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ّ للنا�ش ي
ّ

ذن الخط الإ

بسم الّله الّرحمن الّرحيم
ۚ َذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمْنُهْم َواْستَْغِفْر َلُهُم اللََّه ِنِهْم فَاأْ َذنُوَك ِلبَْعِض َشاأْ َذا اْستَاأْ فَاإِ

حضرة سماحة المنصور الهاشمي الخراساني
السلام عليكم ورحمة الله

ومتحّدية  خطيرة  مطالب  على  يحتوي  هذا  كتابكم  اأّن  يبدو  اأنّه  اإلى  نظراً 
اأن تنظروا في نسخته المطبوعة وتؤكّدوا مطابقتها مع  حترام  فاأستدعي مع الاإ

النسخة المخطوطة وتكتبوا اإذنكم في نشرها اإذا كنتم ترغبون في ذلك.

شكراً
الدكتور ذاكر معروف

آثار مسؤول مكتب حفظ ونشر الا

بسم الّله الّرحمن الّرحيم
اأحمد الّله كما يجب واأصّلي على عبده 

ورسوله محّمد كما ينبغي واأّما بعد؛
عليكم السلام ورحمة الله

على  واّطلعت  مطبوعكم  راأيت  قد 
مطابقته لمخطوطي واأذنت في نشره بين 
المسلمين من دون تلّقي ثمن واأجرة لعّل 
الّله يتقّبل ذلك ويجعل فيه خيراً وبركة؛ 
ويبغض  ويرفعه  الّصالح  العمل  يحّب  اإذ 
عاقبة  واإليه  ويمحقه  الّسّيء  العمل 

الاأمور.

المنصور الهاشمي الخراساني
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ملكة النا�ش

ه« »زاكة العمل ن�ش

الّدراسات  نطاق  في  ثورّي  قّيم  ممّيز  عمل  هو  سلام«  الاإ اإلى  بـ»العودة  المسّمى  الشريف  الكتاب 

سلام بشكل كامل وخالص في جميع اأنحاء العالم بنقد عقلانّي للقراءة  سلامّية يدعو اإلى اإقامة الاإ الاإ

التاريخّية لعقائد المسلمين واأعمالهم  الباثولوجيا  سلام واإعادة تعريف مبادئه ومصادره مع  للاإ الحالية 

المؤّلف  الظّنّية.  والمسالك  المسبقة  فتراضات  الاإ بمناأى عن  ومسّلماته  سلام  الاإ يقينّيات  اإلى  استناداً 

بعبقريته  يقّدم  تعالى  الّله  الخراسانّي حفظه  الهاشمّي  المنصور  الحكيم سماحة  العلامة  الكتاب  لهذا 

اأهّم المباحث العلمّية والتخّصصّية  اأهل الّدّقة والفراسة  المتمّيزة الموهوبة من الّله الغير الخفّية على 

سلام واأدّقها باأسهل  سلام بعبارات واضحة قابلة لفهم عاّمة المسلمين ويحّرر اأعمق معارف الاإ حول الاإ

الاأساليب واأبينها معرضاً عن الاصطلاحات الشائعة بتعّمد وممتنعاً عن التلاعبات بالاألفاظ والثرثرات 

المختلفة  والمذاهب  الفرق  جميع  عن  التاّم  بالتجّرد  حنيف  مسلم  هيئة  على  ويظهر  علم  عن  الماألوفة 

طارات والتّيارات الّسياسّية ويوصل معه اإخوانه المرافقين واأخواته المرافقات  والتحّرر الشجاع من الاإ

سلامّية جانباً  من كّل فرقة ومذهب وبلد من اأرض معرفة الّدين اإلى سمائها؛ لاأنّه يضع جميع القبلّيات الاإ

سلامّية  ويستفتح بالمبادئ الاأولى ثّم يصل في رحلته العلمّية المعرفّية اإلى اأسمى العلوم والمعارف الاإ

بحذاء العقل على ضوء كتاب الّله الذي يسعى نوره بين يديه كسراج زاهر وفي تلك الاأثناء لا يكتفي 

سلام  ببيان الكّلّيات والمفاهيم التجريديّة اأبداً ولكن يكتشف مصاديقها الموضوعّية الواقعّية في عالم الاإ

اأخطاء  الّستار عن  اأّي هاجس من كشف  باأهل زمانه ولا يخالجه  واإحاطة كاملة  ويعّرفها على بصيرة 

المسلمين وزلّاتهم على نهج ناصح واإصلاحّي.

اإنّه دون اأدنى شّك قد حّرر باأفكاره الّسنّية والعميقة كتاباً من شاأنه اأن يفضي اإلى صحوة المسلمين 

سلام الخالص وتحّررهم من ذّلتهم ومسكنتهم الحالية؛ كتاباً يشّق جسم الاأّمة  في العالم وعودتهم اإلى الاإ

سلامّية المريض المؤلم بسكّين نقده الّشحيذ ويعلن عن جرثومة اإخفاقاتها وتدهوراتها دون اأّي تحّفظ  الاإ

المؤسف بصفة ما هو موجود  سلامي  الاإ العالم  الّلثام عن واقع  يميط  له مثيل؛ كتاباً  ليس  باستبسال 
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سلام المفقودة بصفة ما لا بّد اأن يكون؛ كتاباً ليس حكراً لمذهب ولا اأرض ما  ويتحّدث عن حقيقة الاإ

سلام واأتباعه اأجمعين في جميع اأنحاء العالم ويّتخذ كّل مسلم متحّرر مستنير من كّل  ولكن يتعّلق باأّم الاإ

سلام الاأصلّية المنسّية كنداء  سلامّية والعودة اإلى تعليمات الاإ مذهب واأرض حليفاً له وينادي للّصحوة الاإ

من الّسماء يطير صيته في مشارق الاأرض ومغاربها. 

سلامّية اأن يعيننا على ترجمته  يديولوجّية الاإ بناء على هذا فندعو كّل من يعرف قيمة هذه المدرسة والاإ

وطباعته ونشره بين المسلمين في العالم؛ لاأّن ذلك مع وجود المعارضات والمضايقات المتنوّعة عمل 

صعب ومجهد للغاية وليس في وسع هذا المكتب المستقّل الشعبّي اأساساً مع طاقته القليلة وبضاعته 

المزجاة. 

ّطلاع على شروح الكتاب وترجماته وما يتعّلق به من السؤال والجواب والنقد  تّصال بنا والاإ راجع للاإ

.www.alkhorasani.com :والدراسة موقع

والّله المستعان

مكتب حفظ ونشر اآثار المنصور الهاشمي الخراساني

عيد الاأضحى 1435 للهجرة

https://www.alkhorasani.com
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اأحمد الله کما یجب واأصّلي علی عبده ورسوله محّمد صّلی الله علیه واآله وسّلم کما ینبغي واأّما 

سلام، بمعنی  بعد؛ فاإّن الغرض من هذا الکتاب، هو التمهید النظرّي لعودة المسلمین العملّیة اإلی الاإ

سلام کما هي واجبة، نظراً اإلی  اإقامته بعد اإضاعته من قبلهم؛ بناء علی افتراض اأنّهم قد ترکوا اإقامة الاإ

سلام غیر مشهودة بینهم، بل تبعات ترکها مشهودة  اأّن ثمراتها علی النحو الذي هو مقتضی اإقامة الاإ

سلام ومن الواضح اأّن هذه العودة ممکنة عن  بینهم وبهذا الوصف، لا نقاش في ضرورة عودتهم اإلی الاإ

سلام بدون  آن؛ کما اأّن معرفة الاإ سلام ومقارنته مع القراءة التي کانت لدیهم له حّتی الا طریق معرفة الاإ

المعیار ومع وجود الموانع التي في طریقها غیر ممکنة وبهذا الوصف، اإّن التعّرف علی معیار وموانع 

سلام  الاإ اإلی  العودة  القول في  اإّن  اأمر ضرورّي. لذلك،  آخر  الا اأحدهما واإزالة  سلام لتحصیل  الاإ معرفة 

یقتضي القول في اأربعة مواضیع:

سلام والعودة اإلیه؛ الاأّول؛ مقّدمات المعرفة المشتملة علی معیارها وموانعها، لمعرفة الاإ

سلام بصورة کاملة  سلام واإمکانها، بمعنی ضرورة واإمکان اإقامة الاإ الثاني؛ ضرورة العودة اإلی الاإ

وخالصة بعد اإضاعته بواسطة المسلمین؛

آن؛ سلام، بمعنی اأسباب ودوافع عدم اإقامته بعد رسول الله حّتی الا الثالث؛ موانع العودة اإلی الاإ

سلام، بمعنی معرفة عقائده واأحکامه استناداً اإلی الیقینّيات وبمعزل عن الوهمّيات  الرابع؛ معرفة الاإ

والظّنّيات؛

ستعانة بالله والتوکّل علیه؛ کما قال: اْستَِعينُوا ِباللَِّه1 وقال: فََعلَْيِه تََوكَّلُوا2؛ لاأّن  بینما یجب الاإ

كّل ما يكون من خير فمن عنده ولا يقع اإلا باإذنه والحمد لّله رّب العالمين.

1. الاأعراف/ 128.
2. يونس/ 84.
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وىل؛ معيار املعرفة
أ
مة ال

ّ
املقد

سلام علی النحو الجزئّي،  اإّن القول في معیار المعرفة علی النحو الکّلّي وبالتالي معیار معرفة الاإ

یقتضي تقدیم عّدة مقّدمات:

ورة معيار املعرفة 1 . �خ

سلام لیست مستثناة من هذه القاعدة. المراد  اإّن معرفة کّل شيء في العالم تتطّلب معیاراً ومعرفة الاإ

من المعرفة تمییز شيء ما من شيء اآخر، کتمییز الخیر من الشّر اأو الحّق من الباطل اأو الصحیح من 

الخطاأ وهذا ممکن اإذا کان هناك معیار للتمییز. من الواضح اأنّه لا یمکن الحکم بدون المعیار ولو کان 

ممکناً فرضاً سیحکم کّل شخص بطریقة ما وهذا سيجعل الحكم في نهاية المطاف اأمراً مستحيلاً؛ لاأنّه 

لا یمکن بدون المعیار تشخیص اأنّه اأّي الاأحکام صحیح واأیّها غیر صحیح. اإّن اختلاف المسلمین الذي 

لتزام به وهذا یبّین  قد اأّدی اإلی ضعفهم وقّوة اأعداءهم قد یکون ناشئاً من فقدان معیار المعرفة اأو عدم الاإ

لتزام به اأکثر من قبل. الحاجة اإلی معیار المعرفة والاإ

2 . وحدة معيار املعرفة

والجماعات  الاأشخاص  اأّن  بمعنی  سلام؛  بالاإ معرفتهم  اختلاف  معلول  هو  المسلمین  اختلاف  اإّن 

آخرین به. من الواضح  سلام ولا یتحّملون معرفة الا المختلفة من المسلمین، لدیهم معارف مختلفة بالاإ

ختلاف، لا یمکن بدون الحصول علی معرفة واحدة والحصول علی معرفة واحدة،  اأّن الخلاص من هذا الاإ

ختلاف  یحتاج اإلی معیار واحد. المعاییر المتعّددة توجب معارف متعّددة والمعارف المتعّددة توجد الاإ

قُوا 1ۚ وهذا  تََفرَّ َولَا  َجِميًعا  اللَِّه  ِبَحْبِل  الله: َواْعتَِصُموا  ختلاف لیس حسناً للمسلمین؛ کما قال  والاإ

تّحاد، بل کان  عتصام به يوجب الاإ اأیضاً شاهد علی اأّن حبل الله واحد؛ لاأنّه لو کان متعّدداً لما کان الاإ

نفسه عامل الّتفرقة! 

لتفات اإلی اأّن للحّق ماهیة واحدة وغیر قابلة للتکثّر؛ لاأنّه في حقیقته لیس شیئاً سوی  ضافة یجب الاإ بالاإ

الوجود الذي له ذات بسیطة وغیر قابلة للتعّدد وهذا یستلزم وحدة معرفته وبالتالي وحدة معیار معرفته. 

1 . اآل عمران/ 103.



العودة إلی اإلسالم 20

ات
دم

املق
ل؛ 

ألو
ل ا

فص
ال

ّ

بعبارة اأخری، اإّن الحّق هو تکوین الله اأو تشریعه الذي نشاأ من وحدانّیته الذاتّیة ولذلك لیس فیه اختلاف 

 1ۖ ِن ِمْن تََفاُوٍت ْحَمٰ ولا یمکن وجدانه مختلفاً؛ کما اأّن الله قال فيما یتعّلق بتکوینه: َما تََرٰى ِفي َخْلِق الرَّ

وقال فيما يتعّلق بتشريعه: َوَلْو كَاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتلَافًا كَِثيًرا2. لذلك فاإّن للحّق 

-سواء کان تکوین الله اأو تشریعه- وجوداً واحداً وغیر قابل للتعّدد وکّل ما سواه فیعتبر باطلاً؛ کما قال 

.3ۖ لَاُل لَّا الضَّ الله: فََماَذا بَْعَد اْلَحقِّ اإِ

الخلاصة اأّن الحّق واحد؛ لاأّن له مصدراً واحداً والواحد یقتضي معرفة واحدة والمعرفة الواحدة تحتاج 

اإلی معیار واحد.

 ومعيار معرفته
ّ

املنكرون لوحدة الق

اإّن وحدة الحّق ومعرفته والمعیار اللازم لها هي من المسائل الضروریّة التي لا معنی للّشّك فیها. مع 

آن، کان هناك اأناس لدیهم شّك فیها وحّتی قد اأنکروها. ذلك، من العصور القديمة حتى الا

 ]السوفسطائّيون[

وکانوا  واحداً  للحّق وجوداً  یعرفون  لا  فریق  القديمة  یونان  اأنّه کان في  یقولون  المثال،  علی سبیل 

یعتبره  ما  الحّق  اأّن  »الّسوفسطائّیین«،  ُسّموا  الذین  هؤلاء  زعم  ففي  نسان.  الاإ لراأي  تابعاً  یحسبونه 

نسان حّقاً ویستطیع اأن یثبته ولو بقّوة الجدل. هذا یعني اأّن الحّق لیس له وجود ثابت ومستقّل عن  الاإ

نسان لیست هي التي تتبع  نسان علیه. بعبارة اأخری، اإّن معرفة الاإ نسان وهو یتغّیر بحسب تعّرف الاإ الاإ

نسان حّقاً فلیس هناك حّق في الواقع!   نسان ولو لم یعرف الاإ الحّق، بل الحّق هو التابع لمعرفة الاإ

نسانّيون[ ]الإ

نسانّیة التي هي الیوم مهیمنة علی عالم الکفر؛ لاأّن عالم  لعّل هذه »السفسطة« ضرب من النزعة الاإ

الکفر الیوم تحت تاأثیر الفلاسفة الملحدین مثل مكيافيلي )ت7251م( -الذین کانوا ورثة السوفسطائّیین- 

قد جعلوا القیم الاأخلاقّیة تابعة لاأهوائهم واأبرزوا للمفاهیم الاأساسّیة تعاریف جدیدة تختلف عن تعاریفها 

الفطریّة والتاریخّیة. علی سبیل المثال، اإّن العدالة والحّریّة قد وجدتا في قاموسهم معاني جدیدة تبتني 

اأکثر من اأّي شيء علی النسبویّة في نظرتهم العالمّیة. في راأي هؤلاء کالّسوفسطائّیین تماماً، اأّن الحّق 

تابع لراأیهم وکّل ما یتوافق مع مصالحهم فهو حسن وکّل ما لا یتوافق مع مصالحهم فهو غیر حسن! 

