املجاهدين  
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 يف سبيل اهلل..  

. بل اعتب  .وهو ما ينطبق متاما عىل احلشد الشعبي وحزب اهلل يف مقاومته لالرهاب

رهاب بكل رصاحة، ومن وقف عىل  يف وجه اإل  ن نقف مجيعا أمن باب الواجب الرشعي  

 عىل سمعته فهو مقرص يف اداء الواجب..  أو  احلياد حفاظا عىل نفسه 

اآل يريد  ان يف وفنحن  األ أن يستأقع  فيه من  أمة من جذورها.. وصل  الناس  بشع 

 بشع منهم من وقفوا مع الشيطان. أوقفوا عىل احلياد، و

 : 21الذكرى  

الذي الطيبني  الكرام  يتعلق  أشكر  فيام  وخاصة  املرجئة،  حول  مقايل  مع  تفاعلوا  ن 

ورد هنا بعض املالحظات للذين عاتبوين يف إدخايل التاريخ  أبالتساهل يف الدماء، وأحب أن  

 يف هذا اجلانب:  

ذي والتجريح  أوالـ  نعم أنا أذكر التاريخ والرتاث وانتقدمها بشدة، وقد تعرضت لأل 

 عىل ذلك، ألين وجدت بعد البحث الطويل أن  والتحريض عيل بسبب ذلك.. وأنا مرص

كل مآسينا سببها التاريخ والرتاث، فعندما تورد ألي باحث، وخاصة ممن يقدسون التاريخ  

والرتاث آية يذكر لك قول السلف أو اخللف أو فعلهام، وهلذا وجدت أن املعاين القرآنية  

 اجلميلة صارت منسوخة ومعطلة بسبب الوقائع التارخيية..  

ن اقدس القرآن الكريم  أقدس التاريخ والرتاث، وبني  أمرين: بني أن  أرأيت أين بني  و

نه ال  إوالقيم اجلميلة التي حيملها، وقد اخرتت الثاين، وإن فرضنا أين أخطأت يف ذلك، ف

ن كل الدماء التي سالت يف الفرتات التي  أينبغي ملن يقدس التاريخ أن يلومني ألنه يعتب  

قتل بعضهم بعضا، ويعطيهم  يقدسها كانت عن   أفيبيح هلم االجتهاد يف  اجتهاد خاطئ، 

جورا عىل ذلك.. وال يبيح يل أن أجتهد حتى لو أخطأت، مع أن اجتهادي هو يف الدعوة  أ
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ن اهلل  أنه يعتقد  أم  ألالهتامم بالقيم القرآنية اجلميلة، ال بمن شوهها خالل احلقب التارخيية..  

 ن جتتهد وختطئ كام تشاء، وحجر عىل فرتات أخرى.  أ فرق بني خلقه فخول لفرتة ما 

ن العدالة اإلهلية  ليه، ألإحاكم بعد ذلك كل يشء  أنطلق من املقدس، وأنني  أثانيا ـ  

ن حياكم التاريخ وكل يشء لتلك الرشيعة املقدسة املنزلة من عند اهلل.. لكن لألسف  أتقتيض  

مي بسبب ما يطلق عليه )العدالة املطلقة للصحابة( هذا االنحراف  حصل يف التاريخ اإلسال 

للناس   املبر.. حيث ذكر  و أغري  الصحابة عدول،  به،  هل ألأهنم كلهم  أن كل  يقتدى  ن 

فضل من عمر  أن شسع نعل معاوية  أن بعضهم ذكر  إفضل الناس بعد األنبياء، بل  أهنم  أو

ح الزمان هو احلاكم، وليس القيم، فمعاوية  بن عبد العزيز نفسه، وهنا تنتكس القيم، ويصب

ى  أنه رصبح رمزا وقدوة فقط ألأساله من دماء  أحدثه يف االمة من انحرافات وما  أمع ما  

ن يطبق القيم اجلميلة  أعاش يف زمانه، بينام عمر بن عبد العزيز الذي حاول  أو      رسول اهلل 

 نه.  فضل مأصبح حمتقرا ومتخلفا بل شسع نعل معاوية أللقرآن 

خطر ما ينحرف بالدين أي دين هو التبيرات والتامس الذرائع  أ ين وجدت أن  أثالثاـ   

ن االجتهاد له  أللمخالفني للقيم اجلميلة التي جاء هبا، ومنها دعوى االجتهاد اخلاطئ، مع  

ن يباح االجتهاد يف سفك الدماء التي هي  أرشوطه الرشعية الكثرية، وكيف يستساغ عقال  

القرآين من الدماء واملوقف الرتاثي والتارخيي  خطر جريمة. أ . وهلذا عندما نقارن املوقف 

خذ امليثاق عمن قبلنا، وهو نفس امليثاق املأخوذ  أنه  أخب  أن اهلل تعاىل  أنجد الفارق الكبري مع  

تعاىل:   قال  َواَل  ﴿علينا،  ِدَماَءُكْم  َتْسِفُكوَن  اَل  ِميَثاَقُكْم  َأَخْذَنا  ِمْن  َوإِْذ  َأْنُفَسُكْم  خُتِْرُجوَن 

 َتْقُتُلوَن َأْنُفَسُكْم َوخُتِْرُجوَن َفِريقً 
ِ
ا ِمنُْكْم ِمْن  ِدَياِرُكْم ُثمَّ َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن  ُثمَّ َأْنُتْم َهُؤاَلء

ْثِم َواْلُعْدَواِن َوإِْن َيْأُتوُكْم أُ  ٌم َعَلْيُكْم  ِدَياِرِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاإْلِ َساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو حُمَرَّ

مثاله  أ ن الذي كان يفتي هبذا وأ ، ويف النص القرآين ما يدل عىل  [ 85  ،84:  البقرة] ﴾  إِْخَراُجُهمْ 



169 

 

