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كيف ترد الشبهات بالحوار العقلي وحده؟!

تأليــف
محمد جاد الزغبي

الإهـــداء
فلي�سمح ىل القارئ العزيز فى تطويل فقرة �إهداء هذا الكتاب ..
�إىل والدي احلبيب رحمه اهلل  ,الأ�ستاذ واملثل الأعلى  ..و�إىل جيله كله الذي تعترب حرب
�أكتوبر بكل جمدها �أحد �أعمالهم ال�صاحلة  ,هذا اجليل املتدفق بالعطاء الذي �أعطى كل
ما لديه يف جماالت العلم والتعليم و�أداء وظائفهم مبنتهى التفاين  ,ومل يلتفتوا �إىل مك�سب
�أو �شهرة بعد �أداء واجبهم  ..وفوق كل هذا ا�ستقبلوا �أجيال ال�شباب التى جل�أت �إليهم بحث ًا
عن العلم والفكر  ,و�أعطوهم خال�صة الن�صح والتجربة ومعاين الثقافة واالنتماء الوافر
 ..و�أخ�ص بالذكر ممن ت�شرفت ب�أن تلقيت على �أيديهم املعرفة فى �شتى املجاالت  ,من
الثقافة الإ�سالمية والآداب العربية والعلوم ال�سيا�سية والتاريخ املعا�صر ،ومنهم على �سبيل
املثال ال احل�صر �أ�ساتذتى � :سيد �أحمد متام  ,و�سعد برجنى �أ�ساتذة الطفولة وال�شباب ..
الأ�ستاذ الدكتور البدراوي زهران والأ�ستاذ الدكتور �أحمد �أبو رحاب فقهاء اللغة العربية
الأفذاذ واملهند�س �أحمد عبد الباقي عا�شور مدير منتديات العز الثقافية تقدير ًا وعرفان ًا
بتوجيهاتهم وحر�صهم على فتح نافذة حقيقية للإبداع �أمام �آالف ال�شباب اللواء �أحمد
�سعد الدين  ,واللواء �أحمد م�أمون  ,واللواء خليفة �إ�سماعيل خرباء الأمن القومى والتاريخ
املعا�صر الذين �أف�سحوا يل الوقت للتلقي عنهم ومل يبخلوا معي بوقت �أو جهد
حممد جاد الزغبي
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مقــدمـــة للكتـــاب
من �إعداد  /الدكتور ناجح �إبراهيم املفكر الإ�سالمى الكبري ـ ـ والأ�ستاذ ه�شام
النجار الباحث فى ال�شئون الإ�سالمية وال�صحفي بالأهرام.
�إنتظرنا حتى ينتهى املهاجمون اجلدد للإ�سالم من مهمتهم ويفرغوا كل ما فى جعبتهم
لأرى مدى �إبداعاتهم اجلديدة  ،وهل �أتوا بجديد مل ي�أت به الأوائل فى هذا امليدان  ،وكل
يوم مير ومع كل مقال وطلة �إعالمية �أبت�سم �إبت�سامة الواثق و�أ�شفق على العقول التي تلعب
خلف املرمي وال تكاد حترز وال ربع هدف بني الثالث خ�شبات  ..فى ملعب يكاد يكون خال
�أمامهم  ،فال �أحد يدافع وال �أحد يرد عليهم �أو تتاح له امل�ساحة والوقت لريد .
لكننا عرثنا على من يرد بفهم راق وفكر م�ستنري وحتليل و�إ�ستق�صاء منهجى عميق ،
حيث �إطلعت على هذه ال�صفحات امل�شرقة للكاتب والباحث املتميز  .حممد جاد الزغبى
،الذى �سعي لأن نفهم �أو ًال الق�ضية و�أبعادها و�أن نتعرف على �أ�سباب هجوم بع�ض الكتاب
والإعالميني على الثوابت  ،و�سعي �أي�ض ًا لو�ضع منهج عقالنى لكيفية الرد عليهم وذلك
لأن املهاجمني ي�ستغلون �صعوبة الردود العلمية املتخ�ص�صة على النا�س  ,فجاء هذا الكتاب
لريد على ال�شبهات ب�أ�سلوب حوارى مب�سط يو�صل الفكرة دون �إخالل بامل�ضمون
الأ�ستاذ العقاد عليه رحمة اهلل فى كتابه القيم “ الإ�سالم يف القرن الع�شرين “ ي�ضعنا
�أمام الق�ضية ببعديها اخلارجي والداخلي  ،في�ؤكد �أن خ�صوم الإ�سالم حددوا عنا�صر
القوة فيه لإ�ستهدافها متهيد ًا لإ�سقاطه ،
وهي كما حددوها فى �أوربا “القر�آن و ال�سنة و�شخ�صية الر�سول“ ،
وهم فى الظاهر قد يحيدون القر�آن �أو ال يقربوه بالطعن فالنيل منه و�إدعاء تزويره
�أو حتريفه م�ستحيل ويثري عليهم م�شاكل ويعجل بهزميتهم  ،فيعمدون �إيل الأركان التى
يتكامل معها القر�آن يف هرمية الت�شريع وت�شكيل بنيان الإ�سالم القيمي ال�شامل وهما ال�سنة
و�شخ�صية الر�سول ملحاولة هدمهما فى وجدان امل�سلمني والأمة  ،في�سقط ب�سقوطهما
القر�آن – كما يتوهمون . -
بالعودة �إيل �إنطالقة ق�ضية الر�سوم الكاريكاتريية امل�سيئة للر�سول الكرمي حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ب�إعتبارها مرحلة ت�صعيدية جديدة �ضد الإ�سالم وامل�سلمني عموم ًا �إثر
�أحداث احلادى ع�شر من �سبتمرب 2001م  ،فهى لي�ست حدث ًا منعز ًال عن جهود متكاملة
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فى �سياق منظم تتعمد �إ�ستهداف الإ�سالم من خالل ت�شويه ال�صورة العملية والنموذج
الإن�سانى املج�سد له وهو �شخ�صية الر�سول  ،كما يحدث يف الغرب  ،ومن جهة �أخري
�إ�ستهداف البيان النظري واملفاهيمي واملعريف الذى تركه مكم ًال ومف�ص ًال و�شارحا للقر�آن
 ،وهي �سنته ال�شريفة.
املجهودات احلديثة هناك فى الغرب عموم ًا التي ت�ستهدف �شخ�صية الر�سول بالت�شويه
– كونه النموذج االن�ساين الكامل املعرب عن الإ�سالم – فجة و�سطحية ومت�شنجة و�إنفعالية
ومبا�شرة  ،وال تكاد ت�ستحق الرد �إال من خالل م�شروع منهجي وا�ضح لإي�صال ال�صورة
املتكاملة ال�صحيحة بالأدوات الع�صرية وباالحرتافية العقالنية املطلوبة � ،أي فى �سياق
�أفعال و�أفكار و�أطروحات علمية مدرو�سة ولي�ست ردود �أفعال مت�شنجة ت�ضر �أكرث مما تنفع
وهى ت�صرفات و�إ�ساءات فجة ال تكاد ترقي ملا كان يفعله ويقوم به الإ�ست�شراق القدمي
من درا�سات تتميز بالعمق والإحاطة والتحليل – رغم خبثها  ، -وكذلك ما يقوم به ه�ؤالء
الكتاب والإعالميون املحليون بكتابات ومقوالت جتعلنا عند النظر �إليها نرتحم على
جمهودات من �سبقوهم فى هذا املجال – وهى ال ت�ستحق الرتحم عليها بالطبع  -ورغم
�ضخامة ما بذلوه من جهد للإنكار والطعن بر�ؤى تبدو متما�سكة بع�ض ال�شئ باملقارنة مبا
يت�سلون به اليوم  ،فقد �إنهارت �سريع ًا بدفاع علمائنا ومفكرينا الكبار  ،و�إندثرت وبقيت
الدين ال�صحيح ومكانته ودوره
كذلك ت�أتى هذه الن�شاطات املحمومة يف �سياق الو�ضع الثقايف وال�سيا�سي واالجتماعي
العام  ،كما جاءت الإ�ساءة للإ�سالم ولرمزه الإن�سانى املج�سد له فى الغرب �ضمن توجه
عام يك�شف عن مرحلة جديدة يف التعامل مع الإ�سالم وق�ضاياه ب�شكل �صريح ومبا�شر
ويتعمد الإ�ساءة واحلاق الأذى وال�ضرر املعنوى �ضد الدين و�أهله علي خلفية ق�ضايا
�سيا�سية و�إجتماعية داخل املجتمعات الغربية متعلقة بالهجرة العربية وتزايد �أعداد
امل�سلمني وب�شعور اللوبيات املرتبطة ب�إ�سرائيل بخطورة هذا النمو � ..إلخ .
وملا ظهرت الر�سوم الكاريكاتورية امل�سيئة للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فى �شهر
�أكتوبر 2005م فى الدمنارك كان حزب ال�شعب الدامناركى اليمينى املتطرف يحتفل
مبرور الذكرى العا�شرة على ت�أ�سي�سه  ،وكان ي�سعى للحفاظ علي �أغلبيته النيابية  ،وكذلك
ظهرت يف وقت �شددت فيه احلكومة الدامناركية فى قوانني الهجرة والتجمع العائلي
وطلب احل�صول على اجلن�سية الدامناركية  ،ف�ض ًال عن �ضرورة الإملام باللغة الدامناركية
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وتزامنت مع قرار احلكومة �سحب الدعم املايل عن �أى جمعية تدافع عن حقوق املهاجرين
كذلك ت�أتى هذه احلملة �أي�ض ًا فى �سياق �أحداث �سيا�سية و�إجتماعية يطول �شرحها
 ،وقد يعتقدون �أنها داعمة ل�صراعهم ال�سيا�سي مع قوي بعينها � ..أو يظن بع�ضهم �أن
هذا النهج كفيل بتقوي�ض التطرف والإرهاب وكال النهجني �ضار بالإ�سالم وباملنهج ف�ض ًال
عن �سوء تقدير وفهم لطبيعة هذا الدين والقوي احلقيقية احلا�ضنة واحلافظة له  ،و�إذا
كان تطرف البع�ض وتطبيقاته ال�شوهاء للمنهج �ضارة بالدين  ،فالتطرف املقابل وجهود
الطعن و�إبطال ثوابت الإ�سالم �ضررها �أ�شد  ،ونحن م�أمورون مبواجهة هذا وذاك و�إنقاذ
منهجنا منه
“يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه  ،حتريف الغالني  ،و�إنتحال املبطلني،
وت�أويل اجلاهلني “،
ونرى �أن الأخ احلبيب وال�صديق الدكتور حممد جاد الزغبى قد حر�س ثغرة على
ح�صون الإ�سالم الفكرية املنيعة بهذه ال�صفحات والكتابات التى دافع بها بثبات ود�أب
وعقالنية ور�شد عن ثوابت الدين ومناهجه ورموزه  ..فجزاه اهلل خري ًا وجعل ما كتبه فى
ميزان ح�سناته  ..وحفظ اهلل �أمتنا و�أوطاننا وحماها من كل �سوء.
د /ناجح �إبراهيم
�أ  /ه�شام النجار
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متهيــــد ..
بعد �أن قارنت مقارنة �سريعة بني الإ�سالم عندنا نحن العرب فى الع�صر احلاىل  ,وبني
�إ�سالم �أهل ال�شرق والغرب  ,فى �آ�سيا و�إفريقيا و�أوربا و�أمريكا  ,خرجت من فمى عبارة
تلقائية وهى:
�إذا �أردت �أن جتد الإميان غ�ضا كما نزل  ,فابحث عنه فى غري �أر�ض العرب فالذى
ي�شاهد مثال الداعية �أحمد ديدات رحمه اهلل  ,وتلميذه الدكتور ذاكر نايك ويلحق بهم
على منهجهم الداعية الكويتى الأ�شهر عبد الرحمن ال�سميط وغريهم من �آالف الدعاة
ويري فيهم مدى العزة والفخر الذى تنب�ض به كلماتهم عن الإ�سالم  ,ال فخرا ب�أنف�سهم
بل فخرا بالإ�سالم وا�ست�صغارا ل�ش�أن �أ�شخا�صهم �أمامه ويري فيهم احلرقة والهمة العالية
والت�ضحية ثم يقارن هذا مبيوعة ووجل و�ضعف امل�صالح عند بع�ض املنت�سبني �إىل الإ�سالم
عندنا  ,يدرك بالفعل �أن تيارات املهاجمني للإ�سالم الآن كادت �أن تنجح فى �أن جتعل
امل�سلم العربي يخجل من ثوابت دينه �إما كراهية لأفعال عمالء الغرب من جماعات
الإرهاب � ,أو ان�سحاقا �أمام دعاة التغريب من العلمانيني ,وبالطبع ال يعنى هذا �أن كل
من عندنا كذلك  ,ولكن امل�شكلة �أنك عزيزى القارئ �إذا قارنت عدد الدعاة اليوم بعدد
املخل�صني الظاهرين املتجردين حقا  ,ف�ستجد �أن املتجردين ا�ستثناء وقلة بعك�س �أولئك
املن�ضمني للإ�سالم فى غري �أر�ضنا.
املقارنة م�ؤملة وموجعة حقا ..
والذى ي�شاهد مدى القوة والإخال�ص والتجرد فى م�سلمى �أقا�صي الأر�ض يتخيل �أنه
ي�شاهد مثاال حيا على ما كان عليه ال�صحابة !  ,والكارثة املخجلة لنا ـ ـ ـ نحن العرب
فى الع�صر احلديث ـ ـ ـ هى النظرة التقدي�سية التى ينظر بها ه�ؤالء الأكابر لنا نحن ,
فم�سلمى ماليزيا و�آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية وتلك املناطق يظنون �أن العرب جميعا
هم �أحفاد ال�صحابة  ,ويظنونهم ن�سخة من �أجدادهم !!
وبالتاىل ينظرون لهم نظرتهم �إىل ال�صحابة  ,ورمبا ظلت تلك النظرة قائمة لوال
التطور الهائل الذى حدث فى و�سائل الإت�صال والتوا�صل فجعل م�سلمى ال�شرق والغرب
يروننا على حقيقتنا  ,وو�سائل الإت�صال ذاتها هى التى جعلتنا نرى ه�ؤالء النا�س !  ,وكيف
�أن �إ�سالمهم ممزوج باللحم والعظام فت�شعر �أنهم يتنف�سون بالعقيدة الغ�ضة  ,ال يهتمون
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باملظهر اخلارجى �إطالقا مثلما نفعل نحن ونفتخر على بع�ضنا البع�ض بطول اللحية �أو
ق�صر اجللباب �أو ب�صالتنا و�صيامنا �أو �أعمالنا القليلة التى ن ُــف�سدها دوما بالرياء �سواء
كان رياء معلنا �أو مكتوما بني املرء ونف�سه ,وترى الداعية م ّنـا يظن نف�سه نبيا جديدا
ملجرد �أن يخرج على ال�شا�شات فال يدرى هل �أ�صلح النا�س �أم �أف�سدهم ؟! ,هل دعاهم
باحلكمة واملوعظة احل�سنة � ,أم بغ ّــ�ضهم بالفرقة والتفرق لأن معظم الدعاة ـ حتى من
ح�سنى النوايا ـ وقع فى فخ التبغي�ض من حيث ال يدرون  ,فال�شدة والغلظة واملواجهة
املتحم�سة ال تكون فى مواجهة عوام النا�س امل�ضللني فى �أى فرقة �أو ديانة  ,بل تكون تلك
ال�شدة فى مواجهة دعاتهم الذين ت�سببوا فى �إ�ضاللهم  ,لأن ه�ؤالء الدعاة غالبا ما يعلمون
�أنهم على باطل ويدعون �إىل باطل()1وهم منافقون يكيدون للإ�سالم عامدين رغم �إقامة
احلجة عليهم �أما عوامهم فينبغي لنا التيقن من �أن الغالبية العظمى منهم قد تلقت
الدين من �أكابرهم ب�صورته املبتدعة على �أنها ال�صورة احلقيقية للإ�سالم  ,ومعظم
العوام معذورون قطعا باجلهل مهما فعلوا ومهما بدت منهم الكراهية جتاه �أهل ال�سنة
لأنهم تعلموا من نعومة �أظفارهم �أن امل�سلمني ال�سنة هم �أعدى �أعدائهم  ,وكذلك احلال
بالن�سبة لعوام الديانات الأخرى  ,بل حتى لبع�ض امل�ضللني من املثقفني الذين غرتهم
العلمانية ..ف�إذا قمنا با�ستخدام ال�شدة والغلظة والتجريح واملعايرة مع عوام النا�س
ف�سيثري هذا فى قلوبهم ع�صبية اجلاهلية  ,و�سيكرهون الوجه ال�صحيح للإ�سالم ب�سبب
كراهيتهم للداعني �إليه  ,وهذا �أ�سو�أ ما ميكن �أن يفعله داعية! ناهيك بالطبع على �أن
الكثري من دعاتنا فى �أر�ض العرب يعترب الدعوة ملذهبه اخلا�ص �أو قناعاته اخلا�صة �أو
ر�ؤيته اخلا�صة �أو جماعته �أو حزبه �أو منهجه فى الفتاوى هى املمثل الر�سمى للإ�سالم
وبالتاىل ي�ستكرب على غريه وت�أخذه العزة بنف�سه وبالإثم فيجمع حوله �أن�صارا و�أتباعا
لي�ضيف �إىل حلقة التفرق والتحزب فرقة جديدة! ف�أين هذا من الإ�سالم ونبي الإ�سالم
عليه ال�صالة وال�سالم ؟! فهل يعنى هذا �أال يغ�ضب الداعية �أبدا مهما ر�أى من الكفر
والنفاق  ,كال بالطبع  ..ولكن يظل الغ�ضب هو الإ�ستثناء  ,والرفق هو القاعدة  ,وللغ�ضب
نف�سه قاعدة ال تنقدح �أبدا  ,وهو �أال يغ�ضب املرء لنف�سه �أبدا وهو فى جمال الدعوة ,
وللأ�سف ما نراه اليوم متحققا و �أكرث ما يكون مطابقة لواقع هذا احلال َ ,ف�ض ّيــق البع�ض
ما و�سع النا�س من رحمة اهلل حيث مل يغ�ضب النبي عليه ال�صالة وال�سالم قط �إال فى �أمر اهلل
( )1رجاء مراجعة كتاب �سفراء جهنم ـ اجلزء الأول للكاتب ـ مكتبة �صيد الفوائد
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عز وجل ,رغم �أنه النبي و�صاحب الر�سالة وهو ب�شخ�صه حجة فى الدين  ,والعدوان عليه
ولو ب�شطر كلمة عدوان على الدين  ,ورغم هذا فلم يغ�ضب لنف�سه قط  ,مهما تلقي من
�أذى �أو هجوم وجعل الغ�ضب حم�صورا فقط فى ال�شدة على املنافقني واملكابرين  ,وحتى
فى هذا مل ي�شتد ومل يغ�ضب �إال بعد ا�ستنفاذ و�سائل الرفق والدعوة مرارا وتكرارا ..
كما �أن للغ�ضب فل�سفة عميقة فى منهج النبوة  ,فقد ر�أينا النبي عليه ال�صالة وال�سالم
يرتفق باجلاهل والعامى ولو كان كافرا  ,مهما �صدر منه من �أفعال  ,لأنه معذور بفعله,
بينما وجدناه �أ�شد ما يكون غ�ضبا مع ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �إذا �صدر من �آحادهم
ت�صرف �أو عبارة يفرت�ض �أال تخفي داللتها  ,وقوة النبي عليه ال�سالم فى البيان عند تلك
احلالة نابعة من �أهمية البيان ذاته حتى ينتبه ال�صحابة ـ وهم ورثة الدعوة ـ خلطورة
الأمور وترتيب الأولويات ولهذا غ�ضب النبي عليه ال�سالم فى حادثة قتل �أ�سامة ر�ضي اهلل
عنه لأحد الكفار املحاربني بعد نطق ال�شهادة  ,وكذلك غ�ضب عندما جاءته �شفاعة فى حد
من حدود اهلل  ..وهكذا لكننا ما ر�أيناه غا�ضبا وهو يواجه غلظة الكفار و�أفعالهم وحربهم
 ,بل ما غ�ضب حتى من �آحاد النا�س من امل�سلمني ممن فيهم جالفة الطبع والت�صرف
وعذرهم  ..فعليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم وهذا هو منهج الأنبياء  ,والعلماء من بعدهم ,
فابن تيمية ـ الذى ظلمه �أتباعه و�أعدا�ؤه معا ـ حذر �أ�شد التحذير من �أن يتخذ املرء �شيخا
�أو �شخ�صا يواىل ويعادى عليه  ,مهما كانت مكانة هذا ال�شخ�ص لأن التوىل التام واملواالة
واملعاداة �إمنا تكون فى �سبيل اهلل وحده واحلجة الوحيدة هنا النبي عليه ال�صالة وال�سالم
وجمموع ال�صحابة من بعده  ,ف�إن جعلها املرء ل�شخ�ص داعية �أو �شيخ �أو جماعة �أو حزب
فهذا هو طريق ال�شرك والعياذ باهلل!
ف�إذا نظرت �إىل واقع �أحوالنا نحن العرب  ..وجدت عجبا ,بالقطع ال عتب وال عتاب
عمن يدافع عن �أ�شراف العلماء وال�صحابة من قبلهم  ,فالدفاع عنهم دفاع عن الدين  ,لأنهم
هم َح َملته �إلينا  ,ولكن هذا الأمر م�شروط بال�ضوابط ال�سابقة و�أولها �أن يكون الغ�ضب لكل
عامل ولكل �صحابي بل لكل �إن�سان مت انتهاك �سريته �أمامك بغري حق  ,مبعنى �أال نفرق بني
امل�سلمني والأئمة فى الدفاع �ضد الظلم  ,وال يكون الغ�ضب والع�صبية رهنا ب�شخ�ص واحد
�أو جمموعة معينة  ,ف�ضال على وجوب �أن يكون غ�ضبا خال�صا هلل  ,ولي�س لن�صرة النف�س
�أو غلبة اخل�صم �أو ملجرد الرغبة فى الظهور  ,كما �أنه لي�س من الغ�ضب امل�شروع رف�ض
الإقرار باحلق وترويج الباطل �أو الدفاع �ضد ال�شتائم بال�شتائم  ,و�أال يكون الغ�ضب نابعا
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عن الكراهية �إال كراهية �أفعال الأ�شخا�ص ال كراهية ذواتهم  ,وبالتاىل ففرحة الداعى
للحق بالهداية التى يكتبها اهلل على �أى �ضال يجب �أن تكون �أكرب و�أعلى من فرحة الن�صر
على �أهل الباطل لو ظلوا على باطلهم وال �أجد فى عاملنا املعا�صر من حقق هذه الف�ضيلة
�أكرث من دعاة الإ�سالم فى اخلارج جتد دعاة الإ�سالم فى تلك البالد النائية يتعامل
مع امل�سلمني ك�أنه خادمهم ويتعامل مع نف�سه وك�أنه ما �أدى واجبه بعد  ,ورمبا كان من
بع�ض �أعماله فقط �إدخال املاليني ـ ال �أقول الآالف ـ بل املاليني �إىل الإ�سالم ويتعامل
مع هذا الأمر فى ب�ساطة مذهلة وك�أن هذا الإجناز هو احلد الأدنى من واجب كل م�سلم
ـ وهو كذلك بالفعل لكننا نحن من ين�سي ـ  ,لكن ه�ؤالء الدعاة يطبقون ـ وياللمفارقة
ـ ـ ـ ـ ـ ما كان عليه حال �آبائنا نحن بينما جئنا نحن بعدهم فم�شينا على اخلط العك�سي,
ولقد ا�ستمعت �إىل دعاة العرب  ,ودعاة البالد القا�صية فما وجدت واهلل جماال للمقارنة,
فرغم �أن دعاتنا �أغزر علما مبراحل � ,إال �أن الدعاة من غري العرب تعلموا القليل فكرث
فى �أيديهم بالتطبيق العملى  ,فلم �أجد منهم داعية غليظ القلب �أو مكفهر الوجه  ,بل ما
وجدت �أحدهم غا�ضبا قط لنف�سه ـ حتى لو تعر�ض لأق�سي الهجوم ـ بل وجدتهم غا�ضبني
مهاجمني فقط فى الدفاع عن الدين  ,وحتى فى غلواء غ�ضبهم مل �أعرث لواحد منهم على
كلمة �أو لفظ بذئ  ,فكان من الطبيعى جدا �أن ي�ؤمن على �أيديهم �أ�شد املعادين املتطرفني
للإ�سالم ! �أو على الأقل جتد املتع�صب من ه�ؤالء ينزوى خجال ويخاف مواجهة اجلماهري
احلا�ضرة �سمعت وقر�أت لذاكر نايك و�أحمد ديدات وعبد الرحمن ال�سميط  ,ومن قبلهم
من العرب من كانوا حقا على منهجهم  ,ما وجدت �أحدهم ثائرا �أو مت�أثرا مبا ي�سميه
الهجوم على �شخ�صه حتى لو كان هجوما فى حق �أو انتقادا فى خط�أ !
كما يفعل دعاة اليوم في�صرخ فى النا�س ب�أن احلاقدين كثري و�أن حلوم العلماء م�سمومة !
رغم �أن معظم االنتقادات املوجهة لدعاة اليوم بع�ضها يعترب من اجلرائم والطوام ,
وحتى بغ�ض النظر عن الإتهامات فيكفي �أن ي�شاهد اجلمهور كيف يتناطح ه�ؤالء الدعاة
كالديكة ويرمون بع�ضهم البع�ض ب�أفظع التهم �صراعا على كعكة الدنيا ثم يخرجون للنا�س
مرددين ب�أن احلرب عليهم هى حرب على الدعوة وعلى الإخال�ص !
و�سمعت و�سمع العامل كله ق�صة املنا�ضل الإفريقي امل�سلم مالكوم اك�س ..
هذا الرجل بالتحديد يعترب هو احلجة الوا�ضحة على دعاة اليوم وعلى العلمانيني فى
نف�س الوقت !
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فتجربة الرجل تعد حجة بالغة على العلمانيني و�أ�ضرابهم من الطاعنني فى ال�سنة
والتاريخ الإ�سالمى لأنه ـ وغريه بالآالف عرب العامل ـ �آمنوا بالإ�سالم من القر�آن وال�سنة
مبجرد معرفة مبادئ هذا الدين  ,وهو �إميان حر تام احلرية ال �شبهة فيه لت�أثري خارجى
من البيئة املحيطة او غريها  ,بل �إن البيئة املحيطة على العك�س كان من املفرت�ض �أن
تدفعه للكفر بالإ�سالم وامل�سلمني مع حمالت الت�شويه املنظم ورغم هذا ا�سلم الرجل لأنه
كان كمنا�ضل باحث عن احلرية و�سط اال�ستعباد الأمريكى مل يجد �ضالته �إال فى الإ�سالم
ف�آمن به وهو الذى مل ي�سمع به فى حياته ال�سابقة قط ..
فهو و�سط ن�ضاله ال�ستعادة احلرية لبنى جن�سه من ال�سود مل يقبل �أبدا ب�أى دين يدفعه
للعبودية ويفرق تفرقة عن�صرية بني وبني غريه من الب�شر  ,وبالتاىل كفر بالأديان كلها
حتى هداه اهلل تعاىل �إىل الإ�سالم مبجرد معرفته بقيمة احلرية فيه و�أن العبودية هلل وحده
 ,و�أنه ال ف�ضل لعربي على �أعجمى �أو لأبي�ض على ا�سود �إال بالتقوى ..
وهذه هى احلجة الأوىل على كل من اتهم الإ�سالم بالعن�صرية بينما الغرب و�أن�صاره
هم �أ�سا�س العن�صرية فى العامل اجمع للدرجة التى جعلت الواليات املتحدة تقمع الزنوج
حقوقهم حتى �سنوات قليلة م�ضت وهم يروجون ـ رغم ذلك ـ باعتبارهم حملة لواء احلرية
وامل�ساواة والدميقراطية فى تناق�ض ال مثيل له  ,معتمدين بالطبع على قوة �إ�ستخدامهم
للإعالم وجتنيدهم للفكر فى ظل عته حقيقي من نظمنا التعليمية فيما يخ�ص تاريخ هذه الأمم
ومالكوم اك�س حجة على العلمانيني ودعاة التغريب وعلى املتاجرين بالإ�سالم �أي�ضا
من ناحية �أخرى �أهم و�أكمل  ..تعترب دليال عمليا على عمق و�صدق وحى ور�سالة الإ�سالم
فمالكوم اك�س �أ�سلم على يد داعية مل تكن �صفاته ال�شخ�صية تتنا�سب مع قيمة الدين
الذى يدعو �إليه  ,وعندما فوجئ مالكوم اك�س بان الرجل الذى دعاه للإ�سالم يتناق�ض مع
مبادئ الدين للدرجة التى عايره بها خ�صومه  ,هنا مل يرتك مالكوم اك�س دينه لأجل ذلك ,
بل ترك الرجل الذى مل يكن على م�ستوى م�سئولية هذا الدين وهذا ل�سبب ب�سيط ..
�أن �أول املبادئ الإ�سالمية التى تعلمها هى �أن الرجال لي�ست حجة على الدين بل الدين
هو احلجة البالغة  ,وبالتاىل �إن كان هناك فى الإ�سالم من ال ي�صلح ل�شرف ر�سالته فالعيب
لي�س فى الإ�سالم قطعا بل هو فى املنافقني  ,والن مالكوم اك�س �أراد �إثبات هذا عمليا  ,فقد
ترك الواليات املتحدة متجها �صوب مكة لأداء فري�ضة احلج حتى يري جمتمع امل�سلمني
فى �أكرب جتمع للم�سلمني وهو مو�سم احلج  ,وهذا التجمع مع غزارة التنوع كان هو هدف
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مالكوم اك�س كى يقطع ال�شك باليقني  ,ويعرف هل هذا الدين ي�ؤمن �أتباعه بامل�ساواة فعليا
ويطبقونها عمليا �أم �أنها جمرد �شعارات ك�شعارات الر�أ�سمالية وال�شيوعية ..
وعندما نت�أمل �شهادة مالكوم اك�س عن رحلته للحج ندرك متاما من خالل مالحظاته
وانبهاره �أن �شهادته املحايدة تلك متثل طعنة جنالء فى قلوب احلاقدين واملرتب�صني ,
فالرجل �سجل فى �شهادته انبهارا غريبا ب�أ�شياء عندنا نحن امل�سلمني تعترب من قبيل
الثوابت التى ال تلفت نظر احد ورغم ذلك ا�ستوقفته و�أثارت انبهاره وكان انبهاره اكرب
دليل �إدانة على مدى اجلربوت الأمريكى حكومة و�شعبا ومدى عن�صرية هذه الدولة التى
قامت على جثث ع�شرين مليون هندى احمر  ,وت�سببت فى قتل وا�ستعباد ع�شرة ماليني
�إفريقي  ,وقرابة مثل هذا العدد تقريبا من �ضحايا حروب دولة ال�شيطان التى ما تركت
بقعة واحدة من العامل �إال ونهبت ثرواتها وا�ستعبدت �شعوبها قال مالكوم اك�س �أنه انبهر
عندما وجد �أنا�سا وخليطا من كل �أجنا�س الأر�ض ال يربطهم �أى رابط �إال رابطة الإ�سالم ,
وكلهم بال ا�ستثناء يرتدون رداء واحدا وي�سبحون وي�صلون ويتوجهون بالدعاء خلالق واحد ,
ويتعاملون مع بع�ضهم البع�ض بنف�س الأ�سلوب على نحو ي�ستحيل �آن متيز فيه بني غنى
وفقري �أو بني ب�شرة و�أخرى حيث عرب مالكوم اك�س منده�شا �أنه وجد معاملة رفاقه فى
احلج معه معاملة عادية طبيعية لي�س فيها �أدنى ا�ستعالء �أو ا�ستكبار !!
ورمبا كان هذا الكالم مده�شا لنا نحن امل�سلمني� ,إذ �أنه بالن�سبة لنا �أمر طبيعى
للغاية ,لكن الده�شة تزول �إذا علمنا �أن عن�صرية الغرب نحو ال�سود هى داء جمتمعى
طافح عندهم مهما تغنوا بامل�ساواة وهناك من الطبيعى �أن يالقي الزنوج احتقار وازدراء
غريهم رغم كل ما حدث من تطور فى هذه العالقة  ,وهذا �أمر طبيعى �إذا �أدركنا �أن
ال�سود فى بدايات النه�ضة الأمريكية كانوا �أقل مكانة من احليوانات بكل ما فى الكلمة من
معان وبالتاىل..
عندما يجد مالكوم اك�س هذه امل�ساواة الفطرية فى التعامل يحق له الإندها�ش ولنا �أن
نتخيل ردة فعله عندما قر�أ فى التاريخ الإ�سالمى وعلم مكانة وقيمة وقامة بالل بن رباح
م�ؤذن الر�سول عليه ال�سالم وهو ال�صحابي الوحيد الذى ال ميكن مل�سلم فى �أى جيل �أال
يعرفه لأنه مقرتن ب�أهم �شعرية من �شعائر الإ�سالم وهى ال�صالة  , ..وناهيك عن مكانة
وقامة العديد من كبار ال�صحابة ممن كانوا فى ف�ضلهم عند اهلل وبني امل�سلمني �أكرب بكثري
من ذوى الأح�ساب الرفيعة ومثالهم �صهيب بن �سنان الرومى وكذلك �سلمان الفار�سي
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ومكانة عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه وقد كان رقيقا فى اجلاهلية بل ومكانة وح�شي
بن حرب الذى كان عبدا حب�شيا فى اجلاهلية جلبري بن مطعم وكان هو من قتل �سيدنا
حمزة بن عبد املطلب ر�ضي اهلل عنه فى معركة �أحد ,ورغم هذا عندما �أ�سلم وح�شي
مل يجد من النبي عليه ال�سالم �إال املودة والرحمة ك�سائر من دخلوا فى الإ�سالم  ,فال
كراهية وال �ضغينة رغم �أنه قاتل �أحب النا�س �إىل قلب النبي عليه ال�سالم وواحد من
�أبطال الإ�سالم املغاوير ف�ضال على �شرفه ون�سبه وح�سبه  ,كل هذا مل ميثل عائقا قط �أمام
وح�شي كى ي�صبح من �أفراد املجتمع النبوى..
وبالتاىل ..
لنا �أن نقارن ـ �إذا جازت املقارنة ـ بني ح�ضارة ورقي و�أخالق جمتمع الإ�سالم وبني
دعاة احل�ضارة الغربية على مدار تاريخها العن�صري البغي�ض !
بل �إن انبهاره و�إميانه حتول ليقني ال يتزعزع عندما �أدرك �أن الإ�سالم ال ي�ساوى فقط
بني النا�س بغ�ض النظر عن �ألوانهم �أو �أح�سابهم بل �إن الإ�سالم اعترب التفاخر بالأن�ساب
والأموال وغريها من نواق�ض الإميان حيث ن�ص النبي عليه ال�سالم �أن مثل هذا التفاخر
والتمايز هو من قبيل اجلاهلية املح�ضة التى ما جاء الإ�سالم �إال لدح�ضها تلك العن�صرية
التى �سمعنا ون�سمع من دعاة التغريب منذ قرن كامل عن مميزاتها وعلوها دون �أن يخربنا
واحد منهم عن حقيقة هذا التاريخ  ,و�إذا ظهر من يتحدث عن �أ�صول ح�ضارتنا ويدعو
للعودة �إليها  ,وجد �أمامه اخلطاب ال�سابق التجهيز وهو املتاجرة بق�ضية قبول الآخ! ,
وك�أننا نحن امل�سلمني من نحتاج خلطاب لقبول الآخر  ,بينما من �ساروا �إلينا عرب القرون
بحمالتهم وجيو�شهم ومفكريهم ال يحتاجون ملن يوجه �إليهم هذا اخلطاب الإن�سانى
هذه هى جتربة مالكوم �إك�س وهو واحد من �آالف م�ؤلفة عرب القرون دخلت الإ�سالم من
بوابته الرئي�سية وهى بوابة احلرية احلقيقية املتمثلة فى اخلال�ص من كافة �أنواع ا�ستعباد
الب�شر للب�شر و�إفراد اخل�ضوع هلل وحده وهى كما قلت جتربة متثل حجة على دعاة اليوم
�أي�ضا ,فهذا الرجل الإفريقي امل�ؤمن حقا عندما نادى باحلرية ورزقه اهلل بالإخال�ص
كانت جتربته نربا�سا ُيحكى فى التجرد من كل غر�ض �شخ�صي  ,ولهذا �سبب انقالبا
و�صداعا غري م�سبوق للغطر�سة الأمريكية وتبعته املاليني ومل يجد النظام الأمريكى مفرا
من اغتياله  ,رغم �أنهم قاموا بتلبية مطالب تعديل القوانني لتهدئة املتظاهرين  ,وهذه
�سيا�سة معروفة فى احلكم حيث �أن النظام الغربي �إذا وجد نف�سه م�ضطرا للإ�ستجابة
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ل�ضغوط تخالف نظامه فاحلل عندهم هو الإ�ستجابة الفعلية لها ولكن مع الق�ضاء املربم
على من ت�سبب فى تلك املطالب كى يعطوا جلماهريهم در�سا فى �أن النظام ـ ـ و�إن
ا�ستجاب لل�ضغط ـ ـ لكنه لن ي�سمح ملن يفجره �أن يظل حيا  ,كى يتخذه الآخرون قدوة ,
وبالتاىل تعلم اجلماهري �أن قيادة الثورة على الظلم لها ثمن فادح فال يجر�ؤ عليها �أحد
بعد ذلك �إال من كان داعية خمل�صا بالفعل لدعوته وم�صيبتنا فى دعاتنا اليوم �أو �أغلبهم
هو انك�سار التجرد بالأغرا�ض ال�شخ�صية واحلزبية املختلفة والتى ربطت ربطا مقيتا بني
الدين والأ�شخا�ص وبني �أهداف الدعوة التى يلزمها التجرد التام وبني املزج بني مطالب
الدعوة وبني امل�صالح الفردية وهى الأمور التى منحت اخل�صوم جواز املرور للطعن فى
ثوابت الدين عن طريق الطعن فى �أ�شخا�ص املتجرين بالإ�سالم طمعا فى احلكم والنفوذ
�أو الأموال وقد ت�أملت فى �إمكانيات من يت�صدون للدعوة اليوم  ,و�أنا هنا لن �أحتدث عن
الإمكانيات املتوافرة فى عموم �أر�ضنا وتذهب فى امللذات  ,بل �سيكون حديثي عن اجلانب
اخليرّ فينا وعدد الدعاة والعلماء عندنا يكاد يتفوق على جمموع �سكان بع�ض دول �إفريقيا ! ,
وعدد مواقع الإنرتنت واملنتديات وطلبة العلم واجلامعات يكفي لتغذية تعليم املليار م�سلم
حول العامل ومع هذا فاجلهل والرياء وال�شرك والتكفري والتخوين هو املح�صلة الكربي
والأعظم لكل هذه اجلهود!
ف�أين اخللل؟!
ت�أملتُ بع�ض الإح�صائيات حول الأموال التى يتربع بها امل�سلمون كزكوات و�صدقات
ودعم فى �سبيل اهلل ف�أخذتنى الده�شة والذهول حقيقة !
فانظروا لأر�ض العرب �أر�ضنا كلها  , ,يوجد عندنا �آالف امل�ؤ�س�سات اخلريية لها
تربعات فى جمموعها تكاد �أن تك ّون ميزانية دولة عظمى  ,وهناك حتما من بني هذه
امل�ؤ�س�سات من يعمل بالفعل فى �سبيل اهلل و�إنقاذ و�إعانة املحتاجني  ,ولكن هل كافة من
يتاجرون بالتربعات ويطلبونها عرب �إعالنات م�صطنعة يفعلون ذلك بالفعل ؟!
مع هذه الإمكانيات وقيمة التربعات تكاد تتخيل �أنه ال يوجد فقري �أو �صاحب حاجة ,
ف�إذا ت�أملت الواقع وجدت الفقراء يزيدون فقرا ويزدادون عددا !!!
ف�أين اخللل ؟!
وهناك ـ للطامة الكربي ـ ق�سم كبري من هذه املاليني ال يعلم �أ�صحابها �أن �أموالهم
تذهب لتغذية ومتويل العمليات الإرهابية حتت زعم اجلهاد فى �سبيل اهلل!
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تلك العمليات التى يذهب �ضحيتها امل�سلمون وهى ترفع �شعار حترير القد�س وحماربة
()2
اليهود بينما التمويل وال�سالح ال ي�أتى لدعاة الإرهاب �إال برعاية اليهود والغرب !
وفى املقابل..
رجل واحد مثل الداعية الكويتى عبد الرحمن ال�سميط بد�أ بال �إمكانيات من �أى نوع
وقام با�ستغالل كل فل�س فى التربعات املحدودة التى جمعها  ,ثم ترك بلده املرتف وهاجر
لإفريقيا �أربعني عاما حت ّمل فيها الأمرا�ض واملعي�شة ال�ضنك فى �سبيل الدعوة للإ�سالم
وحماربة التن�صري ..
فماذا كانت النتيجة يا ترى ؟!!
واهلل لو �أنى ذكرت �إجناز هذا الرجل �أمام �أى م�ؤ�س�سة من�صفة ولو كانت ال ت�ؤمن بدين
لدخلوا الإ�سالم لفرط الت�أثر بالإجناز وحده
رج ٌل واحد يا عباد اهلل � ,أخل�ص فقط فى النية وانطلق ولي�س معه �إال حب اهلل ور�سوله
عليه ال�صالة وال�سالم ف�أ�سلم على يديه  11مليون �شخ�ص !
و�أ�س�س �آالف اجلامعات واملعاهد الإ�سالمية والدعوية و�آالف امل�ساجد ف�ضال على �آالف
اجلمعيات اخلريية التى تربط الدعوة بالتنمية ورغم كل ما فعله �إال �أنه ما ُ�ضبط متلب�سا
بالدعوة �إىل نف�سه  ,وال ا�ستغل �أتباعه فى معركة �سيا�سية �أو منفعة �شخ�صية �أو دعم حاكم ,بل
�إنه �أ�صال مل ي�سمح ب�أن يتكون له �أن�صار و�أتباع يهتفون با�سمه �أو يت�سمون بهذا الإ�سم �,أو
ي�سريون على منهج خا�ص يحدده لهم بل كان كل ما فعله �أنه قدم لهم دعوة الإ�سالم
وال�سنة ,وقدم دعم املعي�شة بدون �أدنى مقابل حتى كلمة ال�شكر !!»(»)3
وهذه الإجنازات �أيها ال�سادة �أقول لكم ـ و�أنا امل�صري من بلد الأزهر ـ ـ �أن م�ؤ�س�سة
الأزهر الدعوية ب�أكملها وبكل �إمكانياتها ال�ضخمة احتاجت ع�شرين عاما لتحقق �إجنازا
مماثال ملا حققه ال�سميط مبفرده !!
و�أحمد ديدات ـ ـ وما �أدراك ما �أحمد ديدات ـ ـ ففي الوقت الذى ك ـن ّــا فيه نحن العرب
غارقون فى تكفري بع�ضنا البع�ض  ,كانت جبهة التن�صري تنفق مليون دوالر يوميا لن�شر
التن�صري فى �إفريقيا فجاء هذا الرجل وحده وعكف على الدرا�سة فى العقيدة بال �أى
()2مل يعد هذا الأمر �سرا ,فالعديد من عمالقة الفكر الغربي ك�شفوا هذه اللعبة  ,وبالذات مفكرى بريطانيا منذ العهد
الإمرباطورى ولعل �أبرز كتاب ظهر ليف�ضح تلك املخططات كتاب (تاريخ بريطانيا ال�سري مع اجلماعات الأ�صولية )
لكاتبه املحقق مارك كورتيز وقد متت ترجمته باملركز القومى للرتجمة مب�صر ـ عام 2013
( )3قارنوا هذا باهلل عليكم مبا فعلته التيارات الإ�سالمية على خالف توجهاتها  ,ماذا فعلوا ب�أتباعهم وماذا فعلوا بالإ�سالم ؟!

- 17 -

م�ؤهالت ومل يكن معه �إال الإبتدائية فتعلم العقيدة ال�صافية من القر�آن وال�سنة ر�أ�سا  ,ثم
جلب كافة الأناجيل وكتب الق�ساو�سة واملب�شرين ودر�سها وحم�صها  ,وانطلق للدعوة ...
فماذا كانت النتيجة؟!
النتيجة ال ميكننى �أن �أحتويها مبقال �أيها ال�سادة �إمنا يكفي �أن �أقول لكم �أنه �أذل
نا�صية الفاتيكان ب�أ�سره وكان كال�شوكة فى حلوقهم وحتى عندما مات رحمه اهلل و�ضع
مكانه تلميذه ذاكر نايك الذى مياثله �إبداعا وعلما وبلغ من ت�أثريهم الرهيب �أن ندواتهم
على مواقع الإنرتنت يدخل النا�س ب�سببها للإ�سالم يوميا� ,أى �أنهم ت�سببوا فى دخول
النا�س لدين �أفواجا حتى بغري دعوة مبا�شرة!
و�أحتدى �أى �شخ�ص �سواء كان م�سلما �أو غري م�سلم �أن يدلنى على فائدة �شخ�صية �أو
نفع �شخ�صى مادى �أو معنوى ح�صل عليه �أحمد ديدات �أو ذاكر نايك والالفت للنظر �أنهم
رف�ضوا حتى املك�سب احلالل الزالل وقاموا بتوزيع كتبهم وحما�ضراتهم باملجان ودون �أى
حقوق حمفوظة بل �أتاحوها للم�سلمني فى �أقطار الأر�ض ,رغم �أنهم بذلوا من �أقواتهم
خلدمة م�سار الدعوة بل على العك�س رحل �أحمد ديدات مثل عبد الرحمن ال�سميط بعد
رحلة مع الأمرا�ض ب�سبب الن�شاط الغري طبيعى  ,ورف�ضوا مبد�أ الراحة وظلوا حتى �آخر
نف�س على نف�س خطى طريق الأنبياء  ,ف�أ�س�أل اهلل عز وجل �أن يرفع ذكرهم فى الدنيا
والآخرة بحق ما �ضربوا لنا الأمثلة وحفزوا امل�سلمني على اتباعهم فماذا فعلنا نحن يا ترى ؟!
بغ�ض النظر عن �أننا ف ّرقنا جمتمعاتنا نف�سها  ,ف�ضال على بقية العامل � ,إال �أننا مل
نتدبر فى �أفعال وجتارب ه�ؤالء الدعاة..
كعادتنا الأثرية طبعا ,افتخرنا به�ؤالء الدعاة وا�ستخدمناهم فى �إغاظة املخالفني
وك�أننا �أ�صحاب الإجناز! ,وهذا لي�س غريبا علينا� ,أل�سنا نحن �أي�ضا من ظل يفتخر
بح�ضارة الإ�سالم ورجاله دون �أن يكلف نف�سه �إحياء ف�ضيلة واحدة من ف�ضائلها � ,أل�سنا
نحن من نحفظ القر�آن وال�سنة عن ظهر قلب  ,ونكاد ال نطبق منهما �إال الأ�سا�سيات على م�ض�ض !
�أما البلية الكربي و�شر البلية ما ي�ضحك..
فهى �أننى ا�ستغرقت فى ال�ضحك عندما جاء دعاة �آ�سيا و�أوربا لبالدنا ف�إذا ببع�ض
ال�سائلني ي�س�ألهم �إىل �أى فرقة �أو مذهب ينتمون؟!!!
ق�صر فى تربيتكم حتى �أ�صبحتم ال ترون الدين �إال من
خيبة اهلل عليكم وعلى من ّ
خالل الأ�شخا�ص  ,وحتى عندما ر�أيتم املثال النموذجى للم�سلم احلق  ,ف�إذا بكم تريدون
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دفعه دفعا لي�صبح مثلكم  ,وكان من الطبيعى �أن ي�شعر الدعاة مثل �أحمد ديدات وذاكر
نايك ويو�سف ا�ست�س وغريهم بالده�شة وهم يواجهون هذه الأ�سئلة  ,لكنهم �أجابوا ب�إجابة
لو كان ال�سامعون لها ميلكون ذرة خجل جللدوا �أنف�سهم بال�سياط  ,ذلك �أنهم �أجابوا فى
ب�ساطة ب�أنهم م�سلمون على القر�آن وال�سنة يحرتمون كل العلماء لكنهم ال يتع�صبون وال
يت�سمون ب�أ�سمائهم فهكذا �أمر القر�آن وهكذا �أمرت ال�سنة !!
فيا ليت �أجيالنا املعا�صرة من ال�شباب تتخذ من ه�ؤالء العمالقة �أمثلة ورموزا  ..فهم
الأجدر ب�أن يكونوا �أبناء ال�صحابة  ,بل هم بالفعل �أبناء ال�صحابة  ,فالإ�سالم والعلم رح ٌم
بني �أهله ا�ستح�ضروا جتارب ه�ؤالء الدعاة من الأعجميني وكيف جندوا �أنف�سهم للدعوة
بالعمل ال بالعلم وحده ب�ضرب منوذج الأخالق ال باحلديث عنها وفقط  ,ف�صار وجودهم
فى حد ذاته هاديا ملجتمعاتهم بالذات فى ع�صرنا احلاىل بعد �أن �أ�صبح اليوم فر�ض عني
وال�سنة بعد �أن يت�سلح ـ بعد النية اخلال�صة ـ باحلد
على كل م�سلم �أن يكون داعية للإ�سالم ُ
الأدنى من ثوابت العلم والكثري من �أدبيات املنطق احلوارى  ,لأن الهجمة هذه املرة جاءت
من عدة جبهات فال ي�صلح لها العلماء والدعاة وحدهم بل يجب �أن ت�شمل اجلميع وك ٌل
فى نطاق �أ�سرته وجمتمعه ,حتى ال يجد املرء نف�سه و�أهله قد انق�سموا بني دعاة للإرهاب
با�سم الدين  ,وبني دعاة للإحلاد با�سم رف�ض الإرهاب ولهذا ال�سبب خرج هذا الكتاب
كمحاولة �أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يفيد بها ولو مبثقال ذرة).
حممد جاد الزغبي
القاهرة ــ فى �أكتوبر 2017
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ف�صـــل متهيـــدى:
املعــادلـــة امللعونــــة!

عزيزى القـــارئ ..
�إذا كنت راف�ضا كل الرف�ض لكل امل�سميات والإنتماءات للأ�شخا�ص والأحزاب
و�أغ�ضبك ا�ستغالل الإرهاب للدين  ,وكذلك �أغ�ضبك ا�ستغالل �أ�صحاب الإنحالل للحرب
�ضد الإرهاب كى يخلو لهم اجلو بالطعن فى الثوابت و�إذا كنت �إن�سانا م�ستقال فى الفكر
وال�سـنة  ,فتف�ضل
والإنتماء  ,وال تتخذ لنف�سك م�سمى فى الدين خارج م�سمى الإ�سالم ُ
بقراءة هذه الف�صول فهى تعرب عنك..
و�إذا كنت �إن�سانا وطنيا تنتمى لوطنك وعروبتك وتاريخك وح�ضارتك الإ�سالمية
الباذخة ,وترى �أمة الإ�سالم هى خري �أمة �أخرجت للنا�س كما ن�ص القر�آن الكرمي � ..أي�ضا
تف�ضل بقراءة هذه الف�صول فهى تعرب عنك و�إذا كنت ترف�ض الع�صبيات والنعرات وال
ترى الأ�شخا�ص ُحجة على الدين بل الدين هو احلجة على الأ�شخا�ص  ,وترى �أن �إلتزامك
�إمنا هو للقر�آن وال�سنة والإجماع  ,وبعدها يجوز لك التنوع والإختالف وترى �أن الع�صمة
�إمنا هى للنبي عليه ال�صالة وال�سالم وملجموع الأمة  ,فتف�ضل بقراءة الف�صول و�ستجد
فيها ردا على ما يغ�ضبك من هجمات �ضد الرتاث الإ�سالمى..
و�إذا كنت م�سلما �سنيا خمل�صا ولكنك غري متخ�ص�ص فى علوم ال�شريعة وال ت�ستطيع
�إ�ستيعاب الردود العلمية البحتة على ال�شبهات  ,وترغب فى ردود عقلية وحوارية منطقية
تعزز قناعاتك وت�شرح لك حلول هذه ال�شبهات املنت�شرة فتف�ضل واقر�أ هذه الف�صول
فرمبا جعلها اهلل �سببا فى تثبيت قناعاتك..
و�إذا كنت تثق فى �شرف تاريخ هذه الأمة التى ع ّلمت العامل  ,ولكنك جتهل الكثري عن
هذا التاريخ وال تعرف له م�صدرا ب�سيطا يدلك عليه  ,فتف�ضل واطلع على هذه الف�صول
وما حوته من م�صادر ..
و�إذا كنت حائرا بني التيارات املتناحرة على ال�ساحة فى الدين وال�سيا�سة  ,وال تدرى
�أيهم على احلق وحتاول معرفة ما كان عليه ال�صحابة  ,فتف�ضل واقر�أ هذه الف�صول لتعلم
�أن كل املت�صارعني تتنازعهم امل�صالح وينطبق عليهم قول النبي عليه ال�صالة وال�سالم
�أنهم فرق الباطل التى �أو�صانا بالبعد عنها والتزام ما عليه ال�سواد الأعظم من امل�سلمني
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 ,لأن ب�سطاء امل�سلمني فى كل ع�صر كانوا هم املُـعـبـ ّــرين عن روح الإ�سالم احلقيقية ..
�أما �إن كنت ال ترى الدين �إال �إذا اقرتن بجماعة معينة �أو �شيخ معني �أو مرجع معني  ,وال
ترى ال�سيا�سة �إال من خالل التحزبات  ,والإنتماءات لأ�شخا�ص �أو �أحزاب ..
فال �أن�صحك بقراءة �شيئ من هذا الكتاب لأنك لن جتد فيه ما هو م�ألوف من الإنحياز
الفكرى لطائفة �أو جماعة �أو نظام �سيا�سي  ,لأن احلواريات املوجودة بني ف�صوله �إمنا
حتاول البحث عن احلق فى ذاته  ,ال البحث عن احلق لتن�سبه �إىل من ت�شجعه الطوائف
من �أ�شخا�ص ومن جماعات ,وذلك لكى نحاول �أن نتخل�ص ـ كمجتمع ـ من املعادلة امللعونة
التى و�ضعنا فيها من ميتلكون نا�صية الإعالم � ,أما طبيعة املعادلة امللعونة ف�ستجدونها فى
ال�سطور التالية..
املعادلة امللعونة التى تعانيها الأمة الآن ,هى معادلة اال�ستقطاب ,والتى يحمل م�سئوليتها
()4
كل من ت�صدى للعمل العام ـ فى كافة املجاالت ـ فى وقتنا احلا�ضر..
وكانت �أخطر م�شاهد تلك املعادلة � ,أن ال�صراع يدور الآن بني فريقني  ,فريق يتخذ
الإرهاب دينا ويعيد لنا فكر اخلوارج ويقدمه للنا�س على �أنه الإ�سالم ,وفريق العلمانية
و�أ�صناف املذاهب والفرق املبتدعة الذى ا�ستغل الفر�صة لين�شر �إ�سالما بال قر�آن وبال
�سنة وبال تاريخ !!
وال ي�سمح لك �أحد من الطرفني �أن تخرج عن دائرة ال�صراع تلك  ,وال يوجد التيار
الذى ي ُـعـرب عـ ّنـا نحن عوام وماليني امل�سلمني الراف�ضني له�ؤالء و�أولئك !!
فهذا الكتاب ر�سالة من جيلنا �إىل الأجيال ال�سابقة التى تتحكم فى دوائر الإعالم
الآن  ,وحتمل بني طياتها ردا على ال�شبهات التى يثريها كالهما ,وال يق�صدون منها
�إال حتقيق م�صاحلهم فهذا الكتاب احلوارى هو من �شباب م�صر الذى ينتمى للجيلني
املمثلني لل�شباب فى ع�صرنا اليوم  ,مع تنبيه هام  ,وملحوظة متوقعة ,وهى �أن التعميم
فى كل مقام مرفو�ض  ,فال يعنى كالمى املوجه جليل الإعالميني اليوم و�أفكارهم �أنهم
جميعا بال�ضرورة كذلك,,كذلك لي�س معنى حديثي �أنه معرب بال�ضرورة عن كل مثقفي
ال�شباب  ,ولكنه على الأقل تعبري ق�سم كبري ال ي�ستهان به جتاه ما يحدث فهى ر�سالة من
جيل مواليد نهاية ال�سبعينات  ,وحتى جيل مواليد نهاية الت�سعينات � ,إىل كل من يطلقون
على �أنف�سهم ا�سم النخبة  ..من الأجيال ال�سابقة عليهم  ,ويت�صدرون امل�شهد فى الدين
وال�سيا�سة والإعالم ..
()4التعميم فى كل مقام مرفو�ض وهذه العبارة ال تعنى �أن كل من ت�صدى للعام فى الفرتة الأخرية متورط فى �سيا�سة
اال�ستقطاب ولكن للأ�سف الغالبية منهم كذلك.
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لو �أننا اعتربنا �ساحة الإعالم والفكر �أ�شبه بالربملان  ,ف�سيمكن اكت�شاف امل�أ�ساة التى
تعانيها �أجيال اليوم عندما نعرف ونوقن �أن التيارات الفكرية املت�صارعة حتى اليوم  ,ال
يوجد فيها �صوت واحد ميثل �أكرث من ثالثني مليونا من ال�شباب الذين ال ينتمون �إىل �أى
تيار دينى �أو �سيا�سي  ,منهم ثالثني �ألفا على الأقل من هواة القراءة والإبداع  ,وكلهم
تقريبا ال يتحزبون لأحد فى �أى �صراع ,نظرا لأن �أجيالكم ـ من مت�صدرى ال�صفحات
وال�شا�شات ـ ومن �سبقها من الأجيال حتتكر ال�ساحة الفكرية منذ قرابة قرن كامل من
الزمان ,وجتنى على الوطن واملواطن بتناق�ضاتها التى تثري الغثيان !!
لي�س فقط منذ ثورة يناير ,بل منذ بدء االنفتاح  ,وكل من يقر�أ عن هذه الفرتة �سيعرف
�أن التناق�ضات هى ديدن كل �أجيال الإعالم منذ ذلك احلني وكلها يدعى �أنه يعرب عن
احلق والنا�س مع �أنهم يتقلبون فى االنتماءات كبندول ال�ساعة فما يروجونه بني النا�س فى
فرتة ما  ,يعودوا لنق�ضه واالنقالب عليه بعده بفرتة وجيزة  ,ثم يعودون ملا كانوا عليه �أوال ,
وهكذا دواليك!!
وكلما جاء جيل ورث عن جيل �آبائه نف�س االنتماءات ال�ضيقة التى يقول بقولها ,ويحارب
من يحاربها ,وحتى ال�شباب من �أجيالنا التى جربت اقتحام ال�ساحة فى ال�صحف �أو
الف�ضائيات �أو ال�سيا�سة  ,مل ت�سمح لها التيارات املتحاربة بالدخول كم�ستقلني ,بل �أجربتهم
على اال�ستقطاب كمحاولة ل�صنع جيل وارث لنف�س العداوات والأفكار حتى ي�ستمر ال�صراع
�إىل ما ال نهاية !!! ,وبالتاىل �أ�صبح ه�ؤالء ال�شباب ال ميثلون جيلهم وال ينتمون �إليهم ,فتحديد
مفهوم �أجيالكم و�أجيال ال�شباب لي�س له عالقة بال�سن والعمر ,بل هو بالفكر ,فكما �أن بني
ال�شباب من مياثلهم عمرا ومع ذلك يقتنع بنف�س فكر اال�ستقطاب ,وبالتاىل هو منكم,
كذلك منكم من ينتمى بفكره امل�ستقل �إيل ال�شباب رغم �أنه رمبا يكون فى �أرذل العمر
والكارثة �أن جيلكم من مت�صدرى الأقالم والإعالم مل يمُ ّثـل حتى �أجياله من اجلمهور!,
فجيل �آبائنا و�أ�ساتذتنا ومثقفينا وحتى عوام النا�س منهم ـ خارج نطاق الإعالم الر�سمى
ـ كل ه�ؤالء كفروا بكم قبل �أن نكفر نحن بكم �أي�ضا ,لأنهم �شاهدوكم و�أنتم تت�صارعون
فى معارك ال�سبعينات والثمانينات ,على ق�ضايا تاريخكم القريب وظللتم قرابة الع�شرين
عاما يحتدم اجلدل بينكم حول عبد النا�صر وال�سادات  ,و�أخرجتم من املطابع ك ّمـا هائال
من الكتب ال حترقه النار فى �شهر! ,تاركني ق�ضايا النا�س واملجتمع لنظام مبارك يفعل
بها ما ي�شاء!! كل هذا ملاذا ؟!
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ملجرد �أن تثبتوا لأنف�سكم من كان الزعيم هل هو عبد النا�صر �أم ال�سادات  ,ومن هم
�أهل احلق والثورة ..رجال عبد النا�صر �أم رجال ال�سادات  ,ومن هى احلرب الأعظم
مل�صر  ,هل هى حرب � ,56أم حرب  ,73ومن هم اخلونة والعمالء  ,م�ؤيدو االحتاد
ال�سوفياتى �أم م�ؤيدو الواليات املتحدة  ,وما هو النظام ال�سيا�سي الأف�ضل  ,اال�شرتاكية � ,أم
االنفتاح  ,واحلق والواقع الوحيد فى كل تلك املعارك الكالمية � ,أنكم �أنتم من �ضيعتم عبد
النا�صر  ,وقتلتم ال�سادات !! وتقا�سمتم على الكعكة  ,ثم �ضيعتم جماهري ال�شعب امل�صري
الذى �أ�صبح حالها بعد االنفتاح كحال اجلماهري الرو�سية بعد �سيا�سة الربو�سرتويكا
واجلال�سو�سنت التى اتبعها جوربات�شوف بهدف م�صارحة ال�شعب بحقيقة وهم الرفاهية
القادمة  ,والتى مل ت�أت ,فخرج جوربات�شوف يقول لهم ب�أن الرفاهية رف�ضت املجئ !!
فانفجر ال�شعب الرو�سي بعد �ستني عاما من االنتظار ولعن ال�شيوعية وال�شيوعيني ,ونب�شوا
قرب لينني ,و�صنعوا متثاال ملحالت االنفتاح الأمريكى..
ولكن لأنكم �أجنب من جوربات�شوف  ,فلم ت�صارحوا الأجيال التى عا�شت ت�ستمع وتقر�أ
لكم ,تلك اجلماهري التى �صنعت زعامة عبد النا�صر  ,ووقفت معه فى جمده ,وبنائه
و�صدقته و�أيدته بغري نفاق  ,وكنتم �أنتم فقط املنافقون النفعيون لأنكم انقلبتم على عبد
النا�صر بعد وفاته  ,وظلت جماهري جيلكم وفية له حتى يومنا هذا وعندما ت�صارعتم مع
بع�ضكم البع�ض وتركتم التوجه اجلديد الذى اتبعه ال�سادات ,غفلتم عن هذه اجلماهري
الكادحة التى دفعت ثمنا باهظا من دمها و�أموالها واقت�صادها ,فرتكتم البلد لتتار ع�صر
مبارك بينما ان�شغلتم �أنتم مبعارك و�سري الأموات  ,وبينما كان القطاع العام الذى �أ�س�سه
عبد النا�صر يتفرق دمه بني قبائل رجال الأعمال والقطط ال�سمان ,كنتم �أنتم ت�شغلون
م�ساحات ال�صحف والكتب مبعارك كانت هزميتها ب�سببكم  ,ون�صرها على غري �أيديكم !!
وبينما كانت جماهري �أجيالكم ال جتد قوت يومها من وظائفها فى احلكومة  ,فى نف�س
الوقت الذى ت�ضخمت فيه ثروات مافيا املخدرات وال�سالح والتطبيع  ,كنتم �أنتم تهرعون
لعقد �صفقات املهادنة مع مبارك ونظامه ورجاله  ,وعندما قامت موجة الإرهاب ظهرمت
�أنتم كمفكرى التنوير!!  ,رغم �أنكم �أنتم من و�صفتم الإ�سالمبوىل بالبطل  ,وقاتل الفرعون
 ,وتع�سفتم فى ربط الإ�سالمبوىل بعبد النا�صر ,رغم �أنه من اجلماعات امل�سلحة التى كان
ـ وال يزال ـ ث�أرها مع عبد النا�صر  ,ومع ذلك كتبتم �أن �أباه �سماه (خالد) تيمنا با�سم
خالد جمال عبد النا�صر !! ,فلماذا مل ي�سم الرجل ابنه جمال على ا�سم الزعيم نف�سه لو
كنتم تعقلون ؟!!
وكتب �شاعركم مادحا �إياه (حكم الق�ضاء معدوم  ..واملتهم خالد ! )  ,وكان حماموكم
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هم من دافعوا عن عنا�صر تنظيم اجلهاد التى نفذت االغتيال ونا�ضلت فى مرافعاتها
()5
لإثبات �أحقية ه�ؤالء فى قتل ال�سادات !!
ثم عدمت بعدها بفرتة وجيزة لتقولوا �أنهم �إرهابيون وقتلة ومنغقلني؟! فعالم كان
الت�شجيع من البداية؟!
وكل هذا الت�أييد والتبجيل ملجرد �أنه �شفي غليلكم باغتيال ال�سادات  ,حتى لو كان
القاتل من جماعة هى من �أعدى �أعداء عبد النا�صر نف�سه ,ومن �أعدى �أعداء البلد مبن
فيها ثم عدمت ـ برباءة الذئاب ـ تتنكرون لهذه اجلماعات وت ّدعون حماربة فكرها املتطرف
بفكر �أ�شد تطرفا فبدال من �أن تردوها �إىل �صحيح الدين انتهزمت الفر�صة لطعن كل
ثوابت الإ�سالم ,و�أعطيتم له�ؤالء اخلوارج اجلدد الفر�صة الكاملة ليقنعوا النا�س بفكرهم
التكفريي م�ستغلني طعنكم �أنتم على املنابر فى الإ�سالم وفى الأزهر والدين والتاريخ!
واتهمتم الأزهر ب�أنه مفرخة لفكر الإرهاب ,رغم �أن �سالح اخلوارج توجه فى �أوله
للأزهر نف�سه وقتلوا �شيوخه وكـ ّفروهم لأن علماءه هم من ردوا عليهم وت�صدوا لفكرهم,
واتهامكم للأزهر بهذا االتهام كان ـ وال يزال نكتة بالفعل ـ فلوالكم �أنتم يا مروجى
العلمانية ما كان للإرهاب ُحجة على الدولة ,وال ا�ستطاع �أن يقنع طفال ب�أن املجتمع
كله كافر!! فكل كتب و�أدبيات الإرهاب مل ت�ستدل على كفر م�صر ودولتها و�شعبها ـ كما
يزعمون ـ �إال بحجة انت�شار �أقوالكم فى الإعالم الر�سمى و�أن الدولة ت�ؤيد تلك الأقوال !!
ول�ست �أدرى �أين ذهب احلياء ؟!  ,فهل كنتم تظنون �أجيال ال�شباب املعا�صر لن يعرف
هذه احلقائق ,وهذا التاريخ !! وهل ظننتم �أنكم تكتبون لتنوير ال�شباب �ضد �أفكار الإرهاب !!
بينما كنتم �أنتم من فعلتم هذا بال�شباب عندما تركتموهم هدفا ل�سموم التكفري  ,وكان
من الطبيعى �أن يكفروا وهم ال يجدون حا�ضرا لهم وال م�ستقبل!
وجيلك���م ب�أف���كاره الي�ساري���ة والعلمانية ه���و الذى من���ح الفر�صة للإخ���وان وتنظيمات
الإره���اب با�ستقط���اب ال�شب���اب ـ لي�س �ضدك���م �أو �ضد احلكومة ـ بل �ض���د الدولة وال�شعب
الذى �سمح لأمثالكم بقيادته!
واليوم تعيدون نف�س امل�سل�سل بحذافريه!! ,ولكن ب�شكل �أكرث ف ُــجرا وت�ستغلون اجلو
ال�سنة وحدها ـ بل
العام ملعركة م�صر كلها مع الإرهاب ,لتبادروا بن�شر الطعن ـ لي�س فى ُ
فى القر�آن الكرمي نف�سه!!
( )5راجع مرافعات املحاكمة كاملة فى كتاب ـ حماكمة قتلة ال�سادات ـ ح�سنى �أبو اليزيد ـ الدار امل�صرية اللبنانية.
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ون�سيتم تاريخكم القريب فى التناق�ض ,فرغم �أن العقالء من الأمة حذروا �أ�شد
التحذير من الإخوان ,و�أنهم بال عهد وال ذمة ,و�أن فكرهم وتاريخهم قائم على النفعية
والإرهاب وحده ,و�أن تخليهم عن الإرهاب كان مناورة للح�صول على مكا�سب �سيا�سية,
رغم هذا كنتم �أنتم من دافعتم عما �سميتموه بحق الإخوان فى الدخول لل�سيا�سة,
و�أنتم من قلتم �أنهم ف�صيل وطنى! ,و�أنتم من �ص ّدرمت لنا عرب �صحفكم وقنواتكم �أن نظام
مبارك ظلمهم ,ثم عدمت بعد ذلك تكتبون الكتب عن ال�صفقات املنعقدة بني الإخوان
ونظام مبارك ,رغم �أنكم جزء من هذه ال�صفقة وي�شهد على ذلك �صفحات �صحفكم
اخلا�صة التى �أفردمتوها لق�ضايا الإخوان..
و�أنتم من روجتم ل�شعار (ي�سقط حكم الع�سكر) و�أنتم من ن�شرمت بني الن ــا�س �شعـ ـ ــار
(ع�سكر كاذبون) ,والبد من احلكم املدنى ,ثم ماذا حدث؟!
تفرقتم على الغنائم قبل �أن تدخلوا املعركة �أ�صال ومل ت�ستطيعوا برموزكم االتفاق على
مر�شح واحد ميثل الثورة!!  ,فتفتت الأ�صوات كنتيجة طبيعية !
()6
و�أنتم من قلتم �أن انتخاب الإخوان فى احلكم �أرحم من حكم الع�سكريني !!! لأنك
ت�ستطيع عزل احلاكم املدنى لأنه لن ي�ستند �إىل اجلي�ش �أما احلاكم الع�سكري ف�سيقف
اجلي�ش معه!! ,وك�أن اجلي�ش الأم�س القريب مل يكن هو الذى �أجرب مبارك على التنحى
و�ضحـت به قيادات اجلي�ش بالإجماع ومل يقف معه حتى قائد
رغم �أنه حاكم ع�سكري ّ ,
احلر�س اجلمهورى !!
ثم جاء الإخوان وت�شبثوا باحلكم عن طريق التهديد بحرق م�صر ووقتها حل�ستم كل
�شتائمكم ال�سابقة للجي�ش وكل نظرياتكم التى �صدعتمونا بها عن ف�ضائل حكم املدنيني ,
وهرعتم ت�ستدعون اجلي�ش من ثكناته لكى يدرك البالد!
وبالأم�س القريب بلغ بكم التبجح �أنكم ا�ست�ضفتم فى قنواتكم كل �أ�صحاب ال�شذوذ
الفقهى والفكرى وكل جاهل �أو جهول ي�أتى ب�أقوال تناق�ض اب�سط منطق ف�ضال على
تناق�ضها مع �صحيح الدين  ,وقدمتموهم للنا�س على �أنهم املمثلون الر�سميون للإ�سالم !!
 ,ودعومت النا�س مل�شاهدة رجعيتهم  ,بينما ه�ؤالء لو مل يجدوا من �إعالمكم القوة واالنت�شار
ملا �سمع بهم �أحد وظلوا فى كهوفهم وعندما قامت الثورة بجهود �شباب هذا اجليل �ضد
()6ـراجعوا �صحف تلك الفرتة التى تلت الثورة مبا�شرة وحتى منت�صف عام  , 2012حيث اتفق الإعالم كله على �ضرورة ت�سليم
ال�سلطة للمدنيني حتى لو كانوا من الإخوان .
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لظلم والف�ساد ,كنتم �أنتم من تلقف بع�ضهم وهم �شباب غرير ال�سن قليل التجربة(,)7
وقدمتوهم فى القنوات ك�أنهم هم من �سحقوا نظام مبارك  ,ومع املدح املبالغ تفرعنوا
�أيام املجل�س الع�سكري وقلتم فيهم ما �أ�صابهم بالغرور والتعاىل على ال�سلطة وعلى ال�شعب,
وجعلتم كل منهم يظن �أنه البطل الأوحد الذى حرر م�صر من الهك�سو�س!!
وبالطبع ..تلقفتهم ال�سفارة الأمريكية ومار�ست معهم نف�س ال�سيا�سة املعهودة التى
تتبعها مع �أى نابغة من ال�شرق الأو�سط وهى �سيا�سة الإ�ستقطاب والإبهار ف�سقط ه�ؤالء
ال�شباب وحركاتهم فى الفخ املعهود( ,)8وبعد �أن كانت حركاتهم باجلهود الذاتية وحتركهم
تلقائي لأجل البالد انقلب االنتماء انتماء �إىل �أنف�سهم ال �سيما وهم مدعومون من اخلارج
ثم قمتم با�ستغالل دعمهم من اخلارج لتعمموا اتهامات التمويل على املاليني التى خرجت
فى يناير تنادى ب�إ�سقاط مبارك حتى �أن النا�س �أ�صابها اخلبل  ,ومل يدركوا كيف تتهمون
()7هذه ال�سيا�سة امللعونة هى �سيا�سة �أمريكية وغربية �شهرية فى الع�صر احلديث وتكاد ت�ضارع ال�سيا�سة الربيطانية
ال�شهرية (ف��رق ت�سد) وك��ان �أب��رع من ا�ستخدمها وزي��ر اخلارجية االمريكى هرنى كي�سنجر �أ�شهر وزراء اخلارجية
ف��ى عهد نيك�سون وتتلخ�ص ه��ذه ال�سيا�سة ف��ى �أن ال��والي��ات املتحدة بتحكمها الكامل ف��ى و�سائل االع�ل�ام العاملى
ت�ستطيع �أن تخلق جنم �شباك ي�شغل العامل كله من ال �شيئ ,ولهذا فما �إن يربز �سيا�سي �أو مثقف عربي ي�ست�شعرون
خطره يلقون عليه �شباكهم على الفور وي�سلطون ال�ضوء عليه بغزارة خرافية لي�صبح جنما عامليا بني يوم وليلة ,
وبهذه الطريقة ي�ستفيدون منه �سواء كان فى �صفهم �أو فى �صف �أعدائهم  ,فلو كان فى �صف �أفكارهم ف�سيجعله هذا
االهتمام الباذخ منحازا لل�سيا�سة الغربية اكرث من �سفراء الغرب نف�سه  ,ولو كان معاديا لهم نفخوا فيه باعتباره ميثل
�أكرب �أعداء الواليات املتحدة وعندئذ �سي�صدق نف�سه بالطبع ويقتله الغرور فيلج�أ لل�شو والتهديد االعالمى والتهديدات
الكبرية التى تتلقفها الواليات املتحدة وت�صنع منها بعبعا رهيبا ي�سمح لها بتنفيذ كل رغباتها ال�سيا�سية فى العامل
ولعل �أب�سط مثال على ه��ذا م��ا �صنعته ال��والي��ات املتحدة ع��ن طريق كي�سنجر م��ع ال�����س��ادات  ,فقبل ح��رب اكتوبر
احتقره كي�سنجر وه��ون من �ش�أنه وبعد ح��رب اكتوبر ج��اء كي�سنجر اىل م�صر وف��ى اول لقاء له مع ال�سادات اخذ
كي�سنجر ميدحه ويعظم فيه ب�شكل جنونى ويقول له �أن الغرب ب�أكمله وق��ف مبهورا �أم��ام ما فعله بهم ال�سادات
وب��ط��ب��ي��ع��ة احل������ال ا����س���ت���ج���اب ال���������س����ادات ل���ه���ذا ال����غ����زل وج���ع���ل ك��ي�����س��ن��ج��ر ح��ل��ي��ف��ه امل����ق����رب ومل ي��ق�����ص��ر
ك��ي�����س��ن��ج��ر ط��ب��ع��ا ف����أخ���ذت ال�����ص��ح��ف ال��غ��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ت��ت��غ��ن��ى ب���ال�������س���ادات ح��ت��ى ج��ع��ل��وه ا���ش��ي��ك رج����ل فى
ال���ع���امل وب���ع���ده���ا ف�����ص��ل��وه ع���ن اجل��ب��ه��ة ال��ع��رب��ي��ة ف�����ص�لا ت���ام���ا ل��ي��ت��م ال���ت���ف���او����ض م��ع��ه ح����ول ���س��ي��ن��اء وح��ده��ا
وق������د ك���ت���ب ال����ك����ات����ب ال���ك���ب�ي�ر ه���ي���ك���ل ي��������روى ع�����ن �أ�����س����ل����وب ك��ي�����س��ن��ج��ر وي�����ع��ت��رف ب������أن�����ه ـ�����ـ �أى ه��ي��ك��ل
ـ�����ـ وق������ع ف�����ى ����ش���ب���اك �أ�����س����ل����وب����ه �أول م������رة ل���ك���ن م�����ع خ��ب�رت����ه ال�������س���ي���ا����س���ي���ة امل���ح���ن���ك���ة ك�������ش���ف���ه ���س��ري��ع��ا
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ���ر ان��ظ��روا م���اذا فعل ال��ع�لام االم��ري��ك��ى با�سامة ب��ن الدن وال��ظ��واه��رى حيث جعلوهم �أ�شهر
�شخ�صيتني ف��ى ال��ك��رة االر���ض��ي��ة وم��ن حت��ت ذق��ون��ه��م و�ضعوهم حت��ت ال�سيطرة امل��خ��اب��رات��ي��ة كاملة لي�سريوا فى
اخل��ط ال��ذى يخدم ال�سيا�سة االمريكية على ط��ول اخل��ط حتى منحوهم امل�برر اجل��اه��ز لغزو ال��ع��راق وافغان�ستان
وعندما انتهت احلاجة اليهم ماتت �سريتهم متاما وظهر ممثل �آخر فى الفلم االمريكى ال�سخيف يحمل ا�سم داع�ش  ..وهكذا
( )8كان ايقاع �شباب احلركات ال�سيا�سية �سهال جدا فقد ا�ستغل االمريكيون �شغف هذا ال�شباب بال�شهرة فو�ضعوهم حتت
الب�ؤرة وكانت ال�سفرية االمريكية ووادارة اوباما ي�ستقبلونهم ا�ستقبال االبطال وبالتاىل كان اقناعهم بان اجلي�ش وقياداته
هم من العهد البائد �أمرا مي�سورا
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مبارك ب�أن نظامه عميل للغرب طيلة عمره ثم تعودون التهام من ينادى ب�إ�سقاطه بنف�س
التهمة ,كما �أن اخلبل احلقيقي ظهر فى تعميم الإتهام على �سائر من ثاروا و�أيدوا خلع
مبارك وحماولة احللم مب�ستقبل �أف�ضل!
�أمل تكن �صحفكم و�إعالمكم هو املح ّر�ض الأول له�ؤالء الزمرة من ال�شباب على الغرور
والتعاىل وافتعال امل�شاكل مع قيادات املجل�س الع�سكري و�أغريتموهم باال�ستهانة وال�سخرية
والطعن فى اجلي�ش  ,بعد �أن كانت العالقة بني اجلانبني على �أوثق ما يكون ,وكان التعامل
من قيادات اجلي�ش فى منتهى التوا�ضع والتقدير ,ونظر لهم ال�شباب نظرتهم �إىل املثل
العليا  ,فجئتم �أنتم و�أوعزمت لل�شباب ب�أنهم �أ�صحاب احلق فى الأمر والنهى و�أن قيادات
املجل�س جمربة على اتباعهم واتباع كافة �أهوائهم حتى لو كانت اقرتاحات جمنونة  ,وعدم
قبول �أعذارهم وال اعتذارهم بح�سا�سية موقف البالد  ,فر�أينا ال�شباب بعد ذلك يحرتف
الإ�ساءة والبذاءة ويمُ لى ال�شروط والأوامر اال�ستفزازية التى �أف�سدت كل ما بني اجلانبني
من الثقة وت�سببت بعد ذلك فى امل�صادمات الدموية بينهم ,تلك امل�صادمات التى خ�سر
فيها اجلميع ثم مل مي�ض عام واحد حتى انقلبتم للنقي�ض وقلتم �أن انتقاد اجلي�ش خيانة
وطي�ش ,و�أن ه�ؤالء ال�شباب لي�س لهم م�شروع �أو خربة �سيا�سية و�أنهم جمموعة من احلاملني
ال يتعاملون مع الواقع !!!
�أمل تدافعوا عن متويل منظمات املجتمع املدنى وقلتم �أنه حق مكفول لهم حتى لو كان
متويال م�شبوها( )9؟!
ثم عدمت بعد عامني لل�صراخ فى منتهى البجاحة �أن كل من يتلقي متويال هو عميل
خارجى ومت�آمر !! ـ �سبحان اهلل ـ � ,أمل ت ُـكـ ّفرونا عندما انتقدنا مبد�أ التمويل من البداية
ورف�ضنا املنظمات امل�شبوهة ونادينا ب�إيقاف تلك اللعبة!
()10
عودوا ملقاالتكم ومل�ؤمتراتكم امل�شرتكة وقولوا لنا..
كيف ميكن �أن نقبل منكم الآن ما تقولونه فى �أن هناك فارقا �ضخما بني الإنتقاد
ال�سيا�سي لقيادات اجلي�ش و�أى قيادة حترتف ال�سيا�سة �أيا كان موقعها ـ وهو �أمر ال غبار
عليه ـ وبني انتقاد اجلي�ش نف�سه �أو الت�شكيك فى وطنيته ـ وهو نف�س ما قاله امل�صريون �أيام
(�)9سخر �إبراهيم عي�سي فى جريدة التحرير من كل من ا�ستنكر التمويل اخلارجى و�شجع احلركات ال�شبابية على تلقي
التمويالت بالعند فى احلكومة امل�صرية  ,ثم بعد حماكمة ه�ؤالء ال�شباب تنكر لهم وو�صفهم ب�أهم خمرتقون !!
( )10افتحوا الكتب املجمعة ملقاالت �إبراهيم عي�سي فى فرتة مبارك ,وكتاب �ألوان يناير فى فرتة ما بعد الثورة وقارنوه
مبقاالته فى ما بعد �سقوط الإخوان �ستجدون �أهواال وجباال من التناق�ض املفجع !!
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املجل�س الع�سكري وانتقدمتوه �أنتم ـ وظلت �صحفكم ملدة عام كامل ت�صف القوات امل�سلحة
()11
كم�ؤ�س�سة ب�أنها مت�آمرة  ,واليوم  ..ال تعليق !!
وكيف نقبل منكم هجومكم ال�ساحق على �شيخ الأزهر والأزهر بعمومه  ,و�أنتم من
روجتم منذ �أقل من عامني  ,ب�أن الأزهر هو املمثل الر�سمى للإ�سالم وناديتم بقانون ال
ي�سمح لأحد باخلطابة �أو الفتوى �أو الكالم فى الدين وال�شريعة �إال رجال الأزهر ـ فلما
�صدر القانون طالبتم ب�إغالق الأزهر �أ�صال و�إن�شاء مرجعية دينية بديلة!!
وفتحتم مراحي�ض البذاءة �ضد كل الثوابت  ,وطعنتم فى الأزهر وفى الإ�سالم وتقولون
ال وقت لتنقية الكتب بل �أحرقوها مبا فيها !!
لو �أن انقالب مواقفكم هو عبارة عن تراجع عن تلك املواقف ب�سبب اكت�شافكم �أنها
كانت خاطئة �أو �أن الظروف اختلفت فاختلف الر�أى  ,وبالتاىل اعتذرمت للنا�س واتخذمت
جانب احلق  ,لقلنا ب�أنكم معذورون..
�أما �أن تتخذ موقفا وبعدها تلعن نف�س املوقف ومن اتخذه ,وتذهب للنقي�ض  ,ثم
تعود للموقف الأول مرة �أخرى  ,وكل هذا دون حتى كلمة تو�ضيح !!  ,فهذه هى الدعارة
الإعالمية بعينها ونظرا لأن �أجيال ال�شباب ـ من غري طالب ال�شهرة ـ مثلهم مثل ماليني
امل�صريني ال تنتمى ال للأحزاب ال�سيا�سية وال للتيارات املعلبة ,بل هم مثقفون م�سلمون
يقولون بالقر�آن وال�سنة ويرون ح�ضارتهم �أعظم ح�ضارات الدنيا ,وم�صريون يقولون
مب�صريتهم  ,ولي�سوا نا�صريني وال �ساداتيني ,وبالقطع هم لي�سوا من �أبناء مبارك بل من
�ضحاياه ,ولي�سوا من الإخوان �أو ال�سلفيني �أو تيارات الإرهاب امل�سلح  ,وال من العلمانيني
وال الي�ساريني وال �أهل اليمني الر�أ�سماىل  ,وال من �أ�صحاب املنظمات وال اجلمعيات  ,ولي�س
لديهم �أى قناعات م�سبقة يـعادون ويوالون عليها ـ �إال ثوابت الدين والتاريخ والوطنية ـ
ولي�سوا مبن ينحاز لطرف �أو حاكم �أو �أيديولوجيا بل هم تلك الكتلة ال�صلبة التى مث ّــلت
ثورة جيلها فى  25يناير  2011م  ,ثم مت �إهمالها عن عمد و�إق�صائها ل�صالح الكعكة التى
مت تق�سيمها بني تياراتكم  ,وكذلك هم الكتلة ال�صلبة التى وقفت �ضد الإخوان وتيارات
الإ�سالم ال�سيا�سي بعد انك�شاف �أمرهم  ,وهم �أ�صحاب هذا البلد احلقيقيون الذين كفروا
بنخبتكم املت�صارعة  ,وتياراتكم املتاجرة بالدين وال�سيا�سة والوطن وهى �أجيال كفرت
(�)11إبراهيم عي�سي كتب عن فخر نظام مبارك بال�ضربة اجلوية قائال «يا ليته �ضربنا نحن ال�ضربة اجلوية وذهب فحكم
�إ�سرائيل � 30سنة ,وبعد الثورة و�أثناء حماكمة مبارك قال انه احد قادة �أكتوبر و�صاحب ال�ضربة اجلوية وي�سحق التكرمي
�شاء من �شاء و�أبي من �أبي!!

- 29 -

�أ�صال باال�ستقطاب والقولبة التى تعودت عليها التيارات الفكرية فى م�صر منذ بداية
القرن املا�ضي وحتى اليوم ,وهى التيارات التى تعودت �أن تت�صارع وحدها على �ساحة
الفكر واحلوار ,ومل يكن هناك تيار حمايد ـ غالبا ـ يرف�ض �صياغة احلق ح�سب االنتماء
وينادى باحرتام احلق فى ذاته ,ولأن هذه التيارات �أ�ضاعت ال�شعب ومزقته فى �صراعات
�أ�شبه بتناطح الديكة ,وما �إن ي�أتى �إيل �ساحة الفكر وافد جديد حتى يتم ا�ستقطابه مرغما
لأحد التيارات املت�صارعة ,وهم اجليل الذى �شرب الدين والأخالق من بيئته الو�سطية
فى كل �شيئ بال �إفراط وال تفريط ,فهم �أبناء جيل الذين (عربوا) ,بينما �أنتم �أبناء
جيل الذين (هربوا)()12وان كان �آبا�ؤكم مل يغنموا �شيئا بل هم كعامة امل�صريني ف�أنتم
من خالفتم �آباءكم وانت�سبتم �إىل جيل الذين هربوا با�ستخدام نف�س الفكر ونف�س الآليات!
وهذا اجليل من ال�شباب هو اجليل الذى �أعاد اكت�شاف �سور الأزبكية ,و�سور الكتاب
فى ال�سيدة زينب ,وفر�ش الكتب فى �شربا واملطرية وعزبة النخل  ,وال�سوق ال�شعبي للكتاب
فى �شارع النبي دانيال فى الإ�سكندرية  ,واجليل الذى �أن�ش�أ �أ�سواق الكتب امل�ستعملة فى
املحافظات  ,بل وتو�سعوا فى نظام تبادل الكتب للتغلب على ق�سوة �أثمانها ,وهو اجليل
الذى ع�شق القراءة والثقافة ب�أكرث مما فعلتم ,وهم اجليل الذى �صنع �شعبية امل�ؤ�س�سة
العربية احلديثة( )13التى مل ت�سمع بها �أجيالكم ,فهم اجليل الذى �صنع وعيه الدينى
وال�سيا�سي ب�شكل م�ستقل لأنهم عندما جل�سوا �إليكم �أعطيتموهم العلم والثقافة والتاريخ
ولكنكم رف�ضتم مناق�شة التيارات التى تقد�سونها ,واتهمتموهم باجلهل والعناد والطي�ش,
ملجرد �أنهم طالبوكم بالأدلة ,ولي�س باملعارف �سابقة التجهيز,,فخرجوا ل�سوق الثقافة,
ولكن بعيدا عن وزارة الثقافة التى كانت حظرية فاروق ح�سنى( )14ملثقفي الدولة ـ على حد
تعبري فاروق ح�سنى نف�سه ـ ـ  ,و�صنعوا َوعيهم ب�أنف�سهم ـ بعد توفيق اهلل ـ وت�ش ّربوا الوطنية
وحب القراءة من �آبائهم �أوال  ,ثم من الكـُ ـ ّتــاب والروائيني الذين مثـّـلوا جيلهم ,و�أعطوهم
ال�شعبية ال�ساحقة فى الوقت الذي كنتم فيه حتتقرون ما يقدمونه لأجيال ال�شباب  ,ف�صار
�شباب العامل العربي كله يقر�أ لنبيل فاروق و�أحمد خالد توفيق و�شريف �شوقي  ..وغريهم
ع�شرات من املبدعني  ,لكن ال�شباب �أي�ضا مل يقد�سوهم كما فعلتم �أنتم مع رموزكم  ,بل
()13ـتعبري �شهري للكاتب ال�ساخر حممود ال�سعدنى فى و�صف حال ال�شعب امل�صري بعد االنفتاح  ,حني ا�ست�أثرت فئة امل�صالح
على املك�سب فكانوا هم الذين هربوا  .وحرموا ال�شعب الذى عرب فى اكتوبر وحقق الن�صر.
( ) 13هى �أ�شهر دار ن�شر بني ال�شباب فى العامل العربي لأنها تخ�ص�صت فى �أدب ال�شباب حتديدا وتبنت �أجياال جديدة من
الأدباء الذين زرعوا االنتماء العربي وامل�صري فى �أعماقنا مثل نبيل فاروق و�شريف �شوقي واحمد خالد توفيق.
( )14وزير ثقافة مبارك الذى ظل على مقعده ع�شرين عاما وجعل من وزارة الثقافة كهفا للي�ساريني والعلمانيني.
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اختلفوا معهم و�أرهقوكم بالنقا�ش واالختالف  ,وواجهوهم ب�آرائهم احلرة ومواهب �أجيال
ال�شباب اليوم عندما �أخذ بع�ضهم الفر�صة للظهور فى الإعالم ـ جعلت من �إعالمكم عربة
ملن يعترب ـ وعندما مل حتتملوا ظهورهم� ,أق�صيتموهم..
فعاد ال�شباب مرة �أخرى ميار�س هوايته فى التندر وال�سخرية على خطابكم الإعالمى
بالكوميك�سات ال�ساخرة التى تثري جنونكم على �أر�ض الإنرتنت الإعالم البديل الذى �سحق
قدرة الإعالم التقليدى على الت�أثري ومن توفيق اهلل له�ؤالء ال�شباب وجدوا ماليني الكتب
تفرت�ش الأر�ض وتنتظر من يقر�أها ,فقرءوا ـ وال زالوا يطالعون و�سيظلون ب�إذن اهلل ـ
لأنهم لي�سوا مثلكم يتخذون القراءة التخاذ الإعالم وظيفة ثم يهجرونها القراءة بعد
ذلك ,وقد عاد مثقفي هذه الأجيال �إليكم لي�س فقط بقراءة كتب املعا�صرين  ,بل تعمقوا
فى القراءة حتى دخلوا �إىل �أمهات كتب الرتاث ,ومل ينق�ص من همتهم علو كعب اللغة
فى تلك الكتب ,ثابروا و�صابروا وهم اجليل الذى �أهملته احلكومة ..ف�أهملها ,و�أهملته
�أدوات الن�شر والثقافة ,فاتخذوا لأنف�سهم ميدانا �آخر للكتابة والنقد والإبداع ,وانفتحوا
بح�ســهم النقدى كيف يفرقون بني الغث وال�سمني,
على خمتلف م�صادر املعرفة ,وتعلموا ّ
و�أعادوا قراءة التاريخ من جديد بقراءة تختلف عن التاريخ امل ُــع ّلب الذى قدمته املدار�س,
وانتبه لهذا اجليل اجلديد بع�ض الكبار من �أجيالكم ,مثل عميد ال�صحافة العربية
ح�سنني هيكل ,والدكتور �أ�سامة الباز ,وحاولوا �أن ينبهوكم لطبيعة اجليل القادم ,و�أنهم
معاندون لأق�صي درجة ,وم�صادر معرفتهم خمتلفة ,وكلمتهم م�سموعة ومقروءة فى
منتديات الإنرتنت واملدونات ب�أ�ضعاف كلمات الإعالم التقليدى لكن مل ي�ستمع �أحد..
ومل يكن انتباه الأ�ستاذ لهذا اجليل غريبا فقد عرف و�أدرك �أنهم اجليل ا�شرتى كل
كتبه ـ وهو �أ�ستاذ الأجيال ـ و�أثاروا ده�شته العارمة من �إحاطتهم املتعمقة لكل ما كتبه ,بل
وجتاوزوا هذا �إىل نقده ونقد مواقفه وبيان ما ر�أوه من التناق�ضات بني املواقف القدمية
واجلديدة ,ورغم هذا مل يغ�ضب الرجل �أو يت�أثر بل �أ�شاد باجليل كله وبد�أ يقر�أ ما كتبوه
ويتابعهم بعد �أن تابعوه ,واحتملهم و�شجعهم ,فق ّدروا له ذلك ولهذا خرج الرجل الكبري
مرارا ليقول �أن وقت رحيل جيله قد حان ,و�أن الأجيال احلالية �أجيال خمتلفة وم�ستقلة
الوعى ,و�أن عنادهم ـ ك�شباب ـ وا�ستخدامهم للألفاظ القا�سية مع الأجيال ال�سابقة
عليهم ,لي�ست عيبا فيهم ,بل هى رد فعل طبيعى ملا عانوه من الإهمال والإحباط ..و�أي�ضا
مل ي�ستمع �إليه �أحد!!
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وهذا اجليل هو اجليل الذى �أعاد اكت�شاف عبد الرحمن الرافعى وم�صطفي �صادق
الرافعى و�شوقي وناجى وحافظ وجنيب �سرور و�أحمد مطر وحممود ال�سعدنى وف�ؤاد زكريا
وفتحى غامن وعبا�س العقاد بل وال�شعراوى والغزاىل وحممود �شلتوت وم�صطفي حممود
و�أحمد الزيات و�سائر الأ�سماء الرنانة  ,لكنهم مل يقد�سوا �أحدا ف�أحبوا اجلميع وانتقدوا
اجلميع وهم اجليل الذى قدم لكم حتى بع�ض جنوم جيلكم الذى ت�آمر عليه �إعالم ع�صركم,
ف�أخفاهم عنكم ,مثل ال�شيخ على الطنطاوى ,والعالمة �أحمد �شاكر  ,والأديب املحقق
حممود �شاكر وال�شيخ حممد الأمني ال�شنقيطى ور�شيد ر�ضا وغريهم وهم اجليل الذى
�أعاد �سرية �أبطال ال�شعب منذ البكبا�شي حممد عبيد البطل احلقيقي للثورة العرابية,
وكذلك هم الذين دمعت �أعينهم و�ضحكت قلوبهم من �سرية عبد اهلل الندمي وحممد
كريمّ وم�صطفي كامل وحممد فريد وغريهم وهم الذين �أعادوا �سرية الأبطال فى حرب
�أكتوبر فد�شنوا لهم ال�صفحات على االنرتنت وع ّلمـوا النا�س من هو املجهول بطل تبة
العري�ش ومن هو �إبراهيم الرفاعى و�أحمد زدد وال�شاذىل وحممد على فهمى وعبد املنعم
ريا�ض وغريهم وهم اجليل الذى وقف احرتاما جلنازة الفريق ال�شاذىل عندما تويف يوم
رحيل مبارك  ,وهتفوا ينادونه (�أخذنا لك حقك) فعرف الرجل وهو فى رحلته الأخرية �أن
جيل �شباب اليوم ـ لي�س يعرفه فقط ـ بل يعرفه ويعرف حكايته مع نظام مبارك وال�سادات
وكيف ظلموه  ,ويهدى �إليه ه�ؤالء ال�شباب ن�صر ثورتهم تعبريا عن انتمائهم لبطوالته  ,وال
�شك عندى �أن الرجل �سمعهم و�أح�س بهم و�أدرك �أي�ضا كيف افرتيتم علي ال�شباب وقلتم
عنهم (جيل طائ�ش ال يعرف �شيئا !!) وهم اجليل الذى ك�شف الأ�سماء احلقيقية والوقائع
احلقيقية لبطوالت املخابرات امل�صرية  ,فنقبوا وبحثوا وجاءوا مبلفات و�صور رفعت
اجلمال (الهجان) و�أحمد الهوان (ال�شوان) وعبد املح�سن فائق (حم�سن ممتاز) وحممد
ن�سيم (ندمي ها�شم) واللواء عبد ال�سالم حمجوب (الري�س زكريا) وعبد العزيز الطورى
(عزيز اجلباىل) والفريق رفعت جربيل (الثعلب) وردوا لهم اجلميل بن�شر تاريخهم
على املواقع فى االنرتنت وهم اجليل الذى ظهر فيه من م�صر والعامل العربي �شعراء
�أفذاذ تعلم من �آبائه �أن ال�شعر  ..فيه الأ�صيل املتمكن  ,وفيه الغث التافه امللوث ب�ألفاظ
احلداثة التى ن�شرها علينا جيلكم  ,وعرفوا �أن املعركة فى جيلكم كانت حمتدمة بينهما ,
فانت�صروا للأ�صالة والإبداع وخرج منهم �أربعة �آالف �شاعر على الأقل ي ُــن�شدون الق�صيدة
العمودية وق�صيدة التفعيلة فى حركة جتديد �أدبية كتجربة حممود �سامى البارودى ـ مع
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الفارق طبعا ـ لكن البارودى و�شوقي وجدوا من ي�ؤرخ لهم من مبدعى النقد فى زمانه,
بينما وجد ال�شباب من يهملهم منكم يا من اتخذمت نقد الإبداع وظيفة ,رغم �أن مدار�س
()15
النقد العربي خارج م�صر هى التى اهتمت بهم و�أخرجت فيهم مو�سوعات الرتاجم
وهم اجليل الذى ن�شر �صوتيات ومرئيات �أعظم �شيوخ القر�آن الكرمي ,ود�شنوا
ال�صفحات التى حتمل �ســري العلماء ال�سابقني و�أعمالهم و�أقوالهم وهم اجليل الذى �أن�ش�أ
�آالف املواقع واملنتديات وماليني املو�ضوعات فى رد ال�شبهات عن الدين والتاريخ والأمة
وهم اجليل �صاحب الرقم القيا�سي فى مبيعات معر�ض الكتاب ,وهم اجليل الذى ح�صل
على و�سائل التوا�صل فتناف�سوا ,وتبادلوا النقا�ش العنيف ,ولكن الغالبية منا وقفت عند
حد الثوابت والتزمت به ومل ينج من انتقادهم �إال جيل واحد فقط ,جيل النبوة والر�سالة
ال�صحابة والتابعون وكبار �أئمة الإ�سالم ـ وللمفارقة ف�إن هذا اجليل بالذات مل ينج من
�أل�سنتكم ـ �أما هم ف�أكربوهم  ,لأنهم قرءوا عنهم قبل �أن يقرءوا ما كتبوه ,وكرهوا من
�أعماقهم كل من تعر�ض لهم ب�سوء ,وت�شكلت من ال�شباب جمموعات الدرا�سة والنقد
ون�شرت ثقافة الإ�سالم ال�صحيحة بينها وبني ماليني ال�شباب العربي وهذا كله..
لأن الزمان فى ع�صرنا كان قد ا�ستدار دورة كاملة ـ كعادة التاريخ ـ فكما بد�أت �أول
�أجيال القرن املا�ضي نه�ضة الأ�صالة فى مطلع القرن وظل املنحنى يعلو حتى �أعلى درجاته ,ثم
بد�أ يهبط جمددا حتى و�صل فى ع�صر مبارك �إىل نقطة ال�صفر ,حان للمنحنى �أن ي�صعد
من جديد بعد انهيار كل القيم واملعانى ولهذا فا�سمعوها منهم عالية هذه املرة..
كـُ ــفوا عن ا�ستقطاب ال�شباب ,فهم ال يكرهون الت�شدد والتجارة بالدين وفقط ,بل
يكرهون �أي�ضا �أهل الإحلاد والعلمانية ومن ي�سمون �أنف�سهم ب�أهل التنوير ,بينما هم �أهل
اجلهل والتزوير ومل يعد �أحد ي�صدق �أن �أجيالكم �ستقود تيار االعتدال والو�سطية ,لأنكم
ورثتم الأجيال ال�سابقة عليكم ,وكل تياراتكم تعمل مل�صاحلها فقط ,وح�سب �أهواء �أ�صحاب
القنوات وال�صحف ,فال�صوفية ال تروج �إال لنف�سها ,وال�شيعة ال تروج �إال لكل من يعتدى على
الثوابت ويخدم خمططاتها ال�سيا�سية فى املنطقة ,وال�سلفية ال ترى فى غريها مفهوم �أهل
ال�سنة مع �أن معتقدنا نحن عوام امل�سلمني هو معتقد �أهل ال�سنة وعلماء ال�سلف �أنف�سهم
�شهدوا ب�سالمة عقيدة العوام �إذا هجروا �أ�صحاب الكالم ,وجتار برامج الف�ضائيات ه�ؤالء
مك�شوفون لل�شعب كله الذى ي�سمعهم من قبيل التندر فح�سب والأزهر ال يظهر منه �إال قلة
()15يحفل االنرتنت مبراكز توثيق ابداع ال�شباب العربي عرب عدة م�ؤ�س�سات مثل معجم البابطني ل�شعراء ال�شباب واملواقع
املتخ�ص�صة لنقد احلرة االدبية املعا�صرة ولكن الإعالم ال ين�شر عنها �شيئا.
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من العلماء ,والعلماء احلقيقيون يعانون عداوة الإعالم  ,والعلمانية و�أهل التغريب تريدها
فو�ضي بال �ضوابط� ,أما الإخوان فقد عرفها �شبابها بعد �أن ك�شفهم ال�شعب كله فانتم
جميعا متثلون امل�شكلة ,فال ميكن �أبدا �أن تكونوا جزء من احلل و�إن كان الع�صر قد �أ�صبح
ع�صرا يرتنح بني اجلمود وبني الفو�ضي  ,لغياب راية التجديد التى حتافظ على ثوابت
العقيدة ,وت ـُ ــقدم فقه الواقع الذى يحقق مقا�صد ال�شريعة  ,هذه الراية لن حتملوها �أنتم,
بل �سيحملها جيل �آخر خرج من رحم الإ�ستقالل املعريف لأن طلبة العلم فى �أجيالهم �أي�ضا
بلغت رتبة التخ�ص�ص التى تتيح لها حمل التخ�ص�ص فى كافة املجاالت ح�سب درا�سة كل
�شاب ,ولكنكم مل تنتبهوا لهذا! لأن هذه الأجيال تختلف فى �أ�سلوب املعاجلة ..فقد در�سوا
علوم ال�شريعة من منابعها بعد �أن تعددت الو�سائل ,متاما كما در�سوا العلوم ال�سيا�سية
والتاريخ املعا�صر  ,بل ومتايلوا طربا مع الآداب العربية منذ من�ش�أ الأدب وحتى اليوم
 ,فلم نقت�صر ك�أجيالكم على فرع واحد ,وهو ما اكت�شفه ال�شباب عندما �شاهدوا �أهل
الرداء الدينى ميار�سون ال�سيا�سة بو�صولية فجة ,وب�سذاجة مفرطة تفتقر �إىل �أدنى فهم
للواقع واملحيط الدوىل  ,وتظن منتهى ال�سيا�سة هو الو�صول للمنا�صب وقيادة العوام اجلهالء !!
 ,كما �شاهدوا �أهل ال�سيا�سة يجهلون حتى الثوابت الإ�سالمية ـ التى تعلمناها ك�أطفال فى
مراحل التعليم الأوىل ـ ـ فال ي�ستطيعون التفرقة بني الآية واحلديث !! و�شاهدوا �صحافتكم
وهى ال جتيد الكتابة بالعربية الف�صحى وال احلديث بها دون �أخطاء فاح�شة ,ويكفي �أنكم
علمتموهم فى املدار�س ق�صة (الفتنة الكربي) ,من م�صادر �ألف ليلة وليلة ( ,!!)16ون�شرمت
بينهم الق�ص�ص اخلرافية التى تطعن فى �أ�شرف جيل فى الأمة دون �أن تدركوا �أن هذه
الق�ص�ص الواهية لي�س لها �سند �صحيح �أو منت �صريح لأنكم مل تعرفوا �أ�سا�سا منهج
الإ�سناد ,ففوجئ اجليل اجلديد بعد انفتاحهم على العلم والثقافة �أن هناك ثقافة عربية
�أ�صيلة هى الإ�سناد والتوثيق و�أن منهج كتابة الكتب الرتاثية فى ثقافة الأقدمني كان يعتمد
على ذكر كل ما يرد �إليهم ثم يقوم املحققون بالتمييز بني احلق والباطل  ,فثقافة الإ�سناد
كانت الو�سيلة الوحيدة حتى مييز الباحث بني الروايات ال�صحيحة واملو�ضوعة فى الكتب
التى نقلت لنا كافة الروايات ,وهى �أ�شبه بثقافة الوثائق فى الكتب احلديثة ,فالكتاب
الذى يخلو من الوثائق اليوم لي�س كتابا فى التاريخ بل هو كتاب فى املذكرات ال�شخ�صية,
ولهذا خرجتم على النا�س بروايات اخلرافة من الكتب الرتاثية ,دون �أن تخربونا منهجهم
()16ملطالعة الرواية ال�صحيحة للفتنة الكربي مب�صادرها يرجى مراجعة كتاب (�ستون �س�ؤاال ب�ستني ق�ضية) ـ حممد جاد
الزغبي ـ �شبكة العز الثقافية.
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وطريقتهم فى الكتابة وح�سبتم �أنها كامل�ؤلفات املعا�صرة من يكتبها وينقلها فهذا معناه
�أنه ي�ؤيدها ومل يكن هذا �صحيحا لأن العلماء نقلوا ال�صحيح وال�ضعيف فى التاريخ وفى
احلديث وكتبوا فى حتقيق تلك الروايات وف�صلوها فى كتب متخ�ص�صة مل تطلعوا �أنتم
عليها ,الن ال�سلف مل يعلموا �أن �أجيالكم التنويرية �ست�أخذ كل ما جتد فتجمع الرتاب مع
الذهب ,ومل يعلموا �أن �أجيالكم لن تعرف عن �أ�صول الرواية والإ�سناد �شيئا ,بعد �أن كان
العوام فى الع�صور الأوىل يفقهون مبادئ هذا العلم ! والكارثة �أنكم نقلتم لنا حتى تاريخنا
احلديث بنف�س الطريقة ,رغم �أنكم ع�شتم �أحداثه ,ولكن �آفة وداء اال�ستقطاب والتنازع
ال�سيا�سي جعلكم تكتبون لنا �آالف الكتب فى نف�س الق�ضايا واملراحل ,ورغم هذا فكل كتاب
يحمل ق�صة خمتلفة ,ف�شوهتم حتى ع�صركم ,بل وامتد الت�شويه حتى �إىل �أ�شرف اجناز
نفتخر به وهو حرب �أكتوبر!!  ,فعرفنا بطوالت احلرب ومعجزاتها من خالل مذكرات
قادتها العظام ,ومن كتابات الغرب �أنف�سهم واعرتافات قادة �إ�سرائيل !()17فتنحوا جانبا
يرحمكم اهلل ..فهذه الأجيال اجلديدة هم وقود املعركة و�أ�صحابها ,فهم ذات اجليل
الذى مي�سك بال�سالح دفاعا عن �شعبه ووطنه  ,لكنكم ال ترونهم لأنهم لي�سوا فى موقع
القيادة ..وهم اجليل الذى مي�سك الأقالم دفاعا عن عقيدته ,ولكنكم ال تقرءون لهم
�شيئا ـ وهذا من ح�سن حظهم ــ ,لأنهم ال يت�صدرون الإعالم ,بل يت�صدرون مواقعهم
على االنرتنت بعيدا عن �إمالءات رجال الأعمال احلاكمني لقنواتكم و�صحفكم ونحن
ن ُــق ّدر عطاء جيلكم فيما �أ�صاب فيه وال نرف�ضه  ,ولكننا نرف�ض جتربتكم بكل تناق�ضاتها
وا�ستقطابها العنيف ,ونرف�ض �أن نرث ثاراتكم مع بع�ضكم البع�ض فت�ضيعونا �أمواتا بعد
�أن كدمت ت�ضيعونا �أحياء ..ويكفي ما فعلتم ب�أجيالنا ممن ا�ستجاب ال�ستقطابكم ,فدعونا
نحاول �إعادتهم لفكر جيلهم امل�ستقل  ,فنحن من نتكلم بلغتهم ,ونعانى ب�ضمريهم ,ونفكر
بعقولهم ..وكم كان حممد ح�سنني هيكل �صادقا وهو يكتب فى مقدمة كتابه (بني ال�صحافة
وال�سيا�سة) مهديا كتابه �إىل �أجيالنا (�إىل �شباب اليوم حتى ال ت�ضيع منهم احلقيقة ملجرد
�أنهم مل يكونوا معنا بالأم�س)و�صدق الرجل فقد خرجنا فى بداية الوعى وقر�أنا وعانينا
بني خمتلف �أتربة وركام ال�صراعات كى ن�ستخل�ص احلقيقة بالدرا�سة والتحليل املحايد,
فا�سمعوا لهيكل عندما خاطبكم قائال :انتم م�ستقبلكم ورا�ؤكم  ,وهم م�ستقبلهم
�أمامهم  ,فكونوا لهم م�ست�شارين ,ال قادة ..
( )17من �أراد معرفة مدى االجناز الذى حققته حرب اكتوبر عليه فقط مبراجعة مذكرات ديان وجولدا مائري وايلي زاعريا ,
�أو قراءة ن�صو�ص حتقيقات الربملان اال�سرائيلي (الكني�ست) حول احلرب والتى اخرجتها جلنة التحقيق بريا�سة �شيمون
�أجرانات بعنوان (التق�صري)
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الف�صل الأول

