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مساحات فكرية
مجلة تصدر عن:

تعريف مركز رع للدراسات:
 تأســس مركــز رع للدراســات فــي ينايــر ٢٠٢١، كمركــز تنويــري، يســتمد اســمه مــن الحضــارة المصريــة 
القديمــة، ومــا مثلــه اإللــه “رع ” مــن الضــوء والضيــاء، قاصــدًا  أن يكــون المركــز منصــة فكريــة تنويريــة، 
تطــرح الحلــول والبدائــل لصنــاع القــرار فــي مصــر والــدول العربيــة، ســاعيًا إلــى رصــد وتحليــل التحوالت 
والتغيــرات الكبــرى فــي العالــم وفــي األقاليــم الجغرافيــة المهمــة، وبخاصــة الشــرق األوســط، 

ومحاولــة استشــراف تأثيــر هــذه التحــوالت مســتقباًل، وتأثيرهــا علــى المنطقــة

عن مساحات فكرية:
ــا الفكريــة التنويريــة، وهــي إحــدى  مجلــة “مســاحات فكريــة” هــي دوريــة إلكترونيــة تهتــم بالقضاي
إصــدارات مركــز رع للدراســات االســتراتيجية، يصدرهــا برنامــج دراســات التطــرف واإلرهــاب بمشــاركة 
خبــراء ومتخصصيــن فــي هــذا الشــأن. وُتعنــى الدوريــة برصــد ظاهــرة اإلرهــاب والمرتكــزات الفكريــة 
التــي تنطلــق منهــا الجماعــات المتطرفــة، ونقــد تلــك األفــكار بشــكل أكاديمــي متعمــق بمــا يتوافــق 
مــع رســالة اإلســالم والتشــريعات اإللهيــة وقواعــد اإلنســانية، لتدشــين مشــروع فكــري يهــدف إلــى 

تنقيــة التــراث البشــري بمــا يتوافــق مــع روح العصــر وســالم وســعادة اإلنســانية.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز رع للدراسات االستراتيجية

مساحات فكرية إعداد وإشراف

د. أبو الفضل اإلسناوي

الهيئة االستشارية للمركز
أ. مجدي الشريف

أ.د. حسن سليمان

أ.د عبد الغفار الدويك

أ.د. حسن عماد

أ.د. أحمد زايد

اللواء. أحمد زغلول مهران

اللواء عبد الجميد محمد العناني

أ.د. مصطفى أبو زيد

أ. أحمد كمال صابر

ل.د. هاني شعبان العناني

المشرف على المركز
د. أبو الفضل اإلسناوي

نائب مدير المركز
د. أكرم حسام

المحرر
أ. أسماء دياب

إخراج فني
رمضان جمعة
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نــادى الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
باإلصــاح الدينــي فــي مــرات عديــدة، 
إطــاق  حفــل  خــال  أخرهــا  كان 
لحقــوق  الوطنيــة  االســتراتيجية 
اإلنســان بالعاصمــة اإلدارية الجديدة 
فــي العاشــر مــن ســبتمبر 2021. 

الرئيــس  يطالــب  مــرة  كل  فــي 
السيســي ويفتــح المجــال للمفكريــن 
التطــرف  بمواجهــة  واالصاحييــن، 
وافقــًا  فالواضــح  االعتقــاد.  وحريــة 
السيســي  الرئيــس  أن  للمختصيــن 
عندمــا تحــدث عــن حريــة االعتقــاد 
لــم يكــن يقصــد االســتعراض الثقافــي، 
العقائــد  احتــرام  يقصــد  كان  لكنــه 
كان  عاميــن  آخــر  »فــي  األخــرى: 
هنــاك بــراح كبيــر فــي التكفيــر واتهــام 
النــاس بالخــروج عــن الملــة، لكنــه 
ُمنــع تحــت فكــرة أننــا ال نريــد هــذا 
الخطــاب فــي مجــال عــام ألنــه يــؤدي 
إلــى حــدوث تطــرف ينتــج إرهابــا«.

إن مــا أكــد عليــه الرئيــس السيســي 
فــي العاشــر مــن ســبتمبر يعــد بمثابة 
والمفكريــن  للمثقفيــن  البــاب  فتــح 
وأصحــاب الــرأي فــي نفــس االتجــاه. 
ونظــرًا ألهميــة هــذا التوقيــت، ومــا قــد 
تشــهده األيــام المقبلــة مــن انتعــاش 
فــي تنــاول هــذا الملــف، ســعى مركــز 

إلــى  االســتراتيجية  للدراســات  رع 
إطــاق دوريــة »مســاحات فكريــة« 
أراء  علــى  عيــن  بمثابــة  لتكــون 
وكتابــات المفكريــن فــي مجــال الوعي 
واإلصــاح وتجديــد الخطــاب الدينــي 
فــي  تســبب  الــذي  التــراث  وتنقيــة 
اتســاع مســاحة الظاهــرة اإلرهابيــة. 
ولــم يكــن أمامنــا فــي العــدد األول من 
ــح  هــذا اإلصــدار أفضــل مــن أن نفت
صفحاتــه للمفكــر العربــي علــى محمد 
الشــرفاء صاحــب معركــة الوعــي فــي 
وضــد  الظاميــة  األفــكار  مواجهــة 
التنظيمــات  وكل  الظــام  خفافيــش 

اإلرهابيــة.

وعلى ما سبق،  سيتطرق هذا العدد 
لكتابــات  فكريــة«  »مســاحات  مــن 
المفكــر علــى محمــد الشــرفاء التــي 
تناولــت التنظيمــات اإلرهابيــة وعلــى 

والتــراث  اإلخــوان،  جماعــة  رأســها 
الكتــب  فــي  وتفتيشــه  وأتباعــه، 
المســمومة التــي تســبب فــي تغييــب 
العقــول، هــذا باإلضافــة إلــى تناولــه 
وتوجيهــه  للتفكيــر  الرئيــس  لدعــوة 
لســتة أســئلة لعلمــاء األمــة، وغيــر 
ــات  ــاالت والكتاب ــر مــن المق ــك كثي ذل

التــي يتناولهــا هــذا العــدد.

بعيــدًا عــن كتابــة عناويــن المقــاالت 
نســتغل  دعونــا  للمفكر«الشــرفاء« 
هــذه المســاحة ونغــوص فــي فكــره 
الدينــي  واإلصــاح  الوعــي  عــن 
وكــوارث التــراث، خاصــة وأن المفكــر 
العــرب  المفكريــن  رأس  علــى  كان 
الذيــن حاولــوا مواجهــة هــذه التيــارات 
الخاطئــة  مفاهيمهــا  وتصحيــح 
ســترصد  بــل  بالقــرآن.  وتأصيلهــا 
دوريــة »مســاحات فكريــة« كتابــات 

االفتتاحية: 

د. أبو الفضل اإلسناوي

لماذا .. ُنطلق مساحات فكرية في هذا التوقيت؟
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الحــركات  فهــم  فــي  “الشــرفاء” 
المنتســبة لإلســام لهــذه المفاهيــم، 
معناهــا  عــن  انحرافهــا  ومــدى 
فيمــا  االختــاف  وحــدود  األصلــي، 
ــى التعــرف  ــة إل بينهــا. هــذا باإلضاف
التــي ســاعدت  العوامــل  علــى أهــم 
علــى انحــراف هــذه المفاهيــم عنــد 
حيــث  إلــى  المتطرفــة،  الجماعــات 
اقترنــت بالعنــف والترهيــب واألهــداف 

السياســية.

اإلشــارة  وجبــت  فإنــه  اآلن،  وأمــا 
وفقــًا للمفكــر “علــى الشــرفاء” إلــى 
اســتغلت  المتطرفــة  الجماعــات  أن 
الحماســة الدينيــة للشــعوب العربيــة، 
تحــت  المتطرفــة  أفكارهــا  لتمريــر 
مــا  كل  وعملــت  شــرعى،  غطــاء 
فــي وســعها النتشــار هــذه األفــكار 
وتغلغلهــا  المســمومة،  الشــيطانية 
طــوال  العربيــة  المجتمعــات  فــي 
عقــود، حتــى أصبحنــا نلمــس أثارهــا 
مــن  الكثيــر  فــي  متفاوتــة  بنســب 
العربيــة،  المجتمعــات  فــي  بيوتنــا 
وتحليــل  بحــث  ســنحاول  لذلــك 
مصــادر الفكــر المتطــرف فــي كتابــات 
“المفكــر” ســواء كتبــه التــي منهــا 
الطريــق  علــى  ومضــات  سلســلة 
الخطــاب  بيــن  المســلمون  وكتــاب 
الدينــي والخطــاب اإللهــي أو مقاالتــه 
ــا مــا يقــرب مــن أربعيــن  التــي رصدن
مقــااًل منهــا حملــت عناوينهــا أســماء 
تلــك التيــارات وعنفهــا، ومنهــا )مقــال 

اإلســام يحــرم التنظيمات، والروايات 
ال  واإلرهابيــون  المســلمين،  تفــرق 
ــون مــن  ــون اإلســام، والتكفيري يمثل
وارتــكاب  األرض،  فــي  المفســدين 
وطغيــان  اإلســام،  باســم  الجرائــم 
الروايــات علــى اآليــات، ومصــر فــي 
مواجهــة اإلرهــاب، وإخــوان الشــيطان 
الدينيــة  األوطــان، والمناهــج  لهــدم 
تولــد اإلرهابييــن، واإلخــوان يعشــقون 
أن  أكــدت  التــي  الدم،….وغيرهــم( 
فــي  مــا  بــذل  كتابتــه  قبــل  الكاتــب 
للفكــر المتطــرف،  وســعه للتصــدي 
ووضــع الكثيــر مــن الجهــد والعطــاء 
شــبهات  ورد  تفكيــك  أجــل  مــن 

المتطرفــة. الجماعــات 

 ســبيل هللا واحــد، والفرقــة علــى غيــر 
مراد هللا:

مــن  المتطرفــة  الجماعــات  اتخــذت 
كتــب التــراث إلــه، فقدســت مــا جــاء 
فــي هــذه الكتــب مــن آراء، وأسســوا 
لذلــك،  تطبيقــا  مســلحة  تنظيمــات 
كام  فــي  جــاء  مــا  عــن  مبتعديــن 
الوصــول  بهــدف  قرأننــا،  فــي  هللا 
العالــم،  حكــم  فــي  مقاصدهــم  إلــى 
الملغــم  طريقهــم  فــي  ضاربيــن 
بالدمــاء، بــكل القيــم والمبــادئ التــي 
فوفقــا  الســمح،  إســامنا  أرســاها 
“علــى  المفكــر  أســتاذنا  لرؤيــة 
ــي نســتعرض ملخــص  الشــرفاء” الت
لهــا، اتخــذت تلــك الجماعــات الديــن 
إلــى  المســلمين  لتفريــق  غطــاء 

علــى  وتنظيمــات،  وفــرق  مذاهــب 
غيــر مــراد المولــى عــز وجــل، قــال 
تعالــى”إن الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا 
شــيعا لســت منهــم فــي شــيء، إنمــا 
بمــا  ينبئهــم  ثــم  هللا  إلــى  أمرهــم 
 ، األنعــام:159  يفعلــون”  كانــوا 
يحــذر المولــى فــي هــذه اآليــة مــن 
آراء  والتحزب،متخذيــن  التفــرق 
البشــر أربابــا مــن دون هللا، متبعيــن 
هللا  فيتوعدهــم  هللا،  منهــج  غيــر 
فــي اآليــة بالحســاب يــوم القيامــة، 
جــزاء لمــا فعلــوه مــن فرقــة وتعصــب 
أدت  المســلمين،  بيــن  وتصــارع 
الدمــاء  وســفك  االقتتــال  إلــى  بهــم 
بيــن هــذه الفــرق، كا يــرى نفســه 
الفرقــة الناجيــة والباقييــن فــي النــار، 
فصــدروا للعالــم اإلســام علــى أنــه 
ديــن دمــوى، يدعــوا الرتــكاب الجرائــم 
ليســود، كمــا وصفهــم المولــى عــز 
وجــل فــي اآليــة الكريمــة بدقــة، قــال 
دينهــم  فرقــوا  الذيــن  مــن  تعالــى” 
وكانــوا شــيعا كل حــزب بمــا لديهــم 

.32 الــروم:   ” فرحــون 

عليــه؛ فقــد خالفــت تلــك الجماعــات 
بشــرع  وعدونــا  ظلمــا  المتمســحة 
أنزلهــا  التــي  اإلســام  تعاليــم  هللا، 
لنــا المولــى فــي كتابــه هــدا ومرشــدا  
مــدى  عــن  فسيســألون  لنتبعهــا، 
مــا  وعــن  الهــدى،  لهــذا  إتباعهــم 
دمــاء  ســفك  مــن  أيدهــم  اقترفتــه 
التعاليــم  لتلــك  مخالفتــا  األبريــاء، 
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فأستمســك  تعالــى”  قــال  اإللهيــة، 
بالــذي أوحــى إليــك إنــك علــى صــراط 
مســتقيم ” الزخــرف:44 ، يخاطــب 
ــم مؤكــدا علــى  المولــى رســوله الكري
ضــرورة إتبــاع منهجــه الــذى نــزل 
بــه جبريــل عليــه الســام، بمــا جــاء 
فيــه مــن نجــاه للعالميــن، تأكيــد علــى 
التراثييــن  أقــوال  إتبــاع  عــدم جــواز 
والمرجعيــات المختلفــة، قــال تعالــى 
أنــزل  مــا  اتبعــوا  لهــم  قيــل  وإذا   ”
هللا قالــوا بــل نتبــع مــا ألفينــا عليــه 
آباءنــا، أولــو كان آباؤهــم ال يعقلــون 
شــيئا وال يهتــدون “، تعــرض هــذه 
وهــم  المتطرفيــن،  حــال  لنــا  اآليــة 
وفقهائهــم،  أئمتهــم  آراء  يتبعــون 
تاركيــن تعاليــم المولــى عــز وجــل.

االختاف سنة كونية:

ــى  ــر عل ــة أســتاذنا المفك ــا لرؤي فوفق
الجماعــات  اتخــذت  فقــد  الشــرفاء، 
العقائــد  اختــاف  مــن  المتطرفــة 
هــو  فيمــا  الدمــاء،  لســفك  ســبب 
علــى  “قتــل  بمصطلــح  معــروف 
ــك إلرادة هللا  ــن بذل ــة”، مخالفي الهوي
وســنته فــي كونــه، قــال تعالــى” ولــو 
فــي األرض  مــن  ربــك ألمــن  شــاء 
النــاس  تكــره  أفأنــت  جميعــا  كلهــم 
حتــى يكونــوا مؤمنيــن” يونــس:99 
، كمــا وضــع هللا القاعــدة القرآنيــة 
التــي تنبــذ العــدوان لحمايــة العبــاد 
مــن الصراعــات وســفك الدمــاء، فــي 
قولــه تعالــى “وتعاونــوا علــى البــر 

اإلثــم  علــى  تعاونــوا  وال  والتقــوى، 
.2 المائــدة:  والعــدوان” 

بنــاء علــى عــرض مــا تقــدم؛ فقــد 
دعــا أســتاذنا المفكــر عــل الشــرفاء 
المعنيــة،  الدينيــة  المؤسســات 
اإلفتــاء(،  ودار  واألوقــاف  )األزهــر 
هــذه  بــأن  قــرار  إصــدار  إلــى 
الجماعــات المتطرفــة، التــي تتمســح 
باإلســام ال تمثل اإلســام في شــيء 
ممــا تدعيــه أو تمارســه، بهــذا تغســل 
التــي  العريقــة  الدينيــة  المؤسســات 
تحــوز ثقــة العالــم، ســمعة اإلســام 
الســيئة  الصــورة  مــن  والمســلمين 
والمســيئة، التــي لحقــت بــه علــى يــد 

الجماعــات. تلــك 

اإلســام لــم يدعــوا إلــى غــزو بــاد 
الغيــر:

أن  المتطرفــة  الجماعــات  تدعــى 
اإلســام ديــن، تقــوم عقيدتــه علــى 
أيــن  فمــن  اآلخريــن،  بــاد  غــزو 
أتــت هــذه الجماعــات بهــذه الفكــرة 
المفكــر  لرؤيــة  وفقــا  الشــيطانية؟، 
عمــدت  فقــد  الشــرفاء،  علــى 
وأسســت  المتطرفــة،  الجماعــات 
بــاد  وغــزو  الجهــاد  أن  لفكــرة 
العالمييــن، فــرض علــى كل مســلم، 
وقامــت فــي ســبيل ذلــك بســفك دمــاء 
األبرياء، وســبي النســاء، واالستياء 
هــذه  وتريــد  البــاد،  ثــروات  علــى 
الجماعــات عــودة هــذا الحلــم، الــذى 

ســقط مــع ســقوط الخافــة العثمانية، 
المتطرفــة  الجماعــات  وتســعى 
 ، التوســعية  رغباتهــا  تبريــر  إلــى 
بنســب تلــك األفــكار لإلســام زورا، 
فاإلســام لــم يبيــح االعتــداء علــى 
هللا  يحــدد  ولــم  اآلخريــن،  أوطــان 
معينــة   صــورة  الكريــم  رســوله  وال 
ليســت  والجهــاد  والخافــة  للحكــم، 
ركــن مــن أركان اإلســام، كمــا يدعــى 
أبنــاء الشــيطان مــن عناصــر تلــك 

الجماعــات.

 فالنبــى الكريــم توفــى ولــم يبيــن لنــا 
طريــق النتقــال الســلطة، وحــرم علــى 
المســلمين ســفك الدمــاء قائــا فــي 
إن  النــاس  أيهــا   ” الــوداع  خطبــة 
دمائكــم وأموالكــم حــرام عليكــم، إلــى 
أن تلقــوا ربكــم ، كحرمــة يومكــم هــذا، 
فــي شــهركم هــذا، فــي بلدكــم هذا، أال 
قــد بلغــت ، اللهــم فاشــهد”، وتأكــدت 
عــدم  تحــرم  التــي  أعــاه  الفكــرة 
ــه  االعتــداء علــى األوطــان، فــي قول
تعالــى ” اليــوم أكملــت لكــم دينكــم 
وأتممــت عليكــم نعمتــى ورضيــت لكــم 
تؤكــد  المائــدة:3.،  دينــا”  اإلســام 
لنــا اآليــة الكريمــة أن تمــام الديــن ال 
ــى األوطــان أو  ــداء عل ــب االعت يتطل
غزوهــا، مــن أجــل التوســع وســلب 
األمــر  كان  إذا  ألنــه  للغيــر،  مــا 
كذلــك، لمــا تركنــا النبــى الكريــم مــن 
ــق وأســلوب واضــح،  دون رســم طري
النتقــال الســلطة مــن بعــده، وإنمــا 
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عنــه  مســكوت  األمــر  هــذا  تــرك 
لممارســته وفقــا، لمــا فهمنــاه مــن 
الهــدى القرآنــي فــي مجملــه، الــذى 
وعــدم  والحــق  الخيــر  إلــى  يدعــو 
اإلنســان  حــق  واحتــرام  العــدوان، 
فــي الحيــاة وفــى اختيــار العقيــدة، 
ووفقــا لطبيعــة كل زمــان واختــاف 

المجتمعــات.

جماعــة اإلخــوان النبــت األول للفكــر 
المتطرف:

تحــاول جماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة 
هــدم األوطــان عبــر التاريــخ، تمهيــدا 
علــى  الســلطة  علــى  لاســتياء 
أنقــاض وجثــث األوطــان والشــعوب، 
العالــم،  أســتاذية  لحلــم  للوصــول 
ولطالمــا  الخافــة،  حلــم  واســتعادة 
حــذر منهــا المفكــر “علــى الشــرفاء” 
وتصــدى ألفــكار هــذه الجماعــة فــي 
أســتاذنا  تعــرض  حيــث  كتاباتــه، 
لتفكيــك  الشــرفاء”  “علــى  المفكــر 
بقولــه  الجماعــة،  فكــر  وتحليــل 
االســتعمار  قــوى  اإلخــوان صناعــة 
االســتعمار،  مــع  تحالفــوا  الغربــي، 
أعــداء  أجنــدة  ينفــذون  والزالــوا 
بالعديــد  فقامــوا  العربيــة،  األوطــان 
مــن االغتيــاالت لسياســيين، وأفــراد 
وحرقــوا   ، والشــرطة  الجيــش  مــن 
العربيــة،  الــدول  داخــل  مؤسســات 
وأنشــئوا الفرق والتنظيمات اإلرهابية 
األقصــى  لتحريــر  ليــس  المختلفــة، 
ولكــن لمحاربــة الشــعوب والحكومــات 

العربيــة.

فحــذر المفكــر “علــى الشــرفاء” مــن 
خطــر هــذه الجماعــة علــى األوطــان، 
فعلــى الشــعوب والحكومــات التنبــه 
الفرصــة  لهــم  تــرك  وعــدم  لهــم، 
الشــيطانية،  أفكارهــم  لممارســة 
مــن  تونــس  فــي  اآلن  يحــدث  كمــا 
اإلرهابيــة،  الجماعــة  محــاوالت 
فــي  النهضــة  حركــة  فــي  متمثلــة 
لفظهــم  بعدمــا  صورتهــم،  تحســين 
لخطرهــم  وتنبــه  التونســي  الشــعب 
مــن  المجتمعــات، واســتبعدوا  علــى 

المشــهد السياســي، فمحاولــة تعديــل 
مســار الحركــة مــن قبــل الجماعــة، 
إنقــاذ لمركــب  مــا هــو إال محاولــة 
الغــرق،  علــى  المشــرف  الجماعــة 
الفشــل، ســوف  مــن  التأكــد  وحيــن 
ســلوكها  لممارســة  الجماعــة  تعــود 
اإلجرامي،مــن قتــل وعنــف وتفجيــرات 

اعتــادت. كمــا 

الشــرفاء”  “علــى  المفكــر  فيدعــوا 
إلــى إتبــاع منهــج الشــعب المصــري، 
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الــذى لفــظ الجماعــة اإلرهابيــة لألبــد، 
ورفــض التصالــح معهــا بعــد صــراع 
معهــا علــى مــدى عقــود، فمــن يدعــوا 
إلــى المصالحــة مــع تلــك الجماعــة، 
أمــا جاهــل أو عميــل يســعى لهــدم 
األوطــان، فتلــك الجماعــة المنحرفــة 
عــن منهــج الحــق، حصــدت األرواح 
وزرعــت الخــوف والرعــب فــي القلــوب 
عشــرات  مــدى  علــى  اآلمنيــن، 
تنبذهــم  أن  فاســتحقت  الســنوات، 
ومصيرهــم  واألوطــان،  الشــعوب 
أفكارهــم  واندثــار ومحــو  االنقــراض 

مــن المجتمعــات .

خطة إصاح شاملة:

عمــل “المفكــر علــى الشــرفاء” مــن 
خطــة  رســم  علــى  كتاباتــه  خــال 
شــاملة، لمجابهــة األفــكار المتطرفــة 
لرؤيتــه  فوفقــا  عليهــا،  والقضــاء 
األفــكار  علــى  القضــاء  يتطلــب 
جماعــات  تولــد  التــي  المتطرفــة 
العنــف، العمــل علــى محــاور ثــاث 

لــي: كالتا

تولــد  التــي  المناهــج  تعديــل  أوال- 
“علــى  المفكــر  دعــا  اإلرهــاب: 
الشــرفاء” أصحــاب القــرار فــي دولنــا 
العربيــة، لوضــع خطــة اســتراتيجية 
اإلســامية  المفاهيــم  لتصحيــح 
المغلوطــة، التــي تســللت إلــى العقول 
مــن خــال المناهــج، التــي احتــوت 
مفخخــة،  وروايــات  مفاهيــم  علــى 

العقــول  وهيئــة  العنــف  شــكلت 
لتقبــل األفــكار المتطرفــة علــى مــدى 
عقــود، فالمناهــج الدينيــة فــي بعــض 
دولنــا، صممــت ووضعــت محشــوة 
باإلســرائيليات والروايــات المغلوطــة، 
رســالة  أعــداء  صنعهــا  التــي 
اإلســام، لتوظيفهــا لخدمــة أهدافهــم 
السياســية، وإشــعال الصراعــات وبــث 
روح التعصــب والجهــل والجاهليــة، 
لهــدم األوطــان  وتدميــر الشــعوب.

فبعض الروايات التي يدرسها أبنائنا 
ويقدســها الكثيــرون، تدعــم وتأســس 
علــى  وتحــرض  الكراهيــة،  لخطــاب 
القتــل علــى غيــر مــراد هللا عــز وجــل، 
مثــل روايــة ” أمــرت أن أقاتــل النــاس 
حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا”، هذه 
الروايــة التــي يؤمــن بهــا البعــض، 
تناقــض مــراد هللا فــي قولــه تعالــى 
” أفانــت تكــره النــاس حتــى يكونــوا 
مؤمنيــن” يونــس:99، وقولــه تعالــى 
“وقــل الحــق مــن ربكم،فمــن شــاء 
فليؤمــن ومــن شــاء فليكفر”الكهــف: 
29، وقوله تعالى ” ادع إلى ســبيل 
ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 
وجادلهــم بالتــى هــي أحســن” النحل: 
125 ، فهــذا منهــج هللا يدعــوا إلــى 
الرفــق والموعظــة الحســنة، ويناقــض 
تدعــوا  الــذى  المتطرفيــن،  مناهــج 
إلــى ســفك الدمــاء والقتــل والخــراب.

التــي  الروايــات  مراجعــة  ثانيــا- 
القرآنــي:  النــص  مــع  تتناقــض 

الشــرفاء”  “علــى  المفكــر  دعــا 
مراجعــة  والعلمــاء،  المتخصصيــن 
الروايــات التــي تتعــارض مــع النــص 
المتطرفــون  ويســتغلها  القرآنــي، 
حجــة للتأســيس للعنــف واإلرهــاب، 
بمعــزل  اإلرهابييــن  نحــارب  فكيــف 
األفــكار  منابــع  تجفيــف  عــن 
المتطرفــة؟، التــي تفــرخ لنــا كل يــوم 
إرهابييــن جــدد، فالمحاربــة األمنيــة 
للنصــوص  فكريــة  مجابهــة  دون 
لــألرواح  اســتنزاف  المتطرفــة، 
واألمــوال، وإهــدار للطاقــات المعنويــة 
والماديــة، فتقديــس بعــض الروايــات، 
المتشــبعة  للعقــول  مميــزة  ســمة 
 ” تعالــى  قــال  التكفيــرى،  بالفكــر 
القــرآن  هــذا  اتخــذوا  قومــى  …إن 
توضــح   ،30 الفرقــان:  مهجــورا” 
التراثيــون  اتخــذ  كيــف  اآليــة  لنــا 
مــن الروايــات حجــة، بمعــزل عــن 
الهــدى القرآنــي، للحــد الــذى جعلهــم، 
يقدمــون الروايــات واآلراء الفقهيــة، 

القرآنــي. النــص  علــى 

اإلصاحيــون،  يمــل  فلــن  عليــه، 
وعلــى رأســهم أســتاذنا المفكــر علــى 
الشــرفاء مــن رفــع رايــة ضرورة األخذ 
بالنــص القرآنــى حجــة علــى مــا دونــه 
ــن،  ــق معــه فهــو مــن الدي ــا يتواف فم
ومــا يتعــارض معــه فهــو مدســوس 
ال يجــوز االعتمــاد عليــه حجــة علــى 
ــة  ــد حســمت هــذه القضي ــرآن، فق الق

ــى: ــه تعال الشــائكة فــي قول
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عليــك  نتلوهــا  هللا  آيــات  “تلــك   
بالحــق، فبــأي حديــث بعــد هللا وآياتــه 
يؤمنون” الجاثية: 6، فتؤسس هذه 
اآليــة الكريمــة كيفيــة الوصــول إلــى 
الفهــم الصحيــح لإلســام، القتــاع 
مــن  المســمومة  المتطرفــة  األفــكار 
عقــول الشــباب، وإعــداد جيــل جديــد 
للخطــاب  الصحيــح  الفهــم  علــى 

اإللهــي.

الديني:  الخطاب  تصويب  ثالًثًا- 
أشاد المفكر “على الشرفاء” بدعوة 
السيسي”،  الفتاح  “عبد  الرئيس 
الدينى،  الخطاب  تصويب  بضرورة 
وأيدها،  الدعوة  هذه  مع  وتفاعل 
الدعوة،  لهذه  علمائنا  تلبية  متمنيا 
والبحث عن أسباب ما وصلنا له من 
ومحاولة  الكراهية  لخطاب  انتشار 
يشوه  ما  كل  ورفض  تصحيحه، 
صورة اإلسام، ويسئ إلى نبى هللا 

ورسالته التي نزل بها رحمة 

للعالمين، وإعاء 
نداء الفطرة 

السليمة وإعمال 
العقل، وعدم 

التسليم بكل ما 
يتلقاه المرء، 

وبناء الشخصية 
المسلمة السوية، 

القادرة على 
التمييز بين 

مراد هللا، ومراد 
الشيطان وأعوانه.

عليــه؛ فــإن تأهيــل خريجــي المعاهــد 
الدينيــة علــى الفهــم الصحيــح للدين، 
بعيــدة  خطــة  وضــع  علــى  والعمــل 
المدى، لنشــر الفكر الســمح لمحاربة 
نقيضــه مــن الفكــر المتطــرف، أصبح 
لدينــا  فليــس  العصــر،  لــوازم  مــن 
رفاهية االنتظار، والتسليم بالروايات 
التــي اســتنزفت طاقــة المســلمين فــي 
والمذهبيــة،  السياســية  الصراعــات 
وأســهمت فــي تخلــف المســلمين عــن 
ركــب الحضــارة اإلنســانية والعلميــة.

ــة  ــا ملخــص لرؤي ــد عرضن ــرا؛ فق أخي
الشــرفاء”  “علــى  المفكــر  اســتأذنا 
ولهــا،  فيهــا  وبــذل  ناضــل  التــي 
كتبــه  خــال  مــن  والجهــد  الوقــت 
ســيادته  مــن  إيمانــا  ومقاالتــه، 
بــدور النخبــة والمثقفيــن، فــي حمــل 
همــوم وقضايــا آمتنــا، وعلــى رأســها 
مجابهــة والتصــدي وتعريــة األفــكار 

المتطرفــة، وتوضيــح وشــرح الوجــه 
ــل لرســالة اإلســام،  المشــرق األصي
كمــا جــاءت فــي الخطــاب اإللهــي، 
رســولنا  علــى  جبريــل  بهــا  ونــزل 

الكريــم.

لقــد صــدق المفكــر “الشــرفاء” فــي 
لهــدم  الشــيطان  “إخــوان  مقالــه 
 14 بتاريــخ  المنشــور  األوطــان”، 
إن  قــال  عندمــا   ،2019 يوليــو 
“عناصــر اإلخــوان يكرهــون الحيــاة، 
كمــا أنهــم يتمنــون الدمــار للوطــن- 
ألنــه  مصــر-  يقصــد  كان  وهنــا 
لفظهــم بســبب قتلهــم أبنــاء الشــعب 
ــم يركــن إليهــم،  ــه ل ــه ألن ــًا من انتقام
محــذرا مــن المصالحــة معهــم ورافضا 
أطلقهــا  التــي  المصالحــة  لدعــوات 

البعــض فــي ذلــك التوقيــت.

خــال  عنــه  تحدثــت  مــا  كل  إن   
الســطور الســابقة عن معركة المفكر 
علــى محمــد الشــرفاء مــع أصحــاب 
عــن  والمدافعــون  المغيبــة  العقــول 
الروايــات المســمومة، وكذلــك رؤيتــه 
المبكــرة فــي الدعــوة لتجديــد الخطــاب 
الدينــي وإســدال ســتارة ســوداء علــى 
الصفحــات  خــال  ســنرصد  التــراث 
التاليــة مــن هــذا العــدد الــذي تفــرد 
المفكــر  لمقــاالت  أوراقــه  جميــع 
»الشــرفاء« فــي هــذا الوعــى وحريــة 
االعتقــاد ومواجهــة اإلرهــاب الفكــري 

والتظيمــي. 



المفكر/  علي محمد الشرفاء
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الرئيــس  ســيادة  منطلــق  كان  لقــد 
ــذي منحــه هللا  ــكل إنســان الحــق ال ل
أن يتفكــر فــي معتقــده الدينــي، كمــا 
بقولــه:  الكريــم  خاطــب هللا رســوله 
ــُروا  بَّ ــاَرٌك لَِّيدَّ ــَك ُمَب ــاُه ِإَلْي ــاٌب َأنَزْلَن »ِكَت
آَياِتــِه َوِلَيَتَذكَّــَر ُأوُلــو اأْلَْلَبــاِب« )ص: 
»الَِّذيــَن  ســبحانه:  وقولــه   ،)29
َيْذُكــُروَن اللَّـــَه ِقَياًمــا َوُقُعــوًدا َوَعَلــٰى 
َخْلــِق  ِفــي  َوَيَتَفكَّــُروَن  ُجُنوِبِهــْم 
ــَماَواِت َواأْلَْرِض َربََّنــا َمــا َخَلْقــَت  السَّ
َعــَذاَب  َفِقَنــا  ُســْبَحاَنَك  َباِطــًا  َهـٰــَذا 

.)191 عمــران:  )آل  ــاِر«  النَّ

ليبين للمســـلمين الحق مـــن الباطل 
وما أنتجه الخطاب الديني المؤسس 
علـــى الروايـــات مـــن التبـــاس علـــى 
المســـلمين، وكانـــت نتيجتـــه خروج 

فـــرق ضالة مـــن اإلرهابيين 
يوظفونهـــم  والتكفيرييـــن 
أعـــداء الديـــن فـــي خدمـــة 
االســـتعمارية،  مصالحهـــم 
واســـتباحة األراضي العربية 
واإلســـامية تحـــت مســـمى 

اإلسام.

يســـفكون الدمـــاء ويقتلون 
األبرياء بكل قســـوة، وبعض 
المســـلمين اســـتغل شعارات 
بالنـــاس  للتغريـــر  اإلســـام 
ليكونوا أتباًعا لهم للوصول 
إلى السلطة، وكا الفريقين 
بمبـــادئ  لهمـــا  عاقـــة  ال 
اإلســـام التي تدعـــو للرحمة والعدل 
واإلحســـان والحرية والسام وتحريم 
العـــدوان واألمـــر اإللهي للمســـلمين 
بالتعـــاون واالعتصام بكتابه والتفكر 
والتدبـــر فـــي آياتـــه حتـــى ال يضـــل 
اإلنســـان، كما تم تضليل المسلمين 
علـــى مـــدى أربعـــة عشـــر قرًنـــا من 
اإلســـام  رســـالة  شـــوهوا  الزمـــان، 
التفكـــر  المســـلمين  علـــى  مـــوا  وحرَّ
بمـــا  ومقاصدهـــا،  هللا  آيـــات  فـــي 
يحقـــق مصالحهم في الحيـــاة الدنيا 
ألن الكهنـــة وشـــيوخ الديـــن ومـــن 
يســـمونهم بالعلماء المقدســـين عند 
العوام سينكشـــفون أمام المسلمين، 
انصـــراف  ذلـــك  علـــى  ويترتـــب 

األتبـــاع عنهـــم وتـــزول مكانتهم في 
ويفقـــدون  اإلســـامية  المجتمعـــات 
المصالح المادية والمعنوية، فقرروا 
وحرمـــان  العقـــول  علـــى  الحجـــر 
اإلنســـان مـــن التفكـــر بزعـــم قولهم 
الباطـــل قفل بـــاب االجتهاد مخالفين 
أمـــر هللا الـــذي يدعو النـــاس للتفكر 
والتدبـــر لمعرفـــة الحـــق حتـــى قيـــام 

لساعة. ا

لتفســير  احتكارهــم  بذلــك  يهدفــون 
مصالحهــم  مــع  يتفــق  بمــا  القــرآن 
هللا  مــن  تقــوى  دون  الدنيويــة 
ويقــودن الشــباب كاألنعــام ليتبعوهــم 
إلــى طريــق مظلــم، بالرغــم أن دعــوة 
ســيادة الرئيــس مــا هــي إال تذكيــر 
قولــه  فــي  لهــم  هللا  بأمــر  للنــاس 
عليــه  رســوله  مخاطًبــا  ســبحانه 
الســام: »ِكَتــاٌب َأنَزْلَنــاُه ِإَلْيــَك ُمَبــاَرٌك 
بَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اأْلَْلَباِب«  لَِّيدَّ
)ص: 29(، ومــا دعــى إليــه ســيادته 
للتفكــر والتدبــر فــي دينهــم تمشــًيا 
ــْر َفــِإنَّ  مــع قــول هللا ســبحانه: »َوَذكِّ
ْكــَرى َتنَفــُع اْلُمْؤِمِنيــَن« )الذاريــات:  الذِّ
55(، وبنــاًء علــى هــذه اآليــة فإنــه 
يذكــر المؤمنيــن بأمــر هللا لهــم فــي 
أن يتفكــروا ويتدبــروا آياتــه، ليعيــدوا 
النظــر فــي مــدى  تطابــق إســامهم 
وســلوكياته مــع كتــاب هللا وهديــه، 
وهــل اتبعــوا هللا فيمــا أمر، فقد ألهمه 

دعوة الرئيس للتفكر
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هللا بــأن يضــع مقارنــة بيــن مــا يفعلــه 
المســلمون مــن جرائــم ضــد إخوانهــم 
فــي أوطانهــم مــن قتــل وســفك دم 
الفــزع  ونشــر  الحقــوق  واســتباحة 
والخــوف فــي المجتمعــات اإلنســانية، 
وبيــن دعــوة هللا ســبحانه لهــم فــي 
أمــره للمســلمين بقولــه: ُنــوا »َوَتَعانــَوا 
َعَلــى اْلِبــرِّ َوالتَّْقــَوى َواَل َتَعاَوُنــوا َعَلــى 

ْثــِم َواْلُعــْدَواِن« )المائــدة: 2(. اإلِْ

عندمــا يقــرأ  المســلم هــذه اآلية ويرى 
لألبريــاء  األعنــاق  وجــز  المذابــح 
أوطانهــم  مــن  النــاس  وتشــريد 
والتحريــض  التكفيــري  والخطــاب 
حــدث  كمــا  األبريــاء،  قتــل  علــى 
فــي أفغانســتان صــورة بشــعة مــن 
جــاءت  فرقــة  مــن  والخــوف  الفــزع 
مــن الماضــي البعيــد لتعيــد للنــاس 
وقتــل  والطغيــان  البغــي  عصــور 
اإلنســان، يحملــون قلوًبــا ال تعــرف 
الرحمــة وال العدالــة وال اإلحســان وال 
النــاس  فيتســاءل  اإلنســان،  حريــة 
الرحمــة  بيــن  التوفيــق  يتــم  كيــف 
الــذي  العــدوان،  وتحريــم  والعــدل 
يدعــو هللا العقــل اإلنســاني ويخاطــب 
قلبــه والوجــدان وهــو الرحيــم وهــو 
اللطيــف وهــو الــودود، الــذي يشــع 
مــن أســمائه الحســنى نــور يريــد هللا 
للنــاس أن يخرجهــم بــه مــن الظلمات 
إلــى النــور؟ كيــف يتفــق مــع مــن 
يريــد أن يعيــد النــاس إلــى عصــور

 الظلمــات، وتتحكــم بــه غريــزة الشــر 
ويتبــع الشــيطان؟.

هللا  كام  اإلنســان  يتبــع  فحينمــا 
ويتدبــر فــي أمــر دينــه ويقــارن بيــن 
باإلخــوان  الطوائــف  بعــض  تســمية 
المســلمين ويــرى أفعالهــم حرًبــا علــى 
األميــن  رســوله  وعلــى  وكتابــه  هللا 
أعــد  بأنــه  ســبحانه  هللا  وحذرهــم 
ــا  ــه: »ِإنََّم ــي قول ــا ف ــا أليًم لهــم عذاًب
َجــَزاُء الَِّذيــَن ُيَحاِرُبــوَن اللَّـــَه َوَرُســوَلُه 
َأن  َفَســاًدا  اأْلَْرِض  ِفــي  َوَيْســَعْوَن 
ُيَقتَُّلــوا َأْو ُيَصلَُّبــوا َأْو ُتَقطَّــَع َأْيِديِهــْم 
ــْن ِخــَاٍف َأْو ُينَفــْوا ِمــَن  َوَأْرُجُلُهــم مِّ
ْنَيــا  اأْلَْرِض َذِلــَك َلُهــْم ِخــْزٌي ِفــي الدُّ
َعِظيــٌم«  َعــَذاٌب  اآْلِخــَرِة  ِفــي  َوَلُهــْم 

.)33 )المائــدة: 

وقــد ســبق للرئيــس أن طالــب األزهــر 
فــي  النظــر  الديــن بإعــادة  وشــيوخ 
الخطــاب الدينــي منــذ أكثــر مــن أربــع 
ســنوات دون اســتجابة منهم لندائه.

ال  الرئيــس  ســيادة  يــا  ولألســف 
مــع  يتوافــق  موقًفــا  منهــم  تنتظــر 
أصبحــوا  ألنهــم  ورؤيتــك  فكــرك 
يتبعــون الروايــات المــزورة علــى هللا 
ورســوله، وأصبــح رواتهــا وشــيوخها 
لديهــم مقدســون عندهــم فــا يجــرؤ 
أي منهــم أن يجاهــر بصــوت الحــق، 
ــاد هللا وال يخشــون  يخافــون مــن عب

هللا بالرغــم أنهــم يتلــون كتــاب هللا 
وهــو يأمــر المســلمين جميًعــا بقولــه: 
ُكــم َوال  »اتَِّبعــوا مــا ُأنــِزَل ِإَليُكــم ِمــن َربِّ
َتتَِّبعــوا ِمــن دوِنــِه َأوِليــاَء َقليــًا مــا 
َتَذكَّــروَن« )األعــراف: 3(، ويكابرون 
مــع هللا ويتمســكون بالروايــات علــى 
حســاب اآليات، يعبدون هللا بروايات 
البشــر بعيــًدا عــن آيــات هللا الــذي 
للعيــش  والســام  للرحمــة  يدعوهــم 
مســتقرة  مســالمة  مجتمعــات  فــي 
مطمئنــة متعاونيــن فــي بنــاء الوطــن 
وتعميــره متكاتفيــن معتصميــن بكتــاب 
هللا الواحــد وهــو الرســالة التــي أنزلهــا 
ليخــرج  األميــن  رســوله  علــى  هللا 
النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور فــي 

قــرآن كريــم.

كمــا أن دعــوة الرئيــس للتفكــر تواجــه 
بمــادة فــي الدســتور عنوانهــا )ازدراء 
كل  آمــال  تتحقــق  ولــن  األديــان(، 
المخلصيــن بدعــوة ســيادته وكســر 
المفكريــن  تمنــع  التــي  األغــال 
ــر والتفكــر فــي  ــة للتدب بفريضــة إلهي
كتابــه المبيــن بإلغــاء مــادة )ازدراء 
األديــان( فــي الدســتور التــي تمثــل 
فــي  والتفكــر  العقــل  علــى  الحجــر 
مــن  كل  علــى  مســلَّط  ســيف  أنهــا 
يحــاول أن يتفكــر فــي دينــه وعقيدتــه 
إلصــاح مــا أفســده أتبــاع الشــيطان 

األرض. فــي  المفســدون 
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ومــا  الكنيســة  ســلطة  فلنتذكــر 
تمنحــه للنــاس مــن صكــوك الغفــران 
منــذ قــرون، وقــد نجــح األوربيــون 
قــرون  منــذ  الكهنــوت  إســقاط  فــي 
وســيطرتها علــى العقــول ومــا منحتــه 
لنفســها مــن ســلطة تنافــس ســلطة 
ــأن ســلطتها  ــاس ب ــة تخــدع الن الدول

مســتمدة مــن هللا ســبحانه.

يمــارس  األزهــر  زال  مــا  ولألســف 
األفــواه،  وتكميــم  الكهنــوت  ســلطة 
ووضــع األغــال علــى حريــة العقــل، 
ــدم  بالرغــم مــن الحكــم اإللهــي المتق
علــى ثــورة الكنيســة، وإعطــاؤه حريــة 
التعبيــر لإلنســان فــي االعتقــاد بقوله 
ســبحانه: »َوُقِل الَحقُّ ِمن َربُِّكم َفَمن 
شــاَء َفلُيؤِمــن َوَمــن شــاَء َفلَيكُفــر« 
ســبحانه  وقولــه   ،)29  : )الكهــف 
مخاطًبــا رســوله آيــة واضحــة وحكــم 
قاطــع ال يســاوره الشــك أو الريبــة 
َأْعَلــُم  بُُّكــْم  »رَّ ســبحانه:  قولــه  فــي 
ِبُكــْم ۖ ِإن َيَشــْأ َيْرَحْمُكــْم َأْو ِإن َيَشــْأ 
َك َعَلْيِهــْم َوِكيــًا«  ْبُكــْمۚ  َوَمــٓا َأْرَســْلنَٰ ُيَعذِّ

)اإلســراء : 54(.

سلطة الكهنوت باسم القانون:

فهــل بعــد هــذا التكليــف للرســول بأنــه 
ــم يكلفــه هللا أن يكــون وكيــًا عنــه  ل
األزهــر  يفعــل  كمــا  عبــاده؟   علــى 
القانــون بمــا  فــي  واســتخدام مــادة 

يســمى إزدراء األديــان تتعــارض مــع 
كل  علــى  تعلــو  وهــي  شــريعة هللا. 
النــاس وتحريمهــم  لظلــم  الدســاتير 
مــن التفكــر، لمعرفــة الحقيقــة ليظــل 
المســلمين  يســتغلون  اللصــوص 
خدمــة  فــي  اإلســام  ويوظفــون 
األنانيــة،  الشــخصية  مصالحهــم 
للمحافظــة علــى المكانــة االجتماعيــة 
بمــا يحفــظ كبرياءهــم ويحقــق أهداف 
نفوســهم األمــارة بالســوء؛ للتوظيــف 
الســلطة  علــى  للقفــز  السياســي 
والتحكــم فــي رقــاب النــاس كمــا حــدث 
اســتولى  عندمــا  عــام 2012  فــي 
اإلخــوان علــى الحكــم. وقــد نصــت 
الدســتور  مــن  الخامســة  المــادة 
المعدل ســنة 2019م على ما يلي: 
)يقوم النظام السياســي على أســاس 
والحزبيــة،  السياســية  التعدديــة 
والتــداول الســلمي للســلطة، والفصــل 
بينهــا  والتــوازن  الســلطات  بيــن 
الســلطة  مــع  المســؤولية  وتــازم 

اإلنســان وحرياتــه  واحتــرام حقــوق 
علــى الوجــه المبيــن فــي الدســتور(.

اســتغال  لكشــف  المفكريــن  جهــود 
الديــن:

ومــا يمارســه المستشــار أحمــد ماهــر 
هــو  إنمــا  المفكريــن،  مــن  وغيــره 
لحريــة  وحمايتــه  للدســتور  تطبيًقــا 
المواقــف  علــى  عــاوة  التعبيــر، 
المشــرفة للمفكريــن فــي نزع الغشــاوة 
المجرميــن  وتعريــة  النــاس  عــن 
الذيــن يقتلــون النــاس باســم الديــن 
خــال  مــن  المواطنيــن  ويحرضــون 
مناهــج الشــيطان فــي نشــر الفــزع 
والخــوف عنــد المواطنيــن، ويهــددون 
حقــوق  ويســتبيحون  الوطــن  أمــن 

اآلمنيــن.

أليــس مــن مصلحــة األمــن القومــي 
حمايــة المفكريــن لكشــف المجرميــن 
حتــى يتوقــف العبث باســتغال الدين 

دعوة لحماية المخلصين الذين يكشفون أالعيب الشيطان
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المواطنيــن  وإرهــاب  الفتنــة  ونشــر 
اإلخــوان  لحســاب  الدولــة  إلســقاط 
المســلمين الســاعين للســلطة علــى 
جســر مــن جثــث المواطنيــن وأنهــار 

ــن؟! ــاء اآلمني مــن دم

أمــا آن أن تتحــرر العقــول وتطــارد 
الذيــن  الشــيطان  وأتبــاع  الفلــول 
يســعون فــي األرض فســاًدا! ويقــف 
التناقــض  أمــام  مذهــواًل  اإلنســان 
الخطير بين شريعة هللا وبين تشريع 
المجرميــن مــن الفقهــاء األقدميــن، 
بالرغم من أن هللا سبحانه حذرنا من 
مواقفهــم مــع الرســول، حينمــا يردون 
علــى دعوتــه للنــاس لإلســام بقولــه 
ــُم اتَِّبُعــوا َمــا  ســبحانه: »َوِإَذا ِقيــَل َلُه
َأنــَزَل اللَّـــُه َقاُلــوا َبــْل َنتَِّبــُع َمــا َأْلَفْيَنــا 
َعَلْيــِه آَباَءَنــا َأَو َلــْو َكاَن آَباُؤُهــْم اَل 
ــُدوَن« )البقــرة  ــوَن َشــْيًئا َواَل َيْهَت َيْعِقُل

.)170 :

فكيــف يقــف المشــرع المســلم ضــد 
شــريعة هللا فــي قرآنــه؟! ألــم ينــص 
الدســتور مــا يــــــــلي فــي المــادة )2( 
)اإلســام ديــن الدولــة واللغــة العربيــة 
الشــريعة  ومبــادئ  الرســمية  لغتهــا 
الرئيســي  المصــدر  اإلســامية 

للتشــريع(.

مبادئ الشريعة اإلسامية:

الشــريعة  فمــا هــو تعريــف مبــادئ 
اإلســامية، أليســت شــريعة هللا التــي 
علــى  كتابــه  فــي  ســبحانه  أنزلهــا 

ــة لشــريعة  ــه توجــد شــريعة  إســامية أخــرى موازي ــم! أم أن رســوله الكري
اإلســام، التــي تختلــف عــن شــريعة هللا فــي كتابــه! أم أن هللا أنــزل كتاًبــا 
ــه  ــن اســتندوا إليهــم أن ــث الذي ــاب الحدي ــى أحــد ُكت ــرآن عل ــر الق آخــر غي

الشــريعة اإلســامية التــي يخدعــون بهــا النــاس قروًنــا طويلــة..

ــة فــي هــدم األوطــان  ــاس لخدمــة أغراضهــم الخبيث ــه الن البتزازهــم وتوجي
والقاعــدة  داعــش  أمثــال  اإلرهابييــن  مــن  وغيرهــم  اإلخــوان  فعــل  كمــا 
والتكفيريــون وبوكــو حــرام فــي أفريقيــا يقتلــون األطفــال والنســاء واألبريــاء 

ــن!. باســم الدي

ــاح السيســي بتصويــب الخطــاب الدينــي  ــد الفت ولذلــك طالــب الرئيــس عب
ألنــه أيقــن أنــه مــن المســتحيل أن يكــون اإلســام رســالة الرحمــة والعــدل 
ــدان  ــى تدميــر المــدن والبل والحريــة والســام واإلحســان، تدعــو هــؤالء إل

والتحريــض علــى قتــل اآلمنيــن فــي األوطــان.

ــق  ــاء والعمــران لتحق ــي تســعى للبن ــات الت ــن يهــددون أمــن المجتمع الذي
االســتقرار واألمــان ليعيــش النــاس عيًشــا كريًمــا فــي أمــن وســام. ولذلــك 
يتطلــب مــن الدولــة حمايــة الذيــن يكشــفون أالعيــب الشــيطان والذيــن 
يهــددون أمــن األوطــان، وتشــجعهم بــكل الوســائل لفضــح كل مــن يتبــع 

اإلخــوان حتــى ال يســقط الوطــن كمــا ســبق وأســقطوا أوطــان.

ــه  ــد اســتجابوا لدعــوة الرئيــس لشــرح حقيقــة اإلســام للنــاس ودعوت فلق
للتعــاون علــى البــر والرحمــة والعــدل واإلحســان. أال يســتحقوا موقًفــا 
مشــجًعا مــن الدولــة ضــد الطغيــان وهيلمــان رجــال الديــن علــى النــاس؟!.
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 كــذب المدعــون وافتــرى الظالمــون، 
التكليــف اإللهــي للرســول هــو حمــل 
ــم  الرســالة وتبليغهــا للعبــاد فقــط، ول
يقررهــا  أحــكام  تحديــد  هللا  يمنحــه 
الرســول حــااًل أو حراًمــا، وقــد ُســمي 

رســول هللا.

والرسول لم يعطه هللا حق التشريع، 
ــاٌب ُأنــِزَل  حيــث يقــول ســبحانه: »ِكَت
َحــَرٌج  َصــْدِرَك  ِفــي  َيُكــن  َفــَا  ِإَلْيــَك 
ْنــُه ِلُتنــِذَر ِبــِه َوِذْكــَرٰى ِلْلُمْؤِمِنيــَن«  مِّ
)األعــراف: 2(. ثــم حــدد لــه التكليــف 
ــا  ــا َأيَُّه ــه ســبحانه: »َي بوضــوح بقول
ــَك  ُســوُل َبلِّــْغ َمــا ُأْنــِزَل ِإَلْيــَك ِمــْن َربِّ الرَّ
 ُ َوِإْن َلــْم َتْفَعــْل َفَمــا َبلَّْغــَت ِرَســاَلَتُه َوللاَّ

َ اَل َيْهــِدي  َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس ِإنَّ للاَّ
اْلَقــْوَم اْلَكاِفِريــَن« )المائــدة : 67 (.

أنبيــاء  جميًعــا  عبــاده  هللا  ومنــع 
أحــكام  إطــاق  ورســًا  وعلمــاء 
آيــات  تتضمنهــا  لــم  باجتهاداتهــم 
»َواَل  ســبحانه:  قولــه  فــي  القــرآن، 
َتُقوُلــوا ِلَمــا َتِصــُف َأْلِســَنُتُكُم اْلَكــِذَب 
ــَذا َحــَراٌم لَِّتْفَتــُروا َعَلــى  ــَذا َحــَاٌل َوهَٰ هَٰ
للاَِّ اْلَكــِذَب ۚ ِإنَّ الَِّذيــَن َيْفَتــُروَن َعَلــى 
)النحــل :  ُيْفِلُحــوَن«  اَل  اْلَكــِذَب  للاَِّ 

.)116

التكليــف اإللهــي للرســول لــم يشــمل 
التشــريع:

الفريــة،  بتلــك  جــاءوا  أيــن  فمــن 
وأتحداهــم إذا وجــدوا فــي كتــاب هللا 
األحــكام  بإطــاق  للرســول  تخويــًا 
لنفســه  هللا  فاختــص  والتشــريع، 
ســبحانه التشــريع للنــاس، وأحكمــت 
حكمــة  تشــريعاته  وتجلــت  آياتــه 

ونــوًرا.

إن أولئــك المجرميــن اســتغلوا تلــك 
ليكذبــوا  أبواًبــا  ليفتحــوا  الِفريــة 
علــى الرســول برواياتهــم المــزورة، 
بأقــوال  الطاهــرة  صورتــه  ويشــوهوا 
جعلــت  وكــم  عاهــرة،  وشــبهات 
حــروب  فــي  المســلمين  الروايــات 
قتهــم إلــى فــرق وطوائــف  جائــرة، وفرَّ

المفترون على النبي
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ماكــرة، يســفكون دماءهــم، وتســاقط 
النــاس صرعــى فــي معــارك خاســرة .

ذلــك مــا ســببته الروايــات المفتــراة 
المســلمين  وعلــى  الرســول  علــى 
وخّلفــت فــي النفــوس جروًحــا غائــرة، 
ألنهــم لــم يتبعــوا مــا بلغهــم به رســول 
هللا بقولــه: »اتَِّبُعــوا َمــا ُأْنــِزَل ِإَلْيُكــْم 
ُكــْم َوال َتتَِّبُعــوا ِمــْن ُدوِنــِه َأْوِلَياَء  ِمــْن َربِّ
ــُروَن« )األعــراف: 3(. َقِليــا َمــا َتَذكَّ

ولــو أن المفتريــن مــن شــيوخ الديــن 
وناقلــي الروايــات وأصحــاب المذاهــب 
لديهــم خــوف مــن هللا وتدبــروا فــي 
آياتــه، وتبيــن لهــم عذابــه فــي كل 
مــن يفتــري علــى هللا ورســوله مــن 
علــى  تجــرأوا  ِلمــا  كاذبــة،  روايــات 
اإلقــدام بتشــويه اإلســام ومــا يدعــو 
وتســامح  وعــدل  رحمــة  مــن  إليــه 

وإحســان

.عقاب أصحاب الروايات:

ويــوم يــرون أعمالهــم الســوداء فــي يــوم الحســاب، فــا مفــر مــن العقــاب ولــن 
يشــفع لهــم أصحــاب كتــب الصحــاح، ومرجعيــات اإلجــرام، حيــث يخاطبهــم هللا 
بســؤاله لهــم بقولــه: »َوَيــْوَم َيَعــضُّ الظَّاِلــُم َعَلــٰى َيَدْيــِه َيُقــوُل َيــا َلْيَتِنــي اتََّخــْذُت 
ُســوِل َســِبيًا )27( َيــا َوْيَلَتــٰى َلْيَتِنــي َلــْم َأتَِّخــْذ ُفَاًنــا َخِليــًا )28(  َمــَع الرَّ
نَســاِن َخــُذواًل  ــْيَطاُن ِلإْلِ ْكــِر َبْعــَد ِإْذ َجاَءِنــي ۗ َوَكاَن الشَّ لََّقــْد َأَضلَِّنــي َعــِن الذِّ
ــَذا اْلُقــْرآَن َمْهُجــوًرا )30(«  ُســوُل َيــا َربِّ ِإنَّ َقْوِمــي اتََّخــُذوا هَٰ )29( َوَقــاَل الرَّ

)الفرقــان(.

حيــن هجــروا القــرآن ســّول لهــم الشــيطان أعمالهــم، وأّلفــوا روايــات وأكاذيــب 
افتروهــا علــى رســول هللا، ولــو تفّكــروا فــي كتــاب هللا ســيتبين لهــم مهمــة 
الرســول عليــه الســام، ليبلــغ النــاس رســالة اإلســام والرســول مؤتمــن علــى 
األمانــة المكلــف بهــا، ولذلــك اختــار هللا ســبحانه محمــد عليــه الســام الــذي 
طّهــر شــخصيته مــن الهــوى وحــب الدنيــا وحفــظ األمانــة، فهيــأه ســبحانه 
ليكــون علــى قــدر المســئولية العظيمــة، التــي كلفــه هللا بحملهــا للناس جميًعا.
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 ال يوجد في اإلسام الذي أنزله هللا 
علــى رســوله الكريــم تســميات تمّيــز 
المســلمين عــن بعضهــم البعــض، وال 

شــيوخ فــي اإلســام وال أئمــة.

إنمــا ذلــك تصنيــف بشــري 
لوضــع هالــة مــن العلــو 

والمكانــة  والهيبــة 
النــاس،  عنــد 
ليوهمــوا أتباعهــم 
قريبــون  بأنهــم 

هللا،  مــن 
مهــم  كا و
س  مقــد
ق  مصــد و
التبــاس  ال 
وال  فيــه 

وبذلــك  شــك، 
مــن  يكثــرون 

أتباعهــم. فاإلســام 
لديهــم كثــرة األتبــاع 

الــذات،  وإعــاء 
بالمكانــة  النفــس  وإرضــاء 

عنــد  بهــا  أنفســهم  وضعــوا  التــي 
س. لنــا ا

توارثــت األجيــال تلــك األلقــاب واعتــاد 
مــن  أصبــح  حتــى  النــاس  عليهــا 
يريــد أن يتقــرب إلــى هللا ال بــد أن 
ــون لــه شــيخ يأخــذ منــه العهــد،  يك

فــي تقاليــد وعــادات مــا أنــزل هللا بهــا 
مــن ســلطان.

ال كهنة وال أحبار في اإلسام:

فــا كهنــة فــي اإلســام وال أحبــار وال 
ــد لإلنســان  شــيوخ، هللا ســبحانه يري
أن يســتقل بفكــره ويتدبــر فــي كتابــه

 

بعقلــه ،ويفهــم مــراد هللا مــن آياتــه، 
حينئــذ تترســخ فــي عقلــه المفاهيــم 
لحقيقــة رســالة اإلســام وتتمركــز في 
عقلــه، ويتفانــى فــي طاعــة هللا عــن 
إيمــان ويقيــن بمــا أفــاء هللا عليــه 
لمنفعــة  اآليــات  لغايــات  إدراك  مــن 

واآلخــرة. الدنيــا  فــى  اإلنســان 

يكــون  أن  لإلنســان  يريــد  ال  هللا 
ليحــرم ملكــة  لغيــره،  عقــًا مرتهًنــا 
فــي  والتفكــر  التدبــر  مــن  عقلــه 
كلمــات هللا فــي قرآنــه، 
ويســتنبط منهــا حقيقــة 
اإللهــي  التكليــف 
ومســؤوليته  لــه 
فــي الحيــاة الدنيــا 
ه  د ا ســتعد ا و

بعمــل 
الصالحــات 

. خــرة لآل

وهللا سبحانه 
لنــا   يبيــن 
لتكليــف  ا
والمســؤولية فــي 
واآلخــرة  الدنيــا 
ــا  ــِغ ِفيَم ــه »َواْبَت بقول
اَر اآْلِخــَرَة  ُ الــدَّ آَتــاَك للاَّ
ِمــَن  َنِصيَبــَك  َتنــَس  َواَل   ۖ
َأْحَســَن  َكَمــا  َوَأْحِســن   ۖ ْنَيــا  الدُّ
ِفــي  اْلَفَســاَد  َتْبــِغ  َواَل   ۖ ِإَلْيــَك   ُ للاَّ
َ اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن«  اأْلَْرِض ۖ ِإنَّ للاَّ

.)77  : )القصــص 

ومــا يعيشــه المســلمون اليــوم مــن 
اّتبــاع روايــات التــراث وتراكمهــا علــى 
اآليــات حتــى أصبــح العقــل وســيلة 

العاقل والناقل
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األقدميــن،  وأفهــام  أقــوال  لنقــل 
المتخصصــون  يكلــف  أن  دون 
أنفســهم  اإلســامي  الخطــاب  فــي 
باســتخدام عقولهــم الســتنباط وإدراك 
مــراد هللا مــن آياتــه، لمــا ينفــع الناس 
ويصلــح أحوالهــم فــي الدنيــا ويجزيهم 

هللا جنــات النعيــم فــي اآلخــرة.

المعاهــد  فــي  الدينيــة  المناهــج 
النقــل: علــى  تعتمــد  اإلســامية 

وحينمــا ننظــر لــكل المناهــج الدينيــة 
في جميع المعاهد اإلســامية نجدها 
وعّطلــت  النقــل،  علــى  اعتمــدت 
أن  لإلنســان  أراد هللا  الــذي  العقــل 
آياتــه  مقاصــد  فهــم  فــي  يوظفــه 
لتعينــه فــي تحقيــق الحيــاة الســعيدة 
اآلمنــة المطمئنــة فــي حياتــه الدنيــا، 
مفاجــآت  مــن  ينتظــره  مــا  وتقيــه 
يــوم الحســاب، فأصبــح المســلمون 
يعتمــدون فــي فهــم دينهــم علــى حفظ 
مفاهيــم مــن ســبقوهم ويعصــون ربهم 
فــي أمــره تعالــى وهــو يخاطــب عبــاده 
َأْم  اْلُقــْرآَن  َيَتَدبَّــُروَن  »َأَفــا  بقولــه: 
َعلــى ُقُلــوٍب َأْقفاُلهــا« )محمــد: 24(.

وهللا ســبحانه يحــذر المســلمين إذا 
يتفكــروا  ولــم  كتابــه  عــن  أعرضــوا 
ــْن َأْعــَرَض  فــي مقاصــده بقولــه »َوَم
َعــْن ِذْكــِري َفــِإنَّ َلــُه َمِعيَشــًة َضنــكًا 
َوَنْحُشــُرُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َأْعَمــى )124( 
َوَقــْد  َأْعَمــى  َحَشــْرَتِني  ِلــَم  َقــاَل َربِّ 
َكَذِلــَك  َقــاَل   )125( َبِصيــرًا  ُكنــُت 
َأَتْتــَك آَياُتَنــا َفَنِســيَتَها َوَكَذِلــَك اْلَيــْوَم 

)طــه( ُتنَســى)126(« 

الذيــن  بعــض  هللا  يخاطــب  ثــم 
اســتغفلوا النــاس بأقوالهــم ومزاعمهــم 
ورواياتهــم بقولــه ســبحانه: »َوَيــْوَم 
َيْحُشــُرُهْم َوَمــا َيْعُبــُدوَن ِمــن ُدوِن للاَِّ 
ــُؤاَلِء  َفَيُقــوُل َأَأنُتــْم َأْضَلْلُتــْم ِعَبــاِدي هَٰ
ــِبيَل« ) الفرقــان :  َأْم ُهــْم َضلُّــوا السَّ
17(، ثــم يبــدون النــدم ويقولــون: 
َيَدْيــِه  َعَلــٰى  الظَّاِلــُم  َيَعــضُّ  »َوَيــْوَم 
ُســوِل  َيُقــوُل َيــا َلْيَتِنــي اتََّخــْذُت َمــَع الرَّ

َســِبيًا« )الفرقــان : 27(.

ــا  ــه: »َي ــه بقول ــردد أســفه وحزن ــم ي ث
ــًا  ــًا َخِلي ــْذ ُفَان ــْم َأتَِّخ ــي َل ــى َلْيَتِن َوْيَلَت
ْكــِر  الذِّ َعــِن  َأَضلَِّنــي  َلَقــْد   )28(
ــْيَطاُن  الشَّ َوَكاَن  َجاَءِنــي  ِإْذ  َبْعــَد 

 28: )الفرقــان  َخــُذواًل«  ْنَســاِن  ِلإْلِ
– 29(، ويشــتكي الرســول األميــن 
المســلمين مــن قومــه مخاطًبــا ربــه 
ُســوُل َيــا َربِّ ِإنَّ  بقولــه: »َوَقــاَل الرَّ
ــَذا اْلُقــْرآَن َمْهُجــوًرا«  َقْوِمــي اتََّخــُذوا هَٰ

)30  : )الفرقــان 

مرجعيــة  علــى  اعتمــدوا  الذيــن  كل 
الروايــات وهجــروا كتــاب هللا؛ ســيقيم 
الحســاب  يــوم  الحجــة  عليهــم  هللا 
ويســألهم ألــم يبلغكــم الرســول بأنكــم 
ستســألون عــن اّتباعكــم لكتــاب هللا؟ 
كمــا جــاء فــي قولــه ســبحانه مخاطًبــا 
ــِذي  رســوله األميــن: »َفاْسَتْمِســْك ِبالَّ
ِصــَراٍط  َعَلــٰى  ــَك  ِإنَّ  ۖ ِإَلْيــَك  ُأوِحــَي 
َلــَك  َلِذْكــٌر  ــُه  َوِإنَّ  )43( مُّْســَتِقيٍم 
َوِلَقْوِمَك َوَســْوَف ُتْســَأُلوَن« )الزخرف 

.)44  – 43 :

حينئــذ كٌل سيحاســب بأعمالــه وقــد 
أنــذر هللا عبــاده بقولــه: »ِإنَّا َأنَذْرَناُكْم 
َيــْوَم َينُظــُر اْلَمــْرُء َمــا  َعَذاًبــا َقِريًبــا 
َمــْت َيــَداُه َوَيُقــوُل اْلَكاِفــُر َيــا َلْيَتِنــي  َقدَّ

ــأ: 40(. ــا« )النب ــُت ُتَراًب ُكن
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بعــد مــرور أربعــة عشــر قرًنــا مــن 
القيــادات  بعــض  أدركــت  الزمــن، 
عــن  البحــث  ضــرورة  اإلســامية 
الطريــق المســتقيم لرســالة اإلســام 
عــدوى  انتقلــت  مــا  بعــد  والســام، 
الرحمــة  لرســالة  المتعمــد  التشــويه 
والعــدل والحريــة والســام فــي هــذا 
العصــر، ومــا انتشــرت فيــه الفتنــة 
وتكفيــر  القتــل  علــى  والتحريــض 
النــاس واســتباحة األوطــان وتشــريد 

وقراهــم. مدنهــم  وتدميــر  أهلهــا 

للخطــاب  بدائــل  عــن  البحــث  فبــدأ 
الديني لوقف سفك الدماء، وتحقيق 
األمــن للنــاس وحمايــة حقهــم فــي 
االعتــداء  ومنــع  والحريــة  الوجــود 
لألوصيــاء  حــد  ووضــع  عليهــم 
علــى ديــن اإلســام تحقيًقــا لحريــة 

العقيــدة وتأميــن االســتقرار.

تلــك الدعــوة للتجديــد، 
ســيادة  إليهــا  دعــا 

الرئيــس المصــري 
خمــس  منــذ 
سنوات دون أن 

أي  دعوتــه  تجــد 
تجاوب من المؤسســات 
أن  والســبب  الدينيــة 
تعــدد الخطــاب الدينــي 
وتناقضاتــه مــع بعــض 

المرجعيــات المذهبيــة، حيــث تتمثــل 
الوهابــي/  )الخطــاب  يلــي:  فيمــا 
والخطــاب  الشــافعي/  الخطــاب 
الحنفــي/  والخطــاب  التكفيــري/ 
والخطــاب  اإلخوانــي/  والخطــاب 
الحنبلــي/  والخطــاب  المالكــي/ 
والخطــاب  األشــعري/  والخطــاب 
الشــيعي(،  والخطــاب  االباضــي/ 
وغيرهــا  عقائدهــم  لــدى  وتعــدده 
تعتــرف  ال  التــي  المرجعيــات  مــن 

رواياتهــم  فــي  ببعضهــا 

وتشــريعاتهم، وأمــام تعــدد الخطــاب 
الدينــي يحتــاج إلــى معجــزة إلهيــة 

الدينــي. الخطــاب  لتجديــد 

البحــث المتجــرد والمخلــص مــن أجــل 
تجديــد الخطاب:

اإلشــكالية  معالجــة  أجــل  ومــن 
المختلفــة  الدينيــة  للمرجعيــات 
فــي  والمتصارعــة  والمتناقضــة 
ــا البحــث  الماضــي والحاضــر ، علين
المتجــرد والمخلــص لمعرفــة ســبيل 
إنقــاذ رســالة اإلســام ممــا شــابها 
مــن تشــويه واعتــداء ظالــم ســاهم 
المجتهديــن  مــن  كثيــر  فيــه 

الباحثون عن تجديد الخطاب
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الســابقين الذيــن اســتقل كل منهــم 
ــه ومصــادر تشــريعه، فتفــرق  بمذهب
المســلمون إلــى طوائــف وجماعــات 
تقاتــل بعضهــا البعــض علــى مــدى 
أربعة عشــر قرًنا. ســقط في معاركهم 
مئات اآلالف من المسلمين األبرياء 
وهدمــت المــدن والقــرى وســاد الظلــم 

واالســتبداد. والقهــر  

والســؤال الملــح: كيــف يتحقــق حــل 
اتبــاع  أجــل  مــن  اإلشــكالية  تلــك 
مرجعيــة واحــدة تعتمــد علــى خطــاب 

واحــد؟.

توحيــد  المســتحيل  فمــن  لذلــك 
أعــاه.  المذكــورة  المرجعيــات 
نبحــث  كنــا  إذا  الوحيــد  فالســبيل 
عــن خطــاب واحــد تتوفــر فيــه كل 
حقهــم  ويحمــى  النــاس  ينفــع  مــا 
األمــان  لهــم  ويحقــق  الحيــاة  فــي 
واالســتقرار، يدعــو النــاس للرحمــة 
ويأمرهــم بــأن يحكمــوا بالعــدل ويحــّرم 
االعتــداء علــى النــاس ويحــّرم قتــل 
النــاس  ويمنــح  بالحــق  إال  النفــس 
حريــة االختيــار فــي عقائدهــم ويرســم 
خارطــة الطريــق لحياتهــم، ويدعوهــم 
واألخــاق  بالفضيلــة  للتمســك 
الكريمــة دون اســتعاء علــى الناس، 
يأمرهــم بنشــر الســام والتعــاون فيمــا 
األرض  لتعميــر  ويدعوهــم  بينهــم، 
ــم  واالســتفادة مــن االكتشــافات والعل
لمصلحــة  األرض  كنــوز  الســتغال 
اإلنســان ليتحقــق لــه العيــش الكريــم. 

ويســعى لعبــادة هللا ويعمــل لتأميــن 
ويرعاهــا، أســرته  ويحمــي  رزقــه، 

العاقــات  ينظــم  الــذي  الخطــاب 
مــن  أســاس  علــى  االجتماعيــة 
المســاواة  ويحقــق  والعــدل  الرحمــة 
بيــن النــاس، الغنــي والفقيــر، القــوي 
والضعيــف، أمــام العدالــة ســواء ال 
ميــزة إلنســان علــى غيــره  إال العمــل 
الصالــح ومــا ينفــع النــاس الخطــاب 
ــه واحــد يبلغــه رســول  واحــد  مــن إل
هللا للنــاس ليدخلــوا فــي ديــن اإلســام 

الســام، ورســالة 

الطريق المستقيم في كتاب هللا:

الكريــم  كتابــه  فــي  ســبحانه  وضــع 
المســتقيم  الطريــق  إلتبــاع  الســبيل 
اْلِبــرَّ  فــي قولــه ســبحانه:  »لَّْيــَس 
اْلَمْشــِرِق  ِقَبــَل  ُوُجوَهُكــْم  ُتَولُّــوا  َأن 
َواْلَمْغــِرِب َوَلـٰــِكنَّ اْلِبــرَّ َمــْن آَمــَن ِباللَّـــِه 
َواْلِكَتــاِب  َواْلَمَاِئَكــِة  اآْلِخــِر  َواْلَيــْوِم 
ــِه  ُحبِّ َعَلــٰى  اْلَمــاَل  َوآَتــى  يــَن  َوالنَِّبيِّ
َواْلَمَســاِكيَن  َواْلَيَتاَمــٰى  اْلُقْرَبــٰى  َذِوي 
َقاِب  ــاِئِليَن َوِفي الرِّ ــِبيِل َوالسَّ َواْبَن السَّ
ــَاَة َوآَتــى الــزََّكاَة َواْلُموُفوَن  َوَأَقــاَم الصَّ
اِبِريــَن ِفــي  ِبَعْهِدِهــْم ِإَذا َعاَهــُدوا َوالصَّ
اْلَبــْأِس  َوِحيــَن  ــرَّاِء  َوالضَّ اْلَبْأَســاِء 
ُهــُم  َوُأوَلـٰــِئَك  َصَدُقــوا  الَِّذيــَن  ُأوَلـٰــِئَك 
اْلُمتَُّقــوَن« )البقــرة: 177(، ولذلــك 
للوقــت  وتوفيــرًا  للجهــد  واختصــارًا 
واســتعراًضا للقــرون التــي مــرت علــى 
المســلمين فــي صــراع وقتــال تفرقــوا 

كل  ومذاهــب  وطوائــف  فــرق  إلــى 
مذهــب لــه خطــاب خــاص بــه يدافــع 
عنــه حتــى المــوت، ويعتبــره مرجعيته 
الوحيــدة فــي عبادتــه وعقيدتــه التــي 
والقاعــدة  داعــش  أمثــال  أنتجــت 
األبريــاء  يقتلــون  الذيــن  واإلخــوان 
ويحاربــون  األرض  فــي  ويفســدون 

ورســوله. هللا 

فــي  اإللهــي  الخطــاب  كان  ولذلــك 
دعوتــه للنــاس واضًحــا ومحــذًرا مــن 
اتبــاع غيــر كتابــه الــذي أنزلــه علــى 
رســوله الكريــم فــي قولــه ســبحانه: 
ِفــي  َيُكــن  َفــَا  ِإَلْيــَك  ُأنــِزَل  »ِكَتــاٌب 
ْنــُه ِلُتنــِذَر ِبــِه َوِذْكــَرٰى  َصــْدِرَك َحــَرٌج مِّ
ِلْلُمْؤِمِنيــَن« )األعــراف: 2(، تكليــف 
الرســول عليــه الســام بتبليــغ كتــاب 
هللا الكريــم للنــاس جميًعــا ويســيروا 
علــى هديــه، ثــم تأتــي اآليــة الثانيــة 
أمــر هللا لهــم باتبــاع كتــاب هللا وحــده 
ــث  ــوال وأحادي ــب وأق ــاع كت وعــدم اتب
ســبحانه:  يقــول  حيــث  أخــرى 
بُِّكــْم  ــن رَّ »اتَِّبُعــوا َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَء ۗ َقِليــًا 
ــا َتَذكَّــُروَن« )األعــراف: 3(، تفرقت  مَّ
الســبل بالمســلمين التباعهــم كتــب 

غيــر القــرآن.

نهــي صريــح للمســلمين بعــدم إتبــاع 
كتــب غيــر قرآنــه حتــى ال تتفــرق بهم 
السبل، وذلك ما حدث حينما ابتعدوا 
ــاب هللا فتفرقــت بهــم الســبل  عــن كت
وانتشــرت بينهــم الفتــن وحــل الخاف 
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وهللا  االتفــاق.  مــن  بــداًل  بينهــم 
يأمرهــم بقولــه ســبحانه: »َواْعَتِصُمــوا 
)آل  ُقــوا«  َتَفرَّ َواَل  َجِميًعــا  ِبَحْبــِل للاَِّ 
هللا  أمــر  فعصــوا   ،)103 عمــران: 
فأذاقهــم التشــتت والصــراع والتناحــر 
وقتــل بعضهــم البعــض بالرغــم مــن 
التحذيــر اإللهــي بقولــه ســبحانه »َواَل 
ِريُحُكــْم«  َوَتْذَهــَب  َفَتْفَشــُلوا  َتَناَزُعــوا 
)األنفــال: 46(، وحيــن يخاطــب هللا 
ُســوُل  الرَّ َأيَُّهــا  »َيــا  بقولــه  رســوله 
بِّــَك ۖ َوِإن  َبلِّــْغ َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيــَك ِمــن رَّ
 ُ لَّــْم َتْفَعــْل َفَمــا َبلَّْغــَت ِرَســاَلَتُه ۚ َوللاَّ
النَّاِس«)المائــدة:  ِمــَن  َيْعِصُمــَك 
ــث يقــول  ــه الرســول حي 67(، ليجيب
َيــا  ُســوُل  الرَّ »َوَقــاَل  ســبحانه:  هللا 
اْلُقــْرآَن  ــَذا  َقْوِمــي اتََّخــُذوا هَٰ َربِّ ِإنَّ 

َمْهُجــوًرا« )الفرقــان: 30(، أليســت 
مــن  للمســلمين  إدانــة  اآليــة  هــذه 
هجــروا  بأنهــم  الكريــم  رســولهم 
الشــيطان  رواه  مــا  واتبعــوا  القــرآن 
فضلــوا الطريــق ونســو هللا فأنســاهم 
أنفســهم ليجيبــه هللا ســبحانه بقولــه: 
َوَكاُنــوا  ِديَنُهــْم  ُقــوا  َفرَّ الَِّذيــَن  »ِإنَّ 
ِشــَيًعا لَّْســَت ِمْنُهــْم ِفــي َشــْيٍء ۚ ِإنََّمــا 
ِ ُثــمَّ ُيَنبُِّئُهــم ِبَمــا َكاُنــوا  َأْمُرُهــْم ِإَلــى للاَّ
)األنعــام: 159(، وهــذه  َيْفَعُلــوَن« 
اآليــة تؤكــد تفــرق المســلمين إلــى 
شــيع وطوائــف وفــرق، ألنهــم تركــوا 
القــرآن وهجــروه. وتبــرأ الرســول مــن 
التقصيــر فــي تبليــغ النــاس بخطــاب 
هللا لهــم فقــد أدى األمانــة. ونصــح 
األمــة وأكمــل مهمتــه عليــه الســام.

وهللا ســبحانه أعطــى حريــة االختيــار 
للنــاس فــي قولــه ســبحانه: »َفَمــِن 
َيشــقى  َوال  َيِضــلُّ  َفــا  ُهــداَي  اتََّبــَع 
ِذكــري  َعــن  َأعــَرَض  َوَمــن   )123(
َوَنحُشــُرُه  َضنــًكا  َمعيَشــًة  َلــُه  َفــِإنَّ 
قــاَل   )124( َأعمــى  الِقياَمــِة  َيــوَم 
َربِّ ِلــَم َحَشــرَتني َأعمــى َوَقــد ُكنــُت 
َأَتتــَك  َكذِلــَك  قــاَل   )125( َبصيــًرا 
آياُتنــا َفَنســيَتها َوَكذِلــَك الَيــوَم ُتنســى 
 ،)126  –  123 )طــه:   »)126(
فليختــار كل إنســان علــى مســؤوليته 
علــى  سيحاســب  الــذى  الطريــق 
ــْوَم  ــوم القيامــة يومهــا: »َي أساســه ي
ِإالَّ   )88( َبُنــوَن  َواَل  َمــاٌل  َينَفــُع  اَل 
ــِليٍم )89(«  ــٍب َس ــَه ِبَقْل ــى اللَّـ ــْن َأَت َم

.)89  –  88 )الشــعراء: 



22

عــدة  بمقــاالت  نوهــت  وأن  ســبق   
بضرورة تصحيح مصطلح »الخطاب 
الدينــي«، ليكــون »تصويــب الخطــاب 
فــي  ذلــك  ألهميــة  اإلســامي«، 
ــأن الخطــاب هــو  ــد المقصــود ب تحدي
ــذي يعتمــد  »الخطــاب اإلســامي« ال
وهــو  اإلســام  رســالة  فــي  التفّكــر 
آياتــه  تشــع  الــذي  الكريــم  القــرآن 
علًمــا ونــوًرا، حريــة وســاًما، إحســاًنا 
أمانــة  وعــداًل،  رحمــة  وتســامًحا، 

تعاوًنــا وتكاتًفــا. وعبــادة، 

فالخطــاب اإلســامي الــذي أنزلــه هللا 
تعالــى علــى رســوله الكريــم فــي كتاب 
مبيــن ال ُيجــدد، ألنــه ليــس بقديــم أو 
تقادمــت عليــه القــرون وأصبــح مــن 
الضــروري تجديــده. فرســالة اإلســام 
ســتظل كمــا أنزلهــا هللا علــى رســوله 
إلــى أن تقــوم الســاعة، وقــد تحــدى 
هللا عبــاده فيمــن تكــون لديــه القــدرة 
علــى أن يأتــي بآيــة مــن عنــده بقولــه 
نــُس  ســبحانه: »ُقــل لَِّئــِن اْجَتَمَعــِت اإلِْ
ــَذا  هَٰ ِبِمْثــِل  َيْأُتــوا  َأن  َعَلــٰى  َواْلِجــنُّ 
َكاَن  َوَلــْو  ِبِمْثِلــِه  َيْأُتــوَن  اَل  اْلُقــْرآِن 

َبْعُضُهــْم ِلَبْعــٍض َظِهيــًرا« )اإلســراء: 
88(. وقولــه ســبحانه: »َأْم َيُقوُلــوَن 
ْثِلــِه َواْدُعــوا  اْفَتــَراُهۖ  ُقــْل َفْأُتــوا ِبُســوَرٍة مِّ
ــن ُدوِن للاَِّ ِإن ُكنُتــْم  َمــِن اْســَتَطْعُتم مِّ

َصاِدِقيــَن« )يونــس: 38(.

القرآن يتفاعل مع كل العصور:

لذلــك ســيظل القــرآن حًيــا يتفاعــل مــع 
األحيــاء فــي كل العصــور، يّتبعــون 
ظلمــات  مــن  ليخرجهــم  هللا  نــور 
النفــوس وأمراضهــا وتوحشــها إلــى 
تتنــزل  مطمئنــة،  راضيــة  نفــوس 

تصويب الخطاب اإلسالمي .. لماذا؟



23

عليهــم البــركات والرحمــة ال خــوف 
يحزنــون. هــم  عليهــم وال 

ومــن أجــل ذلــك أنبــه بــأن التجديــد 
بعظمــة  اســتهانة  اإلســام  لديــن 
مصطلــح  تكــرار  فــي  هللا  كلمــات 
وال  اآليــات  عظمــة  مــع  يتفــق  ال 
طريــق  إلــى  لعبــاده  هــدي هللا  مــع 
المســلمين  ألن  والصــاح،  الخيــر 
تراجعــوا وتخلفــوا عــن ركــب الحضــارة 
اإلنســانية فــي التقــدم والتطــور الــذي 
يدعوهــم لــه القــرآن، والتفكــر والبحث 
واســتجاء حقائــق الكــون، ليوظفــوا 
مــا أنــزل هللا علــى النــاس مــن نعمــة 
فــي خدمــة اإلنســان ومنفعتــه فــي 

الحيــاة الدنيــا.

يجــب اتفــاق الجميــع علــى تصويــب 
الخطــاب اإلســامي:

ينعقــد  أن  أخشــاه  مــا  وأخشــى 
كل  الخطبــاء  ويتبــارى  المؤتمــر 
يســتعرض موهبتــه وباغتــه، وكان 
األولــى باألزهــر الــذي ســيدعونا لعقــد 
مؤتمــر تصويــب المفاهيــم للخطــاب 
اإلســامي، أن يضــع أجنــدة اتفــق 
طوائفهــم  بــكل  المســلمون  عليهــا 
ومذاهبهــم وِفرقهــم وهــو كتــاب هللا 
المشــترك بينهــم جميًعــا ليســتنبطوا 
مــن كتــاب هللا التشــريعات اإللهيــة 
ومــا  واألخــاق  الفضيلــة  وعناصــر 
نبيلــة تضــع  قيــم  إليــه مــن  تدعــو 
الطيبــة  المعاملــة  ألســلوب  قاعــدة 

مختلــف  علــى  اإلنســان  بنــي  بيــن 
وإبــراز  وأجناســهم،  انتماءاتهــم 
األوامــر اإللهيــة فــي التأكيــد دوًمــا 
علــى التراحــم بيــن النــاس والحكــم 
ــكل أشــكاله  ــم ب ــم الظل بالعــدل وتحري

مادًيــا. أو  معنوًيــا 

ألن أي خــروج علــى كتــاب هللا الــذي 
يؤمــن بــه جميــع المســلمين ســيؤدي 
إلــى فشــل ذريــع وخطيــر قــد يقفــل 
البــاب نهائًيــا نحــو تصحيــح المفاهيم 
المغلوطــة لــدى النــاس عن اإلســام.

ألن  للمســلمين  نكســة  وسيشــكل 
بعض القائمين على المؤتمر تجرهم 
مرجعياتهــم الماضيــة والتــي وصفهــم 
ــْد َخَلــْت  ــٌة َق ــَك ُأمَّ هللا فــي آياتــه: »ِتْل
ــا َكَســْبُتْم  َلَهــا َمــا َكَســَبْت َوَلُكــم مَّ  ۖ
ــا َكاُنــوا َيْعَمُلــوَن«  ۖ َواَل ُتْســَأُلوَن َعمَّ
)البقــرة: 13(، وتــرى الذيــن هجــروا 
القــرآن يــرددون ويحتجــون علــى هللا 
بقولهــم كمــا فــال تعالــى: »َبــْل َقاُلــوا 
ــا  َوِإنَّ ــٍة  ُأمَّ َعَلــٰى  آَباَءَنــا  َوَجْدَنــا  ــا  ِإنَّ
ْهَتــُدوَن« )الزخــرف:  َعَلــٰى آَثاِرِهــم مُّ

.)22

ذلــك مــا أخشــاه أن يتــم إقحــام أهــل 
المســلمين  مزقــت  التــي  الروايــات 
متناقضــة  مرجعيــات  لهــم  وجعلــت 
فيمــا  األعنــاق  قطــع  فــي  ســاهمت 

بينهــم.

واّتباًعــا  اإلســام  لمصلحــة  ولذلــك 
الصــاة  عليــه  الرســول  لمنهــج 

الــذي  هللا  ألمــر  وتنفيــًذا  والســام 
سيحاســب الــكل يــوم الحســاب بمــا 
ســبحانه:  قولــه  فــي  ألمــره  عصــوا 
بُِّكــْم َواَل  ــن رَّ »اتَِّبُعــوا َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
ــا  ــًا مَّ ــاَء ۗ َقِلي ــِه َأْوِلَي ــن ُدوِن ــوا ِم َتتَِّبُع

.)3 )األعــراف:  َتَذكَّــُروَن« 

حتى ال يكون المؤتمر دعائًيا:

ومــن أجــل قدســية القضيــة وخطــورة 
أن  األزهــر  مــن  أرجــو  المهمــة، 
يتريــث فــي عقــد المؤتمــر حتــى يتــم 
إعــداد وثيقــة توضــح حقيقــة رســالة 
اإلســام، مؤسســة علــى كتــاب هللا 
المبيــن الــذي جــلَّ وعــا كل كتــاب 
مــن خلقــه لتكــون كلمــة هللا دوًمــا 

هــي العليــا.

ولكــي يقــدم األزهــر صــورة مشــرقة 
التــي  اإلســام  رســالة  عــن  للعالــم 
والحريــة  والعــدل  للرحمــة  تدعــو 
والتســامح  واإلحســان  والســام 
والتعاون، وتحقيق األمن واالستقرار 
ليتــم  اإلنســانية  المجتمعــات  لــكل 
ــارف بينهــم والتعــاون لمصلحــة  التع

جميًعــا. النــاس 

فــإذا كنــا قــد انتظرنــا أربعــة عشــر 
ضــرورة  إدراك  إلــى  للوصــول  قرًنــا 
إزالــة الغبــار المتراكــم علــى اآليــات 
الروايــات  علــى  هللا  كلمــة  وإعــاء 
ومــا خلفتــه مــن ظلــم وصــراع واقتتــال 
أصبحــت  حتــى  المســلمين،  بيــن 
الكراهيــة والتعالــي والحقــد والحســد 
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والطمــع والظلــم فيمــا ال يســتطيعون 
يســتحق  أفــا  عنهــا،  التخلــي 
موضــوع »تصويــب مفهــوم الخطــاب 
لــه  لمــا  أشــهر  عــدة  اإلســامي« 
مــن أهميــة قصــوى علــى المســلمين 
بــكل  والتمحيــص  البحــث  يتطلــب 
تجــرد فــي آيــات هللا ومــا تدعــو إليــه 

مــن خيــر لإلنســانية جمعــاء.

لــذا فإننــي أهيــب بســيادة الرئيــس 
الــذي  التاريخــي،  النــداء  صاحــب 
علــى  يجــري  مــا  بــأن  هللا  ألهمــه 
الســاحة العربيــة مــن قتــل وتدميــر 
للمدن والقرى وتشرد األسر يهيمون 
علــى وجوههــم إلــى المجهــول، أدرك 
بإيمانــه ورؤيتــه بــأن كل مــا جــرى 
باإلســام،  لــه  عاقــة  ال  ويجــري 
وال بــد مــن حصــول فهــم خاطــىء 
لكتــاب هللا الرحمــن الرحيــم، وصــَدح 
بالنــداء مــن أجــل تصويــب الخطــاب 
وبحًثــا،  ودراســة  فهًمــا  اإلســامي 
واســتنباط مــا فــي آياتــه مــن خيــر 

الظلــم وقتــل  الفســاد وتحــرم  تمنــع 
األبريــاء.

ال  حتــى  الرئيــس  ســيادة  يــا  لذلــك 
حتــى  لــك  إرضــاًء  المؤتمــر  يكــون 
دعائًيــا  يكــون مؤتمــًرا  ترضــى، وال 
قــام  األزهــر  بــأن  النــاس  إلقنــاع 
سنحاســب  أمانــة  ولكنهــا  بــدوره، 

تعالــى. هللا  أمــام  جميًعــا  عليهــا 

فــى  جميًعــا  ســبحانه  حذرنــا  وقــد 
قولــه: »ِإنَّ الَِّذيــَن َيْكُتُمــوَن َمــا َأنَزْلَنــا 
َنــاِت َواْلُهــَدٰى ِمــن َبْعــِد َمــا  ِمــَن اْلَبيِّ
ِئــَك  ُأولَٰ  ۙ اْلِكَتــاِب  ِفــي  ــاِس  ِللنَّ ــاُه  َبيَّنَّ
ِعُنــوَن«  الاَّ َوَيْلَعُنُهــُم   ُ للاَّ َيْلَعُنُهــُم 

.)159 )البقــرة: 

تشــكيل لجنــة إلعــداد وثيقة)اإلســام 
دعــوة للســام(:

فــا بــد مــن إعطــاء الوقــت الكافــي 
فيهــا  يشــترك  لجنــة  تشــكيل  ليتــم 
بعــض مــن علمــاء األزهــر، وبعــض 

المفكريــن الذيــن لهــم دراســات فــي 
وبعــض  اآليــات،  مقاصــد  تبيــان 
الكبــار  القضــاة  مــن  المستشــارين 
والضميــر  بالنزاهــة  لهــم  المشــهود 
لكــي يعــّدوا وثيقــة بعنــوان )اإلســام 
دعوة للســام(، مســتمدين أســانيدهم 

مــن آيــات الذكــر الحكيــم.

المدركيــن  أعنــاق  فــى  أمانــة  تلــك 
فــي  المخلــص  لندائكــم  لاســتجابة 
مــن  شــابه  ممــا  اإلســام  تخليــص 
وســيجازيك  والتحريــف.  التشــويه 
هللا خيــًرا ويعينــك علــى مســؤولياتك 

الجســام.

مســيرتك،  فــي  هللا  علــى  وتــوكل 
وســوف ينصــرك هللا نصــًرا عزيــًزا، 
وســيتوارى الفاشــلون والثعالــب أينمــا 
فــي  آمالــك  هللا  وســيحقق  وجــدوا، 
رفعــة الشــعب المصــري ليتحقــق لــه 
الكريــم. والعيــش  والتطــور  التقــدم 
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الرئيــس  أطلــق   2013 عــام  فــي 
عبــد الفتــاح السيســي أول نداءاتــه 
المطالبــة بضــرورة تصويــب الخطــاب 
ديننــا  تنقيــة  يتــم  حتــى  اإلســامي 
الروايــات  مــن  شــابه  مــا  الحنيــف 

واإلســرائيليات.

نــداء  تلقــوا  مــن  فــي طليعــة  وكان 
والحمــاس،  بالترحيــب  الرئيــس 
المفكر العربي، علي محمد الشــرفاء 
الحمــادي، والــذي لــم يكتــف بتأييــد 
الدعــوة، بــل قــّدم بالفعــل مشــروًعا 
تصويــب  حــول  متكامــًا  فكرًيــا 

اإلســامي. الخطــاب 

والشــرعي  العلمــي  بحثــه  فأطلــق 
»المســلمون بيــن الخطــاب الدينــي 
ــذي تضمــن  والخطــاب اإللهــي«، وال
بيــن جنباتــه توضيًحــا للفــرق بيــن 
للرحمــة  الداعــي  اإللهــي  الخطــاب 
والعــدل والتســامح، وبيــن الخطــاب 
عــن  الديــن  أخــرج  الــذي  الدينــي 

ســماحته.

كمــا أوضــح المفكــر العربــي، علــي 
الشــرفاء فــي الكتــاب، معانــاة األمــة 
العربيــة جــراء ابتعادهــا عــن كتــاب 
هللا واالنقــاب علــى القــرآن الكريــم 
علــى  المكذوبــة  الوايــات  واتبــاع 
عليــه  هللا  صلــى  الكريــم  الرســول 

وســلم.

وجــاءت افتتاحيــة كتاب »المســلمون 
والخطــاب  الدينــي  الخطــاب  بيــن 
علــي  العربــي  للمفكــر  اإللهــي« 
مؤسســة  عــن  الصــادر  الشــرفاء 
رســالة الســام لتحمــل رســالة تأييــد 
عــن  السيســي  الرئيــس  لمبــادرة 
ضــرورة تصويــب الخطــاب اإلســامي 
وهــي االفتتاحيــة التــي ننشــر نصهــا 

التاليــة: األســطر  فــي 

ممــا ال شــك فيــه، أن دعــوة الرئيــس 
التاريخيــة  السيســي  الفتــاح  عبــد 
الخطــاب  تصويــب  بضــرورة 
اإلســامي ، هــي مــن أجــل تحفيــز 
للبحــث  العقــل  واســتنهاض  الفكــر 
والتمحيــص فــي كتــاب هللا الكريــم، 
عــن أســباب مــا جــرى ومــا يجــري 
والســاحة  العالميــة،  الســاحة  علــى 

اإلســام. باســم  العربيــة 

بــاهلل،  اإليمــان  بــكل  تفاعلــت  وقــد 
بصرختــك، التــي تضمنــت فــي عمقها 
ــي النفــس، ويرفــض  تمــرًدا يعتمــل ف
مــا يشــوه صــورة اإلســام واإلســاءة 
عــن  وتبحــث  الرحمــة،  نبــي  إلــى 
األســباب، التــي خلقــت حالــة العدوان 
ضــد اإلنســان، والتــي دفعــت بــآالف 
الشــباب إلــى الســقوط فــي منظمــات 
القتــل واإلرهــاب، وبمــا أن لــكل شــيء 
ــد  ــا ب ــكل عمــل نتيجــة، ف ســبب، ول
البحــث عــن حقيقــة األســباب  مــن 

التــي أدت لتلــك الكارثــة.

لقد أرسل هللا رسالته للناس تضمنها 
ــم«،  ــرآن الكري الخطــاب اإللهــي »الق
وبــدأ خطابــه ــــ جــلَّ وعــا ــــ بقولــه: 
َخَلــَق)1(  الَّــِذي  ــَك  َربِّ ِباْســِم  »اْقــَرْأ 
اْقــَرْأ  َعَلــٍق)2(  ِمــْن  َخَلــَق اإْلنســان 
ــَك اأْلَْكــَرُم )3( الَّــِذي َعلَّــَم ِباْلَقَلــِم  َوَربُّ

دعوة رئاسية لتصويب الخطاب اإلسالمي:
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)4( َعلَّــَم اإْلنســان َمــا َلــْم َيْعَلــْم)5(« 
)العلــق: 5-1(.

بهــذه اآليــات ُيخاطــب هللا ســبحانه 
للتفكيــر،  النــاس  ويدعــو  العقــل، 
ليتحقــق  بالمنطــق،  ويحاورهــم 
للعقــل ســامة الفكــرة لاقتنــاع بهــا، 
فــي  بهــا  اإليمــان  يترســخ  وعندئــٍذ 
قلــب اإلنســان، يحميهــا عقلــه مــن 
أي ذبذبــات ســلبية ومقــوالت دينيــة، 
أو روايــات مــزورة تســعى لتشــويه مــا 
آمــن بــه، وأدركــه عقلــه مــن حقائــق 
م  إيمانيــة باآليــات القرآنيــة، التــي تقدِّ

للنــاس دعــوة التفكــر.

ــق  واســتعراض مجموعــة مــن الحقائ
الكونيــة، إن هــي إال تحفيــز للعقــل 
اآليــات  مــع  ليتفاعــل  واســتثارته 
القرآنيــة والحقائــق الكونيــة ليتحقــق 
لإلنســان إدراٌك يقينــي بــأن هللا وحــده 
ال شــريك لــه، هــو خالــق الســماوات 
واألرض، وأن نتفاعــل مــع الخطــاب 
للنــاس  هللا  أرســله  الــذي  اإللهــي 

كافــة.

تصويــب الخطــاب اإلســامي للتأكيــد 
علــى أن اإلســام للنــاس جميًعــا:

كمــا قــال تعالــى: »َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ 
َوَلـــِكنَّ  َوَنِذيــًرا  َبِشــيًرا  ــاِس  لِّلنَّ َكافَّــًة 
)ســبأ:  َيْعَلُمــوَن«  اَل  ــاِس  النَّ َأْكَثــَر 
28(. وقولــه تعالــى: »ُقــْل َيــا َأيَُّهــا 
ِ ِإَلْيُكــْم َجِميًعــا  ــي َرُســوُل للاَّ ــاُس ِإنِّ النَّ
ــَمَواِت َواأْلَْرِض اَل  ــِذي َلــُه ُمْلــُك السَّ الَّ

َفَآِمُنــوا  ُيْحِيــي َوُيِميــُت  ِإَلــَه ِإالَّ ُهــَو 
ــيِّ الَّــِذي  ِبــيِّ اأْلُمِّ ِبــاللَِّ َوَرُســوِلِه النَّ
ــْم  ــوُه َلَعلَُّك ــِه َواتَِّبُع ــاللَِّ َوَكِلَماِت ــُن ِب ُيْؤِم

.)158 )األعــراف:  َتْهَتــُدوَن« 

وقولــه تعالــى: »ُقــل يــا َأيَُّهــا الّنــاُس 
َفَمــِن  ُكــم  َقــد جاَءُكــُم الَحــقُّ ِمــن َربِّ
اهَتــدى َفِإنَّمــا َيهَتــدي ِلَنفِســِه َوَمــن 
َأنــا  َيِضــلُّ َعَليهــا َومــا  َفِإنَّمــا  َضــلَّ 
.)108 )يونــس:  ِبَوكيــٍل«  َعَليُكــم 

هللا  أنَّ  المذكــورة،  اآليــات  وتؤكــد 
ــــ صلــى هللا  أرســل رســوله محمــًدا 
للنــاس كافــة، ولــم  ــــ  عليــه وســلم 
يرســله لطائفــة أو طبقــة مميــزة مــن 
النــاس، حيــث النــاس كلهــم عنــد هللا 
وكل  بعملــه،  يحاســب  وكل  ســواء، 
يجــازى بــه، وذلــك يؤكــد مــا يلــي:

القــرآن  اإللهــي،  الخطــاب  إنَّ  أواًل: 
دون  كافــة  للنــاس  موجــه  الكريــم، 
تمييــز لديــن أو عقيــدة أو طائفــة أو 

طبقــة أو مذهــب أو فرقــة.

ثانًيــا: إنَّ الرســالة اإلســامية التــي 
تخاطــب  الكريــم  القــرآن  تضمنهــا 
الفكــري  بالتفاعــل  جميًعــا،  النــاس 
الكريــم،  كتابــه  فــي  آيــات هللا  مــع 
لتمكنهــم مــن اســتنباط التشــريعات 
الازمــة لتنظيــم أمورهــم الدنيويــة، 
فــي  الراقيــة  اإلســام  قيــم  واتبــاع 
البشــر.  الســلوك والتعامــل مــع كل 
َأيَُّهــا  تعالى:»َيــا  لقولــه  تنفيــًذا 
ــن َذَكــٍر َوُأنَثــى  ــا َخَلْقَناُكــم مِّ ــاُس ِإنَّ النَّ

َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعوًبا َوَقَباِئــَل ِلَتَعاَرُفــوا ِإنَّ 
َأْكَرَمُكــْم ِعنــَد اللَّـــِه َأْتَقاُكــْم ِإنَّ اللَّـــَه 

.)13 َخِبيٌر«)الحجــرات:  َعِليــٌم 

ســقوط  اآليــة  هــذه  تؤكــد  ثالًثــا: 
باســم  االجتماعيــة  االمتيــازات  كل 
دينيــة  الديــن، وعــدم وجــود طبقــة 
عنــد  الكهنــة  طبقــة  تماثــل  مميــزة 
بعــض العقائــد، التــي تحكــم باســم 
الديــن وتوجــه المجتمعــات اإلنســانية 
حســب أهدافهــا السياســية والماديــة 
النــاس  والعاطفيــة والمعنويــة، وكل 
متســاوون أمــام القانــون فــي الحيــاة 
جميعهــم  البشــر  ويتســاوى  الدنيــا، 
أمــام هللا يــوم الحســاب وكل بعملــه.

تــم  مصطلــح  النبــوي..  الحديــث 
الفتــن: إلشــعال  اســتخدامه 

تصــدى  َمــن  بعــض  اســتطاع  وقــد 
مــا  ومعهــم  اإلســامية  للدعــوة 
إغــراق  الحديــث«  »رواة  يســمون 
طاقــة  تســتنزف  بروايــات  العقــول 
سياســي  صــراع  فــي  المســلمين 
ومذهبــي، خلــق حواجز نفســية داخل 
المجتمــع الواحــد، وأدى إلــى انتشــار 
ــة، ممــا يهــدد الســلم  خطــاب الكراهي
االجتماعــي، وتحجــر علــى عقولهــم 
التفكيــر، والتســليم الكامــل للروايــات، 
التــي ســاهمت فــي تخلــف المســلمين 
اإلنســانية  الحضــارة  ركــب  عــن 
والعلميــة، وأغرقــت األســاطير عقــول 
المســلمين، وآمنــوا بهــا دون تفكيــر 
إلــى  وصلــت  حتــى  تمحيــص،  أو 
درجــة القداســة، وتعالــت عنــد بعــض 
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القــرآن  آيــات  علــى  الديــن  شــيوخ 
الكريــم عندمــا طغــت الروايــات علــى 

اآليــات.

إّن األمــة اإلســامية تواجــه محنــًة 
اســتطاع  حيــث  الخطــورة،  شــديدة 
كاذبــًة  روايــاٍت  يدّســوا  أن  األشــرار 
حاقــدًة علــى ديــن اإلســام تنــزع عنــه 
والمحبــة  والســام  والرحمــة  العــدل 
والتعــاون، لتحــّل بــداًل مــن تلــك القيــم 
اإلنســانية النبيلة الكراهية والتعصب 
ــداء الصــارخ  ــل واالعت والقســوة والقت
علــى األبريــاء، واإلســاءة إلــى كتــاب 
هللا الكريــم، واإلســاءة إلــى رســوله 

صلــوات ربــي وســامه عليــه.

وتحولــت إلــى مناهــج تعليميــة فــي 
ــدرَّس فــي  كتــب مجهولــة المرجــع، ُت
الجامعــات اإلســامية حتــى اليــوم، 
مجرميــن  اإلســامي  للعالــم  تفــّرخ 
وَقَتلــة وإرهابييــن، أمثــال: )داعــش 
وجبهــة النصــرة والقاعــدة والســلفية 
و  والهجــرة  والتكفيــر  الجهاديــة 
اإلخــوان المســلمين وغيرهــم، والبقيــة 

تأتــي(.

أولئــك الذيــن شــّوهوا بســوء قصــد، 
ومــا  العالــم  فــي  اإلســام  صــورة 
ــادئ الرحمــة والعــدل  ــه مــن مب تحمل
متجاهليــن  جمعــاء،  لإلنســانية 
كذلــك، وعــن عمــد واضــح، كل مــا 
مــن  تعالــى  هللا  كتــاب  فــي  جــاء 
توجيهــات واضحــة باتبــاع المنهــج 
لكــي  غيــره،  دون  وحــده  اإللهــي 
يتحقــق تصويــب الخطــاب الدينــي.

للعقــل  موجــه  اإللهــي  الخطــاب 

: ني نســا إل ا

وبما أن هللا سبحانه وتعالى يخاطب 
العقــل اإلنســاني وال يخاطــب طبقــة 
ــة أو األئمــة  ــن أو الكهن علمــاء الدي
الذيــن نّصبــوا أنفســهم أوصيــاء علــى 
الديــن واختزلــوا معرفــة مــراد هللا مــن 
دعــوة  يتطلــب  األمــر  فــإن  آياتــه، 
مختلــف  فــي  والعلمــاء  المفكريــن 
التخصصــات، الســتنباط فقــه جديــد 
وتشــريع يتفــق مــع القــرآن الكريم في 
الحريــة والعــدل والمســاواة والرحمــة 
والتعــاون بيــن كل النــاس، فــي كل 
ويســعى  اإلنســانية،  المجتمعــات 
لتصحيــح مفاهيــم اإلســام العظيمــة 
والجهلــة  الطغــاة  اســتطاع  التــي 
تعاليــم  طمــس  والمجــوس  واليهــود 
اإلســام وتشــويه صورتــه، خاصــة 
ــدة  ــرق اإلرهــاب الجدي ــد ظهــور ف بع
و»اإلخــوان«،  »داعــش«  أمثــال 
حــق  اســتباحوا  الذيــن  وغيـــرهما 
أصبــح  حتــى  لألبــــرياء،  الحيــاة 
وراءه  يختفــي  أكبــر(  )هللا  شــعار 
انتحــاري يتفجــر فــي المســالمين مــن 
المواطنيــن لتنتشــر دماؤهــم وُتمــزق 

أجســادهم ظلًمــا وعدواًنــا.

أمــام هللا  أعناقنــا  فــي  أمانــة  إّنهــا 
ــذي حــاد عــن  ــح المســار، ال لتصحي
عشــر  أربعــة  منــذ  الســماء  رســالة 
قرًنــا، حتــى تســتطيع رســالة اإلســام 
ومــا تضمنتــه من تشــريعات أساســها 
العــدل والرحمــة والســام والمســاواة 
إلــى  إضافــة  البشــر،  جميــع  بيــن 
بالقيــم  بالتمســك  إليــه  تدعــو  مــا 
الســامية واألخــاق الراقيــة، لتكـــــون 

قاطــرة الحضــارة اإلنســانية، وإنقاذهــا 
جشــع  ومــن  الشــر  دعــاة  مــن 
المــال ومــن اســتعباد البشــر ومــن 
أطمــاع اللصــوص الذيــن اســتباحوا 
كل  علــى  وداســوا  المحرمــات،  كل 
فأصبحــوا  الســماوية،  الشــرائع 
البصيــرة  فقــدوا  كاســرة،  وحوًشــا 
ومــات لديهــم الضميــر، ممــا يجعلهــم 
مســتقبل  علــى  خطــورة  يشــكلون 

اإلنســانية. الحضــاره 

ويكــون تصويــب الخطــاب اإلســامي 
بالبحــث فــي مرجعيــة إلهيــة واحــدة 
وهــي القــرآن الكريــم، حيــث قــال هللا 
ســبحانه وتعالى:»َوَمــا ِمــْن َدابَّــٍة ِفــي 
اأْلَْرِض َواَل َطاِئــٍر َيِطيــُر ِبَجَناَحْيــِه ِإالَّ 
ــاِب  ــي اْلِكَت ــا ِف ْطَن ــا َفرَّ ــْم َم ــٌم َأْمَثاُلُك ُأَم
ِهــْم ُيْحَشــُروَن«  ِمــْن َشــْيٍء ُثــمَّ إلــى َربِّ

)األنعــام: 38(.

تؤكــد هــذه اآليــة أن القــرآن الكريــم 
وضــع مبــادئ العدالــة والســام لــكل 
الوحيــد  المصــدر  ليكــون  عبــاده 
الســتنباط التشــريع فــي كل عصــر 
وليكــون صالًحــا لــكل زمــان ومــكان.

إن أقصــر الطــرق مــن أجــل تحصيــن 
وســد  واإلســامية،  العربيــة  أمتنــا 
توظيفهــا  تــم  التــي  الذرائــع  كل 
لتفريــق  عــدة،  قــرون  مــدى  علــى 
المســلمين شــيًعا وأحزاًبــا ومذاهــب 
شــّتى، هــو العــودة لكتــاب هللا الــذي 
ــا وعــداًل  ــه هــدى ورحمــًة وتعاوًن أنزل
وســاًما للنــاس أجمعيــن، عســى هللا 
الحــق  ســبيل  ويهدينــا  يرحمنــا  أن 

والرشــاد.
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والدوائــر  المصــادر  تعــددت  لقــد 
ســيادة  رأســهم  وعلــى  المختلفــة، 
السيســي،  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
تصويــب  بضــرورة  طالــب  الــذي 
الخطــاب اإلســامي وإعــادة النظــر 
فيمــا يجــري علــى الســاحة العربيــة 
والدوليــة مــن جرائــم ضــد اإلنســانية 

اإلســام.. باســم  والضميــر 

جميــع   2013 ســنة  نــادى  حيــن 
مــن  بــدًءا  والمفكريــن  المختصيــن 
المؤسســات  مــن  وغيــره  األزهــر 
فيمــا  للتدبــر  والعلميــة،  الدينيــة 

يحــدث مــن قتــل وتدميــر فــي العالــم 
العربــي، ومــا يصاحبــه مــن تشــويه 
مقصــود لديــن اإلســام، ديــن الرحمــة 
التعــاون والتســامح  والســام، ديــن 
واإلحســان، ديــن العدالــة والفضيلــة 

النبيلــة.. والقيــم 

فــي  البحــث  الجميــع  مــن  ليطلــب 
المراجــع اإلســامية وأهمهــا القــرآن 
الكريــم الــذي أنزلــه هللا علــى رســوله، 
الــوداع، بقولــه  فــي حجــة  واكتمــل 
ســبحانه: »اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم 
َوَأْتَمْمــُت َعَلْيُكــْم ِنْعَمِتــي َوَرِضيــُت َلُكــُم 

ْســَاَم ِديًنــا« )المائــدة 3( اإلِْ

للنــاس أن  فــكان الخطــاب اإللهــي 
يتبعــوا مــا أنزلــه هللا علــى رســوله 
فقــط، وأن يتدبــروا فيمــا يتلــوه عليهــم 
مــن آياتــه، ومــا تدعــو إليــه مــن خير 
وصــاح لإلنســانية فــي كل مــكان..

فكيــف انقلبــت الموازيــن مــن الرحمــة 
إلــى القســوة، ومــن العــدل إلى الظلم، 
ومــن التســامح إلــى البغضــاء، ومــن 
الوداعــة إلــى التوحــش، ومــن احتــرام 

حــق الحيــاة إلــى قتــل األبريــاء..

أي دين المطلوب تجديده؟!



29

دعوة رئاسية جريئة:

فأثــارت تلــك المواقــف الشــاذة ومــن 
حيــن  الرئيــس،  ســيادة  يمارســها 
يجــري  مــا  بــأن  يقيــن  إلــى  وصــل 
مــن إجــرام ال يســتقيم مــع دعــوة هللا 
للنــاس بــكل مــا ســبق مــن عظاتــه 
وتشــريعاته، والتمســك بقيــم القــرآن 

وأخاقياتــه.

فنــادى أيهــا النــاس، تعالــوا لنتفكــر 
هللا،  كتــاب  فــي  ونبحــث  ونــدرس 
اغتيــال  مــن  يجــري  بمــا  وعاقتــه 
الطــرق، والفســاد  األبريــاء، وقطــع 
فــي األرض وتدميــر المــدن، وتشــريد 
النــاس يهيمــون علــى وجوههــم فــي 
األرض حيــارى ال يعلمــون إلــى أيــن 

يتجهــون..

وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى مكمــن 
الــداء، ومرجعيــات الفكــر المنحــرف 
الــذي تــم توظيفــه مــن ِقبــل أعــداء 
اإلســام لضرب المســلمين، وتشــويه 

صــورة اإلســام..

ألن  لدعوتــه،  صــدى  يجــد  ولــم 
والعــادات  الروايــات  تراكــم  الســبب 
التــي طغــت علــى اآليــات، وأصبــح 
العقــل مرتهــن لهــا، دون اســتطاعته 
التحــرر مــن ظلمتهــا، والســعي نحــو 
النــور اإللهــي، والتدبــر فــي كتابــه 
ــي  ــم والعــودة إلــى هللا، دون ول الكري
أو شــيخ، أو وســيط، أو كاهــن..

وحيــن يقــر المســلمون بــأن هللا لــم 
هللا  عبــد  بــن  محمــد  غيــر  يرســل 
برســالته التــي نــزل بهــا جبريــل علــى 
رســوله، وأنــه لــم يبعــث رســول بعــد 
محمــد عليــه الســام، وتكــون كلمــات 
لرســالة  الوحيــد  المرجــع  هــي  هللا 

اإلســام..

ــى  ــا الخطــوة األول ــذ بدأن نكــون عندئ
مــن  الفكــر  وتحريــر  النــور،  نحــو 
األســر لــدى مــن ســبق مــن األمــوات، 
»ِتْلــَك  ســبحانه:  فيهــم  قــال  الذيــن 
ــم  ــا َكَســَبْت َوَلُك ــا َم  َلَه

ۖ
ــْت ــْد َخَل ــٌة َق ُأمَّ

ــا َكاُنــوا  ــا َكَســْبُتْمۖ َواَل ُتْســَأُلوَن َعمَّ مَّ
)البقــرة: 134(. َيْعَمُلــوَن« 

ــل  ــأن يعتمــد كل جي ــه واضــح ب توجي
علــى فكــر أبنــاء عصره، وليســتنبطوا 
مــن منبــع الرحمــة والنــور والعــدل 
كتــاب هللا المبيــن بتصحيــح مســار 
والمحبــة  الخيــر  نحــو  اإلنســانية 
والســام والحريــة والعــدل والتكافــل 
والحفــاظ علــى حــق الحيــاة للنــاس 
أو  أوقهــر  ظلــم،  دون  جميًعــا، 

عــدوان..

مصطلح تصويب الخطاب اإلسامي 
أكثــر دقة:

ومــن أجــل تصحيــح المصطلح تجديد 
الخطــاب الدينــي، ليتفــق مــع مقاصــد 
النــداء الــذى وجهــه الرئيــس ليكــون 

تصويــب فهــم الخطــاب اإلســامي..

كل  يشــمل  دينــي  مصطلــح  ألنــه 
األديــان الســماوية، بمــا فيهــا عقائــد 

آخريــن.. قــوم 

مــع  ليتفــق  المصطلــح  فتحديــد 
لتجنــب  ضــروري،  أمــر  المقصــد 
االلتبــاس بــأن مــا يعنيــه ســيادته هــو 
الديــن اإلســامي الــذي تــم تشــويه 
دعوتــه  إلــى  واإلســاءة  فهمــه، 
والطعــن فــي مقاصــده العظيمــة لخيــر 

جمعــاء.. اإلنســانية 

ومــن يتأخــر عــن االســتجابة لدعوتــه 
فقــد ظلــم نفســه، وتهــاون فــي قضيــة 
رســالة  عــن  الظلــم  ترفــع  مقدســة 
اإلســام، ويكــون مــن الذيــن وصفهــم 
ِقيــَل  »َوِإَذا  بقولــه:  ســبحانه  هللا 
ــى  ُ َوِإَل ــَزَل للاَّ ــا َأن ــٰى َم ــْوا ِإَل ــْم َتَعاَل َلُه
وَن  َيُصــدُّ اْلُمَناِفِقيــَن  َرَأْيــَت  ُســوِل  الرَّ

َعنــَك ُصــُدوًدا« )النســاء: 61(.
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 التجديــد يعنــي التحديــث، ويتطلــب 
ذلــك َحــْذف بعــض عناصــر الديــن 
جديــدة،  بعناصــر  وإســتبدالها 
والنَّــاس يعلمــون بــأنَّ الديــن عنــد هللا 
هــو اإلســام، الــذى أَنزلــه هللا علــى 
بينــات  آيــات  فــى  الكريــم  رســوِله 
وتشــريعات إلهيــة وعبــادات تضَمنــت 

وتعليمــات. قواعــد 

وإذا إتبعنــا ُمصطلــح التجديــد فكأنَّمــا 
األمــر يتطلــب تبديــل اآليــات لتحــل 
مــع  تتوافــق  جديــدة،  آيــات  محلــه 
تصويــب  بينمــا  العصــر،  ُمتطلبــات 
الدينــي ، يعنــى تصحيــح  الِخطــاب 

لآليــات، الخاطــئ  اإلســتنباط 

والجهــل بمعرفــة مقاصدهــا لمنفعــة 
ــا أنَّ الِخطــاب اإللهــي  االنســان، كم
وتشــريعاته وتعليماتــه، صالــح لــكل 
زمــان ومــكان ولُمختلــف الُعصــور.

عصــر  كل  فــى  صالــح  فالعــدل 
حمــة والســام والُحرّيــة والتعــاون  والرَّ
مــن  وكثيــر  والتســاُمح  واإلحســان 
التــى  والتشــريعات  الســامية  القَيــم 
فــى  اإلنســانية  الحضــارة  ســَبقت 
الحيــاة  فــى  اإلنســان  حــق  احتــرام 
األمــن  ظــل  فــى  الكريــم  والعَيــش 

واالســتقرار.

تصويــب الِخطــاب الدينــي قائــم علــى 
مرِجعَيــة القــرآن:

ومــن ُهنــا يتطلــب تصويــب الخطــاب 
الدينــي علــى االعتمــاد فقــط علــى 
مرِجعية القرآن رســالِة هللا لإلنســان، 
وأهــل  الُمفســرون  إعتمــد  وعندمــا 
ــى  ــع بشــرية وعل ــى مراِج ــوى عل الفت
روايــات وإســرائيليات كاذبــة، التبســت 
رســالِة  حقيقــة  وضاعــت  المفاهيــم 
لإلنســانية  ُتضــيء  التــى  اإلســام 
والرحمــة  والَخيــر  الســام  طريــق 

والَعــْدل.

وهــي بالطبــع، ليســت كمــا َصوَرهــا 
الروايــات،  وأصحــاب  الُمفســرون 
تدعــو إلــى َســْفك الــدم والّتَجنــي علــى 
الُحقــوق واالســتياء علــى األمــوال 

وَقْتــل الُنفــوس البريئــة.

وحــول المنتميــن لمرِجعيات الروايات 
الرحمــة  افتقــدت  وحــوش  إلــى 
واســتباحت الَعَدالــة وَزَرعــت الَخــوف 
والَفــزع فــى قلــوب النــاس وهللا ُيريــد 
لهــم حيــاة آمنــة ُمســتقرة فــى خطابــه 
اإللهــي الــذي ســيظل يتفاعــل مــع 
فــا  الســاعة،  قيــام  حتــى  الحيــاة 
يحتــاج إلــى تجديــد بــل يتطلــب تجــُرد 
ــارة  العقــول مــن الهــوى والَنْفــس األمَّ
الحقيقيــة  المعانــى  وفهــم  بالســوء 
التــى ُتحقــق ُمــراد هللا لخلقــه حيــاة 
كريمــة فــى ســام وطمأنينــة ُتحقــق 
إخوانــا  ويعيشــوا  للجميــع  الســعادة 
متحابيــن ُمتعاونيــن ال ُظلم وال َظام، 

ال َبغــي وال عــدوان كل يعبــد هللا وكل 
لــه دينــه كيفمــا أراد والُحكــم هلل يــوم 
ســبحانه:  لقولــه  تأكيــدًا  الحســاب، 
َهــاُدوا  َوالَِّذيــَن  آَمُنــوا  الَِّذيــَن  “ِإنَّ 
َواْلَمُجــوَس  َوالنََّصــاَرٰى  اِبِئيــَن  َوالصَّ
َ َيْفِصــُل َبْيَنُهــْم  َوالَِّذيــَن َأْشــَرُكوا ِإنَّ للاَّ
َ َعَلــٰى ُكلِّ َشــْيٍء   ِإنَّ للاَّ

ِۚ
َيــْوَم اْلِقَياَمــة

َشــِهيٌد “.)الحــج : 17(.

قاِعــدة  ســبحانه  هللا  َوَضــع  لذلــك 
الُحكــم  باختصــاص  تتعلــق  إلهيــة 
علــى ِعبــاده لــه وحــَده دون غيــرِه 
ــًا علــى  ــم ُيَعيــن علــى النــاس رقيب وَل
عباداتهم فلكٍل منهم َمنهجه وَمذهبه 
وهللا وحــده ُيجــازى مــن يعمــل صالحًا 
ومــن أســاء فلــه حســابه يــوم القيامــة 
وال َيِحــق إلنســان أْن  ُيراِقــب النــاس 
فــى شــعائرهم الِعباديــة أو يمنعهــم 
ــُث قــال لرســوله:  مــن ُممارســتها حي
بُُّكــْم َأْعَلــُم ِبُكــْمۖ ِإن َيَشــْأ َيْرَحْمُكــْم َأْو  “رَّ
ْبُكــْمۚ َوَمــا َأْرَســْلَناَك َعَلْيِهــْم  ِإن َيَشــْأ ُيَعذِّ

َوِكيًا”.)اإلســراء :54(

كمــا َوَضــع تشــريعًا للنــاس جميعــًا 
فــى ُحريــة االعتقــاد الدينــى، بقولــه 
بُِّكــْمۖ َفَمــن  تعالــى: “َوُقــِل اْلَحــقُّ ِمــن رَّ
ــا   ِإنَّ

ۚ
َشــاَء َفْلُيْؤِمــن َوَمــن َشــاَء َفْلَيْكُفــْر

ِبِهــْم  َأَحــاَط  َنــاًرا  ِللظَّاِلِميــَن  َأْعَتْدَنــا 
ــاٍء  ــوا ِبَم  َوِإن َيْســَتِغيُثوا ُيَغاُث

ۚ
ُســَراِدُقَها

ــَراُب  َكاْلُمْهِل َيْشــِوي اْلُوُجوَهۚ ِبْئَس الشَّ
َوَســاَءْت ُمْرَتَفًقا”.)الكهــف :29(.

اإلسالم بين التجديد والتصويب
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المفاهيــم  تصحيــح  أجــل  مــن  البــد 
مــن  لجنــة  تشــكيل  يتــم  أن  الدينيــة، 
كبــار المفكريــن والعلمــاء، فــي مختلــف 
قطاعــات الحيــاة، الســتنباط القوانيــن 
مــن القــرآن الكريــم، واألحــكام المتعلقــة 
بالعاقات االجتماعية وضوابط التعامل 
المفاهيــم  وتصويــب  النــاس،  بيــن 
المغلوطــة، التــي خلقــت التباًســا فــي 
العبــادات والمعامــات يقــول هللا تعالــى: 
)ومــا مــن دابــة فــي األرض وال طائــر 
يطيــر بجناحيــه إال أمــم أمــم أمثالكــم مــا 
فرطنــا فــي الكتــاب مــن شــيء ثــم إلــى 

ربهــم يحشــرون(.

صلــى  رســوله،  يخاطــب  أن هللا  كمــا 
هللا عليــه وســلم، بقولــه: )كتــاب أنــزل 
إليــك فــا يكــن فــي صــدرك حــرج منــه 
لتنــذر بــه وذكــرى للمؤمنيــن )2( اتبعــوا 
مــا أنــزل إليكــم مــن ربكــم والتتبعــوا مــن 

دونــه أوليــاء قليــا مــا تذكــرون(. 

وقوله تعالى: )إن هللا يأمركم أن تؤدوا 
ــم بيــن  ــات إلــى أهلهــا وإذا حكمت األمان
ــاس أن تحكــوا بالعــدل إن هللا نعمــا  الن
يعظكــم بــه إن هللا كان ســميعا بصيــرا( 

)النســاء: 28(

واألمــر  واضــح،  الحــق  إلــى  الطريــق 
اإللهــي للنــاس بإتبــاع المنهــج اإللهــي 
الشــك فيــه، فمــا ينتظــر أصحــاب القــرار 
بعدمــا أدركــوا أن رســالة اإلســام  فــي 
مــن  الديــن  شــيوخ  مــن  وأن  خطــر، 
ــات، وأحكمــت  ــت منهــم الرواي ــد تمكن ق
يمكــن  كيــف  عقولهــم..  فــي  أنيابهــا 
أن يتحــرروا ممــا تربــوا عليهــا ســنينا 
وجعلوهــم  أصحابهــا  وقدســوا  طويلــة 
أوليــاء يقربونهــم للجنــة ويشــفعون لهــم 
مــال وال  يــوم الينفــع  الحســاب،  يــوم 
بنــون، إال مــن أتــى هللا بقلــب ســليم..

يقــول هللا تعالــى: )يــوم ال تملــك نفــس 
هلل(..  يومئــذ  واألمــر  شــيئا  لنفــس 
)االنفطــار: 19(. كمــا قــال هللا تعالــى: 
)اليــوم تجــزي كل نفــس بمــا كســبت ال 
ظلــم اليــوم إن هللا ســريع الحســاب(.. 
ســبحانه،  هللا  وضــع  وقــد  )غافــر(. 
خلقــه،  لــكل  المطلــق  العــدل  قاعــدة 
بمختلف دياناتهم، بقوله سبحانه: )إن 
الذيــن آمنــوا والذيــن هــادوا والصابئيــن 
والنصــارى والمجــوس والذيــن أشــركوا  

إن هللا يفصــل بينهــم يــوم القيامــة إن 
هللا علــى كل شــيء شــهيد(.. )الحــج(.

أين العدل الذي جاءت به الروايات؟.. 
فمثا رواية تزعم أن رســول هللا، صلى 
يــوم  )يجيــئ  قــال:  عليــه وســلم،  هللا 
القيامــة نــاس مــن المســلمين بذنــوب 
ويضعهــا  هللا  فيغفرهــا  الجبــال  أمثــال 

ــى اليهــود والنصــارى(. عل

أليــس ذلــك طعنــا فــي عدل هللا المطلق، 
وأال تعــد تلــك الروايــة مــن اإلســاءة إلــى 
رســوله، بالتقــول عليــه كذبــا وافتــراءات 
عليــه، ومثــل هــذه االفتــراءات كثيــرة، 
مناهــج علميــة  أصبحــت  التــي  وهــي 
فــي المعاهــد الدينيــة، ممــا يشــكل عقــل 
الطلبــة مبنيــا علــى الكراهيــة والتميزعــن 
علــى  هــم  وأنهــم   هللا،  عبــاد  باقــي 
وحدهــم يملكــون الحقيقــة  وذلــك علــى 
مدى أربعة عشــر قرنا ثم غســل عقول 
المســلمين بتلــك الروايــات المســمومة، 
بينمــا يريــد هللا لعبــاده أال يتبعــوا غيــر 
ــي  ــه ف ــه هللا علي ــا أنزل رســول هللا، فيم

الكتــاب المبيــن وال شــيء غيــره.

تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة
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إننــي أســأل كل مــن وضــع نفســه 
ــن ووعاظــه  ــاء الدي ــي صــدارة علم ف
ودعاتــه كمــا أســأل كل مــن تصــّدى 

للفتــوى والتفســير مــا يلــي:

ــت مخالفــة أوامــر هللا  أواًل: لمــاذا تّم
ــي  ــاد ف ــَف والعن ل بــكل التحــدي والصَّ
دعوتــه لعبــاده بالتدبُّــر فــي آياتــه، 
وســمحوا للروايــات أن تطغــى علــى 
سياســية  مصالــح  لتحقيــق  اآليــات 
وماديــة واجتماعيــة؟ مّهــدت الطريــق 
وطوائــف  فرًقــا  المســلمين  لتفريــق 
وأوجــدت حالــة صــراع دائــم بينهــم 
فلســفي  وصــدام  عنيــف  وجــدال 

ووّلــد  بالباطــل  الحــق  فيــه  التبــس 
األحقــاد وتســّبب فــي االقتتــال بينهــم.

المســلمون  أغفــل  لمــاذا  ثانًيــا: 
اســتنباط  فــي  القــرآن  مرجعيــة 
التشــريعات وتنظيــم العاقــة بيــن هللا 
وعبــاِده، والتــي وضــع هللا لهــا فــي 
تشــريعه قواعد العاقة بين اإلنســان 
ــية علــى العــدل  وأخيــه اإلنســان مبنـ
والمســاواة واحتــرام حقــوق اإلنســان 
فــي حريــة العقيــدة، وحريــة العمــل 
وحــق الحيــاة وكســب الرزق وتحقيق 
األمــان ألفــراد المجتمــع دون تمييــز؟

ثالًثــا: لمــاذا الدفــاع المســتميت عــن 

الروايــات كّلمــا ذكــرت آيــات هللا ومــا 
تحملــه مــن تصويــب للخطــاب الديني 
والمفاهيــم  المصطلحــات  وتقويــم 
ســماحة  شــوهت  التــي  الضالــة 
للعــدل! اإلســام ورحمتــه ودعوتــه 

علمــاء  يــدرس  لــم  لمــاذا  رابًعــا: 
األحــداث  وفقهائهــم  المســلمين 
التاريخيــة الكارثيــة، التــي وقعــت بعــد 
وفاة الرســول صلى هللا عليه وســلم، 
المتســّبب  لمعرفــة  اليــوم،  حتـــى 
الرئيســي فــي كل الفتـــن، ومــا أورثتــه 
لنــا مــن صــراع مســتمر وقتــال مدّمــر 
يــأكل األخضــر واليابــس حتـــى اليوم؟

»األسئلة الستة« لعلماء األمة!
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هللا،  رســول  يّتهمكــم  ألــم  خامًســا: 
ــَب  فيمــا تزعمــون وتقّدســون مــا ُنِس
مــع  تتناقــض  روايــات،  مــن  إليــه 
للنــاس  رســالة هللا  مــن  حملــه  مــا 
القيامــة؟  يــوم  هللا  إلــى  ويشــتكيكم 
عندمــا هجرتــم القــرآن واســتبدلتموه 
الملّفقــة  واإلســرائيليات  بالروايــات 
والمشــبوهة، كمــا جــاء فــي القــرآن 
ُســوُل  العظيــم قولــه تعالــى: ﴿َوَقاَل الرَّ
َيــا َربِّ ِإنَّ َقْوِمــي اتََّخــُذوا َهــَذا اْلُقــْرآَن 
فمــاذا   ،)30 )الفرقــان:  َمْهُجــوًرا﴾ 
ســيكون موقفكم يا علماء المســلمين 
ــوم الحســاب،  ــار ي أمــام الواحــد القّه
وكيــف ســيكون دفاعكــم عــن عــدم 
تدبركــم آليــات القــرآن ومــن يحميكــم 
مــن غضــب هللا عليكــم يــوم ال ينفــع 
مــال وال بنــون إال مــن أتــى هللا بقلــب 

ســليم.

ــه تعالــى  ــا: مــا رأيكــم فــي قول سادًس
ِ َنْتُلوَهــا َعَلْيــَك ِباْلَحــقِّ  )ِتْلــَك آَيــاُت للاَّ
َوآَياِتــِه  اللَّـــِه  َبْعــَد  َحِديــٍث  َفِبــَأيِّ 
يؤكــد   ،)6 )الجاثيــة:  ُيْؤِمُنــوَن﴾ 
لنــا هللا ســبحانه وتعالــى فــي اآليــة 
المذكــورة، استفســاًرا اســتنكاريًّا أي 
حديــث يعلــو علــى آيــات هللا التـــي 
بالحــق  رســوله  علــى  هللا  أنزلهــا 
تكتمــل  ألــم  مصدرهــا،  كان  مهمــا 
باآليــات رســالة هللا وخطاُبــه اإللهــي 
للنــاس، عندمــا تــَا رســول هللا صلــى 
ــوداع:  ــِة ال هللا عليــه وســلم فــي حّج
ــُت  ــْم َوأْتَمْم ــْم ِديَنُك ــُت َلُك ــْوَم أْكَمْل ﴿اْلَي

َعَلْيُكــْم ِنْعَمِتــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإلســام 
ِديًنــا﴾ )المائــدة: 3(، أال تعنــي اآليــة 
المذكــورة أعــاه بــأن هللا قــد أكمــل 
رســالته للناس وارتضى لهم اإلســام 
ديًنــا، ألــم يدُعهــم للتفكــر والتدّبــر فــي 
آياتــه التــي تــؤدي بهــم إلــى اإليمــان 
ويســتيقنوا بــأْن ال حديــث بعــد كام 
هللا وآياتــه، لذلــك فقــد جــاء الخطــاب 
اإللهــي يخاطــب العقــل وجــاء لتحرير 
واألصنــام  العبوديــة  مــن  اإلنســان 
ــر اإلنســان  ــام، وتحري وأشــباه األصن
مــن الكهنــة واألحبــار وشــيوخ الديــن 
الذيــن احتكــروا فهم القرآن وســيطروا 
علــى عقــول النــاس وجعلــوا أنفســهم 
أوصيــاَء علــى النــاس، ووكاَء عــن 
ــرون  ــى البشــر يكّف ــاء عل هللا وأوصي
علــى  ويحاســبونهم  يشــاؤون  مــن 
عقائدهــم، مــن يكرهــون ويمنحــون 
الجنــة مــن يتبعهــم ومــن يزيــد فــي 
نفاقهم وتقديســهم، فليحّرر اإلنســان 
ــاب هللا ليطلــق  ــه للتفكــر فــي كت عقَل
عقلــه بــكل الحريــة للتدّبــر فــي كتــاب 
هللا، ويحيــا حياتــه بمــا أمــر هللا لــه 
ليعيــش هانًئــا مطمئنًّــا  مــن كرامــة 
برعايــة الخالــق لــه، يحفــظ له صحته 
ويعينــه علــى تأميــن رزقــه، يعامــل 
يســاعد  والتراحــم  بالمحبــة  النــاس 
ويــزور  المظلــوم  ويعيــن  فقيرهــم 
مريضهــم وينشــر الســام أينمــا حــّل 
وأينما رحل، يشــارك مجتمعه الّســراء 
والّضــراء، فــإذا مــا اتبــع مــا أنــزل 

ــر  هللا للنــاس مــن آيــات كريمــة وتدبَّ
فــي مــراد هللا منهــا لإلنســان، فــإن 
محّصلــة تفكيــره ســتعينه علــى اتبــاع 
ــذي يحقــق  ــاة ال ــي الحي منهــج هللا ف
لــه األمــن النفســي ويبقــى متصــًا 
بنــور اآليــات الكريمــة تضــيء لــه 
والتفــاؤل  الســعادَة  وتمنحــه  حياَتــه 
القــرآن  بأخــاق  وترتقــي  واألمــل، 
اإلنســانية  المجتمعــات  وفضائلــه 
ــام والعــدل والرحمــة،  ليســودها السَّ
وقــال تعالــى: ﴿اتبعــوا مــا أنــِزَل ِإَليُكــم 
ِمــن ِرّبُكــم َوال َتتَِّبعــوا ِمــن دوِنــِه أِوِلياَء 

َقليــًا مــا َتَذكَّــروَن﴾ )ص: 29(.

إنــُه أمــٌر مــن هللِا جــلَّ وعــا لرســولِه 
بــأن ُيبّلــغ النــاَس جميًعــا بــأال يتبعــوا 
غيــر كتــاب هللا وأن َيتدّبــروا آياِتــه 
وتعاليــَم،  ِعبــٍر  مــن  فيهــا  ومــا 
العاقــاِت  ُتنّظــم  وتشــريعاٍت  وقيــٍم 
علــى  النــاِس  بيــَن  االجتماعيــَة 
والعــدِل  والمحبــِة  التعــاوِن  أســاِس 
ــاِم.  والسَّ األمــِن  مجتمعــاِت  لبنــاء 
للخـــيِر،  فــي وئــاٍم وتســعى  تعيــُش 
هللا  وتتبــُع  الّضــرر،  لدفــع  تتحــُد 
ــى فــي  ــًذا ألمــرِه َتَعال فيمــا أمــر، تنفي
ســورِة المائــدة اآليــة الثانيــِة حيــُث 
جــاَء فــي ســياِقها ﴿َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى 
ْثــِم  اْلـــِبرِّ َوالتَّْقــَوى َوال َتَعاَوُنــوا َعَلــى اإلِْ

.)2 )المائــدة:  َواْلُعــْدَواِن﴾ 
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إنَّ هــذا المقــال هــو دعــوة لُمثقفــي 
اآلن  بهــم  المنــوط  األمــة  وعلمــاء 
إخــراج األمــة مــن مأزقهــا فــي تصحيح 
عــن  والتوقــف  المغلوطــة  المفاهيــم 
واجتهــادات  األوليــن  تــراث  تقديــس 
األمم الســابقة التي ال ُتلزم المســلمين 
اّتباعهــا، وال نــص قرآنــي يدعمها، وال 
تتفــق مــع مــا أنزلــه هللا علــى رســوله 
ــم  ــك المفاهي ــت تل ــن تمكّن ــن، حي األمي
القديمــة والمصطلحــات الشــاذة مــن 
أن تصــرف النــاس عــن القــرآن الكريــم 
وتخلــق حالــة مــن التناقــض بيــن قــول 
رســول هللا ــــ صلــى هللا عليــه وســلم 
ــــ الــذي أنزلــه هللا تعالــى عليــه فــي 
كتابــه الكريــم، والــذي َتَضّمــن الخطاب 
بــه  لُيَبلَغهــم  كافــة  للنــاس  اإللهــي 
وُيَعّلَمهــم الِحكمــة وشــعائر العبــادات، 
ويقتــدون بــه فــي ســلوكه األخاقــي 
والقيــم النبيلــة الراقيــة التــي يتعامــل 
بهــا مــع النــاس جميًعــا ِبَغــض النظــر 
بالحــرص  ودياناتهــم  ِجنســهم  عــن 
عليهــم والرحمــة، يدعوهــم بالحكمــة 
عليهــم  َيعــرض  الحســنة  والموعظــة 
طريــق  لهــم  وُيَبيــن  اإلســام  رســالة 
والحريــة  والعــدل  والصــاح  الخيــر 

والســام.

وروايــات اختلقهــا مجهولون بعد وفاة 
ــه الصــاة والســام ــــ  الرســول ــــ علي
َتْنُفــث بالســموم مــن إشــاعات ُتِســيء 
إلــى رســالة اإلســام ومبادئــه الراقيــة 

واإلســاءة إلــى الرســول الكريــم بأقــوال 
إلــى الصحابــة دفعــت بهــا  منســوبة 
ُقــوى الشــر وأعــداء اإلســام لتزاحــم 
قــول الرســول الكريــم، ناقــًا آيــات هللا 
الســام  ُســبل  ليهديهــم  النــاس  إلــى 
ــَذا  ويشــرح للنــاس قولــه تعالــى: )ِإنَّ هَٰ
ــُر  اْلُقــْرآَن َيْهــِدي ِللَِّتــي ِهــَي َأْقــَوُم َوُيَبشِّ
اِلَحــاِت  ــوَن الصَّ اْلُمْؤِمِنيــَن الَِّذيــَن َيْعَمُل
ــًرا(  )اإلســراء: 9(. ــًرا َكِبي ــْم َأْج َأنَّ َلُه

فالمطلــوب اليــوم مــن كل المفكريــن 
شــتى  فــي  والعلمــاء  والباحثيــن 
والدينيــة  المدنيــة  التخصصــات 
والعلميــة وقفــة مســئولة أمــام هللا بــكل 
د وإخــاص فــي ســبيل تصويــب  َتَجــرُّ
تمييــٍز  دون  مــن  الدينيــة  المفاهيــم 
لطائفــٍة أو مذهــٍب أو فرقــة أو حــزب، 
واســتبعاد جميــع الروايــات ومصادرهــا 
مــن كل األطــراف، واالقتصــار علــى 
القــرآن كمرجــع وحيــد َيتطلــب منهــم 
المتجــرد  الجــاد  والبحــث  التعــاون 
عليــه  يلتئــم  واحــد  لمفهــوٍم  وصــواًل 
شــمل األمــة لكــي تعتصــم بحبــل هللا. 
وقصدْتــه  عنْتــه  مــا  علــى  والتعــّرف 
ــاُت القــرآن الصريحــة فيمــا  ــُه آي وبّيَنت

لإلنســانية. خيــٌر  هــو 

ينبغــي أن ننطلــق وفــي قناعتنــا وعــٌي 
تــاٌم ويقيــٌن ثابــٌت، بــأاّل مرجعيــة للديــن 
اإلســامي ســوى مرجعيــة واحــدة، أال 
علــى  أنزلــه  الــذي  هللا  كتــاب  وهــي 

رســوله محمد ــ صلى هللا عليه وســلم 
ــــ الَّــِذي أمــرُه ســبحانه بإباغــه للنــاس 
كافــة. تأكيــًدا لقولــه ســبحانه: )َوِإن 
َأْو  َنِعُدُهــْم  الَّــِذي  َبْعــَض  ــَك  ُنِرَينَّ ــا  مَّ
ــَك َفِإنََّمــا َعَلْيــَك اْلَبــَاُغ َوَعَلْيَنــا  َنَتَوفََّينَّ

اْلِحَســاُب( )الرعــد: 40(.

الصــاة  عليــه  ــــ  نبينــا  امتثــل  وقــد 
وبلَّــَغ  اإللهــي  للتكليــف  ــــ  والســام 
فلتتضافــر  األمانــة.  وأّدى  الرســالة 
جهوُدنــا جميًعــا، ْلَيْعلــو صــوت القــرآن 
البشــرية  علــى  نــوره  وَيســطع  جليًّــا 
جمعــاء عــداًل ورحمــًة وحريًة وســاًما، 
وأن نعاهــد هللا ســبحانه ــــ كمــا أمرنــا 
باتباعــه ــــ بــأال نتخــذ مــن دون القــرآن 
روايــات  تزاحمــه  أن  أو  مرجعيــة، 
أســاطير  أو  بشــرية  اجتهــادات  أو 
إســرائيلية فتنتقــص مــن عليائــه الــذي 
عــا كلَّ األشــياء حكمــًة وبياًنــا ونــوًرا، 
لنســترد مــا فقدنــاه باتباعنــا روايــات 
النــاس،  مــن  وأتباعهــم  الشــياطين 
حتــى ُنعيــَد لإلســام عزَّتــه ومكانتــه 
فيمــا يدعــو إليــه مــن خيــر وصــاح 
هللا  مــن  لَتَتنــّزل  جمعــاء،  للبشــرية 
علــى النــاس رحمته وبركاته، ليعيشــوا 
فــي أمــن وســام ويقــود البشــرية إلــى 
َبــر التعميــر واألمــان وعيــش الرخــاء، 
والتعــاون علــى الِبــر والتقــوى وعــدم 

التعــاون علــى اإلثــم والعــدوان.

تصويب المفاهيم الدينية
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ممــا ال شــك فيــه، أن دعــوة الرئيــس 
التاريخيــة  السيســي  الفتــاح  عبــد 
الخطــاب  تصويــب  بضــرورة 
تحفيــز  أجــل  مــن  هــي   ، الدينــي 
للبحــث  العقــل  واســتنهاض  الفكــر 
والتمحيــص فــي كتــاب هللا الكريــم، 
عــن أســباب مــا جــرى ومــا يجــري 
والســاحة  العالميــة،  الســاحة  علــى 

اإلســام. باســم  العربيــة 

بــاهلل،  اإليمــان  بــكل  تفاعلــت  وقــد 
بصرختــك، التــي تضمنــت فــي عمقها 
ــي النفــس، ويرفــض  تمــرًدا يعتمــل ف
مــا يشــوه صــورة اإلســام واإلســاءة 
عــن  وتبحــث  الرحمــة،  نبــي  إلــى 
األســباب، التــي خلقــت حالــة العدوان 
ضــد اإلنســان، والتــي دفعــت بــآالف 
الشــباب إلــى الســقوط فــي منظمــات 
القتــل واإلرهــاب، وبمــا أن لــكل شــيء 
ســبًبا، ولــكل عمــل نتيجــة، فــا بــد 
البحــث عــن حقيقــة األســباب  مــن 

التــي أدت لتلــك الكارثــة.

للنــاس  رســالته  هللا  أرســل  لقــد 
تضمنهــا الخطــاب اإللهــي »القــرآن 
ــه ــــ جــلَّ وعــا  ــدأ خطاب الكريــم«، وب

ــه: ــــ بقول

َخَلــَق)1(  الَّــِذي  ــَك  َربِّ ِباْســِم  »اْقــَرْأ 
اْقــَرْأ  َعَلــٍق)2(  ِمــْن  َخَلــَق اإْلنســان 
ــَك اأْلَْكــَرُم )3( الَّــِذي َعلَّــَم ِباْلَقَلــِم  َوَربُّ
)4( َعلَّــَم اإْلنســان َمــا َلــْم َيْعَلــْم)5(« 

.)5-1 )العلــق: 

بهــذه اآليــات ُيخاطــب هللا ســبحانه 
للتفكيــر،  النــاس  ويدعــو  العقــل، 
ليتحقــق  بالمنطــق،  ويحاورهــم 
للعقــل ســامة الفكــرة لاقتنــاع بهــا، 
فــي  بهــا  اإليمــان  يترســخ  وعندئــٍذ 
قلــب اإلنســان، يحميهــا عقلــه مــن 
أي ذبذبــات ســلبية ومقــوالت دينيــة، 

أو روايــات مــزورة تســعى لتشــويه مــا 
آمــن بــه، وأدركــه عقلــه مــن حقائــق 
م  إيمانيــة باآليــات القرآنيــة، التــي تقدِّ

للنــاس دعــوة التفكــر.

ــق  واســتعراض مجموعــة مــن الحقائ
الكونيــة، إن هــي إال تحفيــز للعقــل 
اآليــات  مــع  ليتفاعــل  واســتثارته 
القرآنيــة والحقائــق الكونيــة ليتحقــق 
لإلنســان إدراٌك يقينــي بــأن هللا وحــده 
ال شــريك لــه، هــو خالــق الســماوات 
واألرض، وأن نتفاعــل مــع الخطــاب 
للنــاس  هللا  أرســله  الــذي  اإللهــي 

كافــة.

للتأكيــد  الدينــي  الخطــاب  تصويــب 
جميًعــا: للنــاس  اإلســام  أن  علــى 

كمــا قــال تعالــى: »َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ 
َوَلـــِكنَّ  َوَنِذيــًرا  َبِشــيًرا  ــاِس  لِّلنَّ َكافَّــًة 
)ســبأ:  َيْعَلُمــوَن«  اَل  ــاِس  النَّ َأْكَثــَر 
28(. وقولــه تعالــى: »ُقــْل َيــا َأيَُّهــا 
ِ ِإَلْيُكــْم َجِميًعــا  ــي َرُســوُل للاَّ ــاُس ِإنِّ النَّ
ــَمَواِت َواأْلَْرِض اَل  ــِذي َلــُه ُمْلــُك السَّ الَّ
َفَآِمُنــوا  ُيْحِيــي َوُيِميــُت  ِإَلــَه ِإالَّ ُهــَو 
ــيِّ الَّــِذي  ِبــيِّ اأْلُمِّ ِبــاللَِّ َوَرُســوِلِه النَّ
ــْم  ــوُه َلَعلَُّك ــِه َواتَِّبُع ــاللَِّ َوَكِلَماِت ــُن ِب ُيْؤِم
 .)158 )األعــراف:  َتْهَتــُدوَن« 
وقولــه تعالــى: »ُقــل يــا َأيَُّهــا الّنــاُس 
َفَمــِن  ُكــم  َقــد جاَءُكــُم الَحــقُّ ِمــن َربِّ
اهَتــدى َفِإنَّمــا َيهَتــدي ِلَنفِســِه َوَمــن 

دعوة رئاسية لتصويب الخطاب الديني
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َأنــا  َيِضــلُّ َعَليهــا َومــا  َفِإنَّمــا  َضــلَّ 
 .)108 )يونــس:  ِبَوكيــٍل«  َعَليُكــم 
هللا  أنَّ  المذكــورة،  اآليــات  وتؤكــد 
ــــ صلــى هللا  أرســل رســوله محمــًدا 
للنــاس كافــة، ولــم  ــــ  عليــه وســلم 
يرســله لطائفــة أو طبقــة مميــزة مــن 
النــاس، حيــث النــاس كلهــم عنــد هللا 
وكل  بعملــه،  يحاســب  وكل  ســواء، 
يجــازى بــه، وذلــك يؤكــد مــا يلــي:

القــرآن  اإللهــي،  الخطــاب  إنَّ  أواًل: 
دون  كافــة  للنــاس  موجــه  الكريــم، 
تمييــز لديــن أو عقيــدة أو طائفــة أو 

طبقــة أو مذهــب أو فرقــة.

ثانًيــا: إنَّ الرســالة اإلســامية التــي 
تخاطــب  الكريــم  القــرآن  تضمنهــا 
الفكــري  بالتفاعــل  جميًعــا،  النــاس 
الكريــم،  كتابــه  فــي  آيــات هللا  مــع 
لتمكنهــم مــن اســتنباط التشــريعات 
الازمــة لتنظيــم أمورهــم الدنيويــة، 
فــي  الراقيــة  اإلســام  قيــم  واتبــاع 
البشــر.  الســلوك والتعامــل مــع كل 
َأيَُّهــا  تعالى:»َيــا  لقولــه  تنفيــًذا 
ــن َذَكــٍر َوُأنَثــى  ــا َخَلْقَناُكــم مِّ ــاُس ِإنَّ النَّ
َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعوًبا َوَقَباِئــَل ِلَتَعاَرُفــوا ِإنَّ 
َأْكَرَمُكــْم ِعنــَد اللَّـــِه َأْتَقاُكــْم ِإنَّ اللَّـــَه 

.)13 َخِبيٌر«)الحجــرات:  َعِليــٌم 

ســقوط  اآليــة  هــذه  تؤكــد  ثالًثــا: 
باســم  االجتماعيــة  االمتيــازات  كل 
دينيــة  الديــن، وعــدم وجــود طبقــة 
عنــد  الكهنــة  طبقــة  تماثــل  مميــزة 

بعــض العقائــد، التــي تحكــم باســم 
الديــن وتوجــه المجتمعــات اإلنســانية 
حســب أهدافهــا السياســية والماديــة 
النــاس  والعاطفيــة والمعنويــة، وكل 
متســاوون أمــام القانــون فــي الحيــاة 
جميعهــم  البشــر  ويتســاوى  الدنيــا، 
أمــام هللا يــوم الحســاب وكل بعملــه.

تــم  مصطلــح  النبــوي..  الحديــث 
الفتــن: إلشــعال  اســتخدامه 

تصــدى  َمــن  بعــض  اســتطاع  وقــد 
مــا  ومعهــم  اإلســامية  للدعــوة 
إغــراق  الحديــث«  »رواة  يســمون 
طاقــة  تســتنزف  بروايــات  العقــول 
سياســي  صــراع  فــي  المســلمين 
ومذهبــي، خلــق حواجز نفســية داخل 
المجتمــع الواحــد، وأدى إلــى انتشــار 
ــة، ممــا يهــدد الســلم  خطــاب الكراهي
االجتماعــي، وتحجــر علــى عقولهــم 
التفكيــر، والتســليم الكامــل للروايــات، 
التــي ســاهمت فــي تخلــف المســلمين 
اإلنســانية  الحضــارة  ركــب  عــن 
والعلميــة، وأغرقــت األســاطير عقــول 
المســلمين، وآمنــوا بهــا دون تفكيــر 
إلــى  وصلــت  حتــى  تمحيــص،  أو 
درجــة القداســة، وتعالــت عنــد بعــض 
القــرآن  آيــات  علــى  الديــن  شــيوخ 
الكريــم عندمــا طغــت الروايــات علــى 

اآليــات.

إّن األمــة اإلســامية تواجــه محنــًة 
اســتطاع  حيــث  الخطــورة،  شــديدة 

كاذبــًة  روايــاٍت  يدّســوا  أن  األشــرار 
حاقــدًة علــى ديــن اإلســام تنــزع عنــه 
والمحبــة  والســام  والرحمــة  العــدل 
والتعــاون، لتحــّل بــداًل مــن تلــك القيــم 
اإلنســانية النبيلة الكراهية والتعصب 
ــداء الصــارخ  ــل واالعت والقســوة والقت
علــى األبريــاء، واإلســاءة إلــى كتــاب 
هللا الكريــم، واإلســاءة إلــى رســوله 

صلــوات ربــي وســامه عليــه.

وتحولــت إلــى مناهــج تعليميــة فــي 
ــدرَّس فــي  كتــب مجهولــة المرجــع، ُت
الجامعــات اإلســامية حتــى اليــوم، 
مجرميــن  اإلســامي  للعالــم  تفــّرخ 
وَقَتلــة وإرهابييــن، أمثــال: )داعــش 
وجبهــة النصــرة والقاعــدة والســلفية 
و  والهجــرة  والتكفيــر  الجهاديــة 
اإلخــوان المســلمين وغيرهــم، والبقيــة 

تأتــي(.

أولئــك الذيــن شــّوهوا بســوء قصــد، 
ومــا  العالــم  فــي  اإلســام  صــورة 
ــادئ الرحمــة والعــدل  ــه مــن مب تحمل
متجاهليــن  جمعــاء،  لإلنســانية 
كذلــك، وعــن عمــد واضــح، كل مــا 
مــن  تعالــى  هللا  كتــاب  فــي  جــاء 
توجيهــات واضحــة باتبــاع المنهــج 
لكــي  غيــره،  دون  وحــده  اإللهــي 
يتحقــق تصويــب الخطــاب الدينــي.

للعقــل  موجــه  اإللهــي  الخطــاب 
: ني نســا إل ا

وبما أن هللا سبحانه وتعالى يخاطب 
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العقــل اإلنســاني وال يخاطــب طبقــة 
ــة أو األئمــة  ــن أو الكهن علمــاء الدي
الذيــن نّصبــوا أنفســهم أوصيــاء علــى 
الديــن واختزلــوا معرفــة مــراد هللا مــن 
دعــوة  يتطلــب  األمــر  فــإن  آياتــه، 
مختلــف  فــي  والعلمــاء  المفكريــن 
التخصصــات، الســتنباط فقــه جديــد 
وتشــريع يتفــق مــع القــرآن الكريم في 
الحريــة والعــدل والمســاواة والرحمــة 
والتعــاون بيــن كل النــاس، فــي كل 
ويســعى  اإلنســانية،  المجتمعــات 
لتصحيــح مفاهيــم اإلســام العظيمــة 
والجهلــة  الطغــاة  اســتطاع  التــي 
تعاليــم  طمــس  والمجــوس  واليهــود 
اإلســام وتشــويه صورتــه، خاصــة 
ــدة  ــرق اإلرهــاب الجدي ــد ظهــور ف بع
و»اإلخــوان«،  »داعــش«  أمثــال 
حــق  اســتباحوا  الذيــن  وغيـــرهما 
أصبــح  حتــى  لألبــــرياء،  الحيــاة 
وراءه  يختفــي  أكبــر(  )هللا  شــعار 
انتحــاري يتفجــر فــي المســالمين مــن 
المواطنيــن لتنتشــر دماؤهــم وتمــزق 

أجســادهم ظلًمــا وعدواًنــا.

أمــام هللا  أعناقنــا  فــي  أمانــة  إّنهــا 
ــذي حــاد عــن  ــح المســار، ال لتصحي
عشــر  أربعــة  منــذ  الســماء  رســالة 
قرًنــا، حتــى تســتطيع رســالة اإلســام 
ومــا تضمنتــه من تشــريعات أساســها 
العــدل والرحمــة والســام والمســاواة 
إلــى  إضافــة  البشــر،  جميــع  بيــن 
بالقيــم  بالتمســك  إليــه  تدعــو  مــا 
الســامية واألخــاق الراقيــة، لتكـــــون 
قاطــرة الحضــارة اإلنســانية، وإنقاذهــا 
جشــع  ومــن  الشــر  دعــاة  مــن 
المــال ومــن اســتعباد البشــر ومــن 
أطمــاع اللصــوص الذيــن اســتباحوا 
كل  علــى  وداســوا  المحرمــات،  كل 
فأصبحــوا  الســماوية،  الشــرائع 
البصيــرة  فقــدوا  كاســرة،  وحوًشــا 
ومــات لديهــم الضميــر، ممــا يجعلهــم 
مســتقبل  علــى  خطــورة  يشــكلون 

اإلنســانية. الحضــارة 

الدينــي  الخطــاب  تصويــب  ويكــون 
بالبحــث فــي مرجعيــة إلهيــة واحــدة 

وهــي القــرآن الكريــم، حيــث قــال هللا 
ســبحانه وتعالى:»َوَمــا ِمــْن َدابَّــٍة ِفــي 
اأْلَْرِض َواَل َطاِئــٍر َيِطيــُر ِبَجَناَحْيــِه ِإالَّ 
ــاِب  ــي اْلِكَت ــا ِف ْطَن ــا َفرَّ ــْم َم ــٌم َأْمَثاُلُك ُأَم
ِهــْم ُيْحَشــُروَن«  ِمــْن َشــْيٍء ُثــمَّ إلــى َربِّ

)األنعــام: 38(.

تؤكــد هــذه اآليــة أن القــرآن الكريــم 
وضــع مبــادئ العدالــة والســام لــكل 
الوحيــد  المصــدر  ليكــون  عبــاده 
الســتنباط التشــريع فــي كل عصــر 
وليكــون صالًحــا لــكل زمــان ومــكان.

إن أقصــر الطــرق مــن أجــل تحصيــن 
وســد  واإلســامية،  العربيــة  أمتنــا 
توظيفهــا  تــم  التــي  الذرائــع  كل 
لتفريــق  عــدة،  قــرون  مــدى  علــى 
المســلمين شــيًعا وأحزاًبــا ومذاهــب 
شــّتى، هــو العــودة لكتــاب هللا الــذي 
ــا وعــداًل  ــه هــدى ورحمــًة وتعاوًن أنزل
وســاًما للنــاس أجمعيــن، عســى هللا 
الحــق  ســبيل  ويهدينــا  يرحمنــا  أن 

والرشــاد.



38

قال تعالى:

َمــا  َبلِّــْغ  ُســوُل  الرَّ َأيَُّهــا  »َيــا   –  1
 َوِإن لَّــْم َتْفَعــْل 

ۖ
ــَك بِّ ُأنــِزَل ِإَلْيــَك ِمــن رَّ

َيْعِصُمــَك   ُ َوللاَّ  
ۚ
ِرَســاَلَتُه َبلَّْغــَت  َفَمــا 

َ اَل َيْهــِدي اْلَقــْوَم  ــاِسۗ ِإنَّ للاَّ ِمــَن النَّ
.)67 )المائــدة:  اْلَكاِفِريــَن« 

ِمــن  ِإَلْيــَك  ُيوَحــٰى  َمــا  »َواتَِّبــْع   -2
َ َكاَن ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َخِبيــًرا«   ِإنَّ للاَّ

ۚ
ــَك بِّ رَّ

)األحــزاب: 2(.

3- «المــص )1( ِكَتــاٌب ُأنــِزَل ِإَلْيــَك 
ْنُه ِلُتنِذَر  َفــَا َيُكــن ِفــي َصــْدِرَك َحــَرٌج مِّ
ِلْلُمْؤِمِنيــَن« )األعــراف:  ِبــِه َوِذْكــَرٰى 

.)2-1

ــاِس  4- »َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ َكافَّــًة لِّلنَّ
ــاِس اَل  ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث ِك ــًرا َولَٰ ــيًرا َوَنِذي َبِش

ــوَن« )ســبأ: 28(. َيْعَلُم

5- »ُقــل لِِّعَبــاِدَي الَِّذيــَن آَمُنوا ُيِقيُموا 
ــا َرَزْقَناُهــْم ِســرًّا  ــَاَة َوُينِفُقــوا ِممَّ الصَّ

ــن َقْبــِل َأن َيْأِتــَي َيــْوٌم الَّ  َوَعَاِنَيــًة مِّ
َبْيــٌع ِفيــِه َواَل ِخــَاٌل« )إبراهيــم: 31(.

ُهُكْم  6- »ُقــْل ِإنََّمــا ُيوَحــٰى ِإَلــيَّ َأنََّما ِإلَٰ
مُّْســِلُموَن«  َأنُتــم  َفَهــْل   

ۖ
َواِحــٌد ــٌه  ِإلَٰ

.)108 )االنبيــاء: 

ــًرا  ُمَبشِّ ِإالَّ  َأْرَســْلَناَك  »َوَمــا   -7
.)56 )الفرقــان:  َوَنِذيــًرا« 

8- »َوَمــا َأنَزْلَنــا َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب ِإالَّ 
ــَن َلُهــُم الَّــِذي اْخَتَلُفــوا ِفيــهِۙ َوُهــًدى  ِلُتَبيِّ
)النحــل:  ُيْؤِمُنــوَن«  لَِّقــْوٍم  َوَرْحَمــًة 

.)64

ِمــَن  ِإَلْيــَك  ُأوِحــَي  َمــا  »اْتــُل   -9
ــَاَة  الصَّ ِإنَّ   

ۖ
ــَاَة الصَّ َوَأِقــِم  اْلِكَتــاِب 

َتْنَهــٰى َعــِن اْلَفْحَشــاِء َواْلُمنَكــرِۗ َوَلِذْكــُر 
ُ َيْعَلــُم َمــا َتْصَنُعــوَن«   َوللاَّ

ۗ
ِ َأْكَبــُر للاَّ

.)45 )العنكبــوت: 

َيَخــاُف  َمــن  ِباْلُقــْرآِن  ــْر  10- »َفَذكِّ
)45 )ق:  َوِعيــِد« 

11- »َواتَِّبــْع َمــا ُيوَحــٰى ِإَلْيــَك ِمــن 
َ َكاَن ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َخِبيــًرا   ِإنَّ للاَّ

ۚ
ــَك بِّ رَّ

ِبــاللَِّ  َوَكَفــٰى   ِۚ َعَلــى للاَّ ْل  َوَتــَوكَّ  )2(
)االحــزاب: 3-2(. َوِكيــًا« 

ــْلَناَك  ــا َأْرَس ــيُّ ِإنَّ ــا النَِّب ــا َأيَُّه 12- »َي
ــًرا َوَنِذيــًرا )45( َوَداِعًيــا  َشــاِهًدا َوُمَبشِّ
ــًرا )46(  ِني ــِه َوِســَراًجا مُّ ِ ِبِإْذِن ــى للاَّ ِإَل
 ِ ــَن للاَّ ــِر اْلُمْؤِمِنيــَن ِبــَأنَّ َلُهــم مِّ َوَبشِّ
َفْضــًا َكِبيــًرا )47( َواَل ُتِطــِع اْلَكاِفِريــَن 
ْل َعَلــى  َواْلُمَناِفِقيــَن َوَدْع َأَذاُهــْم َوَتــَوكَّ
ِۚ َوَكَفــٰى ِبــاللَِّ َوِكيــًا« )األحــزاب/  للاَّ

.)45:48

ْثُلُكــْم  مِّ َبَشــٌر  َأَنــا  ِإنََّمــا  »ُقــْل   -13
ــٌه َواِحــٌد  ُهُكــْم ِإلَٰ ُيوَحــٰى ِإَلــيَّ َأنََّمــا ِإلَٰ
َوَوْيــٌل   

ۗ
َواْســَتْغِفُروُه ِإَلْيــِه  َفاْســَتِقيُموا 
.)6 )فصلــت:  لِّْلُمْشــِرِكيَن« 

 
ۖ
14- »َفاْسَتْمِسْك ِبالَِّذي ُأوِحَي ِإَلْيَك

ِإنََّك َعَلٰى ِصَراٍط مُّْســَتِقيٍم )43( َوِإنَُّه 
 َوَســْوَف ُتْســَأُلوَن 

ۖ
ــَك ــَك َوِلَقْوِم ــٌر لَّ َلِذْك

« )الزخرف: 44-43(.

حرية العقيدة في اإلسالم

 عندمــا كّلــف هللا رســوله عليــه الصــاة 
فــي  اإلســام  بحمــل رســالة  والســام 
خطابــه اإللهــي للنــاس جميًعــا، حــدد 
حــدد  كمــا  التكليــف،  مســئولية  لــه 
التــي  الدعــوة والضوابــط  ُاســلوب  لــه 
يتبعهــا فــى إبــاغ النــاس رســالة هللا 
فــي  بينــات  آيــات  تضمنتهــا  لخلقــه، 

كتــاٍب مبيــن كمــا يلــى:
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ْلَنــا َعَلْيــَك اْلُقــْرآَن  ــا َنْحــُن َنزَّ 15- »ِإنَّ
َتنِزيــًا« )اإلنســان: 23(.

ُاسلوب الدعوة لنشر اإلسام:

ــَك ِباْلِحْكَمــِة  1- »اْدُع ِإَلــٰى َســِبيِل َربِّ
ــي  ــم ِبالَِّت  َوَجاِدْلُه

ِۖ
ــَنة ــِة اْلَحَس َواْلَمْوِعَظ

َأْعَلــُم  ُهــَو  َربَّــَك  ِإنَّ   
ۚ
َأْحَســُن ِهــَي 

ِبَمــن َضــلَّ َعــن َســِبيِلهِۖ َوُهــَو َأْعَلــُم 
.)125 )النحــل:  ِباْلُمْهَتِديــَن« 

ــٌر )21(  ــَت ُمَذكِّ ــا َأْن ــْر ِإنََّم 2- »َفَذكِّ
ِإالَّ   )22( ِبُمَصْيِطــٍر  َعَلْيِهــْم  َلْســَت 
ُبــُه  َفُيَعذِّ  )23( َوَكَفــَر  َتَولَّــى  َمــْن 
ُ اْلَعــَذاَب اأْلَْكَبــَر )24( ِإنَّ ِإَلْيَنــا  للاَّ
ِإَياَبُهــْم )25( ُثــمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا ِحَســاَبُهْم( 

.)21:26 )الغاشــية/ 

َبْعــَض الَّــِذي  ــَك  ُنِرَينَّ ــا  3- »َوِإن مَّ
َعَلْيــَك  َفِإنََّمــا  ــَك  َنَتَوفََّينَّ َأْو  َنِعُدُهــْم 
)الرعــد:  اْلِحَســاُب«  َوَعَلْيَنــا  اْلَبــَاُغ 

. )40

آَلَمــَن  َربُّــَك  َشــاَء  »َوَلــْو   -4
 
ۚ
َجِميًعــا ُكلُُّهــْم  اأْلَْرِض  ِفــي  َمــن 

َيُكوُنــوا  َحتَّــٰى  ــاَس  النَّ ُتْكــرُِه  َأَفَأنــَت 
. )9 9 يونــس: ( » ِمِنيَن ُمْؤ

مــا ذكرتــه أعــاه مــن آيــات كريمــات 
تحــدد بوضــوح تكليــف الرســول بــأن 
لعبــاده،  هللا  رســالة  النــاس  يبلــغ 
ــور  ــى الن لتخرجهــم مــن الظلمــات إل
وتعينهــم علــى تحقيــق حيــاة آمنــة 
الرحمــة  تســوده  كريــم،  وعيــش 
والعدل والســام، كما وّضح ســبحانه 

لرســوله ُطرق الدعوة ونشــر الرسالة 
بالموعظــة الحســنة والحكمــة، وليس 
باإلكــراه، وأن هللا قــادر بــأن يجعــل 
النــاس يؤمنــون بــه جميًعــا، ولكــن 
تــرك لعبــاده حريــة االختيــار العقيــدة 
بمحــض  يختارونــه  الــذي  والديــن 
علــى  والتــي  المســتقلة،  إرادتهــم 
أســاس االختيــار ســيتم حســابهم يــوم 
القيامــة علــى أســاس العــدل الُمطلــق 
تأكيــًدا لقولــه ســبحانه: »َفَمــن َيْعَمــْل 
ِمْثَقــاَل َذرٍَّة َخْيــًرا َيــَرُه )7( َوَمــن َيْعَمــْل 
ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه« )الزلزلة:8-7(.

حــروب  مــن  تصنيفــه  تــم  مــا  أمــا 
أنهــا  الرســول  وفــاة  بعــد  وغــزوات 
لنشــر اإلســام، فذلــك أمــر يتعــارض 
ومــا أمــر هللا بــه رســوله مــن ُاســلوب 
تكــن  لــم  الحــروب  وتلــك  الدعــوة، 
مــن أجــل نشــر اإلســام، إنمــا كانــت 
حروًبــا سياســية ومصالــح دنيويــة تــم 
توظيــف اإلســام كغطــاء الســتدراج 
عامــة المســلمين فــي حــروب لــم تكن 
حروًبــا هلل، وهللا لــم يأمــر المســلمين 
باســتعمار الشــعوب وغــزو األوطــان 
إنمــا  لإلســام  دعوتهــم  أجــل  مــن 
ــرُِه  ــَت ُتْك قــال لرســوله محــذًرا »..َأَفَأن
ُمْؤِمِنيــَن«  َيُكوُنــوا  َحتَّــٰى  ــاَس  النَّ

)99: )يونــس 

ومــا حــدث فــي الماضــي مــن حــروب 
المســيحيون  أيًضــا  كان  دينيــة 
يحاربــون مــن أجــل الــرب والصليــب 
نفــس  الماضيــة،  الحــروب  فــي 

السياســي  والتوظيــف  الفلســفة 
للديــن، اســتخدمه المســلمون وحتــى 
اليــوم، مــا نــرى مــن فســاد وجرائــم 
اإلســام،  باســم  وداعــش  القاعــدة 
واإلســام بــريء ممــا ُنســب إليــه مــن 
افتــراء ومــا ارُتكــب باســمه مــن جرائــم 
فــي الماضــي والحاضــر، وكام هللا 
قتــل  حــّرم  حيــث  واضحــة  وأوامــره 
علــى  االعتــداء  وحــّرم  النفــس، 
قاعــدة  ســبحانه  ووضــع  النــاس، 
الشــرائع  قبــل  النفــس  عــن  للدفــاع 
الدوليــة فــي عصرنــا الحاضــر، منــذ 
أربعــة عشــر قرًنــا فــي قولــه ســبحانه 
النفــس  عــن  الدفــاع  حــق  بشــأن 
واألوطــان: »َوَقاِتُلــوا ِفــي َســِبيِل للاَِّ 
 ِإنَّ للاََّ 

ۚ
الَِّذيــَن ُيَقاِتُلوَنُكــْم َواَل َتْعَتــُدوا

اَل ُيِحــبُّ اْلُمْعَتِديــَن« )البقــرة:190(.
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الفقهــاء  فتــاوى  تســببت  لقــد   
تفــرق  فــي  وتفاســيرهم  األقدميــن، 
وطوائــف  شــيع  إلــى  المســلمين 
ومرجعيــات متصارعــة، وخلقت الفتن 
وصنعــت الحــروب، وســفكت دمــاء 
المســلمين دون أن تحقــق مصلحــة 

للنــاس. واالســتقرار  األمــن 

بــل بســببها دمــرت المــدن وُشــردت 
وفتحــت  الــدول،  وســقطت  األســر 
ألوطــان  األعــداء  لغــزو  األبــواب 
العــرب والمســلمين، ونهــب ثرواتهــم 
ــال أراضيهــم وســبي نســائهم،  واحت
فــي  وتســخيرهم  شــبابهم  واســتعباد 

مصالــح.. خدمــة 

هل تعلمون لماذا؟:

ألن المســلمين عصــوا أمــر هللا الــذي 
خاطبهــم بقولــه ســبحانه: »اتَِّبُعــوا َمــا 
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن  ــن رَّ ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
ــا َتَذكَّــُروَن«  ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَء ۗ َقِليــًا مَّ

)األعــراف : 3(.

األمر بعدم إتباع أساطير األقدمين:

أال  للنــاس  صريــح  هللا  أمــر  ذلــك 
يتبعــوا غيــر مــا أنــزل هللا مــن آيــات 
وأخاقيــات  وعظــات  وتشــريعات 
فــي كتابــه المبيــن القــرآن الكريــم، 
حمايــة لهــم مــن التضليــل وإتباعهــم 
مســمياتهم  بمختلــف  البشــر  أقــوال 

وشــيوخ  )علمــاء، 
وفقهــاء(. ديــن، 

رســوله  خاطــب  كمــا 
بالتمســك  الســام  عليــه 

تذكيــر  وأنــه  هللا،  بكتــاب 
لــه ولقومــه وســوف يســألون 

لكتــاب  إتباعهــم  مــدى  عــن 
حياتهــم  فــي  واتخــاذه  هللا، 

الدنيــا مرشــًدا لهــم فــي عباداتهــم 
ومعاماتهــم، وحتــى فــي عاقاتهــم 

االجتماعيــة..

التشــريع  بتطبيــق  التزامهــم  ومــدى 
وااللتــزام  هللا،  م  حــرَّ فيمــا  اإللهــي 
كمــا  بــه  المتعلقــة  بالقواعــد 
تضمنتهــا اآليــات، حيــث 
ســبحانه  يقــول 

طًبــا  مخا
عليــه  رســوله 

الســام : »َفاْسَتْمِســْك 
ِبالَّــِذي ُأوِحــَي ِإَلْيــَكۖ  ِإنَّــَك 
َعَلــٰى ِصــَراٍط مُّْســَتِقيٍم 
ــٌر لَّــَك  ــُه َلِذْك )43( َوِإنَّ
َوَســْوَف   ۖ َوِلَقْوِمــَك 
 »)44( ُتْســَأُلوَن 

)الزخــرف(.

التراث والكوارث
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ذلــك تأكيــد مــن هللا لرســوله عليــه 
الكريــم،  بالقــرآن  بالتمســك  الســام 
األقدميــن  أقــوال  إتبــاع  وعــدم 
وفتاويهــم، كمــا قــال ســبحانه: »َوِإَذا 
ــوا  ُ َقاُل ــَزَل للاَّ ــا َأن ــوا َم ــُم اتَِّبُع ــَل َلُه ِقي
َبــْل َنتَِّبــُع َمــا َأْلَفْيَنــا َعَلْيــِه آَباَءَنــا ۗ 
َأَوَلــْو َكاَن آَباُؤُهــْم اَل َيْعِقُلــوَن َشــْيًئا 

.)175  : )البقــرة  َيْهَتــُدوَن«  َواَل 

هكــذا يصــف هللا ســبحانه أصحــاب 
التــراث والمرجعيــات الدينيــة وعلمــاء 
يصــرون  الذيــن  اليــوم،  المســلمين 
العــودة  علــى  هللا  لكتــاب  تحدًيــا 
ــْو  لتــراث آبائهــم وعــدم تنقيتــه، »َأَوَل
َواَل  َشــْيًئا  َيْعِقُلــوَن  اَل  آَباُؤُهــْم  َكاَن 

.)170  : )البقــرة  َيْهَتــُدوَن« 

الروايات تفرق المسلمين:

وقــد أبطــل هللا ســبحانه ذلــك، كمــا 
أدانهــم لمــا تســببوا فيــه مــن تفريــق 
المســلمين بقولــه ســبحانه: »ُمِنيِبيــَن 
َواَل  ــَاَة  الصَّ َوَأِقيُمــوا  َواتَُّقــوُه  ِإَلْيــِه 
الَِّذيــَن  ِمــَن  اْلُمْشــِرِكيَن  ِمــَن  َتُكوُنــوا 
ُقــوا ِديَنُهــْم َوَكاُنــوا ِشــَيًعاۖ  ُكلُّ ِحــْزٍب  َفرَّ
ــروم : 32(. ــْم َفِرُحوَن«)ال ــا َلَدْيِه ِبَم

فرقــوا  الذيــن  هللا  وصــف  وقــد 
يقــرر  فكيــف  بالمشــركين،  دينهــم 
نهــى  الــذي  التــراث  تنقيــة  هــؤالء 
هللا المســلمين عــن اتبــاع أصحابــه 
إلــى تفــرق المســلمين،  وأدى بهــم 

بقولــه: ســبحانه  ووصفهــم 

 )َأَوَلــْو َكاَن آَباُؤُهــْم اَل َيْعِقُلــوَن َشــْيًئا 
َواَل َيْهَتــُدوَن(.

علــى  المســلمون  يعتمــد  وكيــف 
يعقلــون  ال  الذيــن  أولئــك  أمثــال 
ويتحــدون هللا بــكل إصــرار فــي اتبــاع 
ــراث، ويتركــون أمــر هللا  أصحــاب الت
فــي االعتمــاد علــى قرآنــه، والتدبــر 
ــى األخــص  ــه، وعل ــي مقاصــد آيات ف
قولــه ســبحانه مخاطًبــا رســوله عليــه 
ِ َنْتُلوَهــا َعَلْيــَك  الســام »ِتْلــَك آَيــاُت للاَّ
ۖ  َفِبــَأيِّ َحِديــٍث َبْعــَد للاَِّ َوآَياِتــِه  ِباْلَحــقِّ

ُيْؤِمُنــوَن« )الجاثيــة: 6(.

تلــك الروايــات التــي ُســميت أحاديــث 
جعلوهــا  اإلســام،  ديــن  لتشــويه 
اإلســام  لرســالة  رئيســًيا  مرجًعــا 
أمرهــم  ومــا  هللا،  كتــاب  مخالفيــن 
بــه مــن إتبــاع كتابــه والتدبــر فــي 
آياتــه، وتحريــم إتبــاع أقــوال خلقــه 
مــن فقهــاء وشــيوخ ديــن ومفســرين، 
رغــم أن هللا ســبحانه بيَّــن لهــم أن 
حديــث هللا هــو أصــدق الحديــث، وأي  
روايــة يصطلــح عليهــا حديًثــا فــإن 
ذلــك يصبــح خداًعــا للنــاس، وافتــراء 
يؤكــد  حيــث  ورســوله،  هللا  علــى 
ــَه ِإالَّ ُهــَو ۚ  ُ اَل ِإلَٰ قولــه ســبحانه: »للاَّ
ُكــْم ِإَلــٰى َيــْوِم اْلِقَياَمــِة اَل َرْيــَب  َلَيْجَمَعنَّ
ــا«  ــَن للاَِّ َحِديًث ــْن َأْصــَدُق ِم ــِه ۗ َوَم ِفي

.)87 : )النســاء 

اكتمال الدين في عهد الرســول:وفي 
حجــة الــوداع ألــم يبلــغ رســول عليــه 
»اْلَيــْوَم  بقــول هللا:  النــاس  الســام 
َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم َوَأْتَمْمــُت َعَلْيُكــْم 
ْســَاَم ِديًنــا«  ِنْعَمِتــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإلِْ
ذلــك  بعــد  فهــل   .)3  : )المائــدة 
يحتــاج اإلســام إضافــة مــن نبــي أو 
ــن،  ــره مــن شــيوخ الدي رســول أو غي
فاتقــوا هللا يــا مــن تمســكون بزمــام 
الدعــوة اإلســامية، واخشــوا يوًمــا ال 
ينفــع فيــه مــال وال بنــون وال تفتــروا 
علــى هللا ورســوله بروايــات مــزورة 
صــورة  لتشــويه  مفبركــة  وأســاطير 
تســتهدف  التــي  الطاهــرة،  اإلســام 
أجمعيــن،  والنــاس  البشــرية  خيــر 
باألمــن والرحمــة والعــدل والحريــة في 
االعتقــاد واإلحســان وتحريــم العــدوان 
االســتقرار  ليتحقــق  أشــكاله،  بــكل 
والســام لــكل المجتمعــات اإلنســانية 

ــم. ــي العال ف
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بشــري،  تأليــف  الدينــي  التــراث 
للنــاس  ورســالته  كام هللا  والقــرآن 
أساســه  علــى  ســيتم  الــذي  وهــو 
الحســاب فــي الدنيــا ويــوم القيامــة 
تأكيــدا لقولــه ســبحانه : )َفَمــِن اتََّبــَع 
ُهــَداَي َفــا َيِضــلُّ َوال َيْشــَقى )123( 
َوَمــْن َأْعــَرَض َعــن ِذْكــِري َفــِإنَّ َلــُه 
َمِعيَشــًة َضنــًكا َوَنْحُشــُرُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة 
َأْعَمــٰى )124(َقــاَل َربِّ ِلــَم َحَشــْرَتِني 
َأْعَمــٰى َوَقــْد ُكنــُت َبِصيــًرا )125( َقــاَل 
ــَك  ِل ــَك َأَتْتــَك آَياُتَنــا َفَنِســيَتَها ۖ َوَكذَٰ ِل َكذَٰ
كمــا  )طــه(.  ُتنَســٰى )126(  اْلَيــْوَم 
نبــه هللا رســوله عليــه الســام بقولــه 
ِإَلْيــَك  ُأوِحــَي  ِبالَّــِذي  )َفاْسَتْمِســْك 
 )43( مُّْســَتِقيٍم  ِصــَراٍط  َعَلــى  ــَك  ِإنَّ
َوَســْوَف  َوِلَقْوِمــَك  لَّــَك  َلِذْكــٌر  ــُه  َوِإنَّ
ُتْســَأُلوَن)44( )الزخــرف: 44-43(

كام هللا هو المرشد:

النــاس  الــذي يرشــد  ذلــك كام هللا 
لمــا ينفعهــم، ويصلــح أحوالهــم فــي 
الدنيــا واآلخــرة، وهــو وحــده ســبحانه 
الــذي يقضــي بأحكامــه علــى النــاس، 
الجنــة،  أهــل  مــن  يكونــوا  أن  إمــا 
بإتباعهــم عبــادة هللا الواحــد األحــد 
وإيمانهــم برســوله وإتبــاع مــا ُأنــزل 
النــاس  يبلــغ  ومــا  الكريــم  للرســول 
بــه مــن آيــات قرآنــه، ليبشــر مــن 
اتبعــه بالجنــة، وينــذر مــن أعــرض 
عــن كتــاب هللا، بــأن جــزاءه ســيكون 
جهنــم خالــًدا فيهــا لمــن عصــى هللا 
ولــم يتبــع أوامــره ســبحانه فــي قولــه 
ُأنــِزَل  َمــا  )اتَِّبُعــوا  جميًعــا:  للنــاس 
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه  ــن رَّ ِإَلْيُكــم مِّ
ــا َتَذكَّــُروَن( )األعراف  َأْوِلَيــاَءۗ  َقِليــًا مَّ

.)3 :

وتوضيــح  تصريــح  ذلــك  بعــد  فهــل 

للنــاس بعــدم إتباعهــم لغيــر كتــاب 
هللا الــذي جعلــه لهــم هادًيــا ومرشــًدا 
فــي الحيــاة الدنيــا كمــا وصفــه هللا 
اْلُقــْرآَن  ــَذا  هَٰ )ِإنَّ  بقولــه:  ســبحانه 
ــُر  َوُيَبشِّ َأْقــَوُم  ِهــَي  ِللَِّتــي  َيْهــِدي 
اِلَحــاِت  اْلُمْؤِمِنيــَن الَِّذيــَن َيْعَمُلــوَن الصَّ
َأنَّ َلُهــْم َأْجــًرا َكِبيــًرا( )اإلســراء : 9(.

إتباع آيات الشيطان:

فهــل مــن العــدل أن يطــارد ويحاكــم 
مــن يدعــو النــاس إلى اتباع الرســول 
محمــد عليــه الســام ومــا يبلغــه مــن 
كتــاب هللا الــذي أنــزل عليــه هدايــة 
ورحمــة وســام للنــاس أجمعيــن فــي 
األجــر  لهــم  الدنيــا ويحقــق  الحيــاة 
العظيــم يــوم القيامــة جنــات النعيــم؟!

ويتــرك الذيــن يتبعــون كتــب التــراث 
التــي تدعــو لقتــل النــاس وتشــريدهم 

آيات القرآن أم روايات الشيطان؟
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مــن أوطانهــم واالعتــداء علــى حقوقهــم 
وهــدم  المــدن  وتدميــر  وممتلكاتهــم 
البيوت على ســاكنيها وتفجير أنفســهم 
وخطــاب  الفتــن  ونشــر  األبريــاء  فــي 
فــي  والخــوف  الفــزع  وإثــارة  الكراهيــة 
المجتمعــات اآلمنــة؛ بدعــوى الخافــة 
وتطبيــق شــرع هللا الــذي التبــس عليهــم 
ومــا  الشــيطان  لحكــم  إتباعهــم  بيــن 
توســوس لهــم النفــس األمــارة بالســوء 
التــي اســتحكمت فيهــا أقــوال الروايــات.

التــراث  ومــا تنفثــه مــن ســموم كتــب 
التــي أودت بهــم الرتــكاب الجرائــم ضــد 
حقــوق اإلنســان واســتباحت حقــه فــي 
مــن  المســتمر  والتحريــض  الحيــاة، 
ارتــكاب  التــراث وأتباعهــم علــى  أهــل 
كل المحرمــات التــي حرمهــا هللا علــى 
ــراث  ــاس. وهــم بحمايتهــم لكتــب الت الن
مــن  بــداًل  فــي مصداقيتهــا  واالعتقــاد 
كتــاب هللا يزرعــون فــي عقــول الشــباب 
أفــكاًرا شــريرة تســعى للقتــل والتدميــر 
يحاربــون هللا  بذلــك  فإنهــم  والكراهيــة 

األرض. فــي  ويفســدون  ورســوله 

فــي  لإلفســاد  يســعى  مــن  محاكمــة 
األرض:

أولئــك  يحاكــم  أن  العــدل  مــن  أليــس 
المجرميــن الذيــن يســعون لإلفســاد فــي 
األرض وتشويه رسالة اإلسام الداعية 
واإلحســان  والحريــة  والعــدل  للرحمــة 
والســام والحــث علــى التعــاون بيــن كل 
البشــر دون تمييــز أو اســتعاء علــى 
النــاس أن يحاكمــوا تنفيــذا لحكــم هللا 
ســبحانه فــي قولــه: )ِإنََّمــا َجــَزاُء الَِّذيــَن 

ِفــي  َ َوَرُســوَلُه َوَيْســَعْوَن  ُيَحاِرُبــوَن للاَّ
اأْلَْرِض َفَســاًدا َأن ُيَقتَُّلــوا َأْو ُيَصلَُّبــوا َأْو 
ــْن ِخــَاٍف َأْو  ــَع َأْيِديِهــْم َوَأْرُجُلُهــم مِّ ُتَقطَّ
ِلــَك َلُهــْم ِخــْزٌي ِفــي  ُينَفــْوا ِمــَن اأْلَْرِضۚ  ذَٰ
ْنَيــاۖ  َوَلُهــْم ِفــي اآْلِخــَرِة َعــَذاٌب َعِظيــٌم(  الدُّ

)المائــدة : 33(.

ــراث، وهــل  ــك علمــاء الت فمــن هــم أولئ
كلفهــم هللا بوحــي مــن عنــده أن يبلغــوا 
عليهــم  تتنــزل  جديــدة  بكتــب  النــاس 
ــة؟ أم هــم  ــي عصــور مختلف مــن هللا ف
بشــر ممــن خلــق اجتهــدوا فــي عصرهــم 
وغــرر بهــم والتبســت عليهــم المفاهيــم 
وفهمــوا علــى قــدر معرفتهــم، وتفرقــوا 
والفتــاوي  الفتــن  وأشــاعوا  بمذاهبهــم 
الدمويــة الخاطئــة عــن ديــن الرحمــة 
والســام والعــدل، وحولــوه إلــى تحريــض 
للمســلمين،  وتفريــق  األبريــاء  لقتــل 
لمذهبــه،  متحيــز  كٌل  وقتــااًل؛  نزاعــا 
وكٌل يتبــع شــيًخا بفتاويــه الحاقــدة التــي 
تتعــارض مــع شــرع هللا وأحكامــه تنفــث 
ســمومها فــي عقــول البســطاء، وتخلــق 
مــن ال  الكراهيــة ضــد كل  مــن  حالــة 
ويحكمــون  وأفكارهــم  مذهبهــم  يتبــع 
عليهــم بالقتــل قصاًصــا علــى موقفهــم 
المعــارض والداعــي إلــى إتبــاع كتــاب 

هللا المبيــن.

االنقاب على التشريعات اإللهية:

انقلبــوا علــى التشــريعات اإللهيــة التــي 
والتعــاون  والرأفــة  العــدل  علــى  تحــث 
وتحريــم العــدوان وتحريــم قتــل األبريــاء 
وأكل أموال الناس تلك رســالة أصحاب 
وإماتــة  القلــوب،  فــي  قســوة  التــراث 

للضمائــر، وتحــِد للتشــريعات اإللهيــة، 
تتعــارض  شــيطانية  تشــريعات  وخلــق 
مــع العدالــة اإللهيــة ومــا عاشــه العــرب 
المســلمون من قتل وتشــريد واغتصاب 

حتــى يومنــا هــذا.

حيــن يذكرنــا )بفــرق الشــيطان داعــش/  
 / بالخــوارج  واإلخــوان(   / والقاعــدة 
والقرامطــة، وكثيــر مــن الفــرق الضالــة؛ 
التقــدم،  فــي  العــرب  مســيرة  عطلــوا 
وتنازعــوا علــى زعامــة المســلمين وحــب 
المحرمــات،  كل  واســتباحة  الســلطة، 
لتحقيــق أهــواء النفوس األمارة بالســوء 

لديهــم.

النفــاق،  نشــر  فــي  تســبب  ممــا 
الفتــن، وخلــق الصراعــات  واستشــراء 
فــي  منهــا  هللا  حذرهــم  التــي  التنــازع 
ــوَلُه  َ َوَرُس ــوا للاَّ ــه ســبحانه: )َوَأِطيُع قول
ِريُحُكــْم  َوَتْذَهــَب  َفَتْفَشــُلوا  َتَناَزُعــوا  َواَل 
اِبِريــَن(  الصَّ َمــَع   َ للاَّ ِإنَّ   ۚ َواْصِبــُروا   ۖ
)األنفــال: 46(. وطاعــة الرســول تعني 
ــات  ــاس مــن اآلي ــه للن ــي كل مــا يبلغ ف
البينــات والحكمــة وتعريفهــم بمقاصــد 
اآليــات لمنفعــة اإلنســان وصاحــه فــي 

واآلخــرة. الدنيــا 

كتب التراث تسببت في سفك الدماء:

ــن  ــراث هــم الذي ــب الت ــاع كت أليســوا أتب
ســفكوا دمــاء األبريــاء التــى حرمهــا هللا 
علــى النــاس فــي الماضــي والحاضــر؟ 
أليســوا أتبــاع كتــب التــراث مــن ســولت 
لهــم أنفســهم الشــريرة بقتــل مئــات مــن 
يــوم  الروضــة  مســجد  فــي  المصليــن 
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الجمعــة فــي محافظــة ســيناء وتلطخــت 
دمــاء هــم أيــدي المجرميــن ممــن ألــف 
بهــا ومــن  التــراث ومــن يؤمــن  كتــب 
يحافــظ علــى ســمومها؟. ألــم يأمــر هللا 
يحافظــوا علــى  بــأن  النــاس  ســبحانه 
الســام واألمــان للنــاس جميعــا لتحقيــق 

ــة لهــم؟ االســتقرار والطمأنين

هــل  التــراث؛  أتبــاع  فعــل  فمــاذا 
روايــات  اتبعــوا  أم  هللا  أمــر  اتبعــوا 
الشــيطان؟. حيــن أحرقــوا كل شــيء، 
ودمــروا المــدن، واســتباحوا الحرمــات، 
فــي  وباعوهــم  الفتيــات  واغتصبــوا 
كثيــر  مــن  قليــل  النخاســة  أســواق 
الجرائــم التــي ارتكبهــا أصحــاب التــراث 
مــن علمــاء ومفتيــن وأتبــاع، فأضلــوا 
النــاس وشــوهوا صــورة اإلســام النقيــة 
للخيــر  و  للمحبــة  الداعيــة  الطاهــرة 
والداعيــة للســام والتعــاون بيــن النــاس 
دون تمييــز للديــن أو اللغــة أو اللــون 
إتباعــا لقــول هللا ســبحانه: )َيــا َأيَُّهــا 
ــا َخَلْقَناُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوُأْنَثــى  ــاُس ِإنَّ النَّ
َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعوًبا َوَقَباِئــَل ِلَتَعاَرُفــوا ِإنَّ 
َ َعِليــٌم  ِ َأْتَقاُكــْم ِإنَّ للاَّ َأْكَرَمُكــْم ِعْنــَد للاَّ

)13 )الحجــرات:  َخِبيــٌر( 

صد المنافقين عن كتاب هللا:

لجميــع  مســاواة  الدنيــا  الحيــاة  ففــي 
يزكــي  وحــده  هــو  وعنــد هللا  النــاس، 
بكتابــه  وتمســك  صالًحــا،  عمــل  مــن 
وتشــريعاته وآياتــه، أمــا الذيــن اتبعــوا 
أصحــاب التــراث فقــد ضــل عنهــم طريــق 
ــا  هللا، وغــاب عنهــم ســبيل الرشــاد، في
ــه مــال وال  ــع في ــوم ال ينف ويلهــم مــن ي

بنــون إال مــن أتــى هللا بقلــب ســليم فقــد 
بقولــه:  التــراث  أصحــاب  هللا  وصــف 
)َوِإَذا ِقيــَل َلُهــْم َتَعاَلــْوا ِإَلــٰى َمــا َأنــَزَل للاَُّ 
وَن  ُســوِل َرَأْيــَت اْلُمَناِفِقيــَن َيُصــدُّ َوِإَلــى الرَّ

َعنــَك ُصــُدوًدا( )النســاء: 61(.

ِقيــَل  )َوِإَذا  ســبحانه  فيهــم  هللا  وقــول 
َوِإَلــى   ُ َأنــَزَل للاَّ َمــا  ِإَلــى  َتَعاَلــْوا  َلُهــْم 
ُســوِل َقاُلــوا َحْســُبَنا َمــا َوَجْدَنــا َعَلْيــِه  الرَّ
آَباَءَنــا َأَوَلــْو َكاَن آَباُؤُهــْم اَل َيْعَلُمــوَن 
َشــْيًئا َواَل َيْهَتــُدوَن( )المائــدة: 104(، 
ثــم يصــف هللا الكافريــن ويحــدد مواقفهم 
ــَم  مــن كتــاب هللا بقولــه: )َوَعَرْضَنــا َجَهنَّ
َيْوَمِئــٍذ ِلْلَكاِفِريــَن َعْرًضــا * الَِّذيــَن َكاَنــْت 
َأْعُيُنُهــْم ِفــي ِغَطــاٍء َعــْن ِذْكــِري َوَكاُنــوا 
ال َيْســَتِطيُعوَن َســْمًعا )100( َأَفَحِســَب 
الَِّذيــَن َكَفــُروا َأْن َيتَِّخــُذوا ِعَبــاِدي ِمــْن 
ــا َأْعَتْدَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن  ُدوِنــي َأْوِلَيــاَء ِإنَّ

ُنــُزاًل( )الكهــف: 101-100(.

تحذيــر مــن مغبــة االســتمرار فــي إتبــاع 
روايــات الشــيطان:

أصحــاب  يتبعــون  الذيــن  يحــذر  ثــم 
ليرجعــوا  الحســاب،  يــوم  قبــل  التــراث 
إلــى هللا وكتابــه، وليــس تعنتهــم فــي 
اإلعــراض عــن هديــه وإرشــاده فيأمــر 
مــن  يحذرهــم  الســام  عليــه  رســوله 
مغبــة اســتمرارهم فــي غيهــم، والتمســك 
هللا  كتــاب  مــن  بــداًل  التــراث،  بكتــب 
ليبلغهــم عليــه الســام فــي قولــه: )ُقــْل 
ُئُكــم ِباألْخَســِريَن َأْعَمــااًل)103(  َهــْل ُنَنبِّ
ــا  ْنَي الَِّذيــَن َضــلَّ َســْعُيُهْم فــي اْلَحيــاِة الدُّ
ُصْنًعــا)104(  َأنَُّهــْم   َيْحَســُبوَن  َوُهــْم 
ِهــْم  َربِّ بآيــاِت  َكَفــُروْا  الَِّذيــَن  ُأْوَلـــِئَك 

َوِلَقاِئــِه َفَحِبَطــْت َأْعَماُلُهــْم َفــَا ُنِقيــُم َلُهــْم 
َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َوْزنــًا( )الكهــف: 103-
امنــوا  الذيــن  هللا  يبشــر  ثــم   .)105
وعملــوا الصالحــات بقولــه: )ِإنَّ الَِّذيــَن 
اِلَحــاِت َكاَنــْت َلُهــْم  آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ
ــُزاًل )107( َخاِلِديــَن  ــْرَدْوِس ُن ــاُت اْلِف َجنَّ
ِفيَهــا اَل َيْبُغــوَن َعْنَهــا ِحــَواًل( )الكهــف: 

.)108-107

فليختــار  لهمــا،  ثالــث  ال  طريقــان 
اإلنســان أحــد الطريقيــن: إمــا أن يختــار 
طريــق الحــق وإتبــاع مــا أنزلــه هللا علــى 
فيكــون  الكريــم  القــرآن  فــي  رســوله 
جــزاؤه جنــات النعيــم، وإمــا أن يختــار 
ــه، ويعــرض عــن  ــراث وفتاوي طريــق الت
كتــاب هللا، فيكــون يــوم القيامــة مــن 
الخاســرين ويلقــى فــي جهنــم )ملومــا 
مدحــورا( فــا يلؤمــن اإلنســان غيــره، 
فــاهلل حكــم بيــن النــاس بالعــدل، فــي 
ِإالَّ َأن  َينُظــُروَن  قولــه ســبحانه )َهــْل 
ــَك  َربِّ َأْمــُر  َيْأِتــَي  َأْو  اْلَمَاِئَكــُة  َتْأِتَيُهــُم 
ِلــَك َفَعــَل الَِّذيــَن ِمــن َقْبِلِهــْم ۚ َوَمــا  ۚ َكذَٰ
َأنُفَســُهْم  َكاُنــوا  ِكــن  َولَٰ  ُ للاَّ َظَلَمُهــُم 

)33  : )النحــل  َيْظِلُمــوَن( 

هللا  هــدى  اتبــع  مــن  علــى  والســام 
فيمــا  الســام،  عليــه  رســوله  وأطــاع 
ــات  ــات البين ــه هللا عليهــم مــن اآلي أنزل
الدنيــا  بنعيــم  النــاس  بشــرت  التــي 
وجنــات اآلخــرة وأنــذرت مــن أعــرض 
فــي  وبــؤس  بشــقاء  هللا  كتــاب  عــن 
الدنيــا والخــزي يــوم القيامــة ويلقــى فــي 

المصيــر. وبئــس  جهنــم 
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 لقرون عديدة تسقى الشعوب 
اإلسامية روايات مسمومة تدعو 

للشر والكراهية واتباع خطوات 
الشيطان، الذي يحض على ارتكاب 

الجرائم ونشر الفتنة وتحريض 
المسلمين على قتل بعضهم، 
والتشبث بكتب الدعاة والرواة 

ومن تم تقديسهم ممن يسمون 
بالعلماء والمحدثين تسببوا في 

هجر القرآن فضاع عنهم طريق 
الحق والخير، واتبعوا 

طريق الشيطان 
عندما توعد 

الناس إبليس 
عند خلق 
اإلنسان، 
واستكبار 
الشيطان 

على أمر هللا 
بالسجود آلدم.

تحذيــر هللا ســبحانه مــن 
اتبــاع الروايــات:

فقــال هللا ســبحانه محــذًرا اإلنســان: 
ــْيَطاُن  ُكــُم الشَّ »َيــا َبِنــي آَدَم اَل َيْفِتَننَّ
ــِة َينــِزُع  ــَن اْلَجنَّ ــم مِّ ــا َأْخــَرَج َأَبَوْيُك َكَم
َعْنُهَمــا ِلَباَســُهَما ِلُيِرَيُهَمــا َســْوآِتِهَما ۗ 
ــُث اَل  ــْن َحْي ــُه ِم ــَو َوَقِبيُل ــْم ُه ــُه َيَراُك ِإنَّ
ــَياِطيَن َأْوِلَياَء  ــا َجَعْلَنــا الشَّ َتَرْوَنُهــْمۗ  ِإنَّ
ِللَِّذيــَن اَل ُيْؤِمُنــوَن« )البقــرة: 27(، 
ــْيَطاُن  وقولــه ســبحانه: »َوُيِريــُد الشَّ

ــًدا« )النســاء  ــْم َضــَااًل َبِعي َأن ُيِضلَُّه
: 60(، وقولــه ســبحانه: »َيِعُدُهــْم 
ــْيَطاُن ِإالَّ  ــُم الشَّ ــا َيِعُدُه ــْم ۖ َوَم يِه َوُيَمنِّ
ِكــن  ُغــُروًرا« )النســاء: 125(، »َولَٰ
ــْيَطاُن  ــُم الشَّ ــَن َلُه ــْم َوَزيَّ َقَســْت ُقُلوُبُه
َمــا َكاُنــوا َيْعَمُلــوَن« )األنعــام: 43(، 
نَســاِن َعــُدوًّا  ــْيَطاَن َكاَن ِلإْلِ »ِإنَّ الشَّ
»َوَزيَّــَن   ،)53 : )اإلســراء  ِبيًنــا«  مُّ

ُهــْم َعِن  ــْيَطاُن َأْعَماَلُهــْم َفَصدَّ َلُهــُم الشَّ
ــُدوَن« )النمــل :  ــِبيِل َفُهــْم اَل َيْهَت السَّ

.)24

روايــات مســمومة تحــض على ســفك 
الدماء:

وحينمــا نتدبــر تحذيــر هللا للنــاس من 
إتبــاع الشــيطان الــذي يحــض علــى 

الدمــاء،  وســفك  والمنكــر  الفســاد 
وتشــريد النــاس مــن أوطانهــم ونشــر 
الفــزع بينهــم، واستشــراء العــداء فيما 
والكراهيــة  الفتــن  واشــتعال  بينهــم، 

ــة. فــي المجتمعــات اآلمن

حيث تتحول إلى مجتمعات فقدت 
إنسانيتها وماتت ضمائرها، 
استشرى الفساد فيها بكل أشكاله، 
وانتفت من المجتمع الرحمة وضاع 
العدل وتقطعت العاقات بين 
األسر، وتسابق الناس 
للهروب من جحيم 
مستعر. فمن 
يا ترى أغرى 
الُجهال 
والقاسية 
قلوبهم 
ليتبعوا 
مرويات 
الشيطان، ليسوقهم 
نحو الهاك ويوردهم 
بأفعالهم الى عذاب هللا وعقابه 
في الدنيا واآلخرة )َوَمن َيتَِّبْع 
ْيَطاِن َفِإنَُّه َيْأُمُر  ُخُطَواِت الشَّ
ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر( )النور -21(.

الذيــن  نتيجــة  تكــون  وهكــذا 
انصرفــوا عــن كتــاب هللا ومنهاجــه 
وشــريعته، واســتحكمت فــي عقــول 
المســلمين مرويــات مــزورة تدعوهــم 
قتــل  جرائــم  مــن  المنكــر  الرتــكاب 

العقول المغيبة
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ضــد اإلنســانية، واســتباحة األمــوال 
وهــدم  األمــاك  علــى  والســطو 
المنــازل علــى الســاكنين، واغتيــال 
آمالهــم  وتدميــر  النــاس،  أحــام 
يدعــون  أولئــك  أطفالهــم.  وتشــريد 
ــان  النــاس إلــي طريــق الشــر والطغي

اإلنســان؟! يتبــع  فمــن 

أليــس كتــاب هللا الــذي يدعــو النــاس 
بيــن  والتعــاون  باإلنســان  للرحمــة 
النــاس، وأاليخســروا الميــزان وإقامــة 
العــدل وإحقــاق الحــق بيــن النــاس 

ونشــر الســام وتحقيــق األمــان؟!

الطريق الذي يحقق مصلحة اإلنسان:
أي طريــق يحقــق مصلحــة اإلنســان طريــق هللا واتبــاع آياتــه فــي القــرآن، 
أم اتبــاع مــن يحــض علــى القتــل واإلجــرام وروايــات مــزورة تــزدري رســالة 
اإلســام وتشــوه مــا يدعــو هللا النــاس إليــه، ومــا يحقــق لهــم حيــاة كريمــة 
ــي مــن  ــم أجيبون ــاهلل عليك ــا أهــل العقــول الســوية ب فــي ظــل الســام. في
نتبع: كام هللا وآيات الرحمن تجعل حياتنا رغًدا وأمان، أم نتبع خطوات 

الشــيطان وأعوانــه الذيــن ضللــوا اإلنســان ودفعــوه للتهلكــة والطغيــان؟!

ــان علــى مــا ارتكــب مــن جرائــم وتزويــر فــي  ويــوم القيامــة يحاســبه الديَّ
فهــم آيــات القــرآن وغــرروا بهــا المســلمين ليبعثهــم هللا يــوم القيامــة، 
ويناديهــم ربهــم فــي تحذيــره لهــم بقولــه ســبحانه: »َيــْوَم اَل َينَفــُع الظَّاِلِميــَن 
اِر« )غافــر : 52(، ثــم يقــول لهــم  َمْعِذَرُتُهــْمۖ  َوَلُهــُم اللَّْعَنــُة َوَلُهــْم ُســوُء الــدَّ
ــوَن )105(  ُب ــْم ِبهــا ُتَكذِّ ــْم َفُكْنُت ــى  َعَلْيُك ــْن آياِتــي ُتْتل ــْم َتُك ســبحانه: »َأ َل
ــا َقْومــًا ضالِّيــَن )106( َربَّنــا َأْخِرْجنــا  قاُلــوا َربَّنــا َغَلَبــْت َعَلْينــا ِشــْقَوُتنا َو ُكنَّ
ــا ظاِلُمــوَن )107( قــاَل اْخَســُؤا ِفيهــا َو ال ُتَكلُِّمــوِن  ــِإْن ُعْدنــا َفِإنَّ ِمْنهــا َف

ــون(. )108(« )المؤمن

ــذي تقشــعر منــه األبــدان  ــك الموقــف ال لذلــك؛ حتــى يتفــادى المســلم ذل
البــد أن يعــود إلــى هللا ويتبــع رســوله فيمــا بلغــه للنــاس مــن آيــات القــرآن 

الكريــم..

ليســعدوا فــي حياتهــم الدنيــا وينجيهــم مــن عــذاب أليــم يــوم القيامــة باتبــاع 
ُكــْم  بِّ ــن رَّ مــا أمــرهللا النــاس بقولــه ســبحانه: »اتَِّبُعــوا َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
ــُروَن« )األعــراف : 3(. تلــك  ــا َتَذكَّ ــاَء ۗ َقِليــًا مَّ ــِه َأْوِلَي َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِن
دعــوة هللا للنــاس فمــن أراد حيــاة طيبــة وجنــة عرضهــا الســموات واألرض 
فليتبــع مــا بّلغــه بــه رســوله، ومــن أعــرض عــن كتــاب هللا واتبــع خطــوات 

الشــيطان فحياتــه شــقاء ويــوم القيامــة عــذاب أليــم فــي نــار الجحيــم. 
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المصــري  الشــعب  أن  يّدعــي  مــن   
بــاع دينــه فقــد اعتــدى علــى حــق 
هللا المتفــرد بــه ســبحانه وهــو الــذي 
ِعنــَد  َأْكَرَمُكــْم  )ِإنَّ  ســبحانه:  يقــول 
ــْم( )الحجــرات: 13(، وهــذا  ِ َأْتَقاُك للاَّ
نكــراء  وجريمــة  للمســلمين  اتهــام 
علــى  المعتــدي  عليهــا  سيحاســب 
حــق هللا يــوم القيامــة حســاًبا عســيًرا.

ــة بيــن هللا وخلقــه مــن  والديــن عاق
وأنبيائــه  رســله  يكلــف  لــم  البشــر 
ليكونــوا أوصيــاء علــى النــاس علــى 
عقائدهــم ومشــاعرهم الدينيــة، تأكيًدا 
لقوله ســبحانه مخاطًبا رســوله عليه 
الســام فــي خطــاب التكليــف لتبليــغ 
رســالة اإلســام للنــاس: )َربُُّكــم َأعَلــُم 

َيَشــأ  ِإن  َأو  َيرَحمُكــم  َيَشــأ  ِإن  ِبُكــم 
بُكــم َومــا َأرَســلناَك َعَليِهــم َوكيــًا(  ُيَعذِّ

)اإلســراء: 54(.

ما هو التكليف اإللهي للرسول؟:

ــا  ــا َأيَُّهــا النَِّبــيُّ ِإنَّ يقــول ســبحانه: )َي
ًرا َوَنِذيًرا )45(  َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ
ِنيًرا  َوَداِعًيا ِإَلى اللَّـــِه ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا مُّ
َلُهــم  ِبــَأنَّ  اْلُمْؤِمِنيــَن  ــِر  َوَبشِّ  )46(
ــَن اللَّـــِه َفْضــًا َكِبيــًرا )47( َواَل ُتِطِع  مِّ
َأَذاُهــْم  َوَدْع  َواْلُمَناِفِقيــَن  اْلَكاِفِريــَن 
ْل َعَلــى اللَّـــِه َوَكَفــى ِباللَّـــِه َوِكيًا  َوَتــَوكَّ

)48(( )األحــزاب : 45- 48(.

ــك مهمــة الرســول التــي كلفــه هللا  تل
الُجّهــال  تجــاوز  فكيــف  فقــط؛  بهــا 

ال  بادعــاء  عقولهــم  والمغّيبــة 
يملكــون بــه تكليًفــا مــن هللا وقــد حــذر 
ســبحانه أولئــك الذيــن مــردوا علــى 
النفــاق بقولــه ســبحانه: )َوَمــْن َأْظَلــُم 
ــِن اْفَتــَرى َعَلــى اللَّـــِه َكِذًبــا َأْو َكذََّب  ِممَّ
ــَم  ــا َجــاَءُه َأَلْيــَس ِفــي َجَهنَّ ِباْلَحــقِّ َلمَّ
َمْثــًوى لِّْلَكاِفِريــَن( )العنكبــوت: 68(. 
كمــا يصــف ســبحانه الذيــن هجــروا 
كتابــه واآليــات واّتبعــوا بعــض عبــاده 
طغــت  حتــى  الروايــات  أصحــاب 
لتشــريعات  وتنّكــروا  اآليــات  علــى 
دعــاة  واّتبعــوا  القــرآن  ومنهــج  هللا 
الشــيطان حيــث يقــول فيهــم: )َوِإَذا 
ُقُلــوُب  اْشــَمَأزَّْت  َوْحــَدُه  اللَّـــُه  ُذِكــَر 
الَِّذيــَن اَل ُيْؤِمُنــوَن ِباآْلِخــَرِة َوِإَذا ُذِكــَر 
الَِّذيَن ِمن ُدوِنِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشــُروَن( 

دعوة الباطل من أهل الباطل
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.)45 )الزمــر: 

الروايات المزورة على الرسول:

بآياتــه  المكذبيــن  هللا  يصــف  ثــم 
الذيــن  خلقــه  لبعــض  والتابعيــن 
أضلوهم عن طريق الحق وأرشــدوهم 
إلى طريق الباطل بالروايات المزورة 
ــى الرســول يصفهــم هللا ســبحانه  عل
بقولــه:  الديــن  يــوم  الحســاب  عنــد 
َلــْو  اْلَعــَذاَب  َتــَرى  ِحيــَن  َتُقــوَل  )َأْو 
ــِنيَن  ــَن اْلُمْحِس ــوَن ِم ــرًَّة َفَأُك ــي َك َأنَّ ِل
ْبــَت  )58( َبَلــى َقــْد َجاَءْتــَك آَياِتــي َفَكذَّ
ِبَهــا َواْســَتْكَبْرَت َوُكنــَت ِمــَن اْلَكاِفِريــَن 
الَِّذيــَن  َتــَرى  اْلِقَياَمــِة  َوَيــْوَم   )59(
ٌة  َكَذُبــوا َعَلــى اللَّـــِه ُوُجوُهُهــم مُّْســَودَّ
ِريــَن  ــَم َمْثــًوى لِّْلُمَتَكبِّ َأَلْيــَس ِفــي َجَهنَّ

.)60-58  : )الزمــر   )60(

دينهــم؟  اإلرهابيــون  يعــرف  فهــل 
هللا  بــأن  ويؤمنــون  هللا  يطيعــون 
محمــد  عبــده  علــى  القــرآن  أنــزل 
عليــه الســام ليبلــغ النــاس رســالة 
اإلســام، وأنــه الوحيــد المكلــف مــن 
كمــا  برســالته،  النــاس  بتبليــغ  هللا 
الكريــم،  القــرآن  آيــات  فــي  جــاءت 
كيــف يؤمــن أؤلئــك الذيــن خســروا 
ألَّفــوا  النــاس  مــن  بدعــاة  أنفســهم 
روايــات وأســاطير وافتــروا بهــا علــى 
علــى  النــاس  يحرضــون  الرســول. 
الحقــوق  األبريــاء، واســتباحة  قتــل 
مصالــح  وتخريــب  المــدن  وتدميــر 
والنســاء  األطفــال  وتشــريد  النــاس 

يهيمــون. أرض  كل  فــي 

هــل يملكــون دليــًا مــن كتــاب هللا 
يأمرهــم بالقتــل والتخريــب؟ أم يأمــر 
هللا النــاس بالرحمــة والعــدل وحريــة 
النــاس  لــكل  واإلحســان  االعتقــاد 
النــاس  ويدعــو  العــدوان،  وتحريــم 
ســبحانه للتعــاون، حيــث يقــول هللا 
اْلِبــرِّ  َعَلــى  )َوَتَعاَوُنــوا  كتابــه:  فــي 
ْثــِم  اإلِْ َعَلــى  َتَعاَوُنــوا  َواَل   ۖ َوالتَّْقــَوٰى 

.)2 )المائــدة:  َواْلُعــْدَواِن( 

التكليف اإللهي:

تلك أوامر هللا للناس، ليعيش البشر 
فــي كل مــكان إخــوة متحابيــن؛ كل 
لــه عقيدتــه ودينــه الــذي سيحاســبه 
هللا عليهمــا يــوم القيامــة، هــل كلَّــف 
ــادات اإلرهابيــة بالحكــم  هللا أحــد القي
علــى عقائــد النــاس؟، وكيــف يتأثــر 
ديًنــا  المفلســين  مــن  المســلمون 
وخلًقــا وإيماًنــا؟ وكيــف يحــق للمفلس 
المؤمنيــن  ينتقــد  أن  وآخــرة  دنيــا 
ســبحانه  يخشــونه  والذيــن  بــاهلل 
المتمســكين بآياتــه وقرآنــه؟ أم الذيــن 
هجــروا كتابــه واتبعــوا عبــاده علــى 
طريــق الضــال والتخريــب والتدميــر 
الظالميــن  وينــذر  النــاس،  وظلمــوا 
ِللَِّذيــَن  )َوَنُقــوُل  بقولــه:  ســبحانه 
ــاِر الَِّتــي ُكنُتــم  َظَلُمــوا ُذوُقــوا َعــَذاَب النَّ
ُبــوَن( )ســبأ: 42(، ويقــول  ِبَهــا ُتَكذِّ
َعَلــى  اللَّـــِه  َلعَنــُة  )َأال  ســبحانه: 

.)18 )هــود:  الّظاِلميــَن( 

اإلرهابييــن  علــى  هللا  حكــم  ذلــك 
والقاعــدة  واإلخــوان  وداعــش 
كل  علــى  يســري  حكــم  وأشــباههم، 
الظالميــن دون اســتثناء ألحــد منهــم 
أيــن مــن دعــوة هللا النــاس للســام 
ويحمــي  والوئــام،  المحبــة  ونشــر 
حــق الحيــاة الــذي كــرم بنــي آدم هــل 
ــاء ويخــرب  ــل األبري المســلم مــن يقت
المــدن ويشــرد األطفــال والنســاء؟.

من يتخذ غير كتاب هللا طريًقا: 

كاذبــون  بأنهــم  وصفهــم  وهللا 
مــن  وكل  ورســوله،  هللا  يحاربــون 
يتخــذ طريًقــا غيــر كتــاب هللا فهــو 
مفلــس فــي الحيــاة الدنيــا واآلخــرة 
وهللا يأمــر النــاس بقولــه: )اتَِّبُعــوا َمــا 
ُكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن  بِّ ــن رَّ ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
َتَذكَّــُروَن(  ــا  َقِليــًا مَّ  ۗ َأْوِلَيــاَء  ُدوِنــِه 
)األعــراف:3(. ومــن لــم يتبــع أمــر 
هللا ويطيعــه فيمــا أمــر فقــد خســر 
نفســه دنيــا وآخــرة، وقــال ســبحانه 
ــا  مخاطًبــا رســوله عليــه الســام: )ِإنَّ
ــاِس ِباْلَحــقِّ  ــاَب ِللنَّ ــَك اْلِكَت ــا َعَلْي َأنَزْلَن
ۖ َفَمــِن اْهَتــَدٰى َفِلَنْفِســِه ۖ َوَمــن َضــلَّ 
َفِإنََّمــا َيِضــلُّ َعَلْيَهــاۖ  َوَمــا َأنــَت َعَلْيِهــم 

.)41 )الزمــر:  ِبَوِكيــٍل( 

وإنــه طالمــا لــم تــزل مناهــج األزهــر 
تــدرس فيهــا الكتــب المســمومة التــي 
غيبت العقول، وحّولت بعض الناس 
ال  ومفترســة  شرســة  وحــوش  إلــى 
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تخشــى هللا؛ يدفعهــا الوهــم والروايــات 
تكفير الناس والمجتمعات اإلنســانية 
ويعطــون أنفســهم حــق قتلهم؛ اّتباًعا 
تمكنــت  التــي  الشــيطانية  للروايــات 
مــن هجــر القــرآن لينتشــر الضــال 
بالوهــم  النــاس  يدفعــون  والتضليــل 
ــه  ــكاذب؛ أن مــن يقتــل كافــًرا يدخل ال
العيــن  حــور  ويمنحــه  الجنــة  هللا 
يدعونهــم دعــاة الديــن المارقيــن مــن 
شــريعة هللا نحــو مصيــر خاســر يــوم 
يلقــون هللا فــي اآلخــرة وهــم فــي حيــرة 
بقولــه:  يصفهــم هللا  ونــدم  وحســرة 
َناِكُســو  اْلُمْجِرُمــوَن  ِإِذ  َتــَرٰى  )َوَلــْو 
َأْبَصْرَنــا  َربََّنــا  َربِِّهــْم  ِعنــَد  ُرُءوِســِهْم 
ــا  ــا ِإنَّ ــْل َصاِلًح ــا َنْعَم ــِمْعَنا َفاْرِجْعَن َوَس

ُموِقُنــوَن( )الســجدة: 12(.

مناهج تضل األجيال:

وفــي ذلــك اليــوم عند الحســاب يصف 
ــْوَم  ــه: )َوَي الظالميــن اإلرهابييــن بقول
َيَعــضُّ الظَّاِلــُم َعَلــٰى َيَدْيــِه َيُقــوُل َيــا 
ُســوِل َســِبيًا (  َلْيَتِنــي اتََّخــْذُت َمــَع الرَّ
)الفرقــان: 27(، ثــم يقــول ســبحانه: 
)ُثــمَّ قيــَل ِللَّذيــَن َظَلمــوا ذوقــوا َعــذاَب 
ُكنُتــم  ِبمــا  ِإاّل  ُتجــَزوَن  َهــل  الُخلــِد 

َتكِســبوَن( )يونــس: 52(.

التــي  المناهــج  تلــك  اســتمرار  إن 
تخــرج اآلالف ســنوًيا مــن اإلرهابييــن 
والمعاهــد  الدينيــة  الجامعــات  مــن 
األجيــال  أمــن  تهــدد  اإلســامية 
لهــدم  معــاواًل  وتســتخدم  القادمــة 

أجيالــه،  مســتقبل  وضيــاع  الوطــن 
وعقابــه  لعنتــه  عليهــم  هللا  وينــزل 
كتابــه  علــى  تمــردوا  النــاس  بــأن 
وهجــروا قرآنــه واتبعــوا طريــق الباطــل 
والضــال بمــا تــم تلقينهــم بــه مــن 
علــى  المــزورة  الروايــات  أكاذيــب 
الرســول عليــه الســام والــذي أبطلهــا 
هللا ســبحانه بمــا ســمي باألحاديــث 
ظلًمــا وبهتــان بقولــه: )ِتْلــَك آَيــاُت للاَِّ 
ــَأيِّ َحِديــٍث  ــَك ِباْلَحــقِّ ۖ َفِب ــا َعَلْي َنْتُلوَه
ــِه ُيْؤِمُنــوَن( )الجاثيــة:  َبْعــَد للاَِّ َوآَياِت

. )6

هجر القرآن:

لرســوله  مــن هللا  اســتنكاري  ســؤال 
يؤمنــون  ال  كيــف  الســام  عليــه 
ويؤمنــون  الكريــم  القــرآن  بآيــات 
بأحاديــث مــزورة عليــك يــا رســول هللا 
وكأن بالرســول عليــه الســام يبــرر 
الســبب  أن  للمســلمين  يحــدث  مــا 
ُســوُل  هــو كمــا قــال هللا: )َوَقــاَل الرَّ
ــَذا اْلُقــْرآَن  َيــا َربِّ ِإنَّ َقْوِمــي اتََّخــُذوا هَٰ

)30 )الفرقــان:  َمْهُجــوًرا( 

معنــاه  بمــا  هللا  يجيــب  فالرســول 
لتلــك  المســلمين  اتبــاع  ســبب  أن 
الرســول  علــى  المــزورة  الروايــات 
ــه، لتحــل  هجــر القــرآن وطمــس آيات
الروايــات محــل اآليــات، ويتــم تضليــل 
بينهــم  الفرقــة  لتســتمر  المســلمين 
والقتــال والنــزاع حتــى يفشــلوا بالرغــم 

مــن تحذيــر هللا لهــم بقولــه: )َوَأطيُعــوا 
اللَّـــَه َوَرســوَلُه َوال َتناَزعــوا َفَتفَشــلوا 
اللَّـــَه  ِإنَّ  َواصِبــروا  ريُحُكــم  َوَتذَهــَب 
 .)46 )األنفــال:  الّصاِبريــَن(  َمــَع 
ولتلــك األســباب مــا زال المســلمون 
فــي نــزاع وقتــال منــذ أربعــة عشــر 
قرًنــا، ومــا زالــت الكــوارث مســتمرة 
عــن  مهجــوًرا  القــرآن  ظــل  طالمــا 

اإلنســانية. المجتمعــات  حيــاة 

طريق القضاء على اإلرهاب:

أن  يمكــن  ال  الحاســمة  فالمواجهــة 
اســتمر  طالمــا  اإلرهابييــن،  تهــزم 
األزهريــة  المناهــج  مــن  المــدد 
المعتمدة على ما يســمى كذًبا وزوًرا 
إلغــواء  أحاديــث  بأنهــا  وتلفيًقــا، 
الضــال،  طريــق  إلــى  المســلمين 
وليكونــوا أعــداء هللا ورســوله األميــن 
بتوصيــل  ســبحانه  كلفــه هللا  الــذي 
لتتحقــق  جميًعــا،  للنــاس  رســالته 
لهــم الحيــاة الكريمــة فــي الدنيــا فــي 
أمــن وســام، ويــوم القيامــة يجزيهــم 
بمــا عملــوا مــن  النعيــم  هللا جنــات 

الصالحــات.

المحرمــات  يرتكبــون  الذيــن  وليــس 
كتــاب  علــى  ويتمــردون  والموبقــات 
الشــيطان  روايــات  ويتبعــون  هللا، 
وأتباعــه التــي مــا أنــزل هللا بهــا مــن 
المســلمين  جعلــت  والتــي  ســلطان، 
والعــرب خاصــة فــي حــروب دائمــة 

منــذ أربعــة عشــر قرًنــا.
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نتيجــة لوهــم وغــش تلقــوه من علماء 
الديــن وشــيوخه الذيــن فســروا كتــاب 
مقاصــد  مــع  متعارًضــا  تفســيًرا  هللا 
أهــداف  مــع  ومتناقًضــا  اآليــات 
رســالة اإلســام، التــي تدعــو النــاس 
والعــدل واإلحســان وحريــة  للرحمــة 
ســيفصل  االعتقــاد، وأن هللا وحــده 
القيامــة ولــم  يــوم  المختلفيــن  بيــن 
يكلــف رســواًل أو نبًيــا وكيــًا علــى 
ويحكــم  عباداتهــم،  يراقــب  النــاس 
عليهــم بالكفــر وبيــع دينهــم، فمــن 
ــك الحــق غيــر هللا وحــده؟. يملــك ذل

مــن  النــاس  يحــذر  ســبحانه  فــاهلل 
يــوم يقفــون أمــام هللا بقولــه: )َيــْوَم 
اَل َينَفــُع الظَّاِلِميــَن َمْعِذَرُتُهــْم ۖ َوَلُهــُم 
اِر( )غافــر:  اللَّْعَنــُة َوَلُهــْم ُســوُء الــدَّ
نفســه  هللا  يصــف  حينمــا   ،)52
بالرحيــم  نفســه  ويصــف  باللطيــف، 
فكيــف  بالــودود،  نفســه  ويصــف 
يحــرض النــاس علــى قتــل األبريــاء، 
َتْقُتُلــوا  )َوال  ســبحانه:  يقــول  وهــو 
 ) ُ ِإال ِباْلَحــقِّ َم للاَّ النَّْفــَس الَِّتــي َحــرَّ

.)33 )اإلســراء: 

اإلرهابيــون  يقتــل  حــق  فبــأي 
األبريــاء؟ وهللا أمــر بالرحمــة والعــدل 
وحريــة االعتقــاد وتحريــم العــدوان، 
ــر والتقــوى  ــى الب وأمــر بالتعــاون عل
َعَلــى  )َوَتَعاَوُنــوا  ســبحانه:  بقولــه 
َعَلــى  َتَعاَوُنــوا  َواَل   ۖ َوالتَّْقــَوٰى  اْلِبــرِّ 

ْثــِم َواْلُعــْدَواِن( )المائــدة: 2(، وهللا  اإلِْ
النــاس علــى نشــر  ســبحانه يحــث 
الســام فــي كل المجتمعــات وبيــن كل 
فــاهلل  المختلفــة،  الشــرائع  أصحــاب 

يحكــم بينهــم يــوم القيامــة.

مفترق الطرق:

إن المســلمين اليــوم علــى مفتــرق 
الطــرق، أمــا الذيــن يتبعــون كتــاب 
هللا فهــم المســلمون حًقــا كمــا خاطــب 
ــه ســبحانه:  هللا رســوله األميــن بقول
ِفــي  َيُكــن  َفــَا  ِإَلْيــَك  ُأنــِزَل  )ِكَتــاٌب 
ْنــُه ِلُتنــِذَر ِبــِه َوِذْكــَرٰى  َصــْدِرَك َحــَرٌج مِّ
ِلْلُمْؤِمِنيــَن( ) األعــراف: 2(. وخاطــب 
هللا  كتــاب  باتبــاع  وأمرهــم  النــاس 
وحــده بقولــه: )اتَِّبُعــوا َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم 
ُكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَياَء  بِّ ــن رَّ مِّ
ــا َتَذكَّــُروَن( )األعــراف: 3(. ۗ َقِليــًا مَّ

رســوله  باتبــاع  هللا  أطــاع  فمــن 
ــق  ــى طري ــه فهــو عل والتمســك بكتاب
ــع كتــب خلقــه ومــا  الحــق، ومــن اتب
علــى  والتزويــر  الكــذب  مــن  فيهــا 
ضــل  فقــد  روايــات؛  مــن  الرســول 
طريقــه إلــى هللا فخســر دينــه، ولــن 
ينفعــه يــوم القيامــة أئمــة المذاهــب 
وناقلــو الروايــات التــي يســعون بهــا 
إلــي تضليــل المســلمين ليبتعــدوا عــن 

اآليــات.

عندمــا أمــر هللا رســول بالقتــال لــم 
يأمــره بقتــل النــاس لهــًو؛ا إنمــا أمــره 
ومواجهــة  النفــس  عــن  بالدفــاع 

ســبحانه:  قولــه  فــي  المعتديــن 
الَِّذيــَن  للاَِّ  َســِبيِل  ِفــي  )َوَقاِتُلــوا 
اَل   َ للاَّ ِإنَّ   ۚ َتْعَتــُدوا  َواَل  ُيَقاِتُلوَنُكــْم 
 ،)190 )البقــرة:  اْلُمْعَتِديــَن(  ُيِحــبُّ 
ذلــك األمــر فــي كتــاب هللا الــذي بلغــه 
الرســول عليــه الســام للنــاس، فهــل 
الرســول  طاعــة  اإلرهابيــون  اتبــع 

أوامــره؟. ونفــذوا 

لمــاذا عندمــا يأمــر الرســول مــا أمــره 
يتمســك  باآليــات  القــرآن  مــن  هللا 
الروايــات  بأقــوال  الضــال  أهــل 
ويفســرونها  للرســول،  المنســوبة 
يأمــر  الــذي  هللا  مــراد  غيــر  علــى 
بالعــدل والرحمــة؟ فأيــن العــدل فــي 
ــن الرحمــة فــي  تخريــب المــدن؟، وأي
والشــيوخ  والنســاء  األطفــال  قتــل 
اآلمنيــن؟ ومــن هنــا افتــرق الطريــق 
اإلرهابييــن،  وبيــن  المســلمين  بيــن 
هللا،  كتــاب  يتبعــون  فالمســلمون 
واإلرهابيــون يتبعــون كتــب الشــيطان 
ويتحمــل  االختيــار،  حــق  لــه  فــكل 
ــة  ــا جن ــرار إم اإلنســان مســئولية الق

وإمــا نــار.
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وشــريعة  منهــاج  اإلســام  رســالة 
إلــى  كريــم  كتــاب  فــي  هللا  أرســلها 
النــاس جميًعــا، تنزلــت بالوحــي علــى 
طريــق  لتهديهــم  الكريــم،  الرســول 
الخيــر والســعادة والســام، ليتحقــق 
ظــل  فــي  الكريــم  العيــش  للنــاس 

واالســتقرار. األمــن 

وليســت رســالة اإلســام نظريــة يتــم 
تقييمهــا بشــتى أنــواع المصطلحــات 
مراجعــة  محــل  تكــون  أم  البشــرية 
ــات هللا  ــي آي ــة ف ــق الشــك والريب لخل
ومقاصدهــا لخيــر اإلنســانية جمعاء، 
أو أن يطلــق عليهــا بعــض الفقهــاء 
التــي  المصطلحــات  والمفســرين 
تنطبــق علــى االجتهــادات البشــرية. 
وشــتان بيــن اآليــات والروايــات وال 
تســتوي كلمــات هللا خالــق الســماوات 
فيهــن  مــا  يعلــم  والــذي  واألرض 
ويعلــم  كونــه  حركــة  يدبــر  والــذي 
خائنــة األعيــن ومــا تخفــي الصــدور.

وهم الشفاعة في الروايات:

فــا بــد مــن أن نفــرق بيــن رســالة هللا 
للنــاس التــي تدعــو إلــى قيم الفضيلة 
النــاس  بيــن  الحســنة  والمعاملــة 
وتضــع لهــم تشــريًعا بضبــط عاقــة 
للســلوك  ومنهًجــا  بــاهلل،  اإلنســان 
أســلوب  النــاس  يعلــم  والفضيلــة 
لإلنســان  ليتحقــق  بينهــم،  التعامــل 

يســتمتع  والســام  الكريــم  العيــش 
بــرزق هللا مــن صحــة ونعمــة وبركــة؛ 
مــن  محيــط  فــي  حياتــه  ليعيــش 
الطمأنينــة واالســتقرار ويتخــذ الرحمــة 
واإلحســان  معاملــة  والعــدل  ســلوًكا 
علــى  االعتــداء  وتجنــب  ممارســة 
والوفــاء  وممتلكاتهــم  النــاس  حيــاة 
البــر  علــى  والتعــاون  بالعهــود 

والتقــوى.

ليهديهــم  للنــاس  هللا  دعــوة  تلــك 
والســعادة،  والخيــر  الحــق  طريــق 
يــوم  الجــزاء  خيــر  ويضمنــون 
ســبحانه  لحكمــه  تأكيــًدا  الحســاب، 
ُأَنــاٍس  ُكلَّ  َنْدُعــو  »َيــْوَم  وتعالــى: 
ــِه  ــُه ِبَيِميِن ــَي ِكَتاَب ــْن ُأوِت ــْم ۖ َفَم ِبِإَماِمِه
ِئــَك َيْقــَرُءوَن ِكَتاَبُهــْم َواَل ُيْظَلُمــوَن  َفُأولَٰ

)اإلســراء:71(. َفِتيــًا« 

هــم الذيــن اتبعــوا آيــات هللا وكتابــه 

المبيــن والتزمــوا بتطبيــق تشــريعاته، 
بــآداب  وتهذَّبــوا  عظاتــه  واتبعــوا 
القــرآن وأخاقياتــه وصدقــوا هللا علــى 
عهدهــم وتجنبــوا محرماتــه وأطاعــوا 
هللا فــي كل أمــر وذكــروا هللا فــي كل 

أوقاتــه.

خارطة الطريق المستقيم:

ذلــك هــو طريــق الحــق الــذي يهديهــم 
إلــى جنــات النعيــم والمنهــج القويــم، 
الــذي يقودهــم للطريــق المســتقيم إذا 
اتبعــوا قرآنــه وآمنــوا ببيانــه كمــا قــال 
َيْهــِدي  اْلُقــْرآَن  ــَذا  هَٰ ســبحانه: »ِإنَّ 
ــُر اْلُمْؤِمِنيــَن  َأْقــَوُم َوُيَبشِّ ِللَِّتــي ِهــَي 
اِلَحــاِت َأنَّ َلُهــْم  الَِّذيــَن َيْعَمُلــوَن الصَّ

ــًرا«  )اإلســراء :9(. ــًرا َكِبي َأْج

فالدنيا دار امتحان وأسئلة االمتحان 
وضعهــا هللا فــي القــرآن، فمــن اتبــع 
ــق تشــريعاته وابتعــد عــن  آياتــه وطبَّ

المخدوعون بالشفاعة
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ــذ  ونفَّ أخاقياتــه  وســَلَك  محرماتــه 
القيامــة  يــوم  هللا  فيوفقــه  عظاتــه؛ 
الجتيــاز االمتحــان بنجاح، اســتحقاًقا 
ومجاهدتــه  الدنيــا  فــي  الجتهــاده 
لنفســه بإتبــاع كتــاب هللا ومضمــون 

ــه. آيات

ومــن أعــرض ذكــر هللا وكتابــه واتبــع 
رواياتــه  أضــاع  والــذي  الشــيطان 
ــوم الحســاب أضــاع عمــره  ســيأتي ي
فــي اللهــو والمتعــة والعصيــان ألمــر 
هللا وارتكــب الموبقــات مــن قتــل وظلــم 
وســرقات وارتــكاب المحرمــات، فلــن 
يســتطيع اجتيــاز االمتحــان وسيســقط 
ــه أحــد،  ــن يشــفع ل ــار ول ــي االختب ف

ولــن يعينــه بنــت وال ولــد.

جزاء من يفتري على هللا الكذب:

هللا  وصــف  كمــا  نتيجتــه  ســتكون 
ــه  ــرآن وأعرضــوا عن ــن نســوا الق الذي
يشــفع  عمــن  هللا  يســألون  وهــم 
هللا  يردهــم  أو  الحســاب  يــوم  لهــم 
للحيــاة الدنيــا ليتبعــوا آياتــه ويطبقــوا 
مــن  لهــم  يجــدوا  فلــن  تشــريعاته، 
إلــى  يعيدهــم هللا  لهــم ولــن  يشــفع 

أخــرى. مــرة  الدنيــا  الحيــاة 

فخســروا أنفســهم بمــا كانــوا يفترون، 
حيــث يقــول ســبحانه: »َهــْل َينُظُروَن 
ــوُل  ــُه َيُق ــي َتْأِويُل ــْوَم َيْأِت ــُه ۚ َي ِإالَّ َتْأِويَل
َجــاَءْت  َقــْد  َقْبــُل  ِمــن  َنُســوُه  الَِّذيــَن 
ِمــن  لََّنــا  َفَهــل  ِباْلَحــقِّ  َربَِّنــا  ُرُســُل 
ــَل  ــَردُّ َفَنْعَم ــا َأْو ُن ــَفُعوا َلَن ــَفَعاَء َفَيْش ُش

ــا َنْعَمــُل ۚ َقــْد َخِســُروا  َغْيــَر الَّــِذي ُكنَّ
َكاُنــوا  ــا  مَّ َعْنُهــم  َوَضــلَّ  َأنُفَســُهْم 

.)53 )األعــراف:  َيْفَتــُروَن« 

ذلــك حكــم هللا العــادل ال يحابــي أحــًدا 
وال شــفاعة لمــن أعــرض عــن كتــاب 
هللا وعصــاه فــي الدنيــا، بــل يحاســب 
حســابه عســيًرا وفق القانون اإللهي 
ــٍس ِبَمــا  فــي قولــه ســبحانه: »ُكلُّ َنْف
 ،)38 )المدثــر:  َرِهيَنــٌة«  َكَســَبْت 
ُكلُّ  َتْأِتــي  »َيــْوَم  ســبحانه:  وقولــه 
َنْفــٍس ُتَجــاِدُل َعــن نَّْفِســَها َوُتَوفَّــٰى ُكلُّ 
ــوَن«  ــْم اَل ُيْظَلُم ــْت َوُه ــا َعِمَل ــٍس مَّ َنْف

)النحــل: 111(.

وهم الشفاعة والعدالة اإللهية:

ــر اإلنســان علــى عمــر  حينهــا يتحسَّ
وأضلــه  العصيــان  فــي  أضاعــه 
الشــيطان بشــيوخ الديــن، وأوهمــوه 
بالشــفاعة يــوم ال ينفــع غيــر العمــل 
ــة  الصالــح ومــن اتبــع القــرآن، فعدال
الجنــة  الصالحيــن  وحكمــه  هللا 

النــار. والظالميــن 

وذلــك حكــم العــدل لمــن يســقط فــي 
االمتحــان، ومــن صــّدق بالشــفاعة 
الخــزي  غيــر  أمامــه  يجــد  فلــن 
هللا  لحكــم  تطبيًقــا  والخســران، 
وأنبيــاء  رســًا  جميًعــا  النــاس  فــي 
وعاصيــن  ومجرميــن  وصالحيــن 
كلهــم يحكمهــم قانــون العدل اإللهي: 
َيــَره  َخْيــًرا  َذرٍَّة  ِمْثَقــاَل  َيْعَمــْل  »َفَمــْن 
ِمْثَقــاَل َذرٍَّة َشــرًّا  َيْعَمــْل  ﴿7﴾ َوَمــْن 

َيــَره ﴿8﴾« )الزلزلــة: 7-8(. ويبيــن 
هللا ســبحانه للنــاس بقولــه: »َيــا َأيَُّهــا 
ــن  ــا َرَزْقَناُكــم مِّ الَِّذيــَن آَمُنــوا َأنِفُقــوا ِممَّ
َقْبــِل َأن َيْأِتــَي َيــْوٌم الَّ َبْيــٌع ِفيــِه َواَل 
ُهــُم  َواْلَكاِفــُروَن   ۗ َشــَفاَعٌة  َواَل  ُخلَّــٌة 

.)254 )البقــرة:  الظَّاِلُمــوَن« 

ــى المســتحقين  يدعوهــم لإلنفــاق عل
للصدقة محذًرا الناس أن يطيعوا هللا 
وينفقــوا ممــا رزقهــم مــن نعمــه قبــل 
يــوم القيامــة مؤكــًدا لمــن لــم يطــع 
هللا لــن يكــون لــه شــفيع يــوم القيامــة 
ال  تحذيــر  العقــاب.  عنــه  يخفــف 
يقبــل التأويــل للذيــن ينخدعــون بــأن 
الرســول سيشــفع لهــم يــوم الحســاب 
ــه:  ــم بقول ــد ســبحانه هــذا الحك ويؤك
»َواتَُّقــوا َيْوًمــا الَّ َتْجــِزي َنْفــٌس َعــن 
نَّْفــٍس َشــْيًئا َواَل ُيْقَبــُل ِمْنَهــا َعــْدٌل َواَل 
َتنَفُعَهــا َشــَفاَعٌة َواَل ُهــْم ُينَصــُروَن« 

)البقــرة: 123(.

الروايــات  يتبــع  مــن  علــى  الحكــم 
الكاذبــة:

ثــم يتكــرر الحكم اإللهي منذًرا الناس 
الشــفاعة  وهــم  خلــف  الجــري  مــن 
ِبــِه  حيــث يقــول ســبحانه: »َوَأنــِذْر 
ِإَلــٰى  ُيْحَشــُروا  َأن  َيَخاُفــوَن  الَِّذيــَن 
ــن ُدوِنــِه َوِلــيٌّ  َربِِّهــْم ۙ َلْيــَس َلُهــم مِّ
ــوَن« )األنعــام:  ــْم َيتَُّق َواَل َشــِفيٌع لََّعلَُّه
51(. ثــم يخاطــب هللا الذيــن ظنــوا 
يــوم  شــفعاء  معهــم  ســيكون  بأنــه 
بقولــه:  ســبحانه  يســألهم  القيامــة 
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»َوَلَقــْد ِجْئُتُموَنــا ُفــَراَدٰى َكَمــا َخَلْقَناُكــْم 
ْلَناُكــْم َوَراَء  ــا َخوَّ َل َمــرٍَّة َوَتَرْكُتــم مَّ َأوَّ
ُظُهوِرُكــْم ۖ َوَمــا َنــَرٰى َمَعُكــْم ُشــَفَعاَءُكُم 
الَِّذيــَن َزَعْمُتــْم َأنَُّهــْم ِفيُكــْم ُشــَرَكاُء ۚ 
ــا  َلَقــد تََّقطَّــَع َبْيَنُكــْم َوَضــلَّ َعنُكــم مَّ
 .)94  : )األنعــام  َتْزُعُمــوَن«  ُكنُتــْم 
تلــك اآليــات المذكــورة تحــّذر النــاس 
مــن أال ينخدعــوا بأوهــام الشــفاعة 
ويرتكبــوا المعاصــي والذنــوب علــى 
أمــل بمــن يشــفع لهــم يــوم الحســاب.

رحمة هللا سبحانه بالخلق:

ومن عدل هللا ســبحانه حين يخاطب 
ــم ســبحانه  اإلنســان بقولــه وهــو يعل
ــه مــن  ــي حيات ــّدم اإلنســان ف ــاذا ق م
خيــر أو شــر وحتــى ال يشــعر بــأن 

هللا ظلمــه فيعطيــه حــق الحكــم علــى 
كل  الدنيــا،  فــي  بمــا عملــه  نفســه 
مســجل فــي كتــاب يأمــره هللا بقولــه 
ســبحانه: »اْقــَرْأ ِكَتاَبــَك َكَفــٰى ِبَنْفِســَك 
)اإلســراء:  َحِســيًبا«  َعَلْيــَك  اْلَيــْوَم 
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أي عــدل هــذا، وأيــة رحمة لإلنســان، 
يتــرك لــه هللا أن يبيــن لنفســه الحكــم 
ــه فــي  الــذي يســتحقه علــى مــا عمل
الدنيــا ليســتيقن بعــدل هللا الــذي ال 

يظلــم أحــًدا مــن عبــاده!

واتبــع  الصالحــات  عمــل  كان  فــإن 
اإللهيــة  والتشــريعات  هللا  كتــاب 
ــرأ  ــا إن ق ــم، وأم ــات النعي فحكمــه جن
اإلنســان كتابــه ووجــد فيــه مــا عملــه 

مــن المعاصــي  ســيحكم علــى نفســه 
القــرار،  وبئــس  النــار  بــأن مصيــره 
ــْن  »مَّ بقولــه:  ســبحانه  هللا  يؤكــد 
ــاَء  ــْن َأَس ــِه ۖ َوَم ــا َفِلَنْفِس ــَل َصاِلًح َعِم
لِّْلَعِبيــِد«  ٍم  ِبَظــاَّ َربُّــَك  َوَمــا   ۗ َفَعَلْيَهــا 
)فصلــت: 46(. فمــن اعتمــد علــى 
وهجــر  ورواياتهــا  الشــفاعة  وهــم 
فــي  واعتقــد  هــواه  واتبــع  القــرآن 
الشــفاعة لترفع عنه الذنوب ويدخله 
القيامــة فتقــول  يــوم  الجنــة؛ يأتــي 
بالحســاب  المكلفــون  المائكــة  لــه 
نأســف رصيــدك مــع العمــل الصالــح 
نفــد، خســرت الدنيــا واآلخــرة فاذهــب 
إلــى جهنــم ذلــك جــزاء الظالميــن.
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أو  لرســول  ســبحانه  يمنــح هللا  لــم 
نبــي أو أي أحــد مــن خلقــه أن يكــون 
وصًيــا علــى النــاس، فــاهلل يخاطــب 
ُ َمــا  رســوله بقولــه: )َوَلــْو َشــاَء للاَّ
َأْشــَرُكواۗ  َوَمــا َجَعْلَنــاَك َعَلْيِهــْم َحِفيًظــا 
ۖ َوَمــا َأنــَت َعَلْيِهــم ِبَوِكيــٍل( )األنعــام : 
107(. والخلــق جميعهــم يخضعــون 
لحكــم هللا بــكل مذاهبهــم وعقائدهــم، 
تأكيــًدا لقولــه ســبحانه: )ِإنَّ الَِّذيــَن 
اِبِئيــَن  َوالصَّ َهــاُدوا  َوالَِّذيــَن  آَمُنــوا 
َوالنََّصــاَرٰى َواْلَمُجــوَس َوالَِّذيــَن َأْشــَرُكوا 
َ َيْفِصــُل َبْيَنُهــْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة ۚ  ِإنَّ للاَّ
َ َعَلٰى ُكلِّ َشــْيٍء َشــِهيٌد )الحج  ِإنَّ للاَّ

.)17 :

علــى  وصًيــا  أحــد  أهلل  ينّصــب  لــم 

النــاس:

ولذلــك فــكل النــاس ســيقفون أمــام 

هللا يــوم الحســاب، وهــو الــذي يفصــل 
يظلمــون،  ال  وهــم  بالحــق  بينهــم 
فليــس مــن حــق أي إنســان مهمــا 
كان أن يحكــم علــى النــاس ويصّنــف 
عبــاد هللا ويحكــم عليهــم بالكفــر أو 
باإليمــان أو بالصــاح، فــاهلل وحــده 
هــو الخبيــر العليــم وليــس فــي ســلطة 
يــوم  مصيــره  تحديــد  إنســان  أي 
الحســاب بــأن يقــرر عقابــه النــار أو 
جــزاؤه الجنــة فيومئــذ الحكــم هلل وحده 
وال يعلــم الرســل واألنبيــاء الغيــب يــوم 

القيامــة.

فاإلســام ال يعترف بالشــيوخ واألئمة 
حتــى ال يســتغلوا مراكزهــم الدينيــة في 
الحكــم علــى النــاس، علــى عقائدهــم 
كل  الحســاب  فيــوم  وعباداتهــم، 
النــاس ســيؤمرون بقولــه ســبحانه: 
اْلَيــْوَم  ِبَنْفِســَك  َكَفــٰى  ِكَتاَبــَك  )اْقــَرْأ 

َعَلْيَك َحِســيًبا( )اإلســراء: 14(. فلن 
يكــون لديــه وســيط أو قريــب يحمــل 
عنــه أوزاره أو يضيــف إلــى حســناته، 
إنمــا حســابه حيــن يقــول ســبحانه: 
)َوُنْخــِرُج َلــُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة ِكَتاًبــا َيْلَقــاُه 

َمنُشــوًرا( )اإلســراء: 13(.

يخضع جميع البشر لحكم هللا:

فــا يغتــر الشــيوخ ومــن يســمونهم 
بالعلمــاء بكثــرة صلواتهــم أو تقربهــم 
األعمــال  أو  بالدعــاء  هللا  إلــى 
الصالحــة يبيــح لهــم أن يختطفوا حق 
هللا فــي خلقــه فــي الحكــم عليهــم، بــل 
ــن  ــا ســيكونون خاضعي ــاس جميًع الن
لحكمــه دون تمييــز لرســول أو نبــي 
حيــث  عبــاده..  مــن  عبــد  أي  أو 
اأْلَْرُض  )َوَأْشــَرَقِت  ســبحانه:  يقــول 
َهــا َوُوِضــَع اْلِكَتــاُب َوِجــيَء  ِبُنــوِر َربِّ

إن الحكم إال هلل
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َبْيَنُهــْم  َوُقِضــَي  ــَهَداِء  َوالشُّ يــَن  ِبالنَِّبيِّ
ِباْلَحــقِّ َوُهــْم اَل ُيْظَلُمــوَن( )الزمــر : 

.)39

والشريعة اإلسامية مصطلح تعارف 
عليــه النــاس دون تحديــد لمضمونــه 
ومعرفــة عناصــره وبنــوده ومصــادره، 
وحيــن ننظــر إلــى واقــع المســلمين 
ــذي ينظــم  ــوم، بشــأن التشــريع ال الي
ضوابــط  ويضــع  النــاس،  عاقــات 
وتعاونهــا،  المجتمعــات  الســتقرار 
أبنائهــا،  بيــن  التكافــل  وتحقيــق 
وتنميــة المصالــح المشــتركة عندهــم 
لمــا يحقــق تطــور المجتمعــات نحــو 
التقــدم والرقــي علــى أســس مــن العلم 
واألخــاق الفاضلــة والمحافظــة علــى 
حقــوق اإلنســان فــي حريــة العقيــدة 
وحريــة العمــل والســير فــي األرض 
ــا عــن الــرزق الحــال، ليتحقــق  بحًث
اإلنســانية  المصالــح  فــي  التكامــل 

بيــن أفــراد المجتمــع.

لهــم  يحفــظ  مــا  لعبــاده  شــرع  هللا 

والســام: األمــن 

ألجــل  لعبــاده  هللا  شــرعه  مــا  ذلــك 
عيــش كريــم يحيطــه األمــن والســام 
فــي كل المجتمعــات اإلنســانية دون 
ــز بيــن خلــق هللا، فــي النســب،  تميي
أوالديــن، أو المذهــب، ومــا وجدنــاه 
فــي الماضــي يتكــرر لنــا اليــوم فــي 
مظاهــر التطــرف واإلرهــاب وخطــاب 
عقيدتــه  اســتقى  الــذي  الكراهيــة 

عاقــة  ال  متعــددة  مرجعيــات  مــن 
عليهــا  وأطلقــوا  هللا،  بشــريعة  لهــا 
الشــريعة اإلســامية وهــي مجموعــة 
اجتهــادات بشــرية صاحبهــا الهــوى 
والمصالــح الدنيويــة وعوامــل ظرفيــة 
عاشــها المســلمون فــي حالــة مــن 
الصــراع واالقتتــال وســفك الدمــاء.

اآلخــر  بتكفيــر  طــرف  كل  وأفتــى 
آالف  فســقط  قتالــه  وضــرورة 
يتناقــض  موقــف  فــي  المســلمين، 
مــع التشــريع اإللهــي ويصطــدم مــع 
مــا ســمي بالشــريعة اإلســامية التــى 
تحــارب المســلمين، وتضيــق عليهــم 
أحوالهــم وتســتبيح حقوقهــم، وحّرفــوا 
مقاصــد آيــات هللا لمايخــدم أهواءهــم 
فايطيقــون  النفســية،  وأمراضهــم 
فهــم  مغايــر،  لــرأي  يســتمعوا  أن 
الوحيــدون أصحاب الحقيقة المطلقة 
وهــم الوحيــدون عباد هللا الصالحين، 
وكل مــا يفتــون بــه هــو الحــق، ومــن 
باطــل،  فهــو  الــرأي  فــي  يخالفهــم 
ويجــب محاربتــه ومنعــه مــن إبــداء 
فكــر يتعــارض مــع أفكارهــم منتهــى 
االســتبداد والتشــدد فــي تعنتهــم فيمــا 

يعتقــدون!

مصطلح الشريعة اإلسامية:

نرجــع لمصطلــح الشــريعة اإلســامية 
مصطلــح  يســتخدم  مــن  كل  إن 
أن  بــد  ال  اإلســامية  الشــريعة 
يتحــدث  بأنــه  قناعتــه  فــي  يكــون 

الــذي  فقــط  اإللهــي  التشــريع  عــن 
جــاءت بــه آيــات القــرآن الكريــم؛ ألن 
اإلســام هــو رســالة خالــدة أنزلهــا هللا 
علــى رســوله فــي كتــاب مبيــن، ليبّلــغ 
النــاس بــه وينذرهــم مــن يــوم عظيــم 
كمــا قــال ســبحانه: )َفَكْيَف َتتَُّقوَن ِإن 
ــيًبا (  ــَداَن ِش ــُل اْلِوْل ــا َيْجَع ــْم َيْوًم َكَفْرُت
)المزمــل :17(، وكل مــن يحــاول أن 
ينســب االجتهــادات الفقهية البشــرية 
لإلســام، فهــو تدليــس علــى النــاس، 
معتمــًدا علــى الروايات واإلســرائيليات 
المفتــراة علــى الرســول، علًمــا بــأن 
االعتمــاد  مــن  حــذَّر  ســبحانه  هللا 
علــى الروايــات المــزورة علــى رســالة 
أعــداء اإلســام،  ابتدعهــا  اإلســام 
ومــا فــي تلــك الروايــات مــن تناقــض 
مــع آيــات القــرآن الكريــم التــي تدعــو 
للرحمــة والعــدل والســام واإلحســان، 
وحريــة االعتقــاد وتحريــم االعتــداء 
علــى النــاس بــكل الوســائل، وتحريــم 

ــل النفــس. قت

ضــد  أحــكام  ابتدعــت  الروايــات 

: إلســام ا

ابتدعــت  الروايــات  تلــك  بينمــا 
اإلســام  ضــد  وقواعــد  أحكاًمــا 
وضــد اإلنســانية وأصبحــت المرجــع 
األساســي لرســالة اإلســام بعــد أن 
تــم تقديــس أصحــاب الروايــات، حيث 
ــى  ــان عل ــات مــن الطغي ــوا الرواي مّكن
اآليــات، نشــروا الخــوف مــن اإلســام 
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الفاحشــة والصــراع  وحرضــوا علــى 
اإلســام،  مجتمعــات  فــي  والفتنــة 
وشــغلوا المســلمين بمعــارك ضاريــة 
فكريــة، فرقتهــم إلــى طوائــف متقاتلــة 
مســتمرة منــذ أربعــة عشــر قرًنــا حتــى 

اليــوم.

حــذر  ســبحانه  هللا  بــان  علًمــا 
المســلمين مــن اّتبــاع الروايــات التــي 
الحديــث  مصطلــح  عليهــا  أطلقــوا 
هللا  رســول  أقــوال  أنهــا  زاعميــن 
حيــث إن عناصــر التكليــف اإللهــي 
النــاس خطــاب هللا  تبليــغ  للرســول 
كتابــه  عليهــم  يتلــو  لخلقــه،أوان 
ويعلمهــم الحكمــة ويزكيهــم ويعرفهــم 
مقاصــد آياتــه وتحذيــر هللا للنــاس 
ــاُت للاَِّ  ــَك آَي فــي قولــه ســبحانه: )ِتْل
ــٍث  ــَأيِّ َحِدي ــَك ِباْلَحــقِّ ۖ َفِب ــا َعَلْي َنْتُلوَه
ــِه ُيْؤِمُنــوَن( )الجاثيــة:  َبْعــَد للاَِّ َوآَياِت

. )6

كيف يتم تشويه رسالة اإلسام؟:

هــذه  فــي  يســتنكر  ســبحانه  فــاهلل 

بأحاديــث  تؤمنــون  كيــف  اآليــة 
مكذوبــة ومصنوعــة وتتركــون كام 
هللا الواحــد األحــد، الــذي منــح حريــة 
االعتقــاد للنــاس جميًعــا ودعاهــم إلى 
التفكُّــر فــي آياتــه والتدبــر فــي قرآنــه 
حتــى ال يتــم اســتغفالهم واســتغالهم 
فــي إبعادهــم عــن الطريــق المســتقيم 
الــذي رســمه هللا لهــم رحمــة بالناس، 
حتــى ال يضلــوا وقــد خســروا الدنيــا 

واآلخــرة.

إن المجرمين الذين يســعون لتشــويه 
مــن  أكثرهــم  ومــا  اإلســام  رســالة 
الذيــن ســلكوا هــذا الطريــق لتغييــب 
وليجعلوهــم  المســلمين  عقــول 
متخلفيــن عــن ركب الحضــارة والتقدم 
العلمــي، تــم اســتخدامهم مــن قبــل 
ــذي يدعــو للعمــل  أعــداء اإلســام ال
والعلــم واالكتشــافات التــي كان يمكــن 
العالــم  المســلمون  بهــا  يقــود  أن 
إلــى عالــم أرحــب تشــرق فيــه قيــم 
القــرآن مــن عــدل ورحمــة وتســامح، 
ممــا يجعلهــم ســادة العالــم.. ولكــن 

المؤامــرة كبيــرة.

كمــا وظَّــف اإلســرائيليون الروايــات 
المحدثــة وجعلــوا المســلمين يبتعدون 
ليســهل  المنزلــة  هللا  آيــات  عــن 
اســتعبادهم ونهــب ثرواتهــم، وخلــق 
وبيــن  بينهــم  االنفصــام  مــن  حالــة 
رســالة اإلســام، التــي تقودهــم نحــو 
المجــد والقــوة، وفرضــت التعلم والعلم 
ــذي  أحــد عناصــر رســالة اإلســام ال
م هللا ســبحانه  ــه كــرَّ ــرم الفكــر وب احت
بنــي آدم وجعلــه خليفــة فــي األرض 
عاقــات  ويبنــي  بالعــدل،  يحكمهــا 
ويدعوهــم  بالتعــاون  المجتمعــات 
العلمــي لارتقــاء بمســتوى  للبحــث 
كريــم،  عيــش  فــي  اإلنســان  حيــاة 
والســام  والتكافــل  األمــن  قاعدتــه 

والتعــاون بيــن كل البشــر.

هللا يأمر الناس بالتعاون:

القيــم  فــي  المشــترك  لتعظيــم 
والمصالــح والتعــاون حيــث يأمــر هللا 
)َوَتَعاَوُنــوا  النــاس بقولــه ســبحانه: 
َتَعاَوُنــوا  َواَل   ۖ َوالتَّْقــَوٰى  اْلِبــرِّ  َعَلــى 
َۖ  ِإنَّ  ْثــِم َواْلُعــْدَواِنۚ  َواتَُّقــوا للاَّ َعَلــى اإلِْ
)المائــدة:2(.  ) اْلِعَقــاِب  َشــِديُد   َ للاَّ

مانــًع  ســد  لوضــع  األوان  آن  لقــد 
لمــا ُيســمى بالتــراث وهــو مجموعــة 
الســموم التــي نشــرها أعــداء اإلســام 
ليســتمر التخلــف لــدى المســلمين، 
ليســهل الســيطرة عليهــم واحتالهــم، 
ومــن الغريــب أن تتحــول المؤسســات 
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الدينية في العالم العربي واإلســامي 
لتحافــظ علــى كتب التراث المســمومة 
ــن  قتهــم ونشــرت بينهــم الفت ــي فرَّ الت
والتقاتــل، وشــوهت صــورة اإلســام 
وســاًما  نــوًرا  تشــع  التــي  البراقــة 
حتــى قيــام الســاعة مــن خــال كتــاب 

ــم. ــه الكري هللا وقرآن

تدمير عقول الشباب:

اإلســامية  الــدول  ســمحت  كيــف 
باســتمرار تدميــر عقــول أبنائهــا مــن 
الشباب على مدى قرون من الزمن، 
اإلرهابييــن  تخريــج  عنــه  نتــج  مــا 
كل  فقــدت  التــي  والنفــوس  والقتلــة 
قيــم الحيــاة ومعانــي البــر والتقــوى 
والقيــم اإلنســانية التــي تحافــظ علــى 
حقــوق اإلنســان فــي الحيــاة والتطور 

واســتقرار المجتمعــات اإلنســانية،

فــا يحتــاج المســلمون إلــى معاهــد 
وداعــش  القاعــدة  تحتضــن  دينيــة 
واإلخــوان المســلمين، وتخــرج القتلــة 
المدمــر  الخطــر  يشــكلون  الذيــن 
مصــر  فــي  القومــي  األمــن  علــى 
وفــي العالــم العربــي، فالنــاس بعــد 
إلــى  تحتــاج  ال  قرًنــا  عشــر  أربعــة 
مــن يهــدم دينهــا فالقــرآن وتعاليمــه 
واضحــة ال تحتــاج إلــى مفســرين وال 
ــاج المجتمعــات  إلــى دعــاة إنمــا تحت
إلــى مثقفيــن ومفكريــن وعلمــاء فــي 
مختلــف مجــاالت الحيــاة، ال تحتــاج 
األجيــال  بيــن  ينشــرون  مــن  إلــي 
ــى  القادمــة الســموم التــي قضــت عل
الهويــة الوطنيــة، وأسســت أســباب 
الفتــن بيــن الشــعب الواحــد، ليســتمر 

الصــراع بينمــا أعداؤهــم مســتمرون 
واســتغفالهم  ثرواتهــم  نهــب  فــي 
العربيــة  هويتهــم  نــزع  ومحاولــة 
واإلســامية وغــرس قيــم االنحطــاط 
فــي  المنحلــة  واألخــاق  الســلوكي 
ذاكــرة  الفتقادهــم  الشــباب  عقــول 
عقولهــم  صياغــة  ليســهل  التاريــخ 
بمــا يحقــق أهــداف أعــداء اإلســام.

التمسك بكتاب هللا:

تتمســك  شــجاعة  يقظــة  المطلــوب 
بكتــاب هللا ومــا أمــر النــاس بــه فــي 
ــن  قولــه: )اتَِّبُعــوا َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَء ۗ  رَّ
ــُروَن( )األعــراف: 3(،  ــا َتَذكَّ ــًا مَّ َقِلي
بعدما اســتنكر هللا ســبحانه ما ســمي 
باألحاديــث بقولــه: )ِتْلــَك آَيــاُت للاَِّ 
ــٍث  ــَأيِّ َحِدي ــَك ِباْلَحــقِّ ۖ َفِب ــا َعَلْي َنْتُلوَه
ــِه ُيْؤِمُنــوَن( ) الجاثيــة  َبْعــَد للاَِّ َوآَياِت

.)6 :

لخطــر  اآليــة  ترفعهــا  حمــراء  رايــة 
وعلــى  القادمــة  باألجيــال  محــدق 
فــوت  قبــل  حمايتهــم  المخلصيــن 
األوان والتمســك بكتــاب هللا وآياتــه 
في قرآنه حتى ال تضللهم الشياطين 
مــن  ســبحانه  كلماتــه  ولتخرجهــم 

النــور. إلــى  الظلمــات 

يقبــل علينــا شــهر رمضــان الكريــم 
الــذي أنــزل فيــه القرآن على الرســول 
األميــن يدعــو هللا النــاس فيــه بقولــه 
مخاطًبــا رســوله عليــه الســام لينــذر 
ومــا  الشــيطان  اّتبــاع  مــن  النــاس 
يدعوهــم إليــه مــن الشــرور واآلثــام 
والقتــل واإلجــرام ممــا يســلط عليهــم 

الدنيــا  فــي  ســبحانه  هللا  غضــب 
كمــا حذَّرهــم بقولــه: )َوَمــْن َأْعــَرَض 
َعــن ِذْكــِري َفــِإنَّ َلــُه َمِعيَشــًة َضنــًكا 
َوَنْحُشــُرُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َأْعَمــٰى( )طــه: 
بقولــه:  المؤمنيــن  ويبشــر   )124
َواَل  َيِضــلُّ  َفــَا  ُهــَداَي  اتََّبــَع  )َفَمــِن 

َيْشــَقٰى( )طــه: 123(.

رحمة هللا بعباده:

ولذلــك مــن رحمــة هللا علــى عبــاده 
يريــد لهــم الحيــاة الكريمــة فــي الدنيــا 
فــي  ويبشــرهم  وأمــان  ســام  فــي 
اآلخــرة جنــات النعيــم اذا اتبعــوا هديــه 
وتمســكوا بكتابــه واتبعــوا تشــريعاته 
وتخلقــوا  محرماتــه  عــن  وابتعــدوا 
بــآداب القــرآن ســنة رســوله عليــه 
الســام وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى 
وتمســكوا بقيــم الفضيلــة فــي كتابــه.

واتخذوا الرحمة ســلوًكا والعدل ميزاًنا 
واإلحســان معاملــة والحريــة لإلنســان 
مكرمــة مــن هللا منحــه حــق االختيــار 
الحــر لعقيدتــه ودينــه ولــم يعيــن هللا 
علــى النــاس وصًيــا مــن رســله أو 
وكيــًا مــن أنبيائــه يراقــب النــاس يــى 
عباداتهــم وصلواتهــم وتأديــة زكاتهــم 
االلتــزام  أو محاســبتهم علــى عــدم 

صيــام شــهر رمضــان.

النــاس ســيقاضيهم هللا علــى  فــكل 
لــه  أعمالهــم وهــو وحــده ســبحانه 
علــى  بعــد  ومــن  قبــل  مــن  الحكــم 
ــره  ــا شــأن ألي إنســان بغي ــاده ف عب
فــي تعبــده وعاقتــه مــع هللا؛ إنمــا 
ذلــك أمــر يحــم هللا فيــه وحــده علــى 
أنفســهم  بــوا  نصَّ فالذيــن  النــاس 
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قضــاة علــى عبــاد هللا يحكمــون علــى 
ــي  عبادتهــم ويســتبيحون حــق هللا ف
بــكل  الحكــم علــى عبــاده متحديــن 
عجرفــة وغبــاء حــق هللا علــى خلقــه 
ويصــادرون أمــر هللا فــي آياته محذًرا 
لمــن كــذب بكتابــه بقولــه ســبحانه: 
ــَذ  ــْم َأْخ ــا َفَأَخْذَناُه ــا ُكلَِّه ــوا ِبآَياِتَن ُب )َكذَّ
ْقَتــِدٍر( )القمــر: 42(، جــزاء  َعِزيــٍز مُّ
الذيــن بدلــوا آيــات هللا، ثــم يقــول لهــم 
ســبحانه: )ِإنَّ اْلُمْجِرِميــَن ِفــي َضــَاٍل 

َوُســُعٍر( )القمــر :47(.

بروايــات  هللا  آيــات  بدلــوا  الذيــن 
رســالة  صــورة  شــوهت  مــزورة 
فبــدال  تغتفــر  ال  بجريمــة  اإلســام 
مــن دعــوة للخيــر والرحمــة والعــدل 
واإلحســان بدلوهــا إلــى دعــوة للقتــل 
ــل والوجــدان تســببت  ــب للعق والتخري
وضيــاع  والحــروب  الفتــن  بنشــر 
حــق اإلنســان فــي الحيــاة المطمئنــة 
والعيــش الكريــم فــي ظــل االســتقرار 

واألمــان.

وقــد بّيــن هللا ســبحانه للنــاس معاييــر 
الحكــم علــى عبــاده التــي اختــص بها 
وحــده وفئــات النــاس بــكل عقائدهــم 
المختلفــة يــوم القيامــة حيــن يقفــون 
أمامه ال حول لهم وال قوة ينتظرون 
حكــم العدالــة اإللهيــة الــذي ســيفصل 
ــن أهــل الحــق وأهــل الباطــل وكل  بي
منهــم ســيلقى جــزاءه جنــات النعيــم 
أم نــار الجحيــم وتحــدد اآليــة التاليــة 
بحــق هللا فــي الفصــل بيــن النــاس 
قــال  حيــث  الحســاب  يــوم  جميًعــا 
ســبحانه وتعالــى: )ِإنَّ الَِّذيــَن آَمُنــوا 
اِبِئيــَن َوالنََّصــاَرٰى  َوالَِّذيــَن َهــاُدوا َوالصَّ

 َ للاَّ ِإنَّ  َأْشــَرُكوا  َوالَِّذيــَن  َواْلَمُجــوَس 
 َ َيْفِصــُل َبْيَنُهــْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة ۚ ِإنَّ للاَّ
)الحــج:  َشــِهيٌد(  َشــْيٍء  ُكلِّ  َعَلــٰى 

.)17

من يقرر الحكم على العباد؟:

فــا يملــك رســول، وال نبــي، وال أحــد 
مــن خلقــه أن يقــرر نيابــة عــن هللا 
جــل جالــه حكًمــا علــى غيــره مــن 
عبــاد هللا، وكل مــن تصــدى لحــق 
فقــد  خلقــه،  علــى  الحكــم  فــي  هللا 
اعتــدى علــى حــق هللا فــي محاســبة 
وهــو  عليهــم،  وحكمــه  عبــاده 
ســبحانه صاحــب الحــق المطلــق فــي 
النــار، ومــن  مــن ســيكون مصيــره 
تنفيــًذا  بأعمالــه،  الجنــة  ســيدخل 
ِبَمــا  َنْفــٍس  )ُكلُّ  ســبحانه:  لقولــه 
َكَســَبْت َرِهيَنــٌة( )المدثــر: 38(، وكل 
النــاس  علــى  للحكــم  يتصــدى  مــن 
فقــد افتــرى علــى هللا وكــذب بآياتــه، 
)ُقــْل  ســبحانه:  هللا  يصفهــم  حيــث 
ــِذَب  ــى للاَِّ اْلَك ــُروَن َعَل ــَن َيْفَت ِإنَّ الَِّذي
ويــوم   .)69 ُيْفِلُحوَن()يونــس:  اَل 
علــى  النــاس  سيحاســب  الحســاب 
يقــول  التــي  اإللهــي  العــدل  قواعــد 
ِمــَن  َيْعَمــْل  )َوَمــن  ســبحانه:  فيهــا 
ــَو  ــٰى َوُه ــٍر َأْو ُأنَث ــن َذَك ــاِت ِم اِلَح الصَّ
ــَة َواَل  اْلَجنَّ َيْدُخُلــوَن  ِئــَك  َفُأولَٰ ُمْؤِمــٌن 
)النســاء: 124(. َنِقيــًرا(  ُيْظَلُمــوَن 

فــاهلل ســبحانه مطَّلــع علــى أعمــال 
ومــا  األعيــن  خائنــة  ويعلــم  خلقــه 
المؤمــن  ويعلــم  الصــدور،  تخفــي 
صالحــة  أعمــال  مــن  يعملــه  ومــا 

عبــاده،  قلــوب  علــى  مطَّلــع  وهــو 
وكل أعمــال خلقــه لديــه فــي كتــاب، 
مــن  ويقــرر  إنســان  يتجــرأ  فكيــف 
يدخــل الجنــة ومــن يذهــب للنــار؟.

الحكــم هلل:

أمــام  إذا كانــت القضيــة المرفوعــة 
قاضــي الدنيــا فــي محكمــة الجنايــات 
يعلــم  أن  إنســان  أي  يســتطيع  ال 
الحكــم الــذي ســتصدره المحكمــة فــي 
القضيــة، فكيــف يســتطيع أن يقضــي 
اإلنســان الضعيــف علــى غيــره مــن 
ــة مــن  ــه الجن ــم بدخول البشــر، ويحك
عدمــه، أو يعلــم أنــه مؤمــن أو كافــر 
الواحــد  الحكــم هلل  بــأن  يعلــم  وهــو 
األحــد، وهــذا الموقــف يوضــح بجــاء 
الجهل بكتاب هللا وتشريعاته، وليس 
أصبــح  لإلســام  انتســب  مــن  كل 
وكيــًا عــن هللا فــي األرض، ووصًيــا 
علــى عبــاده، وهللا يخاطــب رســوله 
ــا  ُ َم ــاَء للاَّ ــْو َش ــه ســبحانه: )َوَل بقول
َأْشــَرُكواۗ  َوَمــا َجَعْلَنــاَك َعَلْيِهــْم َحِفيًظــا 
ۖ َوَمــا َأنــَت َعَلْيِهــم ِبَوِكيــٍل( )األنعــام: 

.)107

يعيــن  لــم  ســبحانه  هللا  كان  فــإذا 
عنــه  وكيــًا  الســام  عليــه  رســوله 
فــي األرض، فمــن أعطــى ذلــك الحــق 
ألي عبــد مــن عبــاده، يحكــم علــى 
النــاس كمــا يشــاء، ولذلــك وصفهــم 
ــُب َأنَّ  ــه: )أْم َتْحَس هللا ســبحانه بقول
َأْكَثَرُهــْم َيْســَمُعوَن َأْو َيْعِقُلــوَنۚ  ِإْن ُهــْم 
ــِبيًا(  ــلُّ َس ــْم َأَض ــْل ُه ــاِم ۖ َب ِإالَّ َكاأْلَْنَع

.)44 )الفرقــان: 
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لقــد اقتضــت مشــيئة هللا ورحمتــه بعبــاده 
رســًا  عصــر  كل  فــى  لهــم  يرســل  أن 
ــه للنــاس، يبينــون  يحملــون خطابــه وكتب
ــاة ليتحقــق لهــم  لهــم خارطــة طريــق الحي
ــة مســتقرة، يتحقــق فيهــا  ــاة آمن فيهــا حي

االســتقرار والعيــش الكريــم.

وجــاءت رســالة اإلســام التــي أنزلهــا هللا 
علــى رســوله الكريــم فــي خطــاب التكليــف 
اإللهــي للرســول خاتمــة الرســاالت للنــاس 
حيــث كلــف هللا رســوله بــأن يحمــل كتابــه 
ــْن ِفــي  ــَا َيُك ــَك َف ــِزَل ِإَلْي ــاٌب ُأْن بقولــه: »ِكَت
َوِذْكــَرى  ِبــِه  ِلُتْنــِذَر  ِمْنــُه  َحــَرٌج  َصــْدِرَك 
ِلْلُمْؤِمِنيــَن« )األعــراف: 2(. وعقــب فــي 
خطــاب التكليــف قولــه ســبحانه مخاطًبــا 
يقبــل  ال  وواضــح  محــدد  بأمــر  النــاس 
الشــك والتــردد: »اتَِّبُعــوا َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم 
ُكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَء ۗ  بِّ ــن رَّ مِّ

ــا َتَذكَّــُروَن« )األعــراف: 3(. َقِليــًا مَّ

خطاب التكليف للرسول:

ينهــي هللا المســلمين عــن اتبــاع أقــوال 
أو  أوليــاء  مــن  تأتــي  وروايــات  وكتــب 
شــيوخ ديــن والتمســك بمــا أنزلــه هللا علــى 
رســوله حيــث يؤكــد عليــه ســبحانه بقولــه: 
ِإنَّــَك   ۖ ِإَلْيــَك  ُأوِحــَي  ِبالَّــِذي  »َفاْسَتْمِســْك 
ــَتِقيٍم« )الزخــرف: 43(. ــَراٍط مُّْس ــٰى ِص َعَل

فــاهلل يبلــغ رســوله بــأن يذكــر النــاس بأنهم 
القــرآن  ســوف يســألون عمــا جــاء فــي 
وعظــات  وتشــريعات  آيــات  مــن  الكريــم 
وقواعــد  الفضيلــة،  وقيــم  وأخاقيــات 
التعامــل الكريــم بيــن النــاس ومــا يدعــو 
وعــدل  رحمــة  مــن  الكريــم  القــرآن  إليــه 
النــاس  بيــن  الســام  ونشــر  وإحســان 
بالكلمــة الطيبــة والمعاملــة الحســنة تنفيــذا 
ــاِس ُحْســًنا«  لقولــه ســبحانه: »َوُقوُلــوا ِللنَّ
)البقــرة: 83(، وقولــه ســبحانه مخاطًبــا 
»َوُقــل  بقولــه:  الســام  عليــه  رســوله 
ِإنَّ   ۚ َأْحَســُن  ِهــَي  الَِّتــي  َيُقوُلــوا  لِِّعَبــاِدي 
ــْيَطاَن َكاَن  ــْيَطاَن َينــَزُغ َبْيَنُهــْم ۚ ِإنَّ الشَّ الشَّ

ِبيًنــا« )اإلســراء: 53(. نَســاِن َعــُدوًّا مُّ ِلإْلِ

عليــه  لرســوله  هللا  خطــاب  يســتمر  ثــم 
الســام ليبيــن للنــاس مــن خــال آيــات 
القــرآن الكريــم أســلوب دعــوة النــاس إلــى 
الدخــول فــي ديــن هللا واإليمان باهلل وإتباع 
آياتــه ليخرجهــم مــن الظلمــات إلــى النــور 
فيوجــه ســبحانه رســوله بقولــه: »اْدُع ِإَلــٰى 
ــَك ِباْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســَنِة ۖ  َســِبيِل َربِّ
َوَجاِدْلُهــم ِبالَِّتــي ِهــَي َأْحَســُنۚ  ِإنَّ َربَّــَك ُهــَو 
ــُم  ــُم ِبَمــن َضــلَّ َعــن َســِبيِلِه ۖ َوُهــَو َأْعَل َأْعَل

ــَن«  ِباْلُمْهَتِدي

)النحل: 125(.

حرية االعتقاد في الخطاب اإللهي:

فــي  لرســوله  اإللهــي  التوجيــه  ويســتمر 
تأكيــد حريــة اإلنســان فــي حــق االختيــار 
الحــر لعقيدتــه التــي يؤمــن بهــا فــا يكــره 
اإلنســان علــى مــا ال يرضــي حيــث يقــول 
ســبحانه مخاطًبــا رســوله الكريــم: »َوَلــْو 

رسالة اإلسالم
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َشــاَء َربُّــَك آَلَمــَن َمــن ِفــي اأْلَْرِض ُكلُُّهــْم 
ــوا  ــٰى َيُكوُن ــاَس َحتَّ ــا ۚ َأَفَأنــَت ُتْكــرُِه النَّ َجِميًع
هللا  ويريــد   ،)99 )يونــس:  ُمْؤِمِنيــَن« 
ســبحانه أن ينبــئ رســوله عمــا ســيجري 
في قومه بعد وفاته حيث يقول ســبحانه: 
ــا َربِّ ِإنَّ َقْوِمــي اتََّخــُذوا  ُســوُل َي ــاَل الرَّ »َوَق
ــَذا اْلُقــْرآَن َمْهُجــوًرا« )الفرقــان: 30(. هَٰ

وذلــك مــا حــدث منــذ أربعــة عشــر قرًنــا 
القــرآن  عــن  النــاس  انصــرف  حيــث 
وشــريعة هللا ومنهاجــه التــي تدعــو لهــا 
اآليــات واتبعــوا الروايــات التــي نســبوها 
للرســول ظلًمــا وبهتاًنــا ليضــل المســلمون 
بعيــًدا عــن طريــق اإليمــان وطريــق الحــق 

والفضيلــة.

يبيــن  بــأن  أمــر رســوله  بــأن هللا  علًمــا 
للنــاس طريــق الخيــر والطمأنينة والســعادة 
فــي الدنيــا فــا يضــل اإلنســان وال يشــقى 
ومــا  اآلخــرة  فــي  الجنــة  بنعيــم  ويبشــره 
تحــوى مــن الخيــرات والبــركات والنعيــم.

مــن  كل  النــاس  الكريــم  الرســول  وينــذر 
أهــواء  ويتبــع  هللا  كتــاب  عــن  يعــرض 
النفــس األمــارة بالســوء ومــا يوســوس لــه 
الشــيطان ويرتكــب المعاصــي والمحرمــات 
التــي تقــوده إلــى مــا حــذر منــه رســول 
إتبــاع  عــن  انصرافهــم  عواقــب  مــن  هللا 
مــا بلغهــم بــه مــن التشــريعات اإللهيــة 
ومقاصــد اآليــات لمــا ينفــع النــاس فــي 
حياتهــم الدنيــا ومــا ينتظرهــم مــن جــزاء 

القيامــة. يــوم 

رحمة وهداية للعالمين:

لــم يبعــث هللا رســوله بمشــروع اقتصــادي 

ورحمــة  هدايــة  بعثــه  إنمــا  للمســلمين، 
وليبين للناس الطريق المســتقيم، ويشــكل 
القرآنيــة  واآلداب  اإللهيــة  بالتشــريعات 
النفــس  فــي  ينمــي  اإلنســان،  أخــاق 
واإلحســان  والعــدل  الرحمــة  اإلنســانية 
بيــن  التعامــل  قواعــد  وينظــم  والتعــاون، 
النــاس ليتحقــق لهــم األمــن واالســتقرار 

والســام.

وهللا ســبحانه يدعــو فــي كتابــه كل النــاس 
دون اســتثناء لــكل مــا ينفعهــم وبصلــح 
اْلِبــرِّ  َعَلــى  »َوَتَعاَوُنــوا  بقولــه:  حالهــم 
ْثــِم َواْلُعــْدَواِن  َوالتَّْقــَوٰىۖ  َواَل َتَعاَوُنــوا َعَلــى اإلِْ
اْلِعَقــاِب«  َشــِديُد   َ للاَّ ِإنَّ   ۖ  َ للاَّ َواتَُّقــوا   ۚ

.)2 )المائــدة: 

كل  فــي  بالتعــاون  النــاس  يأمــر  فــاهلل 
اســتخدام  عــن  ينهــى  ولكــن  المجــاالت 
النــاس  إلغــراء  وســيلة  اإلســام  شــعار 
ودفعهــم بالعاطفــة الدينيــة مســتغًا فيهــم 
ســبيل  يــى  اإلســامية  المشــاعر  تلــك 
تحقــق  أنانيــة  دنيويــة  مصالــح  تحقيــق 
النــاس  مــن  معينــة  لمجموعــة  مصلحــة 

فقــط.

ويكــون المســاهمون والمودعــون وقــوًدا 
فقــط،  المؤسســين  مصالــح  لتحقيــق 
ويعتبــر ذلــك غًشــا للنــاس وعمــًا غيــر 
بعقــول  يســتخًفون  فــا  وعليــه  أميــن. 
النــاس باســتخدامهم اإلســام شــعاًرا كمــا 
ــل  ــي السياســة للقت ــن ف ــم اســتخدام الدي ت
واســتباحة حقــوق النــاس ونهــب أموالهــم.

وال ننســى شــركات توظيــف المــال. فــي 
الثمانينيــات التــي اتخــذت اإلســام شــعاًرا 

فانهــارت إمبراطورياتهــم علــى رؤوســهم 
ورؤوس المودعين معهم ألنهم يخادعون 
هللا ويخادعــون النــاس فــكل مــن يرفــع فــي 
إســامًيا  شــعاًرا  اقتصــادي  مشــروع  أي 
بغيــة تســويق نشــاطه الخــاص ومصلحتــه 
مآربــه  لتحقيــق  وســيلة  الديــن  مســتغًا 
الشــيطانية فقــد اتبــع الشــيطان وســولت 
لــه نفســه األمــارة بالســوء وســيلقى جــزاءه 

فــي الدنيــا واآلخــرة.

 مــن يتبــع الحــق ال يخشــى الباطــل ومــن 
يؤمــن بــاهلل يمنحــه الثقــة بالنفــس بــدون 
حــدود ويســتمر فــي تحقيــق اإلنجــازات وال 
يخــاف في ســبيل العمــل الوطني المخلص 
نعيــق الغربــان ونبــاح الــكاب. فاإليمــان 
بــاهلل يكســبه القــوة والعزيمــة ويعينــه فــي 
الباطــل وتــذروه  ليتاشــى  الحــق  طريــق 
ْل  ــَوكَّ ــا بقولــه ســبحانه:  »َفَت الريــاح مؤمًن
اْلُمِبيــِن«  اْلَحــقِّ  َعَلــى  ــَك  ِإنَّ  ۖ  ِ للاَّ َعَلــى 

)النمــل : 79(.

يقــود  مؤمــن  وكل  رســوله  يخاطــب  ثــم 
شــعبه للخيــر والصــاح والعيــش الكريــم 
اْلَكاِفِريــَن  ُتِطــِع  »َواَل  ســبحانه:  بقولــه 
ْل َعَلــى للاَِّ  َواْلُمَناِفِقيــَن َوَدْع َأَذاُهــْم َوَتــَوكَّ
ۚ َوَكَفــٰى ِبــاللَِّ َوِكيــًا« )األحــزاب : 48(.

الباطل ال يخيف الحق:

ال  أن  للمصلحيــن  هللا  آيــات  تكفــي  أال 
يفزعهــم طنيــن الذبــاب وعــواء الذئــاب؟ 
الذيــن  الغربــان  تخيــف  أن  يمكــن  كيــف 
يضّحــون بأرواحهــم فــي ســبيل األوطــان 
مســؤولية  كاهلهــم  علــى  ويحملــون 
اإلخــوان،  ذبذبــات  وتهزهــم  اإلنســان 
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يشــككون ويحرفــون الحقائــق ويكذبــون، 
باطــل ولــن  بــه فهــو  مــا يقومــون  وكل 
يســتهين  أن  المصــري  الشــعب  يقبــل 

وإدراكــه. بوعيــه 

الذيــن  الجهلــة  اإلعامييــن  بعــض 
يســوقون الجــراد والذبــاب مــن الفضائيــات 
ــون أنهــم يخيفــون الشــعب المصــري  يظن
بقــدرة  وثقتــه  قيادتــه  مــع  التحــم  الــذي 
ــوة وإخــاص شــرطته،  ــه بق جيشــه وإيمان
لــن تهتــز مــن جســمه شــعرة تتفاعــل مــع 
األغبيــاء الذيــن قــد يظنــون أنهــم يخيفــون 
األطفــال بواســطة )أبــو رجــل مســلوخة( 
كمــا كانــت العجائــز فــي الماضــي تهــدد 
األطفــال للنــوم، ونســي اإلعاميــون أنهــم 
دروس  العالــم  علَّــم  شــعًبا  يخاطبــون 
ــي مواجهــة  ــدار ف ــوة واالقت الشــجاعة والق

التحــدى.

فقــد اســتيقظ الشــعب المصــري وَلــم يعــد 
تنطلــي عليــه أكاذيــب اإلخــوان وأعــوان 
أردوغــان لكــي يستســلم المواطــن المصــري 

أكتوبــر  انتصــار  نســوا  خلفهــم،  ويجــري 
ومــا حققتــه القــوات المســلحة والملحمــة 
الشــعب  فيهــا  انتصــر  التــي  الوطنيــة 
والجيــش والشــرطة فشــكلت قــوة النصــر، 
ــم إرادة الشــعوب إذا ُأهينــت  وعلَّمــت العال
قدمــت األرواح مــن أجــل الكرامــة والعــزة، 
ليســجل التاريــخ مــن منبــع الحضــارة أن 
ــداء للوطــن  ــدم ســجل الف ــب بال شــعًبا يكت
والتزويــر  الكــذب  لدعــاة  يســتجيب  ولــن 
والمجرميــن الذين ســفكوا دمــاء المواطنين 

ظلًمــا وعدواًنــا.

كشف كذب اإلخوان:

كشــفهم  مــا  بعــد  اإلخــوان  يظــن  كيــف 
الشــعب ومــا ارتكبــوه فــي حــق الوطــن مــن 
قتــل وتدميــر؟ حتــى الحميــر يدركــون مــن 
ــعير ال تكفــوا صياحكــم  هــم أصحــاب السَّ
وال تتــرددوا عــن أكاذيبكــم وال تتأخــروا عــن 
ــم الباطــل يواجــه  ــق، فأنت ــم للحقائ تحريفك
الهزيمــة فــي مشــهد بائــس وأنتــم تجــرون 
تخيــف  ولــن  واالنكســار  الخيبــة  أذيــال 

الشــعب المصــري وال قيادتــه نباحكــم.

قوافــل  ستســتمر  الزمــن  طــال  مهمــا 
بالمســتوى  لارتقــاء  والبنــاء  التعميــر 
فــي  ليعيــش  المصــري  للمواطــن  الائــق 
وطنــه مكّرًمــا عزيــًزا ال يخشــى الجــراد وال 

الذبــاب.

وأقــول لبعــض اإلعاميين الذين يســوقون 
الخــوف والفــزع: شــاهت تلــك الوجــوه التــي 
تصــدح بألحــان كريهة تســوق الخوف من 
الحشرات والصراصير وال يخاف الحشرات 
إال مــن هــم أمثالهــا، أمــا الشــعب المصــري 
ــر هللا وهــو  ــن يخــاف غي ــد التحــدي فل رائ
قــادر دوًمــا علــى تحقيــق النصــر علــى 
الباطــل متبًعــا قــول هللا ســبحانه: »َوُقــْل 
َجــاَء اْلَحــقُّ َوَزَهــَق اْلَباِطــُل ۚ ِإنَّ اْلَباِطــَل 
َكاَن َزُهوًقــا« )اإلســراء: 81(. ذلــك وعــد 
مصــر..  تحيــا  وأمثالهــم،  لإلخــوان  هللا 

تحيــا مصــر.. تحيــا مصــر.
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هــي  للنــاس  اإلســام  رســالة  قضيــة   
رســوله  بــه  كلَّــف  لخلقــه  هللا  خطــاب 
ليبّلغــه للنــاس وهــو مــن البشــر، وخاطبه 
هللا تأكيــًدا علــى هويتــه أنــه إنســان مــن 

خلقــه كلَّفــه هللا بمهمــة محــددة.

وقــال ســبحانه يخاطبــه بأمــره: »ُقــْل ِإنََّمــا 
ُهُكــْم  ْثُلُكــْم ُيوَحــٰى ِإَلــيَّ َأنََّمــا ِإلَٰ َأَنــا َبَشــٌر مِّ
ــٌه َواِحــٌد ۖ َفَمــن َكاَن َيْرُجــو ِلَقــاَء َربِّــِه  ِإلَٰ
َفْلَيْعَمــْل َعَمــًا َصاِلًحــا َواَل ُيْشــِرْك ِبِعَبــاَدِة 

ــًدا« )الكهــف : 110(. ــِه َأَح َربِّ

آيــة اختصــرت ديــن اإلســام فــي جملتين 
الشــرك  وعــدم  الصالــح  العمــل  فقــط؛ 
بــاهلل، فهــل بعــد ذلــك يحتــاج إلــى تفســير 

أو فتــاوى أو توضيــح؟

التوحيد و العمل الصالح:

)ال  بــاهلل  التوحيــد  الجملتيــن؛  وتعنــي 

إلــه إال هــو( و العمــل الصالــح الــذي 
ينفــع النــاس ويمنــع عنهــم الضــرر بــكل 
فــي  اإلنســان  حــق  واحتــرام  أشــكاله، 
الحيــاة والحريــة وحــق االختيــار للعقيــدة 
وممارســة  إكــراه،  دون  تناســبه  التــي 
النــاس  بيــن  بالعــدل  والحكــم  الرحمــة 
بيــن  التكافــل  وتحقيــق  الظلــم  وتحريــم 
فقيــر  يبقــى  ال  حتــى  المجتمــع،  أفــراد 
يســأل وال جائــع وال مريــض يبحــث عــن 
الــدواء وال الجــئ ليــس لــه مــأوى، وال 

بحقــه. يطالــب  مظلــوم 

اإلنســان  بأخيــه  يرفــق  إنســان  كل 
النــاس  كل  ويتقــرَّب  إليــه  وُيحســن 
والســام؛  والمــودة  باالحتــرام  لبعضهــم 
مجتمــع يعيــش فيــه كل النــاس فــي أمــن 
وتعــاون علــى البــر والتقــوى تحــت مظلــة 
الرحمــن. تلــك هــي بعض عناصر رســالة 

ًهــا آياتــه لهــم؛ للعقــل  هللا للنــاس موجِّ
م هللا بــه اإلنســان خلقــه عــن  ــرَّ ــذي ك ال
الــدواب والحيــوان، وهــو يخاطــب النــاس 
ســبحانه فــي أكثــر مــن آيــة دعوتهــم 
حقيقــة  لهــم  ليتبيــن  والتدبــر  للتفكــر 
آياتــه ومقاصدهــا لمنفعــة اإلنســان ومــا 
يعــود عليــه مــن خيــر وصــاح تحقــق لــه 

حيــاة كريمــة.

الســام  عليــه  الرســول  وفــاة  بعــد  ثــم 
لإلنســانية  والمعلــم  األوحــد  اإلمــام 
ورســول هللا للنــاس، يدعوهــم لتوظيــف 
صحيًحــا  فهًمــا  دينهــم  لفهــم  عقولهــم 
هللا  بوحدانيــة  مســتيقنين  وصادًقــا 
وعظمتــه ومصدقيــن بيــوم القيامــة ويــوم 
مــن  اإلنســان  يحمــي  ممــا  يبعثــون؛ 

الشــيطان. طريــق  فــي  الضــال 

النــاس رحمــة  وقــد حــذر هللا ســبحانه 

 طغيان الروايات على اآليات
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اْلَفْقــَر  َيِعُدُكــُم  ــْيَطاُن  »الشَّ بقولــه:  لهــم 
ــَرًة  ْغِف ــم مَّ ُ َيِعُدُك ــم ِباْلَفْحَشــاِء ۖ َوللاَّ َوَيْأُمُرُك
ُ َواِســٌع َعِليــٌم« )البقــرة  ْنــُه َوَفْضــًاۗ  َوللاَّ مِّ

.)268  :

إتبــاع  مــن  يحــذر  اإللهــي  الخطــاب 
: ن لشــيطا ا

ذلــك مــا يدعــو إليــه الخطــاب اإللهــي 
وفضــل،  مغفــرة  مــن  النــاس  وآياتــه 
الشــيطان  اّتبــاع  مغبــة  مــن  ويحذرهــم 
يحقــق  مــا  النــاس  عقــول  لتــدرك 

. مصلحتهــم

فماذا كانت دعوة شيوخ الدين وأصحاب 
الروايــات وناشــروا اإلســرائيليات للنــاس؟ 
هللا  أمــر  مــا  مــع  تتناقــض  دعوتهــم 
ســبحانه بــه النــاس فــي اآليــة الســابقة، 
وقــد  ألَّفــوا آالف الكتــب المــزورة علــى 
الرســول مــن روايــات وأحاديــث كاذبــة 
ــاس لطريــق الشــيطان، تشــوه  تدعــو الن
اإلســام  لرســالة  وتســيئ  القــرآن  قيــم 
وتشــجع علــى الفحشــاء والمنكــر وتنشــر 
خطــاب الكراهيــة بيــن النــاس، وتخــدع 
المســلمين بقتلهــم إخوانهــم فــي اإلســام 
فــي  هللا  خلــق  مــن  إخوانهــم  وتفجيــر 

المجتمــع دون ذنــب.

النفــوس  ويســتميلون  النــاس  يكفِّــرون 
المريضــة والشــريرة ليســعون فــي األرض 
ــا ال  ــًا وفســاًدا. دعواهــم تعكــس قلوًب قت
تعــرف الرحمــة وضمائــر ماتــت وعقــواًل 
اســتحوذ عليهــا الشــيطان فأنســاهم ذكــر 
هللا وتســّلطوا علــى خلقــه ظلًمــا وعدواًنــا.

 الخاصة:

بالعقــل  عبــاده  ســبحانه  هللا  يحــاور 
الحريــة  يمنحهــم  المنطقيــة،  والُحجــة 
الروايــات  أهــل  بينمــا  وحــق االختيــار، 
وشــيوخ الديــن والمفســرين والواعظيــن 
ــارة  األمَّ النفــس  يخاطبــون  والدعــاة 
بالســوء، واســتعدادها العاطفــي باّتبــاع 
طريــق الشــيطان الــذي ينتهــي بهــم إلــى 

واآلخــرة. الدنيــا  فــي  الخســران 

وشــتَّان بيــن مــا يدعــو إليــه هللا ســبحانه 
وعــدل  مــن رحمــة  الحكيــم  كتابــه  فــي 
ــل  ــم القت ــة وإحســان وســام وتحري وحري
والظلــم والعــدوان، وبيــن مــا يدعــو إليــه 
شــيوخ الديــن مــن الروايــات المنســوبة 
تشــجيع  مــن  وبهتاًنــا،  ظلًمــا  للرســول 
علــى طريــق الشــر وإقنــاع النــاس بالظلــم 
ونشــر الفتــن وجعلهــم يعيشــون حيــاة 

البــؤس والضنــك والــدم.

المعادلتيــن؟! إحداهمــا  فكيــف تســتقيم 
مــن خالــق الســماوات واألرض، والثانيــة 
مــن عبــاده الذيــن ضّلــوا طريــق الحــق 

والصــواب.

التــي  وآياتــه  هللا  قــول  نتبــع  فأيهمــا 
للنــاس  الســام  عليــه  الرســول  بلَّغهــا 
بعــد تكليــف هللا لــه فــي قولــه ســبحانه: 
»ِكَتــاٌب ُأنــِزَل ِإَلْيــَك َفــَا َيُكــن ِفــي َصــْدِرَك 
ْنــُه ِلُتنــِذَر ِبــِه َوِذْكــَرٰى ِلْلُمْؤِمِنيــَن«  َحــَرٌج مِّ

)األعــراف:2(.

الروايــات  وطغيــان  اإلســرائيليات  نقــل 
اآليــات:  علــى 

وأمــره ســبحانه للنــاس وتحذيرهــم مــن 
ــه رســول  ــر مــا ينطــق ب ــاع كتــب غي اّتب

هللا مــن آيــات الذكــر الحكيــم مخاطًبــا 
ــن  مِّ ِإَلْيُكــم  ُأنــِزَل  َمــا  النــاس: »اتَِّبُعــوا 
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَءۗ  َقِليــًا  رَّ
فهــل   .)3  : )األعــراف  َتَذكَّــُروَن«  ــا  مَّ
أقــوال  نتبــع  أم  وأمــره  هللا  قــول  نتبــع 
البشــر مــن خْلقــه الذيــن اتَّبعــوا الشــيطان 
فــي ســعيه لتنفيــذ وعــده أمــام ربــه عنــد 
ِتــَك  خلــق اإلنســان فــي قولــه: »َقــاَل َفِبِعزَّ

)ص:82(. َأْجَمِعيــَن«  أَلُْغِوَينَُّهــْم 

الشــيطان  مــن  للنــاس  هللا  وتحذيــر 
يقــول ســبحانه: »َيِعُدُهــْم َوُيَمنِّيِهــْم ۖ َوَمــا 
ــْيَطاُن ِإالَّ ُغــُروًرا« )النســاء  َيِعُدُهــُم الشَّ
…« ســبحانه:  قــال  كمــا   .)120  :

ــْيَطاُن َمــا َكاُنــوا َيْعَمُلــوَن«  َوَزيَّــَن َلُهــُم الشَّ
.)43  : )األنعــام 

ــن الشــيطان للعلمــاء ومؤلفــي  وهكــذا زيَّ
ــوا  ــي اإلســرائيليات ليحقق ــات وناقل الرواي
طغيــان الروايــات علــى اآليــات ويخاطــب 
ــذ أربعــة  ــه من هللا ســبحانه الرســول بقول
عشــر قرًنا وينبؤه بأن قومك ســيهجرون 
القــرآن عندمــا اتبعــوا الشــيطان وزيــن 
ســبحانه  يقــول  حيــث  أعمالهــم  لهــم 
ُســوُل َيا َربِّ  مؤكــًدا ذلــك النبــأ: »َوَقــاَل الرَّ
ــَذا اْلُقــْرآَن َمْهُجــوًرا«  ِإنَّ َقْوِمــي اتََّخــُذوا هَٰ

)الفرقــان : 30(.

وذلــك مــا نعيشــه اليــوم؛ انصــرف النــاس 
عــن مــا بلَّغــه لهــم رســول هللا مــن القــرآن 
واتبعــوا مــا ألَّفــه العلمــاء وشــيوخ الديــن 
هللا  ويقضــي  الشــيطان  روايــات  مــن 
ــا جنــة ونعيــم  بحكمــه علــى النــاس إمَّ

ــم. ــار وجحي ــا ن وإمَّ
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العلمــاء  بعــض  علــى  التبــس  لقــد   
مقاصــد اآليــات التــي أنزلهــا هللا كلهــا 
لخيــر اإلنســان ومنفعتــه ومصلحتــه 

والدنيويــة. الدينيــة 

كل آيــات الذكــر الحكيــم تدعــو إلــى 
المســاواة الكاملــة بيــن النــاس ذكــًرا 
أو أنثــى، ومعنــى القوامــة التــي تحّمــل 
الرجــل مســؤولية األســرة فــى اإلنفــاق 
كل  وتلبيــة  واألوالد  الزوجــة  علــى 
متطلباتهــم يتفــق مــع قولــه ســبحانه: 
 »..ۗ َدَرَجــٌة  َعَلْيِهــنَّ  »..َوِللرَِّجــاِل 

.)228 )البقــرة: 

الدرجــة  بــأن  اآليــة  تفســر  ال  لمــاذا 
إنمــا  النســاء  علــى  تمييــًزا  ليســت 
مســؤولية يتحملهــا الرجــل مــن أجــل 

هــذه  فــي  وضعــه  األســرة؟.  رعايــة 
فــي  الفصيلــة  قائــد  مثــل  الحالــة 
تحديــد  فــي  يدخــل  وهــذا  الجيــش، 
الــزوج والزوجــة. بيــن  المســؤوليات 

أمــا آيــة الســيف فهــو تعــّدي علــى 
ســور القــرآن ليــس كمــا أنزلهــا هللا، 
فكــر  هــو  الســيف  ســورة  تصنيــف 
شــرير يدعــم النفــوس المريضــة لقتــل 
األبريــاء وقتــال النــاس باســم الدعــوة 

لإلســام.

هللا ســبحانه كلــف الرســول بالدعــوة 
بالحكمــة:

تكليفــه  فــي  ســبحانه  هللا  بينمــا 
للرســول بحمــل أمانــة تبليــغ خطابــه 
للنــاس حــدد لــه أســلوب الدعــوة فــي 

َســِبيِل  ِإَلــٰى  »اْدُع  ســبحانه:  قولــه 
اْلَحَســَنِة  َواْلَمْوِعَظــِة  ِباْلِحْكَمــِة  َربِّــَك 
 »  ۚ َأْحَســُن  ِهــَي  ِبالَِّتــي  َوَجاِدْلُهــم   ۖ

.)125 )النحــل: 

لم ترد كلمة السيف في القرآن الكريم 
علــى اإلطــاق، فــأراد أعــداء اإلســام 
أن يســتحدثوا مصطلًحــا ال أصــل لــه 
وال نــص مــن القــرآن يســتندون إليــه، 
فأطلقــوا مصطلًحــا وهمًيــا باســم )آيــة 
الرحمــة  قيــم  مســتهدفين  الســيف(، 
وعــدم  واإلحســان  والســام  والعــدل 

ــاس. ــى الن ــداء عل االعت

وذلــك حتــى يشــوهوا رســالة اإلســام 
وقيمهــا اإلنســانية وأهدافهــا الســامية 
لخيــر البشــر جميًعــا، تحقيًقــا لنوايــا 

 إسدال ستارة سوداء على التراث
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يبتعــد  أن  أجــل  مــن  تعمــل  مبّيتــة 
يهجــروا  وأن  اإلســام  عــن  النــاس 

القــرآن.

ــة ومــا  كشــف القــرآن النفــس اليهودي
فيهــا مــن الجشــع والغــش، وقتلهــم 
األنبياء، ومحاوالتهم اغتيال الرســول 
وتحريــض  معــه  وحروبهــم  األميــن، 

قريــش عليــه لــوأد رســالة اإلســام.

فعلــوا ذلــك حتــى ال تنكشــف نواقصهــم 
وحيلهــم ومحاوالتهــم الرامية الســتعباد 
اإلنســان واســتغال ثــروات البشــرية، 

للســيطرة علــى حكــم العالــم.

وقــد تبنــى هــذا المصطلــح الكثيــر مــن 
المفسرين، وكان ذلك خدمة ألغراض 
أعــداء الديــن الدنيئــة، ليتحقــق لهــم 
بعضهــم  وقتــال  المســلمين  تفــرق 
مــروًرا  الجمــل  موقعــة  منــذ  بعًضــا، 
بحــروب  واســتمرار  صفيــن  بموقعــة 
يومنــا  إلــى  واألموييــن  العباســيين 
ــات للرســول  هــذا، حينمــا نســبوا رواي
علــى ألســنة الصحابــة وأطلقــوا عليهــا 
عنــد  القدســية  لتكتســب  )أحاديــث( 
الرئيســي  المرجــع  وتكــون  الجهــاء 

للفقــه.

الجماعــات  أنتــج  التراثــي  الفكــر 
: بيــة إلرها ا

ومــا نــراه اليــوم مــن فقــه تراثــي أنتــج 
وإخــوان  ســلفية  مــن  إجراميــة  فرًقــا 
وإرهــاب داعــش والقاعــدة والتكفيرييــن 
والوهابيــة وغيرهــا مــن الفرق الضالة، 

كتــب  مــن  عقائدهــا  اســتمدت  التــي 
األربعــة،  المذاهــب  ومــن  الصحــاح 
حتــى أصبــح المســلمون أســرى ألفكار 

ــا مئــات الســنيين. مضــى عليه

ــذي أعطاهــم العقــل واإلدراك  أليــس ال
هو هللا الواحد األحد؟.. فاهلل ســبحانه 
التفّكــر  علــى  القــدرة  خلقــه  أعطــى 
مقاصــد  لمعرفــة  واإلدراك؛  والتدبــر 
األحــكام  قواعــد  وحكمــة  اآليــات 
اإللهيــة فــي ضبــط عاقــات البشــر 
أســاس  علــى  مبنيــة  بينهــم،  فيمــا 
الرحمــة والعــدل، بعيــدة عــن الهــوى 

الســيئة. والنوايــا 

بالتدبــر  النــاس  ســبحانه  هللا  أمــر 
ــكل البشــر وفــي كل  وهــو أمــر عــام ل
أن  المســلمين  علــى  ُفــرض  عصــر، 
ــوا تشــريعاته  ــاب هللا ويطبق يفقهــوا كت
ويطيعــوا عظاتــه ويتمســكوا بأخــاق 
القــرآن، وال يقتصــر التفكيــر والتدبــر 

الســابقين. علــى 

كما أن الصاة فرض على كل مسلم، 
فالتدبــر فــي كتابــه فــرض علــى جميــع 
المســلمين، ولــن ُيقبــل أن يقــوم أحــد 
مــن النــاس بالصــاة نيابــة عــن أبيــه 
أو أخيــه. ولذلــك، لمــاذا نرهــن عقــول 

جيلنــا لجيــل ذهــب ومضــى؟.

ــوم القيامــة  فهــل ســتنفعنا أعمالهــم ي
أســاس  علــى  الحســاب  ســيكون  أم 
قوله ســبحانه: »ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَســَبْت 

َرِهيَنــٌة« )المدثــر: 38(.

مقاصــد  المفســرين  علــى  التبــس 
اآليــات:

المفســرين  علــى  التبــس  ولقــد 
نيــة حســنة  الســابقين ســواء كانــت 
أم عكــس ذلــك، التفريــق بيــن القتــال 

الجهــاد. وبيــن 

عــن  للدفــاع  القتــال  فــرض هللا  لقــد 
ــوا  النفــس فــي قولــه ســبحانه: »َوَقاِتُل
َواَل  ُيَقاِتُلوَنُكــْم  الَِّذيــَن  َســِبيِل للاَِّ  ِفــي 
َ اَل ُيِحــبُّ اْلُمْعَتِديــَن«  َتْعَتــُدوا ۚ ِإنَّ للاَّ

.)190 )البقــرة: 

هــذه اآليــة هــي حكــم عــام لــكل زمــان 
أخــذت  تعــّدل،  تبــّدل وال  ال  ومــكان، 
بهــا كل المواثيــق الدوليــة واألعــراف 

اإلنســانية.

أمــا فيمــا يتعلــق بمــا ورد فــى بعــض 
فتلــك  )التوبــة(  ســورة  مثــل  الســور 
اآليــات ليســت دعــوة لقتــال النــاس، 
للنــاس  وتعليــم  إلهــي  درس  ولكنهــا 
فــى أســلوب وتكتيــك مواجهــة العــدو 

عنــد االعتــداء.

القتــال  تعليــم  بيــن  كبيــر  فــرق   
بالقتــال: األمــر  وبيــن  وأســاليبه 

وهللا ال يأمــر بقتــال النــاس بــا مبــرر، 
بــل يدعــو دائًمــا للتراحــم بيــن النــاس 
والتســامح والســلم، ليتحقق االســتقرار 

ويعيــش النــاس فــي ســام وأمــان.

وأمــا الجهــاد كذلــك تــم تحريفــه عــن 
ومــراد  فالجهــاد  الحقيقــي،  معنــاه 
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اآليــات الكريمــة منــه؛ هــو مجاهــدة 
النفــس علــى الطاعــة واالبتعــاد عــن 
واالعتــداء  والمظالــم  المحرمــات 
وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، ونشــر 
واألخــاق  الســامية  القــرآن  قيــم 
بيــن  التســامح  وترويــج  الفاضلــة، 
ودعوتهــم  إليهــم  واإلحســان  النــاس 
ــول  ــا يق ــي هــي أحســن، كم ــول الت بق
ســبحانه: »َوُقــل لِِّعَبــاِدي َيُقوُلــوا الَِّتــي 
َينــَزُغ  ــْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ   ۚ َأْحَســُن  ِهــَي 
نَســاِن  ِلإْلِ َكاَن  ــْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ   ۚ َبْيَنُهــْم 

.)53  : )اإلســراء  ِبيًنــا«  مُّ َعــُدوًّا 

فالجهاد بالكلمة لشرح رسالة اإلسام 
ومــا تدعــو إليــه مــن خيــر وصــاح 
ــا، والجهــاد بالمــال زكاة  للنــاس جميًع
ومســاعدة لألفــراد والمجتمــع لتحقيــق 
ــا  ــا أمرن ــاون، كم ــل بينهــم والتع التكاف
هللا ســبحانه بقوله: »..َوَتَعاَوُنوا َعَلى 
ْثــِم  اْلِبــرِّ َوالتَّْقــَوٰىۖ  َواَل َتَعاَوُنــوا َعَلــى اإلِْ

ــْدَواِن ۚ..« )المائــدة : 2(. َواْلُع

الجهــاد فــي كل طــرق الخيــر وتطبيــق 
ــإدراك  ــة وتشــريعاته، ب القواعــد اإللهي
ووعــي مســتنير وطاعــة يتخلــى بهــا 
ومغريــات  األهــواء  عــن  اإلنســان 

الحيــاة.

القرآن يدعو لخير اإلنسانية:

وآياتــه  القــرآن  كان  فــإذا  ولذلــك 
اإلنســانية  لخيــر  تدعــو  الكريمــة 
جمعــاء، فكيــف اســتطاع أهــل التــراث 
أن يلوثــوا صورتــه ويشــوهوا مقاصــده 
ويلــووا معانيــه لخدمــة أعــداء الرحمــة 

والســام. والعــدل 

النفــوس  تلــك  اســتطاعت  كيــف 
المريضــة أن تتحكــم فــي عقولنا مئات 
ونــردد  ألقوالهــم  ونرضــخ  الســنين، 
معانــي  ونحــّرف  الكراهيــة  خطــاب 
اآليــات للتشــجيع علــى القتــل وإســالة 

قــرًن؟ الدمــاء منــذ أربعــة عشــر 

ــا آن للعــرب المســلمين أن يتبينــوا  أَم
وانتشــار  وقتالهــم  تفرقهــم  أســباب 
مصطلحــات  وترديــد  بينهــم،  الفتــن 
تتنافــى مــع رســالة اإلســام واالفتــراء 

باألكاذيــب؟ علــى هللا ورســوله 

ولذلــك أطالــب بإســدال ســتارة ســوداء 
خلــق  الــذي  األســود  التــراث  علــى 
الفتــن ونشــر الفحشــاء وفــّرق الناس، 
وهللا يشــهد عليهــم بقولــه: »ِإنَّ الَِّذيــَن 
ُقــوا ِديَنُهــْم َوَكاُنــوا ِشــَيًعا لَّْســَت ِمْنُهــْم  َفرَّ
ِ ُثــمَّ  ِفــي َشــْيٍء ۚ ِإنََّمــا َأْمُرُهــْم ِإَلــى للاَّ
ــوَن« )األنعــام  ــوا َيْفَعُل ــا َكاُن ــم ِبَم ُيَنبُِّئُه

)159 :

الروايــات  أهــل  بديننــا  فعــل  فمــاذا 
مــع  تآمــروا  كيــف  والفقهــاء؟.. 
أعــداء هللا وأعــداء رســوله؟.. ولمــاذا 
ــر  شــوهوا صــورة اإلســام ودعــوة الخي
والســام؟.. كيــف طوَّعــت لهــم أنفســهم 
االفتراء على رســول هللا، وهللا ســبحانه 
قــد اســتنكر مــا يــروون ومــا يــرددون 
مــن أحاديــث فــي قولــه مخاطًبــا رســوله 
ِ َنْتُلوَهــا َعَلْيــَك  األميــن: »ِتْلــَك آَيــاُت للاَّ
ِباْلَحــقِّ ۖ َفِبــَأيِّ َحِديــٍث َبْعــَد للاَِّ َوآَياِتــِه 

.)6 )الجاثيــة:  ُيْؤِمُنــوَن« 

أهــل  واتبعــوا  اإلســام  ظلمــوا  لقــد 
الشــر- بنــو إســرائيل- واجتــزؤوا مــن 
ــوا معناهــا؛ لتكــون  ــات حرف ــرآن آي الق
عقــول  فــي  مســتمًرا  مســتطيًرا  شــًرا 
مــن  حالــة  لخلــق  المســلمين،  أكثــر 
العــداء بيــن المســلمين وغيرهــم مــن 
أصحــاب الديانــات األخــرى، يدمــرون 
ويشــردون  أيديهــم  إلــى  يصــل  مــا 
عشــرات اآلالف مــن المســلمين وغيــر 
المســلمين، يســفكون دمــاء األبريــاء 

ال يراعــون كهــًا وال طفــًا.

المفســرون  يريــده  مــا  ذلــك  هــل 
والفقهــاء بمــا يدعــون؟.. لمــاذا لــم 
يــروج الفقهــاء قيــم القــرآن الســامية؟. 
لنرجــع إلــى كتــاب هللا وهــو يحذرنــا 
ســبحانه بقولــه: »َســُنِريِهْم آَياِتَنــا ِفــي 
اآْلَفــاِق َوِفــي َأنُفِســِهْم َحتَّــٰى َيَتَبيَّــَن َلُهْم 
ــُه َعَلــٰى  ۗ  َأَوَلــْم َيْكــِف ِبَربِّــَك َأنَّ ــُه اْلَحــقُّ َأنَّ
ُكلِّ َشــْيٍء َشــِهيٌد« )فصلــت : 53(.

لمــاذا لــم يــرّوج الفقهــاء قيــم الرحمــة 
والعــدل والتعــاون والســام والتســامح 
وتحريــم قتــل األبريــاء وتدميــر المــدن 
والتكافــل بيــن النــاس، ويتبعــون ســنة 
الرســول الفعليــة التــي كانــت ســيرته 
تطبيًقــا عملًيــا لقيــم القــرآن الســامية 

وأخاقياتــه الفاضلــة.

ويــوم الحســاب يقــول ســبحانه: »َوَيْوَم 
َيَعــضُّ الظَّاِلــُم َعَلــٰى َيَدْيــِه َيُقــوُل َيــا 
َســِبيًا  ُســوِل  الرَّ َمــَع  اتََّخــْذُت  َلْيَتِنــي 
َأتَِّخــْذ  َلــْم  َلْيَتِنــي  َوْيَلَتــٰى  َيــا   )27(
ــِن  ــي َع ــْد َأَضلَِّن ــًا )28( لََّق ــا َخِلي ُفَاًن
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ــْيَطاُن  ْكِر َبْعَد ِإْذ َجاَءِنيۗ  َوَكاَن الشَّ الذِّ
ُســوُل  نَســاِن َخــُذواًل )29( َوَقــاَل الرَّ ِلإْلِ
ــْرآَن  ــَذا اْلُق ــا َربِّ ِإنَّ َقْوِمــي اتََّخــُذوا هَٰ َي

َمْهُجــوًرا )30(« )الفرقــان(.

هكــذا يشــتكي الرســول الكريــم قومــه 
ابــن  فــان  واتبــاع  للقــرآن  بهجرهــم 
عــان، ونســوا أمــره تعالــى للمســلمين 
بقولــه يخاطبهــم: »اتَِّبُعــوا َمــا ُأنــِزَل 
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه  ــن رَّ ِإَلْيُكــم مِّ
ــا َتَذكَّــُروَن« )األعــراف  َأْوِلَيــاَءۗ  َقِليــًا مَّ

.)3 :

لقــد فاتهــم أن مقاصــد اآليــات أشــمل 
تعنــى  فهــي  إدراكهــم،  مــن  وأعمــق 
كيــف نمنــع الســارق مــن الســرقة؛ من 
خــال جعــل اإلنســان غيــر محتــاج، 
وذلــك بــأن يجــد لديــه مــا يعالــج بــه 
أبويــه، وأن يتوفــر لديــه قــوت أبنائــه 

أو مــا يكفــي ألن يكمــل تعليمهــم.

تلــك كانــت الحكمــة مــن حكــم قطــع 
يــد الســارق، وال تعنــي قطــع يــده مــن 
جســمه، إنمــا تحقيــق االكتفــاء الذاتــي 
المجتمــع  وتأميــن حاجاتهــم  ألفــراد 

الضروريــة.

نصاب الزكاة كما ورد في القرآن:

ولــو اتبــع الفقهــاء بــكل األمانة نصاب 
الــزكاة، والنســبة الوحيــدة التــي وردت 
فــي القــرآن هــي الخمــس، كمــا قــال 
ــن  ســبحانه: »َواْعَلُمــوا َأنََّمــا َغِنْمُتــم مِّ
ُســوِل  َوِللرَّ ُخُمَســُه  للَِّ  َفــَأنَّ  َشــْيٍء 
َواْلَمَســاِكيِن  َواْلَيَتاَمــٰى  اْلُقْرَبــٰى  َوِلــِذي 

ِبــاللَِّ  ُكنُتــْم آَمنُتــم  ــِبيِل ِإن  َواْبــِن السَّ
ــاِن  ــْوَم اْلُفْرَق ــا َي ــٰى َعْبِدَن ــا َعَل ــا َأنَزْلَن َوَم
ُ َعَلــٰى ُكلِّ  َيــْوَم اْلَتَقــى اْلَجْمَعــاِن ۗ َوللاَّ

َشــْيٍء َقِديــٌر« )األنفــال : 41(.

لقــد حــرَّف  الفقهــاء مقاصــد اآليــة؛ 
الســلطان  لمرضــات  وابتغــاًء  جشــًعا 

.%  5/2 وحددوهــا  واألغنيــاء 

وهللا ســبحانه يحــدد فيمــا يلــي مصــدر 
الــزكاة بقولــه: »َيــا َأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا 
ــا  ــْبُتْم َوِممَّ ــا َكَس ــاِت َم َب ــن َطيِّ ــوا ِم َأنِفُق
ــوا  ــَن اأْلَْرِض ۖ َواَل َتَيمَُّم ــم مِّ ــا َلُك َأْخَرْجَن
اْلَخِبيــَث ِمْنــُه ُتنِفُقــوَن َوَلْســُتم ِبآِخِذيــِه 
 َ ِإالَّ َأن ُتْغِمُضــوا ِفيــِه ۚ َواْعَلُمــوا َأنَّ للاَّ

ــٌد« )البقــرة : 267(. ــيٌّ َحِمي َغِن

انظــر كيــف اختزلــوا الــزكاة واســتحدثوا 
مــن عنــد أنفســهم نظاًمــا ال يحقــق 
الحكمــة التــي مــن أجلهــا فــرض هللا 
ســبحانه الــزكاة، حتــى تحقــق التكافــل 
الفقــر  االجتماعــي وتختفــي مظاهــر 
والحاجــة عنــد النــاس فــي المجتمعــات 

اإلســامية.

البورصــة  ربحــت  إذا  مثــًا  وأضــرب 
اليــوم  فــي  جنيــه  مليــار  المصريــة 
يتحصــل صنــدوق الــزكاة علــى %20 
حصولــه  يعنــي  ممــا  األربــاح؛  مــن 
علــى 200 مليــون جنيــه فــي اليــوم.

وإذا اســتمر نفــس المعــدل فــي الشــهر 
يتحصــل علــى ســتة مليــارات جنيــه 
مــن أربــاح البورصــة فقــط… فمــا بالك 
ببقيــة األنشــطة التجاريــة والصناعيــة 

فــي الدولــة؟.. فهــل بعــد ذلــك يبقــى 
فقيــر أو محتــاج يبحــث عــن غــذاء 

وعــاج وبــذل؟.

ِفــي  »َوالَِّذيــَن  ســبحانه:  هللا  فقــول 
ــاِئِل  ْعُلــوٌم )24( لِّلسَّ َأْمَواِلِهــْم َحــقٌّ مَّ
ممــا  )المعــارج(.   »)25( َواْلَمْحــُروِم 
والمحروميــن  الفقــراء  بــأن  يعنــى 
األغنيــاء  أربــاح  فــي  حصــة  لديهــم 
وشــركاء معهــم فــي أرباحهــم بعشــرين 

المائــة. فــى 

فهــل يــا تــرى بعــد تنفيــذ الحكــم اإللهــي 
فــي األمــوال لصالــح الــزكاة ســيبقي 
للســرقة؟.  الحاجــة  تدفعــه  محتــاج 
لقطــع  الحقيقــي  المعنــى  هــو  ذلــك 
بتأميــن  الســرقة؛  عــن  الســارق  يــد 
حاجتــه حكمــة إلهيــة لتحقيق اســتقرار 
وتقريــب  اإلنســانية  المجتمعــات 
والفقــراء  األغنيــاء  بيــن  المســافة 

والســلم. األمــن  ليتحقــق 

المدركيــن  المســلمون  اســتطاع  فلــو 
ألهــداف رب كريــم ورحيــم بعبــاده و 
الضــوء  وســلطوا   ، اآليــات  مقاصــد 
علــى حكمــة الخالــق ومــا ترمــي إليــه 
اإلنســانية  لخيــر  البينــات  اآليــات 
جمعــاء، آلمــن كل مــن فــي األرض 
يخــاف  الــذي  هلل  وجههــم  وأســلموا 

علــى عبــاده عــذاب يــوم عظيــم.
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لقــد أشــار القــرآن الكريــم فــي آياتــه 
منهــا  أمــور،  عــدة  إلــى  البينــات 
القضايــا العلميــة ومــا يعكــف عليــه 
العلمــاء فــي األبحــاث واالكتشــافات 
بالكــون  تتعلــق  التــي  العلميــة 

وخافــه. والفلــك  والمجــرات 

والقضيــة الثانيــة التــي يدعــو لهــا 
القرآن، أن يكرسوا دراسة ما تحتويه 
تصلــح  وتربــة  ميــاه  مــن  األرض 
للزراعــة، ومــا تحتضنــه أعماقهــا من 
كنــوز مختلفــة مــن الذهــب والفضــة 
المعــادن،  مــن  وغيرهــا  والنحــاس 
التــي يســخرها اإلنســان لاســتفادة 

منهــا والتجــارة بهــا.

ومــن مظاهــر رعايــة هللا لخلقــه أن 
ُيبين لهم طرق االســتفادة من الفَلك 
الريــاح؛  الزراعــة ومعرفــة  ومواســم 
ممــا يســاعد الــزّراع فــي أعمالهــم، 
لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي لإلنســان.

ولذلــك أمرنــا هللا بــأن نتســابق فــي 
التعلــم لتوظفيــه للوصــول إلــى نتائــج 
وتلــك  اإلنســان،  لمنفعــة  إيجابيــة 
مفتوًحــا  األمــور جعلهــا هللا مجــااًل 
أفضــل  إلــى  للوصــول  قيــود؛  دون 

الممكنــة. النتائــج 

ال يجوز تكفير العلماء:

الذيــن  العلمــاء  تكفيــر  يجــوز  فــا 
فــي  وفكرهــم  بعلمهــم  يجاهــدون 
البشــرية، وال يجــوز  كل مــا يخــدم 
فيمــا  الســابقة  األمــم  إلــى  الرجــوع 
يخــص القضايــا العلميــة المعاصــرة، 
فــاهلل ســبحانه وضــع للنــاس قاعــدة 
إلهيــة ومنطقيــة فــي قولــه ســبحانه: 
ــة َقــْد َخَلــْت َلَهــا َمــا َكَســَبْت  »ِتْلــَك ُأمَّ
ــا  َوَلُكــْم َمــا َكَســْبُتْم َواَل ُتْســَأُلوَن َعمَّ
.)134 )البقــرة:  َيْعَمُلــوَن«  َكاُنــوا 

فلــكل  القاعــدة،  هــذه  مــع  تمشــًيا 

وظروفــه  الفكريــة  قدراتــه  عصــره 
الماديــة والمعنويــة، وعلــى أهــل كل 
عصــر أن يبحثــوا ويدرســوا ويكتشــفوا 
ــي  ــي تســاعدهم ف ــات الت مــن النظري
تحقيــق التطــور العلمــي والمجتمعي، 
خدمــة  فــي  ُيســخرونها  لكــي 

. تهــم مجتمعا

عنــد  الرئيســية  اإلشــكالية  أمــا 
المســلمين فهــي مــا تــم اختطافــه مــن 
القيــم النبيلــة واألخــاق الفاضلــة فــي 
المعامــات بيــن النــاس، وقــد وصــف 
ــَك  »َوِإنَّ بقولــه:  الكريــم  رســوله  هللا 
 .)4 )القلــم:  َعِظيــٍم«  ُخُلــٍق  َلَعلــى 
ــْلَناَك  ــا َأْرَس ــه: »َوَم ــه بقول وتكليــف ل
)األنبيــاء:  لِّْلَعاَلِميــَن«  َرْحَمــًة  ِإالَّ 

.)107

إضافــة إلــى مــا جــاءت بــه اآليــات 
ــي تبيــن  ــادئ الت ــر مــن المب مــن كثي
العاقــات  فــي  اإلنســان  ســلوكيات 

كتب مسمومة 

غيبت العقول 

ونشرت الكراهية!
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اإلنســانية والتعامــل مــع كل البشــر 
الحيــاة  وحــق  والعــدل،  بالرحمــة 
بيــن  والمســاواة  االعتقــاد  وحريــة 
النــاس وتحريــم االعتــداء واغتصــاب 
الحقــوق وقتــل النفــس إال بالحــق.

تذكيــر بالعظــات اإللهيــة التــي وردت 

فــي الذكــر الحكيــم:

وال يســعني فــي هــذا المجــال إال أن 
أذكــر كل العظــات والتعليمات اإللهية 
الكريــم،  القــرآن  فــي  وردت  التــي 
بقواعــد العاقــات اإلنســانية ، ومــن 
هنــا وجــدت كيــف تحايــل أهــل التــراث 
علــى تلــك القيــم والمبــادئ األخاقيــة 
الســامية؛ باختزالهــم أركان اإلســام 
رئيســية،  عناصــر  خمســة  فــي 
واســتحدثوا كثيــر مــن الروايــات التــي 
منســوبة  أحاديــث،  عليهــا  أطلقــوا 
وافتــراء؛  وبهتاًنــا  كذًبــا  للرســول 
المســلمين  بيــن  الفرقــة  لتحــدث 
وينصبــون  بينهــم  فيمــا  ويتقاتلــون 
أنفســهم قضــاة ينيبــون عــن هللا فــي 

أحكامــه وقضائــه علــى عبــاده.

اإلســام  رســالة  صــورة  شــوهوا 
منفعــة  تســتهدف  التــي  الطاهــرة 
اإلنســان، وبنــاء مجتمعــات تعيــش 
تؤكــده  وتعــاون  مــودة وســام  فــي 
ســبحانه:  قولــه  فــي  التاليــة  اآليــة 
»..َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى اْلِبــرِّ َوالتَّْقــَوٰىۖ  َواَل 
ْثــِم َواْلُعــْدَواِن ۚ ..«  َتَعاَوُنــوا َعَلــى اإلِْ

.)2 )المائــدة: 

إن هــذه اآليــة تنطبــق علــى حــال 
فــي  كانــت  فكمــا  العربيــة،  األمــة 
الجمــل  معركــة  منــذ  الماضــي 
وحــرب صفيــن وحــروب العباســيين 
واألموييــن، يستنســخ العــرب نفــس 
ــارض مــع  ــة التــي تتع ــة المقيت الحال
كتــاب هللا وآياتــه، فيمــا بلغهم رســول 
هللا بــه مــن ضوابــط وقواعــد تحكــم 
األفــراد،  بيــن  اإلنســانية  العاقــات 

المجتمــع. فــي  أو  األســرة  فــي 

الذيــن  الــرواة  ولكــن بســبب نجــاح 
هللا  أن  ونســوا  القيــم  تلــك  حّرفــوا 
ســبحانه كشــفهم وأســقط أحاديثهــم، 
عليــه  رســوله  مخاطًبــا  قولــه  فــي 
آَيــاُت للاَِّ  الصــاة والســام: »ِتْلــَك 
ــٍث  ــَأيِّ َحِدي ــَك ِباْلَحــقِّ ۖ َفِب ــا َعَلْي َنْتُلوَه
َبْعــَد للاَِّ َوآَياِتــِه ُيْؤِمُنــوَن« )الجاثيــة: 
6(. وذلــك استفســار اســتنكاري بمــا 

ُيطلــق عليــه األحاديــث.

وقولــه ســبحانه: »ِكَتــاٌب ُأنــِزَل ِإَلْيــَك 
ْنُه ِلُتنِذَر  َفــَا َيُكــن ِفــي َصــْدِرَك َحــَرٌج مِّ
ِلْلُمْؤِمِنيــَن« )األعــراف:  ِبــِه َوِذْكــَرٰى 
َمــا  »اتَِّبُعــوا  ســبحانه:  وقولــه   .)2
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن  ــن رَّ ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
ــا َتَذكَّــُروَن«  ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَء ۗ َقِليــًا مَّ

)األعــراف: 3(.

التكليــف  فــي هــذه اآليــة تعليمــات 
للرســول بــأن يبّلــغ النــاس بآياتــه، 
وعلــى النــاس أن ال يّتبعــوا أوليــاء 
مــن دون هللا، بــل يتبعــوا مــا أنزلــه 

هللا علــى رســوله فــي قــرآن كريــم.

ثــم يؤكــد خطــاب التكليــف للرســول 
ــِذي  بقولــه ســبحانه: »َفاْسَتْمِســْك ِبالَّ
ِصــَراٍط  َعَلــٰى  ــَك  ِإنَّ  ۖ ِإَلْيــَك  ُأوِحــَي 
لَّــَك  َلِذْكــٌر  ــُه  َوِإنَّ مُّْســَتِقيٍم)43( 
َوِلَقْوِمــَك ۖ َوَســْوَف ُتْســَأُلوَن )44(« 

)الزخــرف(.

هجر المسلمين للقرآن:

الكتــاب الوحيــد الــذي ســوف ُيســأل 
هــل  القيامــة،  يــوم  عنــه  النــاس 
اتبعتــم كتــاب هللا أم اتبعتــم روايــات 
الشــيطان؟. حينهــا يقــول هللا تعالــى: 
»َوَيــْوَم َيْحُشــُرُهْم َوَمــا َيْعُبــُدوَن ِمــن 
َأْضَلْلُتــْم  َأَأنُتــْم  َفَيُقــوُل   ِ للاَّ ُدوِن 
ــِبيَل«  ــُؤاَلِء َأْم ُهــْم َضلُّوا السَّ ِعَبــاِدي هَٰ

.)17 )الفرقــان: 

فــي  أنفســهم  علــى  يتحســرون  ثــم 
هللا  وُينبــئ  العصيــب  اليــوم  ذلــك 
عنهــم بقولــه ســبحانه: »َوَيــْوَم َيَعضُّ 
الظَّاِلــُم َعَلــٰى َيَدْيــِه َيُقــوُل َيــا َلْيَتِنــي 
ُســوِل َســِبيًا )27( َيــا  اتََّخــْذُت َمــَع الرَّ
ــًا  ــا َخِلي ــْذ ُفَاًن ــْم َأتَِّخ ــي َل ــٰى َلْيَتِن َوْيَلَت
ْكــِر َبْعــَد ِإْذ  )28(لََّقــْد َأَضلَِّنــي َعــِن الذِّ
نَســاِن  ِلإْلِ ــْيَطاُن  َوَكاَن الشَّ  ۗ َجاَءِنــي 
َيــا  ُســوُل  الرَّ َوَقــاَل   )29( َخــُذواًل 
اْلُقــْرآَن  ــَذا  َقْوِمــي اتََّخــُذوا هَٰ َربِّ ِإنَّ 

)الفرقــان(.  »)30( َمْهُجــوًرا 

والســام  الصــاة  عليــه  فالرســول 
قومــه  أن  قولــه،  فــي  هلل  يشــتكي 

القــرآن، هجــروا 
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 لماذا يشتكي الرسول قومه بهجر القرآن؟.

ألنــه لــم ُيكلَّــف بغيــره أن يبلغــه للنــاس، وأن يتمســك بكتــاب هللا ويشــرح للنــاس مقاصــد آياتــه 
وتعليماتــه؛ ليدلهــم طريــق الخيــر والصــاح ويجنبهــم طريــق الضــال.

ــْر ِباْلُقــْرآِن َمــن َيَخــاُف َوِعيِد«  ويؤكــد ســبحانه لرســوله دعوتــه بآياتــه فــي قولــه جــل وعــا: »..َفَذكِّ
)ق: 45(. فبمــا إن التكليــف اإللهــي محــدد ال لبــس فيــه، وال شــك بــأن مســؤولية الرســول 
حددهــا لــه ســبحانه، بإبــاغ القــرآن وتطبيــق أخاقياتــه وفضائلــه؛ ليكــون قــدوة للمســلمين، وتلــك 
ــات، مــا أنــزل هللا  ــده أحاديــث أو رواي ــم يمنحــه هللا أن يضيــف مــن عن هــي ســنته وســيرته ول
بهــا مــن ســلطان؛ فهــو مقّيــد بمــا أوكل إليــه مــن دعــوة النــاس لرســالة اإلســام، التــي تبينهــا 

اآليــات البينــات.

التمسك بالشعائر الدينية سبيل النجاة:

إًذا القضيــة أخاقيــة تحافــظ علــى التمســك بالشــعائر الدينيــة حيــث يقــول ســبحانه: »..ِإنَّ 
ــَاَة َتْنَهــٰى َعــِن اْلَفْحَشــاِء َواْلُمنَكــِر ۗ ..« )العنكبــوت: 45(.أي أن الصــاة ُتلــزم اإلنســان  الصَّ
بالتعامــل بالقيــم األخاقيــة والفضائــل القرآنيــة، وتلــك هــي اإلشــكالية التــي غرســتها القــوى 

الشــريرة فــي عقــول المســلمين، تحــت مســمى األحاديــث ومصطلــح الُســنة.

أنتجــت المذاهــب األربعــة واســتمد اإلرهابيــون مــن داعــش واإلخــوان والســلفية والتكفيــر والهجــرة 
والقاعــدة وغيرهــم مــن المفســدين فــي األرض، عقائدهــم المدمــرة مــع كتــب الصحــاح المحرفــة 

لرســالة اإلســام.

فالقضيــة هــي إغــواء كثيــر مــن النــاس بإتبــاع الكتــب المســمومة التــي ســاهمت فــي تغييــب العقل 
ونشــر خطــاب الكراهيــة، وتشــجيع اإلرهــاب لنشــر الخــوف والفــزع فــي المجتمعــات اإلســامية 
واإلنســانية. لقــد كان التــراث فيمــا اســتحدثه مــن روايــات مــزورة علــى الرســول نكبــة علــى 
المســلمين وخطــًرا محدًقــا باإلنســانية، وتشــويًها متعمــًدا لرســالة الرحمــة والســام واإلحســان 

ــا. والتعــاون بيــن النــاس جميًع
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التراث مفاهيم وآراء وافتراءات 
وتحريف لرسالة اإلسام، تستهدف 
نبل دعوة اإلسام وطمس القيم 

السامية في كتاب هللا وصرف العرب 
من اّتباع أوامر هللا سبحانه في 

الوحدة بأمره لهم في قوله:

َواَل  َجِميًعــا  للاَِّ  ِبَحْبــِل  َواْعَتِصُمــوا   «
ُقــواۚ  « ثــم أنذرهــم بقولــه ســبحانه:  َتَفرَّ
»َواَل َتَناَزُعــوا َفَتْفَشــُلوا َوَتْذَهــَب ِريُحُكــْم 
اِبِريــَن«  َمــَع الصَّ  َ ۚ ِإنَّ للاَّ ۖ َواْصِبــُروا 

)األنفــال: 46(.

فلــم يســتجيبوا لــه ألنهــم فــي معــزل 
عــن اآليــات حيــن طغــت علــى عقولهم 
الروايات فأصبحوا يعيشــون في حلقة 
مفرغــة بيــن مــا اختلقــوه ممــا ســميت 
أحاديــث بعشــرات اآلالف مــن مصــادر 
متعــددة لكــي يتعرفــوا علــى الصحيــح 
منهــا والمكــذوب واآلحــاد والمتواتــر، 

واســتمرؤوا المجادلــة والخــاف حتــى 
تمــزق المســلمون إلــى ِفــرق وطائــف 
الوحشــية،  بــكل  بعضهــم  يقتلــون 
ويتلقــون الروايــات كأنهــا أوامــر إلهيــة 

تدعوهــم للقتــل والتدميــر.

 شــيوخ الروايــات حجــروا علــى عقــول 
المسلمين:

وهكــذا ضــاع مــن عمــر العــرب بالــذات 
أربعــة عشــر قرًنــا اختطــف الشــيوخ 
علــى  وحجــروا  عقولهــم  والعلمــاء 
المســاهمة  مــن  وحرموهــم  تفكيرهــم 
فــي الحضــارة اإلنســانية التــي يدعــو 
لهــا القــرآن المبيــن من تشــجيعه للعلم 
والتعــرف  واالكتشــافات واالختراعــات 
الســتغالها  األرض  كنــوز  علــى 

النــاس. لمنفعــة 

لقــد تكفــل شــيوخ الديــن بمنــع فكــر 
المشــاركة  مــن  العــرب  المســلمين 

مــع دول العالــم المتقدمــة واالنفتــاح 
ــول  ــًرا لق ــا مغاي ــن موقًف عليهــم متخذي
ــا  ِإنَّ ــاُس  النَّ َأيَُّهــا  هللا ســبحانه: »َيــا 
ــن َذَكــٍر َوُأنَثــٰى َوَجَعْلَناُكــْم  َخَلْقَناُكــم مِّ
ُشــُعوًبا َوَقَباِئــَل ِلَتَعاَرُفــوا ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكــْم 
)الحجــرات:   »..  ۚ َأْتَقاُكــْم   ِ للاَّ ِعنــَد 

.)13

مــع  التواصــل  يتطلــب  والتعــارف 
والخبــرات،  العلــوم  وتبــادل  اآلخريــن 
ولكــن الدعــاة أجرمــوا فــي حــق رســالة 
اإلســام بعــد مــا تــم تلويثهــا بالروايــات 
يحاولــون  الذيــن  كل  شــغلت  التــي 
اســتخدام عقولهــم اســتنباط معــارف 
يســتمدون  للقــرآن  والرجــوع  حديثــة 
واإليمــان  اإللهــي  النــور  منــه 
بفتوحــات علميــة، بــل دفعــوا النــاس 
وغيرهــا  العربيــة  المجتمعــات  لغــزو 
باســم الفتوحــات التــي ال تُمــّت لرســالة 

التراث وأتباعه
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اإلســام بِصلــة، وهــم يعلمــون أن هللا 
أمــر رســوله بتبليــغ رســالته وحــدد لــه 
ُاســلوب دعوتــه فــي قولــه ســبحانه: 
ِباْلِحْكَمــِة  َربِّــَك  َســِبيِل  ِإَلــٰى  »اْدُع 
ــي  ــم ِبالَِّت ــَنِة ۖ َوَجاِدْلُه ــِة اْلَحَس َواْلَمْوِعَظ
ۚ « )النحــل : 125(. َأْحَســُن  ِهــَي 

التــي  الوحيــدة  الوســيلة  هــي  تلــك 
بغــزو  يأمــره  ولــم  بهــا،  هللا  كلفــه 
الــدول )الفتوحــات( بــل كانــت غــزوات 
دفعتهــم  دنيويــة  ومصالــح  سياســية 

واالحتــال. والقتــال  للحــروب 

ثــم ظــل أولئــك الشــيوخ يدعــون فــي 
ألصحــاب  التدميــر  دعــاء  المســاجد 
الديانــات األخــرى مــن أن ينــزل علــى 
شــعوبهم غضــب هللا، ويرســل عليهــم 
الصواعــق ويشــتت شــملهم، فخلقــوا 
حاجــًزا نفســًيا بيــن العــرب المســلمين 
وبيــن األمــم األخــرى. هــم يتعلمــون 
ويتقدمــون فــي شــّتى العلوم والمعارف 
ونحــن جالســون فــي المســاجد ندعــو 

ــور. ــل والثب عليهــم بالوي

تأخــر  ســبب  الروايــات  شــيوخ 
: لمســلمين ا

الســبب  الروايــات  شــيوخ  كان  لقــد 
ــر المســلمين عــن  الرئيســي فــي تأخُّ
الكراهيــة  بخطــاب  الحضــارة  ركــب 
العــرب  وظــل  إليــه،  يدعــون  الــذي 
متصارعــة  وطوائــف  متناحــرة  قبائــل 
دولتــه،  يبنــي  وكٌل  أخيــه  يغــزو  كٌل 
فلــم يتعلمــوا مــن اإلســام غيــر اللقــب 
القــرآن  مــن  ا  وعزلــو  والعبــادات، 

والعاقــات  الســامية  األخاقيــات  كل 
اإلنســانية، وقطعــوا الروابــط األخويــة 
بيــن األوطــان العربيــة إلــى يومنــا هــذا 
حينمــا وّظفــوا الروايــات لتكــون عقيــدة 
والقاعــدة  اإلخــوان  مــن  اإلرهابييــن 
وداعــش والتكفيريين القتلة. يحاربون 

اآلمنيــن. ويحاربــون  ورســوله  هللا 

لنــا  قدمــه  الــذي  اإلســام  هــو  ذلــك 
ُمصّريــن  زالــوا  وال  اإلســام  شــيوخ 
علــى الخطيئــة بهجــر القــرآن وعــدم 
اّتبــاع تعاليمــه التــي تدعــو للرحمــة 
والعــدل والحريــة واإلحســان والســام.

لقــد منعــوا حريــة التفكيــر وهللا يدعونــا 
للتفكــر فــي آياتــه والتدبــر فــي قرآنــه 
كمــا يقــول ســبحانه: »الَِّذيــَن َيْذُكــُروَن 
ُجُنوِبِهــْم  َوَعَلــٰى  َوُقُعــوًدا  ِقَياًمــا   َ للاَّ
ــَماَواِت  السَّ َخْلــِق  ِفــي  َوَيَتَفكَّــُروَن 
ــَذا َباِطــًا  َواأْلَْرِض َربََّنــا َمــا َخَلْقــَت هَٰ
)آل  ــاِر«  النَّ َعــَذاَب  َفِقَنــا  ُســْبَحاَنَك 

.)191 عمــران: 

علــى  أوصيــاء  أنفســهم  جعلــوا  لقــد 
ــرون مــن يشــاؤون وهللا  اإلســام يكّف
منــح حريــة العقيــدة للنــاس بقولــه: 
بُِّكــْم ۖ َفَمــن َشــاَء  »َوُقــِل اْلَحــقُّ ِمــن رَّ
 »..  ۚ َفْلَيْكُفــْر  َشــاَء  َوَمــن  َفْلُيْؤِمــن 

.)29 )الكهــف: 

ــي  ــًا ف ــه وكي ــم يتخــذ ل هللا ســبحانه ل
األرض:

تلــك الحريــة صادرهــا شــيوخ اإلســام 
هللا  عــن  وكاء  أنفســهم  ونّصبــوا 
فــي األرض، فــإذا كان هللا ســبحانه 

لــم يعــِط ذلــك الحــق لرســوله وكيــًا 
عنــه فمــن أعطــى شــيوخ الديــن ذلــك 
الحــق!. ومــن مــا مــر علــى المســلمين 
مــن أدعيــاء الديــن مــن كــوارث الفتــن 
والصــراع والقتــل باســم اإلســام، آن 
األوان أن يوضــع حــًدا لذلــك، فليــس 
عــن  وكاء  أو  كهنــة  اإلســام  فــي 
بعملــه  إنســان سيَحاســب  فــكل  هللا، 
كمــا قــال ســبحانه: »َوَلَقــْد ِجْئُتُموَنــا 
َل َمــرٍَّة َوَتَرْكُتــم  ُفــَراَدٰى َكَمــا َخَلْقَناُكــْم َأوَّ
ْلَناُكــْم َوَراَء ُظُهوِرُكــْمۖ  َوَمــا َنــَرٰى  ــا َخوَّ مَّ
َمَعُكــْم ُشــَفَعاَءُكُم الَِّذيــَن َزَعْمُتــْم َأنَُّهــْم 
ِفيُكــْم ُشــَرَكاُءۚ  َلَقــد تََّقطَّــَع َبْيَنُكــْم َوَضــلَّ 
ــا ُكنُتــْم َتْزُعُمــوَن« )األنعــام:  َعنُكــم مَّ

.)94

رب  الكــون  خالــق  أن  والخاصــة 
وهــو  الرحمــن،  واألرض  الســموات 
الــذي أنــزل علــى رســوله القــرآن ليبّلــغ 
النــاس رســالة اإلســام أن هللا ال إلــه 
غيــره، والكتــاب هــو القــرآن ورســول 

النبييــن. هللا خاتــم 

وعلــى هــذا األســاس فــكل كام عبــاد 
أنفســهم  عنــد  مــن  اجتهــادات  هللا 
ال عاقــة لهــا بنــا، بــل هــي والعــدم 
ملزميــن  ليســوا  والمســلمون  ســواء، 
بالتــراث فهــو ليــس بــكام هللا، بــل هــو 
كام بَشــر ُدفــن معهــم فــي القبــور.

ــوا  ــه: »اتَِّبُع ــا بقول ــاهلل يأمرن ــا ف وختاًم
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا  ــن رَّ َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
ــا َتَذكَّــُروَن«  ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَءۗ  َقِليــًا مَّ

)األعــراف: 3(.
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العقــول  تشــّربته  فكــر  ااٍلرهــاب 
مرجعيــة  ذات  الدينيــة  والمناهــج 
التــي  واإلســرائيليات،  الروايــات 
للنفــس  علميــة  بدراســة  وِضعــت 
يحقــق  بمــا  لتشــكيلها  البشــرية، 
اإلســام  رســالة  أعــداء  أهــداف 
القتــل  خدمــة  فــي  ويوظفونهــا 
والتدميــر إلخوتهــم وأبنــاء جلدتهــم 
لتخلــق حالــة مــن الصــراع الدينــي 
فــي المجتمــع العربــي المســلم، حيــن 
المناهــج  تلــك  مضمــون  تتحــول 
عنــد الجهلــة باإلســام إلــى عقيــدة 
راســخة فــي عقولهــم بــأن كل جريمــة 
يرتكبونهــا ضــد اإلنســان، هــي أمــر 
إلهــي يكتســب رضــى هللا ويجازيــه 

لجنــة. با

وأن كل مــن ال يســير علــى دربهــم 
العقــاب  عليــه  فحــق  كافــر،  فهــو 

بالقتــل، وذلــك يكّفــر عــن القاتــل كل 
النعيــم. ســيئاته ويمنحــه هللا جنــة 

المجتمــع  فــي  النــاس  أكثــر  وأن 
كفــرة، وعليــه مســؤولية توقيــع الحــد 
بالتنفيــذ،  لــه  والتكليــف  اإللهــي، 
الجنــة  وفــي  مــن هللا  قرًبــا  يكســبه 
لــه  تحقــق  العيــن،  الحــور  تتلقفــه 
المتعــة األبديــة والســعادة، حيــث ال 
يجدهــا فــي حياتــه الدنيــا، فيســعى 
إليهــا دون تــردد بتفجيــر نفســه فــي 

األبريــاء.

اليهــود  علمــاء  اســتطاع  هكــذا 
وحاخاماتهــم، أن يعبثــوا باإلســام، 
الروايــات  بمنهــج  شــبابه  ويحولــوا 
وُســميت  الرســول،  علــى  المــزورة 
تصديقهــا  يتــم  حتــى  »أحاديــث«، 
وتقديســها، ومــا تنفثــه مــن ســموم 
فــي عقــول الشــباب، وتعلمــه لهــم 

ــة  ــة ونشــر الفتن مــن خطــاب الكراهي
والتحريــض علــى القتــل، فــإن ذلــك 
مــا يّدعــون علــى الرســول، كقولهــم: 
حتــى  النــاس  أقاتــل  أن  »ُأمــرت 

إال هللا …« إلــه  ال  أن  يشــهدوا 

ــه بســؤال  وهللا ســبحانه يخاطــب نبي
ُتْكــرُِه  »َأَفَأنــَت  فيقــول:  اســتنكاري 
ُمْؤِمِنيــَن«  َيُكوُنــوا  َحتَّــٰى  ــاَس  النَّ

.)99 )يونــس: 

وهللا يوجــه رســوله بقولــه: »«َوُقــِل 
بُِّكــْمۖ  َفَمــن َشــٓاَء َفْلُيْؤِمــن  ٱْلَحــقُّ ِمــن رَّ
َوَمــن َشــٓاَء َفْلَيْكُفــْر« )الكهــف: 29(.

َســِبيِل  ِإَلــٰى  »اْدُع  تعالــى:  وقولــه 
اْلَحَســَنِة  َواْلَمْوِعَظــِة  ِباْلِحْكَمــِة  َربِّــَك 
َأْحَســُن«  ِهــَي  ِبالَِّتــي  َوَجاِدْلُهــم   ۖ

.)125 )النحــل: 

المناهج الدينية تولِّد اإلرهابيين
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لكــي تكــون مرجعيــة رســالة اإلســام 
المبيــن،  هللا  كتــاب  هــي  الوحيــدة 
ويتــم تأهيــل الخريجيــن مــن المعاهــد 
علــى  مســتوياتها،  بكافــة  الدينيــة، 
هــذا الفهــم الصحيــح للديــن، كإجــراء 
الســموم  اقتــاع  يتــم  حتــى  وقائــي 
مــن عقــول الشــباب، وليــس هنــاك 
طريــق آخــر إلصــاح مــا تــم إفســاده 

إال بالعــودة للخطــاب اإللهــي.

ســقطوا  الذيــن  األبريــاء  هللا  رحــم 
ــا.. وتبقــى المســؤولية  ــا وعدواًن ظلًم
الشــر  لكتــب  ُشــجاعة  مواجهــة 

واإلجــرام.

اآليــات  أم  الروايــات  مرجعيــة 
: ؟ ت لبّينــا ا

كيــف اســتطاعوا تغييــب هــذه اآليــات 
العظيمــة، التــي تعّبــر عــن الحريــة 
إلــى  الحضــاري،  الدعــوة  وأســلوب 
ــك الســموم  ــة األزهــر تل تدريــس طلب
واالفتــراءات علــى الرســول، ليتخــرج 
وصــورة  مشوشــة  بعقــول  الشــباب 

مشــوهة عــن دعــوة اإلســام.

كيــف تشــتكي الدولــة مــن اإلرهــاب 
آالف  تخــّرج  الدينيــة  والمؤسســات 
المجــرم،  الفكــر  بذلــك  اإلرهابييــن، 
اإلســام  رســالة  عــن  تخّلــى  الــذي 
واإلحســان  للرحمــة  تدعــو  التــي 
والعــدل والســام والتعــاون وهللا يأمــر 
عبــاده بقولــه: »َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى اْلِبــرِّ 
ْثــِم  اإلِْ َعَلــى  َتَعاَوُنــوا  َواَل   ۖ َوالتَّْقــَوٰى 

.)2 )المائــدة:  َواْلُعــْدَواِن…« 

هــل يجــوز المجاملــة فــي حــق هللا 
وحــق رســوله؟ هــل نخشــى عبــاده 
وتعالــت  ذواتهــم  تورمــت  الذيــن 
نفوســهم علــى هللا وهجــروا كتــاب هللا 
وهــو شــاهد عليهــم؟.. حيــث يقــول 
ُســوُل َيــا َربِّ ِإنَّ  ســبحانه: »َوَقــاَل الرَّ
ــَذا اْلُقــْرآَن َمْهُجــوًرا«  َقْوِمــي اتََّخــُذوا هَٰ

.)30 )الفرقــان: 

كيف ســيكون حســاب أولئك الشــيوخ 
ســتكون  هــل  الحســاب؟..  يــوم 

ســبحانه: بقولــه  إجابتهــم 

َيَدْيــِه  َعَلــٰى  الظَّاِلــُم  َيَعــضُّ  »َوَيــْوَم 
ُســوِل  َيُقــوُل َيــا َلْيَتِنــي اتََّخــْذُت َمــَع الرَّ

َلــْم  َلْيَتِنــي  َيــا َوْيَلَتــٰى  َســِبيًا )27( 
َأتَِّخــْذ ُفَاًنــا َخِليــًا )28( لََّقــْد َأَضلَِّنــي 
ْكــِر َبْعــَد ِإْذ َجاَءِنــي ۗ َوَكاَن  َعــِن الذِّ
 )29( َخــُذواًل  نَســاِن  ِلإْلِ ــْيَطاُن  الشَّ
َقْوِمــي  ِإنَّ  َربِّ  َيــا  ُســوُل  الرَّ َوَقــاَل 
َمْهُجــوًرا«  اْلُقــْرآَن  ــَذا  هَٰ اتََّخــُذوا 

.)30-27 )الفرقــان: 

فكيــف نقــدس كتــاب يتناقــض مــع 
الخطــاب  وهــو  الكريــم،  القــرآن 
لإلســام  يدعوهــم  للنــاس  اإللهــي 

والعــدل؟. واإلحســان  والرحمــة 

كيــف تتــرك الدولــة منابــع اإلرهــاب 
الثعابيــن  كافــة  فيهــا  تترعــرع 
الســامة، لتفتــك بالشــعب المصــري، 
ــا وفســاًدا  ــًرا وحرًق ــا وتدمي قتــًا وذبًح
فــي األرض، والدولــة تعــرف مكمــن 

الــداء؟..

المبنيــة  لكتبهــم  االستســام  لمــاذا 
التزويــر  والتحريــف؟:علــى 

يحســم  ألــم 
ســبحانه  هللا 

قضيــة الروايــات 
»المفبركــة والمفتريــة 

بقولــه  الرســول«،  علــى 
رســوله:  يخاطــب  ســبحانه 
َنْتُلوَهــا َعَلْيــَك   ِ »ِتْلــَك آَيــاُت للاَّ
ِباْلَحــقِّ ۖ َفِبــَأيِّ َحِديــٍث َبْعــَد للاَِّ 
َوآَياِتــِه ُيْؤِمُنــوَن« )الجاثيــة: 6(.

أصحــاب  يســتيقظ  أن  هللا  أدعــو 
القــرار فــي وضــع خطــة اســتراتيجية 
اإلســامية،  المفاهيــم  لتصحيــح 
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مــن أيــن جــاءت الروايــات؟، وكيــف 
واألكاذيــب؟،  الشــائعات  صنعــوا 
أليــس باســتخدام العقــل الــذي يوجهه 

الشــيطان؟.

العقــل  باســتخدام  نطالــب  ونحــن 
الــذي يســتقي استرشــاده مــن كتــاب 
ــح  ــه لمــا يصل ــذي تدعــو آيات هللا، ال
النــاس، ويحقــق لهــم األمــن والســام 

واالســتقرار والعيــش الكريــم..

فــأي عقــل علينــا نتبــع؟!. هــل العقــل 
الــذي ينفــث الســموم فــي المجتمــع 
العربــي واإلســامي، والــذي يســتمد 
هديــه وأهدافــه مــن إغــواء الشــيطان 
والنفــوس المريضــة التــي تكره الحياة 
اإلنســان؟.  ينفــع  مــا  كل  وتحــّرم 
الــذي يسترشــد  الفكــر  نتبــع  أن  أم 
بكلمــات هللا وآياتــه مــن أجــل ســعادة 

اإلنســان؟..

فكرهــم  ينفثــه  مــا  يحّلــون  فكيــف 
مــن أخبــار مزيفــة وافتــراءات علــى 
الفتــن  وينشــرون  ورســوله،  هللا 
الفكــر  ويحرمــون  والتحريــض، 
بالخرافــات  تلوثــه  مــن  المتحــرر 
مــا  يحلــون  وكيــف  واألســاطير؟، 
وتدميــر،  قتــل  مــن  إليــه  يدعــون 
الفكــر  إليــه  يدعــو  مــا  ويحرمــون 
النــاس، وخيــر  القويــم مــن منفعــة 
والســام  المحبــة  بنشــر  الشــعوب 

والرحمــة. والعــدل 

فكاهمــا  إتباعــه؟،  الواجــب  أيهمــا 
ينبــع مــن عقــل اإلنســان.. مــا ينبــع 
مــن عقــل مريض مليء بالســموم؟..

أّمــن ينبــع مــن عقــل حــرره الخطــاب 
هللا،  لغيــر  العبوديــة  مــن  اإللهــي 
ويســعى دائًمــا لمــا يحقــق مصلحــة 
النــاس، وســامتهم وأمنهــم لتتطــور 

المجتمعــات نحــو حيــاة أفضــل.

فــي وصفــه  وتعالــى  ســبحانه  قــال 
 َ للعقــول المريضــة: »ُيَخاِدُعــوَن للاَّ
ِإالَّ  َيْخَدُعــوَن  َوَمــا  آَمُنــوا  َوالَِّذيــَن 
ِفــي   )9( َيْشــُعُروَن  َوَمــا  َأنُفَســُهْم 
 
ۖ
َمَرًضــا  ُ للاَّ َفَزاَدُهــُم  ــَرٌض  مَّ ُقُلوِبِهــم 
َوَلُهــْم َعــَذاٌب َأِليــٌم ِبَمــا َكاُنــوا َيْكِذُبــوَن 
ــي  ــُدوا ِف ــْم اَل ُتْفِس ــَل َلُه )10( َوِإَذا ِقي
اأْلَْرِض َقاُلــوا ِإنََّمــا َنْحــُن ُمْصِلُحــوَن 
ِكــن  )11( َأاَل ِإنَُّهــْم ُهــُم اْلُمْفِســُدوَن َولَٰ
 .)9:12 )البقــرة:  َيْشــُعُروَن«  الَّ 
ســبحانه  وصــف هللا  اآليــات  بتلــك 

ــوث والمريــض،  ــر المل أصحــاب الفك
عقــول  فــي  الســموم  ينفــث  الــذي 
المســلمين، صّدقوهــا بمــا كذبــوا ومــا 

نقلــوا مــن روايــات مفتــراة..

فــي  والمســلمون  العــرب  فتــاه 
األبــواب مشــّرعة  الظلمــات وفتحــوا 
المحتليــن  مــن  والذئــاب  للثعالــب 
واللصــوص، لينهبــوا ثــروات العــرب 
أوطانهــم،  ويســتبيحوا  والمســلمين، 
ويخشــون  شــعوبهم..  ويســتعبدوا 
أن يتحــرر العقــل العربــي والمســلم 
وأكاذيبهــم،  زيفهــم  سيكشــف  ألنــه 
المســتنقعات  فــي  وسيســقطون 

النتنــة..

ولــن تبكــي عليهــم الســماء علــى مــا 
تســببوا فيــه مــن تفريــق للمســلمين، 
بعضهــم،  قتــل  علــى  وتحريضهــم 
ونشــر الفتــن والفوضــى فــي ربــوع 
نــراه  مــا  وعلــى  العربــي..  الوطــن 
العربيــة  األمــة  تمــّزق  مــن  اليــوم 

كوارث التراث
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والنســاء  األطفــال  وتشــريد ماييــن 
يتوهــون فــي الظلمــات، يســقط منهــم 
الهجــرة يموتــون  فــي طريــق  آالف 
جوًعــا، بعدمــا تــم تدميــر أوطانهــم 
الزائفــة  اإلســامية  الخافــة  باســم 
والظالــم،  المظلــم  التاريــخ  ذات 
ومــا ارتكبــوه مــن جرائــم ينــدى لهــا 
الضميــر اإلنســاني، مســتبيحين كل 
اإلنســان  القيــم واألخــاق وحقــوق 

الكريــم. الحيــاة والعيــش  فــي 

وعلى ما نراه اليوم مما حّل بســوريا 
والعــراق وليبيــا والصومــال واليمــن، 
إنــه تدميــر ممنهــج باســم اإلســام 
الصهيونــي..  العــدو  خدمــة  فــي 
مــن  وتتحــرر  العقــول،  فلتســتيقظ 
األكاذيــب واألوهــام التــي رســخت فــي 
العقــول، والتــي تتناقــض مــع رســالة 
والعــدل  الرحمــة  رســالة  اإلســام، 

والســام والحرّيــة واإلحســان.

تضييــع  يحتاجــون  ال  المســلمون 
الوقــت فــي البحــث بمــا أنتجــه التــراث 
تحريــر  هــو  يحتاجونــه  مــا  فــإن 
األصــل،  لرســالة  والعــودة  عقولهــم 
رســالة اإلســام التي أنزلها هللا على 
رســوله الكريــم فــي مثــل هــذا الشــهر 
الفضيــل، فــي آيــاٍت بينــاٍت، وقــرآٍن 
مبيــن يهــدي الضاليــن إلــى طريــق 

المســتقيم. الحــق والطريــق 

ــَذا  هَٰ »ِإنَّ  ســبحانه:  يقــول  وهللا 
ــُر  اْلُقــْرآَن َيْهــِدي ِللَِّتــي ِهــَي َأْقَوُم َوُيَبشِّ

اِلَحــاِت  اْلُمْؤِمِنيــَن الَِّذيــَن َيْعَمُلــوَن الصَّ
َأنَّ َلُهــْم َأْجــًرا َكِبيــًرا« )اإلســراء: 9(.

المســلمين  يأمــر  ســبحانه  وهللا 
بقولــه: »ِكَتــاٌب ُأنــِزَل ِإَلْيــَك َفــَا َيُكــن 
ِبــِه  ِلُتنــِذَر  ْنــُه  مِّ َحــَرٌج  َصــْدِرَك  ِفــي 
َمــا  اتَِّبُعــوا   )2( ِلْلُمْؤِمِنيــَن  َوِذْكــَرٰى 
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن  ــن رَّ ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
َتَذكَّــُروَن«  ــا  مَّ َقِليــًا  َأْوِلَيــاَءۗ  ُدوِنــِه 
تلــك  تــدل  أال   .)3-2 )األعــراف: 
المســلمين  يفعلــه  مــا  بــأن  اآليــات 
اليــوم إنمــا يعارضــون هللا فــي أوامــره 
ــه  ــه ليســتنبطوا مــن آيات ــاع كتاب بإتب
مــن  حالهــم  ويصلــح  ينفعهــم  مــا 
رحمــة وعــدل وحريــة وســام وأمــن 
الحيــاة،  حــق  واحتــرام  واســتقرار 
وحــق العيــش الكريــم لإلنســان، وأال 
ــاد هللا  ــا ابتدعــه ُعب ــراث وم ــع الت نّتب
ونتــرك أوامــر هللا باتبــاع كتابــه، وهــو 
يتضمــن رســالة اإلســام، وماينفــع 
النــاس فــي الحيــاة الدنيــا واآلخــرة.

ألــم ينبهنــا هللا بقوله ويحذرنا: »َفَمِن 
َيْشــَقٰى  َواَل  َيِضــلُّ  َفــَا  ُهــَداَي  اتََّبــَع 
ِذْكــِري  َعــن  َأْعــَرَض  َوَمــْن   )123(
َفــِإنَّ َلــُه َمِعيَشــًة َضنــًكا َوَنْحُشــُرُه َيــْوَم 
ــَم  ــاَل َربِّ ِل ــٰى )124( َق ــِة َأْعَم اْلِقَياَم
َحَشــْرَتِني َأْعَمــٰى َوَقــْد ُكنــُت َبِصيــًرا 
آَياُتَنــا  َأَتْتــَك  ِلــَك  َكذَٰ َقــاَل   )125(
ُتنَســٰى«  اْلَيــْوَم  ِلــَك  َوَكذَٰ  

ۖ
َفَنِســيَتَها

مــا  أليــس   .)123:126 )طــه: 

نعيشــه مــن ُفرقــة واختــاف وصــراع 
البريئــة، واســتباحة  األنفــس  وقتــل 
حقــوق النــاس ســببه كتــب التــراث؟. 
لمــاذا نصــر علــى كتــب أنتجــت أمثال 
والحشاشــين  والقرامطــة  داعــش 
والتكفيــر والهجــرة واإلخــوان، ومّزقــت 
المســلمين شــر ممــزق؟، ألــم يضــع 
»ِتْلــَك  بقولــه:  للنــاس  قاعــدة  هللا 
ــا َكَســَبْت َوَلُكــم  ــا َم  َلَه

ۖ
ــْت ــْد َخَل ــٌة َق ُأمَّ

ــا َكاُنــوا  ــا َكَســْبُتْمۖ َواَل ُتْســَأُلوَن َعمَّ مَّ
َيْعَمُلوَن« )البقرة: 134(. إن العودة 
للتــراث ســيزيد الطيــن بّلــة! ألــم نتعلــم 
ــاع المســلمين للكتــب  مــن نتائــج اتب
باإلســرائيليات  والمليئــة  المســمومة 

التــي غّيبــت العقــول؟.

أمــا آن لنــا اليــوم بعــد كل المآســي 
التــي مــرت علــى كثيــر مــن األوطــان 
فــي الماضــي والحاضــر، بســبب كتب 
ــع قــول  ــا أن نتب ــراث.. أمــا آن لن الت
هللا ســبحانه: »َأَلــْم َيــْأِن ِللَِّذيــَن آَمُنــوا 
َوَمــا  للاَِّ  ِلِذْكــِر  ُقُلوُبُهــْم  َتْخَشــَع  َأن 
َنــَزَل ِمــَن اْلَحــقِّ َواَل َيُكوُنــوا َكالَِّذيــَن 
ُأوُتــوا اْلِكَتــاَب ِمــن َقْبــُل َفَطــاَل َعَلْيِهــُم 
ْنُهــْم  اأْلََمــُد َفَقَســْت ُقُلوُبُهــْمۖ َوَكِثيــٌر مِّ

َفاِســُقوَن« )الحديــد: 16(.

المتصديــن  يبّصــر  أن  هللا  أدعــو 
عــن  ينقشــع  وأن  اإلســام  لدعــوة 
عــن  وُترفــع  الضبــاب  عيونهــم 

والضــال. الظلمــة  عقولهــم 
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كانــت البعثــة النبويــة بدايــة لمرحلــة 
طريــق  خارطــة  إلرســاء  جديــدة 
لإلنســانية جمعــاء بمــا أنزلــه الوحــي 
علــى رســول هللا محمــد بــن عبــد هللا 
مــن آيــات بينــات فــي القــرآن الكريــم، 
ومــن عبــادات وتشــريعات وعظــات 
جديــد  لفجــر  تؤســس  وأخاقيــات 
يشــرق علــى البشــرية، راســًما لهــم 
جــو  فــي  الكريمــة  الحيــاة  عناصــر 

مــن الســام واإليمــان واألمــان.

 لكــي تســعى المجتمعــات اإلنســانية 
كنوزهــا  واكتشــاف  األرض  لتعميــر 
لتســخير خيراتهــا لخيــر اإلنســان فــي 

كل مــكان، ممــا يحقــق قيــام المدينــة 
فيهــا  النــاس  ليعيــش  الفاضلــة 
متســاويين فــي الحقــوق والواجبــات 
والحريــة  والرحمــة  العــدل  ظــل  فــي 
بــركات  عليهــم  تتنــزل  والســام؛ 

الســماء خيــًرا ورزًقــا.

عــن  النــاس  صرفــت  التــراث  كتــب 
اآليــات: مقاصــد  فــي  التدبــر 

ــى الخطــاب اإللهــي  ــد تســلَّط عل  وق
رســوله  علــى  هللا  أنزلــه  الــذي 
أقــواٌم ابتعــدوا عــن كتــاب هللا الــذي 
يدعوهــم للخيــر والصــاح، وأنشــأوا 

ُكتًبــا مغايــرة لآليــات ومــا تدعــو إليــه 
فــي  وتوظيفــه  العقــل  احتــرام  مــن 
التدبــر فــي مقاصــد اآليــات لمنفعــة 
اإلنســان وصاحــه ودعــوة للتطــور 
والبحــث فــي القــرآن ومــا يدعــو إليــه 
الســتنباط الحقائــق العباديــة وااللتزام 
وممارســة  اإللهيــة  بالتشــريعات 

قــواًل وســلوًكا. القرآنيــة  اآلداب 

 شــوهوا التعليمــات اإللهيــة للنــاس 
رســالة  تحريــف  إلــى  أدى  ممــا 
اإلســام باســتحداث عشــرات اآلالف 
مــن الروايــات حتــى طغــت الروايــات 
على اآليات وتحقق ألعداء اإلســام 

الخديعة الكبرى
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اســتهداف القــرآن الكريــم وعزلــه عــن 
أن يكــون المرجعيــة اإللهيــة للنــاس؛ 
حتــى جــاءت شــكوى الرســول عليــه 
الســام لربــه تؤكــد تلــك الحقيقــة فــي 
ُســوُل َيــا  قولــه ســبحانه: »َوَقــاَل الرَّ
اْلُقــْرآَن  ــَذا  َقْوِمــي اتََّخــُذوا هَٰ َربِّ ِإنَّ 

َمْهُجــوًرا« )الفرقــان: 30(.

التكليف اإللهي للرسول:

حــدث ذلــك بعــد وفــاة الرســول عليــه 
ــى  ــا إل ــذ أربعــة عشــر قرًن الســام من
اليــوم، علًمــا بــأن هللا ســبحانه حــدد 
والتأويــل  الشــك  يقبــل  ال  بوضــوح 
مهمــة الرســول عليــه الســام فــي 
التكليــف اإللهــي مخاطًبــا ســبحانه 
 )1( قولــه:  فــي  الكريــم  رســوله 
ِإَلْيــَك  ُأنــِزَل  ِكَتــاٌب   )1( »المــص 
ْنــُه  مِّ َحــَرٌج  َصــْدِرَك  ِفــي  َيُكــن  َفــَا 
ــَن )2(«  ــَرٰى ِلْلُمْؤِمِني ــِه َوِذْك ــِذَر ِب ِلُتن
َأيَُّهــا  )األعــراف: 1-2( )2( »َيــا 
ُســوُل َبلِّــْغ َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيــَك ِمــن  الرَّ
َبلَّْغــَت  َفَمــا  َتْفَعــْل  لَّــْم  َوِإن   ۖ بِّــَك  رَّ

.)67 )المائــدة:   »ۚ ِرَســاَلَتُه 

 ليبلِّــغ النــاس بآيــات هللا لتهديهــم 
أكــد  وقــد  المســتقيم،  الطريــق  إلــى 
للرســول بقولــه ســبحانه:  ســبحانه 
»َفاْسَتْمِســْك ِبالَّــِذي ُأوِحــَي ِإَلْيــَكۖ  ِإنَّــَك 
ــُه  َوِإنَّ  )43( مُّْســَتِقيٍم  ِصــَراٍط  َعَلــٰى 
َلِذْكــٌر لَّــَك َوِلَقْوِمــَكۖ  َوَســْوَف ُتْســَأُلوَن 
 ،)44  –  43 )الزخــرف:   »)44((
بالقــرآن  بالتمســك  رســوله  يوصــي 

بــه  ويذّكــر  عنــه  يحيــد  وال  الكريــم 
النــاس وهــو ِذكــر للرســول ولقومــه 
وســوف ُيســألون عــن إتباعهــم لــه 

يــوم الحســاب.

أن  الكريمــة  اآليــة  توضحــه  ومــا   
اإلســام  لرســالة  للنــاس  التبليــغ 
يكــون بتــاوة القــرآن عليهــم وشــرح 
النــاس  لمنفعــة  اآليــات  مقاصــد 
بالتشــريعات  وتعريفهــم  وصاحهــم 
قــال  كمــا  واألخاقيــات،  والعظــات 
ســبحانه: »َكَمــا َأْرَســْلَنا ِفيُكــْم َرُســواًل 
يُكــْم  َوُيَزكِّ آَياِتَنــا  َعَلْيُكــْم  َيْتُلــو  نُكــْم  مِّ
َوُيَعلُِّمُكــُم اْلِكَتــاَب َواْلِحْكَمــَة َوُيَعلُِّمُكــم 
)البقــرة:  َتْعَلُمــوَن«  َتُكوُنــوا  َلــْم  ــا  مَّ

.)151

حقيقة األحاديث القدسية:

المبيــن  كتابــه  بعــد  ل هللا  ينــزِّ فلــم 
قدســية  أحاديــث  الحكيــم  والذكــر 
إلــى  مســتندة  قدســية  غيــر   أو 
روايــات اســتحدثها ُأنــاس ُمغرضــون 
ذوي أهــداف خبيثــة؛ إلثــارة الشــك 
وااللتبــاس والفتنــة بيــن المســلمين 
إلضعــاف اإلســام وجعــل المســلمين 
فــي صــراع دائــم للبحــث عــن حقيقــة 
أن  بعــد  وهديــه  اإلســام  رســالة 

التبــس عليهــم الحــق والباطــل، ممــا 
ق المســلمين واّدعــاء  ــرُّ ــى تف أدى إل
ــى  ــة عل ــة أنهــا هــي الوصي كل طائف
اإلســام وهــي األكثــر معرفــة بديــن 
هللا، فســالت بينهم أودية من الدماء 
اإلســام  رســالة  مســيرة  عطلــت 
والعــدل  الرحمــة  دعــوة  وأعاقــت 
والحريــة والســام لبنــاء المجتمعــات 

والمســتقرة. المســالمة  اإلنســانية 

 إنمــا كلَّــف رســوله بمــا جــاء فــي 
هللا  وبعلــم  فقــط،  الكريمــة  اآليــات 
ســيهجرون  المســلمون  أن  األزلــي 
القــرآن، كمــا جــاء فيمــا ســبق فــي 
اآلية )30( من سورة الفرقان، وأنه 
ســيحّل محــل القــرآن روايــات افُتِرَيــت 
علــى الرســول ومقــوالت اســُتحِدثت 
منســوبة إليه عن الصحابة وُســمّيت 
القــرآن  عــزل  ليتــم  باألحاديــث؛ 
كمرجعيــة وحيــدة لرســالة اإلســام 
محلــه  وتحــل  المســلمين  عــن 
الروايــات واإلســرائيليات فــي توجيــه 
خاطــيء لرســالة اإلســام تســتهدف 
خلــق الفتــن بين المســلمين وتجعلهم 
فــي صــراع دائــم وقتــال مســتمر ..

خطاب الكراهية فرق المسلمين:

 ينتشــر فيمــا بينهــم خطــاب الكراهيــة 
وشــيًعا  طوائًفــا  ليتفرقــوا  والريبــة 
وإمامــه  كتابــه  لــه  كٌل  وأحزاًبــا، 
هللا  يخاطــب  ولذلــك  ومنهجــه، 
رســوله بقولــه ســبحانه فــي صيغــة 
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ِ َنْتُلوَهــا  اســتنكارية: »ِتْلــَك آَيــاُت للاَّ
َعَلْيــَك ِباْلَحــقِّ ۖ َفِبــَأيِّ َحِديــٍث َبْعــَد للاَِّ 
 ،)6 )الجاثيــة:  ُيْؤِمُنــوَن«  َوآَياِتــِه 
تؤكــد هــذه اآليــة عــدم اعتــراف هللا 
ســبحانه بمــا ُســمي باألحاديــث التــي 
وبهتاًنــا،  ظلًمــا  للرســول  نســبوها 
وهــي  تحذيــر للمســلمين بعــدم إتبــاع 
التــي  الروايــات واإلســرائيليات  تلــك 
ُســميت باألحاديــث، ألنهــا ستتســبب 
فــي هجــر القــرآن واعتبارهــا المرجــع 
الوحيــد لرســالة اإلســام يســتمدون 
شــؤون  لتنظيــم  التشــريعات  منهــا 

حياتهــم.

 وهنــا يختــل ميــزان العــدل ويحــدث 
الفتــن،  وتنتشــر  والنفــاق  ــقاق  الشِّ
وذلــك مــا حــدث فــي الماضــي منــذ 
أربعــة عشــر قرًنــا ومــا يحــدث اليــوم 
إعــادة إنتــاج نفــس الِفــَرق الضالــة 
داعــش  مــن  مختلفــة  بأســماء 
والتكفيريــون  والقاعــدة  واإلخــوان 
وغيرهــم الكثيــر ألنهــم هجــروا كتــاب 
هللا واتبعــوا روايــات الشــياطين فضلُّوا 
هللا  أن  كمــا  المســتقيم.  الطريــق 
ســبحانه يخاطــب رســوله أيًضــا بأمــر 
يدعــو المســلمين للوحــدة وااللتفــاف 
واالعتصــام  المبيــن  الكتــاب  حــول 
هللا  كتــاب  يهجــروا   ال  حتــى  بــه 
ســبحانه:  بقولــه  يدعوهــم  وهــو  
َواَل  َجِميًعــا  للاَِّ  ِبَحْبــِل  »َواْعَتِصُمــوا 

.)103 عمــران:  )آل  ُقــوا«  َتَفرَّ

مــن  النــاس  ســبحانه  هللا  تحذيــر 

لتفــرق: ا

ثم يحذرهم أيًضا بقوله: »َواَل َتَناَزُعوا 
ــْم« )األنفــال:  َفَتْفَشــُلوا َوَتْذَهــَب ِريُحُك
46(، ويصــف الذيــن فرقــوا دينهــم 
ُقــوا  بقولــه ســبحانه: »ِإنَّ الَِّذيــَن َفرَّ
ِمْنُهــْم  لَّْســَت  ِشــَيًعا  َوَكاُنــوا  ِديَنُهــْم 
 ،)159 )األنعــام:   »ۚ َشــْيٍء  ِفــي 
وقولــه فــي تفــرق المســلمين أيًضــا: 
َاَة  »ُمِنيِبيــَن ِإَلْيــِه َواتَُّقــوُه َوَأِقيُموا الصَّ
َواَل َتُكوُنــوا ِمــَن اْلُمْشــِرِكيَن)31( ِمــَن 
ُقــوا ِديَنُهــْم َوَكاُنــوا ِشــَيًعا ُكلُّ  الَِّذيــَن َفرَّ
َفِرُحــوَن )32(«  َلَدْيِهــْم  ِبَمــا  ِحــْزٍب 
هللا  أن  حيــث   ،)32-31: )الــروم 
ســبحانه يقول لرســوله إن المسلمين 

الذيــن فرقــوا دينهــم لســت منهــم.

الذيــن يســَعون فــي خلــق  كمــا أن 
ــن المســلمين وصَفهــم هللا  ــة بي الُفرق
ســبحانه مثــل المشــركين ألنهــم لــم 
يتَّبعــوا مــا ُأنــزل إليــك مــن تشــريعات 
فــي القــرآن الكريــم، بالرغــم مــن دعوة 
صريحــة لهــم مــن هللا ســبحانه فــي 
ــن  ــم مِّ ــِزَل ِإَلْيُك ــا ُأن ــوا َم ــه: »اتَِّبُع قول
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَء ۗ  رَّ
ــُروَن« )األعــراف: 3(. ــا َتَذكَّ َقِليــًا مَّ

مقاصــد  لفهــم  المفســرين  احتــكار 

اآليــات:

القرآنيــة  الحقائــق  مــن  وبالرغــم   
اآليــات  بعــض  فــي  وردت  التــي 

أعــاه؛ إال أن النــاس تــم اســتغفالهم 
ُســمي  بمــا  بالروايــات  واســتدراجهم 
باألحاديــث افتــراًء علــى هللا ورســوله 
األميــن؛ فاتَّجهــوا اتجاًهــا مغايــًرا لمــا 
يريــده هللا لهــم مــن خيــر  وصــاح 
التعــاون  فيهــا  ينتشــر  وحيــاة، 
والمحبــة والرحمــة والحريــة والســام 

النــاس. بيــن  والعــدل 

تمَّــت  ومــن  الفقهــاء  ســاهم  وقــد 
والمفســرون  بالعلمــاء  تســميتهم 
الذيــن احتكــروا َفهــم مقاصــد القــرآن 
الوحيــدة  المرجعيــات  ليصبحــوا 
لرســالة اإلســام حتى يســيطروا على 
عقــول المســلمين ويوجهونهــم حيــث 
تجــاوز  بهــم  وقــد وصــل  يريــدون. 
الفــرض اإللهــي الــذي أمــر النــاس 
بالتدبــر فــي آيــات قرآنــه والتفكُّــر فــي 
مقاصــد تشــريعاته لخيــر اإلنســانية 
جمعــاء إلــى أنهــم أفَتــوا بقفــل بــاب 
التفكــر  عــن  والتوقُّــف  االجتهــاد 
والتدبــر فــي آيــات هللا، رافضيــن أمــر 
هللا للنــاس بقولــه ســبحانه: »َأَفــَا 
ِمــْن  َكاَن  َوَلــْو  اْلُقــْرآَن  َيَتَدبَّــُروَن 
ِعنــِد َغْيــِر اللَّـــِه َلَوَجــُدوا ِفيــِه اْخِتَاًفــا 
وقولــه   ،)82 )النســاء:  َكِثيــًرا« 
اْلُقــْرآَن  َيَتَدبَّــُروَن  »َأَفــَا  ســبحانه: 
)محمــد:  َأْقَفاُلَهــا«  ُقُلــوٍب  َعَلــى  َأْم 
بَّــُروا  24(، وقولــه ســبحانه: »َأَفَلــْم َيدَّ
ــا َلــْم َيــْأِت آَباَءُهُم  اْلَقــْوَل َأْم َجاَءُهــم مَّ
ِليــَن« )المؤمنــون: 68(، وقولــه  اأْلَوَّ
ِإَلْيــَك  َأنَزْلَنــاُه  »ِكَتــاٌب  ســبحانه: 
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ــو  ــَر ُأوُل ــِه َوِلَيَتَذكَّ ــُروا آَياِت بَّ ــاَرٌك لَِّيدَّ ُمَب
.)29 )ص:  اأْلَْلَبــاِب« 

كيف تم إقفال باب االجتهاد؟:

 فكيــف قــرر شــيوخ الديــن )إقفــال 
بــاب االجتهــاد( فــي موقــف يتناقــض 
وعصيــان  وآياتــه  هللا  تشــريع  مــع 
ــك بقولهــم  ــه، وذل ألوامــر هللا وطاعت
اســتنباط جديــد وفهــم  جــواز  بعــدم 
ــح للنــاس مقاصــد آياتــه  أميــن يوضِّ
والرحمــة  األمــن  لهــم  يحقــق  لمــا 
والعــدل والحريــة والســام. رغــم أن 
هللا ســبحانه جعــل التدبــر فــي آياتــه 
ــر فــي تشــريعاته فــرض عيــن  والتفكُّ
علــى كل إنســان لديــه القــدرة علــى 
الكلمــات  معانــي  ومعرفــة  القــراءة 
حيــث يتحمــل وحــده مســؤولية فهــم 

النــص وإدراك مقاصــد اآليــات.

وراء  الطريــق  ضلــوا  المســلمون 

الفتــاوى: فقهــاء 

 لذلك تفرقت بهم الُســبل وضلُّوا عن 
الطريــق المســتقيم، أربعــة عشــر قرًنا 
مــن الزمــان، حينمــا احتكــر  بعــض 
القرآنيــة  النصــوص  َفْهــم  الفقهــاء 
بمختلــف  لمفاهيمهــم  قوا  وســوَّ
ترهيــب  مــن  الدعائيــة  الوســائل 
وتفســيراتهم  فَتاويهــم  يخالــف  لمــن 
وأحكامهــم عــن الحــال والحــرام مــن 
العــذاب يــوم القيامــة وأن مصيرهــم 
جهنــم وبئــس المصيــر، فقــد حذَّرهــم 

هللا ســبحانه بقولــه: »َوال َتقولــوا ِلمــا 
َتِصــُف َألِســَنُتُكُم الَكــِذَب هـــذا َحــاٌل 
َوهـــذا َحــراٌم ِلَتفَتــروا َعَلــى اللَّـــِه الَكِذَب 
ِإنَّ الَّذيــَن َيفَتــروَن َعَلــى اللَّـــِه الَكــِذَب 
ال ُيفِلحــوَن« )النحــل: 116(، ولمــن 
يؤمــن برواياتهــم وفتاويهــم ويكــون 
ــا لهــم؛ يســير خلفهــم كاألعمــى  تابًع
الفقهــاء  يــراه  مــا  غيــر  يــرى  ال 
ويعّطــل فــرض التفكــر والتدبــر فــي 
آيــات القــرآن الكريــم؛ يعدونــه بــأن 
علًمــا  النعيــم،  جنــات  ســيجزيه هللا 
ــغ  بــأن الرســول عليــه الســام قــد بلَّ
النــاس فــي حجــة الــوداع قــول هللا 
ســبحانه: »اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم 
َوَأْتَمْمــُت َعَلْيُكــْم ِنْعَمِتــي َوَرِضيــُت َلُكــُم 

ْســَاَم ِديًنــا« )المائــدة: 3(. اإلِْ

متى انتهى الخطاب اإللهي؟:

وبهــذا يكــون اإلعــان الواضــح مــن 
الخطــاب اإللهــي  بانتهــاء  الرســول 
للنــاس، فمــن أيــن أتى من يســمونهم 

بالعلمــاء واألئمــة وناقلــي الروايــات 
بعشــرات  مفتــراه  بروايــات  وغيرهــم 
اآلالف ممــا ُأطلــق عليهــا باألحاديــث 
ــا بيــن ضعيــف وحســن  ــا وبهتاًن ظلًم
ومقبــول  قدســي  وغيــر  وقدســي 

ومقطــوع، فمــن أنبأهــم بذلــك؟!

 هل َنَزل عليهم جبريل بُكتب جديدة 
وأحاديــث غيــر أحاديــث هللا ســبحانه 
فــي كتابــه الكريــم الــذي أنزلــه  علــى 
رســوله بالرغــم ممــا تدحضــه اآليــات 
التــي ســبق ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم 
َل  َنــزَّ »اللَّـــُه  ســبحانه:  قولــه  فــي 
َتَشــاِبًها  مُّ ِكَتاًبــا  اْلَحِديــِث  َأْحَســَن 
الَِّذيــَن  ُجُلــوُد  ِمْنــُه  َتْقَشــِعرُّ  َثاِنــَي  مَّ
ُجُلوُدُهــْم  َتِليــُن  ُثــمَّ  َربَُّهــْم  َيْخَشــْوَن 
ــَدى  ــَك ُه ــِه َذِل ــِر اللَّـ ــى ِذْك ــْم ِإَل َوُقُلوُبُه
َوَمــن  َيَشــاُء  َمــن  ِبــِه  َيْهــِدي  اللَّـــِه 
ُيْضِلــِل اللَّـــُه َفَمــا َلــُه ِمْن َهاٍد« )الزمر 
»اللَّـــُه  ســبحانه:  وقولــه   ،)23  :
ُكــْم ِإَلــٰى َيــْوِم  اَل ِإَلـٰــَه ِإالَّ ُهــَو َلَيْجَمَعنَّ
اْلِقَياَمــِة اَل َرْيــَب ِفيــِه َوَمــْن َأْصــَدُق 
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ِمــَن اللَّـــِه َحِديًثــا« )النســاء: 87(، 
َحِديــٍث  »َفِبــَأيِّ  ســبحانه:  وقولــه 
َبْعــَدُه ُيْؤِمُنــوَن« )المرســات : 50(، 
ومخاطبتــه لرســوله الكريــم مســتنكًرا 
بقولــه ســبحانه: »ِتْلــَك آَيــاُت اللَّـــِه 
َنْتُلوَهــا َعَلْيــَك ِباْلَحــقِّ َفِبــَأيِّ َحِديــٍث 
َبْعــَد اللَّـــِه َوآَياِتــِه ُيْؤِمُنوَن« )الجاثية: 

.)6

اآليات تنفى الروايات:

 تلــك اآليــات تنفــي االعتــراف بــكل 
أنواعهــا  بــكل  أحاديــث  ُيســمى  مــا 
مــا  أو  مرســلة  وروايــات  أحاديــث 
فكلهــا  قدســية؛  بأحاديــث  ُيســمى 
محــط افتــرءات وبهتــان علــى رســول 
علــى  مؤتمــن  الرســول  ألن  هللا 
إيصــال الرســالة المكلَّــف بهــا إلــى 
النــاس وال يمكــن حــذف أو إضافــة 
مــن الرســالة المكلَّــف بهــا مــن هللا 
ــْوُل  ــُه َلَق ــه ســبحانه: »ِإنَّ ــًدا لقول تأكي
َرُســوٍل َكِريــٍم )40( َوَمــا ُهــَو ِبَقــْوِل 
ــوَن )41( َواَل  ــا ُتْؤِمُن ــًا مَّ ــاِعٍر َقِلي َش
ــا َتَذكَُّروَن )42(  ِبَقــْوِل َكاِهــٍن َقِليــًا مَّ
بِّ اْلَعاَلِميــَن )43( َوَلــْو  ــن رَّ َتنِزيــٌل مِّ
َل َعَلْيَنــا َبْعــَض اأْلََقاِويــِل )44(  َتَقــوَّ
ُثــمَّ   )45( ِباْلَيِميــِن  ِمْنــُه  أَلََخْذَنــا 
َلَقَطْعَنــا ِمْنــُه اْلَوِتيــَن )46( َفَمــا ِمنُكــم 
ــُه  ــْن َأَحــٍد َعْنــُه َحاِجِزيــَن )47( َوِإنَّ مِّ
)الحاقــة:   »)48( لِّْلُمتَِّقيــَن  َلَتْذِكــَرٌة 
40-48(، تحذيــر هللا ُمبلًغــا النــاس 
عــن  هللا  آيــات  يســتقبلون  الذيــن 

رســوله األميــن بأنــه ســبحانه قــد نبَّــه 
رســوله الكريــم بعــدم التقــّول على هللا 
ل علــى هللا؛  وأن ذلــك جــزاء مــن يتقــوَّ
تأكيــًدا مــن هللا ســبحانه للنــاس أن 
مــا ينطــق بــه الرســول عليــه الســام 
مــن آي الذكــر الحكيــم أن آمنــوا بــه 
وصدقــوه واتبعــوه بــكل مــا يبّلغكــم بــه 
عــن ربــه مــن عبــادات وتشــريعات 
وقواعــد المعامــات بيــن النــاس، وما 
يعظكــم بــه مــن األخاقيــات ومبــادئ 
وقيــم الفضيلــة لتســمو بــه العاقــات 

اإلنســانية.

مهمة الرسول تبليغ الرسالة:

 ولذلــك خاطــب هللا رســوله بقولــه 
ــْغ َمــا  ُســوُل َبلِّ ســبحانه: »َيــا َأيَُّهــا الرَّ
ــَك َوِإن لَّــْم َتْفَعــْل  بِّ ُأنــِزَل ِإَلْيــَك ِمــن رَّ
َفَمــا َبلَّْغــَت ِرَســاَلَتُه َواللَّـــُه َيْعِصُمــَك 
َيْهــِدي  اَل  اللَّـــَه  ِإنَّ  ــاِس  النَّ ِمــَن 
 ،)67 )المائــدة:  اْلَكاِفِريــَن«  اْلَقــْوَم 
ــد إضافــي للرســول  ــة تأكي وهــذه اآلي
بتبليــغ  فقــط  مكلَّــف  بأنــه  الكريــم 
النــاس بمــا ُأنــزل إليــه مــن آيــات 
بــأي شــيء  وليــس  الكريــم  القــرآن 
آخــر مثــل الروايــات المغرضــة التــي 
ألَّفهــا الغيــر  مؤتمنيــن علــى رســالة 
عليــه  للرســول  ونســبوها  اإلســام 
وأطلقــوا  وبهتاًنــا؛  افتــراًء  الســام 
عليهــا أحاديــث منهــا القدســية ومنها 
أحاديــث عاديــة مصنَّفــة بعشــر ات 
فــي  المســلم  فيهــا  يتيــه  األنــواع؛ 

ظلمــات ال يــكاد يجــد ســبيًا للخــروج 
الروايــات  ناقلــي  فعلــه  بمــا  منهــا 
ومــن قــام بتســويقها للمســلمين ممــن 
الديــن  وشــيوخ  الفقهــاء  يســمونهم 
علــى مــدى أربعــة عشــر قرًنــا مــن 

الزمــان.

والتــي أفقــدت رســالة اإلســام ِقَيمهــا 
تســتهدفه  لمــا  الســامية  وأهدافهــا 
ومنفعتــه  اإلنســان  مصلحــة  مــن 
فــي الحيــاة الدنيــا واآلخــرة، والتــي 
قولــه  فــي  القــرآن  بهــا  يستشــهد 
َفــا  ُهــداَي  اتََّبــَع  »َفَمــِن  ســبحانه: 
َوَمــن   ﴾123﴿ َيشــقى  َوال  َيِضــلُّ 
َأعــَرَض َعــن ِذكــري َفــِإنَّ َلــُه َمعيَشــًة 
ــِة َأعمــى  ــوَم الِقياَم ــُرُه َي ــًكا َوَنحُش َضن
َحَشــرَتني  ِلــَم  َربِّ  قــاَل   ﴾124﴿
َأعمــى َوَقــد ُكنــُت َبصيــًرا ﴿125﴾ 
َفَنســيَتها  آياُتنــا  َأَتتــَك  َكذِلــَك  قــاَل 
َوَكذِلــَك الَيــوَم ُتنســى« )طــه: 123-

.)126

تحذير من هللا سبحانه:

ــه بمــا  ــد خاطــب هللا رســوله ينبئ ولق
ســيتبعه المســلمون فــي المســتقبل 
قــال  حيــث  اســتنكارية  بصيغــة 
ســبحانه: »ِتْلــَك آَيــاُت اللَّـــِه َنْتُلوَهــا 
َبْعــَد  َحِديــٍث  َفِبــَأيِّ  ِباْلَحــقِّ  َعَلْيــَك 
)الجاثيــة:  ُيْؤِمُنــوَن«  َوآَياِتــِه  اللَّـــِه 
6(، يبيــن هللا للنــاس ويحذرهــم مــن 
إتبــاع مــا ُســمي باألحاديــث ألن ذلــك 
ســيصرفهم عــن تــاوة القــرآن الكريــم 
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ودســتوًرا  للنــاس  هللا  رســالة  وهــو 
إلــى  يرشــدهم  ومماتهــم؛  لحياتهــم 
واألمــن  والســعادة  الخيــر  طريــق 

والســام. 

تصويــب الخطــاب اإلســامي بإتبــاع 

مقاصــد كتــاب هللا:                                                                                                                                           

ــا أصبــح موضــوع تصويــب  ومــن هن
العــودة  هــو  اإلســامي  الخطــاب 
هللا  أنزلهــا  التــي  الرســالة  ألصــل 
المبيــن  الكتــاب  فــي  رســوله  علــى 
الهــدى  طريــق  للنــاس  ليبيــن 
والعــدل  والرحمــة  واألمــن  والخيــر 
والســام، ويضــع تشــريًعا يمنــع بــه 
النــاس مــن االعتــداء علــى بعضهــم 
ويأمرهــم بالتعامــل بينهــم بالحســنى 
ليــس  القيامــة  يــوم  حســابهم  وأن 
بأنســابهم وال بقربهــم مــن الرســول، 
القاعــدة  وفــق  بأعمالهــم  إنمــا 
َذرٍَّة  ِمْثَقــاَل  َيْعَمــْل  »َفَمــْن  اإللهيــة؛ 
َخْيــًرا َيــَرُه )7( َوَمــْن َيْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرٍَّة 
.)8-7 )الزلزلــة:   »)8( َيــَرُه  َشــرًّا 

ُكلُّ  َتأتــي  »َيــوَم  ســبحانه:  وقولــه 
َنفــٍس ُتجــاِدُل َعــن َنفِســها َوُتَوّفــى ُكلُّ 
ــم ال ُيظَلمــوَن«  ــت َوُه َنفــٍس مــا َعِمَل
ســبحانه  وقولــه   ،)111 )النحــل: 
يصــف للنــاس يــوم الحســاب جــزاء 
الحيــاة  فــي  بمــا كســبت  نفــس  كل 
ــا الَِّذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا  الدنيــا: »َفَأمَّ
اِلَحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيُدُهم  الصَّ
اْســَتنَكُفوا  الَِّذيــَن  ــا  َوَأمَّ َفْضِلــِه  ــن  مِّ
ــا َأِليًمــا َواَل  ُبُهــْم َعَذاًب َواْســَتْكَبُروا َفُيَعذِّ
ــن ُدوِن اللَّـــِه َوِليًّــا َواَل  َيِجــُدوَن َلُهــم مِّ

)النســاء: 173(. َنِصيــًرا« 

 ولذلك تفادًيا لما سيواجهه اإلنسان 
يــوم القيامــة أثنــاء الحســاب علــى 
قاعــدة المنهــاج اإللهــي وهــو القــرآن 
سُيحاســب  والــذي  وآياتــه،  الكريــم 
عليــه النــاس جميًعــا دون اســتثناء 
ليتحق لإلنســان األمن يوم الحســاب 
ــَذا اْلُقــْرآَن  كمــا قــال ســبحانه: »ِإنَّ هَٰ
ــُر  َوُيَبشِّ َأْقــَوُم  ِهــَي  ِللَِّتــي  َيْهــِدي 
اِلَحــاِت  اْلُمْؤِمِنيــَن الَِّذيــَن َيْعَمُلــوَن الصَّ
َأنَّ َلُهــْم َأْجــًرا َكِبيــًرا« )اإلســراء: 9(، 
ــم  وقولــه ســبحانه: »الَّذيــَن آَمنــوا َوَل
َيلِبســوا إيماَنُهــم ِبُظلــٍم ُأولـــِئَك َلُهــُم 
)األنعــام:  ُمهَتــدوَن«  َوُهــم  اأَلمــُن 

)82

يــوم  إلــى  القرآنيــة  باآليــات  التقيــد 

الحســاب:

التقّيــد  المســلمين  علــى  ويجــب 
باآليــات القرآنيــة كضــرورة قصــوى 

لإلنســان ليأمــن يــوم الحســاب دون 
البشــرية  االجتهــادات  إلــى  النظــر 
وأقــوال  المســتحدثة  والروايــات 
الفقهــاء المرجفــة، فالمســلم مأمــور 
باّتبــاع القــرآن وهديــه واّتبــاع مقاصــد 
آياتــه وأنــه فــي هــذه اللحظــة الفارقــة 
بيــن رســالة اإلســام الحقيقيــة التــي 
ــة  ــذ أربع ــى رســوله من أنزلهــا هللا عل
عشــر قرًنــا ) فــي كتــاب ال يضــل وال 

ينســى(.

العصــور  تلــك  خــال  حــدث  ومــا 
وتزويــر  تحريــف  مــن  الســابقة 
وافتــراءات علــى هللا ورســوله؛ نقــف 
اليــوم أمــام هللا معاهديــن بــأن نرفــع 
عــن كتابــه مــا وقــع عليــه مــن ظلــم 
لكتابــه  وتشــويه  وهجــر  وبهتــان 
وأحكامــه، أمانــة ومســؤولية عظيمــة 
يــوم  اإلنســان  عليهــا  سُيحاســب 
العارفيــن  ُيتَّهــم  ال  حتــى  القيامــة 
باللغــة العربيــة والمتعلميــن بمــا قالــه 
َمــا  َيْكُتُمــوَن  الَِّذيــَن  ســبحانه: »ِإنَّ 
َنــاِت َواْلُهــَدٰى ِمــن َبْعــِد  َأنَزْلَنــا ِمــَن اْلَبيِّ
ــِئَك  ــاِس ِفــي اْلِكَتــاِب ُأوَلـٰ ــاُه ِللنَّ َمــا َبيَّنَّ
ِعُنــوَن«  الاَّ َوَيْلَعُنُهــُم  اللَّـــُه  َيْلَعُنُهــُم 
عظيمــة  أمانــة   ،)159 )البقــرة: 
يحملهــا كل مــن آمــن بــاهلل ورســوله 
واّتبــع كتــاب هللا وعــَرف مقاصد آياته 
ــاس مــن رحمــة  ــه الن ومــا تدعــو إلي
والمعاملــة  وســام  وحريــة  وعــدل 

بالحســنى. 
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الخاصة:

التكليــف للرســول واضــح والرســالة 
محــددة بالتقيــد بإبــاغ النــاس بآيــات 
بإيصــال  وااللتــزام  الكريــم  القــرآن 
مقاصــده  وشــرح  اإللهــي  الخطــاب 
لمــا ينفــع النــاس فــي الدنيــا واآلخــرة 
ــاع منهــج القــرآن  ــى اّتب ويرشــدهم إل
الكريــم؛ كمــا قــال ســبحانه لرســوله 
فــي خطــاب التكليــف: »ُقــْل َأِطيُعــوا 
َتَولَّــْوا  َفــِإن  ُســوَل  الرَّ َوَأِطيُعــوا  اللَّـــَه 
ــا  ــَل َوَعَلْيُكــم مَّ َمــا ُحمِّ َفِإنََّمــا َعَلْيــِه 
ْلُتــْم َوِإن ُتِطيُعــوُه َتْهَتــُدوا َوَمــا َعَلى  ُحمِّ
ُســوِل ِإالَّ اْلَبــَاُغ اْلُمِبيــُن« )النــور:  الرَّ

.)54

الســام  عليــه  مهّمتــه  هــي  تلــك 
الــذي أداهــا بــكل األمانــة واإلخــاص 
وبلَّــغ قومــه بآيــات هللا وشــرح لهــم 
منفعتهــم  يحقــق  لمــا  مقاصدهــا 
وســعادتهم و يحقــق األمــن والســام 
للمجتمعات اإلنسانية. فاهلل سبحانه 
ــه لهــم  ــاده بخطاب ــغ عب ــه يبلِّ ــد كلَّف ق

ــد هللا ال  ــن عب وأن الرســول محمــد ب
بــأي حــال مــن األحــوال أن  يمكــن 
ل علــى هللا مــا لــم يكلفــه بــه  يتقــوَّ
اآليــات  تؤكــده  الكريــم  كتابــه  فــي 
ــف  الســابقة؛ مــن اســتحالة أن يضي
الرســول علــى كام هللا الــذي أنزلــه 
عليــه فــي قــرآن مجيــد أي قــول مــن 

عنــده.

أكاذيب منسوبة للرسول:

يؤكــد ذلــك تلــك اآليات الســابق ذكرها 
ره أهــل  والتــي تنســف مــا نقلــه وزوَّ
الروايــات علــى الرســول مــن أكاذيــب 
وتحريف منســوبة للصحابة أســموها 
مــن  لهــا  حشــدوا  ومــا  أحاديــث، 
تســويق وانتشــار فــي بقــاع األرض؛ 
ليقومــوا بعملهــم الشــائن فــي تشــويه 

ــدة. رســالة اإلســام الخال

الروايــات  علــى  ترتــب  ومــا   
ق المســلمين  واإلســرائيليات مــن تفــرُّ
ــق  ــن اإلســام وخْل د مناهــج دي ــدُّ وتع
إلــى  أدى  ممــا  والِفــَرق  الطوائــف 
وســفك  والصــراع  بينهــم  التناحــر 
عليــه  الرســول  وفــاة  منــذ  الدمــاء 
الصــاة والســام إلــى يومنــا هــذا، 
وآن األوان أن يتــم إقفــال الصفحــة 
الدعــوة  تاريــخ  فــي  الســوداء 
كمــا  جديــد  مــن  لتعــود  اإلســامية 
ــدأت بيضــاء ناصعــة كمــا أمــَر هللا  ب
وكمــا بلَّغهــا رســوله للنــاس فــي آيات 
القــرآن الكريــم. أن يعتمــد المســلمون 

كتــاب هللا المرجعيــة الوحيــدة لرســالة 
اإلســام.

جميعنــا غيــر ُمــدرك لعظمــة المهمــة 
أهميتهــا؛  ولتوضيــح  وخطورتهــا 
فلنعلــم جميًعــا بــأن كل مــن يفكــر فــي 
تصويــب الخطــاب اإلســامي بعدمــا 
هجــره المســلمون ومــا تراكــم علــى 
الخطــاب اإللهــي مــن كــم هائــل مــن 
علــى  المفتــراه  واألقاويــل  الروايــات 
الرســول؛ حتــى خفــت نــور الرســالة 
لــت تلــك اإلســرائيليات والروايــات  وحوَّ
المســلمين إلى أدوات يســوقهم ُدعاة 
الُفرقــة والتطــرف إلــى صــراع دائــم 

يــأكل األخضــر واليابــس.

فتنة المسلمين بعد وفاة الرسول:

اليــوم  إلــى  الرســول  وفــاة  منــذ   
محنــة  فــي  يعيشــون  والمســلمون 
وكراهيــة  وصــراع  وقتــال  وفتنــة 
اآلخــر،  تقبُّــل  وعــدم  ووحشــية 
واالستعاء على الغير وهللا سبحانه 
اُر اآْلِخَرُة  يبيــن لهــم بقولــه: »ِتْلــَك الــدَّ
ــوًّا ِفــي  َنْجَعُلَهــا ِللَِّذيــَن اَل ُيِريــُدوَن ُعُل
اأْلَْرِض َواَل َفَســاًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن« 

.)83 )القصــص: 

كل ذلــك ســببه عــزل القــرآن وهجــره 
اآليــات؛  علــى  الروايــات  وطغيــان 
حينمــا تــم تقديــس أصحــاب الروايــات 
بأنهــا  النــاس  وافتراءاتهــم وأوهمــوا 
أقــوال الرســول وكيــف تــم توظيفهــا 
طمًعــا  األوطــان  علــى  لاعتــداء 
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واحتــال  والثــروات  الســلطة  فــي 
ومــا  اإلســام،  باســم  البلــدان 
ــل وســبي  ــه المســلمون مــن قت أحدث
واغتصــاب واحتــال باســم الفتوحــات 

اإلســام. لنشــر  اإلســامية 

 أكذوبــة انتشــرت وقيــادات وظفتهــا 
لتحقيــق مــآرب سياســية ال عاقــة 
لهــا باإلســام فدعــوة النــاس لإلســام 
تكليفــه  فــى  ســبحانه  هللا  حددهــا 
ســبحانه:  بقولــه  األميــن  لرســوله 
ِباْلِحْكَمــِة  َربِّــَك  َســِبيِل  ِإَلــٰى  »اْدُع 
َواْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســَنِةۖ  َوَجاِدْلُهــم ِبالَِّتــي 
َأْعَلــُم  ُهــَو  َربَّــَك  ِإنَّ   ۚ َأْحَســُن  ِهــَي 
ــُم  ــَو َأْعَل ــِبيِلِه ۖ َوُه ــن َس ــن َضــلَّ َع ِبَم

.)125 )النحــل:  ِباْلُمْهَتِديــَن« 

هــل أمــر هللا ســبحانه بمقاتلــة الناس 

حتــى يكونوا مســلمين:

ولــم يأمــر هللا رســوله بمقاتلــة النــاس 
ليكونــوا مســلمين؛ إنمــا خاطــب هللا 
رســوله عليــه الســام بقولــه: »َلــو 
اأَلرِض  ِفــي  َمــن  آَلَمــَن  َربُّــَك  شــاَء 
الّنــاَس  ُتكــرُِه  َأَفَأنــَت  َجميًعــا  ُكلُُّهــم 
 : )يونــس  ُمؤِمنيــَن«  َيكونــوا  َحّتــى 
99(، وقــال ســبحانه أيًضــا: »َوُقــِل 
ُكــم َفَمــن شــاَء َفلُيؤِمــن  الَحــقُّ ِمــن َربِّ
َوَمــن شــاَء َفلَيكُفــر« )الكهــف: 29(.

ــة للرســول فــي  ــك األوامــر اإللهي  تل
أيــن  فمــن  اإلســام،  إلــى  الدعــوة 
ــل يســمح للمســلمين غــزو  ــوا بدلي أَت

األوطــان واحتــال البلــدان وتشــريد 
والســيطرة  النســاء  وســبي  اأُلســر 
بهــا  والتمتــع  النــاس  أمــاك  علــى 

وعدواًنــا؟! ظلًمــا 

 مرتكبين جريمة أخطر من االحتال 
اإلجراميــة  أعمالهــم  تبريــر  هــي؛ 
باســم َنْشــر اإلســام، يفتــرون علــى 
وهللا  وبهتاًنــا  ظلًمــا  ورســوله  هللا 
يأمــر النــاس جميًعــا بقولــه ســبحانه: 
)َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى اْلِبــرِّ َوالتَّْقــَوٰى ۖ َواَل 
 )  ۚ َواْلُعــْدَواِن  ْثــِم  اإلِْ َعَلــى  َتَعاَوُنــوا 

.)2 )المائــدة: 

النــاس؛  لــكل  عــام  إلهــي  ُحكــم   
بالُمطلــق  العــدوان  عــن  االمتنــاع 
وبــكل أشــكاله، والتعــاون علــى مــا 

أحوالهــم. وُيصِلــح  ينفعهــم 

الروايات تتســبب في التدمير وســفك 

الدماء:

كمــا تســببت تلــك الروايــات 
فــي أن يتــوه المســلمون أربعــة 

عشــر قرًنــا فــي ســفك الدمــاء 
والتدميــر والتشــريد والحــروب فيمــا 
بينهــم؛ لتهيئــة المشــهد فــي العالــم 
العربي لسيطرة القوى االستعمارية 
ــة الذيــن  ومرشــديهم مــن الصهاين

روا  يــزوِّ أن  اســتطاعوا 
بأشــكال  األحاديــث  تلــك 

الحســن  منهــا  مختلفــة 
ومنهــا  الضعيــف  ومنهــا 

المقطــوع ومنهــا المتواتــر والصحيــح 
ِعــدة.  وأســماء  القدســي،  واآلحــاد 
العقــول  إغــراق  وســائل  وابتكــروا 
فــي شــكليات وقواعــد منهــا؛ الجــرح 
والتعديــل وعلــم الرجــال وصنــوف مــن 
المصطلحــات التــي ال ُتمــت لرســالة 

اإلســام ِبصلــة.

شــغلوا المســلمين بهــا ليبعدوهــم عــن 
كتــاب هللا الــذي يدعوهــم لتوظيــف 
والســام  والحريــة  والرحمــة  العقــل 
والتــواد،  المعاملــة  وحســن  والعــدل 
وتحريــم قتــل النفــس والتعــاون وعــدم 
االعتــداء علــى النــاس؛ ليحقــق لهــم 
ينفعهــم وال  لمــا  األمــان ويوجههــم 
يضرهــم، بينمــا أكثــر الروايات ســبَّبت 
الكراهيــة  خطــاب  ونَشــَرت  الفتــن 

والصــراع.
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التفكر والتدبر في مقاصد اآليات:

للعقــل  لنعيــد  اليــوم  أحوجنــا  فمــا   
تدبــًرا  بــه  هللا  منــا  كرَّ بمــا  احترامــه 
منــه  لنســتنبط  كتابــه  فــي  وتفكــًرا 
علــى  ونتعــرف  الحيــاة  حقائــق 
الكــون ونوظَّــف ِنَعــم هللا فــي األرض 
لمصلحــة اإلنســان، ونطــوي صفحــة 
ســوداء عمرهــا أربعــة عشــر قرًنــا.

فــي حضــرة  أننــا  لنعــود ونستشــعر 
ــو  ــه الســام يتل ــرم علي الرســول األك
علينــا آيــات القــرآن الكريــم ويبيــن 
للنــاس  الخّيــرة  مقاصــده  للنــاس 
جميًعــا؛ ليتحقــق لهــم العيــش اآلمــن 
والســام واالســتقرار ويقومــوا بعبــادة 
الصالحــة  األعمــال  وممارســة  هللا 
صلــوات  مــن  واجباتهــم  وأداء 
وصيــام وحــج واالنفــاق فــي ســبيل 
ــواًل؛ لكــي  ــًا وق ــه عم هللا لنشــر كتاب
وعظاتــه  وتشــريعاته  آياتــه  تنتشــر 
وأخاقياتــه لتضــيء فــي الكــون نــوًرا 
وســام ورحمــة ووئــام بيــن جميــع 

َخْلــق هللا.

مــن  المخلصيــن  مهمــة  تلــك   
خدمــة  فــي  المتجرديــن  المتقيــن 
رســالة اإلســام لمصلحــة اإلنســانية 
جمعــاء؛ لتصويــب الخطــاب الدينــي 
فهي مهمة عظيمة وليســت جلســات 
عمــل  وإنمــا  إعاميــة  ومداخــات 
يبتغــي مــن ورائــه المفكــرون وجــه 
هللا واســترجاع مــا تــم اختطافــه مــن 

التشــريعات اإللهيــة مــن خــال التــزام 
بكامــل األجنــدة القرآنيــة، واســتكمال 
كل نقــص وإزالــة كل مــا طــرأ علــى 
الرســالة مــن تشــويه مقاصــد الخيــر 

للنــاس.

تحرير العقول من استعباد البشر:

كمــا  الرســالة  موضوعــات  وتحديــد 
مــن  اإلنســان  لتنقــذ  لهــا  هللا  أراد 
ــاء  ــاده مــن األحي ــل لعب ــة العق عبودي
واألمــوات )مــع تعــدد المســميات مــن 
الصحابــة أو أوليــاء أو أهــل البيــت(، 
وكلهــم ال ينفعــون أنفســهم أو غيرهــم 
وال يضــرون تأكيــًدا لقولــه ســبحانه: 
»َمَثــُل الَِّذيــَن اتََّخــُذوا ِمــن ُدوِن للاَِّ 
َأْوِلَيــاَء َكَمَثــِل اْلَعنَكُبــوِت اتََّخــَذْت َبْيًتــا 
ۖ َوِإنَّ َأْوَهــَن اْلُبُيــوِت َلَبْيــُت اْلَعنَكُبــوِت« 

)العنكبــوت: 41(.

بالرغــم أن هللا ســبحانه أمــر النــاس 
ســبحانه:  قولــه  فــي  واضــح  بأمــٍر 
بُِّكــْم  ــن رَّ »اتَِّبُعــوا َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَء ۗ َقِليــًا 
ــا َتَذكَّــُروَن« )األعــراف: 3(، وأن  مَّ
تصويــب الخطــاب اإلســامي يجــب 
ونيــة  صادقــة  بــإرادة  يكــون  أن 
مــن  أصحابهــا  يبتغــي  مخلصــة 
ورائهــا رضــى هللا ورحمتــه؛ مــن أجــل 
اإلســام  رســالة  مســار   تصحيــح 
وقــع  مــا  ورفــع  البشــرية  لخيــر 
عليهــا مــن محــاوالت شــريرة لخــداع 
المســلمين ودفعهــم الّتبــاع الُطــرق 

الخاطئــة التــي قــد تــؤدي بهــم إلــى 
مــا ال يتمنــون عنــد الحســاب ليجــدوا 
أنفســهم فــي مــأزق حيــن يســألهم هللا 
ســبحانه: هــل اتبعتــم مــا ُأنــزل إليكــم 
جوابهــم  فيكــون  الرســول  وأطعتــم 
ــا َأَطْعَنــا  فــي قولــه: »َوَقاُلــوا َربََّنــا ِإنَّ
ــِبيَا«  ــا َفَأَضلُّوَنــا السَّ َســاَدَتَنا َوُكَبَراَءَن

.)67 )األحــزاب: 

أخاقيات القرآن:

هللا  أنزلــه  فيمــا  الرســول  فطاعــة   
الكريــم  القــرآن  آيــات  مــن  عليــه 
وعــدًل  رحمــة  مــن  للنــاس  هدايــة 
وتعــاون  وإحســان  وســام  وحريــة 
علــى البــر والتقــوى والتعامــل الراقــي 
أخاقيــات  ِوفــق  ؛  البشــر  كل  مــع 
القــرآن وتشــريعاته وعظاتــه؛ لتعيــش 
المجتمعــات اإلنســانية فــي كل مــكان 
فــي عيــش كريــم وأمــن واســتقرار بــا 
ــزع   حــروب وال قتــال وال خــوف وال ف
وســكينة.  اطمئنــان  بــل  ظلــم؛  وال 
والــكل يســعى فــي مناكبــه ويــأكل مــن 
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هللا  بــركات  عليهــم  ترفــرف  رزقــه، 
ل عليهــم نعمــه ورحماتــه. وتتنــزَّ

 لقــد ارتكــب المفســرون وأصحــاب 
ــات وناقليهــا وشــيوخ الضــال  الرواي
أكبــر جريمــة فــي تاريــخ اإلنســانية؛ 
القــرآن  عــزل  علــى  عملــوا  عندمــا 
مــن حيــاة النــاس علــى مــدى أربعــة 
يتوهــون  وجعلوهــم  قرًنــا  عشــر 
وإســرائيليات  مكذوبــة  روايــات  بيــن 
رة، افتَروهــا  موضوعــة وأســاطير مــزوَّ
علــى رســول هللا ونســبوها إليــه وهــم 
التكليــف  بــأن  العلــم  يعلمــون حــق 
والمهمــة  ُمحــدد  للرســول  اإللهــي 
واضحــة فــي قولــه ســبحانه: »المص 
)1( ِكَتــاٌب ُأنــِزَل ِإَلْيــَك َفــَا َيُكــن ِفــي 
ْنــُه ِلُتنــِذَر ِبــِه َوِذْكــَرٰى  َصــْدِرَك َحــَرٌج مِّ
ِلْلُمْؤِمِنيــَن )2(« )األعــراف: 2-1(.

هللا يأمــر النــاس بعــدم إتبــاع غيــر 

كتابــه:

ثــم تتبعهــا آيــة آمــرة للنــاس بــأن ال 
يتَّبعــوا غيــر كتــاب هللا ســبحانه فــي 
ــن  ــم مِّ ــِزَل ِإَلْيُك ــا ُأن ــوا َم ــه: »اتَِّبُع قول
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَء ۗ  رَّ
ــُروَن« )األعــراف: 3(،  ــا َتَذكَّ َقِليــًا مَّ
يخافــوا  ألــم  آياتــه؟!  يتدبــروا  ألــم 

عذابــه فــي الدنيــا واآلخــرة؟!

 عندمــا ارتكبــوا تلــك الجريمــة والتــي 
أضلُّــوا المســلمين بإتباعهــا ويؤمنون 
بــه،  مســلَّم  كأمــر  الروايــات  بتلــك 

الــذي  هــو  الرســول  أن  قــوا  وصدَّ
ث بهــا و لــم يخولــه هللا بالتحدث  تحــدَّ
نيابــة عــن الخطــاب اإللهــي _القــرآن 
ــاه مــن الوحــي  الكريــم_ إال بمــا تلقَّ

ــه. ــات قرآن ــاس بآي ــغ الن ليبلِّ

 وحيــن يقــف النــاس المخدوعــون 
أمــام هللا يــوم القيامــة حيــث يقــول 
ُأنــاٍس  ُكلَّ  َندعــو  »َيــوَم  ســبحانه: 
ِبِإماِمِهــم َفَمــن أوِتــَي ِكتاَبــُه ِبَيميِنــِه 
َفُأولـــِئَك َيقــَرءوَن ِكتاَبُهــم َوال ُيظَلمــوَن 
هـــِذِه  فــي  كاَن  َوَمــن   )71( َفتيــًا 
َأعمــى  اآلِخــَرِة  ِفــي  َفُهــَو  َأعمــى 
)اإلســراء:   »)72( َســبيًا  َوَأَضــلُّ 

.)72-71

نــدم اإلنســان علــى تــرك التفكــر فــي 

مقاصــد القــرآن:

  ويســتمر المشــهد المأســاوي حيــث 
يبحــث اإلنســان عــن عــذر فــا يجــد 
غيــر النــدم فــي قولــه: »َيــا َوْيَلَتــٰى 
َخِليــًا«  ُفَاًنــا  َأتَِّخــْذ  َلــْم  َلْيَتِنــي 
)الفرقــان: 28(، يــوم يعــض الظالــم 
علــى يديــه يقــول: »َيــا َلْيَتِنــي اتََّخْذُت 
ُسوِل َسِبيًا« )الفرقان: 27(،  َمَع الرَّ
ــْد َأَضلَِّنــي َعــِن  وقولــه ســبحانه: »لََّق
ــْيَطاُن  ْكِر َبْعَد ِإْذ َجاَءِني َوَكاَن الشَّ الذِّ
ُســوُل  نَســاِن َخُذواًل )29( َوَقاَل الرَّ ِلإْلِ
َيــا َربِّ ِإنَّ َقْوِمــي اتََّخــُذوا َهـــَذا اْلُقــْرآَن 
-29 )الفرقــان:   »)30( َمْهُجــوًرا 

.)30

األبــدان  منــه  تقشــعر  مشــهد  إنــه 
ــد  ــه اإلنســان وق ويتمنــى أن يفــر من
حــذَّر هللا ســبحانه عبــاده مــن ذلــك 
ــا الَّ  ــوا َيْوًم المشــهد فــي قولــه: )َواتَُّق
َشــْيًئا َواَل  نَّْفــٍس  َنْفــٌس َعــن  َتْجــِزي 
ــا  ــُذ ِمْنَه ــَفاَعٌة َواَل ُيْؤَخ ــا َش ــُل ِمْنَه ُيْقَب
)البقــرة:  ُينَصــُروَن(  ُهــْم  َواَل  َعــْدٌل 

.)48

ــذار للنــاس مــن هللا تعالــى بهجــر  إن

القــرآن: 

 نبــأ عظيــم؛ بلَّغنــا بــه هللا ســبحانه 
قبل أربعة عشــر قرًنا بأن المســلمين 
إنــذار  القــرآن،  يهجــرون  ســوف 
فــي  المجرميــن  محــاوالت  اســتبق 
طمــس رســالة القــرآن لتحــل محلــه 
ــه المســلمون  الروايــات دون أن يتنبَّ
الرســول،  وفــاة  بعــد  اإلنــذار  لهــذا 
ويعملــون علــى حمايــة كتــاب هللا مــن 
الشــياطين الذيــن ال يريــدون لنــور 
هللا أن ينتشــر فــي األرض، يضــيء 
والصــاح  الخيــر  طريــق  للنــاس 
تحذيــر  وجــاء  والســام.  والعــدل 
قولــه  فــي  المجرميــن  ألولئــك  هللا 
َمــا  َيْكُتُمــوَن  الَِّذيــَن  ســبحانه: »ِإنَّ 
َنــاِت َواْلُهــَدٰى ِمــن َبْعــِد  َأنَزْلَنــا ِمــَن اْلَبيِّ
ِئــَك  ــاُه ِللنَّــاِس ِفــي اْلِكَتــاِب ۙ ُأولَٰ َمــا َبيَّنَّ
ِعُنــوَن«  الاَّ َوَيْلَعُنُهــُم   ُ للاَّ َيْلَعُنُهــُم 

.)159 )البقــرة: 

فقــد كتمــوا مــا أنــزل هللا مــن البينــات 
وأســاطير  بروايــات  واســتبدلوه 
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وحكايــات تســتخف بالعقــول وتنشــر 
الــا معقــول؛ ليتــوه النــاس وينشــغلوا 
عــن القــرآن مــن أجــل أن ُتســتباح 
دول العربــان ويســيطر العــدو علــى 
فــا  اســتعبادهم؛  ويتــم  ثرواتهــم 
حلــم  ويتحقــق  قائمــة  لهــم  تقــوم 
صهيــون،  أبنــاء  ويســيطر  اليهــود 
ويســتعبدون  أوطاننــا  يســتبيحون 
شــعوبنا وينهبــون ثرواتنــا لتحقيــق 
ــى  ــل إل ــة مــن الني ــي دول أحامهــم ف

الفــرات.

الخطــاب  تصويــب  يتــم  كيــف 

: ؟ مي ســا إل ا

لذلــك ال بــد مــن وقفــة شــجاعة نطوي 
فيهــا كل مــا جــاءت بــه الروايــات منذ 
وفــاة الرســول عليــه الســام ونتبــع 
بــه  النــاس  يبلِّــغ  أن  أمــره هللا  مــا 
ُســوُل  فــي قولــه تعالــى: »َيــا َأيَُّهــا الرَّ
بِّــَك ۖ َوِإن  َبلِّــْغ َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيــَك ِمــن رَّ
 ُ لَّــْم َتْفَعــْل َفَمــا َبلَّْغــَت ِرَســاَلَتُه ۚ َوللاَّ
)المائــدة:   »ۗ ــاِس  النَّ ِمــَن  َيْعِصُمــَك 

.)67

مهمتــه  فــي  ســبحانه  لــه  ويبيــن 
ويعلمهــم  وآياتــه  القــرآن  يبلِّــغ  أن 
ويعرفهــم  وتشــريعاته  الحكمــة 
بقولــه:  ربــه  يخاطبــه  أخاقياتــه، 
»َفاْسَتْمِســْك ِبالَّــِذي ُأوِحــَي ِإَلْيــَك ِإنَّــَك 
ــُه  َوِإنَّ  )43( مُّْســَتِقيٍم  ِصــَراٍط  َعَلــى 
ــَك َوِلَقْوِمــَك َوَســْوَف ُتْســَأُلوَن  ــٌر لَّ َلِذْك
 .)44  –  43 )الزخــرف:   »)44(

ــه هللا ســبحانه رســوله بالتمســك  ينب
بالقــرآن الكريــم وأنــه ِذكــٌر لــه ولقومــه 
وأن هللا سيســألهم عــن إتباعــه يــوم 
القيامــة. لقــد ارتكــب ناقلــي الروايــات 
وبعــض الفقهــاء جريمــة الظلــم الــذي 
مــن  المبيــن  كتــاب هللا  علــى  وقــع 
تحريــف وتزويــر  وافتــراءات علــى 
إليــه  تدعــو  ومــا  ورســالته  آياتــه 
مــن رحمــة وعــدل وحريــة االعتقــاد 
بــآداب  النــاس  تمســك  وضــرورة 

وأخاقياتــه. وتشــريعاته  القــرآن 

مرجعيــات  واإلســرائيليات  الروايــات 

والتدميــر: القتــل 

الروايــات  تلــك  أصبحــت  لقــد   
القتــل  مرجعيــات  واإلســرائيليات 
ِفــَرق  لــكل  والكراهيــة  والتدميــر 
إلــى  القرامطــة  منــذ عهــد  اإلرهــاب 
والقاعــدة؛  واإلخــوان  داعــش  عهــد 
ومنهجهــم  عقيدتهــم  اســتمدوا 
األلســن  تناقلتــه  ممــا  اإلجرامــي 
مــن تحريــف رســالة اإلســام ومــن 
قــت  التزويــر علــى هللا ورســوله، فرَّ

ومذاهــب  طوائــف  إلــى  المســلمين 
وِفــَرق متناحــرة فأنَســتهم آيــات هللا 
ظلمــاٍت  فــي  وُهــم  الطريــق  وضلُّــوا 
إلــى أن يرجعــوا لكتــاب هللا؛ يهديهــم 

المســتقيم. الطريــق 

اآليــات  وصــف  عليهــم  وينطبــق 
التاليــة فــي قولــه ســبحانه وتعالــى 
ــَك  ِإنَّ ْل َعَلــى اللَّـــِه  لرســوله: »َفَتــَوكَّ
ــَك اَل  َعَلــى اْلَحــقِّ اْلُمِبيــِن )79( ِإنَّ
ــمَّ  الصُّ ُتْســِمُع  َواَل  اْلَمْوَتــى  ُتْســِمُع 
َعــاَء ِإَذا َولَّــْوا ُمْدِبِريــَن )80( َوَمــا  الدُّ
َأنــَت ِبَهــاِدي اْلُعْمــِي َعــن َضَاَلِتِهــْم 
ِبآَياِتَنــا  ُيْؤِمــُن  َمــن  ِإالَّ  ُتْســِمُع  ِإن 
)النمــل:   »)81( مُّْســِلُموَن  َفُهــم 
79-81(، وقولــه ســبحانه: »َوَيــْوَم 
مِّمَّــن  َفْوًجــا  ــٍة  ُأمَّ ُكلِّ  ِمــن  َنْحُشــُر 
ُيَكــذُِّب ِبآَياِتَنــا َفُهــْم ُيوَزُعــوَن )83( 
ْبُتــم ِبآَياِتــي  ــاَل َأَكذَّ ــى ِإَذا َجــاُءوا َق َحتَّ
ــْم  ــاَذا ُكنُت ــوا ِبَهــا ِعْلًمــا َأمَّ ــْم ُتِحيُط َوَل
َتْعَمُلــوَن )84( َوَوَقــَع اْلَقــْوُل َعَلْيِهــم 
ِبَمــا َظَلُمــوا َفُهــْم اَل َينِطُقــوَن )85(« 

.)85-83 )النمــل: 
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قــال ســبحانه وتعالــى مخاطًبا رســوله 
ُقــوْا  َفرَّ الَِّذيــَن  »ِإنَّ  الســام:  عليــه 
ِمْنُهــْم  لَّْســَت  ِشــَيًعا  َوَكاُنــوْا  ِديَنُهــْم 
ِ ُثــمَّ  ِفــي َشــْيٍء ِإنََّمــا َأْمُرُهــْم ِإَلــى للاَّ
ُيَنبُِّئُهــم ِبَمــا َكاُنــوْا َيْفَعُلــوَن« )األنعــام 

.)159  :

يحــذر هللا الذيــن تفرقــوا شــيًعا وأحزاًبا 
متبعيــن  أرباًبــا  هللا  غيــر  متخذيــن 
غيــر القــرآن كتاًبــا، ومعتمديــن غيــر 
ــا، تعــددت مراجعهــم  رســول هللا إماًم
الخــاف  ودب  مناهجهــم  وتفرقــت 
بينهــم، كمــا وصفهــم ربهــم بقولــه: 
َاَة  »ُمِنيِبيــَن ِإَلْيــِه َواتَُّقــوُه َوَأِقيُموا الصَّ
َواَل َتُكوُنــوا ِمــَن اْلُمْشــِرِكيَن )31( ِمــَن 
ُقــوا ِديَنُهــْم َوَكاُنــوا ِشــَيًعا ُكلُّ  الَِّذيــَن َفرَّ
ِحــْزٍب ِبَمــا َلَدْيِهــْم َفِرُحــوَن« )الــروم  

.)32 :

وصف هللا التنظيمات بالمشركين:

اآليــة  هــذه  فــي  هللا  وصــف  لقــد 
اإلســامية  التنظيمــات  قيــادات 
بــاهلل، حيــث  بالمشــركين  وأتباعهــم 
ذلــك حكــم هللا وال رجعــة فيــه، ألن 
تلــك التنظيمــات بمختلــف مســمياتها 
لديهــم  وخلقــت  المســلمين،  فرقــت 
فــي  وتســببت  والتطــرف  العصبيــة 
وتفرقــت  ودينيــة  طائفيــة،  حــروب 

متصارعــة. مذاهــب  إلــى 

المــدن  دمــرت  الحرمــات  اســتباحت 
الفــزع  نشــرت  خراًبــا،  وتركتهــا 
جعلــوا  اآلمنيــن،  لــدى  والخــوف 
المســاجد ثكنــات لتجنيــد التكفيرييــن 
واإلرهابييــن، بــداًل مــن أن تكــون لمن 
ــا  ــه، مطمئًن ــى حيات ــا عل يدخلهــا آمن
ســوقوا  وصلواتــه،  عبادتــه  فــي 
اإلســام للعالــم، ديًنــا يدعــو للقتــل 
اإلنســانية. ضــد  الجرائــم  وارتــكاب 

للرحمــة  دعــوة  ديــن  هــو  بينمــا 
والعــدل والحريــة والتعــاون واإلحســان 
)هللا  شــعار  مــن  جعلــوا  والســام، 
أكبــر( شــعاًرا مرعًبــا، يخفــي خلفــه 
ــا يحمــل حزاًمــا ناســًفا، يقتــل  انتحارًي
من حوله من أبرياء أطفااًل ونســاء. 
يجعــل  أكبــر(  )هللا  شــعار  بينمــا  
والظالميــن  األرض  فــي  المتكبريــن 
يســقطون مــن الخــوف مــن قــدرة هللا 
علــي إفنائهــم، ويجعــل فــي القلــوب 
المؤمنــة ثقــة بقــوة هللا فــي النصــر 

 اإلسالم يحرِّم التنظيمات
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هكــذا  والظالميــن.  العــدوان  علــى 
شــوهوا شــعارات اإلســام، وحولوهــا 
مــا  هــذا  والجريمــة،  للشــر  أدوات 
الشــيطانية  التنظيمــات  صنعتــه 
اإلســام  اســم  مــن  اتخــذت  التــي 
مظلــة، تســتظل بهــا لتبريــر جرائمهــا 

هللا. لشــريعة  وعصيانهــا 

فــي  المفســدين  مــن  التكفيريــون 

األرض:

وداعش  والتكفيريين  اإلخوان  أمثال 
والوهابية  والسلفيين  والقاعدة 
من  الفرق،  من  وغيرها  والشيعة 
المفسدين في األرض الذين يحاربون 
عليهم  هللا  حكم  وقد  ورسوله.  هللا 
بما ارتكبوه من جرائم ضد اإلنسانية 
الَِّذيَن  َجَزاُء  »ِإنََّما  سبحانه:  بقوله 
َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه   َ للاَّ ُيَحاِرُبوَن 

َأْن  َفَساًدا  اأَلْرِض  ِفي 
ُيَصلَُّبوا  َأْو  ُيَقتَُّلوا 

َأْيِديِهْم  ُتَقطََّع  َأْو 

ِمَن  ُينَفْوا  َأْو  ِخاٍف  ِمْن  َوَأْرُجُلُهْم 
نَيا َوَلُهْم  اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ
ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم« )المائدة : 

.)33

ولــن يعفــو هللا ســبحانه عمــن أفتــوا 
قتــل  فــي  الشــيطان  باتبــاع  لهــم 
مقاصــد  لهــم  وفســروا  األبريــاء، 
اآليــات ضــد مــا يريــد هللا لعبــاده مــن 
خيــر وصــاح وأمــن وســام ورحمــة 
يحيــا بهــا األنــام، حينمــا حذرهــم هللا 
المختلفــة  التنظيمــات  إنشــاء  مــن 

المتناقضــة. المناهــج  ذات 

لعلمه سبحانه بما 
سيترتب على تأسيس 
تلك التنظيمات التي 

توظف رسالة 
اإلسام في 

تحقيق 

أهدافها، للتسلط والسيطرة والبغي 
على الناس واالستبداد، واستباحت 
كل شيء في طريقها للوصول إلى 

السلطة.

ولعلمه ســبحانه بنواياهم الشــيطانية 
ومــا سيســببونه مــن مفاســد وظلــم، 
وحذرهــم مــن اتخاذهــم طريــق التفرق 
والتحــزب والتعصــب بأنهم ســيكونون 
هللا  حكــم  وذلــك  المشــركين،  مــن 
عليهــم، حيــث إنــه معــروف حســاب 
المشــركين يــوم القيامــة عقــاب أليــم 

فــي نــار الجحيــم.
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والســلفيين  المســلمين  مــن  كثيــر   
بأنهــم  والظانيــن  والمخدوعيــن 
مصدقــون بأنهــم مســلمون يطالبــون 
بتطبيــق شــرع هللا. وهــم يتصــورون 
أن شــريعة آهلل تحــّرض علــى القتــل 
وســبي  المــدن  وتدميــر  والكراهيــة 
النــاس  أمــوال  واســتحال  النســاء 
شــريعة  باســم  أراضيهــم  واحتــال 
هللا،  أحــل  مــا  يحرمــون  اإلســام، 
ويحللــون مــا حرمــه، قلوبهــم حاقــدة 
منهــا  تخــرج  وأفواههــم  ســوداء، 
الســموم، جعلــوا أنفســهم وكاء عــن 

األرض. فــى  هللا 

كيف تطبق شريعة هللا؟:

عقائدهــم،  فــي  النــاس  يراقبــون 
ويحكمــون عليهــم بالــردة إذا تخلفــوا 
عقاًبــا  ويقتلونهــم  الصلــوات،  عــن 
وتعزيــًرا، عينــوا أنفســهم قضــاة عــن 
االدعــاء  يتولــون  األرض،  فــي  هللا 
ويحكمــون علــى المتهــم، وينفــذون 

يشــاؤون. كيفمــا  األحــكام 

ويســتمدون  النــاس،  يظلمــون 
ســلطتهم المطلقــة مــن كتــب التــراث 
األرض  فــي  ويســعون  المســمومة، 
فســاًدا. يرتكبــون الجرائــم ويقطعــون 
لديهــم  ماتــت  األبريــاء،  أعنــاق 
الضمائــر وتبلــدت عندهــم المشــاعر، 
النــاس  علــى  الســام  رد  حتــى 

اســتكثروه، وهــم يعلمــون أن شــرع 
ــه  ــم قول ــه الكري هللا وحكمــه فــي كتاب
ــوا  ــٍة َفَحيُّ ــم ِبَتِحيَّ يُت ســبحانه »َوِإَذا ُحيِّ
َ َكاَن  وَهــاۗ  ِإنَّ للاَّ ِبَأْحَســَن ِمْنَهــا َأْو ُردُّ
َعَلــٰى ُكلِّ َشــْيٍء َحِســيًبا« )النســاء : 

.)86

وإذا كانــوا يطالبــون بتطبيــق شــرع 
القــرآن  آيــات  تضمنتــه  الــذي  هللا 
الــذي يدعــو للرحمــة والعــدل والحرّيــة 
واإلحســان والســام، وعــدم االعتــداء 
على الناس واحترام حقوق اإلنســان 
فــي اختيــار عقيدتــه ودينــه وملتــه 
فــا وصايــة عليــه مــن أحــد إال هللا، 

فأيــن الرحمــة فــي قلوبهــم؟!.

التعامل باإلحسان:

وكيــف  لديهــم؟!  اإلحســان  وأيــن 
أتبــاع  مــن  غيرهــم  مــع  يتعاملــون 
األديــان األخــرى؟! وهــل اتبعــوا أوامــر 
هللا ســبحانه وحقنوا دماء المســلمين 
وغيــر المســلمين؟!. كــم مــن معــارك 
ــاء المســلمون  وحــروب شــنها الخلف
فيمــا بينهــم مثــل معركــة صفيــن بيــن 
علــي بــن أبــي طالــب ومعاويــة وبيــن 

الخافتيــن العباســية واألمويــة.

علــى مــر التاريــخ لــم يفلــح مــا ســمي 
اإلســامي-  الحكــم  أو  بالخافــة 

شريعة اهلل للناس
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ظلًمــا وبهتاًنــا- فــي احتــرام حقــوق 
وحمايــة  حريتــه  اإلنســان وصيانــة 
النــاس.  أرواح  وتأميــن  ممتلكاتــه، 
بــل كانــت تمثــل االســتبداد والظلــم 
وارتــكاب المعاصــي والجرائم وانتشــار 
واســتغال  أشــكاله،  بــكل  الفســاد 
اإلنســان بــكل الــذل والمهانــة التــي 
اإللهيــة  الشــريعة  مــع  تتنافــى 

القرآنيــة. واألخــاق 

ونــرى تلــك األمثلــة مــا زالــت حتــى 
والقاعــدة  داعــش  تمارســها  اليــوم 
الذيــن  الضــال  فــرق  مــن  وغيرهــا 
شــعاًرا  األبريــاء  قتــل  اتخــذوا 
تنفيــًذا  المــدن  وتخريــب  إســامًيا، 
لألحــكام الشــرعية التــي ألفهــا أتبــاع 
الشــيطان، الذيــن ينشــرون البــؤس 
والخــراب فــي كل قطــر يحلــون فيــه.

ســوريا،  فــي  فعلــوا  مــاذا  ولننظــر 
جعلوهــا أطــااًل مدمــرة بعــد مــا كانــت 
حضــارة معمــرة؟! ومــاذا أجرمــوا فــي 
العــراق أرض إبراهيــم عليــه الســام 
ومــاذا  والعلــوم؟!  الحضــارة  أرض 
يفعلــون فــي ليبيــا غيــر ســفك الدمــاء 

وقتــل األبريــاء؟!

الشريعة الشيطانية:

بأنهــم يحّكمــون اإلســام  ويّدعــون 
يعرفــون  وال  شــريعته،  ويتبعــون 
القتــل  غيــر  اإلســام  شــريعة  مــن 
فــي  والتفجيــر  والتخريــب  والتدميــر 
األبريــاء واآلمنيــن، بينمــا حكــم آهلل 

والحرّيــة  والعــدل  الرحمــة  ورســوله 
االجتماعــي  والســام  واإلحســان 
األبريــاء،  قتــل  وتحريــم  والتكافــل 
فهــؤالء ليســت شــريعتهم اإلســامية 
الشــيطانية  الشــريعة  لديهــم  فهــم 
مغطــاة بعلــم أســود، شــعاره هللا أكبــر.

كلمتــان تختــزل اإلســام وشــريعة هللا 
فــي آيــات القــرآن، حتــى أصبــح مــن 
يرفــع حكــم اإلســام شــعاًرا للتطبيــق 
في المجتمعات اإلنسانية. إنما يرمز 
الخــوف  ويــزرع  والفــزع،  للكراهيــة 
فــي النفــوس لمــا ارتكبــه دعاتــه مــن 
أهــوال وجرائــم ضــد اإلنســانية. إنهــم 
ويتحــدون  ورســوله  هللا  يحاربــون 
كتــاب هللا وشــريعته ودعــوة الحــق 
والســام  الرحمــة  لنشــر  ورســالته 

واحتــرام حقــوق اإلنســان.

ولذلــك وصفهــم هللا ســبحانه: »ِإنََّمــا 
َ َوَرُســوَلُه  َجــَزاُء الَِّذيــَن ُيَحاِرُبــوَن للاَّ
َأن  َفَســاًدا  اأْلَْرِض  ِفــي  َوَيْســَعْوَن 
ُيَقتَُّلــوا َأْو ُيَصلَُّبــوا َأْو ُتَقطَّــَع َأْيِديِهــْم 
ــْن ِخــَاٍف َأْو ُينَفــْوا ِمــَن  َوَأْرُجُلُهــم مِّ
ــا  ْنَي ــي الدُّ ــْزٌي ِف ــْم ِخ ــَك َلُه ِل اأْلَْرِض ۚ ذَٰ
ۖ َوَلُهــْم ِفــي اآْلِخــَرِة َعــَذاٌب َعِظيــٌم« 
)المائــدة : 33(. لقــد تحولــوا إلــى 
بالقتــل  تتلــذذ  مفترســة  وحــوش 
يســتمتعون  الدمــاء،  وتســتهويهم 
بتدميــر األوطــان، ويرقصــون طرًبــا 
األرامــل،  وبــكاء  األطفــال  بصــراخ 

مــا حــرم هللا!! يســتبيحون كل 

لماذا التخاذل في كشف الظالمين؟:

فأيــن المســلمون الصادقــون؟! ألــم 
يفــرض هللا عليهــم مواجهــة العــدوان 
ألــم  ؟!  األرض  فــي  والمفســدين 
المعتديــن  بقتــال  ســبحانه  يأمرهــم 
هــذا  لمــاذا  المفســدين؟!  ومواجهــة 
الظالميــن  كشــف  فــي  التخــاذل 
المجرميــن فــي حــق النــاس وحــق 
الديــن؟! أيــن المشــايخ وأيــن علمــاء 
المنكــر  عــن  الصامتــون  اإلســام 
الموافقــون علــى الســماح للمفســدين 
لــكل  اإلســام  غطــاء  باســتخدام 

وجرائمهــم؟! فســادهم 

الحــق  عــن  الســاكت  يعتبــر  أال 
يقبلــون  كيــف  أخــرس؟!،  شــيطان 
مــا قامــت بــه الفرقــة الضالــة بقتــل 
ــى  ــن فــي مســجد الروضــة ف المصلي
ســيناء؟! وكيــف يرضــون بــأن تنتهك 
قيــم اإلســام لتتحــول بــداًل مــن دعــوة 
للظلــم  دعــوة  إلــى  والعــدل  للرحمــة 
كيــف ســيكون موقفهــم  واإلجــرام؟، 
يــوم الحســاب ومــاذا ســيكون جوابهم 
القيامــة،  يــوم  حينمــا يحشــرهم هللا 
»َوَيــْوَم  ســبحانه:  يقــول  حيــث 
َيْحُشــُرُهْم َوَمــا َيْعُبــُدوَن ِمــن ُدوِن للاَِّ 
ــُؤاَلِء  َفَيُقــوُل َأَأنُتــْم َأْضَلْلُتــْم ِعَبــاِدي هَٰ
ــِبيَل« )الفرقــان :  َأْم ُهــْم َضلُّــوا السَّ
17(. وحينئــذ لــن ينفعهــم شــفيع، 
وســيقضي هللا عليهــم حكمــه فلقــد 

خســروا الدنيــا واآلخــرة.
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مهمــا تكاتفــت وعلــت صيحاتهــم سيســقطون ، كل الخفافيــش 
كل الــكاب وأصــوات الذئــاب، لــن يفلحــوا بغدرهــم واألكاذيــب 
طنيــن  الشــعب  يخيــف  لــن  سيســقطون.  يفبركــون،  التــي 
الذبــاب، وال حتــى عــواء الذئــاب؛ ستدوســهم أقــدام شــعب 
ــي  ــام ف ــاع وُيشــترى وُيســاق كاألنع ــة يب ــى أن يكــون ضحي أب
الصحــاري وفــي القــرى، لــن تقبــل األســود يســوقها القــرود 
وجيــش مصــر البطــل وعزمــه بقــوة يســود والشــعب خلفــه 
واألمــن يدعــم الجنــود، فــن يســتطيعوا أن يرهبــوا الشــعوب.

ــا أن  ــوك يوًم ــم الصعل ــدام الحشــود ليحل سيســحقون تحــت أق
يكــون شــيًئا فــي الوجــود؛ مكانــه مســتنقًعا تفــوح منــه روائــح 
العفــن كل الســنن فــي كونــه تكافــح الفتــن لتنشــر الســام فــي 

أرض الحضــارة والعلــم وتهــزم المحــن.

ــد أضحــت  ــاء وق ــوا مــن بــاد تشــرفت أرضهــا باألنبي ــن تنال ل
لهــم وطــن، ســيندمون سيخســرون سيســقطون كل األغبيــاء 

وكل مــن يعبــد الوثــن، لــن تنالــه أحامكــم وال أســيادكم.

ــع الوطــن، فالنصــر للشــعب  ــد أن يبي فالشــعب أدرك مــن يري
جنــد وأمــن أرواحهــم تحمــي أرضهــم بــا ثمــن، مــن أجلــه 
ــن يرتضــوا عدوهــم يخــرب القــرى  ــوا، ل تقدمــوا تســابقوا تكاتف

ــى عــدم. ــرئ فهــم إل ــل الب ويقت

سيســقطون فــي شــر أعمالهــم وقــد اســتيقظ الشــعب المصــري 
ولــن يســمح أن يرجــع إلــى الــوراء وهــو يــرى التعميــر والبنيــان 
والســكن، فلندعــوا جميًعــا خالــق الكــون ورب العبــاد أن يحمــي 
قيــادة رشــيدة وخلفهــا بطانــة أمينــة تحنــو على اإلنســان عطًفا 
ورحمــة لترتقــي بــه يســابق الشــعوب فــي علمــه وعيشــه مكرًما 
معــزًزا؛ يــردد الشــعار كل يــوم، يحيــا الوطــن.. يحيــا الوطــن، 

ويمــوت أعــداء الحيــاة، يحيــا الوطــن.

 

الِخالف سٌم ُزعاف
 قال الشاعر المصري حافظ إبراهيم:

إالم الُخلُف بينكم إالما؟                       

 وهذي الضجة الكبرى عاما؟

وفيم يكيد بعضكم لبعض                       

وتبدون العداوة والخصاما؟

فــي  يســتعينوا  أن  العربيــة  األمــة  ألبنــاء  آن  أمــا 
تعاملهم مع بعضهم بأخاق دينهم اإلســامي والتي 
تقــرب القلــوب وتوحــد الصفــوف وتدعــم االتحــاد بيــن 
ــْع  الحكومــات والشــعوب حيــث يقــول ســبحانه: »اْدَف
ِبالَِّتــي ِهــَي َأْحَســُن َفــِإَذا الَّــِذي َبْيَنــَك َوَبْيَنــُه َعــَداَوٌة 

ــُه َوِلــيٌّ َحِميــٌم« ) فصلــت : 34( َكَأنَّ

»َوالَِّذيــَن ُهــْم َعــِن اللَّْغــِو ُمْعِرُضــوَن« )المؤمنــون: 
3(. »َوُقــل لِِّعَبــاِدي َيُقوُلــوا الَِّتــي ِهــَي َأْحَســُن ۚ ِإنَّ 
ــاِن  نَس ــْيَطاَن َكاَن ِلإْلِ ــْم ۚ ِإنَّ الشَّ ــَزُغ َبْيَنُه ــْيَطاَن َين الشَّ
اْلَحَســَناِت  ِبيًنــا« )اإلســراء : 53(. »..ِإنَّ  َعــُدوًّا مُّ
»َوِإَذا   .)114  : )هــود   »…ۚ َئاِت  ــيِّ السَّ ُيْذِهْبــَن 
َخاَطَبُهــُم اْلَجاِهُلــوَن َقاُلــوا َســَاًما« )الفرقــان : 63(. 
ــٰى َســِبيِل َربِّــَك ِباْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســَنِة  »اْدُع ِإَل
ۖ َوَجاِدْلُهــم ِبالَِّتــي ِهــَي َأْحَســُنۚ …« )النحــل: 125(.

وسائل اإلعام تنشر الكراهية بين الشعوب:

تلــك األخاقيــات واآلداب فــي التعامــل مع كل الناس، 
فمــا بالكــم مــع األشــقاء، كيــف يســمح لإلعــام بــكل 
ــد أو الفضائيــات  وســائله باســتغال صفحــات الجرائ
بنشــر الكراهيــة بيــن الشــعوب؟ وتكــون آثارهــا مدمــرة 
قهــا وتشــرذمها  علــى الــدول العربيــة ممــا يزيــد فــي تفرُّ
ونعــود للجاهليــة األولــى قبــل اإلســام ليقاتــل العــرب 

بعضهم.

خفافيش الظالم
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قد تم اســتدعاء الماضي من حروب 
البســوس  وحــرب  والغبــراء  داحــس 
دولــة  لألســف  اليــوم  تشــجعه  كمــا 
تتــرك  ال  التــي  قطــر؛  مثــل  عربيــة 
فرصــة لشــعب عربــي آمــن ومســتقر 
اإلخــوان  مــن  إال وتبعــث مرتزقتهــا 
مــع  بالتعــاون  وداعــش  والقاعــدة 
الغــزاة العثمانييــن بإثــارة الفزع ونشــر 
واســتباحة  األطفــال  وقتــل  الدمــار 

الحقــوق وتدميــر الديــار.

مــن  للعــرب  يحــدث  مــا  كل  ومــع 
زال  مــا  هــل  وتمزيــق،  تشــريد 
زرع  مــن  يشــبعوا  لــم  اإلعاميــون 
الشــعب  بيــن  والبغضــاء  الســموم 
العربــي؟ هــل مــن المنطــق أن توظــف 
األحــداث الفرديــة بيــن أبنــاء الوطــن 
ــي  ــوم وف ــي تحــدث كل ي ــي والت العرب
كل مــكان لتتحــول إلــى نــار مشــتعلة 
وتفتــح  واليابــس،  األخضــر  تــأكل 
أردوغــان  أمثــال  للذئــاب  األبــواب 

األوطــان؟ لنهــب 

الثعالــب مــن  فــي أوطاننــا  وتســرح 
ــاب فــي  ــة لتشــارك الذئ ــدول الغربي ال
نهــش الضحيــة مــن الــدول العربيــة، 
كيــف يســمح لإلعامييــن فــي مصــر 
ــة مليــون مواطــن  ــة ذات المائ العربي
وحضــارة أشــرقت بفجرهــا علــى العالم 
أن تســتدرج مــن األطفــال فــي معــارك 
ــون، ال يحســب  ــة وصــراع مجن عبثي
حســاًبا آلثــاره المدمــرة علــى الوحــدة 
ــن  ــي تمزقــت اشــاؤها بي ــة الت العربي

أطفــال وُجهــال غابــت عنهــم الحكمــة 
والمعاملــة بالحســنى؟

خايــا اإلخــوان تســمم فكــر الشــعوب 
العربيــة:

وانــدّس فــي اإلعــام العربــي الخايــا 
فكــر  تســمم  لإلخــوان؛  النائمــة 
ُمســمى  تحــت  العربــي  المواطــن 
أو  الكويتــي  المواطــن  مصلحــة 
المصــري، فــي الوقــت الــذي يمكــن 
فيــه حــل أي خــاف بالطــرق الوديــة، 
حيــث أن المســؤولية تقــع دائًما على 
والخبــرة  الحكمــة  لديــه  الكبيــر ألن 

والقــدرة.

الشــقيقة  مصــر  تضــع  أن  بــد  ال 
وأهــداف  أخاقيــة  معاييــر  الكبــرى 
وطنيــة لــكل العامليــن فــي اإلعــام 
دســتوًرا صارًمــا ال يتجــاوزه أي أحــد 
كان حتــى ال يهــدد األمــن القومــي 
المصــري، فــي الوقــت الــذي تحيــط 
الذئــاب والثعالــب بمصــر العظيمــة.

ــة  ــة عربي أال تتــرك ثغــرة فــي أي دول
لينفــذ منهــا أعداؤهــا الذيــن يريــدون 
يســهل  حتــى  وإضعافهــا  إســقاطها 
ــى مــن  علــى الذئــاب التهــام مــا تبقَّ

الوطــن العربــي.

فحــرام عليكــم أيهــا اإلعاميــون فــي 
كل مــكان مــن العالــم العربــي، يكفينــا 
تمزًقــا وقتــااًل، يكفينــا دمــاًء ســالت 
وأرامــل ترمَّلــت وأطفــال تشــردت ودواًل 

ســقطت.

ســببته  ومــا  التفرقــة  مــن  يكفينــا 
مــن صراعــات تقــدم نتائجهــا لعــدو 
ال يرحــم ودواًل ال تســأم مــن نهــب 

العربــي. الوطــن  ثــروات 

ــا تشــاجًرا  ــا وبغًضــا، كفان كفانــا خاًف
وتشــاحًنا وشــقاًقا، لقــد نجــح العــدو 
فــي توظيفنــا  لخدمــة أهدافــه وتأمين 
مصالحــه ليتحقــق لــه قيــام دولتــه 

مــن النيــل إلــى الفــرات.

بيــن  تاهــت  أمــة  علــى  والســام 
ــج الصــراع  ــزاع وتأجي الصحــاري والن
إلــى  االنتحــار  طريــق  فــي  وهــم 

لمجهــول. ا
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هللا  جعلــه  المصــري  الشــعب  قــدر 
ــم  ــاع عــن قّي ــي موقــف الدف ــا ف دائًم
العدالــة والُمثــل الُعليــا وحمايــة األمــن 
الوطنــي والمحافظــة علــى اســتقرار 

الوطــن وتأميــن حــدوده.

وقــد اتخــذت مصــر مســاًرا تاريخًيــا 
فــي وقوفهــا مــع أشــقائها فــي كل 
فــي  معهــم  والتكاتــف  األزمــات 
تهــدد  التــي  التهديــدات  مواجهــة 
المصيــر  بوحــدة  بإيمانهــا  أمنهــم، 

جميًعــا. للعــرب  المشــترك 

قدمــت التضحيــات بالمــال واألرواح 
عــن  والدفــاع  الدبلوماســي  والدعــم 
كل  فــي  العربيــة  الــدول  مصالــح 
وقــف  فهــل  العالميــة.  المحافــل 
والمســؤولية  القــدر  بنفــس  العــرب 

مــع جمهوريــة مصــر العربيــة عندمــا 
تــم تهديــد أمنهــا وســامة أراضيهــا؟. 
الــدول  يــرد  لــم  كا..  وألــف  كا 

يجــب.. كمــا  الجميــل  العربيــة 

مواقــف مصــر حفاًظــا علــى األمــن 
الوطنــي:

فَمــن وقــف مــع دولــة اليمــن منــذ 
الشــعب  لمســاعدة  عاًمــا  ســبعون 
ــرون  ــره مــن ظــام الق ــي لتحري اليمن
مــع  وقــف  الــذي  وَمــن  الوســطى؟ 
الكريــم  عبــد  تهديــد  أيــام  الكويــت 
قاســم رئيــس العــراق؟ وَمــن وقــف 
مــع الشــعب الفلســطيني منــذ ســنة 
ــا  1948م دفاًعــا عــن قضيتــه وطلًب
الســترجاع أرضــه؟ أمــا كانــت مصــر 
الكويــت!  تحريــر  فــي  الحربــة  رأس 

التعليميــة  البعثــات  إلــى  باإلضافــة 
ــج  ــدول الخلي ــي أرســلتها مصــر ل الت
الدولــة  ميزانيــة  حســاب  علــى 

المصريــة.

المواقــف  تلــك  إزاء  حصــدت  مــاذا 
المشــرِّفة غيــر الجحــود؟! بــل تعــّدى 
ذلــك إلــى العــداء الســافر ودعــم فــرق 
اإلرهــاب والمجرميــن بالمال والســاح 
المصــري  الوطنــي  األمــن  لتهديــد 
وقتــل أبنائهــا كمــا تفعــل دويلــة قطــر 

دون أي مبــرر منطقــي!

ــت مصــر ضربــات وواجهــت  فكــم تلقَّ
حــروب؛ اجتمــع عليهــا بعــض الــدول 
حــرب  فــي  وإســرائيل  األوروبيــة 
القضيــة  لصالــح  لمواقفهــا  م   56
الفلســطينية، ثــم فــي لحظــة فارقــة 

مصر في مواجهة اإلرهاب
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وظــروف عابــرة وخيانــة غــادرة قامــت 
وإنهــاك  ســيناء  باحتــال  إســرائيل 
الجيــش المصــري فــي هزيمــة غيــر 
ُمنصفــة لــم ُتّتــح للجيــش المصــري 
عــن  الدفــاع  فــي  حقــه  ممارســة 
مصــر  علــى  فاجتمعــت  وطنــه؛ 
الصهيونيــة العالميــة ومــن يــدور فــي 
فلكهــا إلحبــاط معنوياتهــا وإزاحتهــا 
عــن طريــق الحلــم اإلســرائيلي إلقامــة 

دولتــه مــن النيــل إلــى الفــرات.

ولم يفّت في عضد الشــعب المصري 
وجيشــه البطــل االستســام، وقــررت 
ملحمــة  خــوض  والشــعب  القيــادة 
النصــر؛ فإمــا حيــاة مشــّرفة كريمــة، 
حمايــة  ســبيل  فــي  الشــهادة  وإمــا 
الوطــن والدفــاع عــن حقــه؛ فكانــت 
للتحــدي  اســتجابة  أكتوبــر  حــرب 
ــال اإلســرائيلي  المصــري ضــد االحت
وكان خلــف إســرائيل تقــف أمريــكا 
بــكل قدراتهــا التكنولوجيــة والحربيــة 
رة لدعــم  واألقمــار الصناعيــة ُمســخَّ
إســرائيل فــي حــرب اكتوبــر 1973م.

لقاء بطل أكتوبر والشيخ زايد:

أنــور  البطــل  زار  عندمــا  وأذكــر 
ــر حــرب  الســادات -رحمــه هللا- مفجِّ
مــع  لقائــه  فــي  اإلمــارات  أكتوبــر 
الشــيخ زايــد –رحمــه هللا-، وكنــت 
حاضــًرا ذلــك اللقــاء بعــد حــرب أكتوبر 
مباشــرة، يقــول الشــيخ زايــد –رحمــه 
هللا-: لم نكن نحارب إسرائيل وحدها 

نحــارب  كنــا  الحقيقــة  فــي  ولكننــا 
العســكرية،  قدراتهــا  بــكل  أمريــكا 
ــرات  ــا كيــف كانــت تحمــل الطائ ورأين
ســي 130 الدبابات وتنزلها للجيش 
عتادهــا  بــكل  ُمحمَّلــة  اإلســرائيلي 
المتطــور  وتذهــب مباشــرة لميــدان 
تزويــد  إلــى  باإلضافــة  المعركــة. 
أمريــكا إلســرائيل بالمعلومــات الهامــة 
عــن مواقــع الجيــش المصــري مــن 

الصناعيــة. األقمــار 

مــع  العربــي  الموقــف  كان  فكيــف 
أكتوبــر؟: حــرب  أثنــاء  مصــر 

هنــا أكتــب شــهادتي للتاريــخ. حيــث 
أننــي كنــت مديــًرا لديــوان الرئاســة 
فــي عهــد الشــيخ زايــد –رحمــه هللا- 
الوضــوح،  بــكل  المشــهد  ورأيــت 
فلقــد كان الوحيــد مــن القــادة العــرب 
ولديــه  اإلخــاص  بــكل  متحمــس 
االســتعداد باتخــاذ أي موقــف مهمــا 
الشــعب  دعــم  فــي  بلغــت خطورتــه 
المصــري وقيادتــه، إيماًنا صادًقا منه 
بوحــدة المصيــر العربــي المشــترك.

رئيــس  كأول  مبــادًرا  كان  ولذلــك 
عربــي يتخــذ خطــوة جريئــة وشــجاعة 
بإعانــه قطــع البتــرول عــن أمريــكا 
األثــر  لــه  وكان  الغربيــة،  والــدول 
القــوى  علــى  الضغــط  فــي  الكبيــر 
العظمــى باتخاذهــم قــرار )242( فــي 
مجلــس األمــن الــذي أوقــف الحــرب 
ــا  ــى م وقضــى بانســحاب إســرائيل إل

قبــل حــدود 1967م.

مواقف قيادة اإلمارات المشرفة:

وقبــل ذلــك قــام الشــيخ زايــد –رحمــه 
هللا- بأخــذ قــرض مــن بنــك )ميد لند( 
خمســة  يتجــاوز  بمبلــغ  البريطانــي 
انجليــزي  جنيــه  مليــون  وعشــرون 
المصريــة  الجويــة  القــوات  لدعــم 
أثنــاء حــرب أكتوبــر، وقــد شــهد بذلــك 
الرئيــس حســنى مبــارك -رحمــه هللا- 
أثنــاء لقائــي بــه فــي بيتــه فــي مصــر 
أنــور  الرئيــس  وفــاة  بعــد  الجديــدة 
الســادات -رحمــه هللا- حيــث نقلــت 

ــد.. ــة الشــخ زاي ــه تعزي ل

ــف  ــي: »ال أعــرف كي ــال ل ــا ق وحينه
والشــكر  التقديــر  مشــاعر  أنقــل 
للشــيخ زايــد حيــث كان دعمــه المالــي 
إليــه  أحــوج  نحــن  وقــت  فــي  جــاء 
لشــراء بعــض قطــع الغيــار للطائــرات 
الحربيــة، )بوصفــه كان قائــد القــوات 

الجويــة أثنــاء حــرب أكتوبــر(«.

ــد النابعــة  وظلــت مواقــف الشــيخ زاي
بوحــدة  وإيمــان  إخــاص  مــن 
المصيــر العربــي، فــكان الوحيــد مــن 
بيــن كل القــادة العــرب متميــًزا فــي 
مواقفــه الُمدركــة ألهميــة جمهوريــة 
التاريخــي  ودورهــا  العربيــة  مصــر 
فــي مواجهــة أي عــدوان علــى األمــة 
ــة، ويعتبرهــا وقواتهــا وشــعبها  العربي
رصيــًدا قومًيــا لألمن القومي العربي.
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فلــم يفعــل بقيــة األشــقاء ولــن يفعلــوا 
الشــيخ زايــد  اتخــذه  الــذي  بالتجــرد 
مــن  نــرى  ومــاذا  مواقفــه،  كل  فــي 
األخــوة الفلســطينيين غيــر إختــراق 
آالف  بواســطة  المصريــة  الحــدود 
اإلرهابييــن،  وتهريــب  األنفــاق 
الــذي  المصــري  الشــعب  وطعــن 
أجــل  مــن  أبنائــه  بدمــاء  ضحــى 
القضيــة الفلســطينية وأصبحــت غــزة 
المجــاورة للحــدود المصريــة مرتًعــا 
لإلخــوان اإلرهابييــن، وقاعــدة ينطلــق 
منهــا المجرمــون لقتــل أبنــاء الشــعب 
المصــري، ذلــك هــو رد الجميــل مــن 
أمــر  وهــو  الفلســطينيين  األخــوة 

وُمحــزن! مؤســف 

وفــاء مســتمر مــن اإلمــارات العربيــة 
لشــقيقتها مصــر:

اإلطــاق  علــى  مصــر  تعــّول  فــا 
ــى أشــقائها.. فمــاذا فعــل أشــقاء  عل
يوســف؟ ألــم يلقونــه فــي البئــر!.. 
ســتظل اإلمــارات كمــا أسّســها الشــيخ 
لمبادئهــا  زايــد -رحمــه هللا- وفّيــة 
أبنائــه،  قلــوب  فــي  غرســها  التــي 
بــن زايــد،  يتقدمهــم الشــيخ خليفــة 
وولــي عهــده األميــن نائــب القائــد 
األعلــى، فــي اســتكمال مســيرة القائــد 
المؤســس وتنفيــذ مبادئــه المشــّرفة.

ُخطــى  وســدد  مصــر  هللا  حفــظ 
قيادتهــا.. وإنهــا لمنصــورة إن شــاء 
والعــدوان،  البغــي  ُقــوى  علــى  هللا 

اإلرهابييــن  مــن  الشــراذم  وســحق 
الخونــة  مــن  خلفهــم  يقــف  ومــن 
قــال  الشــيطان.  وأعــوان  والعمــاء 
تعالــى: »ُأِذَن ِللَِّذيــَن ُيَقاَتُلــوَن ِبَأنَُّهــْم 
َ َعَلــٰى َنْصِرِهــْم َلَقِديٌر«  ُظِلُمــواۚ  َوِإنَّ للاَّ

.)39  : )الحــج 
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كتابــه  فــي  وتعالــى  ســبحانه  قــال 
الكريــم: »ِإنََّمــا َجــَزاُء الَِّذيــَن ُيَحاِرُبــوَن 
َ َوَرُســوَلُه َوَيْســَعْوَن ِفــي اأْلَْرِض  للاَّ
َأْو  ُيَصلَُّبــوا  َأْو  ُيَقتَُّلــوا  َأن  َفَســاًدا 
ــْن ِخــَاٍف  ُتَقطَّــَع َأْيِديِهــْم َوَأْرُجُلُهــم مِّ
ِلــَك َلُهــْم ِخــْزٌي  َأْو ُينَفــْوا ِمــَن اأْلَْرِضۚ  ذَٰ
ْنَيــا ۖ َوَلُهــْم ِفــي اآْلِخــَرِة َعــَذاٌب  ِفــي الدُّ

َعِظيــٌم« )المائــدة: 33(.

ذلــك حكــم هللا علــى الذيــن يقتلــون 
نــذروا  رجــااًل  ويغتالــون  األبريــاء، 
أنفســهم وأرواحهــم للقتــال فــي ســبيل 
هللا، والدفــاع عــن أرضهــم، ومواجهة 

أعــداء اإلســام واإلنســانية.

هللا،  أحــكام  يســتبيحون  الذيــن 
بــه  المســلمين  أمــر  مــا  ويعصــون 
مــن رحمــة وعــدل وإحســان وســام، 
ــى النــاس  م عليهــم العــدوان عل وحــرَّ
يعتــدي  مــن  وجعــل  أشــكاله،  بــكل 
الحيــاة  فــي  اإلنســان  حــق  علــى 
مجرًمــا أنــذره هللا بعــذاب وعقــاب أليــم 

واآلخــرة. الدنيــا  فــي 

أهداف اإلرهاب في سيناء:

ومــن أجــل معرفــة األهــداف الخبيثــة 
فــي  اإلرهــاب  ِفــَرق  بــه  تقــوم  ِلمــا 
مــن  نبحــث  أن  علينــا  ســيناء 
تبنــي  إســرائيل  أليــس  المســتفيد؟. 
باســتقطاع  األمنيــة  اســتراتيجيتها 

جــزء مــن ســيناء لتســكين األشــقاء 
الفلســطينيين، بعــد مــا ضاقــت غــزة 
علــى ســكانها، ممــا يشــّكل تهديــًدا 
تلــك  أليســت  اإلســرائيلي؟!  لألمــن 
كانــت الصفقــة التــي قدمهــا اإلخــوان 
فــي  دعمهــم  أجــل  مــن  لألمريــكان 

مصــر؟! فــي  الحكــم  اختطــاف 

ألم تنجح المؤامرة فترة قصيرة 
من الزمن، وكان الشعب المصري 

المدرك والواعي لما ُيحاك في 
الظام ضد استقاله، حين التف 

حول قواته المسلحة 
والشرطة وأسقطوا خطة 

الغدر والخيانة في 
30يونية؟!.

ستظل إسرائيل تغذي 
كل ِفَرق اإلرهاب 

المستعدة لبيع 
دينها 

وعروبتهــا، مضحيــن بأرواحهــم فــي 
خدمــة المشــروع الصهيونــي، ويؤكــد 
الوثيــق  التعــاون  الحقيقــة  تلــك 
بيــن تركيــا الحالمــة بوهــم الخافــة 
الصهيونيــة  والدولــة  العثمانيــة 
فــي أعمــال اإلرهــاب والتدميــر فــي 
ســوريا، إلخراجهــا مــن معادلــة قــوى 
المواجهــة ضــد العــدو الصهيونــي.

وتركيا راعية اإلرهاب والتكفيريين 
وقاعدة اإلخوان تستثمر رعايتهم 
في تحقيق أهداف إسرائيل في 
اختطاف جزء من سيناء لخدمة 
االستراتيجية األمنية 
اإلسرائيلية.

اإلرهاب يمارس اإلجرام واإلسالم يدعو للسالم
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إن الجريمة التي ارتكبها اإلرهابيون 
القــوات  مــن  األبطــال  باغتيــال 
المســلحة فــي شــهر الصيــام شــهر 
الرحمــة والعــودة إلــى هللا، إنمــا يؤكــد 
أن عقيدتهــم ليســت مــن اإلســام فــي 
شــيء، إنمــا هــم نبــت شــيطاني ال 
يعتــرف باإلســام وال بتعاليــم القــرآن، 
عقيــدة  الشــياطين  ســبيل  اتخــذوا 

وديًنــا.

الغــدر  محــاوالت  تســتمر  وســوف 
حتــى يتــم اجتثــاث الفكــر اإلرهابــي 
مــن المعاهــد الدينيــة التــي اعتمــدت 
مناهجهــا علــى الروايات الشــيطانية، 
اآليــات،  محــل  الروايــات  لتحــل 
الــذي وضــع  كتــاب هللا  ويهجــرون 
ــم المجتمعــات  ســبحانه قواعــد لتنظي
مســئوليات  وحــدد  اإلنســانية، 
بينهــم،  فيمــا  التعــاون  فــي  األفــراد 

ــدل والســام وعــدم  ــى أســاس الع عل
العــدوان.

حكم هللا على الجماعات اإلرهابية:

أنهــم  أنفســهم  يظنــون  مــن  فأيــن 
ــم  ينتمــون لإلســام ويمارســون جرائ
وأعمــااًل إرهابيــة تتنافــى والتشــريع 
اإللهــي؟! أي إســام ينتمــون؟ وأي 
ديــن يتبعــون؟ فقــد حكــم هللا عليهــم 
أنهــم هــم المفســدون وجزاؤهــم نــار 

جهنــم خالديــن فيهــا يعذبــون.

رحــم هللا الشــهداء، وأســكنهم جنــات 
الشــهداء  قوافــل  وســتظل  النعيــم، 
المؤمنيــن بحقهــم فــي الدفــاع عــن 
نصرهــم  علــى  هللا  وبــأن  الوطــن، 
عزيــزة  مصــر  وســتظل  لقديــر، 
وأبنائهــا  بأمجادهــا  شــامخة  قويــة 
أنفســهم  أعــّدوا  الذيــن  المخلصيــن 

للوطــن. فــداء  وأرواحهــم 

وقــد وصــف هللا ســبحانه اإلرهابييــن 
ــْيَطاُن  ــُم الشَّ ــَتْحَوَذ َعَلْيِه ــه :»اْس بقول
ِحــْزُب  ِئــَك  ُأولَٰ  ۚ  ِ للاَّ ِذْكــَر  َفَأنَســاُهْم 
ــْيَطاِن  الشَّ ِحــْزَب  ِإنَّ  َأاَل   ۚ ــْيَطاِن  الشَّ
اْلَخاِســُروَن« )المجادلــة:19(. ُهــُم 

مخاطًبــا  وتعالــى  ســبحانه  وقــال 
ُئُكــم  ُنَنبِّ َهــْل  »ُقــْل  الكريــم:  رســوله 
َضــلَّ  الَِّذيــَن  َأْعَمــااًل*  ِباألْخَســِريَن 
َوُهــْم  ْنَيــا  الدُّ اْلَحيــاِة  فــي  َســْعُيُهْم 
ُصْنًعــا«  ُيْحِســُنوَن  َأنَُّهــْم  َيْحَســُبوَن 

.)104-103 )الكهــف: 
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»َوَمــا  وتعالــى:  ســبحانه  قــال   
َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن« )107 

األنبيــاء(.  :

رســالة هللا للنــاس جميًعــا أن ينشــروا 
الرحمــة بينهــم، حيــث أرســل رســوله 
عليــه الســام بالرحمــة لــكل البشــر 
الرحمــة  وأصبحــت  تمييــز،  دون 
ــذي ُيقــاس  ــزان الحقيقــي ال هــي المي
لإلســام،  اإلنســان  انتمــاء  عليــه 
أســمى  مــن  الرحمــة  تحملــه  ومــا 
معانــي اإلنســانية مــن تعاطــف مــع 
الضعيــف ومــد يــد العــون للمســاكين 
ومســاعدة الفقــراء، وكفكفــت الدمــوع 
عــن البائســين، والوقــوف مــع الحق، 

وعــدم االعتــداء علــى األبريــاء.

وهللا يأمرالمســلمين بقولــه ســبحانه: 
»…َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى اْلِبــرِّ َوالتَّْقــَوٰى ۖ 
ْثــِم َواْلُعــْدَواِن…«  َواَل َتَعاَوُنــوا َعَلــى اإلِْ

ــدة : 2(. )المائ

ويتوعدهــم  المعتديــن  هللا  يجــرِّم 

ب: ا لعــذ با

فــاهلل يجــرِّم العدوان ويتوعَّد المعتدين 
واآلخــرة،  الدنيــا  فــي  أليــم  بعــذاب 
الطريــق  ضّلــوا  الذيــن  ويخاطــب 
المســتقيم واّتبعــوا خطــوات الشــيطان 
فــي بغيهــم علــى النــاس واالعتــداء 
علــى  واالســتياء  أرواحهــم،  علــى 

أموالهم، ويفســدون في األرض، قال 
تعالــى: ».. َوَســَيْعَلُم الَِّذيــَن َظَلُمــوا 
)الشــعراء:  َينَقِلُبــوَن«  ُمنَقَلــٍب  َأيَّ 

.)227

وحينمــا نضــع ميــزان الرحمــة التــي 
أرســل هللا بهــا نبيــه للنــاس، فمــاذا 
يقتلــون  الذيــن  صفــة  ســتكون 
النــاس بــدون وجــه حــق ويمارســون 
اآلمنــة،  المجتمعــات  فــي  اإلرهــاب 
لــدى  والخــوف  الفــزع  ويثيــرون 
ينتمــون  أولئــك  فهــل  المواطنيــن؟، 
ــه  لرســول الرحمــة ويّتبعــون مــا أنزل
هللا عليــه مــن آيــات تدعــو للعــدل 
والتعــاون،  والســام  واإلحســان 
وتحريــم العــدوان علــى النــاس وعلــى 
وصــف هللا  التــي  الرحمــة  مقيــاس 
فــي  الرحمــة  فأيــن  رســوله؟،  بهــا 
قلــوب أولئــك األشــقياء فــي تهديــد 
اآلمنييــن وقتــل المســالمين؟ وتطبيًقــا 

لميــزان الرحمــة وانتفائهــا مــن قلوبهم 
فأماتــت ضمائرهــم، وتطبيًقــا لقاعــدة 
الرحمــة فأصبحــوا ال ينتمــون لرســول 

اإلســام.

وقــد خرجــوا مــن ديــن هللا وأغراهــم 
التــي  الجرائــم  بارتــكاب  الشــيطان 
القــرآن  آيــات  مــع  تتناقــض 
وتشــريعات الرحمــن، فقــد مرقــوا مــن 
بكتــاب  صلتهــم  وانقطعــت  اإلســام 

لعبــاده. وتعليماتــه  هللا 

بارتــكاب  أعوانــه  الشــيطان  يغــوي 

جرائمهــم:

شــعارات  تحــت  بــه  يقومــون  ومــا 
)إســامية( بارتــكاب جرائــم إرهابيــة 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، إنمــا 
أن  ارتضــوا  شــيطاني  عمــل  هــو 
يكونــوا مــن أتبــاع الشــيطان الــذي 
يغــوي أعوانــه ويزّيــن لهــم إجرامهــم.

الرحمة واإلرهاب



102

حتــى إذا جــاء يــوم الحســاب يصــف 
هللا ســبحانه موقفهــم مــع الشــيطان 
ــا ُقِضــَي  ــْيَطاُن َلمَّ بقولــه: »َوَقــاَل الشَّ
اْلَحــقِّ  َوْعــَد  َوَعَدُكــْم   َ للاَّ ِإنَّ  اأْلَْمــُر 
َوَوَعدتُُّكــْم َفَأْخَلْفُتُكــْم ۖ َوَمــا َكاَن ِلــَي 
ــْم  ــْلَطاٍن ِإالَّ َأن َدَعْوُتُك ــن ُس ــم مِّ َعَلْيُك
َفاْســَتَجْبُتْم ِلــيۖ  َفــَا َتُلوُموِنــي َوُلوُمــوا 
َوَمــا  ِبُمْصِرِخُكــْم  َأَنــا  ــا  مَّ  ۖ َأنُفَســُكم 
ِبَمــا  َكَفــْرُت  ــي  ِإنِّ  ۖ ِبُمْصِرِخــيَّ  َأنُتــم 
ــَن  ــُل ۗ ِإنَّ الظَّاِلِمي ــن َقْب ــَرْكُتُموِن ِم َأْش
َلُهــْم َعــَذاٌب َأِليــٌم» )إبراهيــم : 22(.

فلــن ينفعهــم حينهــا شــيوخهم الذيــن 
أغروهــم بارتــكاب الجرائــم، وســولوا 
لهــم بــأن ذلــك هــو الحــق فــي قتــل 
األبريــاء وإرهــاب اآلمنييــن، وأشــعلوا 
أبنــاء  الكراهيــة ضــد  فــي نفوســهم 

وطنهــم.

ويســعون  دولتهــم،  يحاربــون 
إلســقاطها لصالــح أعــداء اإلنســانية 
فأيــن  والســام،  الحريــة  وأعــداء 
أيديهــم  تلطخــت  مــا  بعــد  يذهبــون 

األبريــاء؟ بدمــاء 

لقــد حكــم هللا عليهــم وقضــى أمــره 
علــى جرائمهــم فــي قولــه ســبحانه: 
ُيَحاِرُبــوَن للاََّ  الَِّذيــَن  َجــَزاُء  ِإنََّمــا   «
اأْلَْرِض  ِفــي  َوَيْســَعْوَن  َوَرُســوَلُه 
َأْو  ُيَصلَُّبــوا  َأْو  ُيَقتَُّلــوا  َأن  َفَســاًدا 
ــْن ِخــَاٍف  ُتَقطَّــَع َأْيِديِهــْم َوَأْرُجُلُهــم مِّ
ِلــَك َلُهــْم ِخــْزٌي  َأْو ُينَفــْوا ِمــَن اأْلَْرِضۚ  ذَٰ
ْنَيــا ۖ َوَلُهــْم ِفــي اآْلِخــَرِة َعــَذاٌب  ِفــي الدُّ

.)33 : )المائــدة  َعِظيــٌم« 

الداخليــة  وزارة  بــه  قامــت  مــا  وإن 
فــي مواجهــة اإلرهابييــن فــي منطقــة 
هــم  إنمــا  باألمــس،  )األميريــة( 
اإلرهابييــن  فــي  هللا  حكــم  ينفــذون 
الذيــن يزرعــون الفــزع والخــوف فــي 
وأطفــااًل  كبــاًرا  المواطنييــن  قلــوب 

ونســاًء.

ومقاومتهــم  لحربهــم  التصــدي  وأنَّ 
ــًذا لتشــريعاته  إتباعــا ألمــر هللا وتنفي
الوطــن  وإخــاء  اإلرهــاب  لتصفيــة 
أرواح  علــى  حفاًظــا  شــرورهم  مــن 

األبريــاء.

فليعلــم المجاهــدون الحقيقيون الذين 
هللا  إن  واإلرهــاب  الشــر  يواجهــون 
معهــم، وقــد وعدهــم بقولــه ســبحانه: 
ــْت  َ َينُصْرُكــْم َوُيَثبِّ »…ِإن َتنُصــُروا للاَّ

ــْم« ) محمــد: 7(. َأْقَداَمُك

الباطــل  الحــق وســُيهزم  فســينتصر 
مــع  المصــري  الشــعب  بتكاتــف 
حكومتــه وقواتــه المســلحة وأجهــزة 
األمــن اليقظــة، التــي تســهر علــى 
حمايتــه وتدافــع عــن حقــه فــي حيــاة 
آمنــة مســتقرة، فــي وطــن ينعــم فيــه 

واالســتقرار. بالســام  الجميــع 

فشل محاوالت أهل الباطل:

إن محاوالت اإلخوان ســتبوء بالفشــل 
ألنهــم أهــل الباطــل، وســينتصر أهــل 
الحــق أتبــاع محمــد عليــه الســام، 

الــذي أرســله هللا بالرحمــة.

ومتــى مــا فقــد اإلخــوان الرحمــة فلــم 
يصبحــوا مــن المســلمين بــل أصبحــوا 
وســينتصر  ورســوله،  هللا  أعــداء 
أصحــاب الرحمــة أتبــاع رســول هللا 
القســوة والشــر  وســينهزم أصحــاب 

وأتبــاع الشــيطان.

المقــدم  الوطــن  شــهيد  هللا  رحــم 
هللا  وأســكنه  الحوفــي(  )محمــد 
أهــل  علــى  هللا  وقضــى  الجنــة، 
الباطــل والمفســدين فــي األرض نــار 
وغضــب  المصيــر،  وبئــس  جهنــم 
أليًمــا.  عذاًبــا  وعذبهــم  عليهــم  هللا 
ذلــك وعــد هللا ألتبــاع الشــيطان أن 
يحاســبهم حســاًبا عســيًرا ولــن يخلــف 

وعــده. هللا 

الشهيد المقدم / محمد الحوفي
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الماضــي  يعيشــون  الســلفيون 
الواقــع  أرض  علــى  ويســقطونه 
خــاص  أن  ويعتبــرون  والحاضــر، 
المســلمين وصاحهــم هــو بالعــودة 
للقــرون الماضيــة وإحيائهــا، ليتخــذوا 
ســلوكياتهم منهًجــا للحاضــر، عقيــدة 

وعمــًا. وقــواًل 

واســتعادوا  التاريــخ،  درســوا  ولــو 
الصــراع والخــاف الــذي نشــب بيــن 
الصحابــة بعــد وفــاة الرســول عليــه 
ــه  الصــاة والســام، ومــا تســببت في
المســلمين  تقســيم  مــن  النزاعــات 
إلــى فــرق وطوائــف تقاتــل بعضهــا 
ــدًءا مــن موقعــة الجمــل،  البعــض، ب
التــي ُقتــل فيهــا مــن كبــار الصحابــة 
بــن  والزبيــر  هللا  عبيــد  بــن  طلحــة 
فرقــت  فتنــة  أول  وكانــت  العــوام، 

أشــتاًتا. المســلمين 

بلَّغهــم  التــي  اآليــات  تمنعهــم  فلــم 
إياهــا رســول هللا، وهــم فــي حضرتــه 
الكريــم  القــرآن  آيــات  عليهــم  يتلــو 
فــي  لهــم  هللا  أمــر  إلــى  ويدعوهــم 
قولــه ســبحانه: »َواْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل 
ُقــوا« )آل عمــران:  ــا َواَل َتَفرَّ للاَِّ َجِميًع

.)103

بيــن  الُفرقــة  وإحــداث  الســلفيون 

: لمســلمين ا

بقولــه  هللا  رســول  يحذرهــم  ثــم 
َ َوَرُســوَلُه َواَل  ســبحانه: »َوَأِطيُعــوا للاَّ
 ۖ ِريُحُكــْم  َوَتْذَهــَب  َفَتْفَشــُلوا  َتَناَزُعــوا 
اِبِريــَن«  َمــَع الصَّ  َ ۚ ِإنَّ للاَّ َواْصِبــُروا 

.)46 )األنفــال: 

فــي  هللا  أمــر  الصحابــة  اتبــع  هــل 
إحــداث  وعــدم  بكتابــه  االعتصــام 
التفرقــة بينهــم؟! هــل اتبــع الصحابــة 
ــن يجلُّهــم الســلفيون واســتجابوا  الذي
لتحذيــر هللا فــي عــدم التنازع بينهم؟!

ــن والحــروب  ــت الفت كا.. حيــث توال
تهدمــت  المســلمين،  طوائــف  بيــن 
واغُتِصبــت  ســاكنيها،  علــى  الــدور 
النســاء، واســتحلوا حقــوق النــاس، 
كبارهــم،  وقتلــوا  أموالهــم،  ونهبــوا 

الصحابــة  مــن  اآلالف  وســقط 
ُســمي  مــا  حــروب  منــذ  والتابعيــن 
معركتــا  وتلتهــا  الــردة،  بحــروب 
قتــل  وأعقبهــا  والنهــروان،  صفيــن 
بنــي  وحــروب   ، الحســين  اإلمــام 

والعباســيين. أميــة، 

وظلــت الصراعــات مســتمرة بمختلــف 
ــا  ــراه م ــا ن ــوم، وم ــى الي أشــكالها حت
يحدث في سوريا من القتل والتشريد 
وتدميــر المــدن تحــت شــعار اإلســام 
والخافــة إال صــورة مشــمئزة ومكــررة 
ِلمــا حــدث فــي صــدر اإلســام مــن 
صــراع وقتــل ودمــاء ُســفكت، ونســاء 
وثــروات  تيتَّمــت  وأطفــال  ترمَّلــت، 
لــت. ُنِهبــت، وشــعائر للعبــادات ُعطِّ

اســتعادة  الســلفيون  يريــد  فهــل 
مهــا هللا فــي كتابــه  الجرائــم التــي حرَّ
فــي  المفســدين  ــد  وتوعَّ الكريــم، 

السلفية والسلفيون
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األليــم؟. بالعــذاب  األرض 

الصــور  تلــك  الســلفيون  ليعيــد 
تشــوِّه  التــي  والُمخزيــة  الكريهــة 
فــي  ورســالته،  اإلســام  صــورة 
والتعــاون  والعــدل  للرحمــة  الدعــوة 
واإلحســان والســلم وعــدم قتــل النفــس 
م هللا والتكافــل االجتماعــي  التــي حــرَّ

للنــاس. االعتقــاد  وحريــة 

ــاده، وهــو  ــى عب ــم عل ــاهلل هــو القّي ف
أعمالهــم  علــى  سيحاســبهم  الــذي 
يــوم الحســاب، ولــم يكّلــف رســواًل وال 
نبًيــا أن يكــون وصًيــا علــى خلقــه، 
عليهــا،  يحاســبهم  هلل  فالعبــادة 
والســلوكيات االجتماعيــة ومــا تلحقــه 
مــن أضــرار للنــاس يحاســبهم عليــه 
القانــون وولــي األمــر أو القضــاء.

أمر هللا الناس بإتباع منهج واحد:

جميًعــا  النــاس  أمــر  فــاهلل  ولذلــك 
باّتبــاع منهــج واحــد، وإمــام واحــد، 
فالمنهــاج اإللهــي فــي قولــه ســبحانه 
ــن  وتعالــى: »اتَِّبُعــوا َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَء ۗ  رَّ
ــُروَن« )األعــراف: 3(. ــا َتَذكَّ َقِليــًا مَّ

وأمــا فيمــا يتعلــق بإمــام المســلمين 
ورســول هللا إليهــم فيقــول ســبحانه: 
ــي َرُســوُل للاَِّ  »ُقــْل َيــا َأيَُّهــا النَّــاُس ِإنِّ
َماَواِت  ِإَلْيُكْم َجِميًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ
َه ِإالَّ ُهَو ُيْحِيي َوُيِميُت  َواأْلَْرِضۖ  اَل ِإلَٰ
ــيِّ  ۖ َفآِمُنــوا ِبــاللَِّ َوَرُســوِلِه النَِّبــيِّ اأْلُمِّ

الَّــِذي ُيْؤِمــُن ِبــاللَِّ َوَكِلَماِتــِه َواتَِّبُعــوُه 
َلَعلَُّكــْم َتْهَتــُدوَن« )األعــراف: 158(.

ذلــك هــو محمــد بــن عبــد هللا عليــه 
الصــاة الســام، جــاء رحمــة للنــاس 
هــو  ذلــك  ونذيــًرا،  ومبشــًرا  وهادًيــا 
سُيحاَســب  الــذي  اإللهــي  المنهــاج 
الحســاب،  يــوم  النــاس  عليــه  هللا 
رســالته ســبحانه تضمنتهــا آياتــه في 
كتــاٍب مبيــن، يهــدى النــاس للطريــق 
المســتقيم، كمــا أمــر رســوله بقولــه 
ســبحانه: »َفاْسَتْمِســْك ِبالَّــِذي ُأوِحــَي 
ِإَلْيَك ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط ُمْســَتِقيٍم )43( 
َوَســْوَف  َوِلَقْوِمــَك  َلــَك  َلِذْكــٌر  ــُه  َوِإنَّ

ُتْســَأُلوَن )44(« )الزخــرف(.

فــا تســاُمح مــع مــن اّتبــع أحــًدا مــن 
خلقــه، وأضّلــه عــن الســبيل، حينهــا 
»َواتَُّقــوا  ســبحانه:  هللا  لهــم  يقــول 
َيْوًمــا الَّ َتْجــِزي َنْفــٌس َعــن نَّْفٍس َشــْيًئا 
ُيْؤَخــُذ  َواَل  َشــَفاَعٌة  ِمْنَهــا  ُيْقَبــُل  َواَل 
ِمْنَهــا َعــْدٌل َواَل ُهــْم ُينَصــُروَن«)48: 

ــرة(. البق

ر هللا سبحانه الذين يتبعون  كما يحذِّ
عبــاده وينســون كتابــه، ومــا فيــه من 
هــدى ورحمــة، ومــا يدعــو إليــه مــن 
خيــر وصــاح للنــاس، ويحذرهــم بمــا 
حــلَّ لبعــض األمــم الذيــن ظلمــوا ولــم 
يتبعــوا كلماتــه وعظاتــه، ولــم يلتزمــوا 

بتشــريعاته مــن العقــاب والعــذاب.

فلمــاذا ُيصــر الســلفيون علــى اّتبــاع 
الجرائــم،  كل  ارتكبــوا  مثلهــم  بشــر 

بعضهــم  بقتــل  ذنوًبــا  واقترفــوا 
البعــض، وتســببوا فــي انتشــار الفتــن 
ــوا الفــزع والخــوف فــي  بينهــم، وخلق
وحــل  األمــان  فضــاع  مجتمعاتهــم، 
الدمــاء  وســالت  والدمــار،  الخــراب 
المســلمون،  ق  وتمــزَّ الِقفــار،  فــي 
عوا بذلــك أعداءهــم ليتســلطوا  وشــجَّ
ثرواتهــم،  وينهبــوا  أوطانهــم،  علــى 

وأجســادهم. فكرهــم  ويســتعبدوا 

فهل ذلك ما يريده السلفيون؟:

للنــاس  هللا  لدعــوة  يســتجيبوا  أال 
أجمعيــن فــي قولــه ســبحانه: »اتَِّبُعــوا 
بُِّكــْم َواَل َتتَِّبُعــوا  ــن رَّ َمــا ُأنــِزَل ِإَلْيُكــم مِّ
ِمــن ُدوِنــِه َأْوِلَيــاَءۗ  َقِليــًا مَّا َتَذكَُّروَن« 

)األعــراف: 3(.
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لقد تمّكنت بعض الدول االستعمارية 
الخبيثــة  االســتراتيجيات  ذات 
والشــيطانية، التــي تســتهدف تدميــر 
الوطــن العربــي وتمزيقــه وتقســيمه 
ــه،  لكــي يتحقــق لهــا اســتغال ثروات
والســيطرة علــى منابــع البتــرول الذي 
الســتمرار  العوامــل  أهــم  مــن  هــو 

وتطــوره. اإلنســانية  الحضــارة 

ليــس  العربــي  للوطــن  ُيخطــط  ومــا 
فــي  بجديــد، فالتاريــخ يعيــد نفســه 
تنفيــذ تخطيــط تقســيم الوطن العربي، 
بواسطة سايكس بيكو وزير خارجية 
تقاســموا  حيــن  وفرنســا،  بريطانيــا 
الــدول العربيــة بينهمــا، وعاثــوا فيهــا 
ســرقة وفســاًدا واضطهــاًدا فــي تاريــخ 
بلفــور  إعــان  وأعقبهــا   ،1916
بمنح فلســطين لصالح اإلســرائيليين، 

وطــرد شــعبها مــن أرضــه.

الــدول  وّظفــت  العصــر  هــذا  وفــي 
ــاء  ــرن أبن ــي هــذا الق االســتعمارية ف
الوطــن العربــي، وبعــض أبنــاء الــدول 
اإلســامية فــي القيــام بحــروب داخــل 
الــدول العربيــة، بالوكالــة عــن الــدول 
التــي خططــت النتشــار ااٍلرهــاب مــن 

أجــل إســقاط الــدول العربيــة..

حيــن وّظفــوا الروايــات واإلســرائيليات 
وظلًمــا  زوًرا  عليهــا  ُأطلــق  التــي 
عليــه  للرســول  ُنســبت  أحاديــث 

الصــاة والســام مــن أجــل أن تكــون 
إلــى  لتتحــول  المصداقيــة،  لهــا 
ــول الشــباب  ــت مــن عق ــدة تمكن عقي
وأوصلتهــم إلــى تفجيــر أنفســهم فــي 
األبريــاء، وتكفيــر المجتمــع، ليتولــوا 
القيــام بعقــاب الكفــرة فــي المجتمعــات 
حســب  فيهــا،  يعيشــون  التــي 
فلســفتهم بالقتــل وســفك الدمــاء بــا 
رحمــة وال رأفــة بالعجــوز الكبيــر أو 
بتشــريد  وتســببوا  الصغيــر،  الطفــل 
ســوريا  أبنــاء  مــن  اآلالف  مئــات 
والصومــال  واليمــن  وليبيــا  والعــراق 
وجعلهــم يهيمــون علــى وجوههــم فــي 

مــكان. كل 

وبفضــل هللا تصــّدى وحافــظ الجيــش 
المصريــة  الدولــة  علــى  المصــري 
حــدث  كمــا  والتدميــر  التفــكك  مــن 
لألشــقاء مــن كــوارث. وقــاد الجيــش 
ثــورة  الوقــت  نفــس  فــي  المصــري 

التعميــر فــي مصــر بعقيــدة ال تعــرف 
بــاهلل، وعزيمــة ال  اليــأس وبإيمــان 
تعــرف المســتحيل، بتطويــر فــي كل 
ــاء عشــرات اآلالف  المحافظــات، وبن
لارتقــاء  الســكنية  الوحــدات  مــن 
بالشــعب المصــري، محقًقــا لــه عيًشــا 
شــريًفا وســكًنا الئًقا وتعليًما متطوًرا.

أن  قياســية  مرحلــة  فــي  واســتطاع 
للشــعب  ومكاســب  منجــزات  يحقــق 
المصــري فــي كل القطاعــات الخدمية 
لتصبــح  والصناعيــة،  والوظيفيــة 
مصــر دولــة قويــة مســتعدة لمســتقبل 
مشــرق للشــعب المصري ترتفع عنه 
الحاجــة لآلخريــن دعًمــا ومســاندة.

في مواجهة اإلرهاب
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طريــق  بدايــة  اإلرهــاب  مواجهــة 

: لتنميــة ا

ممــا  نعمــه  مــن  هللا  وســيمنحها 
مــن  وظاهرهــا  األرض  باطــن  فــي 
أجــل قيــادة مخلصــة مؤمنــة بــاهلل، 
واثقــة فــي تاحــم الجيــش والشــرطة 
والشــعب، يشــكلون ملحمــة تاريخيــة 
م الشــعوب بــإرادة مســتقلة،  فــي تقــدُّ
ــة تحمــي الوطــن وتحقــق  لتبنــي دول
آمالــه وترفــع مســتوى حياتــه ليعيــش 
يتســاقط  فــي وطنــه،  كريًمــا عزيــًزا 
ــه، وتنهــار خطــط  األعــداء مــن حول
العمــاء مــن أجــل تعطيــل مســيرته.

التحــدي  يواجــه  كان  الجيــش  وألن 
األكبــر النتقــال مصــر إلــى طفــرة فــي 
قــي فــي كل المجــاالت،  التطــور والرُّ

فــي  تســّطر  وإنجازاتــه  ونجاحاتــه 
بطــوالت  المصــري  الشــعب  تاريــخ 
فــي البنــاء والتعميــر فــي ســباق مــع 

الزمــن.

ء  األعــدا  ســيظل  األســباب  لتلــك 
والمؤامــرات  الدســائس  يحيكــون 
كلمــا تقدمــت مصــر خطــوات نحــو 

. . لمســتقبل ا

وما يقوم به الجيش من مشــروعات 
تحقيــق  أو  أربــاح  عــن  يبحــث  ال 
مصالــح لشــركاته، إنمــا كل األمــوال 
والمجهــودات ُمســّخرة لبنــاء الوطن..

ــب  ــون وســتظل الثعال وســيظل العابث
تبحــث عــن ثغــرات لتشــويه الصــورة 
المســلحة،  للقــوات  الُمشــرقة 
ترقــى  إنجــازات  مــن  حققتــه  ومــا 

المصــري  الشــعب  لكــن  للمعجــزات. 
المشــروعات  حجــم  يــوم  كل  يــرى 
ولــن  الواقــع،  أرض  علــى  الُمنفــذة 
يصــدق الشــائعات ولــن تنطلــي عليــه 

األكاذيــب.

وســيظل الثاثــي المقــدس – الشــعب 
والجيــش والشــرطة – صمــام األمان، 
وتطورهــا،  مصــر  تقــّدم  الســتمرار 
ألشــقائها  يدهــا  تمــد  أن  لتســتطيع 
ــون لهــم  ــكان، وتك ــي كل م ــرب ف الع
الــدرع الواقــي مــن مؤامــرات العــدوان 
فــي كل زمــان ومــكان. تحيــا مصــر 
أعاصيــر  تهزهــا  ال  عزيــزة..  قويــة 
الشــائعات وال عواصــف األكاذيــب، 
التجــارب  فئــران  فيهــا  يؤّثــر  ولــن 

وســُيهزم الجمــع ويولــون الُدبــر.
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ــن قــوى الحــق  ــل بي بعــد صــراع طوي
وقــوى الباطــل.. وبعــد مــرور نحــو 
الشــعب  عاشــها  الزمــن  مــن  قــرن 
المصري في صراع بين الخير والشر 
الجماعــة  الشــيطان،  إخــوان  مــع 
لهــدم  المســتعمر  يســتخدمها  التــي 
الوطنيــة  الدولــة  وتدميــر  األوطــان 
مــن أجــل أن يتســلطوا علــى مقدراتهــا 
المســتعمرين  ركاب  فــي  ويســيروها 

الغربييــن.

يدعــو  مــن  يأتــي  ذلــك  كل  بعــد 
إلــى المصالحــة مــع اإلخــوان، تلــك 
تدميــر  تســتهدف  التــي  الجماعــة 
لحســاب  العربــي  والوطــن  مصــر 
الغــرب. فمــن الــذي ســاند جماعــة 
أليســوا  نشــأتها؟  عنــد  اإلخــوان 
حــاول  الــذي  ومــن  اإلنجليــز؟، 
اســتغال وتوظيــف ثــورة 23 يوليــو؟ 
تتبناهــم  ولمــاذا  اإلخــوان؟،  أليســوا 
ومــن  الغربــي؟:  االســتعمار  قــوى 
انتفاضــة  اختطــاف  حــاول  الــذي 
للمــرة  القاهــرة  وأحرقــوا  ينايــر   25
الثانيــة بعــد فشــلهم فــي االســتياء 
علــى الســلطة فــي مصــر؟، مــن بــدأ 
باغتيال القيادات السياســية؟ أليســوا 

اإلخــوان؟.

ومــن أنشــأ فــرق اإلرهــاب المختلفــة؟ 
أليســوا اإلخوان؟:

ومــن اقتحــم أقســام الشــرطة وقتــل 
قياداتهــا انتقاًمــا عندمــا فشــلوا فــي 
مــن  وكــم  الحكــم؟،  علــى  الســيطرة 
شــهداء القــوات المســلحة والشــرطة 
بدمائهــم؟،  مضرجــون  ســقطوا 
وكــم مــن المواطنيــن األبريــاء وهــم 
يصلــون فــي مســجد الروضة ســقطوا 
يدعونــه  هللا  إلــى  أيديهــم  رافعيــن 
ــوب ويحمــي الوطــن مــن  ــر الذن ليغف
أهــل الشــر؟، وكــم مــن أبنــاء الشــعب 
فــي أجســادهم  المســالمين تفجــرت 

المفخخــة؟. الســيارات 

اإلخوان يعشقون الدم!:

يكرهــون  اإلخــوان  عناصــر  إن 
الحيــاة، كمــا أنهــم يتمنــون الدمــار 
للوطــن ألنــه لفظهــم بســبب قتلهــم 
أبنــاء الشــعب انتقاًمــا منــه ألنــه لــم 
يركــن اليهــم. ومــع كل الجرائــم التــي 
الغــرب  دول  يحرضــون  ارتكبوهــا 

ــة مــن  ــة المصري ــى الدول ــه عل وقادت
الكــرة  يعيــدوا  كــي  تســقط  أن  أجــل 
مــرة ثالثــة الســتعباد الشــعب وإذاللــه 
واســتباحة حقوقــه. وبعــد ذلــك يخــرج 
علينــا بعــض النخــب يتحدثــون عــن 
المصالحــة، فبــأي منطــق يفكــرون 

ولمصلحــة مــن يعملــون؟

أمــن أجــل عــودة الشــيطان وإخوانــه، 
فإنهــم هــم المنافقــون الذيــن وصفهــم 
َذْبَذِبيــَن َبْيــَن  هللا بقولــه ســبحانه: »مُّ
ــُؤاَلِء  ــُؤاَلِء َواَل ِإَلــٰى هَٰ ِلــَك اَل ِإَلــٰى هَٰ ذَٰ
َلــُه  َتِجــَد  َفَلــن   ُ للاَّ ُيْضِلــِل  َوَمــن   ۚ
َســِبيًا«.. اآليــة 143 مــن ســورة 
النســاء. ألــم تكفهــم معانــاة الشــعب 
المصــري عشــرات الســنين يزرعــون 
فلــم  األرواح،  ويحصــدون  الخــوف 
ــراب مصــر. ــى ت ــد لهــم مــكان عل يع

 

 »إخوان الشيطان« لهدم األوطان
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»اإلخــوان«  جماعــة  تأسســت  منــذ 
فــي عــام 1928 علــى يــد حســن 
ورعايــة  لهــا،  المؤســس  البنــا، 
المخابــرات البريطانيــة لهــا بالدعــم 
المالــي وتوظيــف الشــعار اإلســامي، 
الســتقطاب  ألعمالهــا  غطــاء 
بهــم  والتغريــر  واألتبــاع  المريديــن 
لخدمــة األهــداف الصهيونيــة، التــي 
تتبناهــا بريطانيــا والواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.

الرئيســي  الهــدف  كان  وقــد 
المــد  مواجهــة  وأمريــكا  لبريطانيــا 
اتخــذ  الــذي  والقومــي،  الوطنــي 
عــن  واالســتقال  »الحريــة  شــعار 
مــن  مصــر  وتحريــر  االســتعمار«، 
القيــود االســتعمارية، التــي فرضهــا 
الســيطرة  أجــل  مــن  المســتعمرون 
علــى العالــم العربــي، ونهــب ثرواتــه 
واســتعباد شــعوبه، لتســخير مقدراتهم 

الصهيونــي. المشــروع  خدمــة  فــي 

القــذرة،  المهمــة  تلــك  ولتحقيــق 
فــي  األمريكيــة  المخابــرات  وجــدت 
مترابطــة  قــوة  اإلخــوان،  جماعــة 
وتنظيمــا متماســكا، اعتمــد فلســفة 
الماســونية طريًقــا لبنــاء منظومتهــم، 
فقــررت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
لتنفيــذ  اإلخــوان،  جماعــة  توظيــف 
أجندتهــا فــي العالــم العربــي، لتتحقــق 
لهــا الســيطرة الكاملــة علــى ثرواتــه.

وجندت المخابرات األمريكية »ســعيد 
البنــا  حســن  نســيب  رمضــان«، 
وإحــدى القيــادات الرئيســية لجماعــة 
اإلخــوان، وأطلقــت عليــه عميــًا »في 
ســاعدته  وقــد  ايــه«،  آي  ســي  الـــ 
ــى  ــة االنقــاب عل ــكا فــي محاول أمري
الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر، 
كمــا تــم االعتمــاد علــى الجماعــة فــي 
توظيفهــم فــي الحــرب األمريكيــة ضــد 
ــي أفغانســتان،  االتحــاد الســوفيتي ف
تحــت شــعار الجهــاد فــي مواجهــة 
الشــيوعية الملحــدة، وأفــرزت عديــدا 
مــن الفــرق الضالــة واإلرهابيــة مثــل 
الذيــن  القاعــدة والتكفيــر والهجــرة، 
اتخــذوا مــن اإلســام شــعاًرا فقتلــوا 
األبريــاء ترويًعــا واســتباحوا حقــوق 
بالباطــل،  األمــوال  وأكلــوا  النــاس 
وأثــاروا الفوضــى فــي الوطــن العربــي 

واتخذوهــا طريقــا إلســقاط األنظمــة 
وانهيــار الدولــة بدعــم ال محــدود مــن 
التــي  األمريكيــة  المخابــرات  أجهــزة 
مصلحــة  فــي  النهايــة  فــي  تصــب 
الصهاينــة ودولــة إســرائيل ليتحقــق 
حلمهــا لتمتــد مــن النيــل إلــى الفــرات.

ــن جماعــة اإلخــوان  ــاق بي ــم االتف وت

فــي  البريطانيــة  المخابــرات  وإدارة 

بتنفيــذ  تأسيســها  عنــد  مصــر 

التاليــة: المهمــات 

االســتعمارية  األجنــدة  تنفيــذ   )1(
ــي مصــر ومقاومــة كل  ــة ف البريطاني
الوطنييــن والقومييــن الذيــن يدفعــون 
الديمقراطيــة والحريــة  الوطــن نحــو 
وتأســيس دولة المؤسســات والقانون 
البريطانــي  المســتعمر  ومطالبــة 

بالجــاء عــن الدولــة المصريــة.

)2( أن تنشــئ جهاز مخابرات تحت 
تــم  حيــث  الســري(  )الجهــاز  اســم 
ــة  ــرات البريطاني تكليفهــم مــن المخاب
الســفارات  عــن  المعلومــات  بجمــع 
األجنبيــة فــي مصــر ومعلومــات عــن 
المنشــآت العســكرية المصريــة وكل 
مــا يمــت بصلــة لتوجهــات القــوات 

المســلحة المصريــة.

 »اإلخوان«.. ولعبة الشيطان
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)3( تنفيــذ عمليــات االغتيــال لــكل 
اإلخــوان  منهــج  ضــد  يقــف  مــن 
وتصفيــة القيــادات السياســية التــي 
سياســة  توجهــات  مــع  تتعــارض 

اإلخــوان. جماعــة 

االقتصــاد  علــى  الســيطرة   )4(
التجاريــة  والحركــة  والشــركات 
فــي  والتغلغــل  المهنيــة  والنقابــات 
األجهــزة  فــي  الحساســة  المناصــب 
الدولــة  لتوجيــه سياســة  الحكوميــة 
الدنيئــة  مصالحهــم  خدمــة  فــي 
القــرارات  علــى  ســيطرتهم  إلحــكام 
اإلداريــة الحكوميــة لتخــدم سياســتهم 
السياســية. أجندتهــم  تنفيــذ  فــي 

اســتقبل   1953 صيــف  وفــي 
البيــت  فــي  ايزنهــاور  الرئيــس 
األبيــض ســعيد رمضــان، المســئول 
العســكري واأليدولوجــي، ومنــذ تلــك 
اللحظــة اعتبــرت الواليــات المتحــدة 
حليًفــا  اإلخــوان  جماعــة  األمريكيــة 
العربــي،  العالــم  فــي  لهــا  معتمــًدا 
لتوظيــف التناقــض األيدولوجــي بيــن 
الفكر اإلســامي والنظرية الشــيوعية 
فــي خدمــة المســاعي األمريكيــة فــي 
تحطيم االتحاد السوفيتي، باستخدام 
الشــيوعية،  ضــد  الجهــادي  فكرهــا 
فــي  االســتعمارية  أهدافهــا  وخدمــة 

أفغانســتان.

وتتلخــص مواقــف جماعــة اإلخــوان 

كمــا يلــي:

المجتمــع  أن  اإلخــوان  )1( عقيــدة 
مــن  وغيرهــا  مصــر  فــي  المســلم 
فــي  يعيشــون  العربــي  الوطــن 
جاهليــة وهــو مجتمــع كافــر ولذلــك 
دعوتهــم  لنشــر  المســاجد  اســتغلوا 
الباطلة باســتقطاب الشــباب وتوســيع 
قاعــدة المنتميــن لجماعــة اإلخــوان 
بتخطيــط  المحافظــات  مختلــف  فــي 
جهنمــي لتمكينهــم مــن التغلغــل فــي 
األجهــزة الحكوميــة لخدمــة أهدافهــم 
والســيطرة  واالقتصاديــة  السياســية 
علــى مقــدرات الحكــم فــي جمهوريــة 

العربيــة. مصــر 

)2( لقــد ســاهم إنشــاء بنــك فيصــل 
فــي  فــي مصــر 1976  اإلســامي 
تعزيــز طاقــة اإلخــوان، وكان من بين 
»يوســف  إدارتــه  مجلــس  أعضــاء 
القرضــاوي وعبــد اللطيــف الشــريف 
ســتوجه  حيــث  نــدا«،  ويوســف 
ليــس  اإلخــوان  لدعــم  سياســته 
فــي مصــر فحســب، وإنمــا فــي كل 
المنطقــة العربيــة ومــن ضمــن أشــهر 
ــك فيصــل اإلســامي  المؤسســين لبن
الشــيخ الضريــر عمــر عبــد الرحمــن 
الروحــي  المرشــد  يعتبــر  الــذي 
المخابــرات  ســاعد  حيــث  للجهــاد، 
األمريكيــة فــي تجنيــد الشــباب العربي 
للعمــل لمحاربــة االتحــاد الســوفيتي 

األمريكيــة. األهــداف  لصالــح 

يوســف  الشــيخ  أصبــح   )3(
اإلخــوان  زعمــاء  أحــد  القرضــاوى 
ويشــجع  القتــل  فتــاوى  يصــدر 
أنفســهم  االنتحارييــن علــى تفجيــر 
بقتــل المدنييــن األبريــاء فــي العــراق 
أثنــاء الغــزو األمريكــي مــن موقعــه 
كمرجــع أعلــى فــي المســائل الدينيــة 

للجماعــة. والشــرعية 

)4( انطلقــت جهــود إســرائيل واألردن 
أواخــر  فــي  اإلخــوان  دعــم  فــي 
يتلقــون  أيضــا  وكانــوا  الســبعينيات 
المخابــرات  مــن  المالــي  الدعــم 
األمريكيــة فــي تأليــب اإلخــوان فــي 
وتحــدي  القاقــل  إلثــارة  دمشــق 
إســقاط  علــى  والتحريــض  النظــام 
الحكومــة الســورية تنفيــذا لألجنــدة 

. لصهيونيــة ا

)5( التعــاون مــع المعارضة اإليرانية 
أيــام حكــم الشــاه حيــث بــدأت العاقــة 
فــي بدايــة ســنة 1936 أثنــاء زيــارة 
)ســيد روح هللا مصطفــى الموســوي 
الخمينــي( إلــى مقــر جماعــة اإلخوان 
فــي مصــر وعقــد لقــاء خــاص مــع 
ــا المرشــد األول لجماعــة  حســن البن

اإلخــوان.
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القاهــرة  نجــاد  أحمــدي  زار  كمــا 
حكــم  أثنــاء  مرســي  محمــد  بدعــوة 
»مرســي«  وزيــارة  لمصــر  اإلخــوان 
لطهــران عــام 2012 للمشــاركة فــي 
مؤتمــر عــدم االنحيــاز، دليــل علــى 
الثــورة  قــادة  بيــن  الوثيقــة  الصلــة 
طلبــت  كمــا  واإلخــوان،  اإليرانيــة 
حكومــة اإلخــوان ســرا المســاعدة مــن 
إيــران لتعزيــز قبضتهــا علــى الســلطة 
وتــم لقــاء ســري بيــن عصــام الحــداد 
مستشــار )مرســي( ومدير المخابرات 
اإليرانيــة الــذي زار القاهــرة ســرا ســنة 

.2013

ــة  ــة إيراني ــة قطري ــم برعاي ــد ت )6( لق
الســوريين  اإلخــوان  وشــراكة 
ــر  ــة فــرض التهجي ــل المقاتل والفصائ
القســري مــن مــدن وبلــدان ســورية 
باتفــاق  عــرف  مــا  واشــتهر  كثيــرة 
مــع  تزامــن  الــذي  األربــع(  )المــدن 
الزيــارة الســرية لوزيــر خارجيــة قطــر 
ســليماني  بقاســم  ولقائــه  لبغــداد 
قربــت طهــران باإلخــوان واتفقــوا علــى 
إســتراتيجية  ضمــن  معــا  التعــاون 

ســوريا. فــي  مشــتركة 

أثنــاء  اإلخــوان  موقــف  كان   )7(
العراقيــة اإليرانيــة متعاطفــا  الحــرب 
تجــاه إيــران بوصفهــا صاحبــة الحــق 
البلــدان  وفتــح  اإلســام  نشــر  فــي 
انتصــارا هلل والمؤمنيــن مقابــل الكفــار 
والطواغيــت لتحقيــق الحــق والعــدل 
فــي األرض وعمارتهــا وفــق منهــج 

دراســة  مــن  )منقــوال  ورســوله  هللا 
يوســف  )د.  األكاديمــي  الباحــث 
رباعبــة( المتخصــص فــي الدراســات 

الدينيــة(.

)8( في حوار مع صحيفة السياســة 
الكويتيــة فــي عددهــا رقم 122113 
بتاريــخ 23 نوفمبــر 2002 صــرح 
فيهــا األميــر الراحــل نايــف بــن عبــد 
العزيــز وزيــر الداخليــة فــي المملكــة 
يلــي:  بمــا  الســعودية  العربيــة 

البــاء..  أصــل  اإلخــوان  )جماعــة 
كل مشــاكلنا وإفرازاتنــا جــاءت مــن 
جماعــة اإلخــوان، الذيــن خلقــوا هــذه 

التيــارات وأشــاعوا هــذه األفــكار(.

الدن  بــن  أســامة  هــروب   )9(
يحكمهــا  كان  التــي  الســودان  إلــى 
تحــت  المســلمون  اإلخــوان  آنــذاك 
ســيطرة )حســن الترابــي( حيــث بــدأ 
ومــن هنــاك هجــوم بــن الدن علــى 
الســعودية وتوفيــر الرعايــة الكاملــة 

وألعوانــه. لــه 

الداخليــة  وزارة  أعلنــت   )10(
المصريــة بتاريــخ 16 إبريــل 2017 
ضبطهــا ألغاًمــا أرضيــة وقنابــل يدوية 
بالفارســية،  عبــارات  عليهــا  مــدون 
مــن  عنصــًرا   13 ضبــط  تــم  وقــد 
جماعــة اإلخــوان لتؤكــد هــذه الحادثــة 
بالســاح  بدعمهــم  إيــران  اســتمرار 
والعتــاد، لتنفيــذ خطــط إرهابية والقيام 

 األمير الراحل نايف بن عبد العزيز
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باغتيــاالت المســئولين األبريــاء مــن 
أبنــاء الشــعب المصــري.

)11( فشــل محــاوالت الشــيخ حمــد 
انقابــه  منــذ  ثانــي  آل  خليفــة  بــن 
علــى والــده ليفــرض حضــوره كزعيــم 
خليجــي،  أو  إســامي  أو  عربــي 
أصبحــت قطــر ســبًبا فــي إضعــاف 
حيــث  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
تبنــي  علــى  كلًيــا  اعتمــاًدا  اعتمــد 
سياســة اإلخــوان وإمكانيــة توظيفهــم 
فــي الســيطرة علــى الــدول العربيــة 
لتواجدهــم فــي تنظيمــات قــادرة علــى 
التحريــض علــى األنظمــة وإســقاطها 
وأهمهــا جمهوريــة مصــر العربيــة، 
الميــزان  رمانــة  ســتكون  التــي 
والقاعــدة التــي تنطلــق منهــا الدوحــة 
الــدول  علــى  ســيطرتها  لتحقيــق 
العربيــة المجــاورة لمصــر مثــل ليبيــا 
وتونــس والمغــرب العربــي، لتحقيــق 
أهدافــه فــي الزعامــة الوهميــة وقــد 
زعزعــة  اإلخــوان  بدعــم  اســتطاع 
النظــام فــي مصــر وســيطرة اإلخــوان 
علــى الحكــم فيهــا ولكــن بعــد ســنة 

فقــط ســقط حمــد بــن خليفــة وســقط 
القــوات  أقــدام  وقــع  علــى  المرشــد 
المصــري  الشــعب  بدعــم  المســلحة 
الحلــم.  ويتبخــر  يونيــو،   30 فــي 
ــم  وبســقوط حكــم جماعــة اإلخــوان ت
إســدال الفصــل األخيــر علــى أهدافهم 
الشــريرة ومــا ارتكبــوه مــن جرائــم فــي 

حــق الوطــن العربــي.

القاعــدة  قطــر  دولــة  أصبحــت 
الرئيســية لهــم تمدهــم بالدعــم المالــي 
السياســي  والغطــاء  واإلعامــي 
لتكــون الجماعــة اليــد الطولــى فــي 
أماكــن تواجدهــا فــي العالم اإلســامي 
صغيــرة  دويلــة  طموحــات  لينفــذوا 
حباهــا هللا بالثــروة العظيمــة. ووفقــا 
لنظريــة اإلشــباع لــم تكتــف نفــوس 
الحاكميــن فــي الدوحــة بمــا أفــاء هللا 
وجــدو  حيــث  خيــرات،  مــن  عليهــم 
أنفســهم تنقصهــم المكانــة المرموقــة 
أمــام دول العالــم، ولذلــك اســتخدموا 
علــى  للســطيرة  اإلخــوان  جماعــة 
لقلــب  وتشــجيعهم  العربيــة  الــدول 
األنظمــة الحاكمــة والتعــاون الوثيــق 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  مــع 
ــة  ــذ اجندتهــا لتحقيــق امــن دول لتنفي
العالــم  إســرائيل مــن خــال تقســيم 
العربــي إلــى دويــات صغيــرة تحافــظ 
علــى الوجــود اإلســرائيلي كــي ينمــو 

تهديــد ألمنهــا. ويتوســع دون 

اإلخــوان،  جماعــة  اشــتركت  وقــد 
أثنــاء مــا يســمى بالربيــع العربــي، في 

تنفيــذ نظريــة الثــورة الخاقــة وفــق 
األجنــدة األمريكيــة ومســاعدة بعــض 
الــدول العربيــة وأهمهــا قطــر لتحقيــق 
العــرب  بأمــوال  الصهيونــي  الهــدف 
وتدميــر أوطانهــم وأســالت دماءهــم 
وشــردت  وقراهــم  مدنهــم  ودمــرت 
حــدث  كمــا  وأطفالهــم،  نســاءهم 
ــث  فــي العــراق وســوريا ومصــر، حي
إفشــال  المصــري  الشــعب  اســتطاع 
الصهيونــي  األمريكــي  المخطــط 
جماعــة  تنصيــب  فــي  القطــري 
اإلخــوان لحكــم مصــر، إن جماعــة 
تنتشــر  أن  اســتطاعت  اإلخــوان 
كالســرطان فــي جســم األمــة العربيــة 
وبعــض الــدول االســامية، لتســتكمل 
ــى رســالة  إحــدى حلقــات التآمــر عل
اإلســام وتوظيــف شــعارات اإلســام 
الــذي  الحقيقــي  البراقــة ال اإلســام 
أساســها  مجتمعــات  لقيــام  يؤســس 
الرحمــة والعــدل والحريــة والســام، 
اســتطاعوا بهــا إغــراء النــاس التبــاع 
منهجهــم الشــيطاني الــذي كشــر عــن 
العربــي  الربيــع  مأســاة  فــي  أنيابــه 
وتفــرع مــن جماعــة اإلخــوان عشــرات 
مــن  تتخــذ  التــي  الضالــة  الفــرق 
ــاال  اإلســام شــعارا ومــن الباطــل أفع
ومــن الشــيطان كل وســائل اإلجــرام، 
اغتيــاال لألبريــاء وســرقة البســطاء 
بــاءوا  فقــد  األوطــان  واســتباحة 
الدنيــا  فــي  وانتقامــه  هللا  بغضــب 

واآلخــرة.
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الخاصة:

جماعــة  تأســيس  هــدف  إن 
المخابــرات  قبــل  مــن  اإلخــوان 
تعاونهــا  واســتمرار  البريطانيــة 
مــع المخابــرات األمريكيــة، شــكلت 
طابــوًرا خامًســا فــي الــدول العربيــة 
المصالــح  خدمــة  فــي  لتوظيفهــا 
والتــي  واألمريكيــة،  البريطانيــة 
تحقيــق  إلــى  ســتؤدي  بالنتيجــة 
أهــداف إســرائيل بإنشــاء حلمهــم 
عــدة  منــه  وانبثقــت  التاريخــي. 
ــاالت  ــة اتخــذت االغتي فــرق إرهابي
النــاس  وإرهــاب  األبريــاء  وقتــل 
ونشــر  الفــزع  لخلــق  جهــارا 
الفوضــى فــي المجتمعــات العربيــة 
تنفيــذا  األنظمــة  لتــؤدي إلســقاط 
للمخططــات األمريكيــة الصهيونيــة 
لتتبنــي نظريــة الفوضــى الخاقــة 
ــار  ــدم والدم ــا ال ــي تركــت خلفه الت
امتــداد  فهــم  األبريــاء،  وســقوط 
ظهــرت  التــي  الخــوارج  لفرقــة 
قبــل أربعــة عشــر قرنــا، اتخــذت 
»الفرقــة  بأنهــم  عقيــدة  لنفســها 
وقــد  كفــرة  وغيرهــم  الناجيــة« 
وجــب قتــل الكفــار شــرعا. وهكــذا 
تتضــح الحقيقــة لألهــداف الشــريرة 
ــي تأسســت مــن أجــل تنفيذهــا  الت
جماعــة اإلخــوان إلســقاط األنظمــة 
وتشــويه رســالة اإلســام الســامية 
والعــدل  الرحمــة  أساســها  التــي 

والســام. والحريــة 
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ــرن مــن الزمــن  ــد مــرور نحــو ق وبع
فــي  المصــري  الشــعب  عاشــها 
مــع  والشــر  الخيــر  بيــن  صــراع 
التــي  الجماعــة  الشــيطان،  إخــوان 
يســتخدمها المســتعمر لهدم األوطان 
وتدميــر الدولــة الوطنيــة مــن أجل أن 
يتســلطوا علــى مقدراتهــا ويســيروها 
الغربييــن. المســتعمرين  ركاب  فــي 

يدعــو  مــن  يأتــي  ذلــك  كل  بعــد 
إلــى المصالحــة مــع اإلخــوان، تلــك 
تدميــر  تســتهدف  التــي  الجماعــة 
لحســاب  العربــي  والوطــن  مصــر 

الغــرب.

فمــن الــذي ســاند جماعــة اإلخــوان 
اإلنجليــز؟،  أليســوا  نشــأتها؟  عنــد 
اســتغال  حــاول  الــذي  ومــن 
وتوظيــف ثــورة 23 يوليــو 1952؟ 
تتبناهــم  ولمــاذا  اإلخــوان؟،  أليســوا 
ومــن  الغربــي؟،  االســتعمار  قــوى 
انتفاضــة  اختطــاف  حــاول  الــذي 
للمــرة  القاهــرة  وأحرقــوا  ينايــر   25
الثانيــة بعــد فشــلهم فــي االســتياء 
علــى الســلطة فــي مصــر؟، مــن بــدأ 
فــي  السياســية  القيــادات  باغتيــال 
مصــر؟ أليســوا اإلخــوان؟، ومن أنشــأ 
أليســوا  المختلفــة؟  اإلرهــاب  ِفــرق 
أقســام  اقتحــم  ومــن  اإلخــوان؟، 
الشــرطة فــي مصــر وقتــل قياداتهــا 

ــي الســيطرة  ــا عندمــا فشــلوا ف انتقاًم
شــهداء  مــن  وكــم  الحكــم؟،  علــى 
القــوات المســلحة والشــرطة ســقطوا 
مــن  وكــم  بدمائهــم؟،  مضرجــون 
يصلــون  وهــم  األبريــاء  المواطنيــن 
فــي مســجد الروضــة ســقطوا رافعيــن 
ليغفــر  يدعونــه  هللا  إلــى  أيديهــم 
أهــل  مــن  الوطــن  الذنــوب ويحمــي 
الشــعب  أبنــاء  مــن  وكــم  الشــر؟، 
فــي  تفجــرت  المســالمين  المصــري 

المفخخــة؟ الســيارات  أجســادهم 

اإلخوان يعشقون الدم!:

إن عناصر جماعة اإلخوان يكرهون 
الحيــاة، كمــا أنهــم يتمنــون الدمــار 
للوطــن ألنــه لفظهــم بســبب قتلهــم 
أبنــاء الشــعب انتقاًمــا منــه ألنــه لــم 

يركــن اليهــم.

ارتكبوهــا  التــي  الجرائــم  كل  ومــع 
يحرضــون دول الغــرب وقادتهــا علــى 

الدولــة المصريــة مــن أجــل أن تســقط 
كــي يعيــدوا الكــرة مــرة ثالثــة الســتعباد 
ــه.  ــه واســتباحة حقوق الشــعب وإذالل
وبعــد ذلــك يخــرج علينــا بعض الُنخب 
ــك  ــون عــن المصالحــة مــع تل يتحدث
منطــق  فبــأي  اإلرهابيــة،  الجماعــة 
ــون؟.  يفكــرون ولمصلحــة مــن يعمل
أمــن أجــل عــودة الشــيطان وإخوانــه، 
فإنهــم هــم المنافقــون الذيــن وصفهــم 
َذْبَذِبيــَن َبْيــَن  هللا بقولــه ســبحانه: »مُّ
ــُؤاَلِء ۚ  ــٰى هَٰ ــُؤاَلِء َواَل ِإَل ــٰى هَٰ ــَك اَل ِإَل ِل ذَٰ
ُ َفَلــن َتِجَد َلُه َســِبيًا«  َوَمــن ُيْضِلــِل للاَّ

)النســاء:143(.

ألــم تكفهــم معانــاة الشــعب المصــري 
الخــوف  الســنين يزرعــون  عشــرات 
ويحصــدون األرواح، فلــم يعــد لهــم 

ــراب مصــر. ــى ت مــكان عل

 

مصر تلعن »إخوان الشيطان«
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