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والصــــــــــــالة والســــــــــــالم عــــــــــــىل خــــــــــــاتم األنبيــــــــــــاء , احلمــــــــــــد هللا رب العــــــــــــاملني
م واعتصـــــم بحـــــبلهم ومـــــن اهتـــــدى هبـــــدهي, وعـــــىل رســـــله أمجعـــــني, واملرســـــلني

 : أما بعد, املتني
وإعــادة , فقــد ألزمــت نفســـي أن ال أعيــد طباعــة كتــاب مــن كتبــي إال بعــد قراءتــه

 : ثم أسأل نفيس, النظر بكل ما ورد فيه
 !. هل ال تزال قناعتي به كام هي عندما أقدمت عىل تأليفه?

أم أنـه أدى دوره , فهل يستحق الكتاب إعـادة طباعتـه, وإذا كان اجلواب باإلجياب
 !. أغراضه? ذواستنف ,يف الوقت الذي طبع فيه

هتــذيب بعــض  −وكــل كتــاب−مراجعــة هــذا الكتــاب  كــان أول يشء فعلتــه بعــد
وقد أحذف أحيانًا بعض املقـاطع أو أعيـد صـياغتها لتكـون أكثـر هـدوءًا , الكلامت

ويـزداد , تتسـع جتربتـهIQHالسن هيف مثل هذ من معناها, فاإلنسان تفقد شيئاً  أن دون
 . ج يف حواراته وصياغة أفكارهوينفر من الشدة والضجي, علمه

ــيء الثــــاين فقــــد صــــدرت الطبعــــة األوىل مــــن هــــذا الكتــــاب قبــــل حــــوايل  أمــــا الشـــ
, الـــــــزمن الطويـــــــل وصـــــــلتني رســـــــائل كثـــــــرية مـــــــن القـــــــراء وخـــــــالل هـــــــذا, ربـــــــع قـــــــرن

                                                                        
 . رف اليوم وال الشهر الذي ولد فيهوال يع, م١٩٣٨املؤلف من مواليد عام  )١(
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اللهـــــم إال رســـــائل , ومل أمهـــــل منهـــــا شـــــيئاً , اســـــتفدت منهـــــا عنـــــد مراجعتـــــي للكتـــــاب
ــــا  الــــذين طلبــــوا املصــــادر التــــي نقلــــت  − وراهالــــدكت− بعــــض طــــالب الدراســــات العلي

, وا مقدمــــة الطبعــــة األوىل جيــــدًا لعلمــــوا ذلــــكؤولــــو قــــر, وهــــذا غــــري ممكــــن, عنهــــا
ــــ لقــــد دار بينــــي . يـأمــــا الــــذين تفضــــلوا بزيــــاريت فــــأمرهم خيتلــــف عــــن الــــذين راسلون

وأنـــا اســـتفدت منـــه , مت هلـــم مـــا أظـــن أهنـــم اســـتفادوا منـــهوقـــدّ , وبيـــنهم حـــوار فّعـــال
ـــــي  علمـــــت مـــــنهم بـــــأن اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل هيـــــأ هلـــــذه األمـــــة رجـــــاالً مـــــن أهـــــل ألنن

 .العلم يواجهون أهل الغلو ويفندون أباطيلهم
 :الرابعة أود اإلشارة إىل ما ييل وقبل الفراغ من مقدمة الطبعة

ألنـه مـن , ة املبحث اخلـامس مـن الفصـل السـادسحذفت من الطبعات السابق −١
 . ٢٨٣إىل  ٢٧١وهو من صفحة , إليهوكانت هناك حاجة , صنع غريي

لفــــــــت نظــــــــري أننــــــــي عنــــــــدما حتــــــــدثت عــــــــن إطــــــــالق رساح املســــــــجونني يف  −٢
تــــــه إىل دهــــــاء احلــــــاكم وعزو, اعتربتــــــه حتصــــــيل حاصــــــل ,عهــــــد الســــــادات بدايــــــة

وهـــــذا املوقـــــف يفتقـــــد العـــــدل واإلنصـــــاف فالســـــادات بـــــادر يف . رهـاجلديـــــد ومكـــــ
ـــــــني السياســـــــيني  ـــــــة حكمـــــــه إىل إطـــــــالق املعتقل ـــــــف االجتاهـــــــاتبداي , مـــــــن خمتل

هم بالســـــــفر بحثـــــــًا عـــــــن عمـــــــل ن شـــــــاء مـــــــنملـــــــوســـــــمح , ائفهموأعـــــــادهم إىل وظـــــــ
ايض هامشـــــًا مـــــن ات مـــــن القـــــرن املـــــيوأعطـــــى النـــــاس يف الســـــبعين, خـــــارج مصــــــر

 .. احلرية ال بأس به
وال جيــوز , ن حتســب لصــاحبها مهــام كانــت دوافعــهومثــل هــذه األفعــال ال بــد أ
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  . االستخفاف هبا

ــــا مــــن أهــــل العــــدل واإلنصــــاف ــــا اللهــــم احلــــق حقــــًا وارزقنــــا , اللهــــم اجعلن وأرن
 . واحلمد هللا رب العاملني, باطًال وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل, تباعها

RW@@æbšß‰OQTSQç@@ @

‰ëŠ@†àª@åí†ibÈÛa@åí‹  

 

@ @

 
 
 
 

@ @

 



´àÜ½a@òÇbº@ @
٨ 

òß‡Ô¾a@ @

احلمد هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا  إنّ 
له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن  وسيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضّل 

 .حممدًا عبده ورسوله ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أنّ 

I ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U TH ] آل
 ]عمران

 IH G F E D C B A  P O N M L K J I

_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R QH ]النساء[     
I £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w v u

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H ]األحزاب[. 
 :أما بعد  

طلب رجال األمن من مجيع الدعاة املعتقلني يف سجن  م١٩٦٧سنة ففي 
تأييد ومبايعة رئيس الدولة, ورمز النظام املرصي مجال عبد النارص,  ]ليامن طره[

 :وانقسم الدعاة من هذه الفتنة التي فجرها النظام إىل ثالث فئات

فئة قليلة جدًا أيدت النظام تأييدًا مطلقًا وزعمت أهنا تتكلم باسم مجيع  •
 .املعتقلني

وقسم آثر الصمت ألهنم يعلمون حقيقة ما جيري داخل السجون, وتركوا  •
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املجال ألقطاب تأييد النظام يتكلمون باسمهم مع أهنم يمثلون معظم 
 .املعتقلني يف أيب زعبل وليامن طره

فئة قليلة رفضت تأييد ومبايعة عبد النارص ألنه كافر مرتد عن اإلسالم,  •
ملسؤولني, ثم تطورت أفكارهم فراحوا وكذلك أعوانه من الوزراء وكبار ا

 .كامًا كانوا أم حمكومنييكفرون آحاد املسلمني سواء أُح 

القيم, وشدة تنكيله  مهجية النظام, واستخفافه بكّل  فيه أنّ  ومما ال شّك 
ذلك كان أرضية خصبة لنشوء مثل هذه األفكار ونموها  كّل ... بالدعاة إىل اهللا

 .فيام بعد
من أبرز الشباب الذين ] م١٩٤٢مواليد [ى وكان شكري أمحد مصطف

كانت بضاعته و, عاماً رين ـوعش ةتزعموا هذا االجتاه, وكان عمره ال يتجاوز مخس
ط يف هذه تورّ  من العلم مزجاة, وما كان يعرف مثل هذه األفكار لوال شيخ سجني

 . مناديًا بتكفري مرتكبي الكبرية ورفع عقريتهالفتنة 
عىل التمسك هبذه األفكار والتصورات رغم  −شكري–التلميذ العنيد  وأّرص 

 .تراجع شيخه عنها, وإعالنه الرباءة منها أمام مأل من الناس
أ شكري مركز شيخه, وانكب عىل املراجع واملؤلفات القديمة يستقي وتبوّ 

منها تصورات اخلوارج ونشأهتم وأصوهلم, وكيف كانوا حياورون خصومهم 
, بعد أن أعجبوا عدد من الشباب حوله فَّ السنة واجلامعة, فالتمن أهل 

−عجبوا بأفكاره اجلديدة التي متثل بشجاعته, واستخفافه بقوة الطاغوت, كام أ
 .احلق, والتميز عن الباطل وأهله الثبات عىل −عىل حد زعمهم
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مجاعة [ويف أوائل السبعينيات كّون شكري مجاعته اجلديدة وأسامها 
, مجاعتهاتسع نشاط  ١٩٧١ج عنه يف أواخر سنة وبعد أّن تّم اإلفرا ,]املسلمني

 .واشتد رصاعها مع اجلامعات واهليئات اإلسالمية أتباعهاوكثر 
بدأ شكري يصدر أوامره بقتل الذين يتخلون عن السبعينيات ويف أواسط 

عضويتهم يف هذه اجلامعة; ألنه يراهم مرتدين عن اإلسالم, كام أصدر أوامره 
ون بأعضاء مجاعته وحياولون إقناعهم بفساد ما هم عليه بقتل األفراد الذين يتصل
 .من أفكار وتصورات

الصحف املصـرية أبشع استغالل,  معظم ووقعت حوادث دامية استغلتها
وحاولت من خالهلا اإلساءة إىل دعاة اإلسالم ولو كانوا من خصوم هذه 
اجلامعة, وأصبح غلو شكري ومن معه جماالً للدهشة واالستغراب عند عامة 
ج هذا املسلسل الرهيب من االعتداءات  الناس وخاصتهم يف وادي النيل, وُتوِّ

ومن  −رمحه اهللا رمحة واسعة− حسني الذهبي باختطاف الدكتور الشيخ حممد
 .ثم اإلقدام عىل قتله

وكانت السلطة عىل علم باجلريمة قبل وقوعها, وقد وضعت لكل يشء 
 :ته, ومنذ الساعات األوىل حتركت عىل حمورينعدّ 

قيــــادة : مــــن الــــذين قــــاموا باعتقــــال اجلامعــــةويمثلــــه رجــــال األ :املحــــور األول
 .أودعتهم أماكنهم املعروفة يف السجون املرصيةوقاعدة خالل بضعة أيام, و

ومتثله أجهزة اإلعالم من وكاالت أنباء, وصحف, وإذاعات  :املحور الثاين
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وجنِّدت ضد اإلسالم واملسلمني, وليس ضد  أكثرهاحملية وعاملية, وقد ُعّبئت 
 .مجاعة من مجاعات الغلو

وأعفى  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى  لقد كانت أصابع االهتام متتد إىل كل داعية التزم بسنة
حليته, كام كانت أصابع االهتام متتد ظلًام وزورًا إىل كل امرأة حمجبة, وإىل كل 

 .مجاعة مسلمة تعمل ليكون الدين كله هللا
قتله صدرت أحكام املحكمة موبعد أشهر قليلة من اختطاف الذهبي و

, العسكرية بإعدام شكري مصطفى وأعوانه من قيادة اجلامعة ونفذ احلكم فعالً 
 IQH.كام صدرت األحكام باألشغال الشاقة عىل عدد كبري من أفراد اجلامعة

عن اجلامعة عن دنيانا الفانية, وختىل آخرون  رحل شكري وكبار أعوانه
 .وأفكارها, وهرب بعضهم من مصـر ليستقّر به املقام يف بعض البلدان العربية

  :نفسه بإحلاح فرضوهناك سؤال ي
 هل تستحق مجاعة شكري مثل هذه الدراسة? 

 نعم, فلامذا جاءت بعد سبع سنني من تصفية اجلامعة?: وإذا كان اجلواب
 :نعم تستحق اجلامعة هذه الدراسة لألسباب التالية

                                                                        
يف الفصل األخري من هذا الكتاب حتدثت عن نشأة هذه اجلامعة وتارخيها, وعن العقلية  )(١

ت الغتيال كام حتدثت عن األسباب والدوافع التي أدّ  …التي يسوس هبا شكري شؤون مجاعته
 .لت القول يف اشرتاك السلطة يف هذه اجلريمةالذهبي, وفصَّ 
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ر تزعم أهنا مجاعة احلق ومجاعة ـألهنا أول مجاعة يف هذا العص )١
عن  ةٌ واهليئات اإلسالمية مرتدّ املسلمني, وغريها من اجلامعات واألحزاب 

ٌف يف أمرها, وقد أعادت إىل األذهان تاريخ اخلوارج, وكيف اإلسالم أو متوقَّ 
تعاملوا مع أهل السنة واجلامعة? ثم تطورت أفكارهم فأصبحوا يتفقون مع 

 .أخرى أمور اخلوارج يف أمور, وخيتلفون معهم يف
ة يف الساحة اإلسالمية, مل تكن مثل هذه األفكار مطروح م١٩٦٧عام  وقبل

امعة تعددت مجاعات أهل الغلو حتى أصبح عددها يف مصـر هذه اجلوبعد نشأة 
 . وحدها أكثر من عرش مجاعات كام أخربين بعض املطلعني من أهل هذا البلد

يل من  فال بدّ  ,]وأهل الغلو احلكم بغري ما أنزل اهللا[وملا كان موضوع كتايب 
مجاعة من مجاعات أهل الغلو رفعت هذا الشعار  دراسة تاريخ وتصورات أقدم

حاً   .مواطن االنحراف عندها وأسبابه, ليكون الشباب عىل بصرية من أمرهم موضِّ
لست مع الذين يرون بأن اجلامعة قد انتهت بعد اغتيال الذهبي, وال أنكر  )٢

أنه قد تقلص نشاطها, وضعف شأهنا بعد إعدام زعيمها وأهم أعوانه, واعتقال 
ر وخارجها; ـروب معظم أفرادها, ومع ذلك فاجلامعة موجودة داخل مصوه

نعم, موجودة يف مرص داخل السجون وخارجها, وهلا تنظيم مجاعي وقيادة, وإن 
ر ـأما خارج مص . تغريًا جذرياً كان أسلوب اجلامعة يف التبليغ والتنظيم قد تغّري 

فقد تلقف أفكار هذه اجلامعة كثري من شباب العامل اإلسالمي الذين كانوا 
يدرسون يف املعاهد واجلامعات املرصية, وقد عاد هؤالء الشباب إىل بلداهنم 
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يدعون الناس إىل هذا الفكر اجلديد ضمن إطار تنظيمي مجاعي, ومن جهة 
إلسالمي عىل هيئة أخرى فقد كان شكري يرسل الدعاة إىل بعض بلدان العامل ا

, مل تبق لذا .عامل وفنيني, وكان هلؤالء الدعاة أثر ملموس يف أكثر من بلد عريب
 .قضية هذه اجلامعة حمصورة داخل مرص, ومل ينته أمرها بعد اغتيال الذهبي

تب ما كُ  كتب كثري من الناس عن هذه اجلامعة, ولكن مل أجد يف كّل  )٣
 :دراسة شاملة جامعة

كتبوا كانوا ُأَجراء حتركهم السلطة عند احلاجة, وال يتقون اهللا فبعض الذين  -
, وأمثال أصحاب هذه األقالم املأجورة وصمة عار يف به ويفتون هفيام يكتبون

  :تاريخ أمتنا, وكتاباهتم تزكية ألهل الغلو عند الشباب
 فهي الشهادة يل بأين كامل   وإذا أتتك مذمتي من ناقص

 ,جانب واحد من جوانب كثرية عند مجاعة شكري وبعضهم كتب عن -
فيام  واوبعض هؤالء أجاد …كقضية تكفري مرتكبي الكبائر أو عن قتل الذهبي

 .وقد استفدت منهم, وأثبت ما نقلته عنهم واكتب
ال يزيدها ف ,وآخرون قابلوا الغلو بغلو آخر, فكانوا كمن يطفئ النار بالنار -

وضوحًا قابلوا غلو اخلوارج بغلو أهل اإلرجاء, واحلق إال اشتعاالً, وبشكل أكثر 
هنم ليسوا من أهل العلم, ووقعوا يف اإلرجاء عن غري قصد ألن ما كتبوه أ يقال

 .أكرب شاهد عىل ذلك
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وبعضهم اعتمد فيام كتب عىل ما يعرفه عن هذه اجلامعة داخل السجن,  -
ر كثريًا من أفكاره وتصو  .راتهومما جيدر ذكره أّن شكري طوَّ

مجاعة شكري انتهى أمرها, فهناك  إذا سلمنا جدالً بقول من يرى أنّ  )٤
 :مجاعات أخرى بينها وبني مجاعة شكري قواسم مشرتكة

  .فجامعة تشرتك معها يف تكفري مرتكبي الكبائر -
وأخرى تشرتك معها يف القول بعدم حجية قول الصحايب وفعله إذا مل  -
رضوان − ولو كان إمجاع الصحابة اإلمجاعله خمالف, ويف رفض حجية  يوجد

 وتزعم أهنا تتعامل مع نصوص الكتاب والسنة مبارشة, وال تقيم أّي  −اهللا عليهم
وزن لفتاوى واجتهادات كبار األئمة املجتهدين من رجال خري القرون ومن نحا 

ون ؤمع أّن هؤالء األدعياء جيهلون احلد األدنى الذي حيتاجه املبتد …نحوهم
 .علوم العربية والفقه واحلديث واألصولكمن طالب العلم 

م ليس مهدي ومهدهيُّ  ...يمع شكري وأصحابه يف قضية املهد وثالثة تتفق -
مبتدع يزعمون  أهل السنة واجلامعة, بل وليس مهدي الرافضة, وإنام هو مهديٌّ 

 .أنه سيظهر خالل أيام أو أشهر أو بضعة أعوام
وغريهم من أبناء أهل السنة قمت بتأليف هذا الكتاب,  هلؤالء مجيعًا وغريهم

, وهو املنهج الذي أصول منهج االستدالل عند أهل السنةوقد التزمت فيه 
أما كان األجدر أن تناقش منهجهم يف  :وقد يسأل سائل أعتقده وأدين اهللا به,

 !االستدالل قبل أن تلزمهم بمنهج أهل السنة واجلامعة?
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 : ذلك أقول نوجوابًا ع
لقد ناقشت منهجهم يف االستدالل من خالل ردودي عىل أباطيلهم, 
وكشفت تناقضاهتم مع املنهج الذي رسموه ألنفسهم, وحاولوا فرضه عىل 

إله إال  أن ال وصام وشهد غريهم, وزعموا أّن من خالفه ليس مسلًام, وإن صّىل 
 .حممدًا رسول اهللا اهللا وأنّ 

يف احلديث عن أصول أهل  −يءـبعض الش− سعوقد كنت مضطرًا إىل التو
السنة, لتوضيح ما حاول الغالة تشوهيه, ألهنم مل يكونوا أمناء يف معظم ما نقلوه 

معظم شبابنا جيهلون هذه األصول  من جهة أخرى فإنمن كتب أهل السنة, و
مناهج التعليم وواقع الشباب يف بلدان العامل  عىل لعطّ مُ  ألسباب يعلمها كّل 

   .اإلسالمي
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وكنت أجتنب أي لقاء أو , هممل يسبق أن قامت صالت بيني وبني أحد من
من هنا , وحوار ألنني أعلم النتائج املؤسفة التي ستسفر عنها مثل هذه اللقاءات

بيني وبني أحد من هذه اجلامعة عداوات أو يعلم القارئ املنصف أنه ليس 
 .خالفات شخصية

وعنــــــد بدايــــــة ظهــــــور هــــــذه اجلامعــــــة كانــــــت معلومــــــايت عنهــــــا قليلــــــة, وكنــــــت 
 , يتســــــع نشــــــاطها لغرابــــــة األفكــــــار والتصــــــورات التــــــي كانــــــت تطرحهــــــاأتوقــــــع أّال 

ـــــــع أخبار ـــــــه حرصـــــــُت عـــــــىل تتب ـــــــدما مل يتحقـــــــق مـــــــا توقعت , وقـــــــد جتمـــــــع هـــــــاوعن
ـــــي  .ســـــبحانه وتعـــــاىل يشء كثـــــريعنـــــدي بفضـــــل مـــــن اهللا  ومـــــن أهـــــم املصـــــادر الت

 :اعتمدت عليها فيام كتبته عنهم ما ييل
 : رسائل اجلامعة, وهي )١

تتحدث هذه الرسالة عن أصوهلم, وموقفهم من أقوال  :ياتّج اُحل  )أ
مقلد, وطريقة  ة كّل كفر وردّ تتحدث عن وكام الصحابة وأفعاهلم, ومن اإلمجاع, 

 .سنة رسولهفهمهم لكتاب اهللا و
بيَّنوا فيها أدلتهم يف تكفري : وإمجال الرد عليهاIQHإمجال تأويالهتم )ب

شكري  ويبدو أنّ .مرتكبي الكبائر, والقول بكفر من خالفهم يف هذه املسألة

                                                                        
 .الضمري يف تأويالهتم يعود إىل أهل السنة واجلامعة )١(
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 .مؤلف هذه الرسالة  ألّن أسلوهبا كان أكثر شدة من الرسائل األخرى
عىل حد −ومجاعة احلق ها عن واقع املسلمني حتدثوا فيIQH:التوسامت )ج
وعن موقفهم من التاريخ اإلسالمي ووجوب اهلجرة وظهور املهدي,  −زعمهم

 .كام حوت هذه الرسالة موقفهم من التعليم يف اجلامعات واملعاهد العلمية
اعتمدت عىل عدد كبري من الدعاة الذين كانت هلم صالت مع اجلامعة,  )٢

 :وهؤالء أصناف, من أمهها ما ييل
منهم عاشوا مع شكري يف سجن ليامن طره, وكانوا أكرب منه سنًا,  أناس) أ

وأكثر منه خربة يف الدعوة, وفوق ذلك كانوا موضع احرتام وتقدير شكري وغريه, 
ثني هؤالء الثقات عن شخصية حدّ  .من الذين أيدوا النظام أو هادنوهوليسوا 

 .لسجنوكيف نشأت هذه املدرسة داخل ا ,شكري, وكيف ُيكّون قناعاته
وكان زعيم السبعينيات, آخرون من الدعاة حاوروا شكري يف أواسط ) ب

رت الصالة ـ, وإذا حض]إقامة حجة[هذه اجلامعة يسمي حواره مع اآلخرين 
يرفض أن يكون إمامًا لآلخرين ألهنم ليسوا مسلمني, فيصيل ومن معه مجاعة, 

حتدثت عنها ويصيل اآلخرون مجاعة أخرى, أما نتائج هذه املناقشات فقد 
ين حاورهم لقد أمر شكري مجاعته بقتل الذ …الصحف بشكل يدعو لألسف

 .وأرصوا عىل الكفر والردة −هيلإهكذا ُخّيل −ألنه أقام عليهم احلجة 

                                                                        
 .وهي بمثابة السياسة الرشعية عند أهل السنة )١(
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رعية, اتصل هبم أعضاء ـنفر من طالب الدراسات العليا يف العلوم الش) ج
ة الوافدين إىل عاملون يف مجاعة شكري, وكانوا نشيطني يف االتصال بالطلب

مصـر, وكان هؤالء الطلبة يعرفون جيدًا العقلية التي تفكر هبا هذه اجلامعة, 
فاستمعوا إليهم وسألوهم وكانوا حيرصون عىل تعدد اللقاءات ليعرفوا كّل يشء 
عن اجلامعة, واجلامعة من جهتها ال متانع من تعدد اللقاءات ما مل يقرر 

 . صوهلااملستمعون رفض تصورات اجلامعة وأ
يت الدقة ما أمكن يف مجع املعلومات من هؤالء الدعاة مجيعًا, وكنت وحترَّ 

أعضاء اجلامعة الذين يتصلون إىل أسأل بعضهم أسئلة وأطلب إليهم توجيهها 
 .أوازن هذه املعلومات بام عندي من أخبار استقيتها من مصادر أخرىثّم هبم, 

, ]ذكريايت مع مجاعة املسلمني[من املصادر التي اعتمدت عليها كتاب  )٣
من  −قبل أن ينشـر كتابه−وكنت قد سمعُت باسم املؤلف عبد الرمحن أبو اخلري 

عبد النارص, واطلعُت  وفاةزمالئه يف معتقل ليامن طره الذين ُأفرج عنهم بعد 
حتدث فيه عن مكر اليهود ] سبيل املجرمني[عىل بحث له مل ينرش حتت عنوان 

الرهيب الذي يؤدونه يف بالد املسلمني, وال خيلو بحثه من فائدة وخبثهم والدور 
 :وقصة عبد الرمحن أبو اخلري تتلخص فيام ييل.وإن كان فيه غلو واضح

كان صحفيًا, ومل يكن من امللتزمني باإلسالم, وليس له أدنى صلة بالدعاة 
ب, ويف واجلامعات اإلسالمية, وشاء اهللا أن يبتىل فدخل السجن بسبب تقرير كاذ

 .السجن رشح اهللا صدره للحق ألّن اإلنسان يكون يف الشدائد واملحن قريبًا من ربه
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وملا كان الدعاة داخل السجن أصنافًا ومجاعات شتى, فقد كان أبو اخلري 
أي −ويتأثر بام يسمع منه, وبعد السجن قريبًا من شكري يكثر اجللوس معه, 

ري شكري إمامًا وقائدًا, وأصبح بايع عبد الرمحن أبو اخل −م١٩٧٦منتصف سنة 
عضوًا يف اجلامعة ومستشارًا لزعيمها, واطلع عىل أمور كثرية, وسجن معهم يف 
قضية الذهبي, وبعد اإلفراج عنه ألف هذا الكتاب الذي يؤكد فيه التزامه بأصول 

 .اجلامعة, واختالفه معهم يف أمور ال ترض وال تسقط عضويته فيها
محن أبو اخلري جيمعون عىل صدقه, وبعده عن والذين يعرفون عبد الر

الشبهات كالنفاق واملداهنة, وقد محل يف كتابه محلة شعواء عىل النظام, ودوره 
يف توريط اجلامعة يف قصة الذهبي, كام حتدث عن ارتباط النظام باملخططات 

 .!]كام يرى[ اليهودية العاملية
وال يفقه شيئًا اإلسالم,  أصولأنه جيهل ومما لفت نظري يف كتاب أيب اخلري 

أخذه عن شيخه  وهو يدين اهللا باإلسالم الذيعن عقيدة أهل السنة واجلامعة, 
 .وإمامه شكري مصطفى

وكان يف بعض ما كتبه أكثر غلوًا من أصحابه, ومن ذلك اهتامه للمحامي 
شوكت التوين باملاسونية دون أن يذكر أدلة عىل ذلك, واعتقاده بأن الصهيونية 

ية وراء كّل يشء جيري يف العامل بشكل عام, ويف بالد املسلمني بشكل العامل
اليهود ومؤامراهتم, لكننا ال نعتقد بأهنم يملكون  اتططخمونحن ال ننكر  .خاص

لكننا مع  ,وإذا كنا نختلف مع الكاتب يف تصوراته وغلوه .أمر ما كان وما سيكون
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عن رفاق دربه, وقد استفدُت منه فيام ذلك ال ننكر أنه كان صادقًا وأمينًا فيام كتبه 
كتبه عن شخصية شكري, وعن الطريقة التي يتم هبا اختاذ القرار داخل اجلامعة, 

عن حالة تنظيم اجلامعة داخل  إليناوفيام كتبه عن ملف قتل الذهبي, وما نقله 
السجون, واستفدُت مما كتبه عن أصول اجلامعة, لكنني اشرتطُت عىل نفيس أن 

تفقًا مع مصادر أخرى عندي أو مفرسًا ملا ورد يف رسائل اجلامعة مه مُ يكون كال
 ]ذكريايت[أّن ما أنقله من كتاب  إليه التي أرشت إليها قبُل, ومما يقتيض التنويه

 .اجلامعة قليل جداً  أصولحول 
وبعد  −الدراسات اإلسالمية–انضم للجامعة شاب داعية من طالب األزهر ) ٤

احلّق من الباطل, وفهم عقيدة ومنهج أهل السنة واجلامعة أن نضج عقله وعرف 
ختىل عن عضويته يف هذه اجلامعة, وكان قد أمضـى فيها أكثر من سنتني عرف 
فيها اجلامعة من الداخل, وناقش معظم قادهتا, وملس بنفسه ما هم عليه من 
ازدواجية واضطراب, وحاول اإلصالح من الداخل لكنه فشل, وخشـي أن يكون 

وبعد هذه التجارب املريرة أّلف كتابًا أودع فيه أهم ما  …صريه كمصري غريهم
عىل قد أوشك البحث وقد وصلني هذا الكتاب و .يأخذه عىل هذه اجلامعة

واستفدُت منه يف ردي عىل منهج اجلامعة يف تكفري  فقرأته مليا, االنتهاء
سليمة وصحيحة, مرتكبي الكبائر, ووجدته الكتاب الوحيد الذي صيغ بعقلية 

 :وإن كانت مآخذي عليه تتلخص فيام ييل
 .ؤلف اسًام لكتابه, ورفض نرشه ألسباب ال أعرفهامل يذكر امل -
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 .ُكتب عىل عجل بأسلوب عاطفي -
مل يتجاوز فيام كتب الرد عىل اجلامعة يف تكفريها ملرتكبي الكبائر إال يف مواضع  -

 . تكاد ال تذكر لندرهتا
مل أعتمد عىل معظم ما نرشته الصحف واملجالت التي صدرت بعد قضية  )٥

الذهبي, ألهنا ليست حيادية, وكيف أعتمد عىل صحف تنشـر صورة شكري 
وكل من يتابع ! ?)أنا طه املصطفى(: مصطفى يف الصفحة األوىل وتزعم أنه يقول

ذلك فال نستطيع ومع . أخبار شكري يعلم أنه ال يقول مثل هذا الكالم, وال يؤمن به
رفض كل ما تنشـره الصحف واملجالت, ولكل قاعدة استثناء, فهناك جمالت 

وعن  اجلامعةعربية تصدر يف أوروبا نشـرت حتقيقات واستطالعات مهمة عن 
اختطاف الذهبي, وأثبتت باألدلة واألرقام تورط النظام يف هذه القضية, والذين 

لطة, ويعرفون كيف حيصلون عىل نرشوا هذه االستطالعات يعرفون رجال الس
هذه املعلومات? وأعرتف بأنني استفدُت من هذه املجالت عند حديثي عن 

 . اختطاف الذهبي, مع أهنا مل تكن املصدر الوحيد فيام توصلت إليه من نتائج
واستفدُت من الصحف املرصية فيام نقلته عن شكري مصطفى من أقوال 

عة أدىل بأقواله أمام مجع كبري من الناس كان أثناء حماكمته, ألّن قائد هذه اجلام
بينهم من يعارض النظام, وُنقلت هذه األقوال بصيغة واحدة, وال تتعارض من 

 .جهة أخرى مع ما نعرفه عن هذه اجلامعة من أفكار وتصورات
وأحسب أن هذه املصادر التي اعتمدُت عليها كافية إن شاء اهللا ملعرفة أصول 
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تارخيها منذ نشأهتا وحتى إعدام زعيمها, وال أعتقد أّن اجلامعة وتصوراهتا و
نحن نؤمن بإمجاع «: أحدًا من الذين ينتمون إىل هذه اجلامعة جيرؤ عىل القول

 .»الصحابة رضوان اهللا عليهم, أو نحن ال نقول بكفر مرتكبي الكبائر
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 :قسمت البحث إىل الفصول التالية )١
 .االجتهاد والتقليد :األول
 .اإلمجاع :الثاين
 .أقوال الصحابة وأفعاهلم :الثالث
 .الكتاب والسنة :الرابع

 .تكفري مرتكبي الكبائر :اخلامس
 :أصول وتصورات أخرى, أمهها :السادس
 .املهدي املنتظر -          
 .دعوة رصحية إىل األمية -          
 .موقفهم من التاريخ اإلسالمي -          
 .متى يبدأ دور اجلامعة -          
 .حوار -          
 .أسباهبا, نتائجها: املحنة :السابع

ومل أحتدث يف بحثي عن بعض أصول اجلامعة دون بعضها اآلخر, وإنام 
حتدثُت يف ستة فصول عن أصوهلم كلها, وجتاوزُت األصول إىل ما هو أقل 

ن بينُت باألدلة والرباهني كموقفهم من التاريخ, وقضية املهدي, وبعد أ: منها
ها مع أصول أهل السنة واجلامعة, انتقلُت يف الفصل تعارضفساد أصوهلم و

األخري إىل احلديث عن الظروف التي نشأت فيها اجلامعة, والعقلية التي كان 
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يسوس هبا شكري مجاعته كاالستبداد واملزاجية, ثم تكلمت عن ملف اختطاف 
 .ؤسفةالذهبي, وما أعقبه من نتائج م

فصل بعرض أقوال اجلامعة كام وردت يف رسائلهم, دون  كّل  ُت بدأ )٢
ريعة بني قوسني أو يف ـها من أخطاء, وكنُت أضع تعليقايت السفيتصحيح ملا ورد 

أهم أقواهلم, وذلك خشية  اهلامش, ويف حاالت قليلة جدًا كنت أكتفي بتلخيص
وواردة يف رسائلهم, ألّن هذه األقوال مشهورة عنهم, واململ, اإلسهاب 

 .ويؤكدها مجع كبري من الدعاة الثقات الذين كانوا وثيقي الصلة هبم
شكري وأصحابه يؤكدون بأّن مرجعهم األول واألخري يف أصوهلم  )٣

وينكرون أن تكون هلم أية  ،ملسو هيلع هللا ىلصوفروعهم كتاب اهللا سبحانه وتعاىل وسنة رسوله 
 .صلة باخلوارج أو املعتزلة أو الرافضة

قد حرصت عىل أن أبدأ رّدي عليهم بعرض أدلتي من الكتاب وهلذا ف 
والسنة, وأنقل الروايات الصحيحة التي وردت يف تفسري اآليات القرآنية وبيان 

ا, وذكرُت سبب نزوهلا, وأما األحاديث النبوية فقد اعتمدت عىل ما صّح منه
أمهات يف اهلامش املصادر التي اعتمدت عليها من  ختريج كل رواية, وأثبتُّ 

 .احلديثالتفسري وكتب 
! ُت التناقضات التي وقع هبا قوم شكري يف هذه املسألة, وما أكثرهاثمَّ بين

فعندما يستدلون بحديث ال يذكرون درجته من الصحة, وال يفسـرون القرآن 
واعد وال يتفق مع ق ,لون اآليات تأويًال ال يسنده دليل رشعيباملأثور, وإنام يؤوّ 
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 ما ُعرف عن أهل البدع واألهواء بقوا إليه قبُل إّال ُس ومعاين اللغة العربية, وال 
  .كاخلوارج واملعتزلة والرافضة ومن نحا نحوهم

بعد ذكر األدلة من الكتاب والسنة كنت أنقل أقوال األئمة املجتهدين من  )٤
هناك علامء املحققني, وإن كان الرجال خري القرون ومن جاء بعدهم من كبار 

 .بني القول الراجح واألدلة التي ترجحهاختالف أشري إليه, ثّم أُ 
هذا هو التقليد بمختلف أبعاده (: ني بعد ذلك قول أصحاب شكريهيمّ وال 

ذاهتا,  ألّن أقوال األئمة ال أسوقها عىل أهنا أدلة رشعية بحدّ  )التهاوأوسع جم
يست شاذة أو غريبة, وإنام ألُعرف القراء بأّن أقوايل ل ولكنّني أعزُز هبا قويل

 .سبقني إليها كبار األئمة والعلامء
ذكر أقوال شيخ اإلسالم يف معظم ردودي عىل شكري وأصحابه, كنُت أ )٥

رمحه اهللا رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع النبيني والصديقني −ابن تيمية 
ومن  املشكالت التي أثارها شكري وذلك ألنّ  −والشهداء وحسن أولئك رفيقاً 

معه موغلة يف القدم, وتعود جذورها إىل بداية اخلالف الذي نشب بني أمري 
وموقف  − ريض اهللا عنهام−ن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان املؤمنني عيل ب

اخلوارج من التحكيم, وإقدامهم عىل إباحة دماء املسلمني بغري حق, وجاء أهل 
لوى, وكان بني اخلوارج االعتزال فيام بعد, فعظمت املصيبة واشتدت الب

واملعتزلة من جهة وأهل السنة واجلامعة من جهة أخرى معارك استخدمت فيها 
هزيمة كافة أنواع األسلحة الفكرية منها واحلربية, وقد أسفرت هذه املعارك عن 
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أمام أهل السنة واجلامعة, واهللا سبحانه وتعاىل وعد  ي هبا أهل الباطلنمنكرة مُ 
 . عباده املوحدين بالنصـر والتمكني يف كل عرص ومرص

ومما ال شك فيه أن السابقني األولني أقدر منا عىل فهم هذه األمور واإلحاطة 
حث ابوال بّد لكل , وناظروهمأشهر علامء اخلوارج واملعتزلة  عارصوا مهبا, ألهن

ال بّد لكل من  هؤالء وأولئك من العلامء, كاماملسائل أن ينقل أقوال يف مثل هذه 
  .يأيت بعدنا ويبحث مشكالت عرصنا من نقل أقوال أهم علامء هذا العرص

وشيخ اإلسالم ابن تيمية كانت له جوالت وجوالت مع املعتزلة والرافضة 
لسنة, ودرء منهاج ا: والباطنيني, وترك لنا مؤلفات نفيسة جدًا, كان من أمهها

, وجاءت كتبه حافلة باألدلة الشـرعية, وأقوال الصحابة تعارض العقل والنقل
  .والتابعني وفحول أئمة هذا الدين

وإذا كنُت واحلمد هللا قد أثبُت املصادر التي نقلت عنها ومل أجتاهلها أو 
أنسبها لنفيس, فشكري وأصحابه كان هلم شأن آخر, فهم أخذوا أصوهلم عن 

واخلوارج والرافضة وغريهم من أهل البدع واألهواء, كام أخذوا بعض  املعتزلة
أصوهلم وتصوراهتم عن بعض أهل السنة الذين كان هلم شذوذات وغرائب 
كثرية كالظاهرية وغريهم, ومل يذكروا املصادر التي أخذوا عنها, وهذا منهم 

ن اإلسالم الكبرية يرتد بكبريته عرسقة واضحة, والرسقة عندهم كبرية, وصاحب 
 .هذا من جهة −عىل حد زعمهم−

مبتورًا,  −الذي نسبوه ألنفسهم−فقد نقلوا كالم اآلخرين  ومن جهة أخرى
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وبشكل خيتلف مع سياق النص ومع قناعة الذين نقلوا عنهم, وهذا منهم سوء 
من صفات املنافقني, واملنافقون عندهم كفار عىل اإلطالق ألهنم ال  وهأمانة, و

 .نفاق االعتقادي والعميليفرقون بني ال
ومن هذه النقول املتضاربة املتناقضة التي رسقوها من هنا وهناك حاولوا أن 
ُيؤّسسوا مذهبًا خاصًا هبم, هلذا فقد أثبت يف كل فصل املصادر التي رسقوا منها 
 ذاأقواهلم, وهذا يعني أهنم مقلدون وليسوا جمتهدين, والتقليد عندهم كفر, وإ

من [: واجهناهم باألسلوب الذي حيكمون به عىل غريهم عمًال باملبدأ القائل
عن اإلسالم ثالث مرات  −حسب منهجهم− ار ومرتدونكفّ  فهم ]فمك ندينك

 IQH.فقط يف األصول والتصورات التي نقلوها عن غريهم ونسبوها ألنفسهم
الدعاة  أخربين أحد(و ) حدثني من أثق به(: تكرر قويل يف هذا البحث )٦

لقد أكثر (: , وقد يقول قائل)من الذين عاشوا مع شكري يف معتقل ليامن طرة
 .)جاهيل يف الروايات واألخبار التي استدل هبااملاملؤلف من االعتامد عىل 

 :ذلك أقول نوجوابًا ع
مل أعتمد عىل جماهيل فيام ذكرته عن أصول اجلامعة وتصوراهتا, وكذلك مل 

حديثي عن نشأة اجلامعة ونظامها الداخيل, وعقلية أعتمد عىل جماهيل عند 
ه عىل يف ذلك كلّ  اعتمدُت  ا; ألننيالقائد يف إدارة اجلامعة وتصـريف أمواهل

                                                                        
  .وهذا ال يعني أنني أحكم عليهم بالكفر والرّدة )١(
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رسائل اجلامعة واملذكرات التي كتبها بعض أعضائها, وأمور أخرى واضحة 
  .وضوح الشمس يف رابعة النهار

فجاءت لتسليط  − جماهيلقد يسميهم بعض الناس الذين −  أما أخبار الدعاة
ء عىل جوانب غامضة يف مسرية اجلامعة أو فيام فعلته من أعامل, وقد اشرتط الضو

فأجواء التحقيقات وفضولية  أّال تذكر أسامؤهم, واحلق معهم; هؤالء الدعاة
ذلك جعلهم يبتعدون  املحققني وطريقتهم املزعجة يف ربط األمور وتضخيمها, كّل 

 .فعون شعار احلذر والبعد عن املغامراتعن مواطن الشبهات, وير
 )يتفقون معنا(و ) خيالفوننا(: من العبارات التي أكثرت من استخدامها )٧

 .والضمري يف ذلك كله يعود ألهل السنة واجلامعة
ملاذا ( و!) من املستفيد من هذه الدراسة?: (سائًال بيننا يسأل وأحسب أنّ  )٨
 IQH!).اء اآلخرين?داستع
 :ذلك نوجوايب ع 

 نتسبني إىل هذه اجلامعةبأنه ليس بيني وبني أحد من امل قبُل  من قلت
عداوات شخصية, والقضية ليست استعداء أو تشهريًا بأحد, ولكنها احلقيقة التي 
جيب أن تقدم للشباب املسلم ليحذروا من املبتدعني وأساليبهم, ومن أمجل ما 

 :قرأُت يف هذا الصدد ما ييل

                                                                        
 . مثل هذه األسئلة كانت يف الفرتة التي أعددت فيها هذه الدراسة )١(
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 :−رمحه اهللا−بن تيمية ال شيخ اإلسالم اق
إنه يثقل عيلَّ أن أقول فالن كذا وفالن : وقال بعضهم ألمحد بن حنبل …(
أنا, فمتى يعرف اجلاهل الصحيح من  أنت وسكتُّ  إذا سكتَّ : فقال …كذا

السقيم ومثل أئمة البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب والسنة والعبادات 
يان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق فإنَّ ب …املخالفة للكتاب والسنة

الرجل يصوم ويصيل ويعتكف أحب إليك : املسلمني حتى قيل ألمحد بن حنبل
وإذا تكلم  قام وصىلَّ واعتكف فإنام هو لنفسه,إذا : فقال. أو يتكلم يف أهل البدع

 . يف أهل البدع, فإنام هو للمسلمني, وهذا أفضل
إذ  ,ني يف دينهم من جنس اجلهاد يف سبيل اهللافتبني أنَّ نفع هذا عام للمسلم

تطهري سبيل اهللا ودينه ومنهاجه ورشيعته ودفع بغي هؤالء وعدواهنم عىل ذلك 
واجب عىل الكفاية باتفاق املسلمني, ولوال من يقيمه اهللا لدفع رضر هؤالء لفسد 

فإن هؤالء  …الدين, وكان فساده أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب
إذا استولوا مل يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إال تبعًا, وأما أولئك فهم 

 IQH.)يفسدون القلوب ابتداء
 :وخالصة القول

لقد بذلت جهدًا كبريًا يف املعلومات التي وردت يف هذا الكتاب, فإن وفقُت 

                                                                        
   ).٤/١١(جمموع الرسائل واملسائل  )١(
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 .إىل ما أردت فالفضل يف ذلك هللا وحده, وإن أخطأت فمن نفيس
 :ما قاله العبد الصالحوأقول يف اخلتام 

اللهم ال تعذب لسانًا خيرب عنك, وال عينًا تنظر إىل علوم تدل عليك, وال 
قدمًا متيش إىل خدمتك, وال يدًا تكتب يف سبيلك, فربمحتك ال تدخلني النار, 

 . اللهم آمني

@†àª‰ëŠ@åí†ibÈÛa@åí‹@ @

RP@òv§a@ë‡@OQTPVç@ @

âbèväßŠi@ @

 



 

 

  
  
  

  الفصل األول
  

  االجتهاد والتقليد 
 
 

אאW א  
 
 

אאW א  



Þëþa@Ý–ÐÛa@Züa†îÜÔnÛaë@…bènu@ @

 

٣٣ 

אא  
aìÓc@‹Çá@@ @

أقوال أهل السنة واجلامعة يف IQH]احلجيات[يف رسالة  عرض أصحاب شكري
وبعد أن ذكروا تعريف االجتهاد, ورشوط املجتهد, وأنواع . االجتهاد والتقليد

املجتهدين انتقلوا إىل احلديث عن التقليد, فأسهبوا يف عرض أقوال أهل السنة 
 .ونقدهم هلا

 : قالوا يف تعريف املقلد
من يقلد املجتهد ويأخذ عنه املسألة الفقهية,  هو: −املسلم−املقلد عندهم «

 .حكمه يف املسائل الفقهية من غري أن يسأله عن الدليلويقبل 
وسنثبـت بإذن اهللا تعـاىل أنَّ أول كفر وقع يف هذه األمة هــو كفر التقليد أو ترك 

¨© I :قــال تبارك وتعاىل. إىل التقليد −االجتهاد فيه−اهلدى 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶H 

موا ووصلت  هب ] ٣١:التوبة[ م احلامقــة  إىل أن أوجبوا التقليد عىل العامة, وحرَّ
  .»عليهم االجتهاد يف دين اهللا

                                                                        
: أرشنا يف املقدمة إىل ما تضمنته رسالة احلجيات من موضوعات, وقد جاء يف تعريفهم هلا )١(

  .احلجج التي هنتدي هباهي املصدر الذي نأخذ منه اهلدى أو 
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من يسمح لنفسه –الذي يسأل املجتهد عن احلكم, وال يسأله عن الدليل  −١
فقد أثبت العصمة ملن يقلده, أي اعتربه معصومًا ال جيوز اخلطأ يف  −بذلك

إذا كان يوحى إليه, فاملعصومون هم األنبياء فقط حقه, وهذا ال يكون لبرش إال 
ومادام اخلطأ جائزًا يف حق املجتهد فيمكنه إذن أن يضلل من . عليهم سالم اهللا

: وتصبح القضية كقوله تعاىل. من دون اهللا عاً رّ ـمش −يف النهاية−ويكون له, يقلده
I¨ © ª « ¬ ® ¯H  ومل يكن عىل
حتذير  − يقيناً  –áèäßabã‰ˆ°ónyæbjç‰ë‰bjycNaˆèÏملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـرسد عه

بل هذا هو عني ما , وليس عىل سبيل القصة والتسيل, للمسلمني من درب هؤالء
 ® ¬ » I¨ © ª: حدث يف هذه األمة

¯H وأعطوا أنفسهم صفة , لقد استدركوا عىل اهللا أن يكلف العامة باإلسالم
 IÀ Á Â Ã Ä: املجتهد إهلاً اهللا سبحانه وتعاىل عندما جعلوا 

Å H. 
: نقول, إن اهللا ال يمكن أن يكلف هؤالء اجلاهلني باإلسالم: وردًا عىل قوهلم −٢

وأهنــم , إن احلقيقــة أهنــم مــا كــانوا جــاهلني إال لــرتكهم اإلســالم وانشــغاهلم بالــدنيا
                                                                        

ومما جيدر ذكره أنَّ كّل ما ذكرته حتت . أي رد مجاعة شكري عىل أهل السنة واجلامعة )١(
 .هو من كالم مجاعة شكري وال دخل يل فيه إال ما يقتضيه االختصار ]عرض أقواهلم[عنوان 
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٣٥ 

I s r q.يعلمون فقـد انخلعـوا مـن اإلسـالم كليـة بعد أن أصبحوا جهالء ال
x w v u tH .   

 §I: فإن قالوا! وهل يكلف اهللا تعاىل الناس أكثر مما يطيقون أم ما يطيقون? −٣
¨ © ª « ¬Hفقد بني اهللا أنَّ الناس يف : أي ما تطيقه, قلنا

 . طوقهم أن يتدبروا آيات اهللا
أكثر  ملسو هيلع هللا ىلصومهام ذكروا من علل, فرسول اهللا ! ونسأهلم ملاذا تقلدون فالنًا? −٤

 .لتي ذكرمتوها وهو أوىل أن يتبعمن فالن هذا بالعلل ا
هذا لو سلمنا جدالً بحسن نيات هؤالء, ولكن ال ندع ] ١[وما قلناه يف الرد  −٥

: فإن قالوا! هذه أيضًا, فهل جتزمون بحسن نياهتم عىل فرض أهنم علامء كبار?
وهو معرفة ما يف  ,نجزم بحسن نياهتم فقد أعطوا أنفسهم ما ال يكون إال هللا تعاىل

اهللا أعلم هبم وجب عليهم ترك هذا املصدر الذي حيتمل : وإن قالوا. الصدور
 .فيه سوء النية

ما يؤيد دعواكم  −رضوان اهللا عليهم − ونسأهلم هل ورد عن الصحابة  −٦
 !بوجوب التقليد وحتريم االجتهاد?

أقول : وأذكركم فقط بقول ابن عباس. نقول بل ورد ما يدحض دعواكم هذه
لكم قال اهللا وقال الرسول وتقولون قال أبو بكر وقال عمر, يوشك أن تنزل 

 .عليكم حجارة من السامء
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٣٦ 

واملشكلة أّن هؤالء الناس افرتضوا الواقع الذي يعيشون فيه واقعًا إسالميًا, 
وعليه بنوا آرائهم وشطحاهتم, فوجدوا من املسلمني بزعمهم من ال يكاد يفقه 

كيف يكلف اهللا هؤالء باالجتهاد : عن اإلسالم إال اسمه, فقالواحديثًا, وال يعرف 
 .ملعرفة أحكام اإلسالم

إّن األصل هو أن نحتج باإلسالم عىل الواقع الذي : ويزول اإلشكال بقولنا
نعيش فيه, فيتبني لنا أنَّ هؤالء الناس ليسوا عىل أدنى صلة باإلسالم, وإهنم من 

جهلهم باإلسالم, وال داعي آنذاك أن  األصل ليسوا مسلمني, فال عجب إذن
 .يستدرك من ال عقل له عىل اهللا أن يكلف مثل هؤالء باإلسالم

bîãbqM@òÛd½a@êˆç@Þìy@‰ìßc@òqýq@M†îÜÔnÛa@ @

حدث هذا مصداقًا حلديث رسول  .صلة التقليد بالكفر وضياع دولة اإلسالم −١
إىل آخر  »…الذين يلوهنمخري القرون قرين ثم الذين يلوهنم ثم «: إذ قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 .احلديث
وصلة التقليد بضياع دولة اإلسالم صلة مبارشة, فمنذ أن ترك الناس 
االجتهاد يف أمر دينهم ووكلوه إىل شيوخهم وآهلتهم, ودولة اإلسالم مل يعد هلا 

 .أثر يف الواقع

I N M: قال تعاىل .وعلينا أن نعرف أّن مجاعة املسلمني مجاعة واحدة
T S R Q P OH وقـــــــــــــال :I c b a
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٣٧ 

f e dH. 
يف ادعائهم اإلسالم, وادعائهم : كذب اجلامعات املنتسبة إىل اإلسالم −٢

واحلقيقة أّن كل هذه اجلامعات ال هي . احلكم بكتاب اهللا ودعواهم لذلك
حتكم وال تتحاكم لكتاب اهللا, فكلهم ورثوا اإلسالم عن شيوخهم يدافعون 

 .عنهم وعن تقليدهم
هي مجاعة واحدة, هلا أمري واحد, سندها الكتاب : ملسلمةصفة اجلامعة ا −٣

والسنة يكفرون بالتقليد, وكل مسلم فيها جمتهد, ال جمال فيها للفرق واملذاهب 
Ia b  c: واألحزاب, بل كلها حول أمريها معتصمون بحبل اهللا

d e fH I § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
¨ ©H الراشدين عليكم بسنتي وسنة اخللفاء «: ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهللا

 . احلديث »…املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

brÛbq@M@ÞbuŠÛa@†îÜÔm@ìç@ÚŠ’Ûa@Ý•c@ÞbuŠÜÛ@ÞbuŠÛa@ñ…bjÇë@ @

فالرشك هو اختاذ أرباب مع اهللا وكام قد علمنا أّن هذا حمال أن حيدث إال 
يف أمر اهلداية, حيث أننا علمنا بالدليل املادي والشـرعي أّن ادعاء الربوبية يكون 

 ¨I: يف أمر اهلداية فقط, ويكون الرشك حتت هذا الباب من منطلق
© ª « ¬ ® ¯H. 

هلم احلرام وحيرموا عليهم احلالل  أمل يكونوا حيلوا«:ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا 
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 .»فتلك عبادهتم إياهم..فاتبعوهم

bÈia‰@M@æŁa@ñˆ‚n½a@†îÜÔnÛa@ñ‰ì•@ @

 .رأي الفقيه*     

 .رأي الصحايب*     

 .−نزعة مالك−عمل أهل املدينة *     

 .رأي اجلمهور*             

   IQH.اإلمجاع*     

                                                                        
 : يعتقد أتباع هذه املدرسة كفر كل مقلد عىل اإلطالق, ومن صور التقليد التي خترج من امللة )١(
 .أي الذين يقلدون األئمة األربعة: رأي الفقيه −
 .رأي الصحايب بل وأقوال الصحابة, ولو كانت مشهورة, ومل خيالفها أحد من الصحابة −
إمجاع الصحابة الذي ال خالف عليه عند عمل أهل املدينة, واإلمجاع بشكل عام, ولو كان  −

 .أهل السنة واجلامعة
أنه استأذن القيادة يف  ]ذكريايت مع مجاعة املسلمني[وحيدثنا عبد الرمحن أبو اخلري يف كتابه 

ضت اجلامعة ألهنام الصالة عىل صالح رسية وكارم األناضويل بعد أن أعدمتهام السلطة, فرف
 .والصحابةيقلدان األئمة 
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אא 

aìÓc@y†á@@ @

 :تيةمجاعة شكري من الوجوه اآلوردنا عىل 

Þëþa@éuìÛa@M@†îÜÔnÛa@LáÈã@âìßˆ½a@bä±‰bm@¿@ñbdß@ @

وما يزال مأساة يف تاريخ أمتنا اإلسالمية  املذموم حقًا, لقد كان التقليد
وحارضها, ومن نتائجه الوخيمة أّن كثريًا من املسلمني أعرضوا عن كتاب اهللا 

هي  ا هذهشيوخهم, وزعموا أهنَّ  لورسائ عىل كتب, وأقبلوا ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله 
الطريق الوحيد لتعلم العلوم اإلسالمية وفهمها, ونسبوا إىل شيوخهم شيئًا من 

تهم ال جيوز أن يُ : العصمة, وأحاطوهم هباالت من التبجيل والتعظيم, وقالوا
 .أحد منهم بالفسق والعصيان أو اخلطأ والنسيان

 :ومن أشهر هذه الفرق الضالة 
أهل الرفض الذين يقولون : , من أمههاوينقسمون إىل أقسام كثرية :نالباطنيو −١

عشـر, بل ويرى معظمهم أنَّ هؤالء األئمة يعلمون ما كان  يبعصمة األئمة االثن
وما سيكون حّتى يرث اهللا األرض ومن عليها, وكل ما يصدر عنهم من قول أو 

وال جيوز أن عمل حق جيب اتباعه واإلذعان له وحترم خمالفته وعصيانه, 
يسألوا عن أدلتهم من الكتاب أو السنة; ألّن أقواهلم وأعامهلم من السنة وهي 
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٤٠ 

 .أدلة بحد ذاهتا
رت اخلرافات, وراجت األساطري, واختذ ـويف ظل هذه العقيدة املنحرفة انتش

 .شيوخهم وآياهتم أربابًا يعبدوهنا من دون اهللا سبحانه وتعاىل كثري من الناس
الذين يعتقدون أنَّ للقرآن ظاهرًا يعرفه املفرسون والفقهاء,  :IQHالصوفيةغالة  − ٢

وباطنًا ال يعلمه إال شيوخهم األولياء, وهؤالء الشيوخ يتلقون علومهم وإهلاماهتم 
− ذين يعلمون الغيب ويشاركون احلق ن طريق األوتاد, واألوتاد عن األقطاب الـع

 .يف ترصيف شؤون الكون − جّل وعال
, وال ألقوال ملسو هيلع هللا ىلصالصوفية ال يقيمون أّي وزن ألحاديث رسول اهللا  وغالة

ون هدالصحابة وإمجاعهم أو ألقوال وفتاوى أئمة الفقه واحلديث, وال ُجي 
أنفسهم يف معرفة األدلة الصحيحة من الضعيفة, ويكفيهم أّن أولياءهم قد أباحوا 

 .هذا وحرموا ذاك
لقد كّفروا بعض السابقني . ومن نحا نحوهم وسار عىل درهبم :اخلوارج −٣

, وكّفروا أصحاب الذنوب واملعايص من ملسو هيلع هللا ىلصاألولني من أصحاب رسول اهللا 
لوا كل ما يتعارض  فوا وأوَّ املسلمني, وتالعبوا يف أصول اإلسالم وأحكامه فضعَّ

 ذهبوا إليه م فقّلدوا شيوخهم السابقني فيامهُ فُ وجاء َخلَ  …مع معتقداهتم الفاسدة
 .من آراء ومعتقدات

                                                                        
 .هذا إذا أطلقنا القول بأن الباطنيني وغالة الصوفية مسلمون) (١
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ولــو أنَّ شــكري حتــدث عــن أخطــار ومضــار التقليــد عنــد  أتبــاع هــذه الفــرق لكــان 
 ¨I: إهنــــم مــــن الــــذين يصــــدق علــــيهم قولــــه تعــــاىل: معــــه احلــــق, ولــــو قــــال

© ª « ¬ ® ¯H اختـــــذوا − , إهنـــــم واحلـــــق يقـــــال
  .شيوخهم وقادهتم أربابًا من دون اهللا
ين الذين يتمسكون بقول مذهب من املذاهب, وهناك صنف آخر من املقلد

ولو خالف دليًال  واضحًا ال جمال لتأويله ألهنم يفرتضون أّن إمامهم كان يعرف 
 فساد لو نقد شكري هؤالء وبنيَّ ... هذا الدليل, ومل يأخذ به ألنه ليس صحيحاً 

 إذا انطلق يف نقده من تصورات ومنهج−لية التي يفكرون هبا لكان مصيبًا العق
مل يقف عند حد نقد هؤالء وأولئك, وإنام زعم أنَّ  هولكن −واجلامعة أهل السنة

مجاعته هي اجلامعة املسلمة الوحيدة عىل وجه األرض, وما عداها من 
اجلامعات واهليئات واألفراد مرتدون عن اإلسالم, وهذا يعني أنَّ عدد املسلمني 

 .سبني إىل اجلامعةعدد املنت , وهمعىل وجه األرض ال يتجاوز ألف شخص
هو غري التقليد املذموم عند أهل السنة واجلامعة;  إذًا, فالتقليد عند شكري

يعني عدم اإليامن باألصول اجلديدة التي ابتدعها وزعم أهنا من  هإن التقليد عند
رضوان −ومن اعتقد أن إمجاع الصحابة , اإلسالم وليست من اإلسالم يف يشء

وُقل مثل ذلك فيمن , مرتد وحالل الدم واملال شكريعند  دليل فهو −اهللا عليهم
 .يعتقد أن املسلم الذي يرتكب معصية ليس مرتدًا وغريه وغريه

ه عن التقليد املذموم الذي نعدُّ ال ندافع , فنحن عندما نرد عىل شكري, وإذاً 
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٤٢ 

وإنام نرد عىل مبتدع يسمي األمور , مصدر اخلالف والشقاق يف األمة اإلسالمية
 .ويتالعب يف كتاب اهللا وسنة رسوله, مسمياهتابغري 

ïãbrÛa@éuìÛa@M@†îÜÔnÛa@åß@ŠíˆznÛaë@…bènuüaë@áÜÈÛa@μg@ñìÇ†Ûa@ @

ويف عدم تكفري , قبل أن نرد عىل مجاعة شكري يف جواز التقليد من عدمه
أن نبسط فيام ييل شيئًا من األدلة  بدَّ  ال, وبيان حدود التقليد اجلائز, ,املقلد
 .ر من اجلمود والتقليدـفِّ ـــنـهاد وتُ تاالج إىلرعية التي تدعو ـالش

I  qp o n m l k :ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا  نزوالً لقد كانت أول آية 

c b a ` _ ~} | { zy x w vu t s r H 
رهم من اجلهليعلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصومنذ ذلك احلني ورسول اهللا  ,]العلق[ . م أصحابه, وحيذِّ

ورفع اهللا مكانة العلامء الدعاة, .  IQH»يفقهه يف الدينمن يرد اهللا به خريًا «: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
I ] \ [ Z Y X W V U T:وقرن اسمهم مع اسمه اجلليل

g f e d c b a ` _ ^H ]آل عمران[.  

مود عىل عقيدة اآلباء واجل, اإلسالم اجلهل والتقليد ويف املقابل ذمَّ 
ن م −أي التقليد واجلمود−وبنيَّ سبحانه وتعاىل أنَّ هذه الصفات  واألجداد,

عات صفات املرشكني واملنافقني, أخصِّ  ـها من صفات الضعفاء اإلمَّ  .كام أنَّ

                                                                        
 .−  –معاوية بن أيب سفيان  حديثمن  )١٠٣٧(ومسلم ) ٧١( رواه البخاري )١(
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I P O N M L K J I H G F E D C B A:قال تعاىل

X W V U T S R QH]وقال. ]البقرة:I ª

 ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ «H]وقال. ]اتـــافـالص:I e
 h g fs r qp o n m l k j i 

y x w v u tH]وقال. ]األحزاب:I q p o

{ z y x w v u t s rH]البقرة[ .
I f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z:وقال

k j i h gH ]الـوق. ]٢١: إبراهيم:I ª © ¨

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « 
º ¹ ¸H ]٣١: التوبة[.  

 أبو حنيفةقال , ودعا أئمة خري القرون ومن نحا نحوهم إىل عدم تقليدهم
إذا : (والشافعي كان يقول). فمن جاء برأي خري منه قبلناه ,هذا رأيي( :رمحه اهللا

احلديث فارضبوا بقويل عرض احلائط, وإذا رأيت احلجة موضوعة عىل   صحَّ 
ال تقلدوين وال تقلدوا مالكًا وال : (واإلمام أمحد كان يقول). قويلالطريق فهي 

من قلة علم الرجل أن : (وكان يقول). ام تعلمناالشافعي وال الثوري, وتعلموا ك
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٤٤ 

 IQH).يقلد دينه الرجال, فإهنم لن يسلموا من أن يغلطوا
أمجع الناس عىل أنَّ املقلد : (قال أبو عمر بن عبد الرب وغريه من العلامء

إن : (وقال أيضاً ). ليس معدودًا من أهل العلم, وأّن العلم معرفة احلق بدليله
ا بدون  الناس ال خيتلفون أّن العلم هو معرفة املعرفة احلاصلة عن الدليل, وأمَّ

 ).الدليل فإنام هو تقليد
ــــــ ــــــن القــــــيم رمحــــــه اهللا عــــــىل كــــــالم أيب عمــــــر فقــــــالوعقَّ فقــــــد تضــــــمن : (ب اب

هـــــــذان اإلمجاعـــــــان إخـــــــراج املتعصـــــــب بـــــــاهلوى واملقلـــــــد األعمـــــــى عـــــــن زمـــــــرة 
ألنبيــــاء, فــــإّن ن فــــوقهام الفــــروض مــــن وراثــــة االعلــــامء وســــقوطهام باســــتكامل َمــــ

ثــــــوا دينــــــارًا وال درمهــــــًا, وإنــــــام العلــــــامء هــــــم ورثــــــة األنبيــــــاء, فــــــإّن األنبيــــــاء مل يورِّ 
ثـــــوا العلـــــم, فمـــــن أخـــــذه أخـــــذ بحـــــظ وافـــــر, وكيـــــف يكـــــون مـــــن ورثـــــة الرســـــول ورَّ 
ــــه إىل قــــول مقلــــده ومتبوعــــه ملسو هيلع هللا ىلص ويضــــّيع  !?مــــن جيتهــــد ويكــــدح يف رد مــــا جــــاء ب

تـــــــاهللا إهنـــــــا فتنـــــــة ! عه?يبتضـــــــيســـــــاعات عمـــــــره يف التعصـــــــب واهلـــــــوى وال يشـــــــعر 
عليهــــــا الصــــــغري, وهــــــرم فيهــــــا  ابــــــ, رَ ْت مَ عمــــــت فأعمــــــت, ورمــــــت القلــــــوب فأْصــــــ

الكبــــــري, واختــــــذ ألجلهــــــا القــــــرآن مهجــــــورًا, وكــــــان ذلــــــك بقضــــــاء اهللا وقــــــدره يف 
  IRH).الكتاب مسطوراً 

                                                                        
 ).٢٠/٢١١(شيخ اإلسالم ابن تيمية لفتاوى جمموع ال )١(

 ).١/٧(البن قيم اجلوزية .إعالم املوقعني )٢(
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sÛbrÛa@éuìÛa@M@ü@òßbÈÛa@Č†i@†îÜÔnÛa@åß@á@ @

قـــادرًا عـــىل , ملـــام بأحكـــام دينـــه إذا كـــان األصـــل يف ديننـــا أن يكـــون كـــل مســـلم
 ِغنـى فلهذا األصل استثناء, ال بّد منـه وال... معرفة احلالل من احلرام دون واسطة

نســتطيع تطبيــق هــذه القاعــدة عــىل عامــة املســلمني الــذين مل يبلغــوا  حيــث ال, عنــه
منهـا : بل وليس عندهم نصيب مهم من العلـم واملعرفـة ألسـباب, االجتهادمرحلة 
ومنها أهنم يعيشون يف البوادي واملناطق النائية , نوا حديثي عهد باإلسالمأن يكو

ويصـــعب علـــيهم الـــتخيل عـــن ديـــارهم  التـــي لـــيس فيهـــا مـــدارس ومعاهـــد علميـــة,
وأرضهم وأنعامهم, ولو ُكّلفوا باالجتهاد ألدى ذلك إىل تعطيل الصنائع واحلرف 

I z :بقولــه تعــاىلوإهــالك احلــرث والنســل, وهــو مــن احلــرج واإلرضار املنفــي 

¡ � ~ } | {H ]ال رضر وال رضار«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ] ٧٨: احلج«.IQH 
وهلــــذا أســــقط جــــلَّ وعــــال الطهــــارة باملــــاء عــــن املــــريض, وأســــقط الصــــيام عــــن 

̈ © I  ® ¬ « ª: املــــــــــريض واملســــــــــافر, فقــــــــــال ســــــــــبحانه  §

¯H ]وأسـقط اجتنــاب حمظـورات اإلحـرام كــاحللق وغـريه عّمــن  ]١٨٥: البقـرة
عـن أنـس أّن النبـي  IRHكان مريضًا أو به أذى مـن رأسـه وأمـر بالفديـة, ويف الصـحيحني

                                                                        
وابن ماجه يف األحكام, ) ٢١/أقضية(ومالك يف املوطأ ) ٥/٢٢٧(رواه أمحد يف مسنده  )١(

حديث حسن, وصححه الشيخ : وقال عنه) ٢٨٥(وذكره ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 
 ).٢٥٠(نارص الدين األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 

 =كتاب[مسلم وصحيح , ]لكعبةاباب من نذر املشـي إىل /جزاء الصيد[ صحيح البخاري )(٢
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٤٦ 

إن اهللا لغني عـن مشـيه : إنه نذر أن حيج ماشيًا, فقال: رأى رجًال يميش, قيل له«: ملسو هيلع هللا ىلص
  .»فلريكب

: إىل حــال يســاره, قــال تعــاىل رنَظــب بــه مــع إعســاره بــل يُ ومـن عليــه ديــن ال يطاَلــ
IÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹H ]وال ُيكلــــف املــــدين أن  ]٢٨٠: البقــــرة

ي بـام عليـه يف خروجـه مـن ملكـه رضر كثيابـه ومسـكنه املحتـاج إليـه وخادمـه ـيقض
 IQH.كذلك

فقــد كــان بــني , التقليــد مل خيــُل منهــا أي عصـــر مــن العصــور اإلســالمية ةوقضــي
ركني ـمــن ســأله أن جيعــل هلــم ذات أنــواط كــام كــان للمشــ ملسو هيلع هللا ىلصأصــحاب رســول اهللا 

, وكـــان مـــنهم مـــن ال يعـــرف اخلـــيط األبـــيض مـــن األســـود يف الصـــباح, ذات أنـــواط
 ,]عــبس[ IÃ Â ÁH :وكــان مــن خيــارهم مــن ال يعــرف تفســري قولــه تعــاىل

 IRH.وكانوا رضوان اهللا عليهم ال جيدون حرجًا يف السؤال عام ال يعلمون
 :قال اآلمدي

يف زمن الصحابة والتابعني يستفتون املجتهدين ويتبعوهنم يف  تزل العامة مل(
سؤاهلم من غري إشارة إىل  إجابة ىلوالعلامء منهم يبادرون إ, عيةاألحكام الرش

                                                                                                                                                                        
  ].باب من نذر أن يميش إىل الكعبة/النذور=

 .)٢٨٥( ]جامع العلوم واحلكم[يف كتابه  »ال رضر وال رضار«: ابن رجب حلديث رشحانظر  (١)
قد ذكروا أمثلة كثرية يف رسائلهم تؤكد أن كثريًا فمجاعة شكري يتفقون معنا يف هذه املسألة,  )٢(

 .يبلغوا مرتبة االجتهادمن الصحابة مل 
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٤٧ 

باع عىل جواز اتّ  فكان إمجاعاً , من غري نكري, ال ينهوهنم عن ذلك, ذكر الدليل
ولو أن  ,سلمون يف كل العصورعىل ذلك امل وقد مىض .للمجتهد مطلقاً  العامي

ال  فهم مامل يقبل من املسلمني أن يعبدوه إال باالجتهاد لكلّ  −وجّل  عزّ −اهللا 
تبارك −واهللا , عن فطرته وخمالفة, ر اإلسالمـويف ذلك منافاة ليس ,طيقونيُ 

IQH).وال يعبد إال بام رشع, إنام خلق اخللق لعبادته −وتعاىل 

 :وقال ابن قدامة
وهو  ,أن العامة يلزمهم النظر يف الدليل يف الفروع أيضاً  IRHالقدريةوذهب بعض (

وال يأمروهنم بنيل درجة , هم كانوا يفتون العامةـباطل بإمجاع الصحابة فإنّ 
وألن , همرورة والتواتر من علامئهم وعوامّ ـوذلك معلوم عىل الض, االجتهاد

ة االجتهاد يؤدي إىل وتكليفه رتب, اإلمجاع منعقد عىل تكليف العامي األحكام
 .والنسل وتعطيل احلرف والصنائع فيؤدي إىل خراب الدنيا احلرث انقطاع

يبلغ رتبة االجتهاد  إىل أنمل يثبت  يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إنْ ثم ماذا 
إال  فلم يبق, فتضيع األحكام ,يبلغ ذلك أبداً  ولعله ال, فإىل متى يصري جمتهداً 

I  M L K J :ر اهللا تعاىل بسؤال العلامء يف قولهوقد أم, سؤال العلامء

                                                                        
  .مؤسسة احللبي) ٤/٢٣٨(اإلحكام يف أصول األحكام لسيف الدين عيل بن حممد اآلمدي  )١(
هم نفاة القدر القائلون بنفي قدرة اهللا عىل خلق أفعال العباد, وجعلوا العبد خالقًا : القدرية )٢(

  .ألفعاله, وينفون علم اهللا بام سيكون, ومن زعامئهم معبد اجلهني وغيالن, واجلعد بن درهم
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٤٨ 

P O NH ]٤٣: النحل[.(IQH 
 : له عن التقليد وفساده وقال حافظ املغرب ابن عبد الرب بعد كالم مهم

, هلا من تقليد علامئها عند النازلة تنزل هبا بدّ  فإن العامة ال, وهذا كله لغري العامة(
ألن العلم , فهم إىل علم ذلكالتصل بعدم  وال, تتبني موقع احلجة ألهنا ال

وهذا هو احلائل بني العامة . سبيل منها إىل أعالها إال بنيل أسفلها درجات ال
 IRH.)وبني طلب احلجة واهللا تعاىل أعلم

يدعو إىل االجتهاد  −رمحه اهللا−وكان شيخ اإلسالم العامل املجدد ابن تيمية 
ومع ذلك كان يرى أنه ال بّد , ليد املذموموحيذر من التق, ذ األحكام بأدلتهاْخ وأَ 

 : قال رمحه اهللا. من التقليد يف بعض احلاالت
االجتهاد جائز يف اجلملة والتقليد جائز يف  والذي عليه مجاهري األمة أنّ (

يوجبون التقليد  وال, يوجبون االجتهاد عىل كل أحد وحيرمون التقليد ال, اجلملة
, للقادر عىل االجتهاد وأن االجتهاد جائز, عىل كل أحد وحيرمون االجتهاد
فأما القادر عىل االجتهاد فهل جيوز له , والتقليد جائز للعاجز عن االجتهاد

والصحيح أنه جيوز حيث عجز عن االجتهاد إما لتكافؤ , التقليد? هذا فيه خالف
إما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز , وإما لضيق الوقت عن االجتهاد, األدلة

                                                                        
  ).٣٤٣(روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة ص  )١(

  ).٢/١٤٠(جامع بيان العلم وفضله  )٢(
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وانتقل إىل بدله وهو التقليد كام لو عجز عن , عنه وجوب ما عجز عنه سقط
 .الطهارة باملاء

االجتهاد يف بعض املسائل جاز له االجتهاد فإن  هوكذلك العامي إذا أمكن
 ).واالنقسام ؤاالجتهاد منصب يقبل التجزُّ 

 :قال شيخ اإلسالم ,باع العامي ملذهب من املذاهب األربعةوعن اتّ 
ملذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الرشع من غري جهته  ع الشخصباواتّ ( 

رع ـوليس هو مما جيب عىل كل أحد إذا أمكنه معرفة الش, إنام هو مما يسوغ له
ويطلب علم ما أمر اهللا , اهللا ما استطاع يعليه أن يتق أحد بل كلُّ . بغري ذلك الطريق

 IQH).معلأفيفعل املأمور ويرتك املحظور واهللا  ,به ورسوله
مسلم جيب أن يبلغ  كّل  وا عندما زعموا أنّ لّ مجاعة شكري وأض لقد ضّل 

ووقعوا يف , وخالفوا بذلك إمجاع األمة يف القديم واحلديث, مرتبة االجتهاد
ومل , تناقض ال حيسدون عليه عندما حكموا بردة كل مقلد مل يبلغ مرتبة االجتهاد

 اً كثري نّ الردة رغم اعرتافهم بأهللا عليهم بحيكموا عىل بعض الصحابة رضوان ا
وكانوا جيهلون جوانب  ,من السابقني األولني فيهم مل يبلغوا مرتبه االجتهاد جداً 

ومع ذلك مل , غري قليلة من العلوم اإلسالمية التي يستغرب عدم إملامهم هبا
 .يذكروا لنا األدلة التي دعتهم إىل استثناء الصحابة من قاعدهتم التي وضعوها

                                                                        
  ).٤٦١−٢/٢٣٩) (٢٠٤−٢٠٢, ١٨−٢٠/٨(شيخ اإلسالم ابن تيمية لفتاوى جمموع ال )١(
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 اأن يقعـــــد املســـــلمون عـــــن طلـــــب العلـــــم ويعتمـــــدو يعنـــــي وجـــــواز التقليـــــد ال
ومــــــن فعــــــل ذلــــــك كــــــان  عــــــىل أقــــــوال شــــــيوخهم وفتــــــاوهيم يف مجيــــــع أمــــــورهم,

ـــــذين فرّ مـــــن الّضـــــ ـــــنهم وكـــــانوا شـــــيعاً الني ال ـــــاً وأ قـــــوا دي قـــــال شـــــيخ اإلســـــالم . حزاب
ـــــ ـــــن تيمي ـــــاً  ب شخصـــــاً مـــــن نّصـــــ(: −رمحـــــه اهللا− ةاب مـــــن كـــــان فـــــواىل وعـــــادى  كائن

ــــــــه يف القــــــــول والفعــــــــل ــــــــنهم وكــــــــانوا , عــــــــىل موافقت فهــــــــو مــــــــن الــــــــذين فرقــــــــوا دي
 IQH.)شيعاً 

فقد  و حاالً أ اعتقاداً  فأوجب طاعته مطلقاً  ب إماماً من نّص : (وقال رمحه اهللا
 حيث جعلوا يف كل وقت إماماً , ماميةالضالل الرافضة اإل كأئمة, يف ذلك ضّل 

ل وال جتب طاعة أحد بعده يف فإنه ال معصوم بعد الرسو ,جتب طاعته معصوماً 
IRH).كل يشء 

 .رخصة عند احلاجة وليس فرضاً , استثناء وليس أصالً : فالتقليد إذاً 
 :نوجزها فيام ييل, وللعلامء أقوال يف هذه املسألة

بعض العلامء ال جييز التقليد يف األمرين  إنّ (: −رمحه اهللا− قال :ابن قدامة −١
 : التاليني

                                                                        
  ).٢٤٠−٢/٢٣٩(الفتاوى الكربى  )١(

  ).١٩/٦٩(شيخ اإلسالم ابن تيمية لفتاوى جمموع ال) ٢(
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 . معرفة اهللا ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك :األول
ّن العامة أل ونحوها مما اشتهر ونقل نقًال متواتراً اخلمسة  أركان اإلسالم :الثاين

 IQH.)شاركوا يف ذلك فال وجه للتقليد
نقتطف منه ما  يف جواز التقليد من عدمهكالم مهم للغزايل  :أبو حامد الغزايل −٢

 :ييل
كوجوب الصلوات اخلمس والزكاة واحلج  :وأما الفقهية فالقطعية منها ...(

, من دين اهللا وكل ما علم قطعاً , والصوم وحتريم الزنا والقتل والرسقة والرشب
ثم ينظر فإن أنكر ما علم , فيها واحد وهو املعلوم واملخالف فيها آثم فاحلقُّ 
ووجوب الصالة  رقةـورة من مقصود الشارع كإنكار حتريم اخلمر والسرض

بهذا اإلنكار ال يصدر إال  نّ والصوم فهو كافر أل  ).بالرشع عن مكذِّ
 :ومن األمثلة التي جيوز فيها اخلالف ذكر الغزايل ما ييل

لة ومسأ واإلخوة إمجاع الصحابة عىل ترك النكري عىل املختلفني يف اجلدِّ (
فكانوا , لة احلرام وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض وغريهاومسأ, لوْ العَ 

من   يعرتض بعضهم عىل بعض وال يمنعهوال, يتشاورون ويتفرقون خمتلفني
وهذا , جتهادهوال يمنعه من احلكم با, منع العامة من تقليدهوال ي, فتوى العامة
ومن , ومانعي الزكاة ,وقد بالغوا يف ختطئة اخلوارج, ال شك فيه اً متواتر تواتر

                                                                        
  ).٣٤٤−٣٤٣(ص . روضة الناظر البن قدامة )١(
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منكر وجوب الصالة  بل لو أنكر, و رأى نصب إمامنيأمن غري قريش  ماماً ب إنّص 
فيها أدلة  نّ شديد ألرقة والزنا لبالغوا يف التأثيم والتـوالصوم وحتريم الس

 IQH).قاطعة
ومن يدقق . قال بوجوب النظر وحرمة التقليد عىل العامي وغريه :الشوكاين −٣

 .أقوال الشوكاين يعلم أنه أجاز التقليد يف العمومالنظر يف 
 :عن سلفنا من رجال خري القرون −رمحه اهللا−قال  

يسأل العامل عن املسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي  مكان املقرص منه(
 ).يعرفها من الكتاب والسنة

 :−رمحه اهللا−آخر قال ويف موضع 
 أي يسأله عّام , ملسو هيلع هللا ىلص هوحكم رسول, هللا تعاىلوكان العامي يسأل العامل عن حكم ا(

, فلو أجاب بام فهم أنه رأيه الشخيص ,النازلةيف عنده من القرآن والسنة الواردة 
 IRH.)يسأل غريه من العلامء حتى يصل إىل حكم الرشع مع دليله

 : ومما سقناه من أقوال الشوكاين نعلم ما ييل
من أحكام  بوجود عامة من املسلمني جيهلون كثرياً  ISHيعرتف الشوكاين وغريه -

                                                                        
 ).٤٩٠−٤٨٧(ص  :املستصفى للغزايل ) ١(
  ).٢٤٨/٢٥٠/٢٦٨(ص . إرشاد الفحول يف علم األصول للشوكاين )٢(
 .يق حسن خاندِّ يف القديم ابن حزم وِص يقول بمثل رأي الشوكاين يف االجتهاد والتقليد  )٣(
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 .الرشيعة اإلسالمية
 .ومن معه جواز استفتاء العامة للعلامء املجتهدين يقرر الشوكاين -
 IQH.حجة يرى إمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم ]ابن حزم[بعضهم  -
اء كانت سو, والنظر الذي يراه أصحاب هذه املدرسة يعني معرفة األمور بأدلتها -

وهذا الذي ينكره اخلوارج , هذه املعرفة مبارشة أو عن طريق استفتاء أهل العلم
واالختالف بني هؤالء , وأصحاب شكري يف احلديث, واملعتزلة يف القديم

 .فيه لقاء الوإنام هو اختالف جذري , وأولئك ليس هّيناً 
حني يستفتون أّن العامة : والذي نأخذه عىل الشوكاين ومن يقول بمثل رأيه

رحون يف ـوقد يص, وإن مل يرصحوا بذلك, العلامء يطلبون منهم حكم الرشع
إن هذا العامل أو ذاك من أفقه الناس أو أعلمهم بكتاب : بعض احلاالت كقوهلم

 .وهلذا فهم يتوجهون إليه بالسؤال, اهللا وسنة رسوله
معظــــم ومــــن جهــــة ثانيــــة فالعــــامي عــــاجز عــــن معرفــــة الــــدليل واإلحاطــــة بــــه يف 

ــــًا عــــىل أصــــول الفقــــه ومصــــطلح احلــــديث  احلــــاالت الســــيام إذا كــــان الــــدليل مبني
وعنــدما . واخلــاص مــن العــام, ومعرفــة الناســخ مــن املنســوخ واملطلــق مــن املقيــد

 .نطالب العامة بالدليل نكون قد كّلفناهم ما ال يطيقون
ان صديق حسن خوالشوكاين و, أّن مواقف ابن حزمبه وممَّا يقتيض التنويه 

                                                                        
  ).٤/١٤٧(اإلحكام يف أصول األحكام  )١(
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جاءت بمثابة رد فعل عىل مواقف املقلدين الذين يقدمون أقوال أئمتهم عىل 
وال يسمحون لعقوهلم اجلامدة أن تفكر بمخالفة قول الشيخ أو , الكتاب والسنة

وما أكثر هؤالء اخلالئق يف القديم , ألّن الدليل مع الشيخ وال يفتي إال به, علمه
وكاين ومن قال بمثل رأيه قابلوا الغلو لكنّنا مع ذلك كله نرى أن الش! واحلديث

 .بيشء من الغلو
كعادته يف عرض IQHأميناً  − رمحه اهللا−  كان فقد :شيخ اإلسالم ابن تيمية −٤

من الصحابة والتابعني وأئمة العلامء املجتهدين الذين , منهج رجال خري القرون
م دينه ساملًا هب −جّل وعال−وحفظ اهللا , نجاهم اهللا من التعصب املذهبي الذميم

 .من التغيري والتبديل والتحريف
إلمام من األئمة مهام عال شأنه وشاع ريم الطاعة املطلقة قال شيخ اإلسالم بتح

والعقوبة ال , ومن جهة أخرى أكّد أّن الوجوب مشـروط بالقدرة, بني الناس ذكره
أمثلة عىل  رضبتكون إال عىل ترك مأمور أو فعل حمظور بعد قيام احلجة, ثم 

ذلك منها ما ثبت يف الصحيح أّن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر يف رمضان 
, أحدًا منهم بالقضاءملسو هيلع هللا ىلص ومل يأمر النبي ,  له اخليط األبيض من األسودحتى تبّني 

والشّك أّن خلقًا من املسلمني بمكة والبوادي صاروا يصلون إىل بيت املقدس 
 IRH.اإلعادة ومثل هذا كثريحتى بلغهم النسخ ومل ُيؤمروا ب

                                                                        
 .وكل العلامء الذين استشهدنا بأقواهلم كانوا أمناء )(١

  ).٢٢٧− ١٩/٢٢٦(اإلسالم  فتاوى شيخ انظر  )٢(
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, وبعد أن عرضنا أقوال عدد من العلامء يمثلون اجتاهات إسالمية خمتلفة
 :نستطيع أن نوجز أقوال سلف هذه األمة من خري القرون بام ييل

 .ال جيوز تقليد إمام من األئمة عىل اإلطالق يف كل ما يفتي به •
رورة إال ملـن كـان ـين بالضـال جيوز االعتـذار بالتقليـد يف إنكـار معلـوم مـن الـد •

أو نشــــأ بباديــــة بعيــــدة وجيــــوز للعامــــة تقليــــد العلــــامء , حــــديث عهــــد باإلســــالم
أركــان وســنن الصــالة  أو تقليــد مــذهب مــن املــذاهب األربعــة يفاملجتهــدين 

 .واحلج والصوم
من جيهل حكًام من األحكام عليه أن يستفتي األتقياء األمناء من العلامء  •

وعليه أن يسأل املفتي عن , فتاوهيم عىل الكتاب والسنةالذين يعتمدون يف 
وعىل املستفتي أن َيـْحذر أشّد احلذر من العلامء , الدليل الذي اعتمد عليه

املقلدين الذين ال يقدمون عىل أقوال شيوخهم دليًال ولو كان آية أو حديثًا 
افقني كام أّن عىل املستفتي أن حيذر احلذر كّله من العلامء املن, صحيحاً 

 IQH.الذين يبيعون دنياهم بآخرهتم

                                                                        
 :فيام نقلناه عن العلامء أضفنا أمورًا أخرى غري اإلجتهاد و التقليد (١)

ب شخصًا كائنًا من كان فواىل وعادى (ففي قول شيخ اإلسالم ابن تيمية  عىل موافقته يف من نصَّ
التقليد املذموم ولكن دليل عىل كراهية ) القول و الفعل, فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً 

 .قوله هذا يدخل يف باب الوالء و الرباء
 .وكذلك فيام نقلناه عن اإلمام الغزايل يدخل يف باب هل احلق واحد أم يمكن أن يتعدد

ا الكتاب أم ,مناء من العلامءمن جيهل احلكم عليه أن يستفتي األتقياء األ: وكذلك تكرار قويل
  .هامالسنة فالكل يزعم أخذ الفتوى منو
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 :انظر إىل قوهلم, يدندن شكري ومن معه حول نية املفتي
هذا لو سلمنا جدالً بحسن نيات هؤالء, ولكن ال ندع IQH]١[وما قلناه يف الرد (

: فإن قالوا! هذه أيضًا, فهل جتزمون بحسن نياهتم عىل فرض أهنم علامء كبار?
نجزم بحسن نياهتم فقد أعطوا أنفسهم ما ال يكون إال هللا تعاىل وهو معرفة ما يف 

حيتمل  اهللا أعلم هبم وجب عليهم ترك هذا املصدر الذي: الصدور, وإن قالوا
 ). فيه سوء النية

إمجال تأويالهتم [, أما يف رسالتهم ]احلجيات[هذا ما قالوه يف رسالة 
فقد زعموا أّن املجتهد الذي ُخيطئ يف مسألة من املسائل ] وإمجال الرد عليها

ضال مضل ألنه قّرص يف اجتهاده, وكان من الواجب عليه أن يصيب احلّق وال 
واحد وال جيوز أن يتعدد, وأن يكون الطرفان حييد عليه قيد أنملة, واحلق 

 .)املختلفان مصيبني
 :ويف ردنا عليهم نقول, وباهللا التوفيق

األصل أّن حسن النية مقطوع به, وال سيام ونحن نتحدث عن القرون األوىل 
نا أصحاب شكري ن الصحابة والتابعني وتابعي التابعني, ولو وافقْ ماملفضلة, 

                                                                        
  .أي الذي يسأل املجتهد عن احلكم وال يسأله عن الدليل فقد أثبت له العصمة] ١[الرد  )١(
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م عىل يشء أبدًا, ومن جهة أخرى ال يلزم من دَ ستقر لنا قَ عىل هذا االحتامل ملا ا
 .هتم ادعاء معرفة الغيب وما ختفيه الصدوراالقول بحسن نيّ 

ومن ثّم فالقضية املطروحة عند أهل السنة واجلامعة ليست حسن نية 
هل أخطأ املجتهد أم أصاب? ويف استبداهلم القضية : املجتهد أو سوئها, وإّنام

دة عن احلّق, وسوء أمانة يف يْ أخرى تالعب يف األلفاظ, وَح  املطروحة بقضية
 .النقل

ووقوع اخلطأ يف االجتهاد ال يعني الضالل, أو أّن املشـرع صار ندًا هللا, ففي 
إذا اجتهد احلاكم «: قال ملسو هيلع هللا ىلصأّن النبّي  −  –الصحيحني عن عمرو بن العاص 

IQH.»فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد 

: يف تعليـــق لـــه عـــىل هـــذا احلـــديث −رمحـــه اهللا–قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة 
فتبــني أّن املجتهــد مــع خطئــه لــه أجــر; وذلــك ألجــل اجتهــاده, وخطــؤه مغفــور لــه; (

: اىلـال تعــر, وقد قـألّن درك الصواب يف مجيع أعيان األحكام إّما متعذر أو متعس
Iz { | } ~ � ¡H ]اىلــــــــــــال  تعـــــــــــوق   ]٧٨: احلـــــــج :I   §  ¨

© ª « ¬ ® ¯H ]ويف الصــــــــحيحني ]١٨٥: البقــــــــرةIRH  عــــــــن
                                                                        

الطبعة ] الفتح) ١٣/٣١٨(باب أجر احلاكم إذا اجتهد /عتصامكتاب اال[رواه البخاري  )١(
   .طبعة فؤاد عبد الباقي)] ٣/١٣٤٢(باب أجر احلاكم إذا اجتهد /كتاب األقضية[, ومسلم السلفية

كتاب [ومسلم ] الفتح) ٧/٤٠٧(مرجع النبي من األحزاب /املغازيكتاب [رواه البخاري  )٢(
 ).٢/١٣٩١] (باب املبادرة بالغزو وتقديم أهم األمرين/اجلهاد والسري
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 :أنه قال ألصحابه عام اخلندقملسو هيلع هللا ىلص النبي 
ر يف الطريـــق ـفـــأدركتهم صـــالة العصـــ »ر إال يف بنـــي قريظـــةـأحـــد العصـــ َنيَّ صـــلِّ ال يُ « 

د منّــا هــذا, فصــلوا رِ مل ُيــ: ال نصــيلِّ إال يف بنــي قريظــة, وقـال بعضــهم: فقـال بعضــهم
الطريــق فلــم يعــب واحــدة مــن الطــائفتني, فــاألولون متســكوا بعمــوم اخلطــاب, يف 

فجعلـــوا صـــورة الفـــوات داخلـــة يف العمـــوم, واآلخـــرون كـــان معهـــم مـــن الـــدليل مـــا 
  .يوجب خروج هذه الصورة عن العموم, فإّن املقصود املبادرة إىل القوم

ـــــ: وهـــــي مســـــألة اختلـــــف فيهـــــا الفقهـــــاء اختالفـــــًا مشـــــهوراً  مـــــوم خص العـهـــــل ُي
 .بالقياس? ومع هذا فالذين صلوا يف الطريق كانوا أصوب

بــرّده, ومل يرتــب  ملسو هيلع هللا ىلص أمــره النبــيIQHملــا بــاع الصــاعني بصــاع, وكــذلك بــالل 
. عــىل ذلــك حكــم آكــل الربــا مــن التفســيق واللعــن والتغلــيظ لعــدم علمــه بــالتحريم
 :وكذلك عدي بن حاتم الطائي ومجاعته من الصـحابة ملـا اعتقـدوا أّن قولـه تعـاىل

I l k j i h g f eH  ,معنــــــاه احلبــــــال البــــــيض والســــــود
! حـدمها مـن اآلخـرفكان أحدهم جيعل عقالني أبيض وأسود, ويأكـل حتـى يتبـني أ

 : لعدي ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

                                                                        
] الفتح) ٤/٣٩٠(باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود /وكالةكتاب ال[رواه البخاري   )١(

  ). ٣/١٣٩١( ]بيع الطعام مثًال بمثلباب /ساقاةكتاب امل[ومسلم 
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٥٩ 

فأشــار إىل عــدم  IQH»إّن وســادك إذن لعــريض, إنــام هــو بيــاض النهــار وســواد الليــل«
فهمه ملعنى الكالم, ومل يرتب عىل هذا الفعـل ذم مـن أفطـر يف رمضـان, وإن كـان 

 IRH).من أعظم الكبائر
اهللا رضوان –ومن هذه األحاديث الصحيحة وغريها نعلم أّن الصحابة 

اختلفوا يف أمور كثرية, وكان بعضهم يقلد ابن عباس, وبعضهم يقلد ابن  −عليهم
تبلغه مثل هذه القضايا, فيوضحها هلم, ويبني  ملسو هيلع هللا ىلصعمر أو ابن مسعود, وكان 

ما كان حيكم عىل الذين أخطؤوا بكفر أو ردة, وقوم  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح منها, لكنه 
عظم هذه األحاديث ورد شكري يتفقون معنا يف حجية األحاديث الصحيحة, وم

فوا واحدًا منها,  يف الصحيحني أو يف أحدمها, بل وهم قد استدلوا هبا ومل يضعِّ
أي –لكنهم بكل أسف يتخذون منها أدلة ضد الصحابة أو من يقلدهم, ألهنم 

وهذا هنج أصحاب البدع . كغريهم من الناس خيطئون ويصيبون −الصحابة
 .لف ما يدعون إليه من أفكار وتصورات شاذةواألهواء يف تأويل األدلة التي ختا

…bÛa@éuìÛa@M@éîÏ@a†ÜÔß@æb×@†îÜÔnÛa@åÇ@éÛbÓ@bàîÏ@ðŠØ‘@ @

يعتقد شكري ومجاعته أّن أول كفر وقع يف األمة اإلسالمية هو كفر التقليد, 
ومن صور التقليد التي تعدها هذه . ويرون أّن كل مسلم جيب أن يكون جمتهداً 

                                                                        
كتاب [ومسلم ] الفتح) ٨/١٨٢(... وارشبوا  اباب وكلو/تفسريكتاب ال[رواه البخاري  )١(
  ). ٢/٧٦٦( ]بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجرباب /صيامال
   ).٢٥٣−٢٠/٢٥٢(شيخ اإلسالم ابن تيمية لفتاوى جمموع ال )٢(



´àÜ½a@òÇbº@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

٦٠ 

قول الصحايب أو التابعي والقياس ورأي اجلمهور واإلمجاع : اجلامعة كفراً 
سواء كان إمجاع أهل املدينة أو الصحابة أو رجال خري القرون, ويضعنا قوهلم 

هل كان شكري يف األصول التي وضعها, ويف مجيع : هذا أمام السؤالني التاليني
يكونوا يف املستوى االجتهادي وهل ربَّى أصحابه ل! رسائله التي كتبها جمتهدًا?