اآل بعد  تعاىل  قال  الدين،  رجال  السابقة:  هم  َوَتْكُفُروَن  ﴿يات  اْلكَِتاِب  بَِبْعِض  َأَفُتْؤِمنُوَن 

ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن إِىَل َأَشدِّ  بَِبْعٍض َفاَم َجَزاءُ   َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم إِالَّ ِخْزٌي يِف احْلََياِة الدُّ

مة كام  وهذا نفسه لألسف ما حصل لأل..  [ 85:  البقرة] ﴾  اْلَعَذاِب َوَما اهللَُّ بَِغافٍِل َعامَّ َتْعَمُلونَ 

 ل هلا ما حصل لألمم قبلها.  مة سيحصن هذه األ أ  اخب رسول اهلل

يات التي تتحدث عن الفالح والفوز وعن صفات املؤمنني  ن كل اآلأنا اعتب  أرابعاـ   

الناجية،   بالفرقة  بالتعريف  املخولة  الوحيدة  تيمية  أ هي  وابن  حزم  وابن  الشهرستاين  ما 

ليسوا فقط    وغريهم.. فتقسيامهتم ختالف متاما املنطق القرآين.. فاخلوارج الذين ورد ذمهم 

غريها.. بل تشمل كل من خرج عن قيم االمة  أو    ناتلك اجلامعة التي حاربت يف النهراو

 . وشوهها.. واملرجئة كل من تساهل يف الرشيعة وأعطى املبرات ملخالفتها وهكذا

 : 22الذكرى  

أشكر الذين تفاعلوا سلبا أو إجيابا مع مقالتي األخرية املعنونه بـ )احلمري(، وأحب  

 أن أنبه الذي عاتبوين عىل هذا العنوان أنني حينام ذكرته أردت منه أمرين:  

األول: ما يطلق عليه يف العلوم السياسية وغريها باالستحامر، وهو خدمة أهداف  

ل يف الكثري من الدعاة هذا العنوان بدقة، حتى أن الكثري  املعتدين بغفلة وبدون وعي، وقد متث

من طلبة العلوم الرشعية كعلوش كان قائدا جليش اإلسالم الذي كان يمطر دمشق كل حني  

 صناف القنابل، ظانا منه أنه بفعله ذلك جياهد يف سبيل اهلل. أب

القرآن الكريم شبه به محلة الكتب من بني إرسائيل، وهو ال  يقصد بني    الثاين: أن 

إرسائيل بدقة، بل إن عاملية القرآن الكريم، والعدالة اإلهلية، تقتيض أن يشمل الوصف كل  

حماولة   هو  جهنم(  أبواب  عىل  )دعاة  كتاب  من  وغريض  الوصف..  ذلك  فيه  متثل  من 

 استخراج هذا النوع من الدعاة من القرآن الكريم، وتطبيقه عىل واقعنا التارخيي أو املعارص. 
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ؤمن باالجتهاد اخلاطئ يف الدماء، والذي  أوص االجتهاد اخلاطئ، فانا ال  أما بخص

الوضوء   مستحبات  يف  يكون  اخلاطئ  االجتهاد  الكثرية..  التارخيية  اجلرائم  بررت  بسببه 

 ن تقتل.  أونواقضه، ال يف قتل النفس التي حرم اهلل 

ض، فسوريا  أما بخصوص تناقض موقفي بني اإلرهابيني واملقاومني، فليس هو بتناق

ة حتى جاء هؤالء وأثاروها ومألوا حياهتا دمارا، وحينذاك هبت املقاومة  نكانت آمنة مطمئ

الرشيفة لنرصهتا، ألهنا كانت ظهرها، وحاميها، ودعمها اللوجستي عند مواجهة الكيان  

 الصهيوين.  

ومثل ذلك العراق، فلم يكن هناك حشد شعبي لوال ظهور الدواعش الذين احتلوا  

وراحوا ينرشون الكراهية، فهب عامة العراقيني للدفاع عن بلدهم ومدهنم، وال هيم  املدن  

 إن كان هؤالء شيعة أو سنة أو مسيحيني، فواجب حفظ الوطن ال يفرق بني هؤالء مجيعا. 

 : 23الذكرى  

مقايل   مع  إجيابا  أو  سلبا  تفاعلوا  الذين  الطيبني  للكرام  اجلزيل  بالشكر  أتقدم 

فيه موقف التيار السلفي خصوصا من معاوية وتعظيمه له مقارنة  )فرحون( والذي ذكرت  

 . بموقفه من عيل بن أيب طالب 

هذه   مثل  يف  الكتابة  عن  قلمي  تنزيه  إىل  دعوين  للذين  خصوصا  أقول  أن  وأحب 

املواضيع أنه ليس هناك مبر رشعي يسمح لنا بالسكوت عن االنحرافات التي حصلت يف  

وية ال أقصد شخصه، وال أقصد احلكم عليه باجلنة أو النار،  األمة، وأنا عند حديثي عن معا 

أو الكفر واإليامن، فذلك هلل وحده.. ولكني أقصد أن أنبه إىل االنحرافات العظيمة التي  

أحدثها هو من معه يف الدين.. فكل ما نراه يف الدين من جتسيم وتشبيه وخرافة وأساطري  

 نطلق من تلك الفرتة. وعسكرة وعنف وشعوذة واستبداد وملك عضوض ت
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لقد أصبح الدين بتأثري التحريفات التي أحدثوها عىل املستويات املختلفة غري الدين  

. ولذلك ال يملك من يريد أن يظهر الدين نقيا  اإلهلي اجلميل الذي أنزله اهلل عىل رسوله  

صافيا أن يسكت عن هؤالء خاصة إذا ختصص قوم كثريون من الناس يف الدفاع عن هذا  

 الرجل وظلمه وحتريفه. 