�ضربة البداية :من هم الذين يهاجمون الرتاث واحل�ضارة الإ�سالمية ,وملاذا؟!
فى �إحدى امل�شاهد ال�ساخرة ـ وامل�أ�ساوية فى نف�س الوقت ـ وقف الفنان ح�سن عابدين
رحمه اهلل فى امل�سرحية يخاطب ابنته متحدثا عن �أحوال عن البلد قائال( :البلد دى يا
�صفية عاملة زى اتنني بيلعبوا مع بع�ض لعبة �شد احلبل)
فقالت �صفية( :واحنا بقي اللى بنتفرج يا بابا)
فقال لها( :ال ,احنا احلبل اللى بيلعبوا بيه يا �صفية !! )
فى ظل الهجمات املتتالية على الإ�سالم وتاريخه وح�ضارته وعلومه ,على عدة جبهات ,
�إما ب�سبب جماعات الإرهاب امل�سلح التى تن�سب نف�سها �إليه ,و�إما ب�سبب هجمات دعاة
التغريب والتغييب الذين ي�ستندون لأفعال املجرمني لتربير الهجمات حتى على القر�آن
ف�ضال عن ال�سنة والتاريخ ,مت�سرتين خلف دعاوى التجديد والتنوير التى �أ�صبحت بوقا لكل
طاعن ,بينما هم يهدفون �إىل �إماتة كل ما له عالقة بالإ�سالم فى نفو�س النا�س  ,وهم فى
هجماتهم يتهمون الت�شريع والتاريخ الإ�سالمى مبخالفة العقل ,والتناق�ض ,وي�ستغلون فى
ذلك �أن النا�س فى جـُملتهم ال طاقة لهم با�ستيعاب معظم كتب الرد على ال�شبهات ,ب�سبب
ارتفاع م�ستواها العلمى ونظرا لعدم �إملامهم بالقواعد التى ت�ستند �إليها علوم ال�شريعة ,
وبالتاىل فلن ي�ستوعبوا معظم ما يتم طرحه عليهم من تو�ضيح ,فى ظل هذه الهجمات
ا�ستخدام اجلانبان �أ�سلوب الإرهاب ـ مع اختالف الو�سيلة ـ فاخلوارج اجلدد ي�ستخدمون
ال�سالح �ضدنا ,وخوارج الإعالم ي�ستخدمون الإرهاب الفكرى واالغتيال املعنوى ,ف�إذا
نطقنا ب�آرائنا التى تعرب عن ماليني امل�صريني فى رف�ض اجلانبني  ,ك ـ ّفرنا الطرف الأول,
وهاجمنا الطرف الثانى واتهمنا ب�أننا من الدواع�ش والإرهابيني وحر�ض �ضدنا الدولة !!
لهذا ..وكتعبري عن فكر الكثريين من �شباب هذا اجليل خطرت ىل فكرة كتابة
ف�صول هذا الكتاب وهو جتميع ملناق�شات مطولة بينى وبني بع�ض من �أربكتهم ال�شبهات
املطروحة ,واتفقنا فى احلوار على �أن يكون النقا�ش معتمدا على �أ�سا�س الإقناع واملنطق
العقلي املجرد بدون الدخول �إىل معمعة التفا�صيل العلمية التى حتتاج �إىل احلد الأدنى
من الدرا�سة وفهم املنهجية العلمية ,وذلك حتى يكون �أمام القارئ خياران ملطالعة الردود
على تلك ال�شبهات ,خيار القناعة العقلية فى مثل هذه احلوارات التى تعطى ردا فكريا
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ي�ستطيع ا�ستيعابه كل النا�س دون حاجة للتخ�ص�ص فى علوم ال�شريعة  ,وخيار الإقناع
العلمى وهو متوفر فى كتب رد ال�شبهات ملن ي�ستطيع �أن يقر�أ ويتابع �أقوال �أهل العلم وهى
مكتوبة بلغة املتخ�ص�صني ,يوجد بها ردود م�ستفي�ضة على كل �شبهة بال ا�ستثناء وقد نتج
عن هذه احلوارات نتائج �إيجابية فى �أنها �أظهرت تناق�ض العلمانيني �أنف�سهم وخمالفتهم
ملبادئ املنطق الذى يت�شدقون به ,كما ظهرت من قبل تناق�ضات م�ؤيدى الإرهاب عندما
انقلبوا على ثوابتهم التى تاجروا بها ,,واهلل امل�ستعان �أما كيف ومتى ن�ش�أت �أمثال هذه
احلوارات ..فلهذا ق�صة..
فنحن كعادة �شباب جيلنا ,اتخذنا من املنتديات الثقافية جامعات افرتا�ضية بديلة
منذ عام  2004م ,وقبل انت�شار مواقع التوا�صل الإجتماعى ,لي�س فيها �أ�ساتذة متجربين
وتالميذ مقهورين ,بل فيها متخ�ص�صون فى كل فن ن�ستمع �إليهم ونكلفهم ب�إر�شادنا,
وق ّراء ومثقفون ال ي�سلمون �إال للدليل واحلجة ,وتنعقد حلقات املناق�شة فى خمتلف العلوم
واملعارف والآداب ,ونحر�ص فيها على رف�ض الأقوال املبنية على احلزبيات �أو القناعات
امل�سبقة  ,كما �أننا نعمل ون�ؤمن ب�أن كل �إن�سان فيه اخلري وفيه ال�شر ,وح�سب تغلب �أحدهما
على الأخر يتحدد احلكم على الإن�سان باخلري �أو ال�شر ,ويتحدد �أي�ضا مدى عطائه بح�سب
تاريخه و�إ�سهاماته ,وما �أ�صاب فيه وما �أخط�أ ,مع مراعاة ظروف جمتمعه الذى عا�ش فيه
 ,لأنه من امل�ستحيل �أن نحاكم بحيادية �أى �شخ�صية عامة فى �أى ع�صر مبقايي�س غري
مقايي�س ع�صره ولهذا فقد قر�أ جيلنا التاريخ كله بحيادية فعلية ,ومل ن�سلم بع�صمة �أحد
بعد النبي عليه ال�صالة وال�سالم وجمموع ال�صحابة ,ومل يعنينا �أبدا فى الأجيال التى
تعاقبت على الأمة حتى يومنا هذا ,مل يعنينا ومل يزعجنا �أن يكون فى الأئمة والعلماء
واملفكرين واحلكام ,عيوب و�أخطاء نقول �أنهم �أخطئوا فيها ,لأننا ال نعتقد فى كل
�شخ�صيات التاريخ وجوب �أن يكون الإن�سان مرب�أ من كل عيب حتى ن�صدقه ونقدره ونكربه!
فكل جنم من جنوم التاريخ له �أخطاء ال ت�ؤثر فى حكمنا عليه طاملا �أن �أخطاءه معدودة,
وف�ضله وافر مت�سع كما �أننا مل نحكم على من �أجرموا فى حق الأمة بال�شر املطلق �إال عندما
ال يكون لهم من عطاء اخلري ن�صيب  ,ف�إن كانت له ح�سنات ذكرناها و�إن كانت ال ت�ؤثر فى
حكمنا العام عليهم ,ولهذا مل ندخل �إىل القراءة وقلوبنا حتمل احلب امل�سبق �إال لأجيال
الأمة الأوىل ,لأن القر�آن وال�سنة بني �أيدينا �أو�ضحوا لنا �أن حبهم �إميان ..ومل ندخل بالكره
امل�سبق لأحد بخالف ما اجتمعت عليه الأجيال الأوىل فحكمت عليهم ب�أنهم كانوا �أعداء
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لنا ,ومع ذلك قر�أنا عن ه�ؤالء وه�ؤالء حتى يكون حبنا وكرهنا مبنيا على �أ�سا�س من الواقع
 ..وبعدها قر�أنا وحاكمنا تاريخنا وتاريخ الغرب من العهد الأول وحتى الع�صر احلديث
وكان قيا�سنا فى احلكم عليهم هو مبد�أ املوازنة بني الإيجابيات وال�سلبيات ,لي�س فى
التاريخ العام وح�سب ,بل حتى على م�ستوى الفكر ,فلم ندخل فى القراءة ونحن نردد ما
�صدعونا به فى �سنوات تعليمنا الأوىل من �أن فالن هو رائد كذا وكذا ,و�أن فالن هو عالمة
كذا وكذا ..فقد ف�ضلنا �أن نرى ب�أنف�سنا ثم نحكم حكما مو�ضوعيا ,وقد ي�س�أل البع�ض كيف
لكم ذلك وهذه الأحكام حتتاج املتخ�ص�صني فى ع�شرات املجاالت ؟!
فنقول ب�أن �أجيالنا خرج منها ـ من ناحية العدد ـ �أكرب كم من املتخ�ص�صني فى كل
جمال  ,وعدد حاملى املاج�ستري والدكتوراة فى �أجيالنا يتفوق على عدد طلبة اجلامعات
فى �أجيال من قبلنا ,ومن ناحية الكيف  ,فقد توهمت الأجيال ال�سابقة( )18من قيادات
تعليم زمن مبارك �أن ف�ساد التعليم ـ الذى كانوا هم ال�سبب فيه ـ جعل من حامل الدكتوراة
اليوم �أقل علما من طالب اجلامعة فى �أيامهم ,وهو قول مردود و�إ�شاعة روجتها �ضدنا
تلك الدوائر التى �شاخت فى مواقعها ـ على حد تعبري هيكل ـ  ,وهم يعايروننا مبا ت�سببوا
هم فيه ,دون �أن يدركوا �أننا مل نقت�صر على ما علموه �إيانا من التعليم املنقو�ص  ,بل
ا�ستخدمنا �أدوات ع�صرنا و�سهولة امل�صادر لنعيد تعليم �أنف�سنا ونتخ�ص�ص �أكرث و�أكرث
فلم يعد مهند�س الكمبيوتر فى جيلنا يكتفي بالبكالوريو�س �أو حتى الدكتوراة ,بل ذهب
ليح�صل على �شهادات اخلربة العاملية ويتوافق مع م�ستويات ع�صره ومل يعد طالب
احلقوق �أو ال�شريعة يكتفي باملاج�ستري �أو الدكتوراة ,بل ا�ستخدم هذه ال�شهادات كو�سيلة
ملعرفة طرق البحث فى كتب ال�سابقني وو�سيلة لإبداع اجلديد املالئم للواقع  ,فلم يجعل
�شهادته غاية يتوقف عندها بل ومل يكتف جيلنا بالإغراق فى تخ�ص�صه فح�سب  ,بل طبق
مقولة العقاد فى تعريف املثقف املتوازن وهو (الذى يعرف كل �شيئ عن �شيئ ـ �أى جمال
تخ�ص�صه ـ ويعرف �شيئ عن كل �شيئ ـ وهو جمال ثقافته ــ) وعرفنا من قراءة التاريخ
�أن املفكرين هم قادة تربية الر�أى العام  ,فقررنا تربية مفكري جيلنا على طباعنا قبل �أن
ن�سمح لهم ب�أن يربونا على فكرهم ,وقد �أتاحت تعدد و�سائل التفاعل والتوا�صل �أن نحتك
مبن يكتبون ,وجنربهم على �أن يوا�صلوا البحث والتعلم لكى يقدموا لنا فى كل مرة �شيئا
( )18بالطبع لي�س املق�صود بلفظ ( الأجيال ال�سابقة ) هنا هو عموم الأجيال ذاتها  ,بل على العك�س فهذه الأجيال هى من
علمتنا رغم �ضعف الإمكانيات  ,ولكن املق�صود هنا هو القيادات التى �أ�شرفت على تغييب وتدمري القيم والتعليم فى ظل
نظام مبارك ثم جاءوا يعايرون �أجيالنا ب�ضعف تعليمهم !!
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جديدا ,وفى املنتديات الثقافية ..كنا ننتخب املو�ضوع ونوع املو�ضوع الذى ي�ؤرقنا ,وبعد
حتديد التخ�ص�ص ,,يقوم جمهور احلا�ضرين بال�س�ؤال ,ويتكلم املتخ�ص�صون ح�سب كل
مو�ضوع النقا�ش ,ثم يتغري املو�ضوع فيتغري املتكلمون وي�أتى امل�ستمعون من املتخ�ص�صني فى
املو�ضوع اجلديد لي�صبحوا هم الأ�ساتذة ,وي�صبح من تكلم �سابقا هو امل�ستمع هذه املرة,
وهكذا دواليك ,فكلنا مير عليه الدور ـ ح�سب تخ�ص�صه ـ لي�صبح متكلما �أو م�ستمعا ليعود
النفع على اجلميع ومل يكن املحا�ضرون والأ�ساتذة من جيلنا فقط ,بالعك�س فقد فوجئنا
ونحن فى �شبكة االنرتنت واملنتديات الثقافية بان�ضمام علماء كبار ,و�أ�ساتذة جامعات
�سابقني ,وفقهاء متخ�ص�صون ,ومفكرون ـ كلهم كان قد التزم بيته ـ ـ بعد �أن فرغت �ساحة
الإعالم ممن يعرف �أقدار العلماء فيبحث عنهم  ,وجاء االنرتنت و�سيلة جديدة جلئوا
�إليها لن�شر علمهم جمانا على ال�شباب  ,وعلى حد قول �أحدهم ىل ـ وهو اللواء �أحمد
�سعد الدين ـ (� )19أنه عندما فكر فى دخول عامل املنتديات الثقافية كان يهدف لإن�شاء
موقع غري تفاعلى ين�شر فيه العلم وال ي�سمح لأحد بالتوا�صل معه لأنه مل ير فى الأجيال
اجلديدة ـ كما كان يظن ـ ـ �أى �أمل فى حب العلم و ُمدار�سته ,كما كان يظن �أنهم مثلما
يروج الإعالم لي�س لديهم �صرب �أو ف�ضول جتاه العلوم والتاريخ ففوجئ بعد االحتكاك
بال�شباب ب�آالف الر�سائل تنهال عليه طلبا للمزيد ,فدخل �إىل ال�شبكات الثقافية الكربي
مثل �شبكة العز الثقافية ,و�شبكة بوابة العرب ,ووجد تفاعال مل يتوقعه �أبدا من �شباب فى
الع�شرينيات والثالثينيات ت�س�أل بثقافة وا�سعة ,وب�شكل يعطى ت�صورا عن �سابق ثقافتهم
فى تلك املجاالت ,وكان من �أكرب ما �أثر فيه ـ باعتباره من �أبطال �أكتوبر ـ �أنه ر�أى هذا
اجليل الذى مل يح�ضر احلرب يكاد يعرف عنها وعن �أبطالها كل �شيئ ,وبالتاىل,,خ�ص�ص
الرجل ـ بعد تقاعده ـ �أكرث من ع�شر �ساعات يوميا لين�شر علمه ويجيب ويدل وير�شد كل
من ي�س�أله ,وهذا الأمر تكرر كثريا مع متخ�ص�صني كبار مثله بالذات منذ عام  2002م,
وكانت املنتديات هى الن�شاط الرئي�سي على االنرتنت لكافة املجاالت ,فلم تكن و�سائل
التوا�صل االجتماعى قد ظهرت بعد ،ومل ين�سحب الب�ساط من املنتديات واملدونات �إال مع
عام  2011م ,وفى تلك الفرتة احتك كل �شاب هاو للقراءة ,ب�شيوخ فى مهنة النقد والفكر
ال يعرف لأعالم عنهم �شيئا مثل �أ�ستاذنا الدكتور البدراوى زهران رحمه اهلل� ,أ�ستاذ
الأدب العربي فى عـ ــدد من اجلامعـ ــات امل�صرية  ,وهو من جي ــل �شوقي �ضيف وحممود
( )19هو اللواء �أحمد �سعد الدين ـ حفظه اهلل ـ قائد ع�سكري �سابق  ,ومفكر ا�سالمى من طراز رفيع
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�شاكر ,ول�شدة توا�ضعه كان ي�ستقبلنا فى بيته ويكتب لنا حتقيقات �أدبية على �أعمالنا ـ وهو
الذى كان ينقد لفطاحل الأدب من قبل ـ وكانت �سعادته فوق الو�صف وهو ي�شاهد �شبابا
حديث ال�سن ال يقر�أ فقط الأدب اجلاهلى والعبا�سي والأموى بل ي�ستمتع به وي�ستخرج منه
ال�صور البالغية ويناق�ش الأعمال الأدبية عرو�ضيا ولغويا وي�ستدل بفطاحل النحو والبالغة
فى نقده و�أ�ستاذنا الدكتور �أحمد �أبو رحاب �أ�ستاذ الأدب والنقد بجامعة الإ�سكندرية ـ
رحمه اهلل ـ كان ي�شارك معنا كع�ضو عادى وين�شر �أعماله وينتقد �أعمالنا ـ كما لو كان فى
مثل عمرنا ـ وعندما عرفنا بقيمته وقامته ,هرعنا �إليه نعاتبه ونتمنى منه �أن يفرد لنا
من وقته ليعلمنا  ,وكان الرجل فيا�ضا فى عطائه ال يرد طلبا  ,والأمثلة كثرية ومتعددة,
فالتاريخ ال�ضخم والكم الهائل من املناق�شات منذ عام  2004م ,يكاد يتفوق على العطاء
العلمى لبع�ض الكليات املتخ�ص�صة ,ونحمد اهلل �أنه متوفر على النت ومنت�شر ب�شكل يحميه
من ال�ضياع  ..وهذا الكتاب ي�ضم بع�ض احلوارات التفاعلية  ,هى ت�سجيل لبع�ض حمتوى
تلك املناق�شات امل�ستمرة بال انقطاع ,ولعدم الت�شتت ,تعاملت فى الكتاب على �أن ال�سائل
�أو املحاور فى النقا�ش كان �شخ�صا واحدا ,رغم �أن امل ُــناق�شني كانوا جمموعة كبرية ,
وب�أ�سئلة م�ستفي�ضة ,وكانت البداية عبارة عن مناق�شة ق�صرية تخ�ص حتذيري للمجموعة
من القراءة فى الفل�سفة الدينية الغربية ,و�أن جمال الفل�سفة الغربية لي�س كما يظنونه
عنوانا وحيدا للفكر والثقافة فلما اعرت�ض �أحدهم على حتذيري قلت له �أنا ال �أمنعك ,
ولكنى �أقول خذ حذرك من فل�سفة الأديان ـ حتديدا ـ لأنها �ضالالت حم�ضة ,فكان �شرطه
للعمل بالتحذير �أن يقتنع بال�سبب ,فقلت له ب�أن العلماء حذروا من تلك الكتب ,فقال ب�أن
الفقهاء ال عالقة لهم بالفكر والفل�سفة !! ,فعلمت �أن احلوار �سيطول ,و�سيحتاج �إىل مو�ضوعات
�أخرى يجب مناق�شتها قبل �أن ن�صل �إىل تفا�صيل الق�ضايا ,فعر�ضت عليه �أن نتحاور
بطريقة ال�س�ؤال والإجابة العلمية البحتة ,فقال م�شاغبا  :الإجابة العلمية املح�ضة يفهمها
�أهل التخ�ص�ص� ,إن كان العلماء الأقدمون ـ كما تقول ـ كانوا �أ�صحاب منطق وحجة فحاورنى
بالعقل وحده ,فقلت له :لقد �أن�صفت ,ومعك كل احلق ,ولكنى لن �أحاورك فقط فى ق�ضية
التحذير من فل�سفة الإلهيات ,بل �س�أحاورك فى ال�شبهات املنت�شرة هذه الأيام والإتهامات
املتناثرة حول العلماء والتاريخ والثوابت ,و�سنجعل املحاورة عقلية فقط دون الدخول فى
تفا�صيل علوم ال�شريعة  ,ولن �أحيلك �إىل كتاب علمى متخ�ص�ص �إال �إذا طلبت �أنت بنف�سك
هذا الطلب و�س�أنوه لك عن امل�صادر كى تكون �أمامك فر�صة التنقيب بنف�سك �إذا �أردت ..
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فقال فى حما�س  :اتفقنا  ,و�س�أجمع كل ما يعر�ض ىل وما قر�أته لأواجهك ب�أ�سئلتى
فقلت له  :ما هى طبيعة ال�شبهات التى �ستجمعها؟
قال :ال�شبهات التى ن�سمعها هذه الأيام حول ال�سنة النبوية والتجديد والتاريخ ومل
نكن ن�سمعها من قبل بهذه ال�ضراوة..
فقلت له :وملاذا تغفل عن ال�شبهات والإ�ساءات التى على اجلانب الآخر ,فالطعن
فى ال�سنة وال�سرية بل وفى القر�آن هو من العلمانيني و�أ�ضرابهم ,لكن ال تن�سي �أنه هناك
جانبا �آخر نعانى منه �أ�شد مما نعانى من ه�ؤالء وهو اجلانب اخلارج عن فقه ال�سنة � ,أو
هم الفئات التى ت�ستند فى فهمها للدين �إىل فقه اخلوارج �أو اجلمود التام.
فقال مت�سائال :ولكن ه�ؤالء هم من ي�صارعهم العلمانيون ويردون عليهم.
قلت مو�ضحا :بالعك�س  ,العلمانيون ي�صارعون الدين والتاريخ كله وعلى ر�أ�سهم �أهل
ال�سنة� ,أما �أهل ال�سنة هم الذين يردون ويت�صدون لكال اجلانبني معا منذ فجر التاريخ
الإ�سالمى ,جانب الإفراط وجانب التفريط ,وال�سنة احلقيقية هى بني ه�ؤالء و�أولئك ,وهى
التى متثل من هم مثلي ومثلك ومثل �سائر عوام امل�سلمني ,فنحن ل�سنا علمانيني ندعو
لهجر كل ما يخ�ص ال�شريعة  ,ول�سنا �أي�ضا من املبتدعة ندعو لإظهار الإ�سالم على �أنه دين
الإرهاب  ,بينما اهلل عز وجل �سماه و�سمى ر�سوله عليه ال�سالم رحمة للعاملني.
فقال� :إذا �سنبد�أ النقا�ش ب�أن تو�ضح ىل هذه الفكرة ,لأنها لو �صح ّــت �أعتقد �أنها
�ستحل الكثري من �ألغاز احلرية التى ت ُــ�شقينا.
فقلت حمذرا  :ولكن ىل �شرط واحد �أال يكون الأمر �أ�شبه بالتحدى والتناطح لأن
هذا �سيمنعك من قبول احلق ولو كنت مقتنعا به ,فقال :بل على العك�س �أنا �سعيد بالنقا�ش
املنتظر طاملا �أنه �سريد بطريقة الإقناع املجرد على �أمور حترينى ولكنى فى نف�س الوقت
�أرف�ضها و�أرف�ض الذى ُيــقال فى الف�ضائيات حول ثوابت الدين..
وهكذا بد�أ احلوار..
فكان ال�س�ؤال الأول :ما معنى احلوار الفكرى والعقلي فقط والذى تدعونى �إليه ,
هل تعنى �أنه خال من املعلومات؟!
قال الكاتب :كال بالطبع ,فاحلوار العلمى هو حوار متخ�ص�ص يدور بني العلماء
وبع�ضهم البع�ض� ,أو بينهم وبني طلبة العلم ويغرق فى تفا�صيل وم�صطلحات وا�ستدالالت
املتخ�ص�صني والإقناع فيه للدليل العلمى� ,أما احلوار الفكرى ,فرغم انه يحتوى على
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املعلومات وامل�صادر العلمية ك�أ�سا�س للتبادل احلوارى � ,إال �أن الإقناع فيه للحجة واملنطق
العقلي وال�شواهد  ,فمثال العامل �أو طالب العلم يكفيه دليال �أن نحتج عليه بنظرية علمية
�سابقة �أثبت العلماء جناحها ونحتج عليه ب�أقوال املتخ�ص�صني فيقبلها  ,ولكن املثقف �أو
املحاور ال يقتنع �إال �إذا ر�أى بعينه �أو بعقله �صحة ثبات هذه النظرية  ,لأنه لي�س عاملا
باملجال نف�سه وال ي�ستطيع تقدير قيمة علمائه �أما �أن نقول ب�أن احلوار الفكرى يخلو من
املعلومات �أو ال�شواهد فهذا هو التعريف املثاىل لل�سف�سطة واجلدل الفارغ .
ت�ساءل ال�شاب:
ال �أريد �أن �أ�شعب مو�ضوع احلوار  ,ولكن هناك م�سار تاريخى يلزم �أن نتعرف عليه ولو
ب�شكل خمت�صر ,فعندما ت�ساءلنا جميعا منذ فرتة من هو التيار ال�سيا�سي �أو الدينى الذى
ميثل االجتاه ال�صحيح انتهينا �إىل �أن كافة التيارات حتمل احلق والباطل ب�شكل ن�سبي,
فمنها تيارات قائمة على �أ�سا�س باطل �أ�صال  ,ومنها تيارات تتفاوت فيها ن�سبة احلق,
ولكن ال يوجد تيار يعرب عن عامة امل�سلمني ـ وهم الأغلبية ـ لأن كل التيارات ال�سيا�سية
والدينية تعرب عن جمموعة بعينها مهما ادعت �أنها تعرب عن جماهري امل�سلمني ,فمتى
بد�أت �أ�صال م�س�ألة التفرق �إىل اجتاهات وتيارات خمتلفة ؟!
قال الكاتب :الق�صة طويلة ومت�صلة  ,ولكنها �ضرورية ولهذا �س�أرويها ب�شكل جممل
و�أدع لك امل�صادر لتتعرف على التفا�صيل ,وقبل التعرف على بداية التفرق  ,يلزم لنا
معرفة الأ�سباب  ,فالأ�سباب املخت�صرة التى ت�سببت فى كوارث الت�شرذم والتى ميكن
�إجمالها فى ثالث �سطور فقط ال غري ,هذه الأ�سباب هلك املتفرقون حولها وجتاهلوا
و�صايا القر�آن وال�سنة التى �أبرزت وتنب�أت مبا �سيحدث  ,ومل ينج �إال من قر�أ وتدبر وفهم
ثم طـبـ ّــق فالأ�سباب على �أنواع ثالثة � ,سبب عقائدى و�سبب ت�شريعى و�سبب �سيا�سي� ,أما
ال�ســنة النبوية(,)20
ال�سبب العقائدى فهو �أن �أول فتق فى الإ�سالم كان ب�سبب البعد عن ُ
واللجوء �إىل الإبتداع فى العقيدة  ,وهو �أمر تواتر فيه التحذير ب�أ�شد �أوامر النهى بل
�إن النبي عليه ال�صالة وال�سالم جعلها �آخر و�صاياه  ,حيث �أو�ضح للم�سلمني �أنه تركهم
على املحجة البي�ضاء وكانت خطبته عليه ال�صالة وال�سالم دوما ما يتقدمها التحذير من
البدع ,وال�سبب الت�شريعى ,وال�سيا�سي يتمثالن معا فى رهن ال�شرع واحلكم بالأ�شخا�ص
وهذه كانت ـ وال زالت ـ هى قا�صمة الظهر ,فبمجرد �أن انت�شرت الفنت وظهرت فرق تقول
( )20قيل للإمام �أحمد بن حنبل ( �أماتك اهلل على الإ�سالم ) فقال (وال�سنة) وهذا يدلل على خطورة ترك ال�سنة واللجوء للبدع.
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ب�أقوال �أئمة بعينهم ال ت�أخذ من �سواهم ,وفرق �أخرى ترى احلكم فى طائفة معينة ال
يتجاوز لغريها حتى متزقت وحدة امل�سلمني ,ف�أ�صبح كل تيار ال يري ال�صواب املطلق �إال
فى الإمام الذى يتبعه ,ويراه حجة على الدين ولي�س على العك�س ,وهذا هو ما قال فيه
الإمام ال�شاطبي ب�أن هالك الأمة كان ب�سبب ترك ال�سنة و�إتباع �أقوال الرجال ,واملق�صود
هنا بالطبع لي�س الأقوال العلمية �أو الفقهية بل املق�صود هو �أن يكون العامل �أو الإمام هو
م�صدر احلق وعنوان املتبعني فلو دققت النظر �ستجد �أن م�سميات اجلماعات كلها ترجع
يف ن�سبتها �إىل �أ�شخا�ص ينت�سبون �إليهم ولي�س �إىل منهج ال�سنة ,وهذا ي�ضرب �أول ثوابت
الإ�سالم فى �أن الع�صمة واحلجة حم�صورة فى النبي عليه ال�صالة وال�سالم وحده  ,وهذا
ما تواتر الأئمة فى التوكيد عليه ك�أئمة املذاهب ومن جاء بعدهم ,والغريب �أن كل النا�س
تردد حكمة (نعرف احلق ثم نعرف رجاله) رغم �أن معظم القائلني بهذا يخالفون هذا
املبد�أ عند �أول اختبار!
ومع تواتر الزمان وت�شعب الفرق انت�شرت الأحزاب واجلماعات وكلها تبنى وتدعو
للوحدة حول �أفكار م�ؤ�س�سها و�ضاع الأ�سا�س احلقيقي الذى اجتمع عليه امل�سلمون جميعا
والذى يدين به عوام النا�س الآن ف�أ�سا�س االجتماع فى جماعة واحدة هى (جماعة
امل�سلمني) والتى ورثها ـ ـ بعد التفرق ـ مفهوم �أو م�صطلح (�أهل ال�سنة واجلماعة)  ,هذا
الأ�سا�س يقوم على االتفاق التام بني امل�سلمني فى العقيدة والأ�صول ,على �أن يقت�صر �أى
اختالف مقبول �أو �سائغ فى الفروع..
وهذه حقيقة را�سخة ملزمة لكافة امل�سلمني ,وتعلو على كل ما عداها من مقا�صد
ال�شريعة وكانت �أ�شد و�صايا القر�آن وال�سنة ,ولي�س املق�صود بعدم االختالف هنا عدم
وجود وجهات النظر �أو االجتاهات املختلفة ,بل املق�صود �أن �أال يكون هناك خالف فى
الثوابت التى هى بطبيعتها ال حتتمل التغيري واالختالف من ع�صر �إىل ع�صر �أو من زمن
�إىل زمن ,لأنها �أمور عقائدية نزلت بالوحى ,وهى �أ�سا�س الإميان والإ�سالم فال يوجد
فيها جمال لالجتهاد �أو الزيادة �أو النق�صان ,وهى بطبيعتها �أمور حمدودة وحمددة مثل
�أركان الإميان الثمانية و�أركان الإ�سالم اخلم�سة ومنهج وطريقة ت�أدية العبادات ,وااللتزام
بالقر�آن وال�سنة ال�صحيحة املروية عن طريق ال�صحابة كم�صدرين رئي�سيني للت�شريع� ,أما
باقي الفروع  ,و�أمور احلياة فهى ر�ؤية عامة �أتاح الإ�سالم فيها االجتهاد للعلماء فى ظل
ال�ضوابط العامة التى حتكم حياة امل�سلم ,وبالتاىل  ..ف�إن �أى م�سلم ينكر �أحد هذه الثوابت
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و�ضرورة العمل بها �أو يزيد عليها �أركانا �أخرى يعتربها من �أ�صول الدين  ,فهو فى ميزان
ال�شرع مبتدع �أى �صاحب فرقة� ,أما الذى ي ُــك ّون منهجا فقهيا يتفق فى الأ�صول مع تلك
امل�صادر ويختلف فى الفروع ,فهو هنا مذهب فقهى حتت راية �أهل ال�سنة ,واملعيار الذى
منيز به الفرقة عن املذهب هو معيار موطن االجتهاد ,ف�إن كان �صاحب املذهب يجتهد
فى حدود الفروع فقط فهو �ضمن جماعة امل�سلمني� ,أما �إن جاء ب�أقوال خمتلفة فى العقائد
تختلف عن ثوابت القر�آن وال�سنة فهو �صاحب فرقة ,وقد تفرعت الفرق املن�شقة �إىل �أكرث
من �سبعني فرقة رئي�سية حتتها مئات الفرق الفرعية كل منها يكفر الآخر ,والفوارق
الرئي�سية بيننا وبينهم ,هى �أنهم يجتمعون جميعا على تكفري �أهل ال�سنة ,وجميعهم
ينكرون ال�سنة النبوية املروية عن طريق ال�صحابة� ,إما �إنكار كلى و�إما �إنكار جزئي ,كما
�أن كل فرقة منهم لها �أركان و�أ�صول تختلف عن �أركان الإميان الثمانية و�أركان الإ�سالم
اخلم�سة  ,وكل فرقة البد �أن تتخذ لنف�سها �إ�سما وانت�سابا مع م�سمى (امل�سلم) وهو امل�سمى
الوحيد �أو االنت�ساب الوحيد الذى يجيزه ال�شرع �إىل جوار االنت�ساب لل�سنة النبوية بدون
انت�ساب �آخر �إىل �أى �شخ�ص �أو م�سمى.
قال ال�شاب :معنى هذا �أن امل�سلمني ت�شرذموا �ألف قطعة كما حدث مع الأديان ال�سابقة !
قال الكاتب :كل  ,لي�س هذا �صحيحا باملعنى الذى خطر ببالك � ,أى نعم حدثت
الفرقة واالختالف بني امل�سلمني ,ولكن هناك فوارق �ضخمة بني �أمة الإ�سالم والأمم
ال�سابقة ,فالنبي عليه ال�سالم �أخرب �أن �أمة اليهود تفرقت فرقا وواحدة منها فى اجلنة
والباقي فى النار  ,وهكذا �أمة الن�صاري ,وكذلك انق�سمت �أمة الإ�سالم ,لكن الفارق
الرئي�سي بيننا وبني ال�سابقني � ,أن الفرقة الناجية فى الإ�سالم وهى �أمة �أهل ال�سنة متثل
الغالبية العظمى من امل�سلمني فى كل ع�صر  ,بينما كافة الفرق املن�شقة عنها جمتمعة ال
تكاد ت�صل �إىل ن�سبة  % 20من جمموع امل�سلمني  ,وهذا ما ال يوجد فى الأمم ال�سابقة حيث
ت�شرذمت �أممهم لعدة فرق مت�ساوية تقريبا  ,واقت�صر وجود الفرق الناجية على جيل
الأنبياء وحدهم �أو ما يتبعه بقليل وحلق بهم بعد ذلك من ورث ب�شارة حممد عليه ال�سالم واتبعه.
والفارق الثانى� ..أن �أول الفرق ظهورا فى الإ�سالم ظهر بعد نحو �أربعني عاما تقريبا
من وفاة النبي عليه ال�سالم ,وظلت الأمة ال�سنية متما�سكة ومتثل الأكرثية حتى اليوم
وكتابها و�سنة نبيها عليه ال�سالم حمفوظون ,بينما فى الأمم ال�سابقة ان�شق اليهود �إىل
فرقتني فى عهد وحياة مو�سي عليه ال�سالم نف�سه ورف�ض بع�ضهم تنفيذ �أوامره بفتح
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القد�س  ,فعاقبهم اهلل تعاىل بالتيه �أربعني �سنة  ,ثم ان�شقوا �إىل فرق خمتلفة حتى اليوم
ومت تزوير التوراة وحتريفها والن�صاري ان�شقوا بعد رفع عي�سي عليه ال�سالم بفرتة وجيزة
ومت حتريف الإجنيل �إىل عدة �أناجيل وانق�سم الن�صاري �إىل فرق �شبه مت�ساوية حتى اليوم
ولكل منها عقائد خمتلفة وكان �أول ان�شقاق فى تاريخ امل�سلمني بفرقة  ,هو ان�شقاق اخلوارج
الذين خرجوا على الإمام على بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ,ثم تبعتهم فرقة ال�شيعة ,ثم
اجلهمية واملعتزلة  ,ثم تتابعت الفرق وكل منها يف�سر القر�آن بالهوى وح�سب الأمزجة
ال�شخ�صية ( ,)21ولهذا رف�ضوا جميعا العمل بال�سنة النبوية املروية عن طريق ال�صحابة,
وحاربوها وحاربوا �أهلها لأن ال�سنة النبوية هى التى وقفت عائقا �أمام �أهوائهم وقراءتهم
اخلاطئة لتف�سري القر�آن  ,فاختار املعتزلة العمل بالعقل املجرد كم�صدر رئي�سي للت�شريع
يحاكم الن�صو�ص وال حتكمه  ,واختارت باقي الفرق �س ـُ ــنة �أخرى مروية عن طريق كبار
هذه الفرق وم�ؤ�س�سيها ورف�ضوا ما �سواها  ,وخرجت معظم هذه الفرق خروجا م�سلحا
على دولة اخلالفة الأموية والعبا�سية � ,إال �أنهم مل ي�ستطيعوا هدم اخلالفة �أو تكوين دولة
لهم �إال بعد انهيار اخلالفة العبا�سية وت�ضع�ضع احلكم وحتى بعد انهيار اخلالفة التى
جمعت امل�سلمني حتت رايتها ظل �أهل ال�سنة واجلماعة هم الغالبية من عوام امل�سلمني
حتت حكم �أمراء الدول  ,ثم اخلالفة العثمانية ,ثم جاء عهد االحتالل الأجنبي لتختفي
الفرق القدمية ويبد�أ االحتالل فى �إعادة ا�ستغالل �أفكار هذه الفرق على يد �أفكار متناحرة
ومذاهب مت�ضادة تطبيقا ل�سيا�سته ال�شهرية (ف ـ ّرق ت�سد).
قال ال�شاب :كيف �أ�س�س االحتالل هذه الفرق اجلديدة ؟!
�أجاب الكاتب :االحتالل ابتكر و�أ�س�س �شيئا جديدا واحدا فقط وهو حمالت
التن�صري الغربي املدعومة دعما هائال منذ بدايتها حيث �أعاد الإحتالل تاريخ الغرب
القدمي فى التن�صري بالقوة كما فعلوا فى �أوربا والأندل�س ,ولكنهم فى الع�صر احلديث
�أ�ضافوا غزوات التب�شري الن�صرانى �إىل تلك اجلهود التى عمدت �إىل تن�صري امل�سلمني فى
كل بقاع العامل ب�أ�ساليب الإغراء والدعم املادى و�إثارة ال�شبهات �أما فيما يخ�ص ا�ستغالل
الإحتالل للفرق فى تكري�س التنازع بني امل�سلمني ,فهو مل ي�ؤ�س�س �شيئا ومل يتعب نف�سه,
بل كان ي�ستثمر �أفكار الطوائف املختلفة فينا�صرها جميعا ويدعمها فتت�صارع فيما بينها
وتن�سي خيار املقاومة واال�ستقالل  ,وبريطانيا كانت �أول من طبق تلك ال�سيا�سة فى الهند
( )21مذاهب الإ�سالميني ـ عامر النجار ـ الهيئة العامة للكتاب.
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وال�شرق الأق�صي  ,ثم بعد انهيار اخلالفة العثمانية فى بداية القرن الع�شرين طبقتها فى
ال�شرق الأو�سط ب�أ�سهل الطرق ,لأن وجود مظلة اخلالفة كان مانعا وحاجزا من خروج
الآراء والتحزبات املختلفة �إىل ميدان �صراع وبالتاىل كانت اخلالفة منذ عهد الرا�شدين
وحتى العثمانيني ,ترتك الفرق املختلفة ومعتقداتها  ,وال ت�ضطهدها �إال �إذا �أثارت ال�شغب
�أو حملت ال�سالح ,وبالتاىل ظلت تلك الفرق منغلقة على نف�سها وزعمائها ,وكانت الغلبة
والريا�سة لعموم النا�س وزعما�ؤهم من علماء ال�سنة على خمتلف املذاهب دون �أى م�سمى
�آخر �أو �آراء احتكارية �أخرى تـُ ــفرق جموع امل�سلمني..
قال ال�شاب :وهل �أخرج االحتالل تلك الفرق و�ساعدها..
�أجاب الكاتب :االحتالل الربيطانى مل ي�ستثمر اخلالفات العقائدية فح�سب,
بل ا�ستثمر كل خالف طائفي ,وكانت الطريقة ب�سيطة جدا ,فال�سلطة اجلامعة لأى
دولة هى التى حتمى الكل حتت مظلتها  ,فلما ذهبت تلك ال�سلطة �سمحت لكل �صاحب
بدعة وكل �صاحب مذهب باخلروج والدعوة ملذهبه  ,فمزقت الهند ب�إثارة ال�صراع بني
الهندو�س وامل�سلمني وبقية الطوائف ودفعت ـ فى نف�س الوقت ـ ببعثات التب�شري الن�صرانية
ال�ستهداف امل�سلمني حتديدا خوفا من عن�صرين متيز بهما امل�سلمون فى الهند  ,وهما
قوة العقيدة والثانى الإعتزاز بالأر�ض وردع العدو الكافر  ,فكان البد من �شغل م�سلمى
الهند ب�صراعات جانبيه متنع تكاتفهم ثم مزقت باك�ستان وجوارها بني ال�شيعة وال�سنة
وال�صوفية  ,ودعمت الفرق اجلديدة املُخترَ عة مثل القاديانية والبهائية والربيلوية فان�شغلت
اجلماهري( )22ـ التى ال يوجد لها تيار يعرب عنها رغم �أنها الأغلبية ـ ان�شغلت بهذا ال�صراع
عن �أى دعوة �أو تفكري فى مقاومة االحتالل بل الأنكى من ذلك �أن الفرق املتناحرة كان كل
منها ي�ستن�صر باالحتالل الربيطانى ليدعمه �ضد خ�صمه  ,وكان الربيطانيون ي�ساعدون
اجلميع ويدعمون اجلميع  ,ثم يجل�سون فى ا�ستمتاع لي�شاهدوا هذه امل�سرحية!
قال ال�شاب :وماذا فعلوا فى ال�شرق الأو�سط وم�صر  ..؟!
قال الكاتب� :أي�ضا ا�ستغلوا نف�س الأمر ,ولكن مبعاجلة خمتلفة ,ولكن خطتهم عندنا
كانت قمة فى الذكاء واخلبث واملكر ,و�أرجو �أن تتابع برتكيز ت�سل�سل الأحداث لأن ما نحن
فيه الآن يف م�صر والعامل العربي هو تكرار لنف�س اللعبة بحذافريها وبنف�س حلقاتها ملوروثة
()22ملراجعة تفا�صيل تلك الفرق برجاء الرجوع ال�صدارات ال�شيخ �إح�سان الهى ظهري فى كتبه التى حملت نف�س عناوين هذه
الفرق البهائية والربيلوية وال�صوفية  ,و�سل�سلة ال�شيعة.
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مع �إختالف �شخ�ص الالعب حيث حل الأمريكيون حمل الربيطانيني()23ومن العجيب �أن
الربيطانيني �أظهروا ما فعلوه بعد ذلك ببالدنا فى كتبهم ووثائقهم التى خرجت مبقت�ضي
قانون الوثائق الربيطانى  ,وكذلك الأمريكيون مبقت�ضي القانون الأمريكى ,ولهذا ف�إن ما
�أخربك به لي�ست تخمينات �أو ا�ستدالالت بل هى معلومات �صرفة خرجت بها مراجع كثرية
 ..عربية و�أجنبية فهم يعلمون متاما �أن اجلامع امل�شرتك بني العرب جميعا هو الدين
والعروبة واللغة  ,فهذه العوامل جمتمعة ـ و�أكرر جمتمعة ـ ـ متثل القا�سم امل�شرتك الأعظم
بني العرب وبالتاىل �أ�سهل طريقة لتفريق العرب هى �ضرب الوحدة بني العوامل الثالث
امل�شرتكة ,ف�إذا ظهرت تيارات خمتلفة كل منها ي�أخذ عامال واحدا من هذه العوامل,
وينادى به �أ�سا�سا للنظام ال�سيا�سي فى البالد العربية و�أ�سا�س للوحدة بينها ,ويرتك
العاملني الباقيني  ,عندها �سيظهر تناق�ض هائل بني العوامل الثالث املتكاملة �أ�صال والتى
من غري املنطقي �أن يحدث بها تناف�س وبالتاىل حتدث ال ُفــرقة التى ال جماع لها لأنه لن
يخرج �أى تيار يعرب عن اجلماهري التى تتم�سك بالعوامل الثالث جميعا ..وكان امل ُـعـبـّر
عن اجلماهري فى م�صر والعامل العربي هو (الأزهر) والذى كان القائد ال�سيا�سي مل�صر
�ضد االحتالل و�ضد ت�سلط احلكام املماليك من قبلهم ,حتى جنح حممد على فى �إخراج
الأزهر من امل�شهد كما فعل مع املماليك( )24و�إن ظلت قيادة الأزهر الروحية موجودة بقوتها
حتى ظهور التيار الليرباىل وجاء الربيطانيون وبعد ف�شلهم الذريع فى �إ�شعال فتنة طائفية
قا�صمة بني امل�سلمني والأقباط ب�سبب التاريخ الن�ضاىل امل�شرتك بني الأقباط وامل�سلمني(,)25
وعدم قابلية املجتمع امل�صري النت�شار تلك الفتنة  ,جلئوا �إىل اخلطة الأ�صوب وهى حماولة
خلق تيارات تتنازع بني الدين والوطنية واللغة والعروبة ,وكل منها مي�سك بطرف واحد
�ضد الآخرين.
قال ال�شــاب:
وكيف متكنوا من فك الرتابط بني عوامل االنتماء املتحدة �إىل الدين والعروبة واللغة ؟!
قال الكاتب :عن طريق دعم كل تيار ح�سب نوعه الذى يتحدد مبيله الأكرب ناحية �أى
عامل من العوامل الثالثة  ,فمثال ظهر تيار الإخوان امل�سلمني ينادى ب�إعادة اخلالفة التى
()23بع�ض خيوط اللعبة م�ؤيدا بالوثائق ظهر فى كتاب (التاريخ ال�سري لت�آمر بريطانيا مع الأ�صوليني) ـ مارك كورتيز ـ املركز
القومى للرتجمة والن�شر وكذلك كتاب (لعبة ال�شيطان) ـ روبرت دريفو�س.
( )24تاريخ احلركة القومية (جزءان) ـ عبد الرحمن الرافعى ـ مكتبة دار املعارف.
( )25ف�شلت كافة اجلهود الغربية للإيقاع والفتنة بني عن�صري الأمة فى م�صر رغم �أن هذه الو�سيلة جنحت فى �إ�شعال حروب
طائفية مدمرة فى عدد كبري من دول العامل.
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�سقطت  ,وبالتاىل فهم تيار �أقرب للدين فركزوا عليه ودعموه فى مواجهة التيار الليرباىل
الذى ا�شتد عوده فى م�صر عقب د�ستور  1923م ,واتخذ الطابع ال�سيا�سي الغربي الذى
مييل للعلمانية وال يري �أى دور للدين فى ال�سيا�سة بل يري علماء الدين له وظيفة وعظية
وفقط  ,وهذا بالطبع اختزال لدور علوم ال�شريعة فى اخلطابة وح�سب ,وبالتاىل كان من
الطبيعى �أن يت�صادم هذا التيار مع التيار الإ�سالمى ومع التع�صب انحاز كل تيار �إىل
املرجعية التى اختارها �أكرث و�أكرث  ,فبالغ التيار الإ�سالمى فى رف�ض �أى مظهر غربي
حتى لو مت مت�صريه وكان �ضروريا ملقت�ضي الع�صر بل كانوا هم �أول من تط ّرفوا وقالوا ب�أن
القومية والوطنية �ضد الدين فزرعوا �أول بذرة لهذه الفكرة اخلبيثة التى تخلق تناق�ضا
بني الدين والوطنية وهذا هو الذى يف�سر لك ملاذا �سمعنا من التيار الإ�سالمى ـ فى جتربة
حكمه ـ �أقوال عجيبة حتتقر االنتماء الوطنى وتعتربه من خارج الدين  ,مع �أن مرجعية
�أهل ال�سنة جتعل �أر�ض امل�سلمني وبالدهم من �أ�سا�سيات التدين وال تنبذ �إال التع�صب �سواء
فى للدين �أو للوطن وفى املقابل رف�ض الليرباليون والعلمانيون �أى وجود لعلماء الدين
ـ حتى الأزهر ـ فى احلقل ال�سيا�سي وظهرت فى تلك الفرتة �أ�شر�س معركة �ضد ثوابت
الإ�سالم بد�أت بال�شيخ على عبد الرازق  ,وطه ح�سني ,ولوي�س عو�ض ,وغريهم من دعاة
التغريب ملحو �أى هوية ح�ضارية �إ�سالمية وعربية فى م�صر ..وجاهدوا لفك العالقة بني
ال�شريعة الإ�سالمية والقانون و�سكت الأزهر عن منعه من ال�سيا�سة ـ بعد �أن كان هو قائد
اجلماهري فى جمال ال�سيا�سة ومواجهة االحتالل واحلكام ـ ـ لكنه مل ي�سكت على اتهامات
امل�ست�شرقني التى �أعاد العلمانيون واملتغربون ن�شرها والتى كانت تطعن فى و�ضوح حتى فى
قد�سية القر�آن و�أبطلوا هذا التغريب وحافظوا على عقائد النا�س  ,لكنهم اكتفوا مبواجهة
تلك الأفكار ومل يتدخلوا ب�شيئ فى امل�سائل ال�سيا�سية �إال �إ�صرارهم على عدم خمالفة
ال�شريعة فى قوانني الأحوال ال�شخ�صية والقانون املدنى �أو �سلوك املجتمع وعدم االعرتاف
بالفو�ضي الفكرية التى دعا لها دعاة التغريب حتت عنوان (حرية الفكر) وت�صادموا
طويال مع هذا االجتاه و�أما فى املجال ال�سيا�سي �أن�ش�أ الإخوان وغريهم من احلركات
الإ�سالمية تكتالت وتيارات تعادى الليربالية والعلمانية وا�شتعلت املعركة بني اجلانبني ,
وكان االحتالل الربيطانى يدعمهما معا!
وبالطبع مل يكن �أحد التيارين يـُـعرب عن جمموع اجلماهري  ,فاجلمهور ينتمى للإ�سالم
والوطنية امل�صرية واللغة العربية فى قالب واحد  ,ولهذا كان اجلمهور ـ غري امل�ستـقطب
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ـ بعيدا عن هذا ال�صراع حول الهوية  ,وحتى امل�سيحيني فى م�صر فى ذلك الوقت كانوا ـ
كما هم ـ مندجمني ح�ضاريا فى قالب واحد مع امل�سلمني بال تفرقة من قبل ظهور التيار
الليرباىل مبئات ال�سنوات  ,وهذا ينفي ادعاء التيار الليرباىل �أنه جمع بني عن�صري الأمة
فهذا كذب حم�ض فامل�سلمون والأقباط جمتمعون فى وطن واحد منذ الفتح الإ�سالمى
وحتى الع�صر احلديث ومل يفرقهم حتى زعماء احلمالت ال�صليبية الذين حاولوا
ا�ستغالل فارق الدين فف�شلوا ولكن فى املجال ال�سيا�سي املح�ض ـ بعيدا عن معركة الهوية
ـ كان اجلمهور يقف مع حزب الوفد وزعمائه �سعد زغلول وم�صطفي النحا�س فى مواجهة
االجنليز والق�صر والأحزاب التابعة لهم ,ولو �أن حزب الوفد �أعطى االهتمام لالنتماء
احل�ضاري الإ�سالمى بدال من الإنتماء الثقايف للغرب ,ملا مت ّكن الإخوان من ك�سب �أى
�أن�صار لهم فى ال�شارع امل�صري  ,ولكن لأن �شعاراتها ا�ستقطبت احل�س الدينى فى النفو�س
متكنت من جتنيد الكثري من ال�شباب بل وبع�ض رجال الأزهر  ,مع �أن اجتاههم ال�سيا�سي
الذى اتخذوه فى بدايات دعوتهم كان كفيال ب�سحق �أى �شعبية لهم بني اجلمهور لأنهم
نا�صروا امللك فاروق �ضد الوفد  ,ونا�صروا �أي�ضا رئي�س الوزراء �إ�سماعيل �صدقي املعروف
بجالد ال�شعب! وا�ستخدموا الدين فى الرتويج ل�سيا�سة امللك ورئي�س الوزراء وبطريقة
فجة ,فعندما خرج ال�شعب ي�ؤيد النحا�س فى مواجهة الق�صر رافعني �شعار (ال�شعب مع
النحا�س) رد الإخوان برفعهم �شعار (اهلل مع امللك) ,وعندما ثارت اجلماهري �ضد �سيا�سة
�إ�سماعيل �صدقي رفع الإخوان �شعارات من القر�آن ملنا�صرته !  ,ورغم هذا النفاق الوا�ضح
�إال �أنهم وجدوا �أن�صارا ب�سبب هيبة الدين فى النفو�س.
ت�ساءل ال�شاب :هذين التيارين �أحدهما ي�ؤيد الدين والآخر يرف�ضه وي�ؤيد القومية
امل�صرية ,ف�أين تيار العروبة ؟!
قال الكاتب :ظهرت حركة القومية العربية كرد فعل على �إن�شاء �إ�سرائيل عام 1948م ,
بعد �أن جتمعت �أربعة جيو�ش عربية لتلك احلرب ,وق�صة احلرب وامل�ؤامرة الغربية فيها
منت�شرة وم�شهورة)26(,لكن القومية العربية كحركة �سيا�سية اكت�سبت �شعبية �ساحقة فى
( )26حرب  1984م  ,هذى من م�ساخر التاريخ العربي فى احلقيقة و�شر البلية ما ي�ضحك  ,فالبالد العربية التى �أر�سلت
جيو�شها بعتادها مهي�ض اجلناح كانت كلها تقريبا حمتلة وحتت �سيطرة االجنليز الذين زرعوا اليهود فى فل�سطني,
ومع هذا �سمح االجنليز بتحرك اجليو�ش العربية �إىل فل�سطني وكانت القيادة معقودة فى ذلك الوقت لعاهل الأردن امللك
عبد اهلل وبالتبعية كانت القيادة امليدانية لقائد اجلي�ش الأردنى الذى هو فى الأ�صل جرنال بريطانى يدعى جلوب با�شا !!
واكتملت امل�ساخر بان�سحاب اجلي�ش الأردنى فج�أة �أثناء املعارك مما �أوقع اجلي�ش امل�صري فى ح�صار الفالوجا ال�شهري
وانتهت احلرب با�ستيالء اليهود على �أ�ضعاف امل�ساحة املقررة لهم فى قرار التق�سيم الذى رف�ضه العرب �آنذاك.
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ذلك الوقت  ,تبلورت على يد جمال عبد النا�صر ـ ال �سيما بعد حرب  56ـ ورغم �أن القومية
العربية كحركة �سيا�سية ال تتخذ الدين عامال كمعيار م�شرتك للعرب بل تتخذ العروبة
وبالتاىل فهى ت�صلح لأن تكون عامال للفرقة ال للتجميع� ,إال �أن ال�صياغة والإخال�ص
الذى قاد بهما عبد النا�صر جتربته �أف�شل به خمططات الغرب لفرتة طويلة لأنه جعل من
اال�ستقالل عن الغرب ر�سالته الرئي�سية فى احلياة ,وجنح فى جتنيد بع�ض الدول العربية
التى تابعته وكذلك دول �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا اجلنوبية لتكوين جبهة موحدة �أرهقت
الغرب كله ,ورغم ا�ستناد جتربة عبد النا�صر لالحتاد ال�سوفياتى كخ�صم مع�ضد �ضد
الغرب �إال �أنه حافظ على ا�ستقالله متاما فى مواجهته فمنع ا�ستخدام �أرا�ضيه كقواعد
ع�سكرية لل�سوفيات رغم انت�شار القواعد الأمريكية فى املنطقة ,والأهم من هذا�..أنه ظهر
كممثل جديد للكتلة ال�صلبة من اجلماهري التى عانت من �صراعات النخبة بني الدين
والعلمانية وال�شيوعية والقومية ,فرف�ض ا�ستغالل الدين ك�أيديولوجيا ,وبعد جناحه فى
ال�صراع بينه وبني الإخوان ,حل اجلماعة مرة �أخرى ومل يكتف با�ستخدام القوة واالعتقال
معهم وحدهم  ,بل امتد االعتقال واحلكم �إىل من ميثلون الليربالية والر�أ�سمالية و�أن�صار
التغريب بل حتى كل معار�ض �سيا�سي له  ,وبالن�سبة مل�صالح وثروات الكبار فى ذلك الوقت
�صادر هذا كله ل�صالح الدولة التى �أعادت تق�سيم الرثوة من جديد ,ثم كانت املفاج�أة
الغريبة فى �أنه عامل الأحزاب ال�شيوعية فى م�صر بقوة �أكرث من اجلميع رغم �أنه كان
حليفا لل�سوفيات ,ف�أن�ش�أ ق�سما خا�صا مبكافحة ال�شيوعية فى املباحث العامة وتعقبهم كما
تعقب غريهم  ,وبهذا مل يعد هناك على ال�ساحة خالف �أيديولوجى من �أ�سا�سه  ,خا�صة �أنه
فى �سنوات ما قبل الثورة كاد ال�صراع الأيديولوجى ينقلب حلرب �أهلية بعد �أن ا�ستخدمت
التيارات املختلفة القوة وال�سالح وفى نف�س الوقت� ,أيقن مدى قوة ونفوذ الأزهر كم�ؤ�س�سة
عاملية ,ومن �أغرب الغرائب حقيقة� ,أنه �أدرك العلة التى تعانيها املجتمعات الإ�سالمية
فقام بت�أ�سي�س (جممع البحوث الإ�سالمية) ون�ص فى قرار ت�أ�سي�سه على ما نعتربه اليوم
حلما بعيد املنال و�أكتفي هنا بن�ص قرار قانون الت�أ�سي�س:
وجاء يف قانون ت�أ�سي�سه ن�ص ًا عام  1961م:
املجمع هو الهيئة العليا للبحوث الإ�سالمية ،وتقوم بالدرا�سة يف كل ما يت�صل بهذه
البحوث ،وتعمل على جتديد الثقافة الإ�سالمية وجتريدها من الف�ضول وال�شوائب و�آثار
التع�صب ال�سيا�سي واملذهبي ،وجتليتها يف جوهرها الأ�صيل اخلال�ص ،وتو�سيع نطاق العلم
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بها لكل م�ستوى ويف كل بيئة ،وبيان الر�أي فيما َي ِج ُّد من م�شكالت مذهبية �أو اجتماعية
تتعلق بالعقيدة“!!)
ولو مل ي�ؤ�س�س عبد النا�صر للأزهر �سوى هذا املجمع بهذا الهدف  ..لكفاه �إجنازا ,ولو
ظل جممع البحوث الإ�سالمية بنف�س نظامه ونف�س نفوذه حتى اليوم حلقق هدف الوحدة
ب�أي�سر ال�سبل كما مل يكتف عبد النا�صر بذلك ,بل �أ�صدر قرارا باعتبار مادة (الرتبية
الدينية) مادة �إجبارية فى التعليم العام بعد �أن كانت اختيارية ,ثم ع ّدل القوانني املدنية
ب�إلغاء �إباحة الدعارة املقننة من العهد امللكى  ,ف�ضال على �إلغاء �إباحة القمار و�صدر قراره
بغلق كافة املحافل والنوادى واملطبوعات املا�سونية( ,)27ثم �أقام لأول مرة امل�سابقات العاملية
فى حفظ القر�آن الكرمي وكانت يعقدها �سنويا و ُيـ�سلم فيها ـ ب�صفته رئي�س اجلمهورية ـ
اجلوائز للطلبة ثم �أن�ش�أ �إذاعة القر�آن الكرمي  ,والتى جعلت لعلماء الدين وم�شاهري قراء
القر�آن ذراعا �إعالمية ال ُي�ستهان بها  ,وفى عهده متت طباعة ال�صحف ال�شريف مرتجما
بعدة لغات ومت توزيعه على �أنحاء العامل بالذات فى �آ�سيا و�إفريقيا ,وفى عهده �أي�ضا مت
جمع القر�آن الكرمي على �أ�سطوانات م�سموعة ترتيال وجتويدا ,ثم �أ�ضاف اجنازا �آخر فى
ت�أ�سي�س املعاهد الأزهرية بكثافة والتى �سمحت للطالبات بالدخول �إىل الأزهر لأول مرة,
بخالف الإنتاج ال�سينمائي التاريخى ,ومعظم الأفالم الدينية امل�شهورة التى يتم بثها فى
املنا�سبات الدينية حتى اليوم هى من �إنتاج فرتة ال�ستينات  ,بخالف التو�سع فى �إن�شاء
امل�ساجد التى بلغت فى عهده � 21ألف م�سجد..
ثم �أ�س�س �أي�ضا مدينة البعوث الإ�سالمية التى فتحت �أبوابها ال�ستقبال الطالب الأفارقة
ومن �سائر �أنحاء العامل ليدر�سوا فى الأزهر ,كما كـث ّــف �إر�سال البعثات من الدعاة �إىل
عمق �إفريقيا ملقاومة موجات التن�صري الأوربية وجنح فى دحرها ,خا�صة و�أنه تنبه
لأ�سلوب البعثات التب�شريية حيث كانت �أوربا ال تر�سل الق�ساو�سة ورجال الدين املحرتفني
فقط  ,بل كانت تر�سل الق�ساو�سة ممن ميتهنون الطب والهند�سة ونحوها ,لي�ستقطبوا �أهل
تلك البالد باخلدمات املادية والدعوة ,ف�أ�صدر عبد النا�صر تعديال لقانون الأزهر لي�ضم
اجلامع الأزهر �إىل جواره جامعة فيها خمتلف تخ�ص�صات العلوم الك�سبية يتم تدري�سها
�إىل جوار علوم ال�شريعة فيتخرجون فى الأزهر علماء ودعاة فى نف�س الوقت ,ومن الغريب
�أن معظم �شيوخ الأزهر رف�ضوا هذه التعديالت رغم �أن الكليات املتخ�ص�صة فى ال�شريعة
بقيت كما هى� ,إال �أنهم عادوا بعد ذلك ب�سنوات طويلة يعرتفون ب�صحة قرار عبد النا�صر
()27من �سخرية القدر �أن عبد النا�صر �ألغى هذا البغاء وعندما جاء الإخوان للحكم قاموا مبد تراخي�ص اخلمور واملالهى
لثالث �سنوات بدال من �سنتني فى عهد مبارك بالإ�ضافة �إىل زيادة ال�ضرائب عليهما.

- 52 -

بعد �أن وجدوا فى �إفريقيا �أجياال كاملة من امل�سلمني حتفظ مل�صر هذا ال�صنيع وال تن�ساه
 ,وكانت هذه الأجيال هى ثمرة الدفعات التى تخرجت فى جامعة الأزهر دعاة وعلماء
فى خمتلف التخ�ص�صات ,وقد جنم عن هذه العهود �أن ارتفعت ن�سبة الدخول للإ�سالم
فى �إفريقيا و�آ�سيا �إىل ن�سب غري م�سبوقة �أوردها تقرير جمل�س الكنائ�س العاملى بن�سبة 7
من كل  10و�صلتهم الدعوة هذا بخالف �إن�شاء منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمى وهى اجلامعة
الإ�سالمية التى كانت لها �أدوار �إيجابية �أي�ضا فى تلك الفرتة� )28(,أما العيوب اخلطرية
فيما انتهجه عبد النا�صر فقد متثلت فى �أن قانون الأزهر اجلديد �سحب ـ و�إىل اليوم
ـ الإ�ستقالل الأزهرى الذى كان مبنيا على �أوقاف الأزهر والتى كانت تكفل الإ�ستقالل
املادى والإدارى عن احلكومة ,ولهذا �أ�صبح الأزهر لأول مرة منذ ن�ش�أته تابعا للحكومة
فى الإدارة والأوقاف ,ومبعنى �أ�صح مل ي�سمح عبد النا�صر فى نظامه اجلديد بوجود �أى
م�ؤ�س�سة م�ستقلة ُيـمكنها �أن تعطل معاركه �أو متثل نقطة �ضعف فى املواجهة مع خ�صومه
ولهذا ال�سبب بالذات وب�سبب اعتقاله للإخوان عقب م�ؤامرة تنظيم �سيد قطب عام 65
مت ت�صوير عبد النا�صر ب�أنه يعادى الإ�سالم  ,وهذا ما ال ميكن قبوله لأن الأهداف هنا
�سيا�سية حم�ضة ال عالقة لها بالدين وجتربة الإخوان خري دليل على ا�ستخدامهم الدين
كمنطقة نفوذ لل�سلطة بغ�ض النظر عن املبادئ  ,والنقد املو�ضوعى لتجربة عبد النا�صر
يلزم له احلكم على �أفعاله مع مراعاة الأجواء التى كانت دائرة فى ع�صره فال يوجد
حاكم يحمل اخلري املطلق ـ بعد الرا�شدين ـ كما ال يوجد حاكم يحمل ال�شر املطلق �إال
الندرة عرب التاريخ ,واحلكم املو�ضوعى للأ�سف يغيب متاما ـ بالذات فى الع�صر احلديث
ـ ب�سبب الإ�ستقطاب الأيديولوجى فخال�صة جتربة عبد النا�صر مع الأزهر �أنه دعم جانبه
الدعوى والدينى  ,ولكنه ق�ضي على دوره ال�سيا�سي الذى كان يقود به اجلماهري قبل فرتة
حممد على  ,ولهذا ا�ستمر دور الأزهر الدينى كما هو �أكمل ال�شاب فى �سخرية  :امل�صيبة
الكربي �أننا مل نعرف عطاء عبد النا�صر فى املجال الدينى من النا�صريني  ,بل عرفناه من
خ�صومه ,بعد �أن ظللنا فرتة طويلة ن�صدق �أنه كان يحالف ال�شيوعيني ويعتقد مبذهبهم
امل�ضاد للدين ,ورغم هذا مل نقر�أ كثريا من النا�صريني دفاعا عنه ب�سرد تلك احلقائق
( )28مقال �إح�صائي لع�صر عبد النا�صر ن�شرته �شبكة التجديد العربي فى مايو  2011م .
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قال الكاتب:
نعم ,لقد ظل جيلنا يعتقد بهذا لفرتة طويلة( )29ومل نكن منلك م�صدرا نعرف به من
�أن�ش�أ تلك امل�ؤ�س�سات حتى عرفناها من خ�صومه كما تقول ,مع �أن املت�أمل املحايد كان يدرك
بب�ساطة �أن اتهام عبد النا�صر باعتناق الفكر الإ�شرتاكى �سيا�سيا ودينيا ـ ال �سيا�سيا فقط
ـ يت�ضاد متاما مع تقويته لدور الأزهر واعتباره م�صدرا للنفوذ املعنوى للدولة  ,بالإ�ضافة
�إىل �أنه مزّق ال�شيوعيني فى م�صر ورف�ض كل و�ساطات االحتاد ال�سوفياتى لل�سماح لهم
بالعمل  ,بل �إنه غامر بالدخول فى م�صادمة �سيا�سية عنيفة مع االحتاد ال�سوفياتى ب�سبب
�أن طلبة البعثات امل�صرية فى مو�سكو ا�شتكوا له ب�أنهم ال يدر�سون تخ�ص�صاتهم فقط ,
بل ي�صر ال�سوفيات على تدري�س املنهج ال�شيوعى لهم رغم �أنه قائم على الإحلاد ال�صريح
ويتعار�ض مع عقيدة الطلبة  ,فما كان من عبد النا�صر �إال �أن �أ�صدر قرارا بتحويل الطلبة
من االحتاد ال�سوفياتى �إىل اجلامعات الأمريكية  ,وبالطبع وافق الرئي�س الأمريكى
�أيزنهاور ،وبهذا �أدرك ال�سوفيات �أن عبد النا�صر ي�صر على موقفه  ,ف�أذعنوا واكتفوا
بتدري�س مواد التخ�ص�ص العلمى لطلبة البعثات دون املنهج الفكرى ال�شيوعى.
ت�ساءل ال�شاب :ولكن ما �سر ولغز �سكوت النا�صريني عن الدفاع عن عبد النا�صر
فى تلك النقطة ؟!
قال الكاتب :ال�سبب الأول� ,أن اخللل كان من ناحيتنا نحن ال�شباب  ,لأننا وقعنا
فى دائرة اال�ستقطاب فرتة طويلة حتى خرجنا منها ,ال�سبب الثانى ,هو �أن عبد النا�صر
مل يكن ينتمى �أيديولوجيا ل�شيئ  ,و�إمنا كان يلتزم �إلتزام الرجل العامى بدينه ووطنيته
وعروبته ,لكن القوميني العرب من حوله مل يكونوا كذلك بل كانوا م�ؤدجلني بالكامل ,
فمنهم قوميون ي�ساريون �أو �شيوعيون �صرحاء ال يرون للدين دورا فى احلياة �أ�صال وينادون
بف�صل العروبة عن الإ�سالم ,وكان منهم قوميون يرون الدين �أمر �شخ�صي ال جمتمعى ,
وكان منهم املعتدلون �أي�ضا ,والقوميون العرب الذين �أحاط بع�ضهم بعبد النا�صر كانوا
ي�ستميتون فى جذبه ل�صفوفهم واتخاذ العروبة واللغة العربية �أ�سا�سا وحيدا للوحدة
العربية ,وتنحية الدين خارج اللعبة باعتباره ـ فى زعمهم ـ يفـ ّرق النا�س وال يجمعهم
()29كاتب هذه ال�سطور وقع حتت الدعاية امل�ضادة لعبد النا�صر وكان جممل االعرتا�ضات على ع�صر عبد النا�صر تتمثل فى
عن�صرين رئي�سيني  ,عدا�ؤه للإ�سالم (كما كان يروج الإخوان) ,والعن�صر الثانى اال�ستبداد ال�سيا�سي ومتكني �أهل الثقة
الذين �أ�شاعوا الف�ساد فى البالد  ,وبعد ظهور حقيقة موقفه من الإ�سالم البد �أن نعرتف �أنه كان اعرتا�ضا فى غري حمله
 ,وبالتاىل تظل م�شكلة عبد النا�صر وع�صره فى القمع وال�سكوت عن القيادات الفا�شلة بالذات فى اجلي�ش وهذا االنتقاد
يعرتف به حتى النا�صريني �أنف�سهم.
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والواقع �أن �أ�سا�س الدين هو التجميع ال التفريق لكن ه�ؤالء ـ فى تلك الفرتة بالذات ـ
وبدايات ع�صر الذرة والتقدم العلمى الهائل اعتقد الكثريون منهم �أن الأديان كلها خرافة
بالذات فى فرتة �شبابهم ,ورغم �أنهم تراجعوا عنها بعد ذلك ومل يعودوا بنف�س الفكر �إال
�أنهم �إىل اليوم ال زالوا يعتربون العروبة هى �أ�سا�س الوحدة( )30مع �أنهم لو ت�أملوا الق�ضية
ـ بدون انتماء �أيديولوجى ـ لعرفوا �أن العروبة نف�سها ـ كعامل م�شرتك من املحيط �إىل
اخلليج ـ ـ مل تولد �أ�صال فى التاريخ �إال على يد الإ�سالم ,ومل تتوحد البالد العربية من قبل
قط على مفهوم العروبة وحده ,ال فى التاريخ القدمي وال فى التاريخ احلديث! ,و�أكرب دليل
على ف�شل دعوة القوميني العرب هو ف�شلهم الذريع فى ت�أ�سي�س الدولة العربية املتحدة ـ
بينما دولة اخلالفة امتدت �أكرث من �ألف عام ـ لأن الدول العربية التى رف�ضت موقفهم
من الدين دخلت معهم فى خ�صومات م�ستعرة حول الرجعية والتقدمية  ,وحتى الدول
العربية التى نهجت نهج القومية دخلت مع بع�ضها البع�ض فى �صراعات حول مبادئ
القومية نف�سها فا�صطدم احلزب البعثي ال�شيوعى فى �سوريا والعراق وا�صطدم كالهما
مع احلركة القومية فى م�صر� ..إلخ هذه املناطحات التى مل جتلب �إال مزيدا من الت�شتت
لأنها تبنت فكرة العروبة وحدها ولو عدنا لتاريخ اجلن�س العربي  ,فاجلن�س العربي كان
حم�صورا فى اجلزيرة العربية من قبل الإ�سالم ,وكانوا عبارة عن قبائل خمتلفة متناحرة
مل يتوحدوا على �شيئ �أبدا �إال على حج بيت اهلل احلرام ,وفيما دون ذلك كانت املعارك بني
القبائل متوالية وم�ستمرة و�صراعات الزعامة كانت ت�شبه �إىل حد كبري �صراعات الزعامة
بني العرب فى الفرتة القومية! ثم جاء الإ�سالم كحل �سحري ربانى ,يقول عز وجل:
(و�ألف بني قلوبهم ..لو �أنفقت ما يف الأر�ض جميعا ما �ألفت بني قلوبهم)
والآية �صريحة وهى ـ �إىل جوار حقائق التاريخ ـ تقرر �أمرا واقعا �أن الدين الإ�سالمى
وحد العرب و�أ ّلف بني قلوب املتخا�صمني ,و�أنه من
على مفهوم القر�آن وال�سنة هو الذى ّ
امل�ستحيل �أن تكون العروبة وحدها عامال للتجميع بل هى �إن انفردت فهى عامل تفرقة فى
منتهى اخلطورة لأن الدين الإ�سالمى كان هو ال�سبب الرئي�سي فى منع الأقليات العرقية
من ال�صراع مع العرب فى مناطق نفوذهم بعد الإ�سالم فى �آ�سيا و�إفريقيا مثل الأكراد
والأمازيغ والرتك فكل ه�ؤالء ا�ستوعبهم الإ�سالم حتت رايته ومل ت�ستوعبهم العروبة ,ف�إن
رفعت راية العروبة ف�سريفع كل ه�ؤالء رايات قومياتهم ويحدث التناحر ,وهو ما حدث
()30من يطالع كتابات و�أفكار عمالقة ع�صر عبد النا�صر فى تلك الفرتة ي�صاب بالذهول من الإحلاد ال�صريح الذين يتكلمون
به لكن معظمهم تراجع عن هذه الأفكار وظهر الرتاجع وا�ضحا فى كتاباتهم احلديثة بعد تقدمهم فى العمر والتجربة.
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بالفعل على �أر�ض الواقع فالأكراد املعا�صرون ميقتون العرب والعروبة  ,وكذلك الأمازيغ
�أو الرببر فى املغرب العربي ب�سبب الآثار ال�سلبية لرفع راية القومية العربية وحدها ولهذا
قامت اخلالفة الإ�سالمية بجمع كلمة ال�شعوب فى �آ�سيا و�إفريقيا و�أوربا ولي�س فقط فى
املنطقة العربية  ,بل �إنه لوال الإ�سالم  ,ملا خرج العرب وانت�شروا فى �آ�سيا و�إفريقيا وظل
جن�سهم حم�صورا فى اجلزيرة  ,ولكن الفتوحات �سمحت لهم بالهجرات املكثفة التى جعلت
لل�سان العربي اجلماهريية الأكرب فى م�صر واملغرب العربي والعراق وال�شام والداخل
الإفريقي  ,وهى البالد التى ينادى القوميون باالحتاد بينها لهذا منذ فرتة القومية فى
اخلم�سينات وحتى اليوم دخلت الدول العربية فى �صدامات خمتلفة مزقتها ومنعتها حتى
من جمرد الإحتاد فى امل�صالح االقت�صادية و�إن�شاء �سوق عربية م�شرتكة  ,بينما جنحت
�أوربا فى تكوين االحتاد الأوربي رغم �أن دول �أوربا حتمل فى التاريخ القريب �صراعات
دموية وحروب �أوقعت ماليني القتلى  ,ورغم هذا جنحوا فى االحتاد رغم اختالف الأديان
واختالف اللغة والرتاث وف�شلنا نحن لأننا م�ضينا على اخلط الذى ر�سمه الغرب فف�صلنا
بني عوامل اال�شرتاك الثالث الدين واللغة والعروبة  ,فتمزقت البالد العربية بني من
ينادى بالدين وحده ـ وعلى فهمه هو ـ ك�أ�سا�س للتوحد  ,وبني من ينادى بالعروبة وحدها
ويفتعل معركة حول الهوية املتجذرة فى التاريخ  ,وبني القوميات ال�ضيقة التى تفجرت فى
ال�سبعينات فخرج من كل بلد من ينادى بف�صل بالده عن حميطها العربي واالن�سالخ منه
والتوجه نحو �أوربا !
وباملقابل ..
فالتيارات التى تبنت فكرة الإ�سالم وافتعلت بينها وبني القومية معركة فكرية � ,سقطت
فى فخ الت�شرذم �أي�ضا لأن تلك التيارات قدمت نف�سها على �أنها الراعى الر�سمى للإ�سالم
!  ,وهذا هو عني التفرق لأنه ربط مرفو�ض بني الدين والأ�شخا�ص  ,وبالتاىل فالبد �أن
يظهر التناحر  ,وجاء التغريبيون والعلمانيون فنبذوا العوامل الثالث جمتمعة وقالوا ب�أنهم
متوجهون نحو احل�ضارة الغربية احلديثة  ,وليتهم اكتفوا بنقل التقدم العلمى  ,بل �أ�صروا
على �أخذ باقة الغرب كاملة فنادوا بالطباع والتقاليد والفنون والآداب الغربية وحاولوا
�إدخالها مل�صر على �أن الغرب مل يتقدم بالتكنولوجيا وحدها بل تقدم ب�أفكار العلمانية
واملذاهب املختلفة  ,ف�أهملوا التاريخ احل�ضاري الإ�سالمى واللغة وغريها  ,وتفننوا فى
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ا�ستبدال ذلك كله بالأدب الغربي واللغات الغربية وبالطبع فتح لهم االحتالل الإجنليزي
�سائر �أبوابه ودعمه  ,واغرت كثريون بفل�سفة الغرب فى تنحية الدين عن جماالت احلياة
دون �أن ينتبه ه�ؤالء احلمقي �إىل �أن الغرب جنح بتنحية الكهنوت الذى كان عائقا للتقدم
العلمى � ,أى �أن الدين والكهنوتية هناك كانت �سببا رئي�سيا للتخلف  ,بينما نحن فى
الإ�سالم ال كهنوتية عندنا بل الكهنوت حم ّرم حترميا باتا  ,والدين كان مقيا�س وم�شعل
ح�ضارتنا بالأ�سا�س ولواله ملا تك ّون التقدم العلمى العربي وال احل�ضارة العربية �أى �أن الدين
عندنا كان �سبب التقدم وهكذا حتقق املراد الغربي الكامل لالحتالل ب�أن تفرقت الأمة
العربية كلها على تلك التيارات ال�ضيقة  ,وبالتاىل انعزلت �أكرثية اجلماهري عن كل تلك
الفرق  ,ال �سيما و�أن الإتهامات املعلبة التى �صكتها الإجتاهات الأيديولوجية املختلفة كانت
تتناثر منهم �ضد خمتلف خ�صومهم وكافة من لي�س على مذاهبهم  ,وهى اتهامات م�أثورة
ومعروفة وال زالت تثري ا�ستخفاف عامة النا�س  ,ف�إذا عاديت �أى تيار �إ�سالمى حتى فى
املجال ال�سيا�سي فقط  ,ف�أنت بني خيار الكفر والبدعة  ,و�إن �صححت لأى تيار �أو انتقدت
االجتاهات الفقهية والعقائدية املتناحرة  ,فلن تختلف التهمة كثريا و�إن انتقدت القومية
وال�شيوعية ف�أنت �إمربياىل وعميل للمخابرات الأمريكية  ,و�إذا خالفت ووقفت �ضد دعاة
التغريب والعلمانية ف�أنت ظالمى و�إق�صائي وتعبد كتب الرتاث وترف�ض التح�ضر والتجديد
!!  ,و�إن ناديت با�ستخدام اللغة العربية الف�صحى و�آدابها  ,ونبذ ا�ستخدام اللغات الغربية
ك�أ�سا�س للتعامل والثقافة  ,ف�أنت متخلف وتخالف روح الع�صر !!
وهذا بعينه ما تنب�أ به النبي عليه ال�صالة وال�سالم للأمة فى �آخر الزمان  ,وكانت
و�صيته القاطعة هى اعتزال كل تلك الفرق جميعها فى احلديث ال�شهور :
(عن حذيفة ر�ضي اهلل عنه قال :كان النا�س ي�س�ألون ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
عن اخلري ،وكنت �أ�س�أله عن ال�شر خمافة �أن يدركني ،فقلت :يا ر�سول اهلل �إنا كنا يف
جاهلية و�شر ،فجاءنا اهلل بهذا اخلري ،فهل بعد هذا اخلري من �شر؟ قال“ :نعم” .وقلت:
وهل بعد ذلك ال�شر من خري؟ قال“ :نعم ،وفيه دخن” .قلت :وما دخنه؟ .قال“ :قوم
يهدون بغري هديي ،تعرف منهم وتنكر” .قلت :فهل بعد ذلك اخلري من �شر؟ .قال“ :نعم
دعاة على �أبواب جهنم من �أجابهم �إليها قذفوه فيها” .قلت :يا ر�سول اهلل �صفهم لنا.
قال“ :هم من جلدتنا ،ويتكلمون ب�أل�سنتنا” .قلت :فما ت�أمرين �إن �أدركني ذلك؟ قال“ :
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو �أن تع�ض ب�أ�صل �شجرة حتى يدركك املوت ،و�أنت على ذلك” )
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وقد حتدث العلماء فى ذلك فبينوا �أن االعتزال يكون بالتزام منهج �أهل ال�سنة ـ ال�صحابة
ـ فى العقيدة والأ�صول والثوابت  ,ثم اعتزال كل املتناحرين الذين �ستعرفهم بعالمة تو�ضح
لك ب�سهولة �أنهم لي�سوا من اجلماعة � ,أال هى التفرد والتميز عن النا�س �إما بالعقائد املخالفة
�أو بفقه خم�صو�ص ينبذون ما �سواه �أو ب�شخ�ص ـ �أو عدة �أ�شخا�ص ـ يتخذونهم �أئمة لهم دون
�سائر �أئمة امل�سلمني � ,أو حتى ب�سمت وزى وهيئة متيزهم عن عامة امل�سلمني ..
واعتزالك لكافة املتناحرين ومتتعك بالإ�ستق ـ ــالل فى مواجهتهم  ,واتخــاذك مبـ ــد�أ
(معرفة احلق ثم الرجال) هذا كله �سيجلب لك عداوات كافة التيارات دون ا�ستثاء  ,وهذه
النقطة بالذات �أجدها عالمة الطريق ال�صحيح ـ �إن �شاء اهلل ـ لأن �أهل ال�سنة ـ عقائديا ـ
اكت�سبوا عداوة جميع الفرق  ,و�أهل ال�صواب من عامة النا�س ـ �سيا�سيا ـ تلقوا االتهامات
من كافة التيارات التى ال ي�ؤيدون �أحدا منها
قال ال�شاب :عرفنا �أن عهد عبد النا�صر اختفي فيه م�ؤقتا ال�صراع الأيديولوجى
باملنع املبا�شر ومل يخرج فى عهده �إال انتماءات ال�شيوعية والعلمانية على ا�ستحياء  ,فما
الذى �أعاد ال�صراع مرة �أخرى ؟!
�أجاب الكاتب  :من �أكرب م�صائب ال�سادات رحمه اهلل � ,أنه ت�صور �أن حرب �أكتوبر
قد �أعطته ح�صانة �شعبية وجماهريية مناف�سة لعبد النا�صر « , »31لكنه غفل عن �أهم �سبب
و�أخطر مربر كان وراء وقوف اجلماهري خلف عبد النا�صر وا�ستمرار �شعبيته لليوم  ,وهذا
ال�سبب �أن عبد النا�صر كان خمل�صا فى جتربته ـ رغم �أخطائه الكربي ـ فلم ي�ستفد من
احلكم �شيئا تقريبا  ,وال ناور �أو داهن �أو دل�س على النا�س ب�شيئ �أو ا�ست�أثر لنف�سه ب�أى
ميزة  ,ومل ي�ستفد من �أموال الدولة �شيئا غري راتبه الب�سيط  ,والأهم من ذلك ..
�أنه احلاكم امل�صري الوحيد فى الع�صر احلديث ومنذ ظهور الدولة القومية فى ع�صر
حممد على  ,احلاكم الوحيد الذى جنح فى �أن ينتقم لل�شعب من فئة اخلم�سة باملائة التى
ت�ستوىل دائما على ت�سعني فى املائة من ثروات البالد بالتواط�ؤ مع نظم احلكم امل�ستمرة
من حممد على حتى ع�صرنا احلاىل مرورا بفرتة امللكية كلها ..
فلم يحدث �أن جاء حاكم م�صري من قلب ال�شعب جنح فى �أن يجعل م�شروع عمره هو
ا�ستعادة ثروات البالد املنهوبة فى �أيدى الإقطاع �أو رجال الأعمال الكبار الذين يتجربون
بالإ�ستيالء على كافة الرثوات ومبنتهى التبجح ليظل ال�شعب حتت �أرد�أ �أنواع الفقر وفى
( )31هذا داء عربي م�ستفحل جدا  ,فال يوجد حاكم �أجنز �إجنازا هو من �أ�سا�سيات واجبه �إال واعترب نف�سه �صاحب فى متلك
الوطن مبا ومن فيه كمقابل على �أدائه هذا الواجب !.
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عهد امللك فاروق ـ �أى قبيل قيام ثورة يوليو بقيادة عبد النا�صر ـ مل يكن ال�شعب ميتلك
�شيئا قط من ثروات بالده بل حتكم فيها قلة قليلة جدا من با�شوات العهد امللكى ورجال
الق�صر حتى �أن بع�ضهم كان يتملك من الأطيان الزراعية ما يعادل م�ساحة حمافظة
كاملة اليوم !!
بخالف �أن �أقل �شخ�ص بني كبار الإقطاعيني كانت م�ساحة �أمالكه تتعدى خم�سة �آالف
فدان على الأقل  ,ولهذا كان من املعهود فى ذلك الع�صر �أن كل قرية ريفية مهما بلغ ات�ساع
م�ساحتها كانت تدخل فى م�سمى ملكية �أحد البا�شوات وحده  ,وي�سميها بالإ�سم امل�ألوف
(العزبة) والعزبة هذه لي�ست كما نت�صورها اليوم م�ساحة �شا�سعة وفقط من الأر�ض بل
هى قرية كاملة بكل �سكانها وما عليها ومن عليها ميتلكها هذا البا�شا بل وميتلك �أرواح
العاملني فيها �إذا �شاء دون �أدنى حما�سبة �أو قانون من �أى نوع !
فجاء عبد النا�صر ومبجرد خال�صه من ق�ضية الإ�ستقالل الع�سكري قام من فوره
بالإ�ستقالل الإقت�صادى و�صادر كافة هذه الرثوات دومنا ا�ستثناء  ,وبجر�أة غريبة ُيـح�سد
عليها  ,ولهذا وقف ال�شعب معه وقوفا كامال وحقيقيا لأنه بالفعل رد احلق لأ�صحابه ,
فه�ؤالء الإقطاعيني مل يرث �أحد منهم �أو ميتلك �شربا من هذه الأر�ض مبقابل م�شروع ـ
�إال الندرة النادرة ـ بل كانت كلها تدخل فى باب العطايا والهبات  ,هذا ف�ضال على �أن
ال�شركات الأوربية التى كانت تعمل على الإنتاج الزراعى امل�صري وت�ستغله �أ�سو�أ ا�ستغالل
مت اخ�ضاعها جميعا للت�أميم  ,والأهم من هذا �أن عبد النا�صر مل ي�سمح لنف�سه �أن ي�ستفيد
�شيئا من هذه الأمالك بل قام ب�إعادة توزيعها على املالك احلقيقيني لها وهم عامة ال�شعب
من الب�سطاء  ,وا�ستغل الفائ�ض املاىل ال�ضخم الناجم عن م�صادرة م�صالح الإحتالل
الإقت�صادى ليدفع مب�صر لأول مرة �إىل ع�صر ت�صنيع جبار �أ�س�س به القطاع العام الذى
ظل نظام مبارك ينهبه ثالثني عاما !!
ولهذا وحده نقول �أن جتربة عبد النا�صر فى هذا ال�صدد جتربة غري م�سبوقة فى
جر�أتها حيث �أنه وقف �أمام عتاولة الإقت�صاد فى الداخل واخلارج وا�ستقل ببالده ا�ستقالال
حقيقيا ومل يكتف بالإ�ستقالل ال�سيا�سي وحده كما �أنه قام بت�صحيح �أخطائه بعد النك�سة
وجنح فى تكوين اجلي�ش على �أعلى م�ستوى  ,وب�سبب �إخال�صه �صرب ال�شعب عليه ومل يرث
ومل يكن هذا ب�سبب �سيا�سة القمع كما يت�صور بع�ض النا�س  ,ف�سيا�سة القمع نف�سها مل
تنفع ال�سادات عندما جل�أ �إليها بعد ذلك  ,لأن النا�س مل ت�شعر به حاكما خمل�صا بعد
�أن ر�آه النا�س يخرتق كل الثوابت القومية التى �أ�س�سها �سلفه  ,ف�شعبية عبد النا�صر كانت
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على �أ�سا�س اقتناع النا�س به فعال و�أكرب دليل على هذا �أن النا�صريني م�ستمرون لليوم فى
افـتـتــانهم بالزعيم وحبهم له  ,وهذا ما مل يحدث مع �أى حاكم معا�صر فيما �أعلم �أما
ال�سادات فلم يكن وا�ضحا �أو مبا�شرا مع النا�س  ,بل كان مفتونا ب�أالعيب ال�سيا�سة وال�شعب
امل�صري له طبيعة خا�صة جدا �أنه يدرك متاما �أالعيب حكامه مهما �أخفوها وي ُـعـبرّ ون عن
فهمهم با�ستخدام طريقتهم الأثرية وهى التنكيت  ..ولهذا كان اخلط�أ القاتل لل�سادات
�أنه �أفرج عن التيار الإ�سالمى من ال�سجون ـ لي�س بهدف رفع الظلم عن املظلومني منهم ـ
بل بهدف ا�ستخدامهم �سيا�سيا ملواجهة النا�صريني وال�شيوعيني �أ�صحاب ال�شعبية ف�سمح
للإخوان والتنظيمات التكفريية التى تكونت فى ال�سجون بالعمل ال�سيا�سي لقهر �شعبية
خ�صومه عن طريق الت�شنيع عليهم بتهمة الإحلاد واخلروج عن الدين
وبالتاىل  ,,وبعد �أن جنح عبد النا�صر فى قتل اخلالفات الأيديولوجية بالقوة
حتى ال تفتت ال�شعب  ,جاء ال�سادات ـ ولأ�سباب �سيا�سية ـ ليتفجر مرة �أخرى �صراع
الأيديولوجيات القاتل لتعود نف�س الدوامة ولكن مع ظهور طرف ثالث متطرف هذه املرة
فبعد �أن كان ال�صراع يدور بني العلمانية وما ي�شابهها وبني الأزهر � ,أ�صبح ال�صراع ثالثيا
بني العلمانية والتيارات الإ�سالمية والأزهر  ,وانتهى الأمر بال�صراع الدموى املعروف فى
فرتة الثمانينات وما تالها  ,ثم جاء نظام مبارك فارتكب اجلرمية الكربي عندما ا�ستمر
فى نف�س �سيا�سة ال�سادات وب�شكل �أفدح  ,وهو ا�ستخدام التيارات الإ�سالمية كلعبة �سيا�سية
يالعب بها الداخل واخلارج �أي�ضا لتحقيق �أغرا�ضه فى تثبيت حكمه  ,ولهذا دعم مبارك
وحلفا�ؤه من العرب ت�سفري و�إر�سال �شباب اجلماعات للكفاح امل�سلح فى �أفغان�ستان برعاية
�أمريكية  ,ومن تلك اللحظة انتقلت والية التيارات الإ�سالمية �إىل الغرب ـ بعلم القيادات
وجهل ال�شباب ـ ومن تلك اللحظة تكونت ع�شرات التنظيمات التكفريية التى �صارت �ألعوبة
فى �أيدى احلكومات فى لعبة الإرهاب  ,وكانت اجلرمية الكربي الثانية ملبارك هى قتل دور
الأزهر وحتجيم �شيوخه وترك ال�ساحة للإخوان وال�سلفيني ومنذ عهد ال�شيخ طنطاوى مل
ي�ستعد الأزهر مكانته بني نفو�س النا�س  ,بالذات بعد رحيل الأئمة الكبار كال�شعراوى وجاد
احلق والغزاىل وهو الو�ضع الذى �أدى بنا اليوم �إىل ح�صر ال�صراع بني �أن�صار العلمانية
وبني �أن�صار التيارات الإ�سالمية املختلفة  ,وغاب دور الأزهر الذى �أ�صبح �شيوخه وعلما�ؤه
موظفون تقليديون وان�شغلوا بلقمة العي�ش و�صعوبة احلياة و�أ�صبحت ال�ساحة خاوية
للتيارات املتناحرة ..
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وهكذا عاد ال�صراع الأيديولوجى ب�أب�شع مما كان  ,وبرعاية الدولة �أي�ضا ومتكن مبارك
بهذا من �شغل النا�س عن خطايا حكمه عن طريق �إغراقهم فى حتزبات �سيا�سية ودينية
ال نهاية لها  ,كنا ا�ستخدم لعبة الفتنة الطائفية عدة مرات  ,حتى جاءت بدايات القرن
اجلديد وتكونت �أجيال �شابة جديدة انتبهت ـ فيما يبدو ـ لهذا الأمر فرف�ضوا اجلميع
وثاروا على اجلميع وبهذا انطلقت ثورة يناير  ,ونظرا لأن ال�شباب عدمي اخلربة بتلك
اللعبة فقد جنح �أطراف ال�صراع �أنف�سهم فى �سرقة مكت�سبات الثورة بنف�س الأ�سلوب وهو
�أ�سلوب (ف ّرق ت�سد)  ,ول�ست �أدرى حقيقة متى �ستنتهى هذه اللعبة القميئة ؟!
�س�أل ال�شاب :
بعد هذا العر�ض الكايف لأ�سا�س التيارات املتناحرة � ,سندخل فى فوارق العلم والفل�سفة
ولكنى �أريد ابتداء �أن �أ�س�أل �س�ؤاال مف�صليا فى النقا�ش وال �أ�صرب على �إجابته  ,فى البداية
عندما بد�أ بع�ض الإعالميني يتحدثون عن البخارى وكتب الرتاث كنا ن�سمعهم ون�ؤيدهم
 ,ثم وجدناهم يتجاوزون قليال فى الأو�صاف  ,ولكن عذرناهم من �شدة الغ�ضب على
ال�سلفيني والإخوان  ,ولكن الذى �أثار اال�ستغراب حقيقة �أنهم بعد عدة �أ�شهر من بداية
احلرب �ضد الإرهاب � ,سمعنا كالما رهيبا ومل نغ�ضب من الكالم بقدر ما �أثار ت�سا�ؤلنا
 ,لأن الأمر و�صل لل�سخرية من الأحاديث واملناداة بانتقاد القر�آن !!  ,ثم كالم متجاوز
جدا حتى بحق كبار ال�صحابة واخللفاء الرا�شدين ! واملناداة ب�أن الدين الذى نعرفه لي�س
الإ�سالم ولكن �إ�سالم اخرتعه جيل ال�صحابة بعد النبي عليه ال�سالم !
ثم الذى يثري العجب �أن الكالم والهجوم بد�أ مركزا ومنت�شرا جدا ـ تقريبا كل ال�صحف
والقنوات ـ ورغم �أننا دوما ن�سخر من نظرية امل�ؤامرة �إال �أن الأمر مريب بالفعل  ,ما �سر
هذه الهجمات الغريبة فى هذا التوقيت ؟!
قال الكاتب:
�أنا �أوال �أحمد اهلل تعاىل �أنه حتى ال�شباب وغري املتخ�ص�صني فى علوم ال�شريعة
وحتى �أ�صحاب ثقافة انتقاد بع�ض كتب الرتاث  ,الحظوا مدى التطاول والتبجح الذى
ي�ؤذى كل �صاحب فطرة  ,وات�ضحت لهم �أهداف �أ�صحاب الهجوم لأن اهلل �أعماهم عما
يفعلون فلم ينتبهوا و�أف�صحوا �سريعا بحقيقة معتقداتهم ورغم �أن �إجابة ال�س�ؤال ـ ت�شمل
تقريبا مو�ضوع احلوار كله ـ �إال �أنى �س�أخل�ص �إجابة خمت�صرة فى �ضوئها �ستعرف مع من
نتعامل  ,و�ستعرف �أن من حذروكم من االنقياد لهجمات العلمانيني مل يكونوا مت�شددين
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�أو يتهمونهم بالباطل  ,بل �إن التحذير من �سابق اخلربة فى التعامل معهم  ,وقلنا �ساعتها
ال يخدعكم ما يظهرون به على �أنهم جمددون ويرغبون فقط فى تقدمي �صحيح الدين ,
وعما قريب �سيطعنون حتى فى القر�آن  ,فقلتم ب�أننا نبالغ !
وقلنا لكم �ساعتها �أنهم ي�ستغلون جتارة الإ�سالميني بالدين فى الف�ضائيات  ,وعندما
ينتهوا من انتقادهم �سيلتفتون لكل علماء الإ�سالم وال�صحابة  ,فلم ت�صدقوا قال ال�شاب
 :يا �أ�ستاذ بع�ض الطاعنني الآن مل ن�سمع �أبدا �أنه علمانى �أ�صال بل كانوا مقدمى برامج
دينية وتاريخية فكيف انقلبوا ؟!
قال الكاتب:
وتذكرون �ساعتها �أن كثريا من الباحثني قالوا لكم � ,إن املهاجمني لل�سنة لي�سوا
فقط العلمانيني  ,بل �إن �أهل ال�سنة تعر�ضوا عرب التاريخ لهجمات كل التيارات املعربة
عن الفرق املختلفة  ,واليوم يهاجم ال�سنة كل من ينتمون للعلمانية ولل�شيعة وللخوارج
وللإخوان ف�ضال على العداء التاريخى القدمي حلركة امل�ست�شرقني و�أذنابهم من دعاة
الغرب  ,و�ستعرف خالل احلوار مفاج�أة �أعتقد �أنها ت�صيب اليوم كل من كان غري متابع
 ,ولكنى �س�أ�شرحها فى حينها  ,فرغم �أن العلمانيني فى م�صر هم من اعتدنا منهم هذا
الهجوم � ,إال �أن الهجوم املكثف واملنظم هذه املرة ال ميثل العلمانيون فيه ر�أ�س الأفعى
بل هم الذيل فقط  ,والر�أ�س املدبر فرقة �أخرى تعترب هى �شيطان ال�شبهات الأكرب على
�أهل ال�سنة فى هذا الع�صر  ..فالهجوم هذه املرة ي�شهد ت�ضافرا فى اجلهود من �سائر
الأطراف  ,لأن حالة ال�شرق الأو�سط بعد الثورات حالة �سيولة كاملة  ,وكل طرف يهمه �أن
يكون الوريث للنظم ال�سابقة فى الإقليم فالطرف العلمانى والتغريبي ي�ستغل عداء النا�س
للإ�سالميني املتاجرين بالدين  ,والطرف املبتدع من �أن�صار ال�شيعة وال�صوفية ي�ستغلون
الأمر للهجوم على ال�سنة ولكنهم ال يظهرون فى واجهة امل�شهد بل يلعبون كعادتهم من
خلف ال�ستار  ,و�أن�صارهم ي�ستدرجون النا�س ب�سابق حديثهم املغلف بالتدين  ,ويكفيك
مثاال هذا الذى كان ميدح ال�صحابة و�صنع برناجما عنهم  ,انظر ماذا قال عنهم الآن
واخلالفة الإ�سالمية كانت كلها ـ حتى بخالفة الرا�شدين ـ خالفة دموية ووح�شية  ,ولي�س
فيها �إال �سنوات عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز !!  ,ف�أين خالفة �أبي بكر و�أين
خالفة عثمان وعلى عليهم ر�ضوان اهلل ؟!
بل بلغت به الوقاحة للعيب فى عمر بن اخلطاب وو�صفه ب�أنه مل يكن ذلك احلاكم
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املالئكى �أو املع�صوم ونحن مل نقل �أنه مع�صوم بل قلنا �أف�ضل احلكام  ,والغرب امل�سيحى
جاء منه كاتب ا�سمه مايكل هارت و�ضع عمر بن اخلطاب �ضمن �أعظم مائة �شخ�صية فى
التاريخ الإن�سانى !! وهذا الذى يدعى الإ�سالم يقول �أن لديه اعرتا�ضات على �أ�سلوب حكم عمر !!
�س�أل ال�شاب� :إذا الأهداف خمتلفة باختالف الأ�شخا�ص املهاجمني للدين ..
قال الكاتب:
كال  ..اخل�صوم متعددون وهدفهم واحد  ,هو علم احلديث  ,والحظ �أننى مل �أقل
احلديث نف�سه �أو ال�سنة النبوية �أو علماء احلديث بل هدفهم علم احلديث نف�سه وعليه
ال�سنة �أو كتب احلديث
تركزت هجماتهم  ,فهجومهم على البخارى لي�س هجوما على كتب ُ
النبوى  ,بل هجوم على علم احلديث ـ كمنهج نقل ـ الذى هو الو�سيلة الوحيدة التى نقلت
لنا كلنا �شيئ من الع�صور ال�سابقة  ,فهو علم اخت�صت به �أمة الإ�سالم عن غريها من
الأمم  ,وال توجد �ضوابط النقل فى علم احلديث عند �أى �أمة �سابقة  ,ولهذا �ضاعت منهم
كتبهم املقد�سة املنقولة عن الر�سل ومت تزويرها � ,أما الإ�سالم  ,فقد قام �أهله ـ بتوفيق
اهلل ـ بابتكار هذا العلم لينقلوا لع�شرات الأجيال من بعدهم القر�آن وال�سنة والتاريخ
والأدب وكافة العلوم  ,نظرا لأن الكتابة فى الع�صور الأوىل مل تكن هى الو�سيلة املعتمدة
فى النقل وكان املعتمد هو علم الرواية الذى ينقل لك الألفاظ بحروفها وت�شكيلها النحوى
 ,ولوال ذلك لو�صل القر�آن حمرفا لو نقلوه بالكتابة فقط  ,فلم يكن التنقيط والت�شكيل
معروفا فى ذلك الزمان  ..ولهذا فكل �أعداء الإ�سالم ركزوا على تكذيب امل�صادر  ,بدء
من كفار قري�ش الذين قالوا عن النبي عليه ال�سالم �أنه كاذب و�أنه م�ؤلف �أ�ساطري  ,ونهاية
مبا يحدث اليوم مع ال�صحابة والعلماء.
�س�أل ال�شاب � :إذا طريقة الرواية والأ�سانيد هى التى نقلت كل �شيئ ولي�س الأحاديث
النبوية فقط !
قال الكاتب:
بالطبع  ,فعن طريقها مت حتديد الرواة لكل رواية فى �أى جمال وعن طريق علم (
اجلرح والتعديل ) مت و�ضع التقييم املنا�سب لكل راو  ,وبناء عليه ي�ستطيع �أى عامل حديث
فى �أى ع�صر �أن يعرف من درا�سة ال�سند �إذا كانت هذه الواقعة �صحيحة �أم ال  ,وهذا
احلديث �صحيح �أم مو�ضوع  , ..ومل يكتف العلماء بنقد الأ�سانيد وحدها �أو اعتمدوا عليها
فقط  ,بل و�ضعوا مناهج لدرا�سة املتون �أي�ضا وا�شرتطوا خلو املنت من عيوب ال�شذوذ
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والعلل وهذا يت�ضح جليا من التعريف الذى و�ضعه علماء احلديث للحديث ال�صحيح حيث
()32
قالوا (هو احلديث الذى ينقله العدل ال�ضابط عن مثله �إىل منتهاه بغري �شذوذ وال علة)
وهذا يبني لك فى و�ضوح تعمد املهاجمني اللعب بعقول النا�س والرتويج لأن علم
احلديث يعتمد على الأ�سانيد وح�سب و�أن العلماء ي�صححون املتون ال�شاذة ملجرد �صحة
ال�سند  ,وهذا بالطبع ال عالقة له بقواعد علم احلديث بل �إن هناك طريقة علمية يتقنها
الرا�سخون فى علوم احلديث جتعلهم قادرين على متييز احلديث ال�صحيح من ال�ضعيف
بدون النظر �إىل ال�سند �أ�صال ,ولكنها طريقة ال ي�ستطيعها وال يتقنها �إال فطاحل هذا
العلم ممن اكت�سبوا اخلربة الهائلة بلغة وتعبريات النبوة ,وقد �شرح الإمام ابن القيم هذه
الطريقة فى كتاب �شهري بعنوان (املنار املنيف).
وبالتاىل جنح العلماء فى حت�صني الأحاديث عن طريق حت�صني طرق النقل والنقد
احلديثي  ,فهو الأ�سا�س لكافة علوم ال�شريعة وبغريه ال يبقي �شيئ منها ولهذا ركز
امل�ست�شرقون هجماتهم من البداية على علم احلديث وحاولوا ب�شتى الطرق �إيجاد الثغرات
فيه  ,فعجزوا  ,واليوم ي�أتى الطاعنون وي�سريون على نف�س الدرب  ,لأنهم لن ي ُـتـعبوا
�أنف�سهم فينتقدون الفقه ثم احلديث ثم التف�سري ثم العقيدة ثم التاريخ  ,فكل هذا يتحقق
تلقائيا �إذا جنحت فى الطعن والت�شكيك فى علم احلديث  ,و�شككت فى �صحة منهج نقل
العلماء والرواة الذين نقلوا  ,وبهذا ينهار الدين له ,وحتى التاريخ والأدب �أي�ضا ولهذا
اجتمعت اخل�صوم على علم احلديث بالذات ,فامل�ست�شرقون الغربيون يهدفون لهدم الدين
كله ,والعلمانيون وال�شيعة واخلوارج والفرق البدعية يهدفون �إىل �إلغاء ال�سنة النبوية
ال�صحيحة التى نقلها ال�صحابة والتابعون وتابعيهم  ,وذلك ليـَ ْـحلوا لهم تف�سري القر�آن
على هواهم وحتريف فهمه دون �أن متنعهم ال�سنة من االخرتاع فى تف�سري �آيات الأحكام
وهذا كله يتحقق ب�ضرب �أ�صول علم احلديث ,ولتقريب الأمر مبثال ,فالكتاب ال�سيا�سي
املعتمد فى ع�صرنا مثال هو الكتاب الذى يعتمد على التوثيق لكافة املعلومات الواردة
فى منت الكتاب والذى يبنى الكاتب عليها حتليله  ,ف�إذا جنحت �أنت فى �إثبات كذب �أو
تزوير الوثائق انهدم حمتوى الكتاب وما يت�ضمنه من حتليالت حتى لو كانت �صادقة �أما
م�س�ألة توقيت الهجمات على ال�س ُــنة ,فهذه جتربة مكررة للعلمانيني وخ�صوم ال�سنة  ,فهم
ي�صطادون فى املاء العكر دائما  ,فالنا�س كلها الآن تواجه الت�شدد والإرهاب بنقد �أفكار
(� )32إخت�صار علوم احلديث ـ الإمام بن كثري ـ بتحقيق العالمة �أحمد �شاكر.
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الإرهابيني وه�ؤالء ي�ستغلون الفر�صة لن�شر فكرهم الإرهابي املقابل القائم على �شيطنة
جمرد ترديد �شهادة الإ�سالم �أو االلتزام بفرائ�ضه و�أوامر اهلل ونواهيه  ,وقد فعلوها
مرارا من قبل  ,فعندما واجهت الدولة �إرهاب ال�سبعينات وما تالها  ,كان علمانيو اليوم
و�أ�ساتذتهم ال يكتفون مبهاجمة �شيوخ الإرهاب بل �ضموا �سائر �شيوخ الأزهر ودعاته وعلى
ر�أ�سهم ال�شعراوى �إىل قائمة الهجوم والطعن واتهامه بدعم �أفكار الإرهاب !!
قال ال�شاب  :وما دخل مواجهة الفكر املتطرف بالهجوم على ال�شعراوى �أو من كان
مثله ..
قال الكاتب :
الهدف تنحية الدين نف�سه عن حياة النا�س بحيث ي�صري من حقهم هم ممار�سة كل
�أنواع الزندقة والفجور  ,وال يحق لك �أنت جمرد تقدير الإ�سالم �أو احرتام �أركانه �أو القول
بحرام على �أى فاح�شة و�إال ف�أنت �إرهابي !
قال ال�شاب � :إذا الهجوم لي�س على اجلانب ال�سيا�سي وتاريخ اخلالفة فقط
قال الكاتب :
يا �صديقي تعال نح�سبها باملنطق املجرد  ,بغري �أى قناعات  ,و�أخربنى ما الذى يزعج
ه�ؤالء من تاريخ اخلالفة الإ�سالمية  ,واتهامها ب�أنها �ضيعت امل�سلمني  ,مع �أن امل�سلمني
عندما كانوا فى اخلالفة املتحدة كانت ح�ضارتهم جتوب ال�شرق والغرب  ,لي�س �سيا�سيا
وع�سكريا فقط  ,بل ونه�ضتهم العلمية مل يكن لها مثيل  ,وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي ك ـنـّـا
�سادة العامل  ,والعلمانية لها فى م�صر والعامل العربي قرابة قرن كامل  ,ف�أخربنى باهلل
عليك ما هو حال امل�سلمني فى عهدهم التنويري ؟!!
وما النجاح الذى حققوه �سيا�سيا �أو �أدبيا �أو تاريخيا �أو علميا منذ بدء الفرتة الليربالية
وحتى يومنا هذا ؟!
قال ال�شاب  :ولكن فكر اخلالفة هو ما ينادى به الإخوان وجماعات العنف ؟
قال الكاتب :
ه�ؤالء املتخلفون ال ينادون بفكر اخلالفة ك�أ�سا�س لوحدة عربية �أو �إ�سالمية متدرجة
القوة  ,بل ينادون مب�سماها فقط حتقيقا لأهداف �شخ�صية �أو �أهداف غربية  ,فما �ش�أنى
�أنا �إذا جاء ه�ؤالء املتخلفون فتاجروا ب�شعار اخلالفة �أو قالوا ب�أن اخلالفة هى اللحية
الطويلة واجللباب الأ�سود ونبذ العلوم واحل�ضارة واتخاذ ال�سبايا واجلوارى ؟!
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وما �ش�أنى �إذا انت�شر عرب العامل خمرفون ودجالون يقولون �أنهم يعرفون امل�ستقبل
با�ستخدام علم الفلك ,فهل ن ُـبـْـطل علم الفلك الأ�صلي كله ونلغيه لأن هناك من يتاجر
مب�سماه فقط دون �أى عالقة له مبو�ضوع العلم نف�سه ؟!
ن�صـاب من الن�صابني وقال ب�أنه يعالج النا�س بالطب الطبيعى
و�إذا جاء غاوى �شهرة �أو ّ
والع�شبي فهل معنى هذا �أنه ال يوجد طب طبيعى حقيقي مت برعاية العلماء واعتمدوه ؟!
وهل وجدت �أحدا يهتم باال�سم وامل�سمى من كلمة اخلالفة �أم �أن املهم هو املق�صود
الأ�سا�سي وهو التحالف واالحتاد والنه�ضة العلمية واحل�ضارية والتخل�ص من التبعية
للغرب �سيا�سيا وفكريا بغ�ض النظر عن امل�سميات؟!
ولو قامت فى الغد دولة عربية متوحدة امل�صالح ـ حتى بدون التوحد الفيدراىل ـ
واتخذت لنف�سها �أى م�سمى حديث بعيد عن م�سميات اخلالفة لكانت فى حكم علماء
امل�سلمني خالفة متكاملة الأركان  ,فالعربة لي�س فى الألفاظ واملبانى ولكن العربة باملعانى
وامل�ضمون( )33لكن العلمانيني يغفلون هذا الفهم عمدا رغم �أنه الفهم املتواتر عن �أهل
ال�سنة  ,وي�صرون على نقد لفظ اخلالفة و�شكلياتها باعتبارنا ُن ِـ�صــر على هذه ال�شكليات
كما يفعل جمانني التيارات الإرهابية ,وبالتاىل فهم هنا ينتقدون فينا ما ال نعتقده �أ�صال
وي�صمون الدين نف�سه بالتخلف باعتباره يعتنى بال�شكليات ولهذا يدعون لهجره وهجر
ح�ضارته باعتبارها ال تنا�سب الع�صر و�أنا �أتعجب �صراحة لعبقرية العلمانيني الفريدة فى
حل امل�شكالت ,فاحلل من وجهة نظرهم �إذا ا�ستغل الإرهابيون الدين � ,أن نلغي الإلتزام
بالدين �أ�صال! ,
وهذا حل فريد من نوعه للم�شكالت ,فدعونا ـ وفقا ملنطقهم ـ �أن نلغي ا�ستخدام
ال�سيارات والطائرات حلل م�شكلة حوادث و�سائل النقل ,واحلل لتلوث الطعام �أن نوقف
ا�ستخدام الطاقة ونوقف الأكل!!
وهم يتهمون امل�سلمني بالتخلف لتم�سكهم بعظمة تاريخهم  ,وال يعيبون على الغرب
مت�سكهم بتاريخهم املحرف!!
�أين كالم ه�ؤالء املتخلفني من تاريخ الإ�سالم الذى حفل ب�آالف االخرتاعات العلمية
كتب عنها وعن ف�ضلها الغرب �أكرث مما كتبنا نحن ,ولو �أنك عدت لفلم وثائقي مهم
�أنتجته قناة �أملانية بعنوان علوم الإ�سالم الدفينة) �ستعرف �أى جرمية يرتكبها العلمانيون
( )33قاعدة �أ�صولية فى علم �أ�صول الفقه.
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فالفيلم يقول �صراحة فى نهاية ا�ستعرا�ضه لعلوم الإ�سالم فى الطب والريا�ضيات والفلك
�أن �أ�سا�سيات هذه العلوم جاءتنا من امل�سلمني  ,و�أن هذه الأ�سا�سيات انتحلها بع�ض علماء
الغرب متعمدين � ,أى اتهموا رموزهم بال�سطور العلمى على �إنتاجنا  ,الأغرب �أنهم حددوا
()34
باال�سم من هم ه�ؤالء العلماء
قال ال�شاب :وماذا عن احتجاجهم بحقوق الإن�سان ؟
�ضحك الكاتب قائال� :س�أتركك حتكم بنف�سك  ,ما هى �أخبار حقوق الإن�سان فى
دولة العلمانيني يا ترى ؟! وما هى �أخبار حرية الر�أى فى فرن�سا و�أوربا مهد العلمانية ؟!
هل ي�ستطيع �أكرب كاتب �أو �أكرب عامل �أن يخرج هناك وفى ع�صرنا احلاىل فينكر
الهولوكو�ست �أو يحارب �إرهاب الغرب وحكوماته لتحقيق م�صاحله ؟! وما �أخبار حقوق
الإن�سان فى تعامل الغرب معنا ؟!
وما هى �أخبار حقوق الإن�سان فى املجازر احليوانية التى ارتكبتها دولة الغرب فى
عهدها العلمانى ففاقت فى وح�شيتها تاريخ �أجدادهم فى عهد الكهنوت ؟!
وهل �سمحت فرن�سا للم�سلمات ـ حتى من مواطنيها ـ بارتداء الأزياء املحت�شمة التى
يعتقدون بها ؟! وباملقابل هل منعت اليهود من ارتداء رموزهم الدينية فى املالب�س ؟!
و�إذا كان هذا يحدث فى ع�صرنا احلاىل فكيف ميكنك ت�صور توافر حرية الر�أى ـ كما
يت�صورها العلمانيون ـ فى القرون املا�ضية  ,مع مالحظة �أننا منلك فى تاريخ اخلالفة
الرا�شدة وخالفة عمر بن عبد العزيز منوذجا متكامال حلقوق الإن�سان مل ي�صل الغرب
حتى الآن �إىل م�ستواه  ,فكان عهدا من العدل املتكامل ال توجد فيه �سيطرة لطبقة على
طبقة �أخرى ال مب�سمى رجال الأعمال وال مب�سمى العائالت احلاكمة  ,بينما الغرب حتى فى
ع�صره احلديث ال ميلك هذا النموذج  ,وطبقات رجال الأعمال فى �أعرق الدميقراطيات
تتحكم فى كل �شيئ فعليا فى تلك الدول وحتى تاريخ اخلالفة فى عهد الأ�سرة الأموية
والعبا�سية و�أمراء الدول كان التعر�ض حلقوق الإن�سان فيها وجربوت ال�سلطان مرهون
فقط مبن ينازع ال�سالطني حكمهم  ,وما عدا ذلك كانت العدالة مفتوحة لآحاد النا�س
�أمام الق�ضاء وهناك حوادث �أكرث من �أن نح�صيها لق�ضاة اقت�صوا لعوام النا�س �ضد
�أ�شرافهم بل و�ضد احلكام �أنف�سهم والق�ضاء فى الإ�سالم باب م�ستقل فى التاريخ يحت�شد
مبئات الأمثلة على نزاهة احلكم والأحكام ,ولوال هذا ملا مكنهم اهلل من هذا امللك
( )34علوم اال�سالم الدفينة ـ فلم وثائقي ـ �أنتاج �أملانى ـ موقع يوتيوب .
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العري�ض ,ولوال وجود هذا اجلو من العدالة والرفاهية لل�شعب الإ�سالمى ما خرج هذا
الإبداع وخرجت هذه احل�ضارة  ,فمن امل�ستحيل �أن تخرج احل�ضارة والإبداع فى جو من
الإرهاب كما ي�صورونه !
وهذه النقطة وحدها كفيلة بهدم وتدمري كل �شبهات و�أقوال العلمانيني فى �إتهام
تاريخنا بالقهر والإرهاب  ,فالإبداع واحل�ضارة ـ كما قلنا ـ من امل�ستحيل �أن ينمو فى
جو ديكتاتورى ظامل بغي�ض  ,و�أوربا كانت غارقة فى الع�صور الو�سطى بظالم اجلهل
واخلرافات ب�سبب قتل العلماء وقمع املواهب والإ�ستبداد املطلق فى احلكم ,
بينما ح�ضارتنا ظلت لألف عام فى اخلالفة وفى الأندل�س منارة الدنيا كلها فى ظل
حكم اخلالفة الذى يتهمونه بالإ�ستبداد واحلكم الدينى كما يزعمون  ,ولو �صح ذلك ملا
خرج عامل �أو خمرتع واحد فى هذا اجلو بل الأهم من هذا وذاك ما كانت جيو�ش دولة
الإ�سالم تنت�صر فى كافة معاركها مع القوى العظمى فى ذلك الوقت لو مل تكن احلكومات
حكومات حتقق على الأقل العدالة الكافية لل�شعب كله ,فالديكتاتورية تهدم احل�ضارات
وال تبنيها ,كما �أن الدكتاتورية تخلق جوا مريعا من عدم الإنتماء فتنهزم اجليو�ش مهما
بلغت قوة عتادها  ,وال يوجد جي�ش فى العامل ينت�صر فى معارك خارجية وجبهته الداخلية
ممزقة ,وهذا هو �سر الإنهيار ال�سريع والذريع للإمرباطورية الفار�سية والرومانية فى
مواجهة امل�سلمني رغم كونهم كانوا قوى عظمى ع�سكريا فهل ميكن لعاقل �أن يت�صور
الوح�شية والدكتاتورية ك�أ�سا�س حلكم اخلالفة بينما قواتها جابت الأر�ض �شرقا وغربا
وردت �سائر الهجمات املنظمة التى متيزت بقوات هائلة وحتالفات عدة دول  ,بل �إنه حتى
فى فرتات ال�ضعف وتفرق الإمارات الإ�سالمية مل ينجح الغرب باحلمالت ال�صليبية فى
النيل من الدول الإ�سالمية رغم تكراره الأحالف الع�سكرية ل�سبع مرات فى فرتة احلمالت
ال�صليبية ! ( )35وفى نف�س الوقت فى �أوربا  ,كان ملوكها يلقون بخ�صومهم للأ�سود اجلائعة
 ,بل يت�سلون بحفالت جماعية للم�صارعة بني العبيد البد �أن تكون نهايتها باملوت لأحدهم ؟!
وفى حماكم التفتي�ش التى مت عقدها للم�سلمني فى �أوربا ابتكروا �أ�ساليب تعذيب تثري
�شفقة ال�شياطني على ال�ضحايا ! واحتدي �أى علمانى �أن ي�أتى ىل ب�سابقة �شبيهة �أو حتى
()35ح�شدت �أوربا فى عهد ال�سلطان ال�سلجوقي ملك�شاه جيو�شا �ضخمة متحدة من كافة دولها بعدد قوات قرابة املليون مقاتل
بغر�ض ا�ستغالل تفتت دولة اخلالفة وان�شغالهم بال�صراعات الطائفية  ,ولكن ملك�شاه وحده جمع لهم ما ا�ستطاع من
جي�شه ومل يبلغ به مائة �ألف جندى ورغم ذلك �سحق اجلي�ش الأوربي فى موقعة م�شهودة و�أ�سر عددا كبريا من ملوك
و�أمراء �أوربا فى موقعة تاريخية كربي ظلمتها كتب التاريخ مع �أنها تعادل عظمة حطني وعني جالوت والريموك.
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مقاربة لذلك فى تاريخ اخلالفة الإ�سالمية وعلى يد حكامها ومبباركة علمائها كما حدث
فى الغرب  ,وكل ما يروجون له � ,ستجده بني �أمرين �إما �أنه افرتاءات حم�ضة جلبوها
من ق�ص�ص اخلرافات بال م�صادر م�سندة  ,و�إما �أنها حوادث متت فى فرتات التفرق
والتحزب والفنت التى تخللت التاريخ امل�ستقر للخالفة وعندما ت�س�أل العلمانيني ما هو
مربر كراهيتكم لفرتة اخلالفة وهى باعرتافكم كانت ع�صور علم و�أدب وثراء و�سيادة لن
يجيبوا �أبدا لأن حقيقة كراهيتهم لها هى فقط كونها خالفة �إ�سالمية �أى مرتبطة بالدين
! ولو كانت هناك دولة ناجحة �أو حتى ظاملة فى تاريخ امل�سلمني لكنها لي�ست مرتبطة ب�أهل
ال�سنة ف�سيعظمونها مهما كانت جرائمها ووح�شيتها  ,وهذا يو�ضح هدفهم متاما �أنهم
يق�صدون ال�سنة و�أهل ال�سنة بالذات
قال ال�شـــاب  :كيف ذلك ؟!
قال الكاتب� :س�أعطيك مثاال �صارخا وا�ضحا يثبت لك ذلك بو�ضوح تام ,مثال
�إبراهيم عي�سي� ..سيد الطاعنني هذه الأيام فى ال�شريعة وال�سنة و�أهل احلديث ,والذى
ال يعجبه طريقة حكم عمر بن اخلطاب نف�سه !  ,هل ت�صدق �أنه عندما �سئل عن ال�سفاح
الرو�سي (�ستالني) الذى حكم االحتاد ال�سوفياتى باحلديد والنار  ,هل تعلم ماذا قال عنه ؟!
قال �إنه حاكم عظيم!!  ,فلما �س�أله املُحاور فى ده�شة  :ولكنه قتل ع�شرين مليون مواطن
فى فرتة حكمه؟!
�أجابه �إبراهيم عي�سي :لكنه جعل من االحتاد ال�سوفياتى دولة عظمى !
وامل�صيبة الكربي �أن حماوره مل يعلم بالعدد احلقيقي ل�ضحايا �ستالني فقد ت�سبب
بوفاة �أكرث من  50مليون �إن�سان بني عامي  1927و 1953فيما يزيد بخم�س ع�شرة مرة على
�ضحايا هتلر يف �أوروبا و 4مرات على خ�سائر رو�سيا يف احلرب العاملية الثانية و 40مرة
على خ�سائرها يف احلرب العاملية الأوىل وهى جمازر ارتكبها �ستالني بعد احلرب العاملية
الثانية لفرتة طويلة وبقيت �سرية حتى ف�ضحها خلفه نيكيتا خروتو�شوف عام  1956م  ,فى
اجلل�سة ال�شهرية مل�ؤمتر احلزب ال�شيوعى احلاكم �آنذاك
قهقه ال�شاب �ضاحكا فى ده�شة :ما هذا ؟! �ستالني ال�سفاح عظيم لأنه �أ�س�س دولة
عظمى وخلفاء امل�سلمني لي�سوا كذلك وهم من حكموا العامل �شرقا وغربا ؟!
قال الكاتب  :هل ر�أيت ؟!
امل�شكلة لي�ست مع ه�ؤالء فى احلكم وال�سيا�سة بل م�شكلتهم فى ن�سبة �أى �شيئ عظيم
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للإ�سالم وامل�سلمني  ,وهذا الرجل املادح ل�ستالني لكونه جعل دولته �إحدى دولتني عظميني
فى العامل ملدة �ستني �سنة فقط  ,وقتل فى مقابل ذلك  50مليون �آدمى  ,يذم اخلالفة
الإ�سالمية من عهد الرا�شدين وحتى عهد العثمانيني  ,بينما عدد املواطنني كافة فى عهد
�أى خالفة ال �أعتقد �أنه �سيتجاوز عدد �ضحايا �ستالني وحده ! ,
بالإ�ضافة �إىل �أن �إبراهيم عي�سي يتجاهل متاما التاريخ الوح�شي لدول وحكومات
الراف�ضة التى حكمت بع�ض الأقطار الإ�سالمية فى فرتات التمزق  ,رغم �أنها حفلت بتاريخ
دوى و�إبادة عرقية للمخالفني  ,فلم نره مرة يذكر بالذم دولة العبيديني فى م�صر  ,وال
دولة ال�صفويني فى �إيران والتى �أجربت �شعبا كامال على الت�شيع بالقتل والقهر والتعذيب
املمنهج ونراه فقط يركز على دول �أهل ال�سنة وفى مقابل هذا التاريخ الدموى حكم
امل�سلمون ال�سنة العامل كله قرابة ثمانية قرون كقوة عظمى وحيدة ومنفردة �أي�ضا ثم كقوة
عظمى هى الأكرب بني قوى العامل حتى انهيار اخلالفة.
قـــال ال�شـــاب :قوة وحيدة !
�أجاب الكاتب :هل ن�سيت �أن اخلالفة الرا�شدة �أ�سقطت القوتني الأعظم فى ذلك
الوقت معا الرومان والفر�س  ,وحاربتهما معا  ,وهزمتهما هزمية �ساحقة فى �آ�سيا و�أوربا
و�إفريقيا  ,وهو ما مل يحدث مع �أى دولة فى التاريخ املكتوب كله  ,وجاءت اخلالفة الأموية
 ,فحكم �سليمان ابن عبد امللك �أكرب �إمرباطورية فى التاريخ  ,فدولته كانت حدودها من
ال�صني �شرقا حتى الأندل�س غربا وهى �أكرب رقعة من الأر�ض ا�ستطاع حاكم ب�شري �أن
ي�سيطر عليها فى وقت واحد!
وجاء العبا�سيون فحكموا نف�س الرقعة وخرجت الأندل�س فقط لتظل حتت حكم الأمويني
وهى خالفة �إ�سالمية عظيمة �أي�ضا  ,ووقف امل�سلمون عند حدود بالد الغال (فرن�سا احلالية) ,
بل كاد الأندل�سيون �أن يجتاحوا �سائر �أوربا ويحتلوا اجلزر الربيطانية لأول مرة فى التاريخ
فى عهد القائد الأندل�سي العتيد احلاجب املن�صور ثم جاءت الدول الإ�سالمية التى حكمت
نف�س الرقعة من ال�شرق الأو�سط ولكن على �إمارات منف�صلة  ,ثم جاء العثمانيون و�أ�س�سوا
خالفتهم التى اكت�سحت �أوربا و�إفريقيا ملدة �ستة قرون  ,حتى �سقطت فى بداية القرن
الع�شرين ! � ,أى �أن تاريخ اخلالفة الإ�سالمية بني قوى العامل دار بني ثمانية قرون حكموا
فيها العامل منفردين وبني �أربعة قرون حكموا العامل فيها كقوة عظمى متقدمة على غريها
فى دول �أوربا فهل تعلم كيف �سقطت اخلالفة العثمانية ومتى بد�أ االنهيار ؟!
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قال ال�شاب :متى وكيف ؟!
قال الكاتب :كان العثمانيون ي�شعرون بالعزة ال�شديدة بالإ�سالم  ,خا�صة عندما
حتققت فيهم ب�شارة النبي عليه ال�سالم  ,وفتحوا عا�صمة الروم ( الق�سطنطينية ) وغريوا
ا�سمها �إىل (�إ�سالم بول) وهى ا�سطنبول احلالية  ,ولهذا  ,ورغم �أنهم من جن�س الرتك
�إال �أن انتما�ؤهم الإ�سالمى دجمهم حتى مع العرب  ,وكانوا يعاملون ملوك �أوربا معاملة
اخلا�ضعني لهم  ,وقد دخلت اجليو�ش العثمانية فاكت�سحت جيو�ش بلجيكا لأن ملك بلجيكا
قتل ر�سول امللك �سليمان القانونى !
وظلت اخلالفة ع�صية على الغرب حتى مرت �أربعمائة عام  ,وبد�أت املظاهر الأوربية
تغزو حياة العثمانيني  ,وبعد مائة عام فقط  ,تركوا نظام احلكم الإ�سالمى جزئيا و�أخذوا
ببع�ض القوانني من النظام القانونى الفرن�سي واالجنليزي وبعدها �صارت دولة العثمانيني
مرتعا للغربيني وانهارت قيمتها حتى مت تدمريها فى احلرب العاملية الأوىل فانطبقت
عليها مقولة عمر ابن اخلطاب (نحن قوم �أعزنا اهلل بالإ�سالم  ,وبه ننت�صر على �أعدائنا
ولي�س بقوة ال�سالح  ,ف�إن تركنا الإ�سالم  ,ت�ساوينا بهم فانت�صروا بقوة ال�سالح علينا)
بل �إن كثريا من امل�ؤرخني الآن يغفل عن �أن انهيار اخلالفة كان ال�سبب الرئي�سي فى ن�ش�أة
التنظيمات الإرهابية ب�صورتها املعا�صرة  ,لأن امل�سلمني جتاوبوا مع حركة الإخوان و�أمثالها
لأنهم رفعوا �شعار اخلالفة وتاجروا به  ,وفى نف�س الوقت كان العلمانيون والليرباليون قد
ظهروا فى ال�سيطرة على الواقع امل�صري وتراجع دور علماء الأزهر  ,ومل يكن النا�س
قابلني لهذا التحول الغربي وثقافتهم ترف�ضه.
قال ال�شاب  :تريد �أن تقول �أن انت�شار العلمانية كان �سببا رئي�سيا فى حتقيق التيارات
الإ�سالمية ل�شعبية بني النا�س.
قال الكاتب  :احكم �أنت بنف�سك و�أخربنى ..
ماذا كانت ردة فعل ال�شعب �أيام حكم املجل�س الع�سكري بعد ثورة يناير عندما وقف
العلمانيون بقوة فى الإعالم ل�صالح رف�ض التعديل الد�ستورى  ,ا�ستغل الإخوان وال�سلفيني
اجتماع العلمانيني على القول برف�ض التعديالت  ,لريوجوا ب�أن كل من يرف�ض التعديالت
هو من �أتباع العلمانيني الذين يريدون �إلغاء املادة الثانية !
ورغم �أن هذا مل يكن مطروحا �أ�صال فى اال�ستفتاء � ,إال �أن النا�س �صوتوا بنعم عنادا فى
�أبواق العلمانية التى د�أبت على الطعن فى الثوابت ملجرد �أنهم قالوا بال ,رغم �أنها اخليار
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ال�سيا�سي ال�صحيح !  ,وهذا يدل بو�ضوح على مقت ال�شعب الختيارات العلمانيني حتى لو
كانت �صوابا وعندما انك�شف �أمر بيع الإخوان للثورة بعد �أن �أو�صلهم ال�شعب ملجل�س ال�شعب
و�شاهد �أداءهم املزرى  ,انق�سم ال�شعب بني التيار الإ�سالمى وبني فلول الوطنى ل�شعورهم
بتفاهة اجلبهة املدنية ومل ي�ضعوها كخيار ثالث �أ�صال ولهذا قال العقالء مرارا وتكرارا ,
ب�أن �إخراج العلمانيني من دائرة احلرب الفكرية على الإرهاب يوفر ثالثة �أرباع اجلهد فى
هذه املعركة( ,)36فالذين ين�ضمون �أو حتى يتعاطفون مع التيارات الإرهابية ال يفعلون ذلك
اقتناعا بفكرهم بل ملجرد النكاية فى العلمانيني و�أ�ضرابهم لوقاحتهم البالغة �ضد القر�آن
وال�سنة  ,والإخوان ت�ستغل ذلك فرتدد فى كل منا�سبة �أن �إ�سقاطهم كان �إ�سقاطا للإ�سالم
فى م�صر  ,وكنا ـ وال زلنا ـ ن�سخر من وقاحتهم تلك لأننا مل نر منهم �إ�سالما وال حتى
ليربالية  ,ولكن بع�ض النا�س �صدقت ذلك  ,كيف ال  ,وهم ي�سمعون فى كل يوم من يقول
ب�أن كتب الرتاث الإ�سالمى قذارة وانحطاط ووح�شية  ,و�أن ال�صحابة والتابعني جاهدوا
لبناء �إمرباطورية ومل يجاهدوا لن�شر الإ�سالم  ,و�أن ال�شريعة الإ�سالمية م�صطلح ال وجود
له فى القر�آن وال�سنة  ,و�أن الإرهاب لي�س �صناعة �أمريكا بل هو من �صناعة الأزهر و�أن
القر�آن هو ن�ص تاريخى وبع�ض ن�صو�صه كانت ملزمة لزمن النبي عليه ال�سالم وحده !!
قال ال�شاب :قالوا ذلك بالفعل  ,واملفاج�أة �أننى عرفت هذه الأقوال من مواقع
الإخوان و�صفحاتهم  ,ولكن ما هو دور الفرق الأخرى غري العلمانيني ؟!
قال الكاتب:
رمبا ت�أخذك املفاج�أة ب�شدة �إذا علمت �أن امل�صدر الرئي�سي للهجمة املنظمة الآن على
التاريخ الإ�سالمى وتراثه ,لي�سوا هم العلمانيني �أو دعاة الغريب  ,فه�ؤالء فقط ميثلون
�أدوارا فرعية �إىل جوار الالعب الرئي�سي الذى نزل للملعب العربي بقوة وعنف عقب
�أحداث الثورات  ,و�أعنى بهم النظام الإيرانى والذى يعترب نظاما كهنوتيا بامتياز حيث
يتم ت�سخري موارد الدولة على كافة امل�ستويات خلدمة املد ال�شيعى فى املنطقة ..
ت�ساءل ال�شاب :هذا قول غريب �إذا �سمحت ىل !  ,فاملفرت�ض �أن العلمانيني هم
�أ�صحاب الإجتاه الرئي�سي لتنحية احل�ضارة الإ�سالمية..
()36يتحمل العلمانيون و�أ�صحاب ال�شبهات ودعاة الإنحالل �أوزار دماء �شهدائنا فى حرب الإرهاب و�أوزار ال�شباب املغيب
الذين خدعهم دعاة الإرهاب بحجة �أن م�صر دولة كافرة لأن الإرهابيني ا�ستدلوا ب�أقوال العلمانيني ودعاة ال�شيعة ليثبتوا
�أن الدولة ترعي الكفر وت�سمح به حتت مزاعم جتديد اخلطاب الدينى  ,ال �سيما بعد وقاحة هجماتهم �ضد القر�آن وال�سنة.
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�أجاب الكاتب:
العلمانيون فى بالدنا يا �صديقي قوم مهي�ضو اجلناح جدا  ,و�إمكانياتهم ور�سالتهم
فى احلياة ال تتعدى �إىل �شيئ �إال تنحية الدين عن واقعنا املعا�صر ,لكنهم ال يهتمون كثريا
بالتاريخ الإ�سالمى  ,وال يعنيهم �أن يهاجموه �إال عندما تتعار�ض وقائع التاريخ مع طموحاتهم
 ,بل �إن بع�ضهم قد ميتدح التاريخ الإ�سالمى ولكنه يقول ب�أن الع�صر احلاىل ال ينا�سب فكر
املا�ضي ,باخت�صار ,هدف العلمانيني ومن �سايرهم كالي�ساريني ودعاة التغريب هو تقليد
املنهج الأوربي فى كل �شيئ  ,وه�ؤالء لي�ست عندهم م�شكلة حتى فى التدين ال�شخ�صي
للأفراد ,طاملا �أن ه�ؤالء الأفراد لن يعرت�ضوا على علمنة املجتمع  ,وال يعنيهم �إطالقا �أن
نظل معتزين وفخورين ومتم�سكني بتاريخنا وتراثنا طاملا �أنه لن يتعار�ض مع ما يخططون
له لكن الهجمة املنظمة احلالية على الرتاث الإ�سالمى تفوح برائحة خمتلفة متاما عن
الرائحة املعتادة من الن�شاط العلمانى ,وال يدرك الفارق الدقيق بني احلالتني �إال من له
خربة التعر�ض لأنواع العداوات التاريخية لأهل ال�سنة ,ف�إذا ت�أملت الهجمة احلادثة منذ
�إ�سقاط الإخوان �ستجد عدة ملحوظات تلفت النظر بالفعل..
�أولها :الهجمة هذه املرة مكثفة و�شديدة التنظيم وتفجرت فج�أة فى ع�شرات ال�صحف
والقنوات الف�ضائية ومواقع الإنرتنت ,على نحو ي�شي بالتدبري وب�أن م�صدرها واحد ومن
امل�ستحيل �أن تكون من قبيل ال�صدفة.
ثانيها :الفارق الدقيق الذى لفت نظر املتخ�ص�صني فى العقيدة �أن الهجمات
التى تبدو علمانية الهوى متيزت هذه املرة بهجوم كا�سح على �أفراد بعينهم فى التاريخ
الإ�سالمى ,مثل �أبي بكر وعمر من ال�صحابة ومن �أمهات امل�ؤمنني عائ�شة وحف�صة,
ومن العلماء البخارى وابن تيمية ,ومن احلكام �صالح الدين الأيوبي ر�ضي اهلل عنهم
جميعا  ,ولو راجعت الهجمات عرب ال�شهور املا�ضية �ستجد �أنها حملة منظمة بالفعل على
ه�ؤالء الأفراد بالذات فهناك ع�شرات املقاالت واملعاجلات الإعالمية التى تطعن فى هذه
ال�شخ�صيات بتكرار يثري الريبة ! � ,أما الذى يك�شف الأمر فعال �أن هذه الهجمات على
هذه ال�شخ�صيات منقولة بالن�ص من كتب ال�شيعة �سواء القدامى �أو املعا�صرين وهذا
غريب للغاية ,فالعلمانيون مل يركزوا هجماتهم من قبل �أبدا على �شخ�صيات بعينها فى
التاريخ والرتاث ومل يجر�ؤ واحد منهم على ذكر �أى �شخ�صية من �سيدات بيت النبوة,
ف�ضال على هذا �أن معظمهم مل يجر�ؤ على مهاجمة عمر بن اخلطاب و�صالح الدين
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بالذات ,نظرا لأن الفاروق عمر ال زال الغرب نف�سه يعرتف بعدالة حكمه النموذجى,
و�صالح الدين يمُ ثل بطال قوميا للإ�سالم وق�ضية القد�س ولهذا يحتفي به حتى العلمانيون
�أنف�سهم ف�ضال على �أن الهجوم على عمر و�صالح الدين ال يخدم الق�ضية العلمانية فى
قريب �أو بعيد  ..هذا بالإ�ضافة �إىل �أن العلمانيني وحتى دعاة التغريب تتخذ من عمر
و�صالح الدين منوذجا غري قابل للتكرار ويعلمون متاما حجم �شعبيتهم الكا�سحة ولهذا
ال يقرتبون منهما �أما بالن�سبة البن تيمية والبخارى فالعلمانيون مل يخ�ص�صوا هجومهم
من قبل على علماء حمددين  ,بل من عادتهم �إنتقاد ن�صو�ص القر�آن وال�سنة نف�سها  ,ولو
ال�ســنة
حتدثوا عن العلماء فال يخ�ص�صون �أحدا بعينه  ,بل يتحدثون عن عموم العلماء ُ
 ,ولو خ�ص�صوا الهجوم على عامل بعينه فهم يهتمون دائما بنقد الإمام ال�شافعى بالذات
وهذا لأن ال�شافعى هو ال�شوكة فى حلق العلمانية باعتباره الذى ابتكر و�أ�س�س �أ�صول الفقه
و�أ�صول احلديث �أي�ضا  ,مما جعل من علوم الفقه وعلوم احلديث علوما حمددة القواعد
كاملة البناء جنح العلماء بعد ذلك فى ترتيبها وتبويبها وتفريعها لفروع �أ�صغر ف�أ�صغر
حتى تكاملت علوم ال�شريعة مباليني الكتب وامل�صادر ف�صعب اخرتاقها بال�شبهات نخل�ص
من هذا �إىل �أن الهجمة احلالية ال ميكن �أن يكون ال�سبق فيها للعلمانية وحدها فمن الذى
يقف خلف هذا الهجوم يا ترى ؟!
ومن الذى ميتلك الأدوات املادية التى متكنه من اخرتاق وجتنيد الإعالم لهذه الهجمات ؟!
ومن الذى ال ي�شغله �شيئ فى الدنيا �إال الطعن فى ال�شخ�صيات �سالفة الذكر؟!
واجلواب وا�ضح و�ضوح ال�شم�س لكل من ميتلك �أدنى خربة بال�شيعة الإثناع�شرية
والنظام الإيرانى ,فال�شيعة الإثناع�شرية حتديدا ال تعادى �أحدا �أو متقت �شخ�صا قدر
مقتها لعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه  ,وبعده �أبو بكر وعائ�شة وحف�صة حتى �أن دعاتهم
يلعنون ه�ؤالء بالذات وبالإ�سم واحدا واحدا قبل �أن يتمموا اللعن على �سائر ال�صحابة
و�سائر �أهل ال�سنة  ,ف�ضال على �أن ال�شيعة تعترب �صالح الدين بالن�سبة لها �أعدى لهم
من �إبلي�س  ,لأن �صالح الدين هو الذى ق�ضي على حكم العبيديني ال�شيعة فى م�صر وهى
الدولة املعروفة خط�أ با�سم الدولة الفاطمية()37ومل يكتف �صالح الدين بهذا بل قام بغلق
كافة املعاهد ال�شيعية مثل الأزهر والأقمر والأنور  ,و�أعيد فتح الأزهر بعد ذلك لي�صبح
�أكرب معهد لعلوم ال�سنة بعد �أن كان املرجعية الكربي لل�شيعة ,وبالتاىل ف�صالح الدين
 37ـ �أطلق الإمام ال�سيوطى على العبيديني ا�سم الدولة العبيدية اخلبيثة فى كتابه تاريخ اخللفاء.
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مزق �أحالمهم بعد �أن جنحوا فى حتقيق �أكربها على الإطالق وهو حكم م�صر  ,ومن
امل�ستحيل �أن ين�سوا له �صنيعه هذا �أما البخارى وابن تيمية ,فالأول هو �أمري امل�ؤمنني
فى احلديث وكتابه ال�صحيح �شوكة فى حلق ال�شيعة ليوم الدين ,وال�سبب فى ذلك �أن
ال�شيعة عاجزون عن اتباع املنهج ال�سنى فى علوم احلديث والإ�سناد وكتبهم كلها طافحة
بالروايات املو�ضوعة زورا على �آل البيت� ,أما ابن تيمية فال عجب وال غرابة فى عداوة
ال�شيعة له  ,فقد كان رحمه اهلل حائط �صد رهيب �ضد ال�شيعة وال�صوفية واجلهمية فى
زمانه  ,وم�ؤلفاته فى هذا الباب جنحت فى دحر �أهل البدع جميعا فى ع�صره  ,بالإ�ضافة
�إىل �أن هذه امل�ؤلفات مثل كتاب (منهاج ال�سنة النبوية) ال زال �إىل اليوم يعترب املرجع
الرئي�سي لكل مهتم بفنون الرد على �شبهات ال�شيعة(� )38أ�ضف �إىل هذا �أن ن�شاط التمدد
الإيرانى فى العامل ال�سنى ت�ضاعف منذ بداية الثورات العربية ,وال�شيعة فى م�صر بالذات
لهم حماوالت مريرة منذ بداية القرن املا�ضي الخرتاق الأزهر وم�صر ب�شتى ال�سبل  ,وفى
كل مرة يعجزون عن ذلك ب�سبب توفيق اهلل للعلماء والباحثني فى ك�شف نواياهم  ,لكنهم
ي�ستعينون بالدعم املادى الهائل فى اخرتاق �ضعاف النفو�س �سواء فى الأزهر �أو الأحزاب
ال�سيا�سية �أو الإعالم.
قال ال�شاب� :إذا هذا هو ما يف�سر تخ�صي�ص الهجوم على خالفة الرا�شدين والبخارى
واملقاالت املتعددة التى تطعن فى �سرية �صالح الدين بال �أى منا�سب ؟!
قال الكاتب:
هو بال�ضبط كما تقول ,والحظ �أنك قلت فى عبارتك (هجوم على �صالح الدين بال منا�سبة)
فده�شتك تلك هى مربط الفر�س فى ك�شف م�صدر الهجوم ,لأنه بالفعل ال يوجد �أى مربر
عند �أى م�سلم ـ عدا ال�شيعة ـ للهجوم على �صالح الدين بالذات ,فهو بخالف �إجنازه
التاريخى فى حترير القد�س ودحر ال�صليبيني ,ال ميتاز عن غريه من حكام ع�صره ب�شيئ
يربر كراهيته  ,فلماذا خ�ص�ص الإعالم اليوم مقاالت متعددة للهجوم عليه وملاذا مل
يهاجموا قطز مثال �أو بيرب�س �أو حتى حكام املماليك فى فرتة �ضعفهم ,وملاذا مل يهاجموا
احلكام ال�سفاحني من دولة العبيديني كاحلاكم ب�أمر اهلل رغم تاريخهم الوح�شي؟!
هذا مع الو�ضع فى االعتبار �أن الهجوم على �صالح الدين بالذات يعترب خيانة فى عرف
كل عربي وم�سلم لأن الرجل مرتبط فى �أذهان النا�س بتحرير القد�س كما �أن الغرب يـُـكن
( )38بلغ حقد ال�شيعة على هذا الكتاب �أن علماءهم يح�ضون �أتباعهم على حرق ن�سخ هذا الكتاب �إذا �أرادوا �أن ي�ستجيب اهلل
لدعائهم !!
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له عداوة �شديدة بلغت من الوقاحة �أنه عندما متكن الغرب من �إعادة احتالل القد�س جاء
قائد االحتالل �إىل قرب �صالح قائال  :ها قد عدنا يا �صالح الدين  ,فالرجل �صار رمزا
لق�ضية القد�س اليوم منذ احتاللها  ,والأطفال تتغنى ب�سيف �صالح الدين الأيوبي بالذات
طمعا فى جميئ قائد �آخر مثله يحقق حلم امل�سلمني فى ا�ستعادة �أق�صاهم ال�شريف لكن
مع ال�شيعة  ..الأمر خمتلف ,لأن عقيدتهم قائمة على كراهية هذا الرجل الذى �أحبط
خمططاتهم التاريخية.
ت�ساءل ال�شاب :ولكن املهاجمني اليوم ال يعلنون �أنهم �شيعة ؟!
قال الكاتب:
بالطبع ,لأنهم بالفعل لي�سوا من ال�شيعة  ,فال�شيعة امل�صريون الذين �أعلنوا ت�شيعهم
معروفون ,وه�ؤالء لن يقبل النا�س منهم �صرفا وال عدال وقد فقدوا فاعليتهم متاما بعد
هزميتهم عدة مرات فى املناظرات العلنية على مدار الأعوام ال�سابقة� ,أما ح�صان
طروادة اجلديد لل�شيعة فهم ه�ؤالء امل�أجورون من املح�سوبني على �أهل ال�سنة وتنح�صر
مهمتهم فى حتطيم هيبة تاريخ �أهل ال�سنة دون الإف�صاح عن ت�أييدهم �أو حتى تعاطفهم
مع ال�شيعة و�إال ف�سدت مهمتهم وعندك فى م�صر والعامل العربي ثالثة �أو �أربعة من �أ�شهر
املروجني لهذه الهجمات بهذا الأ�سلوب  ,وه�ؤالء يهمهم فقط هدم تراث ال�سنة حتى لو
مل تروج ملعتقدات ال�شيعة ,فبعد ي�أ�س ال�شيعة فى �إيران من فاعلية املناظرات مع علماء
ال�سنة  ,جلئوا لطريقة مبتكرة فعال حتقق هدفهم دون �أن ي�ضطروا للدفاع عن �أنف�سهم
فى مواجهة انتقاد علماء ال�سنة العـنيف  ,خا�صة و�أن كتبهم لي�ست فقط حتتوى الطعن فى
القر�آن وتكفر ال�صحابة و�أمهات امل�ؤمنني  ,بل �أي�ضا لأن كتبهم مثل كتب ال�صوفية فيها
خرافات وروايات ال ميكن �أن تكون من نتاج البحث العلمى بل هى �أقرب للبحث اجلنائي
ومباحث املخدرات!
لذلك كانوا يحتاجون لو�سيلة جتعلهم يهاجمون كتب ال�سنة دون �أن يبادلهم �أهل ال�سنة
الهجوم على كتبهم� ,أو على الأقل ين�شغل �أهل ال�سنة بالدفاع عن �أنف�سهم ويرتكوا كتب
املنهج الراف�ضي فتخلو لهم ال�ساحة لالخرتاق فا�ستغلوا بع�ض املن�سوبني لل�سنة ودعموهم
 ,فخرج ه�ؤالء يقولون ب�أنهم من �أهل ال�سنة ويريدون التجديد ـ نف�س النغمة العلمانية ــ,
و�أ�شهر ه�ؤالء الدعاة ح�سن فرحان املالكى فى ال�سعودية  ,وعدنان �إبراهيم الفل�سطينى
املغرتب فى النم�سا ,وبع�ض �أ�ضرابهم على املنتديات و�شبكات التوا�صل الإجتماعى,
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ولكنهم وقعوا فى حماقات �أظهرت نواياهم �سريعا فقد كان ال�س�ؤال املحري عند ظهور
ه�ؤالء النا�س ملاذا مل يتعر�ض الطاعنون فى الرتاث لكتب الرتاث ال�شيعى  ,وملاذا اقت�صر
الطعن على كتب وتراث �أهل ال�سنة  ,والأهم ملاذا دوما يتخذ الطاعنون امل�صادر ال�شيعية
فى التاريخ لي�أتوا منها بال�شبهات على �أهل ال�سنة ؟!
وكان جوابهم �أنهم ال �ش�أن لهم بال�شيعة وغر�ضهم تنقية كتب �أهل ال�سنة !  ,مع �أن
كتبنا منقاة ومتيز فيها ال�صحيح وال�ضعيف بعك�س كتب ال�شيعة  ,ف�سلم العلماء لهم بذلك
من باب اجلدل  ,وم�ضوا معهم �إىل �آخر الطريق  ,فقط ا�شرتطوا عليهم �أن يجيبوهم
على بع�ض الأ�سئلة التى �ستكون �إجاباتها دليال قطعيا على حقيقة مذهبهم  ,وف�شلوا فى
االختبار طبعا ,فلم يتفوهوا مبا نعتقده نحن �أهل ال�سنة من عدالة جميع ال�صحابة ,
وتكفري القائل بتحريف القر�آن� ,إىل غري ذلك من الأمور التى ال يجادل فيها م�سلم �أما
فى م�صر فمندوب ال�شيعة املتخفي هو �إبراهيم عي�سي  ,فهو مل يقدم نف�سه علمانيا �أبدا
بل على العك�س ادعى �أنه ذو ثقافة �إ�سالمية وقدم بع�ض الربامج الف�ضائية التى يروى
فيها حكايات من التاريخ الإ�سالمى لي�س من بينها حكاية واحدة �صحيحة !  ,ثم فوجئنا
بتكرار هجومه على البخارى  ,وعلى اخلالفة الإ�سالمية ـ حتى الرا�شدة ـ وزادت الريبة
بظهوره فى قناة �شيعية منذ ب�ضع �سنوات يردد نف�س مفرتيات ال�شيعة فى التاريخ  ,ثم
ظهر وانك�شف متاما فى الأيام الأخرية.
قال ال�شاب :كيف ؟!
�أجاب الكاتب:
ال�سـنة وي�س ّفه لفظ ال�سنة
فى نف�س الوقت الذى يكثف فيه �إبراهيم عي�سي هجومه على ُ
نف�سه ,فيقول �أن النبي عليه ال�سالم مل يكن �سنيا !!! ,وبغ�ض النظر عن جهالة وحمق
الكلمة� ,إال �أن حجة �إبراهيم عي�سي كانت ادعاء العقالنية فاتهم كتب الرتاث ب�أن بها ما
يناق�ض العقل  ,فى نف�س الوقت الذى ين�شر فيه بجريدته اجلديدة (املقال)( )39حتقيقا
كامال عن �أ�شهر و�أوثق كتب ال�شيعة على الإطالق  ,وهو كتاب (الكايف) ل�شيخهم الكلينى
ويقول فى بجاحة منقطعة النظري �أن كتب ال�شيعة �أكرث ثقة وعقال من كتب �أهل ال�سنة !
و�أنا لن �أدعوك لقراءة الكتاب  ,بل فقط �أدعوك لقراءة فهر�س عناوين ف�صول الكتاب
الفهر�س فح�سب  ,ولن جتد فقط تكفري ال�صحابة وحتريف القر�آن  ,و�أن ثلثي القر�آن �ضاع
( )39جريدة املقال ـ عدد الأحد  15فرباير . 2015
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بل �ستجد الأعاجيب التى ي�صفها �إبراهيم عي�سي بالعقل وهى �صفات �أئمة ال�شيعة وهى
�صفات تعدت �أو�صاف �سوبرمان وال ميكن �أن تتحقق لب�شري ,بالرغم من �أن من ي ّدعون
�أنهم �أئمتهم  ,هم من �أبناء النبي عليه ال�سالم و�سريتهم معروفة عندنا وتاريخهم خال
متاما من هذه اخلرافات  ,فيكفيك فقط هذا التناق�ض لتك�شف نواياه ,وتناق�ض �آخر
�أفدح ففي نف�س اجلريدة ير ّوج للقرامطة  ,وي�صفهم بعنوان كبري �أنهم �أ�صحاب �أول ثورة
اجتماعية فى التاريخ !!  ,فهل تعرف من هم القرامطة ؟!
القرامطة هم ف�صيل من ال�شيعة الإ�سماعيلية ,ومن �أ�شر�س ف�صائلهم فى �سفك الدماء
 ,وقد خرجوا على حكم اخلليفة العبا�سي وكونوا ميل�شيات قطعت طريق احلج  ,ثم ارتكبوا
�أفظع جرائمهم عندما دخلوا احلرم املكى وقت احلج  ,ثم قتلوا جميع احلجيج  ,ودفنوهم
فى بئر زمزم ,بهدف تغوير مائها  ,ثم هتفوا فى �صحن الكعبة ( �أين الطري الأبابيل � ..أين
احلجارة من �سجيل)  ,وقاموا بنزع احلجر الأ�سود من مكانه وجلبوه �إىل عا�صمتهم وظل
عندهم قرابة �سبعني عاما ثم ي�أتى �إبراهيم عي�سي وي�شيد بهم وي ُــرتجم لهم !
فى نف�س الوقت الذى خ�ص�ص فيه �أبوابا �شبه ثابتة للطعن فى البخارى و�صالح الدين
وتهوين �ش�أن اخلالفة الرا�شدة !
�أما املمثل الآخر لل�شيعة فهو ذلك النكرة طويل الل�سان  ,الذى ال يجيد القراءة �أ�صال
ويدعى �أنه باحث م�صحح  ,هذا املذيع ظهر على �إحدى قنوات الرق�ص ال�شهرية بربنامج
يدعو لإ�سالم جديد  ,ل�ست �أدرى من �أين وحى جاء به ؟!
املهم �أن برناجمه التافه هذا يبث ب�شكل يومى تقريبا فى قناة �صاحبها �أ�سا�سا من
رجال �أعمال الإعالنات  ,وهذا يعنى �أن وقت الربنامج على الهواء يتكلف املاليني  ,ومع
هذا فلي�س للربنامج تغطية �إعالنية ت�سمح بهذا الوقت وال حتى ربعه  ,وال�شركة الوحيدة
الراعية للربنامج هى من �أثارت ال�شكوك فيه  ,فهى �شركة ر�أ�سمالها مثري للريبة وظهرت
فج�أة واكت�سحت �سوق الأغذية� ,ضمن موجة املال العراقي الذى دخل مع الفارين من
حرب العراق ومع طعونه املتكررة والتى يزعم �أنه جاء بها بجهوده ات�ضحت نواياه  ,وهو
كاذب قطعا لأن �شبهاته هذى كان م�صدرها كتب امل�ست�شرقني تارة وكتب الراف�ضة تارة
�أخرى و�أحيانا مواقع الإنرتنت� ,أما �شبهاته جتاه البخارى وكتب احلديث فمنقولة ن�صا
من كتب ال�شيعة  ,ومل يالحظ املتخلف �أن �سرقاته �ستنك�شف بب�ساطة  ,لأنه ظن فيما يبدو
�أن النقول التى ينقلها باحثو ال�شيعة من كتبنا هى ن�صو�ص �صحيحة وموجودة بالفعل,
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ولهذا كان يتكلم وي�صرخ ويهلل  ,مع �أن �أ�صغر باحث فى ال�ش�أن ال�شيعى يعلم يقينا �أن
ال�شيعة تز ّور النقول من كتب �أهل ال�سنة حتى تتمكن من الطعن فيها  ,ولأننا نعلم هذه
املعلومة جيدا  ,ولكن �أغلب �أ�صحاب ال�شبهات ال يعلمونها لهذا فهم يذهبون �إىل كتب
ال�شيعة �أحيانا طمعا فى �إيجاد ثغرة �أو �شبهة حمبوكة وينقلون هذه ال�شبهات م�سندة �إىل
كتبنا ـ ظنا منهم �أن ال�شيعة ي�صدقون فى نقلهم عن كتبنا ـ دون �أن يدركوا �أن ال�شيعة
معجونة بالكذب �إىل حد مذهل  ,ولهذا يتعر�ضون دائما للحرج عندما نك�شف لهم ذلك
قال ال�شـــاب:
ولكن رمبا هو نف�سه الذى نقل هذه الن�صو�ص وكذب فيها ..
�أجاب الكاتب نافيا:
كال  ,فالباحثون فى ال�ش�أن ال�شيعى فى م�صر هذه الأيام كثريون  ,ونكاد نحفظ �أ�ساليب
ال�شيعة فى طرح ال�شبهات  ,كما �أنه فى نقله كان ينقل ال�شبهة ويقول بنف�س االعرتا�ض
الذى يعرت�ض به ال�شيعة  ,وهذه لي�ست �صدفة !
فمثال من عادة ال�شيعة التدلي�س فى �أ�سماء العلماء امل�شاهري في�أتون بروايات فظيعة
وم�ستنكرة وين�سبونها للطربي فنذهب لتاريخ الطربي فال جندها  ,و�إذا بهم مل ينقلوها
عن �إمام ال�سنة ابن جرير الطربي بل عن امل�ؤرخ الراف�ضي ر�ستم الطربي  ,ويقولون مثال
قال ابن حجر  ,فنذهب لكتب ابن حجر فال جند القول  ,و�إذا بهم مل ينقلوها من ابن
حجر الع�سقالنى ـ �شارح البخارى ـ بل عامل �آخر هو ابن حجر الهيثمى ولي�س هذا كذاك
وهكذا  ..وعندما الحظت ذلك تكلمت مع الباحثني الذين لهم ن�شاط م�شهود فى الت�صدى
للت�شيع فتوا�صلوا بدورهم مع مذيعى قناة (�صفا) الذين خ�ص�صوا برناجمهم (قرار
�إزالة )( )40للرد عليه وقلت لهم �أن يتحدوه على امللأ ب�أن يذكر ر�أيه فى كتب ال�شيعة ,
وبالفعل حتدوه �أكرث من مرة  ,فهرب ثم قال �أنه ال �ش�أن له بكتب ال�شيعة و�أن كتب �أهل
ال�سنة ظلمتهم !!
قال ال�شاب :ولكن هذا املذيع من املمكن �أن يكون م�أجورا  ,ولكن ماذا عن �إبراهيم
عي�سي ؟!
قال الكاتب:
�أوال �أحب �أن �أنهبك لنقطة هامة للغاية ,نحن ال يعنينا ابتدا ًء دوافع �صاحب ال�شبهات
( )40برنامج قرار �إزالة من �أروع الردود على العلمانيني  ,ومتوفر باليوتيوب.
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وهل هو م�ؤمن مبا يفعل م�أجور �أو عميل �أو حتى جا�سو�س متخفي  ..فهذه الق�ضايا ال تعنينا
بل هى مهمة �أخرى لها متخ�ص�صون �آخرون هم �أقدر منا على حتديدها والتعامل معها,
فالق�ضية هنا لي�ست �شخ�صية على الإطالق ,بل هى ق�ضية مبنية على الآثار والنتائج وما
يرتدد من �شبهات  ,ونحن �إن ركزنا على ت�صنيف �صاحب ال�شبهة فهذا لي�س ل�شخ�صنة
املو�ضوع بل بغر�ض ك�شف م�صدر ال�شبهة الأ�صلي  ,لأن هذا يفيدنا فى �إي�ضاح �أهدافه
للنا�س فال ي�شغلنا بعد ذلك بتتبع �شبهاته و�أقواله فى كل مرة  ,ف�إذا جنحنا فى بيان ذلك
عزف النا�س عنه بعد تبني �أغرا�ضه ..
بل �إن بيان طبيعة ال�شبهات وم�صدرها قد يكون له فائدة تعود على من يردد تلك
ال�شبهات  ,لو كان مثال قر�أ �أو �سمع �أو احتك بهذه ال�شبهات ف�أثرت فيه فاعتقد �صحتها
 ,ف�إذا كان ح�سن النية ور�أى بعينيه م�صدرها احلقيقي ومدى كذبها وتدلي�سها و�أهداف
مروجيها فقد يعود عما يعتقده فيها ..
قال ال�شاب :هل تعنى �أن هناك مدفوعون بالأجر لت�أدية هذا الدور وهناك �آخرون
يفعلون ذلك مقتنعني رغم كونهم �أ�شبه بالعمالء لغريهم ؟!
قال الكاتب:
وما مفهومك �أنت للعمالة  ,هل هى فقط عندك العمالة مقابل �أجر  ,هذه �أهون �صورها
يا �صديقي ,العمالة هى املفهوم الأو�سع للجا�سو�سية  ,فالتج�س�س هو ال�صورة التقليدية
للعمالة التى تتم ب�أجر � ,أما العمالة مبفهمها الوا�سع فقد تكون بال �أجر �أ�صال ,وتتخل�ص
فى �أنها الن�شاط الذى يخدم العدو �أيا كان حتى لو كان �صاحبه ال يدرك ذلك!
فالذى يعود لتاريخ �أجهزة املخابرات احلديثة �سيجد �أن �أ�ساليب جتنيد العمالء تتم
عن طرق حمددة وهى طريق ا�ستغالل �ضعفهم جتاه املال �أو اجلن�س �أو ال�شهرة � ,أما
�أخطرها على الإطالق العمالة ب�سبب االتفاق الأيديولوجى � ,أو ب�سبب عداوة العميل لنظام
بلده ال�سيا�سي �أو توجهه الفكرى فالعمالة نظري املال واملقابل املادى هذه ي�سهل ك�شفها
وال�سيطرة على العميل وجتنيده كعميل مزدوج � ,أما العمالة ب�سبب االتفاق الأيديولوجى
والعداء للنظام احلاكم  ,فهذا م�ستحيل  ,لأن العميل هنا مت جتنيده من العدو ب�سبب �أنه
ينا�صر الفكر الدينى �أو ال�سيا�سي للعدو  ,فى نف�س الوقت الذى يعادى فيه الفكر الدينى �أو
ال�سيا�سي فى بلده  ,ولذلك فه�ؤالء لي�س من ال�ضرورى حتى �أن جتندهم �أجهزة املخابرات
�أو تدفع لهم مقابال ماديا بل معظمهم يتربع باخليانة طوعا  ,لأنه يفعل هذا عن اقتناع
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وال يراها خيانة �أ�صال  ,وعرب التاريخ كان ه�ؤالء العمالء �أ�صحاب �أكرب الأدوار فى تهديد
الأمن القومى لبالدهم ,و�أ�شهر جا�سو�س �سوفيتى فى العامل ,والرجل الذى جنح فى تغيري
م�سار احلرب ل�صالح احللفاء  ,كان هو الدكتور ريت�شارد �سورج( )41الأملانى الذى كان
حا�صال على دكتوراة العلوم ال�سيا�سية و�أهملته �أملانيا وعجز �أن يح�صل فيها على وظيفة,
فكره �أملانيا ونظامها  ,وتعاون مع ال�سوفيات خمل�صا ,ملجرد النكاية فى بلده وكان �سببا
رئي�سيا فى هزمية الأملان وكذلك (كيم فيلبي) وهذا الرجل امل�صيبة ميثل ف�ضيحة فى
تاريخ املخابرات الربيطانية  ,لأنه كان ي�شغل من�صب نائب مدير املخابرات الربيطانية ,
والنكتة �أنه كان ي�شغل قبلها من�صب رئي�س ق�سم مكافحة ال�شيوعية  ,وكان �شيوعيا خمل�صا
وجا�سو�سا فريدا لل�سوفيات و�آمن بال�شيوعية ك�أيديولوجية ومذهب  ,وكاد الربيطانيون
ي�صابون باجلنون عندما اكت�شفوا �أمره ,لكنه جنح فى الفرار �إىل مو�سكو,
فتخيل ما الذى يدفع رجال فى مثل هذا املن�صب وبدولة عريقة كربيطانيا ,وهو بالفعل
ميتلك كل ما يحلم به �إن�سان  ,بينما ال�سوفيات منغلقون اقت�صاديا ولي�س م�سموحا لأحد
فى بالدهم بالرفاهية �أو احلرية  ,ومع هذا �ضحى الرجل بكل هذا ور�ضي بالعار الذى
�سيلحقه وعائلته ,فى �سبيل اقتناعه باملذهب ال�شيوعى فالعمالة لي�ست ب�صورتها التى
تقدمها ال�سينما بل هى �أعمق من هذا بكثري ,واالقتناع الوجدانى يجعل الإن�سان يدخل
للخيانة وهو فخور بنف�سه!� ,أو على الأقل يدخلها وهو يت�صور �أنه ينتقم من بلده التى
�أهملته ومل تقدر عبقريته !
قال ال�شاب منده�شا :لي�س لهذه الدرجة !
قال الكاتب:
يا رجل هل تتخيل �أن العلمانيني واملتغربني والإخوان ,هل تتخيل �أن كل من ينتمى
�إليهم هو بال�ضرورة عميل باملعنى احلريف للكلمة مبعنى �أنه يتقا�ضي الثمن ويعلم �أنه
خائن �سواء لدينه �أو لوطنه �أو حل�ضارته ,كال بالطبع العمالء بال�صورة التقليدية فى تلك
التنظيمات واالجتاهات لن جتدهم يخرجون عن كبار القيادات  ,ولي�سوا كلهم �أي�ضا  ,بل
بع�ضهم فقط  ,والباقون ي�أتون ب�أفعال اخليانة وقلوبهم را�ضية متاما عما يفعلون ,ففي
حالة العلمانية واملتغربني الذين يروجون للتغريب فى م�صر منذ مطلع القرن الع�شرين
 ,ه�ؤالء مل ي�شرتهم �أحد ويدفعهم ملا يقولون  ,بل ا�ستقطبهم الغرب بتقدمهم املادى ,وكانت
( )41وللجا�سو�سية فنون ـ د .نبيل فاروق ـ دار �سبارك لل�شر والتوزيع.
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هذه ال�شخ�صيات من البداية كارهة لأوطانها بواقعها احلاىل  ,و�ساهمت النظم العربية
فى تكري�س هذه الكراهية  ,فخرج ه�ؤالء املتغربون كافرون بالوطن والوطنية لأنهم خلطوا
بني الدولة والنظام  ,ف�أنت كمواطن ميكنك حماربة نظام الدولة ال�سيا�سي وت�صبح بطال
لكن حماربة دولتك نف�سها وتهديد �أمنها هى خيانة �صريحة  ,وهو ما مل ينتبه له املتغربون
فهم يرون �أنف�سهم �أهل متيز ي�ستحقون التقدير املنا�سب ( ,)42ويتعاملون مع �شعوبهم على
�أنها عبيد ال ينفع فيها التغيري  ,فهاجروا للغرب ودر�سوا و�أبدعوا فالتقطهم الغرب عازفا
على هذا الوتر و�أعاد ت�صديرهم �إلينا لريوجوا للدميقراطية والإ�صالح كما يراها الغرب
و�أول مبد�أ فى ذلك حتطيم م�ؤ�س�سات اجلي�ش وال�شرطة والق�ضاء لأنها م�ؤ�س�سات لن ينفع
فيها الإ�صالح  ,وهذا هو املطلوب ..
�أو يدعموهم عندما ينادون بهجر الرتاث والثوابت باعتبارها عوائق التقدم العربي ,
وعليه يقومون بهذه املهمة خمل�صني دون �أن ي�ش ّكوا حلظة كيف اتفقت �أهدافهم الإ�صالحية
مع ما ينادى به الغرب �أ�صال  ,ومنذ متى كان الغرب يريد الإ�صالح والدميقراطية للعرب
وهم �أ�سا�سا من زرعوا بذرة الديكتاتورية واالن�شقاق منذ اتفاقية �سايك�س بيكو !
واملناداة بالإ�صالح والدميقراطية البد �أن يكون من داخل الأوطان ال من خارجها
وبطريقة �أهلها ال بطريق �أعدائهم  ,ف�إن قلتم ب�أن ال�شعوب ال تريد �أن تقتنع مبفاهيمكم
و�أنتم بداخلها ,فكيف �سيقتنعون و�أنتم ترددون تلك الدعوات من الغرب ومن بالد حتالفت
وال زالت تتحالف على م�صاحلنا؟!
وبالن�سبة للمناداة بالإ�صالح الدينى املزعوم ,مل ي�س�أل العلمانيون ما هو �سبب االتفاق
بينهم وبني الغرب فى املناداة بالتطوير الدينى الذى يعنى �سلخ الدين من نفو�س النا�س
 ,وكيف يتفق هذا مع دعم الغرب للجماعات الإرهابية؟! وكيف يتفق هذا مع �إيواء الغرب
لقادة �أعتى التنظيمات الإرهابية فى العامل ؟!
والإخوان و�أ�ضرابهم ,حدثت معهم نف�س الق�صة  ,فالقيادات العميلة تدفعهم من
اخلارج للتهلكة ,وهم هناك فى اخلارج حيث النعيم املقيم  ,ومع هذا �ص ّدقهم �أتباعهم
رغم �أن النبي عليه ال�صالة وال�سالم كان يح�ض �أ�صحابه على الهجرة وبقي هو فى وطنه,
وعندما قرر الهجرة للمدينة كان �آخر من هاجر بعد �أن اطمئن على و�صول اجلميع �ساملني
بينما ه�ؤالء القيادات �آمنون فى اخلارج ويقفون �صفا واحدا مع اليهود فى رغبتهم
بتدمري اجلي�ش امل�صري؟!
()42طبعا ال ينطبق هذا على �أكرثية املهاجرين العرب للغرب  ,فمعظمهم هاجر من بالده وهو يحمل فى �أعماقه �إنتما�ؤه لدينه
وبلده مهما تعر�ض للظلم والإق�صاء �أما الفئة القليلة منهم فهى التى وقعت فى فخ التغريب.
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بل بلغت بهم اخليانة لينادوا ب�ضرب الأمريكيني مل�صر  ,تطبيقا ملقولة �أحد قياداتهم
وه�ؤالء يعيدون ملة اخلوارج من جديد  ,فقد قتل اخلارجى ابن ملجم� ,إمام الأئمة على
ابن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه  ,وهو يهتف (اهلل �أكرب �إن احلكم �إال هلل) !!
قال ال�شاب :ولكن �ألي�س غريبا �أن تربئهم من العمالة الوا�ضحة وتق�صرها على
القيادات فقط دون الأتباع  ,وتقول ب�أنهم م�ؤمنون بال�ضالل ولهذا يظنون �أنهم على حق !
قال الكـــاتب:
من احلماقات الكربي التى نرتكبها جميعا �أننا نخلط بني الأ�شخا�ص والأقوال,
والعلمانيون والإرهابيون و�أذناب الت�شيع عندما يفعلون ذلك ,فهم يفعلونه لأنهم على
باطل وينتهجون معنا الكذب واالفرتاء للت�شويه  ,وباملثل يقوم بع�ض الأطراف با�ستحالل
اخرتاع التهم لهم  ,مع �أننا ال نحتاج �أ�صال لالفرتاء لأنهم يرتكبون من امل�صائب ما يغنينا
عن ذلك  ,ف�ضال على �أن ديننا ينهانا عن االفرتاء والظلم حتى للظاملني  ,فنحن ل�سنا
مثلهم بالإ�ضافة �أننى ـ كم�سلم ـ املفرت�ض �أال يعنينى من �أ�شخا�صهم �شيئ �أ�صال  ,فال
توجد عالقة �شخ�صية �أو نفع �شخ�صي �أو �ضرر �شخ�صي �أ�صابنا منهم بل ال�ضرر كان عاما
وجارفا للمجتمع �سواء كان من العلمانيني �أو الإرهابيني ,وبالتاىل فم�شكلتنا لي�ست مع
ذواتهم  ,ولهذا فلو �أن �أحدهم تراجع عما يفعل فلن يكن له منا �إال احرتام هذا الرتاجع ,
�إمنا يعنينا الأفكار التى يروجونها �ضد الدين والوطن والتاريخ ..
وهذا هو منهج �أهل ال�سنة من علمائنا القدامى  ,ف�أحدهم قيل له �أنه ي�شتد فى نقد
كتب الفيل�سوف ال�صويف حميي الدين بن عربي ,فما يدريه �أن ابن عربي رمبا كان فى
�أعلى اجلنان الآن ؟!
فرد العامل ردا مفحما ,حني قال ما م�ؤداه:
(وما يعنينى من �ش�أن ابن عربي نف�سه �سواء كان عند اهلل فى منزلة الأنبياء �أم فى
منزلة �إبلي�س � ,أنا يعنينى فقط كتبه التى تركها  ,و�أفكاره التى ن�شرها فى حياته  ,ورمبا
كان قد تاب وترب�أ منها  ,وال �أحد يدرى ذلك  ,لكن النا�س مل تعرف برتاجعه ـ على فر�ض
وجود الرتاجع ـ وبالتاىل فنحن ال منلك �إال نقد هذه الأفكار وبيان كفرياتها لأنها منت�شرة
بني النا�س) كما �أن هناك دليال من تاريخ �أهل ال�سنة يو�ضح لك كم كانوا من�صفني ,
فالإمام �أبي احل�سن الأ�شعري الذى ابتكر مذهب الأ�شاعرة فى العقيدة ,هذا الرجل له
جتربة فريدة فى تاريخ الفكر والعلم  ,فهو الرجل الوحيد الذى ابتكر مذهبا وتبعه كثري
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من النا�س  ,ثم تاب عن هذا املذهب وترب�أ منه متاما وعالنية ,ومع هذا رف�ض �أتباعه
تراجعه  ,وا�ستمروا حتى يومنا هذا يقولون ب�أنهم �أ�شاعرة على املنهج الأ�شعري ويرف�ضون
قول �أهل ال�سنة من �أن زعيم الأ�شعرية تراجع عن �أفكاره عالنية و�سجلها فى �آخر كتاب
له هو (الإبانة عن �أ�صول الديانة) ويقولون ب�أن هذا الكتاب مد�سو�س عليه!  ,فلو كان �أهل
ال�سنة يلفقون الكتب للنا�س كما يفعل املبتدعة  ,فلماذا مل يفعلوا هذا مع كافة ر�ؤ�ساء �أهل
البدع  ,فيزوروا لزعماء املعتزلة وزعماء ال�شيعة واخلوارج  ,وغريهم !!
فلي�س االفرتاء من عادة �أهل ال�سنة ولهذا �أن�صفوا الأ�شعري وقبلوا تراجعه ,ومل
يهاجموه بعدها �أبدا بل اقت�صروا على مهاجمة الأفكار الأ�شعرية التى مت�سك بها �أتباعه
وباملثل فى ع�صرنا احلا�ضر  ,نهاجم كتب طه ح�سني رغم �أن هناك �إ�شاعة غري موثقة
تقول ب�أنه تاب عن كتاب ال�شعر اجلاهلى وبقية كتبه ,ونحن ال نعرف ذلك ونتمنى حدوثه
لكن العلماء م�ضطرون ملهاجمة كتبه لأن العلمانيني ن�شروها على نطاق وا�سع وي�ص ّرون
عليها  ,فماذا نفعل؟!
بل �إن علماء ال�سنة كتبوا وحذروا من االفرتاء على �أهل البدع حتت ت�أثري الغ�ضب مما
يفعلون ,وذلك عندما الحظوا �أن بع�ض العلماء يزيد من الت�شنيع وترويج االتهامات بال
�سند �أو قرينة ,وا�شرتطوا توافر القرائن لالتهام ,وهذا الإن�صاف منهج متكامل لدى �أهل
ال�سنة ,ولكن �أهل البدع ي�ضطرون ا�ضطرارا لالفرتاء لأنهم مل يجدوا طريقا غري ذلك
للطعن ,وهناك فارق �أ�شد �أهمية..
ف�أهل البدع يتحالفون مع بع�ضهم البع�ض على ال�سنة ,وال يتربءون من �أى جرمية يقع
فيها �أحدهم بل ينا�صرونه فى احلق والباطل ,ولهذا قامت قيامة العلمانيني فى م�صر
للدفاع عن طه ح�سني ون�صر �أبو زيد رغم �أن ه�ؤالء مل يقت�صروا على الطعن بالدين بل
ارتكبوا جرمية علمية متكاملة الأركان� ,إما ب�سرقة �أفكار امل�ست�شرقني وانتحالها كما فعل
طه ح�سني ( ,)43و�إما بالوقوع فى اجلهل الفادح كما فعل ن�صر �أبو زيد( )44بينما �أهل ال�سنة
هم �أنف�سهم من �أفردوا الكتب واخلطب واملحا�ضرات فى الرد على بع�ضهم البع�ض فى �أى
�أخطاء  ,بل �إن الردود كانت فى بع�ض الأحيان تت�سم بال�شدة والغلظة �إن كان اخلط�أ كبريا
(�)43سطا طه ح�سني على �أفكار امل�ست�شرق اليهودى مرجليوث فى كتابه ال�شعر اجلاهلى وك�شف هذه ال�سرقات حمقق الرتاث
ال�شهري حممود �شاكر وكذلك الرافعى فى رده على طه ح�سني.
()44وقع ن�صر �أبو زيد فى جهاالت ال ميكن قبولها حتى من طالب بكلية الآداب وذلك عندما هاجم الإمام ال�شافعى مدعيا
�أنه نافق دولة بنى �أمية بعد �أن �أغروه باملنا�صب رغم �أن دولة بنى �أمية �سقطت قبل مولد ال�شافعى �أ�صال بخم�سة ع�شر
عاما كاملة !!
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وم�ؤثرا ,والعامل الذى ارتكبه عامل كبري يتبعه النا�س  ,ولهذا جتد فى التاريخ م�صنفات
�شهرية من العلماء �ضد الآراء اخلاطئة مليئة بالردود العنيفة ولكن مهما بلغ عنفها فهى
ال تتجاوز �إىل ال�سب ال�شخ�صي �أو التجريح �أو الإ�سقاط الكلى للعامل للمخطئ وتاريخ
�أهل ال�سنة فى احليادية تغ�ص به الكتب ,ويثري �أبلغ �آيات الإعجاب ,فلم مينعهم حتى
االختالف املذهبي من �إن�صاف خمالفيهم لو كان من ظلمهم هم �أتباعهم �أ�صال ,فتخيل
درجة احليادية؟!
فمثال الإمام ابن اجلوزى عندما �صنف كتابه فى املو�ضوعات ,واتهم بع�ض �أحاديث
م�سند الإمام �أحمد ابن حنبل ب�أنها مو�ضوعة  ,ومل ينجح ابن حنبل فى ك�شفها  ,قال هذا
الكالم رغم �أنه ـ �أى ابن اجلوزى ـ حنبلي املذهب ,فمن رد عليه..؟!
الذى قام بالرد عليه وت�صدى للدفاع عن م�سند ابن حنبل كان هو الإمام ابن حجر
الع�سقالنى رغم �أنه �شافعى املذهب  ,فكتب كتابه (القول امل�سدد فى الذب عن امل�سند)
وتطبيقا لتلك املبادئ ,,فال يعنينا �إن كان �إبراهيم عي�سي �أو غريه يكتبون ذلك عن
طريق حتري�ض غريهم لهم� ,أو ب�سبب مكا�سب مادية من �أطراف معادية � ,أو يكتبون
ذلك عن اقتناع بالباطل والغرور بالر�أى ,فكلها �سيان ,املهم �أنهم ارتكبوا الطعن وال زالوا
م�صرين عليه.
قال ال�شـــاب :يبدو �أن املو�ضوع �أكرب مما ت�صورت ..
�أكمل الكاتب:
لهذا فلي�س مطلوبا ممن يت�صدى للدفاع عن ال�سنة �أو التاريخ �أن ي�شغل نف�سه كثريا
بدوافع املهاجمني� ,إال لعلة واحدة فقط وهى ت�صنيف املهاجمني لر�ؤية من ي�ستحق الرد
ومن ال ي�ستحق ,فامل�أجور لأداء دور ما فى مهاجمة ال�سنة فى مقابل �أيا كان نوعه �أو ملجرد
ال�شهرة ,وفى نف�س الوقت هو نف�سه غري مقتنع بهذه املهاجمة  ,فهذا ال ي�ستحق حتى ذكر
ا�سمه ,لأن يقوم بدور الكومبار�س لي�س �إال � ,أى �أنه ال يقوم بذلك حتقيقا لر�سالة �أو ن�صرة
لفكرة معينة فهذا يكفي فقط ك�شف جهله الذريع وبيان �أنه ال يعرف حتى طريقة الهجوم
وبالتاىل فمن م�ضيعة الوقت �أن ن�شغل �أنف�سنا بتعقبه بل يجب �أن نعود بالرد على والة �أمره
ودافعى �أجره فمن العبث �أن نعطى له�ؤالء ال�شراذم قيمة وحالهم ظاهر لكل مـت�أمل ,وعليه
فالرد يكون على من دعمه و�أر�سله والنوع الثانى هو الذى يقوم بالدور ابتداء ب�سبب هدف
ي�سعى �إليه ,وهذا الهدف �إما ن�صرة الفكر املعادى لل�سنة اقتناعا به �أو ن�صرته ملجرد الكيد
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فى �أهل ال�سنة وغالبا ما يكون قد وقع لهذا ال�شخ�ص مع بع�ض �أهل ال�سنة فى خ�صومة
�أو �أخذ انطباعا معينا عنهم فهذا النوع تدفعه كراهية ال�سنة و�أهلها للتعاون �ضد كل من
يهاجمها ومواجهة هذا النوع تكون مبحاولة نقا�ش ال�شخ�ص نف�سه� ,أو بيان خطورة ما
يفعل وحماولة جره من م�ستنقع ال�شبهات  ,ف�إن عجزنا اكتفينا بر�صد تناق�ضاته والرد
على �شبهاته لأنه للأ�سف يفعل ما يفعله اقتناعا بالعدوان ,والذين يردون على �إبراهيم
عي�سي عن طريق ك�شف تناق�ضاته وح�سب ,ه�ؤالء �أجدى و�أوقع فى الرد من الذين ينجرون
خلف ال�شبهات التى يطرحها ,لأن االهتمام بال�شبهات له �شرط جوهرى وهو �أن تكون
ال�شبهات لها قيمة واقعية على الأقل� ,أى �أنها ميكن �أن ت�ضل النا�س� ,أما �إن كان طارح
ال�شبهات من عينة الكذابني وامللفقني فيكفينا هنا بيان كذبه املتعمد للنا�س وتدلي�سه على
كتب الرتاث ب�أدلة متوافرة ومت�ضافرة تبني �أن كذبه هنا متعمد ومتكرر ولي�س �سهوا �أو
خط�أ ال ,وبالتاىل ال نهتم ب�شيئ يطرحه بعد ذلك ولو ظل لألف عام ي�شنع على �أهل ال�سنة,
�أما �إن كان من عينة �إبراهيم عي�سي ومن �سار على دربه ,فهنا ال نهتم مبا يطرحه بقدر
ما نهتم بالرتكيز على �أ�سلوبه نف�سه  ,نظرا ل�ضحالة م�ستوى ال�شبهات التى يطرحها ـ هذا
�إن جاز ت�سميتها بال�شبهات �أ�سا�سا ـ فالذى يت�أمل ن�شاطه فى ال�شهور الأخرية يعتقد يقينا
�أن �إبراهيم عي�سي يخرج على الهواء دون �أى �إعداد م�سبق ملا يقول ويفتى بكل ما يجول ما
بخاطره ويقفز على ل�سانه وك�أن عقله ال �سيطرة له على جوارحه!
والغريب �أنه دوما ما يظهر منتفخا بالغرور زاعقا و�صارخا ومطالبا للنا�س ب�أن تقر�أ
وتفتح الكتب حتى �أن املُ�شاهد للأ�سلوب العنرتى الواثق الذى يتبعه يظن بالفعل �أنه على
حق !!! مع �أن عباراته و�شبهاته التى يطرحها ال ميكنها �أن ت�صدر عن رجل فتح امل�صحف
نف�سه فى حياته ولو ملرة واحدة هذا ف�ضال عن كتب علوم ال�شريعة و�إال باهلل عليك �أخربنى
كيف ميكن �أن يخرج عي�سي ومبنتهى اجلر�أة يقول �أنه ال وجود للفظ ومفهوم ال�شريعة
الإ�سالمية ال فى القر�آن وال فى ال�سنة ؟!!!( ,)45وذات مرة يخرج فيقول ب�أن احلجاب
ال �أ�صل له فى ال�شريعة وال القر�آن ,فانظر �إىل غباء الإ�ستدالل حيث ذهب �إىل املفهوم
العامى لكلمة (احلجاب) و�أنزله على املفهوم الف�صيح فى القر�آن مبعنى ال�ساتر غافال
(� )45أنا �إىل الآن ال �أ�ستطيع فهم مق�صود عي�سي من جزمه على عدم وجود م�صطلح �شريعة �إ�سالمية  ,والغرابة لي�ست فقط
فى وجود امل�صطلح (�شرعة و�شريعة و�شرع) فى القر�آن وال�سنة  ,بل الغرابة فى �أن النفي ذاته يت�صادم حتى مع املنطق
�إذ كيف ميكن تخيل وجود دين بدون �شريعة ووجود قانون بال تقنني  ,وماذا ن�سمى العبادات وقوانني املعامالت هل هى
معدومة مثال �أو غري وجودة �أم �أن هذا املوهوم يعتربها جمرد خواطر !! ؟!
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عن �أن حدود عورة املر�أة ووجوب �سرت �شعرها مل ي�أت فى القر�آن مبعنى احلجاب الدارج
فى العامية و�إمنا جاء ب�صيغة الأمر ب�سرت العورة وفى �أحد عناوين �صحيفته اجلديدة
يخرج بعنوان �أن النبي عليه ال�سالم مل يكن �سنيا !!  ,ول�ست �أدرى من �أى مدمن خمدرات
ا�ستقي هذه العبارة ؟! وكيف مل ينبهه داعموه �أن هذه العبارة الكا�شفة عن حقد دفني لكل
ما ميت لل�سنة ب�صلة  ,هى عبارة فى الأ�صل متثل ف�ضيحة له فكيف ينت�سب �صاحب ال�سنة
�إىل �سنته بينما العك�س هو ال�صحيح ,وهل ميكن لأحد �أن يقول مثال �أن ال�شافعى مل يكن
�شافعيا �أو ابن حنبل مل يكن حنبليا!!
ومرة �أخرى يخرج فيقول ب�أن من يزعم �أن فى الإ�سالم ثوابت هو متجمد وال يعرف عن
الإ�سالم �شيئا وال وجود لقاعدة معلوم من الدين بال�ضرورة!!
و�أنا ال �أكاد �أفهم كيف ميكن �أن يتفوه عاقل مبثل هذا الكالم؟!
فلو مل يكن فى الإ�سالم ثوابت فماذا ن�سمى �أركان الإميان و�أركان الإ�سالم اخلم�سة
والفرائ�ض  ,هل ن�سميها متغريات تخ�ضع للتطوير والتحديث؟!
وهل ميكن �أن ي�أتى فى هذا الزمن الغريب من ينادى بتطوير وتعديل �شهادة التوحيد
�أو ينكر وجود الوحى �أو وجوب املوت على كل حى � ,أو البعث واحل�ساب !!
وهل ميكن لعاقل يحرتم نف�سه �أو يحرتم حتى م�شاهديه � ,أن ينفي وجود الثوابت فى
�أى جمال من جماالت احلياة  ,حتى فى جمال الأخالق والف�ضائل!
لهذا قلت �إن كالم �إبراهيم عي�سي ال يحتاج �إىل علماء �أو باحثني فى الفكر الإ�سالمى
للرد عليه بل هو بحاجة �إىل طبيب نف�سي متخ�ص�ص ليحاول معاجلته من الهالو�س
ال�سمعية والب�صرية التى يتفوه بها كلما ظهر على �شا�شة قناته �أو امت�شق قلما فى �صحيفته
وباملنا�سبة �أنا هنا ال �أ�سبه �أو �أنتق�ص منه  ,فواهلل �إنى �أتكلم عن واقع حقيقي فالغرور
عند �إبراهيم عي�سي بلغ حد املر�ض النف�سي وعقدة العظمة  ,بالإ�ضافة �إىل �أن هذه العقدة
�أنتجت لديه تناق�ضات �صارخة جعلت حتى عوام النا�س من امل�شاهدين تدرك �أن الرجل
م�صاب بالف�صام يعي�ش كل يوم ب�شخ�صية وقناعات تختلف كل �ساعة !
قال ال�شاب متح�سرا:
عندما تابعنا �إبراهيم عي�سي منذ الإ�صدار الثانى للد�ستور فى عام  2004م  ,كان
�سر انبهارنا به هو ت�صورنا �أنه ذو مبد�أ وثوابت �أخالقية ومهنية ال ترتاجع  ,وحقيقة ال
�أدرى ماذا �أ�صابه بعد الثورة  ,فما كان يكتبه قبل الثورة وبعد الثورة خالل حكم املجل�س
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الع�سكري ال ميكن �أن يتنا�سب مع ما كتبه فى الفرتة التى امتدت من حكم الإخوان حتى
فرتة الإطاحة بهم! حتى �أننا �صنعنا له فيديو �ساخر نقارن فيه بني حتوالته العجيبة ونف�سر
هذه التحوالت ب�أن كائنات ف�ضائية خطفت �إبراهيم عي�سي الأ�صلي وجاءت ب�آخر ينتحل
�شكله ولكن بقناعات م�ضادة ..
�أكمــل الكاتب:
ولكن ينبغي مالحظة �أننا ال ننكر على �أى �إن�سان �أن يغري مواقفه وقناعاته طبقا ملا
يتوافر له من معلومات جديدة �أو مراجعة خط�أ ب�شرط �أن يعلن تراجعه و�أ�سبابه ومربراته
كما �أن هذا التغيري يجب �أن يظل فى حدود املتغريات �أما تغيري الثوابت فهذا هو النفاق
بعينه �أو على الأقل هو ا�ضطراب نف�سي ال �شك فيه ,و�إال فكيف ميكن لعاقل �أن ي�صدق
�أن كتابات �إبراهيم عي�سي قبل الثورة التى مت ن�شرها وتوثيقها فى كتب متتابعة هى (
اذهب �إىل فرعون) و(لدى �أقوال �أخرى) و(�شهادتى عن مبارك وع�صره وم�صره) ثم
كتاب (تاريخ امل�ستقبل) ,هذه الكتب �إذا و�ضعتها جنبا �إىل جنب مع كتابه (�ألوان يناير)
ال�صادر بعد الثورة �ست�ضرب كفا بكف !
وليت الأمر اقت�صر على هذا بل �إنك لو �أم�سكت بكتاب (�ألوان يناير) والذى يعالج
فيه فرتة حكم املجل�س الع�سكري وو�ضعته �إىل جوار مقاالته فى جريدة التحرير وبراجمه
املختلفة فى الفرتة من منت�صف عام  2012وحتى فرتة ما بعد ثورة  30يونيو  ,لن جتد
�أبدا �أى عالقة بني هذه املقاالت وبع�ضها ,وال ميكن لأى مت�أمل حمايد �أن يقول ب�أن هذه
املقاالت هى ل�شخ�ص واحد!
وال �أدرى حقيقة ملاذا يفعل �إبراهيم عي�سي بنف�سه ما يفعل  ,فهو ال ي�ضر �أحدا بجرائمه
تلك �إال نف�سه ,و�أجيال ال�شباب التى �صنعت منه جنما وعمالقا �صحفيا كانت هى نف�س
الأجيال التى �أ�سقطته اليوم وحمت عنه كل ف�ضيلة بعد �أن تعامل مع �شباب الثورة مبنطق ال�شيطان
(كمثل ال�شيطان �إذ قال للإن�سان اكفر فلما كفر قال �إنى برئ منك �إنى �أخاف اهلل رب
العاملني) وهذا بال�ضبط ما فعله عي�سي مع حركة  6ابريل  ,فقد كانت احلركة فى بداياتها
وطنية خال�صة وال عالقة لها مبنظمات الغرب وال �أن�شطتها ,وبعد الثورة وانت�شار �أمرهم
ا�ستقطبتهم الأذرع الإعالمية وال�سيا�سية الغربية وكررت معهم لعبتها الأثرية ب�أن جعلتهم
جنوما فى الف�ضاء الإعالمى العاملى  ,وبح�سب رواية �أحمد ماهر ـ م�ؤ�س�س احلركة ـ
كان �إبراهيم عي�سي ي�شجعه على قبول التمويل الأجنبي رغم خ�شية املهند�س ال�شاب من
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عواقب ذلك  ,و�أخذ �إبراهيم عي�سي يقنعه مبختلف الو�سائل �أن من حقه احل�صول على
متويل خارجى �أ�سوة باحلكومة امل�صرية التى ت�أخذ هذه املعونات ! ّ ,
وع�ضد �إبراهيم عي�سي
كلماته بعدة مقاالت قبل وبعد الثورة ت�سخر من اعتبار التمويل الأجنبي م�صدر �شبهة �أو
م�صدر اتهام باخليانة بل بالغ كعادته فى التطرف �إىل اعتبار الإ�ستقواء باخلارج �سيا�سيا
هو من قبيل الن�ضال امل�شروع �ضد نظام مبارك ! ,وبعد ثورة يونيو وفور �إلقاء القب�ض
على �أحمد ماهر و�شلته ترب�أ منهم �إبراهيم عي�سي واتهمهم ب�أنهم �شباب غرير بال ر�ؤية
و ُمـخرتقون ,ثم قال فى ب�ساطة مده�شة ب�أن ثورة يناير �أ�صبحت �صنما يعبده �أ�صحاب
الهوى  ,و�أن ه�ؤالء ال�شباب ميتازون بال�سذاجة املطلقة عندما ينتقدون اجلي�ش  ,رغم �أن
�إبراهيم عي�سي نف�سه كان �أول من قدح زناد هذا النقد �أيام املجل�س الع�سكري !!!
وبالطبع ال ميكننا �أن نعيب على ماهر و�شلته من �أن ي�شدوا �شعورهم �أو يقطعوا
�شرايينهم من هذا التحول اخلرايف !
و�إبراهيم عي�سي فى مقاالته القدمية التى كانت حترتق بال�سخرية من حكاية ال�ضربة
اجلوية ملبارك حتى �أنه قال ( ليت مبارك �ضربنا نحن بال�ضربة اجلوية وذهب ليحكم
�إ�سرائيل ثالثني عاما )  ,كان هو نف�سه �إبراهيم عي�سي الذى �أخذ يكيل املدائح ملبارك بعد
ذلك باعتباره �أحد �أبطال �أكتوبر و�صاحب ال�ضربة اجلوية و�أن هذه حقيقة �شاء من �شاء
و�أبي من �أبي !!!
�أما النكتة التى �أ�ضحكت م�صر كلها على �إبراهيم عي�سي فهى ق�صة حماكمة القرن ,
فعي�سي كان هو �صاحب البالغ الرئي�سي الذى يتهم مبارك والداخلية بقتل املتظاهرين فى
الثورة  ,وهذا معناه ـ بالن�سبة ملن يفهم �ألف باء قانون ـ �أن �صاحب البالغ متيقن من �صحة
اتهامه بغ�ض النظر عن ثبوت الإتهام بعد ذلك �أمام املحكمة من عدمه  ,لكن الفي�صل
هنا هو قناعة �صاحب البالغ ب�صحة الإتهام و�إال ملا جاز له �أن يتقدم به �أ�صال ومت احلكم
على مبارك بامل�ؤبد هو وحبيب العادىل ثم متت �إعادة حماكمته ومت ا�ستدعاء �إبراهيم
عي�سي لل�شهادة جمددا ليفجع اجلميع بنفي ر�ؤيته لأحداث قتل املتظاهرين  ,وينفي التهمة
عن الداخلية متاما  ,وهذا معناه نفيها عن مبارك بطبيعة احلال  ,ثم خرج فى الإعالم
هائجا مائجا يربر ذلك ب�أنه ال يقبل �أن ي�شهد الزور و�أنه نطق مبا ر�آه ولو �أن �أحدا غريه
ر�أى ال�شرطة تقتل املتظاهرين فعليه بال�شهادة !!!
وبالقطع لنا �أن من�سك ال�سماء ب�أيدينا ونحن نت�ساءل كيف تقدمت �أنت نف�سك بالبالغ
- 89 -