1 . الملك/ 3.
2 . الّنساء/ 82. 
3 . يونس/ 32.
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لهّیة والذین قد اأّسسوا بنیانها لم یکونوا مؤمنین بالله؛  نسانّیة حرکة في مقابل الاإ من الواضح اأّن هذه الاإ

نسان یعتبر تابعاً للحّق، في حین اأّن في  لهّیة اأّن الله هو مصدر الحّق والاإ لاأّن في النظرة العالمّیة الاإ

عتقاد بوحدة  نسان هو مصدر الحّق ولا دور لله فیه. بعبارة اأخری، اإّن الاإ لحادیّة اأّن الاإ النظرة العالمّیة الاإ

عتقاد بتعّدد  عتقاد بوحدة الله بصفة مصدر الحّق، في حین اأّن الاإ الحّق اعتقاد توحیدّي قد نشاأ من الاإ

عتقاد بمصادر متعّددة للحّق.   الحّق اعتقاد شرکّي قد نشاأ من الکفر بوحدة الله والاإ

]املصّوبة[

بهذا الوصف، فلا ينبغي التعّجب من وجود هذه الّنزعة بين الكافرين؛ اإّن ما ينبغي اأن يتعّجب منه 

هو وجود هذه الّنزعة بين المسلمين؛ لاأّن في القرن الثاني والثالث الهجري ورث فريق من المسلمين 

لحاديّة تحت تاأثير بعض العوامل السياسّية في زمن حكومة الاأمويّين وبدافع تصويب  هذه العقيدة الاإ

باأّن الحّق تابع لراأي المجتهد ويتعّدد بتعّدد راأيه! في زعم هؤلاء الذين  اختلافات الصحابة واعتقدوا 

سّموا »المصّوبة« اأّن كّل ما يراه المجتهد حّقاً فهو عند الّله حّق وكّل ما يراه المجتهد غير حّق فهو عند 

الّله غير حّق! بناء على هذا فليس المجتهد تابعاً لراأي الّله، بل الّله تابع لراأي المجتهد ويجعل الحّق 

مطابقاً لراأيه! قد يتصّور المرء اأّن هذه نظريّة شاّذة ومهجورة قد اأدلى بها عدد تافه من جهلة المسلمين 

ولكّن الواقع اأّن هذه النظريّة كانت لاأكثر الاأشاعرة وكثير من المعتزلة وقد ذكر في عدادهم رجال كاأبي 

حنيفة )ت150هـ( ومالك )ت179هـ( والشافعي )ت204هـ( وابن حنبل )ت241هـ( اإلّا اأنّه غير ثابت 
وفيه اختلاف.1

دّية[
ّ

]أحصاب التعد

تّجاهات الخاطئة التي كانت شائعة في الماضين  تّجاه الخاطئ ككثير من الاإ على كّل حال، اإّن هذا الاإ

ضافة اأّن في هذه الاأيام  قد انتقل اإلى الاأجيال اللاحقة وهو يرى اليوم بين عدد من المسلمين اأيضاً. بالاإ

قد ظهر فريق يقال لهم »اأصحاب التعّدديّة« يعتقدون براحاً بتكثّر الحّق ومعرفته ويستصوبون تاأويلات 

شّتى لنّص واحد. ليس هناك اأدنى شّك اأّن هذا التّيار ليس تّياراً اإسلامّياً وقد تكّون تحت تاأثير التّيارات 

سلام عالم الكفر واستبدل معاملته بمخاصمته وقف المسلمون الذين  لحاديّة؛ لاأنّه حينما خالط عالم الاإ الاإ

سلام في موقف سلبّي عن قصد اأو غير قصد واأخذوا لون  كانت لديهم معرفة قاصرة اأو التزام ناقص بالاإ

زدهارات الّدنيويّة الفّتانة في عالم الكفر. مع ذلك، لا يمكن  الكافرين وطعمهم ورائحتهم منبهرين بالاإ

آمدّي، الاحكام، ج4، ص184؛ فخر الّدين الرازّي،  1 . اأنظر على سبيل المثال:  الغزالّي، المستصفى، ص352؛ الا
المحصول، ج6، ص34؛ الّزركشّي، البحر المحيط، ج4، ص535.
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تّجاه منحة عالم الكفر تماماً؛ لاأّن جذوره قابلة للتتّبع بين المسلمين اأنفسهم خلال القرون  اأن يعتبر هذا الاإ

سلامّية الاأولى وتشابههم لا يعني بالّضرورة العلاقة بينهم؛ كما قال الّله: يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن كََفُروا  الاإ

 .2ۗ ِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمْثَل قَْوِلِهْم ۘ تََشابََهْت قُلُوبُُهْم ِمْن قَْبُل1 وقال: كََذٰ

على كّل حال، اإّن ما هو المؤكّد اأّن الحّق وجود واحد ومشّخص وليس له قابلّية للتعّدد والتكثّر ولذلك 

يقتضي معرفة واحدة ويستدعي معياراً واحداً.

3 . بداهة معيار املعرفة

المراد من معيار المعرفة ما هو معروف بذاته ومسّبب لمعرفة غيره؛ بمعنى اأنّه لا حاجة لمعرفته اإلى 

شيء اآخر ويعرف سائر الاأشياء به؛ كمثل النور الذي هو مرئّي بذاته ومسّبب لرؤية غيره. هذا يعني اأّن 

معيار المعرفة لا يحتاج نفسه اإلى المعرفة؛ لاأنّه لو احتاج نفسه اإلى المعرفة لاحتاجت معرفته اأيضاً 

نسان لا بّد اأن تنتهي اإلى معرفة  مكان. اإّن معارف الاإ اإلى معيار وهذا يعني التسلسل الذي ليس في الاإ

بديهّية هي منشاأ المعارف كّلها ولم تنشاأ نفسها من معرفة؛ لاأّن ما يحتاج نفسه اإلى المعرفة لا يمكن 

اأن يكون معياراً للمعرفة؛ حيث اأّن نفسه بحاجة اإلى معيار المعرفة. بهذا الوصف، فاإّن الذين يّتخذون 

شيئاً مثل هذا معياراً لمعرفتهم يجب اأن لا يكونوا واثقين بمعرفتهم؛ لاأّن معرفتهم مهزوزة ولا اأساس 

لها؛ كمثل الذي اأّسس بنيانه على رمل ويمكن اأن يسوخ فيه كّل اآن اأو كالذي قال الّله فيه: اأَْم َمْن 

.3ۗ َس بُْنيَانَُه َعلَٰى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانَْهاَر ِبِه ِفي نَاِر َجَهنََّم اأَسَّ

العقل؛ معيار املعرفة

نسان حيوان متمّيز ووجه تمّيزه هو قّوة مكنونة في نفسه قد جعلته قادراً على معرفة نفعه وضّره  اإّن الاإ

اأكثر من اأّي حيوان مكتشف اآخر ليزيد في بقائه بتحصيل ما ينفعه ويتوّقي من زواله بالتحّرز مّما يضّره. 

نسان لا يكفي لامتيازه عن سائر الموجودات؛  هذه القّوة المكنونة تسّمى »العقل«. لا شّك اأّن جسم الاإ

وجديرة  بارزة  مزيّة  لذلك  وليس  للهجوم  عرضة  واأكثر  اأعجز  منها  كثير  جسم  اإلى  بالقياس  ذلك  لاأّن 

نسان بمعنى قّوة غير معروفة تسّبب حركته ونمّوه الجسدّي اأيضاً مشتركة مع  بالملاحظة. اإّن روح الاإ

سائر الحيوانات ولا يمكن اأن تكون كافية لامتيازه عن سائر الحيوانات التي تتحّرك وتنمو جسديّاً مثله. 

نسان ولا يوجد في سائر الموجودات هو العقل الذي لديه القدرة على  اإّن الشيء الوحيد الذي في الاإ

اإدراك المفاهيم الكّلّية وتطبيقها على المصاديق الجزئّية ويهتدي مّما يعرفه اإلى ما لا يعرفه خلال محاولة 

1 . الّتوبة/ 30.
2 . البقرة/ 118.
3 . التوبة/ 109.
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نسان  يقال لها »الفكر«. لعّل هذه القّوة موجودة في سائر الحيوانات اأيضاً ولكّن المسّلم به اأنّه في الاإ

نسان  اأكثر ولهذا السبب، قد سّلطته على سائر الحيوانات. لو كان هناك حيوان يعقل اأكثر مّما يعقل الاإ

نسان على  نسان واستخدمه لنفسه دون اأدنى شّك، في حين اأّن ذلك لم يحدث وسلطة الاإ لتسّلط على الاإ

نسان هو نتيجة عقله فقّط ولا يرى له امتياز اآخر. لذلك فاإّن  سائر الحيوانات مشهودة. اإّن هذا التفّوق للاإ

نسان الذي لا عقل له اأو لا يستفيد من عقله بما فيه الكفاية فليس له فضل على سائر الحيوانات،  الاإ

.1ِئَك ُهُم اْلَغاِفلُوَن أَنَْعاِم بَْل ُهْم اأََضلُّ ۚ اأُوَلٰ ِئَك كَالْا بل هو اأدنى منها؛ كما قال الّله: اأُوَلٰ

نسان هو »العقل«؛ لاأّن  نظراً لهذه الحقيقة، اإّن الشيء الوحيد الذي يمكن اأن يكون معياراً لمعرفة الاإ

آدمّي وليست في نفسه قّوة مدركة سواه. بعبارة اأخرى، ليس هناك  العقل هو الاأداة الوحيدة لمعرفة الا

بديل للعقل يكون في عرضه ويسعه اأن يغني عنه وهذا اأمر محسوس ووجدانّي. علاوة على ذلك، اإّن 

نسان تتّم عملّياً بواسطة العقل ولا تاأثير لرضاه ولا كراهته في هذا الواقع؛ لاأّن هذا الواقع هو  معرفة الاإ

نسان.  نسان وفطرة الرّب الحكيم ومع هذه الاأوصاف، لا يمكن تغييره من قبل الاإ الخصلة الذاتّية للاإ

اإلى العقل  اأكثر مبادئ المعرفة اأصالة واأّولها وكّل معرفة لا تصير  على هذا المنوال، فاإّن العقل هو 

مباشرة اأو غير مباشرة فلا معنى لها. اإّن المبادئ الاأخرى اإن وجدت تؤول اإلى العقل؛ لاأنّها لا تعرف 

يعرف نفسه بواسطة العقل  اأنّه نافع جّداً  اأّن الّشرع ولو  اإلا للعقلاء؛ كما  بدون العقل ولا فعالية لها 

نَّ ِفي َخْلِق  أَْلبَاِب َلَعلَّكُْم تُْفِلُحوَن2 ويقول: اإِ ويخاطب العقلاء فقّط ويقول مثلاً: فَاتَُّقوا اللََّه يَا اأُوِلي الْا

.4أَْلبَاِب نََّما يَتََذكَُّر اأُوُلو الْا أَْلبَاِب3 ويقول: اإِ آيَاٍت ِلاأُوِلي الْا َماَواِت َوالْاأَْرِض َواْخِتلَاِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر لَا السَّ

وحدة العقل

جتماعّية  اإّن العقل جوهر فريد يكون مشتركاً بين بني اآدم ويمثّل مبداأ خيارهم الفردّي ومسؤولّيتهم الاإ

اأفراده  بين  وليس  واحدة  اإدراكات  فله  واحداً  له مصدراً  اأّن  وبما  البعض  بعضهم  مع  تواصلهم  وحلقة 

اختلاف. اإّن مصدر العقل رّب العالمين الذي هو عقل محض ورئيس للعقلاء وليس هناك تناف بين 

اأفعاله. لذلك فاإّن العقلاء في كّل اأنحاء العالم مع كّل عنصر ولسان وثقافة مّتفقون على نظريّات تستند 

اإلى العقل ولا يختلف منهم اثنان. على سبيل المثال، كّلهم مّتفقون على اأّن ما يدرك بالحاّسة موجود 

والكّل اأكبر من الجزء واجتماع النقيضين مستحيل والحادث محتاج اإلى المحدث والخبر المتواتر صحيح 

1 . الاأعراف/ 179.
2 . المائدة/ 100.

3 . اآل عمران/ 190.
4 . الّرعد/ 19.
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والظلم قبيح والعدل حسن ومثل ذلك. هذا يعني اأّن العقل وجود واحد ومن هذه الناحية له صلاحّية اأن 

لتزام به.  يكون معياراً للمعرفة حّتى يتحّول اختلاف العقلاء اإلى اتّفاقهم من خلال الاإ

اكته[ ]مراتب العقل وإدرا

رغم اأّن له مراتب متعّددة واأقدار شّتى ولكن من الواضح اأّن اختلاف مراتبه واأقداره لا يضّر بوحدته 

بصفة مبداأ المعرفة؛ كمثل الّنور الذي له قّوة وضعف ولكّنه يعّد سبباً للرؤية في جميع مراتبه واأقداره. 

ضافة اأّن العقل بمعنى قّوة الفكر والعلم ولو اأنّه في بعض الّناس اأكثر منه في بعض فهو في جميع  بالاإ

الّناس على قدر الكفاية وهذا يكفي لوحدته بصفة معيار المعرفة؛ لاأّن الّله العادل قد اأعطى كّل اإنسان 

اإيّاهم من دون اأن تكون ظلماً  مكّلف حّظاً كافياً من العقل وزيادته في بعض هي فضل منه قد وهبه 

للاآخرين؛ كما قال: َواللَُّه يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء ۗ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم1. كما اأّن عقل بعض الّناس يكّمل 

عقل بعضهم في عملّية طبيعّية ومتبادلة؛ لاأنّهم يتعاملون مع بعضهم البعض ويؤّدون من خلال التخاطر 

اإلى عقل جماعّي يسّد نقص العقل الفردّي؛ كما قال الّله: َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِليَتَِّخَذ 

.2ۗ بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِريًّا

بالطبع اإّن اإدراكات العقل ليست بسيطة في اأّي اإنسان، بل هي بحسب مقدار العلم وموانعه فيه ذات 

حتمال المساوي والظّن  حتمال المرجوح والشّك بمعنى الاإ مراتب مختلفة تشتمل على الوهم بمعنى الاإ

حتمال الراجح واليقين بمعنى عدم احتمال الخلاف. مع ذلك كّله، رغم اأّن كّلها منبعثة من  بمعنى الاإ

اأو  العقل اإلا اأّن ما يعتبر معياراً للمعرفة هو اليقين فقّط؛ لاأّن الوهم والشّك والظّن متعارضون قليلاً 

كثيراً مع احتمال خلافهم وبهذا الوصف، فيحتاجون اأنفسهم اإلى معيار للمعرفة حّتى تُعَرف به صّحة اأحد 

حتمالين فيهم وذلك المعيار هو اليقين الذي ليس فيه احتمال خلاف وبهذا الوصف، فاإّن حّجّيته ذاتّية  الاإ

نسان هو اليقين فقّط وكّل معرفة لا تصير اإلى اليقين فلا اعتبار  وبديهّية. من هنا يعلم اأّن مبداأ معرفة الاإ

نَّ الظَّنَّ لَا يُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا 3ۚ وهذا في حين اأّن الظّن هو اأقوى اإدراكات  لها؛ كما قال الّله: اإِ

نسان بعد اليقين وسائر اإدراكاته هي اأضعف منه بمراتب وبالتالي لا تعتبر حّجة من باب اأولى.  الاإ

بداهة العقل

لاأّن تصّورها  بالتاأكيد؛  للعلم وحّجّيته بديهّية  الاأّول  للمعرفة والمعيار  الرئيسّي  العقل هو المصدر 

1 . البقرة/ 261.
2 . الّزخرف/ 32.

3 . يونس/ 36.
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نفصال عن تصّورها. بل يمكن القول: اإّن الحّجّية نفسها  لا يمكن اإلا مع تصديقها وتصديقها لا يقبل الاإ

قضّية عقلّية ولا معنى لها اإلا الكاشفّية عن الواقع للعقل وبهذا الوصف، فاإّن اإثبات الحّجّية للعقل 

كاإثبات الحّجّية للحّجّية! بعبارة اأخرى، اإّن حّجّية كّل ما يستدّل به على حّجّية العقل ليست باأجلى من 

اأولاً  اأن تثبت حّجّيته  بّد  لا  اأّن الشرع مثلاً  اإلى ثبوت حّجّية العقل؛ كما  حّجّية العقل واإثباتها يحتاج 

ليكون قادراً على اإثبات حّجّية العقل؛ لاأّن حّجّيته ليست باأجلى من حّجّية العقل، في حين اأنّه لا يوجد 

اإّن العقل يثبت حّجّية  اأيضاً بلا معنى. نعم،  اأداة ما عدا العقل واإثبات حّجّيته بنفسه  ثبات حّجّيته  لاإ

الّشرع ولذلك يتضّمن الّشرع بطبيعة الحال حينما يعتبر معياراً للمعرفة وبهذا الوصف، فاإّن ذكر الشرع 

اإلى جنبه كمعيار للمعرفة غير ضرورّي واإنّما هو ذكر الخاّص اإلى جنب العاّم اأو اللازم اإلى جنب الملزوم 

أَنَْعاِمۖ   بَْل ُهْم اأََضلُّ  لَّا كَالْا ْن ُهْم اإِ لاأجل التاأكيد؛ كما قال الّله: اأَْم تَْحَسُب اأَنَّ اأَكْثََرُهْم يَْسَمُعوَن اأَْو يَْعِقلُوَن ۚ اإِ

ِعيِر2 وقال: اأَفَلَْم يَِسيُروا ِفي  َسِبيلًا1 وقال: َوقَاُلوا َلْو كُنَّا نَْسَمُع اأَْو نَْعِقُل َما كُنَّا ِفي اأَْصَحاِب السَّ

ِكْن تَْعَمى اْلُقلُوُب  أَبَْصاُر َوَلٰ نََّها لَا تَْعَمى الْا الْاأَْرِض فَتَكُوَن َلُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن ِبَها اأَْو اآَذاٌن يَْسَمُعوَن ِبَهاۖ  فَاإِ

ُدوِر3؛ علماً باأّن الّسماع هو الاأخذ بالّشرع وملازم لاستعمال العقل، بل هو لا يمكن اإلا  الَِّتي ِفي الصُّ

باستعمال العقل الذي قد سّمي في كتاب الّله »القلب«.

من هنا يمكن القول باأّن الذين ينظرون اإلى حّجّية العقل بعين الّشّك اأو ينكرونها لا يعملون في الواقع 

عملاً سوى اإثباتها؛ لاأّن الّتشكيك في حّجّية العقل واإنكارها لا يمكن بدون حّجّية العقل ونفيها مستلزم 

ثباتها!  لاإ

املنكرون لّجّية العقل

اإّن حّجّية العقل وكونه معياراً للمعرفة من المسائل الضروريّة التي لا معنى للشّك فيها. مع ذلك كان 

آن اأناس لديهم شّك فيها وحّتى قد اأنكروها. هناك منذ زمن قديم حّتى الا

]العملاء الّنصارى[

على سبيل المثال، اإّن العلماء الّنصارى الذين قد توّلوا قيادة الكنيسة هم من زمرة الذين لا يعتقدون 

بحّجّية العقل ولا يعتبرونه معياراً للمعرفة. هؤلاء قد ودعوا حّجّية العقل منذ القرن الرابع الميلادي 

عتقاد باألوهّية المسيح  آن حيث قد اعتقدوا باأّن المسيح هو الّله وفي نفس الوقت ابنه؛ لاأّن الاإ حّتى الا

1 . الفرقان/ 44.
2 . الملك/ 10.
3 . الحج/ 46.
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وباأنّه ابن الّله في نفس الوقت تناقض واضح غير مقبول عند العقل بوجه من الوجوه والذين كان لديهم 

آن قد اأصّروا  عتقاد ما كان باإمكانهم اأن يقيموا للعقل وزناً. هؤلاء منذ زمن بعيد حّتى الا مثل هذا الاإ

بن وروح القدس1 وهذا مثل اأن يقولوا بالّتحديد: اإّن  على مبداأ اأّن الّله الواحد هو ثلاثة اأقانيم: الاأب والاإ

عتقاد من اأمحل المحالات والعقل لا يستطيع اأن  الواحد يساوي الثلاث! ليس هناك شّك اأّن مثل هذا الاإ

عتقاد بنشاأة  بن وروح القدس. علاوة على ذلك، اإّن الاإ يدرك وحدانّية الّله بالرغم من األوهّية الاأب والاإ

نسان واأزلّية المسيح رغم توّلده من مريم وكونه فادياً بنفسه لمغفرة ذنوب  الّله من نفسه وانقلابه اإلى الاإ

آخرين واعتقادات اأخرى من هذا القبيل قد حّولت النصرانّية اإلى دين متناقض ومناهض للعقل. لذلك  الا

يمان قضّية قلبّية وليس هناك  فاإّن اأرباب الكنيسة قد اعتقدوا باأّن معقولّية العقيدة غير ضروريّة؛ لاأّن الاإ

حاجة اإلى مطابقته مع العقل. في الواقع اإّن معيار المعرفة حسب راأيهم ليس هو العقل ولكّنه الّنصوص 

عتقاد بها ضرورّي.2  الّدينّية وحيث اأّن الّنصوص الّدينّية تؤكّد هذه التناقضات فالاإ

]أهل الديث املسملون[

تّجاه المتناقض والمناهض للعقل في المجتمعات الماّديّة والتجريبّية الغربّية عجيب  اإّن انتشار هذا الاإ

ولكّن الاأعجب من ذلك انتشار اتّجاه مثله في المسلمين الذين يلومون الّنصارى على امتلاكهم لهذا 

تّجاه! على وجه التحديد، نشاأ فريق من المسلمين في القرن الثاني والثالث الهجرّي في مقابل فرق  الاإ

كالمعتزلة واأصحاب الراأي اأنكروا حّجّية العقل كالّنصارى واعتقدوا باأّن العقل لا يمكن اأن يكون معياراً 

للمعرفة. في زعم هؤلاء الذين سّموا »اأهل الحديث« اأّن معيار المعرفة هو النصوص الّدينّية وكّل اعتقاد 

اأو عمل هناك رواية لتاأكيده فهو حّق واإن كان على خلاف العقل. كان هذا في حين اأنّه من جانب كانت 

قد بلغتهم روايات صحيحة كثيرة في حّجّية العقل وضرورة استعماله لقيت منهم تهاوناً واإعراضاً بتعّمد3 

ومن جانب اآخر من جراء سلطنة الاأمويّين والمنافسات السياسّية والمذهبّية للاأجيال الثلاثة الاأولى كانت 

اأنّها  الصنع  الذاتية  يتراءى لهم حسب معاييرهم  بينهم روايات موضوعة ومتناقضة كثيرة  انتشرت  قد 

قد  كانت  الاأغلب  في  العقل  مع  متنافية  كانت  التي  والمتناقضة  الموضوعة  الّروايات  هذه  صحيحة. 

عتقاد باأنّه ليس هناك ملازمة بين العقل والّشرع، بل الشرع هو مخالف للعقل! في راأي  اأّدتهم اإلى الاإ

هؤلاء كان الشرع بديلاً للعقل؛ بمعنى اأنّه لا حاجة اإلى العقل مع وجود الّشرع. لذلك اعتبروا استعمال 

لاعتقاد هؤلاء  الّدينّية. وفقاً  العقل في فهم الّشرع بدعة واتّهموا العقلانّيين بالمخالفة مع النصوص 

1 . اأنظر: مجمع الكنائس الشرقية، قاموس الكتاب المقّدس، ص232.
2 . اأنظر: نفس المصدر، ص233.

3 . كما على سبيل المثال، جمع ابن اأبي الّدنيا )ت281هـ( بعض هذه الروايات في كتاب العقل وفضله.
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اأّن العقل ما كان له فعالية ما سواء في معرفة صّحة الّروايات اأو في معرفة معناها وكان ذلك يعني 

اأنّه من الممكن اأن تكون رواية غير معقولة صحيحة اأو يكون لرواية صحيحة معنى غير معقول؛ كما 

اأّن الّروايات المعّبرة عن وجود الجهة والحركة والجوارح لّله مثلاً رغم اأنّها كانت غير معقولة بالتاأكيد 

اعتبرت صحيحة وعلى هذا المنوال، قّربت عقائد المسلمين اإلى عقائد المشركين! من الواضح اأّن هذا 

تّجاه الذي كان قد انتهجه العلماء الّنصارى على الجانب قليلاً في خارج  تّجاه كان بالتحديد مماثلاً للاإ الاإ

سلامّي ليتيحوا المجال لرواج العقائد الشركّية من خلال الجمود على ظواهر النصوص الدينّية  العالم الاإ

واإنكار حّجّية العقل. 

]السلفّيون املسملون[

سلامية الاأولى ما كانوا  تّجاه رغم اأّن كثيراً من العلماء المسلمين في القرون الاإ مع الاأسف اإّن هذا الاإ

سلامية اللاحقة تحت تاأثير حكومة العباسّيين  مّتفقين معها استمّرت في حياتها وانتقلت اإلى الاأجيال الاإ

اأتباع  اأنفسهم  يعتبرون  كانوا  الذين  الحنابلة  فريق من  دعايات  واأيضاً  المتوكّل )ت247هـ(  منذ زمن 

»اأهل  ورثة  اأنفسهم  يعتبرون  الذين  هؤلاء  »الّسلفّية«.  تسّمى  فرقة  اإلى  اليوم  انتهت  حّتى  الّسلف، 

بتوجيه من رجال كابن  تيمّية )ت728هـ( وزادوها  اأئّمة كابن  العقل من  الحديث« قد ورثوا مناهضة 

عبد الوّهاب )ت1206هـ( في جهتين: من جهة ليس فحسب لا يرون العقل حّجة في معرفة الّروايات 

بالعقائد  المتعّلقة  النظريّة  الّروايات  معرفة  في  عّطلوه  قد  بل  الشرعّية،  بالاأحكام  المتعّلقة  العملّية 

تكون  اأن  شاأنها  العقلّية ومن  الاأدّلة  اإلى  حاجة  ليست في  الّدينّية  العقائد  باأّن  واعتقدوا  اأيضاً  الّدينّية 

مستندة اإلى الّروايات الظّنّية؛ لاأّن في زعمهم اأّن الّروايات الظّنّية اإذا اعتبرت حسب معاييرهم الذاتية 

الّصنع صحيحة فهي مفيدة لليقين! في حين اأّن هذا على خلاف راأي اأكثر اأهل العلم وقد كان اأناس مثل 

الشافعّي )ت204هـ( وجمهور اأهل الفقه والّنظر مؤكّدين اأنّه لا يفيد اليقين اإلّا ما يكون مجيئه من عند 

عتقاد  الّله مقطوعاً به دون اأّي خلاف.1 بل قد اأكّد اأناس مثل النووّي )ت676هـ( بالحّق اأّن مثل هذا الاإ

ليس شيئاً سوى المكابرة للحّس.2 من جهة اأخرى، هؤلاء ليس فحسب لم يروا مطابقة الّروايات للعقل 

ضروريّة، بل اأيضاً لم يعتبروا لزوم مطابقتها للقراآن الذي هو اأكثر نّص دينّي اأصالة وهو مطابق للعقل 

عقائدهم  لرواج  الطريق  ويتعّبد  والمعقول  والعاقل  بالعقل  مساس  اأّي  المنوال  هذا  على  يبقى  لئّلا 

الخرافّية والشركّية. هؤلاء قد اأكّدوا بتهّور عجيب اأّن الّروايات الظّنّية ليست فحسب تنسخ حكم العقل، 

1 . اأنظر: ابن عبد البر، التمهيد، ج1، ص7.
2 . اأنظر: النووي، شرح صحيح مسلم، ج1، ص132.
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ضافة  بل هي ناسخة للقراآن اأيضاً،1 في حين اأّن القراآن كتاب يقينّي ونسخه بالّروايات الظّنّية غير معقول. بالاإ

اأنّه على خلاف راأي جمهور الّسلف وحّتى على خلاف راأي الاأئّمة الذين يعتبر هؤلاء اأنفسهم اأتباعاً لهم! 

كما على سبيل المثال، ما كان مالك بن اأنس )ت179هـ( يرى نسخ القراآن بالسّنة جائزا2ً وكان الشافعّي 

)ت204هـ( مّتفقاً معه في هذا الّصدد3 وكان اأحمد بن حنبل )ت241هـ( يقول اإّن السّنة مفّسرة ومبّينة 

عتقاد بقضائها عليه »جسارة عجيبة«! 4 كان راأي اأبي حنيفة  للقراآن وليست قاضية عليه وكان يعتبر الاإ

)ت150هـ( اأيضاً في هذا واضحاً تماماً؛ لاأنّه على نحو كّلّي ما كان يقيم لمثل هذه الّروايات كبير وزن 

تّجاه الذي قد انتهجه هؤلاء هو اأشبه  وكان يقّدم العقل عليها حّتى في الاأحكام! بهذا الوصف، فاإّن الاإ

سلامّي اإلى نفس  باتّجاه الاأئّمة الّنصارى منه باتّجاه الاأئّمة المسلمين وقد اأّدى عملّياً في المجتمع الاإ

عتقاد باأّن الّله ليس  النتائج التي قد اأّدى اإليها في المجتمع الّنصرانّي اأيضاً؛ لاأنّه على سبيل المثال اأّن الاإ

عتقاد باأّن الّله  مثل مخلوقاته ورغم ذلك له الجهة والحركة والجوارح الحقيقّية متناقض بنفس قدر الاإ

بن وروح القدس! مع ذلك، اإّن السلفّيين يرّوجون مثل هذه العقائد  واحد على الرغم من األوهّية الاأب والاإ

الشركّية استناداً اإلى رواياتهم الظنّية، كما اأّن الّنصارى يفعلون نفس ذلك بالتحديد استناداً اإلى رواياتهم 

الّروايات  اإلى  اإلى حّد ينكرون المحسوسات استناداً  اأوصلوا مناهضة العقل  الظنّية! بل السلفّيون قد 

الظنّية؛ كما على سبيل المثال، ينكرون كرويّة الاأرض ودورانها حول الشمس ولا يزالون يعتقدون اأّن 

الشمس تدور حول الاأرض!5 اإنّي تكّلمت نفسي مع اأحد علمائهم في هذا الّصدد واأوضحت له اأّن كرويّة 

الاأرض ودورانها حول الشمس من المتواترات، بل من المحسوسات التي يكون الترّدد فيها سفسطة 

ولكّنه قال لي اأنّه حّتى لو راأى كرويّتها ودورانها بعينيه فلا يصّدقهما؛ لاأنّهما في زعمه مخالفان مع 

مناهضة هذه  اإلى مدى  الوسطى مشير  القرون  الكنيسة في  اتّجاه  يشبه  اّلذي  تّجاه  الاإ الّروايات! هذا 

الّله  هو مخلوق  العقل  لاأّن  الّله؛  لمناهضة  العقل مستلزمة  مناهضة  اأّن  حين  العقل. في  مع  الطائفة 

نسان وبهذا الوصف، فاإّن الضّديّة معه تعني الضّديّة  والجهاز الوحيد الذي قد جعله للمعرفة في الاإ

1 . اأنظر على سبيل المثال: الاألباني، اإرواء الغليل، ج1، ص322 ]قال المترجم: ذكر الاألباني فيه خبراً ثّم قال: »و 
آحاد وهو الحّق« وهذا كلام عاّم يشمل القراآن بصفة المتواتر وجعله المؤّلف حفظه  يحتّج به اأيضاً في نسخ المتواتر بالا
الّله تعالى شاهداً على ذلك لعمومه وقد تكّلم في ذلك الّسلفّيون تحت عنوان »استقلال السّنة بالتشريع« وهو قول 
رجال من متقّدمي اأهل الحديث مثل مكحول ويحيى بن اأبي كثير كانوا يقولون: »القراآن اأحوج اإلى السنة من السنة اإلى 
القراآن« و»السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضياً على السنة« ذكر اأقوالهم الخطيب البغدادي في الكفاية 

في علم الرواية )ص30( وابن عبد البّر في جامع بيان العلم وفضله )ج2، ص191([.
2 . اأنظر: الغزالي، المنخول، ص387.

3 . اأنظر: اأصول السرخسي، ج27، ص143؛ بدر العيني، عمدة القاري، ج1، ص31.
4 . اأنظر: الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص30.

5 . اأنظر: بن باز، الاأدلة النقلية والحّسية على جريان الشمس وسكون الاأرض.
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مع اإرادة الّله وفعله! اإّن اّلذين يحسبون العقل منافساً للشرع غافلون عن هذه الحقيقة العظيمة اأّن العقل 

والشرع نابعان من منبع واحد وكلاهما مخلوق اإله واحد! هل هناك اختلاف في خلق اإله واحد ويناقض 

بعض مخلوقاته بعضاً؟! من الواضح اأنّه ليس كذلك؛ لاأّن اأفعال الّله من الحكمة ولا يناقض شيء منها 

ِن ِمْن تََفاُوٍت 1ۖ. بعبارة اأخرى، اإّن من قد اأنزل الشرع  ْحَمٰ آخر؛ كما قال نفسه: َما تََرٰى ِفي َخْلِق الرَّ الا

هو الذي قد خلق العقل وبالتالي تناقض العقل والشرع مستحيل. اإّن الذين يعتبرون العقل والشرع في 

عتقاد بتعارض  الاإ اإّن  الّزندقة بغير علم وحسبوا خالق العقل غير خالق الشرع!  اإلى  تضاّد قد انحازوا 

عتقاد التوحيدّي؛ لاأّن وجود الثنويّة في العالم وتعارض  العقل والشرع اعتقاد شركّي قد نشاأ في مقابل الاإ

لحاد فقّط! ليس هناك اأّي شّك اأّن الشرع مّتفق مع العقل  التكوين والتشريع يمكن قبوله على مبداأ الاإ

َعَرِبيًّا  قُْراآنًا  اأَنَْزْلنَاهُ  نَّا  اإليه وينذر تاركيه؛ كما على سبيل المثال يقول: اإِ ويصّدقه بوضوح، بل يدعو 

آيَاٍت ِلَقْوٍم  ِلَك لَا نَّ ِفي َذٰ ِلَك يُبَيُِّن اللَُّه َلكُْم اآيَاِتِه َلَعلَّكُْم تَْعِقلُوَن3 ويقول: اإِ َلَعلَّكُْم تَْعِقلُوَن2 ويقول: كََذٰ

مُّ اْلبُكُْم الَِّذيَن لَا يَْعِقلُوَن5 ويقول: ُصمٌّ بُكٌْم ُعْمٌي  َوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّ نَّ َشرَّ الدَّ يَْعِقلُوَن4 ويقول: اإِ

آيات تدّل بوضوح اأّن  ْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا يَْعِقلُوَن7. اإّن هذه الا فَُهْم لَا يَْعِقلُوَن6 ويقول: َويَْجَعُل الرِّ

الذين ينكرون حّجّية العقل ويتجّنبون استعماله هم شّر الّدواّب عند الّله والملازمون للّرجس والّسفاهة؛ 

آيات في حّجّية العقل وضرورة استعماله اإلى درجة اأّن المنكر لها قد يكون منكراً  بل صراحة هذه الا

سلام وخارجاً منه! اإنّي طالما سمعتهم يعتبرون العقلّيات مرفوضة ويحسبون كّل عقلانّية  لضرورّي الاإ

في فهم الّشريعة بدعة ومن الواضح اأنّه لو اأقيمت البّينة على اأحد منهم باأنّه على هذه العقيدة تجري 

سلام  عليه اأحكام المرتّد اأو المنافق؛ لاأّن اعتبار العقل ووجوب استعمالها في الشريعة من ضروريّات الاإ

التي لا يعذر الجاهل بها.

خ لّجّية العقل[ ات املنكر�ي ]ش�ب

يبدو اأّن ما قد حمل هذه الطائفة على اإنكار حّجّية العقل هو اأكثر من اأّي شيء كون عقائدهم غير 

عتقاد بحّجّية العقل مستلزم للتنازل عن هذه العقائد وهذا ما ليسوا على استعداد للقيام به.  معقولة؛ لاأّن الاإ

1 . الملك/ 3.
2 . يوسف/ 2.

3 . البقرة/ 242.
4 . الّرعد/ 4.

5 . الاأنفال/ 22.
6 . البقرة/ 171.
7 . يونس/ 100.
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اإنّي قد راأيتهم؛ كثير منهم يفّضلون اأن يموتوا بدلاً من اأن يكّفوا عن عقائد اأسلافهم، كالمشركين الذين 

نَّا َعلَٰى اآثَاِرِهْم ُمْهتَُدوَن1 ولا يصغون اإلى  ٍة َواإِ نَّا َوَجْدنَا اآبَاَءنَا َعلَٰى اأُمَّ يقولون حسبما اأخبر الّله عنهم: اإِ

ا َوَجْدتُْم َعلَْيِه اآبَاَءكُْم 2ۖ. لذلك فاإّن هؤلاء بهذه الطريقة لا  قول الّله اإذ يقول: اأََوَلْو ِجْئتُكُْم ِباأَْهَدٰى ِممَّ

يعبدون الّله في الواقع ولكن يعبدون اأسلافهم وليس هذا من الغريب جّداً؛ لاأّن عبادة الاأسلاف من اأقدم 

اأنواع الشرك في العالم! 

بالطبع اإّن الذين لا يرون العقل حّجة لديهم ملاحظة في كون اإدراكاته محدودة ويزعمون اأنّه مع هذا 

الوصف لا يمكن اأن يكون معيار المعرفة، في حين اأّن كون اإدراكات العقل محدودة لا يعني اأنّها خاطئة 

لهّية وهذا ما تقتضيه مخلوقّية  الاإ دراكات  الاإ اإلى  بالنسبة  اأقّل  اأنّها  ولا يمنع من حّجّيته ولكّنه يعني 

العقل والمحدوديّة الذاتّية للمخلوق. بناء على هذا فاإّن العقل لا يعلم كّل شيء ولكن كّل شيء يعلمه 

فيعتبر صحيحاً وهذا كاف لكونه حّجة؛ كما اأّن البصر مثلاً لا يبصر كّل شيء ولكن كّل شيء يبصره 

فيعتبر صحيحاً والاأذن لا تسمع كّل شيء ولكن كّل شيء تسمعه فيعتبر صحيحاً وهذا كاف لكونهما 

حّجة. اإّن المعرفة الكاملة هي لّله وحده ولا يستطيع اأحد غيره اأن تكون له معرفة كاملة ولذلك فاإّن 

الشرع الذي قد اأنزله كامل ولكّن كمال الشرع لا يستلزم تعارضه مع العقل؛ لاأّن الشرع في الاأمور التي 

يكون العقل فيها ناطقاً لا ينطق بخلاف ما ينطق به العقل وفي الاأمور التي يكون العقل فيها صامتاً 

ليس ما ينطق به على خلاف منطق العقل؛ لاأّن العقل لا ينطق فيها بشيء حّتى يكون منطق الشرع على 

خلافه؛ مثل الصفات المفّصلة للجّنة والّنار حيث اأّن لها ماهية غيبّية والعقل صامت عنها تبعاً لذلك 

ولكّن الشرع ينطق فيها وبهذا الوصف، فلا يعتبر منطقه على خلاف منطق العقل ومثل كّمّية الاأعمال 

العباديّة وكيفّيتها حيث اأّن لها ماهّية اعتباريّة والعقل صامت عنها تبعاً لذلك ولكّن الشرع ينطق فيها 

اأّن العقل يدرك حّجّية  اإلى  وبهذا الوصف، فلا يعتبر منطقه على خلاف منطق العقل؛ خاّصة بالنظر 

الشرع وبهذا الوصف، يقبل اعتباراته العملّية واأخباره القطعّية عن الوقائع الممكنة.  

على كّل حال، من المستحيل اأن يتمكّن الذين ينكرون حّجّية العقل من اإثبات اّدعائهم؛ لاأّن اإثبات اأّي 

ستدلال بالعقل من حيث لا يشعرون؛  اّدعاء بدون حّجّية العقل غير ممكن. لذلك فاإّن هؤلاء في طور الاإ

ستدلال بالمحدود هو استدلال عقلّي  ستدلال باأّن العقل محدود ولا يجوز الاإ لاأنّه على سبيل المثال اأّن الاإ

ستدلال  ستدلال جائزاً اأيضاً واإن كان الاإ ستدلال بالعقل جائزاً فليس هذا الاإ وبهذا الوصف، فاإن لم يكن الاإ

ستدلال خاطئ!  بالعقل جائزاً فهذا الاإ

1 . الّزخرف/ 22.

2 . الّزخرف/ 24.
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النتيجة اأّن الّدعاية ضّد العقل من عمل الشيطان ليعّبد الطريق لتفّشي الجهل في العالم وكّل اإنسان 

يدعو ضّد العقل فهو من حزب الشيطان وجنوده ويكون عن قصد اأو غير قصد في خدمته وفي طور 

المحاربة مع الّله.

خ العقل والفلسفة الفرق ب�ي

الملاحظة التي يجب اإبداؤها هنا اأّن فريقاً يزعمون اأّن المراد من العقل هو الفلسفة ولذلك يعارضونه، في 

حاطة صحيحة بالمفاهيم ومصاديقها وهو  حين اأّن هذا الزعم ليس صحيحاً؛ لاأّن العقل قّوة موهوبة من الّله لاإ

نسانّية  مشترك بين الناس اأجمعين ولا اختصاص له بالفلاسفة، في حين اأّن الفلسفة علم خاّص كسائر العلوم الاإ

وقد نشاأ في يونان القديمة وتغلغل في بلاد المسلمين خلال اأيّام العّباسّيين ووجد اأنصاراً واأعداءاً. من الواضح 

اأّن العقل كان موجوداً قبل حدوث الفلسفة والفلسفة اإنّما هي علم جديد مرتكز على العقل؛ كما اأّن علوماً اأخرى 

مثل الحساب والهندسة والطّب مرتكزة على العقل وكّل قد استعمل العقل في جهة ما. بناء على هذا فاإّن كّل 

فيلسوف عاقل ولكن ليس كّل عاقل فيلسوفاً والذي هو معيار المعرفة هو العقل لا الفلسفة. بعبارة اأخرى، 

اإّن المراد من العقل عندما يعتبر معياراً للمعرفة هو العقل الّنوعّي للعقلاء لا العقل الّشخصّي للفلاسفة ومن 

الواضح اأّن التفكير العقلائّي مختلف عن التفكير الفلسفّي. لذلك يجب اأن لا تؤّدي المعارضة مع الفلسفة اإلى 

لتزام بالفلسفة. رغم اأّن العقل ينظر  لتزام به لا يستلزم الاإ المعارضة مع العقل؛ لاأّن العقل لا يساوي الفلسفة والاإ

في القضايا التي لها اأهّمّية خاّصة بدّقة خاّصة تشبه دّقة الّنظر الفلسفّي ولكن يجب اأن لا تعتبر دّقة الّنظر هذه 

اإقبالاً على الفلسفة بالمعنى المصطلح عليه؛ لاأّن منشاأها بناء العقلاء على مزيد من دّقة الّنظر في القضايا الاأهّم 

آلهة المتعّددة كانوا  لَّا اللَُّه َلَفَسَدتَا 1ۚ وتقريره اأّن الا ثبات وحدانّيته: َلْو كَاَن ِفيِهَما اآِلَهٌة اإِ فقّط؛ كما قال الّله لاإ

مصدراً للتضاّد والتضاّد كان مصدراً للفساد، في حين اأّن الّسماوات والاأرض لم تفسدا فليس فيهما اآلهة اإلا 

الّله. من الواضح اأّن هذه دّقة نظر عقلّي ومع هذا الوصف، لا يمكن القول باأنّها فلسفة؛ لاأنّه من المسّلم به اأّن 

الّله ليس بفيلسوف ولا يعتبر كتابه كتاباً فلسفياً. بناء على هذا فاإّن دّقة الاأنظار العقلّية في قضايا هاّمة كالعقائد 

حّتى تمّشياً مع عدم قبول الفلسفة ممكنة وسائغة. كما اأنا نفسي لا اأحّب الفلسفة؛ لاأنّها ولو اأّن بعض نتائجها 

صحيحة يختلف منهجها عن منهج العقلاء وهي ذهنّية وتجريديّة اأكثر من اأن يجديهم. لذلك فاإنّي اأرى الفلسفة 

نشاطاً غير عقلائّي؛ لاأنّها وفقاً لتعريفي تفكير في اأمور لا يفكّر فيها العقلاء عادة، كاأصالة الوجود والماهّية 

واأحكام الجوهر والاأعراض واإلا فالتفكير في اأمور يفكّر فيها العقلاء عادة واإن كان بدّقة الّنظر العقلّي فليس من 

الفلسفة، بل يسّمى التعّقل. بناء على هذا فاإّن ما يفصل الفلسفة عن التعّقل اأكثر من منهجها هو موضوعها.

1 . الاأنبياء/ 22.
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مبدأ السن والقبح

يّتضح مّما قلنا اأّن النزاع البالغ األف عام بين الاأشاعرة والعدلّية حول مبداأ الحسن والقبح لم يكن له 

وجه، بل كان نزاعاً لفظياً؛ لاأنّه وفقاً لراأي الاأشاعرة اأّن مبداأ الحسن والقبح هو اأمر الّله ونهيه وليس 

الّله فهو حسن وكّل ما استقبحه  اأّن كّل ما استحسنه  الّله ونهيه؛ بمعنى  اأمر  هناك حسن وقبح قبل 

اأّن مبداأ الحسن  لراأي العدلّية  الّله فهو قبيح وهذا مبداأ قد سّموه »الحسن والقبح الشرعّيين« ووفقاً 

والقبح ليس اأمر الّله ونهيه، بل مبداأ اأمر الّله ونهيه هو الحسن والقبح ومبداأ الحسن والقبح هو العقل 

لا الشرع؛ بمعنى اأّن الّله قد اأمر بما هو حسن ونهى عّما هو قبيح والحسن والقبح عنوانان حقيقّيان لم 

يتوّلدا عن اعتبار الشرع وهذا مبداأ قد سّموه »الحسن والقبح العقلّيين«. في حين اأنّه وفقاً لما قلنا اأّن 

العقل والشرع قد نبعا من منبع واحد ويرجعان اإلى مرجع واحد وهو الّله الذي ليس بين اأفعاله التكوينّية 

والتشريعّية اختلاف. بناء على هذا فاإّن مبداأ الحسن والقبح هو اأمر الّله ونهيه؛ اإلا اأّن اأمر الّله ونهيه 

آخر الاأمر والنهي  قد وقعا بصورتين: اأحدهما الاأمر والنهي التشريعّيان الّلذان قد تجّليا في الشرع والا

التكوينّيان الّلذان قد تجّليا في العقل وبما اأنّه من المستحيل اجتماع اأمر الّله ونهيه في موضوع واحد 

فتعارض الشرع والعقل غير ممكن. النتيجة اأّن مبداأ الحسن والقبح هو الّله.

مة الثانية؛ موانع املعرفة
ّ

املقد

اإّن الّنظر في شيء له قابلّية للمعرفة اإذا تّم في ضوء العقل فيقتضي معرفته؛ كالّنظر اإلى شيء له 

قابلّية للرؤية واإذا تّم في ضوء النور فيقتضي رؤيته. مع ذلك، كثيراً ما يحدث اأّن اإنساناً ينظر في شيء 

ليعرف حسنه اأو قبحه فيخطئ هدفه واأحياناً يصيب نقيض هدفه، بمعنى اأنّه يعرف الحسن قبيحاً والقبيح 

شتباه  حسناً؛ كالذي قال الّله فيه: اأَ فََمْن ُزيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فََراآهُ َحَسنا1ً. اإّن سبب هذا الفشل والاإ

آدمّي تمنع من حصول المعرفة له على الرغم من الّنظر؛ كحجب تقع  الكبير وجود عوامل في نفس الا

اأمام عينيه وتمنعه من مشاهدة الاأشياء؛ كما قال الّله في الكافرين: الَِّذيَن كَانَْت اأَْعيُنُُهْم ِفي ِغَطاٍء 

َعْن ِذكِْري َو كَانُوا لاَ يَْستَِطيُعوَن َسْمعا2ً وقال اأيضاً: َو َجَعْلنَا ِمْن بَْيِن اأَيِْديِهْم َسّداً َو ِمْن َخْلِفِهْم َسّداً 

فَاأَْغَشْينَاُهْم فَُهْم لاَ يُْبِصُروَن3. اإّن هذه العوامل المشؤومة والخطرة تسّمى »موانع المعرفة«. بناء على 

هذا فاإّن العقل ولو اأنّه مقتض للمعرفة فاإنّه ينال المعرفة حينما لم يكن هناك مانع في طريقه واإذا كان 

هناك مانع في طريقه فليس بقادر على المعرفة. بهذا الوصف، فاإّن معرفة موانع المعرفة واإزالتها تعتبر 

مقّدمة للمعرفة وهي ضروريّة تبعاً لها.

1 . فاطر/ 8. 
2 . الكهف/ 101.

3 . يس/ 9.
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 اإّن اأهّم موانع المعرفة كما يلي: 1

هل 1 . الب

اإّن الجهل بمعنى فقدان العلم هو اأهّم موانع المعرفة، بل مبداأ الموانع كّلها؛ لاأّن نسبته مع المعرفة 

ِلَك يَْطبَُع اللَُّه َعلَٰى قُلُوِب الَِّذيَن  كنسبة الشيء مع ضّده ولا مانع اإلا وهو منبعث منه؛ كما قال الّله: كََذٰ

 .2لَا يَْعلَُموَن

ا[ ملفاه�ي ومصادي�ت ورة العمل �ب ]�خ

من الواضح اأّن العقل لكي يعرف مجهولاً يحتاج اإلى معلومات حّتى يحصل من خلال تركيب بعضها 

مع بعض على معرفته؛ كما اأنّه لمعرفة شيء باأنّه حّق يحتاج اإلى معرفة الحّق من ناحية ومعرفة الشيء 

من ناحية اأخرى حّتى يحصل من خلال المقارنة بينهما على معرفته باأنّه حّق اأم لا. من هنا يعلم اأّن العلم 

بمفهوم شيء لا يكفي لمعرفته والعلم بمصداقه ضرورّي اأيضاً، في حين اأّن العلم بمصداقه هو اأكثر 

آدمّي  آدمّي ومعرفة ما هو خارج من وجود الا صعوبة من العلم بمفهومه؛ لاأّن مصداقه خارج من وجود الا

آدمّي؛ كما على سبيل المثال اأّن معرفة الحّق والباطل من  اأكثر صعوبة من معرفة ما هو في وجود الا

حيث المفهوم ليست صعبة وتتحّصل بجهد الذهن ولكّن معرفتهما من حيث المصداق صعبة ولا تتحّصل 

اإلا بجهد الجوارح ولذلك يختلف الناس في مصداق شيء لا يختلفون في مفهومه. بهذا الوصف، فاإّن 

فقدان المعلومات اللازمة لمعرفة شيء سواء من حيث المفهوم اأو من حيث المصداق مانع من معرفته 

وتحصيل المعلومات اللازمة لمعرفته سواء من حيث المفهوم اأو من حيث المصداق اأمر ضرورّي.

]وجوب طلب العمل[

سلام »طلب العلم« واعتبر فريضة على كّل مسلم،3 اإلى درجة اأن قال الّله:  هذا ما قد سّمي في الاإ

1 . ربما يمكن اأن تعتبر موانع المعرفة سبعة؛ لاأنّها اأبواب جهّنم وقد قال الّله: َلَها َسْبَعُة اأَبَْواٍب ِلكُلِّ بَاٍب ِمْنُهْم 
ُجْزٌء َمْقُسوٌم )الحجر/ 44(.

2 . الّروم/ 59.
3 . اأنظر على سبيل المثال: حديث »َطلَُب اْلِعْلِم فَريَضٌة َعلى كلِّ ُمْسِلم« في: سنن ابن ماجة، ج1، ص81؛ نسخة 
وكيع بن جراح، ص98؛ مسند اأبي يعلى، ج5، ص223؛ ابن سلامة، مسند الشهاب، ج1، ص135؛ مسند اأبي 
يمان، ج2، ص254؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج2، ص297 وج4، ص245؛  حنيفة، ص24؛ البيهقي، شعب الاإ
ّطلاع على شهرته بين المسلمين: الحاكم النيشابوري، معرفة  الطبراني، المعجم الكبير، ج10، ص195؛ وانظر للاإ
ّطلاع على تواتره: الكتاني، نظم  علوم الحديث، ص92؛ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ج1، ص7؛ وانظر للاإ

المتناثر من الحديث المتواتر، ص35.
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َوقُْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما1. مع ذلك من المثير للدهشة اأّن كثيراً من المسلمين متشكّكون في وجوبه، بل 

اأكثرهم لا يرونه واجباً؛ لاأّن في زعمهم اأّن تحصيل العلم واجب على طائفة منهم وبمبادرة تلك الطائفة 

آخرين ويكفي للاآخرين اأن يقّلدوهم. في حين اأّن تحصيل العلم واجب تبعاً لوجوب  يسقط عن عهدة الا

آخرين لا يوجب العلم؛ سواء كان للّسلف اأو للحضور. لذلك فاإّن الذين هم مقّلدون لا  العلم وتقليد الا

ِكنَّ  يعتبرون علماء وهذا ما لا خلاف فيه. بهذا الوصف، فاإّن اأكثر المسلمين جاهلون؛ كما قال الّله: َوَلٰ

لا يعتبرون  اأيضاً  اأَكْثََرُهْم يَْجَهلُوَن2؛ لاأّن معارفهم تقليديّة؛ بل طائفة منهم قد بادروا لتحصيل العلم 

علماء في الاأغلب؛ لاأنّهم قد حّصلوا العلم تاأسيساً على تقليد المتقّدمين، في حين اأّن العلم لا يتحّصل 

تاأسيساً على التقليد؛ حيث اأّن العلم يقينّي والتقليد ظّنّي واليقينّي لا يتحّصل بالظّنّي؛ كما قال الّله: 

نَّ الظَّنَّ لَا يُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا3. بهذا الوصف، فاإّن اأكثر  ۖ  َواإِ لَّا الظَّنَّ ْن يَتَِّبُعوَن اإِ َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍمۖ  اإِ

المسلمين الذين يقّلدون هؤلاء فاإنّما يقّلدون في الواقع الذين هم اأنفسهم مقّلدون للاآخرين وهذا ليس 

.4ُظلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض :شيئاً سوى تحصيل الظّن عن طريق ظّنّي وهو ما قال الّله في مثله

] خ هل؛ منشأ مشالك املسمل�ي ]الب

ليس هناك اأّي شّك اأّن مشاكل المسلمين هي اأولاً وقبل كّل شيء بسبب الجهل الذي قد اأحاط بهم؛ 

لاأنّهم تحت حصار الجهالة من ثلاث جهات:

سالم[ لإ هل �ب ]الب

سلام ولا يجتهدون في معرفته؛ بل جهدهم منصرف اإلى الّدنيا ومعرفتهم  من جهة هم لا يعرفون الاإ

لَّا اتِّبَاَع الظَّنِّ 5ۚ. حّتى اأّن اأناساً منهم يسعون  مرتكزة على التقليد؛ كما قال الّله: َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم اإِ

سلام وليس لهم غرض سوى خدمته هم غالباً ما لا يعرفونه على اأساس العقل ولا مبداأ لهم سوى  للاإ

العواطف؛ اإلى درجة اأّن اأكثرهم بمنزلة الاأغنام الذين ينساقون اإلى اأّي صوب يساقون اإليه! في حين اأّن 

سلام قبل معرفته غير مفيد  جهلهم ناقض لغرضهم وغفلتهم تؤّدي اإلى ضّد مقصودهم؛ حيث اأّن حّب الاإ

اأن  يريد  الغافل  والعامل  ينفعه فيضّره  اأن  يريد  الجاهل  المحّب  لاأّن  به خطير؛  العلم  له قبل  والعمل 

سلام مقّدمة على حّبه والعلم به ضرورّي قبل العمل له، لكّنه يبدو  يخدمه فيخونه. لذلك فاإّن معرفة الاإ

1 . طه/ 114.
2 . الاأنعام/ 111.

3 . الّنجم/ 28.
4 . الّنور/ 40.

5 . الّنساء/ 157.
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سلام وهم لا يعرفونه ويعملون له حين لا علم لهم به؛ كالذين قال الّله فيهم:  اأّن اأكثر المسلمين يحّبون الاإ

.1لَّا يَُظنُّوَن ْن ُهْم اإِ لَّا اأََماِنيَّ َواإِ يُّوَن لَا يَْعلَُموَن اْلِكتَاَب اإِ َوِمْنُهْم اأُمِّ

سالم[ لإ هل �ب ]أسباب الب

ليس  اأنّهم  قبيل  اأسباب شّتى؛ من  انبعث من  وقد  اأسلافهم  ميراث  سلام  بالاإ هذا  اإّن عدم معرفتهم 

سلام وهم غافلون عن وجوب ذلك على كّل واحد منهم ومن قبيل  لديهم اهتمام كاف بالتعّرف على الاإ

سلام معه، بل يفّرون  اأنّهم لا يرون العقل معياراً للمعرفة ولا يعطون اأهّمّية لمطابقة تصّوراتهم عن الاإ

سلام على الرغم  الّروايات الظّنّية لمعرفة عقائد الاإ اإلى  اأنّهم يستندون  منه ويتباهون بتركه ومن قبيل 

سلام ومن قبيل  من ضرورة كونها يقينّية، بل يّتبعون مذاهب المتكّلمين الذين لا اأصل لاتّباعهم في الاإ

سلام اإلى مصادره الاأصلّية، بل يقّلدون مذاهب الفقهاء الذين ليس  اأنّهم لا يرجعون لمعرفة اأحكام الاإ

هناك دليل على تقليدهم، بل هناك الدليل على عدم تقليدهم ومن قبيل اأنّهم يكترثون بالقراآن اأقّل مّما 

سلام واأحكامه، بل لا يبالون بمخالفة اعتقاد اأو حكم مع القراآن اإذا  يكترثون بالّروايات لمعرفة عقائد الاإ

كانت له رواية، اإلى حّد اأّن بعض عقائدهم متعارضة مع القراآن وبعض اأعمالهم نقيضة له، كعقيدتهم 

برؤية الّله بالعين مع اأنّها على خلاف صريح القراآن وحكمهم بوقوع الطلاق الثلاث في مجلس مع اأنّه 

بالقراآن  يقارنونها  بل  الرواية صحيحة،  بعض كتب  يعتبرون  اأنّهم  قبيل  القراآن ومن  على خلاف ظاهر 

سلام، في حين اأنّها ليس لها صّحة اأكثر من الكتب الاأخرى، بل ربّما  ويحسبونها اأهّم مبداأ لمعرفة الاإ

هي اأضعف من بعض الكتب الاأخرى وفيها روايات ضعيفة وموضوعة، كالكتاب المسّمى بـ»صحيح 

البخاري« الواضح ضعف كثير من رواياته حّتى على مبداأ اأهل الحديث، اإلى حّد اأّن اإنكاره ليس شيئاً 

سوى اإنكار المحسوس ومن قبيل اأنّهم يتجاهلون بعض الّروايات الّصحيحة ويضّعفون بعضها لاأنّها غير 

موافقة لمذهبهم ولو اأنّها موافقة للقراآن والعقل، كروايات في ضرورة التمّسك باأهل البيت، في حين 

لاأنّها موافقة  الموضوعة  الّروايات  يقبلون بعض  الّروايات الضعيفة صحيحة، بل  اأنّهم يعتبرون بعض 

للقراآن والعقل، كروايات في ضرورة طاعة الحكّام الجائرين ومن قبيل  اأنّها غير موافقة  آرائهم ولو  لا

سلام وينهون بعضهم بعضاً عن ذلك، بل يكتمون بعض اأحداثه اأو  اأنّهم يحترزون من النظر في تاريخ الاإ

ّطلاع عليه ومن قبيل اأنّهم  ّطلاع عليه، مع اأنّهم لا يهتدون اإلا بالاإ يشّوهونها بتعّمد مخافة اأن يضّلوا بالاإ

ستماع لاأقوال  لا يراجعون اإلا كتبهم ولا ينظرون في كتب المسلمين المخالفين لهم، بل يحترزون من الاإ

ّطلاع على دلائلهم مخافة اأن يضّلوا اأو يعثروا على ضلالتهم من خلال ذلك وهذا  المخالفين ويخافون الاإ

 .2بَْل ُهْم ِفي َشكٍّ يَْلَعبُوَن :بسبب شّك قد انغمسوا فيه؛ كالذين قال الّله فيهم

1 . البقرة/ 78.
2 . الّدخان/ 9.
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سالم[ لإ هل �ب  ]تبعات الب

سلام قد انقلبت واأحكامه قد انعكست. قد اعتبر الشرك الجلّي  تجاه هي اأّن عقائد الاإ اإّن تبعة هذا الاإ

بالتاأكيد  كافرون  هم  والذين  حلالاً  البّين  والحرام  حراماً  البّين  والحلال  سّنة  المؤكّدة  والبدعة  توحيداً 

مسلمين والذين هم مسلمون بالتاأكيد كافرين! قد تنّقب الباطل بنقاب الحّق واستتر الحّق تحت ستار 

الباطل! يظهر كّل يوم في مكان فرقة وينشاأ كّل ليلة في زاوية مذهب! قد حّل الظّن محّل العلم وسّد 

لَّا يَْخُرُصوَن1. في حين اأّن الظّن  ْن ُهْم اإِ لَّا الظَّنَّ َواإِ ْن يَتَِّبُعوَن اإِ التخمين فراغ القطع؛ كما قال الّله: اإِ

آدمّيين وهذا لا يثير شيئاً سوى التنازع؛ كما لم يثر  يختلف باختلاف الاأسباب والتخمين متعّدد بتعداد الا

شيئاً سوى التنازع والمسلمون مشغولون بالتنازع في كّل ركن.

سالم[ هل الإ
أ
هل �ب ]الب

من جهة اأخرى هم لا يعرفون بعضهم البعض وليسوا على بّينة من اآراء بعضهم البعض؛ لذلك لا 

يحّبون بعضهم بعضاً ويّتهمون بعضهم بعضاً بالاأمور الّسيئة؛ في حين اأنّه غالباً ما لا يكون لهم علم 

المذهب  متفّرقين من حيث  واأصبحوا  ترابطهم  تفكّك  قد  لاأنّه  فقّط؛  الظّن  ويّتبعون سوء  ينسبون  بما 

قُوا ِدينَُهْم َوكَانُوا ِشيًَعا ۖ كُلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَديِْهْم  والّسياسة والعنصر؛ كالذين قال الّله فيهم: ِمَن الَِّذيَن فَرَّ

بلد  والمسلمون في  الشيعة  المسلمين  يبغضون  السّنة  المسلمون  ما يكون  اأنّه غالباً  فَِرُحوَن2. كما 

اإلى  يرجع  العجم وهذا  المسلمين  يبتعدون عن  العرب  والمسلمون  اآخر  بلد  المسلمين في  اأجانب عن 

لاأحد  اأصل  لا  التي  والعنصريّة  والسياسّية  المذهبّية  نقسامات  الاإ جراء  بينهم من  بالمشتركات  جهلهم 

سلام. من الواضح اأنّهم لو كانوا على اتّصال كاف بينهم لاأدركوا المشتركات بينهم وحسموا  منها في الاإ

خلافاتهم على اأساس المشتركات بينهم. على سبيل المثال، اإّن المسلمين السّنة لو كانوا على اتّصال 

سلام وملتزمون بمبانيه ولا يرون القراآن محّرفاً  كاف بالمسلمين الشيعة لاأدركوا اأنّهم معتقدون باأصول الاإ

ولا يرمون اأزواج الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم ولا يسّبون اأصحابه اإلا عدد قليل من عواّمهم وبهذا 

الّسّنة في  من المسلمين  اأرى كثيراً  اأن  اإنّي ممتعض جّداً  الوصف، فليس هناك دليل للعداوة معهم. 

الشيعة  المسلمين  اأخرى يحسبون الحرب مع  السعوديّة والعراق وسوريا وباكستان واأفغانستان وبلاد 

جهاداً ويفضّلونها على الحرب مع الكّفار الحربّيين؛ في حين اأّن عقائد المسلمين الشيعة واأعمالهم ولو 

سلام وبهذا الوصف،  ختلافات عن عقائد المسلمين الّسّنة واأعمالهم هي في اإطار الاإ اأّن لها بعض الاإ

فليس هناك مبّرر للحرب معهم، بل موالاتهم اأمر ضرورّي. اإنّي قد تحّدثت مع كثير من المسلمين السّنة؛ 

1 . الاأنعام/ 116.
2 . الّروم/ 32.
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اإنّهم لا يعلمون من المسلمين الّشيعة شيئاً اإلّا ما قد سمعوه من المسلمين السّنة؛ لاأنّهم لا يتباحثون 

مع المسلمين الّشيعة ولا يقراأون كتبهم المعتبرة ويكّذبونهم حينما لا علم لهم باآرائهم ودلائلهم؛ كالذين 

َب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ۖ فَانُْظْر  ِلَك كَذَّ ِويلُُه ۚ كََذٰ ِتِهْم تَاأْ ا يَاأْ بُوا ِبَما َلْم يُِحيُطوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّ قال الّله فيهم: بَْل كَذَّ

اِلِميَن1؛ في حين اأّن المسلمين الشيعة يراجعون الكتب المعتبرة للمسلمين الّسّنة  كَْيَف كَاَن َعاِقبَُة الظَّ

آراء والدلائل الخاّصة باأنفسهم.  ويدرسون اآراءهم ودلائلهم واإن لم يكن بقدر ما يدرسون الا

هذا  اأنّهم مع  الواضح  منهم ومن  كثير  تطرق سمع  لم  ودلائلهم  المسلمين  اآراء  من  كثيراً  اأّن  الواقع 

الوصف لا يمكن اأن تكون عندهم معرفة بها، في حين اأّن عدم معرفة المسلمين باآراء بعضهم البعض 

سلام  ودلائلهم يبعث على سوء الظّن وسوء القول وسوء الفعل بالنسبة لبعضهم البعض وسلطة اأعداء الاإ

آخرين  متناع عن التعّرف على اآراء الا كتفاء بالتعّرف على اآراء النفس ودلائلها والاإ ضافة اأّن الاإ عليهم. بالاإ

آخرين ويمنع من معرفة »القول الاأحسن«  حاطة بمواطن ضعف الّنفس وقّوة الا ودلائلهم يسلب اإمكان الاإ

ِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم  الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن اْلَقْوَل فَيَتَِّبُعوَن اأَْحَسنَُهۚ اأُوَلٰ  ْر ِعبَاِد واتّباعه؛ في حين اأّن الّله قال: فَبَشِّ

 .2أَْلبَاِب الْا اأُوُلو  ُهْم  ِئَك  وَلٰ َواأُ اللَُّهۖ 

سالم[ الإ عداء 
أ
�ب هل  ]الب

قد  لاأنّه  معه؛  عداواتهم  من  بّينة  على  وليسوا  سلام  الاإ اأعداء  يعرفون  لا  هم  اأخرى  جهة  من 

عبدة  اإّن  الّله.  ضّد  سّريّة  شيطانّية  جهود  وانتظمت  العالم  في  جديدة  اإلحاديّة  تّيارات  انسابت 

الّسحرة قد انسّلوا من سراديبهم، ليسّلطوا حكومة  المظلمة واإّن  الشيطان قد خرجوا من غرفاتهم 

الكفر على العالم بمساعدة الاأقوياء المفسدين والاأثرياء الملحدين وفي هذه الاأثناء اأّن المسلمين 

مشغولون بقضايا بسيطة وتافهة ويتنازعون بعضهم البعض عليها غير مدركين لما يحدث؛ كما على 

سبيل المثال يتشاجرون على وضع الكّفين تحت الّسّرة اأو فوقها في الّصلاة ومنتهى عنايتهم اأن يمنعوا 

قتراب بها؛ كما اأّن طلبة العلم منهم اأيضاً لا يعباأون اإلا بمعرفة مذاهبهم وهم فارغو  زّوار القبور من الاإ

ِلَك َمْبلَُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم 3ۚ. على هذا  البال من التعّرف على عالم الكفر وما يجري فيه؛ كما قال الّله: َذٰ

سلام، في حين اأّن المسلمين قد افترقوا وهم مّلة  المنوال، قد اتّحد الكافرون من ملل شّتى لمحاربة الاإ

واحدة وهذا لم يكن له نتيجة غير سلطة الكافرين على المسلمين. 

اأو  خيرهم  في  اآملين  اأولياء  ويّتخذونهم  فيهم  يسارعون  المسلمين  من  كثيراً  اإّن  الاأثناء،  هذه  في 

1 . يونس/ 39.
2 . الّزمر/ 17 و18.

3 . الّنجم/ 30.
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َمْت َلُهْم اأَنُْفُسُهْم  خائفين من شّرهم؛ كما قال الّله: تََرٰى كَِثيًرا ِمْنُهْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن كََفُروا ۚ َلِبْئَس َما قَدَّ

اأَْن َسِخَط اللَُّه َعلَْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن1و قال: فَتََرى الَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهْم َمَرٌض يَُساِرُعوَن ِفيِهْم 

وا ِفي  ِتَي ِباْلَفْتِح اأَْو اأَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصِبُحوا َعلَٰى َما اأََسرُّ يَُقوُلوَن نَْخَشٰى اأَْن تُِصيبَنَا َداِئَرةٌۚ  فََعَسى اللَُّه اأَْن يَاأْ

اأَنُْفِسِهْم نَاِدِميَن2. ليس هناك شّك اأّن هؤلاء لو عرفوهم واّطلعوا على عداواتهم معهم لما جعلوا اأنفسهم 

بتعاد عن الخطر  قتراب من الّضرر وغريزته تدفعه اإلى الاإ نسان تمنعه من الاإ تابعين لهم؛ لاأّن طبيعة الاإ

ولكّن هؤلاء قد تركوا العقل وتحّولوا اإلى فئة الّسفهاء؛ فلا يميزون الّنفع من الّضرر ولا الّصديق من 

العدّو؛ في حين اأّن الكافرين قد عرفوهم بالّضبط لاأجل الّسيطرة عليهم واأحاطوا بمواطن قّوتهم وضعفهم 

لينقصوا من قّوتهم ويزيدوا في ضعفهم. 

اإّن هؤلاء لجاهلون حّقاً ولكّن الاأجهل منهم المسلمون الذين يتوّلون الكافرين ويعادون المسلمين، 

في حين اأّن موالاة الكافرين لا تستلزم معاداة المسلمين واأّن بعض اأولياء الكافرين لا عداوة لهم مع 

َمنُوا قَْوَمُهْم3. بهذا الوصف،  َمنُوكُْم َويَاأْ المسلمين؛ كما قال الّله فيهم: َستَِجُدوَن اآَخِريَن يُِريُدوَن اأَْن يَاأْ

فمن المثير للّدهشة اأّن بعض المسلمين يتوّلون الكافرين ويعادون اإخوانهم مع الوهم باأّن الكافرين يريدون 

خيرهم واأّن اإخوانهم يريدون شّرهم؛ كبعض المسلمين في اأفغانستان الذين يعتبرون عشرات الّدول الكافرة 

والمعتدية اأولياءهم ويحسبون دولتين مسلمتين ومجاورتين اأعداءهم! 

سلام هم المنافقون الذين يعتبرون مسلمين، في حين اأنّهم  علاوة على ذلك، اإّن فريقاً من اأعداء الاإ

سلام واستيلاء الكفر على العالم  كافرون بما اأنزل الّله على رسوله ويتعاونون مع الكافرين على تدمير الاإ

وهذا في حين اأّن المسلمين لا يعرفونهم وليسوا على بّينة من كفرهم؛ كما قد اأخبر الّله بكفرهم وقال: َوَلْو 

ِكنَّ كَِثيًرا ِمْنُهْم فَاِسُقوَن4. اإنّهم في الواقع  َلْيِه َما اتََّخُذوُهْم اأَْوِليَاَء َوَلٰ كَانُوا يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالنَِّبيِّ َوَما اأُنِْزَل اإِ

عدد من الكافرين الذين يعتبرون حكّاماً مسلمين ويؤيّدون من قبل الكافرين للحكومة على المسلمين 

ليوّفروا مصالح الكافرين بين المسلمين. بلا شّك اأّن على راأسهم الحكّام الّسعوديّين الذين هم يد بيد مع 

سلام في جبهتين السياسّية والثقافّية. من جانب في الجبهة  سلام بشكل علنّي ويسعون لتدمير الاإ اأعداء الاإ

سلامّية  السياسّية يتعاونون مع الكّفار الحربّيين ويساندون الجماعات المفسدة والمحاربة في الاأراضي الاإ

ومن جانب اآخر في الجبهة الثقافّية يبثّون الّتفرقة بين المسلمين ويرّوجون العقائد الّشركّية باسم التوحيد، 

في حين اأّن كثيراً من المسلمين يحسبونهم خّدام الحرمين والمرّوجين للعقيدة الّصحيحة! 

1 . المائدة/ 80.

2 . المائدة/ 52.
3 . الّنساء/ 91.
4 . المائدة/ 81.
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سلام مسّبب الضلال والجهل بالمسلمين مسّبب التفرقة والجهل بالكافرين  بالاإ اأّن الجهل  بالجملة 

مسّبب الّدمار للمسلمين وهذه بلّية قد اأصابتهم وفتنة قد اأحاطت بهم واإّن السبيل الوحيد للتخّلص منها 

هو تحصيل العلم وترويجه في الجهات الثلاثة.

2 . التقليد

مانع اآخر من موانع المعرفة هو »التقليد« كما اتّضح واإنّه اتّباع قول الغير اأو عمله من دون دليل وقد 

تلّقى رواجاً في خمسة اأنواع:

ّول؛ تقليد الّسلف[
أ
]ال

ِلَك َما اأَْرَسْلنَا  واحد من الاأنواع الشائعة للتقليد هو اتّباع قول الّسلف وعملهم؛ كما قال الّله: َوكََذٰ

نَّا َعلَٰى اآثَاِرِهْم ُمْقتَُدوَن1. هذا  ٍة َواإِ نَّا َوَجْدنَا اآبَاَءنَا َعلَٰى اأُمَّ لَّا قَاَل ُمْتَرفُوَها اإِ ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر اإِ

هو لاأّن كثيرين يزعمون اأّن القول والعمل الخاّصين بسلفهم هي اأصّح من قولهم وعملهم بالّضرورة، في 

حين اأّن هذه الفكرة ليست اإلا مجّرد وهم ولا اأساس لها في العقل؛ لاأنّه دون اأدنى شّك اأّن الاأصّحّية 

آدمّي وعمله لا تتبع وقت ولادته، بل هي تابعة لمطابقتهما الاأكثر اأو الاأقّل مع العقل  اأو عدمها لقول الا

آدمّي اأو تاأّخره؛ كما ليس هناك نقاش في عدم صّحة كثير من اأقوال  التي لا ملازمة لها مع تقّدم وجود الا

 2ِليَن أَوَّ الّسلف واأعمالهم، بل قد اعتبر الّله اأكثرهم في ضلال وهلاك وقال: َوَلَقْد َضلَّ قَْبلَُهْم اأَكْثَُر الْا

ِليَن3. هذا يعني اأّن اتّباع الّسلف اعتباراً لاأسبقّيتهم الّزمنّية هو على خلاف مبادئ  أَوَّ وقال: اأََلْم نُْهِلِك الْا

سلام هو كّل ما يعلم من صريح كلام الّله في كتابه واأّن  سلام بل ضروريّاته؛ بناء على اأّن ضرورّي الاإ الاإ

َذا ِقيَل َلُهُم  عدم ضرورة اتّباع الّسلف هو من قبيل ذلك بلا شّك؛ لاأّن الّله قد قال في كتابه بصراحة: َواإِ

 4اتَِّبُعوا َما اأَنَْزَل اللَُّه قَاُلوا بَْل نَتَِّبُع َما اأَْلَفْينَا َعلَْيِه اآبَاَءنَا ۗ اأََوَلْو كَاَن اآبَاُؤُهْم لَا يَْعِقلُوَن َشْيئًا َولَا يَْهتَُدوَن

ُسوِل قَاُلوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِه اآبَاَءنَا ۚ اأََوَلْو  َلى الرَّ َلٰى َما اأَنَْزَل اللَُّه َواإِ َذا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا اإِ وقال: َواإِ

َذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما اأَنَْزَل اللَُّه قَاُلوا بَْل نَتَِّبُع َما َوَجْدنَا  كَاَن اآبَاُؤُهْم لَا يَْعلَُموَن َشْيئًا َولَا يَْهتَُدوَن5 وقال: َواإِ

َذا فََعلُوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعلَْيَها  ِعيِر6 وقال: َواإِ َلٰى َعَذاِب السَّ ْيَطاُن يَْدُعوُهْم اإِ َعلَْيِه اآبَاَءنَاۚ اأََوَلْو كَاَن الشَّ

1 . الّزخرف/ 23.
2 . الّصاّفات/ 71.

3 . المرسلات/ 16.
4 . البقرة/ 170.

5 . المائدة/ 104.
6 . لقمان/ 21.
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ُمُر ِباْلَفْحَشاِء ۖ اأَتَُقوُلوَن َعلَى اللَِّه َما لَا تَْعلَُموَن1. بهذا الوصف،  نَّ اللََّه لَا يَاأْ اآبَاَءنَا َواللَُّه اأََمَرنَا ِبَها ۗ قُْل اإِ

سلام وهو من عقائد المشركين وقد  عتقاد بضرورة اتّباع الّسلف لا اأصل له في الاإ فمن الواضح اأّن الاإ

يعّد من موانع المعرفة لاأّن اأهله يحسبون الحّق باطلاً اإذا كان على خلاف اأقوال الّسلف واأعمالهم؛ حيث 

اأّن في زعمهم اأنّه لو كان حّقاً لما خفي على الّسلف وكّل ما خفي على الّسلف فهو بدعة؛ كما اأخبر الّله 

 !2لَّا اْخِتلَاٌق َذا اإِ ْن َهٰ آِخَرِة اإِ َذا ِفي اْلِملَِّة الْا عن قولهم وقال: َما َسِمْعنَا ِبَهٰ

باع الّسلف[
ّ
ورة ات ]عدم �خ

من هنا يّتضح عدم صّحة اتّجاه الّسلفّيين الذين يعتقدون ضرورة اتّباع الّسلف؛ لاأّن اتّباع الّسلف اإن 

كان على اعتبار اتّباعهم العقل فالعقل موجود للخلف اأيضاً ومع وجوده لا معنى لاتّباع الّسلف واإن كان 

على اعتبار اتّباعهم الّشرع فالّشرع موجود للخلف اأيضاً ومع وجوده يكون اتّباعه اأولى من اتّباع الّسلف، 

بل اتّباع الّسلف اعتباراً لاتّباعهم العقل والّشرع عمل متناقض وبلا معنى؛ لاأّن اتّباع الّسلف في حال 

اتّباعهم العقل والّشرع هو مستلزم لاتّباع العقل والّشرع لا الّسلف، حيث اأّن الّسلف حسب الفرض قد 

اتّبعوا العقل والّشرع لا الّسلف وبهذا الوصف، فاإّن اتّباع الّسلف يقتضي عدم اتّباع الّسلف! 

نعم، اإذا كان الّسلف بمقتضى اأقربّيتهم اإلى مبداأ الّشرع اأعلم بالشرع بالّضرورة فاإّن اتّباعهم على اأمل 

قتراب من اتّباع الّشرع لا يخلو من وجه ولكّن هذه الحالة لا تبدو قطعّية؛ لاأّن اأقربّيتهم اإلى مبداأ  الاإ

الّشرع لا تستلزم اأعلمّيتهم بالشرع، بل لعّلها من جهة تستلزم خلافها؛ لاأّن معرفة شيء قد حدث اأخيراً 

هي اأصعب عادة من معرفة شيء قد حدث سابقاً، حيث اأنّه بطبيعة الحال قد كانت هناك فرصة اأقّل 

لمعرفته وقضي وقت اأقّل للتعّرف عليه واكتسبت تجربة اأقّل حوله واّطلع عليه عدد اأقّل وهذا يقتضي 

معرفة اأقّل به، اإلى درجة اأّن كثيراً من الاأشياء الجديدة لا تعرف في بداية حدوثها واإنّما تتيّسر وتّتسع 

معرفتها بمرور الزمن ولذلك لم يزل علم الاأجيال القادمة في جميع الموضوعات التي ليست مقصورة 

على زمن خاّص اأكثر من علم الاأقدمين وهذا واقع محسوس ومجّرب؛ خاّصة بالّنظر اإلى اأّن علم الاأجيال 

القادمة مزيج من علمهم وعلم الاأقدمين وهذا يعتبر مزيداً من القدرة العلمّية لهم؛ لاأنّهم يحيطون بتجارب 

الاأقدمين ويضيفونها اإلى تجاربهم ويخلقون تجارب اأوفى للاأجيال القادمة. يبدو اأّن هذا هو القاعدة في 

معرفة الاأشياء التي ليس لها حّد زمنّي وبالتالي معرفة الّشرع ليست مستثناة من هذه القاعدة؛ لاأّن 

الّشرع لا يعتبر حادثاً تاريخياً ومتعّلقاً بالقديم، بل هو حقيقة جارية على امتداد الاأبدية؛ غير اأنّه بطبيعة 

الحال اأّن علم اأصحاب الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم بقوله وعمله بمقتضى مصاحبتهم له اأكثر من علم 

1 . الاأعراف/ 28.
2 . ص/ 7.
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الذين لم تكن لديهم مصاحبة له، مع ملاحظة اأّن هذا العلم كان مختّصاً بجهة صدور قوله وعمله ولم 

يكن شاملاً لسائر جهاتهما كمعانيهما ووجوههما واآثارهما بالّضرورة؛ حيث اأّن رواية الحديث لم تكن 

مستلزمة لدرايته وكان كّل اأعرابّي ياأتي مدينة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم قادراً عليها. لذلك بناء 

الفقه  وظرائف  العقيدة  ودلائل  الحديث  ودقائق  القراآن  بلطائف  المتاأخرين  معرفة  فاإّن  ستقراء  الاإ على 

آن ما  وطرائف الاأخلاق اأكثر بوضوح من معرفة المتقّدمين بها والّدراسات والبحوث التي تتّم حولها الا

كانت ممكنة في الّسابق وحصيلتها اآلاف من الكتب المبسوطة في الاأبواب المختلفة من الشرع التي 

آن مع اأنّها ما كانت موجودة في السابق وهذا شاهد واضح على التطّور العلمّي للمسلمين،  قد تكّونت الا

اإلى درجة اأّن اإنكاره ليس شيئاً سوى المكابرة اأمام المحسوس. 

نعم، اإّن انتقال العلم اإلى الخلف قد تّم عن طريق الّسلف وغالباً ما يكون علم الخلف مبنّياً على علم 

الّسلف ولكّن هذا اأيضاً لا يستلزم كون الّسلف اأعلم من الخلف؛ لاأّن صيرورة المتعّلم اأعلم من المعّلم 

ليست ممكنة فحسب، بل هي شائعة ومجّربة، اإلى حّد قد روي: »ُربَّ حاِمِل ِفْقٍه َو لا ِفْقَه َلُه َو ُربَّ حاِمِل 

لى َمْن ُهَو اأَْفَقُه ِمْنُه«1؛ حيث اأّن المتعّلم يستطيع اأن يضّم علم معّلم اإلى علم معّلم اآخر فيحصل على  ِفْقٍه اإِ

علم اأكثر من علمهما وبهذا الوصف، فليس هناك اأّي منع من اأن يصبح الخلف اأعلم من الّسلف؛ كما 

قال الّله: نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء ۗ َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم2. في هذه الاأثناء، اإّن رواية اأهل الحديث 

المتضّمنة لـ»َخْيُر الّناِس قَْرِني ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهْم ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهْم«3 التي تّدعي اأفضلّية المسلمين الاأولين 

من المسلمين القادمين اأيضاً لا تثبت ضرورة اتّباع المسلمين القادمين للمسلمين الاأولين؛ لاأنّها بغّض 

الّنظر عن عدم اإمكان الاأخذ باإطلاقها نظراً اإلى وجود اأئّمة الّنفاق في قرن الّنبّي صّلى الّله عليه واآله 

وسّلم واأئّمة الظلم في القرنين من بعده، هي من جانب رواية واحدة وبالتالي غير يقينّية ومن جانب اآخر 

اآِخُرها«4  اأَْو  َخْيٌر  ُلها  اأَوُّ يُْدَرى  لا  اْلَمَطِر  َمثَُل  ِتي  اأُمَّ لـ»َمثَُل  المتضّمنة  اأهل الحديث  معارضة مع رواية 

1 . مسند الشافعي، ص240؛ مسند اأحمد، ج4، ص80 و82 وج5، ص183؛ سنن الدارمي، ج1، ص74 و75؛ 
الترمذي، ج4،  داود، ج2، ص179؛ سنن  اأبي  ماجة، ج1، ص84، 85 و86 وج2، ص1015؛ سنن  ابن  سنن 
حبان، ج1،  ابن  يعلى، ج13، ص408؛ صحيح  اأبي  مسند  الكبرى، ج3، ص431؛  السنن  النسائي،  ص141؛ 

ص270؛ الرامهرمزي، الحّد الفاصل، ص166؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج1، ص87 و88.
2 . يوسف/ 76.

3 . مسند اأحمد، ج1، ص378 و434؛ صحيح البخاري، ج3، ص151 وج4، ص189 وج7، ص174؛ صحيح 
ج10،  الكبرى،  السنن  البيهقي،  ص357؛  وج5،  و376  ص339  ج3،  الترمذي،  سنن  ص185؛  ج7،  مسلم، 

ص122؛ النسائي، السنن الكبرى، ج3، ص494.
4 . مسند اأحمد، ج3، ص130 و143 وج4، ص319؛ سنن الترمذي، ج4، ص239؛ مسند اأبي داود الطيالسي، 
ص90 و270؛ مسند اأبي يعلى، ج6، ص190 و380؛ صحيح ابن حبان، ج16، ص210؛ الرامهرمزي، الحّد الفاصل، 
ص346؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج4، ص78 و231؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج10، ص68؛ الهيثمي، موارد 

الظماآن، ج7، ص295؛ اأحاديث الشاموخي، ص30؛ ابن سلامة، مسند الشهاب، ج2، ص276 و277.
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اّلتي تعتبر اأفضلّية المسلمين الاأولين من المسلمين القادمين غير معلومة وتسقط نتيجة لذلك.1 

مع ذلك، اإّن الحّق هو اأّن العلم الاأكثر للمسلمين الاأولين حول الّشرع اأيضاً لو كان ثابتاً يكون قابلاً 

نصاف  لاتّباع الخلف اإذا كان هناك قطع بانتقاله الصحيح والكامل اإليهم، في حين اأنّه على سبيل الاإ

ليس هناك قطع بذلك واإنّما هناك حسن الظّن به وهو غير كاف لمثل هذا العمل الخطير؛ كما قال الّله: 

ختلافات الفكريّة والسياسّية العميقة  نَّ الظَّنَّ لَا يُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا 2ۚ؛ لاأنّه بالّنظر اإلى وجود الاإ اإِ

والوسيعة بين المسلمين الاأولين وهيمنة الحكّام الجبابرة عليهم بعد الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

كانت هناك دوافع كثيرة لكتمان العلم الصحيح والكامل من قبلهم، بل ربّما كان اإظهاره في كثير من 

الحالات بالنسبة لهم مستلزماً للعسر والحرج والتخّلي عن المال والنفس والعرض؛ بغّض الّنظر عن اأّن 

بعضهم على الاأقّل خاّصة في الجيلين الثاني والثالث كانوا بالتاأكيد يّتبعون هوى الاأنفس ومطامع الّدنيا 

وبالتالي يكتمون علمهم متعّمدين؛ كما قد وردت عنهم روايات متناقضة كثيرة هم المّتهم الّرئيسّي فيما 

سلامّية الاأولى بالّشرع مسّلمة بها فاإّن  يتعّلق ببعضها. بهذا الوصف، حّتى لو كانت اأعلمّية الاأجيال الاإ

اإظهار العلم الّصحيح والكامل من قبلهم للخلف غير مسّلم به وهذا يكفي لامتناع الخلف عن اتّباعهم.

طراء في الخلف اأكثر منه في الّسلف؛  نعم، من الممكن اأن يكون كتمان العلم وتخليطه بالكذب والاإ

َهَواِت ۖ فََسْوَف يَْلَقْوَن َغيًّا3 ولكن  لَاةَ َواتَّبَُعوا الشَّ كما قال الّله: فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف اأََضاُعوا الصَّ

من الواضح اأّن هذا اأيضاً لا يكفي لاتّباع الخلف الّسلف؛ لاأّن اأصّحية قول شخص وعمله بالّنسبة اإلى 

آخر وعمله؛ حيث اأنّه  تّباع ماداما غير صحيحين في ذاتهما بغّض الّنظر عن قول الا آخر غير قابلة للاإ الا

من الممكن اأن يعتبر قول وعمل خاطئان صحيحين بالقياس اإلى قول وعمل خاطئين اآخرين، في حين 

تّباع؛ كمثل كّذاب يقول بالقياس اإلى كّذاب اآخر  اأنّهما بالّنظر اإلى خطئهما في ذاتهما ليسا قابلين للاإ

آخر؛ لاأّن الواجب هو اتّباع  عتبار ليس واجباً على الكّذاب الا كذباً اأصغر اأو اأقّل ولكّن اتّباعه على هذا الاإ

اِدِقيَن4؛ كما ليس هناك اأحد  الصادقين؛ كما قال الّله: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوكُونُوا َمَع الصَّ

آخر، في حين اأنّه من المسّلم به اأّن اتّباع كّل واحد منهم  من الّناس اإلا وهو يعتبر اأصّح قولاً وعملاً من الا

عتبار.  آخر ليس واجباً على هذا الاإ الا

ّطلاع على عناية اأهل الحديث بتعارض هاتين الّروايتين: ابن قتيبة، تاأويل مختلف الحديث، ص107؛  1 . اأنظر للاإ
ابن عبد البر، التمهيد، ج20، ص250 اإلى 254؛ ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص5؛ اأبو ريّة، اأضواء على الّسنة 

النبويّة، ص243.
2 . يونس/ 36.
3 . مريم/ 59.

4 . الّتوبة/ 119.
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نعم، بلا شّك اأّن فريقاً من المسلمين الاأولين الذين راأوا الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم واأطاعوه كانوا 

ْحَساٍن  أَنَْصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَُعوُهْم ِباإِ ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َوالْا أَوَّ اِبُقوَن الْا ذوي فضل؛ كما قال الّله فيهم: َوالسَّ

 1ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم أَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأَبًَداۚ  َذٰ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َواأََعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها الْا

اأفضلّيتهم من  يثبت  لا  لا يستلزم نفي الفضل عن الخلف، بل  اإثبات الفضل لهم  اأّن  نصاف  الاإ ولكّن 

الخلف؛ لاأنّه من الممكن اأن يكون فريق من المسلمين القادمين الذين لم يروا الّنبّي صّلى الّله عليه واآله 

وسّلم ومع ذلك اأطاعوه اأفضل منهم؛ نظراً اإلى اأّن طاعة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم من دون رؤيته 

اأكثر صعوبة. مع ذلك كّله، اإّن اأفضلّية المسلمين الاأولين من الخلف اأيضاً لو كانت ثابتة فاإنّما تعني اأّن 

ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَٰى  آخرة اأكثر ولا تثبت ضرورة اتّباع الخلف لهم؛ كما قال الّله: انُْظْر كَْيَف فَضَّ اأجرهم في الا

  .2بَْعٍض ۚ َوَلْلاآِخَرةُ اأَكْبَُر َدَرَجاٍت َواأَكْبَُر تَْفِضيلًا

باع الّسلف[
ّ
]عدم إماكن ات

سلام ولا يمكن تبريره باأّي  سلامّية الاأولى لا اأساس له في الاإ من هنا يعلم اأّن اتّباع الاأجيال الثلاثة الاإ

سلامّية الاأولى كانوا اأشخاصاً  تقرير وهذا بغّض الّنظر عن عدم اإمكانه في الواقع؛ لاأّن الاأجيال الثلاثة الاإ

واأحزاباً مختلفين مع اأقوال واأعمال متعارضة، اإلى حّد اأنّهم كانوا يخّطئون بعضهم اأقوال بعض واأعمالهم 

ويتحاربون عليها. من الواضح اأّن اتّباعهم مع هذا الوصف غير ممكن؛ لاأّن اتّباع اأقوال بعضهم واأعمالهم 

آخر واأعمالهم وهذا عمل متناقض وبلا معنى؛ بغّض الّنظر عن اأّن اتّباعهم  يعني عدم اتّباع اأقوال بعضهم الا

نتقائّي هذا دون المرّجح العقلّي والشرعّي غير جائز ويؤّدي اإلى الخلاف بين الخلف، في حين اأنّه مع  الاإ

المرّجح العقلّي والّشرعّي لا يعتبر اتّباعاً لهم، بل هو في الواقع اتّباع العقل والّشرع. لذلك يلوح اأّن 

بتعاد عنه واإعادة بناء  آونة الاأخيرة قد اأدركوا عدم صّحة اتّجاههم وهم في طور الاإ الّسلفّيين اأيضاً في الا

مبادئ الّسلفّية؛ لاأنّهم لم يعودوا يؤكّدون كالسابق على ضرورة اتّباع الّصحابة والتابعين واأتباع التابعين، 

واأتباع  والتابعين  الّصحابة  اأقوال  الّنظر عن  بغّض  والّسنة  القراآن  اإلى  الّرجوع  يلّحون على ضرورة  بل 

التابعين واأعمالهم ولكّن الواقع اأنّهم لن يقدروا على ذلك؛ لاأّن اتّباع الّصحابة والتابعين واأتباع التابعين 

ولو بشكل انتقائّي لم يعد عملاً اختياريّاً، بل هو عمل يتّم اإنجازه شاؤوا اأم اأبوا؛ لاأّن ما يعتبر باسم السّنة 

سلام هو غالباً ما يكون روايات ظّنّية قد بلغت عن طريق الّصحابة والتابعين واأتباع  معيار معرفتهم بالاإ

ثّرت بانقساماتهم الّسياسّية والمذهبّية واأحداث القرون الاأولى وبالتالي  التابعين والذين من بعدهم وتاأ

اأوانه  فات  قد  والّسنة  القراآن  اإلى  الّرجوع  ّن  فكاأ الوصف،  بهذا  اللازمة.  والنقاوة  الاأصالة  فاقد  هو 

1 . الّتوبة/ 100.

سراء/ 21. 2 . الاإ
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واأّن السلفّيين ليس لديهم في الهيكل الحالّي سبيل سوى اتّباع الّسلف، اإلا اأن يفكّكوا الهيكل الحالّي 

الذي هو مبنّي على الظّنّيات ويستبدلوا به هيكلاً اآخر يكون مبنّياً على اليقينّيات وهذا هو طريق العودة 

سلام وهذا  سلام مبنّي على اليقين وكّل شيء لا يوصل اإلى اليقين فلا محّل له في الاإ سلام؛ لاأّن الاإ اإلى الاإ

كقاعدة عاّمة وغير قابلة للتخصيص.

؛ تقليد العملاء[ ي
]الثا�خ

نوع اآخر من الاأنواع الشائعة للتقليد هو اتّباع قول العلماء وعملهم؛ لاأّن اأكثر المسلمين يحسبون قول 

العلماء وعملهم بحكم الّشرع ولا يعرفون بينهما فارقاً، في حين اأنّه من المسّلم به اأّن الّشرع ليس قول 

العلماء وعملهم ولكّنه قول الّله وعمله الّلذان لا ملازمة لهما مع قول العلماء وعملهم والمطابقة بينهما 

ليست ذاتّية؛ كما اأّن عدم مطابقة كثير من اأقوال العلماء واأعمالهم مع الّشرع معلوم، اإلى حّد قال الّله 

وَن َعْن  كُلُوَن اأَْمَواَل النَّاِس ِباْلبَاِطِل َويَُصدُّ ْهبَاِن َليَاأْ أَْحبَاِر َوالرُّ نَّ كَِثيًرا ِمَن الْا فيهم: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإِ

ضافة اأّن اختلافهم مع بعضهم البعض في اأقوالهم واأعمالهم فاحش وكثير؛ في حين  َسِبيِل اللَِّه 1ۗ. بالاإ

اأّن الحّق قول وعمل واحد وليست له قابلّية التعّدد والّتكثّر بالتاأكيد وبهذا الوصف، فاإّن اتّباعهم هو من 

ناحية متناقض وبلا معنى ومن ناحية اأخرى يؤّدي اإلى اختلاف المسلمين، كما قد اأّدى اإلى ذلك؛ لاأّن 

اختلاف المسلمين في عقائدهم واأعمالهم هو اأكثر من اأّي شيء نتيجة لاتّباعهم العلماء المختلفين؛ حيث 

اأنّهم يّتبعون في عقائدهم علماء كالاأشعرّي )ت324هـ( وابن تيمّية )ت728هـ( وفي اأعمالهم علماء 

كاأبي حنيفة )ت150هـ( ومالك )ت179هـ( والّشافعّي )ت204هـ( وابن حنبل )ت241هـ(؛ في حين 

اأقوالهم واأعمالهم مع الّشرع وهو غير كاف لاتّباعهم  اأتباعهم بمطابقة  اتّباع هؤلاء مبنّي على ظّن  اأّن 

بالتاأكيد؛ حيث اأّن العلم بمطابقة شيء مع الّشرع ضرورّي للاعتقاد اأو العمل به والظّن ليس من شاأنه اأن 

نَّ الظَّنَّ  ۖ  َواإِ لَّا الظَّنَّ ْن يَتَِّبُعوَن اإِ يكون مبدءاً لعقيدة المسلم وعمله؛ كما قال الّله: َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍمۖ  اإِ

  .2لَا يُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا

ّطلاع على اأقوال الذين يقّلدونهم واأعمالهم لا يراجعون اأنفسهم؛ لاأنّهم غالباً  ضافة اأّن المسلمين للاإ بالاإ

ما يقّلدون الذين قد قضوا نحبهم ولا يمكن الوصول اإليهم واإّن التعّرف على اآثارهم اأيضاً يتطّلب التعّرف 

على مقّدمات كالّلغة العربّية والاإصطلاحات الفقهّية والكلامّية وهم فاقدوه ولذلك يراجعون اأناساً غيرهم 

يخبرونهم عن اأقوالهم واأعمالهم، في حين اأّن مطابقة خبر هؤلاء مع الواقع كاأّي خبر واحد اآخر غير قطعّية 

ظلمات  يعتبر  وهو  ظّنّي  طريق  عن  الظّن  على  الحصول  يعني  وهذا  محتمل  واأهوائهم  بجهلهم  وتاأثّره 

1 . الّتوبة/ 34.

2 . الّنجم/ 28.
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بعضها فوق بعض. من الواضح اأّن ديانة معتمدة على الظّن اإلى هذه الّدرجة هي مهزوزة وغير اآمنة جّداً 

سلام وقد تعتبر مانعة من المعرفة لاأّن اأهلها يحسبون الحّق باطلاً اإذا كان  ولا يسعها اأن تكون حقيقة الاإ

على خلاف فتوى علمائهم، في حين اأّن مخالفته لفتوى علمائهم لا تسلتزم كونه باطلاً، بل تستلزم بطلان 

فتوى علمائهم؛ لاأنّه من المسّلم به اأّن الحّق لا يعرف بالّرجال، بل الّرجال هم الذين يعرفون بالحّق واإن 

عزاز من الّرجال. كانوا شرفاء واأعّزاء جّداً والحّق اأولى بالتشريف والاإ

علاوة على ذلك، اإّن كثيراً من العلماء المسلمين في العصر الحاضر لا يبدون عدولاً؛ لاأّن فريقاً منهم 

يتعاونون مع الحكّام الظالمين ويسعون في الاأرض فساداً وتفريقاً بين المسلمين واأّن فريقاً منهم يطلبون 

منهم يختفون في الجبال  اأولياء المسلمين واأرباب دينهم ودنياهم واأّن فريقاً  اأنفسهم  الرئاسة ويعتبرون 

نتحار، في حين اأّن كّل واحد منهم يجلب في اأعقابه زمرة من الّسفهاء  والاأودية ويحاولون قطع الطريق والاإ

ويضّحي بهم في سبيل مطامعه. كما اأّن كثيراً منهم في القرون الاأولى كانوا تحت بيعة الحكّام الظالمين 

ويخدعون المسلمين برواياتهم الكاذبة وفتاواهم الباطلة ويحّرضونهم على اإعانة الظلم والجرائم الكبيرة 

سلام وامتلاء الاأرض من الظلم واأصبحوا  حّتى مّهدوا بهذه الطريقة لانحراف المسلمين عن صراط الاإ

قدوة للعلماء المتاأّخرين الذين يسلكون كثير منهم وفقاً لطريقتهم واأسلوبهم، بغّض الّنظر عن اأّن اأكثرهم 

نََّما يَْخَشى  سلام هو من يخشى الّله؛ كما قال: اإِ ليسوا علماء في الواقع؛ لاأنّه من ناحية اأّن العالم في الاإ

اللََّه ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماُء 1ۗ وبالتالي الذين لا يخشونه من عباده هم غير معدودين من العلماء ومن ناحية 

اأخرى اأّن كثيراً منهم يقّلدون العلماء من قبلهم ويفتون في اإطار مذاهبهم، في حين اأّن المقّلد لا يعتبر 

عالماً بالتاأكيد وهذا ما لا خلاف فيه.

]عدم إماكن تقليد العملاء عىل أساس تقليدمه[

مع ذلك كّله، اإّن كثيراً من المسلمين خاّصة في بلاد كاإيران والعراق ولبنان يعتبرون اختيار مرجع منهم 

للتقليد واجباً على كّل مسلم ويحسبون العمل من دونه باطلاً وغير قابل للقبول؛ في حين اأّن دليل اأكثرهم 

عتقاد هو فتوى علمائهم به وهذا يعني تقليدهم على اأساس التقليد وهو دور باطل وبلا معنى؛  على هذا الاإ

لاأّن التقليد هو بالتاأكيد على خلاف الاأصل الطبيعّي وبالتالي ليس غنّياً عن الّدليل ودليله لا يمكن اأن 

جتهاد في التقليد، في حين اأنّهم غالباً ما يكونون  يكون مبنّياً على نفسه وبهذا الوصف، فلا بّد من الاإ

مقّلدين في تقليدهم؛ لاأنّهم لا يعرفون له دليلاً من الّشرع اأو العقل، اإلا وهماً قد عرض لبعضهم مبنّياً على 

اأّن تقليد العلماء هو من باب رجوع العقلاء اإلى الخبير، في حين اأّن هذا الوهم بعيد عن الواقع؛ لاأّن الخبير 

في راأي العقلاء هو مختلف بحسب موضوع يرجعون فيه اإليه والخبير بالّدين في راأيهم هو من يفيدهم 

1 . فاطر/ 28.
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الّرجوع اإليه اليقين كرسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم، لا من يفيد الّرجوع اإليه مجّرد الظّن كالمجتهد؛ 

نظراً اإلى اأّن اليقين له موضوعّية وهو ضرورّي في الاأمور الّدينّية خلافاً للاأمور العرفّية والدنيويّة، في حين 

ضافة  اأّن الّرجوع اإلى غير الّله والذي ينطق عنه لا يوجب اليقين بطبيعة الحال وبالتالي ليس عقلائّياً. بالاإ

اأّن بناء العقلاء في الاأمور التي تتعّلق بالله هو مستند اإلى اأمره ولو اأنّه في الاأمور التي تتعّلق باأنفسهم 

غير مستند اإلى اأمره وبهذا الوصف، فاإّن بناءهم في الاأمور التي تتعّلق باأنفسهم كالبناء والطّب لا يكون 

مبنى بنائهم في الاأمور التي تتعّلق بالله كالّديانة ومن الواضح اأّن اأمر الّله في الاأمور التي تتعّلق به هو 

اليقين الذي لا يتحّصل من خلال تقليد المجتهدين