أال   ذلك  بالشهادة هلل، والوقوف مع احلق مهام كلفنا ذلك.. وأول  نحن مطالبون 

تأخذنا يف اهلل لومة الئم يف الرد عىل املنكر والظاملني سواء كانوا معنا أو كانوا يف التاريخ  

كُ ﴿الغابر، قال تعاىل:   ِذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ إِىَل الَّ ِمْن  َواَل َتْرَكُنوا  َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ  ُم النَّاُر َوَما 

ونَ    [ 113: هود] ﴾ َأْولَِياَء ُثمَّ اَل ُتنرَْصُ

وأحب أن أنقل هنا كلامت لسيد قطب رمحه اهلل حول معاوية، والتي القى بسببها  

بالكفر.   رميه  حد  إىل  هبم  وصلت  السلفي،  التيار  من  كبرية  معاوية  ) قال:  فقد  ردودا  إن 

وزميله عمرًا مل يغلبا عليًا ألهنام أعرف منه بدخائل النفوس، وأخب منه بالترصف النافع يف  

كن ألهنام طليقان يف استخدام كل سالح، وهو مقيد بأخالقه يف اختيار  . ول. الظرف املناسب

الرصاع  والنفاق  .وسائل  واخلديعة  والغش  الكذب  إىل  وزميله  معاوية  يركن  وحني   .

فال عجب ينجحان    ، أن يتدىل إىل هذا الدرك األسفل   والرشوة ورشاء الذمم ال يملك عيل 

. عىل أن غلبة معاوية عىل عيل، كانت ألسباب  .ويفشل، وإنه لفشل أرشف من كل نجاح

. كان مد  .أكب من الرجلني: كانت غلبة جيل عىل جيل، وعرص عىل عرص، واجتاه عىل اجتاه

ينحرس أخذ  قد  العايل  اإلسالمي  الذي    ، الروح  املنحدر  إىل  العرب  من  الكثريون  وارتد 

يتبع هذا االنحسار، وال يرىض بأن جيرفه  رفعهم من القمة ال  بينام بقي عيل يف  ه اإلسالم، 
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 ( 52)(من هنا كانت هزيمته، وهي هزيمة أرشف من كل انتصار . التيار.

وإذا احتاج جيل ألن يدعى إىل خطة معاوية، فلن يكون هو اجليل احلارض  ):  قال و 

عاوية قبل مكيافييل بقرون، هي التي  عىل وجه العموم. فروح مكيافييل التي سيطرت عىل م

إليها  النفعية    !تسيطر عىل أهل هذا اجليل، وهم أخب هبا من أن يدعوهم أحد  ألهنا روح 

 ( 53) (التي تظلل األفراد واجلامعات واألمم واحلكومات

)لقد كان انتصار معاوية هو أكب كارثة دمهت روح اإلسالم التي مل تتمكن  :  قالو

 ( 54)(بعد من النفوس 

عن    :قالو املرتفع  الفاضل  للخلق  لينترص  شيعيًا  يكون  أن  اإلنسان  حيتاج  )ولن 

وعمرو معاوية  عىل  لعيل  ولينترص  املتدنية،  اهلابطة  للرتفع    ،الوصولية  انتصار  ذلك  إنام 

 (55)(  والنظافة واالستقامة(

مىض عثامن إىل رمحة ربه، وقد خلف الدولة األموية قائمة بالفعل بفضل ما  ) قال:و

مكن هلا يف األرض، وبخاصة يف الشام، وبفضل ما مكن للمبادئ األموية املجافية لروح  

اإلسالم، من إقامة امللك الوراثي واالستئثار باملغانم واألموال واملنافع، مما أحدث خلخلة  

. وليس بالقليل ما يشيع يف نفس الرعية ـ إن حقًا وإن باطال ـ أن  .يف الروح اإلسالمي العام 

األلوف اخلليف أهله، ويمنحهم مئات  يؤثر  اهلل    ؛ ة  أعداء    ويعزل أصحاب رسول  ليويل 

 

 . 243 ـ 242، صكتب وشخصيات ( 52) 

 . 243 ـ 242، صكتب وشخصيات ( 53) 

 . 243 ـ 242، صكتب وشخصيات ( 54) 

 . 243 ـ 242، صكتب وشخصيات ( 55) 
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 ) (56) رسول اهلل 

 : 24الذكرى  

أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من تفاعل مع مقدمة مقايل عن إيران وموقف احلركات  

أدليت بشهاديت يف املوضوع   أو إجيابا ألين  التفاعل سلبا  اإلسالمية منها، سواء كان ذلك 

إليه، وأنا أعلم حساسية املوضوع، ولكن مل يكن يل أي مبر رشعي    بحسب ما وصلت 

البعض مالذا حلاميتهم من   أن إرسائيل صارت عند  أرى  وأنا  للسكوت، خاصة  يدعوين 

 إيران. 

متنيت فقط من بعض املنفعلني سلبا أن يكون نقدهم يف حدود األخالق اإلسالمية،  

ها، ومتنيت أيضا أال يرتفع بعضنا بحجة ختصصه،  وأال يستعملوا لغة اللعن والسب ونحو

فالدين أوسع من أن يزعم أحد من الناس أنه متخصص فيه، فقد يفتح اهلل بفضله عىل عامي  

بسيط لصدقه وإخالصه ما ال يفتحه عىل من يرى نفسه من كبار العلامء.. فأساس الدين  

  من علم. هو التواضع هلل وخللق اهلل، وأال يتكب أحدنا بام آتاه اهلل 

اليابانية،    التجربة  تعاملنا مع  التجربة اإليرانية كام  لو تعاملنا مع  أننا  متنيت كذلك 

فنحن إذا ما أبدى أحد منا إعجابه باليابانيني، مل نذكر له ديانتهم مع أن أكثرهم إما ملحدين  

ال الصحابة  وكأن  إلسقاطها،  املبرات  بكل  جئنا  إيران  ذكرت  إذا  لكن  وثنيني..  ذين  أو 

 نتاجر هبم أهون علينا من اهلل الذي ال يعرتف به يف تلك الدول، أو يرشك به غريه. 