وا�ضحا و�صريحا فى اتهام الداخلية ومبارك بقتل املتظاهرين ؟!!
ف�إن كنت مل تر بنف�سك حوادث القتل كما تدعى ,فهذا معناه �أنك كنت تفرتى على
الداخلية ومبارك ال �سيما و�أن �شهادتك الأوىل جاءت بحكم امل�ؤبد للمتهمني  ,و�إن كنت
ر�أيت احلوادث فكيف نفيت هذا فى �إعادة املحاكمة ؟! ,
ف�إبراهيم عي�سي فى احلالتني �شاهد زور ال حمالة  ,بغ�ض النظر عن �صحة اتهام
مبارك والداخلية بقتل املتظاهرين من عدمه و�أنا ال �أريد �أن �أ�سرد كمية التناق�ضات التى
تت�سع ملجلدات فيكفينا هذه النماذج لنعلم �أننا �أمام �شخ�ص قتلته ذاته وان�سحقت �شعبيته
و�سقط من �أعني النا�س فعليا  ,وممار�ساته الأخرية جتاه ال�شريعة وعلومها والأزهر ورجاله
هى جمرد ف�صول فى رواية نهايته التى يكتبها لنف�سه.
ت�ساءل ال�شــاب:
ولكن ملاذا يدعمه ال�شيعة ـ �إن �صح دعمهم ـ وهو بالفعل من خالل ا�ستطالع موقف
النا�س منه على �شبكات التوا�صل �أ�صبح فعليا غري م�ؤثر ..
قال الكاتب مبت�سما:
هناك مقولة �شهرية للإمام جعفر ال�صادق عن ال�شيعة املنت�سبني �إليه قالها بعدما
ر�أى حالهم � ,أن احلماقة من �صفاتهم الأثرية  ,و�أنا هنا ال �أعنى العوام منهم  ,فعوامهم
مثل عوام �أهل البدع معذورون باجلهل �أو الت�أويل ومن املمكن التما�س العذر لهم فى هذه
القناعات الغريبة التى يعتقدونها باعتبار �أنهم ورثوها معرفيا عن �آبائهم و�أجدادهم� ,,أما
املراجع والقادة واملخططون فه�ؤالء ال عذر لهم قطعا لأنهم دخلوا �إىل احلوزات وتعلموا
فيها و�شاهدوا ب�أعينهم حقيقة دين ال�شيعة( ,)46ولهذا فكل منهم يقبل بدوره من الناحية
الدنيوية البحتة نظرا لأن املراجع واحلوزات ت�سيطر على �أموال الدولة الإيرانية متاما بل
وعلى �سيا�ستها اخلارجية �أي�ضا وفق نظام والية الفقيه ,هذا ف�ضال على �سيطرتهم التامة
على �أتباعهم بكل ما يقت�ضيه هذا من حت�صيل وافر للأموال التى يدفعها عوام ال�شيعة
ملراجعهم حتت باب (ا ُ
خلم�س) وبالتاىل فالدولة الإيرانية الآن ال تن�شر الت�شيع بهدف
ن�شر دينها اخلا�ص �أو حتى وفق ر�ؤية ال�شيعة القدامى للت�شيع  ,ف�أمر الدين خارج نطاق
اهتمامهم الذى ين�صب على النفوذ وال�سيطرة على احلكم فى املنطقة ب�أكملها  ,وبالتاىل
لن ي�ستطيعوا تفعيل هذه ال�سيطرة بغري تفعيل املد ال�شيعى لأن طبيعة دين ال�شيعة ذاته
( )46ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة كتاب ( �سفراء جهنم ـ اجلزء الأول ) ـ للكاتب ـ موقع �صيد الفوائد.
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قائمة على الطاعة العمياء من الأتباع  ,واملرجع �أو العامل الذى يفكر فى �أن يغرد خارج
ال�سرب �أو ي�ستيقظ �ضمريه فيحاول البوح مبا يراه  ,فم�صريه معروف ويرتاوح بني القتل
والإعتقال �إال لو جنح فى الهروب  ,وقد هرب بع�ض الرموز امل�ؤثرين من هذه الدوامة
وكتبوا حماولني الت�صحيح مثل مو�سي املو�سوى و�آية اهلل برقعى واملفكر على �شريعتى
و�أحمد الكاتب ولكن املرجعيات مل ترتكهم بالطبع وتعقبت كتبهم و�شخ�صياتهم بالت�شهري
والإ�سقاط ونظرا لأن املراجع متتلك حتت يديها دولة كاملة هائلة املوارد مثل �إيران ,
ال�سنة بالذات فى م�صر وال�سعودية
فلهذا هم يتو�سعون بكافة �سبل الإغراء ملواجهة دول ُ
 ,ونفوذهم فى اخلليج والهالل اخل�صيب له ما يربره لأن هذه املناطق بطبيعتها كان
لل�شيعة فيها وجود تاريخى كما �أنها تتميز بتعدد الأعراق والقبليات والع�صبيات� ,أما
م�صر فالأمر خمتلف جذريا ..
وقد تعددت حماوالتهم كما قلنا فى الع�صر احلديث ومل تنجح من بداية القرن
الع�شرين وحتى اليوم  ,ورغم �أنهم متكنوا من اخرتاق بع�ض امل�ؤ�س�سات والطرق ال�صوفية
�إال �أن هذه الإخرتاقات بال جدوى وال�سبب فى ذلك هو الغباء املنظم الذى تتميز به
خططهم  ,فم�صر بلد ذات عرق واحد واملواطنون فيها ـ باعتبارها �أقدم دولة فى التاريخ
ـ ينظرون للحكومات على �أنها ُمـعامل الإ�ستقرار وبالتاىل ال وجود للع�صبيات هنا  ,كما �أن
م�صر تتميز مبيزة متفردة �شهد بها الأعداء قبل الأ�صدقاء  ,وهذه امليزة هى التى �أثنت
عليها ن�صو�ص القر�آن وال�سنة و�أقوال العلماء  ,وجلبت مل�صر مودة وحمبة كافة العرب
وامل�سلمني � ,أال وهى التميز بالإنتماء الفطرى للدين منذ نزول �إدري�س عليه ال�سالم وحتى
دخول الإ�سالم مل�صر ,وبالقطع لي�س معنى هذا �أن هذه امليزة �صفة ل�صيقة بامل�صريني
وحدهم بل هى عامة على �سائر بالد امل�سلمني  ,ولكن التميز الذى �أعنيه هو الطبيعة
اخلا�صة فى م�صر وتاريخها مع التدين ومقولة �أن ال�شعب امل�صري متدين بطبعه ـ وهى
املقولة التى ي�سخر منها بع�ض امل�صريني الآن ـ لي�ست مقولة خيالية  ,ولكن ه�ؤالء الناقدين
مل ينتبهوا لداللتها  ,فلي�س معنى �أن ال�شعب امل�صري متدين بالفطرة �أنه �شعب من املالئكة
�أو �أن التدين معناه الإلتزام والبعد عن الفواح�ش من ال�شعب ب�أكمله !!
لي�س هذا هو املق�صود ..
�إمنا املق�صود �أنه رغم �أن التدين الفطرى منت�شر بني العوام � ,إال �أن مفهوم الإنتماء
للدين موجود حتى بالن�سبة ملن يتورطون فى الفواح�ش واملعا�صي  ,و�أعنى به �أنهم يحرتمون
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التدين احلقيقي ال�صادق البعيد عن النفاق  ,و�أعماق النا�س هنا فيها غرية حقيقية على
الثوابت الدينية  ,ولهذا ال يقبلون على �أوالدهم غري ذلك حتى لو كان الآباء �أنف�سهم
ـق�صرون  ,وهذه ال�صفة بالتحديد هى التى �أثارت جنون العلمانية ودعاة التغريب فهم
مـُ ّ
منذ قرن كامل يحاولون تغيري قناعات العوام وبث روح الفو�ضي حتت م�سمى التحرر ومع
ذلك مل ينجحوا وظل النا�س ينظرون باحتقار لأ�صحاب املعا�صي مهما امتلكوا نا�صية
ال�شهرة والإعالم وظلوا �أي�ضا ينظرون بعني التقدير لأى متدين حقيقي مهما كان فقريا
�أو م�ضطهدا  ,وهذا ال�سبب نف�سه هو الذى دعا امل�صريني لإ�سقاط الإخوان بعد اكت�شاف
نفاقهم وجتارتهم بالدين  ,ولو كان الإخوان �صادقون فى ذلك و�شعر منهم ال�شعب بهذا
ما �أمكن لأحد �أن يثري ال�شعب �ضدهم �أبدا ومنذ دخل الفتح الإ�سالمى بقيادة عمرو بن
العا�ص جت ّذرت �أ�صول الفكر ال�سنى فى م�صر حتى بني العوام ف�ضال عن العلماء عرب
الأجيال  ,وال�صحابة و�آل البيت معا م�صهورين فى بوتقة واحدة فى قلب كل م�صري ولهذا
عجزت دولة العبيديني عن ن�شر الت�شيع الإ�سماعيلي فى م�صر رغم ا�ستخدامهم القهر
والإرهاب  ,ولكن الدولة ال�صفوية فى �إيران جنحت فى ذلك وحولت �إيران من معقل لأهل
ال�سنة �إىل دولة �شيعية ن�سبيا ب�سبب وجود الأعراق املتعددة فى بالد فار�س  ,وب�سبب وجود
القومية الفار�سية التى تعادى الإ�سالم ب�شدة بعد انهيار دولتهم ب�سهولة مل يتوقعها �أحد
�أمام جيو�ش امل�سلمني  ,فلم ي�صمدوا مثلما �صمدت الإمرباطورية الرومانية وباملنا�سبة ..
لي�س الذى مينع املد ال�شيعى فى م�صر هو وقوف الأزهر و�أ�صحاب الن�شاط ال�سلفي
فى مواجهتهم  ,فالأزهر وائتالف ال�صحب والآل الذى يقوده جمموعة من خرية �شباب
الباحثني ميثل فقط ر�أ�س احلربة � ,أما املانع الرئي�سي فهو ال�شعب نف�سه  ,وقد ظهر هذا
بو�ضوح تام فى ردة فعل العوام على حماوالت البهائية وال�شيعة �إعالن �شعائرهم بعد �أن
ا�ست�شعروا القوة  ,فتدخلت جماهري النا�س العادية ومنعوهم بالقوة املفرطة ..
قال ال�شـــاب:
هل معنى هذا �أن ال�شيعة املوجودين فى م�صر غري م�ؤثرين �أي�ضا رغم الدعم الهائل
الذى ميتلكونه ؟!
�أجاب الكاتب �ضاحكا:
رمبا تنده�ش لو قلت لك �أنه حتى املت�شيعون امل�صريون �أنف�سهم ال يخدمون الت�شيع عن
قناعة كما يت�صور الإيرانيون  ,و�أكاد �أق�سم �أن معظم املت�شيعني امل�صريني لو �سقط ال�شيعة
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فى �إيران وتوقف الدعم اخلارجى لهم لنف�ض ه�ؤالء �أيديهم من ال�شيعة والت�شيع نهائيا ,
وقد ظهر هذا وا�ضحا فى جمموعة من املنت�سبني للت�شيع حني قاموا بالإ�ستيالء على مبالغ
طائلة حتت بند ن�شر الت�شيع وفروا بها ..
وحتى ه�ؤالء الذين ا�ستلموا الأموال الطائلة بغر�ض الإنفاق على مراكز بحثية لل�شيعة
ومكاتب لزواج املتعة ومكاتب �أخرى حتت زعم البحث العلمى فيها مرتبات منتظمة
ملن ين�ضم �إليهم  ,كل هذه الأن�شطة ال يعلم الإيرانيون �أنها �أن�شطة �شبه �صورية  ,و�أن
ال�شيعة امل�صريني ن�صابون حمرتفون ي�أخذون الدعم الهائل وين�شئون به املكاتب املبهرجة
ذرا للرماد فى العيون ويبعثون ب�إح�صائيات خرافية عن انت�شار الت�شيع فى م�صر بينما
احلقيقة على �أر�ض الواقع تقول بالعك�س متاما !  ,مبعنى �أنهم يتعاملون بالنظرية العامية
ال�شهرية فى م�صر (ري ّــح الزبون !! )
وما يثري ال�ضحك حقا �أن بع�ض املراجع فى �إيران ولبنان مقتنعون ب�صدق الإح�صائيات
الوهمية ويحلمون باليوم الذى ي�صبح ال�شيعة فى م�صر باملاليني !
و�أجهزة الأمن امل�صرية تعلم هذه احلقيقة علم اليقني ولهذا ال�سبب فهى ترتكهم
وغريهم ملعرفتها التامة بحدودهم  ,كما �أن ن�شاط املخابرات الإيرانية فى م�صر مر�صود
ر�صدا تاما  ,ولكن بدون �أى �إعالن انطالقا من ال�سيا�سة الأمنية التى ال ت ُــفجر الق�ضايا
الكربي �إال �إذا خرجت عن حدود ال�سيطرة � ,أما �إن ظل احلال كما هو وظل ال�شيعة فى
م�صر حتت جمهر الرقابة وال�سيطرة فال ب�أ�س من منحهم حرية حمدودة للحركة بل
وللتمويل �أي�ضا حتى ت�أتى اللحظة املنا�سبة و�ساعتها �سيالقون نف�س م�صري الإخوان ,
فالغباء �صفة م�شرتكة بني اجلانبني.
قال ال�شـــاب:
ومن �أين جاءت لك هذه املعلومات وهذه القناعات ؟!
�أجاب الكاتب:
بالن�سبة حلقيقة ن�صب ال�شيعة امل�صريني على املراجع فى �إيران ولبنان هذه م�س�ألة
تكررت كثريا وبع�ضها مت �إعالنه حتى فى ال�صحف مثل ق�ضية (�صالح الوردانى)
واخلالفات املحتدمة بني ال�شيعة امل�صريني �أنف�سهم ك�شفت هذا الأمر تطبيقا للمثل
ال�شهري �إذا اختلف الل�صان ظهر امل�سروق  ,كما �أن ائتالف الدفاع عن ال�صحب والآل لديه
وقائع عن تلك الأمور تفوق كثريا ما مت �إعالنه ..
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بل لو �أردت مثاال معا�صرا عن عمليات التغفيل ال�شيعى  ,فعندك اجلريدة اجلديدة
لإبراهيم عي�سي امل�سماة باملقال  ,فهى جريدة ممولة بالكامل كما قلنا لأنها بدون �أى
�إعالنات ف�ضال على ثمنها البخ�س و�أحتدى القائمني عليها �أن يعلنوا عن ن�سبة توزيعها
اليومى فى م�صر  ,وال يوجد عاقل يقول ب�أن ن�سبة توزيع جريدة متخ�ص�صة وغري خربية
وغري جالبة للإعالنات وثمنها جنيه واحد ,ميكن �أن تغطى نفقات �إ�صدارها �أو حتى
طباعتها ب�شكل يومى ف�ضال على مرتبات العاملني !
وال يوجد �أى مطبوعة �صحفية فى م�صر ـ مهما بلغت �شهرتها ـ تغطى نفقاتها
ومكا�سبها من التوزيع بدون الدعم الإعالنى  ,بل �إن امل�ؤ�س�سات القومية لل�صحافة رغم
�إمكانياتها الهائلة وتنوع م�صادر دخلها وعراقتها ال زالت منذ ع�صر مبارك تعانى من
خ�سائر باملاليني!
ف�إبراهيم عي�سي فى احلقيقة يبيع (الرتوماى) مل�صادر دعم هذه اجلريدة ـ وهم
ي�ستحقون على �أية حال ـ رغم �أنه ي ّدعى �أن اجلريدة ذاتية التمويل ولو كانت كذلك فهو
حتما يهوى اخل�سارة!
�أما بالن�سبة لطريقة ومنهج تعامل �أجهزة الأمن القومى امل�صري مع ق�ضية الت�شيع ,
فهذه لي�ست مبنية على معلومات حمددة تخ�ص هذا امللف  ,بل هى فقط حتليل منطقي
ي�ستند �إىل معرفة م�سبقة ب�أ�سلوب املعاجلة الأمنية الذى تتبعه م�صر من خالل مراجعة
وت�أمل تاريخ �أجهزة �أمننا مع ق�ضايا الن�شاط الدينى  ,بالإ�ضافة �إىل �أنه قراءة منطقية
مبا�شرة لعدد من الوقائع التى حدثت فى ال�سنوات الأخرية لو �أننا قمنا بجمعها معا
�سنخرج بهذه النتيجة بال �شك ,و�إال ف�أخربنى كيف ومن �أين تت�سرب فى ر�أيك ال�صور
والوثائق وامللفات التى يتم ن�شرها �سواء فى ال�صحف �أو مواقع الإنرتنت ملن ي�ستجيبون
لزيارة �إيران من العلماء �أو الدعاة �أو املبتهلني مع �أنها زيارات متت فى نطاق من ال�سرية
قال ال�شـــاب:
هل تعنى ب�أن ال�شيعة ميكن �أن يدعموا م�شروعات �شبه وهمية يظنونها م�ؤثرة
قال الكاتب:
ما يف ذلك �شك وهم �أغبياء للغاية فى هذا فـ ُهم يعتقدون �أنه حتى لو كانت تلك
امل�شروعات واملقاالت والدعاية غري م�ؤثرة فيكفيهم �أنها موجودة فى م�صر !!
وهذا غباء كبري  ,فالدعاية ال�سلبية تهدم وال تبنى  ,وهى دعاية �سلبية لأنهم يتحملون
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النفقات الباهظة ظنا منهم �أن هذه الآلة الإعالمية وا�ستئجار بع�ض الأقالم ـ التى مل
ي�سمع بها �أحد ـ ميكن �أن ميثل ن�شرا وت�أثريا و�صوتا �إيجابيا لل�شيعة فى م�صر  ,بينما
العك�س هو ال�صحيح على طول اخلط ,فواهلل لوال ن�شاطهم الإعالمى فى م�صر ملا انتبه
املهتمون لن�شاط ال�شيعة و�أهدافهم وملا تفرغ بع�ض الباحثني لتعقبهم  ,وملا اكت�سبوا العداء
الكا�سح للت�شيع بني �أفراد ال�شعب امل�صري الذى كان يظن ال�شيعة والت�شيع جمرد مذهب
تقليدى ال يفرتق عن امل�سلمني فى �شيئ �إال فى التقدير الزائد لآل البيت  ,خا�صة لو و�ضعنا
فى اعتبارنا �أن حزب اهلل فنت النا�س كثريا بخيار املقاومة �ضد الإحتالل  ,كما �أن النا�س
فى م�صر كانت تتعاطف مع ال�شيعة ب�سبب ت�شدد التيار ال�سلفي جتاههم وكانوا يظنون �أن
ال�سلفيني ُيـ�شنعون بالباطل على من يختلف معهم مثل ال�شيعة وال�صوفية فجاء الن�شاط
ال�شيعى بغباء منقطع النظري لين�شر القناعات احلقيقية للت�شيع فى ال�صحف والقنوات
امل�صرية فا�ستفز النا�س ملعرفة حقيقة الت�شيع  ,وعرفوه بالفعل بعد الواقعة ال�شهرية
جلريدة حزب الغد التى ن�شرت حتقيقا مدفوع الأجر بعنوان (�أ�سو�أ ع�شر �شخ�صيات فى
التاريخ الإ�سالمى ) وو�ضعت بينهم طلحة والزبري وعائ�شة و�أبو هريرة ر�ضي اهلل عنهم !
و�أحد املت�شيعني امل�صريني ع�ض بنان الندم على قبوله للمناظرة فى قناة (�صفا)
لأن �أهله مل يكونوا على علم بحقيقة الت�شيع الذى ينت�سب �إليه فلما �شاهدوه فى املناظرة
م�ضطرا للإعرتاف مبا ورد فى �أمهات كتب ال�شيعة �أمام خ�صمه ال�سنى  ,قاموا عليه
بثورة وطردوه من منزل العائلة وتربءوا منه  ,وهذا �أي�ضا ما حدث مع عدد من عائالت
املت�شيعني امل�صريني الذين مت تقدميهم للمحاكمة بتهم �سب ال�صحابة وازدراء الأديان
وكان �شهود الإثبات فى الق�ضية من �أبنائهم وزوجاتهم
وال�سبب الرئي�سي فى ذلك يعود لغباء الطرح ال�شيعى الذى مل ينتبه �إىل �أن عوام
امل�صريني ال يعلمون عن جرائم ال�شيعة �شيئا  ,فلي�س هناك وجود �سابق للت�شيع فى م�صر
منذ طرد العبيديني  ,وبالتاىل فالنا�س مل تكن تتخيل �أنها �ست�سمع م�سلما فى يوم من
الأيام ي�سب �أو يلعن الفاروق �أو �أم امل�ؤمنني �أو ي�سب ال�صحابة � ..إلخ  ,,فهذه كلها كانت
بالن�سبة للم�صريني خيال علمى !!
فلما �أدركوهم مل ي�سمحوا لهم �أ�صال بالدفاع عن �أنف�سهم �أو مبجرد املحاولة ل�سرد
معتقداتهم والدفاع عنها  ,فال�صحابة و�آل البيت عندنا م�س�ألة لي�ست حمل للنقا�ش من
الأ�سا�س  ,ف�أنت �إن نزلت �إىل �أى �شخ�ص عامى فى م�صر ودعوته للنقا�ش العلمى فى
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م�س�ألة �إميان �أو كفر عمر بن اخلطاب  ,هل تت�صور �أنه �سيدعوك �إىل مائدة احلوار ! �أو
�أنه �سيمنحك حتى الفر�صة لنطق عنوان املو�ضوع �أ�صال ؟!
قال ال�شـــاب �ساخرا :
لو �أننى فعلت هذا فل�ست �أ�ستبعد �أن �أحتول �أنا �شخ�صيا �إىل الطبق الرئي�سي فى املائدة ! ,
�أكمل الكاتب:
بال�ضبط  ,ولو اجتمع النا�س عليك �ضربا واعتداء وجاءت ال�شرطة و�سمعت مبا يحدث
فال �أ�ستبعد �أن ي�شارك �أفراد ال�شرطة �أنف�سهم فى ال�ضرب !
وهكذا انقلب املكر ال�شيعى والدعم املادى وباال على ال�شيعة ووفروا علينا جهدا طويال
فى حماوالت رد ال�شبهات بينما لو اكتفي ال�شيعة مبجرد الدعوة ملذهبهم بهدوء ونعومة
الثعابني وبا�ستخدام التقية لرمبا جنحوا فى حتقيق بع�ض �أهدافهم  ,لكننا نحمد اهلل على
ارتداد مكرهم �إليهم  ,و�أذناب الت�شيع مبا يفعلوه اليوم يخدمون �أهداف �أهل ال�سنة فى
الواقع ـ �سواء �أدركوا �أو مل يدركوا ـ فيكفي �أنهم منحونا الفر�صة وال�شرف الكبري للدفاع
عن احل�ضارة الإ�سالمية وثوابتها  ,ويكفي �أن تر�صد حركة ال�شباب على مواقع التوا�صل
الإجتماعى الذين تركوا الإهتمام التقليدى بالأن�شطة ال�شبابية وتفرغوا للبحث والقراءة
فى التاريخ الإ�سالمى بعد �أن ت�سبب الإعالم فى �إثارة غريتهم على دينهم.
قال ال�شاب:
لكن من ال�ضرورى �أن نعرتف �أن حملة ال�شيعة تلك جرت خلفها تيارات �أخرى النتهاز
الفر�صة بالطعن فى الثوابت  ,ال �سيما والظروف مهي�أة ب�سبب جتربة الإخوان بالغة ال�سوء
فى احلكم.
قال الكاتب:
وهذا لي�س بدعا من احلوادث ,
فهذا هو نف�س ما يحدث عرب التاريخ �أال وهو اجتماع اخل�صوم على �أهل ال�سنة من �أهل
البدع وامللل  ,بل �إن �أ�صحاب البدع املتناطحة رغم عداوتهم لبع�ضهم البع�ض �إال �أنهم �إذا
حاربوا �أهل ال�سنة فى حرب معينة احتدوا مع بع�ضهم مهما كان بينهم من اخلالفات
واالختالفات ..
قال ال�شاب:
لنح�صر �إذا املهاجمني اليوم فى احلملة املاثلة �أمامنا  ,وهى احلملة التى تقودها
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اجلبهة ال�شيعية الإيرانية ويتحالف معها العلمانيون و�أ�صحاب التيارات الإحلادية  ,ف�ضال
على اخلوارج الذين يهاجمون �أهل ال�سنة �أي�ضا ويعمدون �إىل مهاجمة فقههم الذي ال
يخدم �أغرا�ضهم فى ال�سيطرة على احلكم  ,فهل هناك فئات �أخرى تهاجم ال�سنة ؟!
قال الكاتب :
البد �أن �أنبهك ل�شيئ هام قبل �أن �أجيبك عن الفئة الأخرية التى حتارب معهم ,وهو
�أن التيارات البدعية والإحلادية التى تهاجم ال�سنة لي�س معنى هجومهم عليها �أنهم ال
يق�صدون الإ�سالم ككل  ,فمهاجمتهم لل�سنة �إمنا هى �أ�صال لرتك القر�آن وحده بعيدا عن
�ضوابط التف�سري فى �آيات الأحكام  ,وبالتاىل يتالعبون بالآيات كما يرغبون ويحرفونها
عن معناها ال�صحيح فينهدم الدين  ,وهذا الفعل يفعله �سائر �أهل البدع بال ا�ستثناء ,
فال�شيعة مثال تف�سر كل �آيات القر�آن مبا يخدم معتقدهم فى ع�صمة الأئمة و�أنهم الأرباب
من دون اهلل  ,واخلوارج يذهبون �إىل �آيات الكفار فينزلونها على امل�سلمني  ,والعلمانيون
يذهبون �إىل الآيات املُحكمة فيف�سرونها مبنطقهم املع ّوج تف�سريا يخالف كل الثوابت بل
يخالف حتى ظاهر القر�آن  ,و�إذا عجزوا عن الت�أويل ذهبوا �إىل القول ب�أنها �آيات خم�ص�صة
فى زمن خم�صو�ص ال ت ُــلزمهم  ,وبالطبع ال�شيئ الوحيد الذى يقف �سدا �أمام كل هذه
ـف�صل جممل القر�آن وتو�ضح معانى
التف�سريات الباطلة هو وجود ال�سنة النبوية التى تـُ ّ
الآيات العامة وتف�صيالتها والقواعد فيها واال�ستثناءات � ,إىل غري ذلك من ال�ضوابط ..
وهذا الذى قلته لك الآن هو �أو�ضح و�أظهر دليل على حجية ال�سنة النبوية و�صدق قائلها
عليه ال�صالة وال�سالم و�صدق ن�سبتها �إليه ..
فلو �أنك تركت ال�سنة النبوية ف�سجد �أمامك ع�شرات الفرق املتناحرة التى تدخل الدين
بال �ضوابط معروفة و�إمنا يتبعون �أهواءهم وفق ما يعن لهم  ,وهم جميعا يقولون ب�أنهم
يحتجون بالقر�آن  ,ورغم هذا فكل منهم ي�أتى بفهم وتف�سري ي�ضاد الآخر  ,والفريق الوحيد
الذى ميتلك ال�ضوابط املحددة لفهم ن�صو�ص القر�آن هو فريق �أهل ال�سنة وهم الوحيدون
الذين ال يتناق�ضون فى معانى �آيات الأحكام �أبدا  ,لأن ال�ضوابط واحدة ..
ونعنى ب�آيات الأحكام  ,الآيات امل�ؤ�س�سة لل�شريعة والتى لي�س فيها اجتهاد ب�شري بل هى
�آيات حمكمة التف�سري والتف�صيل من النبي عليه ال�صالة وال�سالم � ,أما باقي �آيات القر�آن
الكرمي فت�ضم اجتهادات عدة وهى موطن الإعجاز فى كل جمال بحيث يقوم املف�سرون
فى كل ع�صر ب�إ�ضافة واكت�شاف وجه �إعجازى خمتلف حتقيقا لقول النبي عليه ال�صالة
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وال�سالم عن القر�آن ( ال يخلق من كرثة الرد وال ي�شبع منه العلماء).
قال ال�شــــاب:
هذه ملحوظة جميلة بالفعل ,فلو �أن هذه الفرق كانت على حق فعال فى مت�سكها
بالقر�آن فلماذا تناق�ضوا جميعا فى فهمه ؟! ,حتى �أن اخلوارج ف�سروه مبا يخدم �إرهابهم
والعلمانيون ف�سروه مبا يخدم انحاللهم ,وهم جميعا ال ي�ؤمنون بال�سنة املروية عن طريق
ال�صحابة لأنها تعطل انفرادهم بالتف�سري..
قال الكـــاتب :
بال�ضبط � ..أما الفرقة الأخرية التى ان�ضمت �إليهم فهى بع�ض الأفراد الذين كانوا
ينت�سبون �إىل الإخوان وغريها من التنظيمات وق�ضوا فيها فرتة طويلة من �أعمارهم  ,ثم
اكت�شفوا بعد ذلك بطالن �أفكارهم فرتكوهم ..
ت�ساءل ال�شاب :وملاذا يهاجمون ال�سنة وقد تركوا هذه الفرق ؟!
قال الكـــاتب:
ه�ؤالء لي�سوا جميعا فى تلك املعركة  ,مبعنى �أن بع�ض التائبني من تلك اجلماعات بدال
من �أن تكون توبته عن �أق�صي اليمني �إىل الو�سط  ,جاءت توبته من �أق�صي اليمني �إىل
�أق�صي الي�سار  ,وهذا الإجتاه له �سبب نف�سي بالأ�صل  ,فالتطرف يولد التطرف بطبيعة
احلال ,ف�أنت عندما ترتبي عمرك كله على �أفكار معينة متطرفة فى اجتاه معني  ,ثم
ينك�شف لك زيف هذه الأفكار ينطبق عليك املثل العامى ( اللى اتل�سع من ال�شربة ينفخ فى
الزبادى) ..وكردة فعل طبيعية جتد نف�سك متخذا للجانب امل�ضاد ملا كنت عليه من �أفكار
وه�ؤالء النا�س ـ ومعظمهم كانت نواياهم ح�سنة ـ ملّا عا�شوا بني الإخوان وجماعات التكفري
معظم عمرهم  ,ور�أوا كيف �أن هذه اجلماعات ت�ستخدم القر�آن وال�سنة فى غري مو�ضعها
مل يقفوا عند احلد الطبيعى وهو رف�ض فهم ه�ؤالء املبتدعة للن�صو�ص و�إمنا ذهبوا �إىل
رف�ض تلك الن�صو�ص كلها  ,فمنهم من ترك الدين بالكلية  ,ومنهم من مل ي�ستطع ذلك
وذهب يفت�ش عن فكر يريحه من هذه الن�صو�ص فاتخذوا اجلانب العلمانى الذى يرف�ض
ال�سنة النبوية ويتهمها بالتزوير و�أخذوا يتحدثون اليوم فى مقاالتهم ولقاءاتهم الف�ضائية
عما ي�سمونه الإ�سالم اجلديد الذى يختلف عن �إ�سالم الرتاث الذى �أخذته الأمة من عهد
ال�صحابة �إىل اليوم !!
قال ال�شاب :ولكن �أمل ينتبه ه�ؤالء �إىل �أن مقولتهم تلك فيها ما فيها من التخريف ,
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فكيف يكون الإ�سالم حمرفا من عهد ال�صحابة وحتى اليوم حلني ظهور فهمهم اجلديد ؟!!
قال الكاتب :
لك �أن تتخيل �أن �أحدهم كتب �سل�سلة مقاالت على مدار �شهور طويلة ينكر فيه �أو�ضح
و�أظهر الثوابت فى الدين  ,والكارثة الكربي �أنه ي�ستدل على فهمه اجلديد من �آيات القر�آن
فيبرت بع�ض الآيات ويف�سر بع�ضها الآخر على هواه  ,ثم يذهب �إىل تف�سريات �شاذة جدا
رمبا مل ي�سبقه �إليها �أحد م�ستدال بحكايات خرافية ال �أعرف م�صدرها للآن !!  ,كما �أنكر
الفتوحات الإ�سالمية كلها و�سماها خرافة واعترب �أن ال�صحابة ـ تخيل ال�صحابة �أنف�سهم
ـ خالفوا �أمر النبي عليه ال�سالم وحرفوا تعليماته وقاموا بغزو البالد بالقوة لت�أ�سي�س
�إمرباطورية دنيوية لهم  ,ولي�س لن�شر الإ�سالم  ,و�أن النبي عليه ال�سالم مل يغز بلدا ومل
يفتحه وكل حروبه كانت دفاعية !!
قال ال�شاب  :ولكن هذا خمالف حتى لتاريخ ال�سرية
قال الكاتب :
امل�شكلة لي�ست فى ذلك فقط بل الكارثة �أن يعتقد ب�أن ال�صحابة �أنف�سهم ـ وهم جيل
الر�سالة الذين نقلوها �أ�صال ـ حرفوا الدين وخالفوا �أوامر ومقا�صد الإ�سالم فى �سبيل
الدنيا !!  ,فلو كان ال�صحابة بهذه الأخالق كيف لعاقل �أن ي�ؤمن ب�صحة القر�آن الذى نقلوه
�إلينا  ,وملاذا مل يقل ب�أن ال�صحابة حرفوا �آيات اجلهاد و�أ�ضافوها للقر�آن كنتيجة منطقية
التهامه هذا !!  ,والأخطر من هذا كيف فعل ال�صحابة هذا والقر�آن الكرمي �أغرق فى مدح
اهلل تعاىل لهم  ,وحفزنا للإميان مبثل ما �آمنوا هم به وذلك بن�ص القر�آن ( ف�إن �أمنوا
مبثل ما �آمنتم به فقد اهتدوا ) � ,أى �أن �إميان ال�صحابة هو عني الإ�سالم  ,ثم ي�أتى هذا
الرجل فيقول ب�أن �إ�سالم ال�صحابة الذي ا�ستجابت له الأمة كلها هو �إ�سالم الرتاث الذى
يختلف عن الإ�سالم احلقيقي !
والقر�آن نف�سه يقول عن اهلل تعاىل �أنه علم ما فى قلوب ال�صحابة  ,فهل كان اهلل عز
وجل ال يعلم ب�أفعالهم القادمة ؟!
�س�أل ال�شاب فى �صدمة  :هل تعنى �أنه ي�ؤمن بذلك فعال وي�شكك فى القر�آن ؟!
قال الكاتب:
م�س�ألة ت�شكيكه فى القر�آن هى مرحلة قادمة حتما لو ا�ستمر على منهجه  ,والرجل
بالفعل يبدو من كالمه �أن ال�شيطان تالعب به و�أوقعه فى حرية قاتلة  ,وللعلم ف�إن العلماء
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قالوا وحذروا من االن�سياق وراء البدع وال�شبهات ـ مهما كانت �ضئيلة ـ ب�سبب �أن جمرد
�سلوكك طريق البدعة �سيف�ضي حتما �إىل ال�شرك والكفر فى مراحل قادمة  ,ولهذا على
كل �إن�سان �أن يحذر �أ�شد التحذير من رد �أى حديث �صحيح عن النبي عليه ال�صالة ال�سالم
�أثبته العلماء وفق املناهج العلمية  ,ولي�س هذا معناه غلق النقا�ش  ,بل ميكنك كم�سلم
�أن تناق�ش وت�س�أل كما �شئت ب�شرط �أال تنكر احلديث نف�سه ـ وال�سنة كلها من باب �أوىل
ـ وحتى لو مل جتد من يقنعك بفهم مق�صود احلديث وفق قناعاتك فال ترد احلديث
وا�ستمر بالبحث حتى يهديك اهلل وكن واثقا من �أن هناك حال لل�شبهة ولكنك تعجز عن
الو�صول �إليه وهكذا هو طريق العلم ـ ال طريق الهوى ـ فطريق الهوى ي�سلك بك للإنكار
فى البديهيات ,بينما طريق العلم �صعب وطويل وحتى فى العلوم التقليدية مل يذهب
العلماء والباحثون �إىل �إنكار ما عجزوا عن فهمه بل وا�صلوا البحث وحتى عندما ف�شلوا
تركوا امل�س�ألة للأجيال القادمة كى ي�صلوا للتف�سري  ,مثلما فعل العلماء فى الطبيعة والطب
والأحياء وغريها  ,فمثال وقف العلماء دهورا طويلة يبحثون عن �سر حدوث الأمرا�ض
الفريو�سية ومن �أين ت�أتى ؟!  ,خا�صة تلك الأمرا�ض التى تت�شابه �أعرا�ضها وتتكرر بانتظام
على الرغم من اختالف �أحوال املر�ضي  ,فهنا اعتقدوا بحتمية وجود �سبب واحد نظرا
التفاق وتطابق الأعرا�ض  ,ولكنهم مل يعرفوه  ,ورغم عدم معرفتهم مل ينكروا الواقع ـ وهو
حدوث املر�ض ـ وجاءت الأجيال التالية لي�صلوا �إىل احللول العلمية ويعلنوا �أن ال�سبب هو
كائنات دقيقة ت�سمى الفريو�سات وامليكروبات ال نراها بالعني باملجردة
�أما من يجعل �إميانه ودينه �أ�شبه بالإ�سفنج ي�ستجيب لكل �ضغط  ,فهو حتما �سيفعل مثل
هذا امل�شكك و�سي�ستمر فى الإنكار حتى ي�صل لالن�سالخ الكلى من الإ�سالم ما مل يتداركه
اهلل برحمته وقد قارب هذا الرجل على ذلك بعدما قر�أت له مقاال فى �أعياد امليالد ميتدح
فيه عقيدة امل�سيحيني وي�صفها ب�أنها عقيدة �سالم و�أمان وحمبة !!  ,و�أنا ال اعرتا�ض لدى
على و�صف امل�سيحية احلقة و�سائر الأديان ال�سماوية بذلك  ,لكن امل�صيبة �أن ت�صف
امل�سيحية عموما بهذا رغم التحريفات الواردة فى كتبهم بعك�س ذلك  ,وامل�صيبة الأعظم
�أنك قلت بهذا املدح مبا�شرة بعد �سل�سلة مقاالت طويلة ت�صف فيها ال�سنة النبوية ومن
اعتنقوها بالإرهاب والدموية  ,ومقت�ضي كالمه ذلك هو املقارنة حتما بني العقيدتني !
قال ال�شاب  :ولهذا فقد وقف مع حملة املهاجمني التفاق �أهدافهم مع �أهدافه ..
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قال الكاتب:
والكارثة �أن يظن نف�سه بكالمه هذا داعية للإ�صالح والتجديد  ,ودفعه هواه �إىل ما
هو �أفدح  ,فنظرا لأنه قليل الب�ضاعة جدا فى علوم التاريخ وعلوم ال�شريعة  ,ا�ضطر �إىل
�أن يردد بع�ض الأفكار التى ال يقولها طفل م�سلم تعلم �أبجديات الإ�سالم  ,ف�ضال على �أنه
ا�ضطر �إىل �أن يقتب�س من بع�ض �أفكار امل�ست�شرقني وبع�ض �أقوال املالحدة لأنه ال يجد
امل�صادر التى يغذى بها مقاالته كى ت�ستمر !!  ,وبالطبع وجد من ي�شجعه ويحفزه ويل�صق
به �ألفاظ العبقرية لي�ضموه �إىل �صفوفهم التى تفتقر �إىل �أى منت�سب للإ�سالم والدعوة
 ,وبئ�ست التبعية  ,ويكفيه من اخلذالن �أنه و�أمثاله يذهبون �إىل كتب ال�شرع والعلم ـ ال
بق�صد التعلم ـ بل بنية وق�صد البحث عن الثغرات التى يهاجمونها بها !!
قال ال�شاب :
ولكن هناك �س�ؤال هام فى قولك �أن هناك حلوال لأى �شبهة حتى لو مل �أ�صل �إليها �أنا
كباحث �شاب  ,ولكن كيف �أفرق بني الإقتناع احليادى وبني الهوى �إذا رف�ضت كل تف�سريات من حوىل
�أجاب الكاتب:
الفارق ب�سيط للغاية ـ رغم دقته ـ فالذى يبحث بنية البحث العلمى لكن قلبه مطمئن
بالإميان � ,ستجده يقبل احلق فور ظهوره له �أو ي�صل �إليه بنف�سه لو كانت ال�شبهة جديدة
ولي�س لها حل معا�صر  ,مع �أن هذا الأمر �صعب للغاية لأن كتب الرد على ال�شبهات احتوت
�أ�سا�سيات احللول لكل �شبهة تخطر على بالك  ,والباحث عن احلق ب�صدق حتما �سي�صل
فهذا وعد اهلل لنا فى قوله تعاىل (وما كان اهلل لي�ضيع �إميانكم) ويقول �أي�ضا (والذين
جاهدوا فينا لنهدينهم �سبلنا)�أما �صاحب الهوى ,فهو نف�سه �سيدرك فى نف�سه �أن هذا
احلديث �أو غريه ميثل له عقبة �أمام �شهوة يريدها  ,فهنا الأمر يختلف فهو لي�س باحثا
حياديا عن �صحة حديث مل ي�ستوعبه  ,بل هو باحث عن غر�ض معني يريد �أن يوجد له
طريقة �شرعية وبالتاىل �سريف�ض �أى تف�سري للحديث يعار�ض هذه الرغبة  ,وهذا هو الهوى
املف�ضي للباطل وبالعموم  ..البد للم�سلم �أن ينظر �أين يقف  ,وهذه الطريقة ت�صلح لكل
العوام ممن ال ي�ستطيعون اخلو�ض فى البحث العلمى  ,ف�أنت �إن ر�أيت نف�سك تقف على
�أر�ض واحدة مع �أ�صحاب البدع �أو �أ�صحاب الإحلاد فى مواجهة ما �أجمع عليه علماء
امل�سلمني  ,فالبد لك عندئذ من �أن تراجع موقفك �سريعا لأنك تعلم بال�ضرورة �أن جانب
العلمانيني له �أغرا�ضه املعروفة  ,وهذا يفيدك بجانب احلق حتى لو مل تعلم يقينا حل
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ال�شبهة التى حتريك وكمثال� ,إذا كنت باحثا مت�أوال ونيتك ح�سنة ولكنك كتبت فكرة �أو
دعوت بدعوى وجدت فيها احتفاء وترحيبا كبريا من �إ�سرائيل �أو الغرب  ,وعداء �شديدا
من بنى وطنك  ,فهنا البد �أن ت�شك فيما تعتقد حتى لو كنت مقتنعا بنواياك احل�سنة لأنك
تثق بحقيقة هامة را�سخة وهى �أن �إ�سرائيل والغرب لن ي�ؤيدوا م�صريا �أو م�سلما فى �شيئ
يخدم �إ�سالمه �أو وطنه.
ت�ساءل ال�شاب:
نعم �أعتقد �أنها عالمة �صاحلة فى �ش�أن العلمانيني و�أ�صحاب دعاوى التغريب لكن هل
هناك عالمة تو�ضح احلق من بني الدعاة التيارات الإ�سالمية فى الق�ضايا العامة ؟!
قال الكاتب :
نعم  ..هناك عالمات قد حت�سم لك الطريق دون �أن تتكلف درا�سة التف�صيل العلمى
ولكن ينبغي لك �أن تعلم �أن هذه العالمات لن تفيدك لو �أنك عاجلت الأمور من منظور
احلب والكره  ,فالبد من جتهيز نف�سك لقبول احلق حتى لو كان �ضد من حتبهم  ,وامل�شكلة
الكربي التى نقع فيها دائما �أننا نحاول �أن نتخذ جانب من نثق بهم حتى لو كان اخلط�أ
منهم ظاهرا  ,مع �أن اعرتافنا بخطئهم نقطة ل�صاحلنا ولي�ست �ضدنا  ,لأنه دليل على
�صحة منهجنا وهو منهج علماء امل�سلمني فى التما�س العذر لأى عامل �صاحب ف�ضل يخطئ
فى اجتهاده ,,
قال ال�شـــاب :
لكن العلمانيني يقولون وي�ستدلون بهذا الكالم عندما يتكلمون عن الثوابت ويقولون
�أخط�أ من قالوا بها.
قال الكاتب مو�ضحا:
كال بالطبع ,فكالم العلمانيني ال يتحدث فى نطاق �أقوال فردية للعلماء بل �إنهم ي�ضربون
الثوابت القر�آنية والثابتة بال�سنة النبوية حتت زعم �أخطاء الأ�شخا�ص  ,وهذا جهل وتخلف
فالثوابت جميعها وردت بن�صو�ص قطعية من القر�آن و�شرحتها وبينتها ال�سنة املطهرة ثم
كللها الإجماع  ,ولهذا عندما نقبل �أقوال العلماء فى الثوابت �إمنا نقبلها بالن�صو�ص �أو
بالإجماع  ,والإجماع عندنا حجة لأن الأمة ال جتتمع على باطل وفق ن�ص احلديث النبوى,
وينتقد العلمانيون احتجاجنا بالإجماع حتت زعم �أن اهلل ذم الأكرثية فى القر�آن,
ومدح الأقلية ,وين�سي ه�ؤالء املتخلفون �أن الأكرثية املذمومة فى القر�آن �إمنا هى الأكرثية
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فى عموم �أهل الأر�ض �إذا تنازعوا ابتداء بني احلق والباطل �أو بني الطاعة والع�صيان ,
�أما الأكرثية فى نطاق �أهل احلق والإ�سالم فهى بال �شك حجة ودليل  ,ونحن عندما نحتج
بالإجماع �إمنا نحتج ب�إجماع �أهل العلم والف�ضل ال ب�إجماع مطلق النا�س  ,والأكرثية حتى
فى علم الإح�صاء املجرد هى التى ينبنى عليها العلم التجريبي  ,فالتكرار والأكرثية فى
نتائج التجربة الواحدة جتعل هذه النتيجة قاعدة عامة �أما ما ي�شذ منها فهو ا�ستثناء ال
ي ُــقا�س عليه فمثال � ..إذا نظرنا للقاعدة العلمية التى تقول (حيثما ُوجد املاء وجدت احلياة)
وهى القاعدة التى لها �أ�صل فى القر�آن ( وجعلنا من املاء كل �شيئ حى )  ,فعندما �أخرج
العلماء هذه القاعدة واعتمدوها كقاعدة  ,جاء اعتمادهم نتيجة للتجربة عندما وجدوا
الأغلبية العامة من املخلوقات يدخل فيها املاء كعن�صر رئي�سي للحياة وال ميكن �أن يتخلى
عنها خملوق �إال ملدد ق�صرية  ,ثم ظهر للعلماء بعد ذلك عدد حمدود من املخلوقات ال
يدخل املاء فى تكوينه �أو ال يحتاج املاء فى حياته �أو ميكنه اال�ستغناء عنه ملدد طويلة جدا
 ,فهل قام العلماء عندئذ بتغيري القاعدة �أو قالوا ب�أنها غري �صحيحة ؟!
كال بالطبع  ..لأن �شاذ القواعد ال ميكن القيا�س عليه لإبطال القاعدة العامة  ,وهذا
وفقا للقانون البديهى ( لكل قاعدة �شواذ )  ,ولهذا فالإجماع املعتمد عندنا نحن �أهل ال�سنة
لي�س هو �إجتماع �أكرثية مطلق الب�شر ولي�س مطلق النا�س بل هو �أكرثية �أهل الإخت�صا�ص
والعلم  ,ف�إذا اتفقوا على �شيئ جاز له اكت�ساب ع�صمة احلق  ..وهم عندما ينتقدون
البخارى يقولون ب�أنه جمرد عامل فرد ولي�س مع�صوما  ,فنقول هو نعم عامل فرد ونحن ال
نقر ب�صحة �صحيح البخارى ا�ستنادا �إىل �شخ�صه بل ا�ستنادا �إىل �إجماع علماء الأمة على
مدى ثمانية قرون ب�صحة ما ورد فى ال�صحيح اعتمادا على ما قام به العلماء عرب ثمانية
قرون من جهد فى حتكيم الكتاب ومراجعته كر�سالة علمية متكاملة هو و�صحيح م�سلم ,
فالبخارى وم�سلم عندما �أخرجوا كتبهم والتزموا فيها ب�إيراد ال�صحيح فقط  ,مل
يتقبل العلماء فى ع�صرهم وفى الع�صور التالية عليهم قولهم هذا على عواهنه  ,بل �أخذوا
فى حتكيم الكتاب كر�سالة دكتوراة بلغة الع�صر  ,وظهر لهم �أن البخارى وم�سلم جنحا
فى تطبيق ما �ألزموا �أنف�سهم به فى ال�صحة �سندا ومتنا ,ولو كان العلماء يقبلون كل
كتاب يخرجه �أى عامل كبري فلماذا �أ�سقط العلماء ثالثة كتب لثالثة علماء جهابذة فى
نف�س املجال �أعلنوا �أنهم �سيلتزمون بال�صحيح وحده كالبخارى وم�سلم ومع هذا وعندما
راجعهم العلماء فى كتبهم ك�شفوا وجود ال�ضعيف واملو�ضوع وبالتاىل مل يعطوهما الإعتماد
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الذى ح�صل عليه البخارى وم�سلم وه�ؤالء العلماء هم ابن حبان وابن خزمية وكال منهم
�أخرج كتابا �سماه ال�صحيح  ,والثالث هو احلاكم الني�سابورى الذى �أخرج كتاب امل�ستدرك
وقال ب�أنه �سيتبع منهج البخارى وم�سلم و�شروطهما لإخراج �صحاح الأحاديث التى مل
يوردها العاملان الكبريان  ,ولكن احلاكم مل ينجح فى ذلك ومت �إ�سقاط �أكرث من ثلثي كتاب
كتابي البخارى
امل�ستدرك وبالتاىل مل يتم ت�صنيف كتاب فى �صحيح احلديث وحده �إال ّ
وم�سلم وحدهما رغم �أن عمالقة من العلماء حاولوا ذلك بعدهما ومل ينجحوا  ,وهذا
يو�ضح لك مدى الدقة والت�شدد فى اعتماد الكتب وعدم مراعاة �أهل النقد والتمحي�ص
ملكانة العامل مهما بلغت  ,فالعربة بقيمة كتابه وحده ال قيمته ال�شخ�صية فانتقاد العلمانيني
هنا للبخارى وم�سلم لي�س انتقادا لفرد بل هو ل�سائر علماء امل�سلمني على مدى الأجيال
وال �شك �أننا لن نقبل قول ه�ؤالء التافهني بحق علم علمائنا على مدى القرون ,الأهم
من هذا �أن احلجة البالية التى يرددونها ب�أن البخارى لي�س مع�صوما  ,فنقول قطعا لي�س
مبع�صوم ولكن لي�س معنى هذا �أن نقده متاح لأ�صحاب عقول رو�ضة الأطفال !!  ,فالذى
ينتقد البخارى يجب �أن يكون فذا فى جماله وتخ�ص�صه كى يكون �أهال لنقد مثل هذا
العامل اجلهبذ  ,ف�ضال على �أن نقد البخارى �إمنا يجب �أن يكون فى جمال وفى �ضوء قواعد
العلم ذاته ولي�س �إىل الأهواء  ,مثلما فعل بع�ض العلماء الكبار عرب التاريخ فانتقدوا بع�ض
�أحاديث فى البخارى وم�سلم وكان منهم الدارقطنى ـ �شيخ البخارى ـ ومنهم العالمة
الألبانى فى الع�صر احلديث  ,فه�ؤالء العلماء �أ�س�سوا اعرتا�ضاتهم على نف�س منهج البحث
العلمى احلديثي وقواعده  ,ورد عليهم باقي علماء احلديث وفق املنهج نف�سه و�أثبتوا �صحة
قول البخارى على قولهم وامل�ضحك حقيقة فى هذا الأمر �أن العلمانيني ي�ستدلون به�ؤالء
العلماء العمالقة الذين �سمحت لهم خربتهم مبناق�شة �أحاديث البخارى  ,في�ستدلون من
ذلك �أنه من حقهم هم �أي�ضا اخلو�ض فى غمار هذا املعرتك العلمى ب�أمزجتهم ال�شخ�صية
وهذه نكتة حقيقية  ,فمنذ متى كانت قواعد البحث العلمى فى �أى جمال ت�سمح للعوام
ممن ال يح�سنون �شيئا �أ�صال باخلو�ض فى غمار علم تخ�ص�صي تفنى فيه الأعمار لي�صبح
املرء عاملا فيه املهم �..أن العالمات التى ت�ستطيع بها معرفة طريق احلق � ,إىل جوار ما
ذكرنا  ,هى �أن �صاحب احلق عندما يبحث عن حكم م�س�ألة ف�إنه يذهب �إىل م�صادر العلم
ملعرفة حكمها دون �أن متيل نف�سه م�سبقا �إىل حل معني يوافق غر�ضه � ,أما �صاحب الهوى
فتجده ينتخب حكما يوافق هواه ثم يذهب �إىل الكتب وامل�صادر ليبحث له عن دليل ي�ؤيد
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به قوله املع ّوج وال يعنيه �إن كان دليال �صحيحا �أو �ضعيفا  ,وهذا بالطبع من �أبطل الباطل
 ,وهو نف�س ما فعله �أ�صحاب البدع فرف�ضوا الأحاديث املتواترة وا�ستدلوا ببع�ض الأحاديث
املو�ضوعة ملجرد �أنها توافق �أهواءهم ,وهناك �أي�ضا عالمة �أخرى..
وهى �أن �صاحب احلق جتده دائما لي�س �صاحب غر�ض �أو م�صلحة �أو مك�سب �شخ�صي
من وراء ر�أيه الذى يقول به  ,ف�إن عار�ضه النا�س فى ذلك واحرتت فى �أى الفريقني يقف
احلق  ,فانظر �إىل �أغرا�ض �أ�صحاب الآراء �إن وجدتها متوفرة فى جانب وخالية فى جانب
�آخر فال �شك �أن �أ�صحاب احلق هم من ال غر�ض لهم وال منفعة ,وهناك �أي�ضا داللة �أخرى
ب�سيطة  ..هى �أن الباطل دوما ما جتده يجمع بع�ض فئات من النا�س ال ُيــعرف عنهم
ن�صرة احلق �أو الغرية على الدين وفى الغالب ال ينا�صرون احلق �إال �إذا كانت لهم م�صلحة
من وراء ذلك  ,ولعل هذا كان وا�ضحا فى ال�صراع بني الإخوان وغريهم من �أهل الأحزاب
والإعالم  ,فاملحارب املحايد الوحيد فى هذه املعركة كان هو ال�شعب � ,أما الأطراف
الأخرى فى الإعالم فقد كان التناحر بينها على الغنائم  ..لأن الطرفان املت�صارعان �إمنا
هم من الع�صابات التى ا�ستولت على مقدرات البلد وتطاحنت فيما بينها ولوال وجود القوة
الوطنية املوحدة متمثلة فى اجلي�ش وخلفه ب�سطاء النا�س ملا تبقت لنا دولة فى م�صر �أ�صال
ولهذا وجدنا �أ�صحاب الهجمات الأخرية على ال�سنة النبوية ظهروا مبا�شرة بعد
�إ�سقاط الإخوان وبهدف حمدد هو هدم ال�سنة بزعم احلرب على الإرهاب !
وباملقابل� ..ستجد بني العلماء والباحثني والدعاة ممن كانوا يحاربون ـ وال زالوا ـ
تنظيمات الإخوان وحلفائهم ,ه�ؤالء الدعاة �أنف�سهم هم من تفرغوا الآن للحرب على
الإعالم فى هجماتهم �ضد ال�سنة  ,وهذه ميزة �أهل ال�سنة من قدمي الزمن  ,فكما حاربوا
تنظيمات الت�شدد مثل اخلوارج وال�شيعة ,حاربوا بنف�س القوة تنظيمات التحلل كاملعتزلة
واجلهمية  ,مبعنى �أو�ضح �أن �أهل ال�سنة �إمنا يحاربون اخلارج عن ال�سنة �أيا كانت هويته
 ,وال ت�سمح لأحد اخل�صوم با�ستغالل حرب �ضد خ�صم مناف�س له ملحاولة ن�شر مذهبه �أو
احل�صول على مكا�سب �شخ�صية منه.
قال ال�شاب :نعم هذا �صحيح  ..وهناك ملحوظة الحظناها جميعا �أن املهاجمني
يتمتعون بالقوة والنفوذ ومعهم الإمكانيات ال�ضخمة لرتويج �أفكارهم  ,ورغم �أن هذا يبدو
من �أ�سباب القوة �إال �أنه عند الت�أمل يجعلنا ن�شك حقا فى الدوافع التى تقف خلف كل هذا
التجيي�ش!,
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�أجاب الكاتب:
وهذا ما قلناه من البداية  ,ولكن ال تدع هذا يقلقك  ,فهجمات ه�ؤالء القوم رغم متتعها
بالقوة الإعالمية اجلبارة � ,إال �أنهم ين�سون ويغفلون كعادتهم عن حقيقة تاريخية  ,وهى �أن
الفكر الإ�سالمى الأ�صيل حمفوظ بوعد اهلل لهذه الأمة و�أن الإ�سالم وال�سنة ال ينت�صران
�أ�سا�سا بقوة الإمكانيات املادية  ,بل ينت�صرون بالإخال�ص  ,ويكفينا توفيق اهلل تعاىل فى
جتنيد �أهل الباطل �أنف�سهم لتحفيز النا�س على العودة للدين  ,و�أعطوا الفر�صة للعلماء
والباحثني لي�س فقط فى ن�شر الثقافة الإ�سالمية بني النا�س فيما يخ�ص احلديث بل �إن
درو�س الفقه والتف�سري والتاريخ �أ�صبحت تلقي رواجا بني ال�شباب �أكرث مما تفعله الربامج
ال�سيا�سية واحلوارية ولهذا دعنا نعد بعد هذا الف�صل التمهيدى  ,ندخل فى التفا�صيل
 ,لتعرف �ساعتها باليقني �أن العلمانيني واخلوارج ودعاة الإرهاب و�سائر املهاجمني ال
يتناق�ضون وح�سب  ,بل يلعبون على وتر �أننا جنهل ما فى الكتب والرتاث  ,و�أننا دوما ال
نربط بني الأحداث  ,وهذا ما يظنونه فى خيالهم !
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الف�صل الثانى

العلــم والفل�سفــة والفقـــه والتجــديد الفقهى
�س�أل ال�شاب :ما هو الفارق بني العامل والفيل�سوف و�إن كان العلم ف�ضله و�أهميته
معروفة  ..فما الفائدة من الفل�سفة وهى جمرد كالم ؟!
فقال الكاتب  :ملاذا كنت تريد �إقتناء كتبها ما دمت تراها جمرد كالم ؟!
فقال� :إننى �أحب القراءة والثقافة و�سمعت كثريا عن الفل�سفة و�أهميتها وكيف يقر�أ
فيها كبار املثقفني و�أحببت القراءة فيها لكنى وجدت كالمها �صعبا جدا
قال الكاتب:
فى البداية ينبغي �أن �أ�ؤكد لك �أن انتقادنا ال�سابق للفل�سفة والفال�سفة �إمنا كان مركزا
على فرع واحد منها فقط وهو فرع الفل�سفة الدينية � ,أما الفل�سفة ذاتها فهى علم العقل
�أو جمال التفكر الذى ال غنى عنه لأى ح�ضارة ودعنا ن�شرح الفارق بني العلم والفل�سفة,
فى كتاب �شهري للروائي امل�صري �إح�سان عبد القدو�س عبارة جميلة تقول �أَن العـَامل هو
الذى ي�س�أل بكيف  ..بينما الفيل�سوف هو الذى ي�س�أل بلماذا  ..وهذا يعنى �أن العامل يبحث
خلف الأ�سباب والنتائج بينما الفيل�سوف يبحث عن الهدف والفائدة  ..هدف العامل هو
الو�سيلة وهدف الفيل�سوف هو الغاية  ..ولو جئنا بعامل وفيل�سوف وو�ضعنا �أمامهما اخرتاعا
كالطائرة ف�سين�صب اهتمام العامل على كيفية �صنعها  ,ونظرية عملها  ,ومكوناتها  ,بينما
الفيل�سوف �سيبحث خلف هدف �صنعها وما الذى ت�ضيفه للإن�سان  ,وكالهما و�سيلته العقل
لكن العامل ي�ستخدم عقله فى املعرفة بينما الفيل�سوف ي�ستخدم عقله فى الإدراك.
فقال ال�شاب:
لكن الب�شرية ا�ستفادت من العلماء فى اخرتاعاتهم وما قدموه من تي�سري ل�سبل احلياة
فما الذى جنيناه من الفل�سفة ..؟!
عقب الكاتب :
قبل �أن حتكم على �أى �شيئ يجدر بك �أن ت�س�أل عن مفهومه �أوال ..والفل�سفة هى حب
احلكمة كما عرفها قدماء فال�سفة اليونان ,وهذا املجال فى الثقافة الإ�سالمية �أطلق عليه
العلماء ا�سم التفكر ,ولقبوا �أ�صحابه بلقب احلكماء ,واحلكمة يا �صاحبي هى اخلري الكثري
كما �أخربنا القرءان الكرمي ..ور�أ�س احلكمة خمافة اهلل و�أ�سا�سها الإميان به وبالتاىل
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فالفل�سفة هى التطبيق املبا�شر للعلم فال يوجد تناق�ض لنقارن بينهما  ,فالعلم ت�أتى بعده
الفل�سفة التى تف�سر وتن�شئ �أهدافه  ..وكل �إن�سان هو فى �أعماق نف�سه فيل�سوف ب�شكل ما ,
�أنه �أنه يفل�سف ت�صرفاته في�ضع لها الأهداف والغايات  ,والفارق بني الفل�سفة والعلم لي�س
فارق تناق�ض بل فارق تكامل  ,واالختالف بينهما اختالف فى طبيعة ن�شاط كل منهما ..
فكما يقول الدكتور ف�ؤاد زكريا()47املفكر و�أ�ستاذ الفل�سفة ال�شهري فى كتابه « التفكري
العلمى « ما مفهومه ..
(�إن العلم بطبيعته تراكمى فكل عامل ي�أتى في�ضع لبنة على بناء من قبله وهكذا  ,وبهذا
املعنى فلي�س مت�صورا فى العلم �أن ينكر كل عامل نتائج علم وجتربة من �سبقه  ,ويبد�أ من
النقطة الأوىل بل كان لزاما �أن يبد�أ من حيث انتهى �سابقوه لأن انت�شار بناء العلم يكون
ر�أ�سيا � ,أما الفل�سفة فهى تختلف عن هذا فكل فيل�سوف يبد�أ من النقطة الأوىل وال �ش�أن له
بر�ؤي بقية الفال�سفة من �سابقيه �أو معا�صريه �إال ما يطابق فكره الفل�سفي امل�ستقل وعليه
يكون بناء الفل�سفة �أفقيا).
كما �أن العامل يجب �أن يكون مكت�سبا لكمية معلومات خمتزنة وهائلة فى فرع العلم
الذى يعاجله لكى يتمكن من ممار�سة مهمته  ,بينما الفيل�سوف ال يحتاج �إىل ح�صيلة
م�سبقة ليمار�س الفل�سفة لأنها بطبيعتها فكر والفكر يتطلب عقال موهوبا قادرا على
اال�ستنباط وح�سب وكل عامل جاد  ,فى �أعماقه بع�ض الفل�سفة العلمية وتواجد الفل�سفة
بعقله هو الذى ي�صنع الفارق بني العامل احلقيقي والعامل املغر�ض ولتو�ضيح هذا مبثال
ب�سيط  ..فلنفرت�ض �أن هناك اكت�شافا جديدا  ..قواعد العلم هنا تقت�ضي البحث خلف
االكت�شاف حتت �أى ظرف  ,بينما الفل�سفة تقت�ضي بالبحث خلف الفائدة منه قبل ال�شروع
فى البحث خلفه  ,فرمبا كانت نتائجه خرابا على الب�شرية وهو ما حدث بالفعل نتيجة
ق�صور الفكر عند بع�ض علماء اجلينات ف�سعوا لتخليق خملوقات جديدة بدمج جينات
من كائنات خمتلفة وهو الأمر الذى �أدى �إىل كوارث ما زال العامل يعانى منها �إىل الآن مع
الغرور الب�شري الذى ا�ستبد بالعلماء ومع غياب احلكمة التى كانت البد �أن توجههم �إىل
�أن العبث فى اخللق والطبيعة الإلهية ال ي�ؤدى �إال �إىل دمار البيئة  ,و�أي�ضا كما حدث عند
( )47مفكر م�صري مرموق من رواد احلركة الي�سارية فى م�صر ولكنه اختلف مع الي�سار فى ال�سبعينات �أو مع احلركة
الي�سارية فى م�صر وله م�ؤلفات رائدة فى جماله كما �أنه دخل فى خ�صومة فكرية مع الي�سارين مب�صر ن�شرت
وقائعها جملة روز اليو�سف ومت طبعها فى كتاب م�ستقل  ,كذلك له معاركه ال�سيا�سية امل�شهورة مع العمالق
حممد ح�سنني هيكل عندما رد على كتاب هيكل ( خريف الغ�ضب ) بكتاب خمت�صر بعنوان ( كم عمر الغ�ضب )
وبالعموم فمعارك ف�ؤاد زكريا وجيله تن�شط العقل ب�شدة لأنهم كانوا عباقرة حقيقيني .
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اكت�شاف الطاقة النووية فقد ندم �أين�شتني على ما فعله واعرتف بق�صور �إدراكه عندما
�أ�سلم لل�سا�سة تلك املعجزة العلمية  ..وعليه فالفل�سفة هى التى جتعل للعلم نظاما وبغريها
تكون الفو�ضي ..
والفل�سفة لي�ست جمرد كلمات بليغة ن�ستمتع ببالغتها بل هى نتاج وع�صارة فكر نت�أمل
ما فيه ون�ستفيد منه بالتطبيق ون�ضيف عليه �إن ا�ستطعنا.
فعقب ال�شاب:
ما الذى ي�شغل الفيل�سوف وما الذى ي�شغل العامل  ..؟
�أجاب الكاتب:
يكون االن�شغال بتوجه كل منهما وعليه فالفكر والت�أمل مهمة الفيل�سوف والتفكري
والتجربة مهمة العامل  ,ولكل منهما مع�ضلة تثري جنونه  ,فالعامل �أكرث ما يثري �أع�صابه هى
امل�سببات  ,م�سببات الأمرا�ض  ,م�سببات الطاقة � ..إلخ  ,والفيل�سوف �أكرب ما ي�شقيه هى
امل�سلمات  ,بدء من م�سلمة التوازى فى الهند�سة وحتى م�سلمات اخللق لأن عقل الفيل�سوف
ال يقبل الثوابت الغري قابلة للتف�سري حتى لو تف�سريا جزئيا
ال�شـــاب:
« وما الفارق بني امل�سببات وامل�سلمات ؟ «
قال الكاتب:
«ب�شرح ب�سيط للعبارة ال�سابقة ف�إن الذى يثري العامل وال يجد نف�سه قادرا على ا�ستيعابه
�أو قبوله هى امل�سببات اخلافية ملا يراه من ظواهر ويعجز عن معرفتها  ,فالعامل يقتله
ف�ضوله العلمى للمعرفة مثال كالألغاز العلمية املنت�شرة من مثلث برمودا �إىل عجائب
الدنيا املختلفة ,بينما الفيل�سوف يـُ�شقيه �أن ي�ستمع �إىل حقيقة دون تربير ومناق�شة كما
فى امل�سلمات التى ميكن تعريفها ب�أنها حقائق ب�سطت حقيقتها على احلياة دون مربرات
فيجب قبولها كما هى بغمو�ضها  ,مثال هدف خلق اخللق وبداية الكون ونهايته و�إرادة
احلياة ب�أعماق كل كائن وما �إىل ذلك «
فت�ساءل ال�شاب قائال :
ولكن اجلدليات الفل�سفية التى ن�سمع عنها ما موقفها ونحن نعرف �أن اجلدل مكروه
فى الدين  ,ورغم هذا قلت ىل �أن علماءنا ال�سابقني كانوا فال�سفة.
- 109 -