 !  الذي حتّدث عنه وأوجبه عىل كل مسلم?
لقد كان شكري مقلدًا يف كل ما كتبه عن االجتهاد  :ذلك نوجوابنا ع

 IQHوالتقليد, ففيام زعمه أّن اخلطأ واإلثم متالزمان كان مقلدًا للمعتزلة البغداديني
ردًا موجزًا عليهم, ومن شاء  الوجه اخلامسوقد ذكرنا يف IRHوبشـر املرييس,

مزيدًا من التفصيل فليعد إىل كتب أهل السنة واجلامعة كفتاوى شيخ اإلسالم ابن 
أما حديث مجاعة شكري يف رسالتهم  .تيمية وسائر كتب األصول املشهورة

ن الب ]اإلحكام يف أصول األحكام[كتاب احلجيات عن التقليد, فليعد القراء إىل 
] إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول[ كتاب وكذلك إىل, ISHحزم

                                                                        
وهي متأخرة يف الظهور ] بغداد والبرصة[هي إحدى مدرستي املعتزلة  :املعتزلة البغداديون )١(

عن مدرسة البرصة, ومؤسسها برش بن املعتمر, وهي ال ختالف مدرسة البصـرة يف أصوهلا ولكن 
   ).١٥٦(ص . انظر الفرق بني الفرق. يف بعض الفروع

زلة, ويقول باإلرجاء أيضًا, أخذ الفقه عن من رؤوس املعت برش بن غياث: برش املرييس )٢(
, وقيل كان أبوه هيوديًا, وللدارمي كتاب يف الرد عىل مذهبه, تويف سنة ]أبو يوسف[القايض 

   ).٢/٥٥(انظر األعالم . هـ٢١٨
 ).١٤٩٣−١٤٧٨(وباب االجتهاد ) ١١٥١− ١٠٣٦(باب إبطال التقليد  )٣(
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وسيعلم من يعود إىل هذين الكتابني أّن شكري اعتمد عليهام يف , IQHللشوكاين
إّن اخلطأ : كل ما كتبه عن االجتهاد والتقليد إال ما قلد به املعتزلة يف قوهلم

 . واإلثم متالزمان
أمهات كتب األصول, ألّن وليس غريبًا عىل شكري أن يتناول بالدارسة 

رسالة احلجيات من رسائل األصول التي وضعها, بل هي أهم رسائل اجلامعة 
العقد العارش من القرن الرابع  هناية يف هذا الفن, وتصنيف هذه الرسالة كان يف

ر اهلجري, وقد ناقش فيها أقوال األئمة وآراءهم التي ختالف مذهبه كالنووي ـعش
لع عليها, كام أنه عاد إىل وهذا يعني أنه عاد إىل كتبهم واطّ واخلطايب وغريمها, 

الكتب واملؤلفات التي فيها ما يتفق مع مذهبه يف بعض اجلوانب, ومن أبرزها 
اإلحكام البن حزم, وإرشاد الفحول للشوكاين, وليس من قبيل املصادفة أن 

  يكنشكري ملومن هنا نعلم بأّن ... تكون أقواله مطابقة ألقواهلم إىل حد كبري
, بل أوهم طالبه هادراصوال ثقة ألنه استدل بأمور وشواهد مل يرش إىل مأمينًا 

البن حزم  اً دمقلّ فكان ومؤيديه بأنه مل يسبق إىل مثل هذه اآلراء, ومن جهة أخرى 
ر ة عن اإلسالم, فكيف وقع بام كفّ والشوكاين, وهو القائل بأّن التقليد كفر وردّ 

 !الناس من أجله?
, فكان شيخهم وإمامهم دوه يف األصول التي وضعهاأتباع شكري فقد قلّ أما 

هو املرجع الوحيد عندهم يف تفسري الكتاب  −زعموابل إمام املسلمني  −
                                                                        

  .مطبعة البايب احللبي) ٢٧٣−٢٦٥(ص  )١(
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مع أنه ليس من  ,−رضوان اهللا عليهم−سنة, وقوله أهم من إمجاع الصحابة وال
م بعدم تقليد وفاقد الشـيء ال يعطيه, فكيف أمره أتباعه, وكذلك أهل االجتهاد

 ! الصحابة والتابعني ورجال خري القرون وأوجب عليهم تقليد نفسه?
ونحن : نحن اقتنعنا هبذه األصول وارتضيناها منهجًا لنا, قلنا هلم: فإن قالوا

 ,اقتنعنا باألصول التي أمجع عليها أهل السنة واجلامعة وارتضيناها منهجًا لنا
 !م حقًا?فلامذا يكون اقتناعنا كفرًا واقتناعك

ملاذا أخذتم عن هذين : نعود إىل ما أخذوه عن الشوكاين وابن حزم ونسأهلم
اإلمامني كل أدلتكم وجتاوزتم ردودمها عليكم من خالل نقدهم ملنهج 

 ! املعتزلة?
 :−رمحه اهللا−قال اإلمام الشوكاين 

واعلم أّن التكفري ملجتهدي اإلسالم بمجرد اخلطأ يف االجتهاد يف يشء (
ئل العقل عقبة كؤود ال يصعد إليها إال من ال يبايل بدينه وال حيرص من مسا

بعضها فوق بعض, وغالب عليه; ألنه مبني عىل شفا جرف هاٍر, وعىل ظلامت 
عن العصبية, وبعضه ناشئ عن شبه واهية ليست من احلق يف يشء,  القول ناشئ

األمر الذي هو  وال حيل التمسك هبا يف أيسـر أمر من أمور الدين فضًال عن هذا
مزلة األقدام ومدحضة كثري من علامء اإلسالم, واحلاصل أّن الكتاب والسنة 
ومذهب خري القرون ثمَّ الذين يلوهنم ثمَّ الذين يلوهنم يدفع ذلك دفعًا ال شّك فيه 
وال شبهة, فإياك أن تغرت بقول من يقول منهم إنه يدل عىل ما ذهب إليه الكتاب 
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٦٣ 

ى باطلة مرتتبة عىل شبهة داحضة, وليس هذا املقام مقام والسنة, فإّن ذلك دعو
 IQH).بسط الكالم عىل هذا املرام فموضعه علم الكالم

 : −رمحه اهللا−وقال ابن حزم 
لباطل وأراد ولكن من ال يتقي اهللا عّز وجل ممن قد هبره احلق وعجز عن نصـرة ا(

سوقه, وال يبايل إىل ما أداه ذلك أوقع عىل اعتقاد احلق الذي قد ثبت  استدامة
ى االنقياد خلرب الواحد تقليدًا, وسّمى اإلمجاع تقليدًا,  برهانه اسم التقليد, فسمَّ

 IRH).باعه من ملة إبراهيم عليه السالم تقليداً فيام أمر باتّ  ملسو هيلع هللا ىلص باع النبّي وسّمى اتّ 
دًا, وأّما خرب الواحد فليس عندهم من ومجاعة شكري يسمون اإلمجاع تقلي

أرأيت أخي كيف ... التحقيق ما يمكنهم من تفريق اخلرب املتواتر عن خرب الواحد
 نقلوا ما يوافق ضالالهتم وجتاوزوا القول الذي يفضحهم ويكشف أباطيلهم?

ÉibÛa@éuìÛa@M@bjÇ@åia@ÞìÔi@áü†na@ @

: ال اهللا وقال الرسول, وتقولونأقول لكم ق: (أما استدالهلم بقول ابن عباس  
, فلنا عليه )لسامءقال أبو بكر وقال عمر, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من ا

 :االستدراكات اآلتية
إذا : (يرى أّن التمتع بالعمرة إىل احلج واجب, وكان يقول  كان ابن عباس −١

                                                                        
  ).٢٦٠(ص . إرشاد الفحول للشوكاين )١(
  ).٢/١٠٤٦(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم, ص  )٢(
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٦٤ 

أم  طاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط فقد حّل من عمرته شاء
أن جيعلوها عمرة,  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  محلديث رساقة بن مالك حني أمره) أبى

يا رسول اهللا, : وحيلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بني الصفا واملروة فقال رساقة
بل لألبد, وإّن العمرة قد دخلت يف احلج إىل يوم «: ألعامنا هذا أم لألبد? قال

 IQH.»القيامة

إذًا, كان ابن عباس يفتي بأحاديث نبوية صحيحة, وكان بعض الصحابة 
يردون عليه بأقوال أليب بكر وعمر, ومن املعروف عند أهل السنة واجلامعة, أنه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصال يصح األخذ بقول الصحايب إذا عارض قوالً أو عمًال ثبت عن رسول اهللا 
: فقال له السائل: عن متعة احلج هي حالل −ريض اهللا عنهام–سئل ابن عمر 

 ملسو هيلع هللا ىلصأرأيت إْن كان أيب هنى عنها, وصنعها رسول اهللا : إّن أباك قد هنى عنها, فقال
لقد : فقال ملسو هيلع هللا ىلصبل أمر رسول اهللا : ? فقال الرجل ملسو هيلع هللا ىلصأأمر أيب تتبع أم أمر رسول اهللا 

IRH.ملسو هيلع هللا ىلصصنعها رسول اهللا  

له سنة أمجع العلامء عىل أّن من استبانت : (−رمحه اهللا−وقال  اإلمام الشافعي 
: −رمحه اهللا−وقال اإلمام أمحد ). مل يكن له أن يدعها لقول أحد ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 : عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته, ويذهبون إىل رأي سفيان, واهللا تعاىل يقول(
                                                                        

وابن ماجه ) ١٢١٨(و  )١٢١٦(ومسلم  )١٣/١٨٧(و ) ٥/٩٧(و ) ٣/٤٨٥(رواه البخاري  )١(
   . )١٧٨٧(وأبو داود ) ٥/١٧٨(والنسائي ) ٢٩٧٧(

  .وإسناده صحيح) ٨٢٤] (باب ما جاء يف التمتع/كتاب احلج[أخرجه الرتمذي  )٢(
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Ih g f e d c b a  ̀ : النور[) { ~ _
قلبه يشء من أتدري ما الفتنة? الفتنة الرشك لعله إذا رّد بعض قوله أن يقع يف ] ٦٣

 IQH).الزيغ فيهلك
هل السنة واجلامعة عىل يرد به أ فكالم ابن عباس وغريه من العلامء خري ردٍّ 

كاخلوارج واملعتزلة ومجاعة شكري وعىل أهل البدع من الشيعة : أهل الغلو
ومن املفارقات العجيبة أن يستدل به  ,وأهل التصوف ودعاة التعصب املذهبي

  .سنة واجلامعةشكري للرد عىل أهل ال
جيب أّال ننسى أّن الذي كان يقول بوجوب التمتع بالعمرة إىل احلج هو ابن  −٢

الصحايب اجلليل الذي الزم رسول اهللا منذ نعومة أظافره, وروى عنه : عباس
ما : (وقال عمرو بن دينار. األحاديث, وكان يسّمى حرب األمة, وترمجان القرآن

احلالل واحلرام : من جملس ابن عباسن أمجع لكل خري كا جملساً  رأيت
عليه قضية  إذا أعضلت ب وكان عمر بن اخلطا). والعربية واألنساب والشعر

 IRH).أنت هلا وألمثاهلا(: دعا ابن عباس وقال له
وكل من  ,من فوارس هذا امليدان فقد كان املفتي فارساً  :ومجلة القول

  .جاز له أن جيتهد ويفتيب أن تتوفر يف املفتي جيتوفرت فيه الصفات التي 

                                                                        
  ).٣٨٣(ص . فتح املجيد )١(
  ).١/١٩(وإعالم املوقعني ) ٢/١٢٠(انظر طبقات ابن سعد  )٢(
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٦٦ 

قول ابن عباس وغريه من أقوال الصحابة ال تساوي شيئًا عند  الغريب أنّ  −٣
ثلهم ومَ  ,وأهنم استدلوا به هنا للرد عىل أهل السنة واجلامعة ,شكري وأصحابه

وعىل اليهود بنصوص  ,يف ذلك كمن يرد عىل النصارى بنصوص من اإلنجيل
بصحة األناجيل أو التوراة املتداولة بني أيدي  اً من التوراة دون أن يكون مقتنع

 .ومثل هذا األسلوب معروف عند أهل اجلدل واملناظرة ,اليهود والنصارى

@åßbrÛa@éuìÛa@M@çúaÏaá@òäÛa@Ýçc@óÜÇ@ @

, اهللا ال يمكن أن يكلف اجلاهلني باإلسالم إنّ : مل يقل أهل السنة واجلامعة
والفرق  ,اهللا ال يمكن أن يكلف عامة املسلمني باالجتهاد إنّ : وإنام الذي قالوه

  .واسع بني هذا القول وذاك
شهادة أّال إله إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا  IQH:لقد فرض اهللا عىل كل مسلم

والصالة والزكاة والصوم واحلج, وحّرم عليه نكاح ذوات املحارم, والزنا والربا 
سلمني أن يدعي أنه ال يصيل ألنه ال يعلم أّن ورشب اخلمر, وليس ألحد من امل

اهللا قد فرض عليه الصالة, كام أنه ليس ألحد من املسلمني أن يزعم أنه قد زنى 
ألنه ال يعلم أن اهللا قد حرم عليه الزنا, ليس ملسلم أن يقول هبذا أو ذاك ألن مثل 

 .جهد كبري هذه األمور معلومة من الدين بالرضورة, وال حتتاج معرفتها إىل بذل
أما الذين يزعمون بأّن اهللا قد أوجب االجتهاد عىل كل مسلم, ومن مل يبلغ 

                                                                        
  .أي عىل كل مسلم ومسلمة إذا بلغ حّد الرشد وكان عاقالً  )١(
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رسول أصحاب قد بّينا يف الصفحات املاضية أّن فهذه املرتبة فهو كافر مرشك, 
مل يكونوا مجيعهم من املجتهدين, ومل ختل العصور اإلسالمية من  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 بّينا أّن مجاعة شكري كانوا مقلدين رين يقلدون كبار العلامء واألئمة, كامـمقص

بني مجيع أعضاء هذه اجلامعة مل يكن لزعيمهم الذي مل يبلغ مرتبة االجتهاد, و
 .جمتهد واحد

راعيه لكل من تتوفر فيه ـومع ذلك فلقد فتح اإلسالم باب االجتهاد عىل مص
 :صفات االجتهاد, ومن أمهها

 .معرفة اللغة والنحو -
 IQH.سوخ من الكتاب والسنةمعرفة الناسخ واملن -
 . معرفة الرواية ومتييز صحيح السنة عن ضعيفها -

وال يلزم أن يبلغ مرتبة كبار األئمة والعلامء, وقد يكون جمتهدًا مطلقًا, فيجوز 
له أن يطرق كّل باب, وقد يكون جمتهدًا يف مسألة من املسائل أحاط هبا من 

 .مجيع أطرافها
مفتوحًا عىل مرصاعيه أمام أهل العلم األتقياء وإذا كان باب االجتهاد 

فهو مغلق أمام اجلهلة ولو كانوا صادقني, كام أنه مغلق أمام أهل  العدول,
الضاللة املبتدعني, بل ومن أخطر األمور يف دين اهللا أن يتصدر الفتوى من مل 

                                                                        
  ).٣٦٩(ص . أصول الفقه للشيخ حممد اخلرضي )١(
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, ولكْن إّن اهللا ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد«: ملسو هيلع هللا ىلصقال . يكن أهًال هلا
يقبض العلم بقبض العلامء, حّتى إذا مل ُيْبِق عاملًا, اختذ الناُس رؤوسًا جّهاالً, 

  IQH.»فسئلوا فأفتوا بغري علم فضّلوا وأضّلوا
يتهيبون من الفتيا, ويزهدون  −رضوان اهللا عليهم−وهلذا كان سلفنا الصالح 

 . ال أدري: يف مناصب القضاء, وال جيد أحدهم أي حرج يف قوله ملن يسأله
كل حديث يف كتايب قد عمل به بعض أهل :  (−رمحه اهللا−قال الرتمذي 
ومع هذا فكال احلديثني قد  IRHحديث اجلمع, وقتل الشارب,: العلم إال حديثني

 ISH).عمل به طائفة, وحديث اجلمع قد عمل به أمحد وغريه
تارخينا لقد كان الرتمذي إمامًا من كبار أئمة احلديث يف عصـره بل يف 

اإلسالمي, ومع ذلك كان خيشى أن ينفرد بحديث مل يعمل به أهل العلم, وال 
وقال شيخ . دانيضريه أن ينفرد برواية ثبت عنده صحتها ألنه فارس يف هذا املي

ولكن من ثبت عنده نص ومل يعلم قائًال به, : ( −رمحه اهللا−اإلسالم ابن تيمية 
دليًال عارضه آخر  ىفهو بمنزلة من رأأمجع عىل نقيضه أم ال? : وهو ال يدري

                                                                        
 كيف يقبض العلم/كتاب العلم[عبد اهللا بن عمر  حديثرواه البخاري يف صحيحه من  )١(
  .)٤/٢٠٥٨] (باب رفع العلم وقبضه/كتاب العلم[ومسلم  ]الفتح )١/١٩٤(
آخر انظر كتاب العلل للرتمذي يف . اجلمع أي بني الصالتني, وقتل الشارب أي شارب اخلمر )٢(

 ).٥/٧٣٦(سننه 

 ).١٩/٢٦٨(اإلسالم ابن تيمية فتاوى شيخ  )٣(
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وهو بعد مل يعلم رجحان أحدمها, فهذا يقف إىل أن يتبني له رجحان هذا أو هذا, 
فال يقول قوالً بال علم, وال يتبع نصًا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء, ملا 
عارضه عنده من نص آخر أو ظن إمجاع, وال عامًا ظن ختصيصه وعدم 

 IQH).ءختصيصه عنده سوا
أو ال ! فأين مجاعة شكري من هذه املعاين التي قّررها أعالم اإلسالم?

يعلمون أّن نقل جبل من مكان آلخر أهون عند اهللا من أن يطلق اإلنسان العنان 
 !للسانه يف شتم علامء اإلسالم يف القديم واحلديث?

 يطلعمن زعموا أهنم أعلم من الرتمذي ومن سبقه من الصحابة والتابعني, و
 ُوِجد نوإ. بطالن ادعائهم, وسقم عقوهلم, وشدة جهلهم هتبني ليعىل رسائلهم, 

, )إّن اهللا مل يكلف اجلاهلني باإلسالم(: من أهل السنة واجلامعة من يقول
, أّما به أفرادًا كانوا أو مجاعات القائلني فالواجب يقتيض أن ينسب القول ألهله

ت اإلسالمية فهذا هو الظلم بعينه, أن ُينسب ألهل السنة وجلميع اجلامعا
واالفرتاء بأوسع معانيه, ونتحداهم أن يأتونا بدليل عىل ذلك, نتحداهم أن يأتوا 

 .ر من مصادر أهل السنة املعتمدةبشبهة دليل يف مصد
كيف يظلمون أهل السنة ويكذبون عليهم مع أهنم يعتقدون بأّن  ,وال أدري

 !?خمرج عن امللة كفرٌ والكذب الظلم 

                                                                        
 ).١٩/٢٦٨(فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ) ١(
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ومن املؤسف جدًا أّن بعض الشباب الذين هم عىل عجلة من أمرهم وافقوا 
مدرسة شكري, وظنّوا أّنـهم قادرون عىل االجتهاد واإلفتاء بمجرد حفظ  بعض 
األحاديث ودون أن تكون هلم أدنى صلة بأّمـهات كتب األصول والفقه والتفسري 

ى وظنوا أهنم حيسنون فسقطوا يف أوحال اجلهالة ووقعوا يف متناقضات ال حتصـ
فليحذر هؤالء الشباب ومن هنج هنجهم أن تصيبهم فتنة أو تنزل عليهم . صنعاً 

حوا اعوجاجهم قبل أن يأيت يوم ال ينفعهم فيه الندم  .قارعة, وليصحِّ

ÉbnÛa@éuìÛa@M@âýÇþa@õbàÜÈÛbi@áènãbèna@NNNë_a‡b½A@ @

إّن الفقيه ال حيمل من (: ومن غرائب هذه اجلامعة قوهلم يف رسالة احلجيات
ثّم إّن دعوى أّن : (وقالوا يف موضع آخر من الرسالة). العلم أكثر مما حيمله العامة

 ).ونحن ننازعهم يف ذلك... الفقيه حيمل علًام أكثر منّا هي دعوى مرفوضة
ُترى, هل كان أبو بكر وعمر وعثامن وعيل وابن مسعود وابن عباس وابن 

ملون من العلم إّال ما حيمله العامة من املسلمني يف إلخ ال حي... عمر ومعاذ
 !أطراف جزيرة العرب يف عرصهم?

وهل كان أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل والبخاري ومسلم 
وحييى بن معني والرتمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود وابن حجر العسقالين 

إال ما حيمله العامة يف وابن تيمية وغريهم وغريهم ال حيملون من العلم 
  !?عصورهم أو يف عرصنا
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نه من علوم يف خمتلف ليتصور القارئ الكريم ابن حجر العسقالين وما دوّ 
املجاالت ثم يتصور مسلًام من العامة ال يفقه كثريًا من أمور دينه, ثم يتصور بعد 

ا إّن ابن حجر العسقالين ال حيمل من العلم أكثر ممّ : (ذلك قول هذه اجلامعة
 )!! حيمله هذا العامي

أجل تثبيت هذه األقوال الشاذة يف  نويتالعب أصحاب شكري يف األلفاظ م
ال يمكن معرفة علم أحد من : (أذهان أتباعهم فيضيفون إىل قوهلم السابق ما ييل

 ).النّاس إال بام يكتبه أو يفتي به
أئمتنا  إننا مل نشهد لكبار!! سبحان اهللا كيف حتيد هذه اجلامعة عن احلق

بالعلم إال بعد أن رأينا هلم من آثار وكتب علمية شهد هلم هبا العدو قبل الصديق 
التفسري وعلومه, واحلديث ومصطلحه, والفقه وأصوله, وعلوم : ومن أمهها

وأمجعت األمة جيًال بعد جيل عىل ... اللغة العربية, علم الرجال, علوم العقيدة
يف التفصيالت التي من الطبيعي أن أمهية هذه العلوم, مع وجود اخلالف 

أما األصول املعلومة من الدين بالرضورة فال خالف . ختتلف وجهات النظر فيها
 .عليها واحلمد هللا

ثّم إّن دعوى : (وبعد التلميح يسفر شكري عن وجهه, ويفصح عن قصده بقوله
 ).كونحن ننازعهم يف ذل... أّن الفقيه حيمل علًام أكثر منّا هي دعوى مرفوضة
من قال لكم أّن الصحابة : (وبشكل أكثر رصاحة يقول شكري ألتباعه

 !).?والتابعني وكبار األئمة املحققني من رجال خري القرون أكثر علًام مني
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إذًا, ملاذا يقبل املسلمون عىل كتبهم ويتعلقون هبا تعلقًا هيدد زعامته التي  
 .يريد فرضها عىل مجيع الناس
بني أيدينا عدد كبري : (عه عن مقولته التي زعمها فيقولثم يسرتسل شكري يف دفا

 ).من األحاديث الصحيحة التي مل تكن متوفرة ألي عامل أو إمام من كبار األئمة
كيف قبلت األحاديث التي صّححها هؤالء : عجبًا من منطق هذه اجلامعة

 !العلامء األفذاذ, ثّم ترفض االعرتاف بأّنـهم أعلم من شكري وأصحابه?
جاهل متعنّت,  علامء احلديث عىل األمة اإلسالمية ال ينكره إّال كّل فضل  إنّ 

وسوف يستمر دورهم وفضلهم ألهنم الطائفة املنصورة التي ال يرضها من 
ومن زعم أنه يستطيع أن يقوم باجلهد الذي يؤديه  .خالفها حتى يأيت أمر اهللا

 .علامء احلديث, وال علم عنده فقد أبعد النجعة وافرتى هبتانًا وإثًام مبيناً 
بل ومن زعم أّن علامء احلديث عنده كعامل اخلدمات يقدمون له احلديث 

من زعم ذلك فقد أساء للعلم وأهله ... الصحيح, وهو الذي يتوىل فهمه ورشحه
نفسه يف مكانة ال يستحقها, وهذا شأن املغرورين الذين يعجبون  ووضع

 .عليهم, وحيسبون أهنم حيسنون صنعاً  بآرائهم, وال يرون ألحد من الناس فضالً 
 



 

 

  الفصل الثاني

  اإلمجاع 

א؟ 
 .حجية اإلمجاع: الوجه األول
 .مستند اإلمجاع: الوجه الثاين
 .التقليد: الوجه الثالث
 .أنواع اإلمجاع: الوجه الرابع

 .اإلمجاعحكم منكري : الوجه اخلامس
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ومل  ,]اإلمجاع[وم التي دعت مجاعة شكري إىل نبذه من أنواع التقليد املذم
إنام جتاوزوا ذلك وزعموا كفر , والقول بخطأ من يراه دليًال رشعياً  فوا عنديتوقّ 

. −وتعاىلسبحانه −من دون اهللا  اس آهلة و أرباباً اختذ النّ ألنه  ;من يعتقد حجيته
 :ما ييل ]احلجيات[جاء يف رسالتهم 

 إنام احلجة يف مستنده إن ظهر لنا, وإن مل يظهر فال يصحُّ اإلمجاع ليس حجة, و(
 ).أن يرشع لنا الرجال دينًا ثم نطيعهم فيكونوا آهلة وأربابًا من دون اهللا

إذًا, فخالفنا مع قوم شكري حول اإلمجاع ليس كسائر اخلالفات التي تقع 
  .العلامء داخل إطار أهل السنة واجلامعة حول هذه املسألة بني

فمن علامء أهل السنة واجلامعة من ينكر حجية اإلمجاع السكويت, ومنهم من 
, ملسو هيلع هللا ىلصينكر حجية إمجاع أهل املدينة, وحجية اإلمجاع بعد أصحاب رسول اهللا 

, كام أم سكوتياً  رصحيًا  كان ومنهم من ينكر حجية اإلمجاع عىل اإلطالق سواء
قلة, وقوهلم هذا غريب  وهم −رضوان اهللا عليهم−ينكر حجية إمجاع الصحابة 

وشاذ, وربام كان بسبب عدم تصورهم وقوعه, ولكن ليس بني علامء أهل السنة 
 .و اجلامعة من يعتقد كفر الذين يقولون بحجية اإلمجاع

ومن جهة أخرى عندما حتدث أصحاب شكري عن اإلمجاع جتاوزوا قضية 
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التي أثارها من قبلهم أهل األهواء والبدع  IQHالتقليد, وأثاروا الشبهاتتهاد واالج
لكل التباس ينتج عن شيوع تصورات هذه اجلامعة  وإزالةً  .كالرافضة واملعتزلة

ريع, وهو ـوغريها من مجاعات أهل الغلو, وألّن اإلمجاع مصدر من مصادر التش
لكتاب والسنة, وحرصًا منّي عىل حجة بذاته, وله أمهية كبرية يف طريقة فهم ا

عرض أقوال املحققني من علامء أهل السنة واجلامعة يف مسألة اإلمجاع, فقد 
 :تيةمته إىل الوجوه اآلأفردُت له هذا الفصل, وقّس 

Þëþa@éuìÛa@M@vyŞîÊbº⁄a@ò@ @

ليس اإلمجاع أقوال وآراء الرجال جمّردة, كام تزعم مجاعة شكري, وإّنام 
إىل أدلة ونصوص رشعية, وهو حجة قطعية عند أهل السنة يستند اإلمجاع 

 : ما ييل لم وكان رصحيًا, واألدلة عىل ذلكواجلامعة إذا عُ 

Q@M@lbnØÛa@Z@@ @

I a ` _ ^ ] \ [ Z: قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــاىل   

e d c bH ]اخليــار, وقــد العــدل و: , و الوســط]١٤٣: البقــرة
 . الرسـولجعلهم اهللا شهداء عىل الناس, وأقام شهـادهتم مقام شهادة 

                                                                        
شبهات الرافضة, فقد  عن الختتلف كثرياً  −رضوان اهللا عليهم− شبهاهتم حول الصحابة )١(
إىل التلميح واملراوغة وجتنبوا الرصاحة والوضوح, لذا أفردت فصًال مستقًال للرد عىل  ؤواجل

 .هذه الشبهات
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I U T S R Q P O N :وقـولـه تعاىل

YXWVH ]عز − , وثناء اهللا , وهو ثناء عليهم]١١٠:آل عمران
أخرجت للناس لن  خري أمة بأنّ  −عالجّل و−تعديل هلم, وتأكيد منه  −وجل

  .جتتمع عىل ضاللة

I G F E D C B A: وقولـــه تعـــاىل

M L K J I HH ]ـــــة ـــــ, ]١٠٠:التوب ـــــعلقـــــد ريض اهللا عّم  ن اّتب
, واهللا متــــابعهم عامــــٌل بــــام يــــريض اهللا , ويف هــــذا دليــــل عــــىل أنّ الســــابقني األولــــني
   . ال يرىض إال باحلقسبحانه و تعاىل

̀  I h g f e d c b a :وقوله تعاىل  _ ^

s r q p o n m l k j iH ]النساء.[  

. كــــان مالــــك يأثرهــــا عنــــه كثــــرياً  ,وكــــان عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز يقــــول كلــــامت( 
, األخــــــذ هبــــــا تصــــــديٌق األمــــــر مــــــن بعــــــده ســــــنناً  ةووال  ملسو هيلع هللا ىلصرســــــول اهللا  ســــــنّ : قــــــال

لطاعـــــة اهللا ومعونـــــة عـــــىل ديـــــن اهللا, لـــــيس ألحـــــد تغيريهـــــا  اســـــتكامللكتـــــاب اهللا و
ه اتبـــــع غـــــري ســـــبيل املـــــؤمنني وّال وال النظـــــر يف رأي مـــــن خالفهـــــا, فمـــــن خالفهـــــا و

ملـــــــا  رمحـــــــه اهللا الشـــــــافعيوIQH,ســـــــاءت مصـــــــرياً م وأصـــــــاله جهـــــــنّ  واهللا مـــــــا تـــــــوّىل 
فقــــه احــــتج هبــــذه اآليــــة عــــىل اإلمجــــاع, كــــام كــــان هــــو د الكــــالم يف أصــــول الجــــرّ 

                                                                        
  .طبعة دار إحياء السنة النبوية) ١/١٧٣(انظر الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  )١(
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^ _ Iاآليــــــــــة و. وغــــــــــريه ومالــــــــــك ذكــــــــــر عــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن عبــــــــــد العزيــــــــــز

`H كــــــام  متبــــــع غــــــري ســــــبيل املــــــؤمنني مســــــتحق للوعيــــــد, ت عــــــىل أنّ دّلــــــ
 ...  لــــــه اهلــــــدى مســــــتحق للوعيــــــدمــــــن بعــــــد مــــــا تبــــــّني  ملسو هيلع هللا ىلصكــــــان مشــــــاق الرســــــول 

, فلـــــــو مل يكـــــــن الوصـــــــف وجـــــــب الوعيـــــــد بمجـــــــردههـــــــذا الوصـــــــف يُ  ومعلـــــــوم أنّ 
 IQH.)اآلخر يدخل يف ذلك لكان ال فائدة من ذكره

R@M@òäÛaZ@ @

 . »ال جتتمع أمتي عىل ضاللة« :ملسو هيلع هللا ىلص قوله
ن اهللا ال جيمع إ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال ريض اهللا عنهام وعن ابن عباس 

 IRH.»إىل النار شذَّ  , ويد اهللا مع اجلامعة , ومن شذَّ  ةأمتي عىل ضالل
 ISH.»من فارق اجلامعة مات ميتة جاهلية«: ملسو هيلع هللا ىلص وقوله
طائفة من أمتي عىل احلق ال يضريهم من خذهلم حتى  لال تزا«: ملسو هيلع هللا ىلص وقوله

                                                                        
  ).١٨٠−١٩/١٧٦(فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(

والرتمذي يف الفتن باب ) ٤/٩٨(بو داود يف الفتن واملالحم باب ذكر الفتن ودالئلها رواه أ )٢(
ورواه الطرباين يف الكبري عن ابن عمر وصححه األلباين, ) ٤/٤٦٦(ما جاء يف لزوم اجلامعة 

  ).١٧٣(انظر ختريج املشكاة 
باب السمع /كتاب األحكام(رواه البخاري ومسلم وأمحد والنسائي والدارمي, انظر الفتح  )٣(

  ).٣/١٤٧٦) (كتاب اإلمارة(ومسلم ) ١٣/١٢١) (والطاعة
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 IQH.»أمر اهللايأيت 
اخلطاب  عمر بن عن عبد اهللا بن أيب لبيد عن ابن سليامن بن يسار عن أبيه أنّ 

أكرموا «: , فقالفينا كمقامي فيكمرسول اهللا قام  نّ إ :خطب الناس باجلابية فقال
الرجل  ى إنّ , حتّ يظهر الكذب الذين يلوهنم, ثمّ  , ثمّ الذين يلوهنم , ثمّ أصحايب

 ة فليلزمأال فمن رسه بحبوحة اجلنّ  ,ليحلف وال يستحلف, ويشهد وال يستشهد
, رجل بامرأة , وال خيلونّ الشيطان مع الفذ, وهو مع االثنني أبعد نّ إ, فاجلامعة

 IRH.»الشيطان ثالثهم, ومن رسته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن فإنّ 

                                                                        
أحاديث /كتاب املناقب(ند عن معاوية بنحوه, انظر الفتح البخاري ومسلم وأمحد يف املس) ١(

 ).٣/١٥٢٣(ومسلم يف اإلمارة ) ٦/٦٣٢) (عالمات النبوة
احلديث هبذا اإلسناد مرسل, ألّن سليامن بن يسار مل : [ −رمحه اهللا−قال العالمة أمحد شاكر  )٢(

. يدرك عمر, ومل أجده هبذا اإلسناد يف غري هذا املوضع, ولكنه حديث صحيح معروف عن عمر
امللك بن رواه أمحد يف املسند من طريق عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عن عمر, ومن طريق عبد 

ورواه الطيالـيس من الطريق ). ١٧٧/ ١١٤(رقم ) ٢٦−١/١٨(عمري عن جابر بن سمرة عن عمر 
ورواه الرتمذي يف أبواب الفتن يف باب ). ٢/٣٤(وكذلك روى ابن ماجه قطعة ] ٧[الثاين أيضًا 

: من رشح املباركفوري, قال) ٣/٢٠٧(لزوم اجلامعة من طريق عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر  
وكذلك رواه احلاكم يف املستدرك بأسانيد من طريق . حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

عبد اهللا بن دينار وصححه, ورواه أيضًا من طريق عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن عمر, 
وورد املعنى أيضًا يف أحاديث صحاح, من حديث ). ١١٥−١/١١٣(وصححه, ووافقه الذهبي 

ان بن حصني وعائشة وجعدة بن هبرية, أشار إليها العجلوين يف كشف اخلفاء ابن مسعود وعمر
 )].٤٧٥(, انظر حاشية الرسالة للشافعي )١٢٦٥(رقم 
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إذا كانت مجاعتهم (: يف تعليق له عىل هذا احلديث رمحه اهللاقال الشافعي 
قد وجدت أبدان قوم متفرقني, وويلزم مجاعة  متفرقة يف البلدان فال يقدر أحد أن

ين واألتقياء والفجار, فلم يكن يف بدان تكون جمتمعة من املسلمني والكافراأل
فلم يكن  ,اجتامع األبدان ال يصنع شيئاً  ألنّ و ,لزوم األبدان معنى, ألنه ال يمكن

م والطاعة التحري ما عليهم مجاعتهم من التحليل و, إالللزوم مجاعتهم معنى
 .فيهام

, ومن خالف ما مجاعة املسلمني فقد لزم مجاعتهم ومن قال بام تقول به
د خالف مجاعتهم التي أمر بلزومها, وإنام تكون به مجاعة املسلمني فقتقول 

افة غفلة من معنى كتاب وال سنة , فأما اجلامعة فال يمكن فيها كالغفلة يف الفرقة
 IQH).اهللا ن شاءوال قياس, إ

م فيها الصحابة أو ه ما من مسألة إال وقد تكلّ إنّ : (رمحه اهللاوقال اإلمام أمحد 
امل انترش اإلسالم حدثت مجيع أجناس األعه ملا فتحت البالد ونّ فإ. يف نظريها

م بعضهم بالرأي يف مسائل قليلة, إنام تكلّ فتكلموا فيها بالكتاب والسنة, و
هم أهل اإلمجاع فال  ال حيتاجون إليه إذمل يكن حيتج به عامتهم واإلمجاع و

بام يف كتاب اقض : ا جاء التابعون كتب عمر إىل رشيح, ولكن ملإمجاع قبلهم
به قىض الصاحلون ن مل جتد فبام إن مل جتد فبام يف سنة رسول اهللا, فإف ,اهللا

 .قبلك
                                                                        

  ).٤٧٦−٤٧٤(الرسالة لإلمام الشافعي حتقيق أمحد حممد شاكر  )١(
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 .فبام أمجع عليه الناس: ويف رواية 
م , قدَّ م الكتاب ثّم السنة وكذلك ابن مسعود وقال مثلام قال عمرمر قدَّ وع

بام  تاب ثمّ كذلك ابن عباس كان يفتي بام يف الكالسنة ثم اإلمجاع و الكتاب ثمّ 
ين من بعدي أيب بكر و لَذ لاقتدوا با«: ملسو هيلع هللا ىلص , لقولهبسنة أيب بكر وعمر يف السنة ثمّ 

س وهم من أشهر ابن عباوهذه اآلثار ثابتة عن عمر وابن مسعود و IQH»عمر
 IRH.), وهذا هو الصوابالصحابة بالفتيا والقضاء

S@M@ŠÄäÛa@Z@ @

مشهورة يف الصحابة  ةهراظمل تزل وهذه األحاديث النبوية وغريها من األدلة 
إن مل يتواتر آحادها حصل ها أحد من السلف واخللف, وهي والتابعني مل يدفعو

 عصمتها األمة وبنيَّ م شأن هذه عظّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عها العلم الرضوري أنّ لنا بمجمو
 .ى يأيت أمر اهللاتزال عىل احلق حتّ طائفة من أمته ال  د لنا أنّ أكّ عن اخلطأ, و
 تصديق شجاعة عيل وسخاء حاتم أنفسنا مضطرين إىللك نجد ذو بمثل 
واحد منها  بل جيوز عىل كّل  ,إن مل يكن آحاد األخبار فيها متواتراً و ,وعلم عائشة

                                                                        
طبعة [وقال حديث حسن ) ٥/٦٠٩) (مناقب أيب بكر وعمر/كتاب املناقب(رواه الرتمذي  )١(

طبعة عبد ) [١/٣٧) ( ملسو هيلع هللا ىلصباب يف فضائل أصحاب رسول اهللا /املقدمة(وابن ماجه ] د شاكرأمح
وصححه أمحد شاكر يف حاشيته عىل  ])٣/٧٥(املستدرك [وصححه احلاكم والذهبي] الباقي

 ).٦/٨٠(البن حزم  )اإلحكام يف أصول األحكام(
 ).٢٠٢−١٩/٢٠٠(فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )٢(
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يشبه ذلك ما حيصل فيه دنا النظر إليه وال جيوز عىل املجموع, والكذب لو جرّ 
العلم آحاد هبا ال ينفك عن االحتامل وحيصل بمجموعها  العلم بمجموع قرائن

 .الرضوري
التـــــابعني ديـــــث مل تـــــزل مشـــــهورة بـــــني الصـــــحابة وومـــــن وجـــــه آخـــــر أن هـــــذه األحا(

− إىل زمـــــن النظـــــام  ال يظهـــــر فيـــــه أحـــــد خالفـــــاً , ويتمســـــكون هبـــــا يف إثبـــــات اإلمجـــــاع
مســـــــتقرها توافـــــــق األمـــــــم يف أعصـــــــار رد العـــــــادة ويســـــــتحيل يف مّطـــــــو − أي  املعتزلـــــــة

ــــــ تبــــــاين احلجــــــة بصــــــحته مــــــع اخــــــتالف الطبــــــاع و ردة عــــــىل التســــــليم ملــــــا مل تقــــــممّط
ت بأخبــــــار اآلحــــــاد عــــــن لــــــذلك مل ينفــــــك حكــــــم ثبــــــوالقبــــــول, و املــــــذاهب يف الــــــردّ 

 . خالف خمالف وإبداء تردد فيه
به  مقطوعاً  املحتجني هبذه األخبار أثبتوا هبا أصالً  ومن وجه آخر وهو أنّ 

ستحيل يف العادة يكم به عىل كتاب اهللا و سنة رسوله, ووهو اإلمجاع الذي ُحي 
قطوع به, التسليم بخرب يرفعون به الكتاب املقطوع به إال إذا استند إىل مستند م

ال ى ال يتعجب متعجب وحتّ  بام ليس بمقطوع فليس معلوماً  وأما رفع املقطوع
مستنده إىل خرب غري معلوم  كيف ترفعون الكتاب القاطع بإمجاع :يقول قائل
 IQH).!?مة إىل زمن النظامه مجيع األهل عنذكيف يالصحة, و

, نختار مثالني من اً إذا كان رصحي قطعياً  ولبيان أمهية اإلمجاع وكونه دليالً 
 :بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلصا أصحاب رسول اهللا أهم األمور التي أمجع عليه

                                                                        
  ).١١٩−١١٨(انظر روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة املقديس  )١(
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 .إمجاعهم عىل قتال مانعي الزكاة وسائر أهل الردة :األول
إمجاعهم عىل تنصيب خليفة املسلمني وعىل صحة إمامة أيب بكر ونحو  :الثاين
 .ذلك

فقوا عىل ترى ماذا كان سيحدث من مصائب وويالت عىل املسلمني لو مل يتّ 
بل وكيف سيكون حالة  !?بالرفيق األعىل ملسو هيلع هللا ىلص خليفة هلم بعد التحاق رسول اهللا

 !?لمني لو مل يقاتلوا مانعي الزكاةاملس
انتقال القيادة بعد قطعية حتدد كيفية دلة رصحية واضحة وس بني أيدينا ألي

كان األمر , ولو املسلمني خمول لتويل هذا املنصب نن مِ ومَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 , واجتمع األنصار يف سقيفة بني ساعدة ليختاروا واحداً كذلك ملا تعددت اآلراء

 . ملوال فضل اهللا عليهم ورمحته هب , وكادت حتدث فتنة بني املسلمنيمنهم
أحاديث نبوية حتدد شكل احلكم, وهي بمثابة  شّك  الكانت هنالك و

−ية تؤكد اخلالفة يف قريش , كام كانت هنالك أحاديث نبوخطوط عريضة
وإذا كان األمر يف قريش فأفضلهم بعد رسول  ,وليست يف األنصار −ألسبقيتهم

فكيف ال  ,للمسلمني يف الصالة , وقد اختاره رسول اهللا إماماً أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 .ترصيف أمور املسلمنيًا هلم يف احلكم ويكون إمام

حون للمسلمني أمهية اختيار خليفة, السابقون األولون يوّض ومازال الشيخان و
سألة حتى انعقد يف هذه امل ملسو هيلع هللا ىلص ت عن رسول اهللايقدمون هلم األحاديث التي صحّ و

نصار عىل تنصيب خليفة للمسلمني, ألاإمجاع أهل احلّل والعقد من املهاجرين و



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´àÜ½a@òÇbº@ @

 

٨٤ 

أصبح دليل تنصيب خليفة للمسلمني يف و ,هو هذا اخلليفة  ن يكون أبو بكروأ
 .إمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم عرص من العصور حجة قطعية بعد كّل 

الكريم يف خالفة  يف مجع القرآنوُقل مثل ذلك يف قتال مانعي الزكاة, و
لوال هذا العمل اجلليل و .املصاحف يف خالفة عثامن يق أيب بكر, وتوحيدالصدِّ 

ت أسامؤه لكن اهللا جلّ عىل املسلمني, و عظيامً  بالءً  تعدد املصاحف جلرّ 
ورشع هلم  ,أفذاذاً  أ هلذه األمة رجاالً كتابه هيّ فظ دينه ووصفاته الذي تعهد بح

ذا قول ه, فأين من االجتهاد واإلمجاع بأدلة من كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم
نام احلجة يف إو ,اإلمجاع ليس حجة إنّ (: مجاعة شكري ومن نحا نحوهم

 !!).مستنده إن ظهر لنا
مجيع أيب بكر و موضع خالف بني أيب بكر وعمر بل بنيلقد كان املستند 

وكان املستند موضع استغراب وتردد . صحابة يف قضية قتال مانعي الزكاةال
خالف بني  انتهى كّل بجمع القرآن الكريم, و ريض اهللا عنهالذين أمرهم أبو بكر 

 .جاء بعدهم بعد أن انعقد اإلمجاع الصحابة ومن
أن يرشع لنا  حال يص: (ن هذا قول مجاعة شكري عن اإلمجاعأين مبل و

 .)من دون اهللا أرباباً نطيعهم فيكونوا آهلة و ثمّ  الرجال ديناً 
 !مرشوعيتهأو جتاهل فاضح بحجية اإلمجاع و جهل −لعمر اهللا−هذا 

@ @
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 ملسو هيلع هللا ىلص هذه األمة بعد النبي هو اتفاق جمتهدي: − علامء األصول عند− اإلمجاع  
ر من ـاجلامعة يف عصتحيل أن يتفق جمتهدو أهل السنة ويسو. عىل حكم رشعّي 

أو  ملسو هيلع هللا ىلصاالتفاق دليل من قول املصطفى ال يكون يف هذا  العصور عىل مسألة ثمّ 
  .تقريرهفعله أو 
وعمر يف مسألة قتال مانعي ننقل فيام ييل احلوار الذي دار بني أيب بكر  :مثال
رت أن مأ: ملسو هيلع هللا ىلص قاتل الناس وقد قال رسول اهللا, كيف تُ بكر ايا أب: عمر«: الزكاة

نفسه , فمن قال ال إله إال اهللا عصم مني ماله وال إله إال اهللا أقاتل الناس حتى يقولوا
 .»وحسابه عىل اهللا ,إال بحقه

اهللا , والزكاة حق املال , فإنّ ق بني الصالة والزكاةمن فرّ  اهللا ألقاتلنّ و: أبو بكر
 .ىل رسول اهللا لقاتلتهم عىل منعهاكانوا يؤدوهنا إ لو منعوين عناقاً 

 , فعرفُت قد رشح اهللا صدر أيب بكر للقتال  أن رأيت أنهو إّال  اهللا ما فو: عمر
 IQH.»أنه احلق

من قول  عتمد أبو بكر يف موقفه من مانعي الزكاة عىل نّص اويف هذا املثال 
نفسه يف  عىل النّص  اعتمد عمر بن اخلطاب , والعجيب أنّ ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

                                                                        
. األنثى من ولد املعز: َعناقاً ]. مطبعة احللبي) [١٥/٣٠٢(رواه الشيخان, انظر فتح الباري  )١(
أي ظهر له احلق ) فواهللا ما هو إال أن رأيُت أن قد رشح اهللا صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق(

  .من صحة احتجاج أيب بكر, ال أنه قلده يف ذلك
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, وعندما سمع رد »حقهب«إال  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  , لكنه مل ينتبه لقولمعارضته أليب بكر
 ف إىل إمجاعٍ وانتهى اخلال ,ورشح اهللا صدره للحق ,اطمأنت نفسهأيب بكر 

بو بكر أ , وقد سّري ألحد من املسلمني أن يعمل بخالفهرصيح ال جيوز  قطعّي 
 .يب واحدااجليوش حلرب مانعي الزكاة, ومل خيالف صح

دون يف هذه املسألة أقوال سلفهم من أهل وملا كان أصحاب شكري يردّ 
يف الرد عىل  ةميبن تيا, نختار فيام ييل ما قاله شيخ اإلسالم و الضاللةالبدع 

 : املعتزلة ومن نحا نحوهم
, ولكن قد خيفى  وفيها بيان من الرسولمسألة جممع عليها إّال  ال يوجد قطّ (

, كام أنه يستدل بالنص من مل ض الناس ويعلم اإلمجاع فيستدل بهذلك عىل بع
ـروبة يف القرآن, , كاألمثال املضمع النص , وهو دليل ثانٍ عرف داللة النصي

عىل ذلك الكتاب والسنة  قد دّل : مجاع دليل آخر, كام يقالوكذلك اإل
عليه  ما دّل  نّ األصول يدل عىل احلق مع تالزمها; فإ من هذه , وكلٌّ واإلمجاع

, خذعليه القرآن فعن الرسول أُ  , وما دّل عليه الكتاب والسنة اإلمجاع فقد دّل 
 ).فيها نّص ا إال ومسألة متفق عليه دال يوجفالكتاب والسنة كالمها مأخوذ عنه, و

 : اإلسالم عىل ذلك األمثلة التاليةورضب شيخ 
, مجاع بال نص كاملضاربة وليس كذلكوقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إ(

سيام قريش; فإن األغلب كان  بل املضاربة كانت مشهورة بينهم يف اجلاهلية ال
قد  ملسو هيلع هللا ىلصحاب األموال يدفعوهنا إىل العامل, ورسول اهللا , وكان أصعليهم التجارة
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يها أبو العري التي كان فبل النبوة كام سافر بأموال خدجية, وغريه ق سافر باملِ 
ها رسول  جاء اإلسالم أقرّ , فلّام سفيان كان أكثرها مضاربة, مع أيب سفيان وغريه

: ذلك, والسنة عن ل غريهم مضاربة ومل ينهَ , وكان أصحابه يسافرون بامملسو هيلع هللا ىلص اهللا
 .فلام أقرها كانت ثابتة بالسنة. قوله وفعله وإقراره

ك يف املوطأ ويعتمد عليه األثر املشهور فيها عن عمر الذي رواه مالو
, وطلب عمر يها وربحارا فاّجت و يهملا أرسل أبو موسى بامل أقرضه البن, الفقهاء

, فقال له اجليشهام بذلك دون سائر أن يأخذ الربح كله للمسلمني لكونه خّص 
قال فيف يكون لك الربح و علينا الضامن? لو خرس املال كان علينا فك: أحدمها

املضاربة كانت  إنام قال ذلك ألنّ , وه مضارباً لفجع جعله مضارباً ا: له الصحابة
الرسول كام كانت الفالحة وغريها من الصناعات  معروفة بينهم عىل عهد

 .)كاخلياطة واجلزارة
 : ما صّح من السنة قال شيخ اإلسالم اإلمجاع عىلوحول تقديم 

ذلك  أن يكون مع اإلمجاع نص معروف به أنّ  اإلمجاع إذا خالفه نص فال بدّ  نّ إ(
ص املنسوخ وحفظت الن ,عته األمةم قد ضيّ ا أن يكون النص املحك, فأمّ منسوخ

مرت أُ  إضاعة مامة إىل حفظ ما هنيت عن اّتباعه و, وهو نسبة األفهذا ال يوجد قط
, فمن ذا أو غالباً  اإلمجاع قد تتعذر كثرياً  , ومعرفةباعه وهي معصومة عن ذلكتّ با

 .بأقوال املجتهدين بخالف النصوص, فإن معرفتها ممكنة متيرسةالذي حييط 
يكون , فال السنة ال تنسخ الكتاب ألنّ  وهم إنام كانوا يقضون بالكتاب أوالً 
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فال  ,ان فيه منسوخ كان يف القرآن ناسخهك, بل إن يف القرآن يشء منسوخ بالسنة
ة ال يكون يف السنّ , وةيف السنّ  إذا مل جيد ذلك طلبه , ثمّ غري القرآن عليه ميقد

ال تعارض إمجاع وال غريه; و ة, ال ينسخ السنة نسختهالسنّ يشء منسوخ إال و
 يف الب قد ال جيد مطلوبه, فإن مل جيد فالطة بإمجاع وأكثر ألفاظ اآلثارالسنّ 
ده يف القرآن أن يطلبه , فيجوز له إذا مل جي, وكذلك يف القرآنه فيهاة مع أنّ السنّ 

كذلك ملا يف القرآن, و معارضاً  مل يكن ما يف السنة إذا كان يف السنةيف السنة, و
 IQH.)سنةال و اإلمجاع الصحيح ال يعارض كتاباً 

sÛbrÛa@éuìÛa@M@ÔnÛa†îÜ@@@@@@@@@@ @

, عىل اإلطالق شكري يف نقد اإلمجاع ليس جديداً ه مجاعة تما كتب كّل  نّ إ
 وقد سبقهم به أهل الرفض واالعتزال, واحد إّال  فليس يف رسائلهم فكرة أو ردّ 

ملصادر التي أخذوا منها ليومهوا طالهبم ومؤيدهيم وكعادهتم ال يشريون إىل ا
د اهومن الشو ,تصورات مل يسبقوا إليهادون مصلحون جاؤوا بأفكار ودّ هنم جمبأ

يون يف إثبات عتمد عليها األصولامن األدلة التي : عىل ذلك نختار املثال التايل
   I^ _ `edcba gfh :اإلمجاع قوله تعاىل

 j i m l kH ]١١٥: النساء.[ 
 الــــذمّ  نّ النــــزاع; فــــإهــــذه اآليــــة ال تــــدل عــــىل مــــورد ( :قالــــت مجاعــــة شــــكري

                                                                        
  ).٢٠٢−١٩/١٩٥(مية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تي )١(
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غــــري ســــبيل املــــؤمنني  بــــعتّ ن مجــــع األمــــرين وهــــذا ال نــــزاع فيــــه; أو ملــــن افيهــــا ملــــ
يل ســـــب ; أو أنّ متابعـــــة الرســـــول وهـــــذا ال نـــــزاع فيـــــه التـــــي هبـــــا كـــــانوا مـــــؤمنني وهـــــي

ـــــزااملـــــؤمنني االســـــتدالل بالكتـــــاب و فيـــــه; فهـــــذا ونحـــــوه قـــــول  عالســـــنة وهـــــذا ال ن
  .)زاععىل حمل الن ال تدّل : من يقول

رمحه قول نفسه الذي اشتهر عن املعتزلة, قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو ال
باع غري سبيلهم, تّ اباع سبيل املؤمنني وحتريم تّ اهنا تدل عىل وجوب إ(... : اهللا
 كّل   له اهلدى, وهو يدل عىل ذمّ لكن مع حتريم مشاقة الرسول من بعد ما تبّني و

 .تالزمهام كام ذكر يف طاعة اهللا والرسولال ينفي  نْ لكِ , ومن هذا وهذا كام تقدم
باع غري تّ الحقًا ملشاقة الرسول فقط, أو بان يكون إما أ الذمّ : نقول وحينئذٍ  

; أو , بل هبام إذا اجتمعاال يلحق بواحد منهام ; أو أن يكون الذمّ سبيلهم فقط
. لآلخر ستلزماً منهام لكونه مُ  ; أو بكّل إن انفرد عن اآلخرومنهام  بكّل  يلحق الذمّ 

 ةفائد ال اآلخر ضائعاً كر ه لو كان املؤثر أحدمها فقط كان ذ; ألنالن باطالناألوّ و
مشاقة الرسول موجبة  نّ ال يلحق بواحد منهام باطل قطعًا; فإ , وكون الذمّ فيه

إن انفرد عن اآلخر ال منهام و بكّل  حلوق الذمّ بعه; وتّ ن اقطع النظر عمّ  للوعيد مع
 .ام هو عىل املجموعنّ الوعيد فيها إ نّ تدل عليه اآلية; فإ

يقتيض الوعيد ألنه مستلزم من الوصفني  كالً  بقي القسم اآلخر وهو أنّ 
, الرسول وخمالفة القرآن واإلسالمل مثل ذلك يف معصية اهللا وقا, كام يُ لآلخر
من خالف القرآن واإلسالم أو من خرج عن القرآن واإلسالم فهو من أهل : فيقال
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̀  I  e d c b a :النار, ومثله قوله _ ~ } |

f gH ]ن هذه األصول يستلزم الكفر م الكفر بكّل  نّ فإ ,]١٣٦: النساء
 ,الرسلومن كفر باملالئكة كفر بالكتب و ,بغريه, فمن كفر باهللا كفر باجلميع

ب الكتب اآلخر كذّ ب رسله وكتبه, وكذلك إذا كفر باليوم إذا كذّ  باهللا فكان كافراً 
 هومن شاقّ باع غري سبيل املؤمنني, تّ فهكذا مشاقة الرسول وا. الرسل فكان كافراً و

ه قد نّ ; فإأيضاً  هبع غري سبيلهم فقد شاقّ بع غري سبيلهم وهذا ظاهر, ومن اتّ اتّ فقد 
, فمن خرج عن عىل أنه وصف مؤثر يف الذمّ  , فدّل يف الوعيد له مدخالً جعل 

 .ذلك واآلية توجب ذمَّ , بع غري سبيلهم قطعاً إمجاعهم فقد اتّ 
 , وذلك ألنّ متالزمانألهنام : قلنا. ام ذمته مع مشاقة الرسولنّ هي إ: وإذا قيل 

عن الرسول, فاملخالف هلم  نه يكون منصوصاً ما أمجع عليه املسلمون فإ كّل 
 ي أنّ ـلكن هذا يقتض, كام أّن املخالف للرسول خمالف هللا, وخمالف للرسول

 IQH.)قد بينه الرسول; وهذا هو الصوابما أمجع عليه  كّل 
بني غلو أهل  كانت وسطاً , كام لقد كانت أجوبة شيخ اإلسالم شافيه مفحمة

تكلفوا , وباع املؤمنني مطلقاً تّ أهل التقليد الذين قالوا بوجوب ا غلواالعتزال و
أما مجاعة شكري فقد نقلوا عن أصحاب البدع ما خيدم . فوهذلك ما تكلّ ل

أكثروا النقل عن أهل الظاهر و, إىل النتائج نفسها بدعتهم اجلديدة دون أن ينتهوا

                                                                        
  ).١٩٤−٩/١٩٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
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 عند حدّ  , ووقوفهما إىل إيامن الظاهرية باإلمجاع كدليل رشعّي من غري أن يلتفتو
 .التوقيفهنم أهل ألإمجاع الصحابة 

ÉiaŠÛa@éuìÛa@M@Êbº⁄a@Êaìãc@ @

 : التالينيسم اإلمجاع إىل القسمني ينق
منهم رأيه  يعلن كّل ـر عىل حكم, ووهو أن يتفق جمتهدو العص :اإلمجاع الرصيح

وال  الداللة, يهو قطعهو اإلمجاع احلقيقي, ووهذا . رصاحة بالقول أو الفعل
 . انعقاد إمجاع رصيح عىل حكم رشعّي  جمال لالجتهاد يف واقعة بعد

يف وهو أن يبدي بعض جمتهدي العرص رأهيم رصاحة  :اإلمجاع السكويت
هم عن إبداء رأهيم فيها بموافقة ما أبدي وت باقيسكالواقعة بفتوى أو قضاء, و

  .فيها أو خمالفته
نــــــــه إمجــــــــاع إ: مــــــــنهم مــــــــن قــــــــال :لعلــــــــامء أقــــــــوال يف اإلمجــــــــاع الســــــــكويتول
 .ر ألنــــه يبعــــد مــــع ذلــــك أن يكــــون الســــكوت ال عــــن رضــــاـانقــــراض العصــــرط ـبشــــ

قالــــــــه اجلبــــــــائي, وأمحــــــــد يف روايــــــــة, ونقلــــــــه ابــــــــن فــــــــورك عــــــــن أكثــــــــر أصــــــــحاب 
بــــــــن بــــــــو طــــــــاهر البغــــــــدادي عــــــــن احلــــــــذاق مــــــــنهم, واختــــــــاره ا, ونقلــــــــه أالشـــــــافعي

ـــــــــال ـــــــــاينقّط ـــــــــإ: رافعـــــــــيالوقـــــــــال . ان والروي ـــــــــه أصـــــــــح األوجـــــــــه عن د أصـــــــــحاب ن
 .إنه املذهب: قال الشيخ أبو إسحاق الشريازي يف اللمعةالشافعي, و

, وهو قاله الصرييف واختاره اآلمدي. إنه حجة وليس بإمجاع: ومنهم من قال
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 IQH.أحد الوجهني عند الشافعي
عىل خمتلف مجاع البديل الذي يقدمه أهل البدع الذين يرفضون اإل ولننظر

 : أشكاله وأنواعه

, ويف ة أقوال وأفعال األئمة املعصومني من آل البيتفالبديل عند الرافض •
د أقوال تع −ـى عليها أكثر من ألف عامالتي مض−غيبة إمام آخر الزمان 

ألهنم نواب اإلمام املعصوم حسب  ;آياهتم هي البديلوأفعال مراجعهم و
احلقوق ما خيجل كبار من الصالحيات و, ولنائب اإلمام مبدأ والية الفقيه

 . العصور اجلاهلية من املطالبة هباالقيارصة يف 
حكم  , وكّل عىل دين اهللا االبديل عند املعتزلة العقل الذي جعلوا منه وصي و •

 .ثتها البدع مرفوض وال قيمة لهيتعارض مع عقوهلم التي لوّ  رشعّي 
خليفة اهللا يف أرضه,  :والبديل عند مجاعة شكري أقوال وأفعال أمريهم •

مره أو الرتدد يف تنفيذ رغباته أمري املؤمنني الذي ال جيوز ألحد عصيان أواو
 . واجتهاداته

, أو إمجــاع نــرفض إمجــاع الصــحابة أو التــابعني فكيــف يريــد منــا أهــل البــدع أن
 مى باإلمــانقبــل أوامــر نائــب مــا يســمّ ـر مــن العصــور, واملجتهــدين الثقــات يف عصــ

ومــع ذلــك يــزعم أهــل البــدع . العقــول الشــاذةترهــات بعــض أوهــام واملعصــوم, أو 
إهنــــا ال تعمــــى ... رجــــال دينــــاً الآراء اإلمجــــاع يعنــــي اختــــاذ أقــــوال و األهــــواء بــــأنّ و

 . القلوب التي يف الصدور ىاألبصار ولكن تعم

                                                                        
  ).٨٤(إرشاد الفحول للشوكاين  )١(
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ن البــــــدائل مــــــرات مــــــيت أقــــــوى مــــــرات وواإلمجــــــاع الســــــك ننـــــا ال نشــــــك بــــــأنّ إ
ــــا أهــــذا إالتــــي يقــــدمها أهــــل البــــدع,  ــــاالً ن نــــوازن هــــذا بــــذاك, ون جــــاز لن  لنأخــــذ مث

: يف مســــــألة التتــــــار −رمحــــــه اهللا−بــــــن تيميــــــة عــــــىل ذلــــــك فتــــــوى شــــــيخ اإلســــــالم ا
  هل هم مسلمون أم مرتدون?

ت موضع , فكانجاءت الفتوى بعد اختالف الناس وتعدد آراء علامئهم لقد
 : ارتياح اجلميع لألسباب اآلتية

, وقــد ومشــهود لــه بــالعلم والفضــل والزهــد ,تهــدصــاحب هــذه الفتــوى عــامل جم -
 . لصحابةإمجاع ا فتواه عىل أدلة من كتاب اهللا وسنة رسوله واعتمد يف

ــ - خالفــه رغــم  ال نعلــم أحــداً , ورهـد شــيخ اإلســالم يف فتــواه كثــري مــن علــامء عصــأّي
 . خصومه وتعدد مذاهبهم وشدة تعصبهمكثرة 

, وكـــان شـــيخ اإلســـالم يف هـــذه الفتـــوىعـــىل قتـــال التتـــار بعـــد  أمجـــع املســـلمون -
نكـراء انجلـت املعركـة عـن هزيمـة و... املجاهدين الذين ال يشـق هلـم غبـارطليعة 

ى بـــالد الشـــام مـــن اهللا كيـــدهم إىل نحـــورهم , ونّجـــ ردّ , وحلقـــت بأعـــداء اهللا التتـــار
 IQH.رشورهم

@ @

                                                                        
مقارنة اإلمجاع السكويت مع أقوال أهل البدع, ال يعني أنه قطعي الداللة, بل وإنني أحرتم  )١(

 .−عليهمرضوان اهللا −وجهة نظر الذين يقولون ال يوجد إمجاع رصيح بعد عرص الصحابة 
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اإلمجاع حجة, ألنه يتخذ الرجال  أفتى مجاعة شكري بكفر من يعتقد بأنّ 
 . من دون اهللا سبحانه و تعاىل أرباباً آهلة و

أنـــه ال ينعقـــد بـــدون ـى حجيـــة اإلمجـــاع مـــن الكتـــاب والســـنة, وام مضـــورأينـــا فـــي
وهلــذا قــال بعــض ... −عليــه أفضــل الصــالة و التســليم−مســتند مــن قــول املصــطفى 

ـريح القـــــول بة بصـــــإنكـــــار اإلمجـــــاع القطعـــــي كفـــــر, كإمجـــــاع الصـــــحا: األصـــــوليني
القـول يف هـذه  −رمحـه اهللا−بـن تيميـة ل شيخ اإلسـالم اوفّص املنقول عنهم تواترًا, 

: النــاس يف خمــالف اإلمجــاع هــل يكفــر? عــىل قــولني وقــد تنــازع: (فقــالاملســألة 
, لكـن الفه كام يكفر خمـالف الـنص برتكـهاإلمجاع املعلوم يكفر خم أنّ  التحقيقو

أما العلم بثبوت اإلمجاع يف مسـألة ال و. ثبوت النص بهيكون إال فيام علم  هذا ال
إلمجـــاع مـــع حينئـــذ فاو. فيهـــا فهـــذا ال يقـــع, وأمـــا غـــري املعلـــوم فيمنـــع تكفـــريه نـــّص 

هــل هــو حجــة قطعيــة أو : و تنــازعوا يف اإلمجــاع. الــنص دلــيالن كالكتــاب والســنة
 IQH.), واهللا أعلمه ظنيوظنيّ  ,ه قطعيقطعيّ أّن التحقيق ظنية? و

 

                                                                        
  ).١٩/٢٧٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )١(



 

 

  

  الفصل الثالث 
  

   أقوال الصحابة وأفعاهلم
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òÇbà§a@ÞaìÓc@‹Ç@ @

 : ما ييل ]احلجيات[جاء يف رسالتهم 
رآه  ملسو هيلع هللا ىلصكّل من صاحب النبي : −عند أهل السنة واجلامعة−الصحابة عندكم (... 

 : هؤالء يدخل فيهم: قلنا. فإن قالوا هم كذلك. وسمعه
 . عن اإلسالم وكفر بعد ذلك رتدّ من ا -
 .يف حجة الوداع الثالثني ألفاً  ويدخل فيهم كّل  -

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول الة اختلفوا مع صحابوا يف الفتيا, وؤدخل فيهم الذين أخطوي -
 .عضوضاً  ويدخل فيهم من جعلوها ملكاً  -

, ال يزالوا ال تدري ماذا أحدثوا بعدك: يدخل فيهم الذين قيل للرسول عنهمو - 
 .هلم سحقاً هلم,  سحقاً : ملسو هيلع هللا ىلص , فقال الرسولتدين عىل أعقاهبم منذ أن فارقتهممر

    Ik j i hH :يهم األعراب الذين قال اهللا عنهمويدخل ف - 
هم إىل اجلنة بالضاللة يدعو ملسو هيلع هللا ىلصويدخل فيهم قتلة عامر الذين وصفهم الرسول  - 
 . يدعونه إىل النارو

I k j i h g f e d c b a :ويـــدخل فـــيهم مـــن قـــال اهللا فـــيهم - 

m lH ــــــــذين قــــــــال اهللا فــــــــيهم  I± ° ¯ ® ¬ « ªH: وال
  ?هؤالءفأين اهلدى يف 
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  .حلذيفة ملسو هيلع هللا ىلصهم الثامنية من املنافقني الذين أخربهم الرسول يوف - 

 . وفيهم املنافقون بصفة عامة - 

تم يوكيف حيل ملسلم أن يقول بعد ذلك بأهيم اقتد !فأين اهلدى يف هؤالء?
 !?مع اختالف من صلح منهم يف اآلراءى اهتديتم حتّ 

هم باجلنة أو من شهد هلم بالصالح أو بّرش  ملسو هيلع هللا ىلصنقصد بصحابة النبي : إن قالواف
 ,واحد احلّق فهؤالء قد اختلفوا, و... ة أوا من أصحاب بدر أو أهل الشجركانو

تى يقولوا بأهيم اقتديتم حني االختالف ح فكيف يكون احلق معهم مجيعاً 
 ! ?اهتديتم

 الوليست التقوى هي كل الفتيا, بل أصل الفتيا هي العلم مع الصدق, ف
ما جاز للمبرشين  إالالعلم أو العصمة من اخلطأ ومتام ارتباط بني تقوى اهللا و

 .باجلنة أن خيتلفوا
عتزل سعد بن أيب مع عائشة وطلحة والزبري, وا قد اختلف عامر وعيلّ لو
خري القرون قرين : ملسو هيلع هللا ىلصويدخل يف ذلك قوله . من املبرشين باجلنة وكلٌّ  ,وقاص

أفضلية كل أحد من عىل  ال تدلُّ  أفضلية القرن عموماً  عىل أنّ  , فضالً وما يشاهبه
 .القرونام عداه من عىل أحد فين هذا القر

ا يّ لو كان اإليامن يف الثر ملسو هيلع هللا ىلصد قرنه بأناس يأتون بع ملسو هيلع هللا ىلصو أخربنا رسول اهللا 
 ].بخاريالصحيح . [لطالوه أو لناله رجال من فارس
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ن سامهم إخوانه أجر أحدهم بخمسني من أجر عمّ  ملسو هيلع هللا ىلصكام أخربنا رسول اهللا 
 .الصحابة

ألحد بعد  من حواريه فمن يقول سيجد منهم عيسى بن مريم خلفاً  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
م إال بام قال رجل ال تتكلاسكت و: فيقول له ملسو هيلع هللا ىلصسنة رسول اهللا حجة كتاب اهللا و
 . من خري القرون

 ل يف ذلك هو أنّ ض, وإنام الفخري القرون ملسو هيلع هللا ىلصقرنه  ونحن ال ننكر أنّ 
 : اهللا تبارك وتعاىل وأنه هاملعصوم من عصم

 .ملسو هيلع هللا ىلصيمنع عائشة وهي زوج الرسول ال  - 
 .كمكانة هارون من موسى ملسو هيلع هللا ىلصمكانته من النبي  أو عيل مع - 

 .أو طلحة أو الزبري وإن كانوا حواري هذه األمة - 

ال يمنع هؤالء أن خيطئوا, بل هم الذين خيطئون ويصيبون ويدخلون يف قول 
 .», وخري اخلطائني التوابونكل ابن آدم خطاء« :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

زواج املتعة,  يفتي بحّل  يف الدين ظّل بالتفقه  ملسو هيلع هللا ىلصوابن عباس الذي دعا له النبي  - 
 . واختلف مع عمر بن اخلطاب يف ذلك

رجع بعد  اخلمر يف زمن عمر ثمّ  أحّل  بن مظعون وهو ممن شهد بدراً  ةوقدام - 
 .ه عمرذلك بعدما حاّج 

 .ملسو هيلع هللا ىلصه صحابة النبي فبمنى فخال الصالة أربعاً  وعثامن بن عفان أتمّ  - 
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وراجع  .غريهجعه يف ذلك أيب بن كعب وراوم التيمم عبد اهللا بن مسعود حرّ و - 
 .اتق اهللا يا عامر: , وقال لهيف ذلك عمر عامراً 

التي مع وجود اآليات البينات يف ذلك غري الكثري من املسائل  هذا اإلفتاء
 .كان يفتي الصحابة يف خالفها

, وعرفوا أسباب ملسو هيلع هللا ىلص صحابة النبي هم الذين الزموا رسول اهللا: فإن قالوا
لو أعلم (: −ابن مسعود−ى قال قائلهم حتّ . وربطوا بني النص والواقعزول, الن

, وما من آية يف كتاب اهللا ي بكتاب اهللا لتجشمت لقاءهأعلم منّ  تبلغه املطّي  أحداً 
 .)وأعلم موضعها وفيام نزلتإال 

Ii h g j k  l :يقول اهللا تبارك وتعاىل: نقول هلم واهللا املستعان

mnH ]ا ما أمّ  ,بعموم اللفظ ال بخصوص السبب أصالً العربة و ].اِحلجر
كر املحفوظ الذي ذمن ال لذكر سببه فيصبح ذكر السبب حينئذٍ  نحتاج يف فهمه

عني ما حدث فكان  , وهذايبلغ لنا, فينقل إلينا مع النصجيب حفظه بأن يروي لنا و
ونقلوا  ,إذاً , فسمعنا ما سمعوا منها احلالة املصاحبة له إن كان ال بدّ يبلغنا احلكم و

احلالة التي كان عليها وقت , وملسو هيلع هللا ىلصمن حفظه من كالم الرسول  بدّ  إلينا ما رأوا مما ال
  . , وبذلك وصلنا ما رأوانطقه باحلديث إن كانت هلا أمهية يف فهم النص

بالتايل الصحابة أعلم منا باللغة و نّ إ: −أي أهل السنة و اجلامعة−أما قوهلم 
ن الدعوة إ: فنقول يف هذه كام قلنا يف غريها ,ملسو هيلع هللا ىلص أعلم منا بحديث رسول اهللا
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أنه إذا كان , وعينهبفرد  العامة أو التفاضل العام ال يوجب أن ينسحب عىل كّل 
اجليل  واحد يف هذا كّل  , فليس بالرضورة أنّ باللغةهناك جيل أعلم من جيل 
 .أعلم من كل واحد يف اآلخر

واحد من اجليل اآلخر يف  أنه إن كان كل واحد من هذا اجليل أعلم من كّل  ثمّ  - 
I ÈÇ: ون أعلم منه يف كل جانب من اللغة, فليس بالرضورة أن يكاللغة

Ì Ë Ê ÉH.  

ولو سلمنا معهم يف هذا األمر النتهى بنا املطاف إىل جيل يف هناية األمر ال  - 
, وعىل الذين يقولون بالرشيعة متام االنقطاعقطع علمه ال ن, ويف اللغة يفهم شيئاً 

يف  هذا القول عليهم أن حيددوا لنا هذا اجليل الذي يولد فيه الطفل ال يفقه شيئاً 
 .أمر لغته و دينه

كـام جـاء  ,يف فهم بعض معاين اللغة نقٌص  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن بعض صحابة النبي  - 
 Ie g f :أنــه مل يكــن يعــرف معنــى قولــه تعــاىلعــن عــدي بــن حــاتم الطــائي 

h i j k lH. ألة قــد يفهمهــا هــذه املســ , مــع أنّ فظــنهام خيطــان
  .صبي يف هذا الزمان

فهـــــــم كلمـــــــة ف هـــــــو عمـــــــر بـــــــن اخلطـــــــاب يعجـــــــب مـــــــن نفســـــــه حـــــــني تكّلـــــــ وهـــــــا - 
ــــــه تعــــــاىل »األب« ــــــاومــــــا : فقــــــال. IÁ ÂH :يف قول ــــــن أم عمــــــر ا يضـــــــرك ي ب

  .IÂHأال تفهم كلمة 
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١٠٢ 

تقلني إذا أرض  أّي و نيلسامء تظ أّي : ئل عن األب يقولوهاهو الصديق حني س - 
 .قلت يف مسألة بغري علم

قول يتدارس فيه الشعر و أسبوع يوماً  هو ابن عباس الذي كان يعقد يف كّل  وها - 
 اختلف مع غريه حتى عرفها من أعرايب حني ]فطر[مل يعرف كلمة  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 .ا فطرته أول مرةأن: يف حفر بئر فقال

ر يف كتابه إىل فهم قوم أن نرتك التدب −تعاىلسبحانه و−فكيف يأمرنا اهللا 
  !?خيطئونيصيبون ويعرفون وجيهلون و

هل : العربية فتصبح املسألة مرة ثانيةالصحابة سينقلون لنا ما فهموه باللغة و
« ¼ ½ ¾ ¿ I Á À !?ملسو هيلع هللا ىلصبني وأوضح من كالم الرسول كالمهم أ

Ç Æ Å Ä Ã ÂH.  

 حرفاً و لفظاً  لفظاً  ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة كالم رسول اهللا أين ومتى فّرس : نسأهلم ثمّ  - 
من األحكام  متى حدث ذلك يف األحكام اجلزئية فضالً أين و ???...حرفاً 
 ?عن موضوع نقاشنا , فضالً الكلية

 ,ملسو هيلع هللا ىلص هالناحية الترشيعية بام يوحى إلي قد أقيمت هلم دولة اإلسالم من وهم,
سالم فقد كفر قامة دولة اإليف الترشيع يف إ ملسو هيلع هللا ىلصومن يدعي أهنم شاركوا الرسول 

. وفقط امتثالياً  عبادياً  علمياً  نام كان نصيب الصحابة نصيباً بام أنزل عىل حممد, إ
~� I :, قال تعاىليسألوا فيام ليس هلم فيه حاجةبل قد هنوا عن أن 
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© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H.( 
يقول شكري عن مجاعة املسلمني  ]احلجيات[ويف موضع آخر من رسالة 

ن الناحية م −تعاىلسبحانه و−فهم اهللا فقد كلّ ... ( :−أي مجاعته− يف آخر الزمان
حيث سوف يتم  ملسو هيلع هللا ىلص كلف صحابة النبييالتي يديرها بام القدرية التي يعلمها و

, ويعبد اهللا ال ظهور اإلسالم عىل كافة األديان واملللعىل يد مجاعة آخر الزمان 
عزيز أو  ال يبقى بيت من وبر أو مدر إال أدخله اهللا هذا الدين بعزّ , وشيئاً  رك بهـيش

, نيحزبه عىل العامل, ويتم قدره عىل عباده, وينترص هو ورسله وبذل ذليل
  .)ن هلم يف األرض كام وعد بذلكمكّ ويُ 

اهللا تبارك [!!]  موقد اجتباه: (يف موضع آخر عن مجاعة آخر الزمانويقول 
ألجر الواحد منهم  ملسو هيلع هللا ىلصى قال رسول اهللا هم من فضله حتّ خّص , وتعاىل أيضاً و

 ). −أي الصحابة− بخمسني منكم
هذا العرص  ل معرفة األدلة أيرس يفوسائ نّ إ(: وينتهي يف رسالته إىل القول

, ويسهل عىل الباحث املراجع اللغوية متوفرة أكثر , ألنّ ـر الصحابةمنها يف عص
 ).د يسريبجه ةصل عىل معلومات وافرأن حي

 : هذه املسألة يذكر األدلة التاليةوحول  
 . هباالتكلم بني الفهم يف اللغة و −اً رشطي اً أقصد ارتباط−أصًال  طأنه ال ارتبا −١
 .خيتلف عام يريد التعبري عنه نطقاً وكذا التعبري عام يريده الفاهم كتابة  −٢
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١٠٤ 

ال تتوارث من زمان إىل زمان, و −كأي موهبة− إن موهبة الفهم يف اللغة −٣
 . احب موهبة مهام تباعدت األزمان والعصورص من خيلو زمان

امية هي من الكلمة الع , وأنّ ول اللغة العامية هي عربية األصلإن أص −٤
 .اشتقاقات عربية
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c@ò“Óbäß@áaìÓbèãýİi@æbîië@ @

 :  شكري ومجاعته من الوجوه اآلتيةعىل ناوردّ 

þa@éuìÛaÞë@M@ïibz–Ûa@ÑíŠÈm@ @

 نّ إ: يف القـــــديم واحلـــــديث أهـــــل الســـــنة واجلامعـــــةأحـــــد مـــــن علـــــامء مل يقـــــل 
وا مــن الصــحابة الــذين إنــام عــدّ و,  ملسو هيلع هللا ىلصاملنــافقني واملرتــدين مــن أصــحاب الرســول 

وحاشـا هللا أن  ,IQHعادوا إىل اإلسالم وماتوا عليه بعد فتنة الردة كاألشعث بن قـيس
عـــز  −ون يف كتـــاب اهللا مثـــل هـــذا الكـــالم وهـــم الـــذين يقـــرؤات يقـــول العلـــامء الثقـــ

\ [ ^ _ ` I d c b a: قوله يف وصف املنـافقني  −وجل
g f eH ]وقولـــــــــه. ]البقـــــــــرة :I © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ªH ]وبعد نـزول هـذه  .]التوبة
, األعــىل قــربه حتــى التحــق بــالرفيق وال قــام عــىل IRH,عــىل منــافق ملسو هيلع هللا ىلص اآليــة مل يصــلِّ 

  . وبايعوه ملسو هيلع هللا ىلص, ورأوا رسول اهللا كانوا قد أعلنوا إسالمهم −أي املنافقون−م مع أهن

                                                                        
األشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي, وفد عىل النبي سنة عشـر يف سبعني راكبًا من كنده, ) ١(

وأخرج البخاري ومسلم حديثه يف الصحيح, وكان قد ارتد فيمن ارتد من ... وكانوا ملوكها
الكنديني, وأرس فأحرض إىل أيب بكر فأسلم فأطلقه, ثم شهد الريموك بالشام, والقادسية وغريها 

  ). ١/٥١(اإلصابة . , وسكن الكوفة, وشهد مع عيل صفني, وله معه أخباربالعراق
) تفسري سورة براءة/كتاب التفسري(وردت يف البخاري  »...عىل منافق  ملسو هيلع هللا ىلص مل يصلِّ «رواية  )٢(

  ].ببريوت –طبعة دار الفكر . [حسن غريب صحيح: , وقال عنها)٤/٣٤٣(ويف سنن الرتمذي 
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١٠٦ 

عىل قتاهلم ألهنم  −رضوان اهللا عليهم−أما املرتدون فلقد أمجع الصحابة 
ولو كانوا  ,اع الصحابة دليل عند أهل السنة واجلامعةمجمرتدون كافرون, وإ

ءت فمن أين جا.  قتال بغية الل ردّ ملا قاتلهم الصديق ومن معه قتا عدوالً 
  !مجاعة شكري هبذا الزعم الباطل?

كل من (: األصول قالوا يف تعريف الصحابةء وصحيح أن بعض علام
أسلم كن هذا القول حممول عىل من رآه و, ول)رآه و سمعه ملسو هيلع هللا ىلصب النبي صاَح 

هؤالء العلامء يؤكدون بعد  ودليلنا عىل ذلك أنّ  ,مات عىل اإلسالمثّم بني يديه 
 عليهم يف كتابه , ملا أثنى اهللالصحابة كلهم عدول ذكر هذا التعريف املوجز بأنّ 

يف املدح هلم يف مجيع أخالقهم وأفعاهلم,  , وبام نطقت به السنة النبويةالعزيز
فيام عند اهللا من  , رغبةملسو هيلع هللا ىلصموال واألرواح بني َيَدي الرسول وما بذلوه من األ

لألسباب  املرتدون ليسوا عدوالً جلزيل, واجلزاء اجلميل, واملنافقون والثواب ا
أصحاب البدع  ولكنّ . ا قبل قليل, فهم ليسوا من الصحابةذكره التي مرّ 

التعريف املوجز عام مجاعة شكري وغريهم وغريهم فصلوا هذا كالروافض و
 . يدون من أحكام, وبنوا عليه ما يربعده من كالم

ليس  ,ستدل به مجاعة شكري لغاية يف نفوسهماالذي  و التعريف املوجز
, من أمهها ما قاله ابن فقد وردت تعريفات أخرى. يشء يف هذا املوضوع كّل 

 ملسو هيلع هللا ىلصمن لقي النبي : ما وقفت عليه من ذلك أّن الصحايب أصح( :حجر العسقالين
, ـرتمن طالت جمالسته أو قص هومات عىل اإلسالم فيدخل فيمن لقي ,به مؤمناً 
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روى عنه أو مل يرو, ومن غزا معه أو مل يغز, ومن رآه رؤية ومل جيالسه,  ومن
 IQH.)ومن مل يره لعارض كالعمى

فهو كل  ,أما الصحابة ريض اهللا عنهم(: ابن حزم يف تعريف الصحايبوقال 
−ولو كلمة فام فوقها, أو شاهد منه منه , وسمع ولو ساعة ملسو هيلع هللا ىلص من جالس النبي

ى اشتهر حتّ صل نفاقهم وتّ ومل يكن من املنافقني الذين ايعيه,  أمراً  − عليه السالم
 IRHاستحقاقه كهيت املخنثب −عليه السالم−, وال مثل من نفاه ماتوا عىل ذلك

حب, وكلهم عدل أمام فهو صا , فمن كان كام وصفنا أوالً ومن جرى جمراه
, ومترة يتصدق وقريهم وتعظيمهم وأن نستغفر هلم, فرض علينا تفاضل ريض

 ملسو هيلع هللا ىلصدهم أفضل من صدقة أحدنا بام يملك, وجلسة الواحد منهم مع النبي حهبا أ
 ISH).أفضل من عبادة أحدنا دهره كله

, و يتضح بطالن ما ينسبون ول تتهاوى ادعاءات شكري و أصحابهوهبذا الق
, وفوق ذلك كله فقيادة هذه اجلامعة واجلامعة من أقوال هم برآء منهاألهل السنة 

 .للحقائق فهميتزيجديدًا عىل سوء أمانتهم وا دليًال م لنتقدّ 
                                                                        

  ).٥−١/٤(اإلصابة يف متييز الصحابة  )١(
مـن الـدخول عـىل النسـاء, ثـّم  ملسو هيلع هللا ىلصهيت كان يدخل عىل النسـاء ألنـه خمنـث, وقـد منعـه الرسـول ) ٢(

وذكــر خــربه البخــاري يف صــحيحه, . نفــاه مــن املدينــة; ألنــه كــان قــال كالمــًا منكــرًا يف وصــف النســاء
عــــــن اإلصــــــابة   يف خالفــــــة عمــــــركــــــام ذكــــــره مســــــلم وأبــــــو داود والنســــــائي دون تســــــميته, ومــــــات 

)٣/٦١٤.(  
  ).٥/٨٦٥(اإلحكام يف أصول األحكام  )٣(
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ïãbrÛa@éuìÛa@M@@paŒîßòibz–Ûa@bèi@…ŠÐãa@@@@@ @

 ملسو هيلع هللا ىلصعي أهنم شاركوا الرسول ومن يدّ : (الوا عن الصحابة رضوان اهللا عنهمق
 ). نزل عىل حممديف الترشيع يف إقامة دولة اإلسالم فقد كفر بام أُ 

 علمياً  صيب الصحابة نصيباً نام كان نإ(: وا عىل كالمهم السابق ما ييلوبنَ 
 . )وفقط امتثالياً  عبادياً 

 : لطات نفندها فيام ييلا كالمهم مغويف
قد شاركوا الرسول الصحابة رضوان اهللا عليهم  اجلامعة بأنّ ال يعتقد أهل السنة و

الصحابة برش خيطئون ويصيبون بخالف  , كام أهنم يرون بأنّ يف الترشيع ملسو هيلع هللا ىلص
الذين يعتقدون  −أصحاب شكري هذه األقاويلنقل عنهم لذين ا−ة الرافض
 . اهللا من أنبياء  تكون إال لنبّي والعصمة ال ,أئمتهم االثني عرشية بعصمة

ـــــــاهللا  هرمحـــــــ ل شـــــــيخ اإلســـــــالم ابـــــــن تيميـــــــةوقـــــــد فّصـــــــ ة قـــــــول الكـــــــالم يف حجّي
 ماهنرت ومل تنكـــــــر يف زمــــــــفـــــــإن انتشـــــــ: وأمـــــــا أقـــــــوال الصـــــــحابة: (الصـــــــحايب فقـــــــال

ــــــــد مجــــــــاهري العلــــــــامء, و ــــــــازعفهــــــــي حجــــــــة عن ــــــــازعوا فيــــــــه إىل اهللا  دّ وا رُ إن تن مــــــــا تن
فــــاق العلــــامء, لفــــة بعضــــهم لــــه باتّ , ومل يكــــن قــــول بعضــــهم حجــــة مــــع خماوالرســــول

ــــــه ومل ينتشــــــومل يقــــــل بعضــــــهم ب قــــــال بعضــــــهم قــــــوالً  إنْ و ــــــزاعـخالف ــــــه ن , ر, فهــــــذا في
 املشـــــهور عنـــــه, لـــــامء حيتجـــــون بـــــه كـــــأيب حنيفـــــة ومالـــــك, وأمحـــــد يفومجهــــور الع

ــــــه ــــــدة االحتجــــــاج بمثــــــل ذلــــــك يف غــــــري والشــــــافعي يف أحــــــد قولي ــــــه اجلدي , ويف كتب
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 IQH.)هذا هو القديم: ولكن من الناس من يقول ,موضع
وإذا اختلـــــــــــف الصـــــــــــحابة عـــــــــــىل قـــــــــــولني مل جيـــــــــــز (: ويقـــــــــــول ابـــــــــــن قدامـــــــــــة

لــــبعض احلنفيــــة وبعــــض  للمجتهــــد األخــــذ بقــــول بعضــــهم مــــن غــــري دليــــل خالفــــاً 
اخـــــــتالفهم مل ينكـــــــر عـــــــىل القائـــــــل قولـــــــه ألن  ه جيـــــــوز ذلـــــــك مـــــــااملتكلمـــــــني أنـــــــ

, وهلــــذا رجــــع واحــــد مــــن القــــولني إمجــــاع عــــىل تســــويغ اخلــــالف, واألخــــذ بكــــّل 
ول الصــــحابة ال قــــ نّ إ, فــــعــــاذ يف تــــرك رجــــم املــــرأة وهــــذا فاســــدعمــــر إىل قــــول م

 لـــــيالن مـــــن كتـــــاب أو ســـــنة مل جيـــــز, ولـــــو تعـــــارض ديزيـــــد عـــــىل الكتـــــاب والســـــنة
ــــــا نعلــــــم أّن أحــــــد القــــــولني صــــــواب  ــــــرجيح, وألنن ــــــدون ت األخــــــذ بواحــــــد مــــــنهام ب

ــــدّل إال نعلــــم ذلــــك إال بالــــدليل, و, وخطــــأواآلخــــر  اخــــتالفهم عــــىل تســــويغ  نــــام ي
أمـــــا رجــــوع عمـــــر إىل و ولني, وأمــــا عــــىل األخـــــذ بــــه فكــــال,االجتهــــاد يف كــــال القـــــ

 IRH.)معاذ فألنه بان له احلق بدليله فرجع إليه
ولكن  ,يف الترشيع ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة رضوان اهللا عليهم رسول اهللا  نعم مل يشارك

دهم كام زعم مجاعة شكري يف ن جاء بعـهل كان دورهم كدور أي مسلم ممّ 
 ISH.)!?وفقط امتثالياً  عبادياً  علمياً  يباً إنام كان نصيب الصحابة نص: (قوهلم

                                                                        
 ).٢٠/١٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(
 .دار الكتاب العريب) ١٤٦(روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة املقديس  )٢(
وردت شواهد كثرية يف رسائل مجاعة شكري زعموا فيها أّن الصحابة ال خيتلفون عن غريهم  )٣(

 .من املسلمني بل يف جيل آخر الزمان من هم خري وأفضل من الصحابة
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وامتثــاهلم ملــا  علــيهم نــامذج رائعــة يف طــاعتهم لقــد كــان الصــحابة رضــوان اهللا
متيـــزوا هبـــا عـــن غـــريهم مـــن , وكانـــت هلـــم مزايـــا وصـــفات يـــأمرهم بـــه اهللا ورســـوله

, وقد أمره اهللا تعاىل بذلك يف كان يكثر من استشارهتم ملسو هيلع هللا ىلصاهللا , فرسول املسلمني
و عـال مـا كـان عليـه  ووصـف جـّل  ].١٥٩: آل عمران[ I` _ ^ ]H :قوله

  .]٣٨ :الشورى[ Ip o nH :أصحابه بقولهو ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

تكون  , ثمّ شعر بالرىض من أجوبة بعضهمي ملسو هيلع هللا ىلصويف كثري من احلاالت كان 
, وهلذا ولغريه فقد ارتبطت أسباب نزول كثري من للمسلمني موافقته ترشيعاً 

, كام ارتبطت معظم ء بعض الصحابة رضوان اهللا عليهماآليات القرآنية بأسام
فصل  عذر جداً ومن املت بأسامء ناس من أصحابه, ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث رسول اهللا 

 : , ومن أشهرها ما ييلاألمثلة عىل ذلك كثريةاألحكام عن أسباهبا, و
جاء القرآن  , ثمّ رأي يف أرسى بدر املرشكني كان لعمر بن اخلطاب  −

 IQH.الكريم فيام بعد يؤيد رأي الفاروق

من زينب بنت جحش  ملسو هيلع هللا ىلصولقد ارتبط إلغاء التبني بقصة زواج رسول اهللا  −

                                                                        

» ¬ ® ¯ ° ± I ³ ²: أنـــــــزل اهللا تعـــــــاىل يف موضـــــــوع أرسى بـــــــدر قولـــــــه تعـــــــاىل )١(

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´H ]وكـــــــان , ]األنفــــــال
ـــــرى قتـــــل األرسى, واحلـــــديث رواه أمحـــــد  واحلـــــاكم يف ) ٥/٢٧١(والرتمـــــذي ) ١/٣٨٣(عمـــــر ي

 .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال) ٢/٣٢٩(املستدرك 
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 IQH.بن حارثةبعد أن طلقها زيد 

 IRH.ريض اهللا عنهاوارتبط حادث اإلفك برباءة أم املؤمنني عائشة  −
, ومواقف ملسو هيلع هللا ىلصأليس من الظلم أن نتجاهل دور الصديق أيب بكر مع رسول اهللا 

وابن عباس, وابن  ,الفاروق عمر, وعلم عائشة اجلم, وفقه عيل وابن مسعود
األصحاب األفذاذ ألجل نعم أليس من الظلم أن نتجاهل دور هؤالء ... عمر

كدور أي  عبارات مضطربة زعم قائلها من وراء تالعبه يف اللفظ أن دور الصحابة
 !?مسلم ممن جاء بعد عرصهم

ومن أهم املزايا التي انفرد هبا الصحابة رضوان اهللا عليهم يف حديث الرسول 
 :ما ييل ملسو هيلع هللا ىلص

له حكم  إذا كان تفسري الصحايب للقرآن متعلقًا بأسباب النزول, كان −
 .وكان حجة إذا صح سنده, احلديث املرفوع

أو هنينا , أو أمرنا بكذا, من السنة كذا(: ن األحاديث املرفوعة قول الصحايبم − 

                                                                        
من زينب وردت يف سورة األحزاب, ويف أحاديث صحيحة رواها  ملسو هيلع هللا ىلصقصة زواج رسول اهللا  )١(

انظر تفسري ابن . الطبعة السلفية, ومسلم وأمحد والنسائي وابن ماجه) ٨/٥١٧(الفتح : (البخاري
 .من سورة األحزاب ٣٧: كثري لآلية

الطبعة السلفية −الفتح) ٧/٤٣١(, ويف صحيحي البخاري )٢١− ١١(ورد يف سورة النور  )٢(
كام ورد يف مسند أمحد  −ريض اهللا عنها−من حديث الزهري عن عائشة ) ٤/٢١٢٩( ومسلم

 .وأصحاب السنن األربعة
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ا نقول أو كنّ , ملسو هيلع هللا ىلصأو كان يقال كذا يف عهد الرسول , ا ال نرى بأسًا بكذاأو كنّ , عن كذا
 وكّل م علينا كذا, ّر أو ُح , كذا لنا حّل أو أُ  ,كذا ملسو هيلع هللا ىلصل بحرضة النبي عِ أو فُ  أو فعلُت , كذا

  .ملسو هيلع هللا ىلصع إىل النبي سنده فله حكم احلديث املرفو حديث من هذا القبيل صّح 
فإن . هو ما أضيف إىل الصحايب من قول أو فعل أو تقرير :احلديث املوقوف −

كان غري  وإن, حكم احلديث املرفوع جتهاد فلهكان مما ال جمال فيه للرأي أو اال
  IQH.ذلك فله حكم الوقف

مجاعـــــــــة شـــــــــكري هـــــــــذه الصـــــــــفات  − ال نـــــــــدري− لقـــــــــد جهـــــــــل أو جتاهـــــــــل 
مــــــع قــــــوهلم بــــــأهنم يؤمنــــــون , واملزايــــــا التــــــي انفــــــرد هبــــــا الصــــــحابة عــــــن غــــــريهم

الـــــذي ذكرنـــــاه وهـــــذا , ريع اإلســـــالميـمـــــن مصـــــادر التشـــــ ثـــــانٍ  بالســـــنة كمصـــــدر
 ! فأين هم منه?, عن الصحابة من السنة

sÛbrÛa@éuìÛa@M@âìväÛb×@ïibz•c@sí†y@ @

هجوم شكري يف  مكيف أسّف قو − يف الصفحات القليلة املاضية −رأينا 
وكيف : (ختموا هذه احلملة املؤسفة بقوهلمو, أهل السنة واجلامعة ىلظامل ع

 ).اهتديتم −أي الصحابة− م أن يقول بعد ذلك بأهيم اقتديتمحيل ملسل
ســــند هــــذا  يفوســــوف نبــــني فــــيام يــــيل مــــا قالــــه علــــامء أهــــل الســــنة واجلامعــــة 

                                                                        
كالباعث احلثيث ومقدمة ابن الصالح وغريمها من : تفصيل ذلك يف كتب مصطلح احلديث )١(

 .أمهات كتب علوم احلديث
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 .احلديث ومتنه
هذا احلديث ال يصح عن ( :قال البزار عن حديث أصحايب كالنجوم −

 IQH).ةهو يف كتب احلديث املعتمد وليس, ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
إن هذا احلديث قد روي من طريق األعمش ( :وقال ابن القيم رمحه اهللا −

ومن حديث سعيد بن املسيب عن ابن عمرو من طريق , عن أيب سفيان عن جابر
 IRH).وال يثبت يشء منها, ة اجلوزي عن نافع عن ابن عمرمحز
 هـــــذا احلـــــديث احلمـــــل يف(: الشـــــيخ حممـــــد نـــــارص الـــــدين األلبـــــاين وقـــــال −

أوىل فإنــــه جممــــع  −ابــــن ســــليامن وهــــو الطويــــل: ويقــــال−عــــىل ســــالم بــــن ســــليم 
روى أحاديـــــث : ل ابـــــن حبـــــانوقـــــا, ابكـــــذّ : قـــــال ابـــــن خـــــراشبـــــل , عـــــىل ضـــــعفه
وق بــــل هــــو صــــد, كــــام قــــال ابــــن حــــزم فيان فلــــيس ضــــعيفاً وأمــــا أبــــو ســــ, موضــــوعة

ث واحلــــــار. صــــــحيحهوأخــــــرج لــــــه مســــــلم يف , التقريــــــبكــــــام قــــــال احلــــــافظ يف  
وكـــذا قـــال ابـــن عبـــد الـــرب وإن ذكـــره ابـــن , بـــن غصـــني جمهـــول كـــام قـــال ابـــن حـــزم

كــــــام يف , ال يصــــــح هــــــذا احلــــــديث: ل ابــــــن أمحــــــدوهلــــــذا قــــــا ,الثقــــــاتيف حبــــــان 
 ISH.)١٠/١٩٩/٢: البن قدامة املنتخب

                                                                        
 .املكتب اإلسالمي) ٥٣٠(رشح العقيدة الطحاوية   )١(
 ).٢/١٣٢(وانظر كالم ابن القيم يف أعالم املوقعني ) ٣/٤٢(سنية الدرر ال )٢(

 .املكتب اإلسالمي) ١/٧٨(سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  )٣(
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 IQH.)بل هو حديث باطل(: وقال أيضاً  
: إليه مجهور أهل احلديث يف قوهلم ومتن احلديث يتعارض مع ما ذهب

أو إذا تعارض مع , لرأي واالجتهادقول الصحايب ليس حجة إذا كان من قبيل ا
 . قول صحايب آخر

 عبد: قال ابن معني(: −أي أصحايب كالنجوم−قال ابن حزم يف هذه املسألة 
ورواه أيضًا , هو مرتوك :وقال البخاري, اب خبيث ليس بيشءالرمحن بن زيد كذّ 

 .ومحزة هذا ساقط هالك مرتوك, محزة اجلوزي
الصـــحابة  ألنّ , ل هـــو ممـــا يقطـــع عـــىل أنـــه كـــذب موضـــوعبـــ: وقـــال أبـــو حممـــد

ــفحــرَّ , ريض اهللا عــنهم اختلفــوا يء الــذي ـل آخــر مــنهم ذلــك الشــم واحــد مــنهم وحلَّ
فلو كان هـذا , م وأبطل غريه منهم ما أوجب صاحبهوأوجب بعضه, صاحبهحرمه 

معـاذ , يف الـدين خمتلفـة حرامـًا وحـالالً  اخلرب صـحيحًا لكانـت أحكـام اهللا متضـادة
t   s  r    q      p    o  nm  l  k  }  :فقـــد كـــذب بقولـــه تعـــاىل, اهللا تعـــاىل

  y  x  w  v   uz ]االخــتالف لــيس إال مــن أنّ  فصــّح ] ٨٢: النســاء 
  IRH.)عند غري اهللا

لوجـــب  »...أصـــحايب كـــالنجوم«ولـــو صـــح حـــديث (: وجـــاء يف الـــدرر الســـنية

                                                                        
 .املكتب اإلسالمي) ٥٣٠(رشح الطحاوية   )١(

 ).٦/٨٢(اإلحكام يف أصول األحكام   )٢(
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ــ ــ, هــو طــالق: احلــرام يمــني, وَمــن قــال: قــالن تقليــد َم  م اجلمــع بــنين حــرّ وتقليــد َم
, ث ذوي األرحـام ومـن أسـقطهمن ورّ وتقليـد َمـ, األختني بملك اليمني وَمـن أباحـه

ن أوجب فسـخ احلـج وتقليد مَ , ن مل يرهأى التحريم برضاع الكبري ومَ ن روتقليد مَ 
, ن منـــع منـــهن أبـــاح حلـــوم احلمـــر األهليـــة وَمـــوتقليـــد َمـــ, العمـــرة ومـــن منـــع منـــهإىل 

وأضعاف أضعاف ذلك ممـا اختلـف , ن مل يرهن رأى بيع األمة طالقها ومَ وتقليد مَ 
     IQH.)فيه الصحابة رضوان اهللا عليهم

فلامذا  ,سندًا ومتنًا عند أهل السنة حديث أصحايب كالنجوم مرفوضاً وإن كان 
وتبني عليه أحكامًا وحججًا تزعم بأهنا  الصحابةشكري ب تلصقه مجاعة

 !?مفحمة
ويقولـــــــون , الفقهـــــــاء يعتمـــــــدون عـــــــىل هـــــــذا احلـــــــديث بعـــــــض إنّ : قـــــــد يقـــــــال

والـــــذي مـــــن الســـــنة أو اإلمجـــــاع,  بحجيـــــة قـــــول الصـــــحايب وإن عـــــارض مـــــا صـــــّح 
ـــــةالطـــــني ب يزيـــــد −ة الروايـــــة هـــــؤالء املقلـــــدين مـــــن الفقهـــــاء ال يعلمـــــون صـــــحّ  أنّ  ّل

 . من ضعفها −وا عليهاالتي اعتمد
هـــوا نقـــدهم إىل أهـــل لـــو كـــان أصـــحاب شـــكري أمنـــاء لوّج : وجوابنـــا عـــن ذلـــك

مــن  صــحايب أو إمــام املــذهب عــىل مــا صــّح الالــذين يقــدمون قــول  ءالبــدع و األهــوا
ألنصفوا  عدوالً  والو كاننعم  ,االهتامات بدون حّق ا أسلوب تعميم وجتنبو, السنة

 . هذه املسألة وغريهاأهل السنة يف
                                                                        

 ).٣/٤٢(الدرر السنية يف األجوبة النجدية  )١(
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واملسلمون كلهم خصوم  – يؤكد قوم شكري يف مناقشاهتم مع خصومهم
كام يؤكدون يف رسائلهم التي وصلتنا بأن السنة النبوية من أهم مصادر  –هلم 

ويعتقدون بأن احلديث  ,وتتبوأ املرتبة الثانية بعد القرآن الكريم ,التلقي عندهم
مهام كانت  ,أفعاهلموز أن تقدم عليه أقوال الرجال والصحيح حجة قطعية ال جي

 .ام كانت مكانة القائلني هباومه ,هذه األقوال
كام يقتيض  ,ومزيدًا من االهتامم هبا ,ومثل هذا االعتقاد يقتيض احرتام السنة

 .ة املنهج يف فهم األحاديث ورشحهاسالم
غري أن األحاديث التي حشدوها واحتجوا هبا يف بيان موقفهم من الصحابة 

 .قويًا عىل ضعف عنايتهم باحلديث رضوان اهللا عليهم تعطينا دليالً 
كام أهنم ال  ,ال حيققون هذه األحاديث وال خيرجوهناومن املالحظ أهنم 

 .التي اعتمدوا عليها يشريون إىل أمهات كتب احلديث
وإذا كان احلديث صحيحًا فرتاهم يؤولونه تأويًال خيدم أهواءهم أوالً 

هل ينسجم هذا املعنى الذي ابتدعوه مع  :وأخريًا, وال يبالون عند تأويل احلديث
 ةوإذا كانت األمثلة عىل ذلك كثري! اللغة العربية أم ال?أصول اإلسالم وقواعد 

                                                                        
إىل هذا املوضوع يف الفصل القادم, واكتفينا يف هذا املوضع باختيار بضعة أحاديث لنا عودة ) ١(

 .تتعلق بالصحابة رضوان اهللا عليهم
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 :فسنكتفي باختيار ثالثة منها
يف نقدهم لتعريفات أهل السنة واجلامعة ملسمى الصحايب : املثال األول

 .)ويدخل فيهم كل الثالثني ألفًا يف حجة الوداع( :قالوا
ومل يبينوا درجة هذا اخلرب  ,مل يذكروا املصادر التي أخذوا عنها هذا الرقم

 .أربعون ألفاً حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلصمع أن عدد الذين شهدوا مع النبي  ,من الصحة
, ملسو هيلع هللا ىلصأنه سئل عن عدد من روى عن النبي IQHةصالح عن أيب زرعالنقل ابن 

وشهد  ,فاً حجة الوداع أربعون أل ملسو هيلع هللا ىلصشهد مع النبي ! ومن يضبط هذا ?( :فقال
 . IRH)معه تبوك سبعون ألفاً 

 :وقالوا عن الصحابة أيضاً  :املثال الثاين
وفيهم  ,يفةحلذ ملسو هيلع هللا ىلصوفيهم الثامنية من املنافقني الذين أخربهم الرسول ... (
 .)بصفة عامة وناملنافق

                                                                        
هو عبيداهللا بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القريش املخزومي أحد األئمة : أبو زرعة(١) 

وروى ... بن إبراهيم  األعالم وحفاظ اإلسالم روى عن أيب نعيم وقبيصة وخالد بن حييى ومسلم
ما جاوز اجلرس أفقه من : قال أمحد. عنه مسلم و الرتمذي و النسائي وابن ماجة وأبو عوانة وخلق

مات بالري آخر يوم من . كل حديث ال يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل: إسحاق بن راهويه
 ].مكتبة وهبة −١/٢٥٠: عن طبقات احلفاظ للسيوطي[ذي احلجة سنة أربع وستني ومائتني 

تابه اختصار , واستدل برواية أيب زرعة ابن كثري يف ك)٢٦٧(علوم احلديث البن الصالح, ص )(٢
 .مطبعة البايب احللبي –, حتقيق أمحد شاكر )١٨٥(علوم احلديث, ص
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وما درجة هذا  ,ومن أين جاءوا هبذا الرقم ,ن الثامنيةقوفمن هؤالء املناف
 ! اخلرب من الصحة ?

يف العقبة  ملسو هيلع هللا ىلصون عدد املنافقني الذين مهوا بقتل رسول اهللا قصدوإذا كانوا ي
 . فهم أكثر من ثامنية

وبني حذيفة بعض ما , كان بني رجل من أهل العقبة  :عن أيب الطفيل قال(
فقال له  :كم كان أصحاب العقبة? قال ,أنشدك باهللا :فقال ,يكون بني الناس

فإن كنت منهم فقد كان  ,أربعة عرش أهنم خَرب كنا نُ  :قال ,أخربه إذا سألك :القوم
وأشهد أن اثني عرش منهم حرب هللا ولرسوله يف احلياة الدنيا  ,القوم مخسة عرش
وال علمنا  ,ملسو هيلع هللا ىلصقالوا ما سمعنا منادي رسول اهللا  ,وعذر ثالثة ,ويوم يقوم األشهاد

 ,إن املاء قليل فال يسبقني إليه أحد :وقد كان يف حرة فمشى فقال ,بام أراد القوم
 .IQH)فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم يومٍئذ

وإن كانوا يعنون املنافقني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك فقد جاء يف الصحاح 
 . IRHأن عددهم بضعة وثامنون

                                                                        
, )٢٧٦(أخرجه مسلم يف صحيحه, انظر خمترص صحيح مسلم للحافظ املنذري, ص )(١

 ).١٩٤١(احلديث رقم 
 .مكان عىل طريق تبوك, وليست العقبة املشهورة التي كان هبا بيعة األنصار: العقبةو 

: باب قبول التوبة −, وصحيح مسلم)٨/١١٣:( الفتح, كتاب املغازي –صحيح البخاري  (٢)
   ).٣/٥٥٢(  :ؤوطااألرن شعيب وعبد القادر , وزاد املعاد, حتقيق)٤/٢١٢٣(
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هـــو  فلقـــد كـــان حذيفـــة بـــن الـــيامن  ,وإن كـــانوا يعنـــون املنـــافقني بشـــكل عـــام
ومـا كـان يبـوح بـأرسار ائتمنـه عليهـا  ,الذي يعرف عـددهم ملسو هيلع هللا ىلصوحده بعد رسول اهللا 

ال يصــيل عــىل ميــت حتــى يتقــدم  وإنــام كــان عمــر بــن اخلطــاب  ,ملسو هيلع هللا ىلصرســول اهللا 
فـرتك الصـالة  ,فإذا امتنع حذيفة علم عمر بـأن املتـوىف منـافق ,حذيفة للصالة عليه

 :عليه عمًال بقوله تعاىل

  {ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �z ]٨٤: التوبة [. 
فإن االستدالل باألحاديث التي ال يعرف صحيحها من  :القول ومجلة
ويعتقد مجاعة  ,وفتاوى غري صحيحة ,يقود إىل اجتهادات خاطئة ,ضعيفها

ومن ضل فقد كفر و ارتد عن  ,شكري بأن من أخطأ يف فتواه فقد ضل و أضل
ألن احلق واحد وال جيوز أن يتعدد ونحن نذكرهم بأصوهلم التي  ,اإلسالم
بضاعتهم غري منقوصة لعلهم ونرد إليهم  ,اآلخرينعىل من خالهلا  حيكمون
 . يتعظون

 :ويف نقدهم لتعريفات أهل السنة ملسمى الصحايب قالوا :املثال الثالث
ال تدري ماذا أحدثوا  :الذين قيل للرسول عنهم –أي الصحابة –ويدخل فيهم (

سحقًا «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال الرسول  ,ال يزالون مرتدين عىل أعقاهبم منذ أن فارقتهم ,بعدك
 .  )»هلم سحقًا هلم

رغم أهنم مل يذكروا إسناده وال  –ومن حسن حظهم أن هذا احلديث صحيح 
  :, ونصه كام ييل−درجته من الصحة 
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نا أنا نائم بيْ « :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  روى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة 
! أين?: فقلت ,مَّ لُ هَ  :فقال ,فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم

إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم  :إىل النار واهللا, قلت, وما شأهنم? قال :قال
 , مَّ لُ هَ  :فقال ,ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. القهقرى

إهنم ارتدوا بعدك عىل  :قال! وما شأهنم ? :قلت ,إىل النار واهللا :قال! أين? :قلت
 .IQH»معَ ل النَّ فال أراه خيلص إالَ مثل َمهَ . أدبارهم القهقرى 

وهل يصح أن يتخذ مجاعة  ,ملسو هيلع هللا ىلصن هؤالء الذين ارتدوا بعد رسول اهللا فمَ 
شكري من هذا احلديث دليًال لتعميم هجومهم عىل الصحابة رضوان اهللا 

 !عليهم?
ارتدوا عىل عهد أيب بكر, فقاتلهم هم الذين  :روى البخاري عن قبيصة قال−
 . بكر حتى قتلوا وماتوا عىل الكفر أبو

وإنام ارتد قوم من جفاة  ,مل يرتد من الصحابة أحد :وقال اخلطايب−
وذلك ال يوجب قدحًا يف الصحابة  ,األعراب ممن ال نرصة له يف الدين

 .IRHبالتصغري عىل قلة عددهم] أصيحايب[ :ويدل قوله ,ملشهورينا

                                                                        
انظر فتح الباري رشح صحيح البخاري, . اللفظ للبخاريرواه الشيخان يف صحيحيهام, و  )(١

 ., مطبعة البايب احللبي)١٤/٢٦١: (باب يف احلوض
ِل النََّعم. أي امللك املوكل بذلك: خرج الرجل  .اإلبل بال راعي: َمهَ

 .وردت يف حديث رواه مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك] أصيحايب[ )(٢
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 .قيل هم املنافقون واملرتدون  :ال النوويوق−
 ,هــــــذا دليــــــل لصــــــحة تأويــــــل مــــــن تــــــأول أهنــــــم أهــــــل الــــــردة :وقــــــال القــــــايض−

وال يقـــــول ذلـــــك يف مـــــذنبي األمـــــة بـــــل يشـــــفع  ,ســـــحقًا ســـــحقاً : وهلـــــذا قـــــال فـــــيهم
 . IQHهلم وهيتم ألمرهم

 ,أخرب أصحابه بأمر املرتدين قبل أن تقع الردة ملسو هيلع هللا ىلصومن فقه هذا احلديث أنه 
وبني هلم بأن من مات عىل الردة خلع رقبة  ,وقبل أن يلتحق بالرفيق األعىل

 .خلدين يف نار جهنم و بئس املصريوكان من اخلالدين امل ,اإلسالم من عنقه
أو من أصحاب بدر,  ,ن السابقني األولنيمِ ن كان وليس بني هؤالء املرتدين مَ 

وليس بني علامء أهل  ,أو ممن أسلم قبل الفتح أو من أصحاب بيعة الرضوان
فام هلؤالء القوم  ,إن املرتدين واملنافقني من الصحابة: السنة واجلامعة من يقول

 !ال يكادون يفقهون حديثًا ?

ßb¨a@éuìÛa@M@Ýè¦bi@òibz–Ûa@ïß‰@ @

ينكر شكري ومجاعته أن يكون الصحابة رضوان اهللا عليهم أعلم منا بأصول 
ومن أمثلتهم الكثرية التي  , ملسو هيلع هللا ىلصوبحديث رسول اهللا  ,اللغة العربية وقواعدها

  :استدلوا هبا نختار املثالني التاليني

                                                                        
: , ويف فتح الباري)١٥/٦٤: (وردت هذه األقوال يف صحيح مسلم برشح النووي )(١

 ., مطبعة البايب احللبي)١٤/١٧٥(
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١٢٢ 

أســــــــهبوا يف عــــــــرض شــــــــواهد و أدلــــــــة أرادوا مــــــــن خالهلــــــــا أن  :املثــــــــال األول
ـــــا[  :وعـــــدم معـــــرفتهم معـــــاين كلـــــامت بســـــيطة ,يبينـــــوا جهـــــل الصـــــحابة  ,أبقـــــال ,أّب

 ...] .IQHفطر 
وا يف كتب ؤأكثر منها لو قرشواهد وويصح هلم أن يذكروا مثل هذه ال

, ة ما يدل عىل أن الصحابة معصوموندة عند أهل السنة واجلامعتماألصول املع
, ال بل يف هذه الكتب ما يؤكد والكبرية يف دين اهللا وأهنم كانوا يعلمون الصغرية

أهنم برش يعلمون بعض األمور وجيهلون بعضها اآلخر, ويصيبون يف اجتهاداهتم 
  :قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا. خيطئون حينًا آخرحينًا و

 .)ال نعلم رجًال مجع السنن فلم يذهب منها عليه يشء(
والذي تعتربه مجاعة شكري جهًال يف الصحايب نحن نعده ورعًا وفضًال 

كلمة ال كل كل عبارة وفمن متام صدقهم مع رهبم أهنم كانوا يقفون عند  ,وعلامً 
كام كانوا أوابني  ,لون ويقولون أي كالم يف تفسريهامحَّ , فال يتيفهمون معناها

وكان اخللفاء األربعة ال جيدون أي حرج يف استفتاء  ,إىل احلق عندما يظهر هلم
 .هبا أو بمثيالهتا  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة يف كل قضية ال يعرفون قوالً لرسول اهللا 
ا وهلذ ,ال حيتاجون إىل توثيق ,والصحابة رضوان اهللا عليهم عدول كلهم

                                                                        
األرض حتى احتكم إيلَّ ما كنت أدري ما فاطر السموات و: يف حديث ابن عباس قال )(١

احلديث البن  عن النهاية يف غريب[أي ابتدأت حفرها : أنا فطرهتا: أعرابيَّان يف بئر, فقال أحدمها
 )].٣/٤٥٧: (األثري
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١٢٣ 

 .ة رسولهسنَّ وفنحن نطمئن إىل منهجهم يف فهم كتاب اهللا 
يف ردهم عىل كل من يقول بأن الصحابة رضوان اهللا عليهم  :املثال الثاين

 :أعلم منا بأصول اللغة العربية وقواعدها قالوا
إن الـــــــدعوة العامـــــــة أو التفاضـــــــل العـــــــام ال يوجـــــــب أن ينســـــــحب عـــــــىل كـــــــل (

ــــ رورة ـفلــــيس بالضــــ ,وأنــــه إذا كــــان هنــــاك جيــــل أعلــــم مــــن جيــــل باللغــــة ,هفــــرد بعين
ثــــم إنـــــه إن كـــــان  ,أن كــــل واحـــــد يف هـــــذا اجليــــل أعلـــــم مـــــن كــــل واحـــــد يف اآلخـــــر

 ,كــــل واحــــد مــــن هــــذا اجليــــل أعلــــم مــــن كــــل واحــــد مــــن اجليــــل اآلخــــر يف اللغــــة
È Ç  } :رورة أن يكـــــون أعلـــــم منـــــه يف كـــــل جانـــــب مـــــن اللغـــــةـفلـــــيس بالضـــــ

Ì  Ë Ê É z ]اهـ])  ١١١: البقرة. 
إن كل صحايب أفقه وأعلم من أساطني  :وأهل السنة واجلامعة ال يقولون

وإنام يذهب أهل السنة ألكثر  ,وفحول علامء اللغة العربية يف العصور الالحقة
إن كثريًا من الصحابة كسكان البوادي وبعض الذين كانوا  :من هذا عندما يقولون

 .ن العلامء الذين جاءوا بعد عرصهميسكنون املدينة أقل علًام ومعرفة من كثري م
وإذن فالنتــــــائج التــــــي بنوهــــــا عــــــىل هــــــذه املقدمــــــة مرفوضــــــة وإن دلــــــت عــــــىل 

وخلطهــــــم  ,احلــــــق عــــــن وحيــــــدهتم  ,يشء فــــــإنام تــــــدل عــــــىل تالعــــــبهم يف اللفــــــظ
ــــــ لــــــو كــــــانوا  –قــــــوا منهــــــا لواملقدمــــــة التــــــي كــــــان علــــــيهم أن ينط .بالســــــمني   ّث الَغ

 :ما ييل −منصفني أمناء 
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١٢٤ 

كبـــــــار علـــــــامء الصـــــــحابة  ,أهيـــــــم أكثـــــــر علـــــــًام بأصـــــــول اللغـــــــة العربيـــــــة وقواعـــــــدها
  :أمثال

وعبـــــــد اهللا بـــــــن  ,وعبـــــــد اهللا بـــــــن العبـــــــاس ,وعـــــــيل ,وعـــــــثامن ,وعمـــــــر ,أيب بكـــــــر[
وأنــــــس بــــــن  ,بــــــن عمــــــرو بــــــن العــــــاص وعبــــــد اهللا ,وعبــــــد اهللا بــــــن مســــــعود ,عمــــــر
أم كبـــــــار  ,]وأبـــــــو هريـــــــرة ,وأبـــــــو ســـــــعيد اخلـــــــدري ,وجـــــــابر بـــــــن عبـــــــد اهللا ,مالـــــــك

 !علامء عرصنا ?
والذي نؤكده أن كبار علامء الصحابة رضوان اهللا عليهم أكثر علًام بأصول 

بعد عرص  –اللغة العربية وقواعدها من كبار علامء عرصنا وغريه من العصور 
  :لألسباب التاليةالصحابة 

طر جيلنا عىل النطق بالعامية فُ بينام  ,ألهنم فطروا عىل النطق بالفصحى −١
وفوق ذلك كله كان اللحن يف  −التي ختتلف من بلد آلخر –واللهجات املحلية 

 . اجلاهيل والعرص اإلسالمي األولالعربية من أكرب العيوب يف العرص
ومل تتأثر لغة أهل  ,زيرة العربيةمل يستعمر الفرس أو الرومان قلب اجل −٢

 .رة االصطالحات و األلفاظ العجميةاحلجاز بكث
كـــام أمـــروا بوضـــع قواعـــد علـــم النحـــو  ,أمـــر بعـــض الصـــحابة بتنقـــيط احلـــروف −٣

 .وبعد أن قل االهتامم بعلوم العربية  ,عندما اختلط العرب باألعاجم
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١٢٥ 

تلميذ عيل بن أيب  –IQHف يف هذا امليدان أبو األسود الدؤيلوأول من ألَّ 
وط العريضة يف ورسم له اخلط ,قد أمر بذلك املؤمننيوكان أمري  ,−طالب

 .أصول النحو وعلومه
فشاركوا يف  ,ITHوالكسائي ,ISHالفراهيديوIRHسيبويه :وبرز بعد الدؤيل

 .وجدرانه حتى أصبح قلعة ال خترتق ورفعوا أعمدته ,تأسيس البناء
إن قواعــــــد النحــــــو إنــــــام وضــــــعت بنــــــاء عــــــىل اســــــتقراء كــــــالم  :ومجلــــــة القــــــول

وكــــــان الصــــــحابة ريض اهللا عــــــنهم أفصــــــح العــــــرب وأعالهــــــم درجــــــة يف  ,العــــــرب
يمكـــــن أن فمـــــن كــــان كالمـــــه هـــــو احلجــــة وهـــــو أصـــــل القاعــــدة والعلـــــم ال  ,البيــــان

 .يقارن علمه بعلامء عرصنا

                                                                        
هو ظامل بن عمر بن سفيان بن جندل الكناين, ولد يف السنة األوىل من : أبو األسود الدؤيل) (١

, رسم له عيل بن أيب طالب شيئًا من أصول النحو,  هـ ]٦٩[ وتوفاه اهللا سنة ملسو هيلع هللا ىلصهجرة املصطفى 
عن األعالم . البرصة يف أيام عيل فكتب أبو االسود فيه, وأخذه عنه مجاعة, وكان واليًا عىل

  .حرف الظاء) ٣/٣٤٠(للزركيل

عن  .إمام النحاة ,اسمه عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي بالوالء] هـ١٨٠−١٤٨[سيبويه  )(٢
 ).٥/٢٥٢( :]األعالم[
اخلليل بن أمحد, واضع علم العروض, وأستاذ سيبويه يف ]: هـ١٧٠−١٠٠[الفراهيدي  )(٣

 ).٢/٣٦٢:(]األعالم[ عن .النحو
. القراءاتإمام يف اللغة والنحو و: األسدي بالوالءعيل بن محزة ] : هـ١٨٩ −٠٠[الكسائي  )(٤

 ).٥/٩٤]:(األعالم[عن 
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١٢٦ 

وغريه من  ,ناوإذن فكبار علامء الصحابة والتابعني أعلم من كبار علامء عرص
وكانوا رضوان اهللا عليهم أعلم ممن جاء  ,العصور التي تلت عرص الصحابة

  :وهبذا تتهاوى أقوال شكري وأصحابه ,بعدهم يف كل جانب من علوم العربية
 ,ثم إنه إن كان كل واحد من هذا اجليل أعلم من واحد من اجليل اآلخر يف اللغة(

 ).ل جانب من اللغةفليس بالرضورة أن يكون أعلم منه يف ك
 !.وأين نحن من رجال كانت أقواهلم حجة يف علوم العربية ?
فنحن ال ننكر  ,أما عن توافر املعلومات واملراجع اللغوية يف هذا العرص

 ,وتقدم وسائل الطباعة ,رغم توفر املعلومات واملراجع :ولكننا نقول ,ذلك
.. التقدم الصناعي يف هذا العرصها وما إىل ذلك من أمور يرسَّ  ,وتعدد دور النرش
ل الصحابة والتابعني أعلم منا وأقدر عىل فهم العربية من كبار يرغم ذلك يبقى ج

 ,هذه حقيقة ال جيرؤ عىل إنكارها أو التشكيك هبا باحث منصف ,علامء عرصنا
وما كتب اللغة إال مجع ملا نقل من كالم الصدر األول الذي كان الصحابة أفصح 

قول فيها اخلطأ والصواب بحسب ثبوت ما فيها عن أولئك وهي نُ  ,همو أبلغ هأهل
 ..ها أعلم من الصحابة ?ئوفكيف يكون قار ,املحتج هبم وعدمه

ويف أجواء دفاع شكري وأصحابه عن أفكارهم الشاذة الغريبة وقعوا يف 
 ,مشكلة أخرى عندما زعموا أن اللغة العامية واللهجات املحلية من أصول عربية

 !!.ية ال يعني إجادة التحدث بالفصحىالعربوفهم 
 ,صحيح أن معظم الكلامت العامية من أصول عربية :ويف ردنا عليهم نقول
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١٢٧ 

وما كان منها من أصول عربية حصل فيه  ,ولكن بعضها اآلخر من أصول أعجمية
وخيتلف هذا التغري من بلد آلخر, وهلذا  ,كثري من التغري والتحريف يف النطق

ملرشق العريب بني أهل ا] الدارجة[أصبح من الصعوبة بمكان التفاهم بالعامية 
 . وأهل املغرب العريب

وحســـــــبي أن أقـــــــرر أن شـــــــكري  ,ولســـــــت يف صـــــــدد الـــــــدفاع عـــــــن الفصـــــــحى
ـــــــــة –وأصـــــــــحابه وقفـــــــــوا هـــــــــذه املـــــــــرة  يف صـــــــــف  −أي يف دفـــــــــاعهم عـــــــــن العامي

ختلفـــــــوا وإن ا ,واملســـــــتغربني وتالمـــــــذهتم مـــــــن النصـــــــارى العـــــــربرقني ـاملستشـــــــ
 .معهم يف األهداف والنتائج

−مثلة أخرى ال يتسع املجال لعرضهاهناك أ –ومن خالل هذين املثالني 
 . ملسو هيلع هللا ىلصيتضح لنا مدى تطاول أصحاب شكري عىل أصحاب رسول اهللا 

تعليق هلم  ففي ,ون يف وصف الصحابة رضوان اهللا عليهمِسفُّ وتراهم أحيانًا يَ 
أي معرفة  −مع أن هذه املسألة ... ( :واقال عىل قصة عدي بن حاتم الطائي 

 .  )قد يفهمها صبي يف هذا الزمان −اخليط األبيض من األسود يف الصيام 
إن هذا واهللا هلو الغرور بأوسع معانيه أن تزعم هذه اجلامعة بأن بعض صبيان 

 . !!اللغة من صحايب جليل  يف معاين وعلامً  هذا الزمان أكثر فهامً 
وإذا كان هذا هو حال صبيان هذا الزمان إذن كيف يكون حال الرجال العلامء 

 !.فيه ?
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١٢٨ 

يفهم الناس بأن الصحابة رضوان اهللا عليهم ليسوا  نكل الذي يريده شكري أ
 مفيام ذهب إليه وراح ينسب إليه فاشتطَّ  ,أعلم منه بالفقه واحلديث واألصول

 . اجلهل وغريه
وهناك أصل من أصول أهل البدع وهو اإلعراض عن منهج الصحابة ريض 
اهللا عنهم يف فهم النصوص والتنقيب عام يوافق هواهم يف كالم الشعراء صح أو 

وعىل هذا  ,نصوص اإليامن والقدر ونحوها والُ أوَّ ووا الصفات لُ مل يصح وهبذا أوَّ 
 .جرى شكري

يعلمها األدب والتواضع ويشغلها أما كان األجدر به أن يلتفت إىل مجاعته ف
 .!دنياها وآخرهتا ? يف بام ينفعها

أما وجد من يتطاول عليهم إال الرجال الذين رشفهم اهللا سبحانه وتعاىل 
 !.بصحبة خري الورى عليه أفضل الصالة والتسليم ?

لها ما ال وال نحمّ  هذه اجلامعة ال نيسء فهم أقوال −علم اهللا  −ونحن 
 .ا هو أدهى وأمرقارئ الكريم يف الصفحات القادمة موسيجد ال ,حتتمل

هناك جانب مهم يف املوضوع وهو أن فهم القرآن والسنة ليس جمرد معرفة 
وإنام كان الصحابة ريض اهللا عنهم يعيشون  , يف كالم العرباممعاين ألفاظه

القضية نفسها التي تنزل فيها اآلية  أو يرد فيها احلديث ومن هنا ال يمكن أن يأيت 
ut      wv}:آية ومن ذلك مثالً  ,من بعدهم من هو أعلم منهم هبذا أبداً 
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yxz ]فمعناها اللغوي واضح سهل ولكن املراد هبا ال يفهم  ]١٩٥: البقرة
أهنا نزلت يف ترك اجلهاد   أبو أيوب األنصاري وهلذا بنيَّ  ,جمرد األلفاظمن 

 .بالدنيا واالشتغال

^_cba }:آيـــــــــــــــةيف   ومثـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك قـــــــــــــــول الصـــــــــــــــديق  

gfedz ]ون آيــــــــــة مــــــــــن ؤأهيــــــــــا النــــــــــاس إنكــــــــــم تقــــــــــر]١٠٥:املائــــــــــدة
يراجـــــع تفســـــري ابـــــن [ أو كـــــام قـــــال  ...تـــــاب اهللا تفهموهنـــــا عـــــىل غـــــري وجههـــــاك

 ].من سورة املائدة  ١٠٥و ,من سورة البقرة ١٩٥ :اآليتنيكثري عن 
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 ,مجاعته أهنم أفضل من جيل الصحابة رضوان اهللا عليهموزعم شكري 
  :وسلكوا يف حماولتهم إثبات هذا الزعم طريقًا ملتويًا يتألف من مراحل ثالث

إمجاعهم ليست و أفعاهلمزعموا بأن أقوال الصحابة و :األوىلاملرحلة 
ويف فهم  ,وأضافوا بأن الصحابة ليسوا أفقه من غريهم يف علوم العربية ,حجة

 .ه املسألة فيام مىض من هذا الفصلوقد فصلنا القول يف هذ ,السنة النبوية
واستدلوا  ,قالوا بأن جيل آخر الزمان أفضل من جيل الصحابة :املرحلة الثانية

وأن  ,الصحابة أجربأن أجر أحدهم بخمسني من  ملسو هيلع هللا ىلصعىل ذلك بقول الرسول 
  :أيضاً  موقالوا عنه ,من حواريه عيسى بن مريم سيجد منهم خلقاً 

فقد كلفهم اهللا سبحانه وتعاىل من الناحية القدرية التي يعلمها والتي ... (
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١٣٠ 

 .) ملسو هيلع هللا ىلصيريدها بام مل يكلف صحابة النبي 
جاء يف رسالتهم التي . زعموا بأهنم مجاعة آخر الزمان :املرحلة الثالثة

 :]التوسامت[أسموها 

 fed } :ونحن مجاعة احلق يف آخر الزمان تشملنا اآليتان(
  ih gz ]٣: اجلمعة[  و { w  v  u  t...  z ]٥٤: املائدة[.(                   

 ,وأن شكري هو مهدهيم املنتظر ,أما ادعاؤهم بأهنم مجاعة آخر الزمان
ونكتفي يف هذا  ,فسوف نرجئ الرد عليه إىل موضع آخر من هذا الكتاب

إن جيل آخر الزمان خري من جيل الصحابة رضوان اهللا  :املوضع بالرد عىل قوهلم
ثم نبني أقوال  ,وسوف نعرض األحاديث التي وردت يف هذه املسألة ,عليهم

 .وكيف مجعوا بني األقوال التي تبدو متعارضة ,العلامء املحققني فيها
 :األحاديث الواردة* 

 بـنخالد بن الوليد وبـني عبـد الـرمحن ا كان بني :عن أنس قال :ث األولـاحلدي
. IQHتســـتطيلون علينـــا بأيـــام ســـبقتمونا هبـــا :فقـــال خالـــد لعبـــد الـــرمحن ,عـــوف كـــالم

  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصكر للنبي فبلغنا أن ذلك ذُ 

                                                                        
يعني تقدم عبد الرمحن بن عوف يف اإلسالم عن خالد, : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا هبا )(١

 .سيف اهللا ملسو هيلع هللا ىلصء حتى سامه النبي وال خيفى ما خلالد من الفضل يف الفتوح وحماربة األعدا
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ل اجلبال أو مث دٍ ُح فو الذي نفيس بيده لو أنفقتم مثل أُ IQHدعوا يل أصحايب«
 .IRH»ذهبًا ما بلغتم أعامهلم

قـــــــال كــــــان بــــــني خالــــــد بـــــــن  ,ويف الصــــــحيحني عــــــن أيب ســــــعيد اخلــــــدري 
 :ملسو هيلع هللا ىلصالوليـــــد وبـــــني عبـــــد الـــــرمحن بـــــن عـــــوف يشء فســـــبه خالـــــد فقـــــال رســـــول اهللا 

دَّ أنفــــق مثـــل ُأحـــٍد ذهبــــًا مـــا أدرك ُمــــ ال تســـبوا أحـــًد مــــن أصـــحايب فـــإن أحــــدكم لـــو«
 .ISH»أحدكم وال نصيفهُ 
سئل رسول اهللا  :أنه قال ITHعن يوسف بن عبد اهللا بن سالم :احلديث الثاين

 :ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللا ق! أنحن أفضل أم من بعدنا ? ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                        
قال .هم وتعزيره عند اجلمهورـاإلضافة للترشيف تؤذن باحرتامهم وزجر سابِّ : أصحايب(١)    

 .وهو من أكرب الفواحش: النووي
, ورجاله رجال الصحيح, وأورد نحوه )٣/٢٦٦( أورده اهليثمي وقال رواه أمحد, املسند )(٢

عن [وقد وثق  ورجاله رجال الصحيح غري عاصم بن أيب النجودعن أيب هريرة وقال رواه البزار 
انظر صحيح اجلامع الصغري و )].٢٢/ ١٦٨: (, بلوغ األماين, كتاب املناقبكتاب الفتح الرباين

 ., املكتب اإلسالمي, حتقيق الشيخ نارص الدين األلباين)٣٣٨٠/٢( :وزيادته
وقد انفرد مسلم بذكر ). ٩٢/١٦( :صحيح مسلم برشح النووي, باب حتريم سب الصحابة )(٣

 .سب خالد لعبد الرمحن دون البخاري
عثامن وعن أبيه و ملسو هيلع هللا ىلصيوسف بن عبد اهللا بن سالم املدين حليف األنصار, روى عن النبي  )(٤

وقال  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن أيب حاتم رأى النبي . وعيل وأيب الدرداء وخويلة بنت ثعلبة وأم معقل ومجاعة
 )]. ٤١٦/١١: (عن هتذيب التهذيب[يف خالفة عمر بن عبد العزيز تويف . إن له صحبة: البخاري
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 .IQH»لو أنفق أحدهم أحدًا ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدكم وال نصيفه«
طوبى ملن رآين وآمن يب « :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي عن أنس  :احلديث الثالث

 .IRH»وطوبى ملن مل يرين وآمن يب سبع مرات ,مرة
خـري أولـه  ىدراملطـر ال ُيـ َمثـل ثـل أمتـيمَ « :يرفعه عن أنس  :احلديث الرابع

 . ISH»أم آخره
 ,تأيت أيام للعامل فيهن أجر مخسني« :عن أيب ثعلبة رفعه :احلديث اخلامس

 . ITH»بل منكم :? قالقيل منهم أو منا يا رسول اهللا
روى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس ريض اهللا  :احلديث السادس

                                                                        
وفيه ابن هليعة وحديثه حسن وبقية رجاله ) ٦/٦: (أورده اهليثمي وقال رواه أمحد يف ملسند )(١

قال شارح مسند اإلمام أمحد الشيخ أمحد عبدالرمحن البنا الشهري بالساعايت, [رجال الصحيح 
 )].١٦٩/٢٢: (ينكتاب املناقب من الفتح الربا

احلاكم عن أيب والبخاري يف تارخيه وابن حبان و ,)٣/١٥٥( :حديث صحيح رواه أمحد )(٢
 صحيح اجلامع[و)] ٢٤٤/٣, ١٢٤١( :عن سلسلة األحاديث الصحيحة, احلديث رقم[أمامة 

 )].٤/١٣, ٣٨١٩( :الصغري,احلديث رقم
هو حديث حسن له طرق : وقال ابن حجر −كتاب األمثال −)٥/١٥٢: (رواه الرتمذي وحسنه )(٣

, )٥٧٣٠: (قد يرتقي هبا إىل الصحة, وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري, احلديث رقم
 ) .٦٢٧٧: (وهو صحيح لطرقه, احلديث رقم: وقال األلباين يف املشكاة

, ], طبعة دار إحياء السنة)٤/١٢٣: (باب األمر و النهي يف كتاب املالحم[ رواه أبو داود  )(٤
 .حديث حسن غريب :, وقال)٥/٢٥٧( −سورة املائدة –الرتمذي يف كتاب التفسري و



sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@òibz–Ûa@ÞaìÓcábÈÏcë@ @

 

١٣٣ 

 يعني مع النبي−فلمقام أحدهم ساعة  ملسو هيلع هللا ىلصال تسبوا أصحاب حممد « :قال امعنه
 .IQH»خري من عمل أحدكم أربعني سنة − ملسو هيلع هللا ىلص

عـــــن أيب  ,أخربنـــــا شـــــعبة :رـحـــــدثنا النصـــــ :حـــــدثنا إســـــحاق :احلـــــديث الســـــابع
مـــــران بـــــن حصـــــني ريض ســـــمعت عِ  :رب قـــــالـســـــمعت زهـــــدم بـــــن مضـــــ :محـــــزة

خــــري أمتــــي قــــرين ثــــم الــــذين يلــــوهنم ثــــم « :ملسو هيلع هللا ىلصقــــال رســــول اهللا  :اهللا عــــنهام يقــــول
ثــــم إن  −ري أذكــــر بعــــد قرنــــه قــــرنني أو ثالثــــةفــــال أد :قــــال عمــــران−الــــذين يلــــوهنم 

ينـــــــذرون و ,نـــــــونؤَمت وخيونـــــــون وال يُ  ,دونستشـــــــهَ بعـــــــدكم قومـــــــًا يشـــــــهدون وال يُ 
 .IRH»نُ مَ ويظهر فيهم السِّ  ,وال يفون

  :أقوال العلامء* 
قال شارح الطحاوية يف تعليق له عىل احلديث األول الذي رواه أنس بن  −

  :مالك
                                                                        

وقال املحقق إسناده صحيح, طبعة ) ١/٦١: (عمر  ابنرواه أمحد يف فضائل الصحابة عن  )(١
صحيح : املكتب اإلسالمي, وقال األلباين) ٥٣١−٥٣٠(جامعة أم القرى, وانظر رشح الطحاوية 

 . يف احلاشية
اه مسلم يف صحيحه عن وور. , مكتبة احللبي)٨/٥:(رواه البخاري يف صحيحه, فتح الباري )(٢

دار  –, بريوت )٨٣/١٦:( عنهام, باب فضل الصحابةعبد اهللا بن مسعود وأيب هريرة ريض اهللا
خري الناس قرين, ثم الذين « :قال ملسو هيلع هللا ىلصالرتمذي عن ابن مسعود أن النبي ورواه أمحد و.الفكر

وصححه , »يلوهنم, ثم الذين يلوهنم, ثم جييء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته
  ).١٢٥/٣:(الصغريالشيخ نارص الدين األلباين يف صحيح اجلامع 
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المتيازهم  ,واملقصود أنه هنى من له صحبة آخرًا أن يسب من له صحبة أوالً (
د ُح عنهم من الصحبة بام ال يمكن أن يرشكوهم فيه حتى لو أنفق أحدهم مثل أُ 

 .م وال نصيفه هأحد دَّ ما بلغ مُ  ذهباً 
وإن كان قبل فتح مكة فكيف  ,فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد احلديبية

 .IQH)حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة ريض اهللا عنهم أمجعني ?
ل الشيخ الساعايت رمحه اهللا يف رشحه ملسند اإلمام أمحد معلقًا عىل قا−

 :احلديث األول
 ,وظــــــاهره أن اخلطــــــاب خلالــــــد بــــــن الوليــــــد وأمثالــــــه ممــــــن تــــــأخر إســــــالمهم(

ومـــــــا خيفـــــــى مـــــــا خلالـــــــد مـــــــن الفضـــــــل يف الفتوحـــــــات وحماربـــــــة األعـــــــداء حتـــــــى 
 .سيف اهللا ملسو هيلع هللا ىلصسامه النبي 

بذلك حكامَ ً إما بالقياس  باً بعد الصحابة خماطَ  نْ وعىل هذا فيكون املراد مَ 
 . اهـ)أو التبعية واهللا أعلم

 :يف تعليقه عىل احلديث الثاين وقال أيضاً 
سبب تفضيل نفقتهم أهنا كانت يف وقت الرضورة وضيق احلال بخالف و(

ومحايته وذلك معدوم بعده وكذا  ملسو هيلع هللا ىلص تهو ألن إنفاقهم كان يف نرص ,غريهم
  :قال القايض عياض. اهتم جهادهم وسائر طاع

                                                                        
  ).٥٣٠−٥٢٩: ( رشح العقيدة الطحاوية, للعالمة ابن أيب العز احلنفي, املكتب اإلسالمي )(١
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ومن أصحاب احلديث من يقول هذه الفضيلة خمتصة بمن طالت صحبته وقاتل 
ال ملن رآه مرة كوفود األعراب أو صحبه آخرًا بعد  ,معه وأنفق وهاجر ونرص

ال أثر يف الدين ومنفعة بعد إعزاز الدين كمن مل يوجد له هجرة وو ,الفتح
 .IQHاهـ)واهللا أعلم. ل وعليه األكثرونوالصحيح هو األو :قال. املسلمني

ل القول يف املسألة شيخ املحدثني ابن حجر العسقالين رمحه اهللا وقد فصَّ −
والتابعون  ,التابعنيابة أفضل من واقتىض هذا احلديث أن تكون الصح( :فقال

! فراد?أفضل من أتباع التابعني لكن هل هذه األفضلية بالنسبة إىل املجموع أو األ
األول قول ابن عبد الرب والذي يظهر أن وإىل الثاين نحا اجلمهور و ,بحثحمل 

 أو يف زمانه بأمره أو أنفق شيئًا من ماله بسببه ال يعدله يف ملسو هيلع هللا ىلصمن قاتل مع النبي 
 .من مل يقع له ذلك فهو حمل البحث وأما ,من كان الفضل أحد بعده كائناً 

ÎÍ   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   } :واألصـــل يف ذلـــك قولـــه تعـــاىل

     Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïz ]اآلية ]١٠: احلديد. 
أوله خري أم  ىدرمثل أمتي مثل املطر ال يُ « :واحتج ابن عبد الرب بحديث

 .ن له طرق قد يرتقي هبا إىل الصحةوهو حديث حس »آخره
و أغرب النووي فعزاه يف فتاويه إىل مسند أيب يعىل من حديث أنس بإسناد 

وصححه ابن حبان  ,ضعيف مع أنه عند الرتمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس

                                                                        
 ).١٦٩−٢٢/١٦٨( :الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد مع خمترص رشح بلوغ األماين )(١
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١٣٦ 

وأجاب النووي بام حاصله أن املراد  من يشتبه عليه احلال يف . من حديث عامر 
السالم ويرون ما يف ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى بن مريم عليه 

اخلري والربكة وانتظام كلمة اإلسالم ودحض كلمة الكفر فيشتبه احلال زمانه من 
 !  ?أي الزمانني خري :عىل من شاهد ذلك

  :ملسو هيلع هللا ىلصمندفع برصيح قول الرسول وهذا االشتباه 
 .واهللا أعلم »خري القرون قرين«

أحد التابعني بن نفري  وقد روى ابن أيب شيبة من حديث عبد الرمحن بن جبري
 :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  لقال رسو :بإسناد حسن قال

ولن خيزي اهللا أمة أنا أوهلا  ,إهنم ملثلكم أو خري ثالثاً  ليدركن املسيح أقواماً «
 .IQH»واملسيح آخرها

  :وروى أبو داود والرتمذي من حديث أيب ثعلبة رفعه
 :قال !?منهم أو منا يا رسول اهللا :قيل ,يأيت أيام للعامل فيهن أجر مخسني«

 .  »طرمثل أمتي مثل امل«وهو شاهد حلديث »بل منكم
ــــن عبــــد الــــرب  أي يف تفضــــيل نــــاس مــــن آخــــر الزمــــان عــــىل بعــــض  −واحــــتج اب

ــــًا قــــوم يف أ« :أيضــــًا بحــــديث عمــــر رفعــــه −الصــــحابة  صــــالب أفضــــل اخللــــق إيامن
ريه لكـــــــن وغـــــــي ـأخرجـــــــه الطيالســـــــ ,احلـــــــديث »الرجـــــــال يؤمنـــــــون يب وال يـــــــروين

                                                                        
 ).٤٨٧٨(احلديث ضعيف وليس حسنًا, انظر ضعيف اجلامع الصغري لأللباين, احلديث  )(١
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 .IQHحجة فيهإسناده ضعيف فال 
يا  :قال أبو عبيدة :وروى أمحد والدرامي والطرباين من حديث أيب مجعة قال

قوم يكونون من « :قال. ? أسلمنا معك وجاهدنا معكأأحد خري منا :رسول اهللا
 واحتج أيضاً . وإسناده حسن وقد صححه احلاكمIRH»بعدكم يؤمنون يب ومل يروين

بأن السبب يف كون القرن األول خري القرون أهنم كانوا غرباء يف إيامهنم لكثرة 
فكذلك أواخرهم إذا   :قال ,الكفار حينئذ وصربهم عىل أذاهم ومتسكهم بدينهم

أقاموا الدين ومتسكوا به وصربوا عىل الطاعة حني ظهور املعايص والفتن كانوا 
 .ذلك الزمان كام زكت أعامل أولئك عند ذلك غرباء وزكت أعامهلم يف أيضاً 

ود بدأ اإلسالم غريبًا وسيع« :عن أيب هريرة رفعهISHويشهد له ما رواه مسلم
 .»غريبًا كام بدأ فطوبى للغرباء

وقد تعقب كالم ابن عبد الرب بأن مقتىض كالمه أن يكون فيمن يأيت بعد 
كن كالم ل ,وبذلك رصح القرطبي ,الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة

المه ابن عبد الرب ليس عىل اإلطالق يف حق مجيع الصحابة فإنه رصح يف ك
 .باستثناء أهل بدر واحلديبية

                                                                        
 ).٦٤٨(وسلسلة االحاديث الضعيفة لأللباين  )٤/٨٥( :انظر املستدرك )(١
, وقال صحيح اإلسناد ووافقه )٤/٨٥: (احلاكم يف املستدرك, و)٤/١٠٦: (رواه أمحد )(٢

 .الذهبي
 ., طبعة عبد الباقي)١/١٢٢: ( كتاب اإليامن –صحيح مسلم  )(٣
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١٣٨ 

نعــــــــم الــــــــذي ذهــــــــب إليــــــــه اجلمهــــــــور أن فضــــــــيلة الصــــــــحبة ال يعــــــــدهلا عمــــــــل 
وأمــــا مــــن اتفــــق لــــه الــــذب عنــــه والســــبق إليــــه بــــاهلجرة  , ملسو هيلع هللا ىلصملشــــاهدة رســــول اهللا 

ــــه ال يعدلــــه أحــــد رع املتلقــــى ـرة وضــــبط الشـــــأو النصــــ ــــه وتبليغــــه ملــــن بعــــده فإن عن
ألنــــه مــــا مــــن خصــــلة مــــن اخلصــــال املــــذكورة إال وللــــذي ســــبق  ,ممــــن يــــأيت بعــــده

حمصـــــــل النـــــــزاع و. عمـــــــل هبـــــــا مـــــــن بعـــــــده فظهـــــــر فضـــــــلهم هبـــــــا مثـــــــل أجـــــــر مـــــــن
فــــإن مجــــع بــــني  ,يــــتمخض فــــيمن مل حيصــــل لــــه إال جمــــرد املشــــاهدة كــــام تقــــدم

ــــــث املــــــذكورة كــــــان متجهــــــاً  للعامــــــل مــــــنهم «عــــــىل أن حــــــديث  خمتلــــــف األحادي
ال يـــــدل عـــــىل أفضـــــلية غـــــري الصـــــحابة عـــــىل الصـــــحابة ألن  »أجـــــر مخســـــني مـــــنكم
فـــــاألجر إنـــــام  وأيضـــــاً . ال يســـــتلزم ثبـــــوت األفضـــــلية املطلقـــــةجمـــــرد زيـــــادة األجـــــر 

فأمــــا مــــا فــــاز بــــه مــــن شــــاهد  ,يقــــع تفاضــــله بالنســــبة إىل مــــا يامثلــــه يف ذلــــك العمــــل
يــــــق الطره املشــــــاهدة فــــــال يعدلــــــه فيهــــــا أحــــــد فبهــــــذمــــــن زيــــــادة فضــــــيلة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبــــــي 

 . يمكن تأويل األحاديث املتقدمة
فقد رواه بعضهم بلفظ  ,وأما حديث أيب مجعة فلم تتفق الرواة عىل لفظه

يا رسول اهللا هل من قوم أعظم منا  :قلنا«ورواه بعضهم بلفظ  ,اخلريية كام تقدم
اية أقوى من إسناد الرواية إسناد هذه الرواحلديث أخرجه الطرباين و »?أجراً 

انتهى  ).وقد تقدم اجلواب عنه واهللا أعلم املتقدمة وهي توافق حديث أيب ثعلبة
 .IQHحجر  نباكالم 

                                                                        
 .طبعة البايب احللبي) ٧−٨/٦(فتح الباري برشح البخاري البن حجر العسقالين,  )(١
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١٣٩ 

 :اخلالصة
الذي دل عليه رصيح القرآن و األحاديث الصحاح أن السابقني األولني  −١

 .واألنصار ال يعدهلم يف الفضل أحدمن املهاجرين 
ممن يشهدون −األحاديث التي وردت يف تفضيل جيل آخر الزمان  −٢

واألدلة التي  ,عىل الصحابة إما ضعيفة أو حسنة −املهدي واملسيح
شهر وأوفق للنصوص تؤكد أفضليه الصحابة عىل غريهم أصح وأ

 .واألصول العامة

تفاضل األجر و ,أن جمرد زيادة األجر ال يستلزم ثبوت األفضلية املطلقة −٣
 .نسبة إىل ما يامثله يف ذلك العملليقع با

وخالف هبا اجلمهور  ,رغم ضعف األدلة التي اعتمد عليها ابن عبد الرب −٤
أي ابن عبد − فإنه ,يف تفضيله جيل آخر الزمان عىل بعض الصحابة

دهلم يف الفضل أحد استثنى أهل بدر واحلديبية وقال بأهنم ال يع −الرب
 .ممن جاء بعدهم

ÉibÛa@éuìÛa@M@@îÛ†më@pbšÓbäm@ @

حتدث قوم شكري عن اخلالف الذي نشب بني الصحابة رضوان اهللا       
الزبري وسعد وعائشة وخروج عيل وطلحة و ,عليهم بعد مقتل عثامن بن عفان

 :إىل صفني فكان مما قالوه
يدخلون و ,ن ويصيبونوئبل هم الذين خيط ,ال يمنع هؤالء أن خيطئوا... (
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١٤٠ 

 .)»وخري اخلطائني التوابون ,ابن آدم خطاءكل « :ملسو هيلع هللا ىلصيف قول النبي 
ثم قالوا  ,وذكروا يف موضع آخر عددًا من أخطاء الصحابة رضوان اهللا عليهم

 :معلقني
حني  واحلق واحد فكيف يكون احلق معهم مجيعاً  ,فهؤالء قد اختلفوا(

 .)االختالف حتى يقول بأهيم اقتديتم اهتديتم
 :وعن أخطاء الصحابة قالوا أيضاً 

. راجعه يف ذلك أيب بن كعب وغريهووعبد اهللا بن مسعود حرم التيمم (
 .اتق اهللا يا عامر :يف ذلك القول وقال له اً وراجع عمر عامر

مع وجود اآليات البينات يف ذلك غري الكثري من املسائل التي  اإلفتاءهذا 
 .)كان يفتي الصحابة يف خالفها

ته هذه األقوال من تناقضات وسوف نبني فيام ييل إن شاء اهللا ما تضمن 
 :وتدليس

كقتـــال بعضـــهم  :إن األعـــامل التـــي ذكروهـــا عـــن الصـــحابة رضـــوان اهللا علـــيهم −١
 , عــىل حــد [يــات البينــات مــن القــرآن الكــريم فتــاوهيم التــي خــالفوا فيهــا اآلوبعضــا ً

ومـا إىل ذلـك مـن أقـوال وأفعـال كلهـا توجـب كفـر فاعلهـا عنـد ] زعم هـذه اجلامعـة
لكـنهم ذكـروا هــذه األمـور دون أن ينسـبوا إىل الصـحابة كفــرًا أو  ,أصـحاب شـكري
 :هلمردة, واكتفوا بقو
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 ] .ون ويصيبونئبل هم الذين خيط[ 
−حابة ويكـون قتـال الصـ. IQHكفراً  –فيام بينهم  −فلامذا يكون قتال املسلمني  

 . !خطًأ? −فيام بينهم
األصول مل القواعد وامعة عندما ابتدعت هذه ومما جيدر ذكره أن هذه اجل 

 .هذا السؤال عنليس يف رسائلهم التي بني أيدينا جواب و ,تضع هلا استثناءات
 ,ومن ضل فقد كفر ,من اجتهد يف مسألة ومل يصب احلق فقد ضل وأضل −٢

ثون عن الصحابة فلامذا خالف أصحاب شكري هذا االعتقاد عندما صاروا يتحد
 !?رضوان اهللا عليهم

−كان الصحابة يفتون مع وجود اآليات البينات يف ذلك  :أما قوهلم −٣
فليس  −اتق اهللا يا عامر  :واستدالهلم عىل ذلك بقول عمر بن اخلطاب لعامر

أقوال العلامء ف نذكر فيام ييل القصة بأكملها ووسو ,فيام ذكروه دقة وال أمانة
تيمم ال روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر بن اخلطاب أن ال(: املحققني فيها

فروى عنده عامر أنه كان معه يف سفر فأصابته  ,جيزئ اجلنب الذي ال جيد املاء
إنام  :وقال ملسو هيلع هللا ىلصالرتاب فذكر ذلك عن رسول اهللا يف فتمعك  ,جنابة ومل جيد ماء

كان يكفيك أن تفعل هكذا ورضب بيديه األرض فمسح هبام وجهه ويديه فلم 

                                                                        
عندما نتحدث عن الكفر من خالل عرضنا ألقوال شكري وأصحابه, فهذا يعني أنه كفر  )(١

 .اعتقادي وليس يف قاموسهم كفر ال خيرج عن امللة
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تى استفاض احلديث يف الطبقة يقبل عمر ومل ينهض عنده حجة تقاوم ما رآه ح
 . IQHاهـ)الثانية من طرق كثرية واضمحل وهم القادح فأخذوا به

ننقل فيام ييل ما كتبه احلافظ ابن . يا عامر اتق اهللا :وعن سبب قول عمر   
  :حجر العسقالين رمحه اهللا يف حتقيق هذا احلديث و رشحه

ن معه يف تلك احلال وحرض وإنام مل يقنع عمر بقول عامر لكونه أخربه أنه كا(
. ومل يتذكر ذلك عمر أصالً  ,كام سيأيت يف رواية يعىل بن عبيدمعه تلك القصة 

اتق اهللا يا [ :وهلذا قال لعامر فيام رواه مسلم من طريق عبد الرمحن بن أبزي
 ]نوليك ما توليت[ :فقال عمر ,إن شئت مل أحدث به :−أي عامر −قال  ]عامر

وتثبت فيه فلعلك  ,أي فيام ترويه ]اتق اهللا يا عامر[قول عمر  معنى :قال النووي
 .كنت معك وال أتذكر شيئًا من هذا نسيت أو اشتبه عليك فإين

ة حإن رأيت املصلحة يف اإلمساك عن التحديث به راج :ومعنى قول عامر
فقال  ,فيه حرج فإين قد بلغته فلم يبق عيلَّ  ,عىل التحديث به وافقتك وأمسكت

أي ال يلزم من كوين ال أتذكره أن ال يكون حقًا يف  ]نوليك ما توليت[ :له عمر
والذي زاده يعىل يف هذه القصة  ,فليس يل منعك من التحديث به ,نفس األمر

 . وبه يتضح عذر عمر كام قدمناه   ]بعثني أنا وأنت[قول عامر لعمر 

                                                                        
كتاب احليض, باب −الطبعة السلفية, ومسلم ) ١/٤٥٥( −كتاب التيمم −الباريانظر فتح  )(١

 ., طبعة عبد الياقي)١/٢٨٠(التيمم 
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لهذا جاء ف ,وأما ابن مسعود فال عذر له يف التوقف عن قبول حديث عامر  
 .IQH)عنه أنه رجع عن الفتيا  بذلك كام أخرجه ابن أيب شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه

حول صحة احلديث الذي رواه  ملسو هيلع هللا ىلصوإذن كان خالف أصحاب رسول اهللا 
وعندما ثبت عندهم صحة  ,عامر السيام وأن عمر مل يتذكر أنه كان مع عامر

ومع  ,احلديث متسكوا به وعادوا عن خمالفتهم لعامر يف صحة تيمم اجلنب
كام كان  ,ذلك مل يامرس الفاروق ضد عمر أي لون من ألوان العنف أو اإلرهاب

بل ومل يمنع أمري املؤمنني عامرًا  ,يفعل شكري مع من خيالفه الرأي من أتباعه
 ] .اتق اهللا يا عامر[ :له لهوكل الذي قا ,عن التحديث به

وليس يف هذه القصة وال يف غريها ما يدل عىل أن الصحابة رضوان اهللا 
من أشد الناس  واوإنام كان ,عليهم كانوا خيالفون اآليات البينات يف فتاوهيم

 :قال الدهلوي رمحه اهللا. عندما يظهر هلم ملسو هيلع هللا ىلصمتسكًا بحديث رسول اهللا 
إذا مل يكن هلام علم يف املسألة يسأالن  −وعمر أبو بكر −ولذلك كان الشيخان (

قال  ملسو هيلع هللا ىلصما سمعت رسول اهللا  :قال أبو بكر  , ملسو هيلع هللا ىلصالناس عن حديث رسول اهللا 
أيكم سمع رسول  :فلام صىل الظهر قال ,وسأل الناس ,−يعني اجلدة− فيها شيئاً 

ماذا? قال أعطاها  :قال ,أنا :? فقال املغرية بن شعبةقال يف اجلدة شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 :? فقال حممد بن مسلمةأيعلم ذلك أحد غريك :قال ,ساً دُ ُس  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

                                                                        
 ., مكتبة ومطبعة البايب احللبي)٤٧٤/١: (فتح الباري برشح البخاري البن حجر العسقالن )(١
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 .IQH)سدُ فأعطاها أبو بكر السُّ . صدق
 وسأل  ,ة ثم رجع إىل خرب املغريةرَّ الناس يف الغُ   وسأل عمر بن اخلطاب

األمثلة عىل ذلك كثرية و ,ثم رجع إىل خرب عبد الرمحن بن عوفIRHالناس يف الوباء
ومن شاء مزيدًا من الشواهد عىل هذه املسألة فليعد إىل صحيحي . وكثرية جداً 

 .البخاري ومسلم وأمهات كتب احلديث
 .  الصحابة اآليات البينات يف فتواه من مل خيالف أحد :ومجلة القول

وكانوا خيتلفون يف أمور  ,ن ويصيبونوئلقد كانوا رضوان اهللا عليهم خيط
كام .ويسارعون يف التمسك باحلق عندما يتبني هلم الدليل الصحيح  ,اجتهادية

ويتجنبون املراء واجلدل يف مجيع  ,كانوا رضوان اهللا عليهم ال يتعصبون آلرائهم
وما كان عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ليجد  ,وال يسفهون آراء غريهم ,أمورهم

ن رأي يراه أمام اعرتاض امرأة من عامة الناس عندما واجهته حرجًا يف العودة ع
                                                                        

ه مالك وأمحد وحديث اجلدة روا). ١٤١/١(حجة اهللا البالغة, لإلمام ويل اهللا الدهلوي,  )(١
الدارمي, وابن ماجة و)] ٤/٤١٩( :الفرائض[ الرتمذيو)] ٣/١٢١( :كتاب الفرائض[ بو داود أو

 ].دار النفائس) ١٩ص(عن االنصاف يف بيان أسباب اإلختالف للدهلوي, [  .وصححه الرتمذي
طاعون َعَمواس الذي وقع خالفة عمر بن اخلطاب, وقد رواه البخاري يف كتاب : الوباء )(٢

 .الطبعة السلفية –)] ١٠/١٧٨( :الفتح[ باب ما يذكر يف الطاعون  −الطب
ةو اإلمالص وضع ي اجلنني من سبب ألمه اإلمالص, واآلدمي, يعني دية اجلنني يؤدهيا لو: الُغرَّ

ومسلم )] ١٢/٢٤٧: (الفتح[ باب العاقلة  –البخاري يف كتاب الديات وهو يف . اجلنني قبل أوانه
 . , طبعة عبد الباقي)٣/١٣١١... (باب صحة اإلقرار  –القسامة  –
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١٤٥ 

فأين هؤالء الرجال من أناس يعرضون عن األدلة الواضحة انتصارًا  ,بالدليل
 !ألهوائهم وآرائهم السقيمة?

åßbrÛa@éuìÛa@M@@@@@†îÜÔnÛa@ @

عليهم ليس فيه جديد عىل  ما قاله شكري ومجاعته عن الصحابة رضوان اهللا
 .اإلطالق
كام  ,مجاع الصحابة  ليس حجةإلقد سبقهم أهل االعتزال فزعموا أن  −

وفوق هذا وذاك جعلوا العقل وصيًا عىل  ,زعموا أن حديث اآلحاد ليس حجة
 .الصحابة عدول إال من قاتل علياً  وقالوا بأن ,رشع اهللا
وقتلوا  , ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول اهللا  وسبقهم اخلوارج الذين كفروا عدداً  −

 . وآخرين من الصحابة والتابعني ني عليًا أمري املؤمن
وسبقهم أهل الرفض الذين قالوا بكفر مجيع الصحابة إال مخسة أو سبعة  −

أيب  :وسودوا مئات الكتب يف اهلجوم عىل السابقني األولني أمثال ,عرش منهم
  :قال الشعبي رمحه اهللا. وعمر وطلحة وعائشة وغريهم وغريهمبكر 

وسئلت الرافضة  ,حواري عيسى :أهل ملتكم قالوا سئلت اليهود من خري(
 :من رش أهل ملتكم قالوا
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 . IQH)أمروا باالستغفار هلم فسبوهم ,أصحاب حممد
وأضافوا  ,وسبقهم املسترشقون الذين نقلوا أكاذيب الرافضة إىل كتبهم −

 .ثم ادعوا احلياد وموضوعية البحث ,إليها الكثري
كام  ,تزلة شيئًا من أقواهلم يف الصحابةوجاء مجاعة شكري فأخذوا  عن املع

ومن شاء مزيدًا من . أقواهلم يف تعداد أخطاء الصحابة أخذوا  عن الرافضة بقية
فليقارن بني ما كتبه قدامى أئمة الرفض عن  ,املعلومات حول هذه املسألة

 .وبني ما جاء يف رسائل مجاعة شكري ,الصحابة
فليس مهًام عند مجاعة  ,أهواؤهموتباينت غاياهتم و ,لقد تشاهبت قلوهبم

بل املهم أن يثبت ألتباعه وغريهم بأن  ,شكري القول بكفر الصحابة من عدمه
التي فضلها عىل مجاعة  ,أقواله وأفعاله حجة ألنه إمام مجاعة آخر الزمان

 .من أمثال هؤالء األئمة املزعومنيوكان اهللا يف عون أهل آخر الزمان  ,الصحابة
 :هذا املوضوع ما قلناه أكثر من مرة والذي يعنينا يف

ثم قلد النواصب  ,زعم شكري بأن التقليد أول كفر وقع يف هذه األمة −
 .ملسو هيلع هللا ىلصوالروافض يف بعض مواقفهم من أصحاب رسول اهللا 

وهذا منه سوء  ,مل يرش شكري إىل املصادر التي استقى منها معلوماته −
 .وتدليس عىل أتباعه ,النقل يف أمانة

                                                                        
 ).١/٦: (منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية )(١
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من  −يف موقفهم من الصحابة −الروافض أكثر وضوحًا اصب وكانت النو −
 .أصحاب شكري

ÉbnÛa@éuìÛa@M@_@ŠàÇë@ŠØi@ïic@åß@bàÜÇ@Šr×c@Šçbßë@ðŠØ‘@æb×@ÝçA@ @

 ,ئهتتبعت ما جاء يف رسائل هذه اجلامعة عن أفضل خلق اهللا بعد رسله وأنبيا
 :أقول −ا أقرأ هذه الرسائل للمرة األوىلوأن −وكنت 

 .ينة من الصحابة رضوان اهللا عليهماستثناء لطبقة معلعيل أجد  −
ولعلهم  ,لعل سوء التقليد هو الذي دفع اجلامعة إىل اختاذ مثل هذا املوقف −

يتشددون يف تعريف الصحبة فال يثبتوهنا إال للسابقني األولني الذين جاهدوا مع 
 .ه وتعاىلخيصة يف سبيل اهللا سبحانوبذلوا أمواهلم وأرواحهم ر , ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

أسفت أشد األسف  −بكل روية ومتعن  −ت من قراءة رسائلهم رغوبعد أن ف
 .للنتائج التي توصلوا إليها

مل أجد فيها إال ما حاولوا من خالله رمي الصحابة باجلهل والنفاق والردة 
فيه  وكام أرشت أكثر من مرة سلكوا أسلوباً  ,وما إىل ذلك من ترهات وأباطيل

 ... كثري من التلويح واملراوغة
 :وأمام هذه النتائج املؤسفة وجدت نفيس أتساءل باستغراب

 ! ون جيل الصحابة بميزات ينفرد هبا عن كل جيل جاء بعده?صُّ خُ ـكيف ال يَ  −
كيف منح شكري نفسه صالحيات ومزايا ال نراها أليب بكر الصديق وهو من هو  − 
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غريه من قادة وعن سيأيت احلديث عنه [ابن أخته  شكري منحثم  ,صحبة وخلقاً 
ماهرًا صفات ال نراها يف أمري املؤمنني ] اجلامعة يف الفصل األخري من هذا الكتاب

 !من أيب بكر وعمر? فهل كان شكري  وماهر أكثر علامً  ,عمر بن اخلطاب
ال ننكر أن أصحاب شكري مل يكفروا أحدًا من الصحابة كام فعل النواصب 

لكنهم تأثروا هبم وجتاهلوا ما ورد يف كتاب اهللا تعاىل من ثناء عىل  ,افضوالرو
  :ومن ذلك قوله تعاىل ,الصحابة

{   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Öz ]١٠: احلديد[  

 :وقوله تعاىل

{   I  H  G   F  E  D  C  B  A
   WV  U  T          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J

  [  Z  Y  Xz ]التوبة[. 
  :وقوله تعاىل

{   ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯

ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ÇÈÉËÊ
ÕÔÓÒÑÏÎÍÌÖØ×z ]احلرش[  
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 :وقوله تعاىل

{    ½  ¼  »  º    ¹   ̧  ¶  µ     ´  ³  B  A
   O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  DC

  W   V  U  T  S  R   Q   Pz ]األنبياء[ 
 :وقوله تعاىل عن أصحاب بيعة الرضوان

{    l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _
  r  q  p  o  n  mz ]الفتح[ 

املهـــــــاجرين و األنصـــــــار هـــــــم الـــــــذين أنفقـــــــوا مـــــــن والســـــــابقون األولـــــــون مـــــــن 
ومــــنهم أهــــل بيعــــة الرضــــوان الــــذين كــــان يربــــو عــــددهم عــــىل  ,قبــــل الفــــتح وقــــاتلوا

 .IQHألف وأربعامئة
من خالد بن الوليد  ملسو هيلع هللا ىلصوملا كان للسابقني األولني من فضل فقد غضب  −

 :وقال له ,ألنه سب عبد الرمحن بن عوف
 . IRHمع أن خالد بن الوليد من أصحابه »يبيل أصحا ادعو«

  :ةأنه قال عن األنصار عامَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوعن الرباء بن عازب عن النبي  •

                                                                        
 ).٥٣٠(انظر رشح العقيدة الطحاوية,  )(١
 .احلديث صحيح وقد سبق خترجيه )(٢
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من أحبهم أحبه اهللا ومن أبغضهم  ,ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق«
 .IQH»اهللا هأبغض
 :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوملسلم عن أيب هريرة عن النبي  •
 .»واليوم اآلخرال يبغض األنصار رجل آمن باهللا «

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال  وعن الصديق  •

ال يبقني يف  ,من أهل األرض خليًال الختذت أبا بكر خليالً  لو كنت متخذاً «
 . IRH»ت إال خوخة أيب بكردَّ املسجد خوخة إال ُس 

  :قال وعن أيب نجيح العرباض بن سارية  •

موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون  ملسو هيلع هللا ىلصوعظنا رسول اهللا 
 :نا قالع فأوِص فقلنا يا رسول اهللا كأهنا موعظة مودِّ 

وإنه من  ,أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبيش«
ة اخللفاء الراشدين نَّ نتي وُس يعش منكم فسريى اختالفًا كثريًا فعليكم بُس 

وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة  ,وا علينا بالنواجذاملهديني عّض 

                                                                        
, الطبعة )٧/١١٣: (مناقب األنصار, باب حب األنصار من اإليامن –الفتح [ :رواه الشيخان )(١

, )٨٦−١/٨٥: (باب الدليل عىل أن حب األنصار من اإليامن −السلفية, ومسلم كتاب اإليامن
 ].طبعة عبد الباقي

, ومسلم )٧/١٢: (سدوا األبواب: كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي −الفتح[متفق عليه  )(٢
 ).٤/١٨٥٤: (باب من فضائل أيب بكر الصديق –كتاب فضائل الصحابة 
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 .IQH»ضاللة
هذا قليل من كثري ورد يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل وما صح من أحاديث 

يف فضائل الصحابة من السابقني األولني ومن جاء بعدهم فكيف  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 
بل كيف أعمى اهلوى أبصارهم فلم تعد ترى  ,أعرض أصحاب شكري عن ذكره

 !.من الرعيل األول إال العيوب?

{ Ê  É  È    Ç  Æ   Å    Ä     Î  Í  Ì  Ë z ]احلج[. 
 

 
     

  

 

                                                                        
وأبو  داود يف كتاب السنة باب لزوم  ]طبعة شاكر[, )٥/٤٤(رواه الرتمذي يف كتاب العلم  )(١

 ).٤/٢٠٠: (السنة
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‚dmë@áí‡Ôm 

التقليـــــــــــد,  مـــــــــــنقـــــــــــدمنا مـــــــــــوقفهم  مجاعـــــــــــة شـــــــــــكرييف نقـــــــــــدنا ألًصـــــــــــول 
واإلمجـــــاع, وأقـــــوال الصـــــحابة عـــــىل مــــــنهجهم يف فهـــــم الكتـــــاب والســـــنة, ألننــــــا 
أردنـــــــا أن يكـــــــون واضـــــــحًا حجـــــــم مـــــــا أنكـــــــروه وتشـــــــددوا يف إنكـــــــاره إىل درجـــــــة 
تكفــــري مــــن خيــــالفهم يف الــــرأي, ومــــن جهــــة أخــــرى قــــد نجــــد مــــن جيهــــل العقليــــة 

 :قيادة هذه اجلامعة ثم يرد علينا قائالً  هباالتي تفكر 
ا يضـــــــــريهم إذا أنكـــــــــروا التقليـــــــــد واإلمجـــــــــاع وحجيـــــــــة أقـــــــــوال الصـــــــــحابة, ومـــــــــاذ

 .!ومتسكوا بأدلة من كتاب اهللا وسنة رسوله?
واملشـــــــــكلة عنـــــــــد هـــــــــذه اجلامعـــــــــة ليســـــــــت يف تأكيـــــــــدهم املســـــــــتمر عـــــــــىل 
التمســـــك بالكتـــــاب والســـــنة, وإنـــــام املشـــــكلة فـــــيام اختطـــــوه مـــــن مـــــنهج خـــــالفوا 

ني ورجـــــال خـــــري القـــــرون مــــــن بـــــه أهـــــل الســـــنة واجلامعـــــة مـــــن الصـــــحابة والتـــــابع
منــــــذ البدايــــــة أن  كبــــــار األئمــــــة والعلــــــامء املحققــــــني, وجيــــــب أن يكــــــون واضــــــحاً 

رغـــــم مـــــا هـــــم عليـــــه  −أصـــــحاب شـــــكري يتعـــــاملون مـــــع القـــــرآن والســـــنة مبـــــارشة 
 عإمجــــا ولــــيس لــــك أن تلــــزمهم بقــــول أو رأي ألهنــــم عنــــدما رفضــــوا −مــــن جهــــل

عمـــــــــل أهـــــــــل املدينـــــــــة, ورأي اجلمهـــــــــور, : مـــــــــن بـــــــــاب أوىل الصـــــــــحابة رفضـــــــــوا
ومجيـــــــع أنـــــــواع اإلمجـــــــاع والقيـــــــاس واالستحســـــــان واملصـــــــالح املرســـــــلة, كـــــــام 

ألن االلتـــــزام هبـــــذه . .رفضـــــوا اجتهـــــادات األئمـــــة ومـــــا انتهـــــوا إليـــــه مـــــن حتقيقـــــات
األقـــــوال عنـــــدهم عبـــــادة للرجـــــال, واإليـــــامن هبـــــا يعنـــــي اختـــــاذ النـــــاس أنـــــدادًا مـــــن 
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انه وتعـــــــــاىل, وسنكشـــــــــف يف هـــــــــذا الفصـــــــــل مـــــــــنهجهم يف فهـــــــــم دون اهللا ســـــــــبح
 .الكتاب والسنة, ونبني ما فيه من انحرافات وخماطر
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õaìçþaë@Ê‡jÛa@Ýçc@‡äÇ@bènÏ‹Èß@åß@‡iü@Šìßc 

كشف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا العقلية التي يفكر هبا أهل البدع 
عن اخلوارج, ننقله فيام ييل ملا  هعند حديث واألهواء, فقال كالمًا يف غاية األمهية
 :بني اخلوارج ومجاعة شكري من تشابه

بدعة احلرورية : بدع ظهورًا يف اإلسالم و أظهرها ذمًا يف السنة واآلثارالأول (
 : يف وجهه ملسو هيلع هللا ىلصاملارقة فإن أوهلم قال للنبي 
 !!.اعدل يا حممد فإنك مل تعدل

مع أمري املؤمنني عيل  ملسو هيلع هللا ىلصهلم أصحاب النبي ابقتلهم وقاتلهم, وقت ملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي 
 .بن أيب طالبا

 : وهلم خاصتان مشهورتان فارقوا هبام مجاعة املسلمني وأئمتهم
خروجهم عن السنة, وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة, أو ما ليس بحسنة : أحدمها

ويرصة حيث قال له ذو اخل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  هروه يف وجهحسنة, وهذا الذي أظ
 : IQHالتميمي
 :ملسو هيلع هللا ىلصفإنك مل تعدل حتى قال له النبي  اعدل

                                                                        
اخلويرصة التميمي يف جزء آخر من هذا البحث إن شاء  يسيأيت احلديث عن اخلوارج وذ (١)

  .اهللا تعاىل
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 .»لقد خبت وخرست إن مل أعدل ويلك من يعدل إذا مل أعدل?«
 .عدل كَ ترْ وسفهًا  ملسو هيلع هللا ىلصجعل منه لفعل النبي  »فإنك مل تعدل«: فقوله
أمر له بام اعتقده هو القسمة التي ال تصلح, وهذا الوصف  »اعدل«: وقوله

تشرتك فيه البدع املخالفة للسنة, فقائلها البد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته 
السنة, وإال مل يكن بدعة, وهذا  هنتالسنة, وحيسن ما قبحته السنة أو يقبح ما حسَّ 

ملسائل, لكن أهل البدع القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ يف بعض ا
 .خيالفون السنة الظاهرة املعلومة

ويضل يف سنته ومل يوجبوا  رزوا عىل الرسول نفسه أن جيوواخلوارج جوَّ 
عه من السنة التي طاعته ومتابعته, وإنام صدقوه فيام بلغه من القرآن دون ما رش

 .ظاهر القرآن −بزعمهم − ختالف
م يف احلقيقة عىل هذا فإهنم يرون هنوغالب أهل البدع غري اخلوارج يتابعو

أن الرسول لو قال بخالف مقالتهم ملا اتبعوه, كام حيكى عن عمرو بن عبيد يف 
إما برد النقل وإما : حديث الصادق املصدوق, وإنام يدفعون عن نفوسهم احلجة

 وإال فهم ليسوا متبعني .تنفيطعنون تارة يف اإلسناد وتارة يف امل .بتأويل املنقول
 .منني بحقيقة السنة التي جاء هبا الرسول, بل وال بحقيقة القرآنمؤ وال

أهنم يكفرون بالذنوب والسيئات, : الفرق الثاين يف اخلوارج وأهل البدع
ويرتتب عىل تكفريهم بالذنوب استحالل دماء املسلمني وأمواهلم, وأن دار 

حرب وأن دارهم هي دار اإليامن, وكذلك يقول مجهور الرافضة,  رااإلسالم د
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لة واجلهمية, وطائفة من غالة املنتسبة إىل أهل احلديث والفقه زومجهور املعت
وإمجاع السلف  ملسو هيلع هللا ىلصذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول اهللا هف .ومتكلميهم

 .أهنا بدعة وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفراً 
هذين األصلني اخلبيثني, وما يتولد عنهام من من لم أن حيذر فينبغي للمس

 .IQHاهـ)بغض املسلمني وذمهم ولفهم واستحالل دمائهم وأمواهلم
 : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف نقده ملنهج املعتزلة

إن مثل هؤالء اعتقدوا رأيًا ثم محلوا ألفاظ القرآن عليه, وليس هلم سلف من (
والتابعني هلم بإحسان, وال من أئمة املسلمني, ال يف رأهيم وال يف الصحابة 

تفسريهم, وما من تفاسريهم الباطلة إال وبطالنه يظهر من وجوه كثرية, وذلك من 
 :جهتني

تارة من العلم بفساد قوهلم, وتارة من العلم بفساد ما فرسوا به القرآن إما دليًال 
 .IRHاهـ)معىل قوهلم, أو جوابًا عىل املعارض هل

 :وقال ابن القيم رمحه اهللا
أما املتعصبون فإهنم عكسوا القضية, ونظروا يف السنة فام وافق أقواهلم منها (

قبلوه, و ما خالفها حتايلوا يف رده أو رد داللته, وإذا جاء نظري ذلك أو أضعف 

                                                                        
 ).٧٢−١٩/٧١: (فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )(١
 ).٢٢(عدنان زرزور . مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية, حتقيق د )(٢
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أو وا االحتجاج بذلك السند بعينه أو أقوى منه, وداللته كداللة ذلك رأشاحوا وقر
 . IQHاهـ)أقوى منه يف خالف قوهلم دفعوه ومل يقبلوه

فأهل البدع يقدمون أهواءهم عىل الكتاب والسنة, ويضعون النتائج  :إذنو
قبل املقدمات, ثم يلوون أعناق النصوص لتوافق ما هم عليه من انحرافات 

] أصول اإلسالم[ن أن العقبة الكأداء يف طريقهم وضالالت, ومن ثم فهم يعلمو
تي أمجع عليها أهل السنة واجلامعة عىل خمتلف عصورهم و أمصارهم, ال

 ون دعواهتم بحذف بعض هذه األصول, ووضع بدالً منها أصوالً ؤوهلذا فهم يبد
جديدة, ويزعمون أهنم متمسكون بالكتاب والسنة ألهنم لو قالوا بغري ذلك لظهر 

 .للناس زيف ما يدعون إليه وانفض من حوهلم أقرب الناس إليهم
أفاد شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يف وصف حال وقد أجاد و

سلوب أهل أهل البدع واألهواء وكأهنام يعيشان عرصنا, وال غرابة يف ذلك فأ
 .البدع واحد رغم ما بينهم من خالفات يف النتائج واألهداف

وبعــــــد أن بينــــــا مــــــا جيــــــب توضــــــيحه عــــــن أهــــــل البــــــدع واألهــــــواء, ننتقــــــل إىل 
احلـــــديث عـــــن األصـــــول اجلديـــــدة التـــــي وضـــــعتها مجاعـــــة شـــــكري, وإىل طريقـــــة 

 .فهمهم للكتاب والسنة
 

                                                                        
 ).١/٧٦: (عالم املوقعني البن القيمإ )(١
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æa‡í‡u@æý–c 

 :قسام التاليةم مجاعة شكري أصول اإلسالم إىل األقسَّ 
 .أي األوعية التي يلتمسون منها اهلدى والعلم: مصادر اهلدى −١
 .أي ما هو اإلسالم وما هو الكفر: اهلدى نفسه −٢
تباعه انون اهلدى من أن يغتاله الكافرون أو السبيل الذي جيب كيف يؤمّ  −٣

  .إقامة دولة اإلسالملتدمري الكفر و
األول, ونرجئ احلديث عن األصل  وسوف نتحدث يف هذا الفصل عن األصل 

 .الثاين والثالث إىل فصول أخرى من هذا البحث إن شاء اهللا

 :تنقسم مصادر اهلدى عندهم إىل األقسام األربعة التالية
 . السموات واألرض −١
 .اإلنسان والفطرة −٢
 .القرآن −٣
  .السنة أو احلكمة −٤

أي السموات − األول يستشهدون هبا عىل أمهية املصدرومن األدلة التي 
 :قوله تعاىل −واألرض

{  d  c b a` _~}| {zy
  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e
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p       z y  x  w  v  u  t  s  r  qz ]آل عمران[  
 :وقوله تعاىل

{  {   z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p   o  n  m
  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡  �  ~  }  |z ]الذاريات[ 

 :ومن أدلتهم عىل أن الفطرة أصل من أصول اإلسالم قوله تعاىل

{  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤
  ¿  ¾  ½ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶z ]الروم[ 

 :وقوله تعاىل

 {  É  È   Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â      Á  Àz ]القيامة[ 
 :التاليتانولنا عىل أقواهلم يف هذه املسألة امللحوظتان 

 : امللحوظة األوىل
زعمت اجلامعة أن السموات واألرض واإلنسان أو الفطرة من أصول اإلسالم, 
بل قدمت هذين األصلني عىل الكتاب والسنة ألمهيتهام, ومثل هذا الزعم 
خيالف إمجاع أهل السنة يف القديم واحلديث, ويتعارض مع أصوهلم التي كان 

ورجال خري القرون ومن سار عىل هنجهم واقتفى عليها الصحابة والتابعون 
 .أثرهم إىل يوم الدين
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رشح األصــول  −وقــد فعلــوا مــا فعلــوه−وأول مــا يرتتــب عــىل مجاعــة شــكري 
رعية التــي دعــتهم إىل اختــاذ مثــل هــذا املوقــف, ـالتــي ابتــدعوها, وبيــان األدلــة الشــ

مـن ذلــك مل لكـن شــيئًا  .والـرد عـىل مــا سـوف يثـار ضــدهم مـن اســتنكار واسـتغراب
حيدث, وإنام جاء عرضهم هلذين األصلني عامًا ومقتضبًا وغامضـًا, ويف املقابـل 

هــل الســنة واجلامعــة, فهــل تكفــي بضــعة أهنــاك مئــات مــن الكتــب يف رشح أصــول 
 .!أسطر غامضة لوضع أصول إسالمية جديدة?

 :امللحوظة الثانية
كر, فلنعـــــد إذا كـــــان مجاعـــــة شـــــكري مل يضـــــعوا إجابـــــات لألســـــئلة اآلنفـــــة الـــــذ

إىل الكتـــــاب والســـــنة لنـــــرى مـــــا جـــــاء فـــــيهام عـــــن الســـــموات واألرض واإلنســـــان 
 :أو الفطرة

  :السموات واألرض −١
سوريت  حديث صحيح مسند يف سبب نزول اآليات من ملسو هيلع هللا ىلصمل يرد عن الرسول 

التي استدلوا هبا عىل أن السموات واألرض أصل من وآل عمران والذاريات 
كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول  هورد ما رواه البخاري يف صحيحأصول اإلسالم, وكل الذي 

ن ويقرأ اآليات العرش من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده, وقال املفرس
إن األرض وما فيها من زروع وبحار وجبال وقفار وثامر ( :يف هذه اآليات

وحيوان ومعادن, والسموات وما فيها من كواكب خمتلفة األشكال واألحجام, 
يف ... .ول العلامءحاإلنسان وما فيها من تركيب دقيق حتار فيه عقول فونفس 
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 :هذا كله آيات عىل صنع اهللا تعاىل

ةــــــــــــــــــه آيــــــــــل يشء لــــــــويف ك IQHاهـ)دـــــــــــــه واحـــــــــــــدل عىل أنــــــت

آل عمران يكون يف فاالستدالل باآليات العرش من سورة : ة القوللومج
ن عذاب واخلشية م ,موضع احلديث عن عظمة اهللا ومعرفته, والزهد يف الدنيا

 .اهللا, واإلقبال عىل الطاعات
 :اإلنسان والفطرة −٢

 .IRHاُهت أْ دَ تَ أي ابْ : اُهت رْ طَ قة, وفَ لْ اخلِ : الفطرة: قال الرازي
واملعنى أنه يولد عىل نوع من : كل مولود يولد عىل الفطرة: وقال ابن األثري

ين فلو ترك عليها الستمر عىل لزومها ومل دِّ ء لقبول الوالطبع املتهّي  اِجلبِلَّة
 .يفارقها إىل غريها, وإنام يعدل عنه ما يعدل آلفة من آفات البرش والتقليد

جتد أحدًا إال  فال .اهللا واإلقرار بهمعناه كل مولود يولد عىل معرفة : وقيل
 .ISH)سامه بغري اسمه أو عبد معه غريه وهو يقر بأن له صانعًا, وإن

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : وعن أيب هريرة
يمجسـانه, كـام تنـتج و وينّرصانه  دانهلد عىل الفطرة, فأبواه هيوّ ما من مولود إال يو«

                                                                        
  .مطبعة البايب احللبي). ١/٤٢٧: (تفسري ابن كثري )(١
 .خمتار الصحاح, فعل فطر )(٢

 ).٣/٤٥٧( :اء مع الطاءفالنهاية يف غريب احلديث و األثر البن األثري, باب ال )(٣
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ا إذا واقـرؤو: قـول أبـو هريـرةثـم ي .IQH»البهيمة مجعاء, هل حتسون فيها من جدعاء
 IRH]٣٠: الروم[ µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©z  } :شئتم

 :وقال النووي رمحه اهللا يف تفسري حديث أبو هريرة
واألصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئًا لإلسالم فمن كان أبواه أو أحدمها (

والدنيا, وإن كان أبواه كافرين جرى مسلًام استمر عىل اإلسالم يف أحكام اآلخرة 
عليه حكمهام يف أحكام الدنيا, وهذا معنى هيودانه وينرصانه و يمجسانه أي 
حيكم له بحكمهام يف الدنيا فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهام فإن كانت 

  .ISH)هسبقت له سعادة أسلم وإال مات عىل كفر
األقوال ألن املراد من احلديث ليس وليس ما قاله النووي رمحه اهللا أصح 

إجراء األحكام وإنام اإلخبار عن حقيقة اإلنسان املجبول عليها, وإنام أصح 
 :األقوال أن الفطرة هي اإلسالم بدليل

 .أو يولد عىل امللة »يولد عىل هذه امللة«أن روايات صحيحة فيها  −١

                                                                        
مقطوعة األذن أو غريها من : أي جمتمعة األعضاء سليمة من النقص, وجدعاء: مجعاء )(١

 .األعضاء ومعناه أن النقص حيدث بعد الوالدة
من رشح مسلم للنووي, ورواه أمحد يف ) ١٦/٢٠٨: (رواه مسلم يف صحيحه, باب القدر )(٢

 ).٢/٢٧٥: (مسنده
 ).١٦/٢٠٨: (انظر رشح النووي لصحيح مسلم )(٣
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ة هـــــــي فـــــــدل عـــــــىل أن الفطـــــــر )ويســـــــلامنه(احلـــــــديث نفســـــــه حيـــــــث مل يقـــــــل  −٢
 .IQHسالماإل

أن السموات واألرض واإلنسان ( وليس يف كل ما ذكرناه دليل عىل 
 .IRHهي أصول اإلسالم) والفطرة

إذا كان مقصدهم من السموات واألرض والفطرة تدبر : وخالصة القول 
, آليات عىل ذلك كثرية وكثرية جداً خلق اهللا تعاىل وبيان عظمته , فهذا صحيح وا

ومن . مقصدهم وضع أصول جديدة يف اإلسالم , فهذا ليس صحيحاً أّما إذا كان 
لة دينظر إىل رسائلهم بعني فاحصة يعلم بأهنم هيتمون أشّد االهتامم باملنطق واأل

  .العقلية أكثر من اهتاممهم بالنصوص الرشعية 

 
 
 
 
 

                                                                        
 ).٨(انظر درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية, جزء  )(١
علم األصول هو العلم بالقواعد التي يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الرشعية الفرعية من  )(٢

 .أدلتها التفصيلية أو هو من نفس تلك القواعد
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òäÛaë@lbnØÛa@áèÏ@À@áaìÓc@‹Ç@  

الناس بالكفر والردة عن من أسهل األمور وأيرسها عند مجاعة شكري رمي 
ويف حديثهم عن القرآن  .اإلسالم ملجرد االختالف معهم يف وجهات النظر

 :الكريم والسنة النبوية نامذج كثرية عىل ذلك نختار منها ما ييل
من اعتقد أن كالم اهللا ورسوله حيتاج إىل رشح فقد كفر ألنه اعتقد بأن كالم (

 .)البرش أبني وأفصح من كالم اهللا
   :أدلتهم عىل ذلك قول اهللا تعاىل ومن

{  s  r   q  p  on  m  l  k  j  i  h   g  f
  {   z  y  x  wv  u  tz ]إبراهيم[ 

 :وقوله تعاىل

 {f  ed        o  n   m   l   k  j  i  h  gz ]هود[ 
 :ويف دفاعهم عن وجهه نظرهم قالوا

 .!غريمها?أبني أم كالم  ملسو هيلع هللا ىلصهل كالم اهللا ورسوله : ونقول(
إن ويهم, فإن قالوا كالم اهللا أبني, وجب عليهم اتباعه وكفونا مؤونة الرد عل

  .)صادموا النصوصقالوا العكس فقد كفروا و
 : وقالوا يف موضع آخر
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 .!وهل حيتاج اهللا تبارك وتعاىل إىل شارح بغري إذنه أم ال حيتاج?(
قالوا حيتاج فقد أرشكوا ال حيتاج كفونا مؤونة الرد عليهم, وإن : فإن قالوا

 .)اً باهللا العظيم ما مل ينزل به سلطان
ومما تعتقده هذه اجلامعة أنه جيب عىل املجتهد أن يصيب احلق يف كل 

وتشمل هذه القاعدة ... .مسألة, ومن اجتهد وأخطأ فقد ضل و أضل الناس
عندهم كل قول يف كتاب اهللا جل وعال, ال فرق يف ذلك بني قطعي الداللة 

 :جاء يف رسالتهم احلجيات .يها, فال جيوز أن يكون فيها إال قول واحدوظن
ن لـه وأن يضـلل مـن يقلـده, ويكـ وما دام اخلطأ جائزًا يف حق املجتهد فيمكنـه إذاً (

¨©   }:تصــــبح القضــــية كقولــــه .مــــن دون اهللا رعاً ـيف النهايــــة مشــــ

¯  ®  ¬  «  ªz(IQH.  
ويستنكرون أشد االستنكار قول العلامء عند رشح حديث من أحاديث 

 .هناك أكثر من قول أو اختلف العلامء يف فهم هذا احلديث: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
ـــــرد عليهـــــا[جـــــاء يف رســـــالتهم  ـــــأويالهتم وإمجـــــال ال ـــــد ذكـــــرهم ] إمجـــــال ت عن

أربــع مــن كــن فيــه «: للحــديث الــذي رواه مســلم يف صــحيحه عــن عبــد اهللا بــن عمــرو
 :»...نافقًا خالصاً كان م
كيف اختلفوا يف فهم احلديث وغريه, وكيف تكون أمته أمة واحدة عىل (

                                                                        
  .رسالة احلجيات )(١
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 .!?اً قول واحد إذ
بلسان أعجمي  ياً مِّ عَ بلسان عريب مبني أم مُ  وهل يكون بذلك هذا الرسول مبيناً 

 .!لعني?
إلمام النووي رمحه اهللا وها عىل اوكالمهم السابق جزء من محلة عنيفة شنُّ 

 .IQH)الً وه مشكِ إن العلامء اختلفوا يف فهم هذا احلديث وعدُّ  :قالألنه 
 :أيضاً  واوقال

فإذا كان العلامء قد اختلفوا هذا االختالف, وأشكل عليهم هذا اإلشكال حديث (
 .!, فكيف بمن دوهنم من الناس? ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 .!?هفيام يقول ملسو هيلع هللا ىلصومن الذي سيفهم إذًا مقصود النبي −
 .!أمة واحدة عىل قوٍل واحٍد إذن?وكيف تكون أمته −

ومن أدلتهم عىل عدم جواز تفسري القرآن نوايا العلامء التي ال يعلمها إال اهللا  
 .IRH)سبحانه وتعاىل, لذا وجب ترك هذا املصدر الذي حيتمل فيه سوء النية

 
 

                                                                        
 ].احلجيات[رسالتهم ) (١
 .نفس املصدر )(٢
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òäÛaë@lbnØÛa@À@áaìÓc@‡Ôã 

 :وردنا عليهم من الوجوه التالية

Þëþa@éuìÛa@M@ÐnÛa@ìç@bß_@ @

مل يقل عامل من علامء أهل السنة واجلامعة يف القديم واحلديث أن كتب 
 .التفسري أبني وأوضح من كالم اهللا تعالت أسامؤه وصفاته

ووضع هذا االفرتاض مقابل زعم اجلامعة بأن القرآن ال حيتاج إىل تفسري, 
امعة أسلوب ممجوج, وهرطقة ممقوتة عرفناها يف طريقة عرض هذه اجل

 .ألفكارهم وتصوراهتم
 :انظر إىل قوهلم

 .)...من اعتقد أن كالم اهللا ورسوله حيتاج إىل رشح فقد كفر(
 :والعمل هبذا القول يعني أن اآلتية أسامؤهم قد كفروا

أبو بكر وعمر وعثامن وعيل, وابن مسعود,  :اخللفاء األربعة: من الصحابة −أ
بن اوابن عباس, وأيب بن كعب, وزيد بن ثابت, وأبو موسى األشعري, وعبد اهللا 
بن االزبري, وأنس بن مالك, وعبد اهللا بن عمر, وأبو هريرة, وعبد اهللا بن عمرو 

 .العاص, وعائشة, ريض اهللا عنهم أمجعني
ــــابعني − ب د بــــن جبــــري, وعكرمــــة, وطــــاوس بــــن ســــعيد بــــن جبــــري, وجماهــــ :مــــن الت
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كيســـــان الـــــيامين, وعطـــــاء بـــــن أيب ربـــــاح, وأبـــــو العاليـــــة رفيـــــع بـــــن مهـــــران الريـــــاحي, 
روق بــــن ـوحممــــد بــــن كعــــب القرظــــي, وزيــــد بــــن أســــلم, وعلقمــــة بــــن قــــيس, ومســــ

األجـــــــدع اهلمـــــــداين, واألســـــــود بـــــــن يزيـــــــد, ومـــــــرة اهلمـــــــداين, وعـــــــامر الشـــــــعبي, 
 .يـواحلسن البرصي, وقتادة السدوس

ابن جرير الطربي, وابن ماجة, وأبو بكر بن املنذر, : من أعالم أهل السنة −ج
وابن أيب حاتم, وابن حيان, وابن مردويه, وابن عطية, والنحاس, وشيخ اإلسالم 

 .ابن تيمية, وحممد بن أمحد األنصاري القرطبي, وابن اجلوزي, وابن كثري
وىل أن مجهور املسلمني وإذا كان هؤالء األئمة األعالم قد كفروا فمن باب أ

إن : ولو قال قائل .أشد كفرًا ألهنم يعتمدون عليهم يف فهم كتاب اهللا تعاىل
قلنا هذا منهم تناقض ألهنم أطلقوا القول,  .مجاعة شكري ال يكفرون الصحابة

وعمموا اللفظ, وإذا كان هناك استثناء من القاعدة التي وضعوها فلامذا ال يبينوا 
 .!ة التي اعتمدوا عليها يف ذلك?لنا األدلة العلمي

عليه فتواهم غري صحيح ألن  اومن جهة أخرى فإن مناط احلكم الذي بنو
عند  تفسري القرآن ال يعني أن كالم اهللا غامض وحيتاج عىل رشح ليكون مفهوماً 

 :الناس, ليس األمر كذلك, وإنام التفسري
لة فيها, ثم ترتيب علم نزول اآليات, وشؤوهنا, وأقاصيصها, واألسباب الناز(

ها, وحمكمها ومتشاهبها, وناسخها ومنسوخها, وخاصها وعامها, يها ومدنيِّ مكِّ 
وحالهلا وحرامها, وعددها ووعيدها  مطلقها ومقيدها وجمملها ومفرسها,و
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 .IQH)وأمرها وهنيها, وعربها وأمثاهلا
 :بالعلوم التالية وال ينهض هبذه املهمة إال من أملَّ 

 .ألن به يمكن رشح مفردات األلفاظ ومدلوالهتا :علم اللغة* 
  :قال جماهد 
ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهللا إذا مل يكن عاملًا (

 .)بلغات العرب
 .ألن املعنى يتغري وخيتلف باختالف اإلعراب, فالبد من اعتباره :علم النحو* 
 .والصيغطته تعرف األبنية ابوسو :علم الرصف* 
فعلم املعاين, يعرف به خواص تراكيب الكالم من جهة إفادهتا  :علوم البالغة* 

يث اختالفها بحسب املعنى, وعلم البيان يعرف به خواص الرتاكيب من ح
  .خفائها, وعلم البديع يعرف به وجوه حتسني الكالموضوح الداللة و

بعض الوجوه املحتملة عىل  حإذ بمعرفة القراءة يمكن ترجي :علم القراءات* 
 .بعض

ومن فقد هذه الناحية, ربام  .وبه يعلم املحكم من غريه :الناسخ واملنسوخ* 
 .أفتى بحكم منسوخ فيقع بالضالل واإلضالل

 .إذ أن معرفة سبب النزول يعني عىل فهم املراد من اآلية :علم أسباب النزول* 

                                                                        
 ).٢/١٧٤: (اإلتقان يف علوم القرآن )(١
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١٧٣ 

أن يستدل عىل ما جيب يف  وبه يستطيع املفرس :علم أصول الدين والتوحيد* 
 .حقه تعاىل, ويف حق أنبيائه, ويتمكن من فهم اآليات املتعلقة بذلك

وهو األصل يف تفسري القرآن الكريم, ويقدم عىل مجيع  :احلديث النبوي* 
 .العلوم السابقة

إذ به يعرف كيف يستنبط األحكام من اآليات ويستدل عليها,  :ل الفقهوعلم أص* 
التبيني, والعموم, واخلصوص, واإلطالق والتقييد, وداللة ويعرف اإلمجال و

 .IQHاألمر والنهي, وما سوى ذلك من كل ما يرجع إىل هذا العلم
انظر إىل  .ويبدو أن اجلامعة يعرتفون بعلوم القرآن أو ببعضها عىل األقل

 :قوهلم يف ردهم عىل اإلمام النووي رمحه اهللا
ولكن النووي ونظائره يقدمون العام عىل اخلاص واملطلق عىل املقيد, (

اتباعًا لسلفهم من اليهود كل يشء نرصًا ملذاهبهم الباطلة ووكل يشء عىل 
 :والنصارى الذين قالوا

 {xw  v u  t  s  r  qz ]٨٠: البقرة[(. 
إن كل واحد من املسلمني جيب أن : ولكن التناقض الذي يقعون فيه قوهلم

يعرف هذه العلوم ألن االجتهاد عندهم أصل, وقد سبق أن فندنا الرد عىل مثل 
 .]االجتهاد والتقليد[ند حديثنا عن هذا الزعم ع

                                                                        
 ).١/٢٦٥: (التفسري و املفرسون )(١
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شك به منصف حيرتم عقله أن هناك عرشات من يومن إعجاز القرآن الذي ال
الكتب املهمة يف التفسري يف القديم واحلديث, ويف كل كتاب معان جديدة 

جديدة أخرى,  نٍ افهم كتاب اهللا, وهناك جماالت واسعة الكتشاف معوسليمة يف 
ومدلوالت كتاب اهللا, أو  بمعاين من هؤالء العلامء أنه أحاط علامً  ومل يقل أحد

 .القرآن الكريمأن تفسريه أكثر وضوحًا وبالغة من 

ïãbrÛa@éuìÛa@M@æeŠÔÛa@Ðm@éuëc@ @

عدد  غَ بالقرآن, كام نَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول لقد فرس اهللا عز وجل القرآن بالقرآن, وفرس ال
 :وهذه أدلتنا عىل ذلك .من أصحابه رضوان اهللا عليهم يف فهم القرآن وتفسريه

 :تفسري القرآن بالقرآن−١
البــــــــد ملــــــــن يتعــــــــرض لتفســــــــري كتــــــــاب اهللا تعــــــــاىل أن ينظــــــــر يف القــــــــرآن أوالً, 
ــــــبعض,  ــــــل اآليــــــات بعضــــــها ب ــــــه يف موضــــــوع واحــــــد, ويقاب فيجمــــــع مــــــا تكــــــرر من

بـــــام جـــــاء مســـــهبًا عـــــىل معرفـــــة مـــــا جـــــاء مـــــوجزًا, وبـــــام جـــــاء مبينـــــًا عـــــىل ليســـــتعني 
فهـــــم مـــــا جـــــاء جممـــــًال, وليحمـــــل املطلـــــق عـــــىل املقيـــــد, والعـــــام عـــــىل اخلـــــاص, 

ر القــــرآن بــــالقرآن, وفهــــم مــــراد اهللا بــــام جــــاء عــــن اهللا, وهــــذه ـوهبــــذا يكــــون قــــد فســــ
مرحلــــــة ال جيــــــوز ألحــــــد مهــــــام كــــــان أن يعــــــرض عنهــــــا, ويتخطاهــــــا إىل مرحلــــــة 

 .IQHأخرى, الن صاحب الكالم أدرى بمعاين كالمه وأعرف به من غريه

                                                                        
 ).١/٣٧: (التفسري و املفرسون للذهبي )(١
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 : أمثلة من تفسري القرآن بالقرآن
 :تعاىل هلوق

{      N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O
  g  f   e  d  c  b  a  `  _   ^  ]   \  [  Z

  o  n  m  l  k  j  i  h   s  r  q  p
  y  x   w  v  u  tz ]املؤمنون[IQH. 

 :وقوله تعاىل

 {  K  J  I  H     G  F  E  D  C  B   Az ]الطارق[ 
 :وقوله تعاىل

{  y  x     w  v  u  t  s            r  q  p  o   n  m      l  kz 
 ]املعارج[

 : وقوله تعاىل

{  M  L  KJ   I  H  G  F  ED  C  B  A
  PO  Nz ]١٥:األحقاف[ 

                                                                        
 .كل اآليات جاءت مفرسة لآلية األوىل )(١
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 : قوله تبارك وتعاىلبهبذه اآلية, و  وقد استدل عيل

{¥¤£¢¡�~ }| { zz ]٢٣٣: البقرة[  
عىل أن أقـل مـدة احلمـل سـتة أشـهر وهـو اسـتنباط قـوي صـحيح وافقـه عليـه عـثامن 

وجـــاء ذلـــك يف امـــرأة ولـــدت لســـتة أشـــهر  .ومجاعـــة مـــن الصـــحابة ريض اهللا عـــنهم
قـال بـىل, قـال  ?أمـا تقـرأ القـرآن :وأراد عثامن إقامة حد الرجم عليها, فقال له عـيل

 ]١٥: األحقاف[ PO  N  M  Lz   }: أما سمعت اهللا عز وجل يقول
 .إال ستة أشهر يفلم نجده بق ]٢٣٣: البقرة[ z{  ~�     }: لوقيو

عىل تفسري القرآن بالقرآن, وهي غيض من فيض, وقد اكتفينا هبذه األمثلة 
 .وقطرات ماء من بحر متالطم األمواج

 : تفسري القرآن بالسنة −٢
يف تفسريها, فيبني له  ملسو هيلع هللا ىلصكان الصحايب إذا أشكلت عليه آية رجع إىل رسول اهللا 

 : ما خفي عليه, ألن وظيفته البيان, كام أخرب اهللا عنه يف كتابه حيث قال

m  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul 
 .]النحل[

m Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ÜÛ    Ý:  وقال تعاىل 

   á  à  ß  Þl ]النحل[. 
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 : ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
ان عــــــىل أريكتــــــه بعأال يوشــــــك رجــــــل شــــــ.أال وإين أوتيــــــت الكتــــــاب ومثلــــــه معــــــه«

وجـــــدتم وه, ومـــــا لُّ علـــــيكم هبـــــذا القـــــرآن فـــــام وجـــــدتم فيـــــه مـــــن حـــــالل فـــــأحِ :يقـــــول
 .IQH»موهفيه من حرام فحرِّ 

 : أمثلة من تفسري القرآن بالسنة •
 :عن عقبة بن عامر قال

¨  ©  ª  »  ¬  }« :يقـــول وهـــو عـــىل املنـــرب ملسو هيلع هللا ىلصســـمعت رســـول اهللا 

®z  ,أال وإن القوة الرمي«IRH. 
عـن يـوم احلـج األكـرب  ملسو هيلع هللا ىلصسـألت رسـول اهللا : قـال عن عيل بـن أيب طالـب و
 .ISH»يوم النحر«: فقال
مــــــــن نــــــــوقش « :ملسو هيلع هللا ىلصقــــــــال رســــــــول اهللا : عــــــــن عائشــــــــة ريض اهللا عنهــــــــا قالــــــــتو

ــــــــيس يقــــــــول اهللا »احلســــــــاب عــــــــذب   t  s  r  q  pz  } :قلــــــــت أل

                                                                        
, طبعة دار إحياء السنة, و الرتمذي )٤/٢٠٠: (باب لزوم السنة −رواه أبو داود يف كتاب السنة )(١

, وقال حديث حسن صحيح, )٥/٣٧: (باب ما هنى أن يقال عند حديث النبي –كتاب العلم 
 ).١٩: (وانظر الرسالة للشافعي

 ).٣/١٥٢٢: (باب فضل الرمي و احلث عليه –رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة  (٢)
 )].٦/٢٧٩: (باب كيف نبذ العهد –الفتح كتاب اجلزية [رواه البخاري  (٣)
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 .IQH»ليس ذلك احلساب ولكن ذلك العرض«: قال
 :قال عن ابن مسعود و

شــق ذلـــك عــىل النـــاس  E  D  C  B  Az}  ملــا نزلــت هـــذه اآليــة(
 :فقالوا

نه ليس الذي تعنون, أمل تسمعوا ما قال إ« :قال نفسه? يا رسول اهللا وأينا ال يظلم
 ).IRH»ام هو الرشكإنإن الرشك لظلم عظيم? : العبد الصالح

واألمثلة عىل ذلك كثرية, ومن شاء مزيدًا من األدلة فليعد إىل كتب السنة فإنه 
 .ملسو هيلع هللا ىلصواجد فيها باب خاص بتفسري القرآن الكريم باملأثور عن رسول اهللا 

لقد نسب القصاص والوعاظ  .صحيحاً  ملسو هيلع هللا ىلصوليس كل ما روي عن الرسول 
ما مل يقله, لذلك وجب معرفة الصحيح من الضعيف  ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهللا 

واملوضوع, وقد هيأ اهللا هلذه األمة من يقوم هبذه املهمة خري قيام, ويدافع عن 
 . ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسول اهللا 

                                                                        
, فتح الباري كتاب )٤/٢٢٠٤: (باب إثبات احلساب −مسلم كتاب اجلنة[أخرجه الشيخان  (١)

  .])١/١٩٦..(باب من سمع شيئًا فراجع  –العلم 
, وفتح )١/١١٤: (باب صدق اإليامن وإخالصه −مسلم كتاب اإليامن[ رواه الشيخان  )(٢

: أرشك باهللا وعقوبته يف الدنيا واآلخرة باب إثم من –الباري كتاب استتابة املرتدين 
)١٢/٢٦٤([. 
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  :لقرآنلتفسري الصحابة  −٣
كان للصحابة رضوان اهللا عليهم نصيب وافر يف تفسري القرآن الكريم, ألهنم 

 ., وعرفوا عنه ما مل يعرفه املتأخرون ملسو هيلع هللا ىلصشهدوا التنزيل, وعاشوا مع رسول اهللا 
 :قال ابن كثري رمحه اهللا

ــــــــك إىل أقــــــــوال ( ــــــــا يف ذل إذا مل نجــــــــد التفســــــــري يف القــــــــرآن و ال يف الســــــــنة رجعن
ملــــــــا شــــــــاهدوه مــــــــن القــــــــرائن واألحــــــــوال التــــــــي  الصــــــــحابة فــــــــإهنم أدرى بــــــــذلك

ـــــام والعلـــــم الصـــــحيح والعمـــــل الصـــــالح  اختصـــــوا هبـــــا, وملـــــا هلـــــم مـــــن الفهـــــم الت
 .IQH)السيام علامؤهم و كرباؤهم

وصدق ابن كثري فإن الصحابة رضوان اهللا عليهم أدرى بالقرآن ومعانيه منا 
وألهنم فرسان ألهنم أعرف منا بعادات العرب يف اجلاهلية وقت نزول القرآن, 

ن اللغة, وألهنم يعرفون أحوال اليهود والنصارى يف جزيرة العرب وقت يدايف مي
 .نزول القرآن

ــــه, واطالعهــــم  ملسو هيلع هللا ىلصهــــذا كلــــه فضــــًال عــــن صــــحبتهم لرســــول اهللا  , ومعــــاينتهم ل
 .ومعرفتهم ألقواله وأفعاله وأحواله

 :مومن أشهر الذين برزوا يف علم التفسري من الصحابة رضوان اهللا عليه
عبد اهللا بن عباس, عبد اهللا بن مسعود, عيل بن أيب طالب, أيب بن كعب, أبو بكر 

                                                                        
 ).١/٣: (تفسري ابن كثري )(١
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الصديق, عمر بن اخلطاب, عثامن بن عفان, زيد بن ثابت, أبو موسى األشعري, 
 .عبد اهللا بن الزبري

 : حجية تفسري الصحايب
, أو كان متعلقًا بأسباب  ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  تفسري الصحايب إذا كان مرفوعاً 

إذا كان .. .النزول, أو ال جمال لالجتهاد فيه, وال هو منقول عن لسان العرب
− عىل الصحايب  وإن كان موقوفاً  .ة إن صح سنده, وال جيوز ردهكذلك فهو حجَّ 

 .IQHففيه خالف, وحكمه حكم قول الصحايب − أي من قبيل االجتهاد
 : قال ابن الصالح يف مقدمته

حديث مسند, فإنام ذلك يف تفسري يتعلق بسبب ما قيل من أن تفسري الصحايب (
 ملسو هيلع هللا ىلصنحو ذلك مما ال يمكن أن يؤخذ إال عن النبي  ونزول آية خيرب به الصحايب, أ

فأما تفاسري الصحابة التي ال تشتمل عىل إضافة يشء .. .وال مدخل للرأي فيه
 .IRH)ة يف املوقوفاتدفمعدو ملسو هيلع هللا ىلصإىل الرسول 

القرآن بالسنة,  ملسو هيلع هللا ىلصلقد فرس اهللا جل وعال القرآن بالقرآن, وفرس : ومجلة القول
وكذلك كان تفسري : قلنا ,لقد كان هذا بإذن من اهللا: فإن قالت مجاعة شكري

 .الصحابة للقرآن

                                                                        
 ].أقوال الصحابة و أفعاهلم[انظر الفصل السابق  )(١

 .مقدمة ابن الصالح )(٢
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 : أنه قال جحيفة أيب روى البخاري يف صحيحة بسنده إىل 
ال, والذي : قال تاب اهللا?هل عندكم يشء من الوحي إال ما يف ك: قلت لعيل (

فلق احلبة وبرأ النسمة ما أعلمه إال فهًام يعطيه اهللا رجًال يف القرآن, وما يف هذه 
قال العقل, وفكاك األسري, وأال يقتل  وما يف هذه الصحيفة? :الصحيفة, قلت

 .IQH)كافربمسلم 
وليس التفسري أكثر  .)فهًام يعطيه اهللا رجًال يف القرآن(: والشاهد هنا قول عيل

 !!من هذا الفهم املأثور

sÛbrÛa@éuìÛa@M@éib’n½aë@áØa@ @

ممــــا ال شــــك فيــــه أن اهللا ســــبحانه وتعــــاىل مل يقــــبض نبيــــه إليــــه إال بعــــد إكــــامل 
ــــاده, وبعــــد أن بلــــغ النبــــي  ــــه لعب أصــــحابة بــــأن هللا يف كــــل نازلــــة حكــــًام  ملسو هيلع هللا ىلصالــــدين ب

ال جيـــــوز االخـــــتالف وتعـــــدد  موجــــودًا بـــــنٍص أو داللـــــة, غــــري أن هـــــذا ال يعنـــــي أنــــه
اآلراء واألقـــــوال يف بعـــــض فـــــروع الـــــدين, كـــــام زعمـــــت مجاعـــــة شـــــكري, وكـــــام 

 .زعم اخلوارج واملعتزلة من قبل
ومــــن جهــــة أخــــرى هنــــاك بعــــض األمــــور يف القــــرآن الكــــريم اســــتأثر اهللا ســــبحانه 

ذلـك وتعاىل بعلمهـا, أو تعـددت فيهـا أقـوال الصـحابة والتـابعني, ومـن األدلـة عـىل 
r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  }  :ه تعــــــــــاىلقولــــــــــ

                                                                        
   .صحيح البخاري, باب اجلهاد (١)
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  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts
     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤

  ¼  »  º   ¹z ]آل عمران[  

منه ماال حيتمل من التأويل إال وجهًا واحدًا, أو هو ما عرف املراد  :فاملحكم
ويمثلون للمحكم يف القرآن بناسخه وحالله .. .إما بالظهور وإما بالتأويل

 .وحرامه وحدوده وفرائضه ووعده ووعيده
ما استأثر اهللا بعلمه, كقيام الساعة,  أوهو ما احتمل تأويله أوجهًا, : واملتشابه

قال ابن جرير  .واحلروف املقطعة يف أوائل السور, وكيفية أسامء اهللا وصفاته
 :الطربي رمحه اهللا

 :فقد تبني بيان اهللا جل ذكره(
يان ب, ما ال يوصل إىل علم تأويله إال ب ملسو هيلع هللا ىلصأن مما أنزل اهللا من القرآن عىل نبيه 

من وجوه أمره  واجبه وندبه وإرشاده : , وذلك تأويل مجيع ما فيه ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
عض وصنوف هنيه, ووظائف حقوقه وحدوده, ومبالغ فرائضه, ومقادير الالزم ب

, التي مل يدرك علمها إال ببيان رسول هِ خلقه لبعض, وما أشبه ذلك من أحكام آيِ 
 .عىل تأويله هُ تَ ٍة أمَّ له تأويله, بنص منه عليه, أو بداللة قد نصبها, دالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

وذلك ما فيه من اخلرب عن آجال  .وأن منه ما ال يعلم تأويله إال اهللا الواحد القهار
بن اور, ونزول عيسى صحادثة, وأوقات آتية, كوقت قيام الساعة, والنفخ يف ال
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فإن تلك أوقات ال يعلم أحد حدودها, وال يعرف أحد من : ذلك همريم, وما أشب
وبذلك أنزل ربنا  .تأويلها إال اخلرب بأرشاطها, الستئثار اهللا بعلم ذلك عىل خلقه

 : ه, فقالحمكم كتاب

{  Ô    Ó  ÒÑ     Ð    Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á
  æ  å  ä   ã  â  áà   ß       Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ

   ì  ë    ê  é      è  çz ]األعراف[ 
إذا ذكر شيئًا من ذلك, مل يدل عليه إال بأرشاطه دون  ملسو هيلع هللا ىلصوكان نبينا حممد 

إن خيرج «: أنه قال ألصحابه إذ ذكر الدجال ملسو هيلع هللا ىلصحتديده بوقته كالذي روي عنه 
وما أشبه  .IQH»وأنا فيكم, فأنا حجيجه, وإن خيرج بعدي, فاهللا خليفتي عليكم

كن عنده مل ي ملسو هيلع هللا ىلصالدالة عىل أنه  −التي يطول باستيعاهبا الكتاب−ارذلك من األخب
فه بمقادير السنني واأليام, وأن اهللا جل ثناؤه إنام كان عرّ  هعلم أوقات يشء من

 .تهته بأدلقَّ جميئه بأرشاطه, ووَ 
إقامة : وذلك .وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن

إعرابه, ومعرفه املسميات بأسامئها الالزمة غري املشرتك فيها, واملوصوفات 
هتا اخلاصة دون ما سواها, فإن ذلك ال جيهله أحد منهم وذلك كسامع منهم ابصف

                                                                        
 من طريق) ٤/٢٢٥٠: (كتاب الفتن وأرشاط الساعة −سلممرواه البخاري يف صحيحه, و )(١

 .النواس بن سمعان
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 :لو سمع تاليًا يتلو

{  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  az ]مل  ]البقرة
غي تركه مما هو مرضة, وأن اإلصالح هو ما جيهل أن معنى اإلفساد هو ما ينب

ه منفعة, وإن جهل املعاين التي جعلها اهللا إفسادًا, واملعاين علُ ينبغي فعله مما فِ 
من  −الذي بلسانه نزل القرآن−التي جعلها اهللا إصالحًا, فالذي يعلمه ذو اللسان 

زمة غري من معرفة أعيان املسميات بأسامئها الال: تأويل القرآن, هو ما وصفت
دون الواجب من أحكامها , ةهتا اخلاصااملشرتك فيها, واملوصوفات بصف

, فال يدرك علمه إال ببيان, دون ما  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا بعلمها نبيه  صَّ َخ هيآهتا التي وصفاهتا و
 .استأثر اهللا بعلمه دون خلقه

 :من ذلك روي اخلرب عن ابن عباس −ما يزال الكالم للطربي−وبمثل ما قلنا 
وجه تعرفه العرب من كالمها, وتفسري ال يعذر أحد : عىل أربعة أوجهالتفسري (

انتهى كالم  )بجهالته, وتفسري يعلمه العلامء, وتفسري ال يعلمه إال اهللا تعاىل ذكره
 .IQHالطربي
ليس صحيحًا أن كل آية من كتاب اهللا هلا معنى حمدد ال جيوز أن  :وإذن

 .تتعدد فيه األقوال
ب كلهم كانوا قادرين عىل فهم كتاب اهللا يف مفرداته وليس صحيحًا بأن العر

                                                                        
 ).٧٦−١/٧٤: (تفسري الطربي, حتقيق حممود حممد شاكر, دار املعارف )(١
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  .وتراكيبه ألنه نزل بلغتهم
ليس صحيحًا هذا وال ذاك ألنه قد دلت األحاديث الصحاح بأن عمر بن 

اين كلامت اخلطاب وابن عباس وغريمها من كبار الصحابة كانوا ال يعلمون مع
, ودلت األحاديث الصحاح كذلك عىل أن بعضهم أخطأ ]ًا وفطرـأبَّ [من القرآن 

كتاب اهللا تعاىل, وهم مأجورون باجتهادهم, ومجاعة من يف فهم و تفسري آيات 
 .شكري ال خيالفوننا يف ذلك كام مر معنا يف الفصلني السابقني

بل وماذا يفعل العلامء املجتهدون إذا عرضت هلم آية ومل جيدوا هلا أثرًا 
سريها أو يف سبب نزوهلا, وكان معناها حيتمل أكثر من وجه من صحيحًا يف تف

 .!وجوه اللغة العربية?
البد من تعدد األقوال يف هذه اآلية, ولكنه اختالف تنوع وليس اختالف 

 .تضاد

بالقرآن, وباإلسالم, وبطريق العبودية,   Y  Xz   } فرسوا: أمثلة
 .غري متنافية وال متناقضةوبطاعة اهللا ورسوله, فهذه املعاين وإن تغايرت 

]  \  [  ^   _  `  } :ويف تفســــــريهم لقولــــــه تعــــــاىل

  b  az ]٣٢: فاطر[. 
قيل فيه السابق هو الذي يصيل يف أول الوقت, واملقتصد هو الذي يصيل 

السابق من يؤدي الزكاة : يف أثنائه, والظامل هو الذي يصيل بعد فواته, وقيل
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أنه ال  وغري خاٍف .يمنع الزكاة وال يتصدق املفروضة وحدها, والظامل نفسه من
جبات اتنايف بني هذين التفسريين وإن تغايرا, ألن الظامل لنفسه يتناول املضيع للو

حرمات, جبات وتارك املاواملقتصد يتناول فاعل الو واملنتهك للحرمات,
  .جبات ويتقرب بعد ذلك بزيادة احلسناتايتناول من يفعل الوIQHوالسابق

 ]رـالنصــ[  f  e  d  c  b  az  } : ه قولــه تعــاىلويف تفســري
 : روى البخاري من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

مل يـدخل : كان عمـر يـدخلني مـع أشـياخ بـدر, فكـأن بعضـهم وجـد يف نفسـه وقـال(
إنــــه مــــن أعلمكــــم, فــــدعاهم ذات يــــوم : فقــــال عمــــر هــــذا معنــــا وإن لنــــا أبنــــاء مثلــــه?

مـاذا تقولـون يف قولـه : فأدخلني معهم فـام رأيـت أنـه دعـاين فـيهم إال لـريهيم, فقـال
أمرنــا أن نحمــد : فقــال بعضــهم ?  f  e  d  c  b  az  } : تعــاىل

: رنا وفـــتح علينـــا, وســـكت بعضـــهم ومل يقـــل شـــيئًا, فقـــال يلـاهللا ونســـتغفره إذا نصـــ
رسـول اهللا  ُل هـو أَجـ: قلـت تقـول? مـا: فقلـت ال, فقـال بـن عبـاس?ايـا أكذلك تقـول 

ر اهللا والفتح, فذلك عالمة أجلك, فسبح بحمـد ـإذا جاء نص: أعلمه اهللا له, قال ملسو هيلع هللا ىلص
 .IRH)ال أعلم منها إال ما تقول :ربك واستغفره, إنه كان توابًا, فقال عمر

عىل املسائل املجمع  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللامل خيتلف أصحاب : ومجلة القول

                                                                        
 ., دار الكتب احلديثة)١/٢٨٥: (املفرسون, للدكتور حممد حسني الذهبيالتفسري و )(١
 .احللبي البايب −, فتح الباري)٨/٥١٩: (رواه البخاري, باب التفسري )(٢
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الرضورة, ومما تواترت األخبار بعليها والتي تعد من املعلوم يف الدين من 
بوجوهبا أو حتريمها أو حتليلها, فليس فيهم رضوان اهللا عليهم من قال بردة 
أصحاب الذنوب واملعايص, كام أنه ليس فيهم من ينكر سنة الوتر أو غسل 

اهللا عليهم قد اختلفوا يف بعض الفرعيات اجلمعة ونحو ذلك, وإن كانوا رضوان 
 .مما جيوز فيه االختالف

 لون اآليات املتشاهبات ما ال حتتمل, والمِّ والذين يريدون احلق الُحي 
أهوائهم, فذلك فعل الذين يف قلوهبم زيغ, جيعلون منها مطية خلدمة بدعهم و

وأما املؤمنون العلامء فإهنم يلتزمون باملحكم من اآليات ويؤمنون باملتشابه أنه 
 : من عند اهللا, ورحم اهللا عبد اهللا بن مسعود حيث قال

 .حالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال: إن اهللا أنزل القرآن عىل مخسة أحرف(
 باملتشابه, واعتربْ  باملحكوم, وآمنْ  احلرام, واعمْل  مِ احلالل, وحرِّ  لَّ فأحِ 

 .IQH)باألمثال

ÉiaŠÛa@éuìÛa@M@@a@lbn×@¿@sjÇ@ @

رفضت مجاعة شكري ابتداء أقوال الصحابة وأفعاهلم وإمجاعهم يف تفسري  
عىل خمتلف  −كتب التفسري تاىل, كام رفضوا أمهاكتاب اهللا سبحانه وتع

                                                                        
وروي : (هذا اخلرب موقوف عىل ابن مسعود, من كالمه, كام رصح بذلك الطربي مها بقوله )(١

وذكره ابن كثري يف الفضائل, انظر حاشية حممود شاكر عىل تفسري ). عن ابن مسعود من قيله
 ).١/٦٩: (الطربي
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عندهم نوع من أنواع اللغو الذي ال فائدة فيه, ثم أخذوا ألهنا  −وألواهناهلا اأشك
يفرسون القرآن الكريم, وقد سمعنا من عدد من الدعاة إىل اهللا الذين اختلطوا 

أن شكري قد بدأ بتفسري القرآن الكريم,  ههبذه اجلامعة داخل السجن وخارج
وف نعرض وقد أمىل عىل تالمذته شيئًا منه, وقتل قبل أن يتم هذا التفسري, وس

 : فيام ييل نامذج منه, ثم نوضح وجهة نظرنا فيه
 :قالوا يف تفسري قوله تعاىل −١

{ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À   Ï    Î
ÕÔÓÒÑÐz ]أم القرى يف الرشق (  ] القصص

األوسط اآلن والتي تتطلع إليها أنظار باقي األمة العربية, ويتوزع منها الكفر إىل 
 .IQHاهـ)األمة العربية هي مرصأقطار 

 :وأصح ما قاله املفرسون يف تفسري اآلية 

 ملسو هيلع هللا ىلصدليل عىل أن رسالة حممد  Ñz }أي مكة املكرمة, ويف قوله: أمها
 .شاملة جلميع أهل األرض
وكيف زعموا أن  , أم القرى بدالً من مكة املكرمةفكيف أصبحت مرص

وأن شكري هو املكلف مجاعتهم هي املرشحة إلقامة احلجة عىل البرشية, 
به رسولنا عليه أفضل الصالة والتسليم كيف حدث  بالدور نفسه الذي كان مكلفاً 

                                                                        
 .رسالتهم التوسامت, باب كيف نقيم دولة اإلسالم )(١
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 .!هذا الفهم كله?
كام زعمت  −نبي آخر الزمان  هوال بد أن نعرتف أن شكري مل يقل بأن

 ., ولو قال ذلك لكان لنا منه موقف غري هذا املوقف− الصحف املرصية 
  :مجاعة آخر الزمان −٢

 ]: التوسامت [ قالوا يف رسالتهم 
 :ونحن مجاعة احلق يف آخر الزمان تشملنا اآليتان(

{   ih  g  f  e  d...z ]و ] ٣: اجلمعــــــــــــــــــــــة{      x  w  v  u  t

  yz ]٥٤: املائدة[ 
 :ويستدلون بقولة تعاىل

{  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
   Ñ  Ðz ]الفتح[ 

مجاعة آخر الزمان, وأن شكري قائدها ومهدهيا عىل أن مجاعتهم هي 
املنتظر, وكانوا يرون بأن السلطة لن تستطيع قتله, ولن يموت قبل أن ينرص اهللا به 

لو متكنت السلطة من إعدام : دينه, بل وكان أفراد اجلامعة يقولون لآلخرين
  .شكري لوجب عىل اجلامعة أن تعيد النظر بأصوهلا وطريقة بنائها

Â   Ä  Ã}ير بالــــذكر أن الرافضــــة يســــتدلون باآليــــة نفســــها ومــــن اجلــــد
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  ÍÌ  Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Åz  عــىل مهــدهيم املنتظــر احلســن
  :العسكري, وجلَّ من قائل

{  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   ÊÉ  Èz ]البقرة[ 
ــــــات التــــــي اســــــتدلوا هبــــــا أي دليــــــل عــــــىل أهنــــــم مجاعــــــة آخــــــر يف اولــــــيس  آلي
فقـــــــــــــــــد روى  ih  g  f  e  dz   }فأمـــــــــــــــــا اآليـــــــــــــــــة األوىل الزمـــــــــــــــــان, 

,  ملسو هيلع هللا ىلصكنــــــــا جلوســــــــًا عنــــــــد النبــــــــي : قــــــــال عــــــــن أيب هريــــــــرة   البخــــــــاري,  اإلمــــــــام
ـــــــــه ســـــــــورة اجلمعـــــــــة ـــــــــت علي مـــــــــن : قـــــــــالوا ih  g  f  e  dz   } :فأنزل

, وفينـــــا ســـــلامن الفـــــاريس, فلـــــم يـــــراجعهم حتـــــى ســـــئل ثالثـــــاً  هـــــم يـــــا رســـــول اهللا?
ــــم قــــال ملسو هيلع هللا ىلصفوضــــع رســــول اهللا  ــــده عــــىل ســــلامن الفــــاريس, ث ــــامن «: ي ــــو كــــان اإلي ل

  .»من هؤالء −أو رجل  −رجال  هُ الَ نعند الثريا لَ 
 .IQHمن غري العرب ملسو هيلع هللا ىلصهم األعاجم وكل من صدق النبي : وقال جماهد

فيقــــول ابــــن كثــــري يف   y    x  w  v  u  tz    } :وأمــــا اآليــــة الثانيــــة
 :تفسريها

إنه من توىل عن نرصة دينه وإقامة : يقول اهللا تعاىل خمربًا عن قدرته العظيمة(

                                                                        
: تفسري سورة اجلمعة −فتح الباري , انظرهريرة رواه البخاريأيب  تفسري ابن كثري, وحديث )(١

 .ومسلم و الرتمذي و النسائي) ٨/٦٤٤(
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 .IQH)رشيعته, فإن اهللا سيبدل به من هو خري هلا منه, وأشد منعة وأقوم سبيالً 

Â   Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã} :واآلية الثالثة

ÍÌz ,وأنه سبحانه  نزلت بعد صلح احلديبية, وفيها بشارة من اهللا لنبيه بفتح مكة
وتعاىل سينرص رسوله, ويعز دينه, ويظهره عىل أهل مجيع األديان من سائر أهل 

 .األرض, من عرب وعجم
ومل يرد أثر صحيح عن املعصوم عليه أفضل الصالة والتسليم يف ختصيص 

 .هذه اآليات بقوم دون قوم من غري الصحابة رضوان اهللا عليهم
 :القرآن ال حيتاج إىل تفسري −٣

 :إن القرآن حيتاج إىل تفسري قوله تعاىل: ومن أدلتهم عىل كفر من يقول

{  s  r   q  p  on  m  l  k  j  i  h   g  f
  {   z  y  x  wv  u  tz ]إبراهيم[ 

 :وقوله تعاىل

 {   o  n   m   l   k  j  i  h  g           f  edz ]هود[ 
وتفسري القرآن الكريم أي  ا فيام مىض ليس بني هاتني اآليتنيكام بينَّ و

 .تعارض
                                                                        

 ).١/٥٢٧: (خمترص تفسري ابن كثري )(١
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 :فاسألوا أهل الذكر −٤
 : قالوا يف تفسري قوله تعاىل

{   Q  P  O  N  M   L   K  Jz ]النحل[IQH. 
نسأل إن مل نعلم وال نتقيد بجواهبم, والذكر وارد يف النبوات وليس يف (

 .)أحكام الفقه
يتقيــــــد بــــــام يقــــــال واجلامعــــــة هنــــــا جتيــــــز للجاهــــــل أن يســــــأل, ثــــــم ال تــــــرى أن 

 !!له
لو كان اجلواب مصحوبًا بدليل من كتاب اهللا وسنة رسوله, وكيف  ترى أو

 .!يرفض اجلاهل ما قاله له أهل العلم والفضل وملاذا يسأل?
من  اً , وكان متأكدخمالفاً  ال يتقيد باجلواب إذا علم دليالً : ولو أهنم قالوا

كيف يكون جاهًال وكيف  لو قال ذلك لكان كالمهم صحيحًا, ولكن.. .صحته
 .!يكون متأكدًا من معرفة دليل خمالف?

ـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــاىل  po  n  m  lz     } : ويف تفســـــــــــــــــــــــــــــري قول

                                                                        

O     N  M   L   K  J  IH  G  F    E  D  C  B  A  } :ونصــــــــها كــــــــام يــــــــيل )(١

 Q Pz ،ـــــــــة ـــــــــاء اآلي u  t  sr  q  p   o  n  m  l   } ٧: ويف ســـــــــورة األنبي
  {  z    y       x  w      vz   



ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ZòäÛa@ë@lbnØÛa@ @

 

١٩٣ 

ــــــــــالواIQH]٨٣:النســــــــــاء[ ــــــــــي جتــــــــــري ( :ق ــــــــــة يف األحــــــــــداث الت نزلــــــــــت هــــــــــذه اآلي
  .IRHاهـ)للمسلمني من األمن واخلوف, وليس يف أحكام الرشيعة

أي  −ال أدري ملاذا جتيز هذه اجلامعة للجاهل أن يسأل العلامء يف النبوات 
أن يسأل يف الفقه, مع أن العربة بعموم اللفظ ال له , وال جتيز −يف العقيدة 

 .!بخصوص السبب?
 : نةبدعة إقامة البيِّ  −٥

 :ويف تفسري قوله تعاىل

{  \  [     Z  Y  X  W   V  U  T  S     R  Q  P  O
   `  _  ^  ]z ]احلجرات[ 

 : قالوا
يف هذه اآلية دليل عىل أن من أسلم عليه أن يقيم البينة عىل إسالمه, وال يكفي (

 .)نطقه بالشهادتني بل ال بد من البيعة
بل الدليل خيالف ما ذهبوا إليه ألن اآلية نزلت يف الوليد بن عقبة إذ  , ال

                                                                        

̀   h  g     f  e  d  cb  a  }  :ونصها كام ييل )(١  _     ~   }  |  {  z

  x  w     v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i
   z  yz . 

   .رسالة احلجيات )٢(
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ده مما مجع نإىل احلارث بن رضار اخلزاعي ليقبض ما كان ع ملسو هيلع هللا ىلصالرسول أرسله 
رسول اهللا ق فرجع, فأتى من الزكاة, فلام أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطرق فرِ 

أن  ملسو هيلع هللا ىلصإن احلارث منعني الزكاة وأراد قتيل, ثم تبني لرسول اهللا : فقال ملسو هيلع هللا ىلص
ورغم اخلطأ الذي أخطأه الوليد فهو IQHاحلارث ما رأى الوليد وال منع الزكاة

من أحدمها دليًال  ملسو هيلع هللا ىلصصحايب, كام أن احلارث مسلم صحايب, مل يطلب الرسول 
 .أو بينة عىل إسالمه

ام وردت يف حديث جربيل, وليس ومن جهة أخرى فهذه أركان اإليامن ك
فيها بيعة أو إقامة بينة, مع أن أهل العلم أمجعوا عىل صحة احلديث, وقد رواه 
الشيخان يف صحيحيهام, ولو كانت البيعة أو إقامة البينة ركنًا يف اإليامن لوجب 

كة دتني واإليامن باملالئا الشهبيانًا عامًا قاطعًا للعذر كام بنيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأن يبينه الرسول 
والكتب والرسل واليوم اآلخر فكيف ونحن نعلم باالضطرار من دينه أن الذين 
دخلوا يف دينه أفواجًا مل يشرتط عىل أحد منهم يف اإليامن البيعة أو إقامة البينة ال 

 .IRHاً نعيَّ مطلقًا وال مُ 
بعض أكابر الصحابة, ومل يقل  بل وقد تأخر عن مبايعة أيب بكر الصديق 

                                                                        
قال  .الطرباين وابن منده وابن مردويهأيب حاتم وعقبة أخرجه أمحد وابن حديث الوليد بن  )(١

انظر . رجال أمحد ثقات: السيوطي بسند جيد عن احلارث بن رضار اخلزاعي, وقال اهليثمي
 ). ٤/٢١٠: (, وابن كثري)٥/٦٢: (, وفتح القدير للشوكاين)١٨/٢٨٤: (الفتح الرباين

 .بوالق) ١/٢٦: (الترصفمنهاج السنة النبوية, لشيخ اإلسالم ابن تيمية مع بعض  )(٢
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وهذا مما جيدر ذكره أن كل من صنف يف أصول الدين  .أو ردهتمأحد بكفرهم 
يذكر اخلالفة يف آخر بحثه, ولو كانت من أركان اإلسالم جلاء ذكرها يف أوائل 

 .التصنيفات
: ومــــن جهــــة ثالثــــة, فالتفســــري اللغــــوي هلــــذه اآليــــة ال يتفــــق مــــع مــــا ذهبــــوا إليــــه

 ]فتثبتــــــوا[ الكســــــائية وص, وقــــــرأ محــــــز أي التعــــــرف والــــــتفحُّ فتبينــــــوا مــــــن التبــــــنيُّ 
ـــــــ ر يف األمـــــــر الواقـــــــع واخلـــــــرب ـمـــــــن التثبيـــــــت أي األنـــــــاة وعـــــــدم العجلـــــــة, والتبصُّ

 .IQHالوارد حتى يتضح ويظهر
فأين من .. .دينناونحن مأمورون بالتثبت وعدم العجلة يف كل أمر من أمور 

هذا كله زعمهم أن يف اآلية دليًال عىل أن من أسلم عليه أن يقيم البينة عىل 
 .!إسالمه, وال يكفي نطقه بالشهادتني بل البد من البيعة?

   :خالصة نقدنا ملنهجهم يف التفسري  •
 : من خالل األمثلة التي سقناها يتبني لناما ييل

عتمدون عىل تفسري القرآن بالقرآن وال القرآن بالسنة البتة, مع أهنم يقيمون يال −١
عىل الكتاب والسنة, ويعدون النكري عىل غريهم ألهنم يقدمون أقوال شيوخهم 

  .مثل هذا األمر كفرًا وردة عن اإلسالم

                                                                        
 ).٥/٦٠: (فتح القدير للشوكاين )(١
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عىل حد  −ال هيتمون بعلوم القرآن مع أهنم هيامجون أئمة أهل السنة ألهنم −٢
 .يقدمون العام عىل اخلاص واملطلق عىل املقيد −زعمهم 

كيف تكون أقوال الصحابة بل وإمجاعهم يف تفسري القرآن الكريم حرامًا, −٣
كون أقوال شكري يف املسألة نفسها حالالً, مع أنه مل يعتمد فيام فرس به وت

قال  .القرآن عىل أدلة صحيحة من الكتاب والسنة, وإنام اعتمد عىل رأيه وهواه
 :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 .IQH»من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار«
ني إذا قلت يف لُّ ظِ تُ  ني وأي سامءلُّ أي أرض تقِ (: وقال أبو بكر الصديق 

 .IRH)كتاب اهللا ما ال أعلم
قلد أصحاب شكري يف تفسري القرآن غريهم من أصحاب البدع واألهواء,  −٤

 .كاملعتزلة والرافضة
 : قلدوا أهل االعتزال يف األمور التالية

  .عتامد عىل العقل واملنطق ولسان العربيف اال −
العربية يستطيع  عريب مبني, وكل من ينطقنزل القرآن الكريم بلسان : يف قوهلم −

  .ره, ومن قال غري ذلك فقد ضل وأضلفهم القرآن وتدبّ 

                                                                        
 .طبعة محص −)٨/١٤٦) : (هذا حديث حسن صحيح: ( رواه الرتمذي وقال )(١
 ).٧٩(األثر رقم  –) ١/٧٨: (تفسري القرطبي )(٢
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ال جيوز تعدد األقوال يف تفسري مجيع آيات القرآن وحكموا عىل : يف قوهلم −
  .مجيع حماوالهتم بأهنا مرادة هللا تعاىل

 :وقلدوا أهل الرفض يف حديثهم عن املهدي املنتظر, ويف تفسري قوله تعاىل −

{Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â    É  È      Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê
   Ñ  Ðz ]الفتح[ 

وقلد أتباع شكري شيخهم يف كل هذيانه الذي زعمه تفسريًا لكتاب اهللا تعاىل,  −
 : ونكرر قولنا

مرشوعًا, ويكون  IQ Hوالرافضةال ندري كيف يكون تقليد شكري للمعتزلة 
 . !أهل السنة ألصول عقيدهتم تقليدًا وكفرًا? باعتِّ ا

 وال ندري أيضًا كيف يكون تقليد أعضاء اجلامعة لزعيمها مرشوعاً 
ورجال خري القرون  هأصحابو ملسو هيلع هللا ىلصملا كان عليه الرسول  باعناتِّ اوصحيحًا, ويكون 

 .!ة عن اإلسالم?دَّ غري مرشوع ورِ 
 
 
 

                                                                        
 .وإن مل يعرتف بتقليده هلم) ١(
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@òäÛaòíìjäÛa@ @

 ن تطاولٍ مِ [إن كل ما قلناه عن أسلوب مجاعة شكري يف فهم القرآن الكريم 
ألعناق النصوص لتوافق  َيلٍّ فاسد, وَ  بالباطل عىل رجال خري القرون, وتأويلٍ 

 :ينسحب عىل السنة النبوية, وسوف نضيف إىل ذلك ما ييل] بدعهم و أهواءهم

ßb¨a@éuìÛa@M@@sí†§a@†ä@ @

تؤكد هذه اجلامعة أن احلديث النبوي من أهم مصادرها يف التلقي, وهو 
عندهم حجة قطعية ال جيوز أن يقدم عليه أقوال الرجال وأفعاهلم, والذي يظهر 

ألحاديث التي رواها أهل السنة واجلامعة امن رسائلهم أهنم يعتمدون عىل 
أعالم أهل احلديث  واضطراب واضح ألن وثبتت عندهم, وهذا منهم تناقض بنيِّ 

كفار مرتدون عند مجاعة شكري ألهنم يعتقدون بأن الكفر والظلم والنفاق 
 .أصغر ويعد من قبيل املعايص, وأكرب خيرج من امللة: والفسق نوعان

 :ومن شتائمهم الكثرية لرجال خري القرون نختار ما ييل
لإلمـــــام  ذكـــــروا كالمـــــاً ] إمجـــــال تـــــأويالهتم وإمجـــــال الـــــرد عليهـــــا[يف رســـــالتهم  −

الزهري رمحه اهللا حول عدم التكفري بالذنوب واملعايص ثم قالوا يف تعقيـب هلـم 
 :عليه

 .)كل هذه األقوال باطلة سخيفة  (
النووي والرتمذي وابن القيم وسعيد : ثم نقلوا كالمًا شبيهًا بكالم الزهري قاله −
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ا يف وقالو ,بن جبري وعطاء بن أيب رابح واحلسن البرصي والقايض عياضا
نحن لسنا بصدد الرد عىل و(: تعقيب هلم عىل أقوال هؤالء األئمة رمحهم اهللا

يًا بلسان عمِّ مبني أم مُ وهل يكون بذلك هذا الرسول مبينًا بلسان عريب (, )أكاذيبهم
 .)أعجمي لعني

{         S  R  Q  P  O  NM   L  K  J  Iz ]الكهف[ 
هم حني وَ حذ اوذَ اليهود والنصارى وَح  ةِ بَ ذَ واتبعوا يف ذلك سلفهم من كَ (
 .])٨٠: البقرة[ xw  v     u  t  s  rz   }: قالوا

D  }:حني قالوا −أي سنة اليهود والنصارى −وكذلك استنوا بسنتهم (

  HG  F  Ez ]١٨: املائدة([  
ومثل هذه االهتامات ليست قارصة عىل من ذكرنا من العلامء, وإنام تشمل 

منهجهم بو من سار عىل هدهيم ومتسك IQHأعالم خري القرون من غري الصحابة 
ل الصالة والتسليم وأصحابه األبرار ضالذي كان عليه سيد اخللق عليه أف

 .الطاهرين
اإلمام مالك, أبو : يونذكر فيام ييل بعض من تشملهم اهتامات مجاعة شكر

حنيفة, الشافعي, أمحد بن حنبل, الرتمذي, النسائي, ابن ماجة, البخاري, مسلم, 
                                                                        

ال ندري ملاذا استثنوا الصحابة من القاعدة التي وضعوها يف تكفري  من مل يكفر أصحاب  )١(
 . الذنوب واملعايص من املسلمني 
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 .وغريهم كثري جداً .. .أبو داود, الطربي, الزهري, سعيد بن جبري
 : والسؤال الذي يفرض نفسه
فًا لليهود والنصارى يف كفرهم وكذهبم, وكيف لَ كيف يكون هؤالء األعالم َخ 

 .!? ملسو هيلع هللا ىلصيقبلون رواياهتم يف تصحيح أحاديث رسول اهللا 
مثلهم يف هذه املسألة كمثل أهل السنة واجلامعة فقد قبلوا : فإن قال قائل

 .روايات أهل البدع
 : الذين أجازوا قبول رواية أهل البدع اشرتطوا ما ييل: قلنا
 .رد روايته مكفرة, فإن كان ممن يكفر ببدعته, فال إشكال يفأن ال تكون البدعة −١
 .أن ال يكون كاذبًا, وال خالف بني علامء األصول يف رد رواية الكذاب−٢
 .IQHأن ال يكون داعيًا إىل بدعته−٣
 .IRHبدعتهل أن ال يكون احلديث الذي يرويه فيه تأييد−٤

كـــذابون  يمجاعـــة شـــكروكبـــار املحـــدثني مـــن أهـــل الســـنة واجلامعـــة يف نظـــر 
الصــنف مــن النــاس عــىل  هــذا مرتــدون عــن اإلســالم, ولــيس هنــاك مــن يقبــل روايــة

 .!اإلطالق, فكيف اعتمد مجاعة شكري عىل رواياهتم? 
مل نجد هلذه القضية الشائكة جوابًا يف رسائل مجاعة شكري, ومل ينقل عن 

                                                                        
 .وغريه من كتب علوم احلديث  ,, مكتبة حممد عيل صبح)٩٩( انظر الباعث احلثيث )١(

 . انظر علوم احلديث البن الصالح, النوع الثالث والعرشون  )٢(
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 .!!أحد من قادهتم حًال هلذه الورطة التي أوقعوا أنفسهم هبا
وا علوم احلديث التي أمجع عليها أهل رومما يزيد الطني بلة أهنم مل ينك

لتي وضعوها يف هذا الفن كتلك األصول ا السنة واجلامعة, ومل يضعوا أصوالً 
 .]احلجيات[يف العقيدة وأسموها 

ن هـذا احلـديث صـحيح بل ويف رسائلهم تراهم يستدلون باألحاديث, ويقولـو
وهــؤالء الــذين يأخــذون عــنهم ديــنهم .. .البخــاريلــك صــحيح رواه رواه مسـلم, وذ

مرتـــــــدون عـــــــن اإلســـــــالم, وال خيتلفـــــــون يف عقيـــــــدهتم و أخالقهـــــــم عـــــــن اليهـــــــود 
 .والنصارى, وال يصدقون يف أقواهلم وأعامهلم  عىل حد زعمهم

إهنم ال حيرتمون عقوهلم, وال خيجلون من  حقاً .. .غريب أمر هذه اجلامعة
وال آخر, ويزعمون بعد ذلك كله أهنم أهل وقوعهم يف تناقضات ال أول هلا 

 .أال ما أبعدهم عن احلق, وما أبعد احلق عنهم .احلق

Ûa@éuìÛab…@M@@sí†§a@³ß@ @

 : ما خالصته −كفر دون كفر  −قالوا يف مناقشة هلم لرواية ابن عباس 
م نقصـــــد إىل تكـــــذيب اإن ابـــــن عبـــــاس لـــــيس معصـــــومًا, ولســـــنا هبـــــذا الكـــــالم العـــــ(

وقصارى ما قلناه يف ...رويت عن ابن عباس مجلة من حيث اخلربالروايات التي 
ذلــك هــو وضــع احــتامل الكــذب عليــه وهــذا االحــتامل ال يقــدح يف صــحة األخبــار 

 .ولكننا نقصد يقينًا أن بيان بطالن معناه باملعنى الـذي قصـدوه.. .التي تصح سنداً 
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غة الروايــة أن اضــطراب صــي −حتــى لــو كــان حــديثًا  −واملعلــوم يف علــم احلــديث 
 .IQH)يقدح يف صحتها أو صحة بعضها إذا تعارض بعضها مع الرشع 

 :ولنا عىل كالمهم امللحوظات التالية
ال ..] .وقصارى ما قلناه يف ذلك هو وضع احتامل الكذب عليه[إن قوهلم  −١

صحة الرواية  ةنوا بطريقة علمييساوي يف علم احلديث شيئًا, وكان عليهم أن يبيّ 
 .من ضعفها بدالً من هذا اللغو الذي ذهبوا إليه

هذا : احلاكم يف مستدركه وقال هومن اجلدير بالذكر أن قول ابن عباس روا
 .IRHصحيح يصحيح اإلسناد ومل خيرجاه, وقال الذهب

وبعد ثبوت سند الرواية ال يصح وضع احتامالت الكذب عىل ابن عباس وال 
ذا الكالم نقصد تكذيب الروايات التي رويت عن ابن ولسنا هب: [يصح قوهلم

 .]عباس مجلة من حديث اخلرب
وهذه أول مرة نسمع من أناس يدعون أهنم ينتمون ألهل السنة يتحدثون عن 

ها مجلة, وكأن القوم يتحدثون عن بيع أو رشاء صفقات من ردّ  قبول الروايات أو
 .اخلضار أو املواد الغذائية

                                                                        
 ]. إمجال تأويالهتم وإمجال الرد عليها[ا القول يف رسالة هلم أسموها جاء هذ )١(

 ).١٠/٣٥٦: (, وحاشية شاكر عىل الطربي)٢/٣١٣: (املستدرك )(٢
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, وليس هناك عامل يعتد به من أهل السنة ]عباس ليس معصومًا  إن ابن: [ قالوا −٢
إن ابن عباس معصوم, واألمر ال يناقش هبذه الصيغة وإنام عىل الشكل : يقول
 :التايل

 .!هذه الرواية صحيحة أم غري صحيحة? −
 .!? ملسو هيلع هللا ىلصهل هذا القول موقوف عىل ابن عباس أم مرفوع إىل الرسول  −
فام حكم قول الصحايب إذا  −وهو كذلك  −عباس إذا كان موقوفًا عىل ابن  −

 .!كان يعارضه قول صحايب آخر?
أن اضطراب  −حتى لو كان حديثاً  −علوم احلديث واملعلوم يف : [قالوا −٣

 .]صيغة الرواية يقدح يف صحتها أو صحة بعضها إذا تعارض بعضها مع الرشع
من قول ابن واالضطراب الذي تعنيه هذه اجلامعة يف هذه الرواية يتضح 

: مجاعة شكري أن الكفر واحد وليس كفرين ترىكفر دون كفر, يف حني : عباس
 .أو كفر خيرج من امللة وكفر ال خيرج ,أصغر وأكرب

وهذا القول خيالف عقيدهتم يف تكفري أصحاب الذنوب واملعايص, ولقد 
وا إىل طريقة ملتوية يف ردها, ومما زعموه أن صيغة الرواية مضطربة, ؤجل

ليس يف الرواية, بل وليس يف الرواية واحلمد هللا ما وواالضطراب يف عقوهلم 
 .يعارض عقيدة أهل السنة واجلامعة
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 !أوامر عسكرية أم أدلة رشعية?
كري سنذكر فيام ييل مجلة من األحاديث النبوية, مع تعليقات مجاعة ش

 :عليها, ونكتفي بالعرض ألنه يغني عن كل تعليق
 .»لنفسه هألخيه ما حيبُّ  ال يؤمن أحدكم حتى حيبَّ «* 

 .!!فإذا مل حيب فهو كافر: تعليقهم
 .»من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه«* 

 .!!اً من ال يكرم ضيفه كافر وليس مؤمن: تعليقهم
 .»....الدين النصيحة«* 

 .من يقعد عن النصح يف موقف من املواقف فهو كافر :تعليقهم
 .»فيه ذاق حالوة اإليامن ثالث من كنَّ «* 

 .من فقد هذه الصفات أو بعضها فهو كافر: تعليقهم
 
 



 

 

 

  
  الفصل اخلامس

  
 
 

  بدعة تكفري مرتكبي الكبائر
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ï–bÈ¾a@åß@‹í‰znÛa 

وأمرنا بطاعته وتقواه  ,وزينه يف قلوبنا ,حبب اهللا سبحانه وتعاىل إلينا اإليامن
من الذنوب واملعايص ألهنام متيت جلَّ وعال وحذرنا  ,يف الرس والعلن

 :قال تعاىل .وتورث الذل والندامة ,القلوب

{N O P Q R S T U V W 
X ZY z ]١١٠: آل عمران.[ 
  :وقال

{a b c d fe g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y {z | } ~ 

_ z ]احلجرات[ 
  .ملسو هيلع هللا ىلصكفى املذنبني العصاة ما توعدهم به رهبم عىل لسان خاتم أنبيائه  

 .IQHمأي نامَّ  »ال يدخل اجلنة قتات« :ومن ذلك قوله
 .»ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم« :وقوله

                                                                        
الطبعة السلفية,  −)١٠/٤٧٢: (البخاري يف كتاب األدب, باب ما يكره من النميمة أخرجه )(١

, دار )١٠٥−١/١٠١: (كتاب اإليامن, باب بيان غلظ حتريم النميمة: وأخرجه مسلم يف صحيحه
 .إحياء الرتاث
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بوا وخرسوا من هم يا خا :فقلت ,ثالث مرات ملسو هيلع هللا ىلصفقرأها رسول اهللا  :قال أبو ذر
 . IQH»بذواملنفق سلعته باحللف الكا ,واملنان ,املسبل إزراه« :? قالرسول اهللا
  :وقوله

ورجل  ,رجل أعطى يب ثم غدر ,ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال اهللا عز وجل«
 .»ورجل استأجر أجريًا فاستوىف منه ومل يعطه أجره ,باع حرًا فأكل ثمنه

 .خصمه يوم القيامة −تعالت أسامؤه وصفاته  −وويل ملن كان اهللا  
وقد خاب وخرس من ال يكلمه  .إذا مل يسارع إىل التوبة واالستغفار :ويل له

 .اهللا تعاىل وال ينظر إليه وال يزكيه يف يوم كألف سنة مما تعدون
وهو يقرأ هتديد اهللا  ,وكيف ال يقلع املسلم عن الذنوب واملعايص

ويتوارى  ,ويغلق الباب عىل نفسه ,بل كيف يتسرت اإلنسان بمعصيته... ووعيده
كيف .. .وخيجل أشد اخلجل إذا كشف أمره أو رآه أحد الناس ,عن أعني الناس

يفعل هذا من يعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل يراه ويسمعه وال خيفى عليه يشء يف 
 !.?السامءال يف األرض و

وتكتب  ,الهه و ترَح لِّ ف يفعل هذا من يعلم أن مالئكة الرمحن ترافقه يف حِ كي
  .كل عمل يعمله حسنًا كان أو سيئاً 

                                                                        
: , باب بيان غلظ حتريم إسبال اإلزاركتاب اإليامنعن أيب ذر يف : أخرجه مسلم يف صحيحه )(١

)١٠٦−١/١٠٢.( 
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  :قال تعاىل

 {  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Zz ]ق[ 
  :ورحم اهللا من قال

  هذا لعمري يف القياس بديع   تعيص اإلله وأنت تزعم حبه
   املحبَّ ملن حيب مطيعإن   هـــلو كان حبك صادقًا ألطعت

حقًا إن اإلنسان ليطغى أو ال يعلم أن الذنب إذا صغر يف عينه كرب عند اهللا 
  :قال أحد الصاحلني .تعاىل

 .)ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ولكن انظر إىل من عصيت(
 :وقال ابن املعتز

   وكبريها ذاك التقــــــــــــــــــــــــــى  خل الذنوب صغريها
   ض الشوك حيذر ما يرى  فوق أر كامشٍ واصنع 

   إن اجلبال من احلصـــــــــــــا  رةـــــــــــــــــــال حتقرن صغي
واإلرصار عىل  ,ومعظم النار من مستصغر الرشر ,إن اجلبال من احلصا :نعم
وانقياد ألوامر  ,واستسالم للهوى ,ظلم للنفس −مهام كانت صغرية− املعصية
 .الشيطان

قلٍب  عودًا عودًا فأيُّ  IQHتعرض الفتن عىل القلوب كاحلصري« :ملسو هيلع هللا ىلص قال 
                                                                        

 .أي تلصق بالقلوب كام يلصق احلصري بجنب النائم ويؤثر فيه )(١
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وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى IRHنكت فيه نكتة سوداء IQHارشَهب أُ 
ره فتنة ما دامت السموات ـعىل أبيض مثل الصفا فال تض :تصري عىل قلبني

وال ينكر  معروفاً ال يعرف ITHيًا كالكوز جمخِّ  ISHباداً رْ واآلخر أسود مُ  ,واألرض
 .IUH»ب من هواهِرش إال ما أُ  اً رمنكَ 

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصوعنه 
وإن  ,فإن تاب ونزع صقل قلبهإن العبد إذا أذنب ذنبًا نكت يف قلبه نكتة سوداء«

ان الذي قال اهللا ذلك الرَّ فويف رواية حتى تغلف قلبه  ,عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه
 .r         q  p  o  n  m  lk  jiz«IVH    }  :تعاىل فيه

                                                                        

º  «  ¼   } :أي متكنـــت منـــه وحلـــت حمـــل الشــــراب, ومنـــه قولـــه تعـــاىل: رشهبـــاأ) (١

  ¿¾  ½z ]رب بحمـــرة أي ـأي حـــب العجـــل, ومنـــه قـــوهلم بيـــاض مشـــ ]٩٣: البقـــرة
 .خالطته خمالطة ال انفكاك هلا

 .أي نقط فيه نقطة سوداء] نكتة سوداءنكت فيه : [وقوله(٢) 
: وقولـه. يعني شـدة البيـاض يف سـواد, وقيـل أي لونـه بـني السـواد والغـربة] أسود مرباداً : [وقوله )(٣

معـــاين الكلـــامت عـــن حاشـــية صـــحيح مســـلم لفـــؤاد عبـــد البـــاقي وعـــن تنبيـــه [أي مل يقبلهـــا, ] ردهـــا[
 )].٩٢(الغافلني البن النحاس, 

 .يعني مايًال, وقال بعض رواته يعني منكوساً ] ياً جمخِّ : [وقوله )(٤
 ).١٤٤ح ١/١٢٨: (رواه مسلم يف صحيحه عن حذيفة بن اليامن )(٥
, وحسنه )٢/١٤١٨: (, وقال حديث حسن صحيح, وابن ماجة)٥/٤٣٤: (أخرجه الرتمذي )(٦

 ].١٦٦٦: اجلامع الصحيح: [األلباين
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٢١١ 

يتبني  −وما مل نذكره كثري جداً  −ومن هذه اآليات و األحاديث التي ذكرناها 
الذين يعتقدون بأنه ال يرض مع اإليامن  ,ومن نحا نحوهم ,لنا فساد قول املرجئة

وكيف يكون األمر كذلك والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار  .معصية
وخيافون  ,رضوان اهللا عليهم كانوا يرجون رمحة اهللا تعاىل وخيشونه أشد اخلشية

  :قال تعاىل .من ناره ويطمعون بجنته

{  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |{   z  y  x
  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©    ¨  §z 

 ]األعراف[
 .أي خوفًا من ناره وطمعًا بجنته :]خوفًا وطمعاً [

 :وقال تعاىل

{  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶
   Ê  É   È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Âz ]اإلرساء[ 

وأين نحن بل أين فلول املرجئة من السابقني األولني الذين كـانوا خيـافون مـن 
وإنــام  ,كتبــت هــذا البحــث للــرد عــىل املرجئــة مــا غــري أين .نــار اهللا ويطمعــون بجنتــه

إن  :الـــذين يقولـــون −ومـــن ســـبقهم مـــن اخلـــوارج  −للـــرد عـــىل أصـــحاب شـــكري 
وسـوف نبسـط  .وإن صاموا وصلوا و زعموا بأهنم مسلمون ,مرتكبي الكبائر كفار

 .ومن اهللا وحده نستمد العون والتوفيق ,ثم نرد عليها ,أقواهلم
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™ì—äÛa@pbßìàÇ@óÜÇ@áç†bànÇa 

 يعتمد مجاعة شكري يف عرض أدلتهم وتسفيه أقوال غريهم عىل عمومات
نطق واملغالطات وحتريف الكلم عن مواضعه كام يعتمدون عىل امل ,النصوص

  :وسنعرض فيام ييل بعضًا من أقواهلم
 :]إمجال تأويالهتم وإمجال الرد عليها[جاء يف رسالتهم 

ــــــــامن ريعة إال ـإن لفظــــــــة الكفــــــــر مــــــــا جــــــــاءت يف الشــــــــ( ــــــــدل عــــــــىل عكــــــــس اإلي لت
وهـــــي تعـــــرب عـــــن حكـــــم عـــــام يشـــــتمل عـــــىل عـــــدة أنـــــواع منـــــه لكـــــل نـــــوع  ,وانتفائـــــه

فحيـــــــنام يقـــــــول اهللا .. .م خـــــــاص بـــــــه كالفســـــــق والظلـــــــم واخلبـــــــثَلـــــــمنهـــــــا اســـــــم عَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل   m    y  x         w  v}  |  {z :تب

   _  ~l ]احلجرات[. 
مــن حيــث أســامء ] كــذا[خمتلفــني ن حيــث احلكــم العــام فــإن مجيــع الثالثــة كفــر مــ

s  r  }  :األعــــالم ومــــداخل الكفــــر متامــــًا كــــام يقــــول اهللا تبــــارك وتعــــاىل

  z  y  x  w   v  u  t
  }  |   {..z ]٣٥: ألحزابا[. 

د ومعنــــــى واحــــــد واحــــــ هـــــي كلهــــــا أســــــامء أعــــــالم خمتلفــــــة تـــــدل عــــــىل حكــــــم
ـــــاختالف مـــــدخل ] كـــــذا[وهـــــم املؤمنـــــون  اإليـــــامن ولكـــــن اختلـــــف اســـــم العلـــــم ب

 ).والغالب عىل اإلنسان
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٢١٣ 

 :املعايص كلها كفر ورشك قوله تعاىل أن ومن أدلتهم عىل −

{ Ä        Ã  Â  Á   À..   z ]٤٣: الفرقان[.   

{    k     j  i  h  g  f  e   dn  ml    r  q  p    oz 
 .]يس[

{   «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢z ]النحل[. 

{        ~  }  |  {  _c  b  a`    e  d
   fz ]األنعام[. 

{ ¬  «  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡ z ]اجلن[.  

{  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
   Ê  É  Èz ]النساء[. 

{  s  r  q   p  o   n     m  l  kv  ut   
  y  x  wz ]البقرة[. 

  :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
من  :قال ?فقالوا ومن يأبى يا رسول اهللا ,كل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبى«

 .»أطاعني دخل اجلنة ومن عصاين فقد أبى
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 :ومن أدلتهم عىل التكفري باملعصية أيضًا قوله تعاىل −

 {   ä  ã  â  á  à  ß  Þz ]احلجرات[.  
 : وقوله تعاىل 

 {  r  q  p  oz ]البقرة[. 
 : ثم يقولون لك 

 .املطلوب ويصبح من مل يتب كافراً احذف املكرر من اآليتني ينتج 
ومن األمثلة العقلية التي يستدلون هبا عىل ردة العصاة من املسلمني ما  −
  :ييل

وقطع مجيع مراحل الطريق إال  ,مسافر غادر اإلسكندرية متوجهًا إىل القاهرة
وإنام املهم أنه توقف عند  ,وليس مهًام ذكر سبب التوقف ,مرحلة توقف عندها

 .لة التي قد ال تبعد عن القاهرة إال بضعة أميالهذه املرح
عدم وصوله إليها يعني  . واجلامعة تعني بالقاهرة احلد األدنى من اإلسالم 

  .أنه مل حيصل عىل احلد األدنى من اإلسالم
 :ونقول يف ردنا عىل هذه املعلومات ما ييل •
عكس ليس صحيحًا أن لفظة الكفر مل جتئ يف الرشيعة إال لتدل عىل  −١

وسوف نرد عىل هذه املسألة يف موضعها املناسب من هذا  ,ائهفاإليامن وانت
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٢١٥ 

كام أنه ليس صحيحًا أن لفظة كفر تعرب عن حكم عام يشتمل عىل عدة  .البحث
 .ولكل نوع اسم علم خاص به كالفسق والظلم واخلبث ,أنواع

  :وليس صحيحًا استدالهلم عىل ذلك بقوله تعاىل

 {y  x         w  v    {zz ]٧: احلجرات[. 
والعطف هنا يقتيض التغاير وليس  .فالكفر لغة غري الفسوق وكذلك العصيان

 .وهم يتفقون معنا يف هذه املسألة واحلمد هللا ,وليس كل مكروه كفراً  ,املرادفة
  :انظر إىل قوهلم يف إمجال تأويالهتم

واخللفاء من  ملسو هيلع هللا ىلصأما سائر الذنوب فقد تواتر فعل املسلمني هلا يف عهد الرسول (
بعده مع عدم انتفاء اسم املسلمني عنهم بعد استسالمهم حلكم اهللا فيهم من 

نعي الزكاة الذين كام ,عقوبة أو حّد إال رجًال أرص عىل ذنبه وأبى أن ينتهي عنه
أو  ,يف أمر جزم فيه بالوجوب و أنه فرض يف دين اهللا − عىل منعها  −قاتلوا عليها 

 . )حرام منعه أو فعله يف دين اهللا
والذنوب التي أشاروا إليها مكروهة عندنا وعندهم ومع ذلك اعرتفوا أهنا 

أما التفريق بني اإلرصار وغريه من املعايص  ,ليست كفرًا وال خترج عن امللة
 .ضع من كتابنا هذا إن شاء اهللافسوف نتحدث عنه يف موضع غري هذا املو

من إن كان البد −فلنفرتض  ,أما مثال املسافر من اإلسكندرية إىل القاهرة −٢
 ,املسافر بالرحلة يعني اإلسالم ءوبد ,أن القاهرة تعني اإليامن −د عليهمالر
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وقطع عدة مراحل  ,ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا :واملرء يصبح مسلًام بقوله
يعني  ووقوفه عند املرحلة األخرية ,يعني أن املسافر تزود بعدة شعب من اإليامن

ومن األمور التي يؤكدها أهل السنة واجلامعة أن اإليامن  ,أن إيامنه نقص قليالً 
الذي ال يتعارض  − وهبذا القول .. .ونقصان اإليامن ال يعني الردة ,يزيد وينقص

  .يكون املثال حجة عليهم وليس هلم −مع الرشع والعقل 
  :وهناك جواب عقيل آخر نرد به عليهم

وأن املسافر قطع  ,نعكس املثال الذي رضبوه ونفرتض أن القاهرة هي الكفر
وحسب منطقهم فاملسافر مل يصل  ,كيلو مرتًا وبقي عليه كيلو مرت واحد ١٩٩

 .القاهرة وهذا يعني أنه ليس كافراً 
استدلوا هبا عىل كفر أصحاب املعايص فتقابلها نصوص أما النصوص التي  −٣

  .أخرى البد من أخذها بعني االعتبار
  :ومن ذلك قوله تعاىل

{      ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª
µ  ¸¶  z ]١٣: النساء[. 
 :وقوله

{  i  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j

z   y  xw  v    |  {z ]النساء[. 
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 :وقوله

{  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï         Î  Í  Ì   Ëz ]النور[. 
 :وقوله

 {  ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦z ]األحزاب[. 
 :وقوله 

 {wv  u  t  s  r  q  p  o  n  m   z]١٧: الفتح[. 
والنصوص األوىل تفيد  :قلنا ,فإن قالوا هذه النصوص تفيد الرتغيب

 .الرتهيب
 :قلنا ,إن أية معصية تعني الردة عن اإلسالم واخللود يف نار جهنم :وإن قالوا

إن أية طاعة تعني اإليامن واخللود يف  :وبنفس املنطق يمكن لقائل أن يقول
 .IQH جنات اخللد

 :وإذا كانت نصوص الطاعة تعني الرتغيب فبامذا يفرسون قوله تعاىل

 {  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r  �~z]٤٨: النساء[. 
 :عز وجل فيام يرويه عن ربه ملسو هيلع هللا ىلصامذا يفرسون قوله ببل 

                                                                        
وكال القولني مرفوض عند أهل السنة  ,واآلخر املرجئة ,القول األول قاله اخلوارج )١(

 . واجلامعة
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خطايا ثم لقيتني ال ترشك يب شيئًا  نك لو أتيتني بقراب األرضإيا ابن آدم ... «
 .IQH »ألتيتك بقراهبا مغفرة

مما ال شك فيه أن اآلية السابقة وهذا احلديث ينسفان كل ما استدلوا به من 
حولوا آيات اهللا إىل لوحة شطرنج يتالعبون هبا كام حيلو  .عمومات النصوص

 :ففي قوله تعاىل .هلم

 {   ä  ã  â  á  à  ß  Þz ]احلجرات[. 
 :وقوله

 {  r  q  p  oz ]البقرة[. 
 !!.احذفوا املكرر ينتج املطلوب ويصبح من مل يتب كافرًا  :قالوا
هل أصبحت آيات اهللا مسائل  .سبحانك اللهم هذا هبتان عظيم!! املكرر وااحذف

 !.?حسابية ومعادالت رياضية
 :ففي قوله تعاىل .ومثل هذا املنهج يقود إىل نتائج يف غاية اخلطورة

{  b  a  `  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V
  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  cz ]املؤمنـــــــــون[ ,

                                                                        
وحسنه ) ٣٥٤٠ح ) (٥/٥٤٨(, باب فضل التوبة الرتمذي عن أنس يف كتاب الدعوات رواه )١( 

  .]١٢٧[رقم انظر السلسلة الصحيحة . األلباين



ßb¨a@Ý–ÐÛa@ZŠöbjØÛa@ØmŠß@ÐØm@òÇ†i@ @

 

٢١٩ 

  :املعنى اآليت وإذا فرسنا هذه اآلية وفق منهج مجاعة شكري وصلنا إىل

ـــاة لقولـــه  mlkjz}:ال يكـــون متعـــديًا حلـــدود اهللا تعـــاىل إال الزن
 .]املؤمنون[

ويتعارض مع فقه اللغة  ,وهذا القول خمالف ملنهج أهل السنة واجلامعة
 .وليس له ضابط يضبطه أو قواعد حتدده ,العربية ومعانيها

أين سبب نزول كل آية من  :و نتسائل أمام هذا العبث يف كتاب اهللا الكريم
 !.?اآليات التي استدلوا هبا

م إهنالسيام وهم يقولون  ,وأين األحاديث الصحيحة التي وردت يف هذا الشأن
 !.?يلتزمون بالسنة

 !.?واخلاص والعام ,واملطلق واملقيد ,وأين الناسخ واملنسوخ
بأنه ال يفرق بني لقد شتموا اإلمام النووي رمحه اهللا شتًام مقذعًا ألهنم زعموا 

واخلاص والعام فكيف يرون القشة يف عني غريهم وال يرون  ,املطلق واملقيد
 .وحاشا هللا أن يكون اإلمام النووي كام زعموا وافرتوا ,اجلذع يف عيوهنم
 ,فإن االعتامد عىل عمومات النصوص منهج خاطئ وخطري :ومجلة القول

 .يف القديم واحلديثوقد رفضه أئمة اإلسالم  ,وتالعب يف دين اهللا
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ÖbÐäÛaë@áÜÄÛaë@‹ÐØÛa@ @

 :قالت مجاعة شكري
وال أن جاء نص  ,يل والكفر القلبيممل حيدث أن فرقت الرشيعة بني الكفر الع(

واحد يدل أو يشري أدنى إشارة إىل أن الذين كفروا بسلوكهم غري الذين كفروا 
بل كل النصوص تدل عىل أن عصيان اهللا عمًال والكفر به  ,بقلوهبم واعتقادهم

 −سلوكًا وواقعًا هو بمفرده سبب العذاب واخللود يف النار واحلرمان من اجلنة 
 .بل أكثر من ذلك −نعوذ باهللا من ذلك 

أما رشط االستحالل واجلحود القلبي أو اللساين فرشط زائد متكلف ما 
 .جييزه التعامل الواقعي امللموس بني الناساشرتطه عقل وال كتاب وال سنة وال 

فإن العقل والواقع والرشع كل هؤالء ال يفرق من حيث النتيجة احلقيقية بني من 
وبني من أمر به ثم اشرتكا مجيعًا يف منعه  ,ألحد من الناس بلسانه اً جحد حقّ 

وجحده بالسلوك واجلارحة بل لعل املقر بلسانه اجلاحد بسلوكه أكرب جرمًا عند 
 .)الناس وأغيظ هلم من اآلخر
 :وعن كفر النعمة قالوا

أي  −زعًام و خترصًا وقوالً عىل اهللا بغري علم من أهنا IQHادعوهونجزم ببطالن ما (
ال ينقل عن امللة ونتحداهم أن يأتوا بنص من كتاب اهللا يذكر  كفر −كفر النعمة 

                                                                        
  .أي أهل السنة واجلامعة )١(
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٢٢١ 

كفر النعمة ال ينقل عن امللة ال ترصحيًا وال ترجيحًا وال  وفيه أن كفر اإلحسان أ
 .)إشارة

  :ويف موضع آخر يف رسالتهم قالوا
وقد جاءت النصوص متواترة يصدق بعضها بعضًا قرآنًا وسنة عىل أن سبب كفر (

ودخوهلم النار وخلودهم فيها وحرماهنم من اجلنة هو ما كانوا يعملون الكافرين 
ون وما كانوا جيرتحون عامة ومفصلة يف مثل فرتقوما كانوا يكسبون وما كانوا ي

 :قوله تعاىل

•  {  j  i  h  g  f   e  d  cz 
 .]٩٣: النساء[

 :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 .»اتال يدخل اجلنة قتّ  .مال يدخل اجلنة نّام «  •

 .»إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرامعى من ادّ « •
 .»ام عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهمأيّ « •
  .»و النياحة عىل امليت ,الطعن بالنسب :اثنتان يف الناس مها هبم كفر« •
 .»سباب املسلم فسوق و قتاله كفر« •
يرسق وهو  ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يرسق السارق حني« •

 .»مؤمن
 .»اب بعضقال ترجعوا بعدي كفارًا يرضب بعضكم ر« •
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 .»بوائقه هواهللا ال يؤمن الذي ال يأمن جار ,واهللا ال يؤمن ,واهللا ال يؤمن« •
 .»ليس منا من رضب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية« •
 مثالثــــــة ال يكلمهــــــم اهللا يــــــوم القيامــــــة وال ينظــــــر إلــــــيهم وال يــــــزكيهم وهلــــــ« •

واملنفـــــــــــــق ســـــــــــــلعته بـــــــــــــاحللف  ,واملنـــــــــــــان ,املســـــــــــــبل :عـــــــــــــذاب ألـــــــــــــيم
 .كالمهمى انته)»الكاذب

ومما جيدر ذكره أن كل ما قالوه عن الكفر يشمل الظلم والفسوق والعصيان 
أسامء أعالم خمتلفة تدل عىل حكم واحد ومعنى  −كام زعموا  −والنفاق ألهنا 

  .واحد
 :وبطالن ما زعموه نسوق األدلة التالية ,ولبيان زيف ما ادعوا

  :ملا نزلت هذه اآلية :قال عن عبد اهللا بن مسعود  :ظلم دون ظلم −١

 {  F    E  D  C  B  Az ]ـــــــــك عـــــــــىل   , ]٨٢: األنعـــــــــام شـــــــــق ذل
 ,إنـه لـيس بـذاك« :ملسو هيلع هللا ىلصفقـال   ?نـا مل يلـبس إيامنـه بظلـمأيُّ  :وقـالوا ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبـي 

 .IQH»]لقامن[ e  d  c    b  az  } :أال تسمعون إىل قول لقامن
 :د إىل السياق القرآين الذي وردت فيه هذه اآليةوومهم جدًا أن نع

{  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤

                                                                        
وأخرجه مسلم يف , ]البايب احللبي[ )١/٩٤( :انظر الفتح الرباين ,رواه البخاري يف صحيحه )١(

  .)١٢٤(ح) ١/١١٤(ج  –باب صدق اإليامن وإخالصه  ,كتاب اإليامن
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  Ä  Ã  Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶
   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å

   Ü  Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  D  C  B  A
  L  K  J     I  H  G  F    Ez ]األنعام[ 

ورحم اهللا  ,وقد كانوا كفاراً  ,فإبراهيم عليه السالم كان حياور قومه: اً وإذ
  :فقد ذكر هذا احلديث حتت عنوان البخاري

 .]ظلم دون ظلم[
  :بن حجر العسقالين يف فتحهاوقال احلافظ 

عمـــــــوم أنـــــــواع  Fz }ووجـــــــه الداللـــــــة منـــــــه أن الصـــــــحابة فهمـــــــوا مـــــــن قولـــــــه(
أن املــــراد أعظــــم  موإنــــام بــــني هلــــ ,ذلــــك ملسو هيلع هللا ىلصومل ينكــــر علــــيهم النبــــي  ,املعــــايص

ومناســــــبة  ,فــــــدل عــــــىل أن الظلــــــم مراتــــــب متفاوتــــــة ,ركـأنــــــواع الظلــــــم وهــــــو الشــــــ
رك ال ينســـــب صـــــاحبها ـاملعـــــايص غـــــري الشـــــ إيـــــراد هـــــذا عقـــــب مـــــا تقـــــدم مـــــن أن

 . IQH )إىل الكفر املخرج عن امللة
  :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تعليق له عىل حديث ابن مسعود

 ,هروط هـــــو ظلـــــم العبـــــد نفســــــأن الظلـــــم املشـــــ :والـــــذي شـــــق ذلـــــك علـــــيهم ظنـــــوا(

                                                                        
 ).١/٩٥: (فتح الباري )١(
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 ,م نفســـــه ; فشـــــق ذلـــــك علـــــيهملـــــأنـــــه ال يكـــــون األمـــــن واالهتـــــداء إال ملـــــن مل يظو
رك ظلـــــــم يف كتـــــــاب اهللا تعـــــــاىل ـهلـــــــم مـــــــا دهلـــــــم عـــــــىل أن الشـــــــ ملسو هيلع هللا ىلصفبـــــــني النبـــــــي 

وحينئـــــٍذ فـــــال حيصـــــل األمـــــن واالهتـــــداء إال ملـــــن مل يلـــــبس إيامنـــــه هبـــــذا الظلـــــم ; 
وهـــــذا ال ينفـــــي أن .. .ومـــــن مل يلـــــبس إيامنـــــه بـــــه كـــــان مـــــن أهـــــل األمـــــن واالهتـــــداء

 .IQH )يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا مل يتب
  :ن اآليات التي ورد فيها الظلم بمعنى املعصية قوله تعاىلمو

{  L  K  JI   H  G  F  E  D  C  B  A
  ZY  X  W  V  U  T    S   R  Q  P  O  NM
  k  j   i  h  g  fe  d  c  b  a        `  _  ^]   \  [

o  n  m  l  z ]الطالق[. 
  :وقوله تعاىل

{_~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t  
  b  a  `z ]النساء[. 

 :وقوله تعاىل

{  g    f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

                                                                        
  .املكتب اإلسالمي ,)٦٦ص (  –اإليامن  –ب شيخ اإلسالم ابن تيمية اكت)١(
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  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  hz] آل
 .]عمران

لو اكتفينا بحديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان يف صحيحيهام وهذا 
ولكنننا نميض يف رسد مزيد من األدلة ليتعظ هبا  ,ذلك ردًا عىل حتدهيملكفانا 

 .من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  :عن ابن عباس قال :كفر دون كفر −٢
يكفرن  :قال ?أيكفرن باهللا :قيل ,ريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرنأُ «

لو أحسنت إىل إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا  ,ويكفرن اإلحسان ,العشري
 .IQH »ما رأيت منك خريًا قط :قالت

 .الزوج :و العشري
وأهل السنة واجلامعة جممعون عىل أن كفر العشري وكفر اإلحسان ال 

 .واضح بأن هذا الكفر ليس كفرًا باهللا ملسو هيلع هللا ىلصوجواب رسول اهللا  ,خيرجان من امللة
  :ويف تفسري قوله تعاىل

 {  }  |  {  z  y  x  w   v  u  tz ]املائدة[. 

                                                                        
: باب كفران العشري وكفر دون كفر ,كتاب اإليامن ,فتح الباري ,رواه البخاري يف صحيحه )١(
)١/٩٠(.  
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 :قال ابن عباس
 .IQH)كفر دون كفر( :وقال عطاء بن أيب رباح ,)ليس بكفر ينقل عن امللة(

نقــــــــل عــــــــن لــــــــيس بكفــــــــر ي[ :يف قولــــــــه ريض اهللا عــــــــنهام وكــــــــان ابــــــــن عبــــــــاس
رون الــــــــذين يكّفــــــــ −ري ـســــــــلف مجاعــــــــة شكــــــــ −عــــــــىل اخلــــــــوارج  يــــــــردّ  ,]امللــــــــة

  .واملعايصأصحاب الذنوب 
 ,وردت يف القرآن الكريم بمعنى الزراع] كفار[ومما جيدر ذكره أن كلمة 

 :انظر إىل قوله تعاىل

{       f  j  i  h  gz]ـــــــد ـــــــذلك ألهنـــــــم مّ وقـــــــد ُســـــــ ]٢٠: احلدي وا ب
وال أدري مــــاذا يقــــول أصــــحاب  ,يكفــــرون احلــــب بــــالرتاب أي يغطونــــه ويســــرتونه

 !.?شكري يف تفسري هذه اآلية
واآليات  ,كان اعتقاداً  ملسو هيلع هللا ىلصنفاق املنافقني عىل عهد رسول اهللا : دون نفاقنفاق  −٣

وبــــــراءة وغريمهــــــا مــــــن الســــــور القرآنيــــــة تشــــــهد عــــــىل  ,القرآنيــــــة يف ســــــورة البقــــــرة
بل هم يف الدرك األسفل منهـا  ,دون يف نار جهنملّ وتؤكد بأهنم خالدون ُخم ,ذلك

 .ألن كفرهم أشد أنواع الكفر
يل كيسري الرياء وغريه موجودًا عىل عهد مالع ومع ذلك فلقد كان النفاق

                                                                        
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه, : وقال) ٤/٣٥٩: (حلاكم يف مستدركهرواه ا )١(

  .ووافقه الذهبي
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  :ومن األدلة عىل ذلك ما ييل , ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
وكــان الصــحايب الوحيــد  ملسو هيلع هللا ىلص كامتــًا ألرسار رســول اهللا كــان حذيفــة بــن الــيامن −أ

وكـان الصـحابة  , ملسو هيلع هللا ىلصوأسـامء الـذين يعـرفهم رسـول اهللا  ,الذي يعلم أمور املنافقني
جنـــــازة ال يتقــــدمون للصـــــالة عليهــــا إال إذا تقـــــدم رت ـرضــــوان اهللا علـــــيهم إذا حضــــ

 :قال ابن أيب مليكة .وكانوا خيشون عىل أنفسهم من النفاق ,حذيفة
ما مــنهم ,كلهــم خيــاف النفــاق عــىل نفســه ملسو هيلع هللا ىلصأدركــت ثالثــني مــن أصــحاب حممــد (

 .IQH)إن إيامنه كإيامن جربيل وميكائيل :أحد يقول
  :أن ناسًا قالوا له امعن ابن عمر ريض اهللا عنه −ب

قال ابن  ,إنا ندخل عىل سلطاننا فنقول خالف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم
 .IRH)ها نفاقاً كنا نعدّ ( : −ريض اهللا عنهام−عمر 

                                                                        
البايب  – )١/١١٨(: باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله , كتاب اإليامن,فتح الباري )١(

 .−ياحللب
البهية . ط) [١٣/١٤٥: ( −ما يكره من ثناء السلطان باب −أخرجه البخاري يف األحكام  )٢( 

وقال يف  ,)٢/١٣١٥: (باب كف اللسان يف الفتنة –, وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الفتن ]املرصية
 : ولفظه. رجاله ثقات. إسناده صحيح): للبوصريي(الزوائد 

كنا نعد ذلك عىل عهد رسول : قال. خرجنا قلنا غريه إذاإنا ندخل عىل أمرائنا فنقول القول ف...(
بلفظ خمتلف عن لفظ ابن ماجة وعن إسناده, وقال ) ٢/١٠٥: (, وأخرجه أمحد)النفاق ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 ).٧/٢٢٧: (وانظر املسند). ٥٣٧٣(إسناده صحيح : أمحد شاكر
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  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
بل فيهم املنافق  ,نوعًا واحداً  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن املتهمون بالنفاق يف عهد رسول اهللا (

 .من النفاق وفيهم من إيامنه غالب وفيه شعبة ,املحض وفيهم من فيه إيامن ونفاق
يف  ر البــــن أيبّ ـبــــن عبــــادة ملــــا انتصــــIQHواألمثلــــة عــــىل ذلــــك مــــا حصــــل لســــعد

ال تقتلـــــه وال تقـــــدر عـــــىل  ,كـــــذبت واهللا :IRHفقـــــال لســـــعد بـــــن معـــــاذ .قصـــــة اإلفـــــك
ولكـــــــن احتملتــــــــه  ,وكــــــــان قبـــــــل ذلـــــــك رجــــــــًال صـــــــاحلاً  :ISHقالـــــــت عائشـــــــة ,قتلـــــــه

                                                                        
ا قيس شهد سعد بن عبادة بن دليم بن احلارثة األنصاري سيد اخلزرج يكنى أبا ثابت وأب )(١

كان يقال له الكامل, مات بالشام بحوران  ًا,العقبة, وكان أحد النقباء فيها, واختلف يف شهوده بدر
 )].٢/٣٠: (عن اإلصابة[هـ  ١٥سنة 
اهتز  :ملسو هيلع هللا ىلصقال فيه النبي  .شهد بدراً  ,سعد بن معاذ بن النعامن سيد األوس وكنيته أبو عمر )(٢

: عن اإلصابة[مات سنة مخسني  ,يد مصعب بن عمري أسلم عىل. العرش ملوت سعد بن معاذ
)٢/٣٧.[(   
 : ما حدث بني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن احلضري حسب رواية البخاري )(٣

أنا يا رسول اهللا أعذرك, فإن كان من األوس رضبت عنقه, : فقام سعد بن معاذ فقال: قالت عائشة(
وكانت أم  −فقام رجل من اخلزرج: قالت. ففعلنا أمرك وإن كان من إخواننا من اخلزرج أمرتنا

وكان قبل ذلك رجًال : قالت –حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج 
كذبت لعمر اهللا ال تقتله وال تقدر عىل ]: يعني ابن معاذ[صاحلًا ولكن احتملته احلمية فقال لسعد 
] وهو ابن عم سعد بن معاذ[تل, فقام أسيد بن حضري قتله, ولو كان من رهطك ما أحببت أن يق

 ).إلخ...كذبت لعمر اهللا لنقتلنه فإنك منافق جتادل يف املنافقني: فقال لسعد بن عبادة
= ,]السلفية −فتح الباري) [٧/٤٣٣: (باب حديث اإلفك –أخرجه البخاري يف كتاب املغازي 



ßb¨a@Ý–ÐÛa@ZŠöbjØÛa@ØmŠß@ÐØm@òÇ†i@ @

 

٢٢٩ 

! بــــــــادة; كــــــــذبت لعمــــــــر اهللابــــــــن حضــــــــري لســــــــعد بــــــــن عIQH وقــــــــول أســــــــيد. احلميــــــــة
 .جتادل عن املنافقني; هو من هذا الباب ,; إنام أنت منافقلنقتلنه

 كان وإن ,منافق :IRHوكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم
انتهى كالم شيخ اإلسالم  )معارشة ومودة للمنافقنيه من نوع قال ذلك ملا رأى في

 .ISHابن تيمية
كانوا  رضوان اهللا عليهم وإنه مما ال شك فيه أن السابقني األولني من الصحابة

امة وهكذا شأن أصحاب النفوس اللوّ ...يل كالرياء وغريهمالنفاق العخيشون من 
بصحبة  جّل وعالفهم وّرش  ,أهم اهللا من الكرب والغرور وتقديس الذاتالذين برّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسيد ولد آدم 
منصف أن يظن بمثل هؤالء الرجال أهنم كانوا خيشون  وال جيوز ملسلم جادّ 

                                                                                                                                                                        
 ]).٢٧٧٠[ح  ٤/٢١٣٤ح(وأخرجه مسلم يف كتاب التوبة, باب يف حديث اإلفك =
وس أسيد بن حضري بن سامك بن عتيك بن امرىء القيس يكنى أبا حييى, كان أبوه رئيس األ )(١

يوم بعاث, وكان أسيد من السابقني إىل اإلسالم وأحد النقباء ليلة العقبة أسلم عىل يد مصعب بن 
   )].١/٤٩: (عن اإلصابة[هـ  ٢٠عمري, ومل يشهد بدرًا تويف سنة 

أنه هو الذي أرس : خمتلف يف نسبته, شهد بدرًا روى ابن منده بإسناده: مالك بن الدخشم )(٢
: عن اإلصابة[ مع معن بن عدي فأحرقا مسجد الرضار  ملسو هيلع هللا ىلصسهيل بن عمرو يومئٍذ , وأرسله النبي 

وال يصح عنه النفاق, وقد ظهر من : قال أبو عمر. كان يتهم بالنفاق: ستيعابويف اال. )]٣/٣٤٣(
 ].حاشية  االستيعاب عىل اإلصابة ٣/٣٧٣[هتامه و اهللا أعلم اإسالمه ما يمنع من حسن 

 .بترصف قليل) ٧/٥٢٣: (فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية, الرياض )(٣
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 .من النفاق االعتقادي
أرأيت أخي القارئ كيف سقطت حتديات قوم شكري أمام  :واخلالصة

النصوص الواضحة الرصحية من الكتاب والسنة التي تؤكد أن هناك كفرًا خيرج 
وقل مثل ذلك يف الظلم  ,امللة وآخر ال خيرج وال خيلد صاحبه يف نار جهنممن 

 .والنفاق والفسوق
نريد نصًا من كتاب اهللا يذكر فيه أن كفر اإلحسان أو كفر النعمة ال ( :فإن قالوا 

لقد خالفتم هبذا الطلب  :قلنا ,)ينقل عن امللة ال ترصحيًا وال ترجيحًا وال إشارة
 .إذا صح فهو حجة قطعية فيها أن احلديث أصولكم التي أكدتم

ثم عدتم  ,هل تناسيتم قولكم األول يف احلديث :ومن جهة أخرى نسألكم
 !.?تدعون أنكم ال تؤمنون بغري القرآن

وما صح يف  ,فردودنا عليكم تضمنت نصوصًا من كتاب اهللا :ومن جهة ثالثة
 .ملسو هيلع هللا ىلص سبب نزوهلا من حديث املصطفى

 !!.يف وضع ال حتسدون عليه كله فأنتمفإن رفضتم هذا 
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òÜ¾a@åß@x‹¦@ü@ï–bÈ¾a@æc@óÜÇ@òÛ†þa@ @

üëc@M@@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@åß@òÛ…þa@ @

ون عن يف القرآن الكريم أدلة كثرية تؤكد عىل أن مرتكبي الكبائر ال يرتدّ 
  :ومن هذه األدلة ما ييل .اإلسالم بسبب اقرتافهم بعض الذنوب واملعايص

فاقتتال طائفتني من املسلمني  ,التي حرم اهللا من الكبائرإذا كان قتل النفس  −١
 :ورغم ذلك فهم مسلمون لقوله تعاىل ,من أكرب الكبائر

{  u  t      s  r  q  po  n  m  l  k   j  i
  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y     x   w  v

  «   ª  ©z ]احلجرات.[ 
جلامعة يف القديم واحلديث عىل أن أهل وقد اجتمعت كلمة أهل السنة وا

 .البغي ليسوا كفاراً 
  :قال تعاىل .ت قدرته القاتل أخًا بالدين ألهل املقتولى اهللا جلّ سمّ  −٢

{   f  e  d  c    b  a`  _  ~  }   |  {  z  y
  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg

  £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  zy  x  wz ]البقرة[. 

j  i   }:ًا ملـــــا وصـــــفه اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل بقولـــــهلـــــو كـــــان القاتـــــل مرتـــــدّ 
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  n  m  l  kz ّة البتة بني مؤمن وكافر, وال أخو. 
ارتكب حاطب بن أيب بلتعة معصية كبرية عندما أرسل كتابًا إىل أهل مكة  −٣

 ,ز جيشًا لفتح مكةوقد جهّ  ,يريدهم ملسو هيلع هللا ىلصاملرشكني خيربهم فيه أن رسول اهللا 
نفرًا من أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص وأرسل ,بام فعل حاطب ملسو هيلع هللا ىلصونزل جربيل فأخرب رسول اهللا 

 :وأنزل اهللا تعاىل قوله ,فأحرضوا له الكتاب

 {BA C  D  E    N  M  L  K   J    I  H  G  F
  ^  ]  \         [  Z  Y  X  W  V  UT      S  R  Q  P  O
  n  m  lk  j    i  h  g  f  e   d  c  ba  `    _

  t  s  r  q  p  oz ]املمتحنة[. 
وعندما استأذن عمر بن اخلطاب رسول اهللا يف رضب عنق حاطب قال له 

اعملوا ما  :لع عىل أهل بدر فقاللعل اهللا اطّ  وما يدريك يا عمر« :ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 .»شئتم فقد غفرت لكم

مــــــع أن عمــــــر بــــــن اخلطــــــاب وصــــــف حاطبــــــًا بالنفــــــاق ألنــــــه حــــــاول إفشــــــاء رس 
 .IQHملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

                                                                        
] , ســـــــــــلفيةفـــــــــــتح)[٧/٣٠٥(: ا البخـــــــــــاري يف كتـــــــــــاب املغـــــــــــازيقصـــــــــــة حاطـــــــــــب أخرجهـــــــــــ )(١

− ٤/١٩٤١: (وأخرجهـــــــــا مســـــــــلم, كتـــــــــاب فضـــــــــائل الصـــــــــحابة, بـــــــــاب مـــــــــن فضـــــــــائل أهـــــــــل بـــــــــدر
 .الرتاث إحياء]) ٢٤٩٤[, ح١٩٤٢
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اإليامن عن الذين قذفوا عائشة ريض اهللا عنها من غري جلَّ وعال مل ينف اهللا  −٤
 :قال اهللا تعاىل. املنافقني

{  s  r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h
  e  d  c  b   a`  _  ~  }  |  {  zy  x  wv  u     tz 

 .IQH]النور[
وقــد نزلــت هــذه اآليــة عنــدما امتنــع أبــو بكــر الصــديق عــن اإلنفــاق عــىل مســطح بــن 

  :وعندما سمع أبو بكر قوله تعاىل ,أثاثة ألنه خاض يف أمر عائشة ريض اهللا عنها

{    a`  _  ~  }  |  {z فرجـع  ,يل  إين ألحـب أن يغفـر اهللا  واهللا بىل :قال
  :إىل مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال

 .واهللا ال أنزعها عنه أبداً 
زوج رسول اهللا  −والشاهد يف هذه اآلية مع أن مسطح خاض يف أمر عائشة 

 .فقد وصفه سبحانه وتعاىل بأنه من املهاجرين يف سبيل اهللا −وبنت الصديق  ملسو هيلع هللا ىلص
 

                                                                        
وسبب نزول هذه اآلية رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن عائشة ريض اهللا عنها, انظر  (١)

سلفية وأخرجه مسلم, كتاب ) ٨/٤٥٥]: (لو إذ سمعتموه[صحيح البخاري, كتاب التفسري, باب 
وهو جزء من حديث ] ٢٧٧٠[إحياء الرتاث ح  –) ٤/٢١٣٦: (التوبة باب يف حديث اإلفك

 .اإلفك الطويل
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 :وقال تعاىل −٥

{  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z Y
  r  q  p o  n  m   lk  j  i  hg  f  e  dz 

 . ]النساء[

z   y  x  w  v  u  }  |  {  ~  �   ¡             ¢  } :وقال

  ²   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £
  ¸  ¶  µ  ´   ³z ]البقرة[ . 

 :قال تعاىل .وقع بعض أنبياء اهللا بيشء من املعايص والذنوب −٦

{    ¦  ¥  ¤  £  ¢z ]طه[. 
 : وعن إخوة يوسف عليه السالم , قال تعاىل

{ n mq p oz ]١٨  : يوسف[ { ®    ± ° ¯

  ¸¶   µ  ´  ³  ²z ]٧٧: يوسف.[ 
واألسباط  ,يوسف عليه السالم من األسباطIQHومما جيدر ذكره أن إخوة

                                                                        
إهنم أنبياء, ومنهم من قال ليسوا بأنبياء, : فمنم من قال: اختلف العلامء. إخوة يوسف أنبياء? هل) (١

 :ن ترجيح, وأصح األقوال قول ابن كثريوومنهم من ذكر القولني د

= إخوة يوسف وظاهر السياق يدّل عىل خالف ذلك, ومن يقم دليل عىل نبوةواعلم أنه مل (



ßb¨a@Ý–ÐÛa@ZŠöbjØÛa@ØmŠß@ÐØm@òÇ†i@ @

 

٢٣٥ 

 .مجيعًا من أنبياء اهللا تعاىل
 :خاتم أنبيائه ورسله بقولهجلَّ وعال وخاطب املوىل 

{  Q    P    O   N  ML  K    J  IH  G  F  E  D    C  B  Az 
 .]التحريم[

 :وقوله

{   P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  c  b  a  `  _  ^     ]  \  [  Z   Y   X  W  V  U      T  S  R  Q

  j  i  h   g  f    e  dz ]عبس[. 
                                                                                                                                                                        

لك إىل دليل, ومل ذالناس من يزعم أهنم أوحي إليهم بعد ذلك, ويف هذا نظر, وحيتاج مّدعي =
̂      Z  Y  X  W   V  U  T  S  ]  \  } يذكروا سوى قوله تعاىل  ] 

_ ̀...z ]كالمًا نحو هذا يف البداية  وقد ذكر ابن كثري أيضاً ]. ١٣٦: البقرة
. وقال بمثل هذا شيخ ابن كثري وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جامع املسائل]. ١/٢٠٤[ والنهاية 

والذي عليه األكثرون سلفًا وخلفًا أهنم ليسوا بأنبياء, أما السلف فلم ينقل عن  : وقال السيوطي
وال أحفظه عن أحد من التابعني  − كذا قال ابن تيمية− أحٍد من الصحابة أهنم قالوا بنبوهتم 

وقال ]. بعنوان دفع التعسف عن إخوة يوسف ٢/٢٣: رسالة للسيوطي يف كتابه احلاوي[
وأما : وهو يتحدث عن عصمة األنبياء ]الشفا بتعريف حقوق املصطفى[القايض عياض يف 

قصة يوسف وإخوته, فليس عىل يوسف منها تعقب, وأما إخوته فلم تثبت نبوهتم فيلزم الكالم 
   هـ.ا )عىل أفعاهلم, وذكر األسباط وعدهم يف القرآن عند ذكر األنبياء

  



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٢٣٦ 

ألن اهللا  ,مسلم أهنا رشك خيرج عن امللةوهذه املعايص ال يصح أن يعتقد 
وال خالف بني املسلمني حول هذه  ,الرشكمن سبحانه وتعاىل عصم أنبياءه 

 .IQHوحتى أصحاب شكري مل يثبت عندنا أن هلم رأيًا خمالفاً  ,املسألة
 :قال تعاىل عىل لسان يوسف عليه السالمو

{I  H  GF  E        D  C  B  A           N  M  L  K   J
  ]  \   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  POz 

 .]يوسف[
 :وقال تعاىل

{     k  j  i  h  g  f     e  d  c  b       a      `  _
            y  x      w  v     u  t  s     r  q  p  o   n  m  l

  {  zz ]آل عمران[ 
ووقوع بعض  ,عدم جواز الرشك عىل األنبياء :وباجلمع بني األمرين

كام  ,ينتج لنا قطعًا أن هذه املعايص هي مما دون الرشك حتامً  ,املعايص منهم
                                                                        

ر اهللا له, ثم غفر إن ناسًا من أصحاب شكري زعموا بأن آدم عليه السالم كفر بمخالفته أم: قيل )(١
. اهللا له بعد أن تاب وأناب, وقالوا مثل هذا القول يف إبراهيم وأخوة يوسف وغريهم من أنبياء اهللا

غري أنه مل يرد يف رسائلهم مثل هذا القول, ومل يسمعه من نعرف من الدعاة الثقات الذين عرفوا 
ل الذين قالوا هذا القول فرقة وال نحاسبهم إال بام صح نقله عنهم ولع... هذه اجلامعة عن كثب

 .منشقة عنهم, أو أفرادًا كانوا قد تأثروا هبم
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٢٣٧ 

 .ليس كل معصية رشكاً  :يسلم لنا القول

bîãbqM@òíìjäÛa@òäÛa@åß@òÛ…þa@@ @

وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو  ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي  :قال عن أيب ذر  −١
ما من عبد قال ال إله إال اهللا ثم مات « :ئم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقالنا

 .»وإن زنى وإن رسق« :وإن زنى وإن رسق قال :قلت. »عىل ذلك إال دخل اجلنة
 :ثالثًا ثم قال يف الرابعة »وإن زنى وإن رسق« :قال. وإن زنى وإن رسق :قلت

 ,وإن رغم أنف أيب ذر :فخرج أبو ذر وهو يقول :قال »عىل رغم أنف أيب ذر«
أتاين جربيل عليه السالم « :ويف رواية أخرى أليب ذر عن املعرور بن سويد

وإن زنى وإن  :قلت .»فبرشين أنه من مات من أمتك ال يرشك باهللا شيئًا دخل اجلنة
 .IQH»وإن زنى وإن رسق« :رسق قال

ـــــــــد قـــــــــال −٢ ـــــــــن يزي ـــــــــا رســـــــــول اهللا  :عـــــــــن أســـــــــامة ب ـــــــــة فصـــــــــبحنا  ملسو هيلع هللا ىلصبعثن يف رسي
فطعنتــــــه فوقــــــع يف  ,ال إلــــــه إال اهللا :احلرقــــــات مــــــن جهينــــــة فأدركــــــت رجــــــًال فقــــــال

 :ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصنفيس من ذلك فذكرته للنبي 
إنـــــام قاهلـــــا خوفـــــًا مـــــن  :قلـــــت يـــــا رســـــول اهللا :قـــــال .»أقـــــال ال إلـــــه إال اهللا وقتلتـــــه«

فـــــــام زال  »حتـــــــى تعلـــــــم أقاهلـــــــا أم الأفـــــــال شـــــــققت عـــــــىل قلبـــــــه « :قـــــــال ,الســـــــالح

                                                                        
رواه مسلم يف صحيحه, باب من مات ال يرشك باهللا شيئًا دخل اجلنة, انظر صحيح مسلم  )(١

 ).٢/٢٤: (برشح النووي
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٢٣٨ 

واهللا ال  وأنــــــا :فقــــــال ســــــعد :قــــــال .»هــــــا حتــــــى متنيــــــت أين أســــــلمت يومئــــــذٍ ريكر
  :قال رجل :قال .يعني أسامة IQHأقتل مسلًام حتى يقتله ذو البطني

¥  ¦   §  ¨  ©      ª  »  ¬  }  أمل يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اهللا

  ¯®z فقال سعدIRH: 
وأصــــــحابك تريــــــدون أن تقــــــاتلوا حتــــــى قــــــد قاتلنــــــا حتــــــى ال تكــــــون فتنــــــة وأنــــــت 

 .ISHتكون فتنة
أي  −قال  .»أقتلته« :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا ه ويف رواية أخرى ملسلم يف صحيح

قال فجعل » القيامة مفكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يو« :قال .نعم −أسامة 
 .»القيامةكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم « :ال يزيده عىل أن يقول

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ,عن أنس −٣
وخيرج من  ,ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من خري :خيرج من النار من قال«

وخيرج من النار من قال ال  ,من خريITHةٍ رَّ بُ  النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزنُ 

                                                                        
 .]قاله القايض عياض[قيل ألسامة ذو البطني ألنه كان له بطن عظيم (١) 
 .أيب وقاص يعني سعد بن )(٢

حديث أسامة رواه مسلم يف صحيحه, باب حتريم قتل الكافر بعد قوله ال إله إال اهللا, (٣) 
 .من صحيح مسلم برشح النووي) ٢/٩٨(

ة: [قوله(٤)   .وهي القمحة, ومقتضاه أن وزن الربة دون وزن الشعرية]: ُبرَّ
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٢٣٩ 

 .IQH»إله إال اهللا ويف قلبه وزن ذرة من خري
قــــــال وحولــــــه عصــــــابة مـــــــن  ملسو هيلع هللا ىلصأن رســـــــول اهللا  عــــــن عبــــــادة بــــــن الصــــــامت  −٤

 :هأصحاب
تقتلــــــوا تزنــــــوا, وال وال  ,رقواـوال تســــــ ,ركوا بــــــاهللا شــــــيئاً ـبــــــايعوين عــــــىل أن ال تشــــــ«

وال تعصـــــــوا يف  ,وال تـــــــأتوا ببهتـــــــان تفرتونـــــــه بـــــــني أيـــــــديكم وأرجلكـــــــم ,أوالدكـــــــم
ـــــــك شـــــــيئًا  ,فمـــــــن وىف مـــــــنكم فـــــــأجره عـــــــىل اهللا .معـــــــروف ومـــــــن أصـــــــاب مـــــــن ذل

ومــــن أصــــاب مــــن ذلــــك شــــيئًا ثــــم ســــرته اهللا  ,فعوقــــب بــــه يف الــــدنيا فهــــو كفــــارة لــــه
 .IRHفبايعناه عىل ذلك »وإن شاء عاقبه ,إن شاء عفا عنه :فهو إىل اهللا

 : املفردات
 .اجلامعة من العرشة إىل األربعني :العصابة •
وخـــــــص األيـــــــدي واألرجـــــــل  ,الكـــــــذب الـــــــذي يبهـــــــت ســـــــامعه :البهتـــــــان •

 .باالفرتاء ألن معظم األفعال تقع هبام

                                                                        
من ) ١/١١١: (و اللفظ للبخاري, باب زيادة اإليامن ونقصانه ,حديث أنس رواه الشيخان )(١

  . إحياء الرتاث) ١/١٨٢( :وأخرجه مسلم. −احللبي –فتح الباري 

) ١/٦٤: (إلخ... أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن, باب حدثنا أبو اليامن قال أخربنا شعيب )(٢
 .صحيحه, وقد أخرجه يف يف مواضع كثرية من ]السلفية, فتح الباري[

إحياء الرتاث بنحوه, ) ٣/١٣٣٣: (وأخرجه مسلم يف كتاب احلدود, باب احلدود كفارات ألهلها
 ]. فبايعناه عىل ذلك[وليس فيه 
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٢٤٠ 

 .أي ثبت عىل العهد :]فمن وىف منكم[ :قوله •
فيــــــــــه رد عــــــــــىل اخلــــــــــوارج الــــــــــذين يكفــــــــــرون  :]ثــــــــــم ســــــــــرته اهللا[ :قولــــــــــه •

ورد عــــــــىل املعتزلــــــــة الــــــــذين يوجبــــــــون تعــــــــذيب الفاســــــــق إذا  ,بالــــــــذنوب
 يقــــل البــــد أخــــرب بأنــــه حتــــت املشــــيئة ومل ملسو هيلع هللا ىلصمــــات بــــال توبــــة ألن النبــــي 

أو  إشــــــــارة إىل الكــــــــف عــــــــن الشــــــــهادة ألحــــــــد باجلنــــــــة هوفيــــــــ ,أن يعذبــــــــه
 .بالنار إال من ورد النص فيه بعينه

ليس بيني وينه إال مؤخرة الرحل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  دَف كنت رِ  :عن معاذ بن جبل قال −٥
 :لبيك رسول اهللا وسعديك ثم سار ساعة ثم قال :قلت »يا معاذ بن جبل« :فقال

هل تدري ما حق اهللا « :لبيك رسول اهللا وسعديك قال :قلت »جبليا معاذ بن «
 :اهللا ورسوله أعلم قال :قلت :قال »عىل العباد

ثم سار ساعة ثم قال يا  »يئاً شفإن حق اهللا عىل العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به «
هل تدري ما حق العباد « :لبيك رسول اهللا وسعديك قال :قلت ,معاذ بن جبل

 .»أن ال يعذهبم« :قال .اهللا ورسوله أعلم :قلت :قال »إذا فعلوا ذلكعىل اهللا 
من طريق عمرو بن ميمون عن معاذ بن  هويف رواية أخرى ملسلم يف صحيح

 :جبل وفيها الزيادة التالية
 :قال. »وحق العباد عىل اهللا عز وجل أن ال يعذب من ال يرشك به شيئاً « :ملسو هيلع هللا ىلصقال 
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٢٤١ 

ْ ال تُ « :أفال أبرش الناس قال :يا رسول اهللا :قلت  .IQH» كلواهم فيتَّ برشِّ
  :مفردات احلديث ويشء من فقهه

الرديف هو الراكب خلف الراكب يقال منه ردفته و أردفه بكرس الدال يف  :دفرِ 
 .املايض وفتحها يف املضارع

أراد املبالغة يف شدة قربه ليكون أوقع  :]ينه إال مؤخرة الرحلبليس بيني و[ :قوله
 .يف نفس سامعه لكونه أضبط

وأخرج السؤال بصيغة  ,الدراية هي املعرفة :]أتدري ما حق اهللا عىل العباد[ :قوله
 .االستفهام ليكون أوقع يف النفس وأبلغ يف فهم املتعلم

عام ال  وأنه ينبغي ملن سئل ,فيه حسن أدب املتعلم :]سوله أعلماهللا ور[ :قوله
  .يعلم أن يقول ذلك بخالف أكثر املتكلفني

وليس استحقاق  ,وهو استحقاق إنعام وفضل :]وحق العباد عىل اهللا[ :قوله
ن اهللا وهو متحقق ال حمالة أل... .مقابلة كام يستحق املخلوق عىل املخلوق

 .ووعده حق ,هلم عىل توحيده تعاىل قد وعدهم ذلك جزاءً 
 ,اقترص عىل نفي اإلرشاك :قال احلافظ :]ال يرشك به شيئاً أن ال يعذب من [ :قوله

ب إذ من كذَّ  ,ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم ,ألنه يستدعي التوحيد باالقتضاء
                                                                        

, حديث معاذ رواه الشيخان و اللفظ ملسلم, باب من شهد بالشهادتني حرم اهللا عليه النار )(١
 .من صحيح مسلم برشح النووي) ١/٢٣٠(
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من  :وهو مثل قول القائل ,ب اهللا فهو مرشكومن كذَّ  ,ب اهللارسول اهللا فقد كذَّ 
كونه مؤمنًا فاملراد من مات حال  ,أي مع سائر الرشوط ,توضأ صحت صالته

 .بجميع ما جيب اإليامن به
أي يعتمدوا عىل ذلك فيرتكوا التنافس يف األعامل  :]ال تبرشهم فيتكلوا[ :قوله

وإال ملا أخرب به  ,ودل هذا عىل أن النهي للتبشري ليس عىل التحريم ,الصاحلة
 .IQHعند موته معاذ 

@brÛbqM…ë†§a@ @

 القرآن والسنة  منواألدلة عىل ذلك  ,رشع اهللا إقامة احلدود عىل املجرمني
  :ما ييل هاومن أمه .كثرية وإمجاع األمة

ـــــا • ـــــرجم :الزن ـــــة جلـــــدة ويُ  ,فاملحصـــــن ي ب عامـــــًا أو غـــــرَّ والبكـــــر جيلـــــد مائ
 .فقط اجللد

 .إىل ثامنني جلدة جيلد من أربعني :شارب اخلمر •
 .تقطع يده :السارق •
ويقتـــــــل  ,يقتـــــــل احلـــــــر بـــــــاحلر والعبـــــــد بالعبـــــــد واألنثـــــــى بـــــــاألنثى :القتـــــــل •

 .وال يقتل املسلم بالكافر ,الرجل باملرأة

                                                                        
تيسري العزيز احلميد, سليامن بن عبد اهللا بن حممد بن عبد [رشح املفردات عن كتاب  )(١

 )].٤٥(الوهاب, ص 
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٢٤٣ 

الســـــــــن بالســـــــــن والعـــــــــني بـــــــــالعني واإلصـــــــــبع باإلصـــــــــبع وكـــــــــذلك ســـــــــائر  •
 .اجلروح

  .تقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف :املحاربون •
 .يقتلون :املرتدون •
 .ة ليس فيها حداً اإلمام أو وليه يف كل معصي من عقوبة :التعزير •

 أو,وإذا كان حكم الزاين ال خيتلف عن شارب اخلمر أو القاتل أو املحارب
 !.?املرتد فلامذا هذا التفاوت يف إقامة احلدود
  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

مل يكن  ,وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب اخلمر والزاين والقاذف والسارق... (
يبني أن  ,بل القرآن والنقل املتواتر عنه ,مرتدين جيب قتلهمجيعلهم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

هؤالء هلم عقوبات غري عقوبة املرتد عن اإلسالم كام ذكر اهللا يف القرآن جلد 
ولو كانوا مرتدين  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا متواتر عن النبي  ,وقطع يد السارق ,القاذف والزاين

 .IQH)ملسو هيلع هللا ىلصرسول فكال القولني مما يعلم فساده باالضطرار من دين ال .لقتلهم
  :وقال أبو عبيد يف رده عىل اخلوارج

وذلك أنه حكم يف السارق  ,ثم قد وجدنا اهللا تبارك وتعاىل يكذب مقالتهم... (
ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان  ,ويف الزاين والقاذف باجللد ,بقطع اليد

                                                                        
 ).٧/٢٨٨(فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية,  )(١
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  :قال ملسو هيلع هللا ىلص احلكم عىل هؤالء إال بالقتل ألن الرسول
أفال ترى أهنم لو كانوا كفارًا ملا كانت عقوباهتم القطع IQH»فاقتلوهل دينه من بدَّ «

 .?واجللد

 s   r  q  pz   } :قتــــــــــل مظلومــــــــــاً   فــــــــــيمن وكــــــــــذلك قــــــــــول اهللا
و لزمـــه  ,فلـــو كـــان القتـــل كفـــرًا مـــا كـــان للـــويل عفـــو وال أخـــذ ديـــة, ]٣٣: اإلرساء[

 .IRH)القتل
 
 
 
 
 
 

                                                                        
من ) ٥/٢٣١: (وأمحد. أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعاً ) (١

 .حديث معاذ, وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني
 ., منشورات دار األرقم)٩٠−٨٩: (كتاب اإليامن(٢) 
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òiìnÛaë@‹öbjØÛa@ @

وال بد من املبادرة بالتوبة منها  ,الكبائر كلها كفريعتقد مجاعة شكري بأن 
 ,ومن ارتكب كبرية ومل يتب منها فقد ارتد عن اإلسالم.. .للعودة إىل اإلسالم

 .واستحق لعنة اهللا يف الدنيا واآلخرة
  :وجوابنا عىل ذلك

 :من قائل عز وجل أمرنا بالتوبة يف قوله سبحانه وتعاىل إن اهللا

{   N  M     L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 T  S  R   Q  P  Oz ]٨: التحريم[. 

 :وقوله

{  nm  l  k    j  i   h  g  f  e  d  c  b
  s  r   q  p  oz ]الفرقان[. 

 ,والفاسقني ,واملرشكني ,للمرتدين :وباب التوبة مفتوح عىل مرصاعيه
ما قبلها إذا توافرت فيها  بُّ والتوبة النصوح َجتُ  ,والظاملني ,والعصاة ,واملنافقني

 :الرشوط التالية
وإن كان  ,والعزم أن ال يعود إليه أبداً  ,والندم عىل ارتكابه ,اإلقالع عن الذنب

 .له منهافيها مظلمة ملسلم حتلُّ 
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 :املغفرة −١
  :والسؤال الذي يفرض نفسه

أم البد من هذه التوبة هل يغفر اهللا ذنوب عباده املوحدين دون توبة نصوح 
 !.?برشوطها اآلنفة اذكر

يغفر هذه سبحانه وتعاىل إن الذي يعتقده أهل السنة واجلامعة أن اهللا  :اجلواب
أو يعذبه بحسب ذنوبه ثم يكرمه بجنة  ,الذنوب لكل من مات ال يرشك به شيئاً 

  :واألدلة عىل ذلك كثرية نذكر منها ما ييل .اخللد وملك ال يفنى
  :تعاىلقال  

 {    �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rz ]النساء[. 
  :ولو فرسنا هذه اآلية كام يريد أهل التكفري لوصلنا إىل النتائج الثالث التالية

رك ألن مطلــــــق املعصــــــية عنــــــدهم ـرك بــــــه ويغفــــــر أن يشـــــــإن اهللا ال يغفــــــر أن يشــــــ) أ
وإن كـــــان أصـــــغر مـــــن  ,هـــــو مـــــن قبيـــــل املعصـــــية z}   |} وملـــــا كـــــان . رشك

وهــــــــذا  ,فيصــــــــري هــــــــو اآلخــــــــر رشكــــــــًا بنــــــــاء عــــــــىل مفهــــــــومهم ,املعــــــــايص األوىل
 . البطالناالحتامل بّني 

 wz   }كلمـــــــة  وذلـــــــك ألن .ى ويغفـــــــر أن يطـــــــاعـإن اهللا ال يغفـــــــر أن يعصـــــــ) ب
إذن  ,الـــــواردة يف الــــــنص قــــــد اســـــتوعبت مجيــــــع املعــــــايص بنـــــاء عــــــىل تصــــــورهم
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 مـــــن وهـــــذا االحـــــتامل يف بطالنـــــه أبـــــّني  ,ةمل يبـــــق مـــــن األعـــــامل إال مـــــا هـــــو طاعـــــ
 .األول

الواردة يف اآلية عىل إطالقها كام  wz}االحتامل الثالث أن تكون كلمة ) ج
ويكون ما دون ذلك شيئًا جمهوالً ال يدخل يف نطاق  ,قرروا بمعنى املعصية

 .املعصية وال يف نطاق الطاعة
بالتوبة النصوح الرشك ومن جهة أخرى فاهللا تعالت أسامؤه وصفاته يغفر 

ومن األدلة عىل ذلك قوله  ,وقوم شكري ال خيالفوننا يف هذه املسألة ,وغريه
 :تعاىل

{   ¢  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  x
  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £

   ¶  µ  ´  ³   ²  ±°z ]التوبة[. 
 :وقوله تعاىل

{  s  r  qp  o   n  m  l  k  j  i  h
  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u     t

  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢   ¡z ]التوبة[. 
فلم يبق  ,رشعًا ولغة :وإذا كانت مجيع أقواهلم يف تفسري هذه اآلية مرفوضة

  :إال تفسري واحد ال جيوز أن يتعدد وهو اآليت
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ألن اجتناب  ,ال يغفر لعبد مات وهو مرشك باهللا تعاىل سبحانه وتعاىل إن اهللا
 :قال تعاىل .الرشك هو احلد األدنى من اإلسالم

 {  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §z ]الزمر[. 

سبحانه  ويغفر ]٥: املائدة[ Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ïz }:وقال
لقوله ذنوب عباده إذا ماتوا ال يرشكون به شيئًا ولو كانت كزبد البحر وتعاىل 
 :تعاىل

{  �~  }  |   {  z  yz ]٤٨: النساء[. 
  :وقوله

{         ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t
  «          ª          ©   ¨     §  ¦¥z ]الزمر[. 

 : قال تعاىل .قرن بالتوبةوتارة يُ  ,هذكر وحدتارة يُ  :االستغفار − ٢

{    Ê  É  È  Ç  Æ      Å  Äz ]األنفال[. 
والويل ملن غلبت  ,والسيئة بمثلها ,أمثاهلا ةفإن احلسنة بعرش :احلسنات −٣

 : قال تعاىل .آحاده عرشاته

 {  ¦¥  ¤  £   ¢z ]١١٤: هود[. 
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 :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .IQH»وأتبع السيئة احلسنة متحها«
وال وصـــــب  مـــــا يصـــــيب املســـــلم مـــــن نصـــــب« :ملسو هيلع هللا ىلصقـــــال  :املصـــــائب الدنيويـــــة −٤

ـــــــ نٍ زوال هـــــــم وال حـــــــ ـــــــى الشـــــــوكة التـــــــي يشـــــــاكها إال كفَّ ر اهللا وال أذى وال غـــــــم حت
 .IRH»هبا من خطاياه

 d  c  b  a  `z     } :أنـــه ملـــا نزلـــت هـــذه اآليـــة وعـــن أيب هريـــرة 
ا وكَ فَشــ ,ت عــىل املســلمني وبلغــت مــنهم مــا شــاء اهللا أن تبلــغشــقّ  ]١٢٣: النســاء[

 :هلمفقال  ملسو هيلع هللا ىلصذلك إىل رسول اهللا 
 .ISH»فكل ما يصاب به املسلم كفارة حتى النكبة ينكبها ,قاربوا وسددوا«
 :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :قال عن أيب سعيد اخلدري  :القصاص −٥
 قتصُّ فيُ  ,ون عىل قنطرة بني اجلنة والناربسن من النار فيحوخيلص املؤمن«

                                                                        
) ٤/٢٥٥: (أخرجه الرتمذي عن أيب ذر يف كتاب الرب و الصلة, باب ما جاء يف معارشة الناس )(١

, وحسنه األلباين, صحيح )٥/١٥٣: (حديث حسن صحيح, وأخرجه أمحد: وقال] احللبي[
 ].٩٦[اجلامع 

السلفية, [) ١٠/١٣: (, باب ما جاء يف كفارة املرىضأخرجه البخاري يف كتاب املرىض )(٢
) ٤/١٩٩٢(: باب ثواب املؤمن فيام يصيبه ,وأخرجه مسلم يف كتاب الرب و الصلة] فتح الباري

   .بألفاظ متقاربة
 ).٢/٢٨٢: (أخرجه مسلم يف صحيحه )(٣
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ن هلم يف ذِ وا أُ قُّ بوا ونُ ذِّ حتى إذا هُ  ,لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا
فو الذي نفس حممد بيده ألحدهم أهدى بمنزله يف اجلنة منه بمنزله  .دخول اجلنة
 .IQH»كان يف الدنيا

 :شفاعة الشافعني −٦
من بني سائر إخوانه من األنبياء  ملسو هيلع هللا ىلصومنها الشفاعة العظمى اخلاصة بنبينا * 

 .واملرسلني
يف رفع  ملسو هيلع هللا ىلصوشفاعته  ,يف أقوام تساوت حسناهتم وسيئاهتم ملسو هيلع هللا ىلصوشفاعته * 

 .درجات من يدخل اجلنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعامهلم
وقد سأل ابن حمصن  ,يف أقوام يدخلون اجلنة بغري حساب ملسو هيلع هللا ىلصوشفاعته * 

 .IRHمن السبعني ألفًا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب أن جيعله ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
وقد  ,فيخرجون منها ,رممن دخل النا ,يف أهل الكبائر من أمته ملسو هيلع هللا ىلصوشفاعته * 

 .تواترت هبذا النوع األحاديث
وشـــــــفاعة  ,واملـــــــؤمنني ,واملالئكـــــــة ,شـــــــفاعة النبيـــــــني :ومـــــــن الشـــــــفاعة أيضـــــــاً * 

ال يمــــــوت ألحــــــد مــــــن املســــــلمني ثالثــــــة مــــــن الولــــــد فتمســــــه « :ملسو هيلع هللا ىلصقــــــال  :األبنــــــاء

                                                                        
 ].فتح الباري –احللبي [, )١٤/١٩٠: (أخرجه البخاري يف صحيحه, باب القصاص )(١
: وفضـــــــل مـــــــن مل يكتـــــــوِ : ... بـــــــاب –كتـــــــاب الطـــــــب  –البخـــــــاري مـــــــع الفـــــــتح : رواه الشـــــــيخان )(٢

 ).١/١٩٧: (, ومسلم كتاب اإليامن)١٠/١٥٥(
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 .IQH»القسم ةَ النار إال حتلَّ 
يبلغوا احلنث إال ما من مسلمني يموت هلام ثالثة من الولد مل « :وقال

ويكونون عىل باب من أبواب  :قال ,أدخلهم اهللا وأبوهيم اجلنة بفضل رمحته
ادخلوا  :فيقال هلم ,حتى جيئ أبوانا :فيقولون ,ادخلوا اجلنة :فيقال هلم ,اجلنة

 .IRH»اجلنة أنتم و أبواكم بفضل رمحه اهللا
 :عفو أرحم الرامحني من غري شفاعة −٧

 .]٤٨: النساء[ z  yz  }   |  {  ~�  } :تعاىل قال 
من كان يف قلبه مثقال ذرة من إيامن بفضل اهللا  وأخريًا ال يبقى يف النار

 . ورمحته
ويؤجر  ,ومن يعمل مثقال ذرة خريًا يره ,إن احلسنات يذهبن السيئات :واخلالصة

 املسلم عىل كل معصية تصيبه يف الدنيا حتى الشوكة يشاكها يكفر اهللا هبا من
 :قال تعاىل .وكل يشء عند اهللا بمقدار ,خطاياه

                                                                        
: بـــــــــاب قـــــــــول اهللا تعـــــــــاىل ,أخرجـــــــــه البخـــــــــاري يف كتـــــــــاب األيـــــــــامن و النـــــــــذور :متفـــــــــق عليـــــــــه (١)

{  ½  ¼  »ºz) :ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال]فـــــــــــــــــتح البـــــــــــــــــاري −ســـــــــــــــــلفيةال.[)١١/٥٤١  :, إال أن
ـــه« ـــاء» متسَّ ـــدون ف ـــا ,ب ـــاب اجلن ـــرب وأخرجـــه البخـــاري يف كت ـــاب ال ئز, و أخرجـــه مســـلم يف كت
 .إحياء الرتاث −)٤/٢٠٢٨: (باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. الصلةو
وغريمها عنه, وسنده صحيح عىل رشط ) ٤/٦٨: (و البيهقي) ١/٢٦٥: (أخرجه النسائي )(٢

 )].٢٣: (عن أحكام اجلنائز لأللباين, ص[الشيخني 
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{  b  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w
   d   cz ]ةالزلزل[ 
لو أتيتني بقراب األرض خطايا ما مل « :ه عز وجلفيام يرويه عن رب ملسو هيلع هللا ىلص لويقو

 . IQH»ترشك يب ألتيتك بقراهبا مغفرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
كتاب الذكر و الدعاء و اإلستغفار, باب فضل الذكر و الدعاء و التقرب  –انظر صحيح مسلم  (١)

 ).٤/٢٠٦٨: (إىل اهللا
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òî—È¾a@óÜÇ@Ša‹–⁄a@ @

 :قال قوم شكري 
واخللفاء من  ملسو هيلع هللا ىلصأما سائر الذنوب فقد تواتر فعل املسلمني هلا يف عهد الرسول (

بعده مع عدم انتفاء اسم املسلمني عنهم بعد استسالمهم حلكم اهللا فيهم من 
نعي الزكاة الذين كام ,عقوبة أو حّد إال رجًال أرص عىل ذنبه وأبى أن ينتهي عنه

و حرام منعه أو أ ,أنه فرض يف دين اهللازم فيه بالوجوب و قاتلوا عليها يف أمر ُج 
  .اهـ)فعله يف دين اهللا

  :ونحدد ردنا عليهم يف النقاط التالية
وكذلك شأن أهل البدع  .إن تناقضات هذه اجلامعة كثرية وكثرية جداً  −١

فال جيدون بدًا من  ,واألهواء ألهنم ضعاف أمام احلق الذي يلجم أفواههم
قالوا من قبل يف هذه املسألة إن كل معصية كفر لقد  .املغالطات و التناقضات

لقد تواتر  :ثم عادوا يقولون ,وال يغفر اهللا إال بالتوبة النصوح ,خيرج عن امللة
 !!.فعل املسلمني لبعض الذنوب مع عدم انتفاء اسم املسلمني عنهم 

وكيف فرقوا بني الذنب واملعصية أو بني معصية  ,كيف نجمع بني هذا وذاك
 !.?ومعصية وما هي األدلة التي اعتمدوا عليها

عمل مباح أو, إما معصية وإما طاعةسبحانه وتعاىل  إن أعامل البرش عند اهللا
 ,صغائر وكبائر :ومن جهة أخرى فالذنوب قسامن ,وليس هناك حل وسط ,فعله
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 :قال ابن عبد السالم الشافعي .من بعضن الكبائر يف الذنوب بعضها أكرب إو
والضابط الذي قاله شيخ  ,قف للكبرية عىل ضابط سامل من االعرتاضأمل (

ما فيها حد أو وعيد أو لعن أو تربؤ أو ليس منا أو نفي  :اإلسالم وغريه من أهنا
وعن سعيد بن جبري قال رجل البن عباس الكبائر  ,إيامن من أسلم الضوابط

عباس هي إىل السبعامئة أقرب منها إىل السبع غري أنه ال كبرية مع فقال ابن  ?سبع
 .IQH)استغفار وال صغرية مع إرصار

ولعل  ,يكفر فاعلها وأنواع الذنوب التي ال ,وأهل التكفري مل يبينوا هلا عدد
اهنزامهم أمام األدلة الرشعية الرصحية الواضحة هو الذي دفعهم إىل االعرتاف 

بط الكنهم تركوا األمور سائبة دون ض ,ال خترج عن امللة بوجود معاصٍ 
 .يضبطها

 :أمرنا باجتناب كبائر اإلثم والفواحش يف قولهسبحانه وتعاىل  ال شك أن اهللا

{  h  g  f  e  d  c  b a   `  _  ~z ]الشورى[ 
 :وقوله تعاىل

{o  n  m   yx  w  v  u   ts  r  q  pz 
 ]٣٢:النجم[

                                                                        
 .مكتبة الرياض احلديثة) ٧: (حتقبق حممد عبد الرزاق محزة, ص ,الكبائر للذهبي )(١
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فإن تقدم بفرجه  ,وما كان دون الزنا ,كالنظر والقبلة ,صغائر الذنوب :ممواللَّ 
ومرسوق  ,والشعبي ,وابن عباس ,قاله ابن مسعود .ممكان الزنا وإال فهو اللَّ 

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصويؤيد هذا احلديث أيب هريرة عن رسول اهللا 
 ,وزنا اللسان النطق ,فزنا العينني النظر ,إن اهللا كتب عىل ابن آدم حظه من الزنا«

 .IQH»ويصدق ذلك ويكذبه الفرج ,وتتمنى يوالنفس تشته
  ?ما اإلرصار −٢

الثبوت عىل  :اإلرصار :وقال قتادة ,أي الربط عليها ,املرص من ّرص الدنانري
 .املعايص

 :قال الشاعر
  هُ لُ واكِ في َش ُيِرصّ بالليل ما ُختْ  ار ختّ  القلِب  رصِّ مُ  كلِّ  َح يا ويْ 

 . شبيه بالغدر واخلديعة:واخلرت. الطرق املتشعبة عن الطريق األعظم :الشواكل
أتوب  :والتسويف أن يقول ,واإلرصار هو التسويف :وقال سهيل بن عبد اهللا

 .IRHغدًا 

                                                                        
السلفية, فتح ) [١١/٢٦: (أخرجه البخاري, كتاب اإلستئذان, باب زنا اجلوارح دون الفرج )(١

ما : عن ابن عباس قال: إحياء الرتاث وسياقه) [٢٦٥٧: (, وأخرجه مسلم كتاب القدر]الباري
 ].رأيت أشبه باللمم ثم ذكر حديث أيب هريرة

 ., دار الكتاب العريب)٤/٢٠٩: (تفسري القرطبي )(٢
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 :وقال تعاىل

{  g    f  e  d  c  b  a  `  _      ^  ]
  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  hz ] آل

 ]عمران
وأوىل األقــوال يف ذلــك بالصــواب عنــدما قــول مــن ( :جعفــر الطــربيوقــال أبــو 

  :قال
 :وال معنــى لقــول مــن قــال .وتــرك التوبــة منــه ,اإلقامــة عــىل الــذنب عامــداً  :اإلرصار

ألن اهللا عــــز وجــــل مــــدح بــــرتك اإلرصار عــــىل  ,اإلرصار عــــىل الــــذنب هــــو مواقعتــــه
[  ^      _  `  d  c  b  a  }:فقال ,واقع الذنبالذنب مُ 

  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g    f  e
  t  sz(اهـIQH. 

 وأفحش الفواحش عند اهللا ,فاإلرصار عىل املعصية من أكرب الكبائر ,وإذن
 اً ِرصَّ مُ ليس .. .ويندم عىل فعلته ,ًا من يستغفر ربهِرصَّ وليس مُ  ,سبحانه وتعاىل

 .وإن تكرر فعله للمعصية
ال يمتنع عن احتسائها ولو جلد عليها مرات  ,ةمدمن عىل رشب اخلمر :مثال
كام يعلم ويعتقد  ,جسمه وماله وعقله :وهو بعد ذلك يعلم رضرها عىل ,ومرات

                                                                        
 .البن اجلوزي) ١/٤٦٤: (اد املسريز )(١
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ولكانت عقوبته القتل وليس  ولو جحد حرمتها لكان مرتدًا عن اإلسالم[حرمتها 
 .]اجللد

لكنه اهنزم  , سبحانه وتعاىلىل اهللا وربام حاول هذا املدمن التوبة واإلنابة إ
واستسالمه املطلق لرفقاء  ,وإرادته املنهارة ,أمام شهواته العنيفة ونفسه الضعيفة

 .السوء
فإذا مات هذا املدمن وهو مرص عىل رشب اخلمرة ال يكون خالدًا يف نار 

مؤمن  :جهنم ألن معه أصل التوحيد واإليامن وهو عند أهل السنة واجلامعة
 .نه فاسق بفسقهبإيام
أن رجًال عىل عهد  :عن عمر بن اخلطاب :حتقيق البن حجر العسقالين −٣

 , ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا IQHضحككان اسمه عبد اهللا وكان يلقب محارًا وكان يُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
فقال رجل  ,لدَ ر به فجُ مِ به يومًا فأُ  يتَ فأُ  ,IRHقد جلده يف الرشاب ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 
 اهللا ما فو ,ال تلعنوه« :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ,اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به :من القوم

                                                                        
وقد أخرج أبو  .أي يقول بحرضته أو يفعل ما يضحك منه :]رسول اهللا ضحككان يُ [قوله  )(١

العكة من  ملسو هيلع هللا ىلصارًا وكان هيدي لرسول اهللا محيعىل من طريق زيد من أسلم أن رجًال كان يلقب 
فام يزيد  ,أعط هذا متاعه :فقال ملسو هيلع هللا ىلصالسمن و العسل, فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إىل النبي 

 .يبتسم ويأمر به فُيعطى ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .أي بسبب رشبه الرشاب املسكر]: قد جلده يف الرشاب[قوله  )(٢

أتى برجل قد رشب اخلمر (عبد الرزاق . ووقع يف رواية معمر عن يزيد بن أسلم بسنده هذا عن د
 .مراتأربع ) فجلد, ثم أتى به فحد, ثم أتى به فحد, ثم أتى به فحد
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 .IRH»حيب اهللا ورسوله IQHعلمت إنه
وأجاد يف رده  ,يف هذه املسألة احلافظ ابن حجر العسقالين لوقد فصل القو

وننقل  ,عىل أهل البدع واألهواء الذين يكفرون مرتكب الكبرية واملرص عليها
  :فيام ييل بعضًا من أقواله ألمهيتها

 −أي يف هذا احلديث الذي أخرجه البخاري عن عمر بن اخلطاب  −وفيه (
هي عن لعنه واألمر بالدعاء نالرد عىل من زعم أن مرتكب الكبرية كافر لثبوت ال

 .له
اهللا ورسوله يف قلب  ةوفيه أنه ال تنايف بني ارتكاب النهي وثبوت حمب

 ,خرب بأن املذكور حيب اهللا ورسوله مع وجود ما صدر منهأ ملسو هيلع هللا ىلصألنه  ,املرتكب
 .اهللا ورسوله ةن من تكررت منه املعصية ال تنزع منه حمبأو

و يؤخذ من تأكيد ما تقدم أن نفي اإليامن عن شارب اخلمر ال يراد زواله 
 .بل كامله كام تقدم ,بالكلية

يف قلب العايص مقيدًا وحيتمل أن يكون استمرار ثبوت حمبة اهللا ورسوله 
                                                                        

حيتمل أن تكون ما مصدرية وكرست إن ألهنا  :]فواهللا ما علمت إنه حيب اهللا ورسوله[ قوله )(١
وقيل بفتحها وهو  ,ما موصولة, وإنه بكرس اهلمزة مبتدأ :جواب القسم, وقال صاحب املطالع

 .مفعول علمت
, )١٥/٨٠( :فتح الباري ,باب ما يكره من لعن شارب اخلمر ,رواه البخاري يف صحيحه) (٢

 .احللبي
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 ,ب املذكورنبام إذا ندم عىل وقوع املعصية وأقيم عليه احلد فكفر عنه الذ
يطبع عىل قلبه  أنبخالف من مل يقع منه ذلك فإنه خيشى عليه بتكرار الذنب 

  .نسأل اهللا العفو والعافية ,يشء حتى يسلب منه ذلك
ر إذا تكـــرر منـــه إىل وفيـــه مـــا يـــدل عـــىل نســـخ األمـــر الـــوارد بقتـــل شـــارب اخلمـــ 

واألمـر  ,بـه أكثـر مـن مخسـني مـرة ـَي تِـفقـد ذكـر ابـن عبـد الـرب أنـه أُ  ,الرابعة واخلامسة
وأبــــو داود وأمحــــد والنســــائي  ,املنســــوخ أخرجــــه الشــــافعي يف روايــــة حرملــــة عنــــه

وصـــححه  :ويف بعـــض نســـخ الفـــتح(مي وابـــن املنـــذر وصـــححه ابـــن حبـــان راوالـــد
إذا [كلهـــم مـــن طريـــق أيب ســـلمة بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن أيب هريـــرة رفعـــه  ,)احلـــاكم

فـارضبوا [ ولبعضـهم  ], ثـم إذا سـكر فاجلـدوه, ثـم إذا سـكر فـاقتلوه سكر فاجلدوه
ق و أمحـــــد اولـــــه مـــــن طريـــــق أخـــــرى عـــــن أيب هريـــــرة أخرجهـــــا عبـــــد الـــــرز .]عنقـــــه

ه عنـه بلفـظ ن أبيـعـوالرتمذي تعليقًا والنسائي كلهم من رواية سهيل بـن أيب صـالح 
وروى عــن عاصــم بــن ] فــإذا رشبــوا الرابعــة فــاقتلوهم ,إذا رشبــوا فاجلــدوهم ثالثــاً [

 ,عــن أيب صــالح فقــال أبــو بكــر بــن عيــاش عنــه عــن أيب صــالح عــن أيب ســعيد ةهبدلــ
وأخرجــــه  .كــــذا أخرجــــه ابــــن حبــــان مــــن روايــــة عــــثامن بــــن أيب شــــيبة عــــن أيب بكــــر

 .بـــدل أيب ســـعيد وهـــو املحفـــوظ عـــن معاويـــة :الرتمـــذي عـــن أيب كريـــب عنـــه فقـــال
وتابعـه الثـوري و شـيبان بـن عبـد  ,وكذا أخرجـه أبـو داود مـن روايـة أبـان العطـار عنـه

ثـــم إن رشب الرابعـــة [ولفـــظ الثـــوري عـــن عاصـــم  ,الـــرمحن وغريمهـــا عـــن عاصـــم
ثـم إن رشبـوا فاجلـدوهم ثـالث [ووقع يف رواية أبـان عنـد أيب داود  ]فارضبوا عنقه
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ثم ساقه أبو داود مـن طريـق محيـد ] إن رشبوا فاقتلوهم :ثم قال ,مرات بعد األوىل
ثـــم إذا رشهبـــا [وأحســـبه قـــال يف اخلامســـة  :قـــال ,بـــن يزيـــد عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر

 :قال] فاقتلوه
ويف رواية عمر بن أيب سلمة  :قال أبو داود .وكذا يف حديث عطيف يف اخلامسة

وكذا  ,أيب هريرة يف الرابعةوسهيل بن أيب صالح عن أبيه كالمها عن  ,عن أبيه
وكذا يف رواية عبد اهللا ابن عمرو بن العاص  يف رواية ابن أيب نعيم عن ابن عمر

 ]. د يف الثالثة أو الرابعة فاقتلوهفإن عا[ويف رواية معاوية  ,والرشيد
 :وقال الرتمذي بعد خترجيه

ير وعبد ويف الباب عن أيب هريرة والرشيد ورشحبيل بن أوس وأيب الرمداء وجر
 .اهللا بن عمرو

وأما حديث الرشيد وهو  ,وقد ذكرت حديث أيب هريرة :−ابن حجر  −قلت 
إذا [ابن أوس الثقفي فأخرجه أمحد والدرامي والطرباين وصححه احلاكم بلفظ 

يل حبوأما حديث رش ]ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه[ هوقال يف آخر ]رشب فارضبوه
والطرباين وابن منده يف املعرفة ورواته وهو الكندي فأخرجه أمحد واحلاكم 

وأما حديث أيب  .وصححه احلاكم من وجه آخر ,ثقات نحو رواية الذي قبله
وقيل بموحدة ثم  ,الرمداء وهو بفتح الراء وسكون امليم بعدها دال مهملة وباملد

فأخرجه الطرباين وابن منده ويف سنده ابن  ,ذال معجمة وهو بدوي نزل مرص
ر يف الرابعة أن أمر بالذي رشب اخلم ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي [ويف سياق حديثه  ,هليعة
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فإن ثبت كان فيه رد عىل  ,فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ] يرضب عنقه فرضبت
 .من زعم أنه مل يعمل به

رشب اخلمر  من[ه الطرباين واحلاكم لفظه وأما حديث جرير فأخرج
وأما حديث عبد اهللا بن عمرو بن ] لوهفإن عاد يف الرابعة فاقت[وقال فيه ] فاجلدوه

  .العاص فأخرجه أمحد واحلاكم من وجهني عنه ويف كل منهام مقال
ابن  − قلت ] فإن رشهبا الرابعة فاقتلوه[ ففي رواية شهر بن حوشب عنه

وأخرجه النسائي  .وعن ابن عمر ,ورويناه عن أيب سعيد أيضًا كام تقدم :−حجر
بن أيب نعيم عن ابن عمر ونفر من الصحابة واحلاكم من رواية عبد الرمحن 

وأخرجه الطرباين موصوالً من طريق عياض بن عبد اللطيف عن أبيه وفيه  .بنحوه
وأخرجه الرتمذي تعليقًا والبزار والشافعي  .يف اخلامسة كام أشار إليه أبو داود

 .والنسائي واحلاكم موصوالً من رواية حممد بن املنكدر عن جابر
قي واخلطيب يف املبهامت من وجهني آخرين عن ابن وأخرجه البيه

 :وللحاكم من طريق يزيد بن أيب كبشة .ويف رواية اخلطيب جلد ,املنكدر
ثم إن عاد يف [سمعت رجًال من الصحابة حيدث عبد بن مروان رفعه بنحوه 

أتى [وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن املنكدر مرسًال فيه ] الرابعة فاقتلوه
وأخرجه الطحاوي من رواية عمرو بن احلارث ] نعامن بعد الرابعة فجلدهبابن ال

وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود من رواية  ,عن ابن املنكدر أنه بلغه
ب اخلمر من رش :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا ( :الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال
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ى برجل قد فأت: [قال] ثم إذا رشب يف الرابعة فاقتلوه[إىل أن قال ] فاجلدوه
 .ثم أتى به يف الرابعة قد رشب فجلده ,ثم أتى به قد رشب فجلده] رشب فجلده

 .)رخصة تفرفع القتل عن الناس وكان
وأخرجه اخلطيب يف املبهامت من  ,روى الزهري :ه الرتمذي فقاللقوع

  :طريق حممد بن إسحاق عن الزهري وقال فيه
فرأى املسلمون أن  ,أربع مرات فأتى برجل من األنصار يقال له نعيامن فرضبه[

 ,و قبيصة بن ذؤيب من أوالد الصحابة] وأن الرضب قد وجب ,القتل قد أخر
 ,ورجال هذا احلديث ثقات مع إرساله .ومل يسمع منه ملسو هيلع هللا ىلص وولد يف عهد النبي

بلغني عن [لكنه أعل بام أخرجه الطحاوي من طريق األوزاعي عن الزهري قال 
ن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه ويعارض ذلك رواية اب] قبيصة

  .وهذا أصح ألن يونس أحفظ لرواية الزهري من األوزاعي ملسو هيلع هللا ىلصبلغه عن النبي 
والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحايب فيكون احلديث عىل رشط 

وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر  .الصحيح ألن إهبام الصحايب ال يرض
 :قال

بابن نعيامن فجلده  ملسو هيلع هللا ىلصقد أتى رسول اهللا  ,ترك ذلك :قالحديث ابن املنكدر ف
ووقع عند النسائي من طريق حممد  .ثم أتى به يف الرابعة فجلده و مل يزد ,ثالثاً 

برجل منا قد رشب يف  ملسو هيلع هللا ىلصفأتى رسول اهللا [بن إسحاق عن ابن املنكدر عن جابر 
فإن عاد [وأخرجه من وجه آخر عن حممد بن إسحاق بلفظ  ]الرابعة فلم يقتله
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أربع مرات فرأى املسلمون أن احلد  ملسو هيلع هللا ىلصفرضبه رسول اهللا  ,الرابعة فارضبوا عنقه
هذا ما ال اختالف فيه بني  :قال الشافعي بعد خترجيه .]وأن القتل قد رفع ,قد وقع

 :وقال ,وذكره أيضًا عن الزبري مرسالً  .أهل العلم علمته
حدثني ابن [أيب ذئب وأخرجه أيضًا من رواية ابن  .أحاديث القتل منسوخة

وقال الرتمذي ال نعلم ,]بشارب فجلده ومل يرضب عنقه ملسو هيلع هللا ىلصأتى النبي  :شهاب
 :وسمعت حممدًا يقول :قال .بني أهل العلم يف هذا اختالفًا يف القديم واحلديث

 .عدبحديث معاوية يف هذا أصح وإنام كان هذا يف أول األمر ثم نسخ 
  :وقال يف العلل آخر الكتاب

وحديث اجلمع  ,يف هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إال هذا احلديثمجيع ما 
وتعقبه النووي فسلم قوله يف حديث الباب دون  .بني الصالتني يف احلرض

  :ومال اخلطايب إىل تأويل احلديث يف األمر بالقتل فقال ,اآلخر
ذير ثم وإنام قصد به الردع والتح ,قد يرد األمر بالوعيد وال يراد به وقوع الفعل

 :قال
وحيتمل أن يكون القتل يف اخلامسة كان واجبًا ثم نسخ بحصول اإلمجاع من (

  :وأما ابن املنذر فقال .)األمة عىل أن ال يقتل
العمل فيمن رشب اخلمر أن يرضب وينكل به ثم نسخ باألمر بجلده فإن تكرر (

وإمجاع أهل العلم إال من شذ ممن  ,ثم نسخ ذلك باألخبار الثابتة ,ذلك أربعًا قتل
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 . IQH)ال يعد خالفاً 
أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سريين كان  :قصة أيب حمجن الثقفي −٤

أبو حمجن الثقفي ال يزال جيلد يف اخلمر فلام أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه فلام 
خالد  وكان بسعد جراحة فاستعمل عىل اخليل ,كان يوم القادسية رآهم يقتتلون

  :بن عرفطة وصعد سعد فوق البيت لينظر ما صنع الناس فجعل أبو حمجن يتمثل
كفى حزنًا أن ترتدي بالقنا وأترك مشدودًا عيل وثاقيا 

ويلك خليني فلك عيل إن سلمت  :−وهي بنت خصفة  −ثم قال المرأة سعد 
فخلته ووثب عىل  ,وإن قتلت اسرتحتم مني ,أن أجيء حتى أضع رجيل يف القيد

فرس لسعد يقال هلا البلقاء ثم أخذ الرمح وانطلق حتى أتى الناس فجعل ال 
لوال أين تركت أبا حمجن يف  :وسعد ينظر ويقول ,حيمل يف ناحية إال هزمهم اهللا

فلام هزم العدو رجع أبو حمجن حتى وضع رجله يف  ,القيد لظننتها بعض شامئله
فقال سعد ال أجلدك يف  ,بالذي كان من أمرهسعدًا  ةفأخربت بنت خصف ,القيد

 .IRH وأنا واهللا ال أرشهبا أبداً  :فقال أبو حمجن .اخلمر أبداً 
جلد  أن عمر :وأخرجه محاد بن أيب سلمة يف مصنفه من طريق رجاهلا ثقات

                                                                        
 . و الذين شذوا عن اإلمجاع أهل الظاهر ,, حلبي)١٥/٨٣: (فتح الباري) (١

, و اإلصابة يف متييز الصحابة, )٧/٣٨١( –باب حد اخلمر  –انظر املصنف لعبد الرزاق ) ٢(
, وأبو حمجن الثقفي الشاعر املشهور خمتلف يف اسمه فقيل )٤/١٧٣( :البن حجر العسقالين

 .وقيل اسمه عبد اهللا وأمه كنور ,وقيل اسمه مالك ,حبيب هو عمر بن
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 :ثم قال له ,أبا حمجن يف اخلمر أربع مرات
 .IQHأما إذا خلعتني فال أرشهبا أبداً  :فقال ,أنت خليع

وقصة  ,ومن خالل حديث عمر بن اخلطاب الذي رواه البخاري يف صحيحه 
أيب حمجن التي أخرجها عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سريين نعلم أن املرص 

 ,ين بالرضورةدعىل املعصية ال يكفر بإرصاره إذا كان ال يستحل معلومًا من ال
ر العسقالين بأسلوب كام نعلم أن قتل املرص نسخ بأدلة صحيحة أثبتها ابن حج

ومما جيب التأكيد عليه أن قتل املرص كان حدًا وليس  ,علمي ال يرقى إليه شك
 .ألن الردة من أهم أمور العقيدة والتي ال يصح أن تنسخ ,ردة
النبوية ودرج عليه  ةإن الذي أثبتته اآليات القرآنية والسن :طبقات العصاة −٥

والتابعني هلم بإحسان من أئمة  ,السلف الصالح والصدر األول من الصحابة
  :التفسري واحلديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد عىل ثالث طبقات

لئك يدخلون اجلنة من أول وقوم رجحت حسناهتم بسيئاهتم فأ :الطبقة األوىل
 .وهلة وال متسهم النار أبداً 

ئاهتم فقرصت هبم سي ,قوم تساوت حسناهتم وسيئاهتم وتكافأت :الطبقة الثانية
وهؤالء هم أصحاب األعراف  ,عن اجلنة وجتاوزت هبم حسناهتم عن النار

ثم  ,الذين ذكرهم اهللا تعاىل أهنم يوقفون بني اجلنة والنار ما شاء اهللا أن يوقفوا

                                                                        
 .احللبي −)١٥/٨٦( :فتح الباري) (١
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كام قال تبارك وتعاىل بعد أن دخل أهل اجلنة اجلنة  ,يؤذن هلم يف دخول اجلنة
 :وأهل النار النار

{ F   E  D  C  B  A   Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G
  d      c  b  a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  VU  T  SR

        r  q  p   o  n  ml  k  j       i  h  g  f    e
  b  a  `  _  ~  }   |   {z  y  x  w  v  u  ts

    q  p  o  n     m  l  k  j  i  h       g   f   e  d  c
  s  r  ~  }        |  {   z  y  x  w  v  u  t

  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §¦  ¥   ¤   £  ¢  ¡  �
  ±   °z  ]األعراف[ 
ومعهم  ,قوم لقوا اهللا تعاىل مرصين عىل كبائر اإلثم والفواحش :الطبقة الثالثة
لذين يدخلون النار بقدر فهؤالء هم ا ,فرجحت سيئاهتم بحسناهتم ,أصل التوحيد

ومنه من تأخذه إىل  ,فمنهم من تأخذه إىل كعبيه ,]إن مل يغفر اهللا هلم[ذنوهبم 
ومنهم فوق ذلك حتى إن منهم من  ,ومنهم من تأخذه إىل حقويه ,أنصاف ساقيه

 ,حرم اهللا عىل النار أن تأكل أثر السجود ,م منه عىل النار إال أثر السجودمل حيرّ 
ولغريه من  , ملسو هيلع هللا ىلصفاعة فيهم لنبينا حممد وهؤالء هم الذين يأذن اهللا تعاىل بالش

فيحد هلم حدًا  ,األنبياء من بعده واألولياء واملالئكة ومن شاء اهللا أن يكرمه
ثم من كان  ,ثم هكذا فيخرجون من كان يف قلبه وزن دينار من خري ,فيخرجوهنم
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م أدنى من ذلك إىل أن ث ,ثم ذرة ,ثم خردلة ,ةثم برّ  ,يف قلبه نصف دينار من بر
 :يقول الشفعاء

وخيرج اهللا تعاىل من النار أقوامًا ال يعلم عدهتم إال هو  .ربنا مل نذر فيها خرياً 
 ,ومل خيلد يف النار أحد من املوحدين ولو عمل أي عمل ,بدون شفاعة الشافعني

ولكن كل من كان منهم أعظم إيامنًا وأخف دينًا كان أخف عذابًا يف النار وأقل 
وكل من كان أضعف إيامنًا وأعظم ذنبًا كان بضد  ,وجًا منهامكثًا فيها وأرسع خر

 .ذلك والعياذ باهللا
 . وقد قدمنا منها ما فيه الكفاية ,حتىص كثرة واألحاديث يف هذا الباب ال

من قال ال إله إال اهللا نفعته يومًا من « :بقوله   ملسو هيلع هللا ىلصوإىل هذا املعنى أشار النبي 
 .IQH»الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه

وهدى اهللا الذين آمنوا ملا  ,وزلت فيه األقدام ,وهذا مقام ضلت فيه األفهام
 .IRH)واهللا هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم ,اختلف فيه من احلق بإذنه
  :ريفوعجيب قول أهل التك

                                                                        
وأورده  ,)٥/٤٦( :هندية, وأبو نعيم يف احللية) ١/٥٦( :رواه البيهقي يف شعب اإليامن) (١
 ).١٩٣٢: (لباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقماأل
, املطبعة )٢/٤٢٢: (للشيخ حافظ بن أمحد حكمي ,معارج القبول برشح سلم الوصول) (٢

 .السلفية ومكتبتها
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إال رجًال أرص عىل ذنبه وأبى أن ينتهي عنه كامنعي الزكاة الذين قاتلوا عليها يف (
  .)وأنه فرض يف دين اهللا ,بالوجوبأمر جزم فيه 

 ذكرناإن املرص عىل املعصية خيتلف أمره كلية عن أمر مانعي الزكاة ن وقد 
  :الزكاة وأما مانع ,ما فيه الكفاية عن املرص

 .فهم مجاعة وليسوا فرداً  •
ثـــم منعـــوا مـــن شـــاء مـــن  , ملسو هيلع هللا ىلصامتنعـــوا عـــن دفـــع الزكـــاة خلليفـــة رســـول اهللا   •

 .قومهم من دفعها
 :تعـــاىل وتـــأولوا قولـــه  , ملسو هيلع هللا ىلصزعمـــوا أن الزكـــاة صـــدقة ختـــتص برســـول اهللا   •

{  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j
wz ]١٠٣: التوبة[. 

 !.?فأين هؤالء من ذاك. قاتلوا عليها خليفة املسلمني  •
 
 
 
 
 
 



ßb¨a@Ý–ÐÛa@ZŠöbjØÛa@ØmŠß@ÐØm@òÇ†i@ @

 

٢٦٩ 

åßûß@ìçë@ïãí@μy@ïãaÛa@ïãí@ü@sí‡y@ @

  :قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن رسول اهللا  
 ,وال يرشب اخلمر حني يرشب وهو مؤمن ,ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«

هبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ـوال ينتهب نُ  ,وال يرسق حني يرسق وهو مؤمن
 .IQH »وهو مؤمن

 : املفردات
 .بضم النون وهي ما ينهبه :النهبة

أي ينظرون إىل من ينهبهم وال يقدرون عىل  :]يرفع الناس إليه فيها أبصارهم[
 .دفعه ولو ترضعوا إليه
  :قال القايض عياض رمحه اهللا :من معاين احلديث

أشار بعض العلامء إىل أن ما يف هذا احلديث تنبيه عىل مجيع أنواع املعايص (
وبالرسقة عىل الرغبة يف الدنيا  ,والتحذير منها فنبه بالزنا عىل مجيع الشهوات

اخلمر عىل مجيع ما يصد عن اهللا تعاىل ويوجب بو ,رص عىل احلرامواحل
 ,و باالنتهاب املوصوف عن االستخفاف بعباد اهللا تعاىل ,الغفلة عن حقوقه

                                                                        
) ١٥/٦٢: (فتح الباري, باب الزنا ورشب اخلمر , كتاب احلدود , رواه البخاري يف صحيحه )(١

, املجلد األول , باب بيان نقصان اإليامن باملعايص , ورواه مسلم يف صحيحه , ] احللبي[
 . من صحيح مسلم برشح النووي) ٤١: ص(, اجلزء الثاين 
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 .وترك توقريهم واحلياء منهم ومجع الدنيا من غري وجهها واهللا أعلم
 سولي ,إن املنفي يف هذا احلديث أصل اإليامن وعينه :ريفقال أهل التك

 .متامه وكامله
 :والذي نراه و نعتقده أن قوهلم هذا مرفوض لألسباب التالية

 واحلرِّ  ,املحصن احلرِّ حق يف  :حاء خمتلفةنأوجب اهللا احلد يف الزنا عىل أ −١
فلو كان املراد بنفي اإليامن ثبوت الكفر الستووا يف  ,ويف حق العبد ,البكر

فلام كان الواجب فيه  ,ن والكفر سواءألن املكلفني فيام يتعلق باإليام ,العقوبة
 ,من العقوبة خمتلفًا دل عىل أن مرتكب ذلك ليس بكافر خارج عن امللة

 .]الطربي بترصف يسري هقال[يس أصله واملنفي كامل اإليامن ول
دليل عىل أن اإليامن ] حني يرشب ,حني يرسق ,حني يزين[... ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله  −٢

والبن حجر  ,بعد اإلقالع عنها هإلييسلب عنه حال تلبسه باملعصية ويعود 
  :قال ما ملخصه .العسقالين كالم طيب يف هذه املسألة

فإذا فارقها عاد إليه وهو ظاهر ما أسنده  ,إنه يسلب اإليامن حال تلبسه بالكبرية(
البخاري عن ابن عباس كام سيأيت يف باب إثم الزنا من كتاب املحاربني عن 

  :قلت البن عباس :قال عكرمة .عكرمة عنه بنحو حديث الباب
فإذا تاب عاد  ,هكذا وشبك بني أصابعه ثم أخرجها :قال ?كيف ينزع منه اإليامن

 .بعهإليه هكذا وشبك بني أصا
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٢٧١ 

وجــــاء مثــــل هــــذا مرفوعــــًا أخرجــــه أبــــو داود واحلــــاكم بســــند صــــحيح مــــن طريــــق 
ـــــرة رفعـــــه ســـــعيد ا ـــــا هري ـــــه ســـــمع أب ـــــامن [ملقـــــربي أن ـــــه اإلي ـــــى الرجـــــل خـــــرج من إذا زن

وأخــــرج الطــــرباين بســــند جيــــد  ,]ه اإليــــامنيــــفــــإذا أقلــــع رجــــع إل ,فكــــان عليــــه كالظلــــة
فــــإن  ,منــــه اإليــــامنمــــن زنــــى خــــرج [رفعــــه  ســــمَّ ل مــــن الصــــحابة مل يُ مــــن روايــــة رجــــ

 .]تاب تاب اهللا عليه
 ,وبيان ذلك أن اإليامن هو التصديق غري أن للتصديق معنيني :قال ابن بطال

فإذا  ,ق كبرية فارقه اسم اإليامنفإذا ارتكب املصدِّ  .واآلخر عمل ,قول :أحدمها
ولسانه  ,كف عنها عاد له االسم ألنه يف حال كفه عن الكبرية جمتنب بلسانه

  .وذلك معنى اإليامن ,مصدق عقد قلبه
النووي فيام نقله عن  وهذا القول قد يالقي ما أشار إليه :−ابن حجر −قلت 

ألنه حيمل منه عىل أن املراد يف هذه ] نور اإليامنIQHينزع منه[ابن عباس 
األحاديث نور اإليامن وهو عبارة عن فائدة التصديق وثمرته وهو العمل 

فقد قال ابن  ,ه النوويحيمكن رد هذا القول إىل القول الذي رجَّ و. بمقتضاه

                                                                        
ال يزين منكم زاٍن إال , أراد منكم الباءة زوجناه  من[عن جماهد عن ابن عباس أنه قال لغلامنه  )(١

 ].وإن شاء أن يمنعه منعه, نزع اهللا منه نور اإليامن فإن شاء رده 
غري إبراهيم بن مهاجر وهو البجيل , رجاله ثقات رجال الشيخني , إسناده حسن موقوف 

كتاب اإليامن  عن[كام يف التقريب , وهو صدوق لني احلفظ , الكويف فمن رجال مسلم وحده 
   .الكويت, دار األرقم  ]حتقيق األلباين – )٣٢ :ص(, البن أيب شيبة 
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 :بطال يف آخر كالمه تبعًا للطربي
الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم اإليامن الذي هو بمعنى املدح إىل 

وال خالف أنه يسمى بذلك ما مل  .فيقال له فاسق مثالً  ,االسم الذي بمعنى الذم
والثابت له اسم  ,ئل عنه حينئٍذ اسم اإليامن باإلطالقفالزا ,تظهر منه التوبة
ومن  ,هو مصدق باهللا ورسوله لفظًا واعتقادًا ال عمالً  :فيقال ,اإليامن بالتقييد

  :فإنه قالIQHوأظن ابن بطال تلقى ذلك من ابن حزم  .ك الكف عن املحرماتلذ
وعمل  ,ونطق باللسان ,املعتمد عليه عند أهل السنة أن اإليامن اعتقاد بالقلب

فاملرتكب لبعض ما  .وهو يشمل عمل الطاعة والكف عن املعصية .باجلوارح
ذكر مل خيتل اعتقاده وال نطقه بل اختلت طاعته فقط فليس مؤمن بمعنى أنه ليس 

فمعنى نفي اإليامن حممول عىل اإلنذار بزواله ممن اعتاد ذلك ألنه  ,بمطيع
. IRH)]ومن يرتع حول احلمى[وهو كقوله  خيشى عليه أن يفيض به إىل الكفر

 .انتهى كالم ابن حجر
اجتهد بعض علامء أهل السنة يف ذكر تأويالت كثرية  :رد لطيف البن تيمية −٣

هلذا احلديث وغريه أرادوا من خالهلا دفع قول اخلوارج ومن وافقهم من 
 ,كاملهالرافضة الذين زعموا بأن املنفي يف هذا احلديث أصل اإليامن وليس 

                                                                        
وقبله أبو عبيد يف كتاب , )٢/١٧٧)انظر هتذيب اآلثار, بل الظاهر أنه تلقاه من الطربي  )(١

  .اإليامن وهو قول قوي وهو الذي اختاره شيخ اإلسالم يف اإليامن ورجحه
  .احللبي, ) ٦٥ – ١٥/٦٢( :باب الزنا ورشب اخلمر, دود كتاب احل, فتح الباري  )(٢
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٢٧٣ 

فإن عامة ( :وكان لشيخ اإلسالم ابن تيمية رد لطيف عليهم نختار منه ما ييل
و يمروهنا  −أي حديث ال يزين الزاين وما شاهبه− هذه األحاديثالسلف يقرون 

 , ملسو هيلع هللا ىلصويكرهون أن تتأول تأويالت خترجها عن مقصود رسول اهللا  ,كام جاءت
وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأمحد بن حنبل ومجاعة كثرية 

ونص أمحد عىل أن مثل هذا احلديث ال يتأول  ,ريض اهللا عنهممن العلامء 
وقد تأوله اخلطايب وغريه تأويالت  ,تأويًال خيرجه عن ظاهره املقصود به

ينبغي للمؤمن أن ال أي  :ومعناه النهي ,مثل قوهلم لفظه لفظ اخلرب ,مستكرهة
وإنام ساغ  ,املقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي :وقوهلم ,يفعل ذلك

  :وقوهلم ,ذلك ملا بني حاله وحال من عدم اإليامن من املشاهبة واملقاربة
وكل هذه  ,أو رشائعه وثمراته ونحو ذلك ,إنام عدم كامل اإليامن ومتامه

 .IQH)معن النظرالتأويالت ال خيفى حاهلا عىل من أ
هو ] ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن[واإليامن املنفي يف حديث (

فإذا زنى  ,اإليامن الواجب الذي به يستحق الثواب بال عقاب واملواالة املطلقة
ومعه من  ,فيكون معه من اإليامن ما يستحق به مشاركة املؤمنني يف بعض الثواب

 .IRH)الكبرية ما يستحق به العقاب
ال يـــزين الـــزاين حـــني يـــزين [لفهـــم اجلمـــع بـــني حــديث أيب هريـــرة يســهل هبـــذا ا −٤

                                                                        
  ).٧/٦٧٤( :فتاوى الشيخ اإلسالم ابن تيمية )(١
  ).١٩/٢٩٣(فتاوى الشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (٢
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نــة وإن زنــى مــن قــال ال إلــه إال اهللا دخــل اجل[وحــديث أيب ذر وغــريه ] وهــو مــؤمن
كام يسهل هبذا الفهم اجلمع بني حديث أيب هريرة وحديث عبادة بـن  ,]وإن رسق

) يرسقوا وال يزنوا وال يعصـواعىل أن ال (بايعوه  مالصامت الصحيح املشهور أهن
ره عـىل اهللا ومـن فعـل شـيئًا مـن ذلـك جفمن وىف منكم فـأ ملسو هيلع هللا ىلصإىل آخره ثم قال هلم 

فهـــو كفارتـــه ومـــن فعـــل ومل يعاقـــب فهـــو إىل اهللا تعـــاىل إن شـــاء عفـــا عنـــه وإن شـــاء 
r  }عـز وجـلمـع نظائرمهـا يف الصـحيح مـع قـول اهللا IQHفهـذان احلـديثان.. .عذبه

x  w  v   u  t  s     }  |   {  z  yz ] إمجـــــاع أهـــــل   مـــــع]  ٤٨: النســـــاء
 احلق عىل أن الزاين والسارق والقاتل وغريهم من أصحاب الكبائر غري الرشك ال

وإن ماتوا  ,اإليامن إن تابوا سقطت عقوبتهم يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصو
عـــنهم وإن شـــاء رين عـــىل الكبـــائر كـــانوا يف املشـــيئة فـــإن شـــاء اهللا تعـــاىل عفـــا ـمصـــ

ال يزين [   ملسو هيلع هللا ىلصوكل هذه األدلة تؤكد بأن املنفي يف قوله  ,عذهبم ثم أدخلهم اجلنة
 .IRHكامل اإليامن ال أصله ]الزاين حني يزين وهو مؤمن

األمثلة عىل  نوم ,وكذلك القول يف األحاديث املشاهبة حلديث أيب هريرة −٥
  :ذلك احلديث التايل

 : ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا 
                                                                        

كام سبق , حديث أيب ذر وحديث عبادة بن الصامت سبق الكالم عنهام يف هذا البحث  )(١
  .احلديث عن التوبة النصوح

  .اجلزء الثاين) ١/٤١(رشح النووي عىل صحيح مسلم انظر  )(٢
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 .IQH»سباب املسلم فسوق وقتاله كفر«
وال يقام احلد عىل  , ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان يسب الصحايب أخاه يف عهد رسول اهللا 

وروى البخاري يف صحيحه  .الساب أو جيلد ثامنون جلدة إذا كان السب قذفاً 
  :من طريق واصل األحدب عن املعرور قال

إين  :فقال ?ة فسألته عن ذلكلَّ وعىل غالمه ُح  ةٌ ذر بالربذة وعليه حلّ لقيت أبا 
 :ملسو هيلع هللا ىلصفقال يل النبي  ,ساببت رجًال فعريته بأمه

م جعلهم اهللا حتت كُ لُ وَ َخ إخوانكم  ,إنك امرؤ فيك جاهلية ?ته بأمهيا أبا ذر أعريَّ «
وال  ,ه مما يلبسْس بِ لْ وليُ  ,فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل ,أيديكم

 .IRH»فإن كلفتموهم فأعينوهم ,تكلفوهم ما يغلبهم
 : املفردات

 .وهو الفاحش من القول ,أي وقع بيني وبينه سباب :]ساببت[
 .ابن السوداء يا :ويف رواية قلت له ,أي نسبته إىل العار :]فعريته بأمه[قول أيب ذر 

 .أي خصلة من خصال اجلاهلية ]إنك امرؤ فيك جاهلية[ :   ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

                                                                        
 )٥٤ :ص(, اجلزء الثاين , انظر املجلد األول , ابن مسعود رواه مسلم يف صحيحه  حديث) (١

  .من رشح النووي عىل صحيح مسلم
 –من فتح الباري  )١/٩١( :باب املعايص من أمر ياجلاهلية, رواه البخاري يف صحيحه  )(٢

  .−احللبي 
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وإن  ,طحواألوكان أبو ذر بعد ذلك يساوي غالمه يف امللبوس وغريه أخذًا ب
 .كان لفظ احلديث يقتيض اشرتاط املواساة ال املساواة

وال يصح لقائل  ,مل جيلد أبا ذر  ملسو هيلع هللا ىلصوالشاهد يف هذا احلديث أن رسول اهللا 
 :أن يقول

إن مثل هذا القول جهالة جهالء وضاللة  .لقد تاب أبو ذر فسقط عنه احلد
وقد يقام احلد ويبقى املذنب  ,ط احلد بحال من األحوالسقِ عمياء ألن التوبة ال تُ 

 .وقد يتوب وتقبل توبته ,فاسقاً 
وكانت  :قالت عائشة .قطع يد امرأة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :عن عائشة ريض اهللا عنها

 . IQHحسنت توبتها فتابت و  ملسو هيلع هللا ىلصتأيت بعد ذلك فأرفع حاجتها إىل النبي 
إذا تاب السارق بعدما قطع يده  :−أي اإلمام البخاري  −وقال أبو عبد اهللا 

 .وكل حمدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته .قبلت شهادته
 ,يشء آخر واحلدُّ وإنام هي يشء  ,فالتوبة ال متنع من إقامة احلد :وإذن

قاتل اب والوكام قلنا مرارًا لو كان السَّ  ,وعقوبة القاذف ليست كعقوبة القاتل
 .ين لكانت عقوبتهام واحدة أي القتل ردة ال حداً مرتدَّ 

  : ملسو هيلع هللا ىلصنعود إىل القسم األخري من حديث رسول اهللا 
 .]سباب املسلم فسوق وقتاله كفر[

                                                                        
   ].احللبي[ )١٥/١١٧( :فتح الباري )(١
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٢٧٧ 

ويف هذا املوضع ال نريد إحالة أهل التكفري عىل عمل الصحابة وإمجاع 
وإنام نحيلهم عىل كتاب اهللا  ,عدم اعتبار القاتل مرتداً األمة الذي انعقد عىل 

 :تعاىل الذي عد القاتل أخًا للمؤمنني يف قوله تعاىل

{    f  e  d  c    b  a  ̀  _  ~  }   |  {  z  y
  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg

  £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  zy  x  wz  ]البقرة[ 
  :قوله تعاىلوالشاهد هنا 

{  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i...z ]إىل   ]البقرة
الدم عن اجلاين فله أن يطالبه بالدية عىل أن تكون  أي إذا عفا ويلُّ  .آخر اآلية

وعىل القاتل أداء الدية إىل  ,املطالبة باملعروف ال خيالطها عنف وال غلظة
 .العايف بال مماطلة وال بخس
رشعـــــــه اهللا مـــــــن جـــــــواز القصـــــــاص والعفـــــــو عنـــــــه إىل وهـــــــذا احلكـــــــم الـــــــذي 

ـــــ ,الديـــــة تيســـــري مـــــن اهللا ورمحـــــة حيـــــث وســـــع األمـــــر يف ذلـــــك واحـــــدًا  مْ حتِّ ـفلـــــم ُي
  .منهام

ـــــدى عـــــىل اجلـــــاين فقتلـــــه بعـــــد العفـــــو عنـــــه ـــــيم ,فمـــــن اعت إمـــــا  ,فلـــــه عـــــذاب أل
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 .IQHبقتله يف الدنيا أو عذابه بالنار يف اآلخرة 
ومن  ,وأفعاله ملسو هيلع هللا ىلصإىل ما صح من أقوال الرسول  −ثانيًا  −ونحيل أهل التكفري 
فرفع ذلك  , ملسو هيلع هللا ىلصقتل رجل يف عهد رسول اهللا « :قال ,ذلك ما رواه أبو هريرة 

واهللا ما أردت  ,يا رسول اهللا :فقال القاتل ,فدفعه إىل ويل املقتول  ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي 
 :للويل   ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ,قتله

وكان مكتوفًا بنسعة  ,فخاله الرجل ]دخلت النار هُ تلتَ نه إن كان صادقًا ثم قَ إما أ[
 .IRH »فكان يسمى ذا النسعة :قال .فخرج جير نسعته

 .سري من اجللد :و النسعة
وقد ذكرنا فيام مىض كثريًا من األحاديث الصحيحة التي تؤكد عىل أن اقتتال  

واحلدود التي رشعها اهللا سبحانه وتعاىل  ,املسلمني ليس كفرًا خيرج عن امللة
 .أكرب دليل عىل ذلك

إىل مـــــوقفهم مـــــن اقتتـــــال أصـــــحاب رســـــول  −ثالثـــــًا  −ونحيـــــل أهـــــل التكفـــــري 
لقــــــــد خــــــــالفوا أقــــــــوال ومعتقــــــــدات ســــــــلفهم مــــــــن  ,يف صــــــــفني واجلمــــــــل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

                                                                        
ومـــــن , ى كثـــــريًا مـــــن األدلـــــة عـــــىل أن القاتـــــل ال يرتـــــد عـــــن اإلســـــالم بجريمتـــــه ـذكرنــــا فـــــيام مضـــــ) (١

t      s  r  q  po  n  m  l  k   j  i   } :ذلــــــــــــــــــك قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــاىل

  x   w  v  u..  z ]٩: احلجرات[.  
 :باب الديات –والرتمذي , وابن ماجه , والنسائي ,  )٤/١٦٩( :كتاب الديات :رواه أبو داود )(٢

  .وقال الرتمذي حديث حسن صحيح )٤/٢٢(
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٢٧٩ 

ريض ومل يكفــــــروا عليــــــًا ومعاويــــــة ومــــــن كــــــان معهــــــام مــــــن الصــــــحابة  ,اخلــــــوارج
أهنـــــــم مل يـــــــذكروا األدلـــــــة التـــــــي اعتمـــــــدوا عليهـــــــا يف اســـــــتثنائهم كـــــــام  ,اهللا عـــــــنهم

 !.?للصحابة مع أهنم اقتتلوا
وإذا كان سباب املسلم كفرًا وقتاله كفرًا ملاذا جاء سياق احلديث عىل هذه 

 :يف حني كان من األفضل أن يكون عىل الشكل التايل ,الصورة
 . »سباب املسلم وقتاله كفر«

 :أو
 .»فسق سباب املسلم وقتاله«

فنحن لن  ,وإذا كان أصحاب شكري قد دأبوا عىل التناقض واملراوغة
وما تواتر من سنة  ,من كتاب اهللا سبحانه وتعاىل :نعرض عن األدلة القطعية

ومن سار عىل هدهيم من  ,وما أمجع عليه الصحابة والتابعون , ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 
 .رجال خري القرون

شابًا استخف بمجموعة من الشباب لن نعرض عن هذه األدلة كلها ونقلد 
 .الذين ال علم عندهم فأطاعوه واتبعوا أمره

@ @
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éîÛg@êìjã@b¿@ðëìäÛa@ñõa‹i@ @

 :قال قوم شكري عن النووي رمحه اهللا ما ييل
وعىل اإلسالم حيث أن احلديث  ,وعىل أيب ذر , ملسو هيلع هللا ىلصلقد كذب عىل رسول اهللا (

 :الذي يشري إليه عن أيب ذر جاء كاآليت يف صحيح مسلم
ثم أتيته فإذا هو  ,وهو نائم عليه ثوب أبيض ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي  :عن أيب ذر أنه قال[

ما من عبد قال ال إله إال اهللا ثم مات  :ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ,نائم
  . دخل اجلنةالَّ إعىل ذلك 

 :قال ?وإن زنى وإن رسق :قلت
 :قلت .وإن زنى وإن رسق
عىل رغم  :ثم قال يف الرابعة ,وإن زنى وإن رسق ثالثاً  :قال ?وإن زنى وإن رسق

 ].وإن رغم أنف أيب ذر :فخرج أبو ذر وهو يقول :قال .أنف أيب ذر
ومل يذكره .. .فاشرتط احلديث املوت عىل ذلك وهو رشط له داللته

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصبرواية أخرى عن أيب ذر عن النبي  َي ون هذا احلديث رُ ولك.. .النووي
 :قال

فبرشين أنه من مات من أمتك ال يرشك باهللا شيئًا دخل >عليه السالمأتاين جربيل «
 .»وإن زنى وإن رسق :قال ?وإن زنى وإن رسق :قلت .اجلنة
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٢٨١ 

احلديثان روامها مسلم يف صحيحه ويف سياق واحد وهذه الرواية األخرى 
 .التي أشار إليها النووي رشحًا وضابطًا للروايةتصح 

وأمهل  ,ولكن النووي رضب صفحًا عن الرواية األخرى من حديث أيب ذر
وشطب اشرتاط أال يرشكوا باهللا شيئًا  ,اشرتاط أن يكون ذلك ختام حياه اإلنسان

انظر إىل مثل هذه [حتى يسلم له مذهبه الفاسد املمتلئ رغبًا وكذبًا وحقارة 
 .]!!األخالق 

وال  ,ومجع من حيطب بليل ,إن اجلمع الذي مجعه النووي مجع بغري احلق
 .انتهى كالمهم) يتقي اهللا فيام جيمع

وا عىل اهتام النووي رمحه اهللا بالكذب وسوء األمانة ؤوال أدري كيف جتر
 !. يف النقل

كام  −بريوت  − ,نرش دار الفكر −لقد عدت إىل رشح النووي لصحيح مسلم 
فام وجدته رمحه اهللا قد حذف  ,عدت إىل صحيح مسلم وقارنت بني هذا وذاك

 .عبارة واحدة ال يف متون األحاديث التي أشاروا إليها وال يف رشحه هلا
ويكفيه وصف احلافظ ابن  ,هللا أن يكون اإلمام النووي كام زعموا وحاشا

  :كثري له
نجامح عن الناس عىل وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري و اال(

وكان يصوم الدهر وال جيمع بني  ,ال يقدر عليه أحد من الفقهاء غريه ,جانب كبري
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 .IQH)مما حيمله إليه أبوه من نوى هِ تِ وْ وكان غالب قُ  ,إدامني
 ,لقد رشح النووي حديثي أيب ذر بأسلوبه الذي يمتاز بالدقة واألمانة والورع

وسننقل فيام ييل  ,−كام زعم شكري  −ومل يشطب اشرتاط أال يرشكوا باهللا شيئًا 
ومدى  ,بعضًا من رشحه هلذين احلديثني ليعلم القراء حقيقة أخالق هذه اجلامعة

  :قال النووي رمحه اهللا ,بعدها عن احلق
ومن مات غري مرشك بدخول  ,عىل من مات يرشك بدخول النار  ملسو هيلع هللا ىلصوأما حكمه (

 .فقد أمجع عليه املسلموناجلنة 
وال فرق فيه  ,فأما دخول املرشك النار فهو عىل عمومه فيدخلها وخيلد فيها

وال فرق  ,األوثان وسائر الكفرة ةوبني عبد ,بني الكتايب واليهودي والنرصاين
اإلسالم وبني من  ةوال بني من خالف ملَّ  ,عند أهل احلق بني الكافر عنادًا وغريه

 .انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغري ذلك
وأما دخول من مات غري مرشك اجلنة فهو مقطوع له به لكن إن مل يكن 

وإن كان صاحب كبرية مات  ,صاحب كبرية مات مرصًا عليها دخل اجلنة أوالً 
مرصًا عليها فهو حتت املشيئة فإن عفي عنه دخل اجلنة أوالً وإال عذب ثم أخرج 

 .من النار وخلد يف اجلنة واهللا أعلم
                                                                        

  ).هـ ٦٧٦( :أحداث ).١٣/٢٧٨( :البداية والنهاية البن كثري )(١
ومن ورع النووي أنه ما كان يأكل من فاكهة دمشق ألهنا كثرية الوقف وأمالك من حتت 

  .احلجر
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فهـــــــو حجـــــــة ملـــــــذهب أهـــــــل الســـــــنة أن  »وإن زنـــــــى وإن رسق« :ملسو هيلع هللا ىلصقولـــــــه  وأن
وإهنــــــــم إن دخلوهــــــــا أخرجــــــــوا منهــــــــا  ,أصــــــــحاب الكبــــــــائر ال يقطــــــــع هلــــــــم بالنــــــــار

 .IQH)هلم باخللود يف اجلنةوختم 
وبني من مـات وهـو ال يرشـك بـاهللا  ,لقد فرق النووي بني من مات مرشكاً  :وإذن

قـد خلـص لنـا  ]وعلـو كعبـه يف هـذه العلـوم ,رغم سعة علمه[وكان رمحه اهللا  ,شيئاً 
ومــن ســار >ريض اهللا عــنهممــن خــالل هــذين احلــديثني وغريمهــا عقيــدة الصــحابة 

 .القرون عىل درهبم من أئمة خري
  :ومن الذين كان النووي ينقل عنهم

 ,ومالـك ,حنيفـة ووأبـ ,ريـواحلسن البص ,والزهري ,وسعيد بن جبري ,ابن عباس[
 ,وابـــــن ماجـــــه ,والنســـــائي ,ومســـــلم ,والبخـــــاري ,وأمحـــــد بـــــن حنبـــــل ,والشـــــافعي

 .]والرتمذي وغريهم وغريهم
وهلذا عمموا  ,وكان قوم شكري يعلمون أن النووي متبع وليس مبتدعاً 

  :ومن ذلك قوهلم ,هجومهم عىل النووي وغريه من علامء أهل السنة
وكثري من الكذابني عىل مثل هذا االدعاء  −أي النووي  −ولكن درج هو ... (

 .)ليزينوا به باطلهم وجيملوا به قبيح قوهلم
عددًا من علامء خري  − بالشتم املقذع  −ويف مواضع أخرى ذكروا 

                                                                        
  .بريوت, دار الفكر ,  )٢/٩٧( :صحيح مسلم برشح النووي )(١
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 .القرون
لقد وفقه اهللا  ,وأسكنه فسيح جناته , اإلمام النووي رمحة واسعةرحم اهللا

 .يف كشف أباطيل الغالة املتنطعني
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
  :السادسالفصل 

  
  أصول وتصورات أخرى 
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 صحة األخبار التي وردت عن ظهور : الوجه األول         
 .املهدي         

 ظهور املهدي من عالمات الساعة التي: الوجه الثاين
 .استأثر اهللا بعلمها 

 .تناقضات مؤسفة: الوجه الثالث
 .التاريخدروس وعرب من : الوجه الرابع
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@@@@òÇbà§a@ÞaìÓc@‹Ç@ @

أي مجاعة  −من األدلة التي حيتجون هبا عىل أهنم مجاعة آخر الزمان 
 :ما ييل −املهدي 

عجمهم كام بعدما فسد أهل األرض عرهبم و ملسو هيلع هللا ىلصكان موعد نزول رسول اهللا ( −١
وهذه سنة  .وذلك ألن الفساد مأل األرض ,ملسو هيلع هللا ىلصيف النص الصحيح عن رسول اهللا 

وأنه ينزل نرصه عىل  ,ثابتة أن اهللا تعاىل ينزل القطر من بعدما قنطوا وينرش رمحته
  .  إذا استيأسوا هِ لِ ُس رُ 

وسنة اهللا كذلك أن ال يأذن جلامعة احلق أن تقوى إال عندما يظهر الفساد  
وهذا ميقات ظهور  .وكل من يف األرض ممقوتون بعصياهنم هللا ورسوله .ويزداد
 .)املسلمة إلقامة دولة اإلسالمعة اجلام

النصوص تؤكد أن مجاعة احلق اليوم أصبحت وشيكة من الدجال ونزول ( −٢
فسيطرة اليهود عىل  ,ونرجو اهللا أن نكون خلفًا من حوارييه ,عيسى بن مريم

األرض ومتكنهم من رقاب النصارى واملرشكني يؤكد قرب الدجال وقرب 
 .)نزول عيسى بن مريم

  :وينتقلون من الرجاء إىل التأكيد يف قوهلم −٣
وأننا مجاعة احلق التي  ,وإشارات كبرية تؤكد أننا سندرك عيسى بن مريم(

ونرجو اهللا أن جيد فينا خلفًا من  ,تستحق اخلالفة يف األرض عىل هدي النبوة
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 .IQH )حوارييه
  :ونحن مجاعة احلق يف آخر الزمان تشملنا اآليتان −٤

{ d e f g ih .. z ]٣: اجلمعة[ 
 ]٥٤: املائدة[ t u v  wN.. z } و
  :وترى هذه اجلامعة أن قوله تعاىل −٥

{ Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë ÍÌ Î Ï 
Ð Ñ  z ]الفتح[ 

توفاه  ملسو هيلع هللا ىلصويزعمون أن حممدًا  −أي عليهم  −ينطبق عىل مجاعة آخر الزمان 
وهذا يعني أن مجاعتهم هي  ,اهللا دون أن يظهر اإلسالم عىل مجيع األديان

انظر إىل  .اآلية الكريمة وحدها التي سوف حيقق اهللا عىل يدها معاين هذه
 :قوهلم

سبحانه وتعاىل من الناحية القدرية  −أي مجاعة آخر الزمان  −فقد كلفهم اهللا (
حيث سوف يتم عىل . ملسو هيلع هللا ىلصالتي يعلمها والتي يريدها بام يكلف به صحابة النبي 

زمان ظهور اإلسالم عىل كافة األديان وامللل ويعبد اهللا ال يرشك يد مجاعة آخر ال
وال يبقى بيت من وبر أو مذر إال أدخله اهللا هذا الدين بعز عزيز أو بذل  ,به شيئاً 

                                                                        
  .كيف تعمل اجلامعة اإلسالمية اليوم .رسالة التوسامت )١(
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ويتم اهللا قدره ونعمته عىل عباده وينترص هو ورسله وحزبه عىل العاملني  ,ذليل
 .IQH)ويمكن هلم يف األرض كام وعد بذلك

غريه كان أعضاء هذه اجلامعة جيزمون بأن قائدهم شكري هو مهدي هلذا ول
وسوف يذهب كل جهد تبذله يف  ,ولن تستطيع السلطة قتله ,هذه األمة املنتظر

هذا السبيل أدراج الرياح ألن اهللا سبحانه وتعاىل سوف حيفظه ليجاهد اليهود 
ويظهر  ,يحويرفع رايات النرص يف كل صقع من أصقاع العامل الفس ,والنصارى

 .نن له يف األرض ما شاء أن يمكِّ ويمكِّ  ,اهللا به دينه عىل كافة األديان وامللل
م بمثل هنأعضاء مجاعة شكري كانوا يناقشوأّن وقد علمنا من دعاة صادقني 

بل كانوا يؤكدون بأنه لو تم إعدام قائدهم لوجب عليهم إعادة النظر  ,هذه األفكار
  .بتصورات ومفاهيم اجلامعة

وساعدت السلطة املرصية من جهتها عىل ترسيخ هذه املعاين يف عقول 
وأفئدة هذه اجلامعة عندما تركت شكري و من معه يعتدون عىل من أسموهم 

رضبة عنيفة أو تعاقبهم عىل األقل عقابًا  −كعادهتا  −منشقني دون أن توجه هلم 
 .IRHرادعاً 

ه ذوضوعات عند هفلقد كانت قضية املهدي من أهم امل :ومجلة القول
                                                                        

  .رسالتهم احلجيات )١(
اجلامعـــــة يف فصـــــل قـــــادم مـــــن هـــــذا الكتـــــاب هـــــذه ســـــوف نتحـــــدث عـــــن موقـــــف الســـــلطة مـــــن  )٢(

  .إن شاء اهللا
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وأسهبوا يف حديثهم عن الفرتة التي  ,واحتلت حيزًا واسعًا من رسائلهم ,اجلامعة
وظهور  ,جبل من ذهب سيح عليه السالم كانحسار الفرات عنتسبق ظهور امل

لة بني عدو اهللا الدجال ونبي اهللا عيسى بن مريم عليه صاملهدي واملعركة الفا
ثم حتدثوا عن خروج يأجوج  ,ل الدجالوانجالء املعركة عن مقت ,السالم

 .ومأجوج ودورمها اإلجرامي بعد موت املسيح عليه السالم
ويشـــــعر كـــــل مـــــن يعـــــايش هـــــذه اجلامعـــــة أو يطلـــــع عـــــىل رســـــائلها أنـــــه ال أمـــــل 

وكــــــل جهــــــد يبذلــــــه املســــــلمون  ,ر البتــــــة إال بظهــــــور املهــــــديـللمســــــلمني بالنصــــــ
بــــــــل  ,اليــــــــوم مــــــــن أجــــــــل أن يكــــــــون الــــــــدين كلــــــــه هللا لــــــــيس مــــــــن ورائــــــــه أي فائــــــــدة

يزعمـــــــــون أن دور اجلامعـــــــــة اإلســـــــــالمية ال يبـــــــــدأ إال بعـــــــــد أن يـــــــــدمر الكـــــــــافرون 
أن جهـــــاد املســـــلمني ال  −عـــــىل حـــــد زعمهـــــم  −ومـــــن ســـــنن اهللا  ,بعضـــــهم بعضـــــاً 

 .وما إىل ذلكيكون إال باألسلحة القديمة كالسيوف واخلناجر 
 
 

@ @
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áaìÓc@ò“Óbäß@ @

Þëþa@éuìÛa@M@@ð†è½a@‰ìèÃ@åÇ@p…‰ë@Ûa@‰bjþa@òz•@ @

ليس شكري مصطفى أول رجل يف تارخينا اإلسالمي يزعم بأنه مهدي هذه 
 :لقد سبقه كثريون كان من أشهرهم ,األمة املنتظر

وهو رجل كذاب أباح حريم املسلمني  ,حممد بن تومرت الباطني الظامل* 
وكان يودع بطن األرض يف القبور مجاعة من  ,وسبي ذرارهيم وأخذ أمواهلم

ثم  ملسو هيلع هللا ىلصأصحابه أحياء ويأمرهم أن يقولوا للناس أنه املهدي الذي برش به النبي 
 .ى باملهدي املعصوممَّ يردم عليها لئال يكذبوه بعد ذلك وتَس 

لقداح وكان جده هيوديًا فانتسب بالكذب والزور امللحد عبيد اهللا بن ميمون ا* 
واستفحل أمره إىل أن  ملسو هيلع هللا ىلصوادعى أنه املهدي الذي برش به النبي  ,إىل أهل البيت

وكانوا من أشد الناس  ,استولت ذريته عىل بالد املغرب ومرص واحلجاز والشام
سالم ومل يزل أمرهم ظاهرًا إىل أن أنقذ اهللا األمة ونرص اإل .عداوة هللا ولرسوله

فاستنقذ امللة اإلسالمية منهم وأبادهم وعادت مرص دار  ,بصالح الدين األيويب
 .إسالم بعد أن كانت دار نفاق وإحلاد يف زماهنم

وظهر أمره وطار  ,خرج رجل باهلند ادعى أنه املهدي املنتظر واتبعه خلق كثري* 
نوا يعرفون صيته ثم إنه مات بعد مدة وأن أتباعه مل يرجعوا عن اعتقادهم وكا
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 IQHوا بالقتالية ألن كل من قال هلم أن اعتقادكم باطل قتلوهمّ وربام ُس  ,باملهدوية
حتى أن الرجل الواحد منهم يكون بني اجلمع الكثري من املسلمني فإن قيل له إن 

 .IRHاعتقادك باطل قتل القائل وال يبايل أيقتل أو يسلم 
واشــــــتهر بــــــالعلم  ,طالــــــب حممــــــد بــــــن عبــــــد اهللا بــــــن احلســــــن بــــــن عــــــىل بــــــن أيب* 

ــــة ــــي هاشــــم علــــًام وشــــجاعة  ,والزهــــد فلقــــب بــــالنفس الزكي وكــــان مــــن ســــادات بن
اســـــم إن اســـــمه و :وقيـــــل ,وظـــــن أنـــــه كـــــذلك ,ســـــامه أهـــــل بيتـــــه باملهـــــدي ,وكرمـــــاً 

مــــــن أهــــــم األســــــباب التــــــي أقنعتــــــه بأنــــــه مهــــــدي هــــــذه  ]حممــــــد بــــــن عبــــــد اهللا[أبيــــــه 
ارى عــــن األنظــــار بعــــد أن شــــدد وتــــو ,وقــــد بايعــــه كثــــري مــــن النــــاس ,األمــــة املنتظــــر

ـــــه ـــــة  ,اخلليفـــــة املنصـــــور يف طلب ـــــنفس الزكي ـــــل ال ـــــايس يف قت ونجـــــح اخلليفـــــة العب
 .رك طاحنة كادت أن تغري مسار التاريخاوأخيه إبراهيم بعد مع

 ,إىل سفك الدماء −جدًا  وغريها مما مل نذكره كثري −وأدت هذه الدعوات  
 .يش الظلموتف ,وهنب األموال بالباطل ,وهتك األعراض

                                                                        
ومجاعة شكري مصطفى رغم أن بينهم ما يقارب , أوجه الشابه بني دعاة هذه احلركةالحظ  )١(

  .قرون ةمخس
 باعة دار الكتب العلمية يفط, للرشيف حممد الربزنجي املدين, ةاإلشاعة ألرشاط الساع) ٢(

, وريحممد اجلونف :وهذا الذي زعم بأنه املهدي يف اهلند هو ).١٢١و ١٢٠: ص(, بريوت
عن كتاب اإلذاعة [هجرة املصطفى عليه الصالة والتسليم  وكان ظهوره سنة مخس وتسعامئة من

 . )]٩٠ :ص(, ه حممد صديق حسن القنوجي البخاريملؤلف, ملا كان وما يكون بني يدي الساعة 
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ولعل فشل هذه احلركات من أهم األسباب التي دعت بعض العلامء إىل 
القول بتضعيف األحاديث النبوية التي تشري إىل ظهور املهدي املنتظر يف آخر 

وإساءة فهم احلديث  ,غري أن معرفة احلديث الصحيح من الضعيف يشء ,الزمان
  .وينبغي أن ال يكون لآلخر أي أثر عىل األول ,يشء آخر

فهـــــــم يؤمنـــــــون  −ونحـــــــن فـــــــيام يـــــــيل ســـــــوف ال نـــــــرد عـــــــىل مجاعـــــــة شـــــــكري 
وإنــــــام ســــــنرد عــــــىل  ,−وإن كــــــانوا يســــــيئون تأويلهــــــا  ,بصــــــحة أحاديــــــث املهــــــدي

ويــــرى أهنــــا خرافــــة  ,يف القــــديم واحلــــديث ,كــــل مــــن يضــــعف أحاديــــث املهــــدي
 .ال تصح سندًا وال متناً 

 :التوفيق ل وباهللاأقو
قــــــد  ملسو هيلع هللا ىلصإن مــــــن كــــــان عنــــــده أدنــــــى معرفــــــة بعلــــــوم احلــــــديث يعلــــــم بــــــأن رســــــول اهللا 

أخـــــرب بخـــــروج رجـــــل صـــــالح مـــــن أمتـــــه يف آخـــــر الزمـــــان يمـــــأل األرض عـــــدالً كـــــام 
مــــن قــــريش, ومــــن أهــــل بيــــت رســــول  − أي املهــــدي− ت جــــورًا وظلــــًام, وهــــو َئــــلمُ 

ســـــــنني, ويف , واســـــــمه حممـــــــد بـــــــن عبـــــــد اهللا, وتكـــــــون مـــــــدة خالفتـــــــه ســـــــبع ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
الرجـــــل إليـــــه  يءروايـــــة تســـــع وال تـــــدخر األرض يف عهـــــده مـــــن نباهتـــــا شـــــيئًا, وجيـــــ
ومــــن أهــــم مــــا . فيقــــول يــــا مهــــدي أعطنــــي فيحثــــي لــــه يف ثوبــــه مــــا اســــتطاع أن حيمــــل

ــــــالتكبري واالنتصــــــار عــــــىل النصــــــارى,  ــــــه فــــــتح القســــــطنطينية ب حيققــــــه اهللا عــــــىل يدي
ــــم ينــــزل املســــيح عيســــى بــــن مــــريم, فيصــــيل مأمومــــًا ب املهــــدي, ويقاتــــل املســــيح ث

 . الدجال فيقتله ويطهر األرض من دنسه وأوضاره
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ومما ينبغي التأكيد عليه أن معظم كتب احلديث ال ختلو من أخبار املهدي 
وقد وردت  ,كثري غري أهنا ال ختلو من روايات ضعيفة وموضوعة والصحيح منها

 .أخبار املهدي يف الصحيحني دون الترصيح باسمه
 ,وبيان درجتها من الصحة ,ال يسمح بذكر هذه األحاديث IQHملجالوإذا كان ا

ويف الصــــفحات القادمــــة  ,فســــوف أكتفــــي بــــذكر أقــــوال بعــــض العلــــامء املحققــــني
 .سأشري إىل بعض هذه األحاديث عند احلاجة إىل ذلك

  :من العلامء الذين صححوا أحاديث املهدي
 ,وشــــيخ اإلســــالم أمحــــد بــــن تيميــــة ,والقرطبــــي ,وأبــــو حســــن اآلبــــري ,العقــــييل(

 ,والزرقــــــــاين ,و اهليثمــــــــي ,و املنــــــــذري ,والــــــــذهبي ,وابــــــــن كثــــــــري ,وابــــــــن القــــــــيم
ـــــــــــن حجـــــــــــر اهلي ,والســـــــــــخاوي ,والســـــــــــيوطي ـــــــــــن حجـــــــــــر  ,مـــــــــــيثوأمحـــــــــــد ب واب
وعـــــــيل بـــــــن ســـــــلطان  ,وشـــــــمس احلـــــــق آبـــــــادي ,واملبـــــــار كفـــــــوري ,العســـــــقالين

 والشـــــــــــــوكاين ,واخلطـــــــــــــايب ,والكشـــــــــــــمريي ,والشـــــــــــــعراين ,حممـــــــــــــد القـــــــــــــاري
وحممـــــــــــد بـــــــــــن أمحـــــــــــد  ,والبوصـــــــــــريي ,وحممـــــــــــد بـــــــــــن إســـــــــــامعيل الصـــــــــــنعاين

وأبـــــــــو العـــــــــالء الســـــــــيد إدريـــــــــس  ,وحممـــــــــد بـــــــــن جعفـــــــــر الكتـــــــــاين ,الســـــــــفاريني
والســـــــــــيد حممـــــــــــد  ,وأبـــــــــــو الطيـــــــــــب صـــــــــــديق أمحـــــــــــد حســـــــــــن خـــــــــــان ,العراقـــــــــــي

وأبــــــو  ,وحممــــــد العـــــريب الفــــــايس ,وأبــــــو عبـــــد اهللا حممــــــد جســـــوس ,الشـــــهروزي
                                                                        

وأخشى من اإلطالة , املهدي ليست من أهم أصول اجلامعةاملجال ألن قضية ال يتسع  )١(
  .اململة إذا توسعت يف الرد عىل غري أصوهلم
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 .IQH)يوالشيخ مرع ,زيد عبد الرمحن الفايس
 : وسوف ذكر أقوال ثالثة من هؤالء العلامء األفاضل يف هذه املسألة

لوامع [قال الشيخ العالمة حممد بن أمحد السفاريني يف كتابه  :السفاريني −١
األنوار البهية و سواطع األرسار األثرية لرشح الدرة املضيئة يف عقيدة الفرقة 

  ]:املرضية
 ,وغـــــري مـــــا ذكـــــر مـــــنهم بروايـــــات متعـــــددةوقـــــدر روى عمـــــن ذكـــــر مـــــن الصـــــحابة (

ـــــــد جمموعـــــــ ـــــــابعني ومـــــــن بعـــــــدهم مـــــــا يفي يامن اإلفـــــــ .العلـــــــم القطعـــــــي هوعـــــــن الت
بخـــــروج املهـــــدي واجـــــب كـــــام هـــــو مقـــــرر عنـــــد أهـــــل العلـــــم ومـــــدون يف عقائـــــد 

ــــــــه  ,أهــــــــل الســــــــنة واجلامعــــــــة ــــــــد [ونقــــــــل العالمــــــــة الشــــــــيخ املرعــــــــي يف كتاب فوائ
 :نه قالأعن حممد بن احلسني  ]الفكر

 ملسو هيلع هللا ىلصرت األحاديـــــــث واستفاضـــــــت بكثـــــــرة رواهتـــــــا عـــــــن املصـــــــطفى قـــــــد تـــــــوات
 .IRH)ملسو هيلع هللا ىلصبمجيء املهدي وأنه من أهل بيته 

رون حــــــــديثًا مــــــــا بــــــــني صــــــــحيح ـذكــــــــر الشــــــــوكاين تســــــــعة وعشــــــــ :الشــــــــوكاين −٢
ــــــــزول املهــــــــدي منهــــــــا مــــــــا هــــــــو مــــــــذكور يف  :ثــــــــم قــــــــال ,وضــــــــعيف منجــــــــرب يف ن

                                                                        
حممد بن أمحد  :وكتاب املهدي حقيقة ال خرافة ملؤلفه, )٢/٨٤( :انظر لوامع األنوار البهية) ١(

  .ابن إسامعيل
, ه حممد صديق حسن القنوجي البخاريملؤلف, ا كان وما يكون بني يدي الساعةاإلذاعة مل )٢(
  .املكتبة العلمية باملدينة املنورة, )١٦٠و ١٤٧و  ١٤٦: ص(
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 ,ومنهــــــــا مــــــــا هــــــــو مــــــــذكور يف أحاديــــــــث املهــــــــدي املنتظــــــــر ,أحاديــــــــث الــــــــدجال
ـــــواردة عـــــن الصـــــحابة فلهـــــا حكـــــم الرفـــــع إذ ال  مُّ ضـــــوتن ـــــك أيضـــــًا اآلثـــــار ال إىل ذل

 :ثم ساقها ثم قال ,جمال لالجتهاد يف ذلك
ــــالغ حــــد التــــواتر كــــام ال خيفــــى عــــىل مــــن لــــه فضــــل( ــــع مــــا ســــقناه ب ــــا ومجي الع طِّ

ـــــــــواردة يف املهـــــــــدي املنتظـــــــــر متـــــــــواترة ـــــــــث ال واألحاديـــــــــث  ,فتقـــــــــرر أن األحادي
واألحاديـــــث الـــــواردة يف نـــــزول عيســـــى ابـــــن مـــــريم  ,الـــــواردة يف الـــــدجال متـــــواترة

 .IQH )متواترة
فره قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف ِس  :ن تيميةابشيخ اإلسالم  −٣

  ]:منهاج السنة النبوية[النفيس 
أبـو األحاديث التـي حيـتج هبـا عـىل خـروج املهـدي أحاديـث صـحيحة رواهـا (

داود والرتمـــذي وأمحـــد وغـــريهم مـــن حـــديث ابـــن مســـعود وأم ســـلمة وأيب ســـعيد 
 :ثم قال شيخ اإلسالم ,)وعيل ريض اهللا عنهم مجيعاً 

 :فيها طوائف طَ وهذه األحاديث غلَ (
 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأنكروها واحتجوا بحديث ابن ماجة أن النبي  :طائفة

وقد اعتمد أبو حممد , IRH وهذا احلديث ضعيف »ال مهدي إال عيسى بن مريم«

                                                                        
 . اإلذاعة –املصدر السابق  )١(
 =ونقــــل, موضــــوع  :وقــــال الصــــنعاين )امليــــزان(وكــــذا قــــال الــــذهبي يف , منكــــر :قــــال األلبــــاين )٢(
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بن الوليد البغدادي وغريه عليه, وليس مما يعتمد عليه, ورواه ابن ماجة عن ا
من أهل اليمن يقال له حممد بن  الشافعي, والشافعي رواه عن رجل عن يونس

إن : خالد اجلندي وهو ممن ال حيتج به, وليس هذا يف مسند الشافعي, وقد قيل
 .إن يونس مل يسمعه من الشافعيالشافعي مل يسمعه من اجلندي, و

 ,ني عرشية الذين ادعوا أن هذا هو مهدهيم اسمه حممد بن احلسنثأن اإل :الثاين
وهلذا حذفت  ,اسمه حممد بن عبد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصواملهدي املنعوت الذي وصفه النبي 

 ,وطائفة حرفته فقالت جده احلسني ,طائفة لفظ األب حتى ال يناقض ما كذبت
  :إىل أن قال شيخ اإلسالم ما معناه ).وكنيته أبو عبد اهللا

أن طوائف ادعى كل منهم أن املهدي املبرش به مثل مهدي القرامطة وابن  :الثالث(
منهم من قبل ومنهم من ادعى ذلك فيه : التومرت ومثل عدة آخرين ادعوا ذلك

أصحابه, وهؤالء كثريون ال حيىص عددهم إال اهللا, وربام حصل بأحدهم نفع 
ه طوائف لقوم وإن حصل به رضر آلخرين كام حصل بمهدي املغرب انتفع ب

به طوائف, وكان فيه ما حيمد وكان فيه ما يذم, وبكل حال فهو وأمثاله خري  وانرضَّ 

                                                                                                                                                                        
عــن القرطبــي أنــه قــال يف  )٢/٢٧٤( :احلــاوي ]العــرف الــوردي يف أخبــار املهــدي[الســيوطي يف =
يف التنصـــيص عــــىل خـــروج املهـــدي مــــن  ملسو هيلع هللا ىلصواألحاديــــث عـــن النبـــي  .إســـناده ضـــعيف ]:التـــذكرة[

وقــد أشــار يف  :قــال األلبــاين, فــاحلكم هبــا دونــهعرتتــه مــن ولــد فاطمــة ثابتــة أصــح مــن هــذا احلــديث 
عـن [ )١٠٣: ص(, السلسـلة الضـعيفة  ,اهــ .الفتح إىل رد هذا احلديث ملخالفته ألحاديث املهـدي

  ].كتاب املهدي حقيقة ال خرافة
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وال خرب, ومل  سٌّ من مهدي الرافضة الذي ليس له عني وال أثر, وال يعرف له حِ 
ينتفع به أحد ال يف الدنيا وال يف الدين بل حصل باعتقاد وجوده من الرش والفساد 

اد, وأعرف يف زمننا غري واحد من املشايخ الذين فيهم ما ال حيصيه إال رب العب
زهد وعبادة يظن كل منهم أنه هو املهدي, وربام خياطب أحدهم بذلك مرات 
متعددة ويكون املخاطب له بذلك الشيطان وهو يظن أنه خطاب من قبل اهللا, 

حممد وأمحد سواء, وإبراهيم : أمحد بن إبراهيم فيقال له: ويكون أحدهم اسمه
وأبوك إبراهيم, فقد واطئ اسمك واسم أبيك اسم أبيه,  ملسو هيلع هللا ىلصليل هو جد الرسول اخل

 .IQH )ورغم ما وقع هلؤالء من اجلهل والغلط كانوا خريًا من منتظر الرافضة
 : وبعد

وهم من  ,هؤالء هم علامء أهل السنة واجلامعة الذين صححوا أحاديث املهدي
 .ملسو هيلع هللا ىلصهم علًام وفضًال ومعرفة بحديث رسول اهللا 

أمـــــا الـــــذين ضـــــعفوا هـــــذه األحاديـــــث فهـــــم إمـــــا أن يكونـــــوا ليســـــوا مـــــن علـــــامء 
احلـــــــديث كـــــــابن خلـــــــدون أو مـــــــن أصـــــــحاب البـــــــدع كاملعتزلـــــــة ومـــــــن نحـــــــا مـــــــن 

 .نحوهم كأصحاب املدرسة اإلصالحية
 
 

                                                                        
 . لشيخ اإلسالم ابن تيمية, وية يف نقض كالم الشيعة والقدريةمنهاج السنة النب) ١(
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ïãbrÛa@éuìÛa@M@bèàÜÈi@a@Šqdna@Ûa@òÇbÛa@pbßýÇ@åß@ð†è½a@‰ìèÃ@@@ @

من أهم األدلة التي اعتمد عليها شكري يف إثبات أن مجاعته هي مجاعة آخر 
انتشار الفساد يف األرض, واهللا سبحانه وتعاىل أرسل خاتم األنبياء : الزمان

 !!. واملرسلني صىل اهللا عليهم أمجعني بعد أن فسد أهل األرض عرهبم وعجمهم
 !.?أهبذه البساطة تتقرر قضية من أخطر قضايا العقيدة
 .صحيح أن اهللا تعاىل ينزل الغيث بعد أن يقنط الناس

ولكــــــن  ,وصــــــحيح أن دعــــــاة التجديــــــد يظهــــــرون بعــــــد انتشــــــار الفســــــاد يف األرض
ــــد هــــو مهــــدي هــــذه األمــــة وال يكــــون مصــــلحًا  ,ملــــاذا يكــــون هــــذا املجــــدد بالتأكي

كعمــــر بــــن عبــــد العزيــــز وصــــالح الــــدين األيــــويب وغريمهــــا مــــن أعــــالم املســــلمني 
 !.?هللا هبم دينهأعز ا نالذي

سيح فاملوملاذا يكون عرصنا بالتحديد هو العرص الذي يظهر فيه املهدي 
 !.?عيسى بن مريم واملسيح الدجال ثم تقوم القيامة

, ومل يطلع عليه أحدًا من سامؤه وصفاته استأثر بعلم الساعةإن اهللا تعالت أ
 .خلقه سواء كان رجًال صاحلًا أو نبيًا مرسالً 

 :قال تعاىل

{Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó  Ô   Õ Ö × Ø Ù Ú Û 
Ü  Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é  z ]النازعات[ 
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 :وقال تعاىل

{Á Â Ã  Ä ÆÅ Ç È É Ê ÌË Í Î Ï  Ð ÒÑ Ó  Ô 
Õ ×Ö Ø Ù Ú ÜÛ Ý Þ  ß  áà â ã  ä å æ 

ç è é ê  ë ì  z ]األعراف[ 
 :وقال

{½ ¾ ¿  À Á Â Ã  Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì 
Í ÏÎ  Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û  z ]لقامن[ 
 :وقال

{A B  C ED F G  H I KJ L M  N O P Q 
R z ]األحزاب [ 

وإذا كان الذي دفعهم إىل هذا االعتقاد ظهور كثري من عالمات الساعة التي 
من  ملسو هيلع هللا ىلصفليعلموا أن بعثة حممد  ,يف أحاديث صحاح ملسو هيلع هللا ىلصأشار إليها املصطفى 

 :قال عليه أفضل الصالة والتسليم .عالمات الساعة
 .IQH »بعثت أنا والساعة كهاتني ويشري بإصبعيه فيمدمها«

                                                                        
ـــــــــــن ماجـــــــــــه, )٨/٢٠٨( :ومســـــــــــلم ,الفـــــــــــتح) ١٤/١٣٣( :رواه البخـــــــــــاري )١( , )٢/١٣٤١( :واب

  ).٢/٣١٣( :والدرامي ,)٤٠٤(احلديث
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 :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ,وعن أيب هريرة
 .»بعثت أنا والساعة كهاتني, يعني إصبعني«

 :ويف رواية سفيان
ويف رواية فضيل بن سليامن ويعقوب )السبابة والوسطى :وقرن بني أصبعيه(
 .)والوسطى والتي تيل اإلهبام(

أول  :قال الضحاك .أمر الساعة ورسعة جميئهاوحاصل احلديث تقريب 
واحلكمة يف تقديم األرشاط إيقاظ الغافلني وحثهم  ,ملسو هيلع هللا ىلصأرشاطها بعثة حممد 

 .IQHعىل التوبة واالستعداد 
الـــــدجال ذات غـــــداة  ملسو هيلع هللا ىلصقـــــال ذكـــــر رســـــول اهللا IRHوعـــــن النـــــواس بـــــن ســـــمعان

ـــــ ـــــفخفَّ ذلـــــك ع حتـــــى ظننـــــاه يف طائفـــــة النخـــــل فلـــــام رحنـــــا إليـــــه عـــــرف ض فيـــــه ورفَّ
 ضـــــَت قلنـــــا يـــــا رســـــول اهللا ذكـــــرت الـــــدجال غـــــداة فخفَّ  »?مـــــا شـــــأنكم« :فينـــــا فقـــــال

غـــــــري الـــــــدجال أخـــــــوفني « :فقـــــــال ,حتـــــــى ظننـــــــاه يف طائفـــــــة النخـــــــل عـــــــَت فيـــــــه ورفَّ 
وإن خيـــــرج ولســـــت فـــــيكم  ,خيـــــرج وأنـــــا فـــــيكم فأنـــــا حجيجـــــه دونكـــــم نعلـــــيكم إ

ــــــي عــــــىل كــــــل مســــــلم ــــــه  ,فــــــامرؤ حجــــــيج نفســــــه واهللا خليفت ــــــه شــــــاب قطــــــط عين إن

                                                                        
  .احللبي وحديث أيب هريرة رواه البخاري يف صحيحه )١٤/١٣٥( :الباريفتح  )١(
كام رواه , ]صحيح مسلم برشح النووي[ )١٨/٦٣( :حديث النواس رواه مسلم يف صحيحه )٢(

 . وابن ماجه, والرتمذي, أبو داود
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فمــــــن أدركــــــه مــــــنكم فليقــــــرأ عليــــــه  ,طائفــــــة كــــــأين أشــــــبهه بعبــــــد العــــــزى بــــــن قطــــــن
حيـــــــدث أصـــــــحابه عـــــــن  ملسو هيلع هللا ىلصى رســـــــول اهللا ـثـــــــم مضـــــــ... »فـــــــواتح ســـــــورة الكهـــــــف

ــــــــه يف األرض ــــــــه  ,خروجــــــــه ومــــــــدة لبث ونــــــــزول املســــــــيح عيســــــــى بــــــــن مــــــــريم علي
 .السالم وهكذا

 .أي شديد جعودة الشعر :قطط
 .أي أخوف خموفايت عليكم :أخوفني عليكم

 .عنيل أمره من غري افتقار إىل مُ بطِ ومُ  ,ه ومدافعهحاجُّ ـأي مُ  :حجيجه أنا
 ,أخـــــــرب أصـــــــحابه رضـــــــوان اهللا علـــــــيهم بقـــــــرب الســـــــاعة ملسو هيلع هللا ىلصفرســـــــول اهللا  اً وإذ

وقــــال  ,وظنــــوا مــــن شــــدة مــــا حــــذرهم مــــن الــــدجال بأنــــه أصــــبح قريبــــًا مــــن املدينــــة
  .إذا مات ابن آدم قامت قيامته :هلم

رج املهــــــــدي أو الــــــــدجال أو املســــــــيح ســــــــيخ :ألصــــــــحابه لمل يقــــــــ ملسو هيلع هللا ىلصلكنــــــــه 
شــــهر أو يــــوم ألن ذلــــك مــــن األمــــور التــــي اســــتأثر اهللا بعلمهــــا  وبعــــد قــــرن أو ســــنة أ

وأن املـــــوت أقـــــرب إليـــــه  ,ليشـــــعر املســـــلم بقربـــــه مـــــن ربـــــه أيـــــنام حـــــل أو ارحتـــــل
ـــــ ,مــــن رشاك نعلـــــه ر يف عبادتــــه ثـــــم يـــــزعم أنـــــه ســـــيتوب بعـــــد ـفـــــال يتواكـــــل وال يقصِّ

 .ألنه ال يعرف متى تأيت منّيتهحني , وهذا جهل منه 
فكيـــــــف يـــــــدعي شـــــــكري ومجاعتـــــــه بمعرفـــــــة بعـــــــض األمـــــــور التـــــــي كـــــــان ال 

وال مـــــــن ســـــــبقه مـــــــن أنبيـــــــاء اهللا  ,يعرفهـــــــا ســـــــيد ولـــــــد آدم عليـــــــه الصـــــــالة والســـــــالم
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 !.?ورسله
وأنــــه مهــــدي هــــذه األمــــة  ,كيــــف زعــــم أن هــــذه مجاعتــــه مجاعــــة آخــــر الزمــــان

 !.?ن عهداً الغيب أم اختذ عند الرمح لعاملنتظر آطَّ 

sÛbrÛa@éuìÛa@M@@òÐûß@pbšÓbäm@ @

خالف مجاعة شكري هذه املرة سلفهم أهل االعتزال الذين أنكروا حجية  
ووقعوا يف تناقضات ال يسندها دليل وال يقرها عقل ومن  ,أحاديث املهدي

  :أمهها ما ييل
عن أم سلمة ريض اهللا عنها  ,ملسو هيلع هللا ىلصاملهدي من أهل بيت رسول اهللا  −١

 .IQH »املهدي من عرتيت من ولد فاطمة «:يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا :قالت
وقـــــــد يكـــــــون العـــــــرتة أيضـــــــًا  ,العـــــــرتة ولـــــــد الرجـــــــل لصـــــــلبه :قـــــــال اخلطـــــــايب

نحـــــن  :يـــــوم الســـــقيفة بكـــــر الصـــــديق  ومنـــــه قـــــول أيب ,األقربـــــاء وبنـــــو العمومـــــة
 ,عـــــــرتة الرجـــــــل أخـــــــص أقاربــــــــه( وقـــــــال يف النهايــــــــة ـ,اهـــــــ. ملسو هيلع هللا ىلصعـــــــرتة رســـــــول اهللا 

واملشـــــــهور املعـــــــروف  ,قـــــــريش :وقيـــــــل ,بنـــــــو عبـــــــد املطلـــــــب ملسو هيلع هللا ىلصوعـــــــرتة النبـــــــي 
 .ـاه)أهنم الذين حرمت عليهم الزكاة

 !.?ومن ولد فاطمة ملسو هيلع هللا ىلصفهل كان شكري مصطفى من عرتة رسول اهللا 

                                                                        
 )٤/١٠٧( :واحلاكم وأبو داود كتاب املهدي )٢/١٣٦٨( :رواه ابن ماجه كتاب الفتن )١(

  ].وله شواهد كثرية, هذا سند جيد رجاله كلهم ثقات[ :قال الشيخ نارص الدين األلباين .واللفظ له
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بل وال نعلم أهنم طرقوا هذه املسـألة  ,مل نجد يف رسائلهم جوابًا هلذا السؤال
ولــيس مــن الســهل إثبــات نســب شــكري وأنــه  ,يف مناقشــاهتم الكثــرية مــع اآلخــرين

 .من ولد فاطمة أو من بني عبد املطلب أو حتى من قريش
 :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن ابن مسعود  −٢
لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من «

يمأل : فطرسمي, واسم أبيه اسم أيب, زاد يف حديث اسمه اأهل بيتي يواطئ 
 .IQH »األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جورًا وظلامً 

ومـــــن املعلـــــوم أن  ,حممـــــد بـــــن عبـــــد اهللا :املهـــــدياســـــم واحلـــــديث يعنـــــي أن 
 !.!د مصطفىمحاجلامعة شكري أ زعيم هذهاسم 

إن اســـــــــمه  :ول أصـــــــــحابهقـــــــــفكيـــــــــف يســـــــــتقيم هـــــــــذا مـــــــــع ذاك اللهـــــــــم إال أن ي
 !.?اهللاأبيه أمحد وهو يعني عبد اسم و ,حممد شكري

مل نجـــــد جوابـــــًا عليهـــــا فـــــيام وصـــــلنا مـــــن أخبـــــار هـــــذه ســـــم وحتـــــى مســـــألة اال
 .اجلامعة

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :قال عن عيل  −٣

                                                                        
حسن  :وأخرجه الرتمذي وقال[ :قال املنذري ).١٠٦/ ٤( :أخرجه أبو داود كتاب املهدي) ١(

عن رسالة [وصححه األلباين يف املشكاة  .وسكت عنه أبو داود واملنذري وابن القيم] صحيح
 . ]هدي حقيقة ال خرافةامل
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 .IQH »املهدي منا أهل البيت يصلحه اهللا يف ليلة«
أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه  ]ةيصلحه اهللا يف ليل[ومعنى قوله  :قال ابن كثري

 .رشده بعد أن مل يكن كذلك
 ,رط خيـالف مـا عليـه شـكري ألنـه قائـد هـذه اجلامعـة منـذ عـدة سـننيـوهذا الش

 .بل ويزعم أن كل من بلغته دعوته ومل يبايعه فليس مسلامً 
 :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ريض اهللا عنها أن رسول اهللا  − ٤
ـــــًا إىل مكـــــة « ـــــة هارب ـــــد مـــــوت خليفـــــة فيخـــــرج رجـــــل مـــــن املدين يكـــــون اخـــــتالف عن

فيأتيـــــه نـــــاس مـــــن أهـــــل مكـــــة فيخرجونـــــه وهـــــو كـــــاره فيبايعونـــــه بـــــني الـــــركن واملقـــــام 
فيبعــــث إلــــيهم جــــيش مــــن الشــــام فيخســــف هبــــم بالبيــــداء فــــإذا رأى النــــاس ذلــــك أتتــــه 

ــــــم ينشــــــأ رجــــــل مــــــن قــــــريش أخ ــــــه ث ــــــدال الشــــــام وعصــــــائب العــــــراق فيبايعون ــــــه أب وال
كلــــــب فيبعــــــث إليــــــه املكــــــي بعثــــــًا فيظهــــــرون علــــــيهم وذلــــــك بعــــــث كلــــــب واخليبــــــة 

 ملسو هيلع هللا ىلصملــــــن مل يشــــــهد غنيمــــــة كلــــــب فيقســــــم املــــــال ويعمــــــل يف النــــــاس ســــــنة نبــــــيهم 
 .IRH »ويلقى اإلسالم بجرانه إىل األرض يمكث تسع سنني ويف رواية سبع 

                                                                        
 :وابن ماجه يف كتاب الفتن باب خروج املهدي )١/٨٤( :رواه اإلمام أمحد يف مسنده (١)

 :يف إسناده نظر :وذكره البخاري يف التاريخ الكبري وقال,  )٢/١٣٦٧( )]٤٠٨٥:(احلديث رقم[
  .زرعة ال بأس به ووقال ابن معني وأب, وثقه العجيل حبان يف الثقات و وذكره ابن,  )٣١٧١/ ١(
وأخرجــه , )٣٧٨ – ٣٧٥/  ١١(, )٤٢٦٦(احلــديث رقــم , أخرجــه أبــو داود يف كتــاب املهــدي )٢(

 =وقـد أخـرج مسـلم والرتمـذي معنـى اخلسـف[ :وقـال ).جامع األصول(أمحد وذكره ابن األثري يف 
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 .أي يرسل إىل حربه جيش من الشام :يبعث إليه بعث من الشام
ليفة فإذا رأى وهي قدام ذي احلُ  ,موضع كام جاء يف رواية أخرىاسم  :بالبيداء

  .أي ما ذكر من خرق العادة وما جعل للمهدي من العالمة :الناس ذلك
 .أي األولياء والعباد: )أتاه أبدال الشام(
 .أي خيارهم يأتون لبيعته: )عصائب العراقو(
أي يظهر رجل من : )احلديثالخ .. .ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب(

 ,ويستعني عليه بأخواله من بني كلب ,قريش أخواله كلب فينازع املهدي يف أمره
فيغلب املبايعني للمهدي عىل ذلك اجليش  ,املبايعني للمهدي إىلفيبعث جيشًا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصويعمل املهدي يف الناس بسنة النبي 
 .IQHأي يستقر قراره ويستقيم  :)ويلقي اإلسالم بجرانه(

 : ومن أهم الشواهد يف حديث أم سلمة ما ييل
 :وواقع شكري يناقض ذلك متاماً  ,خيرج الناس املهدي ويبايعونه وهو كاره −أ

                                                                                                                                                                        
ًا طــرف ويف الصــحيح أيضــ[ :وقــال الشــوكاين ].البيــت مفــردًا مــن هــذه القصــة بــاجليش الــذي يــؤمُّ =
  ].ورجاله رجال الصحيح, وأخرجه أيضًا الطرباين يف األوسط, منه

ـــــاين ـــــري, )١١٨: ص(, واإلذاعـــــة , )٢٤/٥٢( :انظـــــر الفـــــتح الرب ـــــن كث ـــــوم القيامـــــة الب , وعالمـــــات ي
 . )٢٠:ص(

  .مكتبة القرآن, عالمات يوم القيامة البن كثري حتقيق عبد اللطيف عاشور  )١(
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لقد أسس مجاعة ووضع هلا أصوالً وتصورات ختالف أصول وتصورات أهل 
ونصب نفسه إمامًا للمسلمني وأخذ البيعة لنفسه وعدها من  ,السنة واجلامعة
وكان كثري من أتباعه  ,ومن نقضها كان مرتدًا حالل دمه وماله ,أركان اإلسالم
 .وسنذكر أمثلة عىل ذلك يف فصل قادم إن شاء اهللا ,يبايعه اتقاًء لرشه

وقال بعض العلامء أن املهدي من أهل  ,مكة إىلخيرج املهدي من املدينة  −ب
أما أن  ,كام جاء يف أحاديث أخرى ,إنه من أهل بالد الشام :املدينة وقال آخرون
كام أن هذه املسألة مل تطرق  ,علم رواية تفيد هذا املعنىأفال  ,املهدي من مرص

 .فيام وصلنا من رسائل اجلامعة
يسارع الناس يف مبايعة املهدي بعد أن خيسف اهللا بخصومه األرض يف  −ج

ة يف ذاك املكان وال بد من ظهور هذه املعجز ,−أي بني مكة واملدينة−البيداء 
 .قبل إعطاء البيعة له

ــــــــيس  ,ملسو هيلع هللا ىلصيعمــــــــل املهــــــــدي بســــــــنة الرســــــــول  −د ــــــــاألهواء والضــــــــالالت,ول وال  ب
فــــــــال يبتــــــــدع أصــــــــوالً  ,يشــــــــذ عــــــــن عقيــــــــدة أهــــــــل الســــــــنة واجلامعــــــــة قيــــــــد أنملــــــــة

 .وتصورات ما أنزل اهللا هبا من سلطان
الصحيحة الواردة يف املهدي  ملسو هيلع هللا ىلصليس يف أحاديث الرسول  :ومجلة القول

فكيف يزعم بعد ذلك أنه اعتمد عىل األحاديث  ,ينطبق عىل شكري مصطفىما 
 !.?نفسها يف ادعائه أنه املهدي املنتظر يف هذه األمة

 !.?وكيف وقع يف مثل هذه التناقضات املؤسفة دون أن يضع هلا حلوالً 
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ألن  ,ثبت بالدليل القاطع أن شكري مصطفى ليس بمهدي هذه األمة املنتظر −١
وألن السلطة حكمت عليه  ,وعال مل خيسف بخصومه أرضًا وال جباالً  اهللا جلَّ 

وتم تنفيذ احلكم به وبأربعة من كبار قيادة مجاعته يف  ,باإلعدام شنقاً 
اإلعالم  وشاهد الناس داخل مرص وخارجها عرب وسائل ]ـه١١/٤/١٣٩٨[

مل يقتل زعيمنا وإنام شبه  :وما علمنا أن أحدًا من مجاعته قد قال ,عملية اإلعدام
وأنه دخل الرسداب كمهدي الرافضة املزعوم وسيعود بعد غيبة ال  ,للناس به

وعىل العكس من ذلك علمنا أن عددًا من هذه  ,يعلمها إال اهللا سبحانه وتعاىل
فتخلوا عن  ,هإليبطالن ما كانوا يدعون  وعلموا ,اجلامعة عادوا إىل رشدهم

 .وإن كان هذا العدد قليالً  ,اجلامعة وتصوراهتا احلائدة عن منهج اهللا
ومما ال شك فيه أن اخلسارة كانت فادحة ألن السلطة اختذت من هذه 

وزجت بمجموعة كبرية من األبرياء يف  ,العملية وسيلة إلرهاب اإلسالميني
واستنفرت وسائل إعالمها  ,سجوهنا وهم الذين ال يعرفون شكري وال مجاعته

وليس حلرب مجاعة  رشحية واسعة من أبناء هذا الشعب املضطهد,حلرب 
 .منحرفة زين هلا الشيطان سوء عملها فرأته حسناً 

نوا ندمهم عن كل ما وأعل ,تسلل فلول من مجاعة شكري إىل مجاعة أخرى −٢
غري أهنم مل  ,صدر منهم من أقوال وأفعال خمالفة لعقيدة أهل السنة واجلامعة

وا يتحدثون عن هذه القضية ؤفبد ,يستطيعوا التخلص من فكرة املهدي املنتظر
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ثم اجتهت األنظار إىل شخص يف اجلامعة  ,ويرددون األحاديث الواردة يف ذلك
وما زالوا يتحدثون عن  ,هدي املنتظر تنطبق عليهاجلديدة فزعموا أن أحاديث امل

حتى أصبح اخليال حقيقة واملستحيل ممكنًا يف عقول هؤالء  تالقرائن واملناما
ويف اليوم األول من القرن  ,فاجتهوا نحو بيت اهللا احلرام ,الشباب األغرار

ورافقت لعلعة الرصاص  ,أعلنوا عن مهدهيم املنتظر ١٤٠٤اهلجري اجلديد 
وحتول بيت اهللا احلرام إىل ساحة معركة رضوس دامت رحاها  ,هذا اإلعالن

 .أكثر من أسبوعني
هلا من فتنة عمياء وحمنة هوجاء أسفر عنها إزهاق أرواح أعداد كبرية من  و يا

وأرضار فظيعة حلقت بالكعبة املرشفة وأعمدة البيت احلرام ومنارته  ,املسلمني
 .الشاهقة

وتم إعدام آخرين من  ,وأخريًا قتل املهدي املنتظر ومعظم الذين كانوا حوله
وأدركوا  ,وبعد هذه املجزرة الرهيبة علم أصحاب هذه الدعوة خطأهم ,أصحابه

 .أهنم ترسعوا يف أمر ال ينفع فيه إال الروية واألناة
ث قلام يتعظون من مثل هذه األحدا اليوم من املؤسف جدًا أن املسلمني −٣

 :عىل ذلك القصتني التاليتني وأرضب مثاالً  ,املأساوية
 ,جاءين قبل مخس سنوات أحد األصدقاء العاملني يف احلقل اإلسالمي :األوىل

وسألني عام أعلم من أدلة وبراهني عن املهدي املنتظر فذكرت له األحاديث 
ع وبينت له كيف استغلت هذه القضية أبش ,النبوية الواردة يف هذه املسألة
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فقاطعني أكثر من مرة وما كان عنده يشء يرد به  ,استغالل يف تارخينا اإلسالمي
 .عيل سوى العواطف التي ال يسندها أي دليل

واستغربت منه هذا  ,وعندما وجدت أنه ال فائدة من احلوار مع صاحبي
 !.?ال بد أن عندك جديدًا يف هذا األمر :االهتامم قلت له

  :من انتشار األمر قال وبعد أن أبدى حتفظه وختوفه
وقد رأى أهله  ,هناك شاب من فلسطني املحتلة يقيم يف مدينة دمشق الشام

وهو −وقد رأى أبوه  ,منامات كثرية مفادها أن ابنهم هو مهدي هذه األمة املنتظر
وخيش األهل عىل  ,يف املنام وبرشه هبذا اخلرب ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  − رجل صالح

وهو  ,ضفة الغربية من فلسطني املحتلةفال ,عامن فخرجوا به من دمشق إىل ,ابنهم
 .عىل وشك أن يعلن عن دعوته ويطلب البيعة لنفسه

وحاولت مرة أخرى إقناع صاحبي بخطورة مثل هذه األفكار ولكن هيهات 
 .من كل يشء ئسفقد أصبحت هذه القضية أمله الوحيد بعد أن ي

عمل يف دول من دول هناك مدرس مرصي ملادة الرتبية اإلسالمية ي :الثانية
وبعد حني من الزمن أخذ  ,وقد استولت عىل عقله فكرة املهدي املنتظر ,اخلليج

وأنه قد أعطاه  ,حيدث خاصة أصدقائه من املدرسني وغريهم عن مهديه املنتظر
وحاول زمالؤه  ,وسوف يظهر أمرة بعد عامني ,ودعوته ما تزال رسية ,البيعة

فلقد كان الرجل صلبًا ليس عنده أدنى شك  ,ولكن هيهات ,قناعه بفساد قولهإ
 .فيام يعتقده ويؤمن به
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وعاد إىل  ,وبعد عامني سارع املدرس إىل تقديم استقالته إىل وزارة الرتبية
 !.!مرص ليكون أول من يناله هذا الرشف العظيم

ـــــذكر أن هـــــذا املـــــدرس ال ينتمـــــي جلامعـــــة شـــــكري ـــــام  ,ومـــــن اجلـــــدير بال وإن
ومــــع ذلــــك فمهديــــه  ,وفيًا وعنــــده يشء مــــن التشــــيعلقــــد كــــان صــــ .هــــو أمــــة أخــــرى

 .كمهدي الرافضة سلي
كام أنني ال أدري ما هو مصري مهدي  ,وال أدري ما هو مصري مهدي صاحبي

 !.?املدرس املرصي
ترى هل يفاجئنا أحدمها أوكالمها بمأساة جديدة كتلك املأساة التي شهدهتا 

ومذبحة عظيمة شملت  ,أليمة بمحنة وانتحت ,نيجرييا قبل سنة أو يزيد قليالً 
كام شملت الدعاة الذين مل يتأثروا به  ,الذين تأثروا باملهدي املزعوم وصدقوه

 .ومل يصدقوه
وقبل أن أختم حديثي عن مسألة املهدي املنتظر أنصح إخواين املسلمني  −٤

  :بام ييل
ومهام قيل عن  ,إن ظهور املهدي ال يكون عن طريق املنامات مهام كانت −أ

 ,ألن يف ذلك خمالفة رصحية لألدلة الرشعية ,الح أصحاب هذه الرؤىص
فحذار حذار من منامات وأقوال . وإلمجاع أهل العلم من رجال خري القرون

 .أصحاب البدع واألهواء وما أكثر وأوسع انتشارها يف عاملنا اإلسالمي
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كام جاء يف احلديث الذي روته أم  −إن ظهور املهدي يتم عند موت خليفة  −ب
وهل هناك من يقبل أن يسمي نفسه  ,فأين هذا اخلليفة يف واقعنا املعارص −مةسل

 !?خليفة
فلن حيقق املهدي خالل سبع أو تسع سنني ما مل حيققه  :ومن جهة ثانية

 .خالل ثالث وعرشين سنة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
وال  ,ه هلذه األمةفدور املهدي سيكون من خالل قيادت :ومن جهة ثالثة

وال أحسب أننا مؤهلون تربويًا .. أحسب أننا يف مستوى هذا الرشف العظيم
ومع ذلك ال أخوض يف حتديد هذه القضية  ,لنكون جنودًا يف جيش املهدي

 .التي استأثر اهللا سبحانه تعاىل بعلمها
 :أصناف من الناس ةإن الذين يرفعون مثل هذه الشعار ثالث −ج

ومن هنج  ,وهم أهل البدع واألهواء من اخلوارج والرافضة :األولالصنف * 
ون دماء املسلمني ويكفروهنم إهنم سيحلّ  .هنجهم واقتفى أثرهم يف هذا العرص

وليس لدماء املسلمني  ,وهلذا كان تارخيهم تاريخ ثورات وفتن ,باملعايص
 .عندهم أي حرمة

وال  ,انحرافاهتموجيب علينا أن نحصن صفوف أهل السنة واجلامعة من 
كام أنه من حقهم علينا أن نجادهلم بالتي هي  ,ندع هلم ثغرة يتسللون من خالهلا

 .أحسن لعلهم يتوبون إىل اهللا سبحانه وتعاىل
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ويفتقدون القدرة عىل فهم  ,يغلب عليهم اجلهل والسطحية :الصنف الثاين* 
وهلذا نجدهم هدفًا من أهم أهداف أصحاب االجتاهات  ,احلارض واملايض

ومن حق  .ويسهل عليهم االقتناع باملتناقضات ,حرفة يف بالد املسلمنينامل
وإال فسيبقون نقاط ضعف يف  ,هؤالء علينا أن ننقذهم من براثن اجلهل والتخلف

 .تاريخ أمتنا وهدفًا ألعدائنا
ــــــــاقلوا إىل األرض :الصــــــــنف الثالــــــــث*   ,وهــــــــؤالء اســــــــتوىل علــــــــيهم اليــــــــأس وتث

غون ســـــوِّ فراحـــــوا يُ  ,رت مهمهـــــم عـــــن العمـــــل الـــــدائب لتجديـــــد هـــــذا الـــــدينـوقصـــــ
 ,ألنفســــهم األعــــذار زاعمــــني بــــأن أمــــر هــــذه األمــــة لــــن يغــــريه إال املهــــدي املنتظــــر

 !.!ويذكرون عالمات الساعة ,وأن أيامه قريبة
 ,زيمـــــــة يف نفـــــــوس املســـــــلمنيإن هـــــــذا الصـــــــنف مـــــــن النـــــــاس يبـــــــث روح اهل

واألمـــــــة املهزومـــــــة لـــــــن  ,ر بيـــــــنهم أجـــــــواء قامتـــــــة مـــــــن اخلـــــــذالن والقنـــــــوطـوينشـــــــ
 .ةدَّ د والعُ دَ تنترص ولو ملكت العَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصإن مثــــــل هــــــذه األفكــــــار لــــــو ســــــيطرت عــــــىل عقــــــول أصــــــحاب رســــــول اهللا 
ولــــــو ســــــيطرت  .روا دعــــــوة اإلســــــالم يف اخلــــــافقنيـملــــــا قضــــــوا عــــــىل الــــــردة ونشــــــ

ـــــــل هـــــــذه األفكـــــــار عـــــــ ـــــــت معركـــــــة مث ـــــــويب ملـــــــا كان ىل عقـــــــل صـــــــالح الـــــــدين األي
 .نيوملا حرر األقىص وفلسطني من رجس الصليبي ,حطني

نحـــــن جيـــــل حتريـــــر  :لـــــيس هنـــــاك مـــــانع رشعـــــي أو عقـــــيل يمنعنـــــا مـــــن القـــــول
 ,رـالقــــــــدس وفلســــــــطني إن شــــــــاء اهللا ولــــــــيس علينــــــــا إال أن نأخــــــــذ بأســــــــباب النصــــــــ
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 ...وربام كان بيننا وبني املهدي آالف السنني
ونـــــرتك أعـــــداءنا يفســـــدون  ,ولـــــن نقعـــــد عـــــن اجلهـــــاد الـــــذي فرضـــــه اهللا علينـــــا
وربـــــام كـــــان عـــــدونا وراء  ,وينهبـــــون اعـــــتامدًا منـــــا عـــــىل قضـــــية اســـــتأثر اهللا بعلمهـــــا

 .نرش مثل هذه األفكار االهنزامية والرتويج هلا
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 ماذا تعني ?, ة ميَّ ة أُ مَّ أُ  :الوجه األول
 .تأبري النخل : الوجه الثاين
 تناقضات: الوجه الثالث
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áaìÓc@‹Ç@ @

فكان  ,ملسو هيلع هللا ىلصعن خصائص مجاعة الرسول  ]التوسامت[حتدثوا يف رسالتهم 
 :مما قالوه

ومل يكونوا يتعلمون  ,الدين للدنيا −أي اجلامعة األوىل  −فلم تتعلم ... (
يعلمون ظاهرًا من احلياة [لعامرة األرض وبناء الدور فتلك صفة الكافرين 

ة ال ميَّ ة أُ مَّ نحن أُ  :ويقول .كان جيهل أثر تأبري انخل ملسو هيلع هللا ىلصحتى أن رسول اهللا  ].الدنيا
يني نوجه كل جهدنا ووقتنا لنتعلم مِّ فالبد أن نكون مثلهم أُ  ,نكتب وال نحسب
ومتى يتعلم اإلسالم من  ,وما دون ذلك فهو ضالل مبني .الكتاب واحلكمة

 .أمىض أكثر من نصف عمره يف تعلم اجلاهلية
إن الدعوة إىل حمو األمية فكرة هيودية لشغل الناس  :ومن أجل هذا نقول

ووجود من يقرأ ويكتب بيننا ال ينفي أننا نحن أمة  .بعلوم الكفر عن تعلم اإلسالم
 .)ة طاملا نوجه كل وقتنا لتعلم اإلسالمميّ أُ 

 :وجاء يف كتاهبم اخلالفة
والذي يظن أن هذه احلشود من اجلهد والعلوم واملبتكرات التي تغرق األرض (

ه أو أنه يمكن التوفيق بني بذل العمر يف صنع هذ ,اآلن أهنا قامت لعبادة اهللا
والدنيا العريضة املزخرفة وبني عبادة اهللا بالصوم والصالة  ,الرائعة ةِ يَّ نِ املدَ 

والتالوة لكتاب اهللا  ,والدعاء والذكر واحلج والبالغ واجلهاد يف اهللا حق جهاده
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أقول من كان يظن أن تكاليف بناء ... حق تالوته وذكر اهللا تسبيحًا له بكرة وأصيالً 
ارض مع تكاليف العبادة, وأنه كان يمكن لعلامء الغرب املدنّية احلديثة ال يتع

من كان يظن ذلك فليشهد ... وبناة املدنّية أن يكونوا عبادًا هللا يف نفس الوقت
وهؤالء ... عىل نفسه أوالً بقلة احلياء وصفاقة الوجه, ثم يفعل بعد ذلك ما شاء

 : هم الذين قيل هلم

{                 ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë
   à  ß              Þ  Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Øz ]األحقاف.[( 

ويقول شكري مصطفى شارحًا ظاهرة منع أتباعه من دخول اجلامعات 
 :واملدارس واملعاهد

بحجبي للنساء عن  ,إنني أقول للطاغوت أنا ال أشكل عقبة يف خطتك فقط(
أقول للطاغوت هاأنذا أرحيك من مشاكل تعليمهم  ,اجلامعات واملدارس

وأساهم بذلك يف ختفيف  ,وهجريت ال تشكل خطرًا انقالبيًا عليك .وانتقاالهتم
 .IQH )وبرتك الوظائف أرحيك من املرتبات التي تدفع لنا ,مشاكل اإلسكان

النتســـــاب إىل املـــــدارس ومجلـــــة القـــــول فقضـــــية منـــــع شـــــكري ألتباعـــــه مـــــن ا
واملعاهــــــد العلميــــــة معروفــــــة عنــــــد كــــــل مــــــن كانــــــت تربطــــــه هبــــــذه اجلامعــــــة أدنــــــى 

وقـــــــد اعـــــــرتف بـــــــذلك معظـــــــم الـــــــذين ختلـــــــوا عـــــــن هـــــــذه اجلامعـــــــة أمثـــــــال  ,صـــــــلة

                                                                        
  ).٨٤:ص(, نرش دار البحوث العلمية, اخلري املسلمني لعبد الرمحن أبوذكريايت مع مجاعة  )١(
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 .املهندس أمحد حممود عرفة وغريه
ومما جيدر ذكره أن حتريم الدراسة ليس قارصًا عىل كليات الطب واهلندسة 

وإنام يشمل اجلامعات واملعاهد اإلسالمية التي ال تدرس غري  ,واللغات األجنبية
وتدخل ضمن إطار مساجد  ,العلوم اإلسالمية ألهنا من مؤسسات الطاغوت

فأساتذهتا منافقون عىل اإلطالق بل ومرتدون ألهنم يؤمنون بأن هناك  ,الرضار
 .امللة عنكفرًا ال خيرج 

وال يصح تقرير  ,لتابعة للجامعةأما العلم املرشوع فال يكون إال يف الشقق ا
 .منهج غري املنهج الذي وضع أصوله وفروعه قائد هذه اجلامعة
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ò“Óbäß áaìÓc 

Þëþa@éuìÛa@M@cŞîßc@òß_Èm@a‡bß@òA@ @

جيب إعادة النظر بمناهج التعليم التي وضع أسسها  :لو قالت هذه اجلامعة* 
يف كثري من بلدان العامل  أعداء اإلسالم من اليهود والنصارى والشيوعيني

 .هذا حق ال نختلف معكم عليه :لقلنا هلم اإلسالمي
بل والذي نراه أن اجلهل  ,إن العلم ال يقاس بالشهادات اجلامعية :ولو قالوا *

بالليسانس واملاجستري [ازدياد محلة ما يسمى  يزداد يف هذه األمة مع
 .صدقتم وأصبتم كبد احلقيقة :لو قالوا ذلك لقلنا هلم ].والدكتوراه

إن القائمني عىل الغالبية العظمى من اجلامعات يف عاملنا  :ولو قالوا* 
حرصوا منذ البداية عىل إبعاد علوم الرشيعة اإلسالمية من املناهج  ,اإلسالمي

 ...واللغات األجنبية ,والصيدلة ,واهلندسة ,الطب :املقررة عىل طالب كليات
كام حرصوا عىل أن تكون املؤسسات التي يعمل هبا هؤالء اخلرجيون غري 

 .إسالمية
 .فيههذا الكالم ال شك وال مرية  :لو قالوا ذلك لقلنا هلم

 ,ه دراسة العلوم الرشعية عن املصالح واملنافع الدنيويةزَّ جيب أن تنَ  :ولو قالوا* 
 .صحيح ما تقولون :لو قالوا ذلك لقلنا هلم ,وتكون خالصة لوجه اهللا تعاىل

وإنام  ,يقفوا عند هذه احلدود املباحة من النقد اهلادف مللكنهم وبكل أسف 
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معات واملعاهد العلمية وزعموا أن قالوا بحرمة الدراسة يف خمتلف اجلا
الدارسني يف هذه املؤسسات كفرة باعوا آخرهتم بدنياهم وأكدوا أنه من املتعذر 

علوم [اجلمع بني دراسة العلوم الرشعية والعلوم العرصية املادية التي أسموها 
  :ملسو هيلع هللا ىلصومن أهم األدلة التي اعتمدوا عليها يف ذلك قول الرسول  ,]الكفار

 .»ال نكتب وال نحسب نحن أمة أمية«
فهل جيوز االستدالل هبذا احلديث ملن يرى حرمة الدراسة يف اجلامعات 

 !.?واملعاهد العلمية عىل اإلطالق
 ,ونحن جيب أن نكون أميني ,كان أمياً  ملسو هيلع هللا ىلصإن الرسول  :وهل يصح قوهلم

 !.?والدعوة إىل القضاء عىل األمية فكرة هيودية خبيثة
 :فيام ييل واهللا ويل التوفيقهذا ما سنتوىل اإلجابة عليه 

إنا أمة « :أنه قال ,ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ,عن ابن عمر ريض اهللا عنهام :نص احلديث
يعني مرة تسعة وعرشين ومرة . »أمية ال نكتب وال نحسب, الشهر هكذا وهكذا

 .IQHثالثني
ب مــــــنهم ومــــــن مل َتــــــن كَ َمــــــ ,أي العــــــرب كلهــــــم :األميــــــون( :قــــــال ابــــــن عبــــــاس

                                                                        
 :ومسلم يف كتاب الصيام,  −احللبي  −من فتح الباري  )٥/٢٨( :البخاري واللفظ له رواه )١(
وفتاوى شيخ , )٢٥/١٤٧( :وأمحد والنسائي, )٧٣٩/ ٢( :وأبو داود يف سننه, )١/٧٦١(

  ).٢٥/١٤٧( :اإلسالم ابن تيمية
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األميـــــون الـــــذين يكتبـــــون وكـــــذلك  :ألهنـــــم مل يكونـــــوا أهـــــل كتـــــاب وقيـــــل .يكتـــــب
 . IQH)كانت قريش

وأصاب ابن عباس ريض اهللا عنهام فلم يكن يف العرب مزية علم وال كتاب 
وكان اخلط فيهم  ,كام للصابئة وغريهم ,وال علوم قياسية مستنبطة ,كأهل الكتاب

 .قليًال جداً 
 :األمية كام جاء يف قوله تعاىل وقد أطلق عليهم اهللا سبحانه صفة

{ N O P Q R S T U V W X Y Z 
[ \ ]   ^  _ ` a b c z ]اجلمعة[  

 :وجعل سبحانه وتعاىل األميني مقابلني ألهل الكتاب يف قوله

{n o p q r  ts u v w yx z { 
|  } �~ ¡ ¢ £ ¤ z ]آل عمران[ 

 :  ومن أمهها قوله تعاىل ة,فكثري ملسو هيلع هللا ىلصوأما األدلة عىل أمية الرسول 

{d e  f g h i j k l  m n 
o  z ]األعراف[ 

فإنــــه إمــــام  ,فــــإن أميتــــه مل تكــــن مــــن جهــــة فقــــد العلــــم والقــــراءة عــــن ظهــــر قلــــب
                                                                        

  ).٢/١٣١(و )١٨/٩٢( :تفسري القرطبي )١(
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ــــاً  ,األئمــــة يف هــــذا ــــه ال يكتــــب وال يقــــرأ مكتوب كــــام قــــال  .وإنــــام كــــان مــــن جهــــة أن
 _ {~ |}    t u  v w x y z}:اهللا تعــــــــــــــــــــــــــاىل فيــــــــــــــــــــــــــه

` a  b z ]العنكبوت[ 
اء الكتابة عنه مع حصول أكمل مقاصدها باملنع من طريقها من فوكان انت

 .IQHفإن اهللا علمه العلم بال واسطة كتاب معجزة له  .أعظم فضائله وأكرب معجزاته
دعا يف هذا احلديث إىل  ملسو هيلع هللا ىلصويرسف يف اخلطأ من يعتقد أن رسول اهللا 

  :ة لألسباب التاليةيتكريس األم
كام كانت تفعل  ,أننا ال نحتاج يف أمر اهلالل إىل كتاب وال حساب ملسو هيلع هللا ىلص بنيَّ  −١

والفارق بينهام  ,وتارة ثالثني ,شهر يكون تارة تسعة وعرشونفال ,األمم السابقة
ألن  ,وما تزال الرؤية أفضل من االعتامد عىل الكتاب واحلساب ,هو الرؤية فقط

 ,ون يف حساهبموخيتلف ,أرباب هذا العلم يصيبون تارة وخيطئون أخرى
 .والترشيع عام للناس مجيعهم ميرس هلم إىل قيام الساعة

يف هذا احلديث احلالة التي كان عليها العرب الذين بعثه اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصوصف  −٢
 .   وليس فيه ما يدعو إىل حتريم الكتابة والقراءة ,فيهم
 : قال ابن حجر العسقالين 

وهو  ,أهل اإلسالم الذين بحرضته عند تلك املقالة −أي األميون−واملراد (
                                                                        

  ).١٧٢/ ٢٥( :فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )١(
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 .IQH ) ملسو هيلع هللا ىلصحممول عىل أكثرهم أو املراد نفسه 
: ملسو هيلع هللا ىلصرســــــول اهللا  يكــــــن الصــــــحابة مجيعــــــًا أميــــــني, فلقــــــد كــــــان بيــــــنهم كتبــــــة مل −٣

وكـــــــانوا رضـــــــوان اهللا  ,...كـــــــأيب بكـــــــر وعمـــــــر وعـــــــثامن وعـــــــيل وزيـــــــد ومعاويـــــــة
ويكتبـــــــون كتبـــــــه إىل ملـــــــوك أهـــــــل  ,ويكتبـــــــون العهـــــــود ,الـــــــوحي علـــــــيهم يكتبـــــــون

زيـــــد بـــــن ثابـــــت  ملسو هيلع هللا ىلصوقـــــد أمـــــر  .األرض وإىل عاملـــــه ووالتـــــه وســـــعاته وغـــــري ذلـــــك
ويف  ,ر يومـــــاً ـيف مخســـــة عشـــــ أن يـــــتعلم لغـــــة هيـــــود ليقـــــرأ لـــــه كتـــــبهم فتعلمهـــــا 

ريانية يف ـروايـــــة عبـــــد بـــــن محيـــــد مـــــن طريـــــق ثابـــــث بـــــن عبيـــــد أن زيـــــدًا تعلـــــم الســـــ
ويف هـــــذا دليـــــل عـــــىل رضورة تعلـــــم اللغـــــات األجنبيـــــة عنـــــد  ,ر يومـــــاً ـســـــبعة عشـــــ

لقـــــد . ملسو هيلع هللا ىلصومل يعـــــد املســـــلمون أميـــــني بعـــــد بعثـــــة الرســـــول    .IRHاحلاجـــــة إىل ذلـــــك
ــــــــفَ  ــــــــن اهللا وعلَّ قَّ ــــــــاب واحلكمــــــــةه أصــــــــحابه يف دي ــــــــ ,مهــــــــم الكت اهم فأحســــــــن وربَّ

ــــربيتهم علــــًام وفضــــًال وشــــجاعة وحضــــارة  :فكــــانوا خــــري أمــــة أخرجــــت للنــــاس ,ت
 .مروءةوأخالقًا و

 :من قائل قال جلَّ 

{´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

                                                                        
  .مطبعة احللبي, )٥/٢٨( :فتح الباري )١(
 :باب ترمجة احلكام, الفتح كتاب األحكام انظر البخاري مع , رواه البخاري معلقاً ) ٢(
اإلصابة , ورواه البغوي وأبو يعىل موصوالً  ,)١/٧٥( :كتاب اإليامن –واملستدرك  )١٣/١٨٥(

 . فقه الذهبياوقال احلاكم هذا حديث صحيح وو,  )١/٥٦١( :يف متييز الصحابة
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٣٢٧ 

Ã Ä Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í 
Î  z ]آل عمران[ 

أرسى بدر من املرشكني الذين مل يكن هلم فداء أن يعلموا أوالد  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر 
 .IQH )وأن يكون عملهم هذا فداء هلم ,األنصار الكتابة

فهي ليست  ,من أعظم فضائله وأكرب معجزاته ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كانت أمية الرسول  −٤
 :فقد ورد يف القرآن الكريم يف صيغة الذم يف قوله تعاىل .هكذلك بالنسبة لغري

{K L M N O P Q R S  T U V z ]البقرة[ 
ويزعمون أهنم  ,ال يقرأ وال يكتب نأي من اليهود والنصارى واملنافقني مَ 

. األكاذيب ونسبتها إىل اهللا تعاىل وإىل كتابهال تلفيق إيعلمون وال علم عندهم 
 مّ وال جيوز أن يأت .ال يصح اقتداء القارئ باألمي :ويف كتب الفقه يقول العلامء

ي هنا الذي ال يقرأ القراءة وغرضهم باألمّ  ,ونحو ذلك من املسائل .يي باألمّ األمّ 
هنا األمية فصارت .. .الواجبة سواء كان يكتب أو ال يكتب حيسب أو ال حيسب

 .IRHصفة نقص
وقد امتن اهللا عىل خلقه فجعل الشمس ضياًء والقمر نورًا ليبتغوا فضًال من  −٥

 :من قائل قال جلَّ  .رهبم وليعلموا عدد السنني واحلساب
                                                                        

  ).١/٢٤٧( :رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن ابن عباس ريض اهللا عنهام )١(
 . بترصف يسري )١٦٩/ ٢٥( :فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية) ٢(
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{§ ¨ © ª  « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
µ´ ¶ ¸ ¹ º »  ½¼ ¾ ¿  À  Á Â z ]يونس[ 
 :وقال

{t u v xw y z  {|  }  ~ _ ` a 
b c  d e  f hg i j k mlz 

 ]إلرساءا[
ا من هوفي ]الفرائض[ ملسو هيلع هللا ىلصومن أهم العلوم اإلسالمية التي بعث اهللا هبا نبيه 

 ]ابن اللتبية[أنه ملا قدم عامله عىل الصدقة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عنه  ,احلساب ما فيها
 .IQHحاسبه عليها 

أول من وضع الديوان يف اإلسالم بعد أن توسعت   وكان عمر بن اخلطاب
 .الدولة اإلسالمية وفتحت بالد فارس والروم وكثرت األموالرقعة 

 ,والديوان موضع حلفظ ما يتعلق بحقوق دولة اخلالفة من األعامل واألموال
 :ويشتمل الديوان عىل أربعة أقسام .ومن يقوم هبا من اجليوش والعامل

والثاين ما خيتص باألعامل من  ,أحدها ما خيتص باجليش من إثبات وعطاء
والرابع ما خيتص  ,والثالث ما خيتص باألعامل من تقليد وعزل ,رسوم وحقوق

 .ببيت املال من دخل وخراج
                                                                        

 . )٢٥/١٦٦( :ابن تيمية فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
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٣٢٩ 

وأحلق  ,ملن شهد بدرًا مخسة آالف درهم يف كل سنة  ووضع الفاروق
 .ملسو هيلع هللا ىلصهبم العباس واحلسن واحلسني رضوان اهللا عليهم ملكانتهم من رسول اهللا 

 ,رة آالف درهـــــــمـلكـــــــل واحـــــــدة مـــــــنهن عشـــــــ ملسو هيلع هللا ىلصألزواج رســـــــول اهللا وجعـــــــل 
وملــــــن أســــــلم بعــــــد  ,هــــــاجر قبــــــل الفــــــتح ثالثــــــة آالف درهــــــم مــــــن ووضــــــع لكــــــل

 IQH.. .الفتح ألفي درهم وهكذا
وال غرابة يف ذلك ألن  ,وتوسعت أقسام الديوان بعد عرص اخللفاء الراشدين

 .من طبيعة ديننا التجديد والقدرة عىل وضع احللول املناسبة لكل مشكلة طارئة
من ينهض بمهامت الديوان واجلند والعامل وبيت  :والسؤال الذي يفرض نفسه

 !.?املال وجباية الزكاة واخلراج والفيء
ك كان احلال أيام اب من املسلمني الدعاة إىل اهللا, وكذلّس اب واحلُ تّ إهنم الكُ 

ومن جاء بعده من اخللفاء الراشدين, وال يقول بغري هذا إال جاهل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 . أو صاحب هوى

ïãbrÛa@éuìÛa@M@@@Ý‚äÛa@idm@ @

 قال فخرج َح لُ فقال لو مل تفعلوا لَص  IRHحونقِّ لَ بقوم يُ  مرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس أن النبي (

                                                                        
  .املكتبة التوفيقية,  )٢٢٧ :ص( .األحكام السلطانية للاموردي )١(
  .وهذا التلقيح يسمى التأبري, إدخال طلع الذكر يف طلع األنثىمعناه  :يلقحون )٢(



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٣٣٠ 

أنتم أعلم بأمر : قال. كذا وكذا قلَت : فمر هبم فقال ما لنخلكم قالواIQHشيصًا 
 .»دنياكم

إنام ظننت ظنًا فال تؤاخذوين بالظن ولكن إذا ... « :ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية ثانية قال 
 .»حدثتكم عن اهللا شيئًا فخذوا به فإين لن أكذب عىل اهللا عز وجل

 :ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية ثالثة قال 
أمرتكم بيشء من إنام أنا برش إذا أمرتكم بيشء من دينكم فخذوا به وإذا ... «

 .IRH »...رأيي فإنام أنا برش
عجيب أن يكون هذا احلديث دليًال هلم يف زعمهم أن حمو األمية مؤامرة 

وليس فيه ما يدعو  ,ملسو هيلع هللا ىلصهيودية ألن املسلمني أمة أمية كام وصفهم سيد اخللق 
 .إىل هذا الفهم السقيم الشاذ ال ترصحيًا وال تلميحاً 

أجلأهم إىل تأويل حديث تأبري النخل تأويًال ال نعوذ باهللا من اهلوى الذي 
 :وأعمى أبصارهم عن قوله تعاىل ,يقره دين وال عقل

{ zy  {| }  ~ _ ` a  b c d  z ]القلم[ 
 :وقوله تعاىل

                                                                        
  .وقيل متر رديء وهو متقارب,  الرديء الذي إذا يبس صار حشفاً أي البرس :شيصاً  )١(
, )١١٨/ ١٥( :انظر صحيح مسلم برشح النووي .الثالثة رواها مسلم يف صحيحهالروايات ) ٢(

  .ملسو هيلع هللا ىلص ذكره ما باب وجوب امتثال ما قاله رشعًا دون
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٣٣١ 

{k l m n o p q r s t u v w  x y z  {| 

} ~ _ ` a  b c z ]العلق[  

 :قال قتادة
فدل عىل  .ومل يصلح عيش ,لوال ذلك مل يقم دين ,القلم نعمة من اهللا عظيمة(

ونقلهم من ظلمة اجلهل إىل نور  ,م عباده ما مل يعلموابأنه علَّ  ,كامل كرمه سبحانه
التي ال حييط هبا  ,ملا فيه من املنافع العظيمة ,عىل فضل علم الكتابة هَ ونبَّ  ,العلم

وال ضبطت أخبار األولني  ,دت احلكميِّ وال قُ  ,نت العلوموِّ وما دُ  .ال هوإ
 .IQH)ال بالكتابةإوال كتب اهللا املنزلة  ,ومقاالهتم

وقبل أن أختم كالمي عن حديث تأبري النخل أرى أنه البد من توضيح النقاط 
 :IRH التالية

 :ة عىل ذلك ما ييلدلّ يف بعض األمور فأخطأ ومن األ ملسو هيلع هللا ىلصاجتهد  −١
 :قال تعاىل .أخذه الفداء من أرسى بدر* 

                                                                        
  ).١٢٢ :ص(, اجلزء العرشون, تفسري القرطبي )١(
أردت يف هذه النقاط الرد عىل أهل االعتزال وتالمذهتم من أصحاب املدرسة اإلصالحية  )٢(

ومل تكن  .إحدامها رشعية واألخرى برشية: إىل صفتني ملسو هيلع هللا ىلصديث رسول اهللا الذين قسموا أحا
مشكلتهم يف هذا التقسيم وإنام املشكلة أهنم توسعوا يف حدود وصالحيات الصفة البرشية 

عىل تقديس وتعظيم دور العقل  فكل حديث يتعارض مع منهجهم الشاذ القائم,  ملسو هيلع هللا ىلص للرسول
  .كون حجةية وإذن ال يصلح أن قاله بصفته البرشي ملسو هيلع هللا ىلص زعموا أن الرسول
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{« ¬  ®  ¯ °  ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º »  
¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã z ]الفاألن[ 

  .أم مكتوم األعمى ابن يف وجه ملسو هيلع هللا ىلصعبوسه *

 BA C D E F G H I J K L NM}:قال تعاىل

PO  Qz ]عبس[  
 :قال تعاىل .استغفاره لبعض املنافقني* 

{S T  U V W X  Y Z [ \ ] ^ _ 
`  a b c d e f g z ]التوبة[ 

 :وقال

mA  B C  D E F G  H I J K  L M  N PO  z 
 ]٨٠:التوبة[

 :فقال تعاىل .مع نسائه عندما رشب عسًال عند زينب بنت جحش  ملسو هيلع هللا ىلصقصته * 

{A B C  D E F G IH J  K ML N  O  P  Q z 
 ]التحريم[

فيعرضون عليه آراء ختالف ما  ,وهناك أمور أخرى كان يستشري فيها أصحابه
وخروجه  ,حفر اخلندق حول املدينة :ومن ذلك .كان يراه فيستحسنها ويأخذ هبا
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 .IQHلقتال املرشكني خارج املدينة يف موقعة أحد
ألن التأيس هبم مرشوع  IRHإنه ال يقع من األنبياء ذنوب :قال بعض العلامء −٢

وزعموا بأن الذنوب تنايف  ,وذلك ال يكون إال إذا عصمت أفعاهلم من الذنب
بعض الذنوب التي  لوا اآليات التي أشارت إىلوأوَّ  ,الكامل وأهنا توجب التنفري

 .اقرتفها أنبياء اهللا
وما أثبته املصطفى  ,وجوابنا عىل ذلك أننا نثبت ما أثبته اهللا يف كتابه الكريم

 :ومن ذلك قوله تعاىل ,عليه أفضل الصالة والتسليم فيام صح عنه من أحاديث
{ G H I J K L M  N O z ]٢: الفتح[ 

  :وذنوب أمته فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوميز تعاىل بني ذنبه 

{ â ã  ä  åz ]١٩: حممد[ 
 : ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

بحجته من  ولعل بعضكم أن يكون أحلنَ نام أنا برش, وإنكم ختتصمون إيل, إ«
فمن قضيت له من حق أخيه بيشء فال يأخذ . بعض فأقيض له عىل نحو ما أسمع

                                                                        
  ).١٥٤ :ص(, للشيخ عبد اجلليل عيسى أبو النرص  ملسو هيلع هللا ىلص انظر كتاب اجتهاد الرسول) ١(
آخر ومع ذلك جتهاد يشء ومما جيدر ذكره أن موضوع الذنوب يشء وموضوع اخلطأ يف اال) ٢(

 . ا وذاكفقد حرصت عىل ذكر هذ
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 .IQH »منه شيئًا, فإنام أقطع له قطعة من نار
  :يقول  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

اللهم اغفر يل خطيئتي وجهيل وما أنت أعلم به مني, اللهم اغفر يل هزيل «
 .IRH »وجدي وخطئي وعمدي, وكل ذلك عندي

روى البخاري عن ابن  . ملسو هيلع هللا ىلصواخلطأ يف االجتهاد كوقوع السهو والنسيان منه 
 :أنه قال −روه يف الصالة وذكَّ   ملسو هيلع هللا ىلصعندما سها  −مسعود 

الصالة لنبأتكم به, ولكن إنام أنا برش مثلكم أنسى كام لو حدث يشء يف «
 .ISH»تنسون, فإذا نسيت فذكروين

  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
األنبياء صلوات اهللا عليهم معصومون فيام خيربون به عن اهللا تعاىل ويف تبليغ (

                                                                        
  .رواه الشيخان وأبو داود واللفظ له )١(
وحديث اللهم , طبع كردستان العلمية بالقاهرة ).٣/٢٨٣( :فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )٢(

غفر يل ما االلهم  ملسو هيلع هللا ىلصباب قول النبي , كتاب الدعوات  –انظر البخاري مع الفتح  :اغفر يل خطيئتي
باب التعوذ  –كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  –ومسلم , )١١/١٩٦( :قدمت وما أخرت

 ).  ٢٠٨٧/ ٤( :رش ما عمل ومن رش ما مل يعملمن 
  ملسو هيلع هللا ىلصومن اجلدير بالذكر أنني اعتمدت عىل كتاب اجتهاد الرسول  .رواه البخاري يف صحيحه )٣(

  .ملؤلفه عبد اجلليل عيسى أبو النرص يف أكثر من موضع من هذه املالحظات
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 :وأما العصمة يف غري ما يتعلق بالتبليغ فللناس فيه نزاع .رساالته باتفاق األمة
إثبات  − وهو املوافق للمنقول عن السلف −والقول الذي عليه مجهور الناس 

 .IQH)العصمة من اإلقرار عىل اخلطأ والذنوب مطلقاً 
عن اجتهاداته التي اخطأ فيها بام صح عنه من  ملسو هيلع هللا ىلصلقد أخربنا رسول اهللا  −٣

وال  ,يصح بعد ذلك أن يتوقف بعض الناس عند ذكر اخلطأوال  ,أحاديث نبوية
 .يذكرون تصحيحه ألن األمور بكامل النهاية ال بنقص البداية

  : ملسو هيلع هللا ىلصوكامل النهاية يف حديث تأبري النخل قوله 
 .»وإذا أمرتكم بيشء من رأيي فإنام أنا برش... وقوله .نياكمنتم أعلم بأمر دأ«

ومل   ملسو هيلع هللا ىلصوال يصح أيضًا أن يزعم زاعم أن هناك أمورًا أخطأ فيها رسول اهللا 
  ملسو هيلع هللا ىلصوتركنا رسول اهللا  ,ألن اهللا جل وعال قد أكمل لنا دينه وأتم نعمته علينا ,تبلغنا

  . ال هالكإبعد التحاقه بالرفيق األعىل عىل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها 
أما إذا كان يف  ,اً يإبطاء إذا كان االجتهاد رشعلقد كان الوحي يتنزل عليه دون 

 ,أمور الدنيا فقد يكون تصحيحه متأخرًا ألنه ال يرتتب عليه حالل وال حرام
بعض األدوية التي تصلح عالجًا لبعض األمراض   ملسو هيلع هللا ىلصفعندما ذكر لنا رسول اهللا 

ا يقوله مع أن كل م ,ومل حيرم علينا استخدام غريه ,مل يأمرنا باستخدام هذا الدواء
ورغم ذلك كان األطباء  ,حق ألن الوحي أعظم من كل جتارب البرش ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                        
  .بالقاهرةطبع كردستان العلمية −)٢/٢٨٣( :فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )١(
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 :وكل الذي قاله ألصحابه يف حديث تأبري النخل ,عندما يمرض  ملسو هيلع هللا ىلصيعاجلونه 
 .»...لو مل تفعلوا«
 :نكتفي بذكر اثنتني منها ,هناك حكم كثرية من وراء هذه االجتهادات اخلاطئة −٤

برش يقع منه السهو   ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا  .داللتها عىل برشيته وعدم الغلو فيه :األوىل
 .وأشدهم هللا خشية ,وأكثرهم علامً  ,مع أنه أرجح الناس عقالً  ,والنسيان واخلطأ

كره أن  ,يؤكد ألصحابه كثريًا أنه برش وابن امرأة كانت تأكل القديد  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
خيشى أن تقع أمته بام كان و ,وعال يعظمه الناس تعظيًام يقربه من مقام اهللا جلَّ 
 .مساجد أنبيائهم وقع به اليهود والنصارى عندما اختذوا قبور

مثاالً حيتذى به يف   ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا  .داللتها عىل أمانته يف البالغ :الثانية
وأصبحت آيات عتابه عىل أخطائه  , إليهغ أصحابه كل ما أنزله اهللالقد بلَّ  ,األمانة

رغم أن هذه األخطاء كانت يف سبيل  ,قرآنًا يتلوه املسلمون يف كل عرص ومرص
يسارع إىل   ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ,ومل تكن لغرض من أغراض الدنيا وشهواهتا ,اهللا تعاىل

ولو كان كامتًا شيئًا مما أنزله اهللا لكتم  ,االستغفار والتوبة عندما يظهر له احلق
 .حاشاه من ذلك −مثل هذا 

sÛbrÛa@éuìÛa@M@@@pbšÓbäm@ @

وظهر لكل منصف  ,لقد هتاوت شبهات مجاعة شكري واحدة بعد األخرى
 ,وحتميلهم النصوص ماال حتتمل ,وحيدهتم عن احلق ,تالعبهم يف اللفظ
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 .وفقدان األدلة الرشعية يف كل ما زعموه
ورزقــه اإليــامن  ,وكــل مــن أنعــم اهللا عليــه بنعمــة العقــل ,يــن يــأتون باألدلــةأومــن 

 :والعلم يعني ,هبذا الدين يعلم بالرضورة أن اإلسالم والعلم صنوان ال يفرتقان
الفهم والكتابة والقراءة واحلساب والطب واهلندسة والصناعة وكل يشء فيه نفع 

 .لإلسالم واملسلمني
هذه اجلامعة ومن العقلية التي وال ينقيض بعد ذلك كله استغرايب ودهشتي من 

تفكر هبا, فهي تدفع أتباعها ومؤيدهيا إىل تعلم حرفة البناء والكهرباء وامليكانيك 
 !!.يف الورشات وحترم عليهم دراسة هذه املهن نفسها يف املعاهد واجلامعات

  !. ?ها هنا وحرمها هناكيا سبحان اهللا ما الذي أحلَّ 
 عبادة اهللا إذا كان العاملون من خرجيي بل وكيف تتعارض هذه األعامل مع

 نوعلمهم هبذه امله ,املعاهد واجلامعات وال تتعارض إذا كان العاملون أميني
 !.?اكتسبوه عن طريق املامرسة

قامــت اجلامعــة بإرســال عــدد كبــري مــن أعضــائها للعمــل كمهنيــني يف ليبيــا  :مثــال
كــــات ومؤسســــات وكــــان هــــؤالء العــــامل يعملــــون يف رش ,ودول اخللــــيج واألردن

 ,وكـانوا يرسـلون جـزءًا مهـًام مـن دخلهـم لقيـادة مجـاعتهم , عىل حد زعمهم كافرة 
  :والسؤال الذي يفرض نفسه هنا

 ,كيف أجازوا ألنفسهم مثل هذه األعامل وشددوا يف حتريمها عىل غريهم
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 − عىل حد زعمهم  −وكيف يصح أن تقوم هذه املؤسسات اجلاهلية الكافرة 
 !.?عىل سواعد ما أسموه مجاعة املسلمني
هذا السؤال وغريه من األسئلة الكثرية  نال أعرف أهنم قدموا جوابًا مقنعًا ع

 .التي تدل عىل سطحيتهم يف التفكري ووقوعهم يف كثري من التناقضات
ر سريقصـــــون طربـــــًا هلـــــذه اخلرافـــــات ـفـــــإين أجـــــزم بـــــأن أقبـــــاط مصـــــ :وأخـــــرياً 

ة, وســـــــوف يرمـــــــون بثقـــــــتهم مـــــــن أجـــــــل أن متكـــــــن التـــــــي تروجهـــــــا هـــــــذه اجلامعـــــــ
                                                                             .احلكومة هلذه اجلامعة

وإين أجـــــزم كـــــذلك بـــــأن أعـــــداء اإلســـــالم ســـــوف جيـــــدون يف انتشـــــار مثـــــل هـــــذه 
هلـــــم هـــــذه  اآمـــــاال طاملـــــا عملـــــوا هلـــــا خـــــالل قـــــرون, وأيـــــه خدمـــــة تقـــــدمه األفكـــــار

اجلامعــــــة أكــــــرب مــــــن إبعــــــاد شــــــباب األمــــــة اإلســــــالمية عــــــن املــــــدارس واملعاهــــــد 
 !.   واجلامعات, ونرش روح التخلف واألمية بينهم?
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@áaìÓc@‹Ç@ @

األمة اٍإلسالمية من خالل ردهم عىل معتقد  IQHأعربوا عن موقفهم من أعالم
 .أهل السنة واجلامعة يف عدم تكفري مرتكب املعصية

أقوال نقلوا ) إمجال تأويالهتم وإمجال الرد عليها(يف رسالتهم احلجيات 
 :يف هذه املسألة ثم قالوا يف تعقيبهم عليها −رمحه اهللا− اإلمام الزهري

 .)كل هذه األقوال باطلة سخيفة(
  :وقالوا عن اإلمام النووي رمحه اهللا

وكل  ,ولكن النووي ونظائره يقدمون العام عىل اخلاص واملطلق عىل املقيد(
فهم من اليهود والنصارى يشء عىل يشء نرصًا ملذاهبهم الباطلة و اتباعًا لسل

 :الذين قالوا

{ q r s t u v xw z ]٨٠: البقرة[ 
 :وقالوا عن اإلمام اخلطايب رمحه اهللا

وكذا النووي الصويف الكذاب  ,وإنام اخلطايب يكذب كدأبه يف الكذب(...
أما الذي قاله الذي ال  .كدأب إخوانه من املتصوفة الكذابني عىل اهللا ورسوله

                                                                        
من جاء بعدهم من األئمة من الصحابة والتابعني و –ال شك أن أعالم األمة اإلسالمية  )١(

  .هم جزء مهم من التاريخ اإلسالمي  –املحققني
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 :ينطق عن اهلوى
أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة «

إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا وعد أخلف, وإذا : من النفاق حتى يدعها
 .»خاصم فجر

ق الذي ليس هذه اخلصال توجد يف املسلم املصدِّ  :ويقول الكذابون عليه
 .)أو قريبًا منهم نعوذ باهللا تعاىل أن نكون مثلهم .فيه شك

وبعد التخصيص انتقلوا إىل التعميم فشملت شتائمهم مجيع أهل السنة 
 :موهنم بالكذب كقوهلمفتارة يِص  ,واجلامعة

{     I   J K L  NM O P Q R S z ]الكهف[ IQH 
 :وقوهلم

ــــه وعــــىل عــــىل عــــىل اهللا و ىفهــــذا لعمــــري مــــن أكــــذب الكــــذب وأفــــرى الفــــر( دين
 .)رسوله

 :كقوهلموأخرى بالكفر 
وحذوا حذوهم حني  ,بة اليهود والنصارىذَ من كَ IRHواتبعوا يف ذلك سلفهم(

                                                                        
 . وقد استدلوا هبذه اآلية يف الرد عىل خصومهم) ١(
 . عىل أهل السنة واجلامعة مجيع أقواهلم هذه وردت يف صدد ردهم) ٢(
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  :قالوا

{q r s t u v xw z ]وكذا استنوا   ,] ٨٠: البقرة
 ]١٨: املائدة[ D E F HG z }  :حني قالوا بسنتهم

 :وقوهلم
 ,وألهل القبلة كفر يدخل يف امللة ,كون للناس كفر ينقل عن امللةيأما أن (

 .IQH)ولعمري إنه لعني الكذب والقول عىل اهللا بغري علم
 :شهادة أيب اخلري −١

مبينًا موقف  −الذي كان عضوًا يف اجلامعة  −كتب عبد الرمحن أبو اخلري 
  :اجلامعة من التاريخ اإلسالمي فقال

 :IRHواختلفنا منذ اليوم األول يف الفرعيات(
 .منذ القرن الرابع للهجرةسحب الكفر عىل عصور التاريخ اإلسالمي  −١
 .كون مجاعتنا هي اجلامعة الوحيدة املسلمة يف العامل −٢
 .تكفري اإلخوان املسلمني كشخص معنوي من شخصيات احلركة اإلسالمية −٣

لإلخوان  فبينام كنت أعترب مجاعة الشيخ شكري هي امتداد عضوي تارخيي

                                                                        
 . )وإمجال الرد عليها –أي أهل السنة واجلامعة  –إمجال تأويالهتم (تهم رسال )١(
  !.?إذا كان تكفري أئمة أهل السنة واجلامعة من فرعيات هذا الدين فام هي أصوله إذن )٢(
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كان الشيخ شكري يعترب مجاعته ال يربطها بأي  ,املسلمني وصدى ملحنتها
مجاعة عىل وجه األرض أو عرص من عصور اخلالفة وخاصة اخلالفة العثامنية 

فهي عنده ليست امتدادًا عضويًا لإلخوان املسلمني أو أية مجاعة أخرى  ,أي صلة
 .من مجاعات احلركة اإلسالمية أو اخلالفة العثامنية

فقد كان شكري يعتربه وقائع غري ثابتة  ,اإلسالمي عدم االعتداد بالتاريخ −٤
التاريخ عنده هو أحسن الَقَصص الواردة يف القرآن الكريم ولذا  وأن ,الصحة

م دراسة عصور يف حني كنت أرى أن  .اخلالفة اإلسالمية أو االهتامم هبا حيرِّ
النبي التاريخ اإلسالمي هو تاريخ دار اإلسالم كلها املتصلة احللقات منذ هجرة 

وحتى نجاح الغارة العاملية التي اشرتك فيها العرب والعجم  ,إىل املدينة  ملسو هيلع هللا ىلص
ضد آخر اخللفاء السلطان عبد احلميد الثاين بن عبد املجيد آل عثامن يف سنة 

   .IQH)تاريخ االنقالب األتاتوركي ١٩٠٩
 : من أقوال شكري أمام هيئة حمكمة أمن الدولة −٢
 .جمتمعات جاهلة وكافرة قطعاً كل املجتمعات القائمة  −١
 ,من أقوال األئمة واإلمجاع −أهل السنة واجلامعة  −إننا نرفض ما يأخذون  −٢

  .وسائر ما تسميه األصنام األخرى كالقياس
سلم ركن أسايس كي يكون امل −أي مجاعته  −إن االلتزام بجامعة املسلمني  −٣

                                                                        
دار  نرش, )٣٥و  ٣٤ :ص(ذكريايت مع مجاعة املسلمني ملؤلفه عبد الرمحن أبو اخلري  )١(

  .البحوث العلمية
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وقد أسلموا  ,ألنفسهم فيهوما رخصوا  ,ونرفض ما ابتدعوه من تقاليد ,مسلامً 
واعتربوا كل من ينطق  ,أمرهم إىل الطاغوت وهم احلكم بغري ما أنزل اهللا

 .بالشهادتني مسلامً 
ومن هنا كان  ,ولكنه إقرار وعمل ,إن اإلسالم ليس بالتلفظ بالشهادتني −٤

 .املسلم الذي يفارق مجاعة املسلمني كافراً 
, وهو ما كان عليه الرسول ]املسلمني مجاعة[اإلسالم احلق هو الذي تتبناه  −٥
وبعد هذا مل يكن إسالم صحيح عىل  .وصحابته وعهد اخلالفة الراشدة فقط ملسو هيلع هللا ىلص

نرشت الصحف املرصية أقوال شكري مصطفى التي . وجه األرض حتى اآلن
 :من الدولة العليا العسكرية يف القضية رقمأأدىل هبا أمام هيئة حمكمة 

والذي أراه أن ما نرشته الصحف يف هذه  .٢١/١٠/١٩٧٩ :تاريخ ٦/١٩٧٧
املسألة صحيح ألنه قاله بنفسه أمام مجع من الناس ومن بينهم عدد من 

وألنه ال خيتلف البتة عام ورد  ,للسلطة ياً املحاميني الذين مل يكن معظمهم موال
وهو عضو من −  عنهم وما قاله عبد الرمحن أبو اخلري ,يف رسائل اجلامعة

 ].ذكريايت مع مجاعة املسلمني[به يف كتا −أعضائهم
ومما جيدر ذكره أن ردي عىل أقوال هذه اجلامعة سيكون قارصًا عىل 

أما القضايا األخرى التي وردت من  ,موقفهم من التاريخ اإلسالمي ورجاله
فمنها ما سبق أن حتدثنا عنه يف فصول سابقة من هذا  ,خالل حديثهم عن التاريخ

 .ض له يف فصل قادم إن شاء اهللاومنها ما سوف نتعر ,البحث
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Þëþa@éuìÛa@M@@ƒí‰bnÛa@åß@êëŠØãc@bß@ávy@ @

ألن حوادث التاريخ  ,قد ال هيتم بعض الناس بموقفهم من التاريخ اإلسالمي
وأحاديث القصاص وسائر األخبار  ,عند هؤالء الناس مرتبطة باإلرسائيليات
 .وضوعيةامللفقة البعيدة عن التحقيق العلمي وامل

وسنوضح فيام ييل أمهية  ,غري أن األمر عند مجاعة شكري ليس كذلك
  .وحجم ما أنكروه من هذا العلم ,التاريخ

 :قال السخاوي رمحه اهللا يف تعريف التاريخ :أمهية التاريخ
هو التعريف بالوقت الذي تضبط به األحوال من مولد الرواة واألئمة ووفاة (

وحفظ وضبط وتوثيق وجتريح وما أشبه هذا  وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج
حق به ما تويل ,مما مرجعه الفحص عن أحواهلم يف ابتدائهم وحاهلم واستقباهلم

ة وجتديد فرض وخليفة ووزير يتفق من احلوادث والوقائع اجلليلة من ظهور ملمَّ 
وربام  ,وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة

اخللق وقصص األنبياء وغري ذلك من أمور األمم املاضية  ءفيه لبد يتوسع
وأحوال القيامة ومقدماهتا مما سيأيت أو دوهنا كبناء جامع أو مدرسة أو قنطرة أو 
رصيف أو نحوها مما يعم االنتفاع به مما هو شائع مشاهد أو خفي ساموي 
ط كجراد وكسوف وخسوف أو أريض كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقح
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٣٤٧ 

وطاعون وموتان وغريها من اآليات العظام والعجائب اجلسام واحلاصل أنه فن 
 .IQH)يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيني والتوقيت بل عام كان يف العامل

  :ومن هذا التعريف اجلامع الشامل نستخلص الدروس التالية

 :قوله تعاىلاألدلة املهمة التي تبني لنا أمهية علم التاريخ  من −١

{t u v xw y z  {|  }  ~ _ ` a 
b c  d e  f hg i j k l m z 

 ]اإلرساء[
  :وقوله

{ § ¨ © ª  « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
µ´ ¶ ¸ ¹ º »  ½¼ ¾ ¿  À  Á Â z ]يونس[ 
 :وقوله

{ ~  � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ z ]١٨٩: البقرة[ 
  :وقال ابن عباس ريض اهللا عنهام

مــا بــال  :ألن معــاذ بــن جبــل ريض اهللا قــال يــا رســول اهللاذكــر اهللا التــاريخ يف كتابــه (
اهلالل يبدو دقيقـًا ثـم يزيـد حتـى يعظـم ويسـتوي ويسـتدير ثـم ال يـزال يـنقص ويـدق 

                                                                        
  .دار الكتاب العريب, )٧: ص(, تأليف السخاوي, ملن ذم التاريخ  اإلعالن بالتوبيخ )١(
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وهــي مجــع  z ¡ �  ~}حتــى يعــود كــام كــان عــىل حالــه األول فنــزل 
 ة نسـائهمم وفطـرهم وعـدّ هم وصـومهأي يف ديـن z ¦ ¥ ¤ £ }  هالل

روط إىل أن ـوغــري ذلــك مــن الشــ ,ديــوهنم وأجــور أجــرائهمومــدد حــواملهم وحمــل 
 .IQH)ينتهي إىل أجل معلوم حكمة بالغة ونعم ظاهرة

اهللا تعاىل يف كتابه املبني كثريًا من أخبار األمم املاضيني كقوم نوح  وقد قصَّ  
موسى وهارون وفرعون وقارون وعن  نوهود وكمدين وثمود وما حكاه ع

 .النمرود وإبراهيم أصحاب الكهف والرقيم وعن
 :وقال تعاىل بعد ذكره هذه القصص

{_ `  a b c d e f g ih j k l  m 
n o p q z ]هود[ 

 :سبحانه وتعاىل عىل غري واحد من رسله عليهم الصالة والسالم بقوله وامتنَّ 

{ ] ^ _  ` a z ]الصافات[ 
 :وعىل خريته من خلقه عليه أفضل الصالة والسالم بقوله

{ £ ¤ ¥ ¦ z ]الرشح[ 
 :مام احلنفاء إبراهيم اخلليل أنه قالإوأخرب تعاىل عن 

                                                                        
  ).١٥: ص(, اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ )١(
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{ A B C D E F G z ]الشعراء[ 
وجعلهم تارخيًا  , أنبيائهَري د ِس وهذه اآليات تعني أن اهللا سبحانه وتعاىل خلَّ 

ومجاعة  .ملن جاء بعدهم من اخلالئق ال جيرؤ مسلم عىل جتاهله أو إنكاره
وهذا بعض ما  ,شكري يؤمنون بقصص األنبياء التي وردت يف القرآن الكريم

أما اجلانب اآلخر املطلوب  ,تعنيه هذه اآليات التي ذكرناها يف هذا املوضع
 :والوقوف عنده طويالً  ,منهم اإليامن به

 .ومعرفة ما فيه من عرب وعظات ,إدراك أمهية التاريخ
ألن رواة  ,علم التاريخ يبني لنا األحاديث الصحيحة من الضعيفة واملوضوعة −٢

ملا استعمل الرواة  :قال سفيان الثوري .احلديث جزء ال يتجزأ من التاريخ
مل يستعن عىل الكذابني  :وعن حسان بن زيد قال .الكذب استعملنا هلم التاريخ

 .مولده عرفنا صدقه من كذبهفإذا أقر ب ,بمثل التاريخ يقال للشيخ سنة كم ولدت
وسأل إسامعيل بن عياش رجًال اختياريًا أي سنة كتبت عن خالد بن معدان فقال 

 .IQHوماية فقال أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنني ةسنة ثالث عرش
وضعوا لنا علم  ,أنه يرس هلذه األمة رجاالً أفذاذاً  ,ومن فضل اهللا علينا

وسلكوا يف ذلك منهجًا علميًا  ,اعنيت من الضعفاء والوضَّ وبينوا الثقا ,الرجال
ولو مل يكن  ,ومفخرة لنا بني األمم األخرى ,رة يف جبني الدهردقيقًا ما يزال غَّ 

                                                                        
 ).٩: ص(, اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ )١(
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 ,واختلط احلق بالباطل والغث بالسمني ,اعونهذا العلم موجودًا لكثر الوضَّ 
ن اهللا جلت ولك ,وطمست معامل هذا الدين كام طمست معامل األديان األخرى

 .قدرته تعهد بحفظ دينه ساملًا من كل حتريف أو تغيري
 :مما يشمله علم التاريخ أيضاً −٣

  .منذ والدته وحتى التحاقه بالرفيق األعىل , ملسو هيلع هللا ىلصسرية املصطفى * 
ودورهم يف حفظ دين اهللا واجلهاد يف  ,تراجم الصحابة رضوان اهللا عليهم* 

 .سبيله
 ,واملعتزلة وغريهم وغريهم ,والرافضة ,كاخلوارج :تاريخ املبتدعة وفرقهم* 

وما كتبه فحول علامء أهل  ,وتعاون بعض أهل هذه الفرق مع أعداء اإلسالم
 .السنة واجلامعة يف الرد عليهم وتفنيد أباطيلهم

عتقد أن هذه اجلامعة أخذت بعني االعتبار كل هذه املعاين عندما أوال 
 .ريخ األمة اإلسالميةأصدرت قرارها اجلائر الظامل يف تا

ومن تناقضاهتم املؤسفة أن من يطلع عىل رسائل شكري ومن حوله من 
وقبلوا  ,ودرسوا بعض حوادثه ,قيادة اجلامعة جيدهم قد اطلعوا عىل التاريخ

  !.?فكيف حيرمون عىل أعضاء مجاعتهم ما أحلوه ألنفسهم ,شيئًا من صفحاته
  :أتساءل بدهشة :وأخرياً 

وعـــــدم االعـــــتامد عليـــــه أو  ,ر لتـــــاريخ أمتنـــــاالتـــــي تطالـــــب بـــــالتنكّ أيـــــة مجاعـــــة هـــــذه 
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 !.?االستفادة منه
, وأبـــــــا عبيـــــــدة بـــــــن اجلـــــــراح, IQHإن خالـــــــد بـــــــن الوليـــــــد: هـــــــل نقـــــــول للنصـــــــارى

وغـــــــريهم ليســـــــوا شـــــــيئًا ... وصـــــــالح الـــــــدين األيـــــــويب, والســـــــلطان حممـــــــد الفـــــــاتح
  !.م?يســـــــــتحق الـــــــــذكر, ولـــــــــن نجهـــــــــد أنفســـــــــنا يف الكتابـــــــــة عـــــــــنهم أو تتبـــــــــع آثـــــــــاره

فـــــه اهللا بفـــــتح : أم نقـــــول لليهـــــود إنـــــه ال رابـــــط يربطنـــــا بعمـــــرو بـــــن العـــــاص, الـــــذي رشَّ
فلســـــطني, وال بمـــــن ســـــبقه مـــــن ســـــيوف اهللا الـــــذين فتحـــــوا خيـــــرب, وطهـــــروا جزيـــــرة 

 !.العرب من كفركم?
إنه ال شأن لنا مطلقًا بسعد وربعي وابن تيمية  :أم نقول للفرس والتتار

  !.?وقطز
 بأولئك فهم أمة ونحن أمة أخرى عددها ال يتجاوز اآلالف ال شأن لنا هبؤالء وال

 !.!وأمريها شكري مصطفى

ïãbrÛa@éuìÛa@M@âýÇþa@òàöþa@åß@áèÐÓìß@@@@ @

مل يرتك شكري ومجاعته كلمة مبتذلة هابطة إال وألصقوها برجال خري 
 .ومن نحا نحوهم من العلامء املحققني ,القرون

                                                                        
من و .قلنا فيام مىض أن الصحابة رضوان اهللا عليهم مل يسلموا من ألسنة وأقالم هذه اجلامعة) ١(

أما ملاذا كفَّرت , خينا اإلسالمي عن املراحل األخرىال يمكن فصل مرحلة من تار :جهة أخرى
فهذا ومل يكفروا الصحابة , من جاء بعدهم من علامء أهل السنةهذه اجلامعة بعضًا من التابعني و

 . مما مل يقدموا لنا دليًال عليه
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ونسبوا  ,وأهنم من أتباع اليهود والنصارى ,لقد زعموا أهنم مارقون من الدين
 .IQHوحذروا الشباب من كتبهم وأقواهلم ,إليهم الكذب والنفاق

وإنام كانوا أتقياء أمناء ال خيافون يف اهللا  ,وما كان األئمة األعالم كام زعموا
 − رمحهم اهللا  −وكانوا  ,وال خيشون الظاملني املتجربين يف األرض ,لومة الئم
وال  ,عروف ناهني عن املنكر, ال يتعلقون باملكاسب والشهواتآمرين بامل

 .يقرصون يف فعل الطاعات
ومشكلة هؤالء العلامء األعالم عند أصحاب شكري ما كتبوه يف الدفاع عن 

 :وكشف أباطيل وضالالت أهل البدع واألهواء ,عقيدة أهل السنة واجلامعة
 .واملعتزلة والرافضة ,كاخلوارج

ء هذه األمة وقرروه يف ردهم عىل الذين يكفرون أصحاب والذي قاله علام
 ,وأصحابه رضوان اهللا عليهم ملسو هيلع هللا ىلصاملعايص وهو الذي كان عليه رسول اهللا 

 .والتابعون ورجال خري القرون
همني يف عقيدهتم فمن تكون عقيدته كان هؤالء األئمة والعلامء متَّ  ذاوإ

 !.?سليمة إذن
نا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي وإذا كان اهللا سبحانه وتعاىل قد أمر

 !.!فمن باب أوىل أن نجادل علامء املسلمني بالتي هي أحسن ,أحسن

                                                                        
  .ذكرنا يف الصفحات املاضية نامذج من أقواهلم ومواقفهم من أئمة اإلسالم )١(
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والرافضــــــــــــة  −الصــــــــــــليبني واليهــــــــــــود  −رشقون مــــــــــــن ـلقــــــــــــد هــــــــــــاجم املستــــــــــــ
فكــــــــــــــان  ,فــــــــــــــوا يف التــــــــــــــاريخ اإلســــــــــــــالميوألَّ  ,البــــــــــــــاطنيون أعــــــــــــــالم اإلســــــــــــــالم

ورغــــــــــم  ,معظــــــــــم مــــــــــا كتبــــــــــوه افــــــــــرتاءات وأباطيــــــــــل لــــــــــيس هلــــــــــا أول مــــــــــن آخــــــــــر
رشقون أكثـــــــــر أدبـــــــــًا مـــــــــن شـــــــــكري وأصـــــــــحابه ألهنـــــــــم ـذلـــــــــك كلـــــــــه كـــــــــان املستـــــــــ

نســـــــــــبوا بعـــــــــــض الفضـــــــــــائل لرجـــــــــــال خـــــــــــري القـــــــــــرون مـــــــــــن خـــــــــــالل تظـــــــــــاهرهم 
أمــــــــــــا أصــــــــــــحاب شــــــــــــكري فلقــــــــــــد جــــــــــــردوا ســــــــــــلف  ,باملوضــــــــــــوعية والتجــــــــــــرد

ــــــــ ,هــــــــذه األمــــــــة مــــــــن كــــــــل فضــــــــيلة وويــــــــل  ,رشك والــــــــردةـورمــــــــوهم بــــــــالكفر وال
 .أوهلا واآلخر هذه األمة إذا لعن
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@òÇbà§a@ê‰ç@Šë†@c‡jí@ónß@ @

أي بعد حرب ال  ,يرى مجاعة شكري أن دورهم يبدأ بعد تدمري الكافرين
ومن  ,تبقي وال تذر بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت

 ,قيام اخلالفة اإلسالمية قبل نشوب هذه احلرب −عندهم  −املستحيل 
أي بالسيوف  ,ويؤكدون أنه من سنن اهللا تعاىل أن يكون القتال يف السالح القديم

وال يكون هذا إال بعد انقراض األسلحة احلديثة  ,والرماح واخليول واحلراب
 .ريهاكالصواريخ والقنابل الذرية والطائرات احلربية وغ

 :]التوسامت [م جاء يف رسالته
 .)ويبقى السالح الفطري ,وتبقى القوة املؤمنة ,البد أن تدمر األرض بمن عليها(

  :كيف تقوم دولة اإلسالم :وجاء يف الرسالة نفسها حتت عنوان
ومن سننه تعاىل الرصاعات بني  ,اإلسالم عىل أنقاض دولة الكفر ةإقامة دول(

كام كان  ,وهذا قائم بني الروس واألمريكان ,ني فكرياً فتتلالقوتني العظميني املخ
 .بني الفرس والرومان قائامً 

ومن سنة اهللا يف نشوء الدعوات أن تصطرع هاتان القوتان العظيمتان يف 
واجلامعة املسلمة ليست عىل مستوى هاتني  ,حروب طاحنة هتلك بعضها بعضاً 

ب لإلسالم باالنقالبات العسكرية فتفكري اجلامعات التي تزعم االنتسا ,القوتني
 ,هو سذاجة وانحراف أن نتصور أننا سنتفوق ماديًا وعسكريًا عىل اجلاهلية
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ن اهللا تعاىل هلا مكِّ وبعد هذا يُ  .والنرص اجلاد للجامعة املسلمة هو أن تعبد اهللا
 .وبأن تقيض القوتان املتصارعتان عىل بعضهام متهيدًا لنرص املؤمنني ,بقدره

 ,فتدمري الكافرين بتدمري سالحهم ,صلة بأسلوب القتال وسالحهوهذا له 
وأصول قتال املسلمني هو قتال رجل لرجل وليس قتال اجلاهلية يف تدمري 

 .األرض بمن فيها بالصواريخ والقنابل الذرية
 :ومـــــــن ســـــــنة اهللا أن يكـــــــون القتـــــــال يف الســـــــالح القـــــــديم للجامعـــــــة املؤمنـــــــة

 ® ¬ » ª © ¨}و ]اجلنــــــــــــــــــة حتــــــــــــــــــت ظــــــــــــــــــالل الســــــــــــــــــيوف[

¯ ° ±  z ]٦٠: الفاألن[  
ومــن ســنة اهللا تعــاىل أن يــدمر األرض بالكــافرين  ].حيــرق أحــدهم وترقونــه[و

: يــــونس[ µ ¶ ¸ ¹  ºz }.يــــوم يملكــــون األرض ويتبجحــــون فيهــــا
٢٤[  

حتدثوا عن اجلهد البرشي و اإلعداد وسنن اهللا يف  IQHويف كتاهبم اخلالفة
 :أرضه فكان مما قالوه

ال أقول ذلك ألثبت وجوب التسابق مع الرشق والغرب يف عمل قنبلة أو  أناو(
وإنام عىل العكس من ذلك متامًا فال يمكن أن يكون ذلك التسابق هو  ,صاروخ
حيث أن العدو قد سبق يف هذا املجال مما ال يدرك حتى لو رسنا عىل  ,احلل

                                                                        
 . أما الكتاب فلم أمتكن من احلصول عليه, لهم مقتطفات من كتاب اخلالفةئرساورد يف ) ١(
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 ).لن يسمحو −وحتى لو سمح لنا بذلك−درب السنن الذي قد سار هو عليها 
 :ويف أقوال هذه اجلامعة مغالطات كثرية من أمهها ما ييل

وا التاريخ اإلسالمي جيدًا وسربوا أغواره لعلموا أن اجلامعة املسلمة ؤلو قر −١
 ,وتسوغ لنفسها األعذار ,األوىل مل تقعد عن اجلهاد بعد أن أوجبه اهللا عليها

 ,وسًا مع الدولتنيوإنام خاضت حربًا رض ,وتنتظر هالك الفرس والرومان
 ,استخدمت فيها كل ما متكنت من احلصول عليه من أسلحة عرصية حديثة

وأكرمها اهللا بالنرص رغم أهنا كانت أقل  ,وقدمت قوافل الشهداء قافلة تلو األخرى
ورغم أن املسلمني كان خيوضون حربًا هجومية وليس  ,عددًا وعدة من عدوها

 .قر دارهوكانوا يتحدون العدو يف ع ,دفاعية
ومجيع النتائج التي انتهوا إليها  ,وهلذا كان قياس مجاعة شكري فاسداً 

 .ليست صحيحة
كالسيف −زعموا أن اجلهاد اإلسالمي ال يكون إال بالسالح القديم  −٢

عىل حد −ومن ثم فال يصح أن يكون اجلهاد اإلسالمي املرشوع  ,−والقوس
 .إال قتال رجل لرجل −زعمهم

 :لك قوله تعاىلومن أدلتهم عىل ذ

{¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±  ² ³  ´ µ 
¶  z ]٦٠: الفاألن[ 
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 :وهذا الدليل حجة عليهم وليس هلم فقوله

{  ¨z :  اإلعداد هتيئة اليشء للمستقبل. 
{ ª « z   : ]من ألفاظ العموم واالستغراق]  ما. 

روى مســــــلم  .باب القـــــوة املاديـــــة واملعنويـــــةســـــأي كـــــل مـــــا تقـــــدرون عليـــــه مــــــن أ
وهـــــو عـــــىل   ملسو هيلع هللا ىلصقـــــال ســـــمعت رســـــول اهللا   يف صـــــحيحه عـــــن عقبـــــة بـــــن عـــــامر

ـــــــــــــرب يقـــــــــــــول  ,أال إن القـــــــــــــوة الرمـــــــــــــي  ª « ¬ ® z © ¨}: املن
 .IQHأال إن القوة الرمي ,أال إن القوة الرمي

بمعنـى أن كـًال  ]احلـج عرفـة[رين مـن قبيـل حـديث ـوهذا كام قـال بعـض املفسـ
رمــي العــدو عــن بعــد بــام يقتلــه أســلم مــن  وذلــك أن ,مــنهام أعظــم األركــان يف بابــه

وإطـالق الرمـي يف احلـديث يشـمل  ,مصاولته عىل القرب بسيف أو رمح أو حربـة
رة أو بندقيـة أو مـدفع وغـري ئبه العـدو مـن سـهم أو قذيفـة منجنيـق أو طـا ىرميُ  اكل م
فــــإن اللفــــظ يشــــمله واملــــراد منــــه   ملسو هيلع هللا ىلصره ـوإن مل يكــــن هــــذا معروفــــًا يف عصــــ ,ذلــــك

 ,ومـــن قواعـــد األصـــول أن العـــربة بعمـــوم اللفـــظ ال بخصـــوص الســـبب.. .يقتضـــيه
ر بـــنص القـــرآن صـــنع املـــدافع بأنواعهـــا ـعـــىل املســـلمني يف هـــذا العصـــ فالواجـــب

رات واملناطيــــــــد والصــــــــواريخ والســــــــفن احلربيــــــــة ئوالبنــــــــادق والــــــــدبابات والطــــــــا

                                                                        
, )٢٨١٣( :وابن ماجه رقم, )٢٥١٥( :ومن سنن أيب داود رقم, )١٣/٦٤( :صحيح مسلم )١(

  ).٢/٣٢٨( :واحلاكم
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ون والصــناعات التــي يتوقـــف عليهــا صـــنع وجيــب علـــيهم تعلــم الفنـــ ,والغواصــات
هذه األشياء وغريها من قـوى احلـرب بـدليل مـا ال يـتم الواجـب املطلـق إال بـه فهـو 

يف غـــزوة   ملسو هيلع هللا ىلصوقـــد ورد أن الصـــحابة اســـتعملوا املنجنيـــق مـــع رســـول اهللا  ,واجـــب
وكـــل الصـــناعات التـــي عليهـــا مـــدار املعيشـــة مـــن فـــروض الكفايـــة  .خيـــرب وغريهـــا

 .IQHتالكصناعات آالت الق

 ,هــــــاؤربــــــاط اخليــــــل حبســــــها واقتنا : z± ° ¯ } : وقولــــــه تعــــــاىل
 :ره قولــه تعــاىلـوالغــرض مــن هــذه املرابطــة يفســ.. .أقــام يف الثغــر :اجلــيش ورابــط

{² ³  ´ µ ¶z  ولـــن نرهـــب أعـــداء اهللا باخليـــل إذا كــــانوا ,
فحديث رسـول اهللا  :ومجلة القول ,يواجهوننا بالطائرات والصواريخ واملدرعات

 . اً ينسف أباطيلهم كلها وال يبقى هلا أثر »أال إن القوة الرمي«  ملسو هيلع هللا ىلص
 ,يؤكدون يف رسائلهم املرة بعد األخرى أنه ال طاقة لنا اليوم بالدول الكربى −٣

بمواجهة الغزاة املستعمرين نوع من  −تفكري النعم يزعمون أن جمرد  − والتفكري 
 !.!ستسالم واخلنوعوإذن فام علينا إال اال ,أنواع الغفلة والسذاجة

قال شكري مصطفى يف حديث له مع عبد الرمحن أبو اخلري يدافع به عن 
  :نفسه

فحجبي للنساء  ,خطتك فقط طريق إنني أقول للطاغوت أنا ال أشكل عقبة يف(

                                                                        
  ).٨/٣٠٢٤ :ص(, وتفسري القاسمي, )١٠/٦١(تفسري املنار  )١(
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عن اجلامعات واملدارس أقول للطاغوت هاأنذا أرحيك من مشاكل تعليمهم 
وأساهم بذلك يف ختفيف  ,وهجريت ال تشكل خطرًا انقالبيًا عليك .وانتقاالهتم

 .IQH )وبرتك الوظائف أرحيك من املرتبات التي تدفع لنا ,مشاكل اإلسكان
وظنوا  ,وفعًال قد قالوا هذا الكالم للطاغوت خالل لقاءات متت بني الطرفني

 .أهنم سينجون من األذى إذا اتبعوا مثل هذه األساليب امللتوية
من نتائج هذه الرتبية اجلامعية الشاذة ما قاله عبد الرمحن أبو اخلري يف و

 :رسالته إىل نقيب الصحفيني
لست معاديًا  :وأحب أن أختم خطايب هذا باإلفصاح عن واقع اعتقادي(

 .IRH)أنا سوى فرد مسلم غريب ال حول له وال قوة ماو ,إلرسائيل
ويؤكدون للطاغوت بأهنم ال  ,ئيلوهؤالء الذين يقولون بأهنم ال يعادون إرسا

هؤالء هم الذين يعتدون عىل إخواهنم الضعفاء .. .يشكلون خطرًا عليه
 !.!املساملني ألهنم مرتدون عن اإلسالم بسبب خروجهم من اجلامعة

بل وليس فيه  ,هذا الرأي الذي تبنته مجاعة شكري ال يعتمد عىل دليل رشعي −٤
قف االرجتالية كثري عند اهليئات ومثل هذه املوا ,عرض أمني للمشكلة
 .واجلامعات اإلسالمية

                                                                        
  ).٥٥: ص(, وأخبار مباحثاهتم مع السلطة, ) ٨٤: ص(, ذكريايت مع مجاعة املسلمني )١(
  .)١٨٥:ص(, املصدر السابق) ٢(
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مع أن التاريخ املعارص  ,وال أدري ملاذا اليأس والقنوط إىل مثل هذا احلد
فشعب فيتنام متكن من إذالل الواليات املتحدة  .عىل غري ما ذهبوا إليه

 .ومتريغ جبينها باألوحال ,األمريكية
متكنوا من إنشاء جيش أصبح من وقلة من اليهود يف فلسطني املحتلة 

حدث أنواع أوأسسوا املصانع التي تصنع فيها  ,اجليوش املعدودة يف العامل
 .األسلحة

 !.?ونحن أكثر عددًا وأمواالً من هؤالء وأولئك فلامذا نرىض اهلوان
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  نظرات يف تاريخ اجلماعة 
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òäa@oÔj@Ûa@òßbÈÛa@Êbšëþa@ @

اإلخوان أعلن الرئيس املرصي السابق مجال عبد النارص حربًا شعواء ضد 
فاعتقل أعدادًا كبرية جدًا من الدعاة  ,, ثم ضد محلة الدعوة اإلسالميةاملسلمني

 ,وأعدم آخرين من قادهتم وأعالمهم ,إىل اهللا عىل خمتلف انتامءاهتم ومشارهبم
وفرض حكًام عسكريًا إرهابيًا مل  ,ونرش الفساد يف كل مكان من وادي النيل

 اللهم إال يف عهد −اهللا عىل أهلها بنعمة اإلسالم  تعرف له مرص مثيًال منذ أن منَّ 
 .الدولة العبيدية املجوسية التي سميت خطأ بالفاطمية

لقد سلط جواسيسه وخمابراته عىل رقاب املسلمني يقتلون وينهبون 
حتى صار األخ يشك بأخيه واألب بابنه والزوج  ,ويفجرون دون حسيب أو رقيب

ما زعم أنه  نَّ فوضع ما أسامه دستورًا وَس  ,, واختذ من نفسه ندًا هللاIQHبزوجته
واحلق يقال إن أهواءه  ,وأصدر ما شاء من القرارات واألنظمة واملراسيم ,ونقان

 .دا ذلك فهراء وأباطيلوما ع ,وحدها هي الدستور والقانون وكل يشء
  :وإذا كان فرعون الكبري قد قال ذات مرة كام أخربنا العيل القدير

{ } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª z ]غافر[, 
 :فجامل عبد النارص قال يف حشد كبري

                                                                        
وتفاصيل , ءهم كن يتجسسن عليهم لصالح النظامتبني لبعض الناس الذين أضلهم اهللا أن نسا )١(

 . ذلك يف املذكرات الكثرية التي نرشت بعد هالك عبد النارص
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 .IQH)ومرص مجال ,أنا مرص.. .أنا الذي خلقت فيكم العزة والكرامة(
 :من قائل وجلَّ 

{ Â Á  À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´
 Ð Ï Î Í Ì Ë  ÊÉ È ÇÆ Å Ä Ãz 

 ]البقرة[
واختالف  ,وتوحدت أهدافهم رغم تباعد األزمان ,نعم لقد تشاهبت قلوهبم

 .العادات
 :وبعد ثامنية عرش عامًا فشل عبد النارص يف كل يشء

 .فشل يف فرض اشرتاكيته ودينه اجلديد عىل دين اهللا تعاىل *
 .وفشل يف اجتثات جذور اإلسالم من قلوب أبناء الكنانة *
 .وفشل يف تنصيب نفسه امرباطورًا عىل سائر الدول العربية *
ويضمن له  ,مجيع أطرافهاوفشل حتى يف تشكيل حزب يمسك بالسلطة من  *

 .االستمرار يف احلكم
وما أدراك ما هزيمة  ,١٩٦٧وفوق ذلك كله صنع للعرب هزيمة حزيران 

                                                                        
فلرياجع من شاء الصحف املرصية الصادرة هبذا , قاهلا عبد النارص بعد حادث املنشية) ١(

 . التاريخ
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وقاد شعبه إىل هزيمة أخرى يف اليمن التي سميت قديًام مقربة  ,!?حزيران
 .األناضول

لقد تالشت  :وبعد هزيمة حزيران عاش عبد النارص حياة ال حيسد عليها
وبات يتمنى  ،وانفض عنه أقرب الناس إليه ,ر له أعز أصحابهوتنك ,أحالمه

 .املوت وينشده
وقد ظن أتباعه بأنه لن − ه فأهلكنيمواستجاب اهللا لدعاء املظل :وأخرياً 

 .وجعله عربة ملن يعترب −يموت
بل  ,ورفيق دربه ,وهو رشيك عبد النارص ,وورث عرش مرص أنور السادات

 .وما كان السادات حيلم هبذا املنصب لوال عبد النارص
وأعاد معظمهم إىل  ,وبدأ السادات عهده باإلفراج عن املعتقلني السياسيني

 .وقدم تعويضات مادية للمترضين منهم ,وظائفهم
وأحاط هذا الزعم بحملة إعالمية  ,وزعم أن حكمه سيكون دستوريًا ديمقراطياً 

, وأوعز لعمالئه وهم كذلك )مراكز القوى( امهمواسعة النطاق ضد من أس
 .فراحوا ينددون برجاالت العهد السابق من الذين رفضوا زعامته

أخذوا يكتبون عام كان حيدث يف سجون  ,صحفيون من عمالء الساداتفال
وتسابقوا يف  ,وليامن طره ,والقناطر اخلريية ,كالسجن احلريب :ومعتقالت مرص

ومن خالل ذلك يبينون مآثر السادات  ,كبار املعتقلني عإجراء لقاءات صحفية م
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  .ويشيدون بعهده امليمون ,العاملية
واملفكرون وأصحاب األقالم أصدروا أكداسًا من الكتب رشحوا فيها 

عهد عبد النارص, ونشطوا يف كتابة املقاالت وإلقاء  يفذكرياهتم األليمة 
ورجال القانون منهم رفعوا قضايا يف املحاكم املرصية ضد أقطاب . املحارضات
 .كسامي رشف, وشمس بدران, وصالح نرص, ومحزة البسيوين: العهد السابق

واألرضار التي  ,ًا يف عهد عبد النارصروملا كان اإلسالميون أكثر الناس ترض
هلذا بدأت تربز .. .قت بغريهم ال تعد شيئًا أمام املصائب التي حلقت هبمحل

ومعظم الذين نشطوا يف  ,وكثر احلديث عن مشكالهتم ,أسامء اإلسالميني
 ,وكانوا يعدوهنم من املجرمني وقطاع الطرق ,الدفاع عنهم كانوا من ألد أعدائهم

 ,هم يف العهد املايضوعىل األقل ما كانوا يقولون كلمة واحدة يف الدفاع عن
 .ولوال أن السادات أذن هلم ما نطقوا بكلمة واحدة

وشــــــمروا عــــــن  ,فأقــــــدموا بعــــــد تــــــردد ,ووجــــــد اإلســــــالميون الفرصــــــة ســــــانحة
ولــــــيس غريبــــــًا أن يتجــــــاوب  ,فكتبــــــوا وحــــــارضوا وعقــــــدوا النــــــدوات ,ســــــواعدهم

 ,مجهـــــــور الشـــــــباب يف املعاهـــــــد واجلامعـــــــات معهـــــــم ألهنـــــــم أصـــــــحاب القضـــــــية
أمــــــا غــــــريهم فــــــدعاة إىل  ,احلــــــق الــــــذي دعــــــا إليــــــه أنبيــــــاء اهللا ورســــــلهودعــــــاة إىل 

كـــــــــام أصـــــــــبحوا ينـــــــــافقون  ,عبـــــــــد النـــــــــارص يف عهـــــــــدوكـــــــــانوا ينـــــــــافقون  ,الباطـــــــــل
 .ويل للشجي من اخليل :وقديًام قيل ,للسادات

فظنوا أن السادات منحهم حقًا  ,والتبس األمر عىل نفر قليل من الدعاة إىل اهللا
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وأطنبوا يف حديثهم  ,فبالغوا يف مدحه.. .ه اهللا يف ذلكوأنه أراد وج ,ليس هلم
 .عن طيب أرومته وعلو نفسه وكريم خلقه وحرصه عىل فعل اخلري

ــــــــــنهم  :وراح هــــــــــؤالء النــــــــــاس يســــــــــوغون ألنفســــــــــهم األعــــــــــذار قــــــــــائلني إن دي
ـــــــوا للمحســـــــن أحســـــــنت وللمســـــــ .. .يء قـــــــد خالفـــــــت الصـــــــوابـعلمهـــــــم أن يقول
أنصـــــــــفهم ورفـــــــــع الظلـــــــــم عـــــــــن  وملـــــــــاذا ال يـــــــــذكرون بالفضـــــــــل واجلميـــــــــل مـــــــــن

 .ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا ,كاهلهم
لقد استقبل أحدهم ذات مرة يف .. .يف تعامله معهم داهية وكان السادات

وألنه  ,وأمر له بالشاي واحلليب ومل يأمر لنفسه ألنه كان صائًام ذلك اليوم ,مكتبه
 ,أخرب الداعية الزائر حيافظ عىل صيام يومي اإلثنني واخلميس من كل أسبوع كام

ولن يتوانى عن  ,ومل يفته أن يؤكد له بأنه ال يفكر إال بكل ما يريض اهللا تعاىل
وخرج .. .ولكن األمر حيتاج إىل مزيد من الصرب واحلكمة ,حتكيم رشع اهللا

وحدث أصحابه وحمبيه .. .الداعية الزائر مطمئن النفس مرتاحًا من كل ما سمع
بني ما كان يفعله  −عىل حد زعمه −وشتان شتان  ,يسعام سمعه من سيادة الرئ
 .وبني ما يفعله وخيطط له السادات ,وخيططه له عبد النارص

جـــــدًا عنـــــدما غـــــض الطـــــرف عـــــن صـــــدور بعـــــض داهيـــــة كـــــام كـــــان الســـــادات 
ألهنــا أصــبحت متنفســًا للــدعاة ولــو إىل حــني  ,واملجــالت اإلســالمية املنشــورات
 .من الزمن

 ,الميني أن عهد االستبداد قد وىل إىل غري رجعةهلذا وذاك ظن معظم اإلس
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وما عليهم إال أن يصدعوا باحلق دون خوف  ,وجاء عهد احلرية وسيادة القانون
 .من غري كتامن وال رسية ,وال وجل وال حذر
وقابلـت  ,وجتولـت يف مـدهنا املهمـة ,اتيط السـبعيناسـر يف أوــلقد زرت مص

و يـاهلول .. .إىل أقواهلم وآرائهم  −بشغف  −عددًا غري قليل من الدعاة وأصغيت 
هتا كثــريًا ار عــىل صــفحـولــوال أن الصــحف املحليــة كانــت تنشــ ,مــا رأيــت وســمعت

جيـري  كثـريًا ممـاكـام كانـت السـلطة تعـرف  ,من خفايا أخبار اجلامعات اإلسالمية
ولــيس  −لــوال هــذا وذاك ألحجمــت عــن وصــف بعــض .. .واألبــواب ئروراء الســتا

 .إال أعداء اإلسالم واملسلمني ما رأيت وسمعت ألنه ال يرسُّ  −كل 
ففي كل مدينة أمراء للمؤمنني  ,أول ما لفت نظري تعدد اجلامعات اإلسالمية

ومنابر تذكر الزائر بعرص احتضار الدولة اإلسالمية يف األندلس وكثرة الدول 
 :قال الشاعر .واأللقاب فيها

ســـــمما يزهدين يف أرض أندل دـــــــــــــــــــــد فيها ومعتمـــــــألقاب معتض
ألقاب مملكة يف غري موضعها كاهلر حيكي انتفاخًا صولة األسد

وإذا كنا قد نجد أعذارًا  ,إن تعدد هذه اجلامعات مل يعد مقبوالً بحال من األحوال
لوجود مجاعة صوفية وأخرى سلفية أو لوجود مجاعة متميزة تلتزم منهج أهل 

فهناك مجاعات ال عذر  ,نة واجلامعة وأخرى متالئ الطغاة وتدور يف فلكهمالس
ما وتعدد  ,ومن األمثلة عىل ذلك تعدد مجاعات أهل الغلو ,أبدًا يف تعددها

ى بجامعات  وتعدد اجلامعات  ,السلفيةوتعدد اجلامعات  ,اجلهادُيسمَّ
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 .قياداهتاجد تفسريًا هلذه الظاهرة إال حب الزعامة عند معظم أمل ... .الصوفية
ومن رش ما سمعت ورأيت أن خطيب هذا املسجد يف مدينة من املدن يعتيل 

 ,فال يتحدث عن أعداء اإلسالم ,ملسو هيلع هللا ىلصاملنرب الذي كان يقف عىل مثله رسول اهللا 
فسها محلة مؤسفة ضد مجاعة من اجلامعات اإلسالمية يف املدينة ن نوإنام يش

 .ينسب هلا مكرمة واحدة دون أن ,والعيوب صفال يذكر عنها إال النقائ
ويف اجلمعة الثانية يشن خطيب اجلامعة األخرى محلة مماثلة ويرد الصاع 

ثم تنتقل هذه العداوات إىل املعاهد  ,صاعني عىل أقوال اخلطيب األول
 .واجلامعات والنوادي العامة

سباب التي تساعد عىل تعميق وترسيخ هذه أما السلطة فكانت تبذل كافة األ
تشعل  وأ ,فصحفها تضخم هذه اخلالفات عن طريق تغطية أخبارها ,اخلالفات

نريان العداوة بني قادة هذه اجلامعات عن طريق مقابالت صحفية جترهيا مع 
 . أحد هؤالء القادة وتسأله عن رأيه باآلخرين وهكذا

 ,خطري جدًا يف تكريس اخلالفاتوكان جلواسيس السلطة وخمابراهتا دور 
فليس  ,وكانت مهمتهم بسيطة جداً  ,وزرع التناقضات بني اجلامعات اإلسالمية

منهم ليكونوا أعضاء يف مجاعة من اجلامعات اإلسالمية إال إعفاء  اً مطلوب
وحفظ بعض الكلامت والردود التي تناسب اجلامعة التي يكلفون  ,حلاهم

ضهم حيفظ بعض اآليات واألحاديث يف اجلهاد وهلذا ترى بع ,بالتسلل إليها
 .وآخرين يف التسيب واإلرجاء وهكذا ,وبعضهم يف التشدد والغلو ,واحلاكمية
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من رجال املخابرات وغريهم التعمق يف فهم عقيدة ومنهج أهل  اً ليس مطلوب
كام أنه ليس مطلوبًا منهم أن يتخلقوا بأخالق الرعيل األول من  ,السنة واجلامعة

 .أو أن يلتزموا بالسلوك اإلسالمي يف رسهم ونجواهم ,خري القرونرجال 
معبدًا أمام و األنكى من ذلك كله أن الطريق إىل قيادة بعض اجلامعات صار 

وكانوا يبذلون جهدًا غري  ,وكان يشار إىل بعضهم بالبنان ,بعض هؤالء املشبوهني
وكان يقال لبعض القادة أال ترى أن فالنًا وفالنًا من  ,عادي يف إقامة الندوات

  :فيكون الرد التقليدي ,املباحث
 !.?وما يدريك أنه تاب توبة لو وزعت عىل أهل األرض ألشبعتهم

 ,وما إىل ذلك من أقوال مغلوطة ,اهلدايةونمنع عنهم اخلري و ,بل وكيف نحجب
ونحن ال  ,لردة عن اإلسالماملشبوهني ال يعني أننا نحكم عليهم با نذر ماحلف

ولكننا نطالب بحجب أرسار اجلامعات  ,نطالب بمنع وحجب الدعوة عنهم
 .اإلسالمية عنهم

وصاروا أعزة عىل بعضهم أذلة عىل  ,وهكذا أصبح بأس املسلمني بينهم
وباءت مجيع املحاوالت التي بذلت من  ,الكافرين, وتوسع اخلرق عىل الراقع

 .بالفشلأجل وحدة الصف اإلسالمي 
اإلسالميون الذين تعاملوا مع السادات ونظامه يف  أأخط :كلمة البد منها

 ,وأثنوا عليه يف بعض كتاباهتم ,وا كثريًا عندما ظنوا به اخلريؤأخط ,اتيالسبعين
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 .به شعبه دُ عِ وصدقوه فيام يَ 
ونحن ال نصدر هذا احلكم عىل إخواننا اآلن وبعد استسالم السادات للنظام 

وإنام أصدرنا هذا احلكم وقلناه وأكدنا عليه منذ بداية عهد السادات .. .اليهودي
  :ألسباب كثرية من أمهها ما ييل

ـــــام الداعيـــــة اإلســـــالمي  −١ ـــــة مـــــع أنـــــور الســـــادات منـــــذ أي كـــــان لإلســـــالميني جترب
أي قبــــــــل بدايـــــــة جتــــــــربتهم مــــــــع مجــــــــال عبــــــــد  −الكبـــــــري حســــــــن البنــــــــا رمحــــــــه اهللا 

ب اســـــــادات يعلـــــــم علـــــــم اليقـــــــني أنـــــــه كـــــــذَّ وكـــــــل مـــــــن يتعامـــــــل مـــــــع ال ,−ر ـالناصـــــــ
وفــــــوق ذلــــــك كلــــــه .. .ومــــــن أخــــــص صــــــفاته التقلــــــب والغــــــدر والتمثيــــــل ,مــــــراوغ

 .فهو علامين من املعجبني بأتاتورك أشد اإلعجاب
يعـــــرف هـــــذه الصـــــفات يف الســـــادات اإلســـــالميون الـــــذين تعـــــاملوا معـــــه  نوأول مـــــ

مســــــتقيًام ثــــــم  بــــــل ومل يكــــــن الســــــادات −غفــــــر اهللا لنــــــا وهلــــــم  −ات ييف الســــــبعين
 !.?فكيف لدغوا من جحره مرتني ,انحرف

يف املحكمـــــــة العســـــــكرية  −عضـــــــو يمـــــــني  −كـــــــان الســـــــادات عضـــــــوًا فعـــــــاالً  −٢
التـــــي حكمـــــت بإعـــــدام عبـــــد القـــــادر عـــــودة والشـــــيخ حممـــــد الفـــــرغيل وإخـــــواهنام 

ــــــدعاة إىل اهللا ــــــد واألشــــــغال الشــــــاقة عــــــىل  ,مــــــن ال كــــــام حكمــــــت بالســــــجن املؤب
وحكمــــت أيضــــًا بالســــجن لعــــدة ســــنني عــــىل آالف  ,عــــدد كبــــري مــــن كبــــار الــــدعاة
 .الشباب من خرية أبناء مرص

ومل ينس اإلسالميون وقائع املحاكمة وسفاهة رئيسها البكبايش مجال 
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 .سامل
اسم ية الناطقة بكان أنور السادات رئيسًا لتحرير صحيفة اجلمهورية الرسم −٣

وكان يقود محلة نظام عبد النارص اإلعالمية ضد  ,]يوليو٢٣[قيادة ثورة 
 .اإلسالميني

يمتاز بالكذب والوقاحة وقلة  − فيام يكتب ضد قادة اإلخوان  −وكان أسلوبه 
وقد عرف ضباط يوليو من خيتارون  ,وتلفيق الروايات التي ال أصل هلا ,احلياء

يدًا من املعلومات عن أسلوب السادات فليعد إىل ومن شاء مز ,هلذا الغرض
وسوف يرتحم حينئذ عىل أسلوب  ,أعداد الصحيفة الصادرة بذلك التاريخ

 .يف إذاعة صوت العرب ]أمحد سعيد[
وال عن  ,مل يندم السادات عن دوره الذي قام به فيام سمي حمكمة الثورة −٤

 .ته التي كان هياجم هبا اإلسالمينيمقاال
العكس من ذلك أكد يف مناسبات عديدة أنه رشيك لعبد النارص يف وعىل 

وأن نظامه استمرار  ,بام فيه من إجيابيات وسلبيات ,مجيع إنجازات العهد السابق
مراكز [زو بعض االنحرافات إىل ما أسامه عوكان ي ,]يوليو ٢٣[لنظام ثورة 

 .م منهوكانوا يرون أهنم أحق باحلك ,أي الذين رفضوا زعامته ]القوى
 ,ثبت أنه ال خري فيها ,إن مجيع األنظمة التي انبثقت عن انقالبات عسكرية −٥

كيف إذا أضفنا إىل هذا معرفتنا لتاريخ هؤالء  ,واألصل فيها سوء الظن
ن هؤالء القادة اإلسالميني ال يعرف أنور السادات ن مِ ومَ  ,العسكريني األسود
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 !.?وأين نشأ وكيف تربى
من القادة اإلسالميني أن هناك جهات أجنبية وراء كبار ال خيتلف معنا أحد 

بل كان هؤالء القادة أول من كشف حقيقة هؤالء  ,يوليو ٢٣ضباط ثورة 
العسكريني بعد اخلالف الذي نشب بينهم بعد نجاح الثورة وبعد أن أطيح بمحمد 

 .نجيب وانتهاء أمر قيادة الثورة إىل مجال عبد النارص
املفكرون وكبار القادة من رجال الدعوة  فلامذا مل يتداعَ  ,إذا كان األمر كذلك

اإلسالمية إىل اجتامع يتدارسون فيه املوقف من السادات والشعارات اجلديدة 
 !.?التي جيعجع هبا

إن مثل هذا االجتامع ال يعود بالنفع عىل حزب من األحزاب اإلسالمية 
وهلذا فلن  ,ل اإلسالميفحسب وإنام سيعود بالنفع عىل كل داعية يعمل يف احلق

يؤدي االجتامع دوره إذا كان قارصًا عىل مجاعة من اجلامعات اإلسالمية ومن 
 !.!يؤيدها

ومن أهم األمور التي كان من الواجب أن تشبع دراسة يف هذا االجتامع ما 
 :ييل
هم مجاعة واحدة, وخرجوا منها وهم مجاعات ولقد دخل الدعاة السجون  −١

 !.هذه الظاهرة اخلطرية? كيف تعالج. متفرقة
إن واقع العرص قد تغري, كام تغريت األنظمة واألساليب التي كانت تصلح يف  −٢
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 .ات وغريهايالثالثينيات واألربعينيات, مل تعد تصلح يف السبعين
 .وجتنب كل األخطاء التي وقعت ,وهذا يقتيض تقويم مسرية العمل اإلسالمي

هل جاء السادات ليرضب العمل اإلسالمي من داخله بعد أن فشل عبد  −٣
 !.?وفشلت مجيع وسائل اإلرهاب والتعذيب ,النارص

ويغرق البلد يف بحر من الفوىض ثم  ,هل جاء السادات ليلبس لبوس الدعاة
 !.?يرضب بيد من حديد

وكنت  ,علم اهللا أن مثل هذه األمور كنت أحتدث عنها يف بداية عهد السادات
 موكأنه ليس هل ,اإلسالميون يف مرص هبا أعجب من الفوىض التي يتخبط

 .جتارب يف العمل اإلسالمي
 :قال يل أحدهم ذات مرة

 ,بل ويف القاهرة بالذات فوىض ال نظري هلا يف تاريخ مرص احلديث ,إن يف مرص
 ويستطيع املرء يف ظل هذه ,وإن رجال األمن يف إجازة يبدو أهنا طويلة األمد

 .األوضاع أن يفعل ما يريد
 :قلت له

وال نتصور أننا أمام مرحلة جديدة ختتلف  ,ملاذا نتصور أن رجال األمن يف إجازة
 .وسيظهر رجال األمن يف الوقت املطلوب ,كثريًا عن املراحل السابقة

والعجيب أن رجال األمن كانوا يقومون بام يطلب منهم بجدارة ويؤكدون 
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بل ثبت أهنم يرصدون حركات اجلامعات  , إجازةلكل عاقل أهنم ليسوا يف
 .ويعرفون عنها أمورًا ال يعرفها الدعاة البارزون من مجاعات أخرى ,اإلسالمية

ـــــــــدعاة واقـــــــــع عصـــــــــ ـــــــــم ال وال حجـــــــــم  ,رهمـإن مـــــــــن أكـــــــــرب املحـــــــــن أن ال يعل
وال يتعـــــــاملون مـــــــع األحـــــــداث بجديـــــــة ومـــــــن  ,املـــــــؤامرات التـــــــي تـــــــدبر ضـــــــدهم

 . خالل أرقام ومعلومات دقيقة
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üëc@M@òÇbà¦a@‰bØÏc@éîÏ@p†Ûë@ðˆÛa@„bä½a@ @
شكري أمحد مصطفى من شباب اإلخوان املسلمني الذين تم اعتقاهلم سنة 

 اً ال يتجاوز ثالث هوعمر ,−كلية الزراعة−وكان طالبًا يف جامعة أسيوط  ,م١٩٦٥
وكان حتصيله العلمي يف أصول الدين  ,م١٩٤٢من مواليد  وفه ,ن سنةيوعرش

 .كرذوفروعه ال ي
 :ويف داخل السجون واملعتقالت املرصية شاهد شكري صفوة شباب مرص

ومل يتم اعتقاهلم لعمل شائن وإنام اعتقلوا ألهنم .. .ودينًا ومروءة, وذكاءً  ,خلقاً 
شكري كام شاهد .. .ويعملون من أجل أن يكون الدين كله هللا ,يقولون ربنا اهللا

 .ألوانًا من التعذيب واإلرهاب ال حييط بوصفها خيال قصاص ماهر
وسوف نرتك احلديث عام كان يلقاه املعتقلون داخل هذه السجون للمدعو 

ليامن [وهو صحفي مرصي زج به نظام عبد النارص يف معتقل  ]عيل حممود[
يكن بل ومل  ,من العاملني يف احلقل اإلسالمي ]عيل حممود[وما كان  ,]طره

وكذلك كان حاله عندما كتب هذا املقال يف جملة األسبوع العريب  ,متديناً 
 .اللبنانية بعد اغتيال الدكتور حممد حسني الذهبي بأيام قليلة

عاش عيل حممود مدة من الزمن داخل سجن ليامن طره مع شكري 
كام شاهد بعينه الويالت  ,من األمور اً وسمع منه كثري ,١٩٦٨مصطفى سنة 

 :وكان مما سمعه من شكري ما ييل ,ائبواملص
يرزحون حتت وطأة عذاب جهنمي فوق طاقة  ,شبابًا وكهوالً  ,كان املسلمون(
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 .ال لذنب جنوه اللهم إال أهنم كانوا ينتمون إىل مجاعة اإلخوان املسلمني ,البرش
مات  ,وحتت وطأة السياط والكي بالنار والنفخ وهنش الكالب واجلوع واملهانة

كنا نميش فوق  .واستكان الباقون وفوضوا أمرهم هللا ,نَّ ن ُج مَ  نَّ وُج  ,من مات
 ,وكنا نصيل هللا بعيوننا ,−الكالم هنا كله لشكري  −قطع الزجاج فتدمى أقدامنا 

وكانت حقبة قاسية يف معتقل أيب زعبل  .فقد كبلت أيدينا وشلت أجسامنا
حقبة غسيل الدماغ  ,والسجن احلريب والقناطر والقلعة والواحات وقنا وغريها

التي زلزلت الشباب فهتفوا حلسن األول وحسن الثاين وسلكوا الطريق ضد 
 .. .نعم !األديان

حتى إذا خفت وطأة العذاب  ,ن وزلزلوا زلزاالً شديداً واملسلم هناك ابتيل
لنا عىل تقييم األمور بعيون املؤمنني عوَّ  ,وتوافرت لنا فسحة ملراجعة النفس

 .اهية العقيدةوعقول الواعني مل
سد األمة جورست متور يف  ,عات الكفر يف جمتمعات املسلمنيلقد انترشت نز

وعندئذ رجعنا إىل أفكار  .كالسم الزعاف لدرجة فاقت جاهلية ما قبل اإلسالم
 ]يف ظالل القرآن[وهو الذي طرق باب أزمة العقيدة يف كتابه  ,الشهيد سيد قطب

 .IQHية القرن العرشين حيث دق ناقوس اخلطر حمذرًا من جاهل

                                                                        
, يربطها رابط بسيد قطب رمحه اهللا من اجلدير بالذكر أن أفكار وتصورات هذه اجلامعة ال) ١(

 .  ذلك يف اجلزء الثاين من هذا البحث إن شاء اهللاّني بوسن
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كيف أن الزنا بات يامرس عىل قارعة  ,− عامل الكفر البني  −وهنا نرى يف عاملنا 
وكيف أصبح الشباب  ,وكيف انترشت بيوت الدعارة ودور اخلالعة ,الطريق

الذين نسوا اهللا فأنساهم  أولئك .يدورون يف معرتك الضياع يمزقهم الكفر
 .)أنفسهم

] غسل الدماغ[وصف عملية  ]عيل حممود[ت ويف موضع آخر من مقاال
 :ومراحلها فقال

 : مرحلة التسخني −١
هذه رحلة حتمية البد منها لكل املعتقلني حتى يعتادوا اخلنوع وتلني عريكتهم 

ب بأن توضع معصام املعذَّ  ]التعليق[مل عىل توهي تش .وجيهزوا للتحقيقات
ثم حيتضن ركبتيه بعد أن يوضع عامود من احلديد حتت ثنيتي  ,يف أصفاد

الركبتني ثم يرفع املعذب إىل أعىل ويوضع طرفا عامود فوق عارضتني من 
واملعذب يف  .عندئذ يسقط الرأس إىل الوراء وترفع القدمان إىل أعىل .اخلشب

بالسياط ثم يصار إىل رضبه  .هذه احلالة عار من كل ثيابه متامًا كام ولدته أمه
 .وات عىل رجليه إىل أن يفقد وعيهاواهلر

 : مرحلة الرتويض −٢
إمعانًا يف ممارسة الضغوط اجلسدية وظنًا أهنا  ,وهي التي تتخلل مراحل التحقيق

وهي تشمل  .جترب املعذب عىل أن يفرغ رأسه من كل ما هبا من معلومات
 .التعليق والنفخ وصدمات الكهرباء
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 :مرحلة التبخري −٣
ب يف سد املعذَّ جبأن تطلق الكالب الرشسة تنهش من  ,تشتد الضغوط وهنا

 .ويوضع يف أحواض مليئة بقطع الثلج ,وتنزع أظافره ,أجزاء بني الفخذين
 .ويبدأ يف اهلذيان ,ويستمر هذا إىل أن يبول األخ املسلم عىل نفسه

 : مرحلة اإلذابة −٤
ــــيســــتمر التعــــذيب املُ   ب اســــمه ويبــــدأ يعلــــن املعــــذَّ ز الطويــــل إىل أن ينســــى ركَّ
وهـــي  ,]الشـــلل الوقـــائي[ســـموها  ةقـــد وصـــل إىل حالـــ غاموهنـــا يكـــون الـــد .الكفـــر

لـــدماغ اعندئـــذ تـــتم عمليـــة غســـل  ,املرحلـــة املـــثىل لصـــب أفكـــار تنـــاقض عقائـــده
 .وحتويل العقيدة يف رأسه

يف احلديث عن  ]عيل حممود[ويف موضع ثالث يميض الصحفي املرصي 
 :ذكر حادثتني هلام دالالت مؤسفة جداً يف ,ه عن أيام سجنهمشاهداته وذكريات
 :احلادثة األوىل

سمحت سلطات املعتقالت لنا بمامرسة بعض أنواع  IQH١٩٦٧بعد نكسة
وكان السبب يف التنازل أن الصليب األمحر الدويل قد متكن من إقناع  .اهلوايات

فكان أن حظي  ,السلطات بالسامح للمعتقلني اليهود بمثل هذه االمتيازات

                                                                        
ومن املؤسف أن بعض الكتاب الطيبني يستعملون مثل هذه , إهنا هزيمة وليست نكسة )١(

 . األلفاظ دون االنتباه إىل مدلوالهتا
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 .ن كلهم بمثل ما نال اليهودواملعتقل
 !ط يف جامع?ضبَ أمل تُ : دثة الثانيةااحل

زار مــــدير عــــام املباحــــث العامــــة اللــــواء حســــن طلعــــت أحــــد املعــــتقالت أعقــــاب 
الشـــــــديد عـــــــىل مقارعـــــــة املعتقلـــــــني حجـــــــة  هل رغـــــــم جهلـــــــوعـــــــوَّ  ,١٩٦٧هزيمـــــــة 

 . بحجة ورأيًا برأي
ل ملاذا استمر اعتقاله ءتساوشكا االعتقال و وحدث أن هنض شاب دون العرشين
وهنا مهس املقدم سلومة شيئًا يف أذن اللواء  ,رغم أنه مل ينتم إىل مجاعة أو فكرة

 :الذي مل يلبث أن زأر
كيف تدعي إذن  ?أمل تكن يف جامع ,مسكوا بكأعندما  ?ط يف جامعضبَ أمل تُ (

 .)اجلس ?أنك ال تنتمي إىل فكرة أو مجاعة
 ]:مفتش وعظ بمساجد منطقة الدلتا[عندئذ هتف الشيخ عارف 

أما أن يضبطوك يف  .لو ضبطوك يف بيت دعارة أو يف مخارة ألفرجوا عنك(
 .)لك يلوالفجامع 

وإذا .. ].عيل حممود[انتهت الفقرات التي نقلتها من مقاالت املرصي 
فام نرش قبل  ,كانت عباراته قد اختلطت بعض اليشء بعبارات شكري مصطفى

هذه املقاالت وبعدها من وثائق يؤكد أن الذي كان يلقاه الدعاة داخل املعتقالت 
ونكتفي هنا بنقل فقرة من  ,املرصية أضعاف أضعاف ما وصفه عيل حممود
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 :١٩٧٦حيثيات حكم املحكمة العسكرية العليا يف هناية سنة 
كانت  ]عذيبت[إن املحكمة لتسجل بحق أن اجلريمة موضوع هذه الدعوى (

ولعل يف حكم املحكمة  ,يندى هلا خزيًا وعاراً  ,سبة يف جبني احلكم املرصي
الذي  ,ما يسدل عىل حقبة من تاريخ مرص امتهنت فيها وأهينت كرامة اإلنسان

حقبة من تاريخ مرص كانت  ,كفل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حدها األدنى
بًا فيها السيادة للسياط توصًال لإلرهاب ولإللقاء يف غياهب يف السجون أو تقرُّ 

حقبة من تاريخ مرص تضاءلت فيها سمعة سجن  ,زلفى للحكام والرؤساء
حقبة من تاريخ مرص  ,الباستيل بفرنسا وطغت عليها سمعة السجن احلريب بمرص

 ,م التفتيش وما كان جيري فيها من خماز وفظائعأعادت إىل األذهان ذكرى حماك
 .)الدون إىل ابتكار وسائل التعذيبحقبة من تاريخ مرص تسابق فيها اجل

هـــــــذه احليثيـــــــات كتبهـــــــا أحـــــــد القضـــــــاة يف حلظـــــــات صـــــــحا فيهـــــــا ضـــــــمريه  إن
م رشع اهللا حكِّ ـقضـــــــاء ال ُيـــــــ كـــــــّل و ,ريـأمـــــــا القضـــــــاء املصـــــــ.. .وثـــــــاب إىل رشـــــــده

وقـــــــد  ,تظـــــــاهر القـــــــائمون عليـــــــه بالعـــــــدل واالســـــــتقامةوإن  ,صـــــــل فيـــــــه الظلـــــــماألف
ر بعـــــد صـــــدور هـــــذه احليثيـــــات بســـــنة واحـــــدة أو ـعـــــادت الســـــيادة للســـــياط يف مصـــــ

يــــــنقص قلــــــيًال عنــــــدما تــــــم اعتقــــــال شــــــكري وأصــــــحابه بســــــبب اختطــــــاف الشــــــيخ 
ــــــذهبي ــــــم  ,ال ــــــدما ت ــــــت فيهــــــا كرامــــــة املســــــلم عن ــــــة التــــــي امتهن كــــــام عــــــادت احلقب

معــــــه مــــــن الــــــذين قتلــــــوا أنــــــور الســــــادات بعــــــد نبويل ومــــــن تســــــاعتقــــــال خالــــــد اال
 .صدور هذه احليثيات بحوايل أربع سنني
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bîãbqM@@óÐİ–ß@ðŠØ‘@òî–‚‘@óÜÇ@õaì™c 
 !.?من هذا الرجل الذي ألغى أصوالً من دين اهللا ووضع أخرى جديدة* 
وكيف جترأ وزعم بأن رأيه أقوى من إمجاع  ,هي أبعاد العقلية التي يفكر هبا ما* 

 !.?وان اهللا عليهمالصحابة رض
أسئلة أخرى كانت وما  نوع ,سوف نحاول فيام ييل اإلجابة عن هذين السؤالني

 .تزال تثار حول قائد هذه اجلامعة
 :عن حياته ةنبذ

مركز  −قرية احلواتكة  ١٩٤٢شكري أمحد مصطفى من مواليد سنة 
كام  ,وله منها أوالد متفوقون يف دراستهم ,والده متزوج من غري والدته .−أسيوط

بينام تعثر هو يف  ,أن والدته متزوجة من آخر وهلا منه أوالد متفوقون أيضاً 
ومل  ,ة أسيوط الثانويةسوكان منطويًا عىل نفسه منذ أن كان تلميذًا بمدر ,دراسته

 .بل وكان منبوذًا من مجيع زمالئه يف الدراسة ,يكن له أصدقاء
وعىل العكس  ,تقوقعهميعني بالتأكيد انطواء األبناء و وجني الوافرتاق الز

فإن معظم الذين نبغوا يف التاريخ وأصبحوا قادة كبارًا كانوا يتامى أو  ,من ذلك
وربام كان انطواء شكري وتقوقعه بسبب  ,فقراء مدقعني أو عاشوا مع غري آبائهم
 .بعد أمه عن أبيه أو لسبب آخر ال نعلمه

ه جلامعة اإلخوان ئتم اعتقال شكري بسبب انتام م١٩٦٥ويف سنة 
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وتم اإلفراج عنه  −كلية الزراعة  −وهو ما يزال طالبًا يف جامعة أسيوط  ,املسلمني
 .ست سنني ]ليامن طره[م بعد أن لبث يف سجن ١٩٧١يف أواخر سنة 

 ,عصــــــبي املــــــزاج :−كــــــام وصــــــف زمــــــالؤه الثقــــــات  −كــــــان داخــــــل الســــــجن 
ــــه يميــــل إىل الغلــــو والتشــــدد ــــع أمــــور حيات يكثــــر مــــن جتــــريح مــــن حولــــه  ,يف مجي

ومــــا أكثــــر مــــا حيــــدث ذلــــك بــــني جمموعــــة  ,فوا رأيــــًا مــــن آرائــــهلمــــن النــــاس إذا خــــا
ـــــــة َجـــــــر أراد اهللا هلـــــــم أن يعيشـــــــوا يف حجـــــــرة واحـــــــدة أو يف ُح ـمـــــــن البشـــــــ ر متقارب
 . ويف أجواء نفسية ال تطاق ,عدة سنني

 .منبوذًا من زمالئهوهلذا كان شكري داخل السجن كام كان خارجه 
 :عبد الرمحن أبو اخلريوعضو تنظيمه قال صديقه 

ثم  )...أكثر اإلخوان من كان الشيخ شكري يف معتقل طره السيايس منبوذاً ... (
 :يقول عن أسلوبه

األسلوب حينئذ غري عصبية يف الطبع حالت بينه وبني االلتقاء مع  اوما عاب هذ(
 .IQH)آلخرين من رجال احلركة اإلسالميةا

 :ويف موضع آخر يقول أبو اخلري
فلم يعد شكري  ,وكنت كلام استمعت إىل األخ شكري ازددت يقينًا يف أنه تغري(

ذلك الفتى العصبي الذي ال يؤبه بشأنه كام شاهدته آخر مرة يف معتقل طره 
                                                                        

  ).١٩و  ١٨: ص( :عبد الرمحن أبو اخلري, ذكريايت مع مجاعة املسلمني )١(
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, لوال بقية IQHلقد كان حينئذ شكري الداعية املكتمل لعنارص اإلمامة  ,السيايس
أدنى من ذرة من  اهلياج العصبي الذي يدفعه لتجريح حمدثه إن ملس فيهمن 

 .)اخلالف يف الرأي
 ,ال يرتاجع عن رأي يراه ,إنه كان شديد الثقة بنفسه :ويقول أصدقاء شكري

وكان حيتقر آراء اآلخرين ولو كانت بالغة  ,مهام كلفه ذلك من تضحيات وخسائر
ان غروره بنفسه يزداد مع مرور الزمن وك ,األمهية ومصحوبة باألدلة الرشعية

 .وكثرة الرصاعات مع اآلخرين
مصطفى عبد [ونقل لنا عبد الرمحن أبو اخلري عن أحد قادة اجلامعة 

 :قوله] −أبو توبة  − املقصود غازي
 ,−شكري –إنني خائف عىل أيب سعد  −ب عبد الرمحن املخاطَ  −واهللا يا أخي (

 .)وإين أخشى عىل عنقه من اجلاهلية ,إذا متكنت فكرة من عقله تشبث هبا
 :وضع آخرموقال أبو اخلري يف 

وكان يستشري أبا مصعب وأبا  ,وكان الشيخ شكري ال يرتاجع يف أمر مقتنع به(
 .IRH)النافذ دائًام والغالب كان رأيه ولكن الرأي ,عبد اهللا واآلخرين

                                                                        
أما إمامة أهل السنة فال أظن أن أبا اخلري يعرف , نه مكتمل لعنارص إمامة أهل الغلويبدو أ) ١(

 . وعنارصها عندهم رشوط اإلمامة
  ).١٠٢و  ٧٢و  ٣٢ص ( :ذكريايت مع مجاعة املسلمني )٢(
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 :وعن نشاط شكري وحركته قال أبو اخلري
ن الــذي يــؤجج يف نفســه احلركــة مــن أجــل هــذا اهلــدف هــو كنــت أعلــم أيضــًا أ... (

وكــان يطــرب يف نفسـه عنــدما يشــيع أمــره يف  ,لقــد كــان تواقــًا ألن يـنجح كــأمري ,ذاتـه
واحلكومـــة هنـــاك تعلـــم  ,نحـــن موجـــودون يف األردن :قـــال يل ذات يـــوم ,دولـــة مـــا

 .IQH)ربة سعيدة ختلو من حسبان العواقبقاهلا بن.ذلك
للمؤمنني يف أرض ! !مصطفى تواقًا ألن ينجح كأمرينعم كان شكري أمحد 

 .وليس كأمري ملجموعة حمدودة العدد يف بلد من البالد ,اهللا
كــام يشــاء  IRHومــن أجــل أن يكــون أمــريًا ســهل عليــه أن يغــري ويبــدل يف ديــن اهللا

 !.!ويريد
ومن أجل أن يكون أمريًا ويتلذذ بالزعامة وطاعة الناس له زعم أن له حقوقًا 

 !.!ال تكون إال لنبي من األنبياء هاعبأتعىل 
جلامعته بجواز التعامل مع السلطة وغري  أفتى ومن أجل أن يكون أمرياً 

 .السلطة ضد الشيخ الذهبي رمحه اهللا ومن هم عىل شاكلته
هذا وسوف تكون الصورة أكثر وضوحًا يف الصفحات القليلة القادمة عندما 

وكيف زعموا بأن من يتخىل عن  ,لقيادةا عن نبسط مفاهيم اجلامعة وتصوراهتا

                                                                        
  ).٥٣ص( :ذكريايت مع مجاعة املسلمني ١)(
 !.هل هذا التغيري بدافع من هواه أم هذا هو حدود  فهمه للنصوص? )(٢
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 .عضويته يف اجلامعة يكون مرتدًا عن اإلسالم حالل الدم واملال

@brÛbqM@@pŠvÐm@Ñî×òänÐÛa@_@ @

طلب رجال األمن من مجيع الدعاة املعتقلني تأييد رئيس  ١٩٦٧يف سنة 
 .الدولة ورمز النظام املرصي مجال عبد النارص

اسـم وزعمـت بأهنـا تـتكلم ب ,تأييـد الـرئيس ونظامـهوسارعت فئة من املعتقلني إىل 
وإنــام أخــذت  ,ومــا اكتفــت هــذه الفئــة بمثــل هــذا املوقــف املؤســف ,مجيــع الــدعاة

وصــدقوا الوعــود املعســولة  ,عــىل عاتقهــا مهمــة الــدخول بحــوار مــع رجــال األمــن
وظنـوا أنـه سـيتم  ,التي كان يتبجح هبا مدير املباحث العامة ومدير السجن احلريب

 عـىل ويتـوكانت هذه الفئة القليلة حت ,وظائفهمبًا اإلفراج عنهم ويعودون إىل قري
 :نوعني من الناس

داخل  IQH]طابور خامس[نوع يتعاونون مع السلطة ألهنم عمالء وثبت بأهنم 
ونوع آخر ليسوا عمالء باملعنى  ,احلركة اإلسالمية ومن أبرزهم عيل عشاموي

التحقوا بالدعوة اإلسالمية وهي يف أوج  وقد ,وإنام هم رجال سياسة ,السابق
ووجدوا  ,فكانت حساباهتم خاطئة ,قوهتا بغية احلصول عىل مغانم كبرية

لدعاة فقد اأما مجهور  .مظلمة ]زنزانات[أنفسهم بعد حني داخل السجون ويف 
واحلق  ,ومل يعارضوا أو يردوا عىل الذين تكلموا باسمهم ,الصمت إىلا ؤوجل

                                                                        
 .هذا مما ال أعلمه!. هل هذا االرتباط كان بعد السجن أم قبله? )(١
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وحكم املكره معروف  ,ل هذا املوقف ألهنم يف حاله إكراهمعهم يف اختاذ مث
 .يف الرشيعة اإلسالمية

 ,األجواء الرهيبة رفضت فئة قليلة من الشباب موقف السلطة هذه ويف
 ,وأعلنت بأن رئيس الدولة كافر ال خيتلف عن أيب هلب وأيب جهل يف القديم

ومل يقف هؤالء الشباب عند  ,وال عن بن غوريون وليفي اشكول يف احلديث
وإنام زعموا بأن الذين أيدوا السلطة من إخواهنم مرتدون عن  ,هذا احلد
وال ينفع الناس صالة  ,وأن املجتمع بأفراده كفر ألهنم موالون للحاكم ,اإلسالم

 .وال صوم إذا كان والؤهم لغري اهللا تعاىل
األزهر تأثر بأفكار مام هذه الفئة من الشباب شيخًا من خرجيي إوكان 

سامعيل إىل ا هعبد وبعد حني من الزمن آب الشيخ عيل.. .وتصورات اخلوارج
وسارع الشاب شكري  ,وأعلن براءته من األفكار التي كان ينادي هبا ,رشده

وتوىل بعده إمامة هذه اجلامعة التي أسامها  ,مصطفى إىل اهتام شيخه بالكفر
 ].مجاعة التكفري واهلجرة[وأسمتها السلطة  ]مجاعة املسلمني[

والسلطة من جهتها كانت تعلم حجم القنبلة التي فجرهتا بني أبناء اجلامعة 
 ,وكانت هتدف من وراء ذلك إىل رضب الصف اإلسالمي من داخله ,الواحدة

بل كانت األمور قد تم ترتيبها مع الذين يتعاونون  ,وكانت حساباهتا دقيقة جداً 
 .دث فيام بعدبكل ما ح أفاجومل تُ  ,معها

وإن اختلف  ,إىل هذا احلد هذه هي قصة نشأة مجاعة شكري داخل السجن
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 .ب آلخرتأسلوب عرضها من كا
يف −مل تطرق من قبل  ,وهناك جذور قديمة وأسباب مهمة هلذه املأساة

ألهنا مل  ,وال نرى مصلحة من السكوت عنها ,−حدود ما اطلعت عليه من كتابات
  :وجزها فيام ييلون ,تعد رسًا من األرسار

وكان قد مىض عىل تأسيس اجلامعة أربعون  ,م١٩٦٧تفجرت املشكلة سنة  −١
م رشع ورغم ذلك مل تدرس عندهم قضية املوقف من األنظمة التي ال حتكِّ  ,سنة
 ,وإنام ختتلف من بلد آلخر ,وهلذا كانت مواقفهم يف هذه املسألة غري ثابتة ,اهللا

من أخص و  مع أهنا من أخطر قضايانا املعارصة ,ال بل ختتلف من شخص آلخر
 .خصوصيات العقيدة والفقه واجلامعة والفرد

وإضافة هلذا كله فمن أجل أن يكون احلكم والدين كله هللا قامت اجلامعات 
ومن املحزن أن بعض الكتاب  .واألحزاب اإلسالمية يف عرصنا احلديث

وها من دُّ عند اجلامعة عَ  سدراملعارصين بعد اعرتافهم بأن قضية احلاكمية مل تُ 
وألهنا واضحة  ,ن علامء السلف قد أشبعوا املسألة بحثًا ودراسةألنقاط القوة 

 .وال جمال لتعدد اآلراء فيها
إن علــامء الســلف رضــوان اهللا علــيهم قــد أشــبعوا  غفــر اهللا لنــا وهلــؤالء األخــوة,

ونحـــن عنـــدما نـــدرس قضـــية معـــارصة نســـتفيد مـــن  ,رهم بحثـــًا ودراســـةـقضـــايا عصـــ
لكنـه مــن اخلطــأ أن نتصــور أنــه مــا  ,آرائهـم ومــواقفهم نظــرًا لتشــابه األمــور وتــداخلها

ل ال يكــون إال بعــد االطــالع عــىل احلــو ,مــن جديــد إال وقــد وضــعوا حــًال شــافيًا لــه
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مــــن غــــري شــــك ه وهـــذ.. .رهمـهـــذه املشــــكالت التــــي مل يكـــن هلــــا وجــــود يف عصــــ
 .وعلامء هذا العرص مسؤولية

ولو كانت  ,فغري صحيح هذا القول عىل اإلطالق ,أما أن القضية واضحة
وما تزال األقوال واملواقف  ,كذلك ملا وقع اخلالف داخل السجن وخارجه

 .متضاربة يف هذه املسألة يف كل بلد من عاملنا اإلسالمي الكبري
حتكم رشع اهللا ثغرة فإن موقف اجلامعة من األنظمة التي ال  :ومجلة القول

 .استطاعت السلطة أن تنفذ إىل اجلامعة وتشق الصف اإلسالمي من خالهلا
وهلذا التنظيم  ,م١٩٦٥تم اعتقال شكري أمحد مصطفى ألنه عضو يف تنظيم  −٢

وهلم عليهم مآخذ كثرية من  ,رأي ببقية األعضاء الذين ينتسبون إىل اجلامعة األم
 :أمهها

ومتييع كثري من األمور  ,وسياسة التجميع ,الظاملنيوالتعاون مع  ,احلاكمية
 .وبعضها فيه يشء من التشدد الغلو ,بعضها صحيح :وأمور أخرى ,اإلسالمية

فبعضهم فطر عىل  ,وكانت مثل هذه املواقف ليست واحدة عند األفراد
 .وبعضهم يمتاز بالتشدد والعصبية ,السامحة وحسن الظن

كان واضحًا أن  ,م١٩٦٥الدعاة إىل اهللا سنة وعندما قامت السلطة باعتقال 
 :هناك مجاعتني داخل السجن

 ,وهم شباب التزموا باإلسالم قوالً وعمالً  ,١٩٦٥األعضاء العاملون يف تنظيم  −
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واستهانوا  ,وقد صمدوا أمام التعذيب صمودًا مرشفاً  ,ويغلب عليهم التشدد
 .عاىلواستعذبوا املوت يف سبيل اهللا ت, بالظلم والظاملني

ومل يكن هلم تنظيم بعد حمنة  ,األفراد الذين كانوا ينتمون للجامعة األم −
 ,وفيهم من هو غري ذلك ,لصالح املستقيماوليس بينهم جتانس ففيهم  ,م١٩٥٤

وعاش جزءًا كبريًا من حياته داخل  ,ومعظمهم كان قد كرب سنه واستوى عوده
 .السجن

مجاعة ما يسمى ىل أعضاء وكان معظم أفراد اجلامعة األم ينظرون إ
ألهنم يرون بأهنم  ,األوىل نظرات فيها كثري من عدم االرتياحم  ١٩٦٥تنظيم

وهم الذين كانوا سببًا مهًام فيام تعرض إليه  ,وليسوا من مجاعتهم ,غرباء عنهم
 .الدعاة من حمن وكوارث

وكانت  ,والسلطة تعلم ذلك ,فإن جذور اخلالف قديمة :وخالصة القول
 .تعرف كيف ترضب رضبتها األليمة

أن كثريًا من اآلراء  ,من األخطاء الشائعة يف الساحة اإلسالمية املعارصة −٣
وإذا أرص أصحاهبا عىل مواقفهم تصدر أوامر  ,التجديدية تقابل بربود واستنكار

 .القيادة بفصلهم واعتزاهلم والبعد عنهم والتنفري منهم
 .برآء منه ويلصق هبم ما هم ,األحيان يقال عنهم ما ليس فيهم بويف أغل

ومل  ,وقضية هؤالء الشباب مل تعالج منذ البداية باحلكمة واألسلوب احلسن
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ومل تقدم حلسمها احللول والدراسات الرشعية التي  ,تعط حجمها الطبيعي
بمثلها ويقابلون الشدة  ,ومعظم الشباب ال يتحملون مثل هذه املواقف .تستحقها

وقد قلنا أكثر  ,وشكري من هذا الصنف من الشباب ,إن مل يردوا الصاع صاعني
وزيادة عىل ذلك كله فقد كان  ,شديد االنفعال ,من مرة أنه كان عصبي املزاج

والسيام وهو ينظر  ,يرى أنه صاحب مواهب وطاقات ال تستوعبها اجلامعة األم
 .سواء السبيلإليها من خالل فئة قليلة جدًا انحرفت وضلت 

فإن هذه األمور جمتمعة أججت سلبيات كثرية يف نفسية شكري  :واخلالصة
ثم بدأت مواقفه تزداد  ,وأعلن عن قيام مجاعته ,وقف مؤسفمدعته إىل اختاذ 

  .غلوًا وتنطعاً 
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وحدثته أوهامه  ,وأصبح أسريًا ألهوائه وشهواته ,بدأ شكري خط االنحراف
 ,اهللا يف األرض لَّ وظِ  ,ومهدي هذه األمة املنتظر ,أنه أصبح مصلحًا عظيامً 

 .وقائدًا جلامعة املسلمني ,وأمريًا للمؤمنني
تعارض تصوراته اجلديدة مع أصول  :وكانت املشكلة األوىل التي واجهته

 ,ذاوحتى يومنا ه ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم التي أمجعت عليها األمة منذ عرص رسول اهللا 
 :وخرج من هذه الورطة بالنتائج التالية

 .رفض القياس عىل خمتلف أشكاله وأنواعه* 
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 .وزعم أن قول الصحايب وفعله ليس حجة ولو كان من اخللفاء الراشدين* 
وكان يرى بأن اإلمجاع ليس دليًال رشعيًا عىل اإلطالق سواء كان رصحيًا أو * 

 .أو كان إمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم ,سكوتياً 
وأمهات كتب  ,وأقوال العلامء املحققني ,ال قيمة عنده للتاريخ اإلسالمي* 

مرتدون  −يف القديم واحلديث  −وزعم بأن كبار علامء األمة  ,التفسري والعقائد
 .عن اإلسالم

ين ولكنه كغريه من أصحاب البدع الذ ,قال شكري بحجية الكتاب والسنة* 
وما  ,فام وافق أقواهلم من السنة قبلوه ,اعتقدوا رأيًا ثم محلوا ألفاظ القرآن عليه

 .خالفها حتايلوا يف رده أو رد داللته
وال جيوز التقليد يف  ,زعم شكري أن كل مسلم عليه أن يعرف األحكام بأدلتها* 

وارتد عن  ومن قال بغري ذلك فقد كفر ,أصًال كان أو فرعاً  :أي أمر من أمور الدين
 .IQHاإلسالم
تعني األوامر الصادرة عن  − عند هذه اجلامعة−دلة الرشعية األف :وإذن
وليس ألحد من الناس احلق بمخالفتها ولو بدليل واضح من كتاب اهللا  ,القيادة

 .ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل أو سنة رسوله 
ولكن الشورى  ,فقد يستشري من حوله ,والقيادة هي شكري مصطفى وحده

 .والرأي األخري يبقى له ,عنده غري ملزمة عىل اإلطالق

                                                                        
  .هذا تلخيص ألقواهلم التي سقناها يف الفصول الستة السابقة من هذا الكتاب )١(
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وتكون من  ,عن اإلسالم يف بعض احلاالت ةوخمالفة رأيه قد يكون رد
 .الكبائر يف حاالت أخرى

وال  ,وال يكون اإلنسان مسلًام إال إذا انتسب هلذه اجلامعة وبايع قائدها
واجلامعات األخرى  ,عة احلقفهم مجا ,جيوز تعدد اجلامعات عىل اإلطالق

 .−عىل حد زعم شكري −مجاعات ضاللة وكفر 
أي ال يكون اإلنسان مسلًام −والتسليم هللا ال يتجزأ  ,طاعة اهللاوطاعة شكري 

 .إذا رفض اإلذعان ألوامر قائد اجلامعة
جاء يف رسالتهم  .وتراهم يؤكدون عىل هذه املعاين كثريًا يف رسائلهم

  :التوسامت
وهكذا فعىل الذين يظنون أنه سيكون للحركة اإلسالمية مائة إمام أو أهنا يمكن (

أو أن  ,مائة قرية, أو أن تلتقي احلركة اإلسالمية حول مائة نواة ورسةأن تنشأ يف 
عىل هؤالء أن يراجعوا أنفسهم وينتبهوا .. .بالد تتكلم الالتينية أو الرتكيةتنشأ يف 
فيها تتجمع أصول املادة وصفات اليشء تلتف  ,اً وأمّ و رسة يشء نواة  لأن لك

وأنه ال احلركة اإلسالمية وال شيئًا مما خلقه اهللا .. .البقية حوهلا وتدور يف فلكها
وأنه ليس من .. .من أول الذرة اهلائمة إىل الفلك الدائر ,يشذ عن هذه السنة

واهلدى  طبيعة األشياء أن خيرج إمامان ومجاعتان عىل درجة واحدة من العلم
وإال فلو كان كذلك جلاز لنا رشعًا وقدرًا أن نتخذ  ,واالجتباء ومالبسات األقدار

ورسة  ,وإنام هو إمام واحد ,ومعاذ اهللا.. .وأن يكون املسلمون أمتني ,إمامني
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وقبله واحدة يتوجه إليها وينطلق منها وتبدأ فيها احلركة اإلسالمية . .واحدة
وإننا ال .. .ثم تبدأ الدعوة إىل اهللا.. .حدة هي أم القرىوقرية وا.. .البداية املثالية

 .)يًال يف بالد العرب اآلن إال مرصنجد ألم القرى نظريًا ومث
 :وجاء يف موضع آخر من التوسامت

وأننا ال نقبل من الناس يف دخوهلم  ,نريد أن نقول أن التسليم هللا تعاىل ال يتجزأ(
إال االعرتاف الكامل بألوهية اهللا والسمع  −وإن تأخر دخوهلم −يف مجاعة احلق 

والتامدي يف طاعة اهللا يف كل جديد يعلمون أنه أمر .. .والطاعة والبينة الكاملة
 . انتهى كالمهم )وإمامها  ةومن خالل اجلامعة املسلم ,من اهللا

وحيرفون الكلم عن  ,أرأيت كيف يتالعبون يف اللفظ :قارئي الكريم
 ?مواضعه

 !.!جيوز أن يتعدد دين واحد ال* 
 !.!رب واحد ليس له رشيك أو مثيل* 
 !.!قبلة واحدة هي مكة املكرمة* 
 !.!هي مرص ةقرية واحد* 
 !.!مجاعة واحدة يعني مجاعتهم* 
 !.!إمام واحد يعني شكري مصطفى* 

ــــــــه ,واالستســــــــالم ألوامــــــــره ,واإلذعــــــــان لــــــــه,وطاعــــــــة اهللا ــــــــاب نواهي .. .واجتن
  !.!مــــــــــــن خــــــــــــالل مجــــــــــــاعتهم وأمــــــــــــريهمهــــــــــــذه األمــــــــــــور كلهــــــــــــا ال تكــــــــــــون إال 
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 ,وباكســـــتان وغـــــريهم ,أي كرتكيـــــا :ولـــــو قامـــــت لإلســـــالم دولـــــة يف بـــــالد العجـــــم
ــــــت الســــــيادة فيهــــــا لشــــــ ــــــيس ـوكان رع اهللا ملــــــا كانــــــت دولــــــة إســــــالمية ألن أمريهــــــا ل

 !.!شكري
ويعـــــدون أقوالـــــه وأفعالـــــه أدلـــــة رشعيـــــة  ,وهـــــؤالء الـــــذين يقدســـــون زعـــــيمهم  
وال يعتــــــــربون إمجــــــــاع الصــــــــحابة رضــــــــوان اهللا  ,الــــــــذين هيــــــــامجون التقليــــــــد مهــــــــ

 !.!يف خلقه شؤون هللاو ,عليهم دليالً 
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 ,رناـكـــــان شـــــكري يف مجاعتـــــه أشـــــد اســـــتبدادًا مـــــن القـــــادة الظـــــاملني يف عصـــــ
وويـــــل ملـــــن تـــــردد أو رفـــــض  ,وكـــــان يســـــتدعي الشـــــباب بـــــأوامر عســـــكرية صـــــارمة

 .تنفيذ هذه األوامر
فقد  ,وكان قائد هذه اجلامعة مزاجيًا يف كل ما يصدر عنه من تعليامت وأوامر

 :يمنع اليوم ما كان يبيحه باألمس ومن األمثلة عىل ذلك ما ييل
كـــــــــــــان شـــــــــــــكري ال جييـــــــــــــز الصـــــــــــــالة يف املســـــــــــــاجد ألهنـــــــــــــا مســـــــــــــاجد رضار * 

 .تستخدمها السلطة يف حرهبا التي ختوضها ضد اإلسالم واملسلمني
وبعد حني من الـزمن أصـدر  ,مجاعته بإقامة صالة اجلمعة يف شققهموكان قد أمر 

 .أوامره بعدم إقامة صالة اجلمعة واالكتفاء بصالة الظهر بدالً عنها
 ,ي ذلـــــكـألن طبيعـــــة مصـــــلحة اجلامعـــــة تقتضـــــ ,أصـــــدر أوامـــــره بحلـــــق اللحـــــى* 
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 .فسارعوا إىل حلقها ألن األمر اآلخر نسخ األول
التالقــــي بــــني األفــــراد إال بــــإذن مســــبق مــــن األمــــري منعــــًا صــــدرت األوامــــر بمنــــع * 

وتـــــم بموجـــــب هـــــذا األمـــــر  ,أو الـــــردة بـــــني اجلامعـــــة IQHالنتشـــــار حركـــــة االنشـــــقاق
عـــــزل األفـــــراد عـــــن إخـــــواهنم يف اجلامعـــــة بعـــــد أن عزلـــــوا عـــــن األهـــــل واألقربـــــاء 

 .وسائر أفراد املجتمع
ة احلصـــــول عـــــىل رية بغيــــــقبلـــــت اجلامعـــــة مبـــــدأ التحـــــاكم إىل املحـــــاكم املصـــــ* 

مـــــع أن اجلامعـــــة تـــــرى أن هـــــذه  ,تعويضـــــات ماديـــــة كـــــام وعـــــدهتم أجهـــــزة األمـــــن
األفـــــــراد يســــــــارعون إىل تنفيـــــــذ هــــــــذه  انوكــــــــ .املحـــــــاكم مـــــــن أوكــــــــار الطـــــــاغوت

غــــــــوا هبــــــــا, ولــــــــيس ألحــــــــدهم أن يعــــــــرتض ألي ســــــــبب مــــــــن  األوامــــــــر بعــــــــد أن ُيبلَّ
 .مهام كان وجيهاً  األسباب

روحــــه وأمنــــه, ويف معظــــم احلــــاالت ومثــــل هــــذا االعــــرتاض قــــد يكلــــف الفــــرد 
ر بأنـــــه ردة عـــــن اجلامعـــــة, وقـــــد صـــــدرت أوامـــــر اجلامعـــــة بتصـــــفية املرتـــــدين, ـيفســـــ

كــــــــام صــــــــدرت األوامــــــــر بتصــــــــفية بعــــــــض أفــــــــراد مــــــــن مجاعــــــــات أخــــــــرى, ألهنــــــــم 
قـــــام مجاعـــــة  ١٩٧٦نـــــوفمرب ســـــنة ٢٣أصـــــبحوا خطـــــرًا عـــــىل مجاعـــــة شـــــكري, ففـــــي 

يف القــــــــاهرة, كـــــــــام  − رة ـباملعصــــــــ –هامجــــــــة مــــــــن أســــــــموهم مرتــــــــدين مشــــــــكري ب
هــــامجوا حســــن اهلــــالوي ومــــن معــــه مــــن جتمــــع الفنيــــة العســــكرية بــــاهلرم, وطعنــــوا 

                                                                        
هم الذين يوالون : واملنشقون .تنظيًام ومنهجاً  :هم الذين ختلوا عن اجلامعة :املرتدون )١(

  .أو أن القيادة عزلتهم, كنهم شقوا عصاالطاعة عىل قيادهتاول, منهج اجلامعة
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٤٠٦ 

ــــــــــد نشـــــــــــاهلــــــــــالوي عشــــــــــ ــــــــــة بالســــــــــكاكني واملطــــــــــاوي وق رت الصــــــــــحف ـرين طعن
 .رية هذا اخلرب مضخًام كعادهتا عندما تتعرض لقضية إسالميةـاملص

تـــــــداء بعـــــــض الـــــــذين تـــــــم االع أقـــــــوال ر فـــــــيام يـــــــيلـومـــــــن املناســـــــب أن ننشـــــــ
 :ونجاهم اهللا من القتل ,عليهم

ري واهلجرة, كفأنا من أوائل املؤسسني جلامعة الت( :رفعت أبو دالل − ١
بعد صدور أوامر القبض علينا يف أواخر أمن . ١٩٧٢انضممت إليها يف أواخر سنة 

جلأنا إىل املغارات وكهوف املنيا وتعرضنا يف بداية الدعوة  ١٩٧٣دولة عليا لسنة 
 .وكنت من أشد املقتنعني هبذه اجلامعة وأفكار أمريها... كثرية إىل متاعب

 ,وانزعجت عندما علمت أهنم يعتمدون بالرضب عىل من ينشقون عنهم
وملا طلبوا أن أشرتك يف إحدى الفرق املخصصة هلذا الغرض قررت االنفصال 

 .)عنهم فتعقبوين
أمري اجلامعة  − حينام تعرفت عىل شكري ( :املهندس أمحد حممود عرفة −٢
أقنعني يف البداية بمنهجه ومعتقداته ومن ذلك تكفري املجتمع حاكًام  −

وحتريم التعليم يف مدارس الدولة  ,وحمكومًا إلرصاره عىل ارتكاب املعايص
وحتريم العمل يف هيئات احلكومية املرصية  ,ألهنا كافرة واملناهج غري دينية

وعليه ال جيوز .. .فرة وتتعامل بالرباألن هذه احلكومة كا.. .ووظائفها العامة
وكل أئمة املساجد كفار ال  ,االنضامم أو اخلدمة يف جيش ينتمي إىل دولة كافرة

 سلطان فيه إلنسان عىل مع رضورة اهلجرة إىل مكان ال ,جيوز الصالة خلفهم
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٤٠٧ 

ث يعبدون هناك اهللا ويعدون أنفسهم بدنيًا وعقائديًا ثم يزحفون عىل إنسان حي
هذا باإلضافة إىل استباحة االستيالء عىل  .الكافر لتغيري نظامه بالقوة املجتمع
الغري باعتبار أهنا أموال كفار تعترب يف حكم الغنائم إلنفاقها يف سبيل IQHأموال
وسافر بعض أعضاء اجلامعة بالفعل إىل شامل اليمن خصوصًا أن أمريهم  .اهللا

 .)جتمع الذي ينشدهيتصور أن اليمن هو املكان الصالح إلقامة امل
انضممت إىل هذه اجلامعة يف أغسطس ( :املهندس حممد سعد الدين −٣

ومن يومها وأنا أتعرض العتداءات متكررة  ,١٩٧٦وتركتها يف مايو  ١٩٧٥
 ,فقد كانوا يزوجون الفتيات الالئي وقعن يف شباكهم ألعضاء التنظيم.. .منهم
ألن اخلارج عنهم .. .طلقوا منه زوجته ,أحدهم إىل رشده وترك اجلامعة ءوإذا فا

 .ثم يزوجوهنا بعد ذلك من عضو آخر.. .كافر وال جيوز زواج الكافر من مسلمة
ضون الطلبة عىل ترك دراستهم بدعوى التفرغ للعبادة وحيثون املـوظفني وحيرّ 

ناهيــك عــن تكفــريهم لــبعض ] مهــن حــرة[والعــامل عــىل تــرك أعامهلــم والعمــل يف 
 ).يهم السالملهبم املعصية كآدم وإبراهيم وموسى عاألنبياء الرتكا

املهندس الزراعي عبد السالم مصطفى,  موكذلك من الذين حاولوا اغتياهل −  
 . نيابة أمن الدولة العليا مع متهمني أربعة من اجلامعة حاولوا تنفيذ اجلريمة توقد حقق

                                                                        
يزون االستيالء عىل جي –رغم ما بينهم من خالفات أصولية –معظم مجاعات أهل الغلو  )١(

  .وليس عندهم دليل رشعي عىل ذلك إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس, أموال الغري
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٤٠٨ 

فهامجهام عدد من اجلامعة برئاسة  ,أما رفعت أبو دالل وأمحد عرفة
مما دفع املجني عليهام إىل إلقاء نفسيهام من النوافذ حيث نقلوا  ,أمريهم

 .IQHمصابني إىل املستشفى 

b…b@M@ÝØÛa@åß@ÝØÛa@Òì@ @

وصــــــــف عبــــــــد الــــــــرمحن أبــــــــو اخلــــــــري أوضــــــــاع أعضــــــــاء اجلامعــــــــة التنظيميــــــــة 
                                                                        

 .م١١/٧/١٩٧٧نرشت جملة روز اليوسف املرصية هذه اللقاءات يف عددها الصادر بتاريخ ) ١(
والذي أراه أن  .داءات يف تاريخ وقوعهاعتوكانت الصحف املرصية قد نرشت أخبار هذه اال

رهتا الصحف قد وقعت فعًال سواء ذك )مرتدين(اعتداءات مجاعة شكري عىل من أسمتهم 
 –جتمع الفنية العسكرية  اكام أهنم اعتدوا عىل جتمعات أخرى من بينه, املرصية أم مل تذكرها

  .−حسن اهلالوي 
أعضاء يف تنظيم شكري ثم ختلوا عن  أسامؤهم هنا كانوا ذين وردتفالومن جهة أخرى 

وما ذكره رفعت أبو دالل وصاحباه عن تصورات , ة, واإلسالميون يف مرص يعرفون ذلكالعضوي
اللهم إال قول , مصادر أخرى ذكرهتا يف هذا البحث اجلامعة وأفكارها صحيح وثبت عندنا من

بل , ال دليل عندنا عليهف] ...ناهيك عن تكفريهم لبعض األنبياء[املهندس حممد سعد الدين 
وقد  .وعىل آله وصحبه وسلم ملسو هيلع هللا ىلص والذي نعرفه أهنم مل يكفروا أحدًا من أصحاب رسول اهللا

 تكون هذه الزيادة من سعد الدين أو من الصحف أو من أفراد يف اجلامعة أجلأهم اجلدل إىل مثل
  .هللاأما شكري ومساعدوه فال نعرف أهنم كفروا أحدًا من أنبياء ا.. .القول هذا

وأكرر ما قلته يف , الدعاة مما أكتبه عن هذه اجلامعةومن جهة ثالثة سوف يستغرب بعض 
, ومل أستعجل يف الكتابة عنهم, أحد منهم خالفات أو نزاعات شخصيةاملقدمة ليس بيني وبني 

  .وأشعر بأنني مسؤول أمام اهللا سبحانه وتعاىل عن كل كلمة أقوهلا
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٤٠٩ 

وكيـــــــف كانـــــــت القواعـــــــد تتعامـــــــل مـــــــع األوامـــــــر والتعلـــــــيامت  ,داخـــــــل الســـــــجون
 ]:خوف الكل من الكل[فقال حتت عنوان  ,الصادرة من القيادة

عنـــــــدما  ,تلــــــك حالـــــــة ملســـــــتها عـــــــرب ســــــجن االســـــــتئناف ولـــــــيامن أيب زعبـــــــل(
خرجنــــــــا مــــــــن زنــــــــازين طــــــــره بعــــــــد تصــــــــفية املواقــــــــف يف قضــــــــية خطــــــــف وقتــــــــل 

  ...واقـــــــف يف قضـــــــية االنـــــــتامءوانتظرنـــــــا دورنـــــــا يف عمليـــــــة تصـــــــفية امل .الـــــــذهبي
ثـــــم خلـــــف ذلـــــك  ,حبـــــًا وصـــــدقًا وترابطـــــاً  :لقـــــد ملســـــت يف الشـــــباب متناقضـــــات

وتســــــــــاؤل عــــــــــن مــــــــــدى مصــــــــــلحة  ,الســــــــــطح الــــــــــواقعي احتجــــــــــاج يف األعــــــــــامق
ولكنــــــــه كــــــــان تســــــــاؤالً دفينــــــــًا خيشــــــــى أي فــــــــرد أن  ,اجلامعــــــــة يف لعبــــــــة الــــــــذهبي

 .يفصح به لآلخرين
قد  ,ابل به أي دعوة ملراجعة النفسإن رد الفعل العصبي الذي يمكن أن تق

أجرب الكل عىل كتم الرغبة يف مراجعة احلساب أو تصفية املواقف ذاتيًا 
 ,بل والعمياء ,ة املطلقةعلقد قام بناء هذه اجلامعة عىل الطا .لتصحيح األخطاء

أو  ,فأي شخص كان يشم منه رائحة لقياس األوامر الصادرة إليه بمقياس رشعي
ولذا .. .كان يواجه بتهمة الردة ويعامل معاملة املرتدين ,حتى استفسار عن مغزاه

وتولد عنها عمل فريق من هؤالء حلساب  ,نشطت مشاعر االنشقاق فظلت دفينة
بل إن فريقًا أو أفرادًا ارتدوا نفسيًا ومل  ,أعداء اجلامعة من داخل اجلامعة

جلاسوسية املباحث داخل اجلامعة فكانوا طابورًا  .يرتمجوا ردهتم عملياً 
كان الواحد من هؤالء يؤمر فيصدع  ,ورغم ذلك .كالسوس بني ثنايا اخلشب
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 ,وقد ملست جانبًا من هؤالء الشباب الذي كان متحمسًا للحق.. .بالطاعة الفورية
فقدان حلنان التجمع أحيانًا, أو  وعقيدة, بل ارتد عنه لعصبية أمري أ هومل يرتد عن
ما عىل إكانت عصبية األمرة سببًا يف انشقاق الشباب وردهتم,  باالختصار

... وهذا أخطر.. فسية ضد التجمع وكراهة األمرة من األعامقنمستوى الردة ال
 .الواقعي ميلوإما ردة واقعية بمستواها النفيس ومستواها الع

ـــا يف منتهـــى احلـــامس هلـــذا احلـــق  ,لقـــد شـــاهدت بعـــد اإلفـــراج عنـــا شـــابني كان
فـــك األمـــرة  ,ومـــع ذلـــك دفـــع هبـــم املوقـــف بـــني فكـــي الكامشـــة ,ريمنيوجهـــني كـــ

وبـــــني بطـــــش  ,العصـــــبية الطبـــــع التـــــي جلبـــــت علـــــيهم املحـــــن دون اقتنـــــاع بمربرهـــــا
املباحـــث التـــي كانـــت تبعـــث إلـــيهام بـــاملخربين ليبيتـــوا معهـــم داخـــل مســـاكنهم يف 

ان لقـــد شـــاهدت هـــذين الشـــابني ومهـــا يقصـــ.. .ي املـــدمرـحمـــاوالت للتـــأثري النفســـ
رار ـكيـــف ال يصـــليان يف مســـاجد الضـــ.. .قصـــة الواقـــع املـــؤمل الـــذي حييونـــه عـــيلَّ 

ثــم كيــف حيــرران تقــارير ويبلغــان  ,ويلتزمــان باجلانــب العقائــدي للجامعــة ســلوكاً 
وكانــت أعامقــي تأســى .. .جنــد الطــاغوت بكــل صــغرية وكبــرية تصــل إىل علمهــام

أملـــك إال أن أقـــول  وال ,عـــىل انفصـــام الشخصـــية الـــذي أصـــيب بـــه بعـــض الشـــباب
 .IQH)حسبنا اهللا ونعم الوكيل  :لنفيس

 :ويف موضع آخر قال أبو اخلري
السمع وألفراد اجلامعة يف الضبط اإلداري  ميلوقد ملست عظمة الواقع الع(

                                                                        
  ).١٦٣و  ١٣٥و  ١٣٤ص ( :منيذكريايت مع مجاعة املسل )١(
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 ,لقد صدرت إليهم أوامر بعدم خماطبة املرتدين واجلامعات األخرى ,والطاعة
 .ياً لتزم اجلميع بذلك األمر عمفال

رقابة األفراد [والحظت عىل تنفيذ هذا األمر أن عنرص الشعور بالرقابة 
لقد صدع بالطاعة من منطلق  .قد أدى إىل تنفيذ األمر متاماً  ]بعضهم عىل بعض

ممن تواجد من الثالثامئة عضو  ,العدد الكبري ,طاعة اهللا ورسوله وويل األمر
 .بليامن أيب زعبل. ..املقبوض عليهم والذين يشكلون أغلب أفراد اجلامعة

ولكيال يتهم  ,مر إيثارًا للسالمةولكن عددًا آخر قد صدع بالطاعة هلذا األ
 .بالعصيان أو الردة

وكنت أرى البعض يتخاطب مع الشيوعيني وال يتخاطب مع التجمعات 
ثم صدر أمر بعدم خماطبة  .وكان تفسري ذلك أن هذا التخاطب مصلحي ,األخرى

عيني كانت أهون من جريمة خماطبة وولكن جريمة خماطبة الشي ,الشيوعيني
حتت  ,املأخوذين بسبب اإلسالم يف محلة تصفية النشاط الديني واستثامره

 ].التكفري واهلجرة[عنوان 
جلامعة ثم يستدرك اويشيد أبو اخلري بالنظام الدقيق الذي كان يلتزم به أعضاء 

 :فيقول
أو  ,ل والعقد يف املرء معارضة لفكرةكل ذلك طاملا مل يلمس أصحاب احل(

هم شبهة مناقشة لفكرة بقصد التيقن نإذ يكفي أن يلمس فرد م .مراجعة ملوقف
وقد يصل األمر إىل  ,لكي يندفع إىل أخيه املناقش اندفاعية عدائية ,من أمرها



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٤١٢ 

 .IQH)من وسائل بث الكراهية يف القلوب أو غري ذلك ,التجريح والغمز

bÈib@M@@¦a@ÂìÔòİÜÛa@ÚaŠ‘@¿@òÇbà@ @

 :بداية التعاون مع السلطة −١
حتدث سامل البهنساوي عن بداية تعاون مجاعة شكري مع املباحث العامة 

 :داخل السجن يف هناية الستينيات فقال
قام بعضهم بالعمل مع املباحث العامة للتجسس عىل املعتقلني وتتبع صالهتم (

وكان جواهبم أن هذا  ,اجتامعي فيام بينهموصيامهم وما قد يقومون به من تكافل 
وهم أصحاب هذا الفكر حتى يمكن حتطيم من  ,يتم لصالح اجلامعة احلقة

ويف سبيل ذلك  .خالفهم بالتضييق عليهم يف معايشهم وأرزاقهم وحياهتم
فهم يعلنون عدم  ,ومن هنا يظهر التضارب واخللل ,استحلوا الكذب وغريه

بينام يستحلون  ,ومعاونتها ألهنا كافرة بزعمهم العمل والوظيفة يف احلكومة
إيذاء زمالئهم يف املحنة والتبليغ بالكذب عليهم لرجال احلكومة التي يرون 

 :وعندما نوقشوا يف ذلك أجابوا ,كفرها
نه ليس بعد أكام  ,إن آية احلرش تبيح حتطيم املجتمع اجلاهيل بشتى الوسائل

وال جمال لألمر باملعروف والنهي  ,كافراً الكفر ذنب فال حق يف احلياة ملن كان 
عن املنكر إال بعد أن يدخل املسلمون اإلسالم من جديد ألن إسالمهم 

                                                                        
  ).١٣٨ص ( :ذكريايت مع مجاعة املسلمني )(١
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 .IQH)جاهيل
 :الرتدد عىل مراكز السلطة −٢

وبعد أن اشتهر  ,زار صديق يل شكري مصطفى بعد خروجه األول من السجن
ودار بينهام حديث طويل حول العمل اإلسالمي ومهمة  .أمره وأمر مجاعته
واستوقفني يف هذا احلديث القصة  ,وكيف يريب أصحابه ,مجاعته يف األرض

 :التالية
 :قال شكري لصديقي

لقد كنت مهتًام يف  ]ماهر عبد العزيز بكري[وأشار إىل  ,ا الشابذانظر إىل ه(
وتنشئته عىل الشجاعة  ,نفسه تربيتي له منذ البداية إىل حتطيم حاجز اخلوف يف

 !.?أتدري ماذا كنت أفعل معه ,والتضحية
وكان يستقبلني هناك رئيس  ,كنت أصطحبه إىل مركز الرشطة القريب من بيتنا

فأبني للمسؤول انحراف نظامه  ,وجيري بيننا حوار ,أو ضابط من الضباط ,املركز
وأهاجم  ,م وضالهلموأبسط له أدلتي عىل ردهتم وطغياهن ,عن منهج اهللا تعاىل

ثم أخرج من املركز ساملًا  ,وأكشف ارتباطه باملخططات اليهودية ,رئيس الدولة
وأنه ال يساوي  ,وتتكرر الزيارة والشاب يشهد بعينه تفاهة النظام وحقارته ,معاىف

 .هـتلَ مَ ـكام يشاهد ويرى قوة احلق وشموخه وعزة َح  ,جناح بعوضة

                                                                        
  .)٣٠٥ص ( :اويسسامل عيل البهن, احلكم وقضية تكفري املسلم )١(
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وهو الذي  ,وحتطم حاجز اخلوف يف نفسه ,وهكذا سقطت اهليبة من النظام
وأصبح ال .. .كانت ترتعد فرائضه خوفًا عندما كان يمر من أمام هذا املركز وغريه

وتربية  ,أرأيت الفارق بني تربيتي للشباب.. .خيشى إال اهللا سبحانه وتعاىل
 )!.?اجلامعات األخرى

سخر من رجال وكان ي ,ال أشك بأن شكري كان شجاعًا قوياً  IQHويف البداية
نطرحها فيام ييل  ,ولكن يف النفس أسئلة كثرية ,األمن داخل السجن وخارجه
  : ونرتك األجوبة لفطنة القارئ

أليس هناك طريقة أخرى يريب من خالهلا أتباعه غري زيارة مراكز الرشطة وكثرة * 
 !.?الرتدد عليها

 بكل كلمة ثم ال يردون عليه إال ,كيف يتحدى رجال األمن يف عقر دارهم* 
ادون اآلمنني من توعهدنا هبم يعتدون عىل األبرياء ويرهبون األقوياء ويق ,مهذبة

وتلصق هبم  ,ويزجون هبم يف غياهب السجون ,بيوهتم ومن بني نسائهم وأبنائهم
 !.?م ال أصل هلاُهت 

من وحوش  −وهذه خصوصية له  − كيف حتول رجال األمن أمام شكري * 
 !.وديعة أليفة? إىل محالنمفرتسة كارسة 

                                                                        
, أيب عبد اهللا وهو ابن شقيقة شكريال بد من التنويه بأن الشاب ماهر عبد العزيز بكري يكنى ب )١(

, ذي عرف فيام بعد بفيلسوف اجلامعةالهو و, االعالم فيهاادة اجلامعة ومسؤول ونائبه يف قي
  .وكان أحد الذين تم إعدامهم يف قضية الذهبي
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 !!حوار مثري −٣
زار جمموعة من قيادة  ١٩٧٦يف األسبوع األول من شهر سبتمرب سنة 

وعرضوا عليه أرسار االتصاالت التي  ,اجلامعة زميلهم عبد الرمحن أبو اخلري
وننقل فيام ييل احلوار الذي جرى بينهم وبني أيب  ,جرت بينهم وبني احلكومة

 :اخلري حول هذه املسألة
عىل  ,كومة عىل اجلامعة رغبتها يف التعاون معهاقد عرضت احل :و عبد اهللاأب

 .وتدعو إىل اهلجرة ,أساس أن مجاعتنا ترصف الشباب عن املناهج االنقالبية
إن احلكومــــــــــــة يف حاجــــــــــــة إىل مجاعــــــــــــة إســــــــــــالمية تســــــــــــتوعب اخلاصــــــــــــة مــــــــــــن 

حـــــن إن شـــــاء اهللا مجاعـــــة نو ,ثـــــم إىل مجاعـــــة أخـــــرى تســـــتوعب العامـــــة ,الشـــــباب
 .وقد قبلنا ذلك ,اخلاصة
وستصبح  ,املهم أن نحقق تقدم اجلامعة ,فليقولوا ,عنا عمالء ونوقد يقول

 .اجلامعة الوحيدة يف مرص
 !.?نوواإلخوان املسلم :أبو اخلري
 .مة املنتظرةاقد تكون هذه مجاعة الع. .:أبو عبد اهللا
يطلق الطاغوت أيدينا يف العمل لإلسالم وبحرية  ءويف مقابل أي يش :أبو اخلري
 !?يف مرص

كومة قدمت هذا فاحل ,يف مقابل رصف الشباب عن االنقالبات :أبو عبد اهللا
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فهو منهج  ,وهي تعلم متامًا أن منهجنا ال يتصادم مع خطتهم حالياً  ,العرض
فنية شأن تنظيم ال ,هجرة ويرصف الشباب عن التجمعات ذات املناهج االنقالبية

 .وخالفه من ذوي االجتاهات االنقالبية ,العسكرية
أن هذا استدراج من الطاغوت الحتواء  −واهللا أعلم −عىل ما أعتقد  :أبو اخلري

 ,اجلامعة أو استخدامها يف رضب وتصفية جتمعات احلركة اإلسالمية األخرى
 .ثم يستدير علينا ليصفينا بعد أن نكون قد أدينا غرضه

 .حيدث نأبدًا ذلك ل :أبو اهليثم
وقد عرضت علينا أيضًا تعويضًا  .إن احلكومة جادة يف عرضها....ال :أبو عبد اهللا

وطلبت منا رفع قضية  ,عام حلق بنا من أرضار يف املايض كدعاية سيئة أو اعتقال
. .ضد دور الصحف واألجهزة األخرى للحصول عىل التعويض املناسب

إننا يف حاجة إىل املال . .واجلامعة يف حاجة إىل املال ,حامياملواتفقنا مع 
 .لتقوية اجلامعة

 .?ومن هو املحامي :أبو اخلري
  

 .شوكت التوين :أبو عبد اهللا
وهذا حمرم رشعًا  ,ن الطاغوت بذلك سوف جيرنا إىل االحتكام إليهإ :أبو اخلري

 :لقول اهللا تبارك وتعاىل

{A B C D E F G H I J   K L M N O 
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P Q R  S T U V W X Y Z [ \  

] ^ _ z ]النساء[ 
قـــــد دخـــــل   ملسو هيلع هللا ىلصإن رســـــول اهللا  ?مـــــا وجـــــه احلـــــرام يف ذلـــــك. .أبـــــداً  :أبـــــو مصـــــعب

لقــــد دخــــل يف جــــوار مطعــــم بــــن عــــدي ليحميــــه مــــن الكفــــار يف . .يف جــــوار كــــافر
قــــــول لــــــك عنــــــدي حقــــــوق تعــــــال يواحــــــد ب. ].ريةـوذكــــــر بلهجــــــة مصــــــ[. .الطــــــائف

 !.?...خذها أأقول له أل
 ..ال عقًال وال رشعاً . .غري معقول :اهليثمأبو 

. .سوف يستثمرنا الطاغوت ملصلحته ,رستثمَ إننا بذلك سوف نُ  :أبو اخلري
 :والقاعدة الرشعية يف وجودنا هي قول اهللا تبارك وتعاىل

{s  t u v w x y   z { | } ~  �  ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «  ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

Ë ´ z ]املمتحنة[ 
 .قبلنا أن نستثمر. .قبلنا أن نستثمر :أبو الغوث

 :IQHويف موضع آخر سجل لنا عبد الرمحن أبو اخلري احلوار التايل 
                                                                        

هو ماهر عبد العزيز بكري نائب  :وأبو عبداهللا. ١٩٧٦من نوفمرب  ٣٠احلوار الثاين تم يف  )١(
  .رئيس اجلامعة

  .=د الذين تم إعدامهموأبو مصعب هو أنور مأمون صقر و أح, هو جمدي صابر :وأبو اهليثم
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 ?ما أخبار القضية :أبو اخلري
 .األخوة قابلوا املحامي ويثنون عليه :أبو حذيفة
 ?أشوكت التوين :أبو اخلري 
 .إنه حمام ماهر. .نعم :أبو حذيفة
 .?ل هم راضون عن ذلكواألخوة مجيعًا ه :أبو اخلري

  

 .ألن يف ذلك خري اجلامعة .نعم :أبو حذيفة
 !.?وما هو رأيك الشخيص من التحاكم إىل حماكم الطاغوت :أبو اخلري
 .لجامعةلالرأي  :أبو حذيفة
 !.?وما أخبار اجلامعة اآلن :أبو اخلري
 .كلهم خمتفون :أبو حذيفة
 !.?وهل هم راضون عن ذلك وبذلك :أبو اخلري

 .نعم :حذيفةأبو 
 :لغة احلسابات الدقيقة −٤

 ,وحول لغة احلسابات الدقيقة واملصالح بني اجلاهلية واجلامعة املسلمة

                                                                                                                                                                        
  .ومجيعهم من قيادة اجلامعة ,هو هاشم بكري :وأبو حذيفة=
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لقاء تصفية [ث أبو اخلري عن لقاء تم بينه وبني أيب عبد اهللا وأيب اهليثم أسامه دَّ حت
 :قال أبو اخلري ]للمواقف

وشهر  ,مضمون خطاب اعتكايف ,وكان جيلس عىل يميني ,فأعاد أبو عبد اهللا(
إياها إىل جواره عىل  مطواه وكان جيلس عن يساري واضعاً  نأبو اهليثم س

ثم واصل أبو عبد اهللا .. ].أغمد مطواك يا ولد وأزحها بعيداً [فنهرته أن  .املرتبة
ني أمام أسلوب جديد يف احلديث مل يسبق أن سمعته داخل فيتُ لأف ,حديثه

احلسابات الدقيقة للمصالح املشرتكة بني [طبيعة لقد بدأ يرشح  ,اجلامعة
 :وقال ]اجلامعة املسلمة وبني اجلاهلية

إذا كانت هناك عملية ما يمكن أن تقوم هبا اجلامعة باالشرتاك مع العدو بحيث 
ألنه دون ذلك فلن  ,منها نؤدهيا% ٤٦منها ويكسب العدو % ٥٤تكسب اجلامعة 
 .خطوة واحدة تتقدم اجلامعة

العـــامل كلـــه مصـــالح مشـــرتكة بـــني املســـلمني واجلاهليـــة وهـــذه املصـــالح قائمـــة إن 
 ...بصورة حتمية

.. .ولكــن العــربة بــالطرف الــذي يســتخدم اآلخــر ملصــلحته ,ذلــك حــق :أبــو اخلــري
وبالتــــــايل بيــــــدها خيــــــوط التــــــأثري يف اجتاهــــــات  ,وأرى أن اجلاهليــــــة هــــــي الغالبــــــة

 .املصلحة
وبالتـــــايل نملـــــك  ,بـــــارك وتعـــــاىل معنـــــا ولـــــيس معهـــــمإن اهللا ت. .أبـــــداً  :أبـــــو عبـــــد اهللا



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٤٢٠ 

 .IQHاملحافظة عىل حتقيق نسبة من املصلحة أكرب مما حيققه العدو

pb×a‰†naë@ˆfßZ@ @

 :ولنا عىل احلوار الذي سبق عرضه يف الصفحات املاضية املآخذ التالية
بأن  ]اخلالفة[وكتاب  ]التوسامت[كررت مجاعة شكري القول يف رسالة  −١

أو عن طريق التسلل إىل  ,دولة اإلسالم ال تقوم عن طريق االنقالبات العسكرية
وذهبوا ألبعد من هذا وذاك عندما زعموا بأن اجلهاد ال  ,وظائف الدولة القيادية
 ,وبعد دمار هذه احلضارة وما اخرتعته من أسلحة فتاكة ,يكون إال بالسيوف

وجيب أن يتفرغ  ,داد للجهاد فيهاومجلة القول فهذه املرحلة ال جيوز اإلع
 − ذلك فهو لغو  اأي دراسة رسائل وأفكار اجلامعة وما عد −املسلمون للعلم 

 .ولعبادة اهللا وحدة ال رشيك له
يف هذه  إللغاء اجلهاد ماألعذار يف دعوهت هلم وكان من املمكن أن نلتمس

 :املرحلة ونقول
إن احلكومة  :م وقوهلمولكن هذه االتصاالت مع النظا ,واؤاجتهدوا فأخط

عىل أساس أن مجاعتنا ترصف  ,عرضت عىل مجاعتنا رغبتها يف التعاون معها
كومة احلف :وقوهلم أيضاً .. .وتدعو إىل اهلجرة ,الشباب عن املناهج االنقالبية

                                                                        
 ٥٨ص ( :مجيــــــع فقــــــرات هــــــذا احلــــــوار وردت يف كتــــــاب ذكريــــــايت مــــــع مجاعــــــة املســــــلمني )١(

 ).٨٦و  ٧٤و 
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 !.!وهي تعلم متامًا أن منهجنا ال يتصادم مع خطتهم حالياً  ,قدمت هذا العرض
 .حسن نوايا قادة هذه اجلامعة بحال من األحوالهذه األقوال ال تدل عىل 

 !.?ال يتصادم مع خطتها احلالية ترى كيف اطمأنت الدولة إىل أن منهجهم
إن هذا االطمئنان ال يتم إال عن طرق املفاوضات واللقاءات املستمرة بني 

مندوب اجلامعة وممثل شكري  ]أبو طلحة[ولقد كان صفوت الزيني  .اجلانبني
 .يف مفاوضاهتم مع املباحث العامة

ويؤكد لنا شكري بأنه حريص جدًا عىل إقناع السلطة بأن مجاعته ليست عقبة 
انظر إىل قوله خماطبًا صديقه عبد الرمحن  .وال تشكل خطرًا عليها ,يف طريقها
 :أبو اخلري

بحجبــي للنســاء  ,ك فقــطخطتــ طريــق إننــي أقــول للطــاغوت أنــا ال أشــكل عقبــة يف(
أقــول للطــاغوت هاأنــذا أرحيــك مــن مشــاكل تعلــيمهم  ,عــن اجلامعــات واملــدارس

وأسـاهم بـذلك يف ختفيـف  ,وهجريت ال تشكل خطرًا انقالبيًا عليـك .وانتقاالهتم
 .IQH)وبرتك الوظائف أرحيك من املرتبات التي تدفع لنا  ,مشاكل اإلسكان

كانت عقبة . .عقبة يف طريق السلطة وهذه اجلامعة التي ترصح بأهنا ليست
وكانت تستخدم كل ما متلكه من قوة يف حرب  ,يف طريق اجلامعات اإلسالمية

 .الدعاة إىل اهللا واإلساءة إليهم وإلصاق أبشع أنواع التهم هبم
                                                                        

  ).٨٤ص(ذكريايت مع مجاعة املسلمني  )١(
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يف األسبوع األول  مع السلطة كام ذكر أبو اخلري جرى اتفاق مجاعة شكري −٢
د هذا التاريخ بدأت الصحف املرصية تنرش وبع .١٩٧٦من شهر سبتمرب سنة 

أخبار اعتداءات مجاعة شكري عىل من أسمتهم مرتدين وعىل اجلامعات 
 .اإلسالمية األخرى كجامعة الفنية العسكرية وغريها

إن اجلامعة بدأت تنفذ بنود اتفاقها مع :وبشكل أكثر وضوحًا نستطيع القول
 .هالسلطة بعد أيام قليلة من تاريخ اإلعالن عن

ومــن جهــة أخــرى فقــد متــت عمليــة اختطــاف الــدكتور الــذهبي وقتلــه بعــد ســتة 
 .أشهر من هذا االتفاق

 ,العرضوا هذا قبلو ,وعدت السلطة مجاعة شكري بدفع تعويضات هلم −٣
 :ه عن وجهة نظر مجاعتهاعيف دف ]أبو مصعب[وقال ممثلها لدى السلطة 

 ]....ألواحد بيقول لك عندي حقوق تعال خذها أأقول له [
 ,ومما جيدر ذكره أن مجيع العمالء يقال هلم مثل هذا الكالم وأفضل منه

 .ولكن هذه األقوال املعسولة ال تنفي عنهم العاملة والغرق يف األوحال
عن املصالح املشرتكة بني  −عىل لسان نائب أمريها  −أما حديث اجلامعة  −٤

ملنهج أنبياء اهللا ابتداًء بآدم  فهو خمالفة رصحية ,اجلامعة املسلمة وبني اجلاهلية
 .وانتهاًء باملصطفى عليهم أفضل الصالة والتسليم

كـــام أنـــه خمالفـــة واضـــحة لألصـــول والتصـــورات التـــي طرحتهـــا هـــذه اجلامعـــة 



ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ZòÇbà¦a@ƒí‰bm@¿@paŠÄã@ @

 

٤٢٣ 

 .نفسها
ياســـــيون مـــــن أتبـــــاع السزيـــــادة عـــــىل هـــــذا وذاك فمثـــــل هـــــذه األســـــاليب يتبعهـــــا 

 .ةالذين يؤمنون بأن الغاية تربر الوسيل ]ميكافييل[
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مل يكن من  ,الدكتور حممد حسني الذهبي وزير األوقاف السابق رمحه اهللا
ومل  ,وليس له مواقف مشهورة يف هذا املضامر ,يف احلقل السيايسملني االع

 .يعرف عنه أنه كان ينتسب إىل حزب من األحزاب أو مجاعة من اجلامعات
وبعد أن نال شهادة  ,ثم تابع دراسته العليا ,وكان قد خترج من األزهر

حتى  ثم تقلب يف وظائف علمية ,تم تعينه أستاذًا يف جامعة األزهر ]الدكتوراه[
 ,ونشط يف جمال الكتابة والتأليف .أصبح من علامء األزهر املعدودين يف مرص

 ].التفسري واملفرسون[فكان من أشهر كتبه 
وما هي  ,حتدث يف بدايته عن علم التفسري ,ويتألف الكتاب من جزأين
ثم استعرض أشهر الكتب يف التفسري يف . .فرسِّ العلوم التي حيتاج إليها امل

وبني ما هلا وما عليها بأسلوب علمي يمتاز باملوضوعية  ,ديثالقديم واحل
 .ود وتقليدوالبعد عن كل مج ,والنزاهة

نقد املؤلف رمحه اهللا  ]التفسري واملفرسون[ :ومن أهم ما جاء يف كتاب
ن نحا مَ والشيعة و ,واملعتزلة ,واخلوارج, كالصوفية :ملناهج أهل البدع واألهواء

 .الباطنيةنحوهم من أصحاب املذاهب 
وكان ينطلق يف تقويمه هلذه املؤلفات ويف رده عليها من إيامنه وقناعته 

 .بعقيدة ومنهج أهل السنة واجلامعة
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مع ذلك فإنه  ,والكامل هللا وحده ,عتي بأن الكتاب ال خيلو من أخطاءومع قنا
وقد رأيت عددًا من الكتاب املعارصين الذين كتبوا يف  ,من املراجع املهمة

 .علوم القرآن قد عادوا إليه واستفادوا منه
 ويعد تتمة للكتاب األول ,]اإلرسائيليات[ومن كتب الدكتور الذهبي املهمة 

 .مرجعًا ال يستهان به لطالب العلم و
احلكومة وإذا كان الذهبي قد أخطأ عندما ريض أن يكون وزيرًا يف مثل هذه 

بالذات, فإن خطأه ليس باحلجم الذي يراه البعض, وذلك ألن الذين يقبلون مثل 
 :هذه الوزارة صنفان

ويــــدينون بكــــل مــــا خيــــدم  ,الغــــش عــــىلودأبــــوا  ,صــــنف مــــردوا عــــىل النفــــاق
 .مصاحلهم

وتغرهيم  ,وصنف آخر ختتارهم السلطة الستقامتهم ولثقة الناس هبم
 :بالوعود اخلالبة كقوهلا

وتنهى عن  ,وتأمر باملعروف ,وتصلح بني الناس ,اخرتناك لتنرش اخلريلقد 
وبعد أن يتورط جيد نفسه أمام خيارين . .ويصدق املسكني ما يقال له. .املنكر

  :أحالمها مر
الذين  ,االنتهازيني اُملرائني ويسري يف ركب  ,أن يستمر بالوزارة :اخليار األول

 .ويف كل واد هييمون ,يقولون ما ال يفعلون
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رتك له السلطة خفي تبل لن  ,أن خيرج من الوزارة بخفي حنني :واخليار الثاين
وتبدأ فعًال بتشويه سمعته  ,وإنام تسارع إىل هتديده بطريق غري مبارش ,حنني

ويف أحسن احلاالت خترجه من الوزارة عند أول تعديل هلا بعد .. .واإلساءة إليه
 .ويصبح ورقة حمروقة ,أن هتتز ثقة الناس به

لقد رفض هتديدات  .ويبدو أن الذهبي رمحه اهللا كان من الصنف الثاين  
 وزارتهالسلطة, وأرص عىل إثارة قضية وزير األوقاف السابق توفيق عويضة ووكيل 

 .وزاريوقد أحرج السلطة فعًال, وهلذا تم إبعاده يف أول تعديل ] املغريب[
نور اليقني من هدي  :كتيبات له كان من أمههاوبعد قتله قام ورثته بنرش عدة 

وكتاب ثالث حتت  ,خر عن وجوب االحتكام لرشيعة اهللاآوكتاب  ,خاتم النبيني
وهو عبارة عن تقرير كان قد قدمه للجهات  ,]مشكالت الدعوة والدعاة[ :عنوان

وقد حتدث فيه عن فساد جهاز  ,١٩٧٧العليا يف الدولة يف منتصف يناير سنة 
وسوف نختار  ,ووسائل العالج ,أسباب هذا الفساد حووضَّ  ,الدعوة يف املساجد

قال  .فيام ييل فقرات منه لنعرف من خالهلا العقلية التي يفكر هبا هذا الرجل
 :رمحه اهللا

إن إنسان العرص الذي نعيش فيه يريد أن جيد حلوالً لكل مشكالت احلياة التي * 
أم يف معامالته  ,أم يف عالقاته األرسية ,سواء يف سلوكه الشخيص ,ضهتعرت

يف قضايا احلكم ومسائل  هويريد أن جيد للدين كلمة تيضء له طريق ,االقتصادية
 .السياسة ومشكالت االقتصاد
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 :ويطالب بمناخ صالح تنطلق فيه الدعوة فيقول* 
أثقال أجهزة السلطة التي  ال بد أن ترفع عن أجهزة الدعوة يف كل بالد املسلمني

لتتحول من دعوة إىل  −يف كثري من األحيان  − وتوجهها  ,متنعها حرية الكلمة
أو جتمد حركتها  ,أو وسيلة من وسائل اإلعالم ,إىل بوق من أبواق الدعاية ,اهللا

يصبح  تتيح لصاحبها موردًا للرزق ,بحيث تصبح جمرد وظيفة اجتامعية
 .ةخرياحلصول عليه هو الغاية األ

 :وعن إعداد الدعاة يقول* 
واملعرفة وحدها ال تصنع داعية  ,إن العلم وحده ال يكفي لتكوين داعية

 :ملسو هيلع هللا ىلصلقد قال رسول اهللا  ,كذلك
 .  »أخوف ما أخاف عىل أمتي كل منافق عليم اللسان«

 ,إن العلم إذا مل يستند إىل خلق حيميه من نزوات النفس وطغيان الشهوات
أو  ,يصبح كارثة حني يوجه لغايات آثمة ,ويصونه من الدنايا و سفاسف األمور

 .يستغل يف مآرب خبيثة
مما جيب  ,إن االلتزام الديني باإلسالم فكرًا وسلوكًا يف كل صغرية وكبرية

ومن اخلطورة أن نقدم للناس دعاة  ,متكينه متكينًا متأصًال يف أنفس الدعاة
أو ينهون عن املنكر  ,أمرون الناس بالرب وينسون أنفسهميقولون ما ال يفعلون أو ي
 !.!وال يتناهون هم عن فعله
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نفسه  ةوتزكي ,وتدريبه عىل تطبيق اإلسالم يف حياته عملياً  ,تربية الداعية دينياً 
 ,ثم الرتقي به ليعيش يف مستوى التجرد لرسالته ,بام جيعله متأبيًا عن الدنايا

هذه الرتبية رضورية  ,مطمئنًا ومستعدًا للتضحية يف سبيلها بكل ما يستطيع
 :هناك معنى للحديث عن دعوة ودعاة نوبدوهنا ال يكو ,والزمة

{ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬ z ]األنعام[ 
لدعاة ولكن هل تصلح معاهد إعداد الدعاة اهذه ما ينبغي أن يكون شعار 

 !.?احلالية هلذا اللون من الرتبية
وال فلسفاهتا عىل  ,وال مناهجها ,ومل تصمم مبانيها ,بالقطع هي ال تفي هبذا

 .هذا األساس
ويقارن رمحه اهللا بني إمكانيات وطاقات الفاتيكان وبني أجهزة الدعوة جمتمعة * 

ثم ينتقل إىل  ,ويبني الفرق الواسع واملسافة الشاسعة ,يف عاملنا اإلسالمي
 ,وغريمها من بلدان العامل اإلسالمي ]بنيالفلي[و ]أندونيسيا[احلديث عن 

 .امويطالب بوجوب تقديم كل عون ومساعدة هل
ثم تتحول هذه  ,ويقرتح إنشاء كلية للدعوة اإلسالمية بتمويل إسالمي عام* 

الكلية إىل جامعة ثم يتحدث عن طريقة اختيار الطلبة هلذه اجلامعة من كل أنحاء 
ويف موضع آخر من التقرير  ,حمكم للقبولالعامل اإلسالمي من خالل نظام 

وهيئة التدريس وجهاز الرتبية  ,ومراحل التعليم فيها ,يتحدث عن منهج الكلية
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دعوة يف جمال لواجلانب الفني العلمي ل ,ودراسة اللغات األجنبية ,فيها
 .املامرسة والتطبيق

ويطالب بجهاز عاملي للدعوة يتحرر من سيطرة احلكومات ويتمكن من 
 .IQHكلمة احلق دون خوف وال وجل  لوق

وما مل ننقله ال يقل أمهية عام  ,هذه فقرات من تقرير الذهبي رمحه اهللا :وبعد
ي عىل اهللا زكِّ نوال  −وإن دل عىل يشء فإنام يدل عىل إخالصه وصدقه  .نقلناه
ومل جيعجع هبا يف ندوة  ,وهي كلمة حق صدع هبا يف وجه سلطان جائر −أحداً 

من الندوات أو فوق منرب من املنابر, ومما جيدر ذكره أن معظم ما ورد يف هذا 
وال  ,الدعوة إىل اهللا حقها يالتقرير حيوي نقدًا للنظام املرصي وغريه ألنه ال يعط

دري بعد ذلك كله ماذا يمكن أن يقول الدعاة املخلصون أكثر مما قاله الشيخ أ
 !.?هللا لهالذهبي غفر ا

وكان يعلم أنه ربام  ,أما الوقت الذي كتب فيه هذا التقرير فقد كان حرجاً 
 .ومع ذلك كتبه وقدمه لرئيس الدولة ,يكلفه حياته

bîãbqM@_çˆÛa@ÝnÓ@åß@†îÐn½a@åßA@ @

 وقد عاد إىل ,إن الذهبي ليس من رجال السياسة :ا قلناه قبل قليلمنؤكد 
وليس بينه وبني حزب من األحزاب أو  ,نشاطه العلمي بعد خروجه من الوزارة

                                                                        
  .مشكالت الدعوة والدعاة للذهبي )١(
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 !.]!املغريب[اللهم إال قصة  ,مجاعة من اجلامعات رصاع أو خصومة
أن  ]ذكريايت مع مجاعة املسلمني[وذكر عبد الرمحن أبو اخلري يف كتابه 

اجم فيه وسأله عن مقال للدكتور الذهبي ه ٢٠/٦/١٩٧٧جاءه يف  ]أبا اهليثم[
 ]أرشيف[وأجابه أبو اخلري بأنه مل جيد أثرًا هلذا املقال املزعوم يف  ,اجلامعة

  :وأضاف أبو اخلري. .واألهرام واجلمهورية ,أخبار اليوم
إن هجوم الذهبي مل يكن سوى كتاب رسمي صدر عن وزارة األوقاف يوم أن 

نه كتاب رسمي ولك ,والكتاب ال يمثل الذهبي بشخصه ,كان الذهبي وزيرًا هلا
 :أيضاً  وقال .يمثل الدولة املرصية

ومل يكن للشيخ الذهبي بالذات بني أفراد . .ومل يكن قويل هذا دفاعًا عن الذهبي(
 .)اجلامعة وحتى القيادة أي اهتامم 
فإين مل أجد مقاالت ودراسات للذهبي هياجم  :وصدق أبو اخلري فيام قاله

ومل حيدث بينهم وبينه مواقف معينة كتلك التي حدثت  ,فيها مجاعة شكري
 .بينهم وبني مجاعة الفنية العسكرية أو بينهم وبني الذين انشقوا عنهم

فليس هو الشيخ  ,وإذا افرتضنا أن الذهبي كتب مقاالً ينقد فيه منهج اجلامعة
لقد قالت عنهم الصحف املرصية ما ال . .الوحيد الذي كتب مثل هذا املقال

. .وكتب يف نقدهم عدد غري قليل من علامء األزهر وغريه ,له عقل وال منطقيقب
أن [!!] وراحوا يبحثون عن مقال سمعوا من غريهم  ,فلامذا سكتوا عن اجلميع

ومن  .هميعل ورتهومل جيدوه ويطلعوا عليه ليعلموا مبلغ خط ,الذهبي كان قد كتبه
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وكان  ,٢٠/٦/١٩٧٧أي جهة أخرى ملاذا جاء البحث يف هذا الوقت بالذات 
وكان رمحه اهللا مدعوًا لتأدية  ,١٩٧٧خطفهم له يف أوائل الشهر السابع من سنة 

 !.?م١٩٧٧الشهادة يف قضية املغريب يف الشهر العارش من سنة 
جاء قتله وخطفه بعد عرشة أيام من بداية البحث عن مقال مزعوم له ضد 

يقة موقفه من هذه ومثل هذه املدة ال تكفي للتأكد من حق ,اجلامعة
وكيل وزارة األوقاف  هة الوحيدة التي استفادت من قتلهاجلفومن ثم ..اجلامعة
 .وأسياده من القراصنة وقطاع الطرق ]املغريب[السابق 

غري خافية عىل أحد من املتهمني بمثل هذه القضايا داخل  ]املغريب[وقضية 
زارة األوقاف وكان لقد كان توفيق عويضة سلفًا للذهبي يف و .مرص وخارجها

عىل رشاء أرايض  −عويضة واملغريب  − وقد أقدما  ,املغريب وكيًال هلذه الوزارة
يف حني كانت قيمتها بضعة ماليني من  ,وقف ببضعة آالف من اجلنيهات

ويبدو أن فيه  ,وظن الذهبي أن احلكومة ال علم هلا بمثل هذه القضية ,اجلنيهات
 :وفاته أمران ,شيئًا من السذاجة وطيبة القلب

أن صفقة كهذه ال يمكن أن ينفرد هبا وزير أو وكيل وزارة ألنه من  :األول
 .املستحيل أن تبقى رسية وغري معلومة

وهو خمتص يف  ,توفيق عويضة رجل السادات يف مثل هذه القضايا :الثاين
 متهامً كان  ,وزيرًا لألوقاف مع أنه ضابط عسكري اختارهشؤون التجسس وهلذا 

 .املبالغ املخصصة لطباعة املصاحف يف مرص يفحتى 
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 ,وزيادة عىل هذا وذاك فمثل هذه الصفقات معروفة يف عاملنا اإلسالمي
ولكن الذهبي ال علم عنده بالسياسة  ,وبشكل اخص يف البالد التقدمية الثورية

وهلذا رفع قضية ضد املغريب لدى املحاكم . .وأخالق السياسيني املعارصين
وكان  ,وربام جتاوز األمر إىل عويضة ,يعتقد بأنه املختلس الوحيداملرصية ألنه 

وإذن البد من تصفية . .الدكتور الذهبي شاهد اإلثبات الوحيد يف هذه القضية
وقبل أن يديل بأقواله التي ربام تكون إعصارًا  ,الذهبي قبل موعد املحاكمة

 .حترق احلكومة أو تفجر هلا فضيحة عىل األقل
من املجالت العربية املهمة الصادرة خارج  لذكر أن عدداً ومن اجلدير با

وأشارت بأصابع االهتام  ,مرص أثارت هذه القضية بعد مقتل الذهبي رمحه اهللا
وقالت جملة الدستور  ,نياملسؤولومن يقف وراءه من كبار  ]املغريب[إىل 

 :با بعد أن حتدثت عن قضية املغريبوالصادرة يف أور
ني الـــــذين وقعـــــوا عـــــىل عقـــــد املســـــؤولوالـــــذهبي حـــــرك القضـــــية قانونيـــــًا ضـــــد .. (

 ].الــــــنقص يف األدلــــــة[ولكــــــن املحكمــــــة ردت دعــــــوى الــــــذهبي بحجــــــة . .البيــــــع
ومـــــــا لبـــــــث الـــــــذهبي أن فقـــــــد منصـــــــبه الـــــــوزاري يف أول تعـــــــديل وزاري للـــــــوزارة 

ــــــأن أجهــــــزة األمــــــن املصــــــ. .ريةـاملصــــــ رية اقتحمــــــت ـوأكــــــدت جملــــــة الدســــــتور ب
ـــــزل ا ـــــل اختطافـــــهمن ـــــذهبي قب ـــــدكتور ال ـــــًا عـــــن األ ,ل ـــــدين وفتشـــــته بحث ـــــي ت وراق الت

ــــروا عليهــــاوأ ــــذين عقــــدوا الصــــفقة فلــــم يعث ــــدو  ,لئــــك ال أن ذلــــك كــــان الســــبب ويب
 .)تصفيتهلاملبارش 
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 :حوار بني املحامي وأسامء الذهبي
يف املحكمة كانت بمثابة  ]أسامء بنت حممد حسني الذهبي[ومن ثم فشهادة 

وسننقل فيام ييل أسئلة املحامي  −كام يقولون  −القشة التي قصمت ظهر البعري 
 :وأجوبة أسامء عىل هذه األسئلة ,حممد يعقوب

 !.?هل كان املرحوم والدك مدعوًا لتأدية الشهادة يف قضية املغريب :املحامي
 .IQHه يف شهر أكتوبرأيوَ  :أسامء

أقوالك أمام رئيس نيابة أمن الدولة تعليلك للحادث هو جاء يف  :املحامي
 !.?للمسائل املعروضة يف قضية املغريب وعويضة

 هم أعداء الوالد اليل قاموا نيبعد االختطاف أول يشء فكرنا فيه م :ةالشاهد
 .بالعمل اإلجرامي ومل تكن هناك خصومة أو عداوة سوى مع املغريب وعويضة

ولكني بعد ما أذاعت الداخلية أن مجاعة  ,االثنني دولوأول حاجة نفكر فيها هم 
عرفنا . .القبض عىل املتهمني تمَّ و ,التكفري واهلجرة هي التي قامت باالختطاف

 .ISH)عن خطف وسالمة الوالدIRHنياملسؤولمن هم 
فمشكلة أبيها مع املغريب  ,وقد قطعت أسامء بشهادهتا قول كل خطيب

                                                                        
  .أي بعد شهرين من مقتل الذهبي ١٩٧٧شهر أكتوبر من عام ) ١(
 . وواضح أهنا تتكلم بالعامية .املسؤولون :والصحيح) (٢

  .م ١٢/٩/١٩٧٧ :صحيفة األهرام تاريخ )٣(
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٤٣٧ 

أما بيان الداخلية فلم يكشف الطرف الثاين يف  ,وعويضة وليس مع أحد غريمها
أن يقول يف  ]نبوي إسامعيل[ نتظر من نائب وزير الداخليةنونحن ال  ,اجلريمة

وقد استدرجت مجاعة شكري ورضبتهم  ,املخطط هلذه اجلريمة أنا :بيانه
 .بالذهبي

brÛbq@M@òİÜÛa@‰ë…ë@Òbİnüa@òîÜàÇ@ @

 ,عصابة مسلحة أرسة آمنة مطمئنةيف اهلزيع األخري من الليل هامجت 
واقتادوا بوحشية شيخًا  ,وصوبت فوهات أسلحتها إىل صدور الولدان والنساء

وأهله وجريانه ينظرون بحزن وال يستطيعون إنقاذه  ,مسنًا ثم ألقوا به يف سيارهتم
وانطلقت السيارة من حدائق حلوان إىل مكان جمهول يف  ,ودفع األذى عنه

 .مدينة القاهرة
وطالبت  ,عد زمن قليل أعلنت مجاعة شكري مسؤوليتها عن احلادثوب

وإخالء سبيل املعتقلني من  ,]ألف جنية مرصي ٢٠٠[السلطة بدفع مبلغ قدرة 
 .اجلامعة مقابل إطالق رساح وزير األوقاف السابق الدكتور الذهبي

واتصلت  ,وبدأت بالبحث عن املجرمني ,وأعلنت السلطة عن احلادث
وقد  ,الذي كانت تربطه صالت وثيقة هبذه اجلامعة ]كت التوينشو[باملحامي 

كانوا و ,كام كان يرتدد عىل مكتبه معظم قادة اجلامعة ,دافع عنهم أكثر من مرة
 .ويرون أنه ناصح أمني هلم ,معجبني به
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وقام شوكت التوين بإصدار نداء إىل اجلامعة للحفاظ عىل حياة الدكتور 
 اومل يعد منه ,فسه إىل الواليات املتحدة األمريكيةثم سافر يف اليوم ن ,الذهبي

قل فيام ييل م ونن١٠/١٠/١٩٧٧سكرية العليا يف إال شاهدًا أمام املحكمة الع
 :أهم ما قاله يف شهادته

والحظت . .بالدفاع عن أعضائها تإنني اطلعت عىل مبادئ اجلامعة منذ ارتبط(
الذهبي اتصل يب اللواء نبوي ويف مساء خطف الشيخ . .أهنا متشددة يف الدين

وطلب مني التوسط لدى  ,ورشح يل ظروف احلادث ,وقابلته ,إسامعيل
 .وأكدت له أنه لن يمس بسوء ,وكان يف منتهى اجلدية إلنقاذ الذهبي .اجلامعة

وفوجئت بإعالن نبأ قتل . .وأصدرت بيانًا نرشته الصحافة واإلذاعة والتلفزيون
وسألني أساتذة اجلامعات هناك عن إباحة  ,االذهبي أثناء وجودي يف أمريك

 .)وكنت أرشح هلم سامحة اإلسالم ,اإلسالم للقتل
إن التحقيق الذي جيري اليوم ليس بالصورة البشعة الني كانت جتري ( :وقال

ن إإن من بني اجلامعة متطرفني و :وقال. .بأسلوب صالح نرص وحسن عليش
 .)..ماهراالتصاالت كانت تتم تليفونيًا باملتهم 

وبشكل  ,ظايت عىل شهادة املحامي شوكت التوينحووقبل أن أدون مل
وكان يف منتهى اجلدية [قوله عن نائب وزير الداخلية نبوي إسامعيل  صأخ

ذلك عرض استطالع مهم ملجلة احلوادث أرى لزامًا عيل قبل . ].إلنقاذ الذهبي
 :حول اختطاف الذهبي



ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ZòÇbà¦a@ƒí‰bm@¿@paŠÄã@ @

 

٤٣٩ 

 :قال األستاذ نشأت التغلبي
تم ] يوليو[حد الثالث من متوز الساعة الثانية والدقيقة العارشة من صباح يوم األ* 

اقتحام شقة الدكتور الذهبي يف حدائق حلوان ونقل إىل مكان جمهول يف حني 
تعطلت السيارة الثانية التي اشرتكت يف العملية, وفر املسلح الذي كان فيها يف 

 .فأفرغوا عجالت السيارة من اهلواءحني وقع سائقها يف قبضة جريان الدكتور, 
اتصلت ابنة الدكتور الذهبي برشطة  ةيف الساعة الثانية والدقيقة اخلامسة عرش* 

 .النجدة وأبلغتها احلادث
اتصلت ابنة الدكتور بأحد الصحافيني  ,يف الساعة الثالثة والدقيقة اخلمسني* 

 ].من مل يصلوا إىل اآلنألن رجال األ[طالبة معونته 
وصل الصحايف إىل منزل الدكتور  ,ربعنيالساعة الرابعة والدقيقة األ يف* 

فلم جيد سوى ضابط رشطة  ,مسافة تقرب من ثالثني كيلو مرتاً  الذهبي قاطعاً 
ىل مكان احلادث فاستقل دراجة نارية إبرتبة مالزم تعذر عليه إجياد عربة تنقله 

 .سيارة أجرةجنود من خمفره استقلوا  ةثم حلق به أربع ]موتوسيكل[
من هنا  .يف الساعة اخلامسة بدأ وصول رجال األمن واملحققون وبدأ التحقيق* 

 :كان السؤال
 !.?ملاذا تأخرت إجراءات األمن طوال ثالث ساعات

 :بل كان سؤال آخر أكثر أمهية
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 ,ما دامت رشطة النجدة قد علمت باحلادث بعد مخس دقائق فقط من وقوعه
فلامذا مل تبلغ دورياهتا يف خمتلف أنحاء العاصمة باعرتاض طريق كل سيارة من 

 !.?وتفتيشها ]فيات[طراز 
هو أن اخلاطفني الذين انتقلوا من حدائق حلوان إىل شارع  ,سبب هذا السؤال

كام كان عليهم  ]كم٣٢[كان عليهم أن جيتازوا نحو  −كام تبني فيام بعد  −اهلرم 
وبمخفر مرص  ,راسة تابعة للرشطة العسكرية يف منطقة املعاديأن يمروا بنقطة ح

ونقطة رشطة حتت نفق ! !ومبنى حمافظة اجليزة ]النيل[ونقطة رشطة  ,القديمة
 :ويضيف السؤال! !اجليزة

الستطاعت إحدى هذه الدوريات  ,غت رشطة النجدة دورياهتا املتحركةبلَ ألو 
 ,كون حركة املواصالت قليلة جداً ففي مثل تلك الساعة ت ,العثور عىل السيارة

لكان عىل  ,ولو تم ذلك .وتفتيشها ]فيات[ومن السهل إيقاف أية سيارة من نوع 
وإما إلقاء الدكتور  ,إما اهلرب تاركني سيارهتم والدكتور املخطوف ,اخلاطفني

 .أو االصطدام بالقوة التي تستوقفهم ,يف الشارع واهلرب بسيارهتم
وجعلت  ,ي التي أطلقت نقاط استفهام عديدةهذه التفاصيل بالذات ه

 .IQHترصحيات نائب وزير الداخلية أمام جملس الشعب موضع شك
ومن ثم . .هذه هي أهم الفقرات التي وردت يف استطالع نشأت التغلبي

                                                                        
  .م ١٩٧٧/ ٧/  ٢٩ :تاريخ, نرشت حوادث اللبنانية هذا االستطالع يف عددها  )١(
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ومع ذلك تركت  ,استمر حديثه عن معرفة الدولة هلذه اجلامعة منذ بضع سنني
يعتدون ويرضبون ويثريون الرعب يف كل مكان هلم فيه  ,هلم احلبل عىل غاربه

 .ال بعد قتل الذهبيإومل تتخذ منهم موقفًا حاسًام  ,موطئ قدم
وبعد هذه الفقرات التي اخرتهتا من استطالع الصحفي نشأت التغلبي الذي 

 :نرشته احلوادث آن يل أن أسجل املالحظات التالية
 ,يف نظر مجاعة شكري مرتدًا عن اإلسالملقد كان الدكتور الذهبي رمحه اهللا  −١

ويضاف .. .وجيوز قتله يف أي وقت من األوقات ,وهذا يعني أن دمه وماله حالل
ومن هنا نعلم بأن . .إىل هذا اهتامهم له بأنه كان قد كتب مقاالً هياجم فيه اجلامعة

ريمة كام نعلم سهولة استدراجهم إىل اقرتاف ج ,اهتامهم بقتل الذهبي له ما يربره
 .كهذه
 ,إذا كانت السلطة حريصة عىل حياة الشيخ الذهبي رمحه اهللا كام زعمت −٢

وتطلق رساح املعتقلني من  ]ألف جنيه ٢٠٠[فلامذا مل تدفع املبلغ الذي طلبوه 
وبعد إنقاذ حياة الذهبي تستطيع اعتقاهلم مجيعًا واسرتداد املبلغ . .مجاعتهم

وهلذا فليس صحيحًا قول املحامي شوكت التوين بأن نائب  ,الذي دفعته هلم
بل وقوله يتعارض مع شهادة  ,وزير الداخلية كان يف منتهى اجلدية إلنقاذ الذهبي

 :له وأخرى لرجل األعامل املرصي أمام املحكمة العسكرية العليا قال فيها
هذا املبلغ جلامعة شكري مقابل  عإن عثامن أمحد عثامن عرض عىل السلطة دف

ورفض نبوي إسامعيل هذا العرض بإرصار ألنه زعم  ,اإلفراج عن الشيخ الذهبي
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وسوف تتمكن من  ,بأن السلطة سوف تقبض عىل املجرمني قبل تنفيذ اجلريمة
عىل  −إنقاذ حياة الذهبي بدون اإلذعان ملطالب املجرمني وسقوط هيبة السلطة 

وأول من وجه أصابع االهتام  ,ئًا من هذا مل حيدثوثبت أن شي −حد زعمه 
جملس الشعب املرصي يف أول جلسة  −نبوي إسامعيل  −لنائب وزير الداخلية 
ومع ذلك مل  ,عىل ما كان عليه هذا املجلس من ضعف ,بعد اختطاف الذهبي

 !.!لداخليةاحيتمل الصرب عىل مواقف السلطة ممثلة بنائب ووزير 
 :فرضت نفسها بعد احلادث هناك أسئلة كثرية −٣

اتصلت ابنة الدكتور الذهبي برشطة النجدة بعد مخس دقائق من وقوع * 
 !.?دهمنجاالختطاف فلامذا مل تتحرك وت

 !.?ملاذا تأخرت إجراءات األمن طوال ساعات ثالث* 
من املرصية هبذا املستوى من الضعف حيث مل جيد ضابط هل أجهزة األ* 

وأربعة جنود من خمفر استقلوا سيارة  ,كان احلادثالرشطة عربة تنقله إىل م
وأين ما نعرفه ويعرفه كل مرصي عنهم وعن  ,فأين سيارهتم ,[!!!]أجرة 
 !.?إرهاهبم

وقد تبني . .لقد كان الصحفي نشأت التغلبي بارعًا يف إثارة مثل هذه األسئلة
نجحوا يف  ن املجرمنيأفيام بعد أن حترك السلطة جاء بعد اطمئناهنا متامًا عىل 

ومن ثم جاء حترك . .ووصلت الفريسة إىل املكان املطلوب ,مهمتهم
 .ني لتضليل الناس وخداعهماملسؤول



ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ZòÇbà¦a@ƒí‰bm@¿@paŠÄã@ @

 

٤٤٣ 

إىل مجاعة شكري للحفاظ عىل حياة  من هذا املحامي الذي أصدر نداءً  −٤
وعىل أي يشء اعتمد عندما أصدر بيانًا آخر أكد فيه أن الذهبي . .الدكتور الذهبي
نرشه وإذاعته يف الصحافة  تمَّ  اذا االهتامم هبذا البيان بحيثومل ,لن يمس بسوء

 !.?واإلذاعة والتلفزيون
وملاذا غادر القاهرة إىل الواليات املتحدة األمريكية يف اليوم الذي تم فيه 

إن املصلحة توجب حضوره  .وبعد هذه البيانات التي أصدرها ,اختطاف الذهبي
مهية فكيف سافر ثم قال بأنه فوجئ بقتل إن كان مسافرًا طاملا أن له هذه األ

 !.?هل صحيح هذا ,الذهبي
أما كان  ,كانت تتم تليفونياً  −ماهر  −اتصاالته بأحد قادة اجلامعة  توإذا كان

ومن ثم أما كان بوسع رجال األمن معرفة أشياء  ,يعرف أماكن وجود بعضهم
وهل هناك أمور أخرى مل يقلها شوكت التوين يف  ,أخرى عن طريق هذا اهلاتف

مع  هرشت أخبار تشري إىل أن بعض مفاوضاتشهادته أمام املحكمة السيام وقد نُ 
 .!?مجاعة شكري كانت تتم عن طريق زجيات بعض قادة هذه اجلامعة

 ,]إن من بني اجلامعة متطرفني[ه لماذا يقصد شوكت التوين من قو وأخرياً 
 ,وهل يقصد أن بعضهم ما كان يعلم باحلادث. .متطرفني منهمومن الذين ليسوا 

 !.?أو ال يرى مصلحة للجامعة يف اإلقدام عىل مثل هذا العمل
مي شوكت التوين اهناك إشارات استفهام كثرية حول املح :ومجلة القول

 .وترصحياته
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 −وأن فضيحة السلطة  ,الشيخ الذهبي أنه تم تصفيةرجال األمن  أدركعندما  −٥
ما كانوا يف  وأهنم ,قد دفنت معه حتركوا فأثبتوا مقدرهتم −ي قضية املغريب أ
 .اسرتخاء أو يف إجازة كام ظن بعض الناس ةالح

وثبت أن  ,يف السجن وقيادةً  وخالل أيام قليلة كانت مجاعة شكري قاعدةً 
ومل يسمع الناس . .أجهزة األمن كانت تعلم أوكارهم يف كل مكان هلم فيه وجود

وحتى كتابه هذه السطور  − ١٩٧٧أي الشهر السابع من عام  −بعد هذا التاريخ 
 .حادث اعتداء واحد قامت به هذه اجلامعة ضد أحد من الناس

, وأن أعامهلم ١٩٧١وإذا علمنا أن أمر هذه اجلامعة أخذ ينترش منذ عامل 
 :ي سجلت ضدهمومن أهم القضايا الت ,١٩٧٣العدوانية بدأت منذ عام 

 .١٩٧٣أمن دولة لسنة  ٦١٨القضية رقم *
 .١٩٧٥أمن دولة لسنة  ٤١٩٥٤٩٤ :القضية* 
 .١٩٧٦أمن دولة لسنة  ٨٧٣القضية رقم * 
 .يف القاهرة ١٩٧٧أمن دولة لسنة  ٢٤٧٥٩٨٤القضية رقم  *
 .ةييف املنصور ١٩٧٧لسنة ] ١[القضية رقم *

بالقتل مع سبق اإلرصار, ومعظم هذه القضايا التي رفعت ضدهم رشوع 
  .واألفراد املنفذون لألوامر ,واملتهمون قيادة اجلامعة التي كانت تصدر األوامر

 :بق طرحه يف الصفحات املاضيةسونكرر طرح السؤال الذي 
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 !?.وكأهنم يعيشون يف غابة ,ملاذا ترتكهم السلطة طوال هذه املدة
جدالً بأن النظام املرصي هذا إذا سلمنا [إن من أبسط معاين الديمقراطية 

األخذ بشدة ووجوب فرض العقاب الرادع  ]خالل هذه الفرتة كان ديمقراطياً 
 .كان أو مجاعة عىل يد كل جمرم فرداً 

مل يبق أمامنا إال احلقيقة التالية عىل ضوء ما بسطناه من حقائق يف الصفحات 
 :املاضية

تم خطف الذهبي وقتله عندما و ,كانت السلطة تريد هذه الفوىض ألغراض كثرية
 .انتهت يف نظر السلطةقد من بتصفية هذه اجلامعة ألن مهمتها قامت أجهزة األ

 !هل كان الضابط امحد طارق عشاموي مجاعة شكري?
يف أعقاب كل مؤامرة تبتىل هبا اجلامعات اإلسالمية يربز دور  :قلت غري مرة

ففي حمنة . .جلامعةمشبوه لعنارص كانت من الذين يصنعون القرار داخل هذه ا
 ,الذي كان من ركائز التنظيم ]عيل العشاموي[م برز دور عميل السلطة ١٩٦٥

الذي كان [فهل كان الضابط أمحد طارق  ,بل ومن الذين جينحون إىل التطرف
 !.?عشاموي مجاعة شكري ]والً عن اختطاف الذهبيؤمس

عن كثب وجهت هذا السؤال إىل عدد من الذين كانوا يعرفون أمحد طارق 
 :فأفادوين بام ييل

وفاوض  ,كان ضابط البوليس أمحد طارق شديدًا يدعو إىل إزالة الفساد بالقوة
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وزعم أنه يقود تنظيًام رسيًا  ,ذات مرة إحدى مجاعات اجلهاد عىل العمل سوية
عىل استخدام  جيداً  شخص وأهنم مدربون تدريباً  ٢٠٠يربو عدد أفراده عىل 
جديد يف  )كازينو(عرض عىل أفراد آخرين نسف و. .خمتلف أنواع األسلحة

يف  ة ألنه كان ضابطاً يففرفض الشباب التعاون معه وأوجسوا منه خ ,البلدة
وال كان يداوم يف نادي الضباط  ,كان يرتدي لباسه العسكريما , و]البوليس [

معامل [تداول أو طباعة كتاب  وعندما كان ممنوعاً  ,الذي زعم أنه كان يعمل فيه
محد طارق ينرش هذا الكتاب يف أوساط أكان  ,لسيد قطب رمحه اهللا ]لطريقيف ا

 ,وكان يعتكف مع الشباب يف العرش األواخر من رمضان ,الشباب الذين يعرفهم
 .وحيرض حلقات القرآن دون انقطاع

هاشم وقد شهد  ىإنه من مجاعة حيي :وقال مرة ملجموعة من الشباب
كانوا يعملون مع حيي هاشم عن أمحد طارق حد الذين أوسأل الشباب  ,مرصعه
 :فأجاب

 .وكنا نشك به فاحذروا منه ,ليس من مجاعتنا
مجاعات اجلهاد  أعضاء مجاعة من ويف يوم من األيام جاء إىل دكان أحد

فسأله صاحب  .لو سمحت خذ هذه احلقيبة وضعها أمانة عندك :وقال له يعرفه
ده من دكانه ثم ذهب صاحب الدكان فنهره وطر .متفجرات :الدكان عام هبا فقال

 :ممن الدولة وقال هلأإىل مباحث 
وداهم مباحث  )صاحبكم حيرض لنا ديناميت. .خذوا صاحبكم ده وبطلوا لعب(
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ورغم ذلك مل  ..من الدولة بيته فوجدوا عنده متفجرات ومسدسًا غري مرخصأ
أن مباحث يبدو  :وقال الشباب يف تفسري هذه الظاهرة. .يقبض عليه ومل يعتقل

ثم  ,أمن الدولة يف هذه املدينة كانت جتهل دوره ولذلك قامت بتفتيش منزله
 .تدخلت اجلهة املسؤولة عنه فلم يعتقل

وانقطعت أخباره عن  ,وأخريًا اتصل أمحد طارق بقوم شكري وانضم إليهم
من مواقفهم السلبية نحوه وغادر  نوكانوا يشكو ,الشباب الذين كان يعرفهم
 .املدينة التي كان معروفًا فيها

كان أمحد طارق يترصف  :وقال هؤالء الشباب الذين أثق بدينهم وصدقهم
بل  ,بالسلوك اإلسالمي يف حاالت الغضب ترصفات مؤسفة ليس فيها التزام

 .وكأنه ليس متديناً 
  ?عدام السلطة لهإتفرسون  ذابام :قلت هلم

فرأيت أن . .عىل اجلريمة التي خططت هلا السلطة حتى ال يبقى شاهداً  :قالوا
 .وجهة نظر الشباب تستحق التسجيل
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@üëc@M@ßý⁄a@†™@òÈaë@òÜ»@oä‘´î@ @

ها يف حــــرب رشســــة ضــــد تواســــتخدم ،اســــتنفرت الســــلطة أجهزهتــــا الرســــمية
 :ينيالماإلس

وتقتاد الناس من متاجرهم  ,فأجهزة أمنها أخذت تعتقل املواطنني املتدينني* 
وال هتتم أو  ,ملسو هيلع هللا ىلصا بسنة املصطفى وومن الشوارع ألهنم أطلقوا حلاهم والتزم

وحسبها أهنم  ,وهل هم من مجاعة شكري أم ال ,حقيقة انتامءاهتم نتتبني م
 .متدينون وملتزمون بالسنة ومن رواد املساجد

 ,قد الندواتوتع ,لدراسات واالستطالعاتاأخذت تنرش  :وأجهزة إعالمها* 
ل كل ما كانت تنرشه ليس وال أقو ,وتذيع ما تسميه وثائق ,وتلفق األخبار

 .حياسب عليه األبرياءولكن ال جيوز أن  ,فبعضه حدث فعالً  ,صحيحاً 
ووزارة األوقـــــاف كـــــان هلـــــا دور فعـــــال مـــــن خـــــالل املســـــاجد يف هـــــذه احلملـــــة * 

واملهــامت التــي قــام هبــا معظــم شــيوخ األزهــر كانــت ال ختتلــف يف حــال  ,الظاملــة
 .من األحوال عن املهامت التي قام هبا رجال األمن واإلعالم

 وأ ,وأجهزة اإلعالم العاملية كانت تستقي أخبارها من وكاالت أنباء السلطة* 
وصوت  ,كإذاعة لندن :من اإلذاعات املشهورة يف عداوهتا لإلسالم واملسلمني

وغريها من اإلذاعات ووكاالت  ,وموسكو ,وإرسائيل ,ومونت كارلو ,أمريكا
 .األنباء الرشقية منها والغربية
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ومن املؤسف أننا ال نجد يف مثل هذه الظروف إذاعة واحدة تقول احلق أو 
ويامرس  ,وهكذا يبقى الصوت اإلسالمي خمنوقاً  ,تقف عىل احلياد عىل األقل

 .يصعب اخرتاقه ,تعتيم إعالمي رهيب ضد الدعاة واجلامعات
 ,رات األخبـــــار املحليـــــة منهـــــا والعامليـــــةـر يتـــــابعون نشــــــواملواطنـــــون يف مصـــــ

ويشــاهدون يف الصــحف وعــىل شاشــة التلفــاز أصــحاب اللحــى مــن الشــباب وهــم 
ثــــم يســــمعون فتــــاوى علــــامء األزهــــر بمثــــل هــــذه . .يــــدلون باعرتافــــاهتم وجــــرائمهم

 .ال خلقاألفعال التي ال يقرها دين و
لقد ألصقت بجامعة شكري  .والسلطة كانت بارعة جدًا يف هذه املرسحية

 :رافقت اختطاف الدكتور الذهبي ةمسؤولية انفجارات ثالث
يف معهد  والثالث ,يف ميدان العتبة والثاين ,بالعجوزة ]سفنكس[بسينام  :األول

إصابة بعض األبرياء الذين  اتهذه االنفجارعن وقد أسفر  ,املوسيقى العربية
 .كانوا يف تلك األمكنة وما جياورها من شوارع وساحات عامة بأرضار وجروح

وزعمت السلطة أيضًا بأن مجاعة شكري خيططون لقلب نظام احلكم 
وهذه اجلامعة تؤمن فعًال بوجوب تدمري مؤسسات  ,ولتدمري املؤسسات العامة

أما قلب نظام احلكم  ,تاذه االنفجارلكنني أستبعد أن يكونوا وراء ه ,النظام
من يعرف  لفغري وارد عندها وال تؤمن أصًال بأسلوب االنقالبات والسلطة أو

 .هذه احلقيقة
 :هذه األمور جمتمعة جعلت الشعب املرصي يتساءل بدهشة واستغراب



ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ZòÇbà¦a@ƒí‰bm@¿@paŠÄã@ @

 

٤٥٣ 

 !.?اإلسالمية اتأهذه هي حقيقة اجلامع* 
 !.?كله هللاأهؤالء الذين يعملون من أجل أن يكون الدين * 
ماذا ننتظر أن يكون  ,إذا كان هذا موقفهم من عامل كبري من علامء املسلمني* 

 !.?موقفهم منا
 !.?غريه من األنظمةما الذي يميز هؤالء عن نظام عبد النارص أو * 

 ,من الدعاة خيلطون ما بني اإلسالم ومحلتهومما جيدر ذكره أن عامة الناس 
هل الغلو والتنطع ينسبون هذا اخلطأ وإذا أخطأت جمموعة ضئيلة من أ

يف احلملة التي شنها ضد  النظام لقد نجح :ومن هنا نقول .للجامعات كلها
 .وكان أصحاب شكري غطاء ناجحا ً هلذه احلملة ,اجلامعات اإلسالمية

@bîãbq@M@@†m@ÖŠÏ@ @

الذين دبروا حادث اختطاف الذهبي من مجاعة شكري ال يتجاوزون 
ومئات من شباب هذه اجلامعة سمعوا اخلرب كام سمعه عامة الناس يف  ,العرشين

وخالل بضعة أيام وجدوا أنفسهم داخل السجون واملعتقالت املظلمة  ,مرص
 .أخذ املجرمون اجلالدون يلهبون ظهورهم بالسياط التي أعدت هلذا الغرضو

 !.?أو نعرتضبل وليس من حقنا أن نسأل  ,ل ألمر ال نعرف عنه شيئاً عتقَ كيف نُ * 
 !.?ما مصلحة اجلامعة من اختطاف الذهبي وقتله* 

ــــ وكــــانوا يف اخلفــــاء  ,ق كثــــري مــــنهم عالقاتــــه مــــع رجــــال املخــــابراتوهلــــذا وثَّ
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يكتبـــــــون هلـــــــم التقـــــــارير عـــــــن نشـــــــاط إخـــــــواهنم وغـــــــريهم مـــــــن فلـــــــول احلركـــــــات 
اإلســــــــالمية التــــــــي ناهلــــــــا مــــــــا نــــــــال مجاعــــــــة شــــــــكري مــــــــن ديمقراطيــــــــة الســــــــادات 

ــــــة يف طــــــاعتهم املطلقــــــة وشــــــدة  ,املزعومــــــة أمــــــا يف الظــــــاهر فكــــــانوا أمثلــــــة غريب
ويعـــــد يف رشع  ,وهـــــذا نفـــــاق ظـــــاهر ,انضـــــباطهم لكـــــل مـــــا تـــــأمرهم بـــــه مجـــــاعتهم

ـــــــدنيا ـــــــل يف ال ـــــــه القت ـــــــوم القيامـــــــة  ,اجلامعـــــــة ردة عـــــــن اإلســـــــالم يســـــــتحق فاعل وي
 .يكون من اخلالدين املخلدين يف نار جهنم

ــــــــون  ,نفســــــــها عــــــــىل وهكــــــــذا انقســــــــمت اجلامعــــــــة ــــــــذين يعلن ــــــــر عــــــــدد ال وكث
 مــــــنوتــــــم إعــــــدام العنــــــارص املــــــؤثرة  ,انســــــحاهبم منهــــــا بــــــني كــــــل فــــــرتة وأخــــــرى

ويضـــــاف  ,والفـــــراغ الـــــذي يرتكـــــه هـــــؤالء يصـــــعب أن يســـــده أحـــــد بعـــــدهم ,قادهتـــــا
 .إىل هذا وجود معظمهم داخل السجون واملعتقالت

فلقد هزهم نبأ اختطاف الشيخ  ,وشيوخ السلطة ,علامء األزهر كثري منأما 
وزاد من خوف هؤالء العلامء وقلقهم ما زعمته  ,وقتله −رمحه اهللا  −الذهبي 
أجهزة إعالمها بأن اختطاف الذهبي بداية يف طريق جديد سوف  عربالسلطة 

وقد عثرت أجهزة األمن عىل وثائق تؤكد أن معظم كبار  ,تسلكه هذه اجلامعة
 .علامء مرص مهددون بالقتل

وا إىل ؤو التجـــــــ ,ة مـــــــن كـــــــل يشءيفـــــــوأصـــــــبح كبـــــــار العلـــــــامء يتوجســـــــون خ
واســـــــــتجابت  ,مراكـــــــــز األمـــــــــن يطلبـــــــــون محـــــــــايتهم مـــــــــن رش مســـــــــتطري ينتظـــــــــرهم

وكــــــان رجـــــــال األمــــــن يعتقلـــــــون  ,بهم وقامـــــــت بتعزيــــــز حراســـــــتهملــــــالســــــلطة ملط
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فــــإن عرفــــه  ,كــــل الــــذين يقرتبــــون مــــن بيــــوت شــــيوخ الســــلطة مــــن أصــــحاب اللحــــى
ـــــــق رساحـــــــ ـــــــم ال يعـــــــرف مصـــــــريه إال أن فوإال  , هالشـــــــيخ أطل يقـــــــاد إىل الســـــــجن ث
 .يشاء اهللا سبحانه وتعاىل

فكــــــانوا يقولــــــون يف الصــــــحف  ,ودفــــــع كبــــــار العلــــــامء ثمــــــن محــــــايتهم باهظــــــاً 
ــــــده الســــــلطة ــــــر مــــــا تري ــــــريًا يف هجــــــومهم فُّ وقــــــد أَســــــ ,واإلذاعــــــة والتلفــــــاز أكث وا كث

 .مم عليهوثنائه ظاملنيعىل مجاعة شكري ويف التأكيد عىل والئهم لل
وأصـــــــبحت مســـــــتهدفة  ,أمـــــــا اجلامعـــــــات اإلســـــــالمية فلقـــــــد فوجئـــــــت بـــــــاخلرب

مــــن الســــلطة التــــي حتــــارب كــــل مــــن يــــدعو إىل اهللا تعــــاىل ويــــرفض تقــــديم الــــوالء 
ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى فهـــــــذه اجلامعـــــــات اإلســـــــالمية مرتـــــــدة عـــــــن  ,والطاعـــــــة هلـــــــا

وقـــــد ســـــبق هلـــــم االعتـــــداء عـــــىل بعـــــض قـــــادة  ,اإلســـــالم يف نظـــــر مجاعـــــة شـــــكري
 .اجلامعات األخرى وحاولوا قتلهم

وإذن لـــــيس غريبـــــًا عـــــىل مجاعـــــة شـــــكري أن ال جتـــــد مـــــن يتعـــــاطف معهـــــا يف 
وأن يســـــــارع الـــــــدعاة واجلامعـــــــات اإلســـــــالمية إىل إعـــــــالن اســـــــتنكارها  ,حمنتهـــــــا

 وكـــــان نظـــــام الســـــادات. .وبراءهتـــــا مـــــن اجلريمـــــة النكـــــراء ومـــــن الـــــذين اقرتفوهـــــا
ـــــع هـــــذه الســـــلبيات يف الســـــاحة اإلســـــالمية ـــــد مـــــن مجي ـــــل هـــــو  ,املســـــتفيد الوحي ب

 .ا منذ أن انتهى إليه عرش مرصهلالذي خطط 
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وأعـرض  ,نظام يف قتل وزير سابق رفض أن يغوص يف أوحال السـلطةالنجح 
عـــىل فضـــح اللصـــوص  −رغـــم التهديـــد والوعيـــد  −وأرص  ,عـــن اجلـــاه والســـلطان

وكان يعلم أن حياته سـوف تكـون ثمنـًا ملثـل هـذا . .نياملسؤوللقراصنة من كبار وا
 .األمر الذي أقدم عليه ورفض الرتاجع عنه

واســـتدراجهم إىل  ,النظـــام أيضـــًا يف غســـل أدمغـــة قـــادة حركـــة إســـالمية نجـــحو
ولـو تـم اغتيـال الشـيخ  ,ارتكاب جريمة بشعة كان ضحيتها داعية من دعـاة اإلسـالم

 ,مجاعــــة شــــكري الجتهــــت أصــــابع االهتــــام إىل الســــلطة غــــري طريــــق ذهبي عــــنالــــ
 .غريبضية عويضة واملقولكثر احلديث عن  ,ولكان قتله مصيبة عىل النظام

ونجـح يف إشـعال الـرأي  ,ولكن النظام املاكر أصاب عصفورين بحجـر واحـد
وثبـت أن اإلعـداد هلـذه احلملـة كـان . .العام بحملته التي شنها ضد مجاعة شكري

 .ذ بضعة أشهرمن
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تــــم اختطــــاف الشــــيخ الــــذهبي رمحــــه اهللا ثــــم قتلــــه يف بدايــــة الشــــهر الســــابع ســــنة * 
١٩٧٧. 

وبـــــدأت  .١٩/١١/١٩٧٧ري القـــــدس املحتلـــــة يف ـزار رئـــــيس النظـــــام املصـــــ* 
مفاوضــــــاته العلنيــــــة الرســــــمية مــــــع اليهــــــود منــــــذ تــــــاريخ زيارتــــــه األوىل للكنيســــــت 
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 .يلاإلرسائي
الســــادات يف اضــــطهاد الــــدعاة واجلامعــــات اإلســــالمية قبــــل أربعــــة  أبــــد :وإذن

 .أشهر من زيارته للقدس املحتلة
تــــم تنفيــــذ حكــــم اإلعــــدام بشــــكري مصــــطفى ومــــن معــــه مــــن قيــــادة مجاعتــــه يف * 
٣٠/٣/١٩٧٨. 

 :يعني أمرين ٣٠/٣/١٩٧٨وتنفيذ حكم اإلعدام يف 
هتديد للمعارضـة ولكـل مـن تسـول لـه نفسـه القيـام بعصـيان أو مظـاهرة ضـد  :األول
 .النظام
وأمخـــد  ,ال إذا ســحق الــدعاة إىل اهللاإال يقبــل اليهــود صــلحًا مــع الســادات  :الثــاين

ويعلم اليهـود علـم اليقـني أن اجلامعـات اإلسـالمية هـي العـدو احلقيقـي  ,أصواهتم
وهلــذا بطــش الســادات ظاهريــًا . .اليهــودونمــو قــوة هــذه اجلامعــات يعنــي دمــار  ,هلــا

ومـــن قبـــل بطـــش بتجمـــع الفنيـــة  ,بجامعـــة شـــكري وحقيقـــة بعمـــوم الـــدعاة إىل اهللا
ومـن يتتبـع أحـداث املنطقـة خـالل أكثـر مـن . .ومن بعـد بطـش بـاجلميع ,العسكرية

ثالثني عامًا يعلـم أنـه مـا مـن رضبـة وجهـت لإلسـالميني إال وأعقبهـا عقـد صـفقة مـع 
 .اليهود
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عن مأساة هذه اجلامعة التي ذهب ضحيتها مئات من الشباب بني  املسؤولمن * 
 !?سجني وقتيل

  .ومأساة االنحراف عن منهج اهللا أشد خطرًا من السجن أو القتل
 ,ابتالها اهللا قبل مجاعة شكري وبعدها ةعن مآيس مجاعات كثري املسؤولمن * 

اآلالف من الشباب بني قتيل وجريح IQHوكانت نتيجة هذا االبتالء عرشات
 !وسجني ومطارد يف أرض اهللا الواسعة

 !عن مصائب ومآس تلوح يف األفق املسؤولمن * 
 :بعض كتابنا األفاضل الذين تصدوا لعالج هذه الظاهرة قالوا

يمكرون بنا مكر الليل والنهار الذين  ,عن ذلك كله أعداء اإلسالم املسؤولإن 
 .الرضباتويوجهون لنا أرشس 

أو  ,دوغفر اهللا إلخواننا وهل كانوا ينتظرون من عدونا أن يقدم لنا باقات الور
ا يف حقل هلت التشجيعية تقديرًا للجهود التي نبذآعلينا اجلوائز واملكاف أن يوزع

 ?الدعوة اإلسالمية
عن ذلك كله شكري  املسؤولوآخرون من كتاب الدعوة اإلسالمية قالوا إن 

 .رفنيوغريه من املنح
                                                                        

 .اآلالفعرشات يف تلك الفرتة, ويف هذه الفرتة تبلغ مئات ) (١
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وأعظـــم  ولكـــن القضـــية أكثـــر عمقـــاً  ,ونحـــن ال ننكـــر انحـــراف شـــكري وأمثالـــه
 .خطراً 

ولون عــــن دراســــة ؤإن كبــــار العلــــامء والــــدعاة مــــن أهــــل الســــنة واجلامعــــة مســــ
كــــام أهنــــم  ,األجــــواء والظــــروف التــــي نشــــأت فيهــــا مثــــل هــــذه األفكــــار املنحرفــــة

ألن اجلهــــل مرتــــع  ,الصــــف اإلســــالمي بــــالعلم واملعرفــــة ولون عــــن حتصــــنيؤمســــ
 .اهلدم والتخريب دعاةخصب ل

 ,أمحـــد بـــن حنبـــل :متنـــا علـــامء جماهـــدون أمثـــالألـــو كـــان يف  :لنقلهـــا رصحيـــة
ملــا وغــريهم .. وغــريهمالعــز بــن عبــد الســالم  ,وابــن تيميــة ,وعمــر بــن عبــد العزيــز

وال متكــن شــاب جاهــل مــن  ,هاســتطاع عــدونا رضب الصــف اإلســالمي مــن داخلــ
 .تهوجتميع مئات الشباب حول أهوائه وضالال ,وضع أصول جديدة يف دين اهللا

 
 

 

 

 



ŠèÐÛa@ @
٤٦١ 

‘‹èÐÛa@

  ٥ مقدمة الطبعة الرابعة* 
  ٨ دمة قامل* 
  ١٦ مصادري فيام كتبته عن مجاعة شكري* 
  ٢٣ منهجي يف البحث * 

  
Þëþa@Ý–ÐÛa@ @

†îÜÔnÛaë@…bènuüa  
  

  

  ٣٣ يف التقليدامعة اجل عرض أقوال: املبحث األول 

  ٣٤ أي ردهم عىل أهل السنة  –الرد عليهم  :أوالً   
  ٣٦ ثالثة أمور حول مسألة التقليد  :ثانياً   
  ٣٧ أصل الرش هو التقليد وعبادة الرجال للرجال  :ثالثاً   
  ٣٨ صورة التقليد املتخذة اآلن  :رابعاً   

  ٣٩ دحض أقوال مجاعة شكري   :املبحث الثاين

  ٣٩ مأساة يف تارخينا املذموم نعم, التقليد :الوجه األول  



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´àÜ½a@òÇbº 
٤٦٢ 

الدعوة إىل العلم واالجتهاد والتحذير  :الوجه الثاين  
 من التقليد

٤٢  

  ٤٥ العامة ال بد هلم من التقليد  :الوجه الثالث  
  ٥٠ أقوال العلامء يف االجتهاد والتقليد  :الوجه الرابع  
من اجتهد فأصاب فله أجران وَمن  :الوجه اخلامس  

 اجتهد فأخطأ فله أجر واحد
٥٦  

شــــكري فــــيام قالــــه عــــن التقليــــد كــــان  :الوجــــه الســــادس  
 مقلدًا فيه

٥٩  

  ٦٣ استدالهلم بقول ابن عباس  :الوجه السابع  
  ٦٦ عىل أهل السنة  مافرتاؤه :الوجه الثامن  
  ٧٠ استهانتهم بالعلامء األعالم  :الوجه التاسع  
  

@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

Êbº⁄a  
  

  

  ٧٥  ًملاذا أفردنا لإلمجاع فصال* 
  ٧٦ حجية اإلمجاع  :الوجه األول  



ŠèÐÛa@ @
٤٦٣ 

  ٨٥ مستند اإلمجاع  :الوجه الثاين   
  ٨٨ التقليد  :الوجه الثالث  
  ٩١ أنواع اإلمجاع  :الوجه الرابع  
  ٩٤ حكم منكري اإلمجاع  :الوجه اخلامس  
  

@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

@òibz–Ûa@ÞaìÓcábÈÏcë  
  

  

  ٩٧ عرض أقوال اجلامعة* 
  ١٠٥ وبيان بطالهنا أقواهلم  مناقشة* 

  ١٠٥ تعريف الصحايب  :الوجه األول  
  ١٠٨ ميزات انفرد هبا الصحابة  :الوجه الثاين  
  ١١٢ حديث أصحايب كالنجوم  :الوجه الثالث  
  ١١٦ أين الدليل عىل اهتاممهم بالسنة  :الوجه الرابع  
  ١٢١ رمي الصحايب باجلهل  :اخلامسالوجه   
جيل أم  ةجيل الصحاب :أهيام أفضل :الوجه السادس  

 ?آخر الزمان 
١٢٩  



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´àÜ½a@òÇbº 
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  ١٣٠ األحاديث الواردة  −  
  ١٣٣ أقوال العلامء   −  
  ١٣٩ تناقضات وتدليس  :الوجه السابع  
  ١٤٥ التقليد  :الوجه الثامن  
هل كان شكري وماهر أكثر علًام من :الوجه التاسع  

 !أيب بكر وعمر ?
١٤٧  

  
@Ý–ÐÛa@@ÉiaŠÛa@ @

@@òäÛaë@lbnØÛa  
  

  

  ١٥٥ تقديم وتأخري  * 
  ١٥٧  أهل البدع واألهواء  دأمور ال بد من معرفتها عن* 
  ١٦١  أصالن جديدان * 
  ١٦٧  عرض أقواهلم يف فهم الكتاب والسنة * 
  ١٧٠  نقد أقواهلم يف الكتاب والسنة * 

  ١٧٠ ?ما هو التفسري :الوجه األول  
  ١٧٤  أوجه تفسري القرآن  :الوجه الثاين  



ŠèÐÛa@ @
٤٦٥ 

  ١٧٤ تفسري القرآن بالقرآن  −  
  ١٧٦  تفسري القرآن بالسنة  −  
  ١٧٩  تفسري الصحابة للقرآن  −   
  ١٨١  املحكم واملتشابه  :الوجه الثالث  
  ١٨٧  عبث يف كتاب اهللا  :الوجه الرابع  
 ]القصص[قوهلم يف تفسري آية  −  

 مجاعة آخر الزمان  −
١٨٨  
١٨٩  

  ١٩١ قوهلم القرآن ال حيتاج إىل تفسري   −  
  ١٩٢  فاسألوا أهل الذكر  −  
  ١٩٣  بدعة إقامة البينة  −  
  ١٩٥  خالصة نقدنا ملنهجهم يف التفسري  *  
  ١٩٨  السنة النبوية *  
  ١٩٨   سند احلديث :اخلامسالوجه   
  ٢٠١ متن احلديث   :الوجه السادس  

  ٢٠٤ أوامر عسكرية أم أدلة رشعية   * 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´àÜ½a@òÇbº 
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@ßb¨a@Ý–ÐÛa@ @

ŠöbjØÛa@ØmŠß@ÐØm@òÇ†i  
  

  

  ٢٠٧ التحذير من املعايص  * 
  ٢١٢ اعتامدهم عىل عمومات النصوص * 
  ٢٢٠ الكفر والظلم والنفاق  أقواهلم يف * 
  ٢٢٢ األدلة عىل بطالن أقواهلم * 

  ٢٢٢ ظلم دون ظلم   −  
  ٢٢٥ كفر دون كفر   −  
  ٢٢٦ نفاق دون نفاق   −  

  ٢٣١  األدلة عىل أن املعايص ال خترج من امللة  * 
  ٢٣١ األدلة من القرآن الكريم   −  
  ٢٣٧ األدلة من السنة النبوية   −  
  ٢٤٢ احلدود  −  

  ٢٤٥  الكبائر والتوبة  * 
  ٢٤٦ املغفرة   −  



ŠèÐÛa@ @
٤٦٧ 

  ٢٤٨ االستغفار  −  
  ٢٤٨ احلسنات  −  
  ٢٤٩ املصائب الدنيوية  −  
  ٢٤٩ القصاص   −  
  شفاعة الشافعني  −  

 عفو أرحم الرامحني من غري شفاعة −
٢٥٠  
٢٥١  

  ٢٥٣    اإلرصار عىل املعصية أقواهلم يف  *
  ٢٥٣ الرد عليهم * 

  ٢٥٣ تناقضاهتم −  
  ٢٥٥  ?ما اإلرصار  −  
  ٢٥٧   حتقيق البن حجر العسقالين  −  
  ٢٦٤   قصة أيب حمجن الثقفي  −  
  ٢٦٥   طبقات العصاة  −  

  ٢٦٩ ......حديث ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن * 
  ٢٨٠ براءة النووي مما نسبوه إليه * 
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@ @…bÛa@Ý–ÐÛa@ @

ôŠc@pa‰ì–më@Þì•c@ @

@ @

  

  ٢٨٧    املهدي املنتظر :املبحث األول 

  ٢٨٩  عرض أقوال اجلامعة   *  
  ٢٩٣  مناقشة أقواهلم  *  
صحة األخبار التي وردت عن ظهور  :الوجه األول  

  املهدي  
٢٩٣  

ظهور املهدي من عالمات الساعة التي   :الوجه الثاين  
  استأثر اهللا بعلمها  

٣٠١  

  ٣٠٥   تناقضات مؤسفة   :الوجه الثالث  
  ٣١٠   دروس وعرب من التاريخ   :الوجه الرابع  

  ٣١٧ دعوة إىل األمية    : املبحث الثاين 

  ٣١٩  عرض أقوال اجلامعة   *  
  ٣٢٢  مناقشة أقواهلم   *  
  ٣٢٢ أمة أمية ماذا تعني ? :الوجه األول  



ŠèÐÛa@ @
٤٦٩ 

  ٣٢٩ تأبري النخل  :الوجه الثاين  
  ٣٣١  توضيح أمور مهمة   −    
  ٣٣٦  تناقضات   :الوجه الثالث  

  ٣٣٩ موقفهم من التاريخ اإلسالمي   : املبحث الثالث

  ٣٤١  عرض أقواهلم *  
  ٣٤٣   شهادة أيب اخلري −  
  ٣٤٤ من أقوال شكري أمام هيئة حمكمة أمن الدولة  −  
  ٣٤٦   مناقشة أقواهلم *  
  ٣٤٦ حجم ما أنكروه من التاريخ  :الوجه األول  
  ٣٤٦  أمهية التاريخ −  
  ٣٥١ موقفهم من األئمة األعالم    :الوجه الثاين  

 متى يبدأ دور هذه اجلامعة?  : عاباملبحث الر 
 
 

٣٥٥  
  

  @ @  
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ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ @

òÇbà¦a@ƒí‰bm@¿@paŠÄã@ @

@ @

  ٣٦٩ األوضاع العامة التي سبقت املحنة: املبحث األول 

  ٣٧٦  كلمة ال بد منها   −  

  ٣٨٣ اجلامعة من الداخل   : املبحث الثاين 

  ٣٨٥ املناخ الذي ولدت فيه أفكار اجلامعة   :أوالً   
  ٣٩١ شخصية شكري مصطفى   عىل أضواء  :ثانياً   
  ٣٩٥ كيف تفجرت املشكلة    :ثالثاً   
  ٤٠٠ مفهوم القيادة عند اجلامعة   :رابعاً   
  ٤٠٤ اآلثار النامجة عن مزاجية القائد   :خامساً   
  ٤٠٨ خوف الكل من الكل    :سادساً   
  ٤١٢ سقوط اجلامعة يف رشاك السلطة   :سابعاً   
  

 

  ٤١٢ بداية التعاون مع السلطة    −

  ٤١٣ الرتدد عىل مراكز السلطة    −  



ŠèÐÛa@ @
٤٧١ 

  ٤١٥ حوار مثري   −  
  ٤١٨ لغة احلسابات الدقيقة   −  
  ٤٢٠ مآخذ واستدراكات    −  

  ٤٢٥ ملف اغتيال الذهبي: املبحث الثالث 

  ٤٢٧ !من الذهبي ? :أوالً   
  ٤٢٩  مشكالت الدعوة والدعاة :كتابه −  
  ٤٣٢  !من املستفيد من قتل الذهبي ? :ثانياً   
  ٤٣٦  حوار بني املحامي وأسامء الذهبي −   
  ٤٣٧  عملية االختطاف ودور السلطة   :ثالثاً   
  ٤٤٠  استطالع جملة احلوادث   −   
  ٤٤١  مالحظات مهمة    −   

  ٤٤٩ األهداف التي حققتها السلطة  : املبحث الرابع 

  ٤٥١ شنت محلة واسعة ضد اإلسالم واملسلمني    :أوالً   
  ٤٥٣ فرق تسد   :ثانياً   
  ٤٥٦ تصفية الذهبي :ثالثاً   
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 اليهودالتمهيد للصلح مع  :رابعاً   
   من املسؤول?  •

٤٥٦  
٤٥٨  

  ٤٦١  الفهرس 
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@ @

  دار اجلابية.                                                                        أزمة أخالق  − ١
األبعـــــاد التارخييـــــة والعقائديـــــة . وجـــــاء دور املجـــــوس  − ٢

?                                           ..والسياسية للثورة اإليرانية 
 دار اجلابية

 دار اجلابية  ?..أأيقاظ قومي أم نيام   − ٣

 دار اجلابية  .تداعياته عىل أهل السنة يف لبناناغتيال احلريري و  − ٤

 دار اجلابية  .العلامء وأمانة الكلمة  − ٥

 دار اجلابية  .أحوال أهل السنة يف إيران  − ٦

 دار اجلابية  .اجلزء األول/الفلسطينية يف لبنان مأساة املخيامت   − ٧

مجاعة "اهللا وأهل الغلو  احلكم بغري ما أنزل  − ٨
  ."املسلمني

 دار اجلابية

التوقف "اهللا وأهل الغلو  احلكم بغري ما أنزل  − ٩
  .    "والتبيــّن

 اجلابيةدار 
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ÉjİÛa@o¤@ @

@ @

  اجلزء  الثاين /الفلسطينية يف لبنانمأساة املخيامت   − ١
                        ."أمل الشيعية واملخيامت الفلسطينية"

  دار اجلابية

خــــــوارج "اهللا وأهــــــل الغلــــــو  بغــــــري مــــــا أنــــــزلاحلكــــــم   − ٢
  ."العرص

 دار اجلابية

 دار اجلابية  .منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا  − ٣

 دار اجلابية  .مساجد الرضار   − ٤

 دار اجلابية  .دراسات يف السرية النبوية  − ٥
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