متنيت كذلك من الذين يتهمون إيران بسب الصحابة أن يذهبوا إىل شوارعنا لريوا  

اهلل ورسوله كالمها يسبان أبشع سب.. أفنرى القذى يف عيون إخواننا وال نرى اجلذع يف  

 

 .161ص:، العدالة االجتامعية ( 56) 
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أعيننا.. أم أن اهلل ورسوله أهون علينا من تلك املفاهيم املذهبية املقيتة التي لقنتها لنا الوهابية  

 صابنا من ويالهتا. أب وغريها من الفتن التي مل نعتب بعد بام واإلرها 

 : 25الذكرى  

ننا نميل عىل املثقفني  أسباب التخلف الكبى التي تعاين منها أمتنا اإلسالمية هو  أمن  

 فينا كيف يفكرون، وماذا يقولون، وماذا يكتبون..  

نا ما نشتهيه من  نحن نريدهم دائام أن يغردوا ما نشتهيه من األصوات، وأن يطعمو

 فكار..  األ

فكرنا،إف أو  مسريتنا  لتصحيح  بدعوتنا  منهم  واحد  قام  مراجعة  أو    ذا  اىل  يدعونا 

يدعونا اىل االنتباه لالخطار التي حتدق بنا، قلبنا له ظهر املجن، وقمنا بتحطيمه  أو    نفسنا،أ

 بكل ما أوتينا من قوة، وكأنه صنم من االصنام..  

أو    نه سيؤذيه العلامنيون أظن  أيخ حممد الغزايل للجزائر كنت  نه عندما جاء الش أاذكر  

هنم كانوا يريدون  الالدينيون، لكن لالسف كان اول من آذاه بل طرده هم اإلسالميون.. أل

فكارهم، ال عاملا يستفيدون منه، ويصححون حركتهم من خالل  أن يكون بوقا يردد  أمنه  

 توجيهاته.  

ع اإلسالم..  أول  ويف  ذلك..  الكرسوية  وقبل  ليقاوم  احلسني  اإلمام  خرج  ندما 

واالستبداد الذي ظهر يف األمة، وليصلح دين جده الذي تالعب به غلامن بني أمية.. قام  

الكثري ضده.. بل أكثر األمة ضده.. بل انبى له من ينصحه.. وهو ال يعلم أنه رحيانة رسول  

 يرقى هلا ناظر، وال يطمح  ، وسيد شباب أهل اجلنة، وصاحب تلك املناقب التي الاهلل  

 هلا طامح.. 

الدين واحلياة شيئا.. يردد   يفقه من  الذي مل  الغر  الشباب  وال يزال إىل اآلن بعض 
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بكل وقاحة وصالفة: كان األوىل به أن يأخذ بنصيحة ابن عمر.. وأين ابن عمر من اإلمام  

 احلسني؟ 

ع وتعاليهم  القلوب،  مرىض  عن  يذكر  الكريم  القرآن  نجد  أنبيائهم،  وهكذا  ىل 

واقرتاحاهتم عليهم، كام قال تعاىل عن أصحاب موسى عليه السالم عندما جاوز هبم البحر:  

ائِيَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعىَل َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعىَل َأْصنَاٍم هَلُْم َقاُلوا َياُموَسى اْجعَ  ْل  ﴿َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إرِْسَ

َهُلونَ َلنَا إِهَلًا َكاَم هَلُْم آهِلَةٌ   [ 138]األعراف: ﴾  َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم جَتْ

ِذيَن  وهلذا ورد النهي املطلق عن التقديم بني يدي اهلل ورسوله، قال تعاىل:   َا الَّ ﴿َياَأهيُّ

ُموا َبنْيَ َيَدِي اهللَِّ َوَرُسولِِه َواتَُّقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َعلِيمٌ   [ 1]احلجرات: ﴾ آَمُنوا اَل ُتَقدِّ

وعىل منوال هذه اآلية الكريمة نقول: دعوا املثقفني واملفكرين يطرحون ما يرونه من  

البعيد عن كل صيغ اإلقصاء   أفكار، وال جترموهم، بل حاوروهم احلوار العلمي اهلادئ 

 واإللغاء والوصاية.. وإال فستعيشون يف حلقة مفرغة من التخلف ال هناية هلا. 

 ي يا جارة. عني واسمعأواياك 

 : 26الذكرى  

اشكر كل الكرام الذين تفاعلوا مع منشوري املتعلق بحزب اهلل وما بعده سلبا كان  

التفاعل و اعلم صدقهم    أخص بالشكر الذين تفاعلوا سلبا معه، فانأ جيابا، ولكني  إذلك 

 . مام اهلل سبحانه وتعاىل أخالصهم، ولكن لكل منا رؤيته اخلاصة به، والتي سيشهد هبا إو

َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها  ﴿ال من باب قوله تعاىل:  إنا ما ذكرت شهاديت  أو َواَل َتْكُتُموا الشَّ

ُه آثٌِم َقْلُبهُ   باَِم َعلِْمنَا َوَما ُكنَّا  َوَما َشِهْدَنا إِالَّ ﴿، وما شهدت إال بام علمت،  [ 283:  البقرة] ﴾  َفإِنَّ

ال يكون االختالف بيننا يف هذه املسألة أو غريها  أرجو  أ.. و[ 81:  يوسف] ﴾  لِْلَغْيِب َحافِظِنيَ 

يامنية فوق كل اعتبار.. واهلل  خوة اإلي ثغرة يدخل منها الشيطان، فاألمن املسائل سببا أل
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َتلُِفونَ ﴿حيكم بني عباده   [ 3: الزمر]  ﴾ يِف َما ُهْم فِيِه خَيْ

 : 27الذكرى  

أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من علق عىل منشوري املتعلق بحزب اهلل، سواء وافقني  

يديل   أن  بناء عىل اطالع عميق وطويل.. ولكل شخص  أدليت بشهاديت  أو خالفني ألين 

عالم املضلل املنتمي  بشهادته برشط أن تكون عن علم واطالع.. ال بناء عىل ما ينرشه اإل

خواهتا التي ختدم املرشوع الصهيوين والفوىض  أ ىل دول اخلليج ابتداء من اجلزيرة وإ  كثره أ

 اخلالقة يف املنطقة. 