فقال الكاتب:
لكى تعرف احلكم ال�صحيح وتنزله على الواقع ال�صحيح  ,فعليك معرفة مفاهيم
الألفاظ بدقة  ,فالذى حرمه الدين هو اجلدل � ,أما املناق�شة واملدار�سة وتبادل احلجج
والأدلة فهذه �أ�سا�س العلم �أ�صال وهى فر�ض فى الدين ـ ولي�ست جمرد رخ�صة ـ وكتب
الرتاث مليئة باملناظرات البديعة فى كل م�س�ألة من امل�سائل  ,فكل عامل كان ي�أتى بر�أى
يع�ضده ب�أدلته ويناق�ش �أدلة الآخرين ف�إما ينق�ضها ب�أدلته هو �أو ي�سلم لأدلتهم ور�أيهم ..
ولكى تريح نف�سك �ضع مقيا�سا ب�سيطا لتعرف الفارق بني اجلدل واملناق�شة  ..فكل
حوار يو�صلك �إىل نتيجة مفيدة لك فى دينك �أو دنياك � ,أو يو�صلك �إىل �إجابات ال تعرفها
ب�ش�أن �أمر ما واملعرفة هى هدفك الوحيد من البحث فهو فل�سفة وحكمة ومناق�شة ت�أخذ
عنها �أجرا كبريا  ,وكل حوار ال ينتج �شيئا من هذا �أو يكون حوارا لق�ضية لي�س لها حل
�أ�صال فهو جدل «.
فقال ال�شاب مبت�سما ..
�أعطنى مثاال للجدل الفل�سفي املحرم.
قال الكاتب:
مثال عندما ي�ضيع الوقت فى مناق�شة �أمور لي�س لها هدف �إال ا�ستعرا�ض القدرة على
التناطح متاما مثل �صراع الديكة ا�ستعرا�ض قوة ال ينتج �أثرا  ,ومثال لتلك املناق�شات ..
مثال تعال نخرتع ق�ضية ال هدف منها  ,مثال هناك حكمة تقول « لكل قاعدة �شواذ « ..
فما ر�أيك �أنت فى هذه القاعدة التى ثبتت �صحتها  ..لو �أننا نظرنا �إليها كقاعدة �سنجد
�أنها تعنى �أن كل قاعدة لها ا�ستثناء ,وال�س�ؤال هنا ما دامت القاعدة �صحيحة �إذا لنف�س
هذه القاعدة ا�ستثناء وهذا يعنى �أن هناك قاعدة لي�س لها �شواذ وهذا يثبت عدم �صحة
القاعدة الأ�صلية  ,وهكذا تظل تلف وتدور حول نف�سك لتعرف حال لتلك الق�ضية فال
تدرك حلها حتى جتد نف�سك مب�ست�شفي الأمرا�ض العقلية
ف�أكمل ال�شاب ا�ستف�ساراته قائال � »..إذا كانت للعلم ميادين وا�ضحة ف�أين هو
ميدان الفل�سفة وتخ�ص�صها ؟! «
�أجابه الكاتب ..
الفل�سفة منهج لتقرير الأهداف من وراء الأفعال وقيا�س الأرباح واخل�سائر خلف كل
فكرة قبل �أو بعد تطبيقها  ,وبهذا التعريف فهى داخلة فى حنايا كل ن�شاط يخ�ص الإن�سان
وكل ت�صرف ي�أتى به  ,وعليه فهى تعالج كل امليادين فهناك الفل�سفة العلمية للعلوم ب�أنواعها
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النظرية والتطبيقية وهناك فل�سفة الآداب والفنون ...الخ ..
ف�س�أل ال�شاب  :وما هو ت�أثري غيابها عن كل تلك الأ�شياء ..؟
قال الكاتب:
غيابها يعنى �ضياع معرفة الهدف من وراء الفعل  ..وهو ما يتحقق �أمامنا كل يوم ..
وطبق هذا الأمر على نف�سك ..و�أراهنك �أنك لو حاولت فل�سفة ت�صرفاتك ون�شاطاتك
لتوقفت عن ثالثة �أرباعها على الأقل لأنك �ستكت�شف �أنها ت�صرفات �آلية ال متثل هدفا
وال جتلب نفعا  ..ولأعدت النظر فى الربع املتبقي لت�صحح م�سارك فيه و�س�ؤالك يذكرنى
بنكتة �شهرية ت�سخر من الروتني احلكومى حيث تقول �أن هناك �شركة ملد موا�سري املياه ,
كان يعمل بها فرق من العمال كل فريق مكون من ثالثة �أ�شخا�ص  ,فالأول يحفر  ,والثانى
ي�ضع املا�سورة  ,والثالث يردم احلفرة  ,وذات يوم غاب العامل الذي ي�ضع املا�سورة  ,فتابع
العامالن عملهما تبعا للأوامر فكان �أحدهما يحفر ,والثانى يردم !!!
قال ال�شاب �ضاحكا � ..أعطنى مثاال على ت�صرفاتنا اليومية
قال الكاتب:
«ت�أمل معى املجتمع من حولك وتخيل لو �أنهم جميعا �س�ألوا �أنف�سهم �س�ؤاال واحدا ..ملاذا
يعي�شون ؟! بدال من االكتفاء بكيف يعي�شون !
وهو �س�ؤال لو �س�أله الإن�سان لنف�سه مرة واحدة فقط فى حياته و�أدرك حقيقة �إجابته
ملا دخل �أحد النار ,لأنهم �سيدركون �أن املعي�شة لي�ست جمرد ت�صرفات ميكانيكية تنام
وت�ستيقظ لتق�ضي يوما فى عملك وتـُ�ض َيع الباقي فى �أى �شيئ ثم تنام لتعود فى اليوم
التاىل �إىل نف�س الوترية  ..عندئذ �سينتبه العاقل فيهم �إىل �أن حياته تت�سرب دون �أن يدرى
كيف ومتى عا�ش �أحداثها و�سيدرك �أنه م�سئول حتما فى وقت احل�ساب عن تلك احلياة
التى �ضاعت ب�شكل ميكانيكى  ,حتى فى العبادات فمعظمنا ي�ؤديها كعادة  ,وهى كارثة
الكوارث �أن ت�صبح ال�صالة وال�صوم جمرد �إجراءات يفعلها الإن�سان لأنه اعتاد عليها ..
فقبل �أن ت�صلي �سل نف�سك ملاذا ت�صلي ؟  ..والإجابة ب�سيطة �أ�صلى هلل عز وجل  ..ولكن
هل تفيد ال�صالة هلل عز وجل و�أنت غري م�ستح�ضر لعظمة هذا اخلالق الذى تقف �أمامه
 ..تق�ضي الوقت بني يديه ثم تطوى �سجادة ال�صالة وتن�صرف دون �أدنى ذرة من ت�أثر �أو
رهبة لهذا الوقت الذى ق�ضيته فى ح�ضرته �سبحانه  ..؟!
ولي�س معنى هذا �أن امل�صلي يجب �أن يرتك كافة الذنوب وال يقع فيها  ,كال طبعا  ,بل
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امل�صلي هو الذى ينتبه عند فعل الذنب �أنه مذنب  ,وبالتاىل يجره هذا لال�ستغفار والتوبة
�أما الذى ي�صلي ملجرد العادة فهو ال يربط هذا بذاك وهكذا يا �صاحبي على نف�س الوترية
�س�ؤال بني نف�سك وجواب فى �أعماقك يوجهك �إىل االجتاه ال�صحيح لت�صبح احلياة عندك
ذات روح  ,وكل �س�ؤال وكل جواب �إما �أنه �سيجلب لك خريا بفعل ح�سن كنت ترتكه بال
�سبب منطقي �أو يدفع عنك مع�صية كنت تفعلها و�س�ألت نف�سك عن مربرها ومنطقها
وبالتاىل عندما اكت�شفت خط�أ هذا املنطق كان حتميا �أن ترتكها لأن املعا�صي بال فوائد « ..
قال ال�شاب مت�سائال :
�أراك متدح الفل�سفة رغم الهجوم اجلامح على الفال�سفة وو�صفهم باجلنون ..
ابت�سم الكاتب جميبا:
ال يوجد تناق�ض يا �صديقي ,لأن ما نعرفه نحن امل�سلمون من الفل�سفة  ,ال عالقة له
مبفهوم الفل�سفة عند الغرب وال يتفقان �إال فى امل�سمى فقط ,وحتى فى امل�سمى نف�سه ف�إن
الفل�سفة عندنا هى مرادف للتفكر والتفكري.
قال ال�شاب :ولكن الفل�سفة م�صطلح غربي..
قال الكاتب:
نعم امل�صطلح غربي ونحن مل ن�ستخدمه �إال فى الع�صور املتقدمة التى درجت على
ا�ستخدامه لو�صف النتاج العقلي ,لكن �أ�صله عندنا هو الفكر ,فاملجال نف�سه ن�شاط
�إن�سانى ي�شمل �سائر احل�ضارات ولكنه يختلف بني ح�ضارة و�أخرى ,متاما كالآداب والفنون
 ,فلفظ الأدب والفن موجود فى كل احل�ضارات ولكن تفا�صيل الآداب والفنون م�ستقلة فى
كل ح�ضارة بح�سب طبيعتها وا�ستخدامى للفظ الفل�سفة هنا لتو�ضيح املق�صود لك  ,وهو
يختلف عن مدلول معنى الفل�سفة فى تراثنا الفقهى والإ�سالمى.
قال ال�شاب :كيف يختلف ؟!
�أجاب الكاتب:
الفل�سفة عند علمائنا الأقدمني كانت تعنى مرادفا لعلم الكالم �أى �أنها كانت مرادفا
لنوع واحد من الفل�سفة وهو فل�سفة الأديان  ,ومل يكونوا ي�ستخدمونها لو�صف �أى �إنتاج
عقلي �أو علمى �آخر  ,و�إمنا كانوا يق�صدون هى فل�سفة الأديان  ,ولهذا فقد ظن البع�ض
من ح�سنى النوايا �أن حديث الفقهاء فى حترمي الفل�سفة �شامل لكل معانى التفكر والإبداع
وهذا غري �صحيح بالطبع  ,وبنظرة واحدة �إىل �إنتاج ه�ؤالء الفقهاء �أنف�سهم �ستجد لهم م�ؤلفات
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و�إبتكارات فى التفكر والت�أمل والإ�ستنباط وبالتاىل فيجب علينا �أن نحكم ونفهم �ألفاظ
الأقدمني فى �سياقها التاريخى.
�س�أل ال�شاب :هل تعنى �أن الفقهاء القدامى كال�شافعى وغريه من �أ�صحاب املذاهب
لهم م�ؤلفات فل�سفية ؟!
�أجاب الكاتب :
مبفهومنا املعا�صر نعم  ,ولكن مبفهومهم هم كال بالطبع فقد �سبق �أن �أو�ضحت لك
�أنهم كانوا ينظرون ملدلول الفل�سفة على �أنها علم الكالم الذى يتحدث فى �أمور العقيدة
مبا يخالف القر�آن وال�سنة � ,أما الفل�سفة مبفهومها العام لو �أنك رددتها �إىل معناها
الأ�صلي ف�ستجد �أنها تخ�ص الإنتاج العقلي الذى يحلل الإنتاج العلمى فى كافة جماالت
العلوم الإجتماعية  ,كالتاريخ وال�سيا�سة والإجتماع وغريها  ,وكل هذه املجاالت كتب فيها
ه�ؤالء الفقهاء  ,و�إال كيف تت�صور �أنهم متكنوا من و�ضع نظام احلكم للدولة فى الإ�سالم ,
فنظام وتفا�صيل ومراتب الوظائف ومهامها  ,كل هذه الأمور مل ترد فى ن�صو�ص الكتاب
وال�سنة ب�شكل تف�صيلي بل �أنتجها الفقهاء ا�ستنادا �إىل الت�صور العام لل�شريعة ,بل �إنه حتى
كتب الفقه املح�ضة كانت فيها جانب من الفل�سفة ..
ت�ساءل ال�شاب :وكيف ذلك ؟!
قال الكاتب� :س�أعطيك مثاال  ,فعندما �أقول لك �أن اهلل قد افرت�ض عليك خم�س
�صلوات فى اليوم والليلة  ,فهذه معلومة وخرب �أى �أنها ت�ستند �إىل م�صدر التلقي وهو القر�آن
�أى �أن هذه العبارة داخلة فى نطاق العلم ,ف�إذا �س�ألتنى ولكن ملاذا فر�ض اهلل ال�صالة
علينا ,ك�س�ؤال ا�ستي�ضاحى ولي�س �س�ؤاال ا�ستنكاريا  ,هنا �س�أجيبك عن حكمة ومغزى
ال�صالة وكيف �أن هدفها ربط العبد بربه على مدار اليوم  ,فهذه الإجابة هى فكر حم�ض
ونتاج ت�أمل وبحث عن احلكمة واملغزى وبالتاىل فهى فل�سفة ..
لي�س هذا فقط  ,بل �إن الفقهاء واملحدثني �صنفوا فى امل�ؤلفات الفكرية املح�ضة �أي�ضا
قال ال�شاب :هل تعنى �أن فقهاء الإ�سالم مل يكتبوا الفقه وفقط ؟!
�أجاب الكاتب فى �أ�سف :
�أمل �أقل و�أكرر لك من قبل �ألف مرة �أن تقديرنا الرهيب واجلامح لعلماء امل�سلمني
الأوائل �إمنا هو مبنى على �أ�سا�س واقعى  ,بل �إنهم �أكرب من كل �أو�صافنا  ,فه�ؤالء العلماء
كانوا عبقريات متفردة يندر �إجتماعها فى �أمة واحدة وفى �أجيال متقاربة وبهذا العدد
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ال�ضخم  ,حتى �أننا نعجز اليوم عن ح�صر �أ�سمائهم وعناوين كتبهم جمرد ح�صر  ,ورغم
الكميات الرهيبة التى �أخرجتها املطابع  ,فال زال هناك �آالف الكتب املخطوطة التى
مل تطبع  ,هذا بخالف الكتب التى �ضاعت فى مكتبة بغداد واملخطوطات التى �سرقها
الأوربيون وهو تراث هائل ال �أعلم كيف متكنوا من �إخراجه !
فعلماء الإ�سالم كان الواحد منهم لي�س فقيها وح�سب �أو مُدثا وح�سب  ,بل كان الكثري
منهم يتبحر ويتخ�ص�ص فى �ستة �أو �سبعة جماالت خمتلفة  ,بالإ�ضافة �إىل �أن عقولهم
كانت نورانية وقد �سبقوا ع�صورهم مبا تو�صلوا �إليه بالتفكري وحده  ,فهل تعلم �أن العالمة
ابن القيم والعالمة ابن حزم �أثبتا كروية الأر�ض مبجرد التفكر والإ�ستنباط  ,وذلك لأن
�آيات القر�آن و�صفت الأر�ض بالإمتداد امل�ستمر فقالوا �أن هذا ال ميكن �أن يتحقق �إال �إذا
كانت الأر�ض كالكرة لأن الكرة هى ال�شكل الهند�سي الوحيد الذى لي�س له بداية وال نهاية ,
وزد على ذلك �أن ه�ؤالء الفقهاء الذين يتهمهم الأفاكون بجمود العقل لهم عطاءات فكرية
ال زال العلماء ينهلون منها �إىل اليوم ف�أبو حنيفة مثال  ,ناظر املالحدة فى زمانه ,فهل
تت�صور �أنه ناظرهم بالقر�آن وال�سنة وهم مالحدة �أ�صال ال يعرتفون بهذه امل�صادر � ,أم �أنه
ناظرهم بالعقل والتفكري املنطقي ..
وعندما ترى ردود �أبي حنيفة عليهم ت�شعر مبدى الذكاء والفطنة التى هزم بها خ�صومه
وكذلك الإمام ابن اجلوزى ناظر الفال�سفة فى كتابه تلبي�س �إبلي�س ورد عليهم �أي�ضا مبا
يلتزمون به وهو احلوار العقلي املجرد  ,كذلك ابن تيمية قام بت�أليف كتاب �ضخم مطبوع
فى �ستة جملدات بعنوان (درء تعار�ض العقل والنقل) رد فيه بالفل�سفة واملنطق على كل
من زعم التناق�ض بني ن�صو�ص القر�آن وال�سنة وبني العقل  ,والأمثلة على عبقريتهم �أكرث
من �أن تـُـح�صي  ,فقط طالع واقر�أ تراجمهم وكتبهم و�ستدرك هذا ب�سهولة..
عقب ال�شاب م�ستفهما :ولكن �ألي�س التخ�ص�ص فى الفقه والفتوى يقت�ضي درا�سة
القر�آن وال�سنة والرتكيز عليهما ؟!
�أجاب الكاتب :وهل تت�صور �أن حفظ القر�آن و�أحاديث الأحكام وفقط يكفي لينتج
فقيها  ,الفقه معناه اللغوى هو (الفهم) فكلمة فقه ال�شيئ �أى فهمه و�أدركه � ,أما احلفظ
فهو و�سيلة نهايتها هى الغاية املتمثلة فى الفهم ,فاحلفظ ينتج ناقال وراويا للقر�آن وال�سنة
لكنه ال ينتج عاملا  ,ولكن مقام الفتوى والفقه هذا مقام عظيم القدر جدا ,يحتاج �إىل
ملكة الإ�ستنباط والتفكري والإبتكار والفهم املتوقد ,و�إال كيف تت�صور قدرة الفقهاء على
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�إعطاء الفتوى فى �أمور احلوادث امل�ستجدة التى ال يوجد لها �سابق معاجلة ال فى القر�آن
وال ال�سنة  ,فالفقيه يجتهد هنا �إ�ستنادا على فهمه التام ملقا�صد ال�شريعة  ,ولهذا ابتكر
الفقهاء علم �أ�صول الفقه  ,و�أ�س�سوا فيه لطرق الإجتهاد كالقيا�س وامل�صلحة املر�سلة و�سد
الذرائع واال�ست�صحاب واال�ستح�سان  ,وكلها نظريات فكرية بالأ�صل..
ولتعلم �أن ع�صر اجلمود الفقهى فى العامل الإ�سالمى مل يبد�أ �إال عندما غابت ملكة
الإجتهاد ومواكبة حوادث الع�صر ف�صار طلبة العلم يتلقون العلم ـ دون الفكر ـ وهو ما
�أنتج ع�صر التقليد املح�ض والتع�صب للمذاهب,
وكان ال�سبب الرئي�سي فى ذلك ـ لي�س كتب الرتاث فيما يزعمون ـ بل العك�س  ,وهو
غياب عقلية و�أ�سا�سيات علماء ال�سلف عن الأجيال التالية لهم فغابت فل�سفة الفقه التى
عرفناها عن علماء ال�سلف وظهر لنا من يقدم مظاهر التدين على �أهم مقا�صد ال�شريعة
 ,و�أنت ترى وت�سمع فى بالدنا عمن خالف منهج كتب ال�سلف نف�سه وقال بفتاوى غريبة
فجاء العلمانيون ليتهموا كتب الرتاث ويرتكوا من مل يفهم ؟!!
�س�أل ال�شاب� :إذا �أنت تقول ب�أننا فى حاجة �إىل التجديد ..
�أجــاب الكاتب:
وهل هناك من قال �أننا ل�سنا بحاجة للتجديد  ,لكن التجديد فى مفاهيم العلم لي�س
معناه هدم �أركان العلم ذاته  ,وبالتاىل فالتجديد فى الدين ,ال يكون بهدم القر�آن وال�سنة
 ,فمفهوم التجديد عند علماء امل�سلمني يختلف عن دعوى التجديد التى يرددها العلمانيون
اليوم  ,وامل�شكلة الرئي�سية فى عاملنا اليوم هى غياب مدلوالت الألفاظ  ,فالتجديد ال يعنى
هدم القدمي بل يعنى ـ وفق املعنى الإ�صطالحى للكلمة ـ �إعادة البناء ملا كان عليه عند
ن�ش�أته ,والتجديد بهذا املفهوم ال مي�س الثوابت بل ي ُــعيدها كما كانت على عهد النبي
عليه ال�صالة وال�سالم فينفي عنها التحريف الذى حلق بها� ,أما العلمانيون فيق�صدون
بالتجديد فى زعمهم هدم الثوابت جميعا والتخلى عما ي�سمونه ب�سيطرة ال�شريعة ,وهذا
لي�س جتديدا بل هو هدم ,ف�أنت مثال عندما تقول �أنك جددت بيتك �أى �أنك قمت برتميمه
و�صيانته وتغيري التالف منه لكن حافظت عليه كما هو بهيئته التى بـُـنى عليها� ,أما �إذا
هدمت هذا البيت ونق�ضت �أ�سا�سه وبد�أت تبنى من جديد فهذا لي�س جتديدا بل هو هدم
و�إعادة �إن�شاء والفارق �ضخم كما ترى لهذا جتد م�ساخر التجديد عند العلمانيني تعنى
بب�ساطة �أال يفتى الفقيه بكلمة حرام  ,وال بكلمة كفر �أو �شرك على �أى فعل يراه �أو ي�ستفتيه
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النا�س فيه  ,بل يجب �أن يكون الفقيه عبارة عن �صدر لكلمة حالل  ,حالل  ,وبهذا يقبلون
الإ�سالم الو�سطى الذى يروجونه على النا�س !
قال ال�شاب  :هل تعنى �أن التجديد معناه �أن يكون الفقه كما كان عليه فى ال�سابق ؟!
�ضحك الكاتب جميبا :
كال بالطبع  ,م�صطلح التجديد ال يخت�ص بالفقه �أ�صال  ,بل يخت�ص بالعقيدة والأ�صول
فالعقيدة والأ�صول لي�س فيها �أى �إجتهاد والإعتماد فيها يكون على الن�صو�ص ب�صفة
ح�صرية  ,و�أى �إ�ضافة عليها ن�سميها فى ال�شريعة با�سم البدعة  ,والبدعة هى ال�شيئ
الذى ي�ضيف للعقيدة والأ�صول والعبادات �أقوال �أو �أفعال مل ين�ص عليها القر�آن �أو تن�ص
عليها ال�سنة  ,ف�أركان الإميان والإ�سالم والفرائ�ض وطريقة العبادة وغريها من الأ�صول
ال ميكننا �أن نزيد عليها �أو ننق�ص منها  ,ف�إذا جاء فرد �أو جماعة وزعموا �أن لديهم
اجتهادات فى العقيدة فهم فى عرف �أهل ال�سنة  ..مبتدعة  ,وكل من ان�شق عن �أهل ال�سنة
واجلماعة جاءوا ب�أقوال و�إ�ضافات فى العقيدة والأ�صول وه�ؤالء يو�صفون ب�أنهم (فرق)
�أما الفقه فهو مفهوم متجدد بطبيعته  ,ف�أى فقه غري منا�سب لع�صره لي�س فقها �أ�صال
 ,وعلى هذا تدرك مدى حماقة لفظ ( التجديد الفقهى ) لأن الفقه فى مفهومه نف�سه
يحمل معنى التجديد فلو مل يكن ينا�سب ع�صره فلي�س بفقه ,متاما كما نقول فى الرتب
الع�سكرية فن�ضيف كلمة (�أركان حرب) �إىل الرتب الع�سكرية ملن در�سوا العلوم املتقدمة
ع�سكريا حتى رتبة ( لواء ) ف�إذا ح�صل �أى لواء على رتبة �أعلى منها وهى رتبة ( الفريق
) فال ن�ضيف له كلمة �أركان حرب �أ�صال  ,لأن رتبة الفريق ال ينالها �أى لواء �إال �إذا ح�صل
فعليا على الدورات العلمية املتقدمة بكليات �أركان احلرب  ,والأمر �أ�شبه بدرجة الدكتوراة
التى ال يح�صل عليها �إبتداء �إال من ح�صل على املاج�ستري �أوال  ,لهذا فال نقول على الدكتور
�أنه حا�صل على ماج�ستري لأنه مفهوم بالتبعية ولهذا ولأن جمال تقرير م�صالح النا�س
ا�ستنادا �إىل �أحكام ال�شريعة  ,وبالتاىل فهو خارج عن �إطار العقيدة والأ�صول  ,والإختالف
والتنوع فيه م�صدر ثراء فكرى وت�شريعى ولهذا ُي�سمى الإختالف فى الفروع با�سم املذاهب
 ,وهذه املذاهب حتت راية �أهل ال�سنة لأنهم متفقون جميعا فى العقيدة والأ�صول  ,ولهذا
اختلف الفقهاء فى �آالف امل�سائل التى ال يوجد فيها ن�ص ثابت  ,حيث اجتهد كل فقيه فى
جماله وع�صره بال�ضوابط العامة لالجتهاد  ,وعليه فم�صطلح (التجديد الفقهى) هو
م�صطلح خاطئ  ,فالفقه �إن مل يكن مواكبا لع�صره ومتحريا ملقا�صد ال�شريعة  ,فلي�س
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هذا بفقه وال هو من ال�شريعة  ,مبعنى �أن الفقه ي ُــن�شئ �أحكاما جديدة بطبيعته ولهذا قال
العلماء (حيثما وجدت امل�صلحة فثم �شرع اهلل )  ,ولهذا فهو ال يحتاج جتديدا �أ�صال  ,فهو
يتطور تلقائيا بتطور حياة النا�س فكلما ظهر واقع جديد ظهر له حكم جديد  ,ولكن مع
تنبيه هام  ,وهو �أن الإجتهاد لي�س اخرتاعا  ,بل هو علم ورتبة ينالها الفقيه بعد درايته
التامة بالأ�صول فى ال�شريعة ..
ولهذا وجدنا لل�شافعى مذهبني  ,مذهب فى العراق  ,و�آخر عندما �أتى مل�صر  ,ولكن
كال املذهبني ال مي�س الثوابت ب�أى حال من الأحوال بل يعالج واقعه املوجود فيه �أما �إذا
توقف الفقهاء فى ع�صر من الع�صور على �إجتهادات ال�سابقني لهم رغم اختالف الظروف
والعوار�ض  ,فهذا هو اجلمود املذموم وكمثال على الفارق بني عقلية الفقيه وعقلية ناقل
العلم  ,ما ورد فى البخارى عن �أحد ال�سفاحني فى الأمم ال�سابقة وكان قد قتل  99نف�سا
 ,ثم راودته نف�سه للتوبة  ,ف�س�أل عن عابد متن�سك ليدله على طريق ال�صواب  ,فلما
ذهب للعابد و�س�أله كيف �أتوب  ,انفعل العابد عليه وقال له ال توبه لك  ,والعابد هنا �أفتى
مبقايي�س الب�شر ال خالق الب�شر ون�سي �أنه لي�س حاكما بل داال على الطريق  ,وانفعل من
هول وفداحة اجلرمية ونظر لرغبة القاتل فى التوبة على �أنها نوع من التبجح  ,وبالطبع
�أخطر ما ميكن �أن تفعله ب�إن�سان �أن تدفعه للي�أ�س  ,وجتعله يوقن ب�أنه لي�س لديه �شيئا
يخ�سره  ,وبالتاىل قام القاتل ف�ضرب العابد وقتله مكمال به املائة !
وبعد فرتة �أعاد القاتل الكـ ّرة  ,ولكنه �س�أل عن �أعلم �أهل زمانه  ,وذهب �إليه  ,ف�س�أله
نف�س ال�س�ؤال  ,هل ىل من توبة  ,فقال له العامل  ..بالطبع  ,ومن ي�سد عنك باب اهلل عز
وجل  ,ف�س�أله كيف �أتوب  ,فقال له �أن تقلع فال تعود  ,وتغادر بلدك الذى �أنت فيه لأن قومك
ي�شجعونك على البط�ش  ,وتذهب �إىل بلدة كذا ففيها �أنا�س �صاحلون تعبد اهلل معهم ,
فالعامل هنا مل يحل امل�شكلة املبا�شرة فح�سب  ,بل �أعطى خريطة كاملة للحل اجلذرى فى
م�شكلة الرجل  ,فذهب الرجل ومات �أثناء الرحلة ولكن نيته فى التوبة نفعته فغفر اهلل له
 ..فهل ر�أيت مدى الفارق بني معاجلة العابد الورع وبني العامل الفقيه  ,فالعابد الورع حكم
على الرجل بورعه وقا�س ت�صرفاته على طبيعته هو ولي�س على جممل طبيعة النا�س  ,فكان
طبيعيا �أن ي�ستنكر توبة الرجل � ,أما العامل فهو يفتى وذهنه حا�ضر ب�أن �أمامه اختالف
طبائع النا�س واختالف اعذراهم  ,ومثال �آخر يو�ضح املفهوم  ,لو جاءك �سائل يقول �إننى
م�سلم جديد ولكنى ال �أتقن قراءة الفاحتة وتعلمت العربية ب�صعوبة ولكن كل حماوالت
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حفظى للفاحتة ف�شلت فكيف �أ�صلي ؟!
العابد �أو الإن�سان العادى �سيتهم الرجل بالتق�صري وكيف �أنه عاجز عن حفظ �سبع
�آيات فقط ,و�سيدفعه دفعا �إىل حماولة احلفظ بالإجبار حتى لو قر�أها خط�أ  ,ظنا منه �أنه
لي�س هناك حل بديل ..
قال ال�شاب  :وهل هناك حل بديل �أ�صال ؟!!
�أجاب الكاتب مبت�سما � :أمل �أقل لك �أن علماءنا هم م�صابيح الأمة بالفعل  ,ولوالهم
ل�ضل النا�س  ,نعم هناك حل يا �سيدى ب�أن يرتك قراءة الفاحتة حتى يحفظها على مهل
وي�صلي ب�شكل عادى جدا ويقر�أ �أى دعاء خمت�صر يجيده وهذا ما قرره العلماء ا�ستنادا
حديث النبي عليه ال�سالم ـ فيما معناه ـ عندما كان جلواره معاذ بن جبل  ,فبادر النبي
عليه ال�سالم ل�س�ؤال �أعرابي  :ماذا تقول فى ال�صالة ؟
فقال الرجل � :أت�شهد ـ �أى �أنطق ال�شهادتني ـ ثم �أقول اللهم �إنى �أ�س�ألك اجلنة
و�أعوذ بك من النار  ,لأنى ال �أح�سن دندتك ال دندنة معاذ
فقال النبي عليه ال�صالة وال�سالم مبت�سما  :حولها ندندن
قال ال�شاب  :هذا يعنى �أن الفقيه يجب �أن تكون له دراية بواقع النا�س وحياتهم
قال الكاتب م�ؤيدا  :نعم �أح�سنت  ,وهذا الذى تقوله هو ما ا�شرتطه العلماء فى املجتهد
 ,فالفقيه يجب �أن يكون ح�صيفا وعندما ت�أتيه م�س�ألة حمدثة يبذل جهده فى حلها  ,وال
يفتى بالتحرمي �إال �إذا و�صل �إىل طريق �شرعى بديل يحقق امل�صلحة فى تلك امل�س�ألة  ,ولوال
هذا ل�ضاق �صدر النا�س من احلرج ,
ولهذا دوما ما �أقول �أن النا�س تعتقد �أن ال�سيا�سة هى فن املمكن  ,بينما �أعتقد �أن الفقه
�أوىل بهذا الو�صف فهو فن املمكن فعال
ت�ساءل ال�شاب  :ولكن ماذا لو جاء �شخ�ص يطلب حال بديال للخمر �أو الزنا دون
الزواج  ,هل يكون على الفقيه �أن يجد له حال بفن املمكن ؟!
قال الكاتب �ساخرا :هذا ا�سمه فن امل�سخرة  ,ولي�س فن املمكن  ,فالفقه لي�ست
وظيفته تي�سري الطريق ملمار�سة ال�شهوات  ,بل هو طريق حتقيق م�صالح النا�س  ,وامل�صالح
هى الأ�شياء التى ال ت�ستقيم احلياة بدونها  ,وت�شمل مقا�صد ال�شريعة حفظ الدين والنف�س
واملال والعر�ض والعقل والن�سل � ,أما �إذا تخيلت التي�سري الفقهى معناه ت�سهيل التحلل من
�أى �إلتزام ملا كان هناك معنى للدين وال معنى لإر�سال الر�سل  ,وملا كان هناك فارق بني
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كافر �أو م�ؤمن  ,لأن اجلزاء وعطاء الإميان �إمنا يكون فى بذل اجلهد والعمل بالأوامر
والنواهى بغري �إفراط وتفريط ..
ولهذا فالفقه مهمته تر�سيم احلدود فى دنيا النا�س فى �إطار الو�سطية  ,فالفقيه عندما
يفتى يكون همه تقرير �أف�ضل احللول التى حتافظ على تلك املقا�صد  ,ولهذا فاحلكمة
تقول لي�س العاقل �أو الذكى من يختار الأف�ضل بني الفوائد  ,ولكن العاقل من يح�سن اختيار
ال�سيئ عن الأ�سو�أ �أى تطبيق �إدراك احلد الأدنى من امل�صالح.
قال ال�شاب :وما هو دور ن�صو�ص القر�آن وال�سنة �إذا كان املعتمد فى الفقه هو
التفكري ..
قال الكاتب متعجبا :هى الأ�سا�س بالطبع لكل �شيئ  ,فاملهند�س العبقري لي�س
عبقريا لأنه اخرتع بعقله اخرتاعات ال ت�ستند �إىل علم �أو �إىل نظريات ثابتة  ,بل املهند�س
العبقري هو الذى اخرتع و�صمم اخرتاعات جديدة ومفيدة بعد �أن در�س نظريات الهند�سة
الأ�سا�سية ,وعلى �أ�سا�سها قام بالإبداع والإنتاج  ,فلو جاء مهند�س واخرتع بديال حلديد
الت�سليح ي�ؤدى نف�س الوظيفة  ,فهو مهند�س عبقري � ,أما �إذا جاء مهند�س وقال �أنه �سيجدد
فن البناء ب�إلغاء حديد الت�سليح �أ�صال  ,فهذا جمنون ينبغي �أن ن�ضعه فى مكانه الطبيعى
حتى ال يقتل النا�س بجهله وكذلك الفقيه املجتهد هو الذى در�س القر�آن وال�سنة وعرف
�أ�سا�سيات �شرع اهلل تعاىل ومقا�صده  ,ثم جاءت عبقريته وفهمه فابتكر احللول للم�شاكل
املحدثة مبا يتنا�سب مع مقا�صد الدين  ,وال تن�سي �أن حفظ الدين هو من مقا�صد ال�شريعة
ذاتها � ,أما �إن قال �شخ�ص �أنا �س�أجدد الدين بزيادة الفرائ�ض �أو تركها �أو نبذ الثوابت ,
فهذا مكانه هناك بجوار املهند�س الذى ذكرناه!
ويبدو �أنك فى حاجة �إىل مثال واقعى كى يت�ضح لك الأمر  ,فمثال ظهرت فى ع�صرنا
�آفة املخدرات ومل تكن معلومة على عهود علماء ال�سلف وال يوجد فيها ن�ص قطعى الداللة
يحرمها  ,فالقاعدة الأ�صولية تقول (�إن الأ�صل فى الأ�شياء الإباحة) ,ومن هذه القاعدة
ابتكر �أهل القانون مبد�أ (ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص)  ,وبالتاىل فيجب �أن تقت�صر كلمة
احلرام القطعية على ما فيه ن�ص  ,وذلك عمال بقول اهلل تعاىل ( :وال تقولوا ملا ت�صف
�أل�سنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام) فهو حتذير �شديد من التو�سع فى كلمة التحرمي
فهى حق �إلهى  ,ولهذا كان فقهاء ال�سلف العظام يتورعون عن ا�ستخدام لفظ التحرمي فى
امل�سائل امل�ستجدة وي�ستبدلونه بكلمات �أخرى تعرب عن املنع مثل ال يجوز � ,أو لفظ الكراهة
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 ,ولكن هذا املبد�أ ال يعنى �أبدا �أن الأمور امل�ستحدثة بالغة اخلطورة على املجتمع �ستخرج
من و�صف التحرمي القطعى ,ملاذا ؟! لأن �شرط و�صفها هنا متوافر  ,وهو وجود الن�ص ,
فلي�ست كل ن�صو�ص القر�آن وال�سنة حم�صورة ب�أمور معينة فى التحرمي ال جتوز الزيادة
عليها  ,بل هناك ن�صو�ص قليلة يندرج حتتها ما هو متاح وما ميكن �أن يظهر بعد ذلك
من املخاطر ال�شبيهة  ,ف�إذا طبقنا هذه املبادئ على املخدرات �سيخرج الفقهاء ب�ضمري
م�سرتيح ليفتوا النا�س بالتحرمي القطعى للمخدرات  ,وال�سبب هنا وجود الن�ص فى حديث
النبي عليه ال�سالم (كل م�سكر خمر وكل خمر حرام)  ,فلي�س اخلمر املحرم فى ال�شريعة
هو امل�شروب املعروف وحده ,بل هو كل �شيئ وكل و�سيلة ت�ؤدى �إىل نف�س النتيجة �أال وهى
تغييب العقل وتغليب ال�شهوات  ,وكالهما ينطبق على املخدرات ب�صورة �أكرث من اخلمر
املعتادة  ..وهكذا جاء احلل العقلي للفتوى ولكن ا�ستنادا �إىل الن�صو�ص ولي�س مبجرد
الت�أليف والهوى  ..ولو كان التحرمي لو�صف امل�شروب وحده لكان من املمكن �أن يتحايل
�أ�صحاب ال�شهوات فيجدون البديل الذى يعطيهم نف�س الت�أثري دون �أن يكون له و�صف
امل�شروب  ..هل فهمت الآن �أ�سلوب الفقهاء فى تناول الأحكام ؟!
قال ال�شاب فى ده�شة:
ولكن هذا جهد بعيد وطاقة كبرية ..
قال الكاتب:
لي�س هذا فح�سب  ,بل �إن الفقه الإ�سالمى يتميز ب�شدة عن القانون الو�ضعى فى �أن به
�أحكاما ون�صو�صا عامة تت�سع ملتغريات الزمان واملكان  ,دون �أن نحتاج �إىل تغيري �أو تبديل
الن�صو�ص كما يحدث مع القانون الو�ضعى  ,فمثال فى القاعدة التى ذكرتها لك وكان
القانون الو�ضعى يعالج فيها م�س�ألة �ضرورة وجود الن�ص للتحرمي  ,هذه القاعدة عندنا فى
ال�شريعة جاء فيها الن�ص �شامال حتى للطوارئ امل�ستجدة  ,بينما القانون بن�صه ال�سابق
فيه عوار ونق�ص لأنه ربط التجرمي والتحرمي بالن�ص التف�صيلي وهذا معناه مثال فى
قانون املخدرات � ,إمكانية ا�ستخدام خمدرات حديثة �أو مهجنة مل يرد �إ�سمها فى ن�صو�ص
القانون �أو جدول املخدرات وبهذا يفلت الفاعل من ن�ص التجرمي  ,ولأجل هذا الق�صور
حتتاج القوانني دوما للتعديل والإ�ضافة�,أما فى ال�شريعة فنظرا لأنها قانون �سماوى �شامل
جاء يعالج حياة النا�س على مر الع�صور ,فقد جاءت ن�صو�صه مع اجتهادات الفقهاء
لتغطى كافة م�ستجدات الع�صر  ,فال حت ّرم �إال ما ثبت �ضرره وخطره على مقا�صد ال�شرع
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ولهذا ال�سبب بالذات نحن ن�ستهجن ب�شدة �أقوال اجلهلة هذه الأيام ممن ُي�سفهون
علوم ال�شريعة ويدعون النا�س لرتكها حتت زعم �أن �أى م�سلم عامى ي�ستطيع �أن ي�أخذ
الفتوى من القر�آن وال�سنة بنف�سه ودون احلاجة للدرا�سة !!
وهم يـُـلب�سون على النا�س بكلمة حق ُي ــراد بها باطل  ,فيقولون لهم �أن القر�آن وال�سنة
ملك لكل النا�س ولي�ست حكرا للفقهاء  ,واملقولة �صحيحة فالقر�آن وال�سنة هى مرجع كل
م�سلم ومطلوب منه ـ ولي�س فقط مباح ـ �أن يطالعها ويقر�أها وجمرد القراءة فيهما عبادة
بحد ذاتها ..
ولكن جمال الفقه والفتوى لي�س من �صنوف العبادة املفرت�ضة على كل النا�س بل هو
تخ�ص�ص ملن �أعطاه اهلل الدرا�سة والعلم  ,ليعود النا�س �إليه فى املع�ضالت  ,ولهذا �أي�ضا
خ�ص�ص القر�آن وخ�ص�صت ال�سنة لآيات والأحاديث فى مدح �أهل العلم لأنهم يقدمون
خدمة العلم جمانا لعامة النا�س  ,ويبذلون جهدهم لهدايتهم �إىل طريق احلق وتذكري
العا�صني ودعوة املدبرين وهداية احلائرين  ,وكل هذا رغم املخاطر الهائلة التى يتعر�ض
لها من �أراد �سلوك طريق العلم ..
ت�ساءل ال�شاب:
خماطر !! �أية خماطر فى طلب العلم ؟!
قال الكاتب :
هل كنت تت�صور �أن اهلل عز وجل يعطى العلماء الرتبة التالية مبا�شرة بعد الأنبياء
بالإ�ضافة �إىل اجلزاء العميم واملدح اجلزيل الذى يطول �شرحه وو�صفه  ,كل هذا اجلزاء
يعطيه اهلل تعاىل للعلماء دون �أن يكون هناك �صعوبات فى طريق العلم حتمل امل�شقة التى
تتنا�سب مع عظم اجلائزة واملكانة ؟!
عقب ال�شاب قائال:
نعم بال �شك والبد �أنك تق�صد املعاناة وال�سنوات الطوال التى ن�سمع �أن العلماء
يق�ضونها لي�صلوا �إىل مرتبة العلم ..
قال الكاتب:
هذا الذى ت�سميه �أنت م�شقة و�صعوبة ال ميثل لطلبة العلم تعبا بل هو عندهم نوع من
املتعة والهواية  ,فطالب العلم العا�شق لطريق املعرفة يعطيه اهلل ملكة حب البحث وحب
املعرفة حتى �أنه يق�ضي الأيام واللياىل فى القراءة واملدار�سة دون ملل ودون كلل  ,وتكون
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هذه الأوقات هى �أ�سعد �أوقاته � ,أما امل�شقة املادية وال�سفر والرتحال  ,فهذه كلها �صعوبات
قد يعانيها معظم النا�س فى طلب الرزق  ,ورغم هذا فجزاء العلماء يتجاوز ذلك مبراحل
 ,حتى �أن دماء ال�شهداء ومداد العلماء يوزنون يوم القيامة فال يف�ضل �أحدهما عن الآخر
 ,ف�ضال على �أن اهلل عز وجل ـ كما يقول ال�سيوطى ـ تكفل برزق طالب العلم املخل�ص
ت�ساءل ال�شاب فى حرية:
ما الذى تق�صده �إذا بال�صعوبات واملخاطر ؟!
قال الكاتب :
للعلم �ضوابط و�شروط و�آداب من خالفها يكون جزا�ؤه ـ والعياذ باهلل ـ �أ�شد اجلزاء يوم
القيامة  ,حتى �أن �أول من يل َقي �إىل النار هم العلماء الذين خانوا وف�سدوا ومل يراعوا �أمانة
العلم  ,وهى �ضوابط ع�سرية فعال  ,وهى ال ت�شمل بالطبع الأخطاء الب�شرية التقليدية �أو
الأخطاء التى يقع فيها العلماء دون �سوء نية  ,بل املق�صود هنا بالوعيد هم العلماء الذين
يخونون �أمانة العلم عامدين طمعا فى متاع الدنيا ..
من هذه ال�ضوابط �أن العامل يجب عليه �أن يطلب العلم هلل وحده  ,مبعنى �أال يكون له
هدف �إال معرفة الطريق �إىل اهلل عز وجل  ,وتعليم النا�س اخلري  ,ف�إن تعلم العلم لغر�ض
دنيوى بحت كان فى النار  ,وفى هذا ورد جاء احلديث فى البخارى ين�ص على اَ«ل َت َع َّل ُموا
ال�س َف َها َءَ ،و اَل ت ََخيرَّ ُ وا ِب ِه المْ َ َجا ِل َ�سَ ،ف َمنْ َف َع َل َذ ِل َك
ا ْل ِع ْل َم ِل ُت َباهُ وا ِب ِه ا ْل ُع َل َما َءَ ،و اَل ِل ُت َما ُروا ِب ِه ُّ
َفال َّنا ُر ال َّنا ُر»
وهناك رواية �أخرى مع�ضدة لنف�س املعنى وت�ضيف �إىل املحاذير ال�سابقة طلب العلم
خلدمة ال�سالطني ,واملت�أمل فى احلديث يدرك على الفور �صعوبة الفتنة والإختبار ,
فالعامل �إذا ق�صد من بذل اجلهد فى العلم �أن يت�صدر امل�شاهد ويغالب العلماء ويفتخر
بعلمه عليهم � ,أو يجادل به العوام وال�سفهاء كى يثبت براعته � ,أو لكى ي�صبح ذو مكانة
�إجتماعية مرموقة وي�ستقبله النا�س بالتعظيم والإجالل � ,أو لكى يطلب الوظائف واملنا�صب
وخدمة ال�سالطني  ,كل من وقع فى ذلك فلن ينفعه علمه ب�شيئ وهو فى النار ـ ح�سب ن�ص
احلديث ـ
قال ال�شاب :ما الذى يعنيه هذا  ,هل مطلوب من العامل �أن مينع النا�س والدولة من
تقديره وحفظ مكانته والإ�ستفادة من خربته ..؟!
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�أجاب الكاتب نافيا:
ال لي�س هذا بالطبع هو املق�صود  ,والتقدير والإحرتام فر�ض على النا�س فى مواجهة
العلماء  ,ولكن احلديث �صريح فى �أن العامل نف�سه ال يطلب ذلك �أو يتحراه ويحر�ص عليه
� ,أما �إن فعلها النا�س وال�سلطان من تلقاء �أنف�سهم وعلى غري رغبة من العلماء فال �شيئ
عليهم قطعا  ,لكن الكارثة تتمثل فى �أن يطالب العامل باملكانة واملركز واملال فى �سبيل
العلم و�إال رف�ض بذل علمه للنا�س! ,فهذا كله حرام ,ورغم �أن كفالة العامل ومعي�شته هى
واجب على الأمة ي�أثم النا�س جميعا �إذا مل يقم بع�ضهم به  ,ف�إنه مع ذلك فلي�س من
حق العلماء كتم العلم �إذا غاب الأجر ,ولي�س لهم حتى طلب الأجر على الفتوى والهداية
والإر�شاد  ,واحلديث يقول فى ذلك (من ُ�سئل علما فكتمه �أجلمه اهلل تعاىل بلجام من
النار يوم القيامة)
قال ال�شاب :يا لها من م�صيبة  ,وهل ينطبق ذلك على الرواتب التى ..
قاطعه الكاتب مو�ضحا  :الرواتب الوظيفية لأ�ساتذة اجلامعات �أو الق�ضاة �أو املفتني
فى دار الإفتاء كلها تندرج حتت بند الوظيفة التى يح�صل عليها كل النا�س ومثلهم العلماء
بالطبع ,كما ينطبق هذا على املعلم الذى يلقي الدرو�س لطلبة العلم فى حلقة در�س لهذا
الغر�ض � ,أما التحرمي فهو �أن يطلب العامل من �أفراد النا�س وعوامهم ماال على الفتوى �أو
طلب املعلومة فريف�ض الإفتاء لهم �إال �إذا �أعطوه مقابل هذا العلم ..
قال ال�شاب :معنى هذا �أنه فر�ض على العامل �إخراج العلم للنا�س ولو كان ال يجد
ماال ينفق منه.
�أجاب الكاتب:
بل لو مل يجد حتى احلرية لنف�سه  ,بال�سجن �أو الإ�ستهانة من النا�س وحتقريهم له
وحتى لو رجموه باحلجارة و�سفهوا كالمه فلزام عليه �أن ي�ؤدى واجبه طاملا بقي بني النا�س
من ي�ستمع �إليه ويطلب النجاة  ,وال ي�سقط هذا الواجب حتى مينعوه منعا وا�ضحا من �أداء
العلم فعندها فقط ي�سقط عنه هذا الواجب  ,واالعتزاز والكربياء ي�ستخدمهما العامل
فقط فى حالة حفظ مكانة العلم نف�سه عن التحقري  ,فال يعطيه ملن ي�ستهني به �أو يزدريه
�أو يطلبه ب�صيغة الأمر م�ستغال نفوذه وماله ولهذا كان الفقهاء والعلماء الكبار يعاملون
�أ�صحاب ال�سلطة واملال بعزة نف�س �شديدة وكربياء عال  ,بينما يعاملون عوام النا�س ك�أنهم
ملوك و�أي�ضا العامل حمروم حتى من رخ�صة كبرية جدا فى النا�س  ,وهى رخ�صة �إعتزال
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النا�س و�إعتزال الدنيا عند انت�شار الفنت و�ضياع العلم و�ضياع الأمر باملعروف والنهى عن
املنكر  ,فعندئذ يجوز للعوام ممن يخ�شون على دينهم �أن يعتزلوا املجتمع ويفروا ب�أنف�سهم
من الباطل �إال العلماء  ,فطاملا كان العامل يدرك �أين احلق و�أين الباطل  ,فوجب عليه
�إظهار احلق و�إبطال الباطل دون �أن مينعه ذلك خوف النا�س �أو رهبتهم ولهذه املخاطر
كلها جعلهم اهلل تعاىل حاملى �إرث النبوة � ,أمل يعان الأنبياء والر�سل خمتلف �صنوف
الإنكار من النا�س بينما هم يحملون لهم الهدى والنور والنجاة من النار والدخول للجنة ؟!
وهذه ال�ضوابط باملنا�سبة تنطبق على �سائر العلوم فى الإ�سالم  ,ولي�س فقط علوم
ال�شريعة  ,لكنها �ضوابط خمففة فى العلوم الأخرى بح�سب حاجة النا�س لكل علم � ,أما
علماء ال�شريعة فال�ضوابط منطبقة متاما عليهم بكاملها هذه هى �ضوابط العلم والعلماء
فى الإ�سالم  ,فقارن هذا مبا يجري فى الغرب مثال وهم مينعون املخرتعات احلديثة
ويق�صرونها على بالدهم لفرتة معينة ثم ي�صدرونها بعد ذلك  ,وقارن هذا مبا تفعله
�شركات الأدوية والتى قد تخفي عالجا نهائيا لأحد الأمرا�ض فرتة طويلة حتى جتنى باقي
�أرباح ما �سبقه من �أدوية تخفف �أعرا�ض املر�ض فقط !!
فهل فعل علماء امل�سلمني فى الطب والفلك والهند�سة والكيمياء والريا�ضيات  ,وح�صروا
�أ�سرار هذه العلوم على �أمة العرب وحدهم � ,أم �أن �أوربا جلبت من الأندل�س ومن املغرب
ومن م�صر ومن العراق كل الإخرتاعات احلديثة فى ذلك الزمان  ,وكافة النظريات التى
�أ�س�سها نوابغ احل�ضارة الإ�سالمية التى يتنكر العلمانيون لف�ضلها اليوم.
قال ال�شاب �ساهما:
�أنا �أحاول فقط مقارنة هذه ال�ضوابط مبا يجرى فى بع�ض الف�ضائيات الإ�سالمية
بخ�صو�ص العلماء والدعاة
�أجابه الكاتب:
يا �أخى الفا�ضل �أ�صحاب هذه الف�ضائيات معظمها ـ �إال من رحم ربي ـ يتعامل مبنطق
رجال الأعمال وح�سب ,و�إال ما هو مربر �إن�شاء برامج لطلب الفتوى عن طريق الهاتف برقم
خا�ص تكون فيه تكلفة الدقيقة �أ�ضعاف تكلفة املكاملة العادية  ,مع �أنهم لو جعلوا املكاملات
بثمنها العادى فلن تقل مكا�سبهم كثريا ال �سيما و�أن مكا�سبهم من الإعالنات تتفوق
حتى على ف�ضائيات املنوعات لأنهم ال يكتفون ب�إعالنات الفوا�صل بل ي�ضعون الإعالنات
امل�صورة �أثناء �إلقاء ال�شيخ لدر�سه رغم منافاة هذا جلاللة العلم  ,وجتد ال�شا�شة �أثناء
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عر�ض الدرو�س الدينية متخمة من كل ناحية ب�إعالنات ثابتة ومتحركة حتت �صورة امل�شايخ
وفوقها وعلى جانبيها ومل يبق �إال جلباب ال�شيخ لي�ضعوا فيه بع�ض البو�سرتات !!
�ضحك ال�شاب رغما عنه وقال  :وهذا هو ما يـ ُـنــفر منها ال�شباب الآن.
قال الكاتب:
ما كان النا�س لينفروا منهم لو كانت الدعوة هلل ولي�س فى �سبيل تيارات معينة,
فاحلزبية املقيتة دخلت فى ن�شاطهم الدعوى  ,ولهذا جتد كل جمموعة وكل تيار له فقه
ومظهر ومو�ضوعات ال يتحدث فى غريها ولو خالف �أحد الدعاة فكر التيار الذى ينتمى
�إليه �ستمنعه تلك الف�ضائيات من الظهور فيها  ,متاما كما يتعامل �إعالم الدول الر�سمى
فال ي�أتى باملعار�ضني على �شا�شته ,بل �أ�صبح لكل تيار وكل منهج �أئمة خم�صو�صني
يعظمهم �أتباع تلك التيارات ويولونهم �إهتماما خا�صا دون بقية علماء امل�سلمني ممن هم
فى م�ستواه ودرجته ورتبته  ,وانظر مثال ماذا يفعل الأزهريون وال�سلفيون ببع�ضهم البع�ض
 ,حيث تقوم بينهم معارك م�ستهجنة ال يقودها �إال التع�صب  ,فبع�ض املنت�سبني للم�ؤ�س�سة
الأزهرية الر�سمية ي�ستغلون �سلطة الدولة ملنع ال�سلفيني من اعتالء املنابر ويجربونهم على
اتباع خط فكرى معني فى العقيدة يتبع الأ�شعرية رغم �أن العقيدة ال�سنية التى يتزعمها
�إمام ال�سنة �أحمد بن حنبل هى ال�صواب وال�سلفيون على حق فى اتباعهم �إياها لأنهم من
�أهل احلديث والأثر  ,بينما ال�سلفيون يتجاوزون فنون علوم احلديث والعقيدة التى برعوا
فيها ويذهبون للفقه ولي�سوا من �أهله  ,ويفتون النا�س بغرائب و�شاذ الفتاوى رغم �أن الأزهر
هو عمدة الفقه و�أ�صوله وقد �أوىل الأزهريون الفقه وعلومه كل اهتمامهم ودرا�ساتهم فى
العقود الأخرية  ,ولهذا ففتاوى ال�سلفيني تفتقد �إىل �أ�صول الفقه والفتوى وفقه معاجلة
الواقع ,ولي�ست هذى من ت�صرفات �أو قناعات علماء الأمة الكبار ,مع �أن املفرت�ض �أن
يتكامل اجلانبان ل�صالح عامة امل�سلمني  ,ولكن الهوى وامل�صالح غلب على النفو�س
 ,فخ�ضع الأزهر ل�سيطرة الدولة ,بالذات فى �أواخر ع�صر مبارك  ,وخ�ضع ال�سلفيون
ل�سيطرة التيار الذى ينتمون �إليه ,وما كان �أحد ل ـيـُـعر�ض عنهم لو خلت ت�صرفاتهم من
خوارم املروءة  ,وتعففوا عن بع�ض الأقوال والأفعال التى جلبت ا�ستهجان النا�س  ,وما كان
�أحد يعيب عليهم الربح املنا�سب لو �أنهم احرتموا قيمة ما يقدمونه من علم فاقت�صروا
على الربح التقليدى للف�ضائيات دون ال�سعى حل�شد وجتميع املكا�سب من ال�سوق الإعالنية
كقنوات الأفالم والأغانى !  ,وما كانت النا�س ت�ستهني بهم لو احرتموا مبد�أ ن�شر العلم دون
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رهبة من �سلطان �أو طمعا فى ر�ضاه  ,وبالتاىل فهم يتحملون �أ�سباب تهوين �صورة العلماء
بني العوام  ,مبا فعلوه فى �أنف�سهم  ,فالعلم عند اهلل عزيز  ,ف�إذا �أذل العامل علمه  ,كان
لزاما عليه �أن يقع فيما يتوقاه من ال�شر بينما لو �أنه ظل على احلق حل�صد ما يطلبه من
الدنيا دون �أن يبذل جهدا فى ذلك ,ولن �أ�ضرب لك املثل مبواقف علماء ال�سلف فح�سب
 ,بل حتى فى الع�صور القريبة  ,فعلماء الأزهر ظلوا حتى بداية القرن الع�شرين هم قادة
الأمة  ,ورعاة تربية الر�أى العام  ,ونفوذهم كان �ساحقا بني اجلماهري ,ولهذا قادوا هم
ب�أنف�سهم ثورات امل�صريني �ضد الإحتالل الفرن�سي فى حملة بونابرت  ,وبعد رحيل احلملة
كان �شيخ الأزهر وعمر مكرم ولفيف من علمائه هم من �أتوا مبحمد على لكر�سي احلكم
و�أخذوا عليه العهود واملواثيق ,ومثلوا عليه رقابة كرقابة الربملان فى الع�صور احلالية,
ورغم جربوت حممد على �إال �أنه كان يخ�شاهم �إىل �أق�صي مدى  ,فت�أمل كيف خاف
العلماء ربهم فخاف منهم كل �أحد ,ولهذا  ,فعندما �أراد حممد على �إف�سادهم تودد �إليهم
بالدنيا وباملال وبت�أليب بع�ضهم على بع�ض  ,فلما وقعوا فى الفخ هان �أمرهم على حممد
على فاعتقلهم وحدد �إقامتهم دون �أن يحرك النا�س �ساكنا ب�سبب انت�شار �صراعاتهم ,
ف�أين هذه الأخالق من �أخالق علماء ال�سلف  ,كان الواحد منهم يتمنى لو منح النا�س
العلم ـ لي�س جمانا فقط ـ بل ودون �أن يعلم النا�س ا�سمه �أو �صفته  ,في�ستفيدون من علم
العامل دون �أن يجازوه ولو بال�شكر  ,ورمبا فعلوا هذا لو كانت هناك طريقة لذلك  ,ولكن
لأن النا�س البد لها من معرفة م�صدر وعدالة وعلم من يفتيهم  ,ملا �سعى واحد منهم
لإظهار نف�سه  ,لأنهم كانوا �أ�شرف النا�س تطبيقا حلديث النبي عليه ال�سالم ( �إن اهلل
يحب العبد التقي النقي اخلفي) وهكذا ا�ستحق ه�ؤالء العلماء الربانيون لقبهم  ,وعا�شوا
حياتهم دون �أن يتك�سبوا �إال ما ي�سد رمقهم  ,واحتملوا فى �سبيل ن�شر العلم حتى املعاناة
واحلب�س وجمافاة ال�سلطان ,ومل يطلبوا فى مقابل ذلك حكما �أو ريا�سة �أو �سيا�سة ,بل
كانوا يفرون من كل هذا لو عر�ضوه عليهم  ,وهان على بع�ضهم احلب�س واجللد على قبول
املن�صب �إىل جوار احلاكم ,وذلك رهبة وخوفا من عواقب الإقرتاب من ال�سالطني ,
وكانوا �أحرارا فى قول احلق� ,أحرارا مبعنى الكلمة  ,لو �أخط�أ �أوالدهم �أو �آبا�ؤهم كانوا
يبادرون لتحذير النا�س منهم ,وواهلل لقد فعلها �أحد علماء احلديث عندما �س�أله النا�س
عن رواية ابنه للحديث فقال لهم ( ابنى كذاب فال ت�أخذوا عنه)  ,و�آخر �س�أله النا�س عن
�أبيه ف�أطرق حلظة ثم قال ( �إن هذا العلم دين  ,و�أبي رجل �ضعيف)  ,فلم تكن حتدوهم
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فى �إبداء الر�أى �أية عوامل و�أية �ضغوط و�أية ظروف  ,ف ُهم بال انتماءات حزبية �أو �سيا�سية
�أو تيارات �أو �سيا�سة قنوات و�صحف  ,مل يكن يحكمهم �إال القر�آن وال�سنة وفقط ..
ولهذا ما �سمعنا ب�أحد منهم نال من متاع الدنيا �شيئا  ,وحتى لو كان ثريا مي�سور احلال
مل يكن يبالغ فى الرتف � ,أو يتعدى حد كفالة احلياة  ,والليث بن �سعد فقيه م�صر العظيم
كان بالغ الرثاء  ,ورغم هذا مل جتب عليه زكاة الفر�ض فى �أى عام  ,لأن الزكاة ت�شرتط
بقاء املال املدخر مع ال�شخ�ص ملدة عام  ,وهو مل يكن يدخر �شيئا  ,ف�ضال على �أنهم كانوا
يبذلون املال ب�سخاء فى حقوق اهلل والعباد وفى كفالة طلبة العلم وفى �إنتاج الكتب ون�سخها
 ,ولهذا ظلت �سريتهم وارفة الظالل �إىل اليوم بعد مئات ال�سنوات  ,ورفع اهلل ذكرهم فى
العاملني �إىل ما �شاء اهلل.
قال ال�شاب:
كل هذا املقام وكل هذا القدر  ,ورغم هذا يهاجمهم النا�س فى زماننا !
قال الكاتب:
�إن من يهاجمهم هاجم من قبلهم ال�صحابة  ,و�سرية النبي عليه ال�سالم  ,وتهجموا
على القر�آن وال�سنة  ,فلي�س غريبا عليهم �أن يخو�ضوا فى �سرية العلماء  ,وهذا من نعمة
اهلل على ه�ؤالء العلماء ف�إن عملهم و�إن كان انقطع بوفاتهم  ,فقد ي�سر اهلل لهم ا�ستمرار
ح�سناتهم مبا تركوه من علم  ,ومبا يدعو النا�س لهم  ,و�أي�ضا يجزيهم ب�سب ه�ؤالء الأفاكني
لهم فكلما نالهم ال�سب ارتفعت درجتهم عند اهلل  ,وهكذا هى �سنة اهلل فى اخلل�صاء
والأولياء  ,تكون الدنيا بالن�سبة لهم دار عناء ليكون الأجر كامال لهم فى الآخرة �إن �شاء اهلل ..
ولهذا قال �أحمد بن حنبل �إمام �أهل ال�سنة فى العلماء عبارة جميلة وبليغة ,
(احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الر�سل بقايا من �أهل العلم  ,يدعون من
�ضل �إىل الهدى وي�صربون منهم على الأذى  ,يحيون بكتاب اهلل املوتى ويب�صرون بنور اهلل
�أهل العمى فكم من قتيل لإبلي�س قد �أحيوه وكم من �ضال تائه قد هدوه فما �أح�سن �أثرهم
على النا�س  ,وما �أقبح �أثر النا�س عليهم).
قال ال�شاب:
قلت ىل �أن القراءة والثقافة فى القر�آن وال�سنة وكتب العلم مطلوبة  ,ولكنها ال تغنى
النا�س عن طلب الفتوى من املتخ�ص�ص ..
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�أجاب الكاتب:
متاما  ..كما لو كنت �أنت كاتبا �أو مثقفا ولك قراءات ثقافية فى جمال الطب  ,هذه
الثقافة لن مينعك منها �أحد �إذا كان الهدف منها معرفة �أبجديات الإ�سعاف مثال �أو
معرفة �أقرا�ص العالج للأمرا�ض العادية املتكررة  ,فتذهب بنف�سك وت�شرتى الأدوية التى
تعلم عنها الت�أثري الإيجابي لعالج ال�صداع مثال �أو الربد  ,دومنا حاجة ملحة للجوء �إىل
الأطباء فى كل �أمر هـيـّن ,
ولكن النا�س �ستتهمك باجلنون �إذا اعتمدت على القراءة والثقافة وحدها وجلبت
مراجع الطب لبيتك كى تعالج كافة الأمرا�ض اخلطرية �أو �أن تت�صدى للعمليات اجلراحية
والتى يف�شل فيها حتى بع�ض الأطباء  ,فعندئذ لو �أنك احتججت �أمام النا�س ب�أنك جتيد
القراءة ومن حقك التجربة � ,سيحا�سبك القانون لأنك ل�ست من �أهل التخ�ص�ص الذين
در�سوا واجتهدوا وتعلموا على �أيدى املتخ�ص�صني الكبار كى يقوموا بهذه املهمة ..
قال ال�شاب  :ولكن بهذا املعنى للفقه  ,ما هو دور كتب الفقه الرتاثية و�أقوال العلماء فيها
�أجاب الكاتب:
دورها يختلف بح�سب الهدف الذى يريده الدار�س  ,فكتب الفقه التعليمية التى حتتوى
النظريات العامة لكل علم من علوم ال�شريعة ,هى �ضرورة لكل طالب علم� ,أما كتب
املذاهب التى حتتوى فتاوى و�آراء العلماء فى امل�سائل الفقهية فهذه يتعامل العلماء معها
على وجهني ,امل�سائل التى ورد فيها ن�ص �صريح بالأمر �أو النهى وبالتاىل فهى لي�ست حمال
للإجتهاد  ,والأمور التى انعقد فيها �إجماع الفقهاء  ,وهذه ملزمة بالإتباع  ,وهى بطبيعتها
تخ�ص �أمورا فى �أحكام ال�شريعة ال تتغري بها الظروف فى الغالب� ,أما امل�سائل الفرعية
التى فيها اجتهادات الفقهاء املختلفة والتى ات�سعت فيها الآراء وتنوعت فاملفا�ضلة هنا
تكون بني الآراء ح�سب دليل كل فقيه وي�أخذ منها العلماء ما يرونه �أوىل بال�صواب �أو يقوم
من له حق الإجتهاد ب�إيراد ر�أى جديد طاملا عنده دليل �أو ا�ستنباط جديد ,وهذا فيما
يخ�ص امل�سائل التى حدثت وال زالت حتدث منذ الع�صور ال�سابقة  ,وبالتاىل فلي�س فى
�آراء الفقه املفردة �أى �إلزام �إال بالدليل � ,أما امل�سائل امل�ستحدثة والتى ال حتتويها كتب
الفقه بطبيعة احلال  ,فهذه مهمة الفقهاء املحدثني فى كل ع�صر �أي�ضا باتباع الأدلة,
ولتو�ضيح الإفرتاء العنيف على الفقهاء فى هذا ال�ش�أن  ,ف�إن القاعدة عندنا تقول (�أقوال
الفقهاء ُيـ�ستدل لها  ,وال ي�ستدل بها ) وهذا معناه كذب و�إفك من ادعى �أن العلماء �أو�صياء
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على الأمة �أو �أن �أقوالهم مقد�سة  ,,بل �إن �أ�صحاب املذاهب امل�شتهرة كانوا ال يدعون
النا�س التباع �آرائهم الفقهية على وجه الإلزام  ,وكانوا يدعون تالميذهم لعدم الأخذ
ب�آرائهم والرجوع لنف�س م�صادرهم فى الكتاب وال�سنة  ,وا�ستنباط الأحكام منهما  ,مثلما
قال �أحمد بن حنبل لأحد تالميذه (ال تقلدنى وال تقلد مالكا وال ال�شافعى  ,وخذ من
حيث �أخذوا ) و�أبو حنيفة ـ رغم جاللة قدره ـ كان يرف�ض �أن يتبعه تالميذه دون تفكر
وتدبر وكان يدعوهم للإجتهاد فى حلقته العلمية  ,ولهذا فرغم �أن �أبا يو�سف وال�شيبانى
هما �أقرب تالميذ الإمام وحاملى مذهبه �إال �أنهم عار�ضوا كثريا من �آرائه وخالفوه فيها
وو�ضعوا �آراء جديدة  ,وكذلك فعل ال�شافعى مع مالك رغم �أنه �أ�ستاذه  ,واالمام مالك
عر�ض عليه ثالثة خلفاء فى ع�صور خمتلفة �أن يجعلوا فقه مذهبه هو املذهب الر�سمى
للدولة فال يخالفه �أحد  ,ورغم هذا رف�ض الإمام مالك ب�شدة  ,وقال �إنه ب�شر وال يجوز
االتباع اجلربي �إال للقر�آن وال�سنة ال�صريحة وما ثبت الدليل القاطع على �صحته  ,وهذا
متاح ل�سائر العلماء  ,فقارن هذا مبا نلقاه اليوم من بع�ض من�سوبي العلم الذى يقول �إننى
�أرى كذا ومن خالفنى فهو خمطئ �أو مبتدع �أو كما يقول العلمانيون �إرهابي و�إق�صائي !!
ف�أين الو�صاية و�أين امل�صادرة و�أين الإق�صاء ؟!
قال ال�شاب:
وملاذا فعلوا ذلك  ,رغم �أن �أى عامل �أو مفكر يرغب فى �أن يتبعه النا�س ..
قال الكاتب:
لأنهم علماء حقيقيون  ,ولي�سوا قادة ميل�شيات �أو رهبان �أو حاخامات �أو تيارات
يرت�أ�سها عامل فيتبعه فريق حمدد من النا�س يوالون ويعادون عليه كما لو كان نبيا كما
يفعل البع�ض الآن فيتباهى بعدد �أن�صاره و�أتباعه  ,فلي�س فى الإ�سالم رهبنة �أو كهنوت كما
يردد العلمانيون ويتهمون الفقهاء بالو�صاية على النا�س  ,فعلماء الفقه كعلماء �أى جمال
�أنت كم�سلم ل�ست جمربا على �إتباع �أحدهم قبل �أن تقتنع به كعامل  ,وحتى بعد اقتناعك
فـفـتـواه بالن�سبة لك لي�ست �أكرث منها �إ�ست�شارة لك احلرية فى �إتباعها �أو رف�ضها  ,وهو
راجع �إىل عوامل اقتناعك نف�سها  ,فلو فر�ضنا مثال �أن امل�ستفتى كان من �أ�صحاب الهوى
ويريد �أن ي�شرعن هواه  ,فا�ستفتى الفقهاء فلم يجيزوه على الر�أى الذى يريده  ,فهل ميكن
للفقهاء �ساعتها �إجباره على �إتباعهم ؟!
قال ال�شاب  :كال بالطبع  ,بل �إنه لو مل يذهب لأى فقيه وارتكب كل املحرمات فلن
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يتمكنوا من ردعه �إال جتاوز القانون فعاقبه احلاكم �أو القا�ضي لأن الفقيه لي�س له �إال احلق
فى الدعوة .
قال الكاتب :
بال�ضبط� ,أما الو�صاية والكهنوت  ,فهذه عند امل�سيحية واليهودية وبع�ض طوائف
املبتدعة فى الإ�سالم  ,حيث يكون الكاهن �أو احلاخام �أو ر�أ�س الطائفة �شبه م�سيطر على
�أتباعه وميلك �أمره عليهم حتى لو مل ي�ستند �إىل ن�صو�ص كتبهم املقد�سة  ..والعلمانيون
يروجون لهذه الفرية حتى يخلطوا بني �أحقية وواجب العامل فى الفتوى وبني و�صاية
الرهبان  ,.وهم يرددون حجج العلمانية الأوربية التى ثارت على ت�سلط الرهبان وكهنوتهم
وباعت للنا�س �أرا�ض فى اجلنة وقامت مبحاكم التفتي�ش  ,وكانت لهم �سلطة هائلة فى
ذلك  ,ف�أخربنى �أين هذا من علماء الفقه فى الإ�سالم  ,و�أى �سلطة بيد الفقهاء اليوم ,
وهم بال حول وال قوة  ,والعلمانيون ين�شرون �أكفر الأقوال فى خمتلف الو�سائل وال مينحون
العلماء جمرد فر�صة الرد على تلك ال�شبهات ؟!
بل عندنا ما هو �أكرث من ذلك  ,فالإ�سالم نهى عن التنطع وعن كرثة ال�س�ؤال والإحلاح
فى كل تف�صيلة  ,ولهذا كان العلماء �إذا ر�أوا متنطعا يلج�أ �إليهم ي�س�أل فى توافه الأمور
وكل تف�صيلة فى حياته  ,كانوا ينهونه عن ذلك ويدلوه لل�س�ؤال فيما يعر�ض له من نوازل
�أو م�شكالت حقيقية  ,بينما ر�أينا فى ع�صرنا هذا العجب العجاب  ,فتجد من يطعن فى
�أعرا�ض النا�س بغري �إكرتاث  ,وبعد ذلك ال يتورع عن �س�ؤال الفتوى فى لب�س القبعة �أو
نغمات املحمول !
فالعلماء قدميا كانوا يزجرون هذه النماذج مبطالبتهم برتك القيل والقال وكرثة
ال�س�ؤال  ,وهذا يدل على مدى حر�ص العلماء على �إ�ستقالل �إرادة النا�س بينما الرهبان
واحلاخامات كانوا ي�شجعون هذه النماذج لرهن كل تفا�صيل حياتهم بعلمائهم  ,و�أتباعهم
كانوا يهرعون لذلك لأن رهبانهم وكبارهم كانوا يتيحون لهم ال�شهوات واملكا�سب وكل
هذا حتت راية الدين  ,بينما علماء الإ�سالم ال ميلكون من �أمر النا�س �شيئا  ,كما �أنهم ال
ميلكون تعديل �أحكام ال�شريعة للتحايل على الفقه وال�شرع مهما �ألح عليهم النا�س  ,وكل
هذا ير�سخ طريق النبوة وميده على ا�ستقامة �أجيال الأمة فى �أن الر�سول عليه ال�سالم
ومن بعده العلماء لي�س عليهم �إال البالغ  ,وبالتاىل فال معنى على الإطالق لدعوى و�صاية
الفقهاء التى يرددها العلمانيون  ,وهم يق�صدون منها �أ�صال منع العلماء حتى من جمرد
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الن�صيحة والأمر باملعروف والنهى عن املنكر  ,حتى يطيب لهم الف�ساد والإف�ساد فى
املجتمع بغري منغ�صات.
قال ال�شاب :
�إذا ما معنى الإنتماء للمذاهب فيقال �أن فالن �شافعى والآخر حنبلي وهكذا ..
قال الكاتب :
هذا لي�س �إنتماء عقائديا �أو �إلزاميا بل هو �إنتماء علمى  ,فالعقيدة ال ت�أمرنا بالإنتماء
العقائدى �إال �إىل النبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم � ,أما غري ذلك فهو حمرم حترميا
قاطعا  ,لأنه بدعة تفرق النا�س وت�شتتهم �إىل جماعات خمتلفة كل منها لها رئي�س مطاع
 ,ولهذا يحرم على امل�سلم �أن يت�سمى بغري الإ�سالم �أو ي�ضيف �إىل الإ�سالم لفظا �آخر �إال
لفظ (ال�سنة) وفقط  ,وحتى هذا اللفظ �أجازه العلماء فقط عندما ظهرت الفنت والفرق
فت�سمى اخلوارج با�سمهم وكذلك املعتزلة وال�شيعة والأ�شعرية ونحو ذلك  ,ف�أ�ضاف جمهور
امل�سلمني �أنف�سهم �إىل ال�سنة لتمييزهم عن �أهل البدع الذين يرف�ضون العمل بال�سنة
النبوية املروية عن طريق ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم  ,ويتخذون �سنة �أخرى من �أقوال
علمائهم و�أئمتهم ح�صريا �أما الإنتماء للمذاهب فهذا �إنتماء علمى بغر�ض متييز املرجعية
العلمية التى عليها طالب العلم  ,متاما كما تن�سب �أنت نف�سك لق�سم القانون اجلنائي مثال
بكلية احلقوق �أو ق�سم التاريخ الإ�سالمى فى كلية الآداب  ,فانتما�ؤك هنا هو �إنتماء علمى
بغر�ض تعريف النا�س مبجال درا�ستك وفرع تخ�ص�صك  ,ولهذا فكل عامل �أو طالب علم
غري جمتهد يدر�س ما �شاء من �أ�صول املذاهب املوجودة وهى باملنا�سبة �أكرث من �سبعني
مذهبا  ,ولكن ا�شتهر منها املذاهب الأربعة واملذهب الظاهرى ,وانتما�ؤك للمذاهب ال
يجربك حتى كطالب علم �أن تتبع جمربا �أقوال �صاحب املذهب  ,بل تكون حريتك العلمية
م�صونة للإجتهاد متى بلغت رتبته حتى لو خالفت الآراء املتداولة  ,ولهذا كما قلت لك قد
يختلف �أ�صحاب املذهب الواحد فى امل�س�ألة الواحدة على عدة �أقوال,
ت�ساءل ال�شاب:
وماذا عن عوام النا�س �أال ينت�سبون ملذهب معني ؟!
قال الكاتب:
كال  ,وبع�ض العلماء املعا�صرين �سمى انتماء �آحاد النا�س للمذاهب وعدم اخلروج على
�أقوالهم ـ فى غري الأ�صول والعقائد وموا�ضع الإجماع ـ بالبدعة  ,ومعهم احلق فى هذا ,
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لأنه فى الع�صور الو�سطى الإ�سالمية كرث اجلمود الفقهى بني النا�س وتع�صبوا لأ�صحاب
املذاهب تع�صبا مقيتا وت�صارعوا ك�أنهم من جماهري كرة القدم عند تع�صبهم لأنديتهم ,
و�سبب هذا فتنة عظيمة حدثت عدة مرات فى التاريخ ..
قال ال�شاب :
�إذا �أنا حر فى اختيار القول الذى �أريده من �أى عامل �أيا كان هذا القول ؟!
رفع الكاتب يده حمذرا و�أ�ضاف :
ال يا �صديقي ,فقد �سبق �أن قلت لك القاعدة الأ�صولية التى تقول ( �أقوال العلماء
ي�ستدل لها وال ي�ستدل بها) ف�أنت هنا يجب �أن ت�سعي للدليل الأ�صرح حيثما كان  ,ال �أن
تذهب لكتب الفقه فتختار ما ت�شاء فهذه فو�ضي حقيقية لو �أنك تعرف مبحتوى كتب الفقه
 ,ف�إذا كنت من العوام ـ غري الدار�سني ـ فعودتك لأهل العلم �ضرورية حتى يرجحوا لك
بني الأقوال  ,ويب�سطوا �أمامك الأدلة � ,أما �إن ذهبت بنف�سك لالختيار ـ كيف �شئت ـ بني
�سائر �أقوال العلماء فعندئذ لن يتبقي لك �شيئ من الدين  ,فكتب الفقه مليئة بالأقوال
ال�شاذة والتى ال ت�ستند لدليل وا�ضح �أو ت�ستند لدليل فا�سد �أو �ضعيف �أو قول جاء ب�سبب
زلة لهذا العامل �أو ذاك  ,وهذه الأقوال رد فيها العلماء على بع�ضهم البع�ض و�أنكروا على
بع�ضهم البع�ض  ,والعوام ال ي�ستطيعون وال ميتلكون �أدوات الرتجيح والف�صل بني خمتلف
الأقوال والأدلة  ,لهذا فهناك �ضرورة للعودة �إىل �أهل العلم فى ذلك ..
قال ال�شاب  :ولكن درا�سة كتب الفقه والعلوم للتمييز بني الأقوال �صعبة وال �أ�ستطيعها
فقال الكاتب :
و�أنت ل�ست جمربا على ذلك ولأجل ذلك قلنا �أن اللجوء لأهل التخ�ص�ص �ضرورة و�أنت
بنف�سك طلبت منى احلوار العقلي لعدم ا�ستطاعتك ا�ستيعاب م�صطلحات ومفاهيم العلوم
 ,ولهذا قلنا �أن العلماء فى هذا الباب هم �أ�صحاب الفتوى  ,بل �أكرث من ذلك  ,مرتبة
الإجتهاد الفقهى نف�سها ال يدركها كل عامل ,فاملفتى له �شروط و�ضعها الفقهاء �أهمها
تخ�ص�صه فى علم �أ�صول الفقه والفقه املقارن  ,وبالتاىل فلي�س كل من در�س فرعا من
علوم ال�شريعة يكون له احلق فى الفتوى  ,فعامل التف�سري وعامل احلديث وعامل اللغة كل
ه�ؤالء لي�س من حقهم �إفتاء النا�س بل يتحدثون فقط فى نطاق تخ�ص�صهم وعن الأحكام
بوجه عام  ,وكل من له علم بالفقه ومل يبلغ درجة املجتهد له �أن يتحدث فيه ك�أحكام عامة
�أما �أن يفتى �سائال فى م�س�ألة خا�صة به فهذا ال يجوز ,لأن هناك فارق كبري بني نقل العلوم
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واملعارف وبني الإفتاء  ,نقل العلوم هذا متاح لكل من له دراية ـ مثل حديثنا هذا ـ �أما لو
�س�ألتنى فتوى خا�صة ف�س�أحيلك ملن يفتيك وهو �أهل لذلك.
�س�أل ال�شاب :
هل تعنى �أن الفتوى خا�صة ب�صاحبها امل�ستفتى وال ت�صلح الفتوى لكافة النا�س
قال الكاتب م�ؤيدا :
هو بال�ضبط كما تقول وال تت�شابه الفتاوى بني النا�س �إال �إذا ت�شابهوا فى نف�س الظروف
 ,فالفتوى �أ�شبه بالر�ؤيا املنامية  ,قد تتفق الر�ؤيا ذاتها بني عدد من النا�س ولكنها تختلف
فى التف�سري بح�سب طبيعة كل �شخ�ص  ,واختالف الفتوى بح�سب طبيعة كل �شخ�ص �أمر
مقرر فى كتب الفقه  ,لأن ظروف كل �إن�سان تختلف  ,بل �إن ظروف ال�شخ�ص نف�سه قد
تختلف من زمان �إىل زمان  ,ومكان �إىل مكان  ,وكمثال تو�ضيحى فاحلج هو ركن مفرت�ض
فى الإ�سالم لكنه قد ي�سقط عن الفرد ـ حتى لو توفرت له الإمكانية ـ لوجود ظرف ي�ستحق
املال ب�شكل قهرى  ,وهذا ما �أو�ضحه الكثري من العلماء مثل �أ�ستاذنا الدكتور حممد
ال�شحات اجلندى حيث قال �أن النا�س تظن احلج وتكراره والعمرة وتكرارها  ,يتقدم على
�أ�سا�سيات احلياة  ,فيرتك الواحد منهم �إعالة �أ�سرته ويـُ�ضي ّــق عليهم حتى يوفر لنف�سه
احلج ! مع �أن الإ�ستطاعة اخلالية من ال�ضغوط هى �شرط التكليف باحلج  ,وكثري من
النا�س تبنى امل�ساجد فى كل مرت ـ ـ حتى بدون �ضرورة مع توافر امل�ساجد الأخرى ـ فى نف�س
الوقت الذى يقبع فيه جاره جائعا �أو متتلئ طرقات البلد بال�سائلني وال يجدون ال�صدقة !!
وهذا بالطبع لي�س من مقا�صد ال�شريعة  ,ولهذا قلت �إن الإفتاء مرهون بالفقيه
وبظروف امل�ستفتى التى يحددها الفقيه بناء على قيا�س امل�صالح واملفا�سد ..
قال ال�شاب فى ده�شة:
ولكن الف�ضائيات مليئة بكل من يفتى ..
قال الكاتب:
لهذا ال�سبب كانت دعوة العلماء لرت�سيخ مفهوم مقا�صد ال�شرع  ,فال�سبب فى ذلك
هى هذه الفو�ضي  ,ونحن كجمهور ال نعانى فقط من العلمانيني  ,بل نعانى من كل من
كل من ت�صدى للفتوى دون احل�صول على �شهادة �أكادميية معتمدة �أو حتى �إجازة علمية
من ال�شيوخ فى البالد التى ينت�شر بها هذا النوع من التدري�س وتكون هذه ال�شهادة فى
علوم الفقه و�آداب و�ضوابط الفتوى فاحلكم فى الدين يختلف عن الفتوى  ,حيث �أن
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احلكم ثابت لكن الفتوى متغرية  ,ومق�صدها الرئي�سي حتقيق م�صلحة العباد  ,فمثال لو
�س�ألتنى ما حكم ال�صالة �أو ال�صيام لقلت ب�أنه واجب  ,ولكن حتديد الفتوى بالن�سبة حلالة
ا�ستثنائية يحتاج املفتى املتخ�ص�ص الذى يفتى ب�سقوط التكليف عن املري�ض مثال �إن كانت
حالته ت�ستحق �أو امل�سافر ونحوه ..
وقد تعلمنا هذا املبد�أ من كبار ال�صحابة كعبد اهلل بن العبا�س ر�ضي اهلل عنهما ,
والذى �أفتى �سائال بفتوى �أثارت ده�شة �أ�صحابه  ..فقد جاءه �سائل ي�س�أل  ..هل للقاتل
توبة ؟!
ف�صمت ابن عبا�س يت�أمله قليال ويتفر�س فيه ثم قال  ..ال لي�ست له توبة !!
وهذا بطبيعة احلال خمالف للثوابت التى �أثبتها القر�آن و�أثبتتها وال�سنة  ,حيث �أن
كل الذنوب مغفورة عند التوبة والندم  ,وحتى بغري التوبة �إن كان هناك مكفرات  ,عدا
ال�شرك باهلل والذى ي�ستلزم التوبة والإقالع التام  ,فلما �س�أله �أ�صحابه عن �سبب �إفتائه
بهذا اجلواب الغريب  ,قال لهم فقيه ال�صحابة � ,إن هذا الرجل لي�س قاتال و�أذنب  ,بل هو
يريد �أن يقتل بغري حق  ,فجاء يطمئن لوجود خيار التوبة �أوال ,
وبهذا حقق ابن عبا�س مقا�صد ال�شريعة وحفظ نف�سا من القتل بفقهه وفهمه وفرا�سته
ت�ساءل ال�شاب فى ده�شة  :ولكن كيف علم ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما بغر�ض الرجل
�أجاب الكاتب:
قد �أدرك ابن عبا�س حال الرجل من �صيغة وطريقة عر�ضه لل�س�ؤال  ,فلو كان الرجل قد
ارتكب ذنب القتل وجاء للتوبة لقال البن عبا�س �أنه فعل كذا وكذا ويريد �أن يتوب � ,أما هذا
الرجل ف�س�أله ب�صيغة امل�ستقبل التى ت�شري �إىل �أنه يزمع القتل فى نيته ولكن مينعه خمافة
�أال تكون هناك توبة لفعلته ..
�س�أل ال�شاب  :ولكنه بهذه الفتوى خالف ن�ص القر�آن
�أجاب الكاتب :
كال بالطبع  ,بل وافق ن�ص القر�آن  ,فهو ترجمان القر�آن ر�ضي اهلل عنه ويدرك متاما
�أن اهلل عز وجل يغفر الذنب كله  ,ولكن ب�شرط �أال تنوى م�سبقا �أن ترتكب الذنب ثم بعدها
حتتج ب�أن اهلل غفور رحيم !!!  ,فهذه لي�ست توبة �أو نية توبة بل هى كما �سماها العلماء
ا�ستهزاء باهلل والعياذ باهلل  ,لكنك �إن �أذنبت الذنوب حتت �ضغط احلاجة �أو الفتنة �أو
اجلهالة ومل تكن تنوى الإتيان بها �أبدا  ,ولكن نف�سك دفعتك �أو �أزلك ال�شيطان  ,هنا يتوب
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اهلل عليك مهما تكرر منك الذنب  ,طاملا مل تنعقد نيتك على اال�ستمرار فى الذنوب وت�صر
عليها معتقدا �أن التوبة متثل ح�صانة ماحية  ,فهذا ما يفعله بع�ض النا�س ويتذاكون به على
ال�شريعة وك�أنهم يتعاملون مع ب�شر ال مع خالق الب�شر عامل النوايا.
قال ال�شاب� :إذا ففتوى ابن عبا�س �أ�صدرت حكما �صحيحا رغم �أن ظاهره يخالف الن�ص ,
قال الكاتب  :من قال لها �أنها خالفت الن�ص هى فقط طبقت الن�ص ب�ضوابطه
وعن طريق فهم مقا�صد الت�شريع فلي�س فى الإ�سالم الروتني احلكومى الذى يبطل �أهداف
القانون عن طريق الفهم املغلوط  ,لأن املفتى ال يفتى فى امل�س�ألة بالنظر �إىل ن�ص واحد
فيها  ,بل يجب �أن يحيط بكل ما ورد فى القر�آن وال�سنة فى تلك امل�س�ألة ثم يفتى بعد ذلك بالفتوى ..
وخذ عندك مثال حادثة م�شهورة عند النا�س ـ لكنها مغلوطة الفهم ـ فقد ا�شتهر �أن
عمر ابن اخلطاب �أبطل تطبيق حد ال�سرقة فى عام الرمادة (عام املجاعة) ,لأن النا�س
بالفعل مل تكن جتد قوت يومها فكان البع�ض منهم ي�ضطر لل�سرقة وي�ضعف �أمام احلاجة
 ,لكن �أ�صل امل�س�ألة �أن عمر ابن اخلطاب طبق ت�شريع حد ال�سرقة ب�شروطه وحذافريه ,
ف�أبطل عقوبة احلد ولكنه �أبقي التعزير مراعاة لظروف اجلرمية .
قال ال�شاب منده�شا :كيف طبق احلد و�أبطله فى نف�س الوقت ؟!!
قال الكاتب:
هناك �شروط حمددة لكل حد من احلدود اجلنائية � ,إذا مل تتوافر هذه ال�شروط
كاملة فالبد للحاكم رفع تطبيق احلد لل�شبهة �أو عدم توافر ال�شروط  ,وهذا فى احلالة
ال�شخ�صية لكل جرمية على حدة  ,ولكن هناك حاالت ا�ستثنائية جتعل للحاكم احلق فى
رفع عقوبة احلد عن كافة النا�س لوجود ظرف عام ميثل �شبهة ومانع من التطبيق  ,ويكون
الرفع هنا ب�شكل وقتى ومرهون بزوالها تطبيقا للقاعدة الأ�صولية (ال�ضرورة بقدرها),
و ُي�ستبدل احلد بالعقوبة التعزيرية ..
فهذا الذى �أقوله لك من �شروط تطبيق العقوبة لأن الهدف لي�س العقوبة ذاتها بل
الردع عند توافر كافة ال�شروط  ,ف�إذا �أبطلت عقوبة معينة لغياب �شرطها فهل ن�سمى هذا
تطبيقا عمليا للقانون �أم ن�سميه خمالفة و�إبطال ؟!
قال ال�شاب :بل ن�سميه تطبيق عملى للقانون ..
عقب الكاتب:
باملثل  ,فعمر ابن اخلطاب هنا طبق ال�شروط ملا حدثت املجاعة ومل ي ُــبطل احلد كما
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ي�شاع فال يحق لأى ب�شري �إبطال حد من حدود اهلل و�إال خرج من الدين  ,لأن من �سي�سرق
فى تلك احلالة لن يكون �سارقا �أ�صيال �أو �ساعيا دءوبا للحرام ـ مع توافر احلالل ـ بل
�سيكون م�ضطرا  ,وظروف اجلرمية ـ كقاعدة فقهية وقانونية �أي�ضا ـ هى التى تتحكم فى
نوع العقوبة املطبقة  ,وفى ت�شريع احلدود يغفل الكثري من النا�س عن حقيقة هامة وهى
�أن احلدود هى بع�ض �أنواع العقوبات اجلنائية وهى احلدود العليا للعقوبات ولها �ضوابط
�صارمة  ,لكنها لي�ست العقوبات الوحيدة قطعا  ,فهناك عقوبات خمففة وبديلة بل وهناك
عقوبات �إ�ضافية يقررها احلاكم �إذا انت�شرت اجلرمية انت�شارا وا�سعا �أو ظهرت نوازل
جديدة تهدد املجتمع  ,وهو ما ي�سميه ال�شرع بالعقوبات التعزيرية وهو مفهوم ي�شمل كل
عقوبة ال متثل حدا  ,ولهذا فقد اخط�أ كل من نادى بالتطبيق احلريف والفورى للحدود دون
النظر �إىل �شروطها  ,وكذلك �أخط�أ كل من ظن �أن عقوبات احلدود يحق للحاكم �إبطال
العمل بها نهائيا  ,فحد ال�سرقة يلزم لتطبيقه �أن تتحقق كفاية احلد الأدنى للمجتمع ,
لأن من تنهاه عن احلرام البد �أن يكون البديل احلالل متوافرا  ,لكى يكون املجرم هنا
خمتارا للحرام اختيارا حرا وبالتاىل ي�ستحق العقوبة كاملة  ,وحد الزنا يلزم له �أي�ضا
حد الكفاية  ,ال �أن يجعل املجتمع ظروف الزواج م�ستحيلة ثم بعد ذلك تردع النا�س بحد
الزنا  ,و�إحراز ال�سالح جرمية ب�شرط �أن ي�أمن النا�س فى بيوتهم ف�إذا عجزت الدولة عن
حمايتهم فال ميكن �أن تعيب على من يحمل ال�سالح دفاعا عن نف�سه  ,وحق الق�صا�ص البد
�أن توفره الدولة كحق لوىل الدم  ,ف�إن عجزت الدولة عن ذلك فال تعيب على من ي�أخذ
حقه بيده  ..وهكذا ف�إذا توافرت كافة الظروف ال�ضرورية ملعي�شة منا�سبة ـ ولي�ست رفاهية
ـ للمجتمع فعندها يحق للحاكم تطبيق العقوبات الت�شريعية ب�شروطها وال ميكن �ساعتها
�أن ن�ستبدل احلدود اجلنائية بالتعزير  ,ولكن فى غياب حد الكفاية نهائيا فعلي احلاكم
�أن يعمل �أوال على تطبيق �أهم مقا�صد ال�شريعة وهى احلفاظ على الكليات اخلم�سة النف�س
والعقل والدين واملال والن�سل ثم ي�أتى تطبيق العقوبات املق�صودة  ,فلكى نطالب النا�س
بالواجبات يلزم �أن نعطيهم احلقوق �أوال
قال ال�شاب م�ستفهما:
�إذا من يدعون �إىل تطبيق ال�شريعة كلها دفعة واحدة خمطئون  ,ومن يدعون لعدم
تطبيقها �أي�ضا خمطئون ؟!
قال الكاتب :
بل كال اجلانبني متاجر بق�ضية ال�شريعة  ,وكالهما ال يري فى ال�شريعة �إال احلدود
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اجلنائية  ,فاجلانب الأول يتاجر بها م�ستغال عواطف النا�س  ,واجلانب الثانى ينادى
برتكها معتمدا على تنفري النا�س من نداءات اجلانب الأول ولكى يثبت وجهة نظره
فى �أن تطبيق ال�شريعة يجوز �إهماله فى املطلق  ,وال�سبب الرئي�سي للم�أ�ساة يتمثل فى
جانب املتاجرين بالدين  ,فقد ظلوا فى م�صر مثال يرفعون �شعار تطبيق ال�شريعة �ستني
عاما فلما جاءوا للحكم فوجئنا بهم يقولون ب�أن تطبيق ال�شريعة الآن وفورا غري منا�سب
للظروف و�أن املجتمع غري �صالح للتنفيذ الفورى ! بل �إن قائدهم حممد مر�سي قال ن�صا
(�إن ال�شريعة بالفعل مطبقة فى م�صر)  ,ور�أيناهم بعد ذلك فعلوا �أ�شد مما �أنكروه على
النظام احلاكم قبلهم  ,فتورطوا فى القرو�ض الدولية املجحفة املغرقة فى الربا الفاح�ش
وتورطوا فى �إباحة وترخي�ص كل امل�ساوئ التى كانوا يزايدون بها على النا�س  ,فعالم �إذا
كانت التجارة واملزايدة على الفقهاء ممن كانوا ي�شرحون للنا�س طريقة التدرج فى �إعادة
الت�شريع ؟!!
وهذا ما منح العلمانيني الفر�صة فى م�صر للمزايدة عليهم �أي�ضا فقام �أحدهم برفع
ق�ضية �أمام الق�ضاء الإدارى لإبطال قرار حممد مر�سي بتمديد الرتاخي�ص للمالهى ورفع
�ضريبة اخلمور !  ,وا�ستند هذا الرجل �إىل ن�ص الد�ستور الذى يعترب ال�شريعة هى امل�صدر
الرئي�سي للقوانني  ,وعلى �سابق منهج مر�سي وال�سلفيني!!
والتدرج �سنة كونية وت�شريعية  ,وهى �صاحلة الإ�ستخدام عندما تتوفر نف�س الظروف
التى كانت فى العهد الأول عند نزول الت�شريع  ,وهذا حتى ال نفنت النا�س عن دينهم  ,وهذا
ما طبقه عمر بن عبد العزيز اخلليفة الرا�شد عندما جاء والف�ساد منت�شر فى عهده ـ وهو
ف�ساد تافه بالن�سبة لع�صرنا ـ ورغم هذا حمل النا�س على احلق �شيئا ف�شيئا  ,فلما عاتبه
�أحد �أبنائه فى ذلك قال (:يا بنى � ..إننى لو حملت النا�س على احلق ُجـملة ـ �أى دفعة
واحدة ـ تركوه جملة)  ,وهذا هو عني الفقه وعني ال�شريعة  ,وه�ؤالء املتاجرين بق�ضية
ال�شريعة �أين هم من مقا�صد ال�شريعة ذاتها  ,و�أين هم من قول الفقهاء (�إن تطبيق
احلكم ال�شرعى �إذا مل يحقق م�صلحة الأمة فلي�س هذا من �شرع اهلل )  ,مبعنى �أن احلاكم
لو طبق �أحكام ال�شريعة ـ كما يت�صور هو ـ فلم حتقق �أى م�صلحة للأمة  ,فالعيب هنا لي�س
عيب الن�صو�ص بل عيب التطبيق  ,وبالتاىل ف�إن تطبيق الأحكام اجلنائية لل�شريعة ـ على
طريقة طالبان و�أفغان�ستان ـ و�إهمال كافة �شرع اهلل فى حتقيق كفاء النا�س وحاجياتهم
فلي�س هذا �شرعا وال هو من ال�شريعة  ,فال�شريعة نزلت لدفع الف�ساد عن الأر�ض و�إعمارها
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ف�إن تاجر بها متاجر وطبقها على عموم النا�س وا�ست�أثر هو بكفالة خا�صته بعيدا عن �أى
ت�شريع  ,فهذا هو عني ما حذر منه النبي عليه ال�سالم  ,من �أن هالك الأمم فيما قبلنا كان
ب�سبب �إنهم �إذا �سرق فيهم ال�شريف تركوه و�إذا �سرق فيهم ال�ضعيف قطعوه ,
وهذا ما طبقه الفقيه الربانى العز بن عبد ال�سالم  ,وكان م�ست�شارا ل�سيف الدين قطز
�إب ّــان الإ�ستعداد حلرب املغول  ,فطلب منه قطز فتوى لفر�ض �ضرائب على عموم النا�س
بعد �أن فرغ بيت املال واجلي�ش ال يزال فى طور الإعداد  ,فقال له ابن عبد ال�سالم بلهجة قاطعة :
تنازل �أنت و�أمرا�ؤك من املماليك عن فائ�ض �أموالكم التى اكت�سبتموها من احلكم ,
وعندما تت�ساوون مع النا�س  ,افر�ض عليهم ما �شئت من ال�ضريبة فت�صور لو حدث هذا
املوقف اليوم  ,ماذا �ستكون الفتوى ؟!
�سيخرج لك �أى عامل من علماء ال�سلطان زاعقا �صارخا ب�أن هذه ال�ضرائب واجب
قطعى على الأمة �أن تطيع احلاكم فيه و�إال تعطل اجلهاد و�ضاعت البالد  ,وهذا حق ُيــراد
به باطل و�إال ف�أين �ضرائب رجال ال�سلطة ؟! ,
ف�إذا اعرت�ض معرت�ض بنف�س حجة ابن عبد ال�سالم فال �أ�ستبعد �أن يتهموه بالت�آمر
والفتنة وخيانة الأمة �أي�ضا !!
ولهذا بد�أ عمر بن عبد العزيز بنف�سه و�آل بيته وببنى �أمية كلهم ف�أخذ نف�سه بالورع
ال�شديد ورخ�ص للأمة فيما مل يرخ�ص به لنف�سه ولأهله ,وكان هو القائل (ما �سرنى
�أن �أ�صحاب النبي مل يختلفوا)  ,وهو يق�صد اختالف التنوع فى الفقه و�أحكام الفروع ,
و�سبب ال�سرور هنا هو ات�ساع م�ساحة الإختيار التى ت�صلح لالختيار بينها يف �أمور اخلالف
ال�سائغ  ,وهكذا ترى �أن ق�ضية ال�شريعة �ضاعت معاملها بني نوعني من النا�س  ,متنطعون
ال يرونها �إال فى جوانب حمددة تخدم م�صاحلهم  ,وعلمانيون ال يفوتون الفر�صة لتنحيتها
بكل ما فيها حتى القر�آن وال�سنة.
قال ال�شاب :لكنى مل �أ�سمع كثريا من يعالج الق�ضية بهذا املنطق ؟!
قال الكاتب:
العيب فى تق�صريك  ,طاملا �أنك قادر على التحرى والبحث  ,وفى زمننا هذا زمن الفنت
�أ�صبحت ثقافة التمييز �ضرورة بعد �أن كانت نافلة فيما م�ضي  ,لأن الثقة �أ�صبحت معدومة
الآن بكل �أحد بعد انت�شار املتاجرين والباحثني عن م�صاحلهم ال�ضيقة � ,أما �إن كنت ممن
ال ي�ستطيعون البحث فخذ بن�صيحة النبي عليه ال�صالة وال�سالم واعتزل تلك الفرق كلها
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وطبق الأحكام والعبادات فيما يخ�صك و�أهل بيتك ودع عنك كل هذه ال�صراعات.
ت�ساءل ال�شاب  :وكيف ميكننى معرفة احلق الذى �أ�ستطيع به �سيا�سة نف�سي و�أهل
بيتى  ,و�أنت تقول �أن الثقة �ضاعت هذه الأيام ؟!
قال الكاتب  :ال�شريعة الإ�سالمية لي�ست كلها على م�ستوى واحد فى الرتتيب
 ,فهناك العقيدة وهى �أخطر ما يف الدين وهى �أ�سا�سه ,وهناك الأ�صول التى متثلها
الفرائ�ض والعبادات وما �أجمع عليه علماء الأمة  ,ففي هذين اجلانبني الأمر �سهل مي�سور
 ,فالعقيدة والأ�صول لي�س فيها حتديث وال تطوير بل هى �أمور ثابتة غري قابلة للنق�ض �أو
الإجتهاد  ,ولهذا عليك بالعودة بنف�سك �أو عن طريق �إر�شاد من تثق فيهم من �أهل البحث
�إىل ما كان عليه النبي عليه ال�سالم وال�صحابة  ,فقل مبا قالوا  ,وتوقف عما توقفوا فيه ,
و�أهم �شيئ الأمر كله �أن تعلم يقينا �أن مفهوم �أهل ال�سنة واجلماعة ـ هو كما قال ابن
تيمية ـ هو املفهوم الذى ي�ضم حتته عامة امل�سلمني فال يتخذون لأنف�سهم �سمتا معينا �أو
�إ�سما بعينه خارج �إطار الإ�سالم وال�سنة  ,وال يقولون فى العقيدة والأ�صول بغري ما ورد فى
القر�آن وال�سنة وحدهما  ,ولهذا فال تقبل قوال غري قولهما من �أ�صحاب الفرق وال تن�سب
نف�سك لأى م�سمى �آخر �أى �أن �أهل ال�سنة واجلماعة هم عموم امل�سلمني ممن ال يعرفون
التفرق حتت راية �شخ�ص �أو حزب �أو فرقة �أيا ما كان م�سماها  ,ولي�س لهم زى معني �أو
طريقة غري م�ألوفة فى العبادة �أو ر�ؤ�ساء و�أتباع �..إلخ هذه التحزبات  ,والعقيدة ال�سنية
الأ�صيلة موجودة فى كتاب (�شرح العقيدة الطحاوية) البن �أبي العز احلنفي  ,و�أقرب
النا�س لهذه العقيدة هم علماء التيار ال�سلفي ولوال �أنهم ف�صلوا �أنف�سهم عن عامة النا�س
مبنهج فقهى ـ ال عقائدى ـ حمدد لأ�صابوا الكمال فيما ذهبوا �إليه فخذ منهم العقيدة
والأ�صول وعلم احلديث و�صحيح التاريخ الإ�سالمى  ,فهم �أهل التخ�ص�ص فى هذا الباب ,
ودع عنك كل ما ي�ضيفونه فى غري ذلك من �أمور ال�سيا�سة واحلزبية ونحو ذلك .
�س�أل ال�شاب :وماذا عن الفقه والفتاوى والنوازل التى قد تعر�ض للنا�س ولي�س فيها
قول حم�سوم �أو �سابق.
قال الكاتب:
هذا الأمر فيه �سعة ,طاملا ا�شتمل على الفروع ,ولك �أن تبذل طاقتك للبحث عن الفتوى
الأقرب لل�صحة ممن تثق فيهم من العلماء ,وطاملا كنت حمايدا وخمل�صا فى نيتك فلي�س
عليك �شيئ لو �أخذت بالقول الذى يطمئن �إليه قلبك و�أنت متجرد للبحث عن احلق  ,فال
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يكلف اهلل نف�سا �إال و�سعها  ,وقد تعهد اهلل تعاىل بحفظ دين من ي�سعى �إليه خمل�صا ـ حتى
لو �أخط�أ الطريق ـ فهو اجتهاد م�أجور  ,وذلك لقوله تعاىل (وما كان اهلل لي�ضيع �إميانكم ) ..
ولكن حتريا للثقة عليك بعلماء الأزهر ـ وهم بالآالف ـ فدع عنك من تورط فى الإدارة
�أو ال�سيا�سة ـ وخذ من الباقني ممن ال عمل لهم �إال العلم والفقه  ,فهم �أهل التخ�ص�ص
والف�ضل فى ذلك وطريقة التعليم الأزهرى وتركيزهم على الفقه وعلومه جتعلك تطمئن
خلربتهم  ,فالواحد منهم قد يق�ضي ما يزيد عن �أربعني عاما قبل ح�صوله على درجات
التخ�ص�ص العليا  ,ولزيادة االحتياط خذ الفتوى من �إحدى جلان الفتاوى لأنها ت�ضم
جمعا من العلماء معا ..
قال ال�شاب  :وماذا عن علماء الأزهر الذين ينت�سبون مل�سميات �أخرى كال�صوفية �أو
الأ�شعرية �أو نحوها
قال الكاتب:
هذه لي�ست مذاهب فقهية  ,بل هى معتقدات فرق  ,ونحن اتفقنا على �أننا �سن�أخذ
العقيدة من منبعها الأول  ,وباملنا�سبة لي�س كل الأزهر ـ كما يقال ـ على العقيدة الأ�شعرية
�أو ال�صوفية  ,بل هناك املئات منهم ممن ال ينت�سبون �إال لأهل ال�سنة واجلماعة والتاريخ
احلديث حافل ب�أمثال ه�ؤالء كال�شيخ الب�شري وال�شيخ ال�شنقيطى وكل ه�ؤالء لهم تالمذة
�ساروا على منهجهم وهم الآن علماء
قال ال�شاب:
�إذا هناك مت�سع فى كتب الفقه لالختيار بني الفتاوى فى الفروع
قال الكاتب:
نعم هناك مت�سع  ,لكن االختيار نف�سه لي�ست من وظيفتنا نحن العوام بل هو �ش�أن
العلماء والفقهاء  ,و�إال ملا كان هناك داع للتخ�ص�ص �أ�صال !
قال ال�شاب:
ولكنى �سمعت �أحد املتخ�ص�صني فى الفقه يقول ب�أن النا�س لها حق الإختيار بني �أقوال
العلماء ال�سابقني واملذاهب كما ي�شاءون ..
�أجاب الكاتب:
هذا القائل بذلك هو الدكتور �سعد الهالىل رئي�س ق�سم الفقه املقارن بكلية ال�شريعة
والقانون بجامعة الأزهر  ,و�أنا �أذكر ا�سمه هنا للتحذير منه  ,فهذا الرجل �صاحب فتنة
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وتلبي�س على النا�س  ,وهو عندى �أخطر من العلمانيني  ,لأن �أقوال العلمانيني ظاهرة
البطالن عند �أغلب النا�س � ,أما �أقواله هو فـت�ضل الكثريين لأنها �صادرة من متخ�ص�ص
كما هو مفرت�ض  ,بينما هو يلب�س احلق بالباطل حتت زعم التي�سري على النا�س ..
�س�أل ال�شاب  :ا�سمح ىل  ,ولكن هذا عامل متخ�ص�ص فى ال�شريعة  ,و�أنت ل�ست مثله ..
ابت�سم الكاتب جميبا :
�إطمئن ورغم �أنى متخ�ص�ص �أي�ضا فى نف�س جماله حتديدا ال�شريعة والقانون  ,ف�أنا
لن �أفعل ما �أنتقد ُه فى العلمانيني الذين يهاجمون كبار العلماء بينما هم ال يعرفون �شيئا
�أ�صال عن مبادئ العلوم التى ينتقدونها � ,أما ما �أقوله فهو قول العلماء فيه ولي�س قوىل ,
�أمل �أقل لك �إن �أول مبادئ �أ�صول الفقه �أن العربة فى الأقوال بالدليل ولي�س با�سم العامل
�أو ثقل قدره  ,بالإ�ضافة �إىل �أن علماء الأزهر هم من حذروا منه فى بيان �شهري لهم بعد
اعرتا�ضهم على �أقوال ال�ضالل التى يقول بها ..
ف�أرجو منك �أن تتعلم �أهم مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية  ,وهى �أن املقامات حمفوظة ,
ولكن الأقوال اخلالية من الدليل ال عربة بها وال م�ستند مهما كانت �شخ�صية القائل بها
طاملا �أنه لي�س من الأنبياء  ,ولو �أن املهاجمني لل�شريعة هذه الأيام كانوا ينتقدون العلماء
فى �أخطاء م�ستحقة لكان هذا مربرا ومفهوما  ,ولكنهم يهاجمون بغر�ض �إ�سقاط العلماء
متهيدا لإ�سقاط ال�شريعة التى نقولها �إلينا وال ت�أت من طريق �سواهم �أما الإنتقاد �أو
الهجوم حتى على �أى عامل فهذا ال يعنى الهجوم على الأ�شخا�ص �أو فى كل �أقواله بل بيان
الأخطاء لكى ال يغرت بها النا�س �إذا انت�شرت عنه.
قال ال�شاب :ولكن ال تنتقده بل ُتـ�سقط عدالته متاما .
�أجاب الكاتب:
نعم لأن الأمر ي�ستحق  ,فحدة الإنتقاد تتنا�سب طرديا مع خطورة القول فمواجهة
الداعى �إىل بدعة �أو �إىل زندقة با�سم الدين  ,تختلف متاما عن حدة املواجهة فى جمرد
زلة �أو خط�أ فقهى ب�سيط والدكتور الهالىل هو من و�ضع نف�سه فى هذا املحل  ,و�ستفعل
نف�س ال�شيئ لو �أننى ب�سطت �أمامك حقيقة ما يدعو �إليه وخطورته على املجتمع  ,و�ضع
فى ذهنك �أنه عامل ويعلم متاما خطورة منهجه الذى يدعو �إليه النا�س  ,وهذا يعنى �أنه
غري معذور باجلهل ولي�س له �أى خمرج نثبت به ح�سن النية  ,بالإ�ضافة �إىل �أن قيمته
العلمية ت�سقط عنه �إذا كان يتعمد التدلي�س على العلماء ولي�س �أمينا فى النقل عنهم ,
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وهذه خطيئة كربي ال يجب �أن يقع فيها �أى �شخ�ص �إال �إذا كان من باب اخلط�أ �أو ال�سهو �أو
عدم الدراية �أو الفهم املغلوط � ,أما �إذا دل�س �شخ�ص على �آخر ثم بـيـّـن النا�س له التدلي�س
ف�أ�صر عليه فهذا تعمد وا�ضح .
قال ال�شاب  :ولكنى ال �أرى دعوته للحرية فى الإختيار بني الأقوال الفقهية ت�ستحق
كل هذه ال�ضجة ..
قال الكاتب :
هذا لأنك ل�ست متخ�ص�صا فى املجال نف�سه لتدرك فداحتها ,ومع ذلك ف�إنه مل يقت�صر
على هذه الدعوى وحدها ـ فهى رغم خطورتها �إال �أنها �أقل من منهجه نف�سه ـ فلعلك
�سمعت ما دعا �إليه بقوله �أن �شهادة (ال �إله �إال اهلل) وحدها تكفي ليكون املرء م�سلما
دومنا حاجة �إىل �شق ال�شهادة الثانى (حممد ر�سول اهلل)  ,وبالتاىل فكل الكفار حتى كفار
قري�ش فى زعمه هم م�سلمون لأنهم مل يجادلوا فى حقيقة وجود خالق �أعظم لهذا الكون
ولكنهم خالفوا فى �شركائه وفى الإميان بنبوة حممد عليه ال�سالم ,وامل�صيبة �أنه زعم �أن
هذا القول الكفري هو قول لبع�ض �أهل العلم حيث �أن امل�س�ألة فيها خالف ـ كما يقول ـ بني
العلماء ! ,
مع �أنها بديهية من بديهيات الإ�سالم ف�ضال على كونها الركن الأول من �أركان الإ�سالم
وهو �ضرورة ال�شهادة هلل بالوحدانية  ,وملحمد عليه ال�سالم بالر�سالة  ,وفوق ذلك كله
ال يوجد �أتباع �أى دين ال يعتقدون كفر من خالفهم فى هذا الدين  ,فاليهود يرون �أنهم
�أهل الدين ال�صحيح وحدهم بل �إنهم حتى ال يدعون لدخول غريهم فى اليهودية باعتبار
�أن اليهودى يجب �أن ي�أتى من �أم يهودية فلو كان غري ذلك فلي�ست له جناة ولو �آمن بكل
ما يعتقده اليهود !  ,وكذلك الن�صاري ال يعتقدون بنجاة �أحد �إال �إذا �آمن بالإله االبن
املخل�ص وحتى الهندو�س والبوذيون وعبدة الأ�صنام يعتقدون ب�آلهتهم وحدها و�أن الإميان
بها �ضرورة للجنة
ت�ساءل ال�شاب :
وكيف ميكن �أن يغفل عامل �أزهرى عن �أركان الإ�سالم ؟!
قال الكاتب :
ال�ضالل والكفر والبدعة لي�ست م�سائل تتعلق مبدى علم العامل  ,و�إال لكان �إبلي�س �أكرب
املوحدين  ,فرغم �أنه من �أعلم العلماء باهلل  ,بل وخاطب رب العزة �سبحانه ـ �أى �أن �إميانه
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�إميان �شهود ولي�س �إميان غيب ـ �إال �أنه مع احل�سد واحلقد لآدم كفر باهلل العظيم كفر
عناد رغم �أنه يعلم يقينا مب�صريه بعد ذلك  ,بل و�صل به الكفر ـ لعنه اهلل ـ �إىل �أنه حتدى
رب العاملني بالإنتقام من �آدم وذريته  ,فهل هناك حماقة فى التاريخ �أعظم من هذا ؟!
وكما خرج من الأزهر فطاحل الدعوة للإ�سالم عرب التاريخ � ,إال �أنه خرج منهم �أي�ضا
زعماء لل�ضالل  ,ولعلك تعلم �أن زعيم منكرى ال�سنة فى م�صر �أحمد �صبحى من�صور كان
�أ�ستاذا حا�صال على الدكتوراة من الأزهر وخرج رغم هذا يقول ب�أن الإلزام هو للقر�آن
وحده ولي�ست هناك �سنة  ,فحاكمته جامعة الأزهر و�سحبت درجته العلمية ومت طرده من
م�صر وهو الآن يبث �ضالله عرب النت من �أمريكا ويدعو �إىل �إ�سالمه اجلديد !!
ولو ت�أملت الأ�سباب التى ت�ؤدى لكفر العناد وللبدع �ستجدها مركزة فى تغلب حب النف�س
للت�صدر والريا�سة  ,وفى الكرب عن الإعرتاف باخلط�أ  ,ف�سعد الهالىل بعد �أن هاج عليه
علماء الأزهر ذهب للإعالميني امل�ؤيدين له وحاول التن�صل من مقولته مع الإ�صرار على
�أنه مل يخطئ ب�أن ف�سر مقولته ب�أنه يق�صد �أن ينزل و�صف الإ�سالم على الأمم ال�سابقة
قبل ظهور النبي عليه ال�سالم  ,ولكن علماء الأزهر واجهوه بحلقته امل�سجلة والتى يزعم
فيها بو�ضوح �أنه يق�صد الن�صاري واليهود فى م�صر فى ع�صرنا احلاىل لأن كالمه كان
فى معر�ض احلديث عن حال م�صر قبل ظهور الإخوان  ,وكيف �أن امل�صريني جميعا كانوا
م�سلمني مبا يف ذلك الن�صاري واليهود !  ,فلما واجهوه و�أ�صروا على تراجعه واعتذاره ,
خرج جمددا فى الإعالم وعاد لقوله الأول ُمـ�صرا عليه ونا�سبا قوله �إىل ابن حجر الهيثمى
وابن تيمية !!  ,وللعلم فقد خرج العلمانيون واملتغربني بهذه املقولة من قبل ومل يهتم �أحد
بالرد عليها �أو يلقي لها باال  ,لأن ه�ؤالء فى الأ�سا�س يحكمون ب�أمزجتهم ال�شخ�صية وال
عربة لديهم ال بقر�آن وال �سنة  ,ويدافعون عن كل كفر حتت زعم احلرية  ,ومنهم من خرج
عالنية يدافع عن فرعون ويدعو لرد الإعتبار �إليه !  ,فموقفهم مفهوم � ,أما الكارثة تتمثل
فى �أن يخرج عامل فيهند�س ال�ضالل ويهدم العقيدة برتتيبات ملفقة وين�سبها لل�شريعة
قال ال�شاب :وكيف ميكنه ا�ستخدام ن�صو�ص ال�شريعة لهدم الثوابت ؟!
قال الكاتب:
هذا �أمر �سهل جدا  ,فعن طريق الإقتطاع والإجتزاء ت�ستطيع �أن حتلل كل الفواح�ش
بل وتهرب من كل القوانني  ,و�أ�شهر مثال ذلك �أن تقول (يا �أيها الذين �آمنوا ال تقربوا
ال�صالة) وت�صمت دون �أن تكمل الآية ,و�ساعتها ميكنك الإدعاء �أن القر�آن ينهى عن
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ال�صالة  ,ولكنك لو �أكملت الآية (و�أنتم �سكارى) لظهر املعنى الوا�ضح ملق�صود الآية وهو
عدم ال�صالة مع ال�سكر  ,وهذه الآية كانت قبل �أن تنزل �آية حترمي اخلمر قطعيا  ,فنزل
الت�شريع يحرمها بالتدريج جريا على �سيا�سة الدين فى فر�ض العبادات  ,و�أحد املالحدة
احلاقدين والذى يدعو ملا ي�سميه بتجديد الإ�سالم احتج ب�أن القر�آن ال يعترب �أهل الكتاب
كفارا ولو مل ي�ؤمنوا بالإ�سالم �أ�صال  ,وبالطبع هذا قول خرافة  ,فالقر�آن ين�ص على كفر
من قال �إن اهلل ثالث ثالثة �أو �أن اهلل هو امل�سيح ابن مرمي  ,فلما �س�ألوه عن هذه الآيات
قال �إن الآية تقول على ل�سان �أهل الكتاب (�إن اهلل  ) ..وبالتاىل فهم م�ؤمنون باهلل ولي�سوا
منكرون لوجوده !!!!
�أى �أنه حذف متاما بداية الآية التى تقول (لقد كفر الذين قالوا  ,) ...وجريا على
مذهبه هذا فلي�س هناك كافر على وجه الأر�ض �إال املالحدة  ,وحتى �إبلي�س وكفار قري�ش
م�ؤمنون  ,لأنهم �آمنوا بوجود اهلل كمبد�أ لكنهم �أ�شركوا به �آلهة �أخرى على الأر�ض  ,وباملثل
فكل �أ�صحاب ملة حتى من يعبدون البقر واملاعز وبوذا هم فى منهجه م�سلمون وموحدون,
لأنهم يقولون �إن اهلل هو ما يعتقدونه !!  ,بل فرعون نف�سه م�ؤمن فى زعمه �أي�ضا لأنه قال
( �أنا اهلل )  ,فهذا احلاقد الغبي ينفي �صريح القر�آن والعقل والإدراك على نحو متبجح
ويعتقد �أن الكفر فقط هو الإحلاد مع �أن الإحلاد وكفر ال�شرك وكفر العناد كلها �أ�سا�سيات
تكفري ال�شيطان وعابدى الأ�صنام.
�أوم�أ ال�شاب متفهما وقال  :نعم �أفهم ذلك  ,ولكن هذا النوع من التدلي�س ينك�شف
ب�سهولة والنا�س لن تغرت به  ,وبالتاىل فهو ال ي�ستحق ردا واهتماما ..
قال الكاتب معرت�ضا:
كال بل ي�ستحق الرد قطعا ,لعدة �أ�سباب منها � ,أن النا�س والعقول لي�ست �سواء فى
العلم واجلهل والقول الباطل �إذا انت�شر مهما كان تهافته �سي�ؤثر على املدى البعيد  ,و�إال ملا
اغرت النا�س مب�صطلح التنوير العلمانى املنت�شر هذه الأيام و�صدقوه بينما هو فى حقيقته
دعوة للإحلاد  ,كذلك هناك تدلي�سات حمرتفة يجيدها املنافقون الأذكياء وال يتمكن من
ك�شفها �إال املحرتفون  ,ولهذا قال النبي عليه ال�صالة وال�سالم ( �أخوف ما �أخاف على
�أمتى املنافق عليم الل�سان) ,ف�ضال على نقطة هامة � ,أن �أقوال الت�ضليل قد تبدو لك وفى
زمانك �أنت مقوالت �شديدة احلماقة ال يقبلها عاقل  ,لكنها مع تردى العلم عرب الع�صور
ت�صبح قابلة للت�صديق  ,ولهذا فلم يهمل العلماء فى الرد حتى �أحمق ال�شبهات  ,ولت�صدق
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�أو ال ت�صدق � ,أنه فى زمن ابن حزم رحمه اهلل  ..ظهرت فئة من النا�س تدعى �أن هناك
ر�سال و�أنبياء فى احليوانات !! ت�صور .
قهقه ال�شاب �ضاحكا وقال  :كيف هذا  ,وهل هناك عاقل يقول مبثل هذا التخريف ؟!
�أجاب الكاتب  :بل الأعجب من هذا �أنه كانت معهم �أدلة يزعمونها فى القر�آن
واحتجوا ب�أن اهلل تعاىل و�صف جمتمع احليوانات والطيور ب�أنها �أمم �أمثالنا  ,ومل يالحظ
املتخلفون �أن املثلية هنا فى م�صطلح الأمم ذاته �أى ممالك وجتمعات لها نظام فيما
بينها  ,ومل يالحظوا �أي�ضا �أن �إر�سال الر�سل �إمنا يكون للتكليف  ,والتكليف يقت�ضي العقل
والقر�آن �صريح فى �أن الأمانة والر�سالة فى تكليف ال�شرائع مل يحملها �إال الإن�س واجلن
ولو كانت ال�شبهات الواهية ال ت�ؤثر ولو بن�سبة ب�سيطة  ,فلماذا �صدق بع�ض التائهني ما
ردده �أحد املالحدة من �أن و�صف الكفار فى القر�آن ال ينطبق على �أى �إن�سان �إال على كفار
قري�ش فقط فى زمن النبي عليه ال�سالم �أما بعد ذلك فكل من �أتى بعدهم من �أجيال فهم
م�سلمون و�سيدخلون اجلنة حتى املالحدة وحتى لو مل ي�ؤمنوا مبحمد ومل يقوموا ب�شعائر
الإ�سالم ؟!
بالإ�ضافة �إىل ظهور بع�ض النا�س تقول ب�أن دين الإ�سالم من زمن ال�صحابة وحتى
اليوم ـ حتى فى زمن ال�صحابة بعد النبي عليه ال�سالم ـ هو غري الإ�سالم احلقيقي
الذى نزل على حممد عليه ال�صالة وال�سالم  ,و�أن الإ�سالم الذى توارثناه من ال�صحابة
والتابعني حتى اليوم �إمنا هو دين الرتاث � ,أما الإ�سالم احلقيقي فى زعمهم فلي�س فيه �أى
ن�صو�ص من ال�سنة �أو التف�سري وعلوم ال�شريعة  ,بل هو فى القر�آن فقط  ,وهذا الإ�سالم
لي�س فيه ال�صالة التى نعرفها بل ال�صالة هى جمرد دعاء نقوله مرتني فى اليوم وح�سب
 ,ولي�س فيه �صيام وال زكاة وال حج وال معنى فيه للجهاد وال اجلزية وال معنى فيه ل�ضرورة
الإميان مبحمد عليه ال�سالم  ,و�أن كل هذه العبادات لها مفاهيم �أخرى غري التى نعرفها
لأنها كانت وقتية حمددة بزمن النبي عليه ال�سالم وحده !!
وعندما ت�ستمع �إىل هذه الأقوال من�شورة وم�سموعة فى ال�صحف والف�ضائيات  ,فلك �أن
ت�س�أل كيف متكن ه�ؤالء من قول هذه الأفكار علنا ؟!
بل الأنكى كيف فكروا فيها �أ�سا�سا وظنوا �أن الإ�سالم احلقيقي �ضاع منذ ع�صر النبي
عليه ال�سالم حتى جاء ه�ؤالء ف�صححوه لنا ؟!
ون�س�ألهم �أي�ضا �س�ؤاال عقليا مبا�شرا � ,إذا كنتم فاقدى الثقة فى ال�صحابة والتابعني ,
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وتدّعون �أنهم حرفوا الدين  ,فكيف تثقون فى القر�آن الذى بني �أيدينا وهم من نقلوه �إلينا ؟!
وبالتاىل فالزم قولهم يقت�ضي ترك كل ما و�صل �إلينا من الرتاث � ,سواء كان قر�آنا �أو
�سنة �أو فقه  ,وبالتاىل يت�ضح الهدف احلقيقي له�ؤالء �أال وهو ترك الإ�سالم بالكلية
�صمت ال�شاب حلظة لي�ستوعب ما قيل ثم �س�أل  :وهل �سعد الهالىل قال هذا الكالم ؟!
قال الكاتب :مل يقله ولكنه مهد الطريق لكى ي�شارك القائلني بنف�س هذا الكالم
 ,والقائلون بهذا هم باملنا�سبة من معارف �سعد الهالىل ويظهر معهم فى الف�ضائيات
وي�شاركهم الكتابة فى ال�صحف دون �أن ي�ستحى مرة واحدة فيكتب مقاال واحدا ينتقده
فيهم ولو على �سبيل ذر الرماد فى العيون  ,بل بلغ به التبجح �أن مدح �أحد ه�ؤالء الإعالميني
وو�صفه باملفكر الإ�سالمى املجتهد  ,مع �أن هذا الإعالمى نف�سه ـ وهو ال�صحفي �إبراهيم
عي�سي ـ وقبل �أ�سابيع من لقائه بالهالىل وعلى نف�س القناة  ,كان يردد �أ�شباه هذه الأقوال
وبلغ به التبجح ب�أن انتقد مفهوم (الثوابت) فى الإ�سالم باعتبار �أن الإ�سالم لي�س فيه
ثوابت ملزمة مع�صومة من النقد  ,وك�أن ال�شهادتني و�أركان الإ�سالم والفرو�ض لي�ست من
الثوابت !!!
كما �صرح قائال ب�أنه ال يوجد فى القر�آن وال فى ال�سنة �شيئ ا�سمه ال�شريعة الإ�سالمية
�أ�صال !!  ,ول�ست �أدرى �أمل يفتح هذا الرجل م�صحفا من قبل ؟!
وبلغت به ال�سفالة والوقاحة �أن يقول ع�صر ال�صحابة والر�سالة لي�س ع�صرا مالئكيا
ودلل على ذلك ب�أن املدينة املنورة فى عهد النبي عليه ال�صالة وال�سالم كان بها حتر�ش
جن�سي !! ـ نعوذ باهلل تعاىل من هذا الإفك املبني..
وبعد كل هذا يظهر معه �سعد الهالىل مبت�سما ومرحبا ومادحا  ,بل وجاء منا�صرا
له فى هذا اللقاء حيث ا�ستدعاه �إبراهيم عي�سي على عجل كى يدافع عنه ويع�ضده �ضد
الهجوم الذى تعر�ض له ب�سبب افرتائه على �أبي بكر ال�صديق  ,عندما قال ب�أن الإرهابيني
الذين يحرقون خ�صومهم بالنار ا�ستندوا �إىل حرق �أبي بكر ال�صديق لأحد اجلناة  ,وهذا
كذب فا�ضح وجهل �شديد وتعمد وا�ضح لإلقاء التهمة على الرتاث الإ�سالمى واتهامه
ب�إفراز الإرهاب  ,وقد �أو�ضحت تلك الق�ضية بكاملها فى مناق�شة علوم احلديث والعقيدة
 ,وكيف كان منهج العلماء فى نقل القر�آن وال�سنة والتاريخ  ..و�أن كتب التاريخ واحلديث
فيها روايات متكاثرة مو�ضوعة حذر منها العلماء  ,ومنها تلك الرواية املفرتاة على �أبي
بكر ر�ضي اهلل عنه.
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قال ال�شاب :
ولكن ما هو منهج �سعد الهالىل اخلاطئ فى االختيارات الفقهية وملاذا اعتربت منهجه
م�ضال فى االختيار احلر من كتب الفقه ؟
�أجاب الكاتب :
منهجه بب�ساطة �أنه يري دور العامل والفقيه هو عدم الإفتاء بالر�أى الذى يراه �صوابا
مع�ضدا بالأدلة  ,بل دور العامل فقط �أن يـب�سط كافة الآراء �أمام امل�ستفتى والأخري له حق
الإختيار دون �أن يجذبه املفتى �إىل ر�أى معني �أو يحذره من ر�أى �شاذ !! � ,أى �أنه يدعو
امل�سلمني لفتح كتب الفقه واختيار ما ي�شاءون من �أقوال العلماء ـ ولو كان قوال �شاذا منتقدا
من كافة العلماء ـ ويف�سر ذلك ب�أننا لو رف�ضنا بع�ض �أقوال العلماء ف�سن�صبح �إق�صائيني !!
ولبيان مدى خطورة قوله نو�ضح الآتى ..
�أوال  :الإنتقاد والتحذير من �أقوال العلماء اخلاطئة واملبنية على اجتهاد خاطئ لي�ست
�إق�صاء  ,فالإق�صاء هو منع الإن�سان من �إبداء ر�أيه  ,وهذا ما مل يحدث من عامل جتاه
عامل �آخر حتت مظلة �أهل ال�سنة  ,و�إال كيف و�صلت �إلينا خمتلف الأقوال ال�شاذة من�سوبة
لأ�صحابها ؟!  ,بل كيف و�صلت �إلينا �أقوال الفرق ال�شاذة و�أهل الإحلاد التى نقلها العلماء
فى معر�ض الرد عليها ؟!
بل �إن العلماء كانوا هم من ينقلون �أقوال بع�ضهم البع�ض فى كتبهم ويناق�شونها
مناق�شة علمية تركت للإ�سالم تراثا علميا هائال وفكرا م�ستنريا ال ي�شبع منه طالب علم ,
فاختالف الفقهاء ـ فى الأمور التى يجوز فيها الإختالف ـ كانت منوذجا للقبول والرتحيب
والنقا�ش العلمى والت�سليم للدليل الأ�صح  ,وقد وردت عن العلماء �أقوال عديدة تبني مدى
�سعة �صدورهم لآراء الآخرين مهما اختلفت معهم مثل قول �أبي حنيفة امل�شهور :
( قولنا هذا ر�أى وهو �أق�صي ما قدرنا عليه  ,فمن جاءنا ب�أف�ضل منه قبلناه )
�أي�ضا كان الإمام مالك يكرث من الإ�ستدالل بالآية الكرمية ( �إن نظن �إال ظنا وما نحن
مب�ستيقينني )  ,وقول ال�شافعى ( قوىل �صواب يحتمل اخلط�أ  ,وقول غريي خط�أ يحتمل ال�صواب )
ثانيا :الإق�صاء مل يكن العلماء ينادون به فى مواجهة الر�أى املخالف فيما يجوز
فيه اخلالف  ,بل كانوا ينادون ب�إق�صاء الر�أى الذى يت�أكد بطالنه وم�صادمته ل�صريح
القر�آن وال�سنة ومقا�صد ال�شريعة  ,ولهذا كانوا يردون هذه الأقوال ويق�صونها دون املناداة
ب�إق�صاء �صاحبها طاملا كان عاملا له عطا�ؤه العلمى لأن كل عامل له زلة �أو هفوة  ,فال يجوز
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�أن ن�سقطه لأجلها كما ال يجوز �أن نقبلها منه� ,أما �إق�صاء الأقوال مع املناداة ب�إق�صاء
�أ�صحابها �أنف�سهم وحتذير النا�س منهم و�إ�سقاط عدالتهم  ,فهذه الأمر مل ي�ستخدمه
العلماء �إال مع املبتدعة ودعاة الفتنة ودعاة الإحلاد فلي�س هناك قبول للآخر فى هذه
احلالة  ..ومن غرائب �سعد الهالىل �أنه يدندن كالعلمانيني بدعوى قبول الر�أى والر�أى
الآخر وفى نف�س اللحظة يطالب مبنع و�إق�صاء ال�سلفيني والتيارات املت�شددة والإرهابية مع
�أن لهم فكرا يعملون به و�آراء �شاذة ي�صرون عليها  ,وهذا تناق�ض م�ألوف من هذه الزمرة
فاحلرية وقبول الآخر ال يرفعونها �إال لرتويج �آرائهم هم ويطالبون كل النا�س بقبولها � ,أما
�آراء مناه�ضيهم فلي�س لها ن�صيب من احلرية قط !
لكن الدين الإ�سالمى مينع كال اجلانبني اجلانب املت�شدد  ,واجلانب املت�سيب  ,لأن فى
منعهم وقاية املجتمع من الفنت ..
ثالثا  :تعريف الهالىل للفقيه ب�أن وظيفته فقط هى النظر �إىل كتب العلماء ال�سابقني
و�إبالغ امل�ستفتى بها دون �أن يتدخل فى اختياره  ,هذا تعريف يزدرى ويحط من العلم
والعلماء على حد �سواء بل �إنه ميحو �أى لزوم لوجود العلماء من الأ�سا�س  ,لي�س فقط لأن
كتب الفقه ال�سابقة ال حتتوى على فتاوى النوازل وبالتاىل �ستحتاج علماء ع�صرنا للإفتاء
فيها  ,بل لأنه قام بتحقري العلماء وتهوين �ش�أنهم عند �أنف�سهم وعند النا�س لأن النا�س
لن ت ُـتـعب نف�سها فى طلب علوم ال�شريعة �أ�صال ولن تلج�أ �إىل �أى عامل  ,فيكيفهم �أى جهاز
كمبيوتر فيه برنامج متخ�ص�ص لفتاوى كتب الفقه لي�صبح �أكرث قيمة عندهم من �أكرب
علماء الع�صر !!
ولي�س يف هذا الأمر تر�سيخ حلرية النا�س كما يقول  ,بل هو تر�سيخ للفو�ضي  ,فالعامل
مهمته الإر�شاد والتنبيه وواليته على النا�س هى والية العلم والتخ�ص�ص كما �سبق �أن �شرحنا
رابعا  :لو �أننا طبقنا منهج �سعد الهالىل باتباع كافة �أقوال العلماء لكان علينا حتليل
كل الفواح�ش كاخلمر والزنا والربا وحتى القتل
ت�ساءل ال�شاب:
وهل هناك فقهاء �أباحوا هذه الأ�شياء ب�أقوالهم ..
�أجاب الكاتب:
لي�س الأمر كما تت�صور  ,فهم مل يبيحوا تلك الفواح�ش هكذا ب�صريح �أقوالهم  ,بل
الإباحة هنا ت�أتى مبا يلزم من �أقوالهم  ,حيث �أنها �آراء فقهية بها ثغرات كبرية ي�ستطيع
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�أهل املعا�صي �أن ينفذوا منها وي�ستغلونها لتنفيذ �أغرا�ضهم دون �أن يعرت�ض �أحد  ,متاما
كالثغرات فى نظريات فقهاء القانون  ,فالعيب الرئي�سي لي�س فى ن�صو�ص القانون ذاتها
�أو �أقوال الفقهاء فى ذاتها  ,ولكن العيب يف من يجد ثغرة ت�ؤهله للنفاذ منها  ,مثل قانون
الإجراءات اجلنائية فى �أى بلد وهو اللعبة املف�ضلة للمحامني لتربئة القتلة واملجرمني ,
فالقانون مت و�ضعه �أ�سا�سا حلماية الأبرياء من تلفيقات الق�ضايا عن طريق و�ضع �ضوابط
ت ُــلزم ال�شرطة ب�إجراءات معينة تكفل عدم �إلقاء القب�ض على برئ  ,ولكن املحامني
ي�ستغلونها فى �إبطال الق�ضايا احلقيقية ملجرد خط�أ �صغري فى الإجراءات  ,فالقانون فى
م�صر مثال ين�ص على �أن تهمة ال�سب والقذف يلزم لها �أن يقرتن ال�سب والقذف ال�صريح
با�سم املتهم ب�شكل حمدد  ,في�ستطيع �أى كاتب �أن ي�سب �أى خ�صم له �سبا مقذعا وي�ستخدم
فيه ا�سم �شهرة �شائعا ولي�س ل�صيقا بال�ضحية وحدها  ,فت�سقط التهمة بال�شيوع  ,كما
ي�ستطيع الكاتب �أن ي�سب بلفظ متعدد املعنى ومع ذلك تكون ال�شتائم مفهومة لكل النا�س
ورغم هذا ال ت�ستطيع ال�ضحية �إدانته لأن �شرط التحديد مفقود  ,مثال ميكنك �أن ت�سب
�شخ�صا بواحد من �أب�شع �ألفاظ ال�سباب العامية الدارجة  ,ومع هذا ال ي�ستطيع القا�ضي
�إدانتك لأن نف�س اللفظ معناه فى الف�صحى العربية اخلادم �أو م�ؤدى املعروف !  ,وبالتاىل
ف�إذا و�صفت �سيا�سيا مبقال مدح �ساخر ب�أنه ( خادم الأمة ) ولكنك و�ضعت اللفظ الآخر
بدال من اخلادم فلن ي�ستطيع �إدانتك لأن �سياق الكلمة جاء باملدح !
قال ال�شاب  :ولكنك �سبق �أن قلت �أن الت�شريع الإ�سالمى لي�س به ثغرات القانون الو�ضعى
قال الكاتب م�ؤيدا:
نعم هذا �صحيح  ,ولكننا نتكلم عن �أقوال وتعريفات فقهية مل ي�أخذ بها العلماء ومل
ت�أخذ بها الأمة بل �أخذوا بالنظريات املجمع عليها التى تكفل حتقيق الردع والعقاب وت�ضمن
فى نف�س الوقت درء العقوبة بال�شك �أو التلفيق عن طريق ا�شرتاط ال�ضوابط املو�ضوعية
قال ال�شاب :ما هى �أمثلة هذه الأقوال التى حتتوى على الثغرات ..
قال الكاتب:
عندما �أ�س�س امل�سلمون الفقه وقننوا قواعد ال�شريعة الإ�سالمية فى ن�صو�ص فقهية
ي�ستعني بها القا�ضي  ,كان لزاما عليهم �أن ي�ضعوا تعريفات جامعة مانعة لكل جرمية
وكل عقوبة وب�أدق التفا�صيل  ,بحيث �أن و�صف اجلرمية �أو الفعل يجب �أن يحتوى على
كافة �أركان اجلرمية فلو غاب ركن ت�سقط العقوبة  ,وكان املرجع فى هذه التعريفات هو
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ن�صو�ص القر�آن ون�صو�ص ال�سنة القولية والفعلية  ,ولكن الأحاديث النبوية فى زمن ت�أ�سي�س
الفقه الأول مل تكن متوافرة كلها بال�ضرورة عند كل فقيه  ,فكان كل فقيه ي�ستق�صي
ويق�ضي بناء على احلديث الذى ثبت عنده ,اعتمادا على �أنه حتى لو �أخط�أ ف�سي�صحح
اخلط�أ عندما يبلغه احلديث �أو يقوم العلماء الذين و�صلهم احلديث بالت�صحيح  ,لأن
علوم الفقه وال�شريعة كلها كانت تكاملية بني �سائر الفقهاء ,ولهذا ن�ص �أكرث الفقهاء
عندما و�ضعوا فقههم ب�أن �آراءهم �إذا خالفت حديثا مل يعرفوه �أو فتوى لل�صحابة مل
ت�صلهم ,ف�إنهم بريئون من هذا القول  ,ومن ذلك قول ال�شافعى (�إذا �صح احلديث فهو
مذهبي) ,ويقول �أي�ضا (�إذا �صح احلديث ومل �آخذ به فقد ذهب عقلى)  ,وبناء عليه
و�صل الفقه �إىل الع�صور التالية متكامال بردود العلماء على بع�ضهم البع�ض وعندما
بد�أ ع�صر التدوين �أ�صبح للأمة مراجع حتوى الفقه بال ثغرات لأنها نتاج ذاخر ملجموع
العلماء ولهذا مل ي�أخذ جمهور العلماء بقول �أبي حنيفة فى ح�صر اخلمر الذى يحرم قليله
وكثريه �إال �إذا كان اخلمر مع�صورا من العنب والتمر �أما غري ذلك فيجوز �شرب القليل منه
والذى ال يحقق �شربه ال�سكر ,ورف�ض العلماء ذلك لأن احلديث الذى مل يبلغ �أبـ ـ ــا حنيفـ ــة
ن�ص على �أن (كل م�سكر خمر وكل خمر حرام) ,وحديث (ما �أ�سكر كثريه فقليله حرام)
وبالتاىل فهو ي�شمل كافة �أنواع اخلمور بل واملخدرات طاملا توافرت فيه �صفة اخلمر وهى
ال�سكر وغياب العقل والوعى..
فهذا �أبو حنيفة ـ بكل ما ميثله من ثقل فقهى ـ ولكنه �أخط�أ فى الإ�ستدالل فهل ن�أخذ
بقوله ـ وفق منهج الهالىل ـ وبالتاىل نبيح اخلمر امل�صنوع من الب�صل والتني �أو منقوع
()48
الرباطي�ش !!
�ضحك ال�شاب وهو يقول :كال طبعا ,وماذا �أي�ضا ؟!
قال الكاتب:
هناك بع�ض كبار العلماء و�ضعوا تعريفا للقتل العمد ـ وهو امل�ستحق لعقوبة الإعدام ـ
ب�أنه القتل الذى يتم ب�سالح �أو �آلة هى قاتلة بطبيعتها  ,فلو مت ا�ستخدام �آلة �أو �شيئ ال يقتل
غالبا  ,فهنا ال يعترب قتال عمديا بل قتل خط�أ  ,فبع�ضهم ح�صر القتل العمد فى اخلناجر
وال�سالح ال�صريح وقطعة احلديد �أو املعدن الثقيلة �أو ال�صخرة العظيمة �أو النار ونحو ذلك
من الأدوات التى تقتل بطبيعتها � ,أما الأدوات التى ال تقتل بطبيعتها فهى الأدوات التى ال
()48قال بهذا الكالم �أحد جمددى هذا الزمان وهو الدكتور يو�سف زيدان �أ�ستاذ املخطوطات الذى يعالج تاريخ الأمة
بالتحقري وبنف�س �أ�سلوب الإقتطاع والإجتزاء اعتمادا على جهل النا�س باملراجع.
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تقتل غالبا وال يتم ا�ستخدامها فى القتل و�إمنا تت�سبب بالقتل لتوافر ظروف ا�ستثنائية ك�أن
ي�ضرب الإن�سان �إن�سانا �آخر بع�صا رفيعة لكنه يغر�سها فى مو�ضع قاتل  ,هنا ال يعترب القتل
عمديا وبالتاىل فال ق�صا�ص بل تكون العقوبة خمففة.
ت�ساءل ال�شاب :وما عيب هذه الآراء؟!
قال الكاتب:
عيبها �أنها تفتح الباب �أمام القتلة وال�سفاحني با�ستخدام �أ�ساليب ال يظهر فيها التعمد
رغم �أنهم يق�صدون القتل ويدركون �أثر �أفعالهم كالقتل بحقنة هواء مثال � ,أو القتل
با�ستخدام دواء له �أثر جانبي قاتل عند من لديهم مر�ض معني  ,بل تكمن الكارثة فى �أن
عدد كبريا من الفقهاء كان يعترب القتل بال�سم لي�س قتال عمديا باعتبار �أن ال�ضحية هنا
�شاركت فى فعل القتل بالغفلة وال يعترب القتل بال�سم عمديا عندهم �إال �إذا تناوله ال�ضحية
مكرها وبالإجبار.
قال ال�شاب :ولكن ال�سم قاتل بطبيعته
قال الكاتب:
هذا الر�أى كان منا�سبا لع�صر �أولئك الفقهاء حيث كانت �أنواع ال�سم حمدودة وميكن
ك�شفها لأنها ت ُــغري طعم ال�شراب والأكل  ,بالإ�ضافة �إىل �أن الفقهاء اعتربوا غفلة ال�ضحية
ووقوعه فى الفخ هى ال�سبب فى موته وبالتاىل اعتربوها �شبهة تدرء احلد ,و�إن كانت ال تدرء
العقوبة التعزيرية � , ..أما فى ع�صرنا احلاىل فحدث وال حرج فال�سموم الكيميائية وحدها
تزيد عن �آالف الأنواع ومعظمها من امل�ستحيل ك�شفه حتى للخرباء ,ف�ضال على �أن الأدوية
ال�سامة متلأ الأر�ض بينما هى لي�ست �سما �أ�صال ,بخالف �أن هناك �أنواع من ال�سموم تقتل
باللم�س ,وهناك الغازات ال�سامة امل�ستخدمة فى الأ�سلحة البيولوجية وبع�ضها لي�ست له
رائحة مميزة ,وهناك �أنواع من الأ�شعة غري املرئية وتقتل عن ب ُــعد  ,وبهذا ي�ستطيع القاتل
حتى لو �أم�سكوه و�أم�سكوا �سالحه �أن يحتج ب�أنه مل يقرتب من ال�ضحية �أ�سا�سا ومل ي�ستخدم
�سالحا وهناك �آراء �أخرى لبع�ض الفقهاء تفتح الباب جلرمية الزنا على م�صراعيها ,مثل
ر�أى �أحدهم فى �أن حد الزنا ال يتم تطبيقه على الذى يزنى بخادمته امل�ست�أجرة لتنظيف
البيت �أو رعاية الأطفال ,وحجته فى ذلك �أن هناك �شبهة تعاقد بينهما والتعاقد يجعلها
فى حكم ملك اليمني كاجلارية ,وبالتاىل فهى �شبهة تدر�أ احلد وتق�صر العقوبة على
التعزير ,وقد �أبطل الفقهاء هذا الر�أى بالطبع لأن عقد العمل بني املتعاقد واخلادمة هو
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عقد مو�صوف وحمدد لفعل معني ال ي�شمل املواقعة  ,و�إال لأ�صبح كعقد زواج ال�شرعى متاما
ولي�س جمرد �شبهة تدر�أ احلد  ,كما �أن اجلارية هى ملك ميني ولي�ست حرة  ,وبالتاىل
ال يجوز قيا�سها على احلرة حتى لو كانت خادمة ,فتخيل لو �أننا �أخذنا بهذا الر�أى فى
ع�صرنا اليوم �سي�سعى كل النا�س القتناء اخلادمات بل حتى طلبة املدار�س واجلامعات كل
منهم �سيعقد مع زميالته عقد معاونة على املذاكرة وكذلك �أ�صحاب القنوات الف�ضائية
مع املذيعات ,و�أ�صحاب ال�شركات مع املوظفات ليتحول املجتمع فى حلظة �إىل م�سرح بورنو
جماعى ومن �أعجب عجائب العلمانيني �أنهم ا�ستغلوا وجود هذه الأخطاء فى كتب الفقه
ليدللوا تارة على حتليل الفواح�ش ,وتارة فى الطعن على حمتوى كتب الفقه ,فهم فى
احلالة الأوىل يتجاهلون عمدا �أن ع�شرات العلماء كتبوا وبينوا اعرتا�ضاتهم على تلك
الأخطاء وحذروا منها  ,وهم فى احلالة الثانية يتعاملون معنا مببد�أ خرايف فا�سد  ,وهو
اعتقادهم �أننا طاملا ن�أخذ من ه�ؤالء العلماء فيبغي �أن نعتقد فيهم الع�صمة !! و�أنهم بال
�أخطاء !!
فب�أى منطق وب�أى عقل ت ُــلزم خ�صومك مبا يلتزموا هم به ؟!  ,وكيف حتا�سبنا على
�شيئ ال نـعـتـقده �أ�صال ون�ؤمن بعك�سه  ,فهم يقولون مثال �أننا نعتقد بع�صمة �أئمتنا  ,فلما
نفينا هذا وو�ضحنا �أن عقيدة امل�سلم ال ميكن �أن ت�ؤمن بع�صمة �أحد بعد الأنبياء  ,يقولون
�إذا ملاذا ت�أخذوا منه طاملا �أنه ب�شري ويخطئ ؟!
وهذا من �أعجب القيا�س الذى تراه فى حياتك  ,حتى من خالل منطقهم العلمانى
البحت� ,أين وجدوا من علماء �أى جمال من ي�شرتط فى كتب العلماء �أن تكون خالية من
الأخطاء و�إال ال ي�أخذ منها �شيئا !!  ,لو �أننا عممنا هذا املنطق فلن يبقي هناك عامل على
وجه الأر�ض ت�أخذ منه �أى علم من �أى نوع .
قال ال�شاب متحريا  :ولكن �أال يعلم الدكتور �سعد الهالىل بهذا ..؟!
�أجاب الكاتب :
�أخربنى �أنت كيف ميكن �أن يجهل ذلك وهو رئي�س ق�سم الفقه املقارن فى جامعته �أى
�أنه �أكرث من يدرك خمتلف �أقوال الفقهاء ومنهجهم فى الفتاوى ؟!
بل ما يثري اجلنون �أنه كاد يرتاجع بالفعل عندما حاول تف�سري قوله وعزوه �إىل و�صف
الأمم ال�سابقة على الإ�سالم ,وكاد الأمر مير على هذا الوجه ويتغافل النا�س عن �صريح
قوله ـ طاملا �أنه تراجع �أيا كان �شكل الرتاجع ـ لكن ما حفز علماء الأزهر �ضده هو �أنه
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�أثناء تربيره لقوله هاج وماج و�أعلن �أنه مل يخطئ قط و�أن كالمه حمله علماء الأزهر على
غري حممله �أى �أنهم قد تر�صدوا له واخرتعوا له ال�سقطات �إنتقاما منه لأن القائمني على
الأزهر فيهم الكثري من الإخوان !!
وبالطبع بعد هذا الإتهام امل�ستفز الذى �صار الو�سيلة املف�ضلة للتحري�ض و�إرهاب
النا�س كى ت�سكت عن احلق ,هو �أن ترميهم بالإنتماء �إىل الع�صابات الإرهابية حتى لو
كان تاريخهم وحا�ضرهم يك�شف فى و�ضوح عداءهم ال�شديد لتيارات الإ�سالم ال�سيا�سي,
ولكنها و�سيلة مف�ضلة هذه الأيام البتزاز اخل�صوم ,حتى �أن �أحد املخرجني �أخرج م�سرحية
ت�سخر من تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي ولكنه د�س فيها اعتداءات �سافرة على ثوابت الدين,
فاعرت�ضت الرقابة عليها  ,وقدميا كان املخرجون عندما يتعر�ضون ملنع الرقابة لأعمالهم
املتجاوزة كانوا يلجئون للإبتزاز عن طريق املتاجرة بحرية الر�أى وحماربة الإبداع ..
لكنهم فى ظل الأجواء احلالية املتحفزة �ضد الإرهاب والت�شدد وجدوا الو�سيلة الناجعة
فاتهم هذا املخرج م�سئوىل الرقابة ب�أنهم داع�شيون و�إرهابيون ت�سللوا لوزارة الثقافة !! ,
وهذه نكتة حقيقية واهلل ,فكل من له عالقة بال�ش�أن الثقايف فى م�صر يعرف يقينا �أن وزارة
الثقافة منذ ال�سبعينات وحتى اليوم فى عهد جابر ع�صفور هى وزارة علمانية التوجه
حتى النخاع ,و�سبق للأزهر �أن دخل معها فى معارك خمتلفة ب�سبب �إ�صدارهم لأعمال
امللحدين والعلمانيني والرتويج لها على �أنها من الإبداع ,مثل �أعمال �سيد القمنى والذى
ح�صل على جائزة الدولة التقديرية من الوزارة على ما ين�شره من كفر �صريح  ,وعمل
روائي فا�ضح مثل رواية وليمة لأع�شاب البحر .
الق�صد� ..أن �سعد الهالىل حاول تهديد زمالئه من علماء الأزهر بهذا الأ�سلوب
التحري�ضي  ,لكنهم مل يخ�ضعوا للإبتزاز فردوا عليه كما �سبق �أن و�ضحنا وواجهوه بن�ص
كالمه امل�سجل  ,ف�أخذته العزة بالإثم وتراجع حتى عن تو�ضيحه ال�سابق ,ليعود وي�صر
على قوله الأول فى لقاء جديد له على الف�ضائيات ,وي�ضيف لطامته ال�سابقة كارثة �أخرى
وقول �آخر مل ن�سمع به من �أحد العلماء �أو حتى طلبة العلم فى التاريخ  ,عندما ا�ستغل
احلكم الأ�صوىل الذى يق�ضي بتو�صيف �أنواع الكفر ,وهى الكفر الأكرب والكفر الأ�صغر
والذى ي�صفه العلماء بعبارة (كفر دون كفر)  ,فالكفر الأكرب كالإحلاد ال�صريح وال�شرك
ال�صريح والإنكار ال�صريح ونحو ذلك� ,أما الكفر دون كفر  ,فن�صف بها حالة امل�سلم
عندما ي�أتى بفعل كفري ـ كعدم احلكم مبا �أنزل اهلل فى ق�ضية معينة ـ ولكنه ال ينكر
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ال�شرع �أو ينكر �أركان الإميان �أو �أركان الإ�سالم و�إال كفر كفرا �أكرب  ,فن�سمي فعلته هذى
ب�أنها كفر دون كفر � ..أى �أنها كفر عملى ولي�س كفرا اعتقاديا  ,لأن �إنكار �أى ركن من
�أركان الإميان الثمانية و�أركان الإ�سالم اخلم�سة هو كفر اكرب ب�إجماع امل�سلمني  ,وهو �أمر
ال ي�ستحق الإي�ضاح لفرط و�ضوحه  ,وعلى هذا الأ�سا�س حارب �أبو بكر ال�صديق املرتدين
و�سماها امل�ؤرخون حروب الردة لأن املرتدين مل ينكروا من �أركان الإ�سالم �إال ركن الزكاة
وقالوا ب�أنها فر�ض فقط حال حياة النبي عليه ال�سالم ! فا�ستغل �سعد الهالىل هذا البيان
الأ�صوىل اخلا�ص بكفر العمل ليحمله على كفر املعتقد  ,وقال ردا على خ�صومه ,ب�أن
امل�سلمني ي�ؤمنون بوجود (كفر دون كفر)  ,وعليه ـ باملنطق ـ يجب �أن ي�ؤمنوا ب�أن هناك
(�إ�سالم دون �إ�سالم) !! فت�صور �إىل �أى مدى و�صل به ال�ضالل والت�ضليل  ,حتى يربهن
على �صحة �إ�سالم من اكتفي بال�شهادة هلل دون ال�شهادة بنبوة حممد عليه ال�سالم  ,ب�أن
هناك �إ�سالم ( ن�ص ن�ص ) كما نقول بالعامية !!
قال ال�شاب  :وما هو دافعه لهذا وهو خري من يعلم جزاء تلك الأقوال.
قال الكاتب :
�س�أعيدك لق�ضية �إبلي�س ـ لعنه اهلل ـ �أمل يكفر معاندا رغم يقينه باهلل ؟!
قال ال�شاب فى ف�ضول  :ولكن هذه الق�ضية حترينى فعال ,كيف ميكن تف�سري هذا
الت�صرف و�أمثاله من الأفعال التى ت�ضاد �أى منطق عقلي؟
قال الكاتب:
�أنت تقي�س الأمر بعقلك ,وترى �أن الأمور غري العقالنية هى �سلوك عجيب وم�ستغرب
من فاعلها  ,لكنك تن�سي �أن احلاكم على الإن�سان لي�س عقله  ,و�إال ملا كان هناك مذنب على
وجه الأر�ض  ,فاحلاكم على الإن�سان هو القلب ولهذا ا�ستخدم القر�آن الكرمي (القلب) عند
موارد و�صف العقل والإدراك فقال عز وجل (لهم قلوب ال يفقهون بها) ,ومع �أن الفقه هو
مرادف الفهم  ,وهى وظيفة العقل ـ كما نت�صور ـ لكن القر�آن مل يقرنها بالعقل ..
لأن العقل وظيفته الإدراك والتمييز� ,أما الفهم والت�صرف بناء على هذا الفهم فهو
وظيفة القلوب ,ولذلك فهى �أخطر ما يتحكم فى الإن�سان  ,وهى مو�ضع النية  ,والنية هى
�أ�سا�س الأفعال كلها ,فالقلب عليه مدار التطبيق ويتحكم فى القلب عدة عوامل وم�ؤثرات
تت�صارع فيما بينها ,كالنف�س والهوى وال�شيطان من جانب  ,وال�ضمري والإميان والفطرة
من اجلانب الآخر وقد يكون مفهوما ومنطقيا لنا �أن يقع الإن�سان فى ال�ضالل �إذا مت
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ت�ضليله �أو دفعه للخط�أ  ,لكن الذى يحريك فى �س�ؤالك هو كيف يكون الإن�سان مقتنعا
مبو�ضع ال�صواب ويرتكه للباطل ..؟
وهذا يف�سره الهوى والنية الفا�سدة وعدم الإخال�ص والتع�صب  ,هنا ت�ضعف القوى
الإيجابية ليتغلب على القلب القوى ال�سلبية فتعمى الب�صرية  ,فريي الإن�سان بوافر ب�صره
اخلطر ويقع فيه لغياب ب�صريته  ,وما فعله �إبلي�س ـ لعنه اهلل ـ فعله ويفعله الإن�سان �أي�ضا
رغم يقينه مبا يقدم عليه  ,و�إال فلماذا يرتكب امل�سلمون امل�ؤمنون جرائم الفواح�ش  ,مع �أن
�أ�صغر طفل يعلم م�صري من يفعل ذلك ؟!
بل حتى على م�ستوى القوانني ,ملاذا ميتهن بع�ض النا�س القتل �أو جتارة املخدرات �سعيا
للمال مع �أن اجلزاء املتوقع فى �أى حلظة هو الإعدام وبالتاىل لن ينفعه ماله �ساعتها ! ,
بل الأنكى من هذا ما حدث فى ق�صة ال�سامرى مثال فقد دبر خدعة خوار العجل لبنى
�إ�سرائيل و�أغواهم بعبادته على �أنه ربهم ورب مو�سي وهارون ,رغم �أنه هو من �صمم ونفذ
تلك اخلدعة لـي ُــ�ضل بنى �إ�سرائيل  ,فلماذا فعل ذلك وهو يعلم يقينا �أنه كاذب  ,وكيف
فعل ذلك وهو يعلم م�صريه الأ�سود ـ حتى امل�صري الدنيوى ـ عندما يعود مو�سي عليه
ال�سالم فيك�شف فعلته للنا�س !
و�أمامك �أي�ضا مثال يثري ده�شتنا �إىل اليوم ـ كم�سلمني ـ فعم النبي عليه ال�سالم � ..أبا
طالب  ,كان يعلم يقينا ب�صدق نبوته  ,و�إال ملا ح ّر�ض ابنه عليا على اتباع ابن عمه  ,وهذا
يعنى �أنه مل ينا�صره فقط بدافع احلمية القبلية  ,والقرابة  ,بل على الأقل يغلب على ظنه
�أنه على احلق و�إال ما دفع ولده التباع الإ�سالم  ,ومع هذا مات م�شركا وا�ستجاب لع�صبية
قري�ش التى حر�ضته على تف�ضيل االنتماء لآبائه على اتباع الهدى ..
كذلك هناك ق�صة اليهودى الذى كان جارا للنبي عليه ال�سالم  ,ومر�ض ولده مر�ض
املوت فجاء النبي عليه ال�سالم يزوره فى مر�ضه  ,وقال للولد �أمام �أبيه � :أ�سلم واتبعنى ..
فنظر الولد نظرة تردد �إىل والده  ,فبادره والده اليهودى قائال � :أطع �أبا القا�سم !!
وبالفعل ا�ستجاب الولد ومات م�سلما  ,لكن الق�صة ال تنقل لنا �أن والده نف�سه قد �آمن
مبا �أحب البنه ؟!!
فالطبيعة الب�شرية عدوها الأول من نف�سها ـ ولي�س من ال�شيطان ـ فالعناد كما قالوا
يورث الكفر  ,والع�صبية املقيتة ـ �أيا كان نوعها للقبلية �أو الفكر �أو اجلن�س ـ �أ�شد ما حذر
النبي عليه ال�صالة وال�سالم �أمته منه بعد البدع ..
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ولي�ست الع�صبية للنف�س فقط تتمثل فى النفاق الظاهر  ,بل هناك نفاق �أ�شد يظهر فى
�صورة احلق والن�ضال وال�شجاعة !!
قال ال�شاب :وكيف هذا ؟!
�أجاب الكاتب:
لقد �أدرك فقهاء االمة من ال�سلف ال�صالح مقا�صد ال�شرع وحقيقة الإميان كما مل
يدركها بعدهم �أحد ,ولهذا قالوا حكمة بالغة الدقة واجلمال  ,ومعناها (:لي�س القا�ضي
العادل هو من يق�ضي لل�ضعيف املظلوم فى مواجهة احلاكم الظامل فقط ,بل القا�ضي
الأعدل والأ�شجع هو من يق�ضي للحاكم �صاحب احلق على املحكوم الظامل دون �أن يخ�شي
اتهام النا�س لهم بالنفاق ) فلو �أنك متثلت هذه امل�س�ألة � ,ستجد �أن الناطق باحلق ملنا�صرة
ال�ضعفاء فى مواجهة احلكام الظلمة  ,هى �شجاعة كربي نعم  ,وتكررت فى التاريخ كثريا
لأنها مو�ضع البطولة امل�شهور ,والنا�س درجت على احرتام وتبجيل من يقف �أمام احلكام
بغ�ض النظر عن حقيقة املوقف ذاته  ,ولكن ال�شجاعة الأكرب والأ�صعب فى االختيار �أن
تنطق منا�صرا للحاكم فى ق�ضية تراها �أنت ـ حقا ال نفاقا ـ وال تخ�شي بعد ذلك ت�شنيع
النا�س عليك بنفاق احلاكم  ,وهذا ما ي�سميه �أهل الفكر بنفاق الرعية �أو الغوغاء  ,ولو �أنه
نادر احلدوث الآن مع �شيوع الظلم فى جمتمعات امل�سلمني ..
لكنه يتكرر كثريا بني �أهل العلم واجلمهور  ,فتجد بع�ض العلماء يفتى النا�س فى
م�سائل معينة بر�أى مت�شدد ـ هو نف�سه غري مقتنع به ـ وذلك كى يظهر �أمام النا�س ب�أنه
مدافع �أ�صيل عن ال�شريعة ,لأن النا�س بطبيعتها درجت على الإفتتان باجلانب املحافظ
مع كرثة املتاجرين بالتجديد  ..خال�صة هذا كله �أن حب الظهور وال�شهرة بالذات ملن
كان ي�ستحقهما فعال هو �أمر فى منتهى اخلطورة �إن مل ينله الإن�سان  ,وغالبا ما يقف
خلف التنازالت التى يقدمها بال حدود وتبد�أ بخطوة واحدة فقط على طريق التخلى عن
املبادئ ثم ت�ستمر وهذا فى الواقع هو معنى الفتنة التى حذرنا منها النبي عليه ال�سالم
�أال وهى فتنة ال�شبهات و�أو�صانا �أن نتقي ال�شبهات كى ن�ستربئ لعر�ضنا منها متاما فقال
(احلالل بينّ واحلرام بينّ وبينهما �أمور مت�شابهات  ,فمن اتقي ال�شبهات فقد ا�سترب�أ
لدينه وعر�ضه ) وفى الف�صل القادم �سنتعرف التفا�صيل التاريخية ملوجات ال�شبهات التى
ع�صفت بتاريخنا وعقيدتنا وثوابتنا  ,ومتى وكيف حدثت وملاذا ؟!
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الف�صل الثالث

كيف اخرتقت ثقافة التغريب وال�شبهات املجتمع امل�سلم
وكيف �أ�صبح الإ�ستقطاب هو دين الع�صر
قال ال�شاب :وما الذى يحتاجه الفقيه �إىل جوار العلم والذكاء كى يفتى النا�س ؟
�أجاب الكاتب:
قبل �أن �أجيبك عن هذا ال�س�ؤال نحتاج لنقطة ت�ضبط احلوار ,لأن �إجابة هذا ال�س�ؤال
�ستحتاج منى �إىل ذكر �أمثلة لفتاوى �شاذة يقول بها تيار معني �أو عامل معني  ,وهذا النقد
املو�ضوعى ال يعنى �إ�سقاط ه�ؤالء العلماء كليا  ,فكما ن�ؤكد دائما فى حواراتنا �أننا ال نتبع
مع�صومني  ,بل نتبع علماء لهم حتما �أخطاء معدودة ـ وكفي باملرء ُحــ�سنا �أن تـُـعد معايبه
ـ و�إ�سقاط عدالة �أى �شخ�ص �أو �أى عامل ال تكون �أبدا للأخطاء � ,أو الزالت  ,بل تكون
للجرائم املتعمدة والنية املبيتة للت�ضليل,
قال ال�شاب  :ولكن جيلنا يفهم متاما هذه ال�ضوابط .
�أكمل الكاتب :
�أنا �أحب تكرار هذا دائما لأن جتارب احلوار املختلفة �أثبتت ىل �أن ثقافة متييز النقد
عن الهجوم غائبة عن بالدنا ب�شكل فادح  ,وهى نتيجة طبيعية ملا نتكلم عنه دوما من حالة
التع�صب والتحزب القاتلة  ,فكل �شخ�ص ينا�صر عاملا او مفكرا �أو تيارا  ..ال يقبل عليه
عيبا  ,وال ي�أخذ من غريه معرفة �أو معلومة !!
فه�ؤالء يظنون العلماء �أنبياء ,وقد واجهت تعبريات ده�شة كثرية وغريبة من عدد
كبري من املثقفني عندما يعلمون مثال ـ رغم �أنى ل�ست نا�صريا وال ي�ساريا وبدون �أى
انتماء �أيديولوجى ـ � ,أننى �أقرا لهيكل وف�ؤاد زكريا ـ رغم تناق�ضهما وعدائهما املعروف
ـ واعتربهما من رواد جماالت الفكر ال�سيا�سي والفل�سفي  ,ومعهم فى نف�س الوقت �أني�س
من�صور ـ رغم �أنى قلت لك ر�أيي فى الفل�سفة الغربية و�أني�س من�صور رحمه اهلل من �أعالم
الفل�سفة ـ وم�صطفي حممود  ,كما �آخذ من علم ال�سلفيني وعلوم الأزهر ـ رغم ت�ضاد
اجلانبني ـ  ,و�أقر�أ كتب الرتاث  ,و�أي�ضا �أقر�أ روايات ال�شباب  ,و�أحب ال�صحابة و�آل البيت
معا !!  ,وال �أرف�ض القراءة بهدف الت�أييد واال�ستفادة � ,إال �إذا الكاتب مبتدعا �صريحا فى
الدين ويروج لبدعته هادفا لطعن ال�سنة � ,أو كاتب �صاحب اجتاه معروف يعمل بربنامج
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حمدد موجه للدين �أو للعروبة �أو اللغة �أو �أى �شيئ مي�س ثوابتنا � ,أو كاتب �سيا�سي م�ضلل
يعلم ب�أنه ي�ضلل النا�س ومع ذلك ي�صر على ما يفعل �أما من حيث القراءة ـ كمبد�أ ـ ولي�س
بهدف اال�ستفادة �أو التقرير  ,فهذه بال حمظورات نهائيا حيث نقر�أ لأعدائنا بهدف الرد
تعجب ال�شاب قائال  :ونحن جميعا نفعل ذلك و�أكرث  ..فما الغريب ؟!
قال الكاتب:
�أنت تراه �أمرا طبيعيا  ,لكنك مل جترب النقا�ش مع بع�ض الأجيال التى �سبقتنا  ,فنادرا
ما جتد من يجمع بني ه�ؤالء املفكرين والعلماء ويحرتمهم جميعا  ,نظرا لأن الثنائيات
التى ذكرتها لك  ,بينهم خالفات �سيا�سية وخ�صومات مذهبية و�أن�صارهم على نف�س هذه
اخل�صومة  ,وما نفعله نحن الآن ـ كجيل م�ستقل ـ هو نف�س ما كنا نفعله نحن العرب فى
زمن ح�ضارتهم  ,حتى �أن علماء احلديث قرروا قاعدة تقول (ال نقبل قول العلماء الأقران
فى بع�ضهم البع�ض) ومهما كانت مكانة العامل و�أمانته العلمية مل يكن تالميذهم يعملون
ب�أحكامهم فى خ�صومهم من �أقرانهم  ,لأن الأقران متناف�سون ـ خا�صة لو عملوا فى جمال
واحد ـ ومن الطبيعى �أن يتحامل الإن�سان على قرينه املناف�س  ,ولي�س عيبا فى العلماء
�أن يفعلوا ذلك  ,لأنهم ب�شر وهذه الطباع طباع ب�شرية  ..لكن العيب �أن نتخذها �أحكاما
لإ�سقاط العدالة.
قال ال�شاب:
نحن عملنا بهذه القاعدة التى ذكرتها دون �أن نعرفها ..
قال الكاتب:
لأنها فطرة  ,وهكذا كل ف�ضيلة تعلمناها �ستدرك فى حلظة ما � ,أن م�صدرها عميق فى
احل�ضارة الإ�سالمية  ,وهذا طبيعى لأن �أجيال الإ�سالم الأوىل اختارها اهلل حلمل الر�سالة
وزكاهم ومدحهم  ,فالبد �أن يكونوا �أفذاذا ..
قال ال�شاب:
بد�أت �أعرف ذلك عندما نفذت ن�صيحتك بقراءة ال�سري الذاتية للأعالم القدامى ,
ولكن بالن�سبة لأخطاء املعا�صرين هل �ستذكر الأخطاء ب�أ�سماء �أ�صحابها ؟
قال الكاتب :
هناك �أخطاء متكررة ب�سبب املرجعية الفكرية �أو احلزبية  ,لذلك فعندما ا�ضرب لك
مثاال على خط�أ من علماء الأزهر  ,فهذا ال يعنى �إطالقا �أن كل علماء الأزهر على نف�س
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النهج  ,وكذلك �إذا قلنا ب�أخطاء فى املدر�سة ال�سلفية العامة ـ ولي�س ال�سلفيون فى م�صر ـ
فال يعنى هذا تعميم اخلط�أ على املدر�سة بكاملها  ,الن االختالف داخل املدر�سة الواحدة
اختالف كبري فى كل تيار  ,ولكن �شذوذ الأقوال والفتوى انت�شرت ب�سبب �سرعة انت�شار
الأقوال الغريبة غري امل�ألوفة  ,وكذلك ف�إن اخل�صومات لها �شعبية بني النا�س  ,لكن هذا
ال يعنى �إ�سقاط احلكم على اجلميع  ..بل �إن معظم الأخطاء التى �س�أذكرها للتمثيل هى
�أخطاء انتقدها على �صاحبها علماء من نف�س تياره لهذا فال داعى لذكر الأ�سماء �إال �إذا
كانت �أ�سماء حمددة مبناهج كاملة م�ضللة ولي�ست جمرد �أخطاء  ,فهنا يجب �أن نذكر
ا�سم �صاحبها للتحذير منه وحتى ال ن�أخذ منه العلم لأنه غري م�ؤمتن .
�ســ�أل ال�شاب:
هل معنى هذا �أن العلمانيني مثال لي�سوا كلهم على درجة واحدة من مهاجمة الثوابت ؟
قال الكاتب:
القاعدة التى قلتها لك �إمنا تنطبق على التيارات �صاحبة الف�ضل فى العطاء العلمى
والفكرى للأمة مبعنى �أنها تيارات تهدف فى الأ�صل خلدمة العلم والدين � ,أما التيارات
التى ن�ش�أت بدافع حتطيم احل�ضارة الإ�سالمية بعقيدتها و�سنتها وتاريخها �أو التجارة بهم
لغر�ض احلكم  ,فهذه التيارات حكمها عام ومتحد لأن من يدخلها وي�صبح داعية لها ,
يدخلها وهو عارف متاما مبحتواها ويوافق عليه  ,بخالف من يدخلها بظن اخلري وال يعلم
حقيقتها  .. ,كذلك �إن وجدتنى اذكر لك ا�سم احد العلماء حمذرا منه ب�شكل كامل  ,فهذا
يعنى انه عامل انحرف بعلمه  ,ومل يراع �أمانته  ,وبالتاىل فال ميكن �أن نقبل منه حقا �أو
باطال  ,ولن يكون هذا احلكم منى قطعا بل من علماء متخ�ص�صني.
�ســـ�أل ال�شـــاب� :أفهم �أننا ال ن�أخذ منه الباطل  ,ولكن ملاذا ال ن�أخذ احلق منه مع �أننا
نقبل احلق حتى من الأعداء كما قال بع�ض املفكرين ؟
�أجاب الكاتب:
خذ احلق ولو من �أعدى �أعدائك طاملا انه عدو �صريح  ,ولكن ال تقبل احلق �أبدا من
املنافق املغر�ض� ,أى �صاحب الهوى حتى لو كان من حلفائك  ,لأن العدو ال�صريح �أمامك
طبق من
�أنت بالفعل مت�أهب له وم�ستعد ملا ي�أتيك به  ,ولكن الذى يقدم لك احلق على ٍ
غر�ض خفي فال ت�أخذه منه ولو كنت واثقا من �صدق ما يقول  ,الن غر�ضه اخلفي من قول
احلق هنا من امل�ؤكد انه لي�س فى م�صلحتك  ,هذا �إن �أعطاك احلق واحلقيقة كما هى ,
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لأنه فى الأغلب الأعم �سيقدم لك احلقيقة ولكن منقو�صة �أو جمتز�أة بحيث تقلب نظرتك
�إليها متاما وتتخذ منها موقفا ل�صالح هذا املنافق وخطورة املنافق �أعلى من خطورة
الكافر املحارب  ,نظرا لأنه مراوغ  ,ولهذا جعل اهلل عز وجل املنافقني فى الدرك الأ�سفل
من النار � ,أى �أنهم فى �أ�سفل املراتب بجهنم على الإطالق ـ عياذا باهلل ـ وتفوقوا حتى
على الكفار املحاربني �أ�صحاب اجلرائم الظاهرة  ,لأنهم فعليا �أخطر فى ج�سد الأمة من
املحاربني ال�صرحاء  ,وقد قال النبي عليه ال�سالم (�أخوف ما �أخاف على �أمتى منافق
عليم الل�سان)  ,فمواجهة هذا النوع من املنافقني مواجهة �صعبة جدا لأن النا�س تظن
به اخلري ويكون هذا املنافق من �أ�صحاب العلم واجلدل وبالتاىل يزين الباطل للنا�س
برباعة بحيث ي�شقي كثريا العلماء فى حماولة تو�ضيح منهجه وخطورته  ,و�أمثالهم فى
�أيامنا هذى كثري وهذا ما كان يفعله علماء ال�سلف فقد كانوا ينتبهون للمنافقني ب�أكرث
مما ينتبهون للكفار الوا�ضحني  ,ولهذا قيل فى الأثر (ما �شتمك �إال من ب ّلــغك) فالذى
يـُـبلغك بال�سب هو �صادق بالفعل ويقول احلق  ,لكنه بلغك �إياه لتحقيق غر�ضه فى الوقيعة
 ,فقد يكون من �شتمك هو �صديق لك �أو حتى عدو ولكن جاء ال�سب فى حلظة انفعال �أو
نوبة غ�ضب  ,ال داعى العتبارها مربر للعداء التام بل �إن املنافق املغر�ض قد يقدم لك ما
تظنه �أنت خدمة كربي  ,بينما هو فى احلقيقة يهدف ملنعك من �شيئ اكرب  ,مثال ذلك
الق�صة الطريفة التى رواها �أهل النوادر عن �أحد ال�صاحلني ذهب ل�صالة الفجر  ,فتعرث
و�سقط على الأر�ض املوحلة  ,فعاد لبيته جمددا واغت�سل وذهب لل�صالة مرة �أخرى  ,فوقع
مرة ثانية ب�سبب الظالم  ,فعاد واغت�سل وذهب فى املرة الثالثة  ,وعند البقعة املوحلة
وجد رجال ينتظره وهو يحمل م�شعل نور  ,وقال له �س�أ�صحبك للم�سجد حتى ت�صل ب�أمان ,
ف�شكره الرجل وعند باب امل�سجد دعاه للدخول فرف�ض  ,ف�س�أله ملاذا  ,ومن �أنت ؟!
قال له �أنا ال�شيطان  ,فانده�ش الرجل و�س�أله  ..وملاذا �ساعدتنى فى الو�صول للم�سجد ؟
فقال له  :لأنك فى كل مرة كنت ت�سقط فيها وتعود وت�أتى لل�صالة مرة �أخرى كانت
املالئكة تكتب لك احل�سنات ب�أ�ضعاف �أ�ضعافها فى كل مرة  ,فخ�شيت �أن ت�سقط مرة ثالثة
وتعود فف�ضلت �أن ت�أخذ ثواب ال�صالة وحدها !!
�ضحك ال�شاب معلقا  :ياللخبيث ؟!
�أكمل الكاتب :
ونعود لل�س�ؤال الأ�صلي  ,ما الذى يحتاجه الفقيه �إىل جوار علوم الفقه  ..؟
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يحتاج �إىل قدر كبري من الثقافة العامة  ,فى خمتلف املعارف  ,ويحتاج �إىل معرفة ق�ضايا
ع�صره و�أحوال �أمته و�أ�سباب تفوقها �أو �ضعفها  ,ويحتاج اخلربة بعوامل ال�سيا�سة �إقليمية
ودولية و�أ�ساليب احلكم واحلكومات فى �سيا�سة ال�شعوب  ,كما يحتاج اخلربة بالإجتاهات
الفكرية كافة و�أ�صولها ورجالها وم�صادرها  ,باخت�صار ينبغي للفقيه �أن يحيط بثقافته
�أجواء ع�صره بحيث يكون مثقفا ومفكرا قبل �أن يكون فقيها  ,و�إال لن ي�ستطيع مواجهة
ع�صره �أبدا  ,وعلماء ال�سلف كانوا كلهم كذلك ,فالفقيه منهم كان عبارة عن مو�سوعة
متنقلة فى �شتى �صنوف الفكر والآداب والفل�سفة ولبع�ضهم م�ؤلفات �ضخمة يف نقد الفكر
الفل�سفي الإغريقي مثل ابن تيمية وابن اجلوزى و�أبي حامد الغزاىل()49وغريهم  ,وا�ستمر حال
الفقهاء وعلماء الدين على هذا الو�ضع حتى نهاية القرن الثامن ع�شر  ,ولهذا كان الفقهاء
منذ بداية ع�صر اخلالفة وحتى طرد احلملة الفرن�سية من م�صر هم �ضمري �أمتهم  ,وهم
قادة الر�أى العام فى كافة ق�ضاياه وهم امل�ست�شارون و�أ�صحاب الثقل الإجتماعى الذين
يحركون اجلماهري ويقودونهم فى ق�ضاياهم املختلفة بل �إن بع�ضهم �شارك بنف�سه فى
قتال العدو املحتل كما فعل ابن تيمية مثال  ,وبع�ضهم كان قائد الإحتجاجات واملظاهرات
على ظلم احلكام مثل �شيوخ الأزهر ال�شيخ ال�شرقاوى وال�شيخ اجلوهرى وال�شيخ اخلرا�شي
لكن الأمر اختلف فى ع�صرنا احلاىل  ,وبالتحديد من نهايات القرن التا�سع ع�شر  ,حيث
ابتعد الفقهاء عن جماالت احلياة واقت�صروا فى معاجلة الفتاوى ال�ضيقة املتعلقة ب�أحكام
الدين وحدها دون �أحكام ال�سيا�سة ال�شرعية وال�سيا�سة وقد عانينا �أ�شد املعاناة من بع�ض
العلماء الذين ق�ضوا عمرهم فى �صومعة كتب الفقه وحدها  ,حتى وجدنا لهم �أقواال
و�أحكاما تثري البلبلة لغياب ثقافتهم ال�سيا�سية  ,ومعرفتهم بالتاريخ احلديث  ,ورغم �أن
علماء الأزهر حتى ع�صر حممد على كانوا هم قادة اجلماهري  ,واملمثلون لل�شعب  ,وكانوا
�أ�شبه بالربملان ال�شرعى  ,وهم الذين قادوا ثورة القاهرة الأوىل والثانية فى بداية ع�صر
القومية ( ,)50وقبلهم فى الع�صور الأوىل كان الفقهاء بالذات هم الذين ي�سعى النا�س
�إليهم فى املُلمات �أيا كان نوعها  ,لأن النا�س وجدت عند الفقهاء احللول التى تتفق مع
ال�شرع كبديل خليارات احلرام فى ق�ضايا النوازل ..
()49للإمام ابن تيمية كتاب �شهري فى الفل�سفة وهو كتاب �ضخم من عدة جملدات بعنوان ( درء تعار�ض العقل والنقل )
 ,وللإمام ابن اجلوزى كتاب �شهري �أي�ضا فى الرد على الفال�سفة واملبتدعة بعنوان ( تلبي�س �إبلي�س )  ,وللغزاىل �أي�ضا
كتب كثرية فى هذا املجال �أ�شهرها تهافت الفال�سفة وهى م�ؤلفات كم ترون بعيدة متاما عن جماالت الفقه �أو احلديث.
( )50يرجى مراجعة اجلزء الأول والثانى من تاريخ الرافعي بعنوان ( تطور احلركة القومية فى م�صر ) ـ طبعة دار املعارف
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�إال �أن علماء الأزهر فى الع�صر احلديث حتا�شوا ال�سيا�سة متاما ـ نظرا لأنها جمال
موبوء ـ ولكن كان عليهم اتخاذ ح�صيلة ثقافية منها ت�سمح لهم مبعرفة �أحوال وطنهم
والنا�س والعامل من حولنا  ,وهو ما مل يحدث للأ�سف  ,وعلماء ال�شريعة مبختلف
تخ�ص�صاتها يجوز لهم االنغالق على تخ�ص�صاتهم �إذا �أرادوا � ,إال علماء الفقه  ,فطبيعة
تخ�ص�صهم تقت�ضي الثقافة واملعاي�شة التامة مع املجتمع  ,بل �إن طبيعة عملهم ال حتتاج
منهم فقط احلد الأدنى من ال�سيا�سة والتاريخ احلديث بل حتتاج منهم حدا �أعلى مياثل
�أو يعلو على ثقافة احلكام  ,وذلك حتى يتمكنوا من �إبداء الر�أى ال�صحيح دون �أن ينخدعوا
بتربيرات ال�سيا�سيني الذين قد ي�سعون لأهدافهم ال�شخ�صية ,ولهذا ففقهاء ع�صرنا
عندما داهمتهم ق�ضايا �أمتهم الكربي وجدنا لهم �آراء وقيا�سات �سيا�سية ال عالقة لها
بالواقع ,بل وتناق�ضات هزّت �صورتهم �أمام الر�أى العام  ,عندما ا�ستجابوا لطلبات احلكام
وانخدعوا مبا �ساقوه �إليهم من حجج ف�أفتوا برغبات احلكام لعدم خربتهم ب�آثار الق�ضايا
حمل النقا�ش  ,ومعظمهم مل يكونوا منافقني للحكام فى ذلك بل كانوا بالفعل حتت ت�أثري
حجة م�صلحة البالد التى دل�س احلكام بها عليهم ولعل اكرب م�صيبة عملية حدثت كمثال
على هذا  ,ما �أفتى به بع�ض الفقهاء باملوافقة على �أحداث قو�ضت القوة العربية وكانوا
يح�سبونها حلوال للم�شكالت بينما هى م�ؤامرات غربية كاملة  ,و�أكتفي هنا بالإ�شارة فقط
�إليها دون تفا�صيل منعا لتوريط احلوار فى اخلالفات ال�سيا�سية والع�صبية امل�ألوفة
قال ال�شاب :ولكن كيف كان الفقهاء �سيعرفون عن امل�ؤامرات �شيئا وهى �أمور ال
تظهر فى حينها.
�أجاب الكاتب:
�أح�سنت� ..س�ؤال جميل وذكى فعال ,فكيف نحكم على �أ�صحاب احلدث مبا عرفناه
نحن بعد وقوع احلدث  ,ولكن مع الأ�سف ال�شديد �أقول �إن امل�ؤامرة التى �أق�صدها  ,كانت
معروفة بل ومعلنة �أي�ضا ومن�شورة على م�ستوى العامل قبل التنفيذ ب�أكرث من  12عاما
كاملة  ,فالرئي�س الأمريكى نيك�سون الذى عا�صر حرب �أكتوبر وذاق مرارة منع النفط عن
بالده  ,مل يكن لي�سمح بتكرار تلك التجربة ويدع البرتول �سالحا ي�ستخدمه العرب �ضدهم
كلهم كلما �أرادوا  ..ولأن الأمريكيني والإ�سرائيليني ال يكتفون بالبكاء على اللنب امل�سكوب
 ,ولأنهم ـ كما �أعلنوا مرارا ـ يثقون فى �أن العرب ال يقرءون  ,و�إن قرءوا فال يفهمون ,
وحتى �إن فهموا فال يت�صرفون وفقا لنتائج هذا الفهم  ,لهذا كله كان الأمريكيون يكتبون
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ت�صوراتهم ال�سيا�سية فى مذكراتهم وخططهم للم�ستقبل ون�صائحهم للحكام املقبلني ,
وين�شرونها دون خوف ,ولهذا فبمجرد خروج نيك�سون من الريا�سة كتب مذكراته بعنوان
(ن�صر بال حرب)� ,أو (الفر�صة ال�سانحة) و�شرح الت�صور العام خلطته امل�ستقبلية
لل�سيطرة الأمريكية على املنطقة وت�أمني منابع النفط بقوة ثابتة على الأر�ض العربية
متنع تلقائيا �أى تفكري م�ستقبلي ال�ستخدام النفط ك�سالح ا�سرتاتيجى ومت ن�شر مذكرات
نيك�سون مرتجمة للعربية فى معظم بالدنا منذ عام  1985م  ,ورغم هذا مت تنفيذ
اخلطة بحذافريها ,بل �إنهم �أعادوا ا�ستخدامها مرتني بعد ذلك لتتم ال�سيطرة التامة
على املنطقة تقريبا ,وامل�ضحك �أن امل�ؤامرة ما كان لها �أن تتم لوال دور حكام املنطقة
فى ت�أييدها بل وا�ستدعاء الأمريكيني والإحلاح فى طلبهم ومعاونتهم بكل ال�سبل  ,ثم
كانت الطامة الكربي عندما تكفلت �أموال البرتول العربي بدفع تكاليف هذه احلروب مع
تكاليف بقاء القوات الأمريكية فى املنطقة دون �أن يتكلف الغرب �سنتا واحدا !
قال ال�شاب :ال ب�أ�س  ,فالإدراك والفهم هو ن�صف العالج  ,وحتما �ستخرج �أجيال
جديدة تفهم واقعها ويفهمها  ..ولكن هل هناك �أمثلة لفتاوى �أخرى حتى نتعلم طريقة
حتليل الفتوى بالواقع ؟
�أجاب الكاتب م�ؤيدا :
نعم  ,فمثال  ,هناك من علماء الفقه من ال يعرف حتى احلد الأدنى من الثقافة
ال�سيا�سية املعا�صرة  ,وال من التاريخ ال�سيا�سي  ,وال و�ضع الأمة الإ�سالمية فى ظل �سيطرة
القوى العظمى على العامل  ,بينما لو �أنهم طالعوا بع�ض هذه الثقافة ملا ا�ستهجن النا�س
�آراءهم  ,فمثال �أحد كبار العلماء من �أ�صحاب الف�ضل قال �أنه �سجد هلل �شكرا يوم حدوث
نك�سة  , 67و�أنا من املمكن �أن �أتفهم هذه املقولة لو برر هذا العامل مقولته ب�أن وقوع
النك�سة هو الذى ن ّبـهـنا لأخطائنا الفادحة �سيا�سيا وع�سكريا ولهذا �أ�سرعنا بت�صحيح هذه
الأخطاء وحققنا نتيجة مبهرة فى �ست �سنوات فح�سب عندما قامت حرب �أكتوبر ..
لكن الذى ال �أفهمه �أن عاملنا اجلليل برر مقولته ب�أنه لو كانت م�صر انت�صرت فى حرب 67
 ,النت�صرنا ونحن فى ركاب ال�شيوعية التى ميثلها الإحتاد ال�سوفياتى فى ذلك الوقت ,
وبالتاىل ف�سنكون قد انت�صرنا بدعم املالحدة ال�سوفيات لكن الهزمية نبهتنا �إىل هذا
اخلط�أ !!
وفى الواقع �أن هذا املربر يثري الده�شة والتعجب  ,لأن العامل فى ذلك الوقت كانت
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تتقا�سمه القوتني العظميني الإحتاد ال�سوفياتى والواليات املتحدة  ,وهذا واقع فعلى ينبغي
التعاي�ش معه �شئنا �أم �أبينا  ,ومل تكن الدول ال�صغرية ت�ستطيع ت�صنيع ال�سالح املالئم
للع�صر لفقر الإمكانيات  ,وبالتاىل فالبد من ا�سترياد ال�سالح من �إحدى هاتني الدولتني
ف�ضال على الإ�ستفادة من الدعم الدبلوما�سي فى مواجهة الطرف الآخر و�أمريكا فى ذلك
الوقت كانت املتعهد الر�سمى لإ�سرائيل ومتدها ب�أحدث �أنواع ال�سالح ومن امل�ستحيل �أن
يتم فك الإرتباط بينهما  ,ف�ضال على �أنها رف�ضت م�ساندة م�صر فى النهو�ض الإقت�صادى
وبناء ال�سد العاىل  ,فى نف�س الوقت الذى قام فيه الإحتاد ال�سوفياتى بدعم الق�ضايا
العربية على طول اخلط ـ فال�سيا�سة م�صالح متبادلة ـ فوقف مع م�صر فى حرب 56
 ,وهدد ب�ضرب العوا�صم الغربية لو مل تن�سحب قوات العدوان الثالثي( , )51ف�ضال على
�أنه �أمدنا بالدعم املادى والتقنى لبناء ال�سد العاىل � ,إىل جانب �أنه توىل ت�سليح اجلي�ش
امل�صري وال�سورى والعراقي واجلزائري للوقوف �أمام �إ�سرائيل التى حتظى بدعم �أمريكى
غري م�سبوق  ,وعندما وقعت النك�سة ..
بادر الإحتاد ال�سوفياتى بتعوي�ض م�صر عن �سالحها املدمر و�أعاد ت�سليح اجلي�ش من
جديد ت�سليحا كامال  ,ولكن مت الت�سليح هذه املرة بتقنيات بالغة احلداثة  ,وقام خربا�ؤهم
بتدريب �ضباطنا حتى قامت حرب �أكتوبر وانت�صرنا  ,و�أثناء احلرب عندما هدد كي�سنجر
م�صر ب�ضربها مبا�شرة �إذا قامت بت�صفية قوات الثغرة ـ كما انتوى ال�سادات ـ ا�شرتط
ال�سادات ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية ومغادرتها دون �شروط حتى يوقف قرار الهجوم ,
وكانت م�صر تعتمد هنا على وجود الإحتاد ال�سوفياتى الذى ي�ستطيع �ضمان ح�صول م�صر
على ال�شرط الذى ا�شرتطته  ,ولو مل تكن الواليات املتحدة تعمل ح�سابا لتدخل القوات
ال�سوفياتية  ,ملا اهتمت ب�إنذار م�صر �أ�صال ول�ضربتها مبا�شرة وتدخلت ب�أ�سطولها لتعيد
احلال كما كان عليه  ,وهذا هو ما حدث بعد ذلك مع العراق و�أفغان�ستان عندما انهار
الإحتاد ال�سوفياتى وانفردت �أمريكا بقمة العامل فتدخلت بجيو�شها فى كل منطقة �أرادتها
 ,وبعد هذا ال�شرح املب�سط للو�ضع ال�سيا�سي فى تلك الآونة يت�ضح لنا كيف �أن املقيا�س التى
اتبعه ال�شيخ هو مقيا�س بالغ ال�سذاجة وبالتاىل فالنتيجة املبنية وا�ضحة التناق�ض واخلط�أ
()51يعرف هذا التهديد فى التاريخ با�سم ( �إنذار بوجلانني ) ن�سبة لوزير اخلارجية ال�سزفياتى بوجلانني بذلك الوقت  ,وقد
كان التهديد حقيقيا وجديا وعندما ا�ستف�سر الكاتب الكبري هيكل من �أحد كبار امل�سئولني ال�سوفيات عن هذا التحذير
وهل كان ال�سوفيات ينوون ذلك فعال قال امل�سئول ب�أن ال�سوفيات كانوا جادين بالفعل ولكنهم مل يكونوا ينتوون �ضرب
باري�س ولندن ولكنهم كانوا �سي�ضربون مدنا �أخرى �أقل �أهمية.
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ففي �ضوء ما �سبق �شرحه يحق لنا �أن ن�س�أل ال�شيخ �إذا كانت الهزمية قد �أتت ب�سبب
التعاون مع االحتاد ال�سوفياتى  ,فما الذى تغري فى انت�صار �أكتوبر وقد حاربنا ب�سالحهم
وا�ستمرت العالقات بيننا حتى انتهاء احلرب  ,والنظام الإ�شرتاكى الذى ظنه ال�شيخ
ن�سخة مطابقة من العقيدة ال�شيوعية كان ال يزال قائما فى م�صر �أثناء احلرب ومل ينقلب
النظام �إال فى عام  75؟!
بالإ�ضافة �إىل �أن املقيا�س الذى طرحه ال�شيخ يوجب علينا �أن ن�س�أل ما هو احلل البديل
الذى ميكن �أن تنتهجه م�صر فى ذلك الوقت  ,هل كانت تذهب �إىل ركاب الواليات املتحدة
العدو الأول للإ�سالم فى الع�صر احلديث ؟! ف�ضال على �أنها الدولة التى قادت كل املذابح
�ضد بالد العرب وامل�سلمني  ,والن�صري الأول لإ�سرائيل عدونا املرتب�ص ؟!
�أم كان احلل �أن تقوم م�صر بقطع عالقتها بال�سوفيات والأمريكان معا وهى فى ذلك
الوقت ال متلك �إمكانيات ت�صنيع ال�سالح التى كانت حكرا على الدول الكربي  ,وعلى
فر�ض جدل �أننا ا�ستطعنا حتقيق هذه املعجزة  ,هل كانت �إ�سرائيل �ستنتظر م�صر حتى
ميكنها ت�صنيع �سالحها والذى نفرت�ض �أنه �سي�صلح ملجابهة ال�سالح الأمريكى املتقدم
عند �إ�سرائيل  ,الأهم من هذا وذاك �أننا لو عادينا القوتني العظميني فى نف�س الوقت
ف�سنكون كمن ي�شجعهم للتحالف علينا و�إعادة احتالل م�صر مرة ثانية وهى حديثة عهد
بالإ�ستقالل !
ولي�س فى ر�أى ال�شيخ بالطبع �أى م�ستند �سيا�سي �أو حتى من ال�شريعة لهذا القول  ,لأن
النبي عليه ال�سالم فى زمن ا�ست�ضعافه مل ي�شمر عن �ساعد احلرب مبا�شرة  ,بل ت�أجل
ذلك حتى اكتملت اال�ستعدادات ومت بناء الدولة  ,وكان فى الفرتة الأوىل فى مكة يلج�أ
للتحالف مع بع�ض م�شركى قري�ش ممن ال يكنون العداء امل�ستحكم للم�سلمني  ,وقد جل�أ
�إىل النجا�شي ملك احلب�شة عندما علم بت�ساحمه معهم  ,فلما ا�ستوى الإ�سالم م�ستقرا فى
املدينة ن�سخ هذه الرخ�صة ومنعها وحرم التعاون �أو قبول العون من غري امل�سلمني ما دامت
لديهم الدولة القادرة  ,فالقاعدة �أنك عندما تكون م�ضطرا حلقائق الواقع ف�إنك تلج�أ �إىل
احلل الذى يكفيك املئونة ب�أقل اخل�سائر  ,وهذا ما فعلناه  ,فالعرب هم من حاربوا ب�أيديهم
مبعاونة حلفائهم واملعادين لعدوهم  ,فال�شيخ هنا لغياب الر�ؤية ال�سيا�سية الواقعية خلط
ما بني احلكم الفقهى املثاىل  ,وبني النظرة املو�ضوعية املبنية على الواقع  ,هذا ف�ضال على
عدم �إدراكه لطبيعة العالقات بني الدول والتى ال تقوم �إال على �أ�سا�س امل�صلحة املطلقة
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ولي�س على معانى التحالف الفكرى �أو احلب املتبادل وعبد النا�صر عندما حتالف مع
ال�سوفيات مل يفعل ذلك لغرامه بال�شيوعية  ,بل على العك�س لقد بد�أ ات�صاالته باجلانب
الأمريكى لتمويل م�صر بال�سالح الالزم بعد غارة �إ�سرائيل على غزة والتى ا�ستغلت فيها
�إ�سرائيل �أن اجلي�ش امل�صري كان بال �أنياب ونظام احلكم بعد رحيل الإجنليز ال زال
نظاما فى املهد  ,ورف�ضت الواليات املتحدة والدول الغربية تزويد م�صر مبا حتتاج فى
نف�س الوقت الذى فتح فيه الإحتاد ال�سوفياتى اخليار البديل  ,وحافظ عبد النا�صر على
ا�ستقالله فى هذه العالقة  ,فرف�ض نهائيا مبد�أ وجود قواعد ع�سكرية �سوفيتية فى �أر�ض
م�صر ,رغم �أن الإحتاد ال�سوفياتى و�أمريكا ي�ستخدمون �أرا�ضي حلفائهم بع�شرات القواعد
الع�سكرية  ,ثم رف�ض عبد النا�صر �أن يتلقي الع�سكريون امل�صريون املتدربون فى الإحتاد
ال�سوفياتى �أية مناهج فكرية �شيوعية  ,بل �إن احلركة ال�شيوعية امل�صرية التى انت�شرت فى
ذلك الوقت مب�صر كانت تتلقي ال�ضربات والت�ضييق الأمنى العنيف والإعتقاالت املتكررة
من نظام عبد النا�صر الذى �أن�ش�أ وحدة فى جهاز مباحث الأمن العام خمت�صة مبطاردة
الن�شاط ال�شيوعى بريا�سة العقيد ح�سن امل�صيلحى  ,رغم �أنه كان حليفا للدولة ال�شيوعية
الأم  ,وقد تـقبـّـل الإحتاد ال�سوفياتى هذا التحالف امل�شروط من م�صر والهند ويوغ�سالفيا
والدول الإفريقية التى �شكل منها عبد النا�صر قوى عدم الإنحياز التى كانت تت�صدى
ملخططات الغرب ,ولكن كل هذه الإجنازات �ضاعت عندما �أعلن ال�سادات تغيري بو�صلة
التوجه امل�صري �إىل التحالف الأمريكى احلذر م�ستغال �ضغط نتائج حرب �أكتوبر والذى
قلبه مبارك لي�صبح حتالفا �شامال لغرامه بالأمريكيني !  ,ورغم هذا فلم يعرت�ض ال�شيخ
على هذا التوجه اجلديد بل نا�صر نظام ال�سادات وق َـبـِل �أن يكون وزيرا فى حكومته  ,ف�إن
كان ي�ؤمن مبربرات الأمر الواقع فى تلك ال�سيا�سة فلماذا مل يعالج الأمر بنف�س الطريقة
مع ال�سوفيات ..؟!
وما الذى يتميز به الأمريكيون عن ال�سوفيات فى وجهة نظره من ناحية الدين ,
فال�سوفيات مالحدة بال �شك  ,ولكن هل الأمريكان من بقية ال�صحابة والتابعني مثال !
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن املقيا�س الدينى نف�سه الذى اتبعه ال�شيخ ي ُــلزمه كفقيه بت�شجيع
التحالف مع ال�سوفيات ولو كانوا من عبدة البقر ,لأن اخلالف العقائدى معهم لي�س مقرتنا
بعداوة حربية �ضد العرب من ناحية الدين وال�سيا�سة فهم مل يعتدوا علينا فى �شيئ بل
هم حلفاء مبعنى الكلمة  ,بينما مالحدة الأمريكيني والغرب مل يكتفوا ب�أنهم �أ�صل الكفر
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والبط�ش والدموية فى العامل كله ,بل زادوا على ذلك تاريخ وحا�ضر عري�ض فى الكيد
للإ�سالم فكريا  ,والفتك بامل�سلمني حربيا واحتلوا �أرا�ضينا احتالال ع�سكريا واقت�صاديا
وزرعوا وكيلهم الإ�سرائيلي فى املنطقة ف�ضال على دعم كافة �أنواع التطرف التى ترد
امل�سلمني عن دينهم ومت�سخ �صورة الإ�سالم فى العامل وبالتاىل فال جمال للمقارنة �أ�سا�سا
بني موقف ال�سوفيات وموقف الأمريكيني من العرب وامل�سلمني لكن كما �سبق �أن قلت لك
 ,غياب الثقافة ال�سيا�سية يجعل الفقيه فى جزيرة منعزلة عن واقع جمتمعه وظروفه ,
وم�س�ألة تغيري التحالفات �أو مبد�أ التحالف ذاته حتى مع بع�ض الأعداء هى من ال�سيا�سة
ال�شرعية الأ�صيلة فلم يكن النبي عليه ال�سالم يجمع عليه عدوين فى وقت واحد �أبدا  ,بل
كان يحارب عدوا ويحالف الآخر �إىل �أن تتغري البو�صلة وهكذا  ..فقد حتالف مع اليهود
بعهد �أمان فى املدينة حتى يتفرغ لقري�ش  ,ثم تفرغ لليهود عند مهادنة قري�ش  ,وهذه
هى طبيعة فقه الواقع التى تتغري بتغري امل�ستجدات لكن مع احلفاظ على ثوابت العقيدة
والأ�صول ..
ومثال �آخر بالغ اخلطورة يو�ضح كيف ميكن �أن يقع العامل فى كارثة لو �أهمل �إدراك
ثقافة الواقع �أو اكتفي ببع�ض الن�صو�ص معزوال عن بقيتها  ,فهذا ال ي�ؤدى به فقط للخروج
على مفاهيم ع�صره  ,بل ي�ؤدى به للخروج حتى على ثقافة ال�سلف ومق�صود م�صطلحاتهم
وميهد الأر�ض ـ �سواء �أراد �أو مل يرد ـ لكى ي�أتى كل �أعداء الدين وي�ستغلون الفر�صة
كعادتهم للرتويج للعلمانية ..
ف�أحد العلماء املنت�سبني للتيارات ال�سلفية �أفتى فى �أحد كتبه ب�أن ال�شهادة فى �سبيل
اهلل  ,ال تت�ضمن ال�شهيد فى �سبيل الوطن !! ,
وا�ستند فى ذلك �إىل ن�ص حديث النبي عليه ال�سالم فى �أنه من قاتل لتكون كلمة
اهلل هى العليا  ,فهو فى �سبيل اهلل  ,ففهم منها �أن ال�شهادة تكون فقط فى جهاد الدفاع
عن العقيدة �أو تي�سري ن�شرها بني النا�س وهذا فهم غريب وعجيب و�شديد الق�صور عن
بديهيات العقل ف�ضال عن �صريح الن�صو�ص ونقول نعم ال�شهادة فى �سبيل اهلل ون�شر دينه
هى �أعلى الدرجات فى مراتب ال�شهادة  ,لأن ال�شهادة لي�ست على مرتبة واحدة  ,فبن�ص
احلديث هناك ال�شهادة فى �سبيل الدفاع عن حق النف�س والعر�ض واملال  ,فامل�سلم �إذا
قـ ُــتل دون عر�ضه ونف�سه وحتى ماله فهو �شهيد رغم �أنه ال يدافع عن العقيدة هنا وال
ي�سعى لن�شر الإ�سالم  ,ومن �أراد قتله ق�صد �إىل ماله �أو �أهله ومل يق�صد دينه بل رمبا كان
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قاتله �أ�صال من امل�سلمني  ,ومع ذلك فالقتيل �شهيد  ,فما بالك مبن ي ُــقتل من امل�سلمني وهو
ال يدافع عن �شيئ يخ�صه مبا�شرة كالنف�س والعر�ض واملال  ,بل يدافع عن جممل وطنه
و�أر�ض بالده وعوام النا�س من خلفه  ,كيف ال يعتربه ال�شرع �شهيدا وهو خارج فى �سبيل
الدفاع عن �سائر امل�سلمني فى وطنه ـ �أى بال �أى غر�ض �شخ�صي مبا�شر ـ وبالتاىل فهو
خروج هلل وفى �سبيله ؟!
وهذه الدرجات كلها هى فروع للجهاد فى �سبيل اهلل  ,وكلها تعترب قتاال فى �سبيل اهلل
 ,لأن �أ�صل ال�شهادة هى املوت فى �سبيل حتقيق مق�صود ال�شرع الإلهى  ,وحتقيق م�صالح
عباده  ,حتى لو كان هذا املوت نتيجة لكلمة حق يقولها امل�سلم بغ�ض النظر عن الق�ضية
التى قيلت فيها ..
فقد ن�ص حديث النبي عليه ال�صالة وال�سالم على �أن ( �سيد ال�شهداء حمزة  ,ورج ٌل
قام �إىل حاكم ظامل ف�أمره ونهاه فقتله )
�أى �أن هذا احلديث ال�شريف جعل كلمة احلق فى وجه �سلطان جائر جتعل �صاحبها
�سيدا لل�شهداء يوم القيامة  ,وهذه الكلمة قد يقولها امل�سلم فى وجه حاكم م�سلم �أي�ضا
لكنه ظامل  ,وقد يقولها امل�سلم ملنا�صرة حق مظلوم �سلبه هذا ال�سلطان ببط�شه � ,أى �أنها
كلمة حق فى ق�ضية دنيوية بحتة  ,ولكن لأن قائلها قد جهر بها دفاعا عن مظلوم  ,وفى
وجه ظامل دون خ�شية املوت  ,فقد جعله اهلل �سيدا لل�شهداء وفى مرتبة حمزة ر�ضي اهلل
عنه  ,و�إن كانوا جميعا �شهداء عند اهلل ومن �أ�صحاب الف�ضل ..
فال�شهادة فى �سبيل اهلل هى كل �شهادة ينالها امل�سلم وهو يدافع فى �سبيل احلق الذى
ارت�ضاه اهلل لعباده  ,بغ�ض النظر عن طبيعة هذا احلق هل هو الدفاع عن ن�شر الدين � ,أو
الدفاع حلفظ النف�س �أو الدفاع حلفظ �أى مق�صد من مقا�صد ال�شريعة ..
الأمر الأهم �أننا لو ح�صرنا مفهوم ال�شهادة فى �سبيل ن�شر الدين �أو الدفاع عنه فقط ,
ملا كان للدفاع عن �أر�ض الوطن و�أرا�ضي امل�سلمني �أى اعتبار !! ,فما الذى يجعلنى كم�سلم
�أورط نف�سي فى قتال قد �أموت فيه دون �أن يحفزنى جزاء الآخرة على ذلك  ,وهذا ما مل
يقل به �أحد من علماء ال�سلف  ,بل �صنفوا الأبواب فى �أن اجلهاد ي�صبح فر�ضا عينيا ـ
ولي�س كفائيا ـ �إذا دي�س �شرب من �أرا�ضي امل�سلمني � ..أى �أنهم جعلوا الدفاع عن الأر�ض
والوطن هنا من �أعلى مراتب اجلهاد حال احتالل العدو لأر�ض امل�سلمني  ,لأنهم جعلوا
التكليف هنا لكل م�سلم وال ي�سقط عن بع�ض امل�سلمني بقيام البع�ض الآخر به  ,بل يلزم
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للكل �أن يجاهد ب�شتى �أنواع اجلهاد ال القتال وحده  ,وهذا يو�ضح لك قيمة �أر�ض امل�سلمني
فى الدين لأنها الأ�سا�س الذى يجعل للم�سلمني �شوكة ودولة وقوة وهذا معناه �أن احلرب
هنا قد تكون حربا ال عالقة لها بالعقيدة �أ�صال  ,ك�أن يهاجم العدو بالد امل�سلمني بغر�ض
احتالل الأر�ض وا�ستهداف ثرواتها ال بهدف فتنة امل�سلمني عن دينهم بل �إن الزم هذا
القول الفا�سد ي ُــف�ضي �إىل ما هو �أكرث خطورة  ,فلي�س فقط يثبط امل�سلمني فى الدفاع عن
�أرا�ضيهم و�أوطانهم � ,إذا مل يق�صد عدوهم �إال احتالل الأر�ض وخرياتها وثرواتها  ,بل �إنه
ين�شر الفرتاء القوى على ال�ضعيف  ,فلو كان املدافعون عن �أوطانهم لي�سوا خارجني فى
�سبيل اهلل  ,لكان معنى هذا �أن من يقع قتيال فى مواجهة اعتداء على وطنه من م�سلمني
بغاة لي�س �شهيدا لأنه لي�س قتيال فى معركة حق !
وهذا ينايف حتى القر�آن ,فاهلل عز وجل يقول (و�إن طائفتان من امل�ؤمنني اقتتلوا
ف�أ�صلحوا بينهما ف�إن بغت �إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغي � )...أى �أن هناك من
امل�ؤمنني من قد يتورطوا فى قتال بع�ضهم البع�ض ب�سبب البغي ,و�ساعتها علينا الإ�صالح
بينهما ف�إن �أبي البغاة �أن يرجعوا فاهلل �أمرنا بقتالهم � ,إذا هى معركة فى �سبيل اهلل وفى
احلق  ,وقتيلها �شهيد فهذا الفهم املغلوط حل�صر ال�شهادة فقط فى معارك العقيدة ,
ا�ستدالل خاطئ نظرا لأن هذا القائل نظر �إىل املعنى احلريف لعبارة (فى �سبيل اهلل)
وح�صرها فقط فى معانى القتال لن�شر عقيدة الإ�سالم �أو الدفاع عن عقيدة الإ�سالم �إذا
حاربنا عليها العدو ,وك�أن القتال فى �سبيل حفظ نفو�س امل�سلمني وما يخ�صهم لي�س داخال
فى مفهوم �سبيل اهلل  ,رغم �أن حرمة دم امل�سلم �أكرب و�أعظم من حرمة الكعبة امل�شرفة
وفق ن�ص احلديث ال�شريف فكل مقاتل م�سلم فى �سبيل معركة حق �إذا �سقط � ..سقط
�شهيدا وفقا للمفهوم العام لدرجة ال�شهادة ,
قال ال�شاب :ما معنى املفهوم العام لل�شهادة ؟!
قال الكاتب :
املق�صود �أن العقيدة الإ�سالمية متنع امل�سلمني من و�صف املع ـ ّيــن ـ �أى �شخ�ص حمدد
بعينه ـ ال بال�شهادة وال حتى بالكفر � ,إال ب�شروط معينة  ,ففي الكفر ـ �إن مل يكن كفرا بواحا
ـ فال ميكن احلكم به على �شخ�ص معني �إال بعد حتقق �شروط وانتفاء موانع  ,واحلاكم
هنا ينبغي �أن يكون من �أهل العلم �أو الق�ضاء حتى يقرر ذلك فلي�س هذا احلكم لأحد لأن
التكفري هو حق اهلل ال حق العباد  ,ولكنك كم�سلم ت�ستطيع فقط �أن حتاكم الأفعال ـ ال
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الأ�شخا�ص ـ ب�أنها �أفعال كفرية  ,وذلك وفقا لأو�صاف الكفر املحددة فى ال�شرع  ,وال يجوز
ال�شهادة بالكفر لـ ُمـعيّ �أو ب�أنه فى النار �إال ملن جاء الن�ص عليه فى القر�آن وال�سنة كذلك
مرتبة ال�شهادة �أو الإميان �أو دخول اجلنة فال يجوز احلكم بهم ملعني �إال ملن جاء ن�ص
�صريح عليه فى ذلك كال�صحابة مثال ,ولكن ميكننا فقط �أن نطلق لفظ ال�شهادة على
عموم من يقاتل ويقتل فى �سبيل اهلل وال ن�شهد لأحد منهم خا�صة بال�شهادة ـ �إال على �سبيل
الدعاء فنقول نح�سبه �شهيدا واهلل ح�سيبه ـ لأننا ال نعرف حقيقة نيته التى يعلمها اهلل عز
وجل وحده  ,فهناك من قاتل مع النبي عليه ال�سالم ومات و�أبلغ النبي عليه ال�سالم ب�أنه
فى النار ,فتعجب ال�صحابة ثم عرفوا بعد ذلك �أن هذا املقاتل �أوجعته �إ�صاباته وجروحه
فلم يحتملها فقتل نف�سه.
قال ال�شاب :ولكن ما �سبب ظهور القول ب�أن الدفاع عن الأوطان لي�س فيه �شهادة ,بل
ما هو �سبب �أمثال تلك الفتاوى �أ�صال؟!
قال الكاتب:
هناك �أ�سباب كثرية ومن �أهمها..
�أوال :ان هذه الأقوال جاءت مما ي�سمى باحلركات الإ�سالمية �أو الإ�سالم ال�سيا�سي,
وكافة هذه احلركات بال ا�ستثناء ـ علم �أ�صحابها �أم جهلوا ـ كانوا خمرتقني من �أجهزة
الإ�ستعمار التى مار�ست عليهم اللعبة ال�سابق �شرحها فى الف�صل الأول  ,وبالتاىل جاءت
فتاوى الف�صل بني الدين والأوطان فى م�صلحة مموليهم وفى م�صلحة منابع الف�ساد فى
الإحتالل الإجنليزى وغريه( )52ومت ابتكار هذا الف�صل عن طريق الرتكيز �أن القتال فى
�سبيل اهلل معناه القتال فى �سبيل ن�شر الدعوة فقط !
ثانيا :م�شكلة تاريخية عميقة اجلذور كانت هى ال�سبب الرئي�سي فى ظهور التفرق
و�شذوذ الفتاوى� ,أال وهى امل�شكلة التاريخية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ,ففي الع�صور
الإ�سالمية الأوىل عندما ن�ش�أت املذاهب الفقهية  ,مل يكن هناك �إ�شكاليات فى التخ�ص�ص
نظرا لأن العقليات والقدرات كانت كبرية والنوازل قليلة و�شبه معدومة ال حتتاج الدقة فى
التخ�ص�ص ,وهذه طبيعة الع�صور الأوىل فى �أى علم حيث تكون درجة ا�ستيعابهم لكافة
التخ�ص�صات �أمرا عاديا ,وبالتاىل كان علماء ال�شريعة يحيطون علما مبختلف �أنواع العلوم
من الفقه واحلديث والتف�سري واللغة ,وما �ساعدهم على ذاك قرب عهدهم بالعهد النبوى
()52حول هذه العالقة يرجى مراجعة ( التاريخ ال�سري لعالقة بريطانيا مع الأ�صوليني ) ـ مارك كورتيز ـ م�صدر �سابق.
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فهم �شبه تلقوا العلم عن م�صدره الأ�صلي ,وعندما تكونت املذاهب كان فقهاء املذاهب
الفقهية جميعا حم ّد ُثون ـ �أى علماء حديث ـ وفى نف�س الوقت علماء فقه وفتاوى ـ فيما عدا
�أبو حنيفة �إمام مدر�سة الر�أى اهتم بالفقه والعقيدة فقط ـ ولهذا فمالك وال�شافعى و�أحمد
واجليل ال�سابق عليهم كانوا يروون الأحاديث وي�صنفون فيها ويكتبون الفقه ويتدار�سونه..
وعندما امتد الزمان وجاءت ع�صور ال�ضعف والتفرق  ,وكعادة �أى جمال علمى,
تفرعت علوم ال�شريعة �إىل الفروع الرئي�سية العقيدة والفقه واحلديث والتف�سري واللغة
والتاريخ  ,ثم تفرعت الفروع الرئي�سية �إىل فروع �أ�صغر و�أدق تخ�ص�صا وهكذا دواليك ..
ونظرا الت�ساع مدارك علوم الفقه فقد تخ�ص�ص فيها علماء بعينهم  ,ونظرا لأن علم
احلديث �صارت له قرابة الفروع ال�ستة  ,فقد تخ�ص�ص فيه �أي�ضا علماء �آخرون  ,ثم قامت
القيامة بني الفريقني لأن كل منهما �أحب �أن يتدخل فى جمال الآخر  ,فبد�أ الفقهاء يفتون
النا�س ا�ستنادا �إىل الأحاديث التى يحكمون هم فيها بال�صحة وال�ضعف متجاهلني �أن
هذا املجال له متخ�ص�صون هم �أقدر عليه وهم من قاموا بجهد �ضبط الأحاديث وحكموا
عليها وبينوا �أحوال رواتها وو�ضعوا القواعد لذلك العلم اجلليل ,ورد علماء احلديث ب�أنهم
تدخلوا فى ال�ش�أن الفقهى دون �أن يراعوا �أن جمال الفقه يلزم له الإحاطة التامة ب�أ�صول
الفقه  ,والنظريات الفقهية العامة  ,وترتيب الأدلة  ,وكلها علوم تقت�ضي التخ�ص�ص لأن
مهمة الإفتاء تقوم على حتقيق م�صالح ال�شريعة ولي�س على جمرد العلم بالن�صو�ص دون
معرفة كيفية تنزليها على الواقع  ,ودون مراعاة اختالف الأحكام باختالف الأحوال ..
وهكذا كان العلماء املت�أخرون فى ع�صر اجلمود والتع�صب خمتلفني متاما عن الع�صور
الأوىل التى �شهدت التكامل بني العلماء لفائدة الأمة ,وا�ستمر هذا ال�صراع حتى ورثته
الأجيال املعا�صرة لكن بر�ؤية خمتلفة,
�س�أل ال�شاب  :هل تعنى �أن ال�صراع بني �أهل الفقه و�أهل احلديث توقف فى ع�صرنا ؟!
�أكمل الكاتب :كال  ,بل جتدد  ,ولكنه بدوافع �سيا�سية ودوافع عقائدية �أو فقهية
 ,ومل يكن منهجا كامال للت�ضاد  ,بل هو للأ�سف تع�صب �سيا�سي �أو دوافع �شخ�صية فى
احلب والكره  ,من بع�ض املنت�سبني للجانبني وكانت البداية عندما قامت املدر�سة ال�سلفية
ـ التى ورثت �أهل احلديث ـ وعند ظهورها كانت هناك م�ؤ�س�سة الأزهر العريقة وتكاملت
املدر�ستان وعندما انت�شرت البدع واخلرافات والفل�سفيات على يد ال�صوفية وفرق ال�شيعة
والع�صرانيني وغريهم  ,ظهرت املدر�سة ال�سلفية احلديثة التى رف�ضت كل هذه البدع ,
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وعملت على تنقية ثقافة النا�س فى العقيدة والتاريخ واحلديث  ,وهو اجناز كبري حتقق
على يد الرعيل الأول منهم فى اجلزيرة العربية  ,وفى نف�س الوقت كان الأزهر فى
الن�صف الأول من القرن الع�شرين قائم على العقيدة ال�سلفية �أي�ضا  ,وهذا ال ينفي وجود
املنهج الأ�شعري  ,وهكذا تكاملت املدر�ستان بالفعل ورحل كثري من علماء الأزهر للعمل
فى تدري�س علوم ال�شريعة فى اجلزيرة  ,وكان ال�شيخ الأزهرى حممد الأمني ال�شنقيطى
من م�ؤ�س�سي و�شيوخ كبار علماء ال�سلفية فيما بعد وال�شيخ حممد �شاكر و�أحمد �شاكر
وغريهم كثري ومل يكن هناك خالف بني املدر�ستني ميكن مالحظته � ,إال وجود املنهج
الأ�شعرى �ضمن مناهج الأزهر الذى كان ُيـ ّدر�س مناهج كافة علماء �أهل ال�سنة  ,بينما
ف�ضلت املدر�سة ال�سلفية عقيدة �أهل احلديث وركزت على فقه الإمام احمد بن حنبل
نظرا لأن اجلزيرة العربية عانت كثريا جدا قبل ال�سلفيني من داء التع�صب للمذاهب
الأربعة  ,ومن خرافات ال�صوفية وانت�شار بدعهم فى ذلك الوقت وظلت الأمور كذلك
حتى ظهرت الأجيال اجلديدة من املنت�سبني للمدر�سة ال�سلفية فى م�صر فى ال�سبعينات ,
ومل يكن ه�ؤالء على درجة ر�سوخ �شيوخهم  ,ومع بداية الت�سعينات ظهرت فتاوى ال�سلفيني
ومل تقت�صر على املجال الذي تخ�ص�صوا فيه  ,فذهبوا �إىل �إفتاء النا�س ون�شر املظاهر
املعينة على �أتباعهم  ,دون االهتمام بالدرا�سة اجلادة لأ�صول الفقه  ,وكان معظمهم من
ال�شباب املتحم�سني الذين مل يدر�سوا تخ�ص�صات ال�شريعة من قبل وهذا بالطبع يخالف
ما كان عليه الرعيل الأول من املدر�سة ال�سلفية باحلجاز وفى غري �أر�ض احلجاز  ,وهكذا
ابتكر ال�سلفيون فى م�صر طريقة التلقني ال�سريع للمتون على عوام �أتباعهم وبعدها كانوا
ي�صعدون �إىل املنرب مبا�شرة  ,وطاح �سلفيو م�صر ميينا و�شماال وجعلوا من الدعوة معركة
هجوم ال ت�ألف لقلوب النا�س  ,وكل هذا ب�سبب قلة الفقه ,ويكفيك لتدرك امل�صيبة التى
ت�سببوا فيها و�سبب غريب فتاواهم �أن �أحد �أ�شهر رموزهم �صاحب �أعلى ن�سبة تكفري
للم�سلمني  ,يروى دائما فى �سريته الذاتية �أنه بد�أ التزامه عام  , 69و�صعد املنرب عام !! 70
وهذه م�صيبة كربي لكل من يدرك منهج الدرا�سة لعلوم ال�شريعة حتى ولو كانت
الدرا�سة لفرع واحد فقط ,حيث يق�ضي الدار�س فى الأزهر قرابة ربع قرن قبل �أن يت�صدى
للخطابة �أو الإفتاء  ,وحتى فى املنهج ال�سلفي الأ�صلي فى اجلزيرة ال تقل �سنوات الدرا�سة
عن ذلك �سواء فى حلقات الدرو�س �أو فى اجلامعات  ,فكيف يق�ضي هذا الداعية عاما
واحدا ثم ي�صعد املنرب ويطلق ل�سانه مبا �شاء !
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وبالطبع كانت النتيجة ما ر�أيناه من �أقواله و�أفعاله بعد ذلك ..
فليت �أنه اكتفي فقط ب�إفتاء النا�س فى خمتلف الأمور كبريها و�صغريها وحتى النوازل
بل ذهب �إىل �أطم من هذا فقام بتكفري كل من لي�س على منهجه  ,ف�أفتى بكفر كل من
قال �أنه علمانى �أو ليرباىل �أو حداثي  ,ثم زادت الطامة عندما �أفتى بجواز قتل معار�ضي
حكم الإخوان اخلارجني فى املظاهرات !!  ,ثم قام بتكفري كل من خرج فى مظاهرات
ثورة يونيو التى �أطاحت بالإخوان ,وكل من ي�ؤيدها �أو ي�ؤيد احلكومة امل�صرية  ,ورئي�سها !
ويكفي لتعرف املدى الذى و�صل �إليه �أن تدرك �أن احلكم بتكفري املعني امل�سلم الواحد
 ,له �ضوابط فى ال�شريعة الإ�سالمية يجب ان تتوافر جمتمعة كلها فى نف�س ال�شخ�ص ,
فالقول نحكم عليه بالكفر �إن كان كذلك � ,أما ال�شخ�ص فال وحتى لو توافرت فيه �شروط
التكفري جميعا  ,فالذى يحكم بكفره وردته هو ـ كما ن�ص العلماء ومنهم ال�شوكانى ـ العامل
الرا�سخ فى العلم � ,أى �أنه ال يكفي للفقيه العادى احلكم بذلك  ,بل البد من الر�سوخ
العلمى ولي�س هذا فقط بل يلزم مناق�شة القائل �أو الفاعل للعمل الكفري والتيقن من �أنه
لي�س مت�أوال ـ �أى ال يظن انه قد ارتكب كفرا ـ �أو مكروها  ,حتى لو كان ما ارتكبه هو كفر
بواح �أى وا�ضح كال�شم�س والعلماء يقولون لو �أن امل�سلم تلفظ بقول ميكن تف�سريه من مائة
وجه على �أنه كفر حم�ض  ,وبقي فقط وجه واحد يحتمل الإميان  ,وجب حمله على الإميان
حتى يت�ضح العك�س  ,والحظ �أننى �أتكلم عن �ضوابط تكفري امل�سلم العادى !
�س�أل ال�شاب :ماذا تعنى ؟!
قال الكاتب:
�أى ال يوجد �شيئ فى ال�شريعة ا�سمه التكفري اجلماعى ـ كما فعل هذا ال�سفيه فـكـ ّفـر
املاليني ـ بل البد من تطبيق ال�ضوابط وال�شروط  ,بالإ�ضافة �إىل �أن تكفري احلكام له
�ضوابط خا�صة ت�ضاف �إىل كل ما �سبق  ,وهى ما ن�ص عليه الفقهاء من �أن احلكم فى
تلك امل�س�ألة يكون خلوا�ص �أهل العلم  ,ولي�س حتى عاملا واحدا من الكبار  ,نظرا لأن ما
يرتتب على هذا احلكم �أكرب كثريا من م�سالة كفر �شخ�ص واحد  ,ونف�س هذه ال�ضوابط
تقريبا يحكم بها العلماء فى م�سائل الدماء  ,لأنها من عواظم الأمور فى ال�شريعة ويتم
تفاديها بكل و�سيلة ممكنة  ,فقارن كل هذا مبا فعله هذا الرجل الذى ال عالقة له بالفقه
من الأ�صل  ,ومن �أعجب عجائبه �أنه يفتخر مرات وكرات بالدكتوراة التى ح�صل عليها ,
وهذه الدكتوراة ـ لو كانت فى �أ�صول الفقه ـ ما �أجازت له ما يفتى به  ,فما بالك وهى فى
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درا�سات ال�سيا�سات ال�شرعية  ,وتاريخ ال�سرية النبوية !!
ومل تقت�صر املهزلة على هذا  ,بل النكتة احلقيقية �أنه ح�صل عليها من �أمريكا ! � ,أى
من جامعات الغرب � ,أى من منابع امل�ست�شرقني ؟!
قال ال�شاب � :ألي�ست جامعات الغرب بها درا�سات عن الإ�سالم والعربية ؟!
�أجاب الكاتب :
نعم طبعا بها �أكرب اجلامعات واملعاهد املتخ�ص�صة فى ذلك  ,لكن هل يدر�سون
ال�شريعة الإ�سالمية من منطلق �أنها ر�سالة �سماوية ؟!!
وهل علما�ؤهم ميكن �أن نعتربهم علماء فقه لنا  ,ف�ضال على �أن يـُجيزوا لنا الفقهاء
ويعلموهم ؟! ,
مبعنى هل يجوز ملتخرج من �إحدى جامعات الغرب الإ�ست�شراقي �أن يتقدم للإفتاء فى
�أمور امل�سلمني ؟!
هذه نكتة واهلل !
لأن الدرا�سة هناك كما قلت لك درا�سة فل�سفية حم�ضة تقوم على فكر الإ�ست�شراق
خارج نطاق الإميان بهذه الأفكار متاما  ,وبالتاىل الدار�س فى تلك اجلامعات ال ميكن
اعتباره دار�سا لعلوم ال�شريعة يجوز له الفتوى كما هو احلال مع جامعات العلوم الدينية
ف العامل الإ�سالمى.
قال ال�شاب :ولكن هذا تناق�ض غريب ومريب بني �أقوالهم و�أفعالهم  ,وقد �سمعت
كثريا من فتاواهم العنيفة �ضد الغرب وتكفريهم للنا�س على �أى تعامالت معهم.
�أجاب الكاتب:
التناق�ض كاد �أن يكون دينا لل�سلفية ال�سيا�سية فى م�صر وللإخوان  ,وهذا الذى يكفر
كل النا�س و�أفتى بكفر العلمانيني بعموم وكافة معار�ضيه و�أفتى بكفر الدميقراطية و�آلياتها
هو من نا�صر الإخوان ومر�سي وقد جاءوا بانتخابات دميقراطية نزيهة كما يرددون دوما
 ,وعا�ش فى قطر وقطر ال تطبق ال�شريعة وعلى �أر�ضها اكرب القواعد الأمريكية ومع ذلك
قال عنها �أنها بلده الأول  ,ثم ذهب اىل تركيا منافحا لها حمر�ضا �ضد م�صر وتركيا
علمانية �صرفة بن�ص الد�ستور  ,وب�إعالن �صريح من اردوغان و�صور �أتاتورك الذى ا�سقط
اخلالفة متلأ كل ركن هناك حتى الفندق الذى يقيم به هذا املكفراتى  ,واجلي�ش الرتكى
له تعاون ا�سرتاتيجى كامل مع اجلي�ش الإ�سرائيلي وبينهما مناورات م�شرتكة  ,ف�ضال على
الطامة الأعظم ..
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�أن تركيا ع�ضو ف حلف الناتو  ,وهذه وحدها تكفي لإخراجها من معادلة القوة
الإ�سالمية على طول اخلط  ,فع�ضوية الناتو تعنى بب�ساطة �أنها ال متلك لنف�سها ر�أيا فى
احلرب وال�سلم يتعار�ض مع �أهداف احللف الغربي بزعامة الواليات املتحدة.
ف�أين هذا ال�شخ�ص من تكفري نظام �أردوغان وهو �أكرب امل�سئولني الأتراك تعاونا مع
الواليات املتحدة ومر�سي وجماعته تاجروا مبقولة ( الإ�سالم هو احلل ) فلما و�صلوا للحكم
قال مر�سي �أن ال�شريعة مطبقة فعليا فى م�صر وزاد قائال �أن احلدود �أحكام فقهية ( �أى
�أنها فقه يجوز تغيريه ) ثم قال نف�س ما قاله العلمانيون �إن عقيدة امل�سلمني والن�صاري فى
م�صر لي�س بينها خالف عقائدى بل خالف �آليات وو�سائل !  ,وغازل �إ�سرائيل فى خطابه
ال�شهري لبرييز  ,ومع هذا يتعاملون معه ك�أنه عمر بن عبد العزيز ويكفروننا نحن !
ومعظم متبعى التيارات الإ�سالمية بل وبع�ض قياداتها  ,حا�صل على جن�سيات تلك
الدول وتعلم فيها  ,بل وذهبوا �إليها طلبا للدعم ال�سيا�سي بل �أكرب رءو�س اخلوارج من
اجلماعات الإرهابية يقيم فى لندن منذ الثمانينات وحا�صل على الإقامة فيها وعلى
حق اللجوء ال�سيا�سي وي�صدر �إرهابه لبالدنا من هناك !  ,ف�صدق فيهم و�صف العلماء
للخوارج قدميا ( يرتكون �أهل الأوثان ويقتلون �أهل الإميان) �أما الإخوان  ,فحدث وال
حرج  ,الأطفال فى م�صر يعرفون عمق عالقتهم بالواليات املتحدة التى �صدعوا رءو�سنا
�ستني عاما بعدوانها !!  ,ويقفون �صفا واحد معها حتى فى عدائها مل�صر بعد عزل الإخوان
ويحج �سفرا�ؤهم للبيت الأبي�ض ويدلون بت�صريحات يندى لها اجلبني ويحر�ضون من بالد
التحالف الغربي �ضد م�صر ويفتون ال�شباب بقتل خ�صومهم والت�صدى للجي�ش وال�شرطة
ويكتفون هم بالبقاء مع باقي القيادات حيث نعيم التحالفات وهذا م�ألوف ومعتاد من
قادة الإخوان عرب تاريخهم وهو التخلى عن �سائر �أن�صارهم �إذا قامت �أى معركة بينهم
وبني الدولة وقدميا قال ح�سن البنا عن الإخوان الذين قتلوا خ�صومه ب�أوامره �أنهم لي�سوا
�إخوانا ولي�سوا م�سلمني !!!
�أما �سلفيو ال�سيا�سة والف�ضائيات فى م�صر فدخولهم لل�سيا�سة بعد الثورة جعلنا ن�شهد
منهم الأعاجيب فالكارثة جاءت من �أن الغالبية ـ ولي�س اجلميع ـ من متبعي ال�سلفية فى
م�صر ظنوا االلتزام وقراءة بع�ض املتون يكفي جلعلهم علماء  ,كما �أن التحزب فيما بينهم
دفعهم ملنا�صرة بع�ضهم البع�ض باحلق وبالباطل  ,وللأ�سف ال�شديد �سار على دربهم بع�ض
�شباب �أجيالنا على االنرتنت ممن ي�ستهويهم العلم ولكنهم ال يقوون على ال�صرب عليه ,
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فظنوا �أن قدرتهم على الرد على ال�شبهات وقراءتهم فى العقيدة وعلم احلديث جتعلهم
�أي�ضا قادرين على الفتوى واحلكم على العلماء !
مع �أنهم لو اكتفوا مبرتبة ـ الباحث وطالب العلم ـ وهى املرتبة التى نحتاجها منهم
للرد على ال�شبهات لقاموا بواجبهم خري قيام دون �إثارة امل�شكالت فى التع�صب للآراء
ومنذ عدة �سنوات �شاهدت على االنرتنت �إعالنا فى احد املنتديات ال�سلفية عن دورة
علمية فى الفقه مدتها �أ�سبوع واحد  ,ويقول الإعالن ( نحن ن�ؤهلك لت�صبح فقيها فى
�أ�سبوع ) !!
فقارن هذا الكالم مبا قاله بع�ض علماء الأزهر القدامى ممن تعلموا بطريقة (�شيخ
العمود)  ,حيث �شرحوا جتربتهم فى �أنهم كانوا يدر�سون كتاب (املغنى فى الفقه) البن
قدامه احلنبلي وهو �أ�شهر متون فقه املذهب  ,فى مدة �أربعني عاما كاملة  ,وال�سبب �أنهم
مل يفتحوا املغنى �إال بعد �أن ا�ستكملوا حفظ القر�آن و�أحاديث الأحكام ومتون اللغة والنحو
وال�صرف ومتون �أ�صول الفقه ثم يبادرون لفقه املذاهب كى يت�أهلوا للفتوى بعد �أربعني
عاما ب�شهادة العاملية !!
وبعدها تعر�ض ال�سلفيون فى م�صر لبع�ض علماء الأزهر بالغمز واللمز وخلطوا
بني �شيوخ امل�ؤ�س�سة الر�سمية الذين حكمتهم ال�سيا�سة  ,وبني �سائر علماء الأزهر من
امل�ستقلني فقام العلماء بالتحذير منهم ومواجهتهم بعنف القول  ,فزاد ال�سلفيون من
حرارة اخل�صومة وا�ستن�صروا ببع�ض دعاة ال�سلفية خارج م�صر  ,لي�ستدعوا من بطون
التاريخ اخلالف ال�شهري بني �أهل احلديث والأ�شاعرة  ,وتورط للأ�سف بع�ض كبار
الدعاة من اجلانبني فى املعركة التى افتعلها ال�صغار  ,وكان التعميم واالفرتاء هو ميزة
ال�صراع فال�سلفيون ب ّدعوا الأ�شاعرة  ,والأ�شاعرة اتهموهم بانغالق الفكر وتكفري النا�س
 ,وبالطبع ككل معركة تكون االفرتاءات هى �سيدة املوقف ,ومبطالعة م�ؤلفات اجلانبني
جند �أن تَ�س ُقط الأخطاء بينهما كان �سببا فى انت�شار االتهامات  ,فال�سلفيون ي�صفون
الأفعال بو�صف البدعة وال�شرك  ,ولكنهم ـ طبقا ملنهج �أهل ال�سنة ـ ال يحكمون بالكفر على
املعني  ,ف�ضال على التكفري العام  ,وهو االتهام الذى انت�شر عنهم  ,ب�سبب حماقات عوام
منت�سبيهم كذلك فلي�س الأزهر بعمومه على معتقد الأ�شاعرة �أو من ال�صوفية  ,بل منهم
رموز �سلفية كبرية  ,وحتى الأ�شاعرة املعا�صرون يختلفون بالطبع عن غالة الأ�شاعرة
الذين يق�صدهم ال�سلفيون بالنقد بينما وقفت غالبية الطرفني من العلماء الكبار موقفا
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يليق بهم فرف�ضوا هذه املهزلة  ,وما �أقوله لك من انتقادات �ضد املت�صارعني �صادرة �أ�صال
عن علماء ال�سلفية والأزهر الراف�ضني للحرب املفتعلة  ,خا�صة �أن الإمام ابن تيمية ر�أ�س
مراجع ال�سلفيني  ,وهو �شيخ الإ�سالم  ,قال عن الأ�شاعرة بانهم ميثلون �أهل ال�سنة فى
البلد الذى لي�س فيه �أهل �سنة  ,وباملقابل فالأزهر ترجم ل�شيخ الإ�سالم �ضمن مطبوعات
املجل�س الأعلى لل�شئون لل�شئون الإ�سالمية جملدا �ضخما فيه الكثري من حياته وفقهه ,
وكذلك ال�شيخ حممد �أبو زهرة �أحد كبار علماء الأزهر كتب فيه كتابا فيه تلخي�ص �شامل
حلياته وفقهه وجهاده و�أي�ضا رد ال�شبهات التى �أثارها خ�صومه �ضده منذ زمانه وحتى
اليوم واحلقيقة �أن �أكرب مظلوم ظلمه �سلفيو م�صر هو �شيخ الإ�سالم وهكذا ..
بدال من �أن يتكامل املت�صارعان ويتكاتفا ل�صالح حماربة الفرق البدعية التى عاد
انت�شارها من جديد  ,دخلوا فى �صراعات مع بع�ضهم البع�ض  ,وخ�سر كل منهم ما عند
الآخر من منهج �صحيح  ,فخ�سر االجتاه الأ�شعري ثقل ور�سوخ املدر�سة ال�سلفية فى نقل
ونقد احلديث والتاريخ  ,وخ�سر ال�سلفيون مقومات وعمق �أ�صول الفقه و فقه الواقع وفقه
الأولويات مع �أن عوامل االتفاق بني اجلانبني �أقوى  ,و�أهمها اتفاقهم على مواجهة الفكر
الراف�ضي وفكر اخلوارج وكان من نتيجة ذلك �أن رف�ض كل اجتاه ما عند الآخر من علم
 ,فتجاوز بع�ض علماء الأزهر فى حق بع�ض الأحاديث الثابتة ملجرد �أن ال�سلفيني يتم�سكون
بها  ,وجتاوز ال�سلفيون عن عمق علم �أ�صول الفقه وخلطوا بني الثابت واملتغري  ,فالثابت
الذى ال نقا�ش فيه هو العقيدة والأ�صول � ,أما املتغري فهو فقه الفروع لكنهم تعاملوا مع
كل �شيئ على �أنه من الثوابت ووقعوا فى تناق�ضات خمزية عندما ت�شبثوا باملتغريات على
�أنها ثوابت وا�ضطروا ملخالفتها بعد ذلك واتخذوا لأنف�سهم �شعارا هو بالفعل �شعار لأهل
ال�سنة فى العقيدة والأ�صول  ,لكن بع�ضهم عممه على الفقه  ,فقالوا ب�أن منهجهم ( قر�آن
و�سنة بفهم ال�سلف ال�صالح )  ,ونقول هذا العنوان يحتاج �إ�ضافة جوهرية � ,أن الفهم
املق�صود هنا هو الفهم فى العقيدة والأ�صول  ,ال فهم وفقه الفروع و�إال كنتم خمالفني
لل�سلف ال�صالح �أنف�سهم  ,لأن �سلفنا فى ال�صحابة والتابعني وهما �أعلى الطبقات فى
ال�سلف اختلفوا فى الفروع على �آراء متعددة ومذاهب متكاملة  ,وكلها كانت اجتهادات
�صحيحة وم�أجورة عملت بها الأمة وهى من باب التي�سري امل�شروع  ,بالإ�ضافة �إىل �أن �آيات
الأحكام فى القر�آن الكرمي ال تتجاوز � 300آية  ,وباقي القر�آن كله هو جمال للتفكر والتدبر
والتف�سري والت�أمل لعلماء كل جيل طاملا ا�ستوفوا �شروط النظر فى القر�آن  ,لهذا فالأمة
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قبلت تف�سري ال�سلف فى �آيات الأحكام  ,لكن ال ميكن قبول تف�سريهم ـ املنا�سب لعلوم
ع�صرهم ـ فى �آيات الكون واخلالئق  ,و�إال لقلنا �أن الكواكب ال�سبعة التى كانت مكت�شفة
فى زمان ال�سلف هى نف�سها ال�سماوات ال�سبع وفقا لتف�سري بع�ض علماء ال�سلف فى ذلك !
هذا ف�ضال على حقيقة وركيزة �أ�سا�سية � ,أن الأمة وال�سلف ال�صالح لو كان م�شروطا
عليها تف�سري وفقه معني وحمدد فى غري جمال العقيدة والأ�صول  ,ملا ظهر علم االجتهاد
�أ�صال  ,وجلاءنا النبي عليه ال�سالم بتف�سري حمكم للقر�آن  ,لكن ما حدث عك�س ذلك
فاختلفت االجتهادات وتنوعت بح�سب ظروف كل ع�صر  ,والنبي عليه ال�سالم فتح باب
االجتهاد والتدبر لفهم �آيات القر�آن بقوله عن القر�آن ( ال ي�شبع منه العلماء وال يخلق
من كرثة الرد)  ,لهذا ف�أ�صل م�شكلة الفقه عند بع�ض ال�سلفيني هى عكوفهم ـ فى �أمور
االجتهاد ـ على ما ورد من علماء الأمة ال�سابقني دون �أن يالحظوا �أن الفقه نف�سه طبقا
لعلم الأ�صول يتغري بح�سب الزمان واملكان و �أن �أجيال ال�سلف املتتابعة كان لكل منها فقه
واجتهاد و�إ�ضافات للتف�سري .
قال ال�شاب :وكيف ظهرت الفتاوى الغريبة ؟!
قال الكاتب :معظم الفتاوى الغريبة ظهرت فى ال�سنوات الأخرية ومل ت�صدر من
الرموز �أو العلماء امل�ؤ�س�سني بل من املعا�صرين  ,وهذا يعود �إىل ظاهرة اجلمود وتف�ضيل
طابع الت�شدد خوفا من الوقوع فيما وقع فيه غريهم من املبالغة فى التي�سري الفقهى  ,وكما
قلنا مرارا �أن التطرف يو ّلد التطرف ونظرا لأن قناعات ال�سلفيني فى النظام ال�سيا�سي
قا�صرة فقط على نف�س متون الفقه القدمية فى ال�سيا�سة ال�شرعية املنا�سبة لأحوال
اخلالفة الإ�سالمية فى وقتها  ,ولطبيعة عرف احلكم فى تلك الأوقات  ,فكان طبيعيا �أن
يعترب بع�ض ال�سلفيني مفهوم الأوطان والدفاع عنها ب�شكل ي�شابه الدفاع عن الع�صبيات
القبلية املرفو�ضة  ,متجاهلني مفاهيم الدولة فى الع�صر احلديث.
قال ال�شاب :هذا هو ال�سبب الأول والثانى لأزمة الفتاوى ,فماذا عن الثالث؟
قال الكاتب :الفهم املغلوط من هذا املفتى  ,فاحلديث ال�شريف يح�صر ال�شهادة
على من قاتل فى �سبيل اهلل وهذا مفهوم عام ولي�س مفهوما خا�صا للأعمال  ,ولو قر�أنا
ن�ص احلديث كامال لوجدنا �أن ال�صحابة كانت ت�س�أل النبي عليه ال�سالم عن م�صري من
ي ُــقتل وهو يقاتل لإظهار �شجاعته �أو يقاتل بنية الدفاع عن ع�صبيته القبلية � ,أو يقاتل فى
�سبيل احلمية اجلاهلية  ,وبالقطع ف�إن القتال فى هذه احلالة قتال بـن ـيـ ّــة فا�سدة  ,ولكن
- 178 -

ال ينبغي �أن نعمم تلك الأنواع على كل قتال  ,لأن القتال فى �سبيل اهلل ي�شمل حتى الدفاع
ال�شرعى عن النف�س بل واملال ـ طبقا لن�صو�ص باقي الأحاديث ـ وكذلك دفاع امل�سلم عن
�أخيه امل�سلم دفاع حق  ,وهذا ي�شمل ب�صورة �أو�سع الدفاع عن الوطن ككل..
وقد وقع من �أفتى بالر�أى ال�سابق فى فهم خاطئ �أ�شد  ,فحب الوطن والإنتماء �إليه
والدفاع عنه  ,ال يقع حتت مفهوم الع�صبية اجلاهلية التى حذرنا منها النبي عليه ال�صالة
وال�سالم عندما قال لأ�صحابه ناهيا (دعوها ف�إنــها منتنة) ,فالع�صبية هى التع�صب
للوطن �أو حتى للن�سب والأهل والإفتخار بهما ومعايرة الغري بالإنتماء �إليهما  ,وهذا حم ّرم
قطعا  ,ولكن هل نقي�س هذا على جمرد �إنتماء الفرد لأبيه وحبه واعتزازه ب�أهله؟!
وباملثل فى ق�ضية الأوطان ,فحبك للوطن والدفاع عنه هو فرع من �إميانك والزم من
لوازمه  ,وال عالقة لها قطعا مب�س�ألة التع�صب املذموم و�إال لكان دفاع امل�سلمني عن �أر�ضهم
�أو دفاع املرء عن �أر�ضه تع�صبا وفقا لهذا املنطق الفا�سد والتع�صب بطبيعته ممقوت حتى
فى الدين نف�سه  ,لأنه ي�ؤدى �إىل غمط النا�س وبطر احلق  ,وكمثال ف�إنك تنا�صر �أخاك
امل�سلم �إذا كان مظلوما  ,ولكنك تنا�صره �إذا كان ظاملا بن�صرة املظلوم غري امل�سلم �إذا
اعتدى عليه امل�سلم كما فعل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه مع ابن عمرو بن العا�ص فى
خ�صومته ال�شهرية مع القبطى امل�صري  ,ومل يتع�صب عمر الفاروق هنا للدين وال تع�صب
النتمائه القبلي امل�شرتك مع �أن عمرو بن العا�ص من كبار ال�صحابة ومن �أ�شراف قري�ش
ثالثا  :داء الإ�ستقطاب الذى ع�صف بالأمة  ,وخلق ع�صبيات مذهبية خمتلفة  ,و�أ�شهر
مثال له ما وقع من منت�سبي املذاهب الفقهية املختلفة فى ع�صور مت�أخرة  ,فرغم �أن
�أ�صحاب املذاهب الأربعة كانت عالقتهم ببع�ضهم البع�ض �أوثق من روابط الن�سب وكان
بع�ضهم تالميذ بع�ض  ,كال�شافعى الذى تتلمذ على يد مالك  ,وابن حنبل الذى تتلمذ على
ال�شافعى  ,و�أحبه حبا عظيما جدا وكان يدعو له فى �صالته ملدة �أربعني عاما حتى �أن ولده
�س�أله عن �سر ذلك  ,ف�أجابه ابن حنبل ب�أن ف�ضل علم ال�شافعى عليه وعلى الأمة ي�ستحق
هذا احلب و�أكرث  ,فال�شافعى هو �أول من �أ�س�س لعلم �أ�صول الفقه  ,وعلم �أ�صول احلديث ,
ونا�سخ ومن�سوخ احلديث �أي�ضا..
ورغم كل هذه الروابط �إال �أن من انت�سبوا لل�شافعية واحلنابلة بعد ذلك قامت بينهم
معارك دموية وكل منهم يظن �أنه ينا�صر مذهبه و�إمام مذهبه ! بينما الأئمة �أبرياء من
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هذا التع�صب فالإ�ستقطاب ومبد�أ ( �إن مل تكن معى ف�أنت �ضدى ) هو ال�سبب الرئي�سي
لفرقة الأمة كلها ..
وال�شاهد من هذا ال�شرح �أن من �أفتى ب�أن القتال فى �سبيل الأوطان لي�س قتاال فى �سبيل
اهلل يعود �إىل �أن بع�ض غالة العلمانية اتهموا الدين ب�أنه ال يعـرتف بالوطنية وال ي�ؤ�س�س لها
 ,وقال فرج فودة ـ �أحد �أكابرهم ـ �أنه لو خريوه بني اختيار الوطن وبني الدين ف�سيختار
الوطن !!
وبدال من �أن ينتبه العلماء لهذا الفخ املن�صوب من العلمانيني  ,بادروا على الفور �إىل
اتخاذ �أبعد طرف عن مقولتهم  ,والتطرف يولد التطرف بطبيعته  ,مع �أن الرد على فرج
فودة وغريه �سهل مي�سور  ,لأن عقد املقارنة بني الوطن والدين ال يجوز �أ�صال  ,فاملقارنات
ـ ك�أ�صل منطقي ـ �إمنا نعقدها بني امل�ستويات املت�ساوية املتناف�سة �أو املتعار�ضة  ,فتقارن
بني وطن ووطن  ,وبني دين ودين � ,أما �أن تقارن بني وطن ودين  ,فهذا من املقارنات التى
ال جتوز لعاقل  ,وي�شبه بال�ضبط من يقارنون بني الأب والأم !! ,
فالذى يطالبك بالإختيار بني الأب والأم �أيهما �أغلى اعلم �أنه خبيث يريد الوقيعة ,
لأن الأب والأم متكامالن  ,ال متنافران حتى نقارن بينهما  ,وبالتاىل فالرد الأ�صوب على
العلمانيني يكون بك�شف خبثهم وب�أن حب الدين والوطن معا يتكامالن  ,وال تنافر بينهما ,
قال ال�شـــاب :ولكن العلمانيني يقولون �أن القبطى املقاتل عن وطنه هو �شهيد ..
�أجــاب الكاتب:
�أمل �أقل لك مرارا �أن ه�ؤالء القوم ال يريدون �إال الفتنة وح�سب  ,و�إذا كان امل�سلم ال�شهيد
نحن ال ن�ضمن له �صحة ال�شهادة فكيف بغري امل�سلم � ,ألي�س هذا تدبري متعمد لإثارة الفنت
و�إال ف�أخربنى ب�أى هدف نثري هذه الق�ضايا؟!
وه�ؤالء ال يعتقدون ب�أن غري امل�سلم يكون �شهيدا فح�سب  ,بل �إنهم ينادون باعتبار �أكفر
الكفرة �شهداء ر�أى فى زعمهم  ,فخرج �إبراهيم عي�سي يقول ب�أن ال�صحفيني الفرن�سيني
الذين ر�سموا ر�سوما ت�سيئ وت�سب النبي عليه ال�صالة وال�سالم هم �شهداء من وجهة نظره
لأن املتطرفني قتلوهم ب�سبب ذلك  ,وبغ�ض النظر عن هذه التمثيلية املكررة وهى ا�ستخدام
�أذناب اخلوارج اجلدد لتنفيذ عمليات �إرهابية فى الغرب بغر�ض حتقيق مكا�سب �سيا�سية
وابتزاز العرب  ,وفى ع�صرنا احلاىل مل يكتف الغرب باخرتاق ودعم تلك التنظيمات �سرا
بل يدعمونهم الآن ب�شكل �شبه علنى باملال وال�سالح بغ�ض النظر عن هذا,,
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فه�ؤالء العلمانيون ال يكفيهم �أن النا�س ترتكهم على معتقداتهم الفا�سدة وح�سب ,
بل ي�ص ّرون �إ�صرارا عجيبا على �أن يح�صلوا على اعرتاف مـن ّــا بالباطل التنويري الذى
يدعون �إليه ؟!!
وال�سر فى ذلك �أنهم ي�شعرون فى �أعماقهم ب�أنهم على باطل حم�ض  ,وي�شعرون بغيظ
كبري من احتقار النا�س لهم  ,لهذا فلم يعودوا يكتفون بارتكاب ف�ضائحهم ون�شر �أقوالهم
فيما بينهم  ,بل يحاولون ن�شرها بني النا�س لتتخذ ال�شكل ال�شرعى والإعرتاف املجتمعى ,
وهذا يدلل على مر�ضهم النف�سي وانعدام ثقتهم ب�أنف�سهم  ,ومبا يروجون له  ,ف�أى �إن�سان
يعتقد فعليا �أنه على احلق  ,جتده جريئا فى اعتقاده � ,صارما فى الإعتزاز به بل وال يهمه
عدم اعرتاف املجتمع به لأن ال�شعور باحلق يكفيه  ,ولهذا جتد العلمانيني ي�ستفزون النا�س
ا�ستفزازا رهيبا بال مربر  ,فالعلمانيون ين�شرون الآن �أقوالهم وميار�سون �شذوذ الأفعال
والنا�س تهملهم  ,ومع ذلك ي�أبون �إال الإعرتاف املجتمعى بهم وهو حمال  ,وهم يرغبون
فى �أن ي�صبحوا هم قادة الفكر والر�أى ـ لي�س فى ال�سيا�سة فح�سب ـ بل فى الدين  ,مع
�أنهم حتى عندما قاموا بقيادة النا�س �سيا�سيا والرتويج حلكم املدنيني وجدناهم ف�شلة فى
كل �شيئ ولي�س لديهم �أى ت�صور للحكم �أ�صال  ,بل يريدون املقاعد فح�سب  ,متاما كتيارات
الإ�سالم ال�سيا�سي  ,ولهذا وثق عامة النا�س فى الع�سكريني لأنهم ـ فى �أقل الأحوال ـ
لديهم حدود �صارمة يقفون عندها  ,بعك�س املدنيني من التيارين املتناطحني ولأن النا�س
حتتقرهم  ,لذلك هجموا الآن هجمة رجل واحد على القر�آن وال�سنة وتراثنا الإ�سالمى
واحل�ضاري ـ ا�ستغالال جلمود ال�سلفيني ونفعية الإخوان ـ و�أخذوا يـنـقبون فى �سواقط
كتب �أهل البدع ليعايرونا مبا ن�ؤمن به  ,على �أمل �أن يخ�شي النا�س بعد فرتة �أن يعتزوا �أو
يفتخروا �أو حتى يذكروا جمرد ذكر � ,آية من القر�آن �أو حديثا نبويا �أو قوال لأحد العلماء ,
وعندما مل يجدوا فى تراثنا احل�ضاري ما ميكن �أن ي�ستغلوه فى ذلك  ,هرعوا �إىل
الأكاذيب والتدلي�س � ,أو حماولة ىل �أعناق الن�صو�ص � ,أو حماولة �إل�صاق �أفعال اخلوارج
ب�أهل ال�سنة ,ومن �أحاديث الإفك التى يروجونها  ,قولهم ب�أننا نـُ ـكـفـّر الن�صاري واليهود ؟!!
والكلمة عجيبة وغريبة فعال فهل امل�سلمون من كفروا الكفار �أم القر�آن وال�سنة و�أ�سا�س
الدين يقول بذلك  ,وقد �أغفلوا عمدا حقيقة را�سخة  ,وهى �أن �أتباع كل دين ال يعتقدون
ب�صحة �أى دين �آخر بالتبعية و�إال ما ظلوا على دينهم  ,ولبيان خبثهم ونية بث الفنت
الطائفية  ,تراهم ال يوجهون هذا ال�س�ؤال للق�ساو�سة مثال ولذلك وحتى يـُ ـنــهى �أحد
- 181 -

الدعاة امل�سلمني هذا اجلدل ظهر فى �إحدى الف�ضائيات مع ق�سي�س  ,وتوجه �إليه ب�س�ؤال
مبا�شر � :أال تعتقد ب�أنى ـ كم�سلم ـ ال ي�ؤمن ب�ألوهية امل�سيح  ,كافر من وجهة نظرك ف�أجاب
الق�سي�س بو�ضوح و�صراحة :نعم بالطبع  ,و�إال فلن �أكون م�سيحيا!!
ف�أين الإعالم املغر�ض من هذا الت�صريح الوا�ضح و�ضوح ال�شم�س ,الرجل يقول لو مل
�أعتقد بكفركم ملا كنت م�سيحيا..
انتهت الق�ضية �إذا  ,فعالم الطنطنة ؟!
ثم تو�صلوا �إىل لعبة جديدة ,وهى �أنهم قرنوا لفظ التكفري الإعتقادى ب�ضوابط املعاملة
 ,حتى يظن النا�س �أن قولنا بكفر �أهل الكتاب يعنى بالتبعية ا�ستحالل دمائهم و�أموالهم !!
فنقول �أين هذا من معتقد امل�سلمني ,بل ومن �أفعال امل�سلمني عرب التاريخ ؟!
فعلى م�ستوى الن�صو�ص نحن نحمل للأقباط( )53مبادرات من الرب واملودة  ,ال ميكنهم
�إطالقا �أن يردوها باملثل  ,فنحن فى معتقدنا كم�سلمني  ,ن�ؤمن بنبوة ور�سالة عي�سي عليه
ال�سالم  ,بل وب�أنه �أي�ضا من �أوىل العزم من الر�سل  ,بل ونتفوق عليهم فى �أننا نعتقد بكفر
من �أنكر نبوة عي�سي �أو حتى قام بالطعن فيه ب�أى �صفة من �صفات الإنتقا�ص  ,فهل يجر�ؤ
الق�ساو�سة على رد هذا باملثل فى نبينا عليه ال�سالم؟!
�أجاب ال�شــاب :كال بالطبع  ,فهم ال يعرتفون بنبوته..
�أكمل الكاتب:
بل نحن نتفوق عليهم حتى فى �أ�سا�سيات معتقدهم ,وهى احلقيقة التى ا�ستخدمها
الداعية الفذ الراحل �أحمد ديدات  ,عندما �أحرج ق�ساو�سة �أوربا و�س�ألهم ..كم مرة ذكرمت
(مرمي) عليها ال�سالم فى كافة كتب الأناجيل عندكم؟!
فلم يجيبوا ..
ففاج�أهم �أحمد ديدات ب�أن القر�آن ذكر ا�سم (مرمي) ثالثة �أمثال عدد ا�سم مرمي فى
كافة الأناجيل �سواء فى العهد القدمي �أو العهد اجلديد ,وهذا بخالف الأحاديث النبوية
التى ذكر فيها النبي عليه ال�سالم مرمي عليها ال�سالم وهى الأحاديث التى اعتربت وقررت
لنا كعقيدة ب�أن �أكمل ن�ساء الأر�ض خم�سة  ,هن مرمي وفاطمة و�آ�سيا بنت مزاحم ـ زوجة
فرعون ـ وخديجة ,وعائ�شة ر�ضي اهلل عنهم  ,ثم زاد التخ�صي�ص فجعل �أف�ضل اخلم�سة
هن مرمي وفاطمة وذلك فى ن�ص حديث ( كمل من الرجال كثري ومل يكمل من الن�ساء �إال
()53لفظ القبط هو و�صف ل�سكان م�صر الأ�صليني قبل الفتح اال�سالمى بغ�ض النظر عن عقيدتهم  ,فامل�صريون الذين دخلوا
�أفواجا فى الإ�سالم �أيام الفتح ظلوا على و�صفهم ك�أقباط لأنه و�صف جن�سية ال و�صف دين ,لكن اال�صطالح املعا�صر درج
على و�صف م�سيحيي م�صر بذلك.
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�أربع مرمي وفاطمة و�آ�سيا وخديجة  ,وف�ضل عائ�شة على الن�ساء كف�ضل الرثيد على �سائر
الطعام) ,ثم جاء احلديث الأكرث تخ�صي�صا  ,فقال النبي عليـ ــه ال�ص ـ ـ ــالة وال�سـ ـ ــالم
(فاطمة �سيدة ن�ساء العاملني ما خال مرمي ابنة عمران) ..
وحتى فى تف�ضيل احل�سن واحل�سني ر�ضي اهلل عنهما ,ا�ستثنى النبي عليه ال�سالم
ابنى اخلالة عي�سي ويحيي عليهما ال�سالم  ,فقال (احل�سن واحل�سني �سيدا �شباب �أهل
اجلنة �إال ابنى اخلالة عي�سي ويحيي) لي�س هذا فقط  ,بل �إن القر�آن الكرمي �أفرد ملرمي
وق�صتها �سورة كاملة و ُمـعن َونة با�سمها مع �أن القر�آن الكرمي مل يذكر فى القر�آن ا�سم �أي ـ ًا
من زوجات النبي عليه ال�سالم �أو بناته �أو �أمه �أو �أبيه  ,بل ومل يذكر �صحابيا با�سمه �إال
ال�صحابي زيد بن حارثة ر�ضي اهلل عنه  ,وكل ال�صحابة وزوجات النبي عليه ال�سالم
وردوا فى القر�آن بالإ�شارة فقط دون الن�ص ودون �أن تكون لأحدهم �سورة �أو حتى �آية فى
القر�آن ت�شتمل ا�سمه  ,ولكنه ذكر مرمي با�سمها كامال (مرمي ابنة عمران) فى مرة وفى
مرات �أخرى با�سم مرمي  ,ومرات يذكر ا�صطفاءها وعائلتها على العاملني ..
بينما فى �أناجيل امل�سيحيني كلها ال يوجد ف�صل ـ وهو مقابل ال�سورة عندنا فى القر�آن ـ
با�سم مرمي عليها ال�سالم  ,و�آخر القول �أننا فى عقيدتنا من ي�سيئ �إىل مرمي �أو �إىل عي�سي
عليهما ال�سالم ب�أى انتقا�ص ف�ضال على �أن يكون �إنكارا لنبوته فهو كافر عندنا  ,بينما
عندهم من ي�ؤمن بنبوة حممد فهو كافر فى معتقدهم فمن منا �صاحب ال�سبق والرب يا
�صديقي ؟! ومن منا �أحق ب�أن يرف�ض حماوالت الوقيعة ؟!
�أجاب ال�شاب :رغم معرفتى بهذا الكالم �إال �أنى �أ�شعر وك�أنى �أ�سمعه لأول مرة..
قال الكاتب:
زد على هذا ما تقوله �شريعتنا فى حقهم وما تقوله �شريعتهم فى حقنا  ,فنحن ننظر
لأهل الكتاب على �أنهم نوعان  ,نوع حمارب وه�ؤالء نحاربهم متى اعتدوا علينا  ,والنوع
الثانى ي�شمل �أهل الذمة وامل�ست�أمنون  ,وامل�ست�أمنون عندنا هم كل كافر ـ حتى لو كان
كافرا حربيا ـ يدخل �إىل بالد الإ�سالم بعهد �أمان  ,و�أهل الذمة وامل�ست�أمنون فى الإ�سالم
حمايتهم واجبة على الدولة  ,ف�ضال على �أن امل�سلم الذى يقتل ذميا �أو م�ست�أمنا هو برئ
من ذمة اهلل ور�سوله عليه ال�صالة وال�سالم  ,بل لو �أن م�سلما �أوقع الأذى فقط بهم فهو فى
خ�صومة مع النبي عليه ال�سالم ر�أ�سا  ,لن�ص احلديث (من �آذى ىل ذميا فانا خ�صمه يوم
القيامة ) وهم بعهد عمر بن اخلطاب �آمنون على كنائ�سهم وعبادتهم و�صلبانهم تعاىل
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معى �إىل ما تقوله عقيدة الن�صاري فينا ـ وللأمانة ف�إن من طبقوها هم ن�صاري الغرب
وحدهم ـ لأن هذا الكالم ال ينبطق على معتقد قبط م�صر عرب التاريخ �أما ن�صرانية
الغرب فهى �أ�صل البالء فى املعاملة ولن �أذكر �إال مثاال واحدا فقط وهو حماكم التفتي�ش
التى �أقامها الق�ساو�سة والرهبان فى الأندل�س بعد هزمية امل�سلمني هناك  ,وكانت املحاكم
تن�شر التن�صري الإجباري على امل�سلمني ومن يرف�ض يتم قتله ب�أب�شع �أنواع القتل  ,هذا بعد
ا�ستيفاء �سائر �أنواع التعذيب طبعا  ,وملف حماكم التفتي�ش �أكرب من �أن يحتويه كتاب
واحد  ,وهى جرائم �ستظل بعارها تالحق الأوربيني مدى احلياة مهما حاولوا حموها
والحظ �أن هذا القتل املنظم مت ا�ستنادا �إىل ما تن�ص عليه كتبهم املحرفة التى ت�ستحل
�صراحة دماء امل�سلمني ودماء �أطفالهم  ,فقارن هذا مبا رويته لك من ن�صو�ص القر�آن
وال�سنة فى حقهم ..
قال ال�شاب :وماذا عن املتطرفني الذين ا�ستحلوا متاجر الأقباط فى موجة الإرهاب
فى الت�سعينيات ؟!
قال الكاتب:
�أنت بنف�سك �أجبت على �س�ؤالك  ,ه�ؤالء املتطرفون حكمهم فى القر�آن وال�سنة �أنهم
خوارج  ,واخلوارج كالب �أهل النار بن�ص احلديث  ,فكيف نتحمل فاتورة �أفعالهم ,
بالإ�ضافة �إىل �أن ه�ؤالء اخلوارج كـ ّفروا امل�سلمني بعموم قبل �أن يكفروا الأقباط  ,والدليل
على ذلك �أنهم قتلوا من امل�سلمني �أ�ضعاف ما قتلوه من الأقباط ..
قال ال�شاب :وماذا عن الفتنة الطائفية ؟!
�أجاب الكاتب:
�أى مت�صفح للتاريخ �سيدرك فى �سهولة كيف �أن مو�ضوع الفتنة الطائفية هذا ال وجود
له على الإطالق فى تاريخ م�صر من �ألف و�أربعمائة �سنة وحتى بداية ع�صر الإحتالل
الأجنبي الذى بد�أ بالفرن�سيني ثم االجنليز  ,وقد فاج�أ �أحد الباحثني النا�س جميعا عندما
نفي وجود �أى فتنة طائفية بني امل�سلمني والأقباط فى م�صر حتى جمئ احلملة الفرن�سية
 ,وحتداهم �أن ي�أتوه بحادثة واحدة من كتب التاريخ امل�صري ولأن الغرب هو من ابتكر
�سيا�سة ( فـ ـ ّرق ت�سد ) فقد بدءوا فى ا�ستخدامها منذ ذلك احلني عن طريق ا�ستغالل
متطريف اجلانبني  ,فذهبوا �إىل �أحد الأقباط وا�شرتوه باملال كى يعاونهم علنا فى احتالل
البالد حتى يظهر الأقباط وك�أنهم خونة الأمة  ,ولكن ذكاء ووطنية الأقباط �أف�سدت اللعبة
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 ,وترب�أت الكني�سة من هذا الرجل ووقفوا �صفا واحدا مع امل�سلمني فى مواجهة االحتالل
كذلك حاول االجنليز مرارا اللعب على هذا الوتر  ,ثم جاء ع�صر ال�سادات  ,وتفجرت
الفنت �أكرث  ,وال�سبب يعود �إىل �أن الدولة �أحبت ا�ستغالل الدين فى ال�سيطرة على ال�شعب ,
وفى اللعب مع الغرب لتحقيق مكا�سب �سيا�سية  ,ولهذا كانت احلكومة ترعى املتطرفني من
اجلانبني لتفجري فتنة هنا �أو هناك �أو ابتزاز الكني�سة �أو الأزهر نف�سه وت�ضخيم �أى حدث
�إعالميا ومعنى عدم وجودها فى التاريخ رغم املعاي�شة الكاملة طيلة �أربعة ع�شر قرنا ,
يو�ضح �أنها �أزمة �سيا�سية مفتعلة ال عالقة لها ب�أى �صراع دينى  ,وابلغ دليل فى التاريخ على
ذلك هو موقف الأقباط من احلمالت ال�صليبية وهى �سبع حمالت متتالية رف�ض الأقباط
فيها �إغراءات ن�صاري �أوربا رف�ضا قاطعا وحاربوا �ضدهم مع جنود امل�سلمني و�أى م�صري
يعي�ش فى املجتمع �سيدرك �أن النا�س بعمومها م�سلمني و�أقباط مل ينجروا وراء الإ�ستدراج
طويال  ,وهكذا كلما قامت فتنة  ,انطف�أت  ,ويكفي تعبري �أحد �شيوخ الإ�سالم والذى زار
م�صر فى �أحد �أيام عام  , 2012حيث قال الرجل فى ده�شة وا�ضحة  :قد كنت �أظن �أن
الأقباط فى م�صر يتم ذبحهم فى ال�شوارع !!  ,ف�أين ما يتحدثون عنه فى الإعالم من
وجود فتنة طائفية فى م�صر !!
وهى كلمة تلقائية ووا�ضحة ال�صدق  ,ف�ضال �أنها تعرب عن الفارق الرهيب بني ال�شحن
الإعالمى واملعاي�شة الفعلية  ,ولو �أن نظام مبارك مثال كان يريد لهذه الفتنة �أن تنتهى
لبادر �إىل توقيع العقوبات امل�ستحقة على �أى متطرف من اجلانبني لكنه مل يفعل لأنها
كانت �إحدى �أوراق اللعبة ,متاما مثلما تفعل الواليات املتحدة واجنلرتا  ,فعلى �أر�ضها
يعي�ش زعماء الإرهاب �آمنون هناك  ,ف�ضال على وجود الأقباط الداعني لتق�سيم م�صر فى
قلب �أمريكا ,فهل يجيبنى �أى عاقل يا عباد اهلل  ,كيف يعي�ش الطرفان فى الغرب بالذات
وهما ـ كما يفرت�ض ـ طريف نقي�ض و�أعداء ديانة ؟!!
�أجاب ال�شاب� :شيئ مريب بالفعل  ,خا�صة �أن التنظيمات الإرهابية تعادى الغرب
كما يقولون ؟
قال الكاتب:
�سنتناول ذلك بالتف�صيل ,ولكن ما يهمنى هو تر�سيخ مفهوم �أن مبتد�أ الفتنة جاء به
الغرب  ,ثم كرره العلمانيون  ,وقد انف�ضح هذا الأمر من خالل �إثارة الق�ضايا املفتعلة بني
اجلانبني على غري �أ�سا�س واقعى ,متاما كما �أثاروا ق�ضية التنافر بني الدين والوطنية ,
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وهى كرة مت تداولها بني املتطرفني والعلمانيني فخرج �أذناب التيارات الإ�سالمية ال�سيا�سية
لرتويج مفهوم �أن الوطن هو حفنة من تراب  ,وخرج العلمانيون ليقولوا �أن الوطن �أقد�س
عندنا من الدين  ..والهدف هو ت�شتيت املجتمع وحتى تتيقن �أن الهدف هو �إثارة الفنت
والقالقل بدون �أى داعى  ,فهل ميكنك �أن تف�سر ىل ما هى ال�ضرورة �أو املنا�سبة التى جتعل
�أحد العلمانيني يكتب مو�ضوعا بعنوان (رد االعتبار �إىل فرعون) !  ,ولريوج ب�أن فرعون
م�صري ويجب الدفاع عنه ؟!!!
ثم جاء �أحمد عبد املعطى حجازى ـ �أحد تالميذ طه ح�سني ـ ليكتب فى الأهرام
ـ اجلريدة الر�سمية ـ مقاال ينتقد فيه ق�صة فرعون ومو�سي عليه ال�سالم  ,ويقول بان
حمتوى الق�صة فى القر�آن ي�سبب �إ�شكالية للم�صريني باعتبار �أنهم بعاطفتهم الدينية
مييلون ملنا�صرة مو�سي عليه ال�سالم  ,وبعاطفتهم امل�صرية مييلون �إىل فرعون !!!
وبغ�ض النظر عن هذا الكفر ال�شنيع  ,هل لك �أن جتد ىل �سببا واحدا �أو حتى ربع �سبب
لإثارة هذا الكالم من الأ�صل !!
وباملثل  ,هات ىل �سببا واحدا لإثارة ق�ضية �أن اجلنود الن�صاري املدافعون عن الوطن
هم �شهداء !!  ,ما هو الداعى والدافع الفتعال �أى معركة بني املعتقدات هى �أ�صال خارج �أى
حوار ونقا�ش باعتبارها قناعات عقائدية وغيبية ي�ؤمن بها كل �إن�سان ح�سب اختياره !  ,وال
ميكن توفيقها باحلوار �أ�صال فما هو الهدف الذى ي�سعى �إليه ه�ؤالء ؟!
ت�ساءل ال�شاب  :ال يوجد هدف منطقي �إال �إذا كانوا يريدون الفتنة وفقط  ,وال اعرف
ملاذا ي�شعلون هذه النريان �أ�صال ؟!
قال الكاتب:
الفتنة التى ي�سعون لتو�سيع نريانها  ,لي�ست هى الهدف  ,بل الفتنة هى الو�سيلة التى
تو�صلهم �إىل هدفهم  ,فال يوجد من ي�شعل حربا لهدف احلرب وفقط بل يفعلها ليبيع
ال�سالح مثال �أو يتخل�ص من خ�صومه معا  ,وهكذا وبنف�س املنطق فالغرب مل ينفخ فى
نار الفتنة �إال لتحقيق م�صاحله كما فعلها فى لبنان فقامت احلرب الأهلية  ,وفعلها فى
ال�سودان فانق�سمت  ,وحاول �إ�شعالها فى م�صر فعجز ,والعلمانيون هذه الأيام ي�شعلون
الفتنة عن طريق ا�ستغالل اجلو العام الغا�ضب �ضد املتطرفني املن�سوبني للإ�سالم  ,لي�س
بهدف �إبطال معتقدات ه�ؤالء الإرهابيني  ,بل بهدف �ضرب كل ثوابت العقيدة الإ�سالمية
 ,واالنتقام من الأزهر و�شيوخه  ,وت�صفية ح�سابات معركة الت�سعينات ال�شهرية !
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قال ال�شاب فى ده�شة  :وما هى معركة الت�سعينات هذى ؟!
قال الكاتب:
يحق لك ال�س�ؤال بالطبع لأن �أجيالنا فى فرتة نهاية الثمانينات وبداية الت�سعينات كانت
ال تزال فى طور الطفولة  ,ومل يت�شكل وعيها بعد ,ولكننا ن�ستطيع عن طريق القراءة
املتعمقة لكتب تلك الفرتة  ,وغريها � ,أن نـُـك ّون �صورة كاملة متاما ملا كان يحدث  ,ال �سيما
مع الت�شابه ال�شديد بني حوادث الإرهاب فى الت�سعينات وبني حوادث الإرهاب فى ما بعد
ثورة يونيو  2013م  ,ومن ح�سن احلظ �أن �أ�سواق الكتب القدمية ال تزال منت�شرة وهكذا
عرثنا على الكتابات التى خرجت فى تلك الفرتة �سواء من زعماء الإرهاب �أو العلمانيني
�أو �شيوخ الأزهر  ,وقر�أناها جميعا  ,ومل �أربط بني ما حدث فى تلك الفرتة وما يحدث
اليوم �إال عندما اكت�شفت �أن الإعالميني الذين يقودون احلملة �ضد ثوابت الإ�سالم اليوم ,
هم ب�أنف�سهم نف�س ال�صحفيني املبتدئني خريجى مدر�سة جملة (روز اليو�سف) العلمانية
ال�شهرية التى كانت تروج للعلمانية والتحرر فى الت�سعينات  ,وكانت د�أبها ـ لي�س مهاجمة
الفكر االرهابي ـ بل مهاجمة الفكر اال�سالمى وثوابته ورموزه الكربي فى ذلك الوقت ,
رغم �أن ه�ؤالء الرموز مثل ال�شيخ ال�شعراوى وال�شيخ الغزاىل وال�شيخ عطية �صقر
وال�شيخ جاد احلق على جاد احلق ـ رحمهم اهلل جميعا ـ كانوا هم اجلبهة الكربي التى
اعتمدت عليها الدولة لدح�ض �أفكار اخلوارج التى كانت تغري الع�شرات من ال�شباب فى
ذلك الوقت لالن�ضمام للإرهاب واعتقاد كفر املجتمع والدولة ..
ولأن العلمانيني دوما ما ي�صطادون فى املاء العكر  ,ولأن لهم ث�أرا كبريا مع ه�ؤالء
ال�شيوخ منذ ال�ستينيات  ,لأن ه�ؤالء ال�شيوخ هم من ت�صدوا قبل ذلك لأفكار ال�شيوعية
التى قادها ال�صحفيون والإعالميون الي�ساريون  ,وت�صدوا �أي�ضا لأفكار العلمانيني وحملة
الفكر الفل�سفي الغربي  ,وكانت املعركة �ضارية بني اجلانبني  ,فالي�ساريون والعلمانيون
اتخذوا ال�صحف واملجالت و�أفالم ال�سينما ميدانا لن�شر �أفكارهم حيث �أن ال�صحافة
والإعالم كان حكرا عليهم تقريبا  ,واتخذ ال�شيوخ الكبار منابر امل�ساجد وبع�ض الو�سائل
الإعالمية املتاحة لهم كربامج الإذاعة ,وبالطبع انحازت اجلماهري وب�شكل �ساحق جلانب
�شيوخ الأزهر الفطاحل  ,وكانت ال�شعبية ال�ساحقة له�ؤالء الدعاة ناجمة عن الثقة املطلقة
التى �أعطاهم النا�س �إياها  ,ومل تكن ثقة من فراغ  ,فعندما نذكر �أ�سماء ه�ؤالء القامات
كال�شعراوى والغزاىل وجاد احلق  ,ونذكر مواقفهم من الق�ضايا العامة  ,ندرك متاما
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�أنهم ح�صدوا ما زرعوه هيبة فى نفو�س النا�س وال�سلطة  ,ومل ير منهم النا�س تناق�ضا بني
�أقوالهم و�أفعالهم  ,وكانت �سريتهم فى احلياة خري �شاهد على الزهد وعدم طلب املنا�صب
وعدم النفاق �أو ال�سعى ملركز مادى �أو حتى معنوى  ,وبالتاىل مل ي�ستطع العلمانيون �أن
يجدوا لهم ثغرة واحدة ينتق�صونهم فيها ..
بعك�س ما عانته �أجيالنا من �أفعال ال�سلفيني والإخوان والتى جعلتهم حمط �سخرية
وازدراء النا�س بعد �أن تنازلوا عن كل ثوابتهم طمعا فى �أقل املكا�سب ال�سيا�سية فلما
فقدوا ال�سلطة عادوا من جديد للنغمة القدمية الإ�سالم هو احلل  ,ولكن بعد �أن فقدوا
كل م�صداقية �أما �شيوخنا الأجالء رحمهم اهلل  ,فلم يكن لهم �إال وجه واحد يظهرون به ,
ففي لقاء تليفزيونى مبا�شر لل�شيخ ال�شعراوى مع الإعالميني  ,فى �إحدى منا�سبات درء
الفتنة ب�سبب الهجوم على الكنائ�س  ,تكلم ال�شيخ ال�شعراوى و�أو�ضح و�أبان حكم الإ�سالم
فى هذه الأفعال وكيف �أن فكر اخلوارج ال عالقة له بفكر الإ�سالم  ,وتكلم �أي�ضا على مبد�أ
( الدين هلل  ..والوطن للجميع ) والتى انت�شرت �أيامها والعبارة كان من املمكن قبولها
فى �سياق حق املواطنني باالتفاق على الوطنية  ,بغ�ض النظر عن الديانة التى هى عالقة
للعبد مع ربه  ,وهذا ال غبار عليه كفكرة عامة  ,لكن العلمانيني ا�ستغلوها لتنحية الدين
عن احلياة كلها ..
ففي تلك الفرتة كانت فرتة تنت�شر فيها دعوة العلمانيني بف�صل الدين عن الدولة
وح�صره فى العبادات فقط وو�صل الأمر بفرج فودة النتقاد تو�سعة �أحد امل�ساجد بعد �أن
�ضاق بامل�صلني  ,فلهذا مل ي�سكت ال�شعراوى ورغم ح�سا�سية املوقف بادر �إىل �أخذ نا�صية
الكالم قائال( :كال �إننى ارف�ض هذه الكلمة  ,فوطنٌ بال دين ال يلزمنا)
فلك �أن تت�صور موقفا مثل هذا ,واجلو ملبد بالغيوم ومتحفز �ضد كل ما ينتمى للإ�سالم
 ,ومع هذا مل ي�سكت ال�شعراوى وكما نطق باحلق فى مواجهة الإرهاب  ,نطقه فى كلمة ظن
فيها ظنا �أنها ت�ساند العلمانية ..
وكذلك ال�شيخ جاد احلق �شيخ الأزهر الأ�سبق وكان معروفا عنه حدة الطباع  ,وحدث
�أن �أر�سلت ريا�سة اجلمهورية �أحد القوانني فى الأحوال ال�شخ�صية والتى و�ضعته �سوزان
مبارك  ,حرم رئي�س اجلمهورية  ,واحتوى القانون على بع�ض بنود (حقوق املر�أة) باملفهوم
الغربي  ,ولأن الأحوال ال�شخ�صية حمكومة بالكامل بن�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية  ,لهذا
كان لزاما موافقة �شيخ الأزهر على القانون اجلديد  ,وبالفعل قر�أ ال�شيخ رحمه اهلل بنود
- 188 -

القانون ووجد فيها تلك البنود التى تروج للمفاهيم العلمانية وتت�صادم مع ال�شريعة  ,فثار
الرجل  ,و�ألقي ب�أوراق م�شروع القانون بعيدا معتربا �إياه عبث غري مقبول ب�أحكام ال�شريعة
فما كان من الريا�سة �إال �أن �سحبت القانون فى هدوء ومل ت�صدره  ,وفيما بعد  ,وبعد
رحيل كل ه�ؤالء القامات الفقهية مت �إ�صدار القانون !!
الق�صد  ..دارت املعركة بني ه�ؤالء ال�شيوخ وبني الإعالم  ,وا�ستخدم فيها الإعالم
�أرخ�ص الأ�ساليب  ,منها تعمد ال�سخرية من �شيوخ الأزهر فى ال�سينما  ,و�إظهارهم على
�أنهم قوم ال يهتمون �إال بالطعام والفتة !  ,و�إظهارهم على �أنهم جميعا يف�سرون الدين
على مزاج احلاكم  ,هذا ف�ضال على الأ�سطوانة امل�شروخة � ,أنهم يعادون العلم والتطوير
واحلرية والإبداع !!
وبالطبع خ�سر ه�ؤالء القوم معركتهم فى ال�ستينات وال�سبعينات  ,كما خ�سرها من قبل
دعاة التنوير الغربي طه ح�سني و�سالمة مو�سي ولوي�س عو�ض فى الأربعينات من القرن
املا�ضي حتى جاءت موجهة الإرهاب الأوىل فى نهاية ال�سبعينات وبداية الثمانينات ,
وكانت �أول م�صائبها هى حادثة االغتيال املروعة لرئي�س الدولة والتى �أعطت ت�صورا غري
�صحيح عن قوة اجلماعات املن�سوبة للإ�سالم ثم ا�ستمرت �ضربات الإرهاب وتزايدت
فى بداية الت�سعينات  ,ومنحت هذه اجلماعات قبلة احلياة للعلمانيني  ,وجاءت الدولة
بكبار العلماء والدعاة لريدوا على �أفكار �شباب اجلماعات الإرهابية حتى تكون مواجهة
الإرهاب متكاملة بالفكر والأمن ولي�س بالأ�سلوب الأمنى وحده ورغم �أن اتفاقية كامب
ديفيد كانت هى احلجة الرئي�سية التى تف�سر تكفريهم للحاكم � ,إال �أنها ال تف�سر تكفريهم
للنا�س بعموم  ,ولهذا جاءوا بال�شيوخ الكبار ال�سالف ذكرهم ليناق�شوا ه�ؤالء ال�شباب ,
فرف�ض بع�ضهم  ,وقبل البع�ض الآخر وكانت نتيجة النقا�ش �أن �أدرك ال�شيوخ �أن ما يفعله
�إعالم الدولة الر�سمى كان �إحدى احلجج الرئي�سية عند تلك اجلماعات لإقناع ال�شباب
بكفر الدولة والنا�س  ,ال �سيما و�أننى قلت لك من قبل كيف �أن العلمانيني ا�صطادوا فى
املاء العكر فهاجموا الإرهابيني مع �شيوخ الأزهر وثوابت الإ�سالم وو�ضعوا اجلميع فى �سلة
واحدة وا�ستغلوا الدولة نف�سها لرتويج منهجهم.
قال ال�شاب م�أخوذا � :إذا فهى حيلة قدمية للعلمانيني با�ستغالل املناخ العام فى
الهجوم على الثوابت.
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�أكمل الكاتب:
نعم ,ولهذا بالغ العلمانيون منذ بداية الت�سعينات فى ا�ستغالل ال�صحف والإعالم
الر�سمى فى الهجوم على ال�شعراوى والغزاىل بالتحديد  ,الن ال�شيخان ـ رغم ان�شغالهما
مبحاربة الفكر املتطرف ـ �إال �أنهم مل يغفلوا عن �إعالن احلرب �ضد عتاة العلمانية فى
ذلك الوقت فرج فودة ,وحممد خلف اهلل  ,وغاىل �شكرى وغريهم  ,وكان فى نف�س
الكتيبة تالميذهم �إبراهيم عي�سي وزمالء جيله  ,وكان معظمهم �صحفيني مبتدئني فى
روز اليو�سف.
قال ال�شاب � :إذا �إبراهيم عي�سي له معركة قدمية فى هذا املجال.
قال الكاتب:
نعم و�أفكاره هذى جلبها من معركة الت�سعينات  ,و�ستجد �أ�شهر مقاالته فى تلك
الفرتة فى كتاب قدمي له  ,وهو كتاب (�أفكار مهددة بالقتل) هاجم فيه بع�ضا من �شيوخ
التطرف ,لكنه خ�ص�ص اجلزء الأعظم منه للهجوم املقذع على ال�شيخ ال�شعراوى  ,مع
�أن ال�شعراوى والغزاىل كالهما ان�ضم للإخوان فى اخلم�سينات لفرتة ق�صرية وخرجوا
منها معلنني احلرب عليها بعد اكت�شاف حقيقة �أفكارهم  ,فتحدث ال�شعراوى بعد ذلك
عن ف�ساد اجلماعة ب�سبب وجود النظام اخلا�ص  ,وكيف �أن هذا النظام كان �أداة �إرهاب
ال �أداة دعوة  ,كما واجههم الغزاىل بكتاب �شديد اللهجة اتهم فيه الإخوان ب�أنهم ان�ضموا
للحركة املا�سونية و�شربوا من �أفكارها �أى �أن عطاء ال�شيوخ فى حرب الإرهاب كان �أكرب
من �أمثال ابراهيم عي�سي و�أمثاله مبراحل( )54فكيف ميكن تف�سري مهاجمة العلمانيني
لل�شيخني ,بينما ي�سعى ال�شيخان ملواجهة فكر الإرهاب باملفاهيم الدينية ال�صحيحة ,فلو
كان العلمانيون خمل�صون حقا للوطن ,ملا هاجموا �أ�صلح جبهة تت�صدى لفكر اخلوارج,
وال�شخ�صيات الوحيدة التى قد يقتنع بها ال�شباب امل�ضلل لكن كما قلت لك كان هم اجليل
اجلديد من العلمانيني بقيادة فرج فودة  ,هو ا�ستغالل الفر�صة ال�سانحة للق�ضاء على فكر
اخلوارج وفكر الإ�سالم نف�سه و�إعالء العلمانية كدين جديد للدولة  ,فكثفوا هجماتهم التى
حتمل طعنا �شديدا فى القر�آن وال�سنة  ,وبلغت الوقاحة بفرج فودة �أن ي�سخر فى جمال�سهم
ونواديهم من ال�سنة النبوية ومن احلدود اجلنائية ثم يغرق هو وجمهوره فى ال�ضحك
( )54من م�ضحكات جتربة ابراهيم عي�سي �أنه هاجم االخوان فى الت�سعينات ثم احتد معهم احتادا كامال فى الألفية اجلديدة
�أيام الكفاح �ضد مبارك حيث كان ابراهيم يعتمد على االخوان فى توزيع جريدته لت�صل الرقام قيا�سية ثم وا�صل
التحالف معهم حتى و�صولهم لل�سلطة ثم عاد فانقلب عليهم كما هو معروف.
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والتندر  ,ومل يكتفوا بذلك بل �سجلوا هذه الندوات على �أ�شرطة فيديو وكتبها بع�ضهم
فى مقاالت �صحفية  ,وكانت م�شكلة ذلك الع�صر �أن ال�صحف كلها والإعالم املرئي كله ,
كان يقت�صر على ملكية الدولة فلم تكن هناك ف�ضائيات خا�صة وال �صحف خا�صة  ,ولهذا
ا�ستغلت اجلماعات هذه احلقيقة فر�سخوا فى �أن�صارهم اعتقاد كفر الدولة التى ترعى
ه�ؤالء العلمانيني وتن�شر �أفكارهم وطعنهم فى �صحفها الر�سمية ..
�أى ان العلمانيني الذين يتهمون الرتاث اال�سالمى برتبية الإرهاب  ,هم �أنف�سهم من
كانوا الوقود الذى ا�ستخدمه الإرهابيون لتربير جرائمهم الوح�شية و�إقناع �أتباعهم ب�أنهم
يدافعون عن الدين ..
قال ال�شاب :وماذا فعل ال�شيوخ فى تلك املرحلة.
�أجاب الكاتب :
انتبه ال�شعراوى والغزاىل �إىل اللعبة العلمانية  ,وكما قلت لك قاموا بالرد والهجوم
على الفكر العلمانى ونبهوا امل�سئولني خلطورة م�سالك العلمانيني فى �صحف الدولة  ,وجاء
فى �أيامها من بداية الت�سعينات وزير داخلية جديد هو اللواء حممد عبد احلليم مو�سي ,
وكان الرجل ـ فيما يبدو ـ مقتنعا جدا مبا حذر منه ال�شيوخ  ,ولهذا عقد مع العلماء عدة
لقاءات و�أخربهم �أنه ينوى اتباع �سيا�سة �أمنية جديدة تهدف اىل جتفيف منابع الفكر
املتطرف  ,ولهذا خفف من التعذيب الذى كانت ال�شرطة تلج�أ �إليه مع املعتقلني  ,وعقد
�أول جل�سات املراجعات ملن�سوبي تلك التنظيمات  ,وبالطبع مل ي�ستجب كل املعتقلني  ,ولكن
عددا ال ب�أ�س به من القيادات ا�ستجاب وحتول عن اعتقاده  ,ولكن قبل �أن تثمر التجربة
ت�سرب اخلرب اىل �صحفيي روزاليو�سف.
قال ال�شاب :وماذا فعلوا ؟!
قال الكاتب:
قاموا ب�أكرب عملية حتري�ض �ضد وزير الداخلية و�ضد ال�شيوخ الذين رعوا تلك
املراجعات  ,واتهموا الدولة �ساعتها ب�أنها تبيع ال�صحفيني الأبطال ـ فى زعمهم ـ الذين
يت�صدون للإرهاب  ,وتتحاور مع الإرهابيني الذين ال ينفع معهم �إال االعتقال �أو الإعدام ,
و�أن كل من يزعم توبته منهم يخادع الدولة و�سيخرج ليعيد الكرة من جديد  ,وهذا الأمر
قد يبدو مفهوما لبع�ض القيادات  ,لكنه قطعا مل يكن هذا �صحيحا بالن�سبة للكل  ,فالذين
ا�ستجابوا فعليا لهذه املراجعات ظلوا كما هم بل وكانوا حتى فى �أيامنا هذى من �أف�ضل
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من ت�صدى لفكر رفاقهم ال�سابقني فى اجلماعات  ,مثل نبيل نعيم م�ؤ�س�س تنظيم اجلهاد
نف�سه  ,ومثل الدكتور ناجح �إبراهيم  ,ومثل الآالف الذين ان�شقوا عن تنظيم الإخوان
مبجرد وقوع �أحداث ثورة يناير ـ عقب موقف اجلماعة املخزى من االن�سحاب منها ـ
فلما عادت اجلماعة ال�ستغالل جناح املظاهرات �أعلن ال�شباب كفرهم بتلك القيادات
وا�ستمرت الإن�شقاقات ترتى مع الأحداث حتى فى ظل حكم الإخوان وهم �أ�سماء المعة
ومعروفة من الباحثني ال�شبان  ,وكل ه�ؤالء كانوا من املعار�ضني ال�شر�سني فى فرتة حكم
الإخوان  ,بينما ف�ضل الباقون من امل�ستفيدين من التنظيم  ,البقاء على معتقدهم القدمي
�سواء كانوا من الإخوان �أو من تنظيمات الإرهاب املتحالفة معهم مثل عا�صم عبد املاجد
وطارق الزمر اخلال�صة �أن من يقر�أ مذكرات �شباب اجلماعات املرتاجعني فى تلك الفرتة
ويعود لأحداثها  ,يكت�شف بالفعل �أن الداخلية نف�سها ـ ولي�س النظام وحده ـ كان بها �إجتاه
�شديد القوة لردع الأفكار املتطرفة عن �أذهان ال�شباب املغ ّيب والذى ميثل رقما مهوال ,
ومعظمهم يفعلون ما يفعلونه وهم على قناعة تامة  ,ولهذا كان من ال�سهل جدا عقد الأمل
على املناق�شات معهم لأنهم لي�سوا �إرهابيني م�ست�أجرين �أو منتفعني كبع�ض قياداتهم �أو
حال قيادات الإخوان اليوم  ,وكما قلت لك من قبل ..
ف�شلت التجربة الأوىل للمراجعات ن�سبيا ب�سبب فرعى وهو غلو وحماقات بع�ض
القيادات فى اجلماعات  ,ولكن كان ال�سبب الرئي�سي لرتاجع الدولة نف�سها ما فعله
�صحفيو روزاليو�سف من �إعالن الأمر �صحفيا وت�صويره كما لو كان م�ؤامرة عليهم !
فكان �أن مت اتخاذ القرار ب�إقالة وزير الداخلية ـ �صاحب الفكرة ـ وتعيني ح�سن الألفي
الذى �أعاد ال�سيا�سة الأمنية القدمية فى ا�ستخدام القوة الأمنية وحدها وكان من نتيجة
ذلك �أن ا�ستمرت فرتة معاناة الدولة من الإرهاب حتى نهاية الت�سعينات وا�ضطروا للعودة
مرة ثانية لفكرة املراجعات فى حماولة لتقلي�ص عدد املنتمني لتلك اجلماعات  ,وكانت
جتربة املراجعات اجلديدة هى التجربة الناجحة قطعا وفككت �أغلبية تلك الأفكار عند
منت�سبيها بن�سبة كبرية جدا .
�س�أل ال�شـــاب:
ولكن هل كانت الدولة تفرج عن املرتاجعني ؟!
قال الكاتب:
مل يتم الإفراج عن احد �إال عن بع�ض املعتقلني على �سبيل االحرتاز� ,أما املتورطون
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فى عمليات الإرهاب فكانوا يق�ضون فرتة عقوبتهم كاملة  ,وما يك�سبونه من املراجعات
هو منطق ردهم ملفهوم املواطنة مرة �أخرى  ,وهذا مك�سب كبري فى حد ذاته  ,بالإ�ضافة
ملك�سب �أمنى بالغ الأهمية  ,وهو �أن بع�ض املرتاجعني كانوا من قيادات التنظيمات كما
�سبق القول  ,ف�أفادوا الأمن كثريا باملعلومات املتوافرة لديهم ولهذا حتققت النتيجة
الأكرب فى تلك الآونة �أن �أ�صبحت التنظيمات املتطرفة ال حتتوى �شبابا غريرا ب�أعداد
�ضخمة كما كان يحدث باملا�ضي  ,واقت�صر الإرهاب على زعماء الإرهاب فى اخلارج
مب�ؤامراته الدولية املعروفة �أى �أنه �أ�صبح مرهونا ب�أعمال الع�صابات امل�ست�أجرة وفقدت
تلك اجلماعات كل �أر�ضية لها فى م�صر فى نهاية الت�سعينيات ..
قال ال�شاب :وهل ميكن ا�ستخدام املراجعات والدعوة للم�صاحلة كما يردد البع�ض
هذه الأيام ؟!
�أجاب الكاتب :
ال مفهوم ملعنى امل�صاحلة الآن �أ�صال  ,فالظرف الآن يختلف كليا عن جتربة الت�سعينات
فمن�سوبي اجلماعات فى نهاية القرن املا�ضي كان من املمكن القول ب�أنهم من املخدوعني
�أما بعد جتربة الإ�سالميني فى احلكم والتناق�ض الفا�ضح والكا�سح بني �شعاراتهم قبل
احلكم وبعده  ,واعرتافاتهم ال�صريحة وتبنيهم لكل �أعمال الإرهاب فى ما بعد ثورة يونيو
ف�ضال على تبجحهم بخيانتهم علنا وا�ستعانتهم املعلنة بحلفائهم فى الغرب وتدخل الغرب
تدخال غري م�سبوق ملحاولة �إنقاذهم  ,كل هذه العوامل ال جتعل هناك عذر باجلهل لكل
من �ساندهم وي�ساندهم الآن  ,ففي معيار الوطنية ال يوجد اختالف مقبول فى الر�أى بل
يوجد حق وا�ضح وباطل وا�ضح  ..ولهذا مل يعد مع الإخوان �إال من ا�ستفادوا وي�ستفيدون
من التنظيم � ,أو يرتبطون معهم مب�صالح م�شرتكة.
ت�ساءل ال�شاب :وماذا عن تكرار العلمانيني لنف�س لعبة الت�سعينات فى التحري�ض �ضد
ثوابت الدين ..
قـــال الكــاتب:
رغم �أن العلمانيني يكررون نف�س التجربة وبنف�س الأ�سماء القدمية ,عن طريق ت�صدر
�صحفيي الت�سعينات للم�شهد اليوم بنف�س الأ�سلوب  ,و�إعادة طبع كتب فرج فودة ,ون�صر �أبو
زيد ,وزيادة درجة الوقاحة وال�سفالة والطعن فى الدين  ,والدعوة لرتك الإ�سالم بالكلية,
�إال �أن كل هذا ال ميثل عذرا من �أى نوع ملنا�صرة الإخوان �أو منا�صرة الإرهاب  ,وذلك
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لأ�سباب ظاهرة الو�ضوح  ,فالإعالم اخلا�ص هو الذى يقود معركة العلمانيني اليوم ولي�س
�إعالم الدولة كما كان فى ال�سابق  ,والإعالم اخلا�ص بتمويله املعروف من رجال الأعمال
ال يعمل �إال ملا يخدم م�صاحله ,حتى لو �ضد الدولة ,ف�ضال على حقيقة هامة كررتها كثريا
لك من قبل ,فحتى لو نا�صرت احلكومة هجمات العلمانيني �صراحة وتبنت �أفكارهم  ,فال
يعنى هذا �أن نكون كامل�ستجري من الرم�ضاء بالنار  ,فنذهب ملنا�صرة الإرهاب !
فهذه املعادلة امللعونة يجب �أن تنك�سر ,والعلمانيون هم من فر�ضوها على املجتمع
وابتزوا بها النا�س  ,حتى ال يبقي فى ال�ساحة �إال �أن�صار الإحلاد و�أن�صار الإرهاب !!
مع �أن ال�شعب امل�صري ي�ضم املاليني ممن يرف�ضون اجلانبني بنف�س القوة,
ويحاربونهم بنف�س القوة �أي�ضا ,ولو مل تنتبه الدولة لهذا الفخ الذي دبره العلمانيون ,ف�إن
حالة اال�ستقطاب �ستزيد وتت�سع  ,وتبتلع الوطن ب�أكمله ,ولكن بف�ضل اهلل تعاىل ف�إن الوجه
العلمانى والإخوانى يحظيان بنف�س الكراهية عموم النا�س ,ويكتب الكثريون �ضد اجلانبني
 ,ولو ان�ضمت احلكومة مب�ؤ�س�ساتها �إىل اجلانب العلمانى كما يتمنى العلمانيون  ,ف�سنكتب
�ضد توجهها هذا دون �أن نتنازل عن منا�صرتها فى معركة الإرهاب فى نف�س الوقت  ,وهذا
هو موقف كل م�سلم معتدل منذ ن�ش�أة الفرق املن�شقة عن �أهل ال�سنة وحتى اليوم  ,فقد
حارب �أهل ال�سنة فرقة اخلوارج  ,كما حاربوا املعتزلة �أي�ضا.
قال ال�شـــاب :واملعتزلة هم كالعلمانيني اليوم � ,ألي�س كذلك ؟!
قال الكاتب:
املعتزلة هم الآباء ال�شرعيون الجتاه الع�صرانية الذى ظهر فى بداية القرن املا�ضي
واعتمد على الفل�سفة فى نقد الثوابت ,وهم ي�شابهون العلمانية وكافة �أهل البدع فى
�إنكار العمل بال�سنة الثابتة ,ولو �أنك ت�أملت �أقوال الفرق جميعا ورغم تناق�ضها الكبري
فى �أفكارها �إال �أنهم جميعا ا�شرتكوا فى العداء ال�شديد لل�سنة النبوية الواردة عن طريق
ال�صحابة  ,وا�شرتكوا فى بغ�ض ال�صحابة �أنف�سهم  ,ف�ضال على كافة علماء ال�سلف ,وعليه
�سنعر�ض لق�ضية الفل�سفة الكالمية و�شبهاتهم  ,وعالقة فال�سفة املا�ضي بالعلمانيني
واملتغربني اليوم فل�سفة الأديان وتيار التغريب.
قال ال�شاب :توقفنا �سابقا عند فل�سفة الغرب ولكن ما ال�سبب فى حترمي فل�سفة
الأديان ؟!
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�أجاب الكاتب:
لقد هاجم العلماء نوعا واحدا من الفل�سفة فقط وهو ما ي�سمى (بفل�سفة الأديان)
لأنها فل�سفة �ضالل ف�ضال على �أنها فل�سفة غري منتجة �أ�صال فهى تبحث عن حقائق الأمور
الغيبية  ,وهذا تخلف حم�ض لأن �إدراك حقيقة الغيب �أمر م�ستحيل  ,لهذا فكل فال�سفة
الأديان جمموعة من مرتادى م�ست�شفيات الأمرا�ض العقلية وانظر بنف�سك �إن �شئت ما
تقوله فل�سفة �أفالطون و�أر�سطو ـ وهى امل�صدر الرئي�سي لفل�سفة الأديان عند املعتزلة ـ
انظر ما يقولون فى و�صف الكون واخلالق والقانون الطبيعى والعقل الأول واملدينة الفا�ضلة ,
واحلاكم الفيل�سوف � ..إلخ  ,ورمبا كان ه�ؤالء الفال�سفة القدامى معذورين باجلهل لكن ما
هو عذر املعا�صرين من الذين عظموا نف�س �أفكارهم و�أحبوا تطويع املعارف الدينية لفل�سفتهم.
قال ال�شاب فى ده�شة� :أال تعترب و�صف اجلنون قا�سيا على �أفالطون و�أر�سطو رغم
تعظيم النا�س لهم.
�أجاب الكاتب:
لقد قلتُ ذلك ا�ستنادا �إىل ما طرحوه من �أفكار� ,أما �أنت فرتدد ما ت�سمع دون �أن
يخربوك بفحوى هذه الأفكار وهذا يثبت �صحة وجهة نظرى ب�أن معظم املت�شدقني
بالفل�سفة ال يعرفون عنها �شيئا ويتخذونها فقط للظهور مبظهر املتنورين ,ولن �أكرث
عليك ب�شرح مطول فى هذا الباب  ,فيكفي �أن �أذكر لك بع�ض الأمثلة لت�صورات �أفالطون
و�أر�سطو و�س�أترك احلكم على تلك الأفكار لك وللقارئ ما الذى حتكم به على �إن�سان يدعو
�إىل مفهوم املدينة الفا�ضلة ـ �أى املدينة املثالية فى وجهة نظره ـ ب�أنها املدينة التى حتتوى
ثالث طبقات ,طبقة احلكام الفال�سفة فى الأعلى وطبقة احلرا�س وال�شرطة فى الو�سط
وطبقة عوام النا�س من احلرفيني  ,ويحكم بعن�صرية مطلقة مبنع �أى فرد من ترك طبقته
�إىل طبقة غريها مهما كانت الأ�سباب  ,حيث �أن الطبقات حمددة �سلفا  ,مبعنى �أنك لو
كنت من �أبناء العوام و�أظهرت نبوغا ي�ؤهلك للحكم فهذا غري م�سموح لك به  ,وهذه هى
�أفكار �أفالطون للمدينة املثالية وهى نف�س الأفكار التى �أ�س�ست فيما بعد لعن�صرية الطبقة
احلاكمة فى �أوربا عرب تاريخها  ,والتى عا�شت ب�سببها �أوربا فى ع�صور الظالم بينما
ح�ضارة الإ�سالم تنري العامل �شرقا وغربا �أما اجلنون احلقيقي فيتمثل فى �أن �أفالطون
ال يعرتف بحق امللكية الفردية بل يجب �أن متتلك الدولة كافة و�سائل الإنتاج ـ وهى بذرة
ال�شيوعية باملنا�سبة ـ ثم بلغ به اجلنون �إىل حد دعوته بتخ�صي�ص فرتات معينة ت�سمح
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فيها الدولة بالإجناب حفاظا على قوة الن�سل  ,ف�إذا خالف النا�س هذه القاعدة فعلى
الدولة �أن تق�ضي على الن�سل الناجت !!
�أما �أ�صحاب العاهات و�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة فريي �أفالطون �أنهم عالة على
املجتمع ويجب تركهم وعدم عالجهم لأن الطب ينبغي �أن يظل فى خدمة الأ�صحاء
()55
والأقوياء للحفاظ على �صحتهم تكري�سا ملفهوم قوة الدولة
فما ر�أيك يا ترى بهذه الفل�سفة ؟!
قال ال�شاب فى ده�شة :هل هذا هو معنى املدينة الفا�ضلة �أو يوتيوبيا ال�شهرية ؟!
ثم �أ�ضاف  :ولكن هذه فل�سفة حكم فماذا عن فل�سفة الأديان؟!
قال الكاتب:
ال تختلف كثريا عن هذه الهرطقة وهى فل�سفة وثنية تعتقد بقدم العامل ـ �أى �أن الكون
�أزىل وغري خملوق ـ وت�صف اخلالق ب�أو�صاف ال تليق  ,وهى نتاج طبيعى لإنكارهم مفهوم
الأديان والر�سل ولهذا عندما نقل املعتزلة �أفكار �أفالطون و�أر�سطو وحاولوا �صبغتها
ب�صبغة الإ�سالم ت�صدى علماء ال�سنة لهم ب�شدة فعلما�ؤنا مل يهاجموا الفل�سفة �أو التفكري
�أو �إعمال العقل بل هاجموا ت�ضييع العقل فى ق�ضايا غري منتجة ,والفارق �ضخم جدا,
فجمهرة كبرية من املثقفني مع الأ�سف ال�شديد نظرت �إىل الفل�سفة على �أنها جمال حمدد
كالعلم له قواعد وتاريخ يجب الإلتزام به لكل من �أراد �أن ميار�س الفل�سفة!
وهذا خلط رهيب قد وقعوا فيه و�سبق �أن �شرحت لك الفارق بني العلم وبني الفل�سفة,
فالعلم مرياث م�شرتك ميكن �أن تتبادله ال�شعوب �أما الفل�سفة فرتاث �إن�سانى يخ�ص كل �أمة
ح�سب م�صادر معرفتها وبالتاىل ففل�سفة الغرب تختلف متاما عن فل�سفة ال�شرق لإختالف
م�صادر التلقي واختالف املوروث الثقايف والنظرة للكون والعامل ,لكننا للأ�سف وقعنا
كم�سلمني فى فخ التغريب ب�سبب ت�صدير الغرب �أفكاره �إلينا ,فاقتنع به املفكرون ممن
ي�شعرون بال�ضعف وال�ض�آلة �أمام التقدم الغربي فظنوا �أن الفل�سفة ال تعنى �إال �أفالطون
و�أر�سطو ونيت�شه ومونت�سيكيو ! ,وظنوا �أن الفكر ال يكون فكرا �إال �إذا اقرتن بالأفكار الغربية
واملفارقة امل�ضحكة حقا �أن الغرب الآن يراجع هذه الفل�سفات وينتقدها ,وبع�ض
املفكرين الغربيني اتهموا نيت�شه وديكارت ب�إف�ساد العقل الغربي ,ففل�سفة ال�شك التى
ابتكرها ديكارت يقول الدكتور م�صطفي حممود �أنها �أدت ب�أحد الفال�سفة �إىل القول عن
( )55للمزيد عن مفاهيم الدولة والكون عند �أفالطون و�أر�سطو يرجى مراجعة كتاب (القانون الطبيعى) ـ د /طه عو�ض غازى
ـ رئي�س ق�سم فل�سفة القانون بحقوق عني �شم�س.
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نف�سه �أنه احلقيقة الوحيدة فى هذا العامل والباقي كله عبارة عن �أوهام فى خياله هو !!
ومفكرنا العظيم عبد الوهاب امل�سريي له �أفكار نقدية رائعة و�ضح فيها م�صائب ما بعد
فل�سفة احلداثة اجلارية فى �أوربا الآن  ,وجاء الإعالم املغر�ض ليكمل التغريب وانظر معى
مثال �إىل الإعالم منذ بداية القرن الع�شرين �ستجد �أنه يـُـعظم ويطلق الألقاب الفخمة على
�أنا�س بعينها  ,ف�سمعنا لقب عميد الأدب على طه ح�سني ولقب �أ�ستاذ اجليل على �أحمد
لطفي ال�سيد ولقب الأ�ستاذ الإمام على حممد عبده  ,وغريهم كثري  ..و�أنا ال �أنكر الألقاب
ومعرفة ف�ضل �أ�صحاب العلم والفكر ولكن ال�س�ؤال ملاذا اهتمت دوائر الإعالم والدولة
ودعاة ما ي�سمى بالتنوير به�ؤالء املفكرين حتديدا  ,و�صيغت با�سمهم امل�ؤمترات والندوات
واحتفت بهم الدولة ف�أنتجت عنهم الأفالم وامل�سل�سالت بل وقاموا بتدري�س حياتهم على
طلبة املدار�س حتى خرجت �أجيالنا ومن �سبقونا وهم يرددون ما مت تلقينهم �إياه دون �أن
يقر�أ �أحد منهم حرفا واحدا من حقيقة �أفكار ه�ؤالء املفكرين فى نف�س الوقت الذى متت
التعمية املق�صودة على �أعالم �أفذاذ جاءوا فى نف�س الع�صر ولكنهم مل يكونوا �سفراء
للفكر الغربي بل ت�صدوا له بالفكر الإ�سالمى و�سحقوهم �سحقا فى معارك فكرية م�شهودة
مثل كتابات حممود �شاكر( )56و�شقيقه العالمة �أحمد �شاكر( )57وكتابات الرافعى( )58فى
الرد على طه ح�سني وردود ال�شعراوى والغزاىل على العلمانيني ,فتم حتجيم كتب ه�ؤالء
حتى اختفت �أ�سما�ؤهم تقريبا من عامل الإعالم والتعظيم ؟!
وعندما تعددت و�سائل املعرفة ومل تعد حتت �سيطرة احلكومات ,وخرج فى نف�س
الوقت �أجيال جديدة من املثقفني احتكت بغريها ,هنا �أحب ه�ؤالء املثقفون �أن يتعرفوا
على الرموز بعد القراءة عنهم  ,وبالطبع اكت�شفنا �ساعتها ما كان يحدث لنا ,وعرفنا
�أن هناك �شخ�صيات �أخرى كثرية �أجدر بالإتباع والتقدير ولأن العقل العربي املعا�صر
ترك القراءة و�أهملها حتى و�صل الأمر الآن �إىل م�ستويات غري م�سبوقة فى التقليد حتى
بني ال�صحفيني والإعالميني ,وت�أمل واقع كتاباتهم �ستجد �أنهم يقعون فى �أخطاء غريبة
()56حممود �شاكر الأديب والناقد الكبري و�شقيق العالمة املحدث �أحمد �شاكر  ,ويععترب حممود �شاكر من �أعيان مفكرى
م�صر فى حقبة اخلم�سينات وله كتاب معترب فى الرد على طه ح�سني ولوي�س عو�ض بعنوان ( �أباطيل و�أ�سمار )
( )57العالمة �أحمد �شاكر املحدث امل�صري املعروف وهو واحد من �أكرب �أربعة علماء حديث فى القرن الع�شرين وهو من قام
بتحقيق م�سند الإمام �أحمد بن حنبل كما له كتابات ومقاالت رائعة فى الت�صدى للتغريب �أ�شهرها كتاب (حكم اجلاهلية )
وهو و�شقيقه حممود �شاكر جنال ال�شيخ حممد �شاكر �أحد �أكرب �شيوخ الأزهر فى الع�شرينات
()58للرافعي كتاب �شهري فى الرد على طه ح�سني بعنوان ( حتت راية القر�آن ) يعترب �أقوى و�أقدم و�أ�شمل الردود املكتوبة على
مفرتيات كتاب ال�شعر اجلاهلى.

- 197 -

ويجهلون حتى بع�ض امل�سلمات التاريخية والثقافية  ,وبالتاىل فالذى نظر للقراءة على
�أنها عناء ا�ضطر �إىل ركوب موجة الإعالم املوجه ف�صدق كل ما ُي ــقال عن ال�شخ�صيات
ال�شهرية دون �أن يكلف نف�سه عناء البحث خلفها حتى بهدف التعلم والفائدة ولي�س هدف
النقد ,ولهذا جتد الإعالميني والك ـ ّتــاب اليوم يرددون كالببغاوات كالم من عينة رواد
الفكر التنويري طه ح�سني و�سالمة مو�سي وحممد عبده دون �أن يقولوا لنا ـ ولو ملرة واحدة
ـ مثاال واحدا �أو فكرة واحدة �أتى بها ه�ؤالء املفكرين و�ساهمت فى �إحياء العقل العربي �أو
التجديد الدينى كما يزعمون !  ,ومل يخربونا بطبيعة هذه الأفكار وم�صدرها و�أهدافها
ونتائج تطبيقها على الدين واحلياة..
ولهذا لو قمت اختبار ب�سيط لأى م�ؤيد لأفكار طه ح�سني �أو حممد عبده و�س�ألته نف�س
ال�س�ؤال ف�سيعجز عن ذكر مثال واحد �أو عمل واحد له�ؤالء ي�صلح �أن يكون م�سوغا لو�صفهم
بالنبوغ والتفرد!
قال ال�شاب فى ده�شة :ما معنى هذا الكالم ؟ هل تعنى �أنهم ي�ؤيدون الأ�سماء دون
�أفكار حمددة ؟!
قال الكاتب:
لي�س كل م�ؤيديهم كذلك ,فتالميذ طه ح�سني وحممد عبده الذين �أخذوا منهم
مبا�شرة ـ وبينهم قيادات وزارة الثقافة وقيادات اجلامعات على مدار ن�صف قرن ـ
يعلمون متاما �أبعاد امل�شروع الفكرى لأ�ساتذتهم وي�ؤيدونه قلبا وقالبا ,ولكنهم يتعمدون
عدم ذكر التفا�صيل لأنهم لو ذكروا الأفكار والتفا�صيل �سيفزع منهم النا�س جميعا
حتى من ي�شجعونهم� ,أما بقية املثقفني املعا�صرين فهم يرددون التعظيم والتفخيم دون
�إدراك حلقيقة املكتوب ذاته  ,و�أنا ال �أعرف يقينا رد فعل ه�ؤالء لو �سمعوا التفا�صيل,
لكن بالتجربة العملية وجدت كثريا من ال�شباب ا�ستنكروا ب�شدة �أفكار طه ح�سني وغريه
من دعاة ما ي�سمى بالتنوير بل �إن بع�ضهم مل ي�صدق ما ورد فى كتبهم حتى رجعوا �إليها
ب�أنف�سهم �أما املثقفني املعلبني الذين يرددون الألقاب والأو�صاف العامة دون حتديد  ,فقد
جرت ىل معهم جتربة ب�سيطة تدلك فى ب�ساط على مدى �ضحالة العقول عندما تفتقر
املنطق ,فقد �س�ألت بع�ضهم �س�ؤاال واحدا فقط ,ما هو �سبب �إطالق لقب عميد الأدب
العربي على د .طه ح�سني  ,وما هى �أفكار التجديد والتنوير فى الدين والأدب التى جددها
و�أعالها لي�ستحق هذا اللقب..
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وهو �س�ؤال بالغ الب�ساطة و�س�ؤال م�شروع جدا  ,لأن خلفية الألقاب تاريخيا من املفرت�ض
�أن تكون مقرتنة ب�أ�صحابها ..
متاما كما نطلق على البارودى و�شوقي و�أم كلثوم وعبد الوهاب �ألقاب خا�صة بهم
ب�سبب �أن لكل منهم عمل �إبداعى ونه�ضة ت�سبب فيها  ,فالبارودى و�شوقي �أعادوا �إحياء
ال�شعر العربي من مرحلة الإنحدار اململوكى الفادح �إىل �آفاق اللغة الر�صينة واملتمكنة ,
و�أم كلثوم وعبد الوهاب نه�ضوا مبو�سيقا ال�شرق من �إنحدار احلدود ال�ضيقة �إىل �آفاق
العاملية  ..وهكذا ورغم ب�ساطة ال�س�ؤال عن طه ح�سني  ,فقد عجزوا متاما عن الإجابة ,
بل الأفدح �أنهم يجهلون حتى الظرف التاريخى لهذا اللقب  ,و�أجابنى �أحدهم �أن الغرب
وجامعات الغرب هم من �أطلقوا على طه ح�سني هذا اللقب وهذا خمالف للواقع على
طول اخلط  ,لأن طه ح�سني كان عميدا لكلية الآداب بجامعة القاهرة وا�شرف و�سمح
مب�سرحية �إحلادية على م�سرح الكلية هاجت ب�سببها اجلماهري  ,ف�صدر قرار �إقالته من
رئي�س الوزراء فى ذلك الوقت  ,فنا�صر العلمانيون و�صحف التنوير طه ح�سني ف�أطلقوا
عليه هذا اللقب !!
�أى �أنها ت�سمية �صحفية معاندة جاءت من بع�ض منا�صري الإجتاه احلداثي والثقافة
الغربية وتتعلق بواقعة املفرت�ض �أن يخجل منها طه ح�سني  ,فانظر كيف �أبقوا على اللقب
وروجوا �أنه لقب م�ستحق لعطاء طه ح�سني فى الدين والأدب  ,ويكفيهم للف�ضيحة الكربي
�أن بع�ضهم ال يعرف �أن طه ح�سني نف�سه لي�س متخ�ص�صا فى الآداب العربية �أ�سا�سا
والدكتوراة التى ح�صل عليها فى تخ�ص�ص �آخر متاما من تخ�ص�صات التاريخ بل �إن
معظم معا�صري طه ح�سني و�أ�ساتذته فى جامعة القاهرة لهم �شهادات م�ؤثرة جدا ال
يعلمها �أحد حول حقيقة عالقة طه ح�سني بالأدب العربي منها �شهادة زكى مبارك مثال
وهو قامة علمية كربي كان من �أ�شد امل�ستنكرين لقبول جامعة القاهرة تعيني طه ح�سني
عميدا لكلية الآداب باعتبار �أن �أكابر �أ�ساتذة املجال �أوىل منه �أما عطا�ؤه من الناحية
الدينية هو كما ر�أينا فى كتبه وال ميت ل�صحيح الدين والتاريخ ب�صلة  ,وفى جمال الأدب
فلي�س هناك عطاء عمالق ي�ستحق اللقب فى ظل وجود رموز �أدبية فاقت طه ح�سني �إبداعا
ونقدا فى كافة جماالت الأدب كالرواية وال�شعر وغريها  ,لأن �أ�صحاب العمادة احلقيقيني
هم �أ�صحاب املدار�س الأدبية نرثا و�شعرا مثل حممود تيمور وحممد ح�سني هيكل فى
الرواية ومثل �شوقي والبارودى وحافظ ومطران فى ال�شعر ومثل العقاد وحممود �شاكر
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والرافعى فى النقد والتاريخ الأدبي  ,وبالتاىل فلقب العمادة هنا ي�ستحقه �أكرث املعا�صرين
وال�سابقني لطه ح�سني ناهيك عن �أن طه ح�سني لو نظرنا له نظرة �أدبية بحتة ف�سنجد
�أنه طعن الأدب العربي طعنة جنالء ت�ستثري كل غيور على تاريخ ال�شعر العربي  ,وكيف ال
وهو الذى �شكك فى ن�سبة ال�شعر اجلاهلى كله لأ�صحابه و�شكك فى نه�ضته و�أ�صوله  ,وهذا
ما مل يقل به �إال امل�ست�شرقون بدوافعهم املعروفة  ,لهذا كان من املثري لل�سخرية حقيقة �أن
مينحوا طه ح�سني لقب عميد الأدب العربي والرجل نف�سه �شكك فى الرتاث الأدبي العربي
كله ! لكن الق�صة لي�ست ق�صة �إبداع وعطاء من الأ�صل ,و�إمنا الق�صة جمملها يدور فى
فلك التغريب الذى ميثل فيه طه ح�سني ثقال ومكانة  ,و�أنا هنا �أحتدث عن فرتة كتابته
وترويجه لأفكار امل�ست�شرقني.
قـــال ال�شـــاب:
�أعطنى بع�ض الأمثلة على ما قالوه .
قــال الكــاتب:
�أما ما قاله ال�شيوعيون والعلمانيون معتنقي الفكر الغربي فهذا منت�شر ومعروف لأنهم
مل يتدثروا بالإ�سالم لن�شر �أقوالهم  ,ولكن الكارثة كانت فيما ين�سبون �أنف�سهم للفكر
الإ�سالمى ثم يد�سون �أفكار العلمانية والوجودية وكالم امل�ست�شرقني فى طيات كتبهم,
و�أكرب ه�ؤالء هما الأديب �أحمد امني �صاحب �سل�سلة فجر الإ�سالم و�ضحى الإ�سالم ويوم
الإ�سالم والتى ح�شاها بتلك الأفكار التى �أخذها عن امل�ست�شرقني  ,وطه ح�سني فقد كتب
هذا الرجل كتابا �سماه (فى ال�شعر اجلاهلى) ثم قرره على طلبة كلية الآداب بجامعة
القاهرة والتى كان عميدا لها فى ذلك الوقت عندما كان لطفي ال�سيد رئي�سا لها  ,وت�سرب
الكتاب وحمتواه لل�صحافة فانقلبت الدنيا ر�أ�سا على عقب لأن طه ح�سني �شكك كما قلت
فى ن�سبة ال�شعر اجلاهلى لأ�صحابه ,وانخذ هذا الأمر فرعا لي�شكك ويقول فى القر�آن
الكرمي �أقواال �شنيعة ال ميكن �أن ت�صدر من م�سلم مثل قوله �أن �آيات القر�آن املكية يظهر
فيها �أثر �شدة ال�صحراء وحياة البداوة  ,و�أن �آيات القر�آن املدنية فيها الرقة واللطف النابع
من جو املدينة ! وهذه م�صيبة قطعا لأن معنى الكالم �أن النبي عليه ال�صالة وال�سالم هو
م�ؤلف القر�آن وهو الذى ت�أثر باختالف البيئة !!
كما �أنه �أنكر �صحة وقوع ق�صة �سيدنا �إبراهيم و�سيدنا �إ�سماعيل عليهما ال�سالم وبرر
�إنكاره لها ب�أنه ال يوجد دليل على حدوثها �إال ورودها فى القر�آن ! ول�ست �أدرى �أين دليل
يريده بعد ذلك ؟!
وقد رد علماء الأزهر واملفكرون على كالم طه ح�سني ردودا عنيفة كان �أجملها ما كتبه
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الرافعى فى كتابه املتقن ( حتت راية القر�آن ) حيث فند بالأدلة تهافت �أقوال طه ح�سني
و�أنها مكتوبة بلهجة ال ميكن �صدورها عن م�سلم ..
وليته اقت�صر على ذلك..
بل حاول �أن ي�سلب العرب تاريخهم ونبوغهم فى �أ�شرف جمال نبغوا فيه� ,أال وهو الرتاث
الأدبي واللغوى فزعم �أن ال�شعر اجلاهلى كله مل ينتجه �شعراء العرب فيما قبل الإ�سالم
 ,بل هو من و�ضع وت�أليف �شعراء امل�سلمني فى الع�صر العبا�سي ,والهدف وا�ضح بالطبع
وهو �أن ي�سلب اجلن�س العربي �أى دليل على النبوغ فى �أى جمال ,وبالطبع هذا ت�صرف
حاقد ميكن �أن نفهمه من امل�ست�شرقني لكن ال ميكن فهمه ممن ينت�سب �إلينا خا�صة و�أن
احل�ضارة العربية ح�ضارة بيان ال ح�ضارة بنيان ,وقد نزل فيهم القر�آن الكرمي متحديا
�إياهم فى جمال تفوقهم وهو اللغة والتعبري ,وهذا دليل على و�صلوا �إليه فى الإنتاج الأدبي
ثم كانت الطامة الكربي عندما ك�شف العالمة حممود �شاكر بعد ذلك �أن طه ح�سني مل
يكتب هذا الكالم من عنده !!
بل �إنه �أخذ �أفكار الكتاب من امل�ست�شرق اليهودى املعروف مرجليوث والت�شابه بني
ن�صو�ص الكتاب و�أفكار مرجليوث ال ميكن الزعم بحدوثه م�صادفة لأنه بلغ حد التطابق
حتى �أطلق عليه حممود �شاكر عنوانا �ساخرا (هذا الكتاب عنوانه احلقيقي يجب �أن يكون
()59
حا�شية طه ح�سني على منت مرجليوث)
�أما بقية كتب طه ح�سني وبالذات كتاب (الفتنة الكربي) الذى �أخرجه فى جزءين
فهو من الناحية العلمية حم�شو بالروايات ال�ضعيفة واملنكرة لأحداث التاريخ الإ�سالمى
وكلها روايات مد�سو�سة فندها العلماء املحققون  ,لأنها منكرة �سندا ومتنا ون�صيحتى
لكل من �أراد قراءة التاريخ الإ�سالمى عدم اللجوء مل�صادر التاريخ الأ�صلية مثل تاريخ
الطربي لأنها مكتوبة للمتخ�ص�صني حيث �أن العلماء الأقدمني كان من طريقتهم �إيراد
كافة الروايات ال�صحيحة وال�ضعيفة مع ذكر �أ�سانيدها وترك الرتجيح بينها للمحققني
 ,ولهذا فالقارئ العادى عليه اللجوء مل�ؤلفات املحققني مثل كتاب العوا�صم من القوا�صم
لأبي بكر بن العربي  ,وم�ؤلفات العديد من املعا�صرين مثل كتابات الدكتور حممد �أحمزون
والدكتور �أكرم العمرى والدكتور خالد كبري عالل ,وم�ؤلفات الدكتور عالل تنا�سب ال�شباب
الذى ال ي�صرب على قراءة املراجع ال�ضخمة فبحوثه خمت�صرة ود�سمة وموثقة..
( )59يرجى مراجعة كتاب (�أباطيل و�أ�سمار) للعالمة حممود �شاكر ـ طبعة دار اخلاجنى بالقاهرة وكذلك كتاب (حتت راية
القر�آن ) ـ م�صطفي �صادق الرافعى ـ مكتبة م�صر .
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الق�صد  ..فطه ح�سني جل�أ �إىل كتابات املبتدعة و�أ�صحاب العداوات مع ال�صحابة
كما جل�أ �إىل �سقط الروايات ليعطى ت�صورا رهيبا عن �أحداث الفتنة الكربي مل يقع منه
�شيئ قط ( )60وهناك م�صيبة يجب الإنتباه �إليها ,وهى �أن ال�سرقات العلمية لأ�صحاب هذا
الإجتاه من كتابات امل�ست�شرقني كانت تتم مبوافقة �أهل الإ�ست�شراق الغربي الذين �سكتوا
عنها فعال حتى �أن �أحمد �أمني ن�صح �أحد الكـ ُــتاب الذى نقل �أفكار امل�ست�شرقني ون�شرها
فحوكم ب�سببها  ,فقال له نا�صحا ب�أن ينقل الأفكار ذاتها ولكن ال ين�سبها لأحد من �أهل
الإ�ست�شراق حتى ال ي�ستعدى عليه النا�س وليجعلها من عند نف�سه.
قال ال�شاب  :وماذا عن حممد عبده ؟!
قال الكاتب :
حممد عبده كان �شيخا ومفتيا و�إماما كبريا لكن م�شكلته الكربي تتمثل فى �أنه وارث
وجمدد لفكر املعتزلة مت�أثر بهم لأبعد احلدود فى ر�ؤيته الدينية ,
وثانيا ان�ضمامه لفرتة طويلة مع جالل الدين الأفغانى بكل ما يحيط بهذا الرجل من
تاريخ م�شبوه  ,وثالثا عداوته ال�شديدة مع علماء الأزهر املحافظني �أورثته رف�ضا عنيفا لكل
فكر وفقه �أهل ال�سنة  ,فجنى على نف�سه حقيقة عندما ترك الفكر ال�سنى وجل�أ �إىل �أفكار
املعتزلة ف�أحياها من جديد فى تف�سريه للقر�آن  ,واملعتزلة كما هو معروف هى فرقة ن�ش�أت
فى �صدر الإ�سالم ترف�ض العمل باحلديث النبوى بل وحتى بن�صو�ص القر�آن �إذا عار�ضت
العقل ـ فى زعمهم ـ ولهذا ت�سببوا فى الفتنة ال�شهرية فى زمن اخلليفة العبا�سي امل�أمون
()61
املعروفة بفتنة خلق القر�آن  ,وميكنك العودة لتفا�صيلها فى كتب التاريخ لتعرف �أحداثها
وحممد عبده اتبع خطى املعتزلة فى �إنكاره للعديد من م�سلمات ومعجزات النبوة حتت
زعم �أنها �ضد العقل ! فقام بتف�سري الطري الأبابيل واحلجارة من �سجيل ب�أنها لي�ست
حجارة من جهنم بل هى �أمرا�ض وميكروبات خبيثة من التى نعرفها فى ع�صرنا ولكنها
( )60ملن �أراد الروايات ال�صحيحة فى ق�صة و�أحداث الفتنة الكربي ب�أكملها  ,يرجى مراجعة درا�سة الدكتور حممد �أحمزون
للدكتوراة بعنوان (حتقيق موقف ال�صحابة من الفتنة) وكذلك كتابات وبحوث د .خالد كبري عالل فى نف�س املو�ضوع
وهى من�شورة مبوقع (�صيد الفوائد  ,وكذلك �سل�سلة تاريخ الإ�سالم للدكتور على ال�صالبي كتاب (اخلالفة الرا�شدة)
وكتاب (الدولة الأموية).
()61املعتزلة هى واحدة من كربيات الفرق العقائدية التى ترجمت فل�سفة اليونان وكان من رموزها اجلاحظ و�أحمد بن �أبي
د�ؤاد وانت�شر نفوذهم فى زمن اخلليفة العبا�سي امل�أمون وفر�ض امل�أمون �أفكارهم املنكرة لل�سنة على النا�س باجلرب والقوة
وا�ستمرت فتنة خلق القر�آن طيلة زمان امل�أمون واملعت�صم والواثق حتى جاء املتوكل فرفع هذه الغمة وكان من �أبطال �أهل
العلم الذين �أ�صروا على رف�ض �أفكار املعتزلة الإمام �أحمد ابن حنبل الذى مت �سجنه وجلده طيلة هذه الفرتة  ,وكذلك
�أحمد بن ن�صر اخلزاعى وحممد بن نوح وقد لقيا م�صرعهما ب�سبب موقفهما امل�ساند للإمام بن حنبل.
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مل تكن مكت�شفة فى تاريخ النبوة الأول !  ,كما �أنكر وقوع معجزة �إن�شقاق القمر حتت نف�س
املربر ! وبالطبع هذه كلها �أفكار مري�ضة ال تتفق حتى مع العقل الذى يزعمون اتباعه فكيف
ميكن لعاقل �أن يقول ب�أن العقل يجب �أن ي�ستوعب املعجزات  ,كيف ي�ستوعبها وهى معجزة
�أى �أنها �أمر خارق للعادة يورده اهلل تعاىل كدليل على نبوة الأنبياء  ,فمعنى ا�ستيعاب العقل
لها �أى �أنها ممكنة احلدوث لغري الأنبياء وهذا ُيــبطل مغزى املعجزات من �أ�سا�سه ,كما �أن
حممد عبده تورط مع ال�شيعة و�شجع �أفكارهم املنحرفة رغم ت�ضاده الفكرى العنيف معهم
ولكن للغرابة تبنى بع�ض �أفكارهم  ,حتى �أنه قام بتحقيق كتاب نهج البالغة ـ �أحد �أ�شهر
كتبهم ـ واملن�سوب زورا للإمام على بن �أبي طالب وهو كتاب بال �إ�سناد �أ�صال ويحتوى على
طوام وبذاءات بحق ال�صحابة كما هى عادة كتب ال�شيعة ,وما يثري اجلنون �أن حممد
عبده يقف من املعتقد ال�شيعى موقفا راف�ضا لهم من الأ�سا�س ومع هذا حقق هذا الكتاب
املكذوب من �أوله �إىل �آخره.
قال ال�شاب :ولكن الإ�سالم حري�ص على تفعيل العقل..
قال الكــاتب:
بالطبع ما يف ذلك �شك وقد ورد التحفيز على التفكر فى القر�آن بكرثة كاثرة ,ولكن
العقل عندنا نحن �أهل ال�سنة وظيفته التفكر املنتج  ,كالتفكر فى �شرع اهلل وكيفية تطبيقه
ومعرفة مقا�صد ال�شريعة فى احلياة الب�شرية ولأجل ذلك مت ت�أ�سي�س علم كامل يعتنى
بهذا الأمر وهو علم �أ�صول الفقه  ,كما �أن العقل عندنا وظيفته التفكر فى خلق اهلل ال
التفكر فى ذات اهلل لن�ص حديث النبي عليه ال�صالة وال�سالم (تفكروا فى خلق اهلل وال
تفكروا فى ذات اهلل فتهلكوا) وهذا لي�س م�صادرة حلق العقل فى التفكري بل هو توظيف
منهجى للعقل حتى ال ي�ضل �إذا خرج عن حدوده املر�سومة له ,لأن �أول �أوليات العقالنية
هى �إدراك حدود العقل الب�شري باعتباره خملوقا هلل ومن اهلل ,وبالتاىل فعندما نقول �أن
العقل من امل�ستحيل �أن يدرك كنه اخلالق وذاته و�صفاته و�أمور الغيب املطلق نكون بهذا
قد وظفنا العقل كما ينبغي له ,ولي�س العك�س فمخرتع الأ�سلحة النارية مثال يعلم �أنه
�سالح م�ؤثر ولكن لكى ي�صبح م�ؤثرا فهو يقي�س املدى الذى تبلغه الر�صا�صات املنطلقة من
ال�سالح لكى تكون م�ؤثرة بالفعل فلو جاءه واحد يقول له ا�صنع ىل �سالحا ذى مدى مفتوح
لأ�صبح فى نظر �صانع ال�سالح جمنونا  ,لأن لكل �سالح له مدى يقف عنده وينعدم ت�أثريه
بعده وكذلك العقل ,فهو خملوق من �إبداع اخلالق وهو �أقوى ما خلق فى علمنا املحدود ,
- 203 -

ولكن مهما بلغت قوته �سيظل حمدود القدرات � ..أما العقل عند املعتزلة وجهلة العلمانية
وفل�سفة الأديان فهو عقل مطلق ال ي�صح منعه من التفكر فى �أى �شيئ وكل �شيئ وال ي�صح
منعه �أو حجبه عن �أى ق�ضية مهما كان �إدراكها م�ستحيال ,ف�ضال على �أن العقل عندهم
حاكم على الن�ص ولي�س حمكوما بالن�ص  ,وهذه كارثة كفيلة بت�ضييع الدين لأن املعتزىل
يرف�ض العمل ب�أى �أمر �إلهى ما مل يدركه بعقله �أوال وبالتاىل ف�أب�سط نتيجة لهذا الكالم
�أن ن�صو�ص القر�آن وال�سنة �إذا قالت ب�شيئ ترف�ضه عقولهم فال اعتبار عندهم لهذه
الن�صو�ص مهما بلغت �صراحتها و�إلزامها !! ,ولهذا �أنكروا ال�صراط و�أن القر�آن كالم اهلل
و�أنكروا املعجزات وغري ذلك من امل�صائب وم�صادر الت�شريع عند املعتزلة تن�ص �صراحة
على �أن العقل هو امل�صدر الأول ولي�س القر�آن �أو ال�سنة !  ,ولكى تدرك �أن علماء ال�سنة
كانوا على حق فى حتذيرهم من فل�سفة الأديان  ,فيكفي �أن تعرف �أن املعتزلة مل يفعلوا
ما فعلوه �إال ب�سبب �إطالعهم على كتب فال�سفة اليونان التى قاموا بجلبها فى زمن امل�أمون
وترجمتها للعربية فاغرتوا بها وت�سببوا فى فتنة عظيمة ال زالت قائمة لليوم عند من يت�شدق
بحرية العقل والفكر.
قال ال�شـــاب :وهل هناك حدود حلرية الفكر ..؟!
اعتدل الكاتب قائال :كل �شيئ فى الدنيا مر�سوم بحدود معينة � ,أما �أن تقول ب�أن
احلرية لي�س لها حدود فهذا هو التعريف املثاىل للفو�ضي ولي�س للحرية  ,فاحلرية مفهوم
له �ضوابطه القانونية وال�شرعية � ,أما �أن تقول �أنك م�سلم ملتزم بالكتاب وال�سنة ولكنك
ترف�ض العمل ببع�ض الفرائ�ض �أو الإقتناع بها حتت زعم رف�ض عقلك لها فهذا ال ي�ستقيم
�أبدا  ..و�إال فما هو معنى الإ�سالم؟!
�إن كنت م�سلما فالبد لك من الت�سليم لأمر اهلل الثابت بالقر�آن وال�سنة � ,أما �إن قلت ال
�ألتزم به فحينئذ عليك البحث من جديد عن �إثبات وجود اخلالق من البداية  ,ثم �إثبات
�صدق ر�سالة الإ�سالم وبعدها �ألزم نف�سك به..
الأمر الهام فى تلك النقطة �أن املعتزلة ـ رغم �أنهم دعاة العقل ـ �إال �أنهم �أول من
خالفوا املعقول قبل املنقول  ,فقد �أقحموا العقل �إقحاما ليفكروا فى �صفات اخلالق وكنه
ذاته العلية  ,متجاهلني م�سلمة عقلية ثابتة وهى �أن امل�صنوع ال ميكن له �إدراك حقيقة
ال�صانع و�إال كان �شريكا له فى امل�ستوى ,مبعنى �أن ت�سليمنا هلل تعاىل ب�أنه لي�س كمثله
�شيئ  ,فهذا يعنى بال�ضرورة �أن العقل الب�شري مهما بلغت قدراته �سيظل عاجزا عن
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�إدراك كنه خالقه  ,لي�س هذا فح�سب بل �إن العقل الب�شري �سيظل عاجزا حتى عن �إدراك
بع�ض �أ�سرار املخلوقات كالروح والزمن ومدى �إت�ساع الكون  ,فكيف ميكن للعقل بعد ذلك
الإدعاء بقدرته على معرفة �صفات اخلالق على حقيقتها ؟!
فالإ�سالم عندما ح ّرم على العقل اخلو�ض فى تلك امل�سائل �إمنا حرمها عليه لأنها
معركة طاحنة بال �أدنى مربر �أى �أنها خاوية من جوهر الفل�سفة القائم على �إدراك �أ�سباب
التفكري وعدم التفكري فى �شيئ عبثي ال نتيجة له  ,فلك �أن تت�صور التناق�ض الوا�ضح بني
من يدعو لفل�سفة الإلهيات وبني جوهر الفل�سفة ذاته..
وهذا ما حدث مع املعتزلة عندما رف�ضوا الوقوف عند حد العقل الب�شري  ,فال
هم متكنوا من �إدراك حقيقة �أى �صفة من �صفات اهلل ,وال هم وقفوا عند حدود النهى
فالتزموا بال�سنة ,وعندما عجزوا متاما عن فك طال�سم ال�صفات ا�ضطروا �إىل القول
بنفي ال�صفات كلية عن اهلل تعاىل ! وهذه النتيجة امل�ضحكة تبدو غريبة جدا على من
يدعى العقل والفكر  ,فهل �إذا عجز العقل عن �إدراك حقيقة �شيئ معني يكون احلل فى
نفي وجوده ؟! هذه ف�ضيحة فكرية بكافة املقايي�س ,فنحن ال ندرك �أى معلومة عن الروح
 ,ما هى وما طبيعتها  ,وهل هى مادية حم�سو�سة يفقدها الإن�سان باملوت �أم �أنها معنوية
ال عالقة لها بج�سم الإن�سان ومادته  ,وقد عجز العلماء متاما عن �إكت�شاف �أى فارق بني
حالة امليت قبل املوت وبعده  ,وبالتاىل ووفقا ملنهج املعتزلة فى ال�صفات يكون احلل فى
�إنكار وجود الروح !! وباملثل فالإن�سان مهما بلغ علمه التجريبي لن ي�ستطيع الو�صول �إىل
دليل مادى على وجود ال�سماوات ال�سبع وال كيفية العبور فيما بينها  ,فهل يكون احلل
ب�إنكار وجودها طاملا نعجز عن ا�ستيعابها؟! ولذلك تورط املعتزلة فى كفريات �شنيعة ال
ميكن مل�سلم قبولها ,ومن ذلك قولهم ب�أن القر�آن لي�س كالم اهلل و�أن اهلل ال يتكلم !! ,
�ضاربني عر�ض احلائط ب�آيات القر�آن ال�صريحة فى �أن اهلل كلم مو�سي تكليما  ,والحظ معى
�أن القر�آن ا�ستخدم املفعول املطلق (تكليما) لتوكيد املعنى  ,وبرروا ذلك ب�أن القول بكالم اهلل
معناه ت�شبيه اخلالق مبخلوقاته وهذا كفر  ,ونحن نقول نعم �إن ت�شبيه اخلالق مبخلوقاته
كفر  ,ولكن من قال لكم �إن كالم اهلل ككالم الب�شر  ,فالإن�سان فيه �صفة احلياة  ,واهلل
عز وجل حى ال ميوت  ,فهل نقول �أن اهلل لي�س حيا ـ تعاىل اهلل عن ذلك ـ حتى ال ن�شبهه
مبخلوقاته ؟!
قال ال�شاب مذهوال :ولكن ما هو الداعى لفتح هذه الق�ضايا من الأ�س ــا�س �ضرب
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الكاتب على يده م�ؤيدا وقال � :أح�سنت  ..هذا بال�ضبط ما نقوله نحن �أهل ال�سنة
من �أن فل�سفة الإلهيات كالم فارغ املعنى وال يقدم نفعا من �أى وجه ف�ضال على كونه كفرا
�صريحا ب�إنكار الن�صو�ص  ,واملعتزلة هم املُـثل العليا للعلمانيني اليوم فكل ما ال يفهموه �أو
يقبلوه من ن�صو�ص ال�شرع يرف�ضونه على الفور ولو كان واردا فى القر�آن ؟!
�س�أل ال�شاب  :هذا يقودنا للجدل الدائر حول ثبوت ال�سنة وهل هى ثابتة كالقر�آن ,
وانتقاد البع�ض لأحاديث البخارى ؟!
قال الكاتب :
هل تعلم �أن �أحد الأ�سباب لرواج هذه الأفكار �أن العلماء املتخ�ص�صون عندما قاموا
للرد عليها غفلوا عن حقيقة هامة  ,وهى �أن ه�ؤالء اجلهلة من املهاجمني ال يفقهون �شيئا
من علوم ال�شريعة حتى ترد عليهم ا�ستنادا �إىل قواعد تلك العلوم � ,أ�ضف �إىل ذلك �أن
العوام بل وبع�ض املثقفني ال ميكنهم ا�ستيعاب علم م�صطلح احلديث �أو قواعد التف�سري ,
وبالتاىل فعلما�ؤنا يجدون �أنف�سهم فى م�أزق حقيقي عندما يريدون الرد على املهاجمني
لأن اجلمهور ال ي�ستوعب معظم �إجاباتهم
�س�أل ال�شاب :ما هو احلل �إذا ؟!
قال الكاتب :احلل ب�سيط للغاية  ,ال تناق�ش ه�ؤالء الطاعنني �إال مناق�شة عقلية
بحتة ,عن طريق �إلزامهم بالتفا�صيل فال تدع لهم الفر�صة �أبدا للكالم الهالمى العام
بل اجربهم على ذكر �أمثلة تطبيقية ملا يدعون �إليه من فكر  ,وعندها �سيكت�شف النا�س
تلقائيا �أن ه�ؤالء الداعني للتجديد �إمنا هم مالحدة فى الأ�صل.
قال ال�شاب  :ولكن هذا اتهام خطري ..
عقب الكاتب قائال:
بدون �شك ,لكنه اتهام حقيقي مائة فى املائة ملعظم الطاعنني بال�سنة هذه الأيام ,
و�س�أثبته لك ب�سهولة  ,ودعنى �أ�س�ألك � ,أمل ت�س�أل نف�سك عن �سر اتفاق كل �أولئك الطاعنني
على ال�صحيحني البخارى وم�سلم كهدف ا�سرتاتيجى للهجوم  ,ملاذا فى نظرك ركزوا
كافة الإتهامات على �صحيحى البخارى وم�سلم رغم �أن ال�صحيحني ال يحتويان �إال على % 20
تقريبا من ال�سنة ال�صحيحة العامر بها بقية كتب ال�سنة  ,فى نف�س الوقت الذى تركوا فيه
مئات من كتب احلديث مثل كتب ال�سنن واملعاجم وامل�ستدركات وامل�سانيد وغريها ..
ال�سبب الرئي�سي لذلك هو �أن هدف الهجمات لي�س النيل من �صحيحى البخارى
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وم�سلم بل الهدف هو الطعن فى القر�آن  ,لكن لأنهم يعلمون �أنهم لو طعنوا فى القر�آن
ب�شكل مبا�شر لنفر منهم النا�س  ,جلئوا �إىل ا�ستخدام الهجوم بالتدريج  ,وقد قالها �أحد
ه�ؤالء املالحدة علنا فى ندوة له مع بع�ض �أن�صاره مت ت�سريبها له بال�صوت وال�صورة ,
حيث �أنه روى كيف بد�أ هجومه على البخارى وم�سلم بالت�أكيد على �أنه ال يق�صد الطعن
فيهما و�إمنا فقط ينتقد بع�ض الأحاديث  ,ثم طور الهجوم �شيئا ف�شيئا فقال ب�أن الكتابني
مبجملهما ال يثبت فيهم �شيئ  ,ثم عرب �إىل املرحلة التالية ليقول ب�أن ال�سنة كلها تخالف
القر�آن ويجب �إهمالها وحرقها لأن كل ما فيها �أكاذيب  ,وجاءت املرحلة الأخرية ليعرب
بهجومه �إىل القر�آن فيقول �صراحة �أن �آيات القر�آن و�أحكامه وقتية مرهونة بع�صر النبي
عليه ال�سالم وحده  ,وبالتاىل ال حمل لها بيننا اليوم  ,و�أن �أو�صاف الكفر ال تنطبق على
�أحد �إال على كفار قري�ش فقط �أما من بعدهم حتى الن�صاري واليهود واملجو�س والذين
�أ�شركوا فهم م�سلمون من وجهة نظره !!
ال�شاب  :؟!!!!
�أكمل الكاتب:
ملاذا تنده�ش  ,هذا الكالم نتيجة طبيعية وقد توقعناها حرفيا  ,ولو عدت لكالمى
عن هذا امللحد ـ فى بدايات ظهوره ـ ـ �ستجد �أنى قلت بالن�ص �أنه �سي�أتى فى يوم قريب
ليطعن فى القر�آن  ,واتهمنا البع�ض �ساعتها باملبالغة  ,لكنها كانت قراءة واقعية للم�شهد
فقد �سبق هذا امللحد مالحدة على �شاكلته اتبعوا نف�س الأ�سلوب  ,والهدف من تركيز
الهجمة على البخارى وم�سلم �أنهما �أ�صح كتابني بعد كتاب اهلل  ,ويغتاظ العلمانيون كثريا
من هذا التعبري ويتهمون �أهل ال�سنة بتقدي�س البخارى ,بينما هم جهلة لأنه ال يوجد عامل
قال عن البخارى �أنه مع�صوم بل ال يوجد عامل قبل ما يف �صحيح البخارى لأجل جاللة
مقام البخارى نف�سه ,بل جاء قبول الأمة لهذين الكتابني بالذات لأن علماء الأمة على
مدار ثمانية قرون من �أيام البخارى راجعوا الكتاب و�أثبتوا �صحة كل حديث ورد فيه على
�شرط البخارى و�ألفوا فى �شرحه �أكرث من ثلثمائة م�ؤلف  ,فالتقدير هنا لإجماع علماء
احلديث على �صحة الكتابني ولي�س لأجل البخارى  ,والدليل على ذلك �أن البخارى كتب
كتاب (الأدب املفرد) وحكم العلماء على بع�ض �أحاديثه بال�ضعف  ,فلو كان الإجالل ملقام
البخارى فلماذا رف�ضوا �إعتماد الأدب املفرد بكامله بل �إن كتب ال�صحاح التى �أخرجها
العلماء لي�ست �صحيحى البخارى وم�سلم وحدهما بل هناك �صحيح ابن خزمية و�صحيح
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ابن حبان ورغم جاللة مقام ابن خزمية وابن حبان �إال �أن العلماء املحققون راجعوا
�أحاديث الكتابني فحكموا على بع�ضها بال�ضعف والو�ضع وبهذا فقد الكتابان �أهميتهما
فى الإ�ستدالل لأن �صاحبيهما ا�شرتطا �إيراد الأحاديث ال�صحيحة فقط لكنهما �أخال بهذا
ال�شرط  ,ونف�س الو�ضع مع كتاب امل�ستدرك على ال�صحيحني للحاكم الني�سابورى  ,ورغم
جاللة مقام احلاكم �إال �أنه تويف قبل �أن ينقح كتابه مما حدا بالعلماء ـ بعد حتقيق كتابه
ـ �إىل احلكم على ثلثه تقريبا بال�ضعف والو�ضع ونظرا لقيمة كتابي البخارى وم�سلم فقد
ركز �أعداء الدين �سهام النقد عليهما لأنك �إن جنحت فى هدم ال�صحيحني لن يكون
هناك قيمة لأى كتاب �آخر من كتب ال�سنة وبالتاىل ت�ضيع ال�سنة كلها والأهم تنهار قواعد
علم احلديث والنقل وبالتاىل يت�سرب ال�شك �إىل القر�آن نف�سه  ,وهذا هو هدفهم.
قال ال�شـاب  :وكيف عرفت ب�أهدافهم وملاذا مل تت�صور �أنهم خمدوعون �أو مت�أولون ؟!
�أجــاب الكــاتب:
حديثي هنا يخ�ص فئة حمددة وهى التى تهاجم ملجرد الهجوم دون ا�ستناد �أو اعتبار
لقواعد علم احلديث  ,فالعلماء مل ينتقدوا �أبدا �أى عامل متخ�ص�ص فى علم احلديث
قام بالإعرتا�ض العلمى على بع�ض �أحاديث البخارى وم�سلم بل على العك�س رحبوا بهذه
الإنتقادات وقاموا بالرد عليها احلجة باحلجة  ,والدليل �أمام الدليل وكانت الغلبة لكتاب
البخارى بل �إنه حتى بع�ض املفكرين من �أ�صحاب الف�ضل فى الدعوة للإ�سالم قاموا
ـ بح�سن نية ـ ب�إنتقاد بع�ض �أحاديث البخارى من جهة الإ�سناد �أو املنت  ,لكنهم كانوا
معذورين فى هذا ب�سبب وجود مربر قوى لديهم حتى لو كان هذا املربر غري واقعى  ,مثل
الإمام الدارقطنى وهو �إمام جليل من �أئمة ال�سنة  ,وقد رد العلماء املتخ�ص�صون عليهم
�أي�ضا مراعني جاللة مقامهم  ,وال�سبب فى ح�سن الظن به�ؤالء العلماء هو �أنهم علماء
�أ�صحاب ف�ضل و�سبق فى خدمة علوم الإ�سالم � ,أما ه�ؤالء املجرتئني ففيهم من ال�صفات
ما يقطع ب�سوء النية املب ّيت مثل اجلهل ال�شديد والذى و�صل �إىل درجة عدم �إتقان قراءة
ن�صو�ص القر�آن وال�سنة بل و�أحيانا يخطئون لغويا كما لو كانوا من �أطفال املدار�س  ,ومثل
ندائهم املتكرر برتك ال�سنة كلها بالإ�ضافة �إىل البذاءة و�سوء الأدب الذى يفوق الو�صف
فمع ه�ؤالء ال ميكن القول ب�أنهم ح�سنى النية  ,فال يوجد م�سلم ي�ستطيع �أن ينادى برتك
ال�سنة �أبدا .
قال ال�شاب  :وملاذا ؟!
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�أجاب الكاتب:
رغم غرابة ال�س�ؤال �س�أجيبك � ,إذا تركنا ال�سنة فلن يتبقي �شيئ من الإ�سالم فالقر�آن
وال�سنة �صنوان ال يفرتقان  ,فتفا�صيل كافة العبادات وردت �إلينا بال�سنة �أما �صفتها العامة
فوردت بالقر�آن  ,فالقر�آن �أمر بال�صالة والزكاة واحلج  ,ولكن كيفية ال�صالة والزكاة
واحلج كلها جاءت بال�سنة هذا بالإ�ضافة �إىل حقيقة عقلية يغفل عنها الكثريون �أن ظهور
الطاعنني والداعني لرتك ال�سنة هو فى حد ذاته �إثبات ل�صحة ال�سنة الواردة �إلينا ..
عقب ال�شاب منده�شا  :كيف هذا ؟!
�أجاب الكاتب :لأنه وبب�ساطة قد ورد فى احلديث ال�صحيح عن النبي عليه ال�صالة
وال�سالم �أنه �سي�أتى قوم من بعده يدعون لرتك �أقواله ويدعون �إىل الإكتفاء بالقر�آن وحده
 ,فحذر منهم ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم  ,وبالتاىل فمجرد ظهورهم الفعلى هو
دليل كاف على �صحة ال�سنة كلها بالإ�ضافة �إىل معلومة بديهية تغيب عن �أذهان الكثريين
وهى �أن ه�ؤالء الداعني للإكتفاء بالقر�آن يخالفون القر�آن نف�سه فاهلل عز وجل تعهد بحفظ
الإ�سالم عندما قال فى حمكم كتابه ( �إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون ) فاهلل عز
وجل ا�ستخدم لفظ (الذكر) ومل يقل (القر�آن) واملق�صود بالذكر هنا هو القر�آن وال�سنة
معا لأنهما عن�صري الإ�سالم  ,ولي�س القر�آن وحده كما هو منت�شر  ,والدليل العقلي على
ذلك �أنه ال توجد فائدة فعلية للإ�سالم لو حفظ اهلل القر�آن ومل يحفظ ال�سنة  ,لأنه ال
�إ�سالم بغري القر�آن وال�سنة معا  ,وبالتاىل فعن طريق العقل وحده ت�ستطيع �إن تثبت حفظ
اهلل تعاىل للدين ب�شقيه ,ودليل عقلي �آخر ..
لو �أن اهلل عز وجل مل يحفظ دينه بحفظ القر�آن وال�سنة معا  ,ملا قامت احلجة الإلهية
على �أهل الأر�ض جميعا ـ فى ع�صور ما بعد النبي عليه ال�سالم ـ وبالتاىل �إذا مل تقم
احلجة على اخلالئق ف�سي�سقط التكليف بالتبعية �إذ كيف ميكن �أن نت�صور �أن اهلل عز وجل
�سيحا�سبنا على الفرائ�ض دون �أن يكون هناك م�صدر متوفر ي�شرح لنا املطلوب منا فى
العبادات وكيفية هذه العبادة؟!
والحظ �أن الهجمة موجهة لعلم احلديث ـ ولي�س لكتب احلديث ـ وهو ما يغفل عنه
الكثريون  ,فه�ؤالء املهاجمني ال يهاجمون الأحاديث بقدر ما يق�صدون �إىل ت�سفيه وحتطيم
علم احلديث ذاته لأن هذا العلم اجلليل الذى انفردت به �أمة الإ�سالم عن �سائر الأمم
ال�سابقة هو الذى حفظ القر�آن وال�سنة وحتى التاريخ والأ�شعار والرتاجم بل وحتى
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الطرائف والفكاهيات ونقلها �إىل الأجيال املتعاقبة كما هى دون حتريف  ,وبالطبع هذا
�إجناز ح�ضاري يثري غرية وحقد الغرب وامل�ست�شرقني لأن ح�ضارتهم وكتبهم نالتها يد
التحريف الفج  ,وال يوجد لديهم �إ�سناد �صحيح �أو حتى �ضعيف بالكتب التى بني �أيديهم ,
والإنقطاع بني رواية �أقدم الأناجيل وبني زمن امل�سيح عليه ال�سالم تفوق القرون اخلم�سة
من الزمان  ,وحاول امل�ست�شرقون مرارا هدم قواعد هذا العلم ولكنهم ف�شلوا ,وجاء �أذنابهم
اليوم لتحقيق نف�س الهدف �أال وهو ف�صل امل�سلمني اليوم عن ح�ضارتهم وما يثري احل�سرة
حقيقة �أن مبادئ هذا العلم غائبة �إال عن املتخ�ص�صني بينما هى �أوىل بالتدري�س لطلبة
املدار�س كونها مفخرة امل�سلمني فى تاريخهم وطريقهم �إىل معرفة �إجناز �أجدادهم  ,فى
نف�س الوقت الذى يحرتم فيه الغرب ح�ضارته املحرفة وكتبه الطافحة بحكايا الأ�ساطري
واخلرافات  ,والعلمانيون العرب حقيقة ال يخجلون �إطالقا ,فالواحد منهم تراه ي�شمئز �إذا
ا�ستدل �أحد ب�آية فى القر�آن �أو حديث نبوى �أو معركة تاريخية للم�سلمني  ,وفى نف�س الوقت
جتدهم يحتفون ب�أقوال فال�سفة الغرب ويحفظونها عن ظهر قلب  ,بل �إن دور الن�شر
العربية حتتفي بكتاب املُنجم الغربي ال�شهري (نو�سرتادمو�س) وي�صدقون ما فيه ويطرون
موهبته اخلارقة ـ على حد زعمهم ـ فى النبوءات التى يزعمون �أنها حتققت  , !! ,بينما
النبي عليه ال�سالم يقول (من �أتى كاهنا �أو عرافا ف�صدقه فقد كفر مبا �أنزل على حممد)
فى نف�س الوقت الذى يرتكون فيه وي�سفهون �أحاديث النبي ونبوءات �آخر الزمان التى
حتققت بن�صها وف�صها فى عاملنا املعا�صر � ,أى �أنهم ي�صدقون دجاال مثل نو�ستمرادامو�س
ويرف�ضون �أحاديثا جاءت بوحى النبي عليه ال�سالم ! وي�شيدون بعبقرية الفنان الإيطاىل
(دافن�شي) وين�شرون بني النا�س غزال هائال فى عبقريته التى فاقت ع�صره وكيف �أن
نظرياته كانت معجزات تنب�أ بها ,فى نف�س الوقت الذى ي�ستهجنون وجود الإعجاز العلمى
فى القر�آن ! وي�ستغربون �أن يحتوى القر�آن على �إ�شارات الإعجاز فى خمتلف املجاالت رغم
�أن �شطرا كبريا من م�سلمى الغرب دخلوا الإ�سالم ب�سبب وجود الإعجاز العلمى  ,بل و�ألفوا
الكتب فيه  ,و�أ�شهر هذه الكتب كتاب العامل الفرن�سي موري�س بوكاى والذى متت ترجمته
بعنوان (القر�آن والإجنيل والعلم),
والنظرية العلمية تقول �أن وجود ال�صنعة دليل وجود ال�صانع  ,وبالتاىل كيف ميكن
ت�صور عدم وجود �إعجاز علمى فى القر�آن بينما �أمامنا طابور طويل من علماء الغرب
�أ�سلموا ب�سبب دالالت هذا العلم يف �آيات اهلل ؟!
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فهل ميكنك ت�صور مدى اخللل النف�سي الذى يعي�شه ه�ؤالء القوم  ,ينادون بالعقل
وهم �أول من يخالفون البديهيات  ,ويتهمون القر�آن وال�سنة باخلرافة وهم ي�ست�ضيفون
املنجمني فى براجمهم بل ومنهم من يربمج حياته على نبوءاتهم والأنكى من ذلك �أن
بع�ض املذيعات حر�صن على توكيد �أنهن �ضد خرافات التنجيم و�أنهم ي�ست�ضيفون فقط
املنجمني الذين ي�ستخدمون علم الفلك فى قراءة الطالع !!!
والالفت للنظر �أن بع�ض الباحثني الغربيني كتبوا عن ف�ضل ح�ضارة العرب على العامل
مثل الباحثة الأملانية (زيجريد هونكة) �صاحبة كتاب (�شم�س الإ�سالم ت�شرق على الغرب)
 ,وم�ؤرخ غربي �آخر كتب عن عبقرية خالد ابن الوليد احلربية  ,وهناك م�ؤمترات علمية
�سنوية فى اجلامعات الغربية مت تخ�صي�صها لدرا�سات و�شخ�صيات الفكر الإ�سالمى
فه�ؤالء العلمانيني �أو املتغربني فى بالدنا  ,مر�ضي نف�سيني مبا ُي�سمى (احتقار لذات)
فهم ال يعرتفون وال يثقون حتى ب�أنف�سهم �إال �إذا اعرتف بهم الغرب ,وحتى فى اللغة,
�ستجد �أن مثقفي العلمانية يفتخر الواحد منهم ب�إجادته لالجنليزية �أو الفرن�سية ويح�شر
كلماتها بني ثنايا اللغة العربية ,بل وجتد الإعالم ي�سخر �سخرية حمرقة ممن يخطئ فى
قواعد اللغة الإجنليزية ويتهمونه بالتخلف  ,فى نف�س الوقت الذى ال يجيد الواحد منهم
حتى العامية العربية ف�ضال عن الف�صحى  ,ولو جتولت قليال فى �صفحات مواقع التوا�صل
الإجتماعى وفى ال�صحف �ستجد كما مهوال من الأخطاء اللغوية وفى لقاءات الف�ضائيات ال
ي�ستطيع الواحد منهم �أن يتحدث بالف�صحى لدقائق معدودة دون �أن يلحن حلنا فاح�شا !
وبع�ض جنوم املجتمع العربي الآن ال يفرقون حتى بني احلديث النبوى والآية من
القر�آن  ,فقد تكرر كثريا من ه�ؤالء رواية حديث على �أنه �آية قر�آنية �أو رواية �آية ون�سبتها
للحديث ثم جاءت النكتة احلقيقية �أن �أحد ه�ؤالء املتغربني والذى يزعم �أنه در�س بالأزهر
(جمعه �أبي عبد اهلل البخارى ) ومل
قر�أ عنوان كتاب ال�صحيح للبخارى �أن م�ؤلفه ا�سمه ُ
(جمعه) ـ ـ �أى قام بجمع �أحاديث
يدرك اجلاهل اجلهول �أن عنوان الكتاب مكتوب فيه َ
()62
الكتاب ـ �أبو عبد اهلل البخارى ! فقر�أ فعل (جمعه) على �أنه الإ�سم الأول للإمام البخارى !!
وبعد هذا يزعمون �أمام النا�س ب�أحقيتهم فى انتقاد علماء الأمة وهم ال يجيدون قراءة
العربية �أ�صال.
( )62هذه الف�ضيحة املخزية جاءت على ل�سان �أحدهم ممن يزعم التجديد وينتحل رتبة الدكتوراة فى لقاء تليفزيونى على
الهواء وملزيد من التبجح �أ�صر على قوله �أي�ضا !
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قال ال�شاب� :إذا ه�ؤالء املهاجمني هم من �أ�صحاب الفكر الغربي وفكر الإ�ست�شراق
الذى يهاجم ال�سنة.
ابت�سم الكاتب فى �سخرية جميبا:
دعنا فى البداية قبل مناق�شة الفكرة �أن ننبه �إىل �أمر �ضرورى �أن و�صف املفكرين
ال�سائرين على درب الإ�ست�شراق �إمنا يخ�ص جيل طه ح�سني و�أحمد �أمني لأنهم كانوا
بال �شك مفكرين كبار متمكنني من لغتهم و�أفكارهم مبعنى �أو�ضح كانوا عمالقة فكر
متخ�ص�صني يحلو للعلماء �أن يجادلوهم � ,أما املعا�صرون ف�شيئ �آخر متاما فه�ؤالء اجلهلة
املعا�صرون ال هم من �أ�صحاب الفكر ,وال العلم ولي�سوا حتى من �أ�صحاب ال�شبهات من
�أعداء الإ�سالم كامل�ست�شرقني بل هم ببغاوات يرددون فقط ما وجدوه ,وعندما حاولوا
�إبتكار �شبهات جديدة من عقولهم جاءوا بكالم ينتزع ال�ضحك من �صدور املوتى لفرط
جهله  ,فمثال �أحد منكرى ال�سنة فى �إحدى املنتديات الثقافية دخل فى نقا�ش لإثبات �أن
عدم �صدق حديث البخارى بزواج النبي عليه ال�صالة وال�سالم من �صفية بنت حيي بن
�أخطب ر�ضي اهلل عنها  ,فلما �س�ألناه عن �سر اعرتا�ضه على وقوع هذا الزواج وهو �أمر
متواتر فى ال�سرية باعتبار �صفية من �أمهات امل�ؤمنني � ,أجاب ـ ال ف�ض فوه ـ ب�أن البخارى
يروى �أن �صفية ر�ضي اهلل عنها كانت �أ�سرية من حرب النبي عليه ال�سالم مع يهود خيرب
 ,وقد خريها النبي عليه ال�سالم بني �أن تبقي معه ب�شرط الإ�سالم وبني �أن يطلقها لقومها
وتظل على اليهودية  ,وذلك لأن �صفية كانت بنت زعيمهم  ,فاختارت الإ�سالم ر�ضي اهلل
عنها  ,فتزوجها النبي عليه ال�سالم ل�شرفها وجعل مهرها عتقها من الأ�سر ,وع ّقب الرجل
قائال � ,أن هذه احلكاية غري منطقية لأن اهلل عز وجل نهى النبي عليه ال�سالم عن اتخاذ
الأ�سري حتى يثخن فى الأر�ض � ,أى حتى ي�ستقر له �أمر الدولة وذلك عقب �إطالق النبي
عليه ال�سالم لأ�سري بدر من قري�ش  ,وحقيقة �أنا مل �أ�ستوعب ق�صد الرجل فى بداية الأمر
و�س�ألته ما عالقة هذا بذاك  ,ف�أجاب ب�أن غزو خيرب كانت بعد غزوة بدر وبالتاىل فلم يكن
للنبي عليه ال�صالة وال�سالم �أن ي�أخذ الأ�سري من اليهود !!!
لك �أن تت�صور كيف �أن هذا املهرطق ظن �أن مق�صود الآية هو قتل كافة الأ�سري حتى
الن�ساء والأطفال!!! ,ومل يكلف نف�سه بقراءة �صفحة واحدة من ال�سرية تو�ضح له هذه
احلقيقة البديهية وهى �أن جزاء املحاربني بالقتل �إمنا هو للجنود املقاتلة حاملى ال�سالح
!! ,ولي�س املق�صود قطعا بالإثخان �أن يقتل النبي فى غزواته كافة الأ�سري حتى الن�ساء!!
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فهذا هو م�ستوى فكرهم وهذا هو نتاج عقولهم التى ي�ستخدمونها فى نقد عباقرة
علماء الأمة ,وبالطبع ف�إن �أفراخ العلمانية اليوم تختلف متاما عن امل�ست�شرقني  ,وتختلف
حتى عن الدفعة الأوىل من مفكرى التغريب  ,حيث كانت له�ؤالء بع�ض من احلرفية فى
طرح ال�شبهات متقنة قامت على �أ�سا�س درا�سة متعمقة لأ�صول الإ�سالم تعبوا واجتهدوا
حتى خرجوا بها ليتحدوا بها علماء امل�سلمني  ,وجاء علماء امل�سلمني عرب الع�صور ليجعلوا
منهم عربة عندما قاموا بالرد على �سائر ال�شبهات املتقنة بردود علمية منمقة وبارعة
للغاية من �أيام الإمام ابن حنبل وحتى �أيام ال�شيخ ال�شعراوى ,وما يثري ال�ضحك حقيقة
�أن بع�ض امل�ست�شرقني ندموا على �إثارتهم لتلك ال�شبهات لأنها حفزت علماء امل�سلمني
على الإبتكار والتفكر فى القر�آن وال�سنة ف�أ�س�سوا �صروحا عظيمة من العلوم �شملت علوم
احلديث والنقل والتف�سري ما كان للم�سلمني �أن يهتموا ب�إن�شائها لو مل يتعر�ضوا ل�ضغوط
�أ�صحاب ال�شبهات  ..خا�صة بعد �أن قدم امل�ست�شرقون لعلماء امل�سلمني خدمة ال تقدر بثمن
دون �أن يق�صدوا.
قال ال�شاب فى ف�ضول :كيف هذا ؟!
�ضحك الكاتب رغما عنه:
امل�ست�شرقون كانوا من �صفوة علماء الغرب وعندما ف�شلت احلمالت ال�صليبية فى
تقوي�ض الإ�سالم قرروا ـ كما هو معروف ـ هدم الإ�سالم بالت�شكيك فيه و�إبراز ما يرونه
من نقاط �ضعف فى الت�شريع الإ�سالمى  ,وهذه بالطبع مهمة علمية ثقيلة للغاية  ,ولهذا
تفرغ الآالف من علمائهم لدرا�سة كل ما يتعلق بالإ�سالم و�آدابه وتاريخه وت�شريعه ,
وقاموا بدرا�ستها كما لو كانوا جامعة �أزهر موازية  ,ونقلوا مئات الآالف من املخطوطات
وفهر�سوها وحققوها وبلغ جمموع م�ؤلفاتهم فى هذا املجال قرابة �ستني �ألف كتاب ,
وا�ستمرت جهودهم حتى ع�صرنا احلاىل  ,ففي �أوربا وحدها يوجد فى كل جامعة من
جامعاتها �أق�سام كاملة لدرا�سة ال�شريعة واحلديث والتاريخ والأدب ونظرا لأنهم حمرتفون
فقد ركزوا جهودهم على درا�سة علم احلديث ب�سبب انبهارهم به من ناحية  ,ومن ناحية
�أخرى لإدراكهم �أن هدم الإ�سالم لن يكون �إال بالطعن فى �أ�سا�سيات علوم النقل والإ�سناد
لأنهم �إن جنحوا فى �ضرب علوم النقل �سي�صبح هدم الدين �سهال مي�سورا بالت�شكيك فى
�صحته ولكن واجهتهم عقبة كربي فى هذا العلم بالذات لأنه �أكرب و�أ�ضخم علوم الإ�سالم
على الإطالق  ,والإحاطة به والتخ�ص�ص فيه مل تت�سنى حتى لأكابر علمائه عرب الع�صور
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نظرا الت�ساع مراجعه وم�ؤلفاته وفروعه  ,فهناك علم امل�صطلح وعلم الرجال وعلم النا�سخ
واملن�سوخ وكتب طبقات املحدثني وكتب الأحاديث املتخ�ص�صة التى روت كل ما ورد فى
ال�سنة مبختلف مراتب �صحته بخالف كتب ال�شروح التى ت�شرح متون الأحاديث وكتب
العلل ,حتى الأحاديث املو�ضوعة جمعها علماء الإ�سالم فى كتب م�ستقلة ..
قال ال�شاب  :ولكن ملاذا جمعوا الأحاديث املو�ضوعة وما هى فائدتها ..
قال الكاتب  :لها فائدة عظمى وهى ح�صر هذه الأحاديث فى دواوين م�ستقلة ي�سهل
على �أى م�سلم بعدها �أن يعرف �أ�صل احلديث املكذوب و�سبب حكم العلماء عليه بالو�ضع
 ,والأهم من ذلك قطع الطريق متاما على من يريد ت�أليف وو�ضع �أحاديث مزورة جديدة
ولوال وجود كتب احلديث املو�ضوعة لكان من املمكن �إ�ستمرار الو�ضع حتى اليوم.
قال ال�شاب فى ده�شة :هذا جهد رهيب بالفعل  ,ولكن ماذا فعل امل�ست�شرقون
لت�سهيل مهمتهم فى الو�صول �إىل الأحاديث ؟!
قال الكاتب:
مع ات�ساع امل�صنفات لكتب احلديث  ,وعدم القدرة على الو�صول �إىل الأحاديث بح�سب
احلاجة �إليها  ,كان احلل عندهم �أن يبتكروا و�سيلة علمية تعينهم  ,ولأجل ت�سهيل مهمتهم
فى الو�صول �إىل الأحاديث املبثوثة فى �آالف من كتب ال�سنة عكف علما�ؤهم على ت�أليف
�أكرب معجم مو�سوعى لألفاظ احلديث النبوى  ,مبعنى �أنهم اخرتعوا �شيئ �شبيه مبحرك
البحث (جوجل) يقودهم ب�سهولة �إىل �أى حديث يريدونه عرب كلمة واحدة �أو عبارة �أو
ح�سب املو�ضوع  ,وبهذا تكون مهمتهم البحثية �سهلة فكل باحث منهم يريد معاجلة مو�ضوع
معني �أو معرفة �أين يقع احلديث الفالنى و�أين ورد ما عليه �إال �أن يفتح املعجم و�سيجد
�إ�شارة تر�شده �إىل موطن هذا احلديث ولكن الن اهلل �سبحانه تعاىل يجعل مكر ال�سوء
على �أهله فقد ا�ستخدم علماء امل�سلمني هذا املعجم  ,لي�ستغله امل�سلمون �أح�سن �إ�ستغالل
فى ا�ستكمال ت�صنيف احلديث النبوى � ,أى �أننا ا�ستخدمنا �سالحهم �ضدهم !
قهقه ال�شاب �ضاحكا ومتعجبا  :ولكنها �ضربة معلم فعال.
قال الكاتب :بل هى تطبيق عملى للقول امل�أثور (الباطل جندى من جنود احلق)
فقد �سخر اهلل �ألد �أعداء الإ�سالم خلدمته  ,فهل علمت الفارق الآن بني حمرتيف الغرب
وبني هواة اليوم.
قال ال�شاب� :إذا كيف جنح ه�ؤالء الهواة فيما ف�شل فيه كبارهم ؟!
- 214 -

قال الكاتب:
هم مل ينجحوا بف�ضل اهلل  ,ولعلك تتابع �أن العلمانيني فى م�صر مثال ف�شلوا عرب
القرن املا�ضي كله فى ح�شد جمهور يتقبل �أفكارهم  ,لكن فكرة امل�ست�شرقني كانت ماكرة
فعندما انهزموا فى املعركة الفكرية بيننا وبينهم جاءوا بفكرة جديدة وم�ؤثرة ف�أن�شئوا
حركة التغريب التى بد�أت مع القرن الثامن ع�شر وا�ستمرت حتى القرن الع�شرين  ,وقاموا
برتبية جيل جديد من املفكرين فى الغرب  ,لكنه جيل من �أبناء امل�سلمني هذه املرة ,
فت�شربوا منهم الفكر الغربي الناقد لكل ثوابت الإ�سالم ثم �أعادوهم �إلينا فى اجلامعات
ليقوموا بنف�س الدور القدمي ,لأن امل�سلمون �إذا ا�ستمعوا لل�شبهات من م�ست�شرق غري م�سلم
لن يت�أثروا بها �أ�صال � ,أما لو �سمعوها من م�سلم يزعم �أنه جمدد فى الدين ف�سيالقي
بع�ض الت�أثري حتما ومن �أغرب الغرائب �أن ه�ؤالء املتغربني رددوا نف�س ال�شبهات القدمية
بحذافريها  ,ولكنهم اقتطعوا ال�شبهات دون �أن يذكروا ردود علماء امل�سلمني عليها  ,لأنهم
عجزة وفقراء فكريا �إىل �أق�صي درجة  ,ولن ميكنك �أن جتد �شبهة موجودة �ضد ال�سنة
ومنت�شرة فى الإعالم اليوم �إال ولها �أ�صل فى ال�شبهات القدمية التى ابتدعها امل�ست�شرقون
ومنقولة نقال حرفيا..
قال ال�شـــاب فى ده�شة� :إذا كيف ت�أثر بها النا�س الآن؟!
قال الكـــاتب:
ال�سبب الرئي�سي �أن الع�صر احلديث لي�س بع�صر العلم والقراءة  ,ولو فتح النا�س كتب
الرتاث القدمية لوجدوا العلماء قد ردوا على هذه ال�شبهات ع�شرات املرات ,وكدليل ب�سيط
�أدعوك �إىل قراءة كتاب (�شرح خمتلف احلديث) للعالمة ابن قتيبة وهو من علماء القرن
الثالث الهجرى  ,و�ستجد فى هذا الكتاب ثالثة �أرباع ال�شبهات املثارة حول البخارى اليوم
ومعها الردود العلمية كاملة ,هذا ف�ضال على مئات الكتب واملراجع القدمية واحلديثة التى
ردت على كل ما ميكن �أن يخطر ببالك من �شبهات ولكن للأ�سف ال �أحد يكلف نف�سه عناء
البحث �أما ال�سبب الثانى للت�أثري ,فهو �أن الإ�ستعمار الغربي لعب دورا هاما فى جتهيل
النا�س باللغة العربية وبكتب الفكر الإ�سالمى و�سعى �إىل تغريب الثقافة تغريبا كامال ,
وعندما رحل الإحتالل الغربي جاءت الأنظمة اجلديدة لتكر�س نف�س املفهوم حتت زعم
التحديث والتطوير  ,وهذا خلط عجيب ال يوجد �إال فى بالد العرب ,فالذى �أفهمه �أن
جمال التحديث والتطوير ي�صلح للو�سائل  ,لكنه ال ي�صلح للثوابت والأ�سا�سيات  ,فيمكنك
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حتديث و�سائل النقل مثال �أو و�سائل البناء  ,لكن كيف ميكنك حتديث فكرة ال�سكن فى
حد ذاتها  ,وباملثل فى املعارف الإن�سانية عامة  ,والدين خ�صو�صا  ,فلك �أن تدعو برتك
التقليد واجلمود و�إثراء الفقه بتحقيق مقا�صد ال�شريعة� ,أما �أن تدعو لتحديث الثوابت
الدينية فى الأ�صول واملعتقدات فهذا هو عني التلبي�س لأن العقيدة ال تتطور لأنها لي�ست
نتاجا ب�شريا بل هى وحى ثابت  ,وال�شيئ الوحيد القابل للتطوير هو �أحكام الفقه فى جمال
الفروع ـ الفروع فقط ـ �أما العقيدة والأ�صول والفرائ�ض فلي�س فيها جمال للعبث  ,فكيف
ميكنك تطوير �شهادة التوحيد �أو فر�ضية ال�صوم وال�صالة والزكاة مثال!
وجاء دعم الإعالم املغر�ض ليزيد من فداحة الأمر حيث مت تغييب علماء الدين
القائمني على ال�سنة وفتح الباب �أمام املبتدعة ,وبهذا مل يجد النا�س من يثقون به وينري
لهم الطريق ثم جاءت الطامة الكربي حقيقة..
وهى �إخرتاق الإ�ستعمار الغربي ملا ُيــ�سمى باحلركات الإ�سالمية ,التى انخدع بها معظم
�أتباعها وتركوها بعد ذلك  ,وقد انف�ضحت هذه احلركات بوثائق الإحتالل الربيطانى
نف�سه والتى �أخرجها كثري من املفكرين الإجنليز للنور بعد مرور فرتة احلظر لنكت�شف
�أهواال عن حقيقة العالقة بني قيادات احلركات الإ�سالمية وبني الغرب ,والتى اخرتقها
الغرب لتحطيم نزعة املقاومة فى النفو�س عن طريق املبد�أ ال�شهري (فرق ت�سد) وميكنك
مطالعة كتاب (العالقة بني الأ�صوليني والغرب) مل�ؤلفه مارك كورتيز ,وكت ـ ــاب (لعبة
ال�شيطان) لروبرت دريفو�س لتعرف الدور الربيطانى فى �صناعة الإرهاب و�إل�صاقه
بالإ�سالم  ,وقد �أدت احلركات الإ�سالمية ـ بجهل �أو بتعمد ـ كافة الدور املطلوب منها
فى تفتيت الهند بحركة الربيلوية والقاديانية ,وتفتيت ال�شرق الأو�سط بحركات ما ي�سمى
باجلهاد الإ�سالمى ,ثم تلقفتهم الواليات املتحدة التى ورثت الدور الربيطانى لت�ستخدم
هذه التنظيمات فى حتقيق �أهدافها ب�أيدى امل�سلمني وتوفر على نف�سها عناء املعارك
واحلروب ,واليوم مل يعد امل�سلمون بحاجة �إىل وثائق �سرية ليعلموا هذه احلقائق  ,فنظرة
واحدة �إىل �أن�شطة هذه التنظيمات تك�شف فى و�ضوح �أن جمال ن�شاطهم موجه �ضد بالد
العرب وامل�سلمني بينما تقبع �إ�سرائيل فى �أمان تام من عملياتهم  ,بالإ�ضافة �إىل هذه
احلركات متيزت هذه الأيام ببجاحة منقطعة النظري..
فرغم �أنهم خدعوا النا�س ع�شرات ال�سنني ب�شعارات حترير القد�س واملوت لأمريكا
و�إ�سرائيل ,وجدناهم يتحالفون علنا مع الواليات املتحدة بل وي�ستنجدون بها لإعادتهم
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ملقعد احلكم ,بل �إن املرء لت�أخذه الده�شة ممن ينا�صر هذه التنظيمات كيف �أنهم مل
ينتبهوا �إىل �أن جتنيد ال�شباب العربي فى حرب �أفغان�ستان على خلفية �أفكار اجلهاد,
�أن�ش�أته الواليات املتحدة وحلفا�ؤها ل�ضرب ال�سوفيات فى �أفغان�ستان  ,والذى يعود لوقائع
تلك الفرتة �سيجد �أن �أمريكا جندت و�سائل �إعالمها كافة للإ�شادة والتعظيم مبن �أ�سمتهم
املجاهدون �ضد الغزو ال�سوفياتى امللحد  ,وزودتهم بال�سالح واملال  ,بل ودعمتهم �صناعة
ال�سينما الأمريكية �أي�ضا  ,ف�إذا �شاهدت �أفالم احلركة ال�شهرية فى تلك الفرتة �ستجد �أن
�سيلف�سرت �ستالونى �أ�شهر ممثليهم قدم فيلما كامال عن بطوالت املجاهدين العرب فى
�أفغان�ستان( )63وورد فى �سيناريو الفلم عبارات تثري الذهول �إذا قارنتها بعد ذلك باملوقف
الأمريكى من نف�س التنظيمات عقب �إنتهاء دورها املر�سوم ..حيث قام الإعالم الأمريكى
بعك�س ال�صورة متاما لي�صبح املجاهدون هم الإرهابيون  ,ومل تتوقف خدماتهم عند هذا
احلد بل عاثت تلك التنظيمات ف�سادا فى بالد العرب حتى �أ�صبح حال منطقة ال�شرق
الأو�سط فى فو�ضي كاملة  ,,وكله مبا ال يخالف �شرع اهلل !!!
قال ال�شـــاب:
ولكن كيف ي�ؤيد الغرب التنظيمات املتطرفة فى نف�س الوقت الذى ي�ؤيد فيه العلمانيني ؟!
�أجـــاب الكـــاتب:
بل ال�س�ؤال يجب �أن يكون كيف ال ي�ؤيدهم جميعا  ..فاجلانبان هدفهم واحد فالتنظيمات
املتطرفة التى ا�ستدعت فكر اخلوارج القدمي مل يقت�صر دورها على التخريب فح�سب  ,بل
كان لها دور فكرى �أكرث خطورة  ,وهو ت�شويه وتلبي�س فقه الإ�سالم كله بهذه الأفكار  ,وهو
دور مر�سوم ومتعمد يجهله �أغلب �أتباع هذه التنظيمات  ,والهدف الرئي�سي هو تهيئة املناخ
والأجواء لتقبل النا�س �أفكار العلمانيني وامللحدين دون �أن ي�ستنكروها كما كان فى املا�ضي
 ,لأن النا�س بعد جتربة الإ�سالميني فى احلكم كادوا يكفرون بالإ�سالم كله لأنهم ر�أوا من
رفع راية الإ�سالم ملدة �ستني عاما ي�أتى ب�أفعال ال يجر�ؤ عليها اليهود ..وكدليل على �صدق
هذا الكالم ,ت�أمل جر�أة وتبجح العلمانيني اليوم فى عر�ض �أفكارهم الإحلادية ,وقارن
هذا مبا كانوا يفعلونه فى املا�ضي من احلديث املنافق امل�سترت الذى ي�صاحبه الكثري من
اجلنب فقبل جتربة الإ�سالميني فى احلكم كان �أكرب ما يقدر عليه العلمانيون �أن ُيــل ّمحوا
وال يـُـ�ص ّرحوا ,وحتى �إذا جتر�أ �أحدهم ف�صرح بفكرة �صادمة تعتدى على �أحد الثوابت
( )63فلم رامبو (اجلزء الثالث) والطريف �أن الفلم مت ت�صويره كامال فى �إ�سرائيل فى �إطار عملية الدعاية لن�شاط املجاهدين
�ضد ال�سوفيات فى �أفغان�ستان والتى كانت �أهم �أ�سباب �سقوط الإحتاد ال�سوفياتى وخلو اجلو لأمريكا وحلفائها.
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كانت الدنيا تنقلب عليه فيرتاجع فورا  ,ولتتذكر ما قاله فاروق ح�سنى وزير الثقافة فى
ع�صر مبارك عن احلجاب عندما حتدث عنه ومل يقل �أكرث من �أن احلجاب لي�س فر�ضا,
فانطلقت املظاهرات الغا�ضبة فور �إنت�شار ت�صريحه وهاجمه العلماء والدعاة وتفاعل
معهم النا�س ,وعندما �أ�صدر امللحد �سيد القمنى كتبه التى ينتقد فيها حقائق القر�آن
واجه من الهجوم عليه ما جعله يعلن على امللأ فى وقتها اعتزاله الكتابة والبقاء فى بقيته
خوفا على نف�سه من فتك النا�س به  ,وعندما اعتدت �إحدى اجلرائد العلمانية على مقام
ال�صحابة حا�صرها املتظاهرون و�أ�شعلوا النار فى مقرها �أما بعد جتربة الإ�سالميني فى
احلكم لك �أن تت�أمل ال�ساحة الإعالمية وتخربنى كيف ومن �أين وجد العلمانيون �آذانا
ت�ستمع �إليهم وهم ي�سبون اهلل والر�سول عليه ال�سالم عالنية هذه املرة  ,ويعلنون عن �أفكار
لو �صرحوا بها قبل �أعوام قليلة فقط لرجمهم النا�س باحلجارة  ,و�سل نف�سك ما الذى
�أعاد �سيد القمنى لت�صدر ال�شا�شات من جديد ليعلن فى كفر �صريح �أن القر�آن كتاب
تراثي وتاريخى !! هكذا �صراحة ..
و�سل نف�سك كيف متكن املالحدة من اخلو�ض فى ذات اهلل والدعوة لرتك القر�آن
وهجره وو�صف �أئمة امل�سلمني بالإرهابيني رعاة الإرهاب والدعوة لإغالق الأزهر ؟!!
قال ال�شاب فى حرية  :ما الذى دفعهم �إىل ذلك ؟!
قال الكاتب:
�أال زلت ت�س�أل يا رجل  ..لقد زرع العلمانيون الأر�ض التى مهدها لهم الإ�سالميون
بفكرهم ال�شيطانى  ,بعد �أن ن�سبوا �أفعالهم وجرائمهم للدين وكتب الرتاث � ,أال ترى �شيوخ
اخلوارج اجلدد على �شا�شات الف�ضائيات وهم ي�ستدلون على �أب�شع و�أ�شنع الأفعال ب�أقوال
ين�سبونها للقر�آن وال�سنة وعلماء امل�سلمني ؟!
قال ال�شاب  :وهل هذه الأقوال موجودة فى كتب الرتاث ؟!
قال الكاتب :
�س�ؤالك هذا دليل دامغ على جناح املخطط مع النا�س ,و�أنا �أعلم �أنك تفعله بح�سن نية
ولهذا �س�أو�ضح لك طريقة الإ�ستدالل املنحرفة التى يلج�أ �إليها الإرهابيون  ,هذه الطريقة
يا عزيزى هى ذاتها طريقة اخلوارج القدمية  ,فاخلوارج عندما ظهروا فى زمن الإمام
على بن �أبي طالب وكفروه وكفروا عثمان ابن عفان وكفروا �سائر امل�سلمني كانوا ي�ستدلون
ب�آيات القر�آن بعد �أن يقتطعوها من �سياقها  ,في�أخذون الآيات الواردة فى الكفار املحاربني
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وينزلونها على عامة امل�سلمني !  ,مع ف�صل تلك الآيات عن تخ�صي�ص ال�سنة لها بالتف�سري
�ضمن �آيات الأحكام واخلوارج اجلدد يذهبون �إىل �آيات اجلهاد والردع فيوجهونها �إىل
خ�صومهم ال�سيا�سيني ,فهل بعد ذلك نقول �أن العيب فى �آيات القر�آن �أم �أن العيب كل
العيب فى الفهم املعوج ؟!
قال ال�شاب :بل العيب فى �أفهامهم طبعا.
قال الكاتب:
بال�ضبط ,وهذا ما يفعلونه فى كتب الرتاث و�أقوال الأئمة ,نعم الأقوال والأحكام بع�ضها
موجود فى الفقه ولكنه حم�صور باحلكم على حاالت معينة وفئة حمددة تخ�ص الكفار
املحاربني� ,أى �أنها ال تخ�ص حتى الكفار امل�ساملني �أو �أ�صحاب الذمة ,فيذهب ه�ؤالء �إىل
�إقتطاعها من �سياقها و�إنزالها على عامة امل�سلمني من خ�صومهم  ,هذا بالإ�ضافة �إىل �أن
املهاجمني ين�سبون لأئمة الإ�سالم ولل�صحابة وقائع و�آراء مل تقع منهم �أ�صال اعتمادا على
�أن النا�س لن ترجع للكتب وحتى لو رجعوا لها فهم يفتقرون �إىل الو�سائل التى حتدد لهم
مفاهيم امل�صطلحات العلمية  ,وهذا �أ�شد ما يلعب به املهاجمون  ,فهم يلقون ب�شبهاتهم
فى دقائق بينما يحتاج العلماء ل�ساعات طوال من ال�شرح لدح�ض ال�شبهة ولهذا يحر�ص
الدعاة اليوم على رد ال�شبهات بالأ�سلوب العقلي البحت لبيان عوار تلك الأقوال وهو ما
يوفر الرد الكايف وال�شايف ب�أقل اجلهد� ,أما املثقفون و�أولئك الذين ميتلكون �صالحية التتبع
العلمى ف�إن �أمامهم ع�شرات الكتب واملحا�ضرات على الإنرتنت مليئة بالردود العلمية
املتخ�ص�صة وال�شيئ الذى يجب �أن ننتبه �إليه � ..أننا ل�سنا فى حاجة �أ�صال للدفاع عن
الإ�سالم وال�سنة �أو �إثبات براءتهم من تلك الأفعال لأن �أى عاقل يفتح �أى كتاب فقه �أو
حديث ويت�أمل عقوبة القتل فى الدنيا والآخرة يعلم يقينا موقف الإ�سالم احل�ضاري الذى
يح ّرم حتى قتل احليوان بال مقت�ضي بل �إن البخارى روى فى �صحيحه �أن �إمر�أة دخلت
النار فى قطة  ,لك �أن تت�صور دخلت النار فى قطة قامت بحب�سها فلم هى �أطعمتها وال
هى تركتها حرة تلتم�س الطعام!
�أما القتل فحدث وال حرج فقد جعله اهلل عز وجل �سببا فى اخللود فى النار وهو الذنب
الوحيد الذى يخلد �صاحبه فى النار بعد ال�شرك ,وعندنا فى احلديث �أن حرمة الكعبة
نف�سها لي�ست �أعظم حرمة عند اهلل من دم �إمرئ م�سلم بغري حق وحتى فى قتل غري امل�سلم
الذمى �أو امل�ست�أمن جعله النبي عليه ال�سالم مبرتبة اخلروج من امللة ,عندما و�صف فاعله
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ب�أنه برئ من ذمة اهلل ور�سوله ,وحتى فى �ضوابط احلروب مع الكفار املحاربني �ستجد �أن
الفقه الإ�سالمى كان �أول من �أ�س�س لفقه معاملة الأ�سري ومعاملة املدنيني حتى فى بالد
الكفر  ,فح ّرم الإ�سالم حترميا قاطعا �أن يقتل اجلنود �أهل بلد مل يحملوا ال�سالح حتى لو
حمل جي�شهم ال�سالح فى مواجهة امل�سلمني وحرم قتل املر�أة والطفل وال�شيوخ �أو تخريب
الزروع والبيوت  ,بل �إنه حرم التمثيل باجلثث ولو كان بجثة الكلب العقور !!
وكان حترمي التمثيل بجثث املحاربني قاعدة غري قابلة للإنتهاك حتى لو تعر�ض جنود
امل�سلمني لهذا الفعل  ,فالنبي عليه ال�صالة وال�سالم عندما قامت قري�ش بالتمثيل بجثة
عمه �أ�سد اهلل ور�سوله عليه ال�سالم وغ�ضب النبي �صلي اهلل عليه و�سلم من هذه الوح�شية
و�أق�سم على الإنتقام من قري�ش بنف�س الو�سيلة  ,هنا جاء الوحى ناهيا للنبي عليه ال�صالة
وال�سالم من ذلك رغم �أن ال�شهيد هنا هو �أ�سد اهلل حمزة ر�ضي اهلل عنه وكل هذه الأحكام
التى �أرويها لك هى �أحكام جممع عليها من لدن عهد ال�صحابة �إىل يومنا هذا  ,ولكن
التجهيل املتعمد هو ال�سبب فى هذا التغييب ..
ثم �ضحك الكاتب م�ضيفا :
�أما ما ي�ضحك حقيقة ـ و�شر البلية ما ي�ضحك ـ �أن الغرب و�أن�صاره من املتغربني
العرب ينددون مبا ي�سمونه الإرهاب الإ�سالمى جنبا �إىل جنب مع نداءات نتنياهو وبو�ش
وغريهم من جمرمى احلرب  ,فانظر �إىل مدى و�صلوا �إليه وهم يقفون �ضد دينهم �صفا
واحدا مع �ألد �أعدائهم  ,ويروجون لنف�س الأكاذيب غافلني عن حقيقتني �صارختني ..
�أول هذه احلقائق�:أن �أفعال اخلوارج اجلدد هذه لي�س لها عالقة بالإ�سالم وال�سنة
�أ�صال بل �إن �أفعالهم على مر التاريخ مل يدفع ثمنها �إال امل�سلمون وحدهم فمنذ ن�ش�أة
اخلوارج و�سالحهم موجه �إىل �أهل الإ�سالم وتركوا �أهل الأوثان وكانت بدايتهم مع اغتيال
الإمام على ر�ضي اهلل ثم ا�ستمرت فتنتهم عرب التاريخ تريق دماء امل�سلمني فى كل بلد
ظهروا فيه ومل تتوجه �سيوفهم ـ ولو ملرة واحدة ـ �ضد �أعداء الإ�سالم � ,أما اخلوارج
اجلدد ف�ساروا على نف�س النهج ولكن ب�شكل �أكرث تبجحا و�إح�صائية �ضحايا اجلماعات
الإرهابية فى البالد العربية والإ�سالمية موجودة و�شاهدة ,وحتى عمليات الإرهاب التى
نفذوها فى دول الغرب متت برجمتها لتحقيق م�صالح ال�سيا�سة الغربية نف�سها  ,وتقدمي
املربر الكايف لغزو بالد امل�سلمني وال�سيطرة على موارد ثرواتهم ,فه�ؤالء اخلوارج اجلدد
�أ�شر من �أجدادهم  ,لأنهم مل يكتفوا بتحريف فهم الن�صو�ص بل مدوا يد التحالف مع
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العدو الغربي فخ�ضعوا للغرب خ�ضوعا تاما وها هم ينفذون �أهدافهم بحذافريها  ,وهذا
الأمر �أ�صبح مدعاة لل�سخرية من فرط و�ضوحه  ,فمثال تنظيم داع�ش يعي�ش �أ�سا�سا على
الدعم الغربي عن طريق بيع البرتول من �آبار النفط التى �سيطر عليها  ,وال�س�ؤال هنا كيف
يت�سنى لداع�ش �أن تبيع البرتول فى الأ�سواق العاملية عرب تركيا رغم �أن �صناعة البرتول
حتت ال�سيطرة التامة من ال�شركات الغربية ؟!  ,ومن الذى ي�سدد لداع�ش هذه املليارات ,
وهل تقوم داع�ش ببيع النفط من حتت �أنف القط الأمريكى مثال ؟!
وراجع هذا املوقف مبوقف �أمريكا من العراق عندما حا�صرت الواليات املتحدة
النفط العراقي ومل ت�سمح بتداوله فى الأ�سواق العاملية  ,ومت هذا مبنتهى الب�ساطة
ومبجرد �إ�صدار الأوامر  ..والأكرث طرافة من ذلك �أن طائرات التحالف الأمريكى التى
حتارب الإرهاب فى زعمهم هى ذاتها الطائرات التى تلقي ب�إمدادات ال�سالح ـ �صدفة
ـ �إىل مناطق التنظيم الإرهابي  ,و�صدق �أو ال ت�صدق �أن هذا التنظيم ب�أتباعه الذين
جتاوزوا الآالف ي�ستخدمون �أحدث تقنيات ال�سالح الغربي وال�سيارات الأمريكية  ,وبعد
ذلك تقف الواليات املتحدة لتعلن �أنها �شكلت حتالفا عنرتيا من دول الغرب لتق�ضي على
داع�ش  ,ولكنهم �أ�ضافوا على ا�ستحياء � ,أن الق�ضاء على داع�ش قد ي�ستغرق ع�شر �سنوات
على الأقل !! وبالطبع البد �أن نتفهم هذا املنطق لأنهم يرغبون فى ا�ستثمار �أموالهم فى
التنظيم لتحقيق طموحاتهم ب�أيدى التنظيم فى الفتك باجليو�ش العربية عقب �إنتهائهم
من تدمري �سوريا والعراق وليبيا ثانى هذه احلقائق � :أن �إعالمنا و�إعالم الغرب ال يكف
ليل نهار عن التنديد بالإرهاب الإ�سالمى  ,هكذا فى تبجح منقطع النظري  ,اعتمادا
على �أن ذاكرة ال�شعوب العربية كذاكرة ال�سمك تفقد حمتواها كل دقيقة  ,و�إال هل تريد
�أن تقنعنى ب�أن ه�ؤالء الإعالميني يجهلون �أن الغرب فى �أوربا و�أمريكا هم �أحقر فئات
الإرهابيني على وجه الأر�ض  ,واملغول �أنف�سهم �إذا قارناهم بالغرب اليوم فلن تبلغ جرائم
املغول ع�شر مع�شار الإرهاب الأوربي والأمريكى ..
ونحن عندما نريد �أن نحاكم �أمة من الأمم  ,فعلينا �أن نحاكم فكرها الذى تعرتف به
وتعتنقه  ,ولي�س الفكر املحرف املد�سو�س عليها  ,ثم بعد ذلك نحاكم �أفعالهم املبنية على
هذا الفكر..
ف�إذا و�ضعنا عقيدة �أهل الإ�سالم و�أفعالهم فى ال�صراع بيننا وبينهم وذكرنا تطبيق
عقيدتنا ملا وجدنا حادثة واحدة خمزية ارتكبها جي�ش م�سلم ا�ستنادا �إىل عقيدته �أو حتى
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�إ�ستنادا �إىل �صراعات احلكم  ,ولن نكرر ذكر التاريخ بل �سنكتفي بف�ضل اهلل ب�شهادة
�أعدائنا  ,واحلق ما �شهدت به الأعداء  ,وتاريخنا فى معاملة الأ�سري ال زال يدر�س فى
جامعاتهم  ,ف�إذا قمن مبقارنة ذلك مبا�ضي الغرب وتاريخه وحتى حا�ضره املعا�صر
 ,ف�أحتدى �أى م�ؤرخ �أن ي�أتينى مبعركة واحدة �أو حرب واحدة �شريفة خا�ضتها جيو�ش
الغرب �ضدنا  ,وكل ما فعلوه �إمنا فعلوه ا�ستنادا �إىل كتبهم املحرفة وفل�سفتهم الدموية
والعن�صرية  ,فالذى يت�أمل تلمود بنى �إ�سرائيل �أو حتى �أناجيل الكني�سة الغربية �سيجد
فيها ن�صو�صا �صريحة ب�إنكار �أى قيمة �إن�سانية فى �أى ب�شري لي�س منهم وعقيدة هذه
الكتب قائمة على �إ�ستعباد �سائر ال�شعوب ل�صاحلهم وحدهم  ,ولو قر�أت قليال فى التاريخ
الرومانى �ستجد �أن احتقارهم لإن�سانية الفرد امتد حتى �إىل �أفراد �شعوبهم من العوام ,
ومعاملة العبيد عندهم معاملة �أقل من معاملة احليوانات  ,ويكفي �أن تقر�أ تاريخ �ساحات
امل�سرح الرومانى التى كانت تعقد حفالت امل�صارعة بني العبيد حتى املوت فى وجود امللوك
واجلماهري الذين يق�ضون ال�ساعات الطوال فى متعة امل�شاهدة لهذه املعارك الدموية ,
وا�ستمر التاريخ العن�صري الأوربي على هذه ال�شاكلة حتى ظهور الإ�سالم وفى معاركهم
معنا مل يلتزموا ب�أى عهد �أو معاهدة قطعوها معنا  ,ف�ضال على جرائم احلمالت ال�صليبية
التى قتلت �آالف الأ�سري ومل تعاملهم اخلالفة الإ�سالمية عرب ع�صورها بنف�س املعاملة ,
وجاء الع�صر احلديث الذى ي�سمونه ع�صر النه�ضة والتح�ضر و�إعالء قيم حقوق الإن�سان !!
و�أنا مل �أقر�أ فى حياتى تبجحا �أكرث من هذا فالتاريخ الأوربي والأمريكى احلديث يتفوق
حتى على تاريخهم القدمي فى الوح�شية  ,فالنازية وال�شيوعية والر�أ�سمالية والفا�شية كلها
مذاهب دموية قامت ا�ستنادا �إىل الفل�سفة اجلديدة التى حلت عندهم حمل الأديان ,
وقامت املعارك الطاحنة بني الدول الأوربية ب�سبب هذه العن�صرية  ,فى حروب �أملانيا
وفرن�سا فى حرب ال�سبعني ثم احلرب العاملية الأوىل ثم احلرب العاملية الثانية وقبلها
حروبهم على تق�سيم امل�ستعمرات فى �إفريقيا و�آ�سيا وكل هذه احلروب بلغ عدد ال�ضحايا
فيها ما يفوق مئات املاليني من الب�شر بخالف �أ�ضعاف هذا الرقم من امل�صابني ! ول�ست
�أدرى �أى حقوق �إن�سان هذى التى يتبجحون بها وقد �أبادت فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا واملجر
مئات املاليني فى دول �إفريقيا ملجرد التو�سعات الإقت�صادية  ,وليتهم قتلوا ه�ؤالء ال�ضحايا
بقتلة ح�سنة بل مات معظم ه�ؤالء ب�أب�شع �أنواع قنابل الغاز واحلرائق  ,و�سجل �أوربا الدموى
فى افريقيا ال زال يحفل مبئات ال�صور التى يتباهى جنودهم فيها بالرءو�س املقطوعة
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لل�ضحايا وهم يحملونها بني �أيديهم !! ناهيك عن مليونى م�سلم متت �إبادتهم قتال وتعذيبا
فى البو�سنة والهر�سك على مر�أى وم�سمع من احل�ضارة الأوربية وحتت رعايتها ومن �أراد
الزيادة والتوثيق فى هذا امللف ف�س�أكتفي مب�صدر ب�سيط ومتاح بعيدا عن املراجع الثقال ,
قوموا فقط مبراجعة برنامج (العلم والإميان) للدكتور م�صطفي حممود رحمه اهلل ,فى
حلقة من الربنامج بعنوان (اجلالدون)  ,ففيها مئات احلوادث والوثائق وال�صور التى
تف�ضح �إدعاءات احل�ضارة التى يت�شدق بها الغرب  ,ويو�ضح للنا�س من هم الإرهابيون
حقا وحتى فى التاريخ احلديث والقريب ,قامت الواليات املتحدة كدولة على �أنقا�ض
وجثث �شعب ب�أكمله هم الهنود الأحمر متت �إبادتهم متاما مبا يعادل  100مليون هندى
�أحمر ليخلو اجلو لع�صابات �أمريكا لإن�شاء دولتهم احلديثة ,كما ت�سببت الواليات املتحدة
فى مقتل  2مليون فيتنامى ملجرد �إثبات العنرتية �أمام الإحتاد ال�سوفياتى فى حرب ال
زال جنوم املجتمع الأمريكى يعتربونها و�صمة عار ال متحى ,وقد قتلت الواليات املتحدة
املاليني فى �أفغان�سان والعراق وبال �أدنى مربر واقعى وبلغ التبجخ بجورج بو�ش الإبن �أن
يخرج بعدها معتذرا ب�أن �أجهزة معلوماته قد �أخط�أت التقدير عند احتالل العراق  ,هذا
بخالف احل�صار الإقت�صادى الذى دمر املدنيني العراقيني فى حرب ال ناقة لهم فيها وال
جمل ا�ستمرت طيلة ال�سنوات فيما قبل الإحتالل الأخري بخالف جرائم الدماء املهولة
والغري مت�صورة للأمريكيني والإجنليز فى الهند وال�شرق الأق�صي وكذلك فى �أمريكا
اجلنوبية وفى �أ�سرتاليا  ,وكل تلك اجلرائم متت مبربر الوح�شية املح�ض حتى لو مل يكن
لها �أدنى منفعة �سيا�سية �أو اقت�صادية !!
فعندما �أرادت �أمريكا �إثبات قوتها العظمى فى العامل قامت با�ستخدام القنبلة
الذرية على مدينة هريو�شيما دون �أى مربر ع�سكري �أ�صال  ,لأن اليابان كانت على و�شك
الإ�ست�سالم الفعلى  ,ومع هذا ا�ستخدمت �أمريكا القنبلة ليتبخر مائة �ألف �إن�سان فى حلظة
واحدة قبل حتى �أن يدركوا ما �أ�صابهم !!
وليت الأمر اقت�صر على هذا ..
فبعد �إفناء هريو�شيما جاء الع�سكريون الأمريكيون �إىل رئي�سهم ترومان ليطلبوا
موافقته على ا�ستخدام قنبلة �أخرى ملحو مدينة جنازاكى  ,وعندما �س�ألهم ترومان عن
ال�سبب �أجاب العلماء ب�أن قنبلتهم الذرية الأوىل كانت �إن�شطارية والقنبلة الثانية �إندماجية
وهم يرغبون فى جتربة ت�أثريها هى الأخرى كما جربوا �أختها !!
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هل ميكن لإن�سان �أو حتى �شيطان �أن ي�ستوعب هذه الوح�شية  ,وامل�صيبة �أن رئي�سهم
وافقهم على اختبار القنبلة الأخرى ملحو مائة �ألف ب�شري �آخر ملجرد قيا�س الفارق بني
ت�أثري القنبلتني !!
�صمت ال�شاب حلظة لي�ستوعب ما قيل له ثم عقب قائال:
لقد كنت �أظن �أن القنابل النووية هى التى ح�سمت احلرب !
�أجاب الكاتب :
كال بالطبع فاحلرب كانت حم�سومة بعد اخرتاق ال�سوفيات لأملانيا  ,وانهيار اجلي�ش
اليابانى  ,و�سقوط �إيطاليا فى قب�ضة احللفاء  ,وال يوجد �أى مربر ع�سكري ال�ستخدام هذا
ال�سالح الرهيب فعليا  ,فهل ا�ستوعبت الآن كمية التناق�ض التى يقع فيها املتغربون وهم
ي�شيدون بالغرب الحرتامه حقوق الإن�سان ؟!
حقوق الإن�سان لديهم �إمنا هى �شماعة اخرتاق �سيا�سي ال معنى لها على الإطالق حتى
فى بالدهم نف�سها  ,فالذى ال يعلمه �أكرث النا�س �أن الأمريكيني بعد �أن �أبادوا الهنود احلمر
قاموا ب�أ�سر الأفارقة و�شحهنم فى �سفن نقل احليوانات للواليات املتحدة وفى ظروف بالغة
الق�سوة ت�سببت فى هالك �أكرث من ن�صف �أعداد ال�ضحايا املنقولني  ,وعندما مت نقلهم
مت ا�ستخدامهم بال�سخرة التى كانت �سببا فى �إن�شاء الإمرباطورية الإقت�صادية ال�ضخمة
للأمريكان وبعدها وعلى الرغم من تغنى الأمريكان والأوربيني بحقوق الإن�سان ظل
الأفارقة والزنوج يعاملون معاملة العبيد وبرعاية الدولة دون �ضمان لأى حقوق من �أى نوع
حتى مت �إلغاء الرق ولكن ظل الزنوج بغري حقوق �سيا�سية على الإطالق  ,وا�ستمرت هذه
املعاملة حتى مطلع ال�ستينات !!
ولك �أن تتخيل كيف �أن الأمريكيني حتى منت�صف القرن الع�شرين كانت لديهم �شرعنة
اال�ستعباد الكامل دون �أدنى �ضمان �إن�سانى  ,وعندما قامت حركة التمرد الناجحة التى
قادها الزجنى امل�سلم مالكوم اك�س وت�ضامن معه الزنوج ا�ضطر الأمريكيون لإلغاء تلك
املعاملة وحماولة الإقرار ببع�ض احلقوق لهم كمواطنني  ,ولكن بعد �أن قاموا باغتيال
مالكوم �إك�س نف�سه بالطبع  ,وهو �إجراء مفهوم و�سيا�سة معروفة ..
ورغم هذا� ..إال �أن عن�صرية الغرب والرجل الأبي�ض ال زالت حتكم الأوربيني
والأمريكيني ب�شكل فادح وخا�صة فى الواليات املتحدة  ,وقد �أ�شار حممد ح�سنني هيكل �إىل
ذلك ب�أن متثيلية ت�صعيد �أوباما للريا�سة جاءت ك�سيا�سة تقليدية للواليات املتحدة التى
- 224 -

متيل للغرائب واملظهريات  ,و�أن التفرقة العن�صرية فى �أمريكا متجذرة حتى الأعماق وفى
�شرايني املجتمع بل وتعرب عنها الكتابات الأدبية �أي�ضا والواليات املتحدة ُتـ�ص ّدر لأى دولة
برامج حقوق الإن�سان كورقة �ضغط على تلك الدول  ,لكن عندما يتعلق الأمر بامل�سلمني
بالذات  , ..ها قد ر�أيت بنف�سك كيف �أن �أمريكا �أبادت مليون طفل عراقي فى ح�صار
العراق �إقت�صاديا  ,وكيف ا�ستخدمت اليورانيوم املن�ضب لإخ�ضاع واليات العراق املتمردة
لت�صبح العراق �صاحبة �أكرب ن�سبة ت�شوهات جنينية فى العامل الآن وكل هذا فى �سبيل �إعالء
القوة وال�سيطرة و�إثبات القهر لي�س �إال وامل�سلمون فى �سائر �أنحاء العامل تعر�ضوا ملذابح
على الهوية  ,مل يتعر�ض ملثلها فئة من النا�س عرب التاريخ �إال امل�سيحيني فى عهد الرومان
 ,وت�أمل كم من امل�سلمني مت حرقهم وقتلهم فى البو�سنة والهر�سك وفى �إقليم الإيجور وفى
بورما ومن قبل هذا فى فظائع حماكم التفتي�ش الأ�سبانية وفى الإحتاد ال�سوفياتى ال�سابق
فى اجلمهوريات الإ�سالمية التى حاولت الإ�ستقالل  ,وع�شرات املواطن ..
والحظ �أننى مل �أذكر لك �أفاعيل �إ�سرائيل عرب �ستني عاما كاملة من الإرهاب املنظم
 ,باعتبارها م�شتهرة بيننا وال حتتاج ذكرا �أو توثيقا ثم بعد ذلك يخرج الغرب علينا مبا
ي�سميه احلرب على الإرهاب الإ�سالمى !! ولكى تكتمل امللهاة ال�ساخرة ين�ضم حل�شد
املحر�ضني نتنياهو رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي  ,,و�أنا واهلل ال �أ�ستنكر ما يفعله الغرب �أو
اليهود  ,فهم يعملون مل�صاحلهم وال ننتظر منهم �إن�صافا حتى لو كنا نحن قد �أن�صفناهم
�أيام كانت الدنيا لنا  ,لكن املثري للخزى والعار �أن جتد �إعالمنا املبجل مي�شي على نف�س
املوجة مع �أحقر �أهل الأر�ض وبدال من �أن يدافع عن ح�ضارته وكرامته ودينه ي�شارك
�أعداءه فى �إهالة الرتاب عليها !
�س�أل ال�شاب فى حرية م�صدومة :
ولكن هل ه�ؤالء الإعالميني ال يعلمون بتلك احلقائق ؟!
قال الكاتب:
هل حتاول �أن تخدع نف�سك �أم تخدعنى  ,يا �صديقي �إن �إرهاب الغرب وما�ضيه �ضد
الإ�سالم وامل�سلمني منقو�ش حتى فى ذاكرة العوام  ,ودعنى �أ�س�ألك �أنت � ..أمل تعلم على
الأقل بجرائم الواليات املتحدة �ضدنا.
قـــال ال�شـــاب :نعم وع�شنا بع�ضها �أي�ضا.
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�أجاب الكاتب :
�إذا كيف ت�أثرت بدعاوى الإرهاب التى يطلقها العمالء على ما�ضينا وح�ضارتنا ؟!
ال�سبب وا�ضح كال�شم�س  ,فالكذب عند تكراره ليل نهار فى �ألف و�سيلة �إعالمية
يكت�سب من ال�شهرة ما يجعله �أ�شبه بامل�سلمات  ,ولأن الغرب �صناعته الكربي هى الإعالم
فهو الذى ميلك �أن يب�سط �أى معلومة يريدها عرب ن�شرها بكثافة فى �آالف الف�ضائيات ,
فالإعالم �شيطان الع�صر احلقيقي  ,ولو �أنك ت�أملت �إعالمنا العربي وما فعله فى ال�سنوات
الأربعني الأخرية �ستجد �أن متكن من تغيري تركيبة املجتمع وحتطيم بع�ض الثوابت لديه
با�ستخدام الأفالم والربامج الثقافية واللقاءات املتلفزة  ,فالإعالم التليفزيونى ال ميكن
مقارنة ت�أثريه بالكتابة والكتب  ,لأن ال�شا�شات تدخل فى كل بيت  ,ولهذا ف�إن �إذا ت�أملت
مقايي�س ال�شهرة مثال فى فرتة حكم مبارك بالذات � ,ستجدها قد انقلبت ر�أ�سا على عقب
فاملمثلون واملطربون وغريهم من ال�شخ�صيات املعدودة �ضمن املرتدية والنطيحة وما �أكل
ال�سبع  ,ه�ؤالء هم جنوم املجتمع رغم �أنه منذ �أقل من ن�صف قرن كان العلماء والدعاة
و�أ�صحاب الفكر والعلماء هو ال�صفوة والنخبة  ..والإعالم فى الألفية اجلديدة مل يعد
�شيطانا فح�سب بل تفوق عليه  ,بل �إننى �أ�شك �أن �إبلي�س قد اعتزل الن�شاط فى بالدنا بعد
ظهور الف�ضائيات !
�ضحك ال�شاب م�ستفهما  :وما الذى يختلف به �إعالم الف�ضائيات عن القنوات القدمية ؟
قال الكاتب:
فارق �ضخم جدا ,و�أ�ضرار الإعالم فى املا�ضي كانت تروج للتغريب نعم ,ولكن الت�أثري
كان حمدودا بالإ�ضافة �إىل �أن ال�ساحة كانت مفتوحة لأهل الفكر الإ�سالمى للرد ودح�ض
ال�شبهات  ,وعندما كان الإعالم حتت �سيطرة الدولة مل تكن ال�شعوب تعانى �إال من
دكتاتورية القمع و�سيطرة الإعالم الر�سمى على الأخبار  ,وكانوا يتغلبون على ذلك ب�سماع
الإذاعات الأجنبية املفتوحة على الراديو  ,وفيما عدا ذلك كانت برامج و�أفالم وم�سل�سالت
التليفزيون مق�سومة منا�صفة بني تيار الفكر املحرتم املتمثل فى الربامج الدينية التى
يقدمها كبار العلماء والثقافة التى يقدمها املفكرون ,وم�سل�سالت التاريخ الإ�سالمى
والعربي ,وفى اجلانب الآخر كان اجلانب العلمانى ميار�س بع�ض ن�شاطه فى ن�شر فكر
التغريب ولكن مبدى حمدود وعام لي�س فيه تفا�صيل  ,ومعدوم الت�أثري على اجلماهري ,
وحتى فى املجال الفنى ال زال النقاد يطلقون عليه زمن الفن اجلميل فى ع�صر عمالقة
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الغناء واملو�سيقا وال�شعر والأدب والرواية  ,فال�سينما التى كان ينتقد دورها العلماء قدميا
كانت قائمة على روايات و�أعمال كبار رجال الأدب �أى �أنها حتمل الفكر ابتداء بغ�ض النظر
عن �إختالفنا �أو اتفاقنا ملا تروجه � ,أما اليوم فال تعليق !!!
فعندما متكنت مافيا رجال الأعمال من �إن�شاء الف�ضائيات مل يتحرر الإعالم كما
يروج البع�ض  ,بل �صار م ُـقـ ّنـعا يرتدى ثوب احلرية بينما هو حمكوم بال�سيا�سة املر�سومة
ل�صالح �أ�صحاب القنوات وال�صحف  ,ويعتمد على م�صالح �أ�شر�س فئة فى املجتمع وهى
فئة رجال املال احلرام ,وه�ؤالء ال حتكمهم �إال امل�صلحة  ,فبدال من البيانات الر�سمية
الرتيبة فى تليفزيونات الدولة �أ�صبح البديل املطابق لها النفاق الفج والتزوير الفاجر
للحقائق ال�سيا�سية ,وفوق هذا وذاك �سادت دعارة الإعالم فى كل �شيئ فانقلبت القنوات
�إىل مالهى ليلية فعليا ـ لي�س على م�ستوى الأخالق فح�سب ـ بل على م�ستوى الفكر نف�سه
فبدال من �أن تتم �صناعة الأفالم وامل�سل�سالت لل�شخ�صيات التاريخية �أو حتى ال�سيا�سية
فوجئنا بع�شرات امل�سل�سالت والأفالم التى تروى ق�ص�ص املمثلني والراق�صات ف�ضال على
الربامج التى تتناول بذاءاتهم وف�ضائحهم وفى املجال الدينى جاهر املتغربون ب�أفكارهم
عالنية وب�شكل منظم وم�ستمر ومت ا�ستبعاد كل �أهل العلم والتخ�ص�ص فى املجال الدينى
حتديدا  ,لتفتح القنوات الف�ضائية جمالها املت�سع لكل من �أراد الطعن فى الثوابت �سواء
بغر�ض ال�شهرة �أو بغر�ض �أداء الدور املر�سوم له !
فانقلب احلال ر�أ�سا على عقب  ,وبدال من �أن يخجل �أهل الباطل من باطلهم �أ�صبح
�أهل احلق ي�ستحون من املجاهرة به خوفا من �إتهامات الإرهاب والتخلف  ,حتى �صدقت
فينا املقولة امل�أثورة التى قالها �أحد ال�صحابة (�سي�أتى زمان على الأمة يعري فيه امل�ؤمن
ب�إميانه كما يعري العا�صي اليوم بع�صيانه) وتعدد خ�صوم الدين وتعددت �أهدافهم  ,فلم
يعد الهدف التغريبي وحده على ال�ساحة ..
ت�ساءل ال�شاب  :ما الأهداف الأخرى �إذا ؟!
قال الكاتب:
الف�ساد الأخالقي املقنن وامل�شرعن ,ففئة رجال الأعمال ومن يرتبط بها �أ�صبحوا
ين�ضمون للعلمانيني فى نداءات التجديد والتنوير �سعيا الكت�ساب �شرعية املجتمع حلياتهم
املنحرفة  ,والتحلل من كل قيمة �أخالقية  ,فبعد �أن كان ه�ؤالء املف�ضوحون ميار�سون
�أفعالهم فى اخلفاء خوفا من ا�ستنكار املجتمع � ,أ�صبحوا ميار�سونها علنا  ,ثم تطور الأمر
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�إىل حماولة فر�ضها على املجتمع فر�ضا لت�صبح عرفا مقبوال ,وفى زحمة احلرب على
الإرهاب خرج املذيعون على الف�ضائيات لي�ست�ضيفوا من يدعو الحرتام حقوق ال�شواذ من
اجلن�سني  ,وو�صفهم �أحد املذيعني بالعبقرية وف�سر ذلك ب�أن ال�شواذ لي�س لدهم عقد
جن�سية ولهذا ينطلق �إبداعهم  ,ودعت �صحفية �أخرى �إىل ممار�سة حق امل�ساكنة ب�شكل
م�شروع فى املجتمع � ,أى �أن يتخذ كل �شاب و�شابه �سكنا م�شرتكا بال �أى عالقة زواج
 ,وطرح �آخر فكرة �أن يجرب املخطوبون العالقة اجلن�سية قبل الزواج حتى ال حتدث
م�شكالت م�ستقبلية بينهم فيما بعد !!
ابت�سم ال�شاب رغما عنه قائال:
�سمعت وقر�أت كل هذا ..
عقب الكاتب قائال:
وهذه الدعوات الفاجرة انطلقت برعاية �إعالم الإثارة الذى ي�سمح له�ؤالء اخلنازير
بالظهور ويدعم انت�شار �آرائهم ف�ضال على �إنت�شار الإحلاد ,وه�ؤالء الفئة قال عنهم
الدكتور م�صطفي حممود �سابقا ( �إن �أ�صحاب هذه الدعوات يريدون من جمتمعنا امل�سلم
�أن ي�صبح مثل جبالية القرود كل منهم مهتم ب�أع�ضائه التنا�سلية فقط !! )
قال ال�شاب  :وهم يرددون هذا حتت زعم احلرية وقبول الآخر ..
عقب الكاتب:
هذا القول ينطبق عليه املثل العربي ال�شهري (�شن�شنة نعرفها من �أخزم)  ,وكل الذين
نادوا بحرية الر�أى وقبول الآخر واتخذوها �شعارا لهم عرب التاريخ �إعلم �أنهم �أكرث نازية
من هتلر و�أكرث فا�شية من مو�سولينى  ,فامل�ؤمنون باحلرية ميار�سونها فعليا وال يتخذونها
�شعارا يرددونه ليل نهار  ,والعلمانيون ي�ستخدمون احلرية فقط فى مواجهتنا �أما �إذا
طلبناهم بالإلتزام بها نحونا فعندئذ تنقلب املفاهيم ر�أ�سا على عقب ويكون املنع وامل�صادرة
والت�ضييق ,وخذ عندك بع�ض الأمثلة  ,فوزارة الثقافة فى عهد مبارك كانت تخرج �صحيفة
با�سم جريدة القاهرة  ,وهى جريدة تهتم بالفكر ,وقد ا�ستخدمها العلمانيون ـ مع كافة
�أدوات وزارة الثقافة ـ للرتويج فقط لأفكارهم وما يتفق معها ,رغم �أنهم ي�ضعون �شعارا
للجريدة يقول (احلرية احلقيقية هى الدعوة لكل فكر ولكل مذهب ) !!
ورغم هذا مت منع كافة الك ُــتاب واملفكرين وامل�ؤرخني املتم�سكني بالثقافة الإ�سالمية
بل �إنهم منعوا �إ�صدار �أى مطبوعات لأى عامل �أو مفكر �سنى عرب التاريخ وفى املقابل
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طبعوا �آالف الن�سخ ـ من �أموال دافعى ال�ضرائب ـ لكل كتابات �أ�صحاب البدع والفال�سفة
والزنادقة وعتاة ال�صوفية وكتب الفكر ال�شيعى وم�ؤلفات املعتزلة � ,إىل جوار ن�شاطهم
الأ�صلي فى الرتويج لل�شيوعية والعلمانية  ,وهذا يقودنا �إىل نقطة بالغة الأهمية,,
ت�ساءل ال�شاب :ما هى ؟!
قال الكاتب :
�أن امل�ستهدف احلقيقي له�ؤالء النا�س هو مرياث الإ�سالم وال�سنة املعتقد الأ�صلي الذى
يدين به عامة امل�سلمني عرب التاريخ  ,بالتحديد علماء ال�سنة ومرياثهم املعتمد على القر�آن
واحلديث النبوى ال�صحيح  ,ولهذا �أبرز العلمانيون �أنيابهم على كتب ال�سنة و�سمحوا فى
نف�س الوقت لكل �أ�صحاب البدع والفرق املن�شقة عن �أهل ال�سنة واجلماعة بن�شر كتبهم
ومرياثهم و�إحيائه  ,رغم �أن هذا يتناق�ض ـ كما هو مفرت�ض ـ مع دعوتهم لرتك الأديان
لكنه يتكامل متاما مع الهدف احلقيقي �أال وهو هدم الإ�سالم ال�صحيح �سواء ب�أفكار
العلمانية والإحلاد �أو ا�ستخدام التيارات البدعية املن�شقة على �صحيح الدين وقد مار�سوا
هذا بجر�أة منقطعة النظري ,ففي نف�س الوقت الذى ينتقدون فيه فكر ال�سنة ويتهمونه
باخلرافة والدجل ,جندهم ُيـعظمون كتب ال�صوفية وال�شيعة ـ وهم �أعتى فرق الإ�سالم
فى ترويج اخلرافات ـ و�صدق �أو ال ت�صدق �أن وزارة الثقافة قامت بطباعة كتب فيل�سوف
ال�صوفية حميي الدين ابن عربي ع�شرات الطبعات وفى جملدات �ضخمة وب�أ�سعار زهيدة
 ,رغم �أن هذه الكتب فيها من الكفريات ال�شنيعة ما ال يخطر على بال ككتاب الفتوحات
املكية وكتاب ف�صو�ص احلكم الذى قال عنه الإمام الذهبي �أن هذا الكتاب لو مل يكن
فيه كفر  ,فلي�س هناك كفر على وجه الأر�ض !  ,بالإ�ضافة �إىل كتب الفال�سفة املطعون
فيها كر�سائل �إخوان ال�صفا  ..كما قاموا بطباعة كتب التاريخ الإ�سالمى املطعون فيها,
مثل تاريخ امل�سعودى والفهر�ست البن الندمي وكلها كتب حكم عليها العلماء حكما قاطعا
بال�سقوط لأن معظمها لي�ست له �أ�سانيد والذى له �أ�سانيد منها اعتمد فى رواياته على رواة
ال�شيعة املطعون فيهم  ,هذا مع �أن خمازن وزارة الثقافة حتتوى كافة خمطوطات التاريخ
الإ�سالمى التى كتبها كبار املحدثني كابن كثري والطربي وخليفة بن خياط وابن �شبه
وغريهم  ..وزادت الطامة بطباعة بع�ض الكتاب الرتاث الإ�سالمى وهى مزدانة بتحقيق
وتعليقات امل�ست�شرقني !!  ,وك�أنه قد �ضاقت بهم الأر�ض فلم يجدوا �إال امل�ست�شرقني لتحقيق
الكتب واملخطوطات العربية !
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و�أنا ال �أنكر �أن وزارة الثقافة قد �أ�صدرت جانبا من الفكر الإ�سالمى ال�صحيح كتاريخ
ابن خلدون  ,والطبقات الكربي البن �سعد  ,لكن هذه الكتب تعد من قبيل النذر الي�سري
�أمام جحافل املطبوعات امل�سممة  ,وكانت حجتهم اجلاهزة واملعلبة � ,أن الوزارة مهمتها
ن�شر كافة الكتب من كافة الإجتاهات  ,وبغ�ض النظر عن �أنهم مل يلتزموا بهذا املبد�أ �أ�صال
وانحازوا لكتب البدع  ,ف�إن هذا املبد�أ بالغ اخلطورة لأن الكتب امل�سممة يجب �أن تظل فى
�إطار البحث اجلامعى وبني �أيدى العلماء وطلبة العلم  ,ال �أن يتم �إ�صدارها بطبعات متكررة
ون�شرها بني �آحاد النا�س وهى حتوى الطوام العقائدية التى ت�شكك فى �أ�صل العقيدة بل
�إنهم ارتكبوا جرمية ثقافية وف�ضيحة فكرية متكاملة الأركان عندما قاموا بطباعة كتاب
(الإمامة وال�سيا�سة) املن�سوب زورا وبهتانا �إىل �إمام من كبار �أئمة ال�سنة وهو ابن قتيبة
الدينورى ,طبعته وزارة الثقافة �ضمن �سال�سلها وعليه ا�سم الإمام ابن قتيبة رغم �أن
الكتاب مد�سو�س عليه ب�إجماع �أهل النقل والتحقيق.
ت�ساءل ال�شاب  :كيف ميكن ن�سبة كتاب هذا الكتاب املزور لغري م�ؤلفه ..
�أجاب الكاتب:
بدون �أن �أغرقك فى تفا�صيل علم احلديث وجريا على قاعدتنا فى هذا احلوار
بالإعتماد على احلوار العقلي ,دعنى �أ�س�ألك ماذا لو �أننى طبعت كتابا بعنوان (�إباحة
الزنا) و�أ�صدرته فى الأ�سواق وعليه مثال ا�سم ال�شيخ ال�شعراوى وملأت الكتاب ب�أدلة
ملفقة على �إباحة الزنا  ,ما الذى �سيحدث ؟!
قال ال�شاب:
تنقلب الدنيا طبعا ويتهمونك بالتزوير على الإمام الراحل ..
قال الكاتب :وما هو دليلهم على �أن ال�شعراوى مل يكتب هذا الكالم ؟!
قال ال�شاب منده�شا � :ألف دليل  ,فك ُــتب ال�شعراوى معروفة للنا�س كلها  ,ف�ضال على
�أن الرجل �إمام من �أئمة الدين و�آرا�ؤه فى تف�سريه معلنة وتخالف حمتوى الكتاب
قال الكاتب :ماذا لو �أننى دافعت ب�أن ال�شعراوى كتب الكتاب فعال ولكنه �أخفاه
وجئت �أنا ف�أظهرته للنا�س.
�أجاب ال�شاب :بكل ب�ساطة �سيطالبونك مبخطوطة الكتاب بخط ال�شعراوى.
ابت�سم الكاتب قائال :بال�ضبط ,وهذا هو مربط الفر�س ,ولتعلم �أن العلماء فى
املا�ضي كانت لهم �ضوابط �أ�شد من �ضوابط اليوم للكتب املن�سوبة للعلماء ,فنحن فى
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ع�صرنا هذا نعتمد على التوقيع وت�سجيل الكتاب بدار الكتب والن�سخ املخطوطة للكتاب
بخط الكاتب  ,وكل هذا من املمكن افتعاله اليوم ببع�ض الإتقان واملهارة �أما قدميا فلأنهم
كانوا ي�شتغلون ب�ضوابط علم احلديث  ,فلم يكونوا يعرتفون �أ�صال ب�أى خمطوطة كتاب
عليها ا�سم �أحد العلماء �إال �إذا طبقوا عليها �شروطا من امل�ستحيل افتعالها  ,فمثال البد �أن
تكون املخطوطة من كتابة �أحد الرواة امل�أمونني الذين �أخذوا عن ال�شيخ املن�سوب له الكتاب
� ,أى البد من توافر �إجازة من ال�شيخ للراوى برواية الكتاب  ,وهذه الإجازة مينحها ال�شيخ
لتالميذه علنا حتى يعتد بها  ,ف�ضال على ذلك يجب �أن يكون الكتاب معروفا عن ال�شيخ
نف�سه  ,فلو جاء حتى �أحد تالمذته مبخطوطة لكتاب غري معروف عن ال�شيخ عند �أهل
التحقيق فال يعتد باملخطوطة �أ�صال  ,وفوق كل هذا يجب �أن تتطابق املخطوطة اجلديدة
مع حمتوى خمطوطات نف�س الكتاب عند بقية التالميذ و�إال رف�ضها العلماء  ,ولهذا فكتب
العلماء و�صلت �إلينا من ع�شرات امل�صادر املختلفة بع�شرات املخطوطات املتطابقة وكل
خمطوطة كتبها واحد من تالميذ هذا العامل �أو ذاك.
فهل تتخيل مدى الدقة ؟!
قال ال�شاب م�ستغربا  :هل يعنى هذا �أن الكتابة والتدوين مل تكن هى الأ�سا�س فى نقل
الكتب ؟!
�أجاب الكاتب:
نعم بالطبع فالتدوين كان و�سيلة لن�شر الكتاب و ُمـدار�سته  ,ولكن التدوين مل يكن
طريقة يعتد بها للنقل �أو الإثبات بغري الإ�سناد ,ف�أمة الإ�سالم معروفة ب�أنها �أمة �إ�سناد
وبهذه الطريقة ذاتها مت نقل القر�آن وال�سنة والتاريخ ,وهذا ال يعنى �أن الكتابة لي�ست
�أ�سا�سية ,فهى �أ�سا�سية فى املحتوى املوثوق منه �أما فى عملية النقل فالعربة بالإ�سناد,
فالعلماء مل يكونوا يحفظون الكتب حفظا وي�ستغنوا عن الكتابة  ,بل كان ال�شيوخ يعتمدون
على الكتب بعد انت�شار ع�صر التدوين ولكن البد للكتاب من �إ�سناد مذكور فى مقدمته
ومت�صل للعامل امل�ؤلف وبرواية واحد من �أقرانه فى ع�صره  ,هذا فيما يخ�ص كتب العلوم
املختلفة والفنون والآداب �أما القر�آن وال�سنة فالدقة كانت �أكرث من ذلك مبراحل  ,حيث
كانت حمتويات الكتب حمفوظة بالفعل فى �صدور العلماء والتالميذ  ,ولو اعتمدت الأمة
على الكتابة وحدها ملا و�صل القر�آن �إلينا �ساملا  ,لأن ت�شكيل و�ضبط القر�آن مل يتم �إال
فى ع�صر الطباعة  ,والتنقيط مت فى عهد احلجاج على يد ن�صر بن عا�صم ,فلو مل يكن
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القر�آن منقوال باحلفظ حرفا حرفا لوقع التحريف والت�صحيف نظرا لإختالف احلروف
والت�شكيل  ,ولهذا قال العلماء ( ال ت�أخذ العلم من ُ�صحفي ـ من يعتمد على ال�صحائف ـ ـ
وال ت�أخذ القر�آن من م�صحفي ـ �أى يعتمد على القراءة من امل�صحف ولي�س القراءة على
ال�شيوخ ) وا�ستمر الأمر كذلك حتى فى ع�صرنا احلاىل  ,فكل من �أراد حفظ القر�آن
يلج�أ �إىل �شيوخ القراءات وي�ستمع منهم لطرق قراءة الآيات كما وردت �سماعا بالإ�سناد ,
ومعاهد القراءات املنت�شرة فى العلم الإ�سالمى ال زالت �إىل اليوم متنح �إجازة بالأ�سانيد
املت�صلة لكل من يحفظ القر�آن فى مدار�سها  ,ويكون ال�سند مت�صال من ال�شيخ املحفظ
حتى ي�صل ال�سند �إىل �أحد كبار �أئمة القراءات ثم �إىل ال�صحابة ثم �إىل النبي عليه
ال�سالم ,ونقل ال�سنة مت بنف�س الطريقة  ,فيقال مثال هذا كتاب املوط�أ ملالك برواية تلميذه
ال�شيبانى  ,وهذا كتاب امل�سند لأحمد بن حنبل برواية ابنه عبد اهلل  ,وهكذا من راو �إىل
راو حتى و�صل �إلينا  ,وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الكتاب الواحد كان يرويه ع�شرات ومئات
التالميذ ممن ح�صلوا على الإجازة  ,فلم يكن الأمر نقال فرديا.
قال ال�شاب  :عودة على كتاب ابن قتيبة  ,كيف �أثبت العلماء تزوير الكتاب ؟
قال الكاتب:
بطريقة ب�سيطة جدا ,وهو عدم وجود �سند لهذا الكتاب البن قتيبة كدليل على �صحة
�صدور الكتاب منه ,ف�ضال على �أن ابن قتيبة لي�س جمهوال بل هو من كبار الأئمة وبالتاىل فله
ترجمات مطولة عند �أ�صحاب الرتاجم  ,وهذه الرتاجم لي�ست جمرد �سرية ذاتية للعلماء
بق�صد التعظيم  ,بل هى ملف كامل و�شامل ويحتوى على م�سريته العلمية و�آرائه و�شيوخه
الذين �أخذ عنهم العلم  ,وتالميذه الذين �أخذوا العلم منه  ,وكل هذا لت�أمني وحماية كتب
ال�شريعة من الد�س والتلفيق  ,ولهذا ففي تراجم طبقات احلفاظ كافة عناوين كافة الكتب
التى �صنفها العامل املرتجم له  ,وكل تراجم ابن قتيبة خالية من عنوان كتاب الإمامة
وال�سيا�سة � ,أما الدليل العقلي القاطع  ,فهو �أن كتاب الإمامة وال�سيا�سة كتاب طافح
بالروايات ال�شيعية املف�ضوحة عن ال�صحابة  ,كما �أن الكتاب يحتوى على معتقدات ال�شيعة
البدعية كالإمامة الإلهية لأئمة �آل البيت و�أنهم مع�صومون  ,وكل هذه املعتقدات تخالف
�أبجديات عقيدة �أهل ال�سنة  ,وال ميكن لعامل �سنى وحمدث مثل ابن قتيبة الدينورى �أن
يروى ويقر هذا الكالم..
قال ال�شاب  :ولكن رمبا مل تعلم وزارة الثقافة بهذا
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قال الكاتب:
بل يعلمون  ,لأن تزوير كتاب ابن قتيبة كان مو�ضوعا بحثيا للعديد من ر�سائل الدكتوراة
واملاج�ستري بل �إن املعلومة منت�شرة حتى فى الإنرتنت  ,ف�ضال على �أنه من املعروف �أن �أى
كتاب تراثي تتم طباعته  ,يخ�ضع للتحقيق من �أحد املتخ�ص�صني  ,وبالتاىل فك�شف تزوير
الكتاب �سهل ومي�سور  ,بالإ�ضافة �إىل �أننى �أخربتك �أن هذا الأمر هو منهج لوزارة الثقافة
فهى مل تطبع هذا الكتاب �إال ملحتواه البدعى  ,و�سبق �أن �أو�ضحت لك �أنها مل تهتم بطباعة
كتب �أهل ال�سنة فكل همهم الرتويج للمبتدعات و�أى فكر يطعن فى �أهل ال�سنة بل �إن
وزارة التعليم �شاركتهم هذا الت�ضليل لطلبة املدار�س �أي�ضا � ,أمل تدر�س فى مراحل التعليم
الأ�سا�سي ما ت�سميه وزارة الثقافة بالدولة الفاطمية ؟
قال ال�شاب:
نعم بالطبع در�سناها ودر�سنا املعز لدين اهلل الفاطمى بانى القاهرة الفاطمية
عقب الكاتب قائال:
ولو �أنك رجعت لن�شاط وزارة الثقافة لوجدتها �أعادت جتديد و�إحياء مبانى القاهرة
الفاطمية و�شارع املعز لدين اهلل � ,ألي�س كذلك ؟!
قال ال�شاب :نعم فما هى امل�شكلة فى هذا ؟!
�أجــاب الكاتب:
امل�شكلة �أنه يجب عليك وعلى كل �شاب من جيلنا �أن ي�شك فى �أ�صابع يده �إذا �صافح
بها م�سئوال فى وزارة الثقافة فى عهد مبارك بالذات ,فالدولة امل�سماة بالفاطمية زورا
وبهتانا� ,سماها م�ؤرخو الإ�سالم على مر الع�صور بالدولة العبيدية اخلبيثة ,وم�ؤرخو
م�صر الإ�سالمية مثل ال�سيوطى وال�سخاوى والع�سقالنى والذين تزعم وزارة الثقافة �أنها
متجدهم باعتبارهم م�صريني  ,هم من �أطلقوا على الدولة العبيدية هذا الإ�سم ,لأن
م�ؤ�س�سيها ال عالقة لهم بفاطمة الزهراء ر�ضي اهلل عنها ,وال ب�آل البيت بل جدهم الذى
ن�ش�أ فى املغرب هو ميمون القداح كان يهوديا فادعى الإ�سالم ,والدولة العبيدية ال تنتمى
لأهل ال�سنة �أ�صال بل تنتمى �إىل الفرقة ال�شيعية الإ�سماعيلية وقد دخلوا م�صر مبذبحة
هائلة وحكموها بعد �أن �أطاحوا بعلماء ال�سنة ,و�أن�شئوا املدار�س ال�شيعية فى البالد وكان
�أ�شهرها اجلامع الأزهر والأقمر والأنور  ,وا�شتهر الأزهر بعد ذلك باعتباره معهدا
لعلوم ال�شيعة  ,كما خربوا م�ساجد �أهل ال�سنة و�أن�شئوا م�ساجدهم وملئوها بعبارات لعن
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ال�صحابة وعلماء ال�سنة  ,و�أجربوا امل�صريني على ترديدها  ,ون�شبت حركة مقاومة عنيفة
�ضدهم وابتكر ال�شعب امل�صري �أ�ساليب طريفة ملقاومة الغزو ال�شيعى  ,منها ابتكارهم
لتهاليل الفجر التى ال زالت قائمة لليوم وهى عبارة عن �أدعية بال�صالة وال�سالم على
النبي عليه ال�سالم و�صحابته و�آل بيته  ,وذلك ردا منهم على لعن ال�شيعة لل�صحابة فى
الآذان املحرف اخلا�ص بهم  ,بل ابتكر امل�صريون العوام فى الأ�سواق �شتائم جديدة كانوا
ي�ستخدمونها للتهديد والتنديد مبن ينتمى للراف�ضة مثل كلمة (ابن الرف�ضي) و�أ�صله ـ ــا
(ابن الراف�ضي) وكان امل�صريون يعتربونها من �أقذع ال�شتائم  ,و�أي�ضا كلمة (ح�شيعك)
والتى ي�ستخدمها امل�صريون لليوم عندما ي�ستخدمون خطاب التهديد� ,أى �أن اخل�صوم
كانوا يهددون بع�ضهم البع�ض بتحويلهم ل�شيعة وكانوا يعتربون هذا من الردع  ,كما
ي�ستخدم امل�صريون لفظ (احلاكم ب�أمره) لو�صف كل حاكم ظامل  ,وهذه �إ�شارة للحاكم
ب�أمر اهلل �أحد �أبرز �سالطني العبيديني فى م�صر والذى مت اغتياله بعد �إدعائه الألوهية ..
وامتدت املقاومة ثالثة قرون حتى جاء النا�صر �صالح الدين ف�أجلى الراف�ضة من
م�صر ,و�أغلق معاهدهم  ,ثم حتول الأزهر على يد العلماء امل�صريني �إىل �أكرب معاهد
�أهل ال�سنة.
وال�س�ؤال الآن ..
�أين هذه املعلومات واحلقائق فى مطبوعات وزارة الثقافة وفى مناهج التعليم التى
�سقوها لأجيالنا ,وهل هى م�صادفة �أن يرتكز ن�شاط وزارة الثقافة ووزارة التعليم على
تكري�س كتب البدع وتزييف حقائق التاريخ ؟!
قال ال�شاب فى �صدمة :لو �صح هذا الكالم فمعنى هذا �أننا مل ندر�س �شيئا �صحيحا
فى التاريخ الإ�سالمى؟!
قال الكاتب:
ال تن�صدم �سريعا ,فالكارثة احلقيقية لي�ست فى هذا فح�سب بل امتد التزوير حتى
لل�سرية النبوية ول�سرية ال�صحابة وتاريخهم� ,أمل يقرروا فى املدار�س كتاب طه ح�سني
(الفتنة الكربي) بكل ما احتواه من تدلي�س وتزوير وروايات خرافية ظل الإعالم يبثها
لل�شعب امل�صري اعتمادا على �أن علم احلديث لي�س له رواج فى الع�صر احلديث ,والأزهر
ركز على علوم الفقه لأن �أ�صحابها لهم احتكاك بالنا�س والفتاوى �أمل نتعامل ك�شباب
ومثقفني مع �أحداث الفتنة الكربي امل�شتهرة باعتبارها حقائق تاريخية ال تقبل اجلدل
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 ,فرددنا مع النا�س خدعة عمرو ابن العا�ص لأبي مو�سي الأ�شعري فى ق�ضية التحكيم ,
ورددنا معهم رواية رفع معاوية وجي�شه للم�صاحف على �أ�سنة الرماح  ,وتندرنا على رواية
مبارزة الإمام على لعمرو بن العا�ص والتى قالوا لنا فيها �أن عمرو ك�شف عورته �أمام
الإمام لكى ينجو بحياته � ..أمل ت�سمع وتدر�س هذه الروايات ؟!
�أجاب ال�شاب  :بل �إننى در�ستها حتى فى كلية الآداب ولي�س فى املناهج الدرا�سية
فح�سب وقر�أتها فى كتب العقاد وخالد حممد خالد وحممد ح�سني هيكل وغريهم
عقب الكاتب قائال:
العقاد وخالد حممد خالد ومن هم فى م�ستواهم مفكرون عظام  ,ودفاعهم عن
عقيدة الإ�سالم موجود وظاهر فى كتبهم وم�ؤلفاتهم ,لكن كتاباتهم عن التاريخ الإ�سالمى
مع الأ�سف ال�شديد ت�أثرت ب�إنت�شار الروايات الباطلة ,لأنهم ذهبوا ال�ستقاء التاريخ من
كتب التاريخ الإ�سالمى الأ�صلية دون درا�سة ملنهج الأقدمني فى الرواية  ,وتعاملوا معها
كما نتعامل مع الكتب فى ع�صرنا احلا�ضر ,فافرت�ضوا �أن كل ما ورد فى هذه الكتب يعنى
�أن م�ؤلفيها يق�صدونها وي�ؤمنون ب�صحتها  ,ولهذا �أخذوا روايات الفتنة الكربي امل�شتهرة
و�أوردوها فى كتبهم  ,وجلئوا �إىل تربير تلك الروايات ال�شنيعة مبختلف املربرات مراعاة
منهم لقيمة ال�صحابة  ,مع �أنهم غري م�ضطرين لذلك �أ�صال
اعتدل ال�شاب �سائال فى اهتمام  :هل ت�شري �إىل زيف رواية التحكيم ونحوها.
قال الكاتب:
وهل خاجلك �شك يا رجل فى �أننى �أعنى هذا ,واملفرو�ض �أال يثري ده�شتك هذا
املو�ضوع لأن �إنت�شار الإنرتنت ودور الكتب الإ�سالمية وكرثة الباحثني �ساهم فى دح�ض تلك
الروايات متاما ,ويكفي �أن تعلم �أن نقد روايات الفتنة الكربي مبختلف تفا�صيلها وبيان
الروايات ال�صحيحة ب�أ�سانيد الأئمة الثقات كان وال يزال هو املو�ضوع املف�ضل فى الأعوام
الأخرية فى املعاهد واجلامعات ,وقد �أح�صيت قرابة املائة بحث فى هذا املو�ضوع وحده
وكلها من �إنتاج جامعات اجلزيرة العربية ومن �أن�شطة الدعوة ال�سلفية  ,بالإ�ضافة �إىل
كتابات بع�ض الباحثني فى املغرب العربي.
�ســ�أل ال�شــاب :و�أين م�ؤلفات امل�ؤرخني امل�صريني فى ذلك؟!
�أجاب الكاتب:
موجودة طبعا ,ولكنها غري منت�شرة لأنه مل تدع احلاجة فى م�صر �إىل الإهتمام بهذا
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املو�ضوع �إال فى الأعوام الأخرية  ,لأن عقيدة حب ال�صحابة و�آل البيت را�سخة فى امل�صريني
 ,بالإ�ضافة �إىل عدم وجود تيارات تناق�ض هذا الأمر �إال كتابات العلمانيني وه�ؤالء بال وزن
لدى اجلمهور � ,أما فى اجلزيرة العربية وبالد اخلليج والعراق فالأمر يختلف لأن ال�شيعة
الإثناع�شرية منت�شرون مبعتقداتهم وم�ؤلفاتهم  ,وكل هذه املعتقدات تدور حول الطعون
املوجهة لل�صحابة  ,ولأن احلاجة هى �أم الإخرتاع فقد ركزت اجلامعات وركز طلبة العلم
فى هذا املو�ضوع ون�شروا قواعد علوم النقل والإ�سناد ورد ال�شبهات حتى بني العوام  ,وقد
اختربت ذلك كثريا فهناك �شباب فى مقتبل العمر ومل يدر�سوا الدرا�سة الأكادميية �إال
�أن غريتهم على ال�صحابة دفعتهم لإتقان هذا التخ�ص�ص باجلهد ال�شخ�صي ولو مل يقم
ال�شيعة بن�شر معتقدهم ملا قامت الهمم لرد تلك الإتهامات  ,ولهذا فحتى الأطفال فى
اجلزيرة العربية يعلمون الروايات ال�صحيحة فى الفتنة الكربي بل ورمبا يعلمون �أ�سماء
الرواة املطعون فيهم من ال�شيعة والذين حملوا راية ن�شر هذه الروايات و�أ�شهرهم �سيف
بن عمر ال�ضبي ولوط بن يحيي� ,أما فى م�صر فال يوجد �شيعة بل وال توجد حتى بني
املثقفني �أى معرفة مبعتقداتهم وغاية ما كنا نعرفه عنهم �أنهم يحبون ويف�ضلون �آل البيت
 ,حتى جاءت الف�ضائيات والإنرتنت فى بداية القرن احلاىل واطلعنا لأول مرة على حقيقة
املعتقدات ال�شيعية ومل يكن يدر بخلدنا ـ ولو حتى فى الكوابي�س ـ �أن هناك م�سلما من
املمكن �أن يطعن فى �أبي بكر وعمر �أو يعترب �آل البيت مفهوما قا�صرا على الأئمة الإثنا
ع�شر فقط ,ولهذا تكرر معنا نف�س املربر الذى دفعنا لإتقان قراءة التاريخ  ,وكتجربة
�شخ�صية ىل ولبع�ض زمالئي ممن لهم هواية قراءة التاريخ الإ�سالمى كانت �صدمتنا
كبرية جدا عندما �سمعنا لأول مرة �أن وجود الروايات التاريخية فى الكتب ال يعنى �صحتها
ووقوعها الفعلى وعلمنا �أن هناك علوما ا�سمها علوم احلديث منها علم الرجال الذى
يبني حال الرواة ودرجات الرواية  ,والكتب املعتمدة وغري املعتمدة  ,ولهذا وجهنا جهدنا
كله للدرا�سة والبحث خلف هذا العلم وقام الكثريون ب�إعادة قراءة التاريخ الإ�سالمى من
جديد وتعلمنا ثقافة ال�شك واملطالبة بالدليل وع�شقنا مبادئ علوم احلديث خا�صة بعد �أن
اكت�شفنا �أن هناك �أحاديث مو�ضوعة كثرية يرددها النا�س دون علم �أو دراية ..
وقبل �أن ت�س�أل عن الروايات ال�صحيحة و�أدلتها �س�أعطيك بحثا خمت�صرا قمت ب�إعداده
لي�صلح دليال �سهال على القارئ فى معاجلة هذه الروايات  ,وهو على هذا الرابط :
http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=392
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�س�أل ال�شاب :ما زلت ال �أفهم كيف وقع كبار مفكرينا فى فخ الروايات ال�ضعيفة ؟!
قال الكاتب :
لهم عذرهم الكامل يا �صديقي  ,ف�أدوات املعرفة فى �أيامهم كانت قا�صرة جدا  ,بينما
نحن الآن منتلك و�سائل خرافية للبحث والتنقيب والو�صول لآالف الكتب واملحا�ضرات
امل�سموعة واملرئية  ,وه�ؤالء املفكرين الكبار كانوا يبذلون الغاىل والرخي�ص للو�صول للكتب
القليلة املتاحة على �أيامهم  ,ف�أخذوا منها  ,ومل يدركوا طبيعة منهج كتابة التاريخ عند
علماء ال�سنة ,ومل ينتبهوا �إىل �أن الإمام الطربي مثال قال فى مقدمة كتابه (تاريخ الأمم
وامللوك) �أنه التزم فقط برواية �سائر الروايات مع بيان �سندها بالكامل وبالتاىل فال
يتحمل م�سئولية من �أخذ بالرواية دون فح�ص ال�سند اعتمادا على القاعدة الأ�صولية
التى تقول (من �أ�سند فقد �أحال)  ,لأن جمع الروايات �شيئ وحتقيق الروايات �شيئ �آخر
ومهمة �أخرى ,وهو نف�س منهج كتابة احلديث فكل كتب ال�سنة عدا �صحيحى البخارى
وم�سلم حتتوى الأحاديث م�سندة دون �إلتزام ب�صحتها  ,لأن البخارى وم�سلم وحدهما
التزما بجمع عدد معني من الأحاديث ال�صحيح فقط تكون حمتوية على �أحاديث الأحكام
والعقيدة والعبادات وب�شكل م�ضغوط خمت�صر ي�صلح دليال للم�سلم على �شريعته ولهذا
فعدد الأحاديث فى ال�صحيحني خمت�صر بالن�سبة لباقي الكتب� ,أما باقي ال�سنة فقد
روتها كتب الأئمة �شاملة وجامعة مثل م�سند �أحمد ابن حنبل الذى احتوى �أربعني �ألف
حديث باملكرر  ,ومثل كتب ال�سنن وامل�سانيد وغريها  ,وكل هذه الكتب جاء علماء التحقيق
بعد ذلك ف�أخ�ضعوها للفح�ص فبينوا ال�صحيح وال�ضعيف واملو�ضوع بيانا وا�ضحا  ,ونف�س
ال�شيئ حدث فى كتب التاريخ ولكن بدرجة دقة �أقل  ,لأن احلديث كان يتم فح�صه كلمة
كلمة ,دون حرف زائد �أو ناق�ص �أما التاريخ فتجوز روايته املعنى �أو رواية الواقعة بعموم
ولكن دون �إدخال روايات مو�ضوعة ,لكن كل هذه املعلومات غابت عن �أذهان مفكرينا
لأنهم غري متخ�ص�صني فى هذا الفن ,و�إذا كان بع�ض الفقهاء يقع فى فخ الروايات
ال�ضعيفة وي�ضطر للجوء لعلماء احلديث فما بالنا باملثقفني واملفكرين..
ت�ساءل ال�شاب:
ولكن ملاذا التم�ست العذر للعقاد وخالد حممد خالد ومل تفعله مع طه ح�سني ؟!
�أجاب الكاتب:
دعنى �أو�ضح لك �أوال �أن من هم مثلي ومثلك ومثل �آالف ال�شباب الباحثني عن املعرفة,
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مل نع�ش ع�صور ه�ؤالء النا�س  ,وال نعرفهم �شخ�صيا حتى نحبهم �أو نكرههم ب�شكل �شخ�صي
بل كل �أجيالنا اليوم �شباب بعقول حمايدة متاما وال حتمل �أى ثقافة م�سبقة للت�أييد �أو
الرف�ض وكل من قر�أنا لهم هذه الكتب رحلوا عن عاملنا قبل حتى �أن نولد نحن  ,ولهذا
ال توجد عندنا ـ ك�شباب عا�شق للقراءة ـ �أي موقف �سلبي �أو �إيجابي م�سبق  ,نظرا لأننا
جئنا فى ع�صر اجلمود الثقافى الذى بد�أ مع ع�صر مبارك ,وكان ع�صر الأيديولوجيات
والإنتماءات ال�سيا�سية والدينية والثقافية �سابقا لنا حل�سن احلظ  ,وبالتاىل فقد خرجنا
بال �أى خ�صومة مع �أى تيار  ,ف�أجيالنا لي�ست نا�صرية �أو �ساداتية  ,ولي�ست �شيوعية �أو
ر�أ�سمالية  ,ول�سنا �صوفية �أو �سلفية ـ باملعنى التنظيمى ـ ـ �أو �أ�شعرية  ,بل معظمنا كان
حتى عهد قريب ال يعرف املذاهب العقائدية من الأ�سا�س ويعبد اهلل بعقيدة العوام التى
امتدحها العلماء نظرا لأنها عقيدة �صافية مل تخ�ض فيما لي�س لها به علم ..
ولهذه امليزة اجلميلة ,,فقد خرجنا نطلب العلم والثقافة من اجلميع  ,بينما ظلت
�أجيال �آبائنا و�أجدادنا رهينة املحب�سني  ,الإنتماء الأيديولوجى  ,والإنتماء لأ�شخا�ص
املفكرين لأنهم عا�صروهم جميعا فن�ش�أت لديهم العاطفة �سواء باحلب �أو الكره  ,وفى
الأجيال ال�سابقة علينا �ستجد �أنه من امل�ستحيل �أن يوجد نا�صري يحب ال�سادات � ,أو
�ساداتى يحب عبد النا�صر  ,ولن جتد �صوفيا يحب علماء و�أفا�ضل ال�سلفيني �أو �سلفيا
يـُـق ّدر �أكابر ال�صوفية  ,ولن جتد �شاعرا من �شعراء ما ي�سمى باحلداثة يحب الكال�سيكيني
�أو الرومان�سيني  ,ولن جتد �شيخا �أزهريا يحتمل الوجود فى مكان واحد مع مثقف علمانى
والعك�س �صحيح � ..إلخ ..
فهذا الإ�ستقطاب الرهيب جعل كل طرف يخرج عيوب الآخر  ,وبطبيعة احلال كل
النا�س بها عيوب  ,وحتى على م�ستوى فكرنا وح�ضارتنا و�إ�سالمنا ال يوجد �أحد مع�صوم
بعد الأنبياء والر�سل عليهم ال�سالم  ,واحلكم على املناهج والعلماء �إمنا يكون مبدى
ح�سناته و�سيئاته  ,وعلى هذا الأ�سا�س يتحدد احلكم بال�صالح �أو الف�ساد  ..لكننا مل نعان
من اال�ستقطاب ..
ولأنه ال يوجد لدينا كم�سلمني مقيا�س �أف�ضل من مقيا�س القر�آن وال�سنة باعتبارهما
املقيا�س الثابت الوحيد املع�صوم  ,فقد ا�ستعملناه نحن ال�شباب فى قبول املعارف �أو
رف�ضها ومن �أ�سا�سيات و�أبجديات مقيا�س القر�آن وال�سنة �أن اجليل الوحيد فى الأمة الذى
ي�صلح للقيا�س عليه فى احلكم على الأ�شخا�ص هو جيل ال�صحابة  ,لي�س لأنهم مع�صومون
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بل لأنهم حمفوظون  ,ف�صريح �آيات القر�آن جعل حبهم �إميان وبغ�ضهم كفر ونفاق  ,ولهذا
بد�أنا ال�سلم من �أوله  ..فوجدنا �أن علماء �أهل ال�سنة هم جمهور الأمة ,ولي�س هذا فقط
بل �إنهم املتفردون باملنهج الوحيد الذى يطبق مبد�أ اجلمع بني حب ال�صحابة و�آل البيت
وحفظ جميلهم على الأمة  ,وبالتاىل ذهبنا لن�أخذ العلم من �أ�صحاب املذاهب الأربعة,
ومن ابن حزم و�سفيان الثورى وبن عيينة وابن �أبي �شيبة وابن املبارك  ,ثم نزلنا درجات
ال�سلم خطوة خطوة حتى و�صلنا لأجيال العلماء احلاليني  ,ورف�ضنا فى نف�س الوقت كل
علماء الفرق البدعية التى ان�شقت عن �أهل ال�سنة ل�سبب ب�سيط �أنهم يرف�ضون العمل
باحلديث النبوى �إما لرف�ضهم املطلق كاملعتزلة فى تف�ضيل العقل  ,و�إما لعملهم ب�أحاديث
مل ت�أت عن طريق ال�صحابة �أو من رووا عنهم  ,و�إمنا من طرق جمهولة ال تثبت  ,ثم وجدنا
الفرق البدعية جتتمع على كره جيل ال�صحابة  ,والتنق�ص منهم واخلو�ض فى �أعرا�ضهم
وهذا خمالف للثابت املطلق لدينا وهو القر�آن  ..وبتطبيق ذلك على كتابات مفكرى
وعلماء الع�صر احلديث ,قمنا با�ستبعاد املذاهب التى تتخذ من الإحلاد مذهبا كال�شيوعية
 ,واملذاهب التى تطعن فى ال�صحابة وتعتربه من �أ�سا�سيات �أفكارها كدعاة التغريب ,
ولهذا رف�ضنا منهج طه ح�سني كله  ,لأننا قر�أناه وطالعناه بالفعل ووجدنا الأفكار التى
�أو�ضحتها لك  ,لكن العقاد وخالد حممد خالد  ,كتبوا فى الفكر الإ�سالمى وال�صحابة
ب�أجمل �آيات التبجيل ودافع العقاد عن الإ�سالم وح�ضارته فكتب عن ف�ضل احل�ضارة
العربية على الغربية  ,وجاء خالد حممد خالد فكتب عن خلفاء الر�سول و�صحابته عليه
وعليهم ال�صالة وال�سالم  ,ولهذا ف�إن ما وقعوا فيه �أخطاء ا�ستنادا �إىل روايات �ضعيفة
فى الكتب  ,حملناها على عذر ظروف ع�صرهم  ,وهم ال يختلفون عن علماء الإ�سالم
ال�سابقني الذين حمل تابعوهم �أخطاءهم على نف�س العذر لأنهم من �أهل الف�ضل � ,أما طه
ح�سني فلم جند منه �إال الطعن فى القر�آن وفى ال�صحابة ف�ضال على حماولته �سلب �أمة
()64
العرب �آدابها وثقافتها !! فلماذا نعذره وب�أى مربر ؟!
كما �أن العقاد وخالد حممد خالد كانا جنديان عمالقان فى معركتهم �ضد التغريب
مع عدد قليل من املفكرين ,ورغم قلة �إمكانياتهم �صمدوا ,بل �إن خالد حممد خالد �أثبت
�صدق نواياه بتجربة م�شهورة  ,فعندما كان فى �شبابه ت�أثر كثريا بدعاوى التغريب املنت�شرة
وظنها فيها بع�ض احلق ولو �أنه مل يوافقهم على �سائر ما يدعون �إليه فهدفه بالفعل كان
()64رحم اهلل طه ح�سني وغفر له  ,فقد جاءت روايات عديدة تقول برتاجعه عن �أفكار امل�ست�شرقني وندمه عليها ال �سيما فى
املرحلة التى كتب فيها روابته املعروفة ( الوعد احلق ).
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التجديد كما يفهمه ,فكتب �أول كتبه وهو (من هنا نبد�أ)  ,وكان الكتاب حمتويا على �أفكار
خمالفة ل�صحيح الدين والتاريخ  ,فرد عليه ال�شيخ الغزاىل ردا قا�سيا بكتاب (من هنا
نعلم) ,ورغم �أن هذه الق�سوة كان ميكن لها �أن جتعل خالد حممد خالد يتم�سك بر�أيه� ,إال
�أن هناك عامال �آخر جعله يرتاجع على الفور عن �أفكاره تلك ,وهذا العامل متثل باحتفاء
دعاة التغريب بكتابه �إىل درجة مبالغ فيها ,وترحيبهم بهذه الأفكار وو�صفها بالأفكار
التنويرية  ,هنا توقف خالد حممد خالد مع نف�سه وبد�أ يراجع موقفه لأنه نظر بعني الريبة
الحتفاء دعاة التغريب به  ,فرتحيبهم به ـ وهو يعلم يقينا مبوقفهم من الإ�سالم ـ جعله
يدرك �أن هناك دافع خبيث خلف هذا الإهتمام  ,فمنذ متى يحتفي ه�ؤالء القوم مبفكر
�إ�سالمى �أو فقيه  ..وبالفعل جل�س �إىل ال�شيخ الغزاىل وراجع معه كل �أفكاره ثم ان�ضم
لكتيبة املقاتلني �ضد التغريب ..
ونف�س ال�شيئ حدث مع الدكتور م�صطفي حممود  ,وقد كان رحمه اهلل والذى كان
تائها كمعظم �أبناء جيله من املثقفني وال يدرى �أين احلقيقة  ,فالعوام والأميون فى ذلك
الوقت كانوا فى م�أمن من �أفكار التغريب ولي�س هناك جمال لو�صولها �إليهم � ,أما املثقفون
فكانوا عر�ضة لذلك فمنهم من وافقهم ومنهم من حاربهم  ,وبقيت فئة ثالثة حائرة بني
علماء الأزهر وبني دعاة التغريب  ,كان منهم م�صطفي حممود  ,فقرر �أن ميحو من ر�أ�سه
كافة الأفكار التى اكت�سبها فى بيئته �سواء مع الدين الإ�سالمى �أو �ضده  ,وبد�أ يتفكر بعقله
من البداية ,بد�أ يت�ساءل �أوال عن وجود اهلل  ,وبعد �إثبات ذلك انطلق لإثبات �صحة الر�سالة
املحمدية ,ونظرا لأنه مل ي�ؤمن بالإ�سالم بطريقة التعلم من الأ�سرة  ,وقرر اختيار الطريق
الوعر  ,فجاء بحثه مثمرا لأنه كان حمايدا بعقله متاما  ,والعقل املحايد يهديه اهلل تعاىل
بالفطرة ,فبد�أ رحلته ب�إبطال الفل�سفة ال�شيوعية القائمة على الإحلاد وعندما تبني له
ذلك و�آمن �أن الإحلاد هو �أغبي عمل فكرى فى الوجود لأنه ال يف�سر �أى �شيئ فى �أى �شيئ,
بد�أ البحث باطمئنان فى معجزات اخلالق فى خلقه وفى قر�آنه الكرمي  ,ونظرا لأنه طبيب
و�صاحب عقلية علمية  ,فالذى لفت نظره فى القر�آن هو �آيات اخللق للكون وللكائنات
احلية  ,فكتب لنا �سل�سلة من �أجمل �إبداعات العقل امل�سلم وقدم �سل�سلة حلقات العلم
والإميان التى جذبت �آالف امل�سلمني للتفكر فى القر�آن تنفيذا لو�صية النبي عليه ال�صالة
وال�سالم بالتفكر فيه لأنه منجم ال ي�شبع منه العلماء,وميزة القر�آن الكرمي عن �أى كتاب
�سماوى �آخر � ,أنه ـ وباعتباره دعوة للعاملني ـ فكان الزما �أن يحتوى فى �آياته على �إعجاز
- 240 -

يبهر كل العقول على اختالف الأمم والثقافات ,فهو مل ينزل للعرب وحدهم حتى يتميز
ب�إعجاز البالغة وحدها ,و�إال كان هذا ظلما لغري العرب ممن ال يتذوقون جمال العربية
وبالغتها ,ولهذا كان القر�آن يلفت نظر العلماء فى كل تخ�ص�ص فى مراحل خلق الإن�سان
وفى و�صف الكون ,وفى النظام الت�شريعى املحكم الذى ي�صلح لكل الأمم على مر الع�صور
وفى ذكر الأمم ال�سابقة وحكايا الر�سل ال�سابقني عليهم ال�سالم  ,وهكذا بال حدود.
قال ال�شـــاب:
لكن م�صطفي حممود له �أخطاء حول ال�سنة وحول بع�ض تف�سريات القر�آن الكرمي ..
�أجاب الكاتب:
وما الغريب فى ذلك� ,أمل �أقل لك منذ قليل �أن جهابذة الدعاة واملتخ�ص�صني وقعوا فى
فخ اجلهل ببع�ض روايات علوم احلديث  ,فما بالك برجل مل يتخ�ص�ص فى هذه الفنون
�أ�صال ؟! ثم هل تظننا نطلب من علمائنا �أن يكونوا مع�صومني �أو بال �أخطاء ك�شرط لأخذ
العلم عنهم  ,لو فعلنا هذا فلن جند عاملا واحدا ن�أخذ منه ,والعربة بقيا�س احل�سنات
وال�سيئات كما قلت لك  ,فالعلماء مثال حفظوا للحاكم الني�سابورى قدره رغم �أنه كان
�صاحب هوى وميل لل�شيعة ورواياتهم  ,فاكتفي العلماء بالتنبيه على هواه حتى يتجنبوا هذا
الهوى عند حديثه فيه  ,والإمام �أبو حامد الغزاىل وهو واحد من �أعظم فقهاء ع�صره فى
جمال الأ�صول له �أخطاء ج�سيمة جدا فى كتابه ال�شهري (�إحياء علوم الدين) وله �أقوال
تت�صادم مع بع�ض الثوابت وقد تتبعه فيها الإمام ابن اجلوزى ونبه على تلك الأخطاء ,
كما قام احلافظ العراقي بتخريج �أحاديث كتاب (الإحياء)  ,وهناك من ا�شتد من العلماء
فى نقد الكتاب وبالذات فى اجلزء اخلام�س اخلا�ص بالت�صوف ,لكن هذا قطعا ال ينفي
جاللة مقام الإمام �أبي حامد الغزاىل فى الفقه و�أ�صوله ور�سوخه فى هذا ,وال�شعراوى
له ميول �صوفية م�شهورة و�آراء �سيا�سية غري مقبولة ,فهل نرف�ض �إبداعاته فى تف�سري
القر�آن وتاريخه العتيد فى حماربة �أفكار الإحلاد والإ�ست�شراق لأجل ذلك ,وكذلك خالد
حممد خالد فيه نف�س النزعة ال�صوفية لكن الرجل مفكر من طراز فريد ويتميز بلغة
�أدبية �سهلة وحمببة للنف�س فى روايته عن ال�صحابة ولوال ا�ستناده للروايات املو�ضوعة
وال�ضعيفة فى كتابيه (رجال حول الر�سول) و (خلفاء الر�سول) لقلت ب�أن هذين الكتابني
من �أروع ما ميكن �أن يتم تدري�سه فى مناهج الرتبية والتعليم ,لأن الرجل خمل�ص جدا فى
حبه ودعوته جليل ال�صحابة ويظهر هذا بجالءوكذلك م�صطفي حممود  ,وهو بعطائه ال
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يخفي على �أحد ,ورمبا يركز النا�س على عطائه الباذخ فى حلقات برناجمه ال�شهري (العلم
والإميان)  ,وهو �أعظم �أعماله ال �شك  ,ولكن له فى كتبه عطاءات باذخة من الناحية
الفكرية فى الت�صدى للإحلاد واملذاهب الهدامة  ,بل �إنه كتب عدة كتب فى طرق املواجهة
مع �إ�سرائيل والغرب تعترب مرجعا ملن �أراد �أن يفهم لعبة ال�سيا�سة فى منطقة ال�شرق
الأو�سط وهو فى كل كتاباته جعل الإ�سالم قر�آنا و�سنة ن�صب عينيه ,ثم �إنه ـ وهو املهم ـ
رجل يعود للحق فور اقتناعه  ,وهى ميزة تكفي متاما ال�ستيعاب �أخطائه مهما عظمت ,
لكن امل�صيبة �أنك عندما ترد بعنف وق�سوة على مفكر كبري كهذا ف�إنك تعني �شيطانه عليه
دون �أن تدرى فاملفرت�ض �أن نعتربه مت�أوال ـ وهو كذلك بالفعل ـ فقد غاب عنه جاللة علم
احلديث كما غاب عن غريه من بع�ض متخ�ص�صي علوم ال�شريعة ,فاملفرت�ض �أنه �أوىل
بالعذر ,وقد �أ�صاب فى معظم �أفكاره ,بل الأ�شد من هذا �أنه كان �صاحب الف�ضل الأكرب فى
الت�صدى للفكر ال�شيوعى داخل م�صر وكتب فيهم �سل�سلة كتب �شهرية مزق فيها حجتهم
وكانت املكتبة العربية فى حاجة �إىل ذلك لأن ردود علماء ال�شريعة على ال�شيوعية مل تكن
كافية لأنها اعتمدت على الن�صو�ص التى ينكرها املالحدة بطبيعة احلال ولهذا كان احلل
الت�صدى لهذا الفكر بالفكر والعقل �أي�ضا  ,متاما كما فعل علماء ال�سلف عندما ناق�شوا
الفال�سفة  ,ومن الأخطاء الكبرية �أن علماء الأزهر عندما قاموا بالرد عليه اتهموه ب�أب�شع
التهم ,دون �أن ي�ضعوا فى اعتبارهم منهج ال�سلف ال�صالح فى ا�ستيعاب املخطئني املت�أولني
 ,فاتهموه ب�إنكار ال�سنة كلها فى كتابه عن ال�شفاعة  ,رغم �أنه قال فى كتابه مرارا �أنه ال
ينكرها بل يطلب فهمها وفق عقيدة الإ�سالم ولو �أنهم تعاملوا معه كما تعامل الغزاىل مع
خالد حممد خالد لرتاجع م�صطفي حممود عن �أفكاره تلك كما �سبق و�أن فعلها مرارا من
قبل  ..ثم هناك حقيقة مريرة كان ينبغي التنبه لها ..
كان جديرا مبن هاجم م�صطفي حممود دون �أن يكتفي ب�إي�ضاح خطئه � ,أن ينتبه
�إىل طبيعة املعركة املحتدمة الآن و�أن اجلنود املدافعون عن العقيدة الإ�سالمية قلة قليلة
تواجه جحافل مدعومة بال�سلطة واملال  ,فلي�س منطقيا �أن ت�ستعدى عليك واحدا من �أبرز
املحاربني فى �صفك وتعامله معاملة �ألد �أعدائك.
قال ال�شاب:
نخل�ص من ذلك �إىل �أن انت�شار الروايات املو�ضوعة فى الفتنة الكربي كان فيه �شق
عمدى يهدف للت�شويه  ,و�شق �آخر ن�شره بجهل
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�أجاب الكاتب:
نعم  ,ولي�س فى مدار روايات الفتنة الكربي فقط  ,بل امتد الت�شويه للخالفة الإ�سالمية
ب�أكملها حتى اخلالفة الرا�شدة وذلك بالرتويج لت�شنيعات الروايات املو�ضوعة والأ�ساطري
املوجودة فى كتب امل�سامرات ,وهى كتب ت�ؤخذ للت�سلية فى الأ�صل  ,ولكن املغفلون فى
ع�صرنا اعتربوها �أحد م�صادر التاريخ ونقلوا عنها  ,وكتب امل�سامرات الأدبية هذى
ت�شبه �ألف ليلة وليلة وكتاب الأغانى للأ�صفهانى  ,فيمكن قراءتها كتاريخ �أدبي �أو روايات
م�صنوعة للطرافة كامل�ؤلفات الروائية احلديثة � ,أما �أن ت�أخذها كم�صدر لأحكام ال�شريعة
�أو كم�صدر موثق للتاريخ الإ�سالمى فهذه م�صيبة  ..لأنك لو فعلت هذا لكنت �شبيها مبن
ي�أخذ وقائع التاريخ من �أفالم ال�سينما �أو الروايات الدرامية.
ت�ســاءل ال�شـــاب:
وما هى �أمثلة كتب امل�سامرات ؟!
قـــال الكاتب:
مثل كتاب امل�ستطرف للأب�شيهى  ,ومثل كتاب الأغانى لأبي الفرج الأ�صفهانى  ,وكتاب
العقد الفريد البن عبد ربه  ,وكتاب الك�شكول للعاملى  ,وكتاب ربيع الأبرار للزخم�شري
قــال ال�شـــاب:
ولكنهم ال زالوا �إىل اليوم يحتجون بوجود هذه الروايات فى كتب التاريخ الأ�صلية كما
يحتجون بانت�شارها فى مئات امل�ؤلفات والكتب.
�ضحك الكاتب قائال:
كتب التاريخ الأ�صلية ال حتتوى �أمثال الروايات اخلرافية التى يجلبها بع�ض ه�ؤالء
املهاجمني وتبلغ حد ال�سفه العقلي ,بل توجد هذه الروايات فى كتب امل�سامرات امل�شار
�إليها  ,مثل تلك الرواية العجيبة التى جلبها خالد منت�صر من كتاب الأغانى عن طريقة
تعذيب ابن املقفع  ,وخالد منت�صر بالذات له باع طويل فى الكذب والتدلي�س بهذا ال�شكل
ولكنه يتميز عن الآخرين ب�أنه ينتقي الروايات التى ال ي�صدقها عاقل �أ�صال ! مثل ق�صة
تعذيب ابن املقفع التى اتخذها مثاال (� )65أما الروايات ال�ضعيفة واملكذوبة فهى روايات
مغلوطة لأحداث بعينها وقعت فى التاريخ الإ�سالمى  ,وهى معروفة ب�سندها وم�صدرها,
()65هى رواية عجيبة من روايات كتب امل�سامرات حتكى �أن ال�سلطة عاقبت ابن املقفع عن طريق قطع �أطرافه و�شيها فى النار
ثم �إجباره على �أكلها !!  ,ول�ست �أدرى كيف لطبيب مثل خالد منت�صر يقتنع �أنه يوجد ب�شري ميكنه احتمال ربع هذا دون
يلقي م�صرعه فورا قبل حتى �أن يجربوه على م�ضغ لقمة واحدة.
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�أما اخلرافات فهى بال �أ�سانيد من �أ�سا�سه ,مما يعنى �أنها ركام والذى يثري ال�ضحك حتى
النخاع �أن ه�ؤالء العلمانيني يرف�ضون احتجاجنا بالبخارى وم�سلم وهما �أ�صح ال�صحيح
والآن يريدون �أن يحتجوا علينا باملو�ضوعات واملكذوبات ملجرد �أنها حتقق غر�ضهم فى
الطعن وهذا املنهج ي�ضربهم هم قبل غريهم للأ�سباب التالية:
�أوال ,لو �أننا �أخذنا مبنهج العلمانيني باعتماد كل ما فى الكتب ل�ضاع الدين نف�سه ولي�س
التاريخ فح�سب ,ف�سبق �أن قلت لك �أن الأحاديث ال�ضعيفة موجودة فى كتب ال�سنة الأ�صلية
جنبا �إىل جنب مع الروايات ال�صحيحة  ,لكن املحققني بينوا وفرزوا و�أخرجوا كتب
التحقيق التى تو�ضح الأحاديث ال�ضعيفة  ,وهناك كتب متخ�ص�صة �ألفها العلماء جلمع
الأحاديث املو�ضوعة ,فلو �أخذنا مبنهج العلمانيني فمعنى هذا �أن نحتج بوجود الأحاديث
املزورة فى كتب املو�ضوعات لكى نعمل بها !!
ثانيا ,احتجاجهم بانت�شار الروايات املو�ضوعة للفتنة الكربي ال يعنى �شيئا فى البحث
العلمى ,فال�شائعات �أكرث انت�شارا وت�أثريا �ألف مرة من احلقائق  ,فهل يكون لل�شائعات
عندئذ قيمة احلقيقة ؟!
ولو �أنك قمت ببحث متق�صي خلف �إحدى روايات الفتنة امل�شتهرة وهى ق�صة خدعة
التحكيم  ,فهذه الرواية م�صدرها الوحيد هو الراوى الراف�ضي لوط بن يحيي وقد حكم
علماء الرجال على هذا الراوى بالكـ ـ ــذب و�سقـ ــوط العدالة  ,وهو الذى �ألف كت ـ ــاب
(وقعة �صفني) وح�شاه بهذه الروايات  ,وعنه �أخذتها �سائر كتب التاريخ بعد ذلك فمنهم
من رواها مبينا كذبها  ,ومنهم من رواها مبينا �سندها تاركا احلكم للمحققني ,ولو �أنك
�أفنيت عمرك فى البحث فلن جتد لهذه الرواية �إ�سنادا يخلو من لوط بن يحيي ,ولن جتد
كتابا واحدا يروى الرواية ب�سند خمتلف �صحيح �أو حتى ح�سن  ..وبالتاىل فلو �أن �آالف
الكتب �أوردتها ف�سيظل امل�صدر املكذوب واحدا ال يتغري..
ومنذ �سنوات كتبت ردا مف�صال على �أحد املفكرين الكبار ممن تناول هذه الرواية
امل�شتهرة فى �أحد مقاالته وكتبه ,ثم ناق�شته مبا�شرة فى تلك الرواية فى حماورة معه على
�صفحته بالفي�س بوك  ,ف�أ�صر على �صحتها واتفقنا على �أن ي�أتينى بهذه الرواية نف�سها
ولكن من طريق و�سند �آخر غري ال�سند الطعون فيه �إىل لوط بن يحيي  ,و�أمهلته الوقت كما
طلب  ,ومل ي�أت ب�شيئ �إىل اليوم!
�س�أل ال�شاب :ولكن ملاذا مل تنت�شر واقعة التحكيم ال�صحيحة مثل هذه الرواية ..
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قال الكاتب:
فى الع�صور الإ�سالمية الأوىل وحتى نهاية القرن العا�شر الهجرى مل تكن هناك خطورة
من هذه الروايات  ,لأن الع�صر كان ع�صر علم وثقافة الإ�سناد موجودة حتى عند العوام
مبعنى �أن احلاجة �إىل البيان غري متحققة لأن الرواية املكذوبة ظلت ب�إ�سنادها ال ت�شتهر
�إال بني ال�شيعة واملبتدعة ,فالإنت�شار لهذه الرواية �إمنا جاء فى ع�صر الطباعة احلديثة
ولك �أن تبحث بعقلك عن ال�سبب الذى دعا لن�شر هذه الرواية عمدا ـ كما �سبق ال�شرح ـ
وترك الرواية ال�صحيحة التى رواها الإمام الدارقطنى �شيخ البخارى  ,ونقلها عنه الإمام
�أبي بكر ابن العربي فى كتابه (العوا�صم من القوا�صم)  ..فالرواية ال�صحيحة موجودة
وفى م�صدر معروف فما ال�سر فى انت�شار الزائفة �إذا؟!
وفى املائة عام الأخرية حدث ما ي�شبه التكالب الغريب على انتقاء تلك الرواية بعينها
من كافة الروايات الأخرى واحلر�ص على ن�شرها ن�شرا هائال حتى ال تكاد جتد مفكرا
معا�صرا �إال ونقلها �سواء بعلم �أو بجهل �أما الرواية ال�صحيحة فقد ظلت فى مكانها وعند
املتخ�ص�صني طيلة القرون ال�سابقة ال �سيما و�أن هناك ملحوظة هامة تو�ضح لنا ملاذا
مل يركز العلماء على ن�شر ومناق�شة �أحداث الفتنة الكربي ال�سبب الأ�صلي يعود �إىل �أن
�أهل ال�سنة كانوا يعملون بقاعدة (الكف عما �شجر بني ال�صحابة) واكتفوا بالإ�شارة �إىل
�أحداث الفتنة ب�إ�شارات خمت�صرة ,حتى انت�شرت كتب التاريخ ال�شيعية فتحرك املحققون
ال�ستخال�ص الرواية ال�صحيحة و�أثبتوها ..ومن ا�ستطاع منهم الو�صول ب�أدوات ع�صره
للإ�سناد ال�صحيح ن�شر رواية الدارقطنى ومن مل ي�ستطع �سكت عنها �أما ال�سبب الرئي�سي
الذى منح رواية التحكيم املكذوبة تلك ال�شهرة� ,أنه مع بداية ع�صر ما ي�سمى بالتنوير
مل تعد هناك �أ�صال ثقافة التمييز بني العلماء الثقات وبني الكذابني بل ومل يهتموا
�أ�سا�سا بالتاريخ الإ�سالمى  ,وحتى عندما �أخذوه مل يكتفوا ب�أخذه من كتب الو�ضاعني بل
�أ�ضافوا �إليها �شروحات وحتقيقات امل�ست�شرقني وتعاملوا مع هذا الأمر وك�أنه امر عادى
جدا ,وبالتاىل فال �أحد كان يعلم �أو يهتم مبن هو الدارقطنى �أو ابن العربي وال ما هو
مقدار اختالفهم عن لوط بن يحيي ,ف�ضال على غياب العلم مبنهج البحث التاريخى
عند امل�سلمني ولهذا ت�ساوت الرءو�س ووقع الغالبية فى الفخ بح�سن نية  ,لكن هناك من
كان يعلم بهذا كله ويفعله عامدا ,ال �سيما و�أن م�صادر الثقافة والتعليم منذ �أواخر القرن
التا�سع ع�شر كانت فى يد الإحتالل الربيطانى..
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قال ال�شاب� :أى �أن املتغربني تتلمذوا على يد امل�ست�شرقني ثم وجهوا كتاباتهم للنا�س
�أجاب الكاتب:
نعم ورغم �أن امل�ست�شرقني مل ي�ؤثروا فى امل�سلمني ب�شيئ يذكر� ,إال �أن دور دعاة التغريب
كان م�ؤثرا هذه املرة ـ ولو بنطاق حمدود فى �شباب املثقفني فى تلك الأيام ـ لأن املتحدثني
بال�شبهات كانوا من �أبناء امل�سلمني واملنت�سبني �إليهم وهو ما غرر بالكثري من العوام الذين
ا�ستمعوا �إليهم ,وهذا �أمر طبيعى  ..فامل�ست�شرق الغربي مهما حتدث وطعن و�شكك فى
الإ�سالم والنبوة فلن يجد له �أذنا �صاغية بني امل�سلمني ملعرفتهم بعداوته و�أهدافه..
�أما امل�سلم �إذا تكلم بال�شبهات فهو يتكلم هنا من منطلق الدعوة �إىل الإ�صالح فيما
يزعم بينما هو منافق يردد ما لقنوه فى الغرب من �أجل ذلك كانت حكمة اهلل تعاىل
من التحذير العنيف ب�ش�أن املنافقني  ,بل جعلهم اهلل يوم القيامة فى الدرك الأ�سفل
من النار �أى �أنهم �أعتى جرما عند اهلل من الكفار الأ�صليني ,وهذه قمة احلكمة الإلهية,
والتى تثبت �صحتها حتى فى املعامالت العادية بني النا�س ,فعدوك الظاهر مهما بلغت
قوته ,ومهما بلغ �ضعفك � ,إال �أن هزميتك �أمامه غري م�ضمونة �إذا توافرت فيك الإرادة
وعدم الإ�ست�سالم � ,أما العدو اخلبيث املداهن املتدثر بثوب ال�صديق فهذا هو اخلطر
احلقيقي والذى يتمكن من حتقيق �أهدافه دون �إ�ستخدام �أى �سالح �إال �سالح املكر وانظر
معى وت�أمل فى تاريخ العامل القدمي واحلديث � ,ستجد �أن اليهود دائما كانوا قلة قليلة وال
ميتلكون القوة وبالرغم من هذا فهم ي�سيطرون وينت�صرون ويحققون من املكا�سب ما
تعجز عن الإمرباطوريات العظيمة  ,لأنهم دائما ال يواجهون �إال �إتكاال على دعم غريهم ,
وعندهم الإ�ستعداد الفطرى للغدر حتى لو مل يكن الغدر ذو فائدة فعلية!
ورغم �أن الواليات املتحدة هى مركز قوتهم احلقيقي �إال �أنهم جت�س�سوا عليها �أمنيا
()66
واقت�صاديا فى ق�ضايا �شهرية ولعبوا فى ال�سيا�سة الداخلية الأمريكية كيفما �شاءوا
()66مار�س الإ�سرائيليون �ضد الواليات املتحدة اخرتاقات بال حدود رغم �أنهم فعليا لي�سوا بحاجة �إىل هذا نظرا
للإتفاق الإ�سرتاتيجى الكامل بينهم وبني الأمريكيني ,والتعاون على م�ستوى القيادات فى كافة امل�ستويات,
ورغمهذاقاماملو�ستدبتجنيدعمالءكبارللغايةفالأو�ساطاالمريكية�أ�شهرهمجواثانبوالردالذىنقللهمبع�ضخباياالأمن
القومىاالمريكىومتك�شفهوحماكمتهبال�سجنمدىاحلياةلتظلا�سرائيلت�ضغطلالفراجعنهخم�سةع�شرعاماحتىجنحت
ومما هو جدير بالذكر �أنه رغم نفوذ اللوبي اليهودى فى امريكا وقوة منظمة الأيباك فى املجتمع الأمريكى �إال �أنه يوجد
تيار كبري وملحوظ من كبار ال�سا�سة والقيادات الأمنية ال ير�ضون عن املعاملة االمريكية جتاه �إ�سرائيل ولكن �أ�صوات هذا
الفريق دوما مه�ضومة وقد ف�ضح ال�سيناتور االمريكى (بول فيدنلى) بع�ض �صور االفاعيل اال�سرائيلية فى كتاب �شهري
مرتجم للعربية بعنوان ( اخلداع ) ومتت مطاردته ق�ضائيا من اللوبي اليهودى ب�سبب ذلك.
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قال ال�شاب :وهل كل من يردد ال�شبهات على ال�سنة هو مدفوع �أو م�أجور من الغرب
قال الكاتب نافيا:
كال بالطبع  ..والق�صة لي�ست بهذه الب�ساطة ولها جذور تاريخية فمحاوالت اخرتاق
املجتمع امل�سلم بعموم متت منذ قرون عن طريق حركة الإ�ست�شراق  ,لكن حركة الإ�ست�شراق
قدميا كان ت�أثريها �ضعيفا ومل يهتم بها الغرب اهتماما كامال مع تركيزه على ا�ستخدام
قوة ال�سالح  ,وقد جنح علماء امل�سلمني فى ع�صور احلكم الإ�سالمى املختلفة من الت�صدى
لها برباعة كما ذكرنا ..
ولكن الإ�ست�شراق بد�أ املوج العاتى له مع ظهور قوة اخلالفة العثمانية التى ح�شرت
�أوربا فى �أر�ضها و�أنهت عقودا من احلروب ال�صليبية على ال�شرق الإ�سالمى ,ثم تو�سعت
و�أ�سقطت عمالقة �أوربا و�صارت �سلطنة العامل كله ملدة تربو على �ستة قرون  ,ومل ينجح
الغرب فى حتقيق �إجناز �ضدها �إال عندما بد�أ ال�ضعف ينتابها قبل مائتى عام من الإنهيار
الفعلى ,وعندما �ضعفت قب�ضة احلكام وجنح الغرب الأوربي فى اخرتاق مقر اخلالفة
نف�سه بدعاوى التجديد والتحديث والتطوير وجنحوا فى تغيري النظم ال�شرعية والقانونية
القائمة على ال�شريعة  ,هنا متكن الغرب من �أخذ مكان اخلالفة فى ال�شرق العربي ب�سهولة
ومل يقم الغرب بالإحتالل الكامل دفعة واحدة ولكن مهد لذلك  ,وكانت �أول الإخرتاقات
جناحا مع بداية ع�صر حممد على فى م�صر ,وحممد على �صاحب جتربة نه�ضة عمالقة
من الناحية العملية لكن ولأنه كان �أميا فى الأ�صل مل ينتبه ملدى خطورة الإخرتاق الفكرى
وبعد موقعة ومعاهدة �صلح (كوتاهية) الذى مبوجبه �أجربه الأوربيون على الإحتجاب
داخل م�صر اجته حممد على �إىل النهو�ض مب�صر ف�أ�س�س املدار�س املعا�صرة و�شق القنوات
والرتع وقام ب�إر�سال البعثات العلمية �إىل جامعات الغرب بهدف واحد �أال وهو هدف �إتقان
العلوم العملية احلديثة ..
ولأن �أى ح�ضارة فى �أى زمان ال متيل �إىل ت�صدير علومها املعملية دون علومها العقائدية
و�أخالقها وطبائعها� ,أحب الغرب �أن ي�ستوىل على عقول ه�ؤالء ال�شباب الغرير القادم
من �أق�صي ال�شرق من بيئات منغلقة غري مفتوحة  ,ورغم �إهتمام حممد على باجلانب
العقائدى لطلبة البعثات عن طريق احلر�ص على �إر�سال �شيخ �أزهرى مع كل فوج درا�سي
يتابعهم فى �أمور دينهم ويقوم ب�إمامتهم فى ال�صالة � ,إال �أن الإخرتاق حدث رغم هذا !!
قال ال�شاب  :وكيف مت ذلك رغم وجود ال�شيوخ .
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قال الكاتب:
من الغرائب فى هذا املو�ضوع �أن �أحد ه�ؤالء ال�شيوخ �أ�سا�سا كان �سببا مبا�شرا فى هذا
وهذا ال�شيخ هو الأزهرى رفاعة رافع الطهطاوى !
ال�شاب!!! :
�أكمل الكاتب :ال�شيخ رفاعة ذهب لفرن�سا فى بعثة علمية ووظيفته هناك حمددة
ب�إمامة الطلبة فى �أمور الدين فجذبته علوم وحياة �أوربا فدر�س هناك  ,ولكن الكارثة �أنه
ت�أثر باحلياة الأوربية املنفتحة واخلالية من كل القيود الإخالقية وانبهر مبدى الإختالط
والتحرر الظاهرى هناك ولك �أن ت�ضع فى اعتبارك �أن ال�شيخ رفاعة كان قادما من
جمتمع حمافظ �إىل �أق�صي مدى  ,فكتب هناك من الناحية الفكرية م�ؤيدا وم�شجعا لنمط
احلياة الأوربي ب�شكل خمجل  ,وكتابه امل�شهور ( تلخي�ص الإبريز)( )67فيه من الأو�صاف
والعبارات التى ميتدح بها حياة اللهو واملجون الأوربي ما يندى له اجلبني  ,ولهذا ال�سبب
بالتحديد يحظى رفاعة الطهطاوى بتقدير و�إعزاز التنويريني حتى اليوم  ,ويعتربونه
قدي�س التجديد فهم ال يحرتمون �أو يقدرون �شخ�صية تاريخية �إطالقا �إال �إذا كان لها
باع كبري فى مهاجمة الثوابت �أيا كان نوعها وا�ستمر الإخرتاق الفكرى ينمو �شيئا ف�شيئا
حتى حظى بالت�شجيع الر�سمى مع جميئ حكم �إ�سماعيل با�شا الرجل الذى فتح للغرب
الأوربي �أو�سع الأبواب ال�ستعباد م�صر �إقت�صاديا وع�سكريا و�أخالقيا  ,فلم يكن �إ�سماعيل
ي�شبه �أباه حممد على �أو �أخاه الأكرب املجاهد الكبري �إبراهيم با�شا( )68فى حفاظهم على
ثوابتهم العقائدية و�إعتزازهم بها بل كان مفتونا �أ�شد الفتنة بالغرب الأوربي وعندما
حدث الإحتالل الربيطانى مب�ؤامرة اخلديو توفيق ابن ا�سماعيل بد�أت اخلطة الكربي
للإخرتاق على يد الربيطانيني وهم كما �سبق �أن قلنا �أكرب عباقرة التاريخ فى اخرتاق
وا�ستغالل خالفات ال�شعوب وزرع الفتنة.
قال ال�شاب :متى ن�ستطيع �أن نقول �أن الإخرتاق بد�أ موجته الكربي؟!
( )67تلخي�ص الإبريز فى تلخي�ص باريز ـ رفاعة الطهطاوى ـ طبعة دار الهالل
على �أف�ضل �شخ�صية جاءت فى �أ�سرة حممد على ب�أكملها  ,فلم يكن مياال ل�سفك الدماء
()68كان �إبراهيم با�شا ابن حممد ّ
ك�أبيه ومل يكن منحال كباقي �إخوته بل كان �إماما جماهدا بحق وقائدا ع�سكريا من طراز رفيع و�أخاه طو�سون كان �أي�ضا
مميزا بذلك لكن �إبراهيم كان قائدا ملهما ومتم�سك بعقيدته ومدرك متاما لأهداف الغرب  ,ولوال وفاته فى حياة
�أبيه ل�سارت م�صر ومن خلفها ال�شرق العربي م�سرية �أخرى متاما غري تلك التى حدثت بعد جميئ �سعيد وا�سماعيل
للمزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة بحث بعنوان ( قراءة فى التاريخ ال�سيا�سي لق�ضية الأق�صي ـ حممد جاد الزغبي ـ
�شبكة منابر ثقافية  ,على هذا الرابط http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=123
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قال الكاتب :
من الطبيعى �أن موجته الكربي بد�أت مع وقوع الإحتالل الإجنليزى فعليا عام 1882م ,
و�سيطر الإجنليز بعدها على التعليم والثقافة داخل م�صر ك�أحد �أهم الروافد التى
يعتمدون عليها فى ن�شر �سيا�ستهم املعلنة (فرق ت�سد) ,ومنذ ذلك بد�أت �أفواج غفرية من
طلبة اجلامعات ت�سافر لتلقي تعليمها اجلامعى فى �أوربا بدون �أى �ضوابط هذه املرة ..
على �أن م�صر كانت ت�ستهدف من البعثات
فالطبيعى الذى حدث فى �أيام حممد ْ
الأجنبية درا�سة العلوم العملية فى الطب والهند�سة ونحوها لتطوير الإقت�صاد  ,ولكن
الوفود التى رحلت لأوربا بعد الإحتالل الإجنليزى �أ�صبحت الغالبية العظمة منها تتجه
لدرا�سة العلوم الإن�سانية والإجتماعية كالقانون والفل�سفة والإجتماع والآداب والفنون ,
وكافة الرموز الثقافية وال�سيا�سية التى ظهرت فى بدايات القرن الع�شرين كلها تقريبا
ذهبت وح�صلت على �شهاداتها من اوربا فى تلك العلوم  ,ورغم �أن هذا فى حد ذاته
كمجال درا�سي ال عيب فيه لكن العيب الرهيب يكمن فى �أن العائدين من وفود الدار�سني
هناك عادوا بكامل الباقة الأوربية �سواء فى التعليم �أو الأخالق والطباع �أو منهج احلياة
واملوقف من الدين والتاريخ الرتاثي احل�ضاري للعرب وامل�سلمني وهذه ملحوظة ت�شي ب�سوء
التدبري املتعمد �إذ �أنه ال ميكن �أن نفهم ما هو ال�سر خلف �إ�صرار البعثات على جلب التقدم
الأوربي مقرونا �إقرتانا تاما ب�أخالقيات الغرب ومعتقداته والإيحاء ب�أن ح�ضارة الغرب
ما كانت لها �أن تقوم �إال بالإنحالل الدينى والأخالقي ؟! مبعنى �أ�صح �أنهم عادوا منتمني
فعليا للح�ضارة الأوربية واكت�سبوا كافة وجهات النظر املنحطة التى ن�شرها امل�ست�شرقون
�ضد ح�ضارتنا وثوابتنا وتاريخنا وعقيدتنا  ,ف�صار احلديث عن التطوير والتحديث منذ
ذلك احلني من�صب كليا على التخلى �شبه النهائي عن كافة التقاليد �أو الإنتماءات والغرية
على الرتاث العربي والإ�سالمى وهذه كارثة حمققة حلت بتاريخنا و�آدابنا بالذات عندما
بد�أ اجليل الأول املتمثل فى طه ح�سني و�أحمد �أمني و�أمني اخلوىل وغريهم فى �إ�سقاط
نظريات الأدب والنقد الأوربي على مناهج وتاريخ و�آداب العرب فظهرت املدار�س اجلديدة
التى تنظر للقيم الأخالقية على �أنها تراث تخلف  ,وتنظر للثوابت الدينية وحترمي اجلدال
العقائدى على �أنه حتجيم لدور العقل  ,كما ظهرت النظريات التى ت�شكك فى مرياثنا
الأدبي نف�سه ون�سبته للعرب وهو ما فعله طه ح�سني عندما ا�سقط فل�سفة ديكارت فى
منهج ال�شك و�أ�سقط نظريات (تني وبرونتري و�سانت و�ستي ) التى �سادت فى فرن�سا فى
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القرن التا�سع الع�شر وا�ستخدمها ملعاجلة تاريخ الأدب العربي بينما هى نظريات مادية
بحتة ت�صلح لهم وال ميكن تطبيقها على منهجنا فى تراثنا العربي املحفوظ بعلوم النقل
()69
والإ�سناد وهو الأمر الذى يفتقده الغرب الأوربي
قال ال�شاب :ولهذا قامت املعارك �ضد طه ح�سني ؟!
�أجاب الكاتب:
فى البداية وعندما ظهر الفكر التنويري الغربي على يد جيل طه ح�سني وغريه  ,واجه
مقاومة عتيدة من �أ�ساطني ال�شريعة والأدب بل ومن ال�شخ�صيات العامة وثار النا�س ب�شدة
على ما ين�شرونه بني النا�س لكن اجلبهة التغريبية كانت متتلك دعم ال�سلطة �إىل جوار
القوة الإعالمية ال�ضخمة فى ال�صحافة ف�ضال على �أن الإحتالل و�ضع كافة �أ�صحاب
التغريب فى منا�صب قيادية و�أتاح لهم املجاالت ليح�صدوا املواقع القيادية وال�صدارة
فى نف�س الوقت الذى مت تهمي�ش التعليم الأزهرى والعربي وتقلي�ص رواتبهم ومميزاتهم
بحيث �أ�صبح الطموح من�صبا على الأنظمة اجلديدة القائمة على الثقافة الغربية وحدها
و�أ�صبحت الدراية ب�آداب وفنون ولغات الغرب هى طريق ال�شهرة  ,كما هو واقع الآن �أي�ضا
وما يخفيه �أ�صحاب دعاوى التجديد اليوم �أن الإعرتا�ض على �أفكار التغريبيني مل يكن
فقط من �أهل الدين وال�شريعة بل كان الإعرتا�ض �شر�سا من �شخ�صيات حم�سوبة على
التيار املدنى والليرباىل  ,وقد نقلت لك من قبل �شهادة وقول زكى مبارك فى طه ح�سني
و�أنه ي�ستغرب ب�شدة توليه عمادة كلية الآداب وهو غري متخ�ص�ص فى درا�سة الأدب العربي
من الأ�صل و�شهادة الدكتوراة اخلا�صة به فى جمال �آخر متاما  ,هذا قول زكى مبارك ومل
يتوقف زكى مبارك عند هذا احلد بل كتب مقاالت م�سل�سلة ف�ضح فيها جهل طه ح�سني
ب�أبجديات الأدب العربي وتاريخه ورواياته وكيف �أنه وقع فى تناق�ضات فادحة لأنه اعتمد
على م�صادر امل�ست�شرقني ك�أ�سا�س لكتاباته وبالتاىل وقع فى هذه الأخطاء التى ميكن فهم
وقوعها من الغرب امل�ست�شرق لكنها ت�صبح ف�ضيحة علمية عندما ت�أتى ممن يلقبونه بعميد
الأدب العربي ! ف�ضال على �أن �أبو الليربالية فى م�صر �سعد زغلول له �أقوال علنية فى طه
ح�سني �شديدة وعنيفة �إىل �أق�صي مدى حيث قال فيه �أمام اجلماهري الغا�ضبة من كتبه ..
( هبوا �أن جمنونا يهذى فى الطريق فما �ضر العقالء من ذلك  ,وماذا علينا �إذا مل
يفهم البقر ؟! ) هذا كالم �سعد زغلول نف�سه وهو من هو عند �أهل الليربالية والتجديد,
( )69حماكمة فكر طه ح�سني ـ �أنور اجلندى.
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بخالف عمالقة الأدب والفكر و�أ�ساتذة الأدب العربي الذين �أعلنوها حربا �ضرو�سا على
�أفكار جمموعة التغريب ب�أكملها كالرافعى وعبد القادر املازنى وحممود �شاكر والعقاد
وغريهم كثري  ,ولكن لأن قوة الإعالم منذ ذلك احلني مركزة فقط على �أن�صار التغريب
فقد اندثرت عند العوام معظم هذه الأ�سماء ليتبقي فى ال�صدارة والواجهة وم�سل�سالت
التليفزيون و�ألقاب التفخيم فريق التغريب وحده ولو �أنك تتبعت ال�شخ�صيات التى حظيت
بن�شر ق�ص�صها فى كتب املدار�س وفى الأفالم وامل�سل�سالت ف�ستجد الرتكيز طافحا حول
رموز التغريب وحدهم دون �أقرانهم من ال�شخ�صيات املحافظة التى مت جتاهلها متاما
قال ال�شاب :كنت قد نوهت ىل عن مقولة من�سوبة لأحمد �أمني �صاحب كتاب فجر
الإ�سالم يحر�ض فيها على اقتبا�س الأفكار من منهج الإ�ست�شراق.
قال الكاتب:
هذه �شهادة فى منتهى اخلطورة ينقلها لنا الدكتور م�صطفي ال�سباعى فى كتابه القيم
(ال�سنة ومكانتها فى الت�شريع الإ�سالمى) فقال:
(وملا ثار النقا�ش يف الأزهر حول الإمام الز ُّْه ِري عام  1360هـ قال الأ�ستاذ �أحمد �أمني
للدكتور علي ح�سن عبدالقادر وهو الذي �أثريت ال�ضجة حوله:
ِ�إنَّ الأزهر َال يقبل الأراء ال ِع ْلمِ َّي َة احلرة ،فخري طريقة لبث ما تراه منا�س ًبا من �أقوال
املُ ْ�ست َْ�ش ِر ِق َني �أ َّال تن�سبها �إليهم ب�صراحة ،ولكن ادفعها �إىل الأزهر ِّيني على �أنها بحث منك،
و�ألب�سها ثو ًبا رقي ًقا ال يزعجهم م�سها ،كما فعلتُ �أنا يف “ فجر الإ�سالم “ و” ُ�ض َحا ُه “
ؤمئذ نق ًال عن الأ�ستاذ �أحمد �أمني) �أى �أن �أحمد
هذا ما �سمعته من الدكتور علي ح�سن ي� ٍ
�أمني �أعطانا �شهادة مبا�شرة عن منهج �أهل التغريب ب�أكملهم وهو املنهج الذى الحظناه
واكت�شفناه فى خط �سريهم الفكرى من بدايات القرن الع�شرين وحتى اليوم  ,نف�س املنهج
ونف�س اخلط بال �أدنى تغيري حيث ميكننا �أنة نلخ�صه بالأمثلة عرب العقود املختلفة خالل
القرن الع�شرين  ,فهذا املنهج قائم على ما يلي:
�أوال :الإع�ل�ان الت���ام عن الإنتماء للح�ض���ارة الأوربية من الناحي���ة الأخالقية والدينية
والإجتماعي���ة ون�شر ثقافة تعامل �أوربا مع الأديان لإ�سقاطها على الإ�سالم رغم الإختالف
الف���ادح ب�ي�ن منه���ج الكني�س���ة الأوربية التى ث���ارت عليها جماه�ي�ر الث���ورة الفرن�سية وبني
الإ�س�ل�ام وجتاهل احلقيقة التاريخي���ة التى تعلن عن نف�سها م���ن �أن احل�ضارة الإ�سالمية
كله���ا هى نت���اج الوحى الإ�سالمى وال�شريعة ,بينما كانت �سيط���رة الكني�سة هى �سبب ت�أخر
�أوربا فى ع�صور الظالم
ثانيا :تبنى كامل �أفكار الإ�ست�شراق والإحلاد و�إعالء قيمة الفل�سفة الدينية الغربية
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ومعاملة الت�شريع الإ�سالمى بنف�س ال�شكل الذى تعامل به املعتزلة قدميا و�أول مبادئه هى
هدم علوم الدين متاما وا�ستبدال الفل�سفة بها.
ثالثا  :الرتكيز التام على هدم علوم احلديث بالتحديد  ,لي�س ال�ستهداف ال�سنة النبوية
وحدها و�إمنا لهدم علم احلديث الذى انفردت به الأمة الإ�سالمية ونقلت به القر�آن وال�سنة
والفنون والعلوم والآداب نقال �أمينا وهو ما عجزت عنه �أوربا.
رابعا :الهجوم على الرتاث العربي لأهل ال�سنة ب�أكمله فى نف�س الوقت الذى يوجهون
فيه الإحياء والتعظيم لأفكار وكتب املبتدعة واملالحدة فى الزمن القدمي ومنذ ع�صر
طه ج�سني وحتى اليوم اتفق التغريبيون على متجيد ال�شيعة الباطنية والفال�سفة و�أفكار
�إخوان ال�صفا كما بذلوا جهدا كبريا جدا فى الإ�شادة بالرتاث املخجل لكتب البغاء و�أدب
اخلالعة واملجون واعتبارها من �أرقي �ألوان الأدب!
خام�سا :اعتمد �أهل التغريب من جيل طه ح�سني و�أحمد �أمني وو�صوال �إىل جيل حممد
خلف اهلل وغاىل �شكرى وفرج فودة ون�صر �أبو زيد على �سمات معينة انطبقت عليهم جميعا
وهى ال�سرقات العلمية املبا�شرة وغري املبا�شرة لبحوث الإ�ست�شراق وتقدميها على �أنها نتاج
بحوثهم وهذا �أمر �أثبت نف�سه من خالل اعرتاف �أحمد �أمني و�أي�ضا من خالل ا�ستقراء
كتبهم نف�سها التى كادت �أن تعلن �صفحاتها عن النقل الكامل من م�ؤلفات امل�ست�شرقني
حتى �أن العالمة �أحمد �شاكر �سخر من كتاب ال�شعر اجلاهلى لطه ح�سني وقال �إن �إ�ضافات
طه ح�سني على الن�ص الأ�صلي للم�ست�شرق مرجليوث �أ�شبه باحلا�شية على الكتاب الأ�صلي
�أى جمرد ملحوظات م�ضافة على ن�ص م�سروق بالكامل( )70كذلك يجمعهم �صفة عجيبة
وهى الوقوع فى اجلهل الفادح والفا�ضح �أحيانا حتى فى جمال تخ�ص�صهم  ,ولو طالعت
كتاب الرافعى (حتت راية القر�آن) وهو كتاب عمالق م�ؤ�س�س فى نقد وت�شريح كتاب ال�شعر
اجلاهلى �ستك�شف ب�سهولة �أن هناك �أخطاء علمية وتاريخية ال ميكن �أن تغيب عن مثقف
عادى فى الأدب العربي ورغم ذلك وقع فيها طه ح�سني باملثل ف�ضائح مماثلة تورط فيها
ن�صر �أبو زيد العلمانى امل�شهور والذى اتهم الإمام ال�شافعى فى �أحد بحوثه ب�أنه كان عميال
للحكم الأموى و�أنهم كافئوه ب�أنهم جعلوه حاكما على جنران  ,وهذه ف�ضيحة بالطبع لأن
الإمام ال�شافعى كان ميالده بعد انهيار اخلالفة الأموية كلها ب�سنوات وقد ولد ون�ش�أ فى
خالفة العبا�سيني وهى ف�ضيحة علمية ت�سقط �أى طالب تاريخ عادى ولي�س �أ�ستاذا جامعيا
(� )70أباطيل و�أ�سمار ـ حممود �شاكر .
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مثل ن�صر �أبو زيد وهذه الف�ضائح ال ميكن �أن تقع من �أمثال ه�ؤالء ـ وبع�ضهم �أ�ساتذة
جامعات ـ �إال ل�سبب واحد وهو �أنهم ينقلون عن غريهم وال يبحثون ب�أنف�سهم وهذا النقل
يتم حتى دون مراجعة مما ي�سبب هذا الف�شل الذريع !
�أي�ضا جتمعهم �صفة التطابق �أحيانا فى منهج الن�شر وحت�س �أن كل جيل من �أجيالهم
ميار�س دوره فى التغريب من نف�س الكتاب واخلطة املر�سومة له ,وهذا الأمر �أ�صبح
حقيقة واقعية بال�صوت وال�صورة فى ع�صرنا احلاىل ,فقد ن�شر برنامج (قرار �إزالة)
املتخ�ص�ص فى رد ال�شبهات حلقات متتابعة بها توثيق مده�ش للغاية مل�ؤمترات املجددين
املعا�صرين وهم يتلقون املحا�ضرات فى �أوربا على يد �شخ�صيات غربية وعربية تعطيهم
برناجما وجدوال واحدا ليثريوا نف�س ال�شبهات ببالدهم فى نف�س التوقيت ونظرا لأننا فى
ع�صر الف�ضائيات فقد مت اكت�شاف هذا ب�سهولة عندما خرج العلمانيون والتغريبيون فى
�أقطار عربية خمتلفة بنف�س الكالم ونف�س الأفكار بال �أدنى اختالف بل وبنف�س العبارات
دون تغيري !  ,وهذه م�صيبة حقيقية فهم ال يبذلون �أدنى جهد حتى فى �إخفاء نواياهم
ون�شاطهم هذه الأيام اعتمادا على �أن املتابعني من النا�س قلة قليلة !
وبعد كل هذا التطابق فى امل�صادر والدوافع والأفكار والأهداف بل وحتى فى طريقة
تقدمي �أفكارهم ال ميكن لعاقل �أن ينكر ما يراه  ,و�أننا �أمام �صورة متكاملة من م�ؤامرة
م�ستمرة منذ قرن كامل مت�شي بنف�س الوترية دون تغيري اعتمادا على الذاكرة ال�صفرية
لل�شعب العربي.
قال ال�شـــاب:
لكن تبقي املع�ضلة كيف وقع ه�ؤالء فى فخ التغريب ؟!
�أجاب الكاتب:
الإجابة ب�سيطة منذ وقوع التغريب فى اجليل الأول وقد �سبق �أن نوهت فى الف�صل الأول
عن ذلك  ,فالغرب مع تقدمه التكنولوجى والعلمى فى ظل ت�أخر العرب وامل�سلمني كان وال
زال ميثل �إغراء غري تقليدى جلحافل العباقرة واملتميزين من ال�شباب  ,وه�ؤالء ب�سبب
جهل و�ضحالة الأنظمة احلاكمة فى �أقطارنا  ,هربوا �إىل الغرب بكل بهرجته و�إغراءاته
وعندما ذهبت املوجات الأوىل من الدار�سني للغرب حدث لهم ما ي�سميه املتخ�ص�صون
(�صدمة الغرب)  ,وهى حالة حتدث ملن يخرج من جمتمع حمافظ منغلق �إىل جمتمع
مفتوح دفعة واحدة  ,وعندما يدر�سون مناهج الغرب ويعتادون على التحرر الكامل من كل
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�شيئ ف�ضال على العامل الأخطر وهو احل�صول على ال�شهادات الغربية والتقدير الباذخ
منهم واجلوائز وال�شهرة العاملية  ,كل هذا يجعلهم يقعون فري�سة للمنهج الغربي بالكامل
دون بذل �أدنى جهد ,وعندما يعود ه�ؤالء �إىل �أوطانهم حمملني بكم هائل من الغرور
بالإحتفاء الغربي ويحاولون ن�شر هذه الأفكار فى جمتمعاتهم  ,ي�صادفون اللوم والتقريع
بالطبع  ,وهذا ال يردهم عما يفعلون بل يزيدهم �إ�صرارا فى الواقع ..
لأن املجتمعات العربية والإ�سالمية عندما تفاجئ بالهجوم على الثوابت ب�أب�شع
العبارات من ه�ؤالء التغريبيني يهاجمونهم ب�ضراوة  ,وعقول �أهل التغريب تكون مربجمة
تلقائيا على �أن الغرب الذى احتفي بهم وبعبقرياتهم هم الذين على حق بينما جمتمعاتهم
التى تنتقد فيهم فكر الإنحالل لي�ست �إال جمتمعات منغلقة وحاقدة ال ت�ستطيع تقدير
عبقريتهم كما يقدرها الأوربيون وغريهم !
وبالتاىل تكون تلك النقطة هى املقتل احلقيقي لإنقالب كل ه�ؤالء على كافة الثوابت
الدينية والإجتماعية والأخالقية التى تربوا عليها وي�صبحوا منتمني لكل �أهواء الغرب
و�سيا�ساتهم حتى تلك ال�سيا�سات التى ت�ستهدف تفكيك الدول العربية والق�ضاء على ما
تبقي فيها من مفهوم الدولة ومن العجيب �أن هناك م�شاهد ملفتة للنظر كان ينبغي �أن
ينتبه لها مثقفو عهد التغريب الأول  ,فرموز التغريب الأوائل الذين قدموا �أنف�سهم على
�أنهم من جمددى الأدب العربي ال يعرفون عن الأدب العربي نف�سه �شيئا وال يعنيهم ,
وقد طالعت ت�سجيال تليفزيونيا مت ت�سجيله فى ال�ستينات لطه ح�سني مع عدد من رموز
الأدباء ال�شبان وقتها والذين �أ�صبحوا رموز الأدب العربي فيما بعد  ,الحظت فيه ملحوظة
�صادمة  ,فاللقاء الذى مت ب�إدارة ورعاية �أني�س من�صور وكان احل�ضور جميعا من �أ�ساطني
الأدب بزعامة عميد الأدب العربي  ,اللقاء امتد لأكرث من �ساعتني كاملتني ومل يكن فيه
�أدنى ذكر للأدب العربي من قريب �أو بعيد ومل يتم ذكر �شخ�صية �أدبية عربية من الرتاث
العربي الباذخ �إطالقا �إال �شخ�صية �أبي العالء املعري  ,وباملقابل احت�شد احلديث كله من
طه ح�سني واحل�ضور حول الأدب الغربي ورموزه بالأ�سماء والأعمال واملناهج !
و�أحب �أن �أ�ؤكد لك للمرة العا�شرة � ..أن طه ح�سني رحمه اهلل وعدد كبري من ه�ؤالء
�أدركوا فى مرحلة ما من عمرهم عمق الفخ الذى وقعوا فيه و�صححوا بع�ض الأفكار
بالرتاجع  ,ولكن مثقفي وزارة الثقافة امل�صرية الر�سميون  ,بالذات خالل ع�صر مبارك
وحتى اليوم ال يزالون يت�شبثون بتلك الأفكار ويحاولون ن�شرها بكل الو�سائل  ,وال زالت
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�أجيال التغريب القدمية تفرخ كل يوم عرب الإعالم املوجه �أفكار متجددة لنف�س ال�سيا�سة
القدمية التى مل تتغري خالل قرن كامل من الزمان !
قال ال�شــــاب :
بعد هذا احلوار العقلي املمتد �أين ميكن لنا �أن جند اخلطوة الأوىل فى طريق العلم
والثقافة الالزمة لرد ال�شبهات والت�ضليل عن طريق البحث العلمى هذه املرة  ,مبعنى
�أو�ضح ما هى �أول الطرق التى نتبعها لندر�س احلد الأدنى من ثوابت الدين والتاريخ
�أجاب الكاتب:
فى البداية ينبغي �أن تعلم يقينا �أن درا�سة مبادئ علوم ال�شريعة ومنهج التاريخ
الإ�سالمى لي�ست مع�ضلة  ,و�أنت كمثقف م�سلم ل�ست بحاجة �إىل الدرا�سة العلمية املتعمقة
كمتخ�ص�ص حتى ميكنك �أن جتيد بنف�سك رد ال�شبهات  ,بل يكفيك املبادئ الأ�سا�سية
لأكرب الق�ضايا والإ�شكاليات حتى ت�صبح حم�صنا �ضد كل تزييف �أو تزوير �أو فى احلد
الأدنى ي�صبح من ال�صعب خداعك ب�شبهة ملفقة كال�شبهات املنت�شرة هذه الأيام ..
و�أول الطريق بال �شك هو معرفة ودرا�سة �أ�سا�سيات علوم احلديث باعتبارها هى
املجال الأكرث �أهمية وخطورة لنقل كل �شيئ  ,وكذلك درا�سة منهج كتابة التاريخ الإ�سالمى
وكيفية التمييز بني ال�صحيح وال�ضعيف  ,والأهم متييز املراجع الالزمة للح�صول على
املعلومة الدينية والتاريخية ب�شكل �سليم..
وما دام احلوار التقليدى قد �أ�س�س عندك الأ�سا�سيات فدعنا فى الف�صلني القادمني
نركز على اجلانب العلمى املتخ�ص�ص ولكن بطريقة مب�سطة ومعا�صرة قدر الإمكان
ت�ستطيع بها فهم الأ�صول الدينية لعلم احلديث والتاريخ بدون احلاجة للتعمق فى اللغة
وامل�صطلحات ال�صعبة التى ت�أ�س�ست بها هذه العلوم  ,وعليه فالف�صلني القادمني من
الكتاب �أ�شبه ببحث علمى خمت�صر فى هذين الفرعني ي�صلح لأن يكون �أ�سا�سا تنطلق منه
�إىل املراجع الأكرث �شموال وتخ�ص�صا ..
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الف�صل الرابع

علـــم احلــديــث
�أعظـــم عمليــة خمابرات فى تــاريخ الإ�ســـــالم
من املعروف بالطبع �أن جمال املخابرات ـ ـ ب�سبب ال�سينما والق�ص�ص ـ ـ حلقه ت�شويه
رهيب ت�سبب فى �أن نظرة العامة للمخابرات ورجالها نظرة بالغة ال�سطحية وفيها من
�إنكار ف�ضل هذه الأجهزة ال�شيئ الكثري ,فى الوقت الذى متثل �أجهزة املخابرات بالن�سبة
لكل دول العامل تقريبا درعا ال ُي�ستغنى عنه وجمرد اخللل فيه يهدد الأمن القومى للبالد
ب�شكل يتفوق على �سائر �أنواع التهديد حتى التهديدات الع�سكرية  ,يعود ذلك �إىل �أن
�أجهزة املخابرات هى العقل الإ�سرتاتيجى املفكر للإجراء ال�سيا�سي بكافة �أنواعه  ,وهى
و�إن كانت هيئة غري �سيا�سية �إال �أنها هيئة تتحكم فى القرار ال�سيا�سي عن طريق تقدمي
�سبل اتخاذ القرار ونتائجه وترتك اخليار للقيادة ال�سيا�سية و�سبب الظلم وال�سطحية
التى تتعر�ض لها �أجهزة املخابرات يتمثل فى �سببني :
الأول :طبيعة عمل املخابرات الذى يكون النجاح فيه قرين الكتمان التام وال يكون
الإعالن قرينا �إال للف�شل.
الثانى  :ما �سبق بيانه من �أن ال�سينما والأقالم الق�ص�صية �أعطت انطباعا للعامة بل
ولبع�ض اخلا�صة �أن عمل املخابرات عبارة عن ر�صا�ص يتناثر  ,وطائرات ت�صطدم فى
جو �إثارة ميكن ت�صوره فى احلبكة الدرامية  ,لكنه لي�س كذلك فى واقع املخابرات فعمل
املخابرات فى الأ�صل هو عمل هادئ بعيد عن �سائر �أنواع العنف وعندما يلج�أ للعنف ـ ـ
لطبيعة بع�ض العمليات ـ ـ ف�إن هذا العنف يتم ت�ضييقه �إىل �أق�صي احلدود ويتبقي العقل
املفكر واملحلل واملعلومات الدقيقة هى �صلب جمال املخابرات  ,الذى ُيخرج منها للقيادات
ال�سيا�سية نتائج مذهلة قد تغري م�سار �شعوب ب�أكملها � ,أو تقلب ميزان القوى فى العامل كما
حدث فى احلرب العاملية الثانية التى �شهدت من ال�ضحايا ما يفوق �ستني مليون �شخ�ص
ومع ذلك كان الفي�صل فى النتيجة النهائية لعمل العقول الذى �سقطت فيه املخابرات
الأملانية �أمام املخابرات ال�سوفيتية والربيطانية  ,وتغري م�سار احلرب �ضد الأملان واملحور
رغم فارق القوة املذهل بني احللفاء واملحور ل�صالح املحور ,ف�أملانيا �أ�سقطت �أوربا
ب�أكملها وح�صرت بريطانيا داخل حدودها وا�ستعدت لغزوها ,كما �ألهبت اليابان ظهر
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الإحتاد ال�سوفيتى و�أ�سقطت م�ستعمراته  ,بالإ�ضافة �إىل �أن �أملانيا �سبقت الواليات املتحدة
وبريطانيا �إىل ال�سالح النووى وكان �سباق الت�سلح ل�صالح الأملان بفارق خطوتني كاملتني ..
ومع ذلك وعن طريق عدة عمليات خمابراتية رئي�سية للإجنليز وال�سوفيات متكن
احللفاء من تغيري نتيجة احلرب ل�صاحلهم فى غ�ضون �شهور تعد على الأ�صابع  ,وكان
�أخطر هذه العمليات عملية جت�س�س بريطانية ما زالت تفا�صيلها غائبة حتى اليوم ,
متكنت فيها بريطانيا من �إقناع هتلر ببدء عملية باربارو�سا �أو ذى اللحية احلمراء لغزو
الإحتاد ال�سوفياتى رغم �أن هذا الأخري عقد اتفاقية عدم �إعتداء وفرت لهتلر التحرك
بحرية جتاه بريطانيا  ,ومل يقت�صر الأمر عند هذا فقط بل ورطت املخابرات الربيطانية
هتلر وعن طريق نف�س اجلا�سو�س املجهول ب�أن يوقف القتال فج�أة وهو على بعد �أربعني
كيلومرت من مو�سكو مما كان له الف�ضل فى نهاية عملية غزو ال�سوفيات بعد �أن دخل ف�صل
ال�شتاء وتكفل اجلليد ال�سوفياتى بتدمري اجلي�ش الأملانى ماديا ومعنويا فى نف�س الوقت
وعن طريق عملية خمابرات ال تقل كفاءة �أوهمت املخابرات الربيطانية هتلر �أنها لغمت
�شواطئها بغاز النابامل احلارق عرب براميل منت�شرة بطول ال�شاطئ حتيله �إىل جحيم لو
حاولت البحرية الأملانية مهاجمة ال�شواطئ الربيطانية( )71وارتعد هتلر للفكرة وعدل عن
مهاجمة ال�شواطئ الربيطانية رغم �أنها كانت جمرد خدعة متقنة فلم تتمكن بريطانيا من
تنفيذها الت�ساع �شواطئها و�إ�ستحالة توفري الطاقة املطلوبة لذلك ,بعملية خمابرات �أخرى
متقنة وب�أوامر �شخ�صية من وين�ستون ت�شر�شل رئي�س حكومة احلرب قامت املخابرات
الربيطانية بت�سريب معلومات غري �صحيحة للمخابرات اليابانية عن نية الأمريكان
الهجوم على اليابان فقامت اليابان ومبنتهى احلماقة مبهاجمة �أ�سطول الواليات املتحدة
فى بريل هاربر ك�ضربة وقائية كان من نتيجتها �إعالن دخول �أمريكا للحرب وهو الهدف
الربيطانى الذى عجز ت�شر�شل عن حتقيقه دبلوما�سيا فنفذه خمابرتيا بامتياز كان درة
عمليات املخابرات الربيطانية ما قامت به �إحدى �أ�شهر وحداتها من الإ�ستيالء على
الأر�شيف البحري الأملانى بالكامل وبالتزامن مع هذه العملية متكنت من �ضرب م�صنع
()71ا�ستلهمت �إ�سرائيل هذه الفكرة اجلهنمية ونفذتها بالفعل �أمام �شواطئ قناة ال�سوي�س ملنع �أى حماولة للقوات امل�صرية
للعبور  ,وقامت املخابرات امل�صرية باحل�صول على عينة من �سائل النابامل لدرا�ستها وبعدها وبعملية معقدة متكنت من
احل�صول على خرائط توزيع �أنابيب النابامل من مكتب مو�شي ديان �شخ�صيا ودون �أن ينك�شف �أمر ح�صول امل�صريني
عليها وقامت وحدة من ال�صاعقة امل�صرية فجر يوم املعركة بتعطيل تلك الأنابيب بربط اخلراطيم املنفذة لل�سائل
و�سدت �أفواه اخلراطيم فى نف�س الوقت مبادة ال�صقة  ,وعندما حاول الإ�سرائيليون �إ�ستخدامها عند العبور كانت
�صدمتهم مذهلة.
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املاء الثقيل الذى يعد مكونا رئي�سيا من مكونات القنبلة الذرية ثم �أتبعت عمليتها بن�سف
القطار الذى مت تعبئة املاء الثقيل فيه ملنع و�صوله  ,وبهذا ت�أخر الأملان عدة خطوات فى
�سباق الت�سلح الذرى بعد �أن كانوا على و�شك تنفيذ القنبلة قامت املخابرات ال�سوفياتية
بتجنيد ريت�شارد �سورج �أ�شهر اجلوا�سي�س فى العامل ( )72وامللقب بالأ�ستاذ والذى متكنت
�شبكته من تغيري م�سار احلرب اليابانية ال�سوفيتية مبعلومة عدم وجود نية لليابان فى
مهاجمة احلدود ال�سوفياتية ليطمئن ال�سوفيات فيقومون بنقل ن�صف مليون جندى من
اجلبهة اليابانية ملواجهة الأملان على اجلبهة الأوربية وهكذا نكت�شف �أثر وخطورة ما
تفعله املعلومات التى جتمعها �أجهزة املخابرات وت�ضمها لبع�ضها البع�ض ثم تدخل مرحلة
التحليل ثم �أخريا مرحلة القرار الذى غالبا ما يكون �شديد الت�أثري على م�صري الأوطان فى
ال�سلم �أو احلرب( )73وميكننا تلخي�ص نقاط عمل �أجهزة املخابرات فى النقاط التالية:
�أنها عمل يعتمد فى املقام الأول على جمع املعلومات �أيا كان نوعها ومهما كانت تافهة
�أو تبدو ب�سيطة غري م�ؤثرة  ,فكل معلومة مهما كانت ب�ساطتها هى معلومة بالغة الأهمية
عندما يتم توظيفها فى مكانها ال�صحيح ,ت�أتى بعد ذلك مرحلة فح�ص املعلومات القادمة
من �سائر امل�صادر الداخلية واخلارجية ملراجعتها والك�شف عن �صحتها وت�صنيفها
بوا�سطة �أق�سام خمتلفة فى �أجهزة املخابرات بعدها ت�أتى مرحلة التجميع والتن�سيق بني
خمتلف املعلومات و�ضمها �إىل بع�ضها البع�ض للخروج بنتيجة �أو معلومة جديدة ي�صل
�إليها رجال املخابرات بالتحليل العقلي للمعلومات وفقا قواعد معروفة وتبدو احلقائق
�ضرب من التنب�ؤ اخلارق ولهذا ال�سبب ف�إن معيار التميز
التى تتو�صل �إليها الأجهزة ك�أنها ٌ
الذى مييز جهاز خمابرات عن �آخر هو الرجال  ,وظل هذا العامل قائما بالرغم من
التقدم التكنولوجى ال�ساحق الذى �ساد عامل اليوم  ,وهو عامل م�ساعد نعم  ,لكن العامل
الرئي�سي براعة وح�سن تدريب العن�صر الب�شري و�سرعة تفاعله مع العمليات وفق ظروفها
 ,وقد ر�أينا ما فعلته املخابرات امل�صرية وجنحت فيه برباعة كاملة فى خداع �أقوى ثالثة
�أجهزة خمابرات فى العامل ,الأمريكية والإ�سرائيلية وال�سوفياتية عندما حققت مفاج�أة
( )72مت ك�شف �شبكة ريت�شارد �سورج فى اليابان وحوكم و�أعدم وال زالت مراجع املخابرات فى �سائر �أنحاء العامل متنحه مقعد
�أبرع اجلوا�سي�س جنبا �إىل جنب مع عميل املخابرات امل�صرية رفعت اجلمال الذى يتفوق على �سورج فى �أنه مار�س عمله
طيلة ربع قرن ومل يكت�شف �أمره قط  ,وهذه حالة مل تتكرر �إىل اليوم.
()73ب�سبب معلومة و�صلت للمخابرات الأمريكية عن وجود �أزمة قمح فى م�صر فى اخلم�سينيات متكنت الواليات املتحدة من
�إ�ستغاللها لتهديد م�صر بوقف تزويدها بالقمح كورقة �ضغط متنعها من بناء ال�سد العاىل  ,ومت اكت�شاف م�صدر املعلومة
وحماكمته ملزيد من التفا�صيل راجع ـ الق�ضية رقم  1ـ خمابرات عامة  ,عبد اهلل �إمام.

- 259 -

حرب �أكتوبر كاملة رغم وجود تقدم تكنولوجى هائل بني و�سائل جهاز املخابرات امل�صري
والو�سائل التقنية املمنوحة من املخابرات املركزية لإ�سرائيل و�أخطرها خدمة مراقبة
القمر ال�صناعى للح�شود وحتركات وحدات القتال  ,وهى حركة كان حتميا �أن تظهر للقمر
ال�صناعى الأمريكى قبل بدء احلرب مما يقلب ميزان املعركة ل�صالح �إ�سرائيل  ,فما كان
من املخابرات امل�صرية �إال �أن قامت باحل�صول على م�سار القمر ال�صناعى الأمريكى
وحتديد �ساعات وجوده فوق اجلبهة ومت �إ�صدار الأوامر لوحدات النقل ب�إتباع خط �سري
مدرو�س بعناية علمية عن طريق خرباء الر�صد  ,بحيث ال تتحرك الوحدات �إال فى فرتات
غياب القمر ! وهناك ق�سم يعد هو �أخطر �أق�سام املخابرات الذى يقوم بفح�ص ومتحي�ص
املعلومات  ,فلي�س معنى وجود جا�سو�س �أو عميل جلهاز معني فى بلد �أخرى يقوم ب�إر�سال
املعلومات فيقبلها جهاز خمابراته على عالتها  ,بل �إنها تخ�ضع لغربلة وفح�ص �شديد
الدقة والأ�سا�س فى تلك العملية �أن كل معلومة مفرت�ض فيها اخلط�أ وكل عميل ُيـفرت�ض
فيه ال�شك �أو خط�أ التقدير وقد ر�أينا ما فعلته معلومة واحدة مد�سو�سة من املخابرات
الربيطانية على املخابرات اليابانية �أدت �إىل اتخاذها قرار ن�سف بريل هاربر على نحو
�أدى فيما بعد ل�ضرب لهريو�شيما وجنازاكى كرد فعل انتقامى من الواليات املتحدة
ل�ضحايا فى بريل هاربر وعمل املخابرات بهذا التعريف معناه فح�ص املعلومات وا�ستبعاد
املد�سو�س واخلاطئ منها وانتقاء ال�صحيح فقط  ,هو عمل ميكننا �أن نقول ب�إطمئنان �أن
احل�ضارة الإ�سالمية �سبقت �إليه �أجهزة املخابرات احلديثة بع�شر قرون على الأقل  ,وفى
ع�صر كانت و�سيلة التنقل فيه هى قوافل اجلمال وو�سيلة التوا�صل هى الر�سائل التى تظل
�شهورا قبل و�صولها وو�سائل الإت�صال فيه معدومة تقريبا  ,وفوق كل هذا كان الع�صر
ع�صر �صدق وح�سن نية ي�صعب �أن يوجد فيه من يتخذ ال�شك كقاعدة والثقة هو الإ�ستثناء
وهى قاعدة �أ�سا�سية كما ر�أينا فى جمال املخابرات.
عملية فح�ص ومتحي�ص ال�سنة النبوية
�أكرث ما ي�ستفز املرء فى هذه الأيام  ,ما يرتدد بني الفينة والأخرى من نظريات و�أفكار
يحملها بع�ض اجلهلة ليطعنوا فيها على �صحة بع�ض الأحاديث الثابتة فى ال�سنة النبوية
مبربرات خمتلفة  ,فتارة يكون الطعن بعدم اتفاق احلديث مع العقل  ,وتارة �أخرى لت�ضاد
احلديث مع القر�آن �أو مع حديث �آخر ثابت ..
وداعى الإ�ستفزاز هنا هو ال�شعور الطبيعى مبدى حماقة الطاعنني �إزاء �إقرار �صحة تلك
الأحاديث الذى �أتى من علماء ورجال احلديث ال�سابقني بعد جهد يفوق طاقة الب�شر ووفق
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قواعد يعجز عنها علماء الع�صر احلاىل رغم توافر التطور التقنى والتقدم التكنولوجى ,
فعلماء ال�سلف الذين تكفلوا بتحقيق احلديث وبيانه  ,مل يرتكوا �شاردة وال واردة تخطر
ببال �إن�س �أو جن �إال وو�ضعوها ب�أذهانهم وهم ميار�سون عملهم وهى قدرة عقلية مذهلة
على افرتا�ض الإحتماالت مل نرها �إال بع�صرنا احلاىل مع تقدم احل�ضارة الب�شرية ون�ش�أة
جمال املخابرات التى تقوم على معاجلة الق�ضايا الوطنية من �أكرب �إحتمال لأ�صغر رد فعل
وال ترتك �شيئا للظروف و�إزاء هذا اجلهد اخلرايف ي�ست�شعر املرء الكمد عندما يت�صدى
بع�ض املدعني فيهدموا فى حلظة واحدة كل هذا النتاج الفائق ولنعر�ض ملراحل حتقيق
ال�سنة ب�شكل مب�سط عار�ضني جهد علماء احلديث املحدثون وطريقة حتقيقهم وحتريهم
ل�صحة احلديث �أو بيان حالته لنعرف �أقل ما ينبغي معرفته من ف�ضل ه�ؤالء العمالقة
()74
الذين �أقر بف�ضلهم وبراعتهم الأمم املخالفة للإ�سالم من فرط الإنبهار
بداية الإنتباه ل�ضرورة تنقية ال�سنة الإ�سالم يقوم فى بنائه الأ�سا�سي على القر�آن
وال�سنة ومنذ بزوع فجر الدعوة الإ�سالمية وهى تتعر�ض للأعداء الذين تتنوع �سبل
عداءاتهم وتزداد كلما تقدم الإ�سالم بدعوته خطوة ,فبداية وقف كفار قري�ش باملر�صاد
للدعوة وحاربوها ب�شتى ال�سبل  ,وعندما جنحت الدعوة فى الإنتقال اجلوهرى للمدينة
املنورة ظهر فى املدينة عداء اليهود واملنافقني  ,ثم خطا الإ�سالم خطوته الأخرية الكتمال
الت�شريع بفتح مكة ودانت جزيرة العرب عقب طرد اليهود من املدينة و�إخراج امل�شركني
من جزيرة العرب
وعندما انتقل ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم �إىل الرفيق الأعلى  ,ظهر العدو الثالث
وهم بقية قبائل ال�شرك التى �أرادت �إ�ستغالل وفاة الر�سول عليه ال�سالم لهدم الدولة
النا�شئة ثم تو�سعت الدولة الإ�سالمية ف�أ�سقطت الإمرباطورية الفار�سية والرومية معا
فظهر منهما العدو اخلام�س وال�ساد�س من �أبناء تلك الإمرباطوريات التى ر�أت دولتها
تنهدم على يد القبائل الوافدة بدين جديد  ,ثم ظهرت الفنت و�أ�صحاب الأهواء والطامعني
ليظهر العدو ال�سابع والثامن  ..وهلم جرا ,وكانت مواجهة الإ�سالم لتلك العداوات على
وجهني  ,وجه القوة امل�سلحة والذى جنح فى �إ�سقاط �سائر الدول املناه�ضة ورد �سائر
الغزوات التى ا�ستهدفت الإ�سالم حتى اكتملت الإمرباطورية الإ�سالمية على رقعة هائلة
()74ن�ش�أت حركة الإ�ست�شراق الذى هدفت �إىل درا�سة الدين الإ�سالمى درا�سة وافية لإ�ستخراج �شبهات تهدمه من داخله ,
وبذل امل�ست�شرقون الأوربيون جهدا خرافيا فى ذلك وت�صدى لهم علماء امل�سلمني واحدا بعد الآخر حتى �أعلنوا ي�أ�سهم ,
ومن �أبرز مقوالت الإنبهار التى �شهدت بها �أل�سنة الغرب ما قاله امل�ست�شرق ال�شهري مرجليوث عن علم احلديث وقواعده
وهو علم تفرد به العرب وحدهم على �سائر احل�ضارات وحفظوا به دينهم وتراثهم  ,قال ليهن�أ امل�سلمون بعلم حديثهم.
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من الأر�ض �أيام الدولة الأموية الباذخة فحكم الوليد بن عبد امللك دولة متتد من ال�صني
�شرقا حتى الأندل�س غربا  ,وكان مو�سي بن ن�صري على و�شك �أن يوا�صل �إمتام ما فتحه
طارق بن زياد فيفتح �سائر بالد �أوربا حتى بالد الرتك ثم يعود ملقر عا�صمة اخلالفة
الأموية دم�شق من الناحية الأخرى لي�صبح البحر املتو�سط بحرا عربيا خال�صا  ,لوال عدة
�أ�سباب �سيا�سية جعلت الوليد بن عبد امللك ثم خليفته �سليمان يعدالن عن ذلك( )75وعندما
ات�ضح ملختلف �أ�صحاب العدوات حماربة الإ�سالم بالقوة امل�سلحة  ,حتى بعد ال�ضعف الذى
اعرتي اخلالفة العبا�سية فى الع�صر العبا�سي الثانى  ,جلئوا �إىل ابتكار هدم الدين ذاته
من داخله لأن العقيدة ال�سليمة هى التى وقفت خلف هذه الإجنازات التى ما حتققت
لدولة على مدار التاريخ الإن�سانى قط �إال للدولة الإ�سالمية ( )76وبد�أت حرب هدم الدين
من داخله مبكرا جدا ومل يكن م�ضي على وفاة الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �إال �أقل من
�أربعني عاما عندما تدخلت اليهود برجلهم عبد اهلل بن �سب�أ البتكار فتنة الت�شيع والقول
بالرجعة والبداء(  ) 77وما �إىل ذلك من العقائد الباطلة التى مل ينتبه �إليها امل�سلمون �إال
بعد �أن �أتت ثمرتها بالفعل وكان �أخطر ما جل�أت �إليه خمتلف الفرق التى تبطن الكفر
وتظهر الإميان  ,هو و�ضع وتلفيق �أحاديث من�سوبة للر�سول عليه ال�صالة وال�سالم  ,بعد �أن
عجزوا متاما عن الت�شكيك بالقر�آن الكرمي املروى بالتواتر والثابت مب�صحف واحد اجتمع
عليه امل�سلمون فى عهد اخلليفة الرا�شد عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه فكان الطريق
مفتوحا �أمامهم لرواية الأحاديث املكذوبة املن�سوبة للنبي عليه ال�صالة وال�سالم لتحقيق
ذات الغر�ض وهدم �أركان ال�شريعة ال�صحيحة  ,ويكفي لإدراك مدى خطورة هذا الأمر
�أن نعرف و�ضع ال�سنة فى الت�شريع  ,وهو و�ضع م�ؤ�س�س لل�شريعة ي�أتى بعد القر�آن الكرمي
مبا�شرة كم�صدر مف�سر له بالإ�ضافة �إىل كون ال�سنة م�صدرا م�ستقال م�شرعا فى الأحكام
التى مل يتناولها القر�آن مف�صلة ومل تكن كارثة تزييف الأحاديث فى بدايتها م�ؤامرة
()75تختلف مراجع التاريخ الإ�سالمى حول ال�سبب الذى دعا اخلليفة �سليمان بن عبد امللك لرف�ض فكرة مو�سي بن ن�صري
بافتتاح بالد الغال « فرن�سا احلالية « وبالد الرومان « �إيطاليا احلالية « ثم تركيا  ,ويرجح امل�ؤرخون �أن ال�سبب خ�شية
اخلليفة على جي�ش امل�سلمني من الدخول ب�أرا�ض جمهولة وفى عمق الإمرباطورية الرومانية.
()76مل يعرف تاريخ الب�شرية املعروف دولة قامت وت�أ�س�ست ومدت �سيطرتها على هذه امل�ساحة الرهيبة من الأر�ض خالل مائة
عام فقط �إال الدولة الإ�سالمية ومل يعرف التاريخ الب�شري دولة ت�سيدت الأر�ض كقطب قوة مفرد ال يقابله قطب مقابل
فى العامل �إال فى ع�صر الدولة الإ�سالمية  ,كما مل يعرف التاريخ دولة ن�ش�أت و�أ�سقطت قطبي العامل فى زمانها الروم
والفر�س معا وفى وقت واحد وعلى عدة جبهات �إال الدولة الإ�سالمية.
()77راجع الف�صل فى امللل والأهواء والنحل ـ اجلزء الثانى ـ بن حزم الظاهرى  ,و�أي�ضا ـ منهاج ال�سنة النبوية ـ للإمام بن
تيمية و�أي�ضا مذاهب الإ�سالميني ـ د .عامر النجار.
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من�سوجة ومنتظمة و�إما بد�أت ب�شكل حمدود انتبه �إليه التابعون فى حياة بع�ض ال�صحابة
عقب تفجر الفنت فقرر الأئمة �ضرورة التيقن من رواة الأحاديث جميعا قبل اعتمادها
�صحيحة  ,وجاء فى مقدمة �صحيح م�سلم(� )78أن الإمام بن �سريين قال مل يكونوا ي�س�ألون
عن الإ�سناد  ,فلما ظهرت الفنت قالوا �سموا لنا رجالكم وكانت هذه اخلطوة هى اخلطوة
الأوىل للتيقن من �صحة احلديث ()79ثم تعددت اجلهات التى تزيف الأحاديث وانت�شرت
كالنار فى اله�شيم وتنوعت بني د�س خارجى من اليهود والفر�س ,وبني د�س داخلى من
�أ�صحاب امل�صالح واحلكم ,وكل منهم ي�ضع احلديث ي�ؤيد به فرقته �أو طائفته  ,ولأن
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم انتقلوا بني خمتلف الأقطار فقد تعددت منقوالت احلديث
فى �شتى �أنحاء البالد الإ�سالمية من اليمن لل�شام ومن خرا�سان لل�شمال الإفريقي ,
فاختلط ال�صحيح بالزائف و�أ�صبح الأمر كجبل يجثم على �صدور العلماء والفقهاء �إزاء
�ضرب من �ضروب الوهم وامل�ستحيل ,
مناخ �شا�سع الإت�ساع يبدو جمرد التفكري فى تنقيته ٌ
ال �سيما مع ظروف الع�صر التى جتعل العامل املحقق رمبا يق�ضي ب�ضع �سنوات راحال بني
�أنحاء اخلالفة ليتيقن من �صحة حديث واحد !لكن من قال �إن هذا الطراز من الرجال
فى ذلك الع�صر الذهبي كان يعرف امل�ستحيل ففور ظهور �أبعاد الأزمة اجتمعت كلمة الأمة
حكاما وحمكومني مع املحدثني فى �سائر الأقطار وو�ضع كل منهم لبنة فى علم جديد مبتكر
غري م�سبوق �إ�سمه علم احلديث و�أخذوا فى و�ضع ت�صانيفه و�أ�س�سه وقواعده التى �ساروا
عليها فتحولت مع الوقت وجهد العلماء طبقة وراء طبقة �إىل علوم متعددة للعلم الأم وهو
علم احلديث واخت�ص كل جماعة منهم بفرع �أ�شبه بالأق�سام احلديثة لأجهزة املخابرات
 ,فق�سم يخت�ص بالتحرى ال�شديد عن �صفات وترجمة كل راوى �أو ناقل للحديث وي�ضع
�آراء معا�صريه فيه وهل هو ثقة ي�ؤخذ حديثه �أم ال وفق قواعد علم اجلرح والتعديل الذى
برز فيه وت�ألق يحيي بن معني والذهبي والرازى وبن ع�ساكر واحلافظ املزى والبخارى ,
وق�سم ثان اهتم مب�صطلح احلديث حيث تناول فيه املحدثون �شرح مدلوالت الألفاظ فى
رواية احلديث مبنتهى الدقة حتريا لعدم اخللط و�أول من �صنف فى هذا املجال القا�ضي
�أبو حممد الرامهرمزى فى كتابه (املحدث الفا�صل بني الراوى والواعى) وق�سم �آخر اهتم
بت�صنيف احلديث نف�سه و�أفرد لذلك كتبا م�ستقلة حتوى ال�صحيح الثابت فقط من �سنة
(� )78صحيح الإمام م�سلم بن حجاج ثانى �أ�شهر ال�صحاح النبوية قاطبة بعد �صحيح البخارى وهم �أ�صح كتابني اجتمعت
عليهما الأمة وتعد �شروطهما لقبول احلديث �صحيحا هى �أعلى ال�شروط دقة وحزما.
( )79تي�سري م�صطلح احلديث ـ د .حممود الطحان.
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النبي عليه ال�صالة وال�سالم  ,وهى كتب ن�ش�أت بجهد املحدث عن طريق حتريه �شخ�صيا
للحديث املروى والتيقن من عدالة و�أمانة كل راوى فى �سل�سلة ال�سند( )80ومن هذه الكتب
املرجعية �صحيح البخارى و�صحيح م�سلم و�صحيح بن حبان و�صحيح بن خزمية ..
ومل يكتف علماء احلديث ب�أن ي�صنف عامل احلديث احلافظ كتابه فى ال�صحيح  ,ثم
يعتمدون كتابه هذا بال تدبر  ,بل العك�س هو ال�صحيح  ,فرغم جاللة مقام البخارى وم�سلم
وغريهم �إال �أن علماء احلديث املعا�صرون لهم ومن تالهم تتبعوا كل حديث �أورده �أ�صحاب
ال�صحاح وت�أكدوا من �صحته ولهذا جاء اعتماد علماء الأمة لل�صحيحني ال غبار فيه ,
بينما مل يعتمد علماء ال�سنة �صحيحى بن حبان وبن خزمية لأنهم حققوا الكتابني فوجدوا
فيهما الأحاديث ال�ضعيفة وغري الثابتة مما يعنى عدم ا�ستطاعة بن حبان وبن خزمية �أن
يقيما �شرطهما بتحرى ال�صحيح وحده  ,وبالتاىل نزلت مرتبة الكتابني �إىل ما دون مرتبة
كتابي البخارى وم�سلم ف�ضال على الكتب الأخرى التى تناولت احلديث ب�أ�شكال معاجلة
خمتلفة كامل�سانيد وهى �أن ت�سند الأحاديث �إىل ال�صحابي الذى رواها فيفرد العامل فى
م�سنده ال�صحابة على �شكل �أبواب وفى كل باب ي�سجل �أحاديث كل �صحابي مع ذكر ال�سند
وعلة ذكر ال�سند �أن يرتك ملن بعده طريقة التحرى عنها مب�صادر �أخرى  ,و�أول امل�سانيد
كان م�سند م�سدد بن م�سرهد  ,و�أ�شهر امل�سانيد هى م�سند الإمام �أحمد بن حنبل  ,وق�سم
�آخر اهتم بت�صنيف الأحاديث على �أبواب الفقه ككتب ال�سنن وق�سم ثالث جعل همه البحث
خلف و�ضع القواعد التى تعالج �أى تناق�ض �أو غرابة ت�شوب الأحاديث النبوية  ,ل�شرحها
وبيانها فتفرع من هذا الق�سم علم غريب احلديث وعلم خمتلف احلديث وعلم النا�سخ
واملن�سوخ فى احلديث  ,و�أ�شهر من ت�صدى ملختلف احلديث كان الإمام بن قتيبة فى كتابه
ت�أويل خمتلف احلديث الذى اهتم مبحو التناق�ض الظاهرى بني دالالت الأحاديث النبوية
و�أ�شهر من �صنف فى غريب احلديث هو الإمام بن الأثري  ,بكتابه ال�شهري النهاية فى
غريب احلديث والأثر  ,وكان الإمام ال�شافعى هو �أول من �أ�س�س وبني �أ�صول الفقه كما بني
�أ�صول احلديث وبيان النا�سخ واملن�سوخ فيه ( )81فو�ضعوا للتن�سيق بني الأحاديث املتعار�ضة
(� )80سل�سلة الإ�سناد هى ذكر رجال ال�سند ب�صيغة من �صيغ ال�سماع املتعارف عليها وهى حدثنا فالن عن فالن �أو �أخربنا فالن
()81املق�صود بالن�سخ فى احلديث هو �أن يرد احلديث بحكم معني يتغري بحديث �آخر الحق عليه كما حدث مثال فى حديث قتل
�شارب اخلمر العائد للمرة الثالثة فقد ن�سخه ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم بالفعل عندما جلد ال�شارب فى الثالثة
ومل يقتله ويعد ال�شافعى هو �أول من ابتكر التوفيق بني الأحاديث التى تغري حكمها ب�أحاديث �أخرى وفى هذا يقول الإمام
�أحمد بن حنبل ر�ضي اهلل عنه ما عرفنا نا�سخ احلديث من من�سوخه حتى جال�سنا ال�شافعى ر�ضي اهلل عنهم جميعا.
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مائة وواحد وجه للتوفيق بينها  ,ومل يقت�صر الأمر على ذلك  ,بل �إنهم قرنوه مبعاجلة كل
تناق�ض متت �إثارته وحتى التناق�ضات التى مل تظهر قاموا هم بابتكار ما قد يظهر من
تناق�ضات و�ضعوا لها احللول !
وق�سم �آخر اهتم بالأحاديث املو�ضوعة ال�شهرية حيث تفانى بع�ض املحدثني فى
ت�صنيف الكتب املحتوية على �أ�شهر الأحاديث املو�ضوعة واملكذوبة ليقطعوا الطريق على
انت�شارها و�أ�شهرها الالئئ امل�صنوعة البن اجلوزى بالإ�ضافة لع�شرات الفروع الأخرى
التى ت�أ�س�ست مبرور الزمن  ,وكل جيل من العلماء ي�ضيف ملن �سبقه �ضابطا �آخر يزيد
من دقة التحرى فى احلديث وي�شدد فى قبول ال�صحيح ورد ال�ضعيف  ,حتى انق�شع غبار
الأزمة نهائيا وجاء الع�صر احلديث حامال معه �آثار جهد عمالق ق ّل �أن جتده مثيله فى
�إ�صراره  ,ف�شربت الأجيال اجلديدة ال�سنة النبوية �صحيحة ال ت�شوبها �شائبة من لغط �أو
غلط ,بعك�س احل�ضارة الغربية التى ف�شلت فى احلفاظ على تراثها الدينى والتاريخى
فورثته م�شوها ومنوعا لي�س فيه كتاب واحد �صحيح  ,بينما احل�ضارة الإ�سالمية قر�آنا
و�سنة وتاريخا لي�س فيها رواية واحدة ـ ال �أقول كتابا كامال ـ بل رواية واحدة �ضعيفة �أو
مو�ضوعة مل يت�صد لها عامل �أو �أكرث بالبيان والتحقيق ,وحفل تاريخ ال�سلف بع�شرات
الإختالفات واملناق�شات بني العلماء فى خمتلف الع�صور على �صحة رواية �أو بطالنها ومل
تنته املناق�شات �إال بالو�صول �إىل القول الثابت فيها.
�شواهد الدقة املذهلة فى حتقيق ال�سنة
�أورد هنا بع�ض �شواهد الدقة فى التحقيق لبيان مدى اجلهد واملعاناة التى تكبدها
ال�سابقون والتى ال زلت �أ�صر على �أنها جهد م�ستحيل حتى لو مت بع�صرنا احلاىل الذاخر
بو�سائل الإت�صال العاملية  ,ففي الع�صر احلديث وفى وجود �أدوات الإت�صال م�سموعة ومرئية
ووجود �شبكة الإنرتنت التى ربطت العامل من �سائر �أطرافه ,لو �أننا كلفنا باحثا للقيام
مبهمة بحثية تخ�ص مو�ضوعا واحدا ـ ـ كما يحدث فى الر�سائل العلمية لدرجة املاج�ستري
والدكتوراه ـ ـ ووفرنا له �سبل املعاونة املوجودة ف�إنه ي�ستغرق فرتة ال تقل عن �أربع �سنوات
لي�صل لنتيجة البحث ويقدمه كامال  ,وغالبا ما يكون البحث رغم اجلهد قا�صرا مبو�ضع
معني تبينه مناق�شة الر�سالة  ,وهناك بع�ض البحوث النظرية فى كليات احلقوق ا�ستغرق
فيها الباحثون �ست ع�شرة �سنة كاملة ليتقدموا ببحوثهم العلميةوهناك من �أم�ضي عمره
كله تقريبا فى البحث باملراجع ليتمكن من �إخراج كتاب واحد  ,مثال ذلك امل�ؤرخ املعروف
حممد عبد اهلل عنان الذى ق�ضي قرابة �أربعني عاما ليتم م�ؤلفه اجلامع عن الأندل�س
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(دولة الإ�سالم فى الأندل�س)وفى اجلانب الآخر قد ي�ستغرق جهاز املخابرات قرابة �ست �أو
�سبع �سنوات لي�ؤكد معلومة واحدة �أو ينفيها  ,وهناك بع�ض التحريات التى تتم للمر�شحني
للمنا�صب احل�سا�سة ت�ستغرق فرتة من �ستة �أ�شهر لثالثة �أعوام التخاذ قرار نهائي
ب�صالحية هذا املر�شح من عدمه ,كل هذا الوقت فى ظل خدمات التكنولوجيا ودعم العلم
التقنى اخلادم لتلك الأغرا�ض فلنا �أن نتخيل كيف قام علماء ال�سنة فى الع�صور الإ�سالمية
الأوىل بت�أليف كتبهم وو�ضع القواعد املوثقة لعلم احلديث  ,ال �سيما فى الفرع امل�سمى (علم
اجلرح والتعديل) والذى كانت مهمة العامل فيه �أن يقوم بالتحرى الدقيق عن كل حمدث
�أو راو �أو ناقل حلديث �أو قول �صحابي �أو تابعى( )82وي�سجل ا�سم الراوى و�صفته وكنيته وما
انتهت �إليه التحريات ب�ش�أنه ليكون هذا الكتاب مرجعا ملن �أراد التحقق من �صحة �أى رواية
مبعرفة م�ستوى هذا الراوىونعطى فكرة عن �أحد �أهم امل�ؤلفات فى هذا املجال وهو تاريخ
دم�شق للعالمة بن ع�ساكر  ,فقد متت طباعة هذا الكتاب ب�أ�سلوب الطباعة احلديثة فى
حواىل  93جملدا  ,حجم املجلد الواحد منها يرتاوح بني  500و� 900صفحة تقريبا  ,وقد
احتوى هذا املرجع على ترجمة ل�شخ�صيات دم�شق على ثالثة م�ستويات:
الأول :ترجمة كل رجال دم�شق املقيمني فيها.
الثانى :ترجمة كل من ا�ستقر بدم�شق وكان وافدا �إليها من بلد �آخر  ,عندئذ يقوم بن
ع�ساكر بالرحيل �إىل بلده الأ�صلي والتحرى عنه وو�ضع �صفته وحكمه عليه.
الثالث :ترجمة لكل من مر بدم�شق جمرد مرور وهو فى رحلة �إىل غريها من البالد
وهنا نتوقف قليال ونت�أمل  ,ون�س�أل الأ�سئلة التالية :
�إذا كان متو�سط عدد �صفحات الكتاب ب�أ�سلوب الطباعة احلالية يرتاوح بني �ستني
وت�سعني �ألف �صفحة فى  93جملدا  ,فكم يكون حجمه ب�أ�سلوب الكتابة على املخطوطات
والذى كتبه م�ؤلفه العمالق على �شاكلته  ,مع مالحظة �أن ال�صفحة الواحدة من �صفحاتنا
احلالية من املمكن �أن حتتوى من املخطوطات ب�أ�سلوب الكتابة القدمي على عدد ع�شرة
خمطوطات كاملة تقريبا من �أين �أتى بن ع�ساكر بالوقت الكايف جلمع مادة كتابه وهو
حجم مهول يحتاج عمرا كامال ملجرد ت�سجيله  ,فكيف قام بن ع�ساكر بالتحرى عن كل
رجال دم�شق وخارجها وال�سفر �إىل مواطن امل�ستقرين واملارين بها ثم ت�سجيل كل هذا فى
(«)82ينق�سم احلديث من حيث م�صدره �إىل ثالثة �أنواع  ,احلديث املرفوع وهو كل حديث قاله �أو �أقره �أو فعل فعله �أو رواية ورد
فيها ذكر النبي عليه ال�سالم ب�أى وجه  ,واحلديث املوقوف وهو القول املن�سوب لل�صحابي  ,واحلديث املقطوع وهو القول
املن�سوب للتابعي (راجع الباعث احلثيث فى علوم احلديث لنب كثري ـ حتقيق �أحمد �شاكر).
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احلجم الرهيب من املخطوطات ؟!
وقد ر�أينا فى املثال ال�سابق كيف �أن حممد عنان ا�ستغرق �أربعني عاما لي�ؤلف كتابه عن
الأندل�س البالغ ثمانية جملدات فقط ومادته جمموعة من كتب مطبوعة ومتوفرة كيف
خطرت فكرة هذا املرجع البالغ ال�ضخامة بعقل م�ؤلفه ,وهى فكرة لو خطر مع�شارها على
عقل �أن�شط الباحثني اليوم لتوقف ي�أ�سا قبل �أن يخطو فى م�شروعه خطوة واحدة ؟!
قام بن ع�ساكر بت�صنيف م�ؤلفه هذا منفردا �سواء بالتحرى وجمع مادة الكتابة �أو
الن�سخ والت�سجيل ,رغم �أننا لو �ألقينا نظرة على �أحد مفكرينا املعا�صرين العمالقة مثل
حممد ح�سنني هيكل الذى تخرج م�ؤلفاته ال�سيا�سية �ضخمة وموثقة �إىل �أعلى درجة
لوجدناه ي�ستعني بفريق عمل كامل فى م�صر و�آخر فى لندن مهمتهم جمع املادة العلمية
والوثائق وت�صنيفها ومع هذا ي�ستغرق لكتابة الكتاب الواحد من عام لعامني وقد �أخرج
مو�سوعته املعروفة (حرب الثالثني �سنة) من �أربعة �أجزاء فى ع�شر �سنوات وامل�شكلة �أننا
تعر�ضنا مل�ؤلف واحد من هذه امل�ؤلفات ال�ضخمة التى مت ت�صنيفها لت�سجيل التحريات عن
رجال الرواية فى �سائر الأقطار ,وهناك على �شاكلة مرجع بن ع�ساكر مراجع ال تقل �أهمية
مثل تهذيب الكمال للحافظ املزى و�سري �أعالم النبالء للذهبي  ,و�سل�سلة تاريخ البخارى
الكبري والأو�سط وال�صغري ,والطبقات الكربي البن �سعد الواقدى وهو �أول م�صنف فى
هذا العلم ,والأهم من ذلك �أن قول العلماء فى �شخ�ص معني �أنه ثقة �أو �أنه �ضعيف �أو
كذاب ال ي�ؤخذ من عامل واحد بل ي�ؤخذ احلكم على الراوى من جمموع �أقوال علماء اجلرح
والتعديل وهذه داللة �إ�ضافية على دقة التحري  ,ف�إن خدع �أحد الرواة واحدا من علماء
اجلرح والتعديل بادعاء التقوى فلن ي�ستطيع خداع بقية العلماء الذين �سيتولون �أمره ولو
�ألقينا نظرة على الأحوال التى يتم فيها جرح الراوى وعدم الأخذ بروايته لوجدنا حذرا
بالغا غري م�سبوق بالذات فى هذا الع�صر الذى مل ينت�شر فيه الكذب �أو النفاق  ,فالراوى
ال يتم رد روايته ملجرد �إثبات كذبه فى رواية حديث  ,بل يتم جرحه ملجرد التدلي�س ,
والتدلي�س فى م�صطلح احلديث لي�س معناه اخلداع والكذب بل هو جمرد �أن يقول الراوى
�سمعت من فالن وهو �شيخه الثقة  ,بينما هو �سمع احلديث من زميل له عن نف�س ال�شيخ
ال ندرى حال الراوى نف�سه و�إخفاء راوى احلديث للمنقول عنه هنا يعترب تدلي�سا  ,هنا
يجرح الراوى بالتدلي�س لأجل هذا فقط بل �إن �أحد علماء احلديث مل يقبل حديث �أحد
الرواة عندما ر�آه يخدع بعريه في�ضم ثوبه ويحركه للبعري حتى يظن �أن ثوب �صاحبه مملوء
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بال�شعري لكى ي�أتى البعري فال يهرب  ,فرف�ض العامل �أخذ روايته لأنه ثبت له كذبه على
بعريه فاعتربها جرحا له ومل تقت�صر العناية عند الوقوف على �أحوال الرواة فح�سب  ,بل
كانت �أحوال الرواة جمرد فرع من فروع التحقيق التى امتدت �إىل ن�صو�ص احلديث نف�سه
مبنتهى الدقة  ,فال يوجد عند �أهل احلديث الت�سيب الذى نعرفه اليوم من نقل دون وعى
�أو ذكر دون تدبر  ,بل �إن الراوى �إذا خلط حرفا بحرف وهو ينقل روايته ولي�س كلمة مكان
كلمة  ,جرحه علماء الرجال باعتباره �ضعيف احلفظ حتى لو حافظ على معنى احلديث
وم�ضمونه بل �إنهم يتتبعون مراحل حياة الراوى �أو العامل الواحد فيقال مثال �أن روايته
فى �سنه ال�صغرية كانت �أوثق من روايته بعد �أن كربت �سنه وي�سجلون هذا فى مراجعهم
ولكى يتم قبول احلديث �صحيحا يجب فيه �أن تتوافر �شروط احلديث ال�صحيح وهو
�أن يروي احلديث الثقة العدل ال�ضابط عن مثله �إىل منتهاه ب�سند مت�صل من غري �شذوذ
وال علة فهذا التعريف الب�سيط �أجمل �شروط �صحة احلديث ب�ضوابط تعجز مباحث �أمن
الدولة الآن !
ف�إن �سقط فرد واحد من �سل�سلة ال�سند يتم ت�ضعيف احلديث و�إن كان �أحد الرواة
�ضعيفا وباقي الرواة على �أ�شد الثقة مت ت�ضعيف احلديث �أي�ضا � ,إال �إذا كان ال�ضعف ناجما
عن قلة حفظ ومت �ضم هذا الراوى لغريه فيتم و�ضع احلديث فى مرتبة و�سطية وهى مرتبة
احل�سن �أما عن طريقة ك�شف اخلداع والتدلي�س والتحرى فيكفينا �أن نعرف �أ�سلوب عمالق
من عمالقة اجلرح والتعديل وهو يحيي بن معني رفيق و�صديق الإمام �أحمد بن حنبل  ,وهو
�أ�سلوب يت�ضح من موقفني يظهر منهما مدى براعة هذا الرجل التى �سبقت ع�صره بقرون
فى فنون املراقبة والتحرى.
املوقف الأول � :أنه كان يتتبع حلقات الدر�س التى يعقدها املحدثون فى امل�ساجد فيجل�س
مراقبا لكل احل�ضور من الرواة بعني ال�صقر  ,ويتابع كل منهم فى مدى انتباهه للحديث
املروى ف�إن ملح �أحد الرواة وقد غفت عينه قليال من �أثر اجلهد �سجل ا�سم الراوى ون�ص
احلديث الذى نام فيه  ,ف�إذا انتبه الراوى من نومه �أو نبهه �أحد �أ�صحابه ي�سجل بن معني
احلديث الذى ا�ستيقظ فيه نف�س الراوى  ,ثم ينتظر ن�شاط ه�ؤالء الراوة ف�إذا الحظ �أن
الراوى النائم روى حديثا عن �شيخه �ضمن جمموعة الأحاديث التى غفل فيها ـ ـ حتى لو
كان احلديث �صحيحا ـ ـ وكان قد �أخذه عن زميل له و�أ�سقط ا�سم الزميل قال له على الفور
كذبت  ..متى �سمعت هذا لقد ر�أيتك نائما (في�سجل التدلي�س على هذا الراوى و ُيجرح
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لذلك املوقف الثانى  :كان بن معني جال�سا مرة يكتب �شيئا ما فى ورقة وكلما دخل عليه
�شخ�ص ـ ـ �أيا كان هذا ال�شخ�ص ـ ـ قام بطى الورقة حتى يقوم عنه مهما كانت ثقته به ,
فلما جاء �أحمد بن حنبل �إمام �أهل ال�سنة فى زمانه مل يطو بن معني الورقة لأن مكانة
الإمام �أحمد كانت تعلو مكانة بن معني ذاته  ,والأمر بينهما �أ�شبه بال�شك املت�أ�صل فى نف�س
كل رجل خمابرات فيتخذ احلذر الغريزى جتاه �إبداء �أى معلومة ولو كانت معلومة عامة
وتراه يت�ساءل فى �شك  ,ملاذا ي�س�أله فالن ؟!
لكن غريزة رجل املخابرات مع من فوقه رتبة تختفي  ,فال حر�ص مع �أهل الإخت�صا�ص
فلما الحظ �أحمد بن حنبل اهتمام بن معني �س�أله ماذا يفعل ف�أخربه �أن ي�سجل �صحيفة
(�أى حمتوى رواية راو معني وال تعنى �أنها �صفحة واحدة بل قد متتد لع�شرات ال�صفحات
وت�سمى �صحيفة فالن) �أبان عن �أن�س  ,حتى �إذا جاء مدل�س فخلط �إبان مع غريه قلت له
كذبت من هذين املوقفني يت�ضح �إىل �أى مدى كانت عليه الدقة والتمحي�ص وراء معرفة
احلديث  ,بالإ�ضافة ملا هو �أهم  ,وهو �أن املحدثني على خمتلف طبقاتهم( )83كانوا يتابعون
فح�ص ما انتهى �إليه �سابقيهم من العلماء  ,مبعنى �أن كتب غريهم ونتائج بحوثهم فى علم
احلديث مل تكن تقبلها الأجيال التابعة من العلماء بل كانت تتحرى عنها بنف�س الطريق �أو
كتابى مثل �صحيح البخارى �أو �صحيح م�سلم برز بروزا �شديدا
بطرق �أخرى  ,ولهذا ف�إن ْ
بني ال�صحاح لأن ثالثة �أجيال من العلماء على الأقل تعاقبت على فح�صه مبنتهى الدقة فلم
يرتكوا فيه حديثا واحدا دون فح�ص جديد ,وهذا رغم جاللة مقام البخارى ك�إمام �أهل
احلديث بال منازع وما عرف الإ�سالم مثيله فى دقة احلفظ والوعى والتحرى حتى �أنه كان
ال ي�ضع حديثا فى �صحيحه قبل �أن ي�صلي ركعتني عقب �إمتام فح�صه والتحرى عنه  ,وقام
بت�صنيف �أحاديث �صحيحه البالغة نحو �أربعة �آالف حديث من فح�ص � 600ألف حديث
كان يحفظها ب�أ�سانيدها و�أحوالها عن ظهر قلب ! واختار �أ�صح ما �صح منها وترك �أي�ضا
من ال�صحيح كثري طلبا للإخت�صار �أى �أنه بعد ا�ستخدام خا�صية الإ�ستبعاد و�ضع بكتابه
ما ن�سبته �أقل من  % 1مما جمعه  ,وهذا ي�شي بال�ضرورة مبدى �صعوبة �شروطه العتماد
احلديث �إىل درجة دقة م�ستحيلة  ,ولذا قبلت الأمة �صحيح البخارى وم�سلم و�أجمعت على
�صحتهما عقب احلكم عليهما من �أجيال العلماء املتتابعة( , )84ولذا عندما جند من يطعن
( )83املق�صود بالطبقات هى الأجيال  ,فكل جيل من العلماء �أو الأدباء ي�سمى طبقة  ,ويتم ترتيب الطقات بح�سب قربها من
العهد النبوى فتبد�أ طبقة ال�صحابة التى تتفرع لطبقات متعددة ح�سب ال�سبق فى الإ�سالم ثم طبقة التابعني فتابعيهم وهكذا
( )84معظم ال�شبهات والإنتقادات املوجهة لل�صحيحني تناولها علماء الأمة بعد البخارى وفندوا الإعرتا�ضات املثارة عليها ,
وكان �أبرز �شراح البخارى وم�سلم هما بن حجر الع�سقالنى والنووى الإمامان اجلليالن.
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فى �صحة حديث بالبخارى ـ بعد كل هذا ـ يحق لنا �أن منلأ �صاحب الطعن �سخرية  ,فهو ال
ي�شكك فى البخارى وحده بكل دقته وعلمه بل يتجاوز �إىل قرابة �سبعة �أجيال من العلماء
تتابعت على كتابه بالفح�ص واعتمدته ال �سيما �أننا لو عرفنا كنه الأحاديث املطعون فيها
بني احلني والآخر بال�صحيحني وغريهما من الأحاديث التى �أقر العلماء بثبوت ن�سبتها
للنبي عليه ال�صالة وال�سالم ,هى كلها �أحاديث توقف عندها العلماء وناق�شوها بالفعل
قبل قرون  ,ولي�س يف ما يذكر من طعون �أى جديد يلفت النظر فقد ا�ستوفاها العلماء
معاجلة وردا  ,لكن امل�شكلة احلقيقية �أن من يطعن على تلك الأحاديث ال يكون جاهال
فقط ب�إجماع العلماء على مدى ع�صور ب�صحتها بل يكون جاهال �أي�ضا ب�أن �شبهاته تلك
()85
مت الرد عليها فى كتب مل يكلف نف�سه مطالعتها �أو البحث فيها عند �أهل الإخت�صا�ص
غري �أن دواعى الإ�ستغراب تنمحى مع ت�سليمنا امل�سبق �أن اجلهل العميم الذى �ساد الآن
ال �شك �أنه ميثل الو�سط املن�سب جلراثيم الفكر كى تعيث بالعقول ف�سادا  ,والو�سيلة املثلي
لذلك تكمن فى �إعادة الهيبة املفقودة للعلماء بني العامة والعمل على ن�شر �سري علماء
ال�سلف وبيان ف�ضلهم الذى ال يويف مقداره قط .

( )85يحتوى كتاب « ت�أويل خمتلف احلديث « لنب قتيبة على جمموعة كاملة من الأحاديث الذى ا�ستنبط النا�س الأقاويل حولها
وقام بن قتيبة مبعاجلتها معاجلة كاملة وهو املتويف عام  230هـ  ,ورغم ذلك تثار نف�س ال�شبهات حول نف�س الأحاديث اليوم.
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الف�صل اخلام�س

�أحــداث الفتنة الكربي (بالروايات ال�صحيحة فقط)
وهذا هو �آخر ف�صول الكتاب الذى خ�ص�صته لبحث خمت�صر متعمق فى �أهم �أحداث
التاريخ التى مت ا�ستغاللها لت�شويه احل�ضارة الإ�سالمية ب�أكملها  ,مع �إبراز كيفية الأ�سلوب
الذى مت اتباعه فى ت�شويه جيل ال�صحابة فى تلك الأحداث وال �شك وال ريب �أن �أهم
املطاعن التى حاول املجرمون النفاذ بها �إىل مقدار وقيمة ال�صحابة  ,والت�شكيك فيهم
وفى عدالتهم الثابتة بالقر�آن وال�سنة  ,ال �شك �أن �أحداث الفتنة الكربي كانت مدخلهم
الأكرب لتناول هذا اجليل مبا لي�س فيه  ,وهذا عن طريق ا�ستغالل الفتنة بطريقني وهما :
الأول  :الروايات املو�ضوعة املكذوبة املفرتاة على ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم والتى
تنال من عدالتهم و�صدقهم  ..وهى كلها روايات �ساقطة �أ�سقطها علماء التاريخ والنقل
الثانى  :ت�أويل بع�ض الأحداث احلقيقية وحملها على حمامل غري ح�سنة وب�سوء ظن
غريب يجعل القارئ ي�شعر �أنه لي�س �أمام جيل ربانى اختاره اهلل وع ّدله من فوق �سبع
�سماوات  ,بل جتعل القارئ يحكم على هذا اجليل كما لو كان يحكم على �أجيالنا املعا�صرة
التى غرقت فى �شهوات الدنيا و�شهوات احلكم  ,ولي�س لها قطعا تلك النف�س املطمئنة التى
متيز بها جيل ال�صحابة جميعا  ,حتى �أن كافة �أفعالهم كانت مرهونة بالإجتهاد وال�سعى
لطريق اهلل وحده  ,وحتى لو �أخطئوا فيها فهو �إجتهاد لي�س يلزم منه �إ�سقاط العدالة
لأن النية احل�سنة ثابتة لهذا اجليل كله  ,وهم لي�سوا مبع�صومني عن اخلط�أ  ,و�سنبني
باخت�صار غري خمل  ,مدى ف�ضل هذا اجليل  ,وكيف �أن الت�شكيك به جاء من املغر�ضني
القا�صدين �إىل هدم م�صادر الدين الإ�سالمى عن طريق الطعن فى من نقلوا لنا هذه
امل�صادر  ,ومن هنا ت�أتى خطورة الأمر  ,كما �سنبني حقيقة ما جرى فى الفتنة الكربي
ومنيز �سقيم الروايات من �صحيحها لنقف على حقيقتها ..
نظرة �إىل قيمة ال�صحابة:
من م�صائب الأمة اليوم دون �شك � ,أنها ا�ستجابت نوعا ما لدعوة �أهل الطعن فى
ال�صحابة ونظرت �إىل الروايات التاريخية املزيفة التى رواها رواة التاريخ غري العدول
على �أنها روايات �صحيحة رغم �أنها حتمل مطاعن فى �أ�شرف جيل للإ�سالم وهو اجليل
الذى حمل الر�سالة وكان و�سيلة �إي�صالها لأقطار الأر�ض و�إي�صالها للأجيال وراء الأجيال
والأم ـ ـ ــر ال يخلـ ــو من حم ــاقـ ــة وغبـ ـ ـ ــاء مطل ـ ــق  ,ففـ ــي البدايـ ـ ـ ــة مثـ ــل ه ـ ــذه
- 271 -

املطاعن كيف ميكن قبولها ومن رواها هم الكذابون املعروفون بحقدهم �ضد هذا اجليل
مثل رواة ال�شيعة  ,بالإ�ضافة �إىل ما هو �أطم �أننا غفلنا عن القر�آن الكرمي الذى ميثل
الثبوت املطلق والدليل املنفرد بذاته على تزكية هذا اجليل كله  ,ف�أهملنا دليل القر�آن فى
تزكيتهم وقبلنا دليل الزنادقة  ,والطعن فى جيل ال�صحابة قدمي وموجود فى كتب التاريخ
التى نقلت لنا الروايات جميعها  ,و�أخ�ضعها �أهل التحقيق لتحقيقهم وبينوا زيفها  ,غري
�أن اجلهل العام فى عاملنا املعا�صر دفع العلمانيني وال�شيعة ومن تابعهم فى حرب الإ�سالم
�إىل ا�ستغالل رواج تلك الروايات لي�صلوا �إىل �أغرا�ضهم فى الت�شكيك بهم والت�شكيك بهم
يعنى الت�شكيك فى الدين الذى نقلوه  ,وهذا هو الهدف الوحيد لكل طاعن بال�صحابة لكن
امل�شكلة �أن بع�ض الكتاب واملفكرين ومعظم العوام ذهبوا �إىل تلك املرويات فقبلوها وكتبوا
عن تلك االتهامات املوجهة لل�صحابة ون�شروها وهم لي�سوا من �أهل ال�صنعة وال اخلربة
حتى مييزوا بني الروايات ال�صحيحة والروايات العرجاء والأهم من ذلك �أنهم غفلوا عن
جاللة هذا اجليل وتعاملوا معهم كما كانوا من �أرباب هذا الع�صر الذى نعانى منه  ,بينما
ال�صحابة عا�شوا فى عهد النبوة حيث كان وال زال جيلهم ب�شهادة اهلل عز وجل ونبيه عليه
ال�سالم �أف�ضل �أهل الأر�ض بعد الأنبياء والر�سل  ,فال يوجد مثيلهم �أبدا ال فى الزهد وال
فى الإميان وال فى التقوى و�أمثالهم تهرب منهم الذنوب وتتنافر مع طبيعتهم  ,وهم و�إن
كانوا غري مع�صومني فهذا ال يعنى �إطالقا �أن نت�صور فى �أحدهم �إقدامه على ذنب عامدا
متعمدا لأجل دنيا فلما نظر ه�ؤالء املفكرون �إىل ال�صحابة نظرتهم �إىل �أى جيل وعاجلوا
ع�صرهم كما كان ع�صرا عاديا من ال�سهل �أن جتد فيه �أطماع احلكم و�شهوات الدنيا ,
ت�سربت بناء على ذلك �إىل النفو�س تلك النظرة اخلاطئة عن هذا اجليل الفريد فازداد
تعلق العامة بهذه الروايات و�أ�صبح من قبيل الثقافة العامة �أن جتد تلك املطاعن منت�شرة
بينهم  ,رغم �أن فنت احلكم ومطالب الدنيا مل تكن متثل فى عرف ال�صحابة �شيئا يذكر
وال يوجد دليل �أو �شبهة دليل �صحيح تقول بذلك و �إذا نظرنا للقر�آن الكرمي وت�أملنا بالعقل
وحده كيف انت�شر فى ربوع �آياته تزكية ه�ؤالء الأطهار لعلمنا �أن الأخبار املنقولة بخالف
ذلك �إمنا هى من الإفك املبني  ,وهذا ما ينبغي لكل عاقل �أن يدركه لأننا نقارن هنا بني
الدليل من القر�آن والدليل من مروجى الأخبار فكيف ندع الأول ون�أخذ الثانى !
يقول عز وجلِ ‘ :ل ْل ُف َق َرا ِء املُ َه ِاج ِرينَ ا َّل ِذينَ �أُ ْخ ِر ُجوا ِمنْ ِديار ِِه ْم َو�أَ ْم َوا ِل ِه ْم َي ْب َت ُغونَ
هلل َور ِْ�ض َوا ًنا َو َي ْن ُ�ص ُرونَ َ
ال�صا ِد ُقونَ ’ احل�شر8:
َف ْ�ضلاً ِمنَ ا ِ
اهلل َو َر ُ�سو َل ُه �أُو َل ِئ َك هُ ُم َّ
والآية قطعية الو�ضوح وال�صراحة فى �أن املهاجرين جميعا هم من ن�صر اهلل ور�سوله
عليه ال�صالة وال�سالم و�شهد لهم اهلل تعاىل الذى يعلم �سرائرهم �أنهم هم ال�صادقون
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فهل من املمكن �أن نقبل بعد هذا بت�شكيك م�شكك فى عدالتهم ؟!
ال�سا ِب ُقونَ الأَ َّو ُلونَ ِمنَ املُ َه ِاج ِرينَ َوالأَ ْن َ�صا ِر َوا َّل ِذينَ ا َّت َب ُعوهُ ْم ِب ِ�إ ْح َ�س ٍان
ويقول �أي�ضاَ ‘ :و َّ
َر ِ�ض َي ُ
اهلل َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه َو�أَ َع َّد َل ُه ْم َج َّن ٍات تجَ ْ ِري تحَ ْ َت َها الأَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها �أَ َبدً ا َذ ِل َك
ال َف ْو ُز ال َع ِظ ُيم ’التوبة 10:وهذه الآية جمعت اجليل كله املهاجرون والأن�صار ومن تالهم
من بعد الفتح ف�أ�سبغ عليهم اهلل تعاىل الإح�سان و�شهد لهم ب�أنهم �أ�صحاب اجلنة والر�ضوان.
َاب ُ
اهلل َع َلى ال َّن ِب ِّي َواملُ َه ِاج ِرينَ َوالأَ ْن َ�صا ِر ا َّل ِذينَ ا َّت َب ُعو ُه فيِ َ�س َاع ِة
ويقول �أي�ضا َ ‘ :ل َق ْد ت َ
اب َع َل ْي ِه ْم ِ�إ َّن ُه ِب ِه ْم َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم’ التوبة117:
ال ُع ْ�س َر ِة ِمنْ َب ْع ِد َما َكا َد َي ِزي ُغ ُق ُل ُ
وب َف ِر ٍيق ِم ْن ُه ْم ُث َّم َت َ
وهذه الآية الكرمية تتحدث عن غزوة تبوك التى خرج فيها النبي عليه ال�صالة
وال�سالم بكل �صحابته للقتال  ,ومل ي�سمح لأحد بالتخلف  ,ف�أنزل اهلل تعاىل بحقهم هذه
التوبة ومعنى هذا �أنها �شملت اثنى ع�شر �ألف �صحابي خرجوا مع النبي عليه ال�صالة
وال�سالم من املهاجرين والأن�صار وم�سلمة الفتح ومل ي�ستثن القر�آن الكرمي �أحدا منهم
قط  ,حتى الثالثة من ال�صحابة الذين تخلفوا بال عذر � ,أنزل اهلل توبته ومغفرته عليهم
لين�ضموا �إىل �إخوانهم فقال جل �ش�أنه ‘ َو َع َلى ال َّثلاَ َث ِة ا َّل ِذينَ ُخ ِّل ُفوا َحتَّى �إِ َذا َ�ضا َق ْت َع َل ْي ِه ُم
َاب َع َل ْي ِه ْم
الأَ ْر ُ�ض بمِ َ ا َر ُح َب ْت َو َ�ضا َق ْت َع َل ْي ِه ْم �أَ ْن ُف ُ�س ُه ْم َو َظ ُّنوا �أَنْ اَل َم ْل َج�أَ ِمنَ ا ِ
هلل ِ�إ اَّل ِ�إ َل ْي ِه ُث َّم ت َ
ِل َيتُو ُبوا ِ�إنَّ َ
اب ال َّر ِح ُيم ’التوبة118:
اهلل هُ َو ال َّت َّو ُ
ومل يقت�صر القر�آن الكرمي على و�صف ه�ؤالء الأطهار بل و�صف حال من �سي�أتى بعدهم
من �أجيال وجعل الإميان رهنا فقط بالذين اتبعوهم ب�إح�سان فا�ستثنى بذلك اهلل عز وجل
كل �إن�سان خا�ض ل�سانه فى هذا اجليل ,حيث يقول تعاىلَ ‘ :وا َّل ِذينَ َجا ُءوا ِمنْ َب ْع ِد ِه ْم
َي ُقو ُلونَ َر َّب َنا ْاغ ِف ْر َل َنا َو ِ ِإل ْخ َوا ِن َنا ا َّل ِذينَ َ�س َب ُقو َنا ِبا ِلإ َمي ِان َو اَل تجَ ْ َع ْل فيِ ُق ُلو ِب َنا ِغ اًّل ِل َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا
َر َّب َنا ِ�إ َّن َك َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم ’احل�شر10:
�أى �أن وظيفتنا نحن الذين تبعناهم �أن نقول ربنا اغفر لنا ولهم وال جنعل فى قلوبنا
غال لأحد منهم قط  ,وهذا هو الأمر الطبيعى البدهى لأن �إمياننا ما كان له �أن يتحقق لو
مل ي�صمد ه�ؤالء النفر مع النبي عليه ال�صالة وال�سالم ويحملوا �أمانة الر�سالة ويبذلون
على ر�ضي
الدم والنف�س والأهل واملال فى �سبيل �إعالء كلمة احلق  ,وفى ذلك يقول الإمام ّ
اهلل عنه خماطبا �شيعته من على منرب الكوفة كما فى نهج البالغة (:)86
على  ,ولكنه م�صدر خمتلف ومنحول عليه
()86لي�س معنى ا�ستداللنا بنهج البالغة هنا �أنه م�صدر �صحيح ثابت �إىل الإمام ّ
وما يوجد فى الكتاب من الأقوال ال�صحيحة الن�سبة للإمام ال يتعدى ع�شر حمتواه  ,والباقي مو�ضوع لي�س له �إ�سناد �أ�صال
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(ولقد ر�أيت �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم فما ر�أيت �أحدا ي�شبههم منكم
ولقد كانوا ي�صبحون �شعثا غربا ويقب�ضون على مثل اجلمر من ذكر معادهم ك�أن بني
�أعينهم ركب املعزى ـ ـ يعنى عالمة ال�سجود ــ) فجاءت الأجيال بعد ذلك وحتت خمتلف
الأغرا�ض حتمل هم الطعن والت�شكيك فى هذا اجليل الفريد بل وفى حق �أعالمهم ك�أبي
وعلى ر�ضي اهلل عنهم  ,والعاقل ال يحتاج ردا على تلك ال�شبهات التى
بكر وعمر وعثمان ّ
يثريها املغر�ضون ,والذين ارت�ضوا لأنف�سهم �أن يقفوا فى خندق واحد مع العلمانيني
وامل�ست�شرقني �أعدى �أعداء الإ�سالم لكى ميار�سوا معهم نف�س الفعل فى الطعن واللعن على
�أ�صحاب النبي عليه ال�صالة وال�سالم فالعاقل البد له �أن يقرن هذه الأقوال ب�آيات القر�آن
الكرمي لكى يطرح عن نف�سه �أى حاجة لتفنيد �أى �شبهة بحق �أى �صحابي  ,فلي�س بعد قول
اهلل قول بالإ�ضافة ملا هو �أهم وهو �أن النظر �إىل ه�ؤالء الطاعنني ممن يدعون الإ�سالم
يكفي وحده الكت�شاف هويتهم  ,لأنهم ـ كما قلنا ـ وقفوا فى خندق واحد مع �أعداء الإ�سالم
وجمرد االحتاد فى الغر�ض والفعل يكفي لرف�ض �أى قول لهم بحق �أى �صحابي وما �أ�صدق
قول الإمام �أبي زرعة الذى قال�( :إذا ر�أيت الرجل يطعن فى �أ�صحاب النبي عليه ال�صالة
وال�سالم فاعلم �أنه زنديق ,ذلك �أن الدين عندنا حق و�إمنا �أداه لنا ه�ؤالء ال�صحابة والذين
يطعنون فيهم �أرادوا �أن يجرحوا �شهودنا واجلرح بهم �أوىل وهم زنادقة).
وكعادة جميع الأفاكني ي�أتون ب�شبهات عرجاء وب�أحداث ملفقة ليتمكنوا من الت�شكيك
فى ال�صحابة ,في�أتون لآيات القر�آن الكرمي التى نزلت فى املنافقني في�سقطونها على
�أ�صحاب النبي عليه ال�صالة وال�سالم ؟!
اب ُم َنا ِف ُقونَ َو ِمنْ �أَ ْه ِل ا َمل ِدي َن ِة َم َردُوا َع َلى ال ِّن َف ِاق اَل
}ومن ذلك َوممِ َّ نْ َح ْو َل ُك ْم ِمنَ الأَ ْع َر ِ
َت ْع َل ُم ُه ْم َن ْحنُ َن ْع َل ُم ُه ْم َ�س ُن َع ِّذ ُب ُه ْم َم َّر َتينْ ِ ُث َّم ُي َردُّونَ �إِلىَ َع َذ ٍاب َع ِظيم{التوبة101:
وال�س�ؤال املنطقي �أين وجه الداللة فى الآية لكى يطعنوا بها على ال�صحابة ,فنعم
كان هناك منافقون باملدينة يعلم النبي عليه ال�سالم بع�ضهم والبع�ض الآخر ال يعلمهم
�أما الذين علمهم فهم عبد اهلل بن �سب�أ و�شيعته ,و�أما الذين مل يعلمهم فه�ؤالء هم جيل
املرتدين الذى منعوا الزكاة فحاربهم �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه  ,ونلفت النظر �إىل �أننا جئنا
ب�آيات حمكمات وا�ضحات فى تزكية املهاجرين والأن�صار و�سائر ال�صحابة فلو كان بينهم
�إىل الإمام  ,ال ا�سناد مت�صل وال حتى منقطع  ,ونحن ن�ست�شهد به على �سبيل الإحتجاج على اخل�صوم الراف�ضة بكتبهم
التى يعتقدون �صحتها  ,وعلى ر�أ�سها نهج البالغة  ,ون�ستدل على الراف�ضة بالذات لأنهم �أكرب امل�شككني فى ال�صحابة
وهم �أ�صحاب الروايات الزائفة عنهم.
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ا�ستثناء لبينه اهلل �أو بينه النبي عليه ال�صالة وال�سالم بينما جند النبي عليه ال�سالم �شدد
فى الو�صية على مدح �أ�صحابه �سواء فرادى ب�أ�سمائهم �أو مبجموعهم ومن ذلك قوله عليه
ال�سالم ( اهلل اهلل فى �أ�صحابي  ........احلديث ) وقوله عليه ال�سالم ( لعنة اهلل على من
�سب �أ�صحابي وقوله عليه ال�سالم ( ال يدخلن النار �أحد بايع حتت ال�شجرة  ....احلديث )
بخالف الأحاديث امل�ستفي�ضة فى مدح �أعيان ال�صحابة مثل الع�شرة املب�شرين زعماء
ال�صحابة و�أي�ضا بقيتهم مثل جليبيب وعمار واملقداد و�أبو ذر و�أبو هريرة وخالد بن الوليد
وعمرو بن العا�ص ومعاوية وع�شرات غريهم ومن الأدلة العقلية ال�صريحة �أن اهلل عز
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن املُ ْن َك ِر
ا�س َت�أْ ُم ُرونَ ِبا َمل ْع ُر ِ
وجل قال فى كتابه } ُك ْنت ُْم َخيرْ َ �أُ َّم ٍة �أُ ْخ ِر َج ْت ِلل َّن ِ
َاب َل َكانَ َخيرْ ً ا َل ُه ْم ِم ْن ُه ُم املُ�ؤ ِْم ُنونَ َو�أَكْثرَ ُ هُ ُم ال َف ِا�س ُقونَ {
هلل َو َل ْو �آَ َمنَ �أَ ْه ُل ِ
َو ُت�ؤ ِْم ُنونَ ِبا ِ
الكت ِ
(�آل عمران)110:
فهذا امل��دح العظيم للأمة الإ�سالمية ورد �أول ما ورد فى حق ال�صحابة وجيلهم
الفريد ,وقد �صح عن النبي عليه ال�صالة وال�سالم �أن��ه مدح ثالثة �أجيال �أولها جيل
ال�صحابة وتابعيهم من بعدهم ومن بعدهم وهى القرون الثالث الأوىل خري القرون
للأمة الإ�سالمية والتى �صارت فيها كلمة اهلل هى العليا فلو مل تكن هذه الزمرة هى
خري �أم��ة فمتى كنا خري �أم��ة �إذا ؟! ف���إذا عجز الأف��اك��ون �أم��ام الن�صو�ص ال�صريحة
ال�صحيحة ذه��ب��وا �سريعا �إىل ال��رواي��ات املكذوبة املو�ضوعة م�ستغلني جهل النا�س
مب�صداقية ال��رواي��ات وكيفية الك�شف عنها وجهلهم مبنهج كتابة التاريخ الإ�سالمى
فى امل�صادر الأ�صلية كما �سرنى منهج كتابة التاريخ الإ�سالمى اجلرمية الكربي التى
متت بحق التاريخ الإ�سالمى �أن بع�ض امل�ؤرخني واملثقفني املعا�صرين �أخذوا عن تاريخ
الطربي  ,واعتربوا جمرد ورود الروايات فيه معناها �أن الطربي يعتقد �صحتها وهذا
غري �صحيح حيث ن�ص الطربي فى مقدمة تاريخه على �أنه جمع كل الروايات التى �أتت
�إليه وبني �إ�سنادها وم�صادرها وترك للمحققني من بعده النظر فى �صحتها وتلخي�صها
وه����ذه ج��رمي��ة ت��ت��اب��ع��ت ع��ل��ى م��ر ال��زم��ن لأن ال��ت��اري��خ م��ث��ل��ه م��ث��ل احل��دي��ث ال��ن��ب��وى
خ�ضع للتحقيق والت�صحيح والت�ضعيف ع��ن ط��ري��ق تفنيد ون��ق��د امل�����ص��ادر الأوىل
ول��و �أخ��ذن��ا ت��اري��خ ال��ط�بري م��ث��اال وه��و امل��رج��ع الأم الأك�ب�ر ف��ى جم��ال��ه ف����إن م��روي��ات
الكذابني من ال�شيعة الإخباريني �أح�صاها الدكتور خالد كبري عالل فزادت عن ثالثة
�آالف رواي��ة باطلة �سندا ومتنا و�أ�صحابها �أربعة فقط من رواة ال�شيعة املطعون فيهم
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وامل�شكلة الكربي �أن تلك الروايات تعالج الفرتة الأكرث ح�سا�سية فى التاريخ الإ�سالمى وهى
الفرتة من وفاة النبي عليه ال�صالة وال�سالم �إىل ا�ست�شهاد الإمام احل�سني ر�ضي اهلل عنه
وان��ت�����ش��رت ت��ل��ك ال���رواي���ات امل��غ��ل��وط��ة ب�ين ال��ع��ام��ة وب�ي�ن �أق��ل�ام املثقفني املعا�صرين
باعتبارها من امل�سلمات التاريخية رغم �أن العلماء قدميا وحديثا بينوا مدى بطالنها
وما حدث فى الفتنة ميكن تلخي�صه فى الآتى:
�أوال � :أجمع امل�سلمون بعد وفاة النبي عليه ال�صالة وال�سالم على تولية �أبي بكر ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه ل�سابقته وف�ضله وواليته �أمر ال�صالة فى حياة النبي عليه ال�سالم عند
مر�ضه حيث �أ�صر النبي عليه ال�سالم على �أن يتوىل �أبا بكر ال�صالة وقال فى ذلك حديثا
�شهريا ورد بعدة طرق منها كما فى البخارى (ي�أبي اهلل وامل�ؤمنون �إال �أبا بكر).
وق���د روى البخ���ارى حادث���ة ال�سقيف���ة الت���ى جنم���ت عنه���ا مبايع���ة ال�صدي���ق
بالرواي���ة ال�صحيح���ة حي���ث مت االتف���اق عل���ى البيع���ة ب�ل�ا منغ�ص���ات ,وقبله���ا جمي���ع
ال�صحاب���ة فيم���ا بع���د بال�ش���ورى حي���ث �أن النب���ي علي���ه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ت���رك الأمر
ف���ى احلك���م واخلالف���ة �ش���ورى ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن وانته���ى بذل���ك ع�ص���ر النب���وة والع�صمة
وعلي���ه فالرواي���ات املزيفة التى تروى عن رواة ال�شيع���ة ك�أبي خمنف لوط بن يحيي الأزدى
�أن هناك خالفا و�صراعا دب على ال�سلطة كلها عبارة عن ترهات د�سها ه�ؤالء الإخباريون
ومل تثب���ت قطعا ب�أى �سند �صحيح  ,وقد جل�أ امل�ؤرخون لرواية الطربي ونقلها بع�ضهم وهى
()88
رواي���ة منقولة ع���ن ال�شيعي �أبي خمنف الذى �أجمع املحدثون عل���ى �أنه من �أهل الكذب
والرواية ال�صحيحة الواردة فى البخارى تغنى كل طالب حق عما �سواها وف�ضائل �أبي بكر
ال�صدي���ق ر�ضي اهلل عنه �أكرب من �أن ي�سعها مق���ام الكالم  ,فيكفيه �أنه كان ثانى �إثنني �إذ
هم���ا فى الغار وخ�صاله وف�ضائله التى بينه���ا النبي عليه ال�صالة وال�سالم ال تكاد حت�صي
وق���د ن�ص���ر اهلل به الإ�س�ل�ام �أوال و�آخرا  ,حيث �شهد له النبي علي���ه ال�صالة وال�سالم ب�أنه
الوحيد الذى مل يكن فى �إميانه تردد وال تلعثم ولقبوه ال�صديق يوم �أن كان الذى بادر �إىل
ت�صديق النبي عليه ال�صالة وال�سالم فى رحلة الإ�سراء واملعراج مع �إنكار القوم لها  ,وهو
ال���ذى دع���ا �أ�ساطني ال�صحابة فيما بعد للإ�سالم كما ن�صر اهلل به امل�ست�ضعفني حيث بذل
ماله كله فى �سبيل اهلل وفى ذلك يقول النبي عليه ال�صالة وال�سالم (ما نفعنى مال مثلما
نفعنى مال �أبي بكر) وعندما توىل اخلالفة وبد�أت �أحداث الردة وارجتفت الأر�ض نارا من
( ) 87

( )87روايات الكذابني فى التاريخ الإ�سالمى ـ بحث للدكتور خالد كبري عالل.
( )88مرويات �أبي خمنف فى تاريخ الطربي ـ ر�سالة دكتوراة للدكتور يحيي ابراهيم ـ جامعة االمام بال�سعودية.
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حول امل�سلمني ما بني ردة القبائل داخل اجلزيرة وبني طمع الروم فى حرب امل�سلمني �أي�ضا
ولك���ن كان هن���اك �أبو بكر� ,صاحب العزمية التى ال تل�ي�ن والثقة التى ال تن�ضب فحارب
املرتدي���ن فى نف����س الوقت الذى نفذ فيه �أمر النبي عليه ال�صالة وال�سالم فى �إنفاذ جي�ش
�أ�سام���ة بن زي���د �إىل حدود الروم وردعه���م  ,رغم ما يعنيه هذا من خط���ورة عندما تبقي
املدين���ة بال جي�ش فى مواجهة املرتب�صني  ,وقال فى ذل���ك كلمة تكتب مباء الذهب (واهلل
ل���و لعبت الكالب ب�أرجل �أمهات امل�ؤمنني فى املدينة ما تركت �أمر ر�سول اهلل عليه ال�صالة
وال�س�ل�ام) ثم �شكل القيادات وال�سرايا والبع���وث و�أخمد نار الفتنة فى اجلزيرة ومل يتوان
بعده���ا �أو ي�سرتيح بل �شكل اجليو�ش الإ�سالمية لفت���ح فار�س وال�شام  ,فكانت البداية التى
توات���ر عقدها بعد ذل���ك فى عهد الفاروق وتويف ر�ضي اهلل عنه ودفن �إىل جوار النبي عليه
ال�ص�ل�اة وال�سالم طاهرا مطه���را  ,وقد لعبت الروايات ال�شيعي���ة دورا فى حماولة ت�شويه
( )89
�صورت���ه ب�أ�سلوب �س���اذج ف�أثاروا ال�شبهات حول���ه وتكفل العلماء بالرد عليه���ا تف�صيال
ثانيا:قبيلوفاة�أبيبكرر�ضياهللعنه�أو�صيبعدا�ست�شارة�أ�صحابهعلىتوليةعمربناخلطاب
ر�ضي اهلل عنه خليفة للم�سلمني فناق�شه فى ذلك بع�ض ال�صحابة ملا يعرفون من �شدة عمر فى
احلق ف�أقنعهم �أبو بكر ب�أنه يرتك عليهم خري خلق اهلل فى زمانه كما هو فى رواية بن �سعد فى
الطبقات الكربى))90وخرج كتاب البيعة لعمر مع عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه وقر�أه على
النا�س وهم جميعا حا�ضرون فقبلوه وتوىل الفاروق �أمر الأمة فكانت �أزهى ع�صور اخلالفة
حي���ث �سقط���ت ف���ى عه���ده دولت���ى فار����س وال���روم مع���ا وكان���ت اجليو����ش الإ�سالمي���ة
حت���ارب عل���ى اجلبهت�ي�ن مع���ا  ,ف�سقط���ت فار����س ف���ى ي���د كب���ار جماه���دى اجلبه���ة
�+سع���د ب���ن �أب���ي وقا����ص قائ���د جبه���ة الفر����س ف���ى موقع���ة القاد�سي���ة ونهاون���د
و�سقط���ت الروم وافتتح بيت املقد�س على يد جمموع اجليو�ش الإ�سالمية فى ال�شام بقيادة
خالد بن الوليد و�أبو عبيدة بن اجلراح وعمرو بن العا�ص وزياد بن �أبي �سفيان ومعاوية �شقيقه
�أم���ا ف���ى الع���دل فح���دث وال حرج حي���ث ال زال���ت �س�ي�رة عمر ب���ن اخلطاب مت����س الأفق
ف���ى عدله وورع���ه ,بل جت���اوزت �سمعته فى الع���دل والإن�ص���اف حدود دول���ة الإ�سالم �إىل
()91
لغ���رب حيث �أن�صف���ه الأوربي���ون فو�ضعوه �ضم���ن �أعظم مائ���ة �شخ�صية ف���ى الإ�سالم
وف���ى التنظيم الإدارى قدم للخالفة الدواويني و�أن�ش�أ ع���دة �أنظمة �إدارية للعطاء واخلراج
( )89يراجع رد تلك ال�شبهات فى كتاب (حقبة من التاريخ ـ عثمان اخلمي�س).
( )90الطبقات الكربي البن �سعد ـ ترجمة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.
( )91العظماء مائة �أعظمهم حممد ـ مايكل هارت ـ ترجمة �أني�س من�صور.

- 277 -

فحق���ق فيه قول النب���ي عليه ال�صالة وال�سالم فى احلديث ال�صحيح ) مل �أر عبقريا يفري
فريه(وف�ضائل���ه وم�آثره كثرية جدا وكلها ت�شي بفرط عدل���ه وحياديته فى احلكم وتبجيله
وخ�صـته
وتوق�ي�ره لل�صحابة ر�ضي اهلل عنهم  ,و�أي�ضا تناولته الروايات ال�شيعية بالتنق�ص ّ
بكثري من هذا الغثاء وال�سبب الرئي�سي �إمنا يعود لأنه كان اخلليفة الذى فتح اهلل على يديه
�إمرباطوري���ة فار����س و�أطف�أ نار املجو�س فلم تقم لهم قائمة بعدها  ,وال نن�سي �أن ن�شري �إىل
رواي���ة غري �صحيحة تداولتها كتب التاريخ قدميا وحديث���ا وهى رواية ال تثبت  ,وهى ق�صة
�إ�سالم عمر بن اخلطاب حيث تقول الق�صة ال�شهرية �أنه �أتى يريد قتل النبي عليه ال�سالم
ف���ى دار بن الأرق���م ف�سمع �أن �أخته فاطمة بنت اخلطاب �أ�سلمت وزوجها فحول وجهته �إىل
بيته���ا و�ضربها على وجهها فلم���ا �سال الدم رق لها وطلب منها �أن ي���ري �صحيفة القر�آن ,
وعندم���ا ر�آها وقر�أ ما فيها دخل فى الإ�سالم()92هذه الرواية ال ت�صح ومل تثبت �سندا رغم
�شهرته���ا الوا�سع���ة لأن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أ�سلم ـ���ـ وفق الرواية الأكرث قبوال ـ
فى بطحاء مكة عند الكعبة على يد النبي عليه ال�صالة وال�سالم بعد حوار ق�صري بينهما
ونلفت النظر هنا �إىل نقطة هامة للغاية وهى �أن ال�شيعة ا�ستغلت هذه الرواية ال�شهرية
عن �ضرب عمر لفاطمة �شقيقته  ,لكى ُت�سقط الرواية على فاطمة الزهراء ر�ضي اهلل عنها
فاخرتعوا �أ�سطورة �أن عمر �ضرب الباب على فاطمة ر�ضي اهلل عنها وك�سر �ضلعها وذلك
لإجبار على بن �أبي طالب على البيعة لأبي بكر وك�أن عمر و�أبا بكر وغريهما من ال�صحابة
�أع�ضاء فى حكومة ثورية كالتى ي�شهدها عاملنا املعا�صر!
ونحن ال نحتاج قطعا �إىل �أن نثبت زيف هذه الأ�سطورة التى متثل عارا على جبني
على ر�ضي اهلل عنه ب�صورة العاجز عن الدفاع
الراف�ضة �إىل اليوم حيث �أنها �أظهرت ّ
عن زوجته �أمام اعتداء مبا�شر ! ,ومن املالحظ �أن عددا من مراجع ال�شيعة اليوم مثل
حممد ح�سني ف�ضل اهلل املرجع ال�شيعي اللبنانى �شعروا بخزى هذه الرواية التى ين�شرونها
بني عوامهم ملجرد ت�شويه �صورة عمر ر�ضي اهلل عنه مبا ال يقبله العقل وال يقره النقل
ف�أنكروها �إنكارا �شديدا وكما قلنا �سابقا �أن احلقد ال�شيعي على عمر مت�أجج ب�شكل فادح
ب�سبب دوره فى �إ�سقاط فار�س ولهذا لعب الفر�س الذين ت�سرتوا بالت�شيع لعبتهم فى اختالق
هذه الروايات التى تنا�سب طبيعتهم وجمتمعهم ولكنها تتنايف حتى مع �أخالق العرب فى
اجلاهلية ف�ضال عن الإ�سالم.
ثالث���ا :بع���د اغتي���ال عم���ر بن اخلط���اب وا�ست�شه���اده ر�ض���ي اهلل عنه بي���د �أب���ي ل�ؤل�ؤة
( )92ال�سرية النبوية ال�صحيحة ـ د� .أكرم �ضياء العمرى ـ طبعة مكتبة العلوم واحلكم ـ املدينة املنورة.
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املجو�س���ي الفار�سي لعنه اهلل � ,أو�صي قبيل موته ب����أن يكون الأمر �شورى فى ال�ستة الباقني
م���ن الع�ش���رة املب�شرين باجلن���ة ,يتداولوا الأم���ر ويرت�ض���ون اخلليفة الثال���ث فيما بينهم
وم���ن ف���رط عدله ر�ضي اهلل �أب���ي �أن يدخل فى ال�شورى �صهره �سعيد ب���ن زيد رغم �أنه من
الع�ش���رة وذلك تالفيا للمجامل���ة التى قد تكون نظرا للقرابة بين���ه وبني عمر بن اخلطاب
ر�ض���ي اهلل عنهما فتخيلوا �أى حيادية و�أى عدل كان ميثله الفاروق ر�ضي اهلل عنه  ,فرغم
�أن �سعيد بن زيد من الع�شرة وف�ضله معروف ويحق له الدخول فى ال�شورى واالختيار �إال �أن
جم���رد قرابته من عمر و�شكه �أن النا�س قد جتامل���ه لذلك قام با�ستبعاده على الفور ومن
الإ�شاع���ات املغر�ضة التى روجتها الروايات الباطلة �أن���ه �أمر بقتل �أ�صحاب ال�شورى �إذا مل
يتفقوا وهذا مما يدل على الغباء فى التزوير قبل �أن يدل على خبث الطوية  ,فكيف يجر�ؤ
عم���ر ر�ض���ي اهلل عنه على هذا الأمر بحق كرباء ال�صحابة  ,وم���ا هو هدفه من ذلك وهو
عل���ى فرا�ش املوت والرواية ال�صحيحة الثابتة �أنه اخت���ار �أهل ال�شورى و�أمرهم �أن يجمعوا
�أمرهم بينهم على خليفة قبل م�ضي ثالثة �أيام درء للفتنة وكان �أ�صحاب ال�شورى �ستة هم
عثم���ان وعل���ى وطلحة والزبري و�سعد وعبد الرحمن بن عوف  ,وفى �أول اجتماع تنازل عبد
الرحمن بن عوف وف�ضل �أن يكون حياديا دون تزكية �أحد ,فارت�ضي به اخلم�سة حكما بينهم
وعلى وبقي اخليار بينهما
وتنازل طلحة والزبري و�سعد ل�صالح ال�صحابيني اجلليلني عثمان ّ
 ,فقام عبد الرحمن بن عوف ب�أو�سع ا�ستفتاء �شهدته اخلالفة التى ما ر�أت من قبل انتخاب
خليفة على م�ستوى القاعدة ال�شعبية ب�أكملها قبل ذلك  ,لأن اخلالفة كانت تتم بالت�شاور بني
�أهل احلل والعقد فى املدينة ثم تطرح هذه الزمرة الفا�ضلة ـ التى كانت ت�شكل جمل�سا �أ�شبه
باملجل�سالت�شريعيـ ـا�سماخلليفةوتعلنهبنيالعامةفىاملدينةوباقيالأم�صارفيتوىلاخلالفة
�أما فى �أمر �أ�صحاب ال�شورى فقد جاب عبد الرحمن بن عوف بيوت �أهل املدينة جميعا لثالثة
�أيام ي�ستفتى النا�س ويري اختيارهم فاختاروا عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه �إجماعا  ,فكانت
بيعتهالبيعةالأوىلمننوعهافى�شعبيتهاوذلكلأنهمامن�أحداختلفعلىتقدميهل�سابقف�ضله
على م���ع املبايع�ي�ن وال �إ�ش���كال وعم���ل كعادته وزيرا م���ع اخلليف���ة الرا�شد
وباي���ع الإم���ام ّ
عثم���ان كم���ا كان م���ن قب���ل وزي���را لأب���ي بك���ر وعم���ر و�أ�صب���ح م���ن املتع���ارف علي���ه بني
ال�صحاب���ة واملجتم���ع الإ�سالم���ى �أن الع�ش���رة املب�شري���ن هم �أ�سي���اد ال�صحاب���ة و�أف�ضلهم
الأربع���ة الأوائ���ل بالرتتي���ب ثم يت�س���اوى ال�ست���ة الباقون ث���م يتبعهم فى الف�ض���ل �أ�صحاب
ب���در ث���م �أ�صح���اب �أح���د ث���م بقي���ة امل�شاهد ث���م يت�س���اوى املي���زان م���ع �سائ���ر ال�صحابة
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وف���ى ه���ذا املعن���ى ق���ال عب���د اهلل ب���ن م�سع���ود ف���ى رواي���ة ال�سيوط���ى بتاري���خ اخللف���اء
على ث���م �سائ���ر الع�ش���رة ثم
(كن���ا نف�ض���ل النا����س ب�أب���ي بك���ر ث���م عم���ر ث���م عثم���ان ث���م ّ
�أه���ل امل�شاه���د ث���م ن�ت�رك النا����س ال نفا�ض���ل بينه���م) وكان���ت �سن���وات خالف���ة عثم���ان
امت���دادا للعظم���ة الرا�ش���دة الت���ى �أقره���ا �أب���و بكر وعم���ر ر�ض���ي اهلل عنهم���ا فا�ستمرت
الفتوح���ات �شرق���ا وغرب���ا وات�سعت �إىل م���دى هائل �شم���ل �سائ���ر �إفريقية وبل���غ خرا�سان
وتو�سع���ت املعي�ش���ة وازداد الرغ���د ب�سب���ب تدف���ق الغنائ���م ,وم�ض���ت ال�سن���وات
عل���ى عه���د النب���ي علي���ه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام وات�سع���ت دائ���رة امل�سلم�ي�ن
ف�شمل���ت �أقوام���ا م���ن العج���م فيه���م م���ا فيه���م �س���واء م���ن النف���اق �أو ال�ص�ل�اح
وافتع���ل عب���د اهلل ب���ن �سب����أ وبع����ض �أقران���ه م���ن الفر����س فتن���ة عمي���اء ف���ى م�ص���ر
والع���راق تهت���ف �ض���د اخلليف���ة الرا�ش���د وتدع���و للث���ورة علي���ه وخلع���ه ف���ى مفاهي���م
كان���ت جدي���دة عل���ى الع���امل الإ�سالم���ى ال���ذى كان ال ي���زال يعي����ش م�ش���كاة النب���وة,
ومار����س رواة ال�شيع���ة دوره���م املعت���اد ف�ألف���وا ع�ش���رات الرواي���ات ع���ن
مطاع���ن مت����س عثم���ان ر�ض���ي اهلل عن���ه وت���روى الفتن���ة بوجه���ة نظ���ر مل
()93
تك���ن واقع���ا ملمو�س���ا و�أثب���ت املحدث���ون وعلم���اء الأخب���ار كذبه���ا جميع���ا
ومل تك���ن الث���ورة عل���ى عثم���ان ث���ورة كم���ا �صوره���ا ه����ؤالء امل�ؤرخ���ون ,ب���ل كان���ت
�شغب���ا قادت���ه �ش���راذم تع���د بالع�ش���رات وتتبعه���ا طبق���ات م���ن اجله�ل�اء والع���وام
اجتمع���وا ف���ى املدين���ة املن���ورة وجتمع���وا ح���ول دار اخلليف���ة مطالب�ي�ن بعزل���ه
هن���ا ث���ار ال�صحابة �إىل ال�سالح لتطهري املدينة من تلك الع�صابات والدفاع عن اخلليفة ال
�سيما و�أن �شيئا مما عابه الثوار على عثمان مل يكن �أثر واقع  ,ثم تطورت الأمور بعد رحيلهم
وا�ستجابتهم لتهديد ال�صحابة ليعودوا مرة �أخرى �إىل املدينة زاعمني �أن عثمان �أر�سل لعامله
على م�صر عبد اهلل بن �سعد ب�أن يقتل ه�ؤالء الثوار و�أبرزوا كتابا مفرتى على عثمان ال �أ�صل له
وات�ضح���ت �أبع���اد امل�ؤامرة عندم���ا �س�ألهم الإمام عل���ى بن �أبي طالب كي���ف اجتمعتم مرة
�أخ���رى وق���د ذهب �أه���ل الع���راق باجتاه الع���راق وذهب �أه���ل م�صر باجتاه م�ص���ر  ,كيف
ع���رف �أه���ل الع���راق بحكاي���ة الكتاب حتى يع���ودوا ف���ى نف�س التوقي���ت مع �أه���ل م�صر ؟!
���ى �سالح���ه
وكان وا�ضح���ا للجمي���ع �أن الأم���ر مدب���را بلي���ل فلب����س الإم���ام عل ّ
وطل���ب م���ن عثم���ان �أن مينح���ه الإذن بالقت���ال ف�أب���ي عثم���ان ب�إ�ص���رار �شدي���د
( )93ـتحقيق موقف ال�صحابة من الفتنة ـ د .حممد �أحمزون.
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تورع���ا م���ن تبع���ات الدم���اء وراجع���ه جمي���ع ال�صحاب���ة ف�أ�ص���ر عل���ى الرف����ض
ث���م طل���ب عثم���ان م���ن �أوالد ال�صحاب���ة الذي���ن يبيت���ون حول���ه يحر�سون���ه �أن
يخرج���وا �إىل منازله���م و�أق�س���م عليه���م بطاعت���ه ,فا�ستغ���ل الث���وار الفر�ص���ة
ووثب���ت �شرذم���ة منه���م �إىل دار اخلليف���ة فقتل���وه وه���و يق���ر�أ ف���ى امل�صح���ف
وكان���ت حادث���ة االغتيال غري مت�ص���ورة فى عقول �سائ���ر �أهل املدينة  ,لكونه���م مل يفكروا
ف���ى �أن الأم���ر �سي�ص���ل به����ؤالء �إىل مث���ل تل���ك اجلرمي���ة لك���ن م���ا مل يح�سب���ه ال�صحابة
�أن ق���ادة الفتن���ة كان���وا ق���د انتظم���وا و�ص���ارت له���م �أتب���اع ب���الآالف وكلهم م���ن الغوغاء
على للبيعة
واهتزت املدينة للحادث اجللل وكاد زمام الأمور يفلت لوال �أن ا�ستجاب الإمام ّ
فخ���رج للم�سجد وبايعه النا�س و�أولهم ال�صحاب���ة� .,أما الإفك املبني فكان متمثال فى عدة
روايات اختلقها الرواة ال�شيعة وكلها مطعون فيها بال جدال  ,ومنها على �سبيل املثال :
�أن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم من ثاروا على عثمان لإنكارهم عليه بع�ض ت�صرفاته
وهذا من الكذب بال جدال فلم يكن بني امل�شاغبني �صحابي واحد وال حتى عامى من �أهل
املدينة  ,ومن �أكرب الإفك �أن من روجوا هذه ال�شائعة جعلوا �سبب ثورة ال�صحابة �أن عثمان
ر�ضي اهلل عنه �ساوى بني ال�صحابة فى العطاء وكان عمر ر�ضي اهلل عنه قد فرق فى
العطاء بني ال�صحابة القدماء وبني الذين �أ�سلموا بعد الفتح ,وهذا املطعن ي�سقط مبجرد
النظر �إليه لأنه يتنايف و�أخالق ال�صحابة فى ذلك العهد وهوان �ش�أن الدنيا عليهم �إىل
احلد الذى جعلهم يبذلون ما ي�أتى �إليهم من �أموال فى �سبيل اهلل وال يحتفظون لأنف�سهم
ب�شيئ ! فكيف يثور �أمثال ه�ؤالء على املال  ,هذا بالإ�ضافة خللو كتب التاريخ املوثقة من
�أى ذكر �صحيح لو برواية واحدة ت�شري �إىل ا�شرتاك ال�صحابة فى هذا الأمر بل الروايات
جتزم ب�أن من وقف للفتنة دفاعا عن عثمان هم ال�صحابة �أنف�سهم وعلى ر�أ�سهم على
وطلحة والزبري وبن عمر وغريهما( )94والفتنة كانت �سببها امل�ؤامرات التى قادتها تلك
ال�شراذم بعد �أن انت�شرت �أموال الفتوحات وعا�ش النا�س فى رغد  ,فا�ستغل مروجوا الفتنة
غوغاء العوام فى ت�أليبهم على اخلليفة تطبيقا للنظرية الواقعية وهى �أن انت�شار املال يكون
�سببا فى البطر وعدم الر�ضا  )95(,وقد روى عن عروة بن الزبري قال :
()96
(�أدركت زمن عثمان وما من نف�س م�سلمة �إال ولها حق فى مال اهلل)
()94املرجع ال�سابق ـ خالفة عثمان ر�ضي اهلل عنه.
( )95ع�صر اخلالفة الرا�شدة ـ د� .أكرم �ضياء العمرى.
( )96م�صنف بن �أبي �شيبة ـ اجلزء الثالث.
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ومن املطاعن ال�ساذجة �أي�ضا �أن عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه كان �ضعيف ال�شخ�صية
وهذا قول ا�ستغل املرجون له ما ا�شتهر عن حياء عثمان ر�ضي اهلل عنه ومل يفرق ه�ؤالء
بني خلق احلياء وبني ال�ضعف ,والثابت من قراءة تاريخ خالفة عثمان ر�ضي اهلل عنه �أنه
كان ال يقل حزما وقدرة عن عمر بن اخلطاب و�أول مظاهر حزمه جناحه فى الوقوف
�أمام انقالب الروم والفر�س على الواليات التى فتحها امل�سلمون  ,فثارت بع�ض واليات
العراق وكذلك عاد الروم مرة �أخرى مل�صر بعد �أن �أخرجهم عمرو بن العا�ص وتعر�ضت
اخلالفة لهزة م�شابهة لتلك التى حدثت فى عهد �أبي بكر فقام عثمان ر�ضي اهلل عنه
بتجهيز اجليو�ش ووجهها لنقاط التمرد وق�ضي عليها جميعا و�أحكم قب�ضة اخلالفة على
�أرا�ضيها  ,ومل يكتف بذلك بل قام ب�إن�شاء �أول �أ�سطول بحري للم�سلمني رغم �أنهم كعرب
كانوا منعدمى اخلربة فى قتال البحر  ,وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه بالرغم من
قوة قلبه مل يتخذ قرار تكوين �أ�سطول بحري للم�سلمني وغزو الروم من البحر خلوفه من
هالك اجليو�ش �أمام خربة الروم فجاء عثمان وب�شجاعة القائد كون الأ�سطول ووجهه �إىل
املعركة ال�شهرية (ذات ال�صوارى) وكان انت�صار امل�سلمني �ساحقا بكل املقايي�س كما �أنه
كان حازما فى ح�سابه للوالة والعمال على عك�س ما ن�شره الأفاكون فقد بلغه �أن الوليد بن
عقبة وهو �أحد والته �شرب اخلمر وجاء لل�شهادة �شاهدين فعزله عثمان على الفور و�أقام
عليه احلد بال تردد رغم �أنه من �أقربائه �إال �أنه مل يحابيه فى دين اهلل  ,بالرغم من �أن
تهمة �شربه للخمر مل تثبت �أ�صال ب�شاهدين عدل لأن ال�شاهدين كانا من املطعون فيهما
من �أهل الكوفة كما بني ذلك القا�ضي �أبو بكر بن العربي فى كتابه الهام (العوا�صم من
القوا�صم()97ومن �أ�شهر ما ا�شتهر عن عثمان ر�ضي اهلل عنه هو مو�ضوع توليته لأقاربه
ورددته الأل�سنة بغري حتقيق للأمر ,ف�إذا نظرنا �إىل �أقارب عثمان ر�ضي اهلل عنه فهم
معاوية وعبد اهلل بن �سعد بن �أبي �سرح والوليد بن عقبة و�سعيد بن زيد وعبد اهلل بن عامر
�أما بقية والة عثمان فهم من باقي ال�صحابة وبلغ عددهم  17واليا  ,بينما �أقاربه خم�سة
فكيف ميكن �أن نعمم الإتهام عليه ر�ضي اهلل عنه ومن توىل من �أقاربه خم�سة فى مقابل
 17واليا من غريهم وحتى ه�ؤالء الذين والهم عثمان ر�ضي اهلل عنه مل يحابيهم لأنه
بب�ساطة و�ضعهم فى نف�س الأماكن التى و�ضع فيها النبي عليه ال�صالة وال�سالم وعمر و�أبو
بكر ر�ضي اهلل عنهما �أمثالهم من بنى �أمية لأنهم �أهل عزة وكرم و�شرف و�س�ؤدد ومل يتول
منهم �أحد الإمارة �إال �أدى حقها  ,فلم يبتدع �شيئا جديدا وه�ؤالء كانوا �أكفاء للوالية و�سبقه
( )97العوا�صم من القوا�صم ـ القا�ضي �أبو بكر بن العربي.
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�إىل ذلك من �سبقه للحكم هذا ف�ضال على �أن ه�ؤالء اخلم�سة مل يولهم عثمان فى وقت
واحد بل والهم على مراحل وعزل منهم الوليد بن عقبة كما تقدم وعندما تويف عثمان مل
يتبق من �أقاربه �أحد فى �سدة الإمارة �إال ثالثة فقط وهم معاوية وعبد اهلل بن �سعد وعبد
اهلل بن عامر والثالثة قاموا بواجب الإمارة على �أحق ما يكون  ,فمعاوية ر�ضي اهلل ا�ستقر
له �أمر ال�شام رغم جماورته للروم وعبد اهلل بن �سعد هو الذى فتح �إفريقية بالإ�ضافة ملا
هو �أهم وهو �أن على بن �أبي طالب وىل �أقاربه �أي�ضا لأنهم ا�ستحقوا التولية  ,ومل يكن بني
والة على ر�ضي اهلل عنه من هو �أف�ضل من والة عثمان �إال عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل
عنهما وكما �سبق �أن بينا �أن هذا اجليل مل تكن فيهم املحاباة والدليل على ذلك ما فعله
عثمان مع الوليد بن عقبة رغم �أنه من �أقاربه �أما ف�ضل عثمان بن عفان ففيه من ال�سرية
العطرة ما ي�شرف �أى �أمة تنت�سب �إليها مثل ال�شخ�صية الفريدة  ,فيكفيه �شرفا قول النبي
عليه ال�صالة وال�سالم �أن عثمان ت�ستحي منه املالئكة كما ثبت فى ال�صحيح  ,ويكفيه �أنه
كان زوج ابنتى النبي عليه ال�صالة وال�سالم رقية و�أم كلثوم وهذا نقطة ت�شري �إىل مكانته
الفريدة حتى يرت�ضيه النبي عليه ال�سالم زوجا لبنتني من بناته و�أعز اهلل به الإ�سالم
�سواء فى بداية الدعوة �أو فى املدينة �أو بعد خالفته  ,ففي خالفته �أ�شرقت البالد بالرغد
وانت�شر الإ�سالم �إىل مزيد من �أقطار الأر�ض  ,وقبل اخلالفة كان منا�صرا للنبي عليه
ال�سالم بنف�سه وماله وكان هو الذى ا�شرتي للم�سلمني بئر ر�ؤمة التى كانت ملكا ليهودى
باملدينة ا�ستخدمها لل�ضغط على امل�سلمني وابتزازهم فا�شرتي عثمان منه ن�صف البئر ثم
ا�شرتاه كاملة بعد ذلك ووهبها للم�سلمني بال �أجروفى �أحد �أعوام املجاعة باملدينة �أقبلت
�إحدى قوافله التجارية للمدينة ت�سد الب�صر ,فهرع �إليه التجار من كل ناحية يرغبون
فى �شراء ب�ضائعه ف�أبي بيعها ووزعها كاملة فى �سبيل اهلل و�أعلن �أنه ال يتاجر فى القوت
والنا�س على جوع وفاقة  ,وفى غزوة الع�سرة تلك الغزوة ال�شريفة التى قال اهلل عنها فى
َاب ُ
اهلل َع َلى ال َّن ِب ِّي َواملُ َه ِاج ِرينَ َوالأَ ْن َ�صا ِر ا َّل ِذينَ ا َّت َب ُعو ُه فيِ َ�س َاع ِة ال ُع ْ�س َر ِة ِمنْ
}كتابه َل َق ْد ت َ
َاب َع َل ْي ِه ْم �إِ َّن ُه ِب ِه ْم َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم {التوبة11:
َب ْع ِد َما َكا َد َي ِزي ُغ ُق ُل ُ
وب َف ِر ٍيق ِم ْن ُه ْم ُث َّم ت َ
ملا حفلت به تلك الغزوة من م�شقة فى التجهيز  ,فجاء عثمان ر�ضي اهلل عنه فجهز
جي�ش الع�سرة كله من خال�ص ماله وانبهر به النبي عليه ال�صالة وال�سالم فقال (ما
�ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ) كما �شهد له النبي عليه ال�صالة وال�سالم باجلنة وب�شره
بها على بلوى ت�صيبه وه��ى الفتنة  ,وب�سبب ه��ذه الب�شارة وه��ذا العهد امتنع عثمان
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ر�ضي اهلل عنه من ف�ض الثوار والغوغاء بالقوة و�أم��ر �أ�صحابه ب�ترك ال�سالح وفدى
الأم��ة بنف�سه ر�ضي اهلل عنه ومل يقبل �أن يقتل ب�سببه �صحابي واح��د فى الدفاع عنه
راب��ع��ا  :ت��وىل الإم���ام ع��ل ّ��ى ف��ى ظ��ل ظ���روف الفتنة القائمة وك���ان �أه���م م��ا ي�شغله �أن
يطهر املدينة م��ن ال�����ش��راذم التى �شاركت ف��ى القتل ث��م ي��ب��د�أ ف��ى البحث والتحقيق
عن قتلته للق�صا�ص  ,ال �سيما �أن الفاعلني كانوا جمهولني ب�أعيانهم وك��ل ما عرفه
على �أنهم �شراذم من الب�صرة والكوفة ولكن ال��ر�أ���س املدبر مل يكن وا�ضحا
الإم��ام ّ
�������ى ب��������والت��������ه ل���ل���أم�������������ص������ار ط������ام������ع������ا �أن
و�أر������������س�����������ل الإم�������������������ام ع�������ل ّ
ت�������س���ت���ت���ب الأم���������������ور �أوال ق�����ب�����ل ال�������������ش������روع ف�������ى حت����ق����ي����ق ال���ق�������ص���ا����ص
ول��ك��ن ط��ل��ح��ة وال���زب�ي�ر ط��ال��ب��اه ب�����س��رع��ة ال��ق�����ص��ا���ص خ��وف��ا م��ن �أن ي��ت��ك��رر ان��ف�لات
الأم����ور وي��ف��ل��ت اجل��ن��اة بفعلهم �أو يحتموا بقبائلهم ك��م��ا ح���دث ف��ع�لا ب��ع��د ذل���ك.
على التعجل ال �سيما و�أن��ه كان يفتقد القوة الع�سكرية الالزمة لتطهري
فرف�ض الإم��ام ّ
املدينة  ,فا�ست�أذن طلحة والزبري ر�ضي اهلل عنهما للخروج �إىل مكة وخرجا فعال وهما
ينويان ت�شكيل جي�ش ي�أخذون به الق�صا�ص من الذين فروا بفعلتهم �إىل الكوفة والب�صرة
وهناك التقوا مع �أم امل�ؤمنني عائ�شة التى وافقتهم الر�أى على �ضرورة الأخذ بث�أر اخلليفة
ال�شهيد بعد �أن تزلزل كيانهم من الفعل ال�شنيع  ,وبعد �أن زج املنافقون ب�أ�سماء ال�صحابة
فى م�ؤامرة ت�شويه اخلليفة الرا�شد فزوروا خطابات ب�أ�سماء على وطلحة والزبري وعائ�شة
تدعو النا�س �إىل قتال عثمان  ,وه��ذا مما زاد من غ�ضب ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
وخ�����رج ج��ي�����ش ط��ل��ح��ة وال����زب��ي�ر وال�����س��ي��دة ع��ائ�����ش��ة �إىل ال����ع����راق ب���ه���دف �إدراك
ح���ق ع��ث��م��ان م���ن ال���ذي���ن ف�����روا ومل ي��ن��ت��ب��ه��وا �إىل �أن رءو�������س ال��ف��ت��ن��ة ال زال����وا
م��ن��د���س�ين ب��امل��دي��ن��ة وف����ى ق��ل��ب اجل��ي�����ش ال�����ذى ����ش���رع الإم�������ام ع���ل ّ���ى ف���ى ت�شكيله
على ف�شد الرحال �إىل العراق لريي الأمر
ووردت �أنباء جي�ش طلحة والزبري للإمام ّ
و�أدركهم هناك بعد �أن خا�ضوا جولة �أو جولتني وتفهم الطرفان املوقف واتفقا على احتاد
اجلي�شني والعمل حتت قيادة واحدة ومن �أعظم الإفك ما رددته الروايات امل�ألوفة من
على ونق�ض بيعته
�أ�صحاب الفنت من �أن جي�ش �أم امل�ؤمنني خرج بنية اخلروج على الإمام ّ
وكيف يكون ذلك وقد خرج اجلي�ش �إىل العراق �أ�سا�سا  ,بينما الإمام على فى املدينة !
وبالإ�ضافة لتلك الروايات زاد ال��رواة �إ�شاعة �شهرية وهى �أن طلحة والزبري �شهدا
�شهادة زور �أمام �أم امل�ؤمنني عند ماء احلو�أب وهذا من الإفك املبني الذى ال �أ�صل له فى
- 284 -

نقل وال عقل( )98ونعود للق�صة احلقيقية حيث التقت �أطراف التفاو�ض لت�سوية الأمر
وهو ما مت فعال وكما يقول بن كثري (بات امل�ؤمنون بخري ليلة وبات املنافقون ب�شر ليلة)
( )99فعندما بلغت �أنباء التفاهم بني الطرفني �آذان عبد اهلل بن �سب�أ وزمرته �أدركوا على
على فى ك�شف الأمر وا�ستخراج القتلة
الفور �أن هذا الت�صالح �سيمنح الفر�صة للإمام ّ
من جي�شه ب�سهولة بعد ا�ستقرار الأمور فما �ضيعوا وقتا ,وعملت كتيبة منهم على اقتحام
على غدر
جي�ش طلحة والزبري ليال وهم نيام و�أعملوا فيهم طعنا وقتال ونادوا ب�أن جي�ش ّ
على فى نف�س التوقيت فعلت كتيبة �أخرى املثل وا�شتعلت املعركة
بهم وفى جي�ش الإمام ّ
على حني غرة وهذه كل الروايات املثبتة فى �ش�أن وقعة اجلمل من كتب التاريخ املحققة
يقول الباقالين (التمهيد فى ال��رد على امللحدة ـ )223وق��ال جلة من �أه��ل العلم �إن
الوقعة بالب�صرة بينهم كانت على غري عزمية على احلرب بل فج�أة ،وعلى �سبيل دفع
كل واحد من الفريقني عن �أنف�سهم لظنه �أن الفريق الآخر قد غدر به ،لأن الأمر كان
قد انتظم بينهم ومت ال�صلح والتفرق على الر�ضا ،فخاف قتلة عثمان من التمكن
منهم والإحاطة بهم  ،فاجتمعوا وت�شاوروا واختلفوا ،ثم اتفقت �أرا�ؤهم على �أن يفرتقوا
ويبد�ؤوا باحلرب �سحرة يف الع�سكرين  ،ويختلطوا وي�صيح الفريق الذي يف ع�سكر علي:
غدر طلحة والزبري ،وي�صيح الفريق الآخر الذي يف ع�سكر طلحة والزبري :غدر علي،
فتم لهم ذلك على ما دبروه ،ون�شبت احلرب ،فكان كل فريق منهم مدافع ًا ملكروه عن
نف�سه ،ومانع ًا من الإ�شاطة بدمه ،وهذا �صواب من الفريقني وطاعة هلل تعاىل �إذا وقع،
واالمتناع منهم على هذا ال�سبيل ،فهذا هو ال�صحيح امل�شهور ،و�إليه منيل وبه نقول
يقول ابن العربي فى (العوا�صم من القوا�صم ���ص )159وق��دم علي الب�صرة وتدانوا
ل��ي�ترا�ؤوا ،فلم يرتكهم �أ���ص��ح��اب الأه����واء ،وب����ادروا ب���إراق��ة ال��دم��اء ،وا�شتجر بينهم
احل��رب ،وك�ثرت الغوغاء على البغواء ،كل ذل��ك حتى اليقع ب��ره��ان ،وال تقف احلال
على ب��ي��ان ،ويخفى قتلة عثمان ،و�إن واح���د ًا يف اجلي�ش يف�سد ت��دب�يره فكيف ب�ألف
ي���ق���ول اب�����ن ح�����زم (ال���ف�������ص���ل يف امل���ل���ل والأه�����������واء وال���ن���ح���ل )239-238/4
و�أما �أم امل�ؤمنني والزبري وطلحة  -ر�ضي اهلل عنهم  -ومن كان معهم فما �أبطلوا قط �إمامة
علي وال طعنوا فيها ...فقد �صح �صحة �ضرورية ال �إ�شكال فيها �أنهم مل مي�ضوا �إىل الب�صرة
حلرب علي وال خالف ًا عليه وال نق�ض ًا لبيعته  ...وبرهان ذلك �أنهم اجتمعوا ومل يقتتلوا وال
( )98امل�صدر ال�سابق.
( )99البداية والنهاية البن كثري .
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حتاربوا ،فلما كان الليل عرف قتلة عثمان �أن الإراغة والتدبري عليهم ،فبيتواع�سكر طلحة
والزبري ،وبذلوا ال�سيف فيهم فدفع القوم عن �أنف�سهم ف ُر ِد ُعوا حتى خالطوا ع�سكر علي،
فدفع �أهله عن �أنف�سهم ،وكل طائفة تظن وال ت�شك �أن الأخرى بد�أتها بالقتال ،فاختلط
الأمر اختالط ًا مل يقدر �أحد على �أكرث من الدفاع عن نف�سه ،والف�سقة من قتلة عثمان،
لعنهم اهلل ال يفرتون من �شب احل��رب و�إ�ضرامها ويقول ابن كثري (البداية والنهاية
).5/7وا�صف ًا الليلة التي ا�صطلح فيها الفريقان من ال�صحابة :وبات النا�س بخري ليلة،
وبات قتلة عثمان ب�شر ليلة ،وباتوا يت�شاورون ،و�أجمعوا على �أن يثريوا احلرب من الغل�س
وي����ق����ول اب�����ن �أب������ي ال���ع���ز احل���ن���ف���ي ـ ����ش���رح ال���ع���ق���ي���دة ال���ط���ح���اوي���ة (��������ص)723
فجرت فتنة اجلمل على غري اختيار من علي وال من طلحة وال��زب�ير ،و�إمن��ا �أثارها
املف�سدون بغري اختيار ال�سابقني �أما القول يف �أنها خرجت من بيتها،وقد �أمرها اهلل
باال�ستقرار فيه يف قوله تعاىل} :وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية الأولـى{
فالرد عليه� :أن عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها� -إمنا خرجت لل�صلح بني امل�سلمني ،وجلمع
كلمتهم ،وملا كانت ترجو من �أن يرفع اهلل بها اخلالف بني امل�سلمني ملكانتها عندهم ،ومل
يكن هذا ر�أيها وحدها ،بل كان ر�أي بع�ض من كان حولها من ال�صحابة الذين �أ�شاروا عليها
بذلــك يقول ابن العربي ):و�أما خروجها �إىل حرب اجلمل فما خرجت حلرب ،ولكن تعلق
النا�س بها و�شكوا �إليها ما �صاروا �إليه من عظيم الفتنة وتهارج النا�س ،ورجوا بركتها يف
الإ�صالح وطمعوا يف اال�ستحياء منها �إ ذا وقفت للخلق ،وظنت هي ذلك ،فخرجت مقتدية
باهلل يف قوله:ال خري يف كثري من جنواهم �إال من �أمر ب�صدقة �أو معروف �أو �إ�صالح بني
النا�س وبقوله تعاىل} :و�إن طائفتان من امل�ؤمنني �أقتتلوا ف�أ�صلحوا بينهما{ هذا والآية
نف�سها ترد على من اتهم �أحد الطرفني باخلروج عن الإ�سالم �أو الف�سق حيث �أن ن�ص الآية
يقول } َو�إِنْ َطا ِئ َفت َِان ِمنَ املُ�ؤ ِْم ِن َني ا ْق َت َت ُلوا َف�أَ ْ�ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما َف�إِنْ َب َغ ْت �إِ ْح َداهُ َما َع َلى الأُ ْخ َرى
هلل َف�إِنْ َفا َء ْت َف�أَ ْ�ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما ِبال َع ْد ِل َو�أَ ْق ِ�س ُطوا �إِنَّ
َف َقا ِت ُلوا ا َّل ِتي َت ْب ِغي َحتَّى َت ِفي َء �إِلىَ �أَ ْم ِر ا ِ
َ
اهلل ُي ِح ُّب املُق ِْ�س ِطنيَ{احلجرات9:
�أى �أن القتال بني طوائف امل�سلمني ال ينفي عنهما الإميان ف�ضال عن الإ�سالم وهذا
�أمر منطقي فى حالة اقتتال طائفتني حت�سب كل منهما باجتهاد املخل�ص �أنها على احلق
وقد �صرحت عائ�شة نف�سها ب���أن هذا هو �سبب خروجها ،كما ثبت ذلك عنها يف �أكرث
من منا�سبة ويف غري ما رواية .فروى الطربي �أن عثمان بن حنيف  -ر�ضي اهلل عنه -
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(وهو وايل الب�صرة من قبل علي بن �أبي طالب �أر�سل �إىل عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها-
عند قدومها الب�صرة من ي�س�ألها عن �سبب قدومها ،فقالت( :واهلل ما مثلي ي�سري بالأمر
املكتوم ،وال ّ
يغطي لبنيه اخلرب� ،إن الغوغاء من �أهل الأم�صار ،ونزاع القبائل ،غزوا حرم
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،و�أحدثوا فيه الأحداث ،و�آووا فيه املحدثني ،وا�ستوجبوا
فيه لعنة اهلل ولعنة ر�سوله مع ما نالوا من قتل �إمام امل�سلمني بال ترة وال عذر ،فا�ستحلوا
الدم احل��رام ف�سفكوه ،وانتهبوا املال احل��رام ،و�أحلوا البلد احل��رام ،وال�شهر احلرام،
ومزقوا الأعرا�ض واجللود ،و�أقاموا يف دار قوم كانوا كارهني ملقامهم� ،ضارين م�ضرين
غري نافعني وال متقني ،وال يقدرون على امتناع وال ي�أمنون ،فخرجت يف امل�سلمني �أعلمهم
ما �أتى ه�ؤالء القوم وما فيه النا�س وراءنا ،وما ينبغي لهم �أن ي�أتوا يف �إ�صالح هذا ،وقر�أت:
ال خ�ير يف كثري م��ن جن��واه��م �إال م��ن �أم��ر ب�صدقة �أو م��ع��روف �أو �إ���ص�لاح ب�ين النا�س
فنه�ض يف الإ����ص�ل�اح مم��ن �أم���ر اهلل ع��ز وج���ل  ،و�أم����ر ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و���س��ل��م ال�����ص��غ�ير وال��ك��ب�ير وال���ذك���ر والأن����ث����ى ،ف��ه��ذا ���ش���أن��ن��ا �إىل م���ع���روف ن���أم��رك��م
ب���ه ون��ح�����ض��ك��م ع��ل��ي��ه ،وم��ن��ك��ر ن��ن��ه��اك��م ع��ن��ه ون��ح��ث��ك��م ع��ل��ى تغيـ ــريه وه���ك���ذا وم��ن
خ�لال ات��ف��اق �أه���ل التحقيق نفهم �أن ال��ق��ت��ال �شجر على غ�ير �إرادة ال��ط��رف�ين فيه
وعبثا ح���اول ع��ل ّ��ى وطلحة وال��زب�ير ت���دارك الأم���ور فلم يفلحوا حتى انتهت املعركة
ب�سقوط ع�����ش��رات القتلى ب�ين الفريقني و�سيطر الإم����ام ع��ل ّ��ى على الأم����ور ب�صعوبة
وق���ام ب��ت���أم�ين �أم امل���ؤم��ن�ين عائ�شة ورده���ا �ساملة �إىل امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة ث��م التفت �إىل
جي�شه واتخذ الكوفة عا�صمة له فى �أك�بر خط�أ ارتكبه الإم���ام ون��دم عليه فيما بعد
مل ي��ك��ن جي�شه ي��ح��وى م��ن ال�صحابة ال��ك��ث�ير ب��ل ك��ان��ت الغالبية العظمى م��ن��ه من
�أه��ل الكوفة وفيهم م��ن ���ش��ارك بنف�سه ف��ى قتل عثمان ر�ضي اهلل عنه وه����ؤالء مثلوا
���ص��داع��ا ف��ى ر�أ�����س الإم����ام ع��ل ّ��ى لكونهم �أه���ل ن��ف��اق ف�ضال ع��ل��ى �أن رءو�����س الفتنة
على بينهم �أ���س��و�أ �سنوات عمره
بينهم تقوم بواجبها على �أكمل وج��ه فعا�ش الإم���ام ّ
وق��������د ت���������ش����وه����ت وق������ائ������ع م����ع����رك����ة اجل�����م�����ل وح����م����ل����ت ات�����ه�����ام�����ات ع����دي����دة
لأم امل�����ؤم����ن��ي�ن وط���ل���ح���ة وال�����زب��ي��ر وك���ل���ه���ا م����ن رواي����������ات ال�������ش���ي���ع���ة ال��ب��اط��ل��ة
وث����ب����ت����ت �أق�������������وال الإم�������������ام ع����ل����ى ب����ح����ق ال�����ك�����وف�����ة و�أه�����ل�����ه�����ا و�����س����ب����ه ل��ه��م
ل��ع�����ص��ي��ان��ه��م ل����ه وخ���ذالن���ه���م لأم�������ره وه�����م ي���زع���م���ون �أن����ه����م ���ش��ي��ع��ت��ه و�أح���ب���اب���ه
ف���ى ت��ل��ك ال���ف�ت�رة ب���ال���ذات ب�����د�أت ج����ذور ف��ك��رة ال��ت�����ش��ي��ع ال��ف��ار���س��ي ال��ع��ق��دى حيث
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�أع���ل���ن ب���ن ���س��ب���أ �أن الإم������ام ع��ل ّ��ى ك��ان��ت ل���ه اخل�ل�اف���ة ح�����ص��را ب��ع��د ال��ن��ب��ي عليه
ال�����ص�لاة وال�����س�لام و�أن���ه و�صيه كما ك��ان يو�شع ب��ن ن��ون و���ص��ي مو�سي عليه ال�سالم
كما ك��ان ب��ن �سب�أ �أول م��ن �أظ��ه��ر ال�سب وال��ط��ع��ن بحق �أب���ي بكر وع��م��ر ون�����ش��ره بني
�أه���ل الكوفة فبلغ ه��ذا ال��ك�لام م�سامع الإم���ام ع��ل ّ��ى ف�صعد امل��ن�بر وه��و يقب�ض على
حليته ودم���وع���ه ت�سيل ع��ل��ى خ��دي��ه وتبللها وق���ال خطبته ال�����ش��ه�يرة ال��ت��ى بدايتها
(م��ا ب��ال �أق���وام تتناول حبيبا ر���س��ول اهلل عليه و�سلم و�صاحباه ورج��ل ْ��ى الإ���س�لام)
كماثبتعنهمنثماننيوجها�أنهقالعلىاملنرب(منيف�ضلنىعلىال�شيخنيجلدتهحداملفرتى)
وه���م ب��ق��ت��ل ع��ب��د اهلل ب��ن ���س��ب���أ ل���وال �أن �أق��ن��ع��ه ب��ع�����ض �أ���ص��ح��اب��ه �أن����ه م��ن ق���ال ذل��ك
ع��ن ط��ي�����ش ف�ترك��ه  ,ف��ذه��ب ه���ذا امل��ل��ع��ون ين�شر �أول �أق�����وال ع��ق��ي��دة الت�شيع وه��ى
عقيدة الإم��ام��ة وال��و���ص��اي��ة ب��ال��وراث��ة على ال��دي��ن و�أن الأئ��م��ة حم��ددي��ن ن�صا و�أن��ه��م
مع�صومون �إىل غري ذل��ك من الأف��ك��ار التى وج��دت فى البيئة الفار�سية مرتعا كبريا
على فى �أمر معاوية ر�ضي اهلل عنهما  ,وهى امل�س�ألة التى حظيت ب�أكرب قدر من
ثم دخل الإمام ّ
الت�شويه على مدى التاريخ الإ�سالمى حيث حفلت بالأكاذيب التى حققها املحدثون وبينوها
و�أ�صل اخلالف بينهم مل يكن على اخلالفة من قريب �أو بعيد ومل يجر�ؤ معاوية طيلة حياة
على
على �أن يطلب لنف�سه اخلالفة بل و�ضع �شرط الق�صا�ص �أمام قبوله بيعة الإمام ّ
الإمام ّ
ورف�����ض الإم���ام على ه��ذا ال�شرط و�أ���ص��ر على �أن يبايعه �أوال ث��م يطلب الق�صا�ص
ب��اع��ت��ب��اره وىل دم ع��ث��م��ان ,وك��ان��ت وج��ه��ة نظر واج��ت��ه��اد الإم����ام على ه��ى ال�صواب
على
وك��ان معاوية �أي�ضا جمتهدا فيما ذهب �إليه و�إن مل يكن احلق معه كما كان مع ّ
والقتال بينهما احتوته الآي��ة الكرمية } َو ِ�إنْ َطا ِئ َفت َِان ِم��نَ املُ�ؤ ِْم ِن َني ا ْق َت َت ُلوا َف�أَ ْ�ص ِل ُحوا
هلل
َب ْي َن ُه َما َف���إِنْ َب َغ ْت �إِ ْح َداهُ َما َع َلى الأُ ْخ�� َرى َف َقا ِت ُلوا ا َّل ِتي َت ْب ِغي َحتَّى َت ِفي َء �إِلىَ �أَ ْم ِ��ر ا ِ
َف���إِنْ َف��ا َء ْت َف�أَ ْ�ص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما ِبال َع ْد ِل َو�أَ ْق ِ�س ُطوا ِ�إنَّ َ
اهلل ُي ِح ُّب املُق ِْ�س ِطنيَ{احلجرات9:
فلي�س معنى وقوع القتال بني جبهتني �أن �أحدهما فا�سق �أو كافر بل جعل اهلل الو�صف
للفرقتني هو و�صف امل�ؤمنني والبغي املذكور فى الآية ال يعنى التكفري من قريب �أو بعيد
يدل على ذلك �أي�ضا ما ورد عن النبي عليه ال�صالة وال�سالم عن الإمام احل�سن الذى
�صالح معاوية فيما بعد فب�شر النبي عليه ال�سالم بذلك وقال�( :إن ابنى هذا �سيد ولعل اهلل
ي�صلح به بني فئتني عظيمتني من امل�سلمني) وقال النبي عليه ال�صالة وال�سالم عن الفئتني
�أي�ضا ):مترق مارقة على حني فرقة من امل�سلمني تقتلهم �أدنى الطائفتني �إىل احلق(
- 288 -

وال���ف���رق���ة امل����ارق����ة امل���ق�������ص���ودة ه����ى اخل��������وارج ال����ذي����ن خ����رج����وا ع���ل���ى الإم������ام
���ى ف����ى م���ع���رك���ة ال����ن����ه����راون وه��زم��ه��م
���ى ف����ى ح�����رب ���ص��ف�ين ف��ق��ات��ل��ه��م ع���ل ّ
ع���ل ّ
وال���ن���ب���ي ع��ل��ي��ه ال�������ص�ل�اة ق����ال �أن ال�����ذى ي��ق��ت��ل��ه��م �أدن������ى ال��ط��ائ��ف��ت�ين �إىل احل��ق
معنى ه��ذا �أن ك�لا الطائفتني على وم��ع��اوي��ة ك��ان يجتهدان لبلوغ احل��ق ال احلكم
وال��دن��ي��ا و�أن اج��ت��ه��اده��م��ا م����أج���ور والأق������رب ل��ل�����ص��واب ه���و ج��ان��ب الإم������ام ع��ل ّ��ى
ف������أول ال���ت���زوي���ر وال��ت��ل��ف��ي��ق  :ك����ان ف���ى ات���ه���ام م��ع��اوي��ة �أن����ه ���س��ع��ي ل��ل��ح��ك��م وه����و ما
يثبت م��ن �أى وج���ه وف���ى �أى رواي����ة �أن���ه �سمى نف�سه �أم��ي�را ف��ى م��واج��ه��ة ع��ل��ى بن
�أب����ي ط��ال��ب ب��ل ث��ب��ت ال��ع��ك�����س وه���و �إق�����راره بف�ضله ول��ك��ن��ه ط��ل��ب دم����اء ع��ث��م��ان �أوال
وث��ان��ى �أوج����ه ال��ت��زوي��ر  :مت��ث��ل ف��ى �أن رواة ال�شيعة �أو���ض��ح��وا �أن ال��ط��رف�ين كانا
يلعنان بع�ضهما وه��و ك��ذب وزور مف�ضوح حيث رف�����ض الإم����ام ع��ل ّ��ى �سب اخل���وارج
�أنف�سهم رغ���م ظ��ه��ور ف�سقهم فكيف ب���أه��ل ال�����ش��ام ,وك���ان ي��راه��م م��ت���أول�ين وينهى
�أ�صحابه وجي�شه ع��ن �سبهم وك���ان ي��ق��ول (ق��ول��وا اللهم �أ�صلح ذات بيننا وبينهم)
وث��ال��ث��ة الأ���س��ايف ف��ى ال��ت��زوي��ر :ه��ى انت�شار ق�صة التحكيم امل��ك��ذوب��ة ال�شهرية التى
تداولتها الأل�سن وه��ى م��ن رواي���ة ل��وط ب��ن يحيي ال��ك��ذاب امل�شهور وحتمل طعنا فى
معاوية و�أب���ي مو�سي الأ���ش��ع��ري وع��م��رو ب��ن العا�ص وم��ا ج��رى منها ف��ى ال��واق��ع �شيئا
على على الفور ومل يجادل كما �صورته
فقد نادى معاوية فريق ّ
على باالحتكام لكتاب اهلل فقبل ّ
كتب ال�شيعة و�أر�سل لهم �أبا مو�سي ومعه عبد اهلل بن عبا�س وتقابل عن جبهة ال�شام معهم عمرو
بن العا�ص ومل ي�ستغرق النقا�ش طويال حتى اتفق الطرفان عمرو و�أبو مو�سي على �أن يكون �أمر
قتلة عثمان ـ ـ ال �أمر اخلالفة ـ ـ فى يد جبهة م�ستقلة من ال�صحابة الذين مل ي�شاركوا فى القتال
وه���ذه ه��ى ال��رواي��ة ال�صحيحة ال��ت��ى رواه���ا ال��دارق��ط��ن��ى ونقلها عنه القا�ضي �أب��و
بكر ب��ن ال��ع��رب��ي ف��ى (ال��ع��وا���ص��م م��ن ال��ق��وا���ص��م( وب�ي�ن م��دى االف��ت�راء ف��ى ال��رواي��ة
ال��ب��اط��ل��ة للتحكيم وال��ت��ى ق��ال��وا فيها �أن ع��م��رو خ���دع �أب���ا م��و���س��ي و�أن����ه ك���ان مغفال
()100
و�أن��ه��م��ا ك���ان يناق�شان �أم���ر اخل�لاف��ة �إىل غ�ير ذل���ك م��ن الأك���اذي���ب امل�����ش��ت��ه��رة
وق�����ب�����ل ع�����م�����رو ب�����ن ال����ع����ا�����ص ب�����ق�����رار �أب���������ي م����و�����س����ي  ,ول�����ك�����ن ال����ط����رف����ان
ع�����ل�����ى وم������ع������اوي������ة مل ي����ق����ب��ل�ا ب�����احل�����ك�����م وجت������������دد اخل������ل�����اف ب���ي���ن���ه���م���ا
ول��ك��ن اخل�ل�اف مل تن�ش�أ عنه معركة �أخ���رى حيث ا�ست�شهد الإم����ام ع��ل ّ��ى بيد عبد
( )100مرويات �أبي خمنف فى تاريخ الطربي ـ م�صدر �سابق.
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الرحمن بن ملجم اخلارجى وت��وىل بعده الإم��ام احل�سن ال��ذى ك��ان حا�ضرا مع �أبيه
تلك امل�شاهد ولقي من �أه��ل الكوفة الإي���ذاء مبا فيه الكفاية فرف�ض القتال و�أر�سل
ملعاوية لل�صلح  ,وملا علم ال�شيعة من حوله بذلك طعنوه فى فخذه و�أهانوه و�سموه مذل
امل�ؤمنني ف�صمم على البيعة ملعاوية وهو ما مت بالفعل بعد ذلك لتجتمع الأم��ة فى عام
اجلماعة على البيعة ملعاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنهم جميعا وقد راجت عدة �أكاذيب
حول موقعة �صفني وبحق ال�صحابيني اجلليلني عمرو بن العا�ص ومعاوية بن �أبي �سفيان
منها �أن عمرو بن العا�ص حتالف مع معاوية فى طلب اخلالفة مقابل والية م�صر  ,وهذا
من الكذب الغري �سائغ لأن �أ�صل مطالبة معاوية باخلالفة ما ثبت من �أى وجه فكيف يتفق
معاوية مع عمرو على �شيئ مل يتحقق �أ�صال وال كان معاوية طالبا �إياه فى حياة الإمام على
�أبدا وعن �أبي م�سلم اخلوالنى �أنه دخل على معاوية فقال له (�أنت تنازع عليا �أ�أنت مثله)
فقال معاوية (ال واهلل �إنى لأعلم �أن عليا �أحق و�أف�ضل بالأمر ولكن �أل�ستم تعلمون �أن
عثمان قتل مظلوما و�أنا بن عمه و�أنا �أطلب بدمه فاتوا عليا فقولوا له �أن يدفع ىل قتلة
عثمان و�أ�سلم �إليه الأمور) وتكمل الرواية ( ف�أتوا عليا فكلموه ف�أبي عليهم ـ �أى رف�ض
( )101
عر�ض معاوية ـ ومل يدفع القتلة)
على ب�سيفه ولكن
هذا مع ملحوظة �أن معاوية مل يبد�أ بقتال �أبدا ومل يخرج على الإمام ّ
رهن البيعة بتنفيذ مطلب الق�صا�ص وهو حق م�شروع كفله اهلل تعاىل لوىل الدم فى قوله تعاىل
} َو اَل َت ْق ُت ُلوا ال َّنف َْ�س ا َّل ِتي َح َّر َم ُ
اهلل �إِ اَّل ِب َ
احل ِّق َو َمنْ ُق ِت َل َم ْظ ُل ًوما َف َق ْد َج َع ْل َنا ِل َو ِل ِّي ِه ُ�س ْل َطا ًنا
َفلاَ ُي ْ�س ِر ْف فيِ ال َقت ِْل �إِ َّن ُه َكانَ َم ْن ُ�صو ًرا {الإ�سراء33:
�أى �أن لوىل الدم �سلطان فى مطالبته بحق القتيل  ,وهذا ثابت بحق معاوية ومل يجادل
به �أحد �.أما �إن قيل �أن معاوية لي�س هو وىل دم عثمان على اعتبار �أن �أبان بن عثمان على
قيد احلياة وهو �أحق بدم �أبيه فريد عليه ب�أن الت�شريع الإ�سالمى فى الق�صا�ص جعل والية
الدم رهنا بالقدرة ال بقرب القرابة  ,وبالتعبري الدارج �أن وىل الدم هو كبري العائلة التى
ينتمى �إليها القتيل وهذا باتفاق الفقهاء كما نقل بن قدامه وغريه �أما ب�ش�أن عمرو بن
العا�ص ر�ضي اهلل عنه فهو �أحد املهاجرين و�أ�سلم طوعا وين�سحب عليه من الف�ضائل ما
ين�سحب على �سائر املهاجرين  ,وقد مدحه النبي عليه ال�صالة وال�سالم فى قوله ( نعم
املال ال�صالح للعبد ال�صالح ) وقال فيه ويف �أخيه �سعيد بن العا�ص (ابنا العا�ص م�ؤمنان )
فهذا �شهادة املع�صوم عليه ال�صالة وال�سالم بالإميان وال�صحبة والف�ضل لعمرو بن
( )101رواها الذهبي فى تاريخ الإ�سالم با�سناد �صحيح.
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العا�ص فاحت ال�شام وم�صر  ,وتلك ال�شهادة ال تنق�ضها روايات الكذابني التى ادعت �أنه باع
دينه بدنياه ومن املختلقات والكذب �أي�ضا �أن على بن �أبي طالب طلب من معاوية املبارزة
ف�أيهما قتل �صاحبه �صارت اخلالفة �إليه ,وهذا طعن فى على ر�ضي اهلل عنه �أنه ينازع
بالقتال على اخلالفة  ,فوا�ضعو هذه الروايات من الزنادقة مل ينتبهوا �أنهم ي�سيئون �إىل
على ب�أكرث مما ي�سيئون ملعاوية حيث جعلوه فى معر�ض املناف�سة الدنيوية على اخلالفة ,
وتكمل الرواية املختلقة �أن عمرو بن العا�ص هو الذى برز للإمام على وقاتله الإمام
وهزمه فلما �أح�س عمرو بالهزمية ك�شف عن عورته �أمام على ليرتكه  ,وهذا كله كذب
�صراح وتلك الروايات تنا�سب �أخالق الأعاجم الذين و�ضعوا �أمثال تلك الأ�ساطري دون
�أن يدركوا طبيعة املجتمع العربي والذى كان فى اجلاهلية ف�ضال على الإ�سالم ميوت دون
كرامته وال يفقدها فلما جاء الإ�سالم متم تلك الأخالق واملكارم  ,ولو جاز لنا �أن نت�صور
حدوث مثل هذا الفعل من حمارب عتيد مثل عمرو بن العا�ص لكنا بذلك نطعن فى �شهادة
النبي عليه ال�صالة وال�سالم فيه  ,بالإ�ضافة �إىل �أن هذا الفعل ما كان ليفعله عبد رقيق
ولي�س رجل مبروءة عمرو بن العا�ص وكرامته واعتزازه هذا ف�ضال على �أن الإمام على مل
يطلب مثل هذه املبارزة من الأ�سا�س وهى من خمتلقات �أبي خمنف من املختلقات �أي�ضا
على بن �أبي طالب على املنابر وزادوا فى الرواية �أن
�أن معاوية بن �أبي �سفيان �أمر ب�سب ّ
بنى �أمية ظلوا مدة خالفتهم ي�سبون عليا ر�ضي اهلل عنه �سبعني عاما حتى جاء عمر بن
عبد العزيز ف�أبدل ذلك الأمر وهذا من ناحية ال�سند �ساقط ال �أ�صل له و�أورده ال�شيعي
املعروف �أبو الفرج الأ�صفهانى فى كتابه الأغانى  ,وهو كتاب م�سامرات ال كتاب تاريخ يعتد
به ف�ضال على خلوه من الأ�سانيد املت�صلة �أو ال�صحيحة بالإ�ضافة ل�شيعية �صاحبه �أما من
ناحية املنت ,فم�شكلة تلك الروايات �أنها تتفق جميعا فى �ضحالة فكر من �ألفها فالذى ينظر
�إىل �صحاح ال�سنة يجد ف�ضائل على بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ملئ ال�سمع والب�صر وهى
مكتوبة ومروية فى العهد الأموى فكيف ي�سبونه على املنابر وي�شجعون العلماء على �إبراز
تلك املرويات هذا ف�ضال على �أن الطاعنني بتلك الروايات يتجاهلون �أن الإمام احل�سن
بايع معاوية باخلالفة را�ضيا وعهد �إليه معاوية بوالية العهد فكيف جاز للح�سن �أن ي�سلم
�أمر امل�سلمني لرجل غري �صالح ف�ضال على �أنه ي�سب �أباه ؟!
وثبت حتى من كتب ال�شيعة �أنف�سهم �أن احل�سن واحل�سني ر�ضي اهلل عنهما كانا يفدان
على معاوية كل عام في�ستقبلهما بالإعزاز والإكرام  ,فكيف ي�ستقيم هذا مع �أمره ب�سب
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�أبيهما  )102( ,ثم �أين بنو ها�شم و�أين ال�صحابة من هذا الفعل وهم اجليل الذين امتدحهم
اهلل تعاىل لأنهم ي�أمرون باملعروف وينكرون املنكر !
�إمنا الثابت ال�صحيح �أن ال�سب كان من جهة اخلوارج ومن جهة النوا�صب الذين
تخلفت عنهم الفتنة �أما ما ي�ست�شهد به ال�شيعة اليوم من رواية �صحيح م�سلم �أن معاوية
على فهذا كذب والرواية فى �صحيح م�سلم ال حتمل �أمرا من
�أمر �سعد بن �أبي وقا�ص ب�سب ّ
معاوية بال�سب بل حتمل ا�ستف�سارا حيث يقول معاوية ل�سعد (ما منعك �أن ت�سب �أبا تراب )
ف�أجابه �سعد برتديد ف�ضائل على بن �أبي طالب وانتهى احلوار �إىل هذا احلد فالأمر
كان ا�ستفهاما من معاوية عن �إنكار �سعد ل�سب ال�سبابني فجاء جوابه بال�سبب  ,متاما كما
ن�س�أل نحن فى ع�صرنا احلاىل �أى داخل جديد فى الإ�سالم (:ما الذى دفعك للإ�سالم ؟ )
فالغر�ض معرفة ال�سبب و�إال كان هذا ال�س�ؤال بناء على مقايي�س الراف�ضة يحمل �أمرا
للمهتدى بالردة عن الإ�سالم !
ومعاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه �صحابي ثابت ال�صحبة ويثبت بحقه من
الف�ضائل  ,ما يثبت ل�سائر ل�صحابة ف�ضال على �أنه كان من كتبة الوحى بني يدى النبي
()103
عليه ال�صالة وال�سالم و�صح عنه �أنه قال عن معاوية (:اللهم اجعله هاديا واهد به)
وقد حكم بالد امل�سلمني ع�شرين عاما متر كالبل�سم فى تاريخ الإ�سالم ازدادت فيه
الفتوحات وا�ستقر �أمر الدولة  ,وقد قيل لعبد اهلل بن املبارك ( من �أف�ضل معاوية �أم عمر
بن العزيز ) فقال بن املبارك ( تراب فى منخرى معاوية مع ر�سول اهلل عليه ال�صالة
وال�سالم خري من عمر بن عبد العزيز )وهذا ملا فى ف�ضل ال�صحبة من مكرمة جعلها اهلل
�سبحانه وتعاىل حقا لهذا اجليل الفريد�أما �أخطا�ؤه  ,فكان منها �أن �أخذ البيعة ليزيد من
بعده وكان يظنه �صاحلا وكف�ؤا للأمر  ,ولكنه ما �أجرب خملوقا على البيعة لولده  ,بل عر�ض
البيعة له فقبلها من قبلها ورف�ضها من رف�ضها وكان الراف�ضون �أقل فانعقدت ليزيد ويزيد
كان فى حياة �أبيه يختلف عن فرتة حكمه كما ثبت من �شهادة حممد بن على بن �أبي طالب
املعروف بابن احلنفية  ,حيث كان ي ُــظهر التقوى وال�صالح وله �سداد ر�أى  ,بيد �أنه بعد
توليه اخلالفة ظهر منه نزوعه للدنيا  ,وهو من والة الأمر الفا�سدين فى اخلالفة
بعك�س �أبيه الذى ثبت ف�ضله من �أكرث من وجه  ,فهذه هى ق�صة الفتنة من وقائع
م�صادرها املحققة  ,بعيدا عن روايات التزييف املعهودة ,وموقف �أهل ال�سنة واجلماعة
( )102ال�شيعة و�آل البيت ـ �إح�سان �إلهى ظهري.
( )103ف�ضائل معاوية ـ لل�شيخ حممد �أمني ال�شنقيطى.
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من خالف على ومعاوية ر�ضي اهلل عنهما هو املوقف الوا�ضح �أن ما جرى بينهما قتال بني
طائفتني من امل�ؤمنني  ,كان احلق فيه لعلى بن �أبي طالب ومعاوية كان خمطئا فى اجتهاده
و�أ�صل عقيدة ال�سنة �أي�ضا هو ال�سكوت عما �شجر بني ال�صحابة  ,وو�ضع ما بدر منهم
فى الفتنة من �أخطاء مو�ضعها ال�صحيح  ,فنحن ال ندعى فيهم الع�صمة لكن باملقابل
نرف�ض تلويث هذا اجليل بروايات خمتلقة تخالف الواقع وتخالف �صريح القر�آن وواليته
�ضمن الفرتة التى امتدحها النبي عليه ال�صالة وال�سالم فى حكم امل�سلمني حيث كان
معاوية �أول ملوك الإ�سالم فاحلديث ال�صحيح يقول(:تكون اخلالفة بعدى ثالثون عاما
ثم تكون ملكا ثم تكون حكما وجربية) فاملمدوح هنا كان اخلالفة الرا�شدة وامللك والذم
�أحلق فقط باحلكم التاىل على ذلك ..
هذه باخت�صار حقيقة الفتنة الكربي ..
وحقيقة �أحداثها التى ينبغي لأى م�سلم اليوم �أن يعيها و�أن يعي من قبلها ف�ضل هذه
الزمرة التى جعلها اهلل �سبيال �إىل بلوغ دينه �إىل كافة �أقطار الأر�ض ..
واحلمد هلل وكفي ..
متت ف�صول الكتاب بحمد اهلل وتوفيقه
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كتـــب للمــ�ؤلف
الإ�سـ ـ ــم  /حممد جاد الزغبي
• �شاعر وباحث فى التاريخ الإ�سالمى واملعا�صر.
• ماج�ستري ال�شريعة والقانون وباحث دكتوراة بكلية احلقوق ـ جامعة عني �شم�س.
الإق ــامــة  /م�صر  -القاهرة
الإمييل gadelzoghaby@hotmail.com /
كتب مطبوعة:
• ديوان �شعر مطبوع بعنوان “الرتاتيل الأوىل“ �صدر عن دار �إ�شراقة للطبع والن�شر
عام  2000م بتقدمي ودرا�سة ال�شاعر والناقد �شوقي �أبو ناجى ومتت مناق�شته �ضمن
فعاليات دار الأدباء بالقاهرة برعاية ال�شاعر الإ�سالمى حممد التهامى  ..وكتب عنه
عدد من النقاد الكبار مب�صر مثل الأ�ستاذ الدكتور بدراوى زهران ـ ـ رحمه اهلل ـ ـ ـ
وال�شاعر م�ؤمن الهباء والناقد حزين عمر والدكتور فتحى عبد الفتاح وال�شاعر الوردانى
نا�صف وال�شاعر �شوقي �أبو ناجى رحمه اهلل.
• اخلريف الثانى ( ق�صة الثورة امل�صرية من خريف الغ�ضب عام 1981م وحتى خريف
الغ�ضب الثانى  ) 2011حتت الطبع.
• حدائق الإميان فى حرب رم�ضان.
(حرب �أكتوبر بتحليل وتوثيق ونظرة جديدة) حتت الطبع .
• �إبلي�س �أعلن الإعتزال (ديوان �شعر)
بالإ�ضافة �إىل عدة مقاالت وق�صائد وحتليالت �سيا�سية وتاريخية من�شورة باجلرائد
واملجالت التالية “جريدة الأخبار ـ جريدة الأهرام امل�سائي ـ ـ جريدة امل�ساء ـ جريدة
الد�ستور ـ اليوم ال�سابع ـ ـ جريدة الوفد ـ جريدة �صوت الأمة ـ جريدة امل�صريون ـ
جملة �صوت فل�سطني الفل�سطينية ـ جملة الكويت الكويتية ـ جريدة الأنوار التون�سية ـ
جملة الواحة املغربية ـ “
• كتب �إلكرتونيه �صدرت عن وكالة العز للن�شر الإلكرتونى ومت ن�شرها فى ع�شرات
املواقع واملكتبات الإ�سالمية مثل موقع �صيد الفوائد وطريق الإ�سالم واملكتبة الإ�سالمية
ال�شاملة وموقع الربهان وموقع �صوت ال�سلف و�شبكة �أخبار ال�سنة:
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ـ ـ �شرح تلبي�س �إبلي�س البن اجلوزى ـ اجلزء الأول (�شرح تلبي�س �إبلي�س على املعتزلة وال�شيعة)
ـ ـ اخلومينى (كبريهم الذى علمهم ال�سحر)
( قراءة جديدة فى فكر الزعيم ال�شيعي اخلمينى )
ـ ـ ـاملناظرة الكربي مع ال�شيعة الإثناع�شرية (مناظرة مكتوبة ا�ستمرت �شهرا كامال
بني الكاتب و�أحد باحثي ال�شيعة فى ق�ضية الإمامة)
ـ ـ يالثارات احل�سني (بحوث يف العقيدة ال�شيعية وموقفها من �أهل ال�سنة)
ـ ـ ـ ال�سيدة عائ�شة (نورانية العفاف وقر�آنية الإن�صاف)
ـ ـ ـ �ستون �س�ؤاال ب�ستني ق�ضية .
ـ ـ ـ �سفراء جهنم ( احلقيقة وراء املرجعيات ال�شيعية املعا�صرة ) اجلزء الأول
ـ ـ“ فن الإ�شراف و�إدارة املنتديات الثقافية “درا�سة من ثالثة ف�صول بحثية تعد هى
الأوىل من نوعها فى هذا املجال خا�صة مبعاجلة �سائر ما يتعلق بتنظيم املنتديات
الثقافية على الإنرتنت فنيا و�إداريا مت اتخاذها ك�أ�سا�س للهيكلة الإدارية لعدد من
منتديات ال�شبكة العنكبوتية.
ـ ـ ـتعلم كيف تكون مثقفا ـ ـ بحوث ثقافية متنوعة ت�ضمها �سل�سلة (تعلم كيف  ...؟) وهى
�سل�سلة �شهرية للكاتب على �شبكة الإنرتنت وت�ضم  12بحثا يعالج خمتلف امل�شارب
الثقافية والفكرية.
ــــ كتب �إليكرتونية حتت الإعداد.
ـ ـكتاب �أولياء بال مريدين (ي�ضم الكتاب ال�سرية الذاتية لأهم �شهداء م�صر فى
احلرب على الإرهاب فى �سيناء ويعر�ض �أهم بطوالتهم)
ـ ـ“املخابرات امل�صرية ـ ـ ـ ق�صة معجزة على النيل “ درا�سة م�سل�سلة ت�شرح تاريخ جهاز
املخابرات امل�صري ودوره فى حماية الأمن القومى العربي من م�صادر معتمدة وذكر
�سائر املعلومات احلقيقية ال�صريحة املتاحة ملن تولوا �إدارة اجلهاز و�أ�شهر �ضباطه
و�أ�شهر عملياتهم.
ـ ـكتاب �صقر �سيناء ( يروى ق�صة ال�شهيد البطل النقيب عبد اهلل اجلندى �أحد �أبرز
�ضباط اجلي�ش الثانى امليدانى فى �سيناء و�صاحب �أطول مدة خدمة بها منذ تخرجه )
ـ ـ �سفراء جهنم ـ اجلزء الثانى (ي�سلط ال�ضوء على تاريخ جماعة الإخوان و�إبتكارهم
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جلماعات الإرهاب املتطرف وعالقتهم التاريخية بال�شيعة وفرقهم خالل بدايات القرن
الع�شرين وحتى �سقوط حكمهم فى م�صر).
ـ ـ ـ �شرح تلبي�س �إبلي�س البن اجلوزى ـ اجلزء الثانى.
ـ ـفبـُـهت الذى كــفر (كتاب ي�ضم مناظرات منوعة للكاتب مع اجلانب ال�شيعي واجلانب
العلمانى فى ق�ضايا العقيدة).
ـ ـ ـ الإعجاز العلمى والعجز العلمانى.
(كتاب للرد على العلمانيني فى �إنكارهم لوجود الإعجاز العلمى بالقر�آن الكرمي )
ـ ـ ـ �شخ�صيات م�صرية �أ�سرت النبوغ
(كتاب للأثر الفكرى والوطنى لأ�شهر ال�شخ�صيات امل�صرية فى الع�صر احلديث من
العلماء واملفكرين والأبطال الع�سكريني).
ـ ـ ـ معلومات ثقافية خاطئة  ...ومنت�شرة
(كتاب يطرح �أكرث من مائة معلومة تعترب من امل�سلمات لدى العامة وهى خاطئة جملة
وتف�صيال مع �إيراد كافة الأدلة العلمية على خطئها).
ـ ـ ـ نظرات فى التاريخ ال�سيا�سي لق�ضية الأق�صي.
(كتاب ي�ؤ�س�س لقراءة جديدة فى الق�ضية الفل�سطينية �سيا�سيا وتاريخيا منذ �أواخر
عهد الدولة العثمانية وحتى حرب غزة).
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