يتهم  أصدقاء حول ما ذكرته يف ذلك املنشور، فوقد حتدثت مرة مع بعض األ  خذ 

مهات املؤمنني وغري ذلك.. فقلت له: هل سمعت خطابات  أ حزب اهلل بسب الصحابة و

لطخ سمعي بكلامته.. قلت: فهل رأيت  أمني العام حلزب اهلل.. قال: ال، ومعاذ اهلل أن  األ

دخل عىل شاشتي قنواهتم  أن  أمور من قنواهتم الرسمية.. قال: معاذ اهلل  مواقفهم من هذه األ 

غريه كلامهتم من مصادرها ال  أو    اململوءة بالكراهية.. قلت له: فهل شاهدت عىل اليوتيوب

مصادر   ونرص  عأمن  الالت  فحزب  ال..  قال:  تشوهيهم..  اال  هلم  هم  ال  الذين  دائهم 

 ضيع وقتي معهم. أن أقل من  أ الشيطان 

. ونحن  . ن يشهد.. هو كاالعمى االصم الذي يديل بشهادتهأبربكم مثل هذا حيق له  

ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل أَ ﴿ن نشهد هلل، كام قال تعاىل:  أمطالبون رشعا ب الَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا  َواَل جَيْ

ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلونَ    [ 8: املائدة] ﴾ ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ

ال يسمح لنفسه بأن خيضع  أ. و .ن يتحقق جيداأطالب كل من خالفني  أنا  أولذلك ف

طلب من  أيشوههم.. ون  أعالمي الذي يستعمل كل الوسائل لتشويه من يريد  للتضليل اإل

التي تزيف ما ينرشه    ت التسجيالن يضعوا هلم  أخواين املوافقني يل بناء عن وعي واطالع  إ
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 ن يشهدوا.  أنفسهم، ويتثبتوا، قبل أعالم املضلل، لعلهم يراجعون اإل

التي تثبت ما يقولون من  التسجيالت  ن يضعوا  أخواين املخالفني يل  إطلب من  أو

ن تكون من الناطقني الرسميني باسم  أني برشط  نمهات املؤمألأو    سب احلزب للصحابة

بل  أاحلزب، و للرتاجع عن شهاديت..  مستعد  بعكسها..  أنا  يأما  أديل  ي  توا برشيط ألأن 

ن ذلك ال يمكن االعتامد عليه، النه يمكن  إشخص ال يمثل احلزب من اجلهة الرسمية، ف

 تشوهيها.  ن يدعي انتامءه جلهة ما قصد أي شخص بسهولة أل

 : 28الذكرى  

عطوا  أ. وتقسيمي للفرق خيتلف عن تقسيم من  .انا مع كل املستضعفني يف االرض

فاهلل هو الذي حيكم للسني بكونه سنيا وللبدعي بكونه بدعيا   ، نفسهم حق تصنيف الناسأل

يام من حرب  ما الوهابية فانظروا مواقفهم هذه األ أ واهلل هو الذي حياكم العباد عىل عقائدهم  

اليمنإ يتلذذون بقتلهم إ .  . خواننا املستضعفني الفقراء يف  . وهم دجالون ال خيتلفون  .هنم 

 . عن رجال الدين املسيحي الذين كانوا يتالعبون بالدين ويتاجرون به 

فالشيعة مسلمون وفيهم الكثري من العلامء    ،ال نقع فيام يقع فيه التكفرييونأرجو  أ

كتبهم وال  أوالصاحلني و املسلمني هكذا  أنا اسمع هلم واقرأ  بينهم وبني غريهم من  فرق 

 .  .تعلمت من شيخي الغزايل والبوطي

 : 29الذكرى  

ذلك الشعب الفقري املستضعف الذي يقوم    ، سينتقم اهلل من كل من ييسء إىل اليمن

 .  . وال تنفع يف ذلك أي حجة ، فراعنة هذه األمة بذبحه عىل مرأى من العامل ومسمع

فنحن اآلن ممتحنون بني أن نقف مع حزب الشيطان الذي يمثله قرنه السعودي، أو  

نقف مع اهلل وأوليائه واملستضعفني يف األرض.. والعاقل هو الذي يموت جوعا، وال يبيع  
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موقفه بدينار وال درهم.. ألن الطعام الذي يشرتى به هذا املال طعام حرام، وصاحبه ال  

 حلوم إخوانه، ويرشب من دمائهم.. وويل له من اهلل.   يأكل طعاما وإنام يأكل 

 : 30الذكرى  

الباحثني   بعض  بني  منشورايت  بعض  عىل  كتعليقات  حمرتمة  علمية  مناقشة  رأيت 

 . تتعلق بالتعارض بني الكشف الصويف وما يقتضيه البحث العلمي من النقل والتحقيق 

ال ببعض  مررت  ألين  املسألة،  يف  أراه  بام  أتدخل  أن  وقد  وأحب  هذا،  يف  تجارب 

ن املعصوم هو البحث العلمي والتحقيق ال الكشف املجرد، ألنه مرتبط  أىل  إانتهيت منها  

باملرتبة السلوكية للشخص من جهة، وهي مهام بلغت فلن تصل اىل العصمة، ومرتبط من  

 ناحية ثانية بإمكانية اختالط الكشف الصادق مع الوهم واحلالة النفسية وغري ذلك.  

دثت يف هذا مع شيخ كبري من مشايخ الصوفية املعارصين، ومن الذين درسوا  وقد حت

ن يعيشوا جتربته الروحية، وقد قال  أابن عريب، وكتبوا حوله الكثري من الكتب، بل وحاولوا  

يل باحلرف الواحد، حني سألته عن املوقف عند التعارض بني الكشف والنقل والتحقيق:  

ال  احلديث  بني  املقارنة  بتاتا )أما  مقارنة  فال  والكشف،  الفاحش  .رشيف  اخلطإ  من  بل   .

والعيب املقيت احلديث عن مقارنة بني كالم املعصوم األكب وما يقوله أو يكشفه أي أحد  

ث الرشيف ليتبع  يوال أظن أن مسلام صحيح العقيدة يرتك ما صح عنده من احلد  . غريه.

 ال ينطق عن اهلوى(  كشف أي قطب أو ختم إذا عارض كشفه املزعوم حديث من 

وهو قول من أعرفه من املحققني من الصوفية، فهذا اجلنيد سيد الطائفة يقول: )إن  

النكتة لتقع يف قلبي من جهة الكشف فال أقبلها إال بشاهدى عدل من الكتاب والسنة(،  

  ويقول الشيخ عبد القادر اجليالين: )كل حقيقة ال تشهد هلا الرشيعة فهي زندقة.. طِْر إِىل 

ومثله الشيخ   ( احلق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك يف يد الرسول 
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أبو احلسن الشاذيل، فقد كان يقول: )إِذا عارض كشُفك الصحيح الكتاَب والسنة فاعمل  

الكتاب   العصمة يف  تعاىل ضمن يل  اهلل  إِن  لنفسك:  الكشف، وقل  والسنة ودع  بالكتاب 

 جانب الكشف واإِلهلام(    والسنة، ومل يضمنها يل يف

بل هذا قول الشيخ ابن عريب، فقد قال يف الكشف الذي ال يمكن اعتباره: )الكشف  

الذي يؤدي إىل فضل اإلنسان عىل املالئكة أو فضل املالئكة عىل اإلنسان مطلقًا من اجلهتني  

عليه(، وقال:  ال يعول عليه(، وقال: )كل كشف يريك ذهاب األشياء بعد وجودها ال يعول  

)كل كشف ال يكون رصفًا ال خيالطه يشء من املزاج ال يعول عليه، إال أن يكون صاحب  

 علم باملصور( 

الرفيعة   وآداهبم  الشديد هلم، وألخالقهم  احرتامي  مع  خصوصا  للصوفية  وأقول 

أهنم وأننا مجيعا ينبغي أال نقدم بني يدي اهلل ورسوله، وأن نزن كل يشء بموازين التحقيق  

 العلمي، حتى ال نكون من الذين ينكرون عىل غريهم ما يقعون فيه..  

وقد قلت سابقا: إن السلفية ظاهرة توجد يف كل املجتمعات واجلامعات سواء كانت  

الغاء  أو    شيعية أو    حركية أو    صوفية أو    وهابية وجوهرها  الالدينية..  املجتمعات  حتى 

بالطائ العلمي والفرح  العلمية واحلوار  املطلق وإلغاء االخر بعد  احلقيقة  فة واعتقاد احلق 

 نتيجة لذلك كله. أو  ذلك كله، 
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 غالية   وصايا 

   : 1  الوصية 

التي هلا تأثري عرفاين وسلوكي كبري قصة آدم   القصص  القرآن  عليه السالم  من  يف 

 الكريم، ورفض إبليس السجود له، وتوعده بإخراجه من اجلنة، وتوعده بإضالل ذريته. 

تعيدنا إىل حقيقتنا، ورس هبوطنا إىل األرض، ورس العدو األكب الذي  تلك القصة  

 يرتبص بنا، ويريدنا أال نعود إىل اجلنة التي خرجنا منها. 

الكريم،   القرآن  يف  مرارا  ورودها  رغم  القصة  هذه  ننسى  ما  كثريا  فإننا  ولألسف 

نها، ووعدنا اهلل  وننسى معها إبليس، وننسى معها وعيده، وننسى معها اجلنة التي خرجنا م 

إليها، وتوعدنا إن انضممنا إىل حلف إبليس أن نحرش معه، ونلعن معه.. ألننا  أن نعود 

وضعنا قصصا أخرى، وأعداء جددا، وأعطينا إبليس الكثري من احلق من حيث ال نشعر  

 حني اعتبنا السجود ومعه كل سلوك تعظيمي نوجهه ألولياء اهلل رشكا وضالال وكفرا. 

 : 2  الوصية 

اإليامن واهلداية للحق هبة من اهلل لعباده الذين توفرت لدهيم القابلية هلذا الفضل  

اإلهلي.. وأول رشوط هذه القابلية التواضع ولني اجلانب والسالم.. فمن تكب هبذه اهلدية  

العظيمة، وصارع هبا، وفخر هبا عىل غريه مل يعد أهال هلا.. وقد ذكر اهلل تعاىل مثاال عىل هذا  

ْيَطاُن  ﴿ لقرآن الكريم، فقال:  يف ا َفَأْتَبَعُه الشَّ ِمنَْها  آَتْينَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ  َنَبَأ الَِّذي  َواْتُل َعَلْيِهْم 

اْلَغاِوينَ  ِمَن  اهلداية  [ 175:  األعراف] ﴾  َفَكاَن  رشوط  عىل  حيافظ  مل  من  تعاىل  اهلل  اعتب  فقد   ،

 الشيطان ليجعله يف صفه. منسلخا منها، ومن انسلخ منها البد أن يتبعه 

     : 3  الوصية 
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َوَبَدا هَلُْم  ﴿من اآليات الكريمة التي حتتاج أن ننصبها بني أعيننا كل حني قوله تعاىل:  

فهذه اآلية الكريمة تعيدنا إىل حقيقة العبودية هلل..    [ 47:  الزمر] ﴾  ِمَن اهللَِّ َما مَلْ َيُكوُنوا حَيَْتِسُبونَ 

اهلل..  التواضع خللق  أم نرفض؟.. وهل  ـ    مهام عملنا ـ    فنحن  وحقيقة  نقبل  ال ندري هل 

النار؟ أم من أهل  السخط؟.. أم من أهل اجلنة  أم من أهل  الرضوان  .  .سنكون من أهل 

 وهل سننتقل من بيوتنا إىل السعادة األبدية، أم ننتقل إىل نقيضها من الشقاوة؟

فرص قد رسبنا يف أخطر  أليس من املحزن أن نجد أنفسنا بعد كل ما أتيح لنا من  

خللقه؟ اهلل  عقده  الذين    .. امتحان  املتواضعني  البسطاء  أولئك  نجد  أن  املحزن  من  أليس 

أننا  وشعورنا  وغرورنا  بكبيائنا  عنهم  ختلفنا  وقد  األبد،  عز  إىل  سبقونا  قد  احتقرناهم 

 األفضل واألعلم؟  

يض قد حتول إىل  أليس من املحزن أن نجد كل تلك املناصب والرتقيات واجلاه العر 

هباء.. وأن أولئك الذين كنا نتأفف من جمالستهم ومصافحتهم قد نالوا الدرجات العال..  

 وفازوا بام ال تساويه مجيع مناصب الدنيا ودرجاهتا؟  

إن تذكر هذا وحده كاف لنهتم بأنفسنا ومصرينا وحياتنا احلقيقية التي ال ندري كيف  

 تكون. 

 : 4  الوصية 

وما أودع اهلل فيه من معاين الرمحة واللطف مع    ه لدين وسهولتال تعارض بني يرس ا 

أن   االختبار  من  الغرض  الدنيا، ألن  حياتنا  يف  له  نتعرض  الذي  اإلهلي  االختبار  صعوبة 

من   واملتكب  اجلائر،  من  منا  والعدل  اخلبيث،  من  منا  الطيب  ويمحص  رسائرنا،  متتحن 

 املتواضع. 

س الشعائر التعبدية.. ولكن من الصعب أن  من السهل علينا أن نصيل ونصوم ونامر
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نامرس شعائر احلياة وفق ما أراد اهلل، ألن ذلك يستدعي أن نخرج من كبيائنا وخيالئنا  

 وأنانيتنا ومجيع انتامءاتنا لنعبد اهلل وحده، ونخضع له وحده. 

تأملوا قصة إبليس الذي خرج من امللكوت ومن عوامل اجلامل التي كان يعيش فيها  

تركه لسجدة واحدة.. ممارسة شعرية السجود يسرية.. ولكن اخلروج من الكبياء  بسبب  

صعب إال عىل من يرس اهلل له ذلك.. وقصة إبليس تتكرر يف واقع احلياة كل حني.. واهلل مل  

مشريا إىل هذه احلقيقة: )لو تعلمون ما أعلم لضحكتم    يذكرها يف كتابه عبثا.. وقد قال  

  (57) ( ولبكيتم كثريا ، قليال

 : 5  الوصية 

الكايف   االستعداد  لنا  كان  إذا  إال  األصيل  اإلهلي  اإلسالم  إىل  نعود  أن  يمكن  ال 

ملراجعة أنفسنا ومواقفنا وأفكارنا وانتامءاتنا حتى نتخلص من كل الرواسب التي حتول بيننا  

وبني ذلك الدين القيم اجلميل الذي حرفته السنون، وبدلت صفاءه األيام، واجتهدت يف  

 تغيريه كل شياطني اجلن واإلنس..  

ولنكون كذلك نحتاج إىل إسالم وجوهنا هلل وحده.. وأال نقدم شيئا بني يدي اهلل  

ورسوله.. وأن نتحمل كل ما يمكن أن يصيبنا من جراء اجتثاث جذور كل من حيول بيننا  

 وبني التوجه بصدق وإخالص إىل ربنا. 

   : 6  الوصية 

من اآليات الكريمة التي انتفعت هبا كثريا يف ختليص من الرؤية العرفانية التي ترسم  

َما  ﴿مراحل حمددة للوجود ابتداء من الغيب املطلق وانتهاء بالعامل املادي املقيد قوله تعاىل:  

 

 . ( 6637البخاري )  ( 57) 
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َوَما   َأْنُفِسِهْم  َخْلَق  َواَل  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلَق  َعُضًداَأْشَهْدهُتُْم  املُِْضلِّنَي  ُمتَِّخَذ  ﴾  ُكنُْت 

.. هذه اآلية الكريمة وحدها كافية للمتدبر عن كل التفاصيل التي ال دليل عليها  [ 51:  الكهف] 

 ال من النص وال من العقل. 

 : 7  الوصية 

ن يعرف اهلل، ويتواصل معه، فعليه أن يبدأ أوال بتطهري عقله من كل تلك  أراد  أمن  

بثها   التي  العرفاءأله كل من تكلم يف اهلل من  التصورات  أو  املتكلمني  أو  أو    هل احلديث 

غريهم من الطوائف، وعليه بعدها أن يقرأ القرآن الكريم بوعي وحضور مع اهلل.. فال يعب  

ما من فرح بام عنده من العلم  أ ن يعرفه..  أال اهلل.. وقد جتىل اهلل يف كالمه ملن أراد  إعن اهلل  

 .. وإنام يتجىل له ما فرح به من العلم الذي حيجبه عن ربه. فلن تتجىل له احلقيقة 

 : 8  الوصية 

م ال، فانظر اىل حالتك النفسية عندما  أ طائفيا  أو    ن ختتب كونك تكفرييا أردت  أن  إ

ىل الوحدة ونبذ الفرقة واالهتامم باملشرتكات  إالدعاة الذين يدعون  أو    تقرأ أو تسمع للعلامء

والتآخ التقارب  اىل  والفرق والدعوة  والطوائف  املذاهب  ن وجدهتا تضيق  إ. ف.ي مع كل 

ن  أمر اهلل بجمعه، وأ نك من املخذولني الذين يستعملهم الشيطان ليفرق ما  أبذلك فاعلم  

 اإلذعان هلا. أو  احلقد الذي يمأل قلبك حيول بينك وبني سامع كلمة احلق

     : 9  الوصية 

إذا أردت أن تلقى اهلل سليم القلب، طاهر الوجدان، نقي الرسيرة، فال تسم نفسك  

ُكُم املُْْسلِِمنَي ِمْن َقْبُل ﴿إال بام سامك اهلل به،   ، فمن رغب عن تسمية اهلل له  [ 78:  احلج] ﴾  ُهَو َسامَّ

إىل   اهلل  انحطت مهته، وختىل عن وصف  فقد  إىل تسمية قومه وطائفته وعشريته ومذهبه، 

. فكل اسم غري ما ارتضاه اهلل لك ال ينفخ فيك إال روح الكب، وال يمدك إال  . صف خلقهو
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.  .. وقل ملن سألك عن مذهبك وطائفتك: أنا مسلم، وكفى . بامدة الرياء والغرور والعجب 

أسلمت   بالذي  نفسك  واشغل  به،  نفسك  تشغل  وال  ألهوائه،  فدعه  وحقق،  دقق  فإن 

 وجهك له. 

 : 10  الوصية 

احلجب احلائلة بني العلم ومن يزعم أنه يطلبه عدم استفادته ممن خيتلف  من أكب   

معهم يف الرأي، أو يتخذ منهم موقفا سلبيا بسبب بعض آرائهم، فينحجب بذلك عام أفاض  

 اهلل عليهم من علمه وفضله.  

ولذلك فإن أكثر الناس جهال من يعتبون أنفسهم أهل اجلرح والتعديل، أو عىل  

 رح والتجريح[، ألنه ال ينجو منهم أحد حتى أصحاهبم املقربني.  األصح ]أهل اجل 

فإن ذكرت هلم الغزايل، وكتبه، وأمهية االستفادة منها: ذكروا لك أنه أشعري صويف  

 قد أكل الفلسفة ومل يستطع أن يقئها.  

فإن قلت هلم: ال أقصد ذلك القديم.. بل أقصد هذا اجلديد، قالوا لك: هو ال خيتلف  

 عنه يف الضاللة.. فكالمها منحرف عن السنة، داعية للبدعة.  

وهكذا ال متر هبم عىل عامل من العلامء إال سبوه وبدعوه وحرموا قراءة كتبه.. فكيف  

 . العلم ومنابعهيتعلم هؤالء.. وهم حيرمون أنفسهم من مجيع مصادر 

الكالم والتصوف والفكر اإلسالمي ذلك أن   الفلسفة وعلم  يقرأ  مل  مل  .من  . ومن 

ثقافة   من  اإلنساين  الفكر  أنتجه  بام  مل هيتم  ومن  املختلفة..  األدبية  والفنون  الشعر  يتذوق 

. كيف يستطيع أن يتخلص من السجون التي يقبع فيها عقله؟ وكيف يزعم بعد  .وإبداع

 ب علم؟ذلك أنه طال 
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 هذا الكتاب 

مقالة قصرية نرشت يف جمالت أو مدونات    حيتوي هذا الكتاب عىل ما يقارب مخسني

، وهذه  املوقف من بعض القضايا الدينية والرتبوية والثقافية خمتلفة، وهي تدور مجيعا حول  

 عناوينها:  

 . من هو الداعية الناجح؟1

 . املفهوم الرشعي للنجاح والفشل. 2

 . اإلسالميون.. واهنيار القيم.3

 حياء. . اإلسالميون.. واحتالل األ 4

 . ملاذا استهان الناس بالقتل؟ 5

 . إىل ورثة أيب جهل. 6

 جة. ود. مكاييل مز7

 . اإلسالميون وصناعة األعداء. 8

 . اإلسالميون.. ومصائب السياسة. 9

 . العلامء.. والفتنة. 10

 . عسكرة الدين. 11

 . اإلسالميون.. والتناقضات العقلية. 12

 . اسرتاحة املجرمني. 13

 العقول.. أقول. . ألصحاب 14

 . سجاالت ومواقف. 15
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 . ملاذا ال ترتىض عىل الصحابة؟ 16

 . هتمة التشيع. 17

 . ملاذا ال ترد عىل الشيعة مثلام ترد عىل السلفية؟18

 . ملاذا ال ترد عىل احلداثيني بدل الرد عىل السلفيني؟ 19

 . هل هناك سلفي معتدل؟. 20

 . نبوءة نبوية ال تنطبق إال عىل السلفية. 21

 . ملاذا تطلق عليهم لقب السلفية؟ 22

 . السنة والسلفية. 23

 . السلفية والتكفري. 24

 . السلفية.. واجلنة. 25

 . اإلسالم.. والثورة املضادة.26

 . هل نحن معرضون عن النبوة؟27

 . رسالة إىل األمل املوعود. 28

 . تناقضات قلبية. 29

 . التاريخ يعيد نفسه. 30

 األشخاص. . رضورة البحث يف التاريخ و31

 . توضيح حول ايامن ايب طالب. 32

 . تعجب واستغراب. 33

 . ملن شاء أن يركب سفينة النجاة.34

 . أقالم للمزاد العلني. 35



187 

 

 . حقوق الطبع والنرش حمفوظة. 36

 . ال تظلموا من يظلمونكم.37

 . العدالة.. وجتريم التكفري. 38

 . خذوا دينكم من األتقى.. ال من األعلم. 39

 األعلمية.. والرسالية. . 40

 . احرتموا صحيح البخاري.41

 . هل أنت متدين أم مريض نفسيا؟ 42

 . الفرق اإلسالمية: إعادة تصنيف. 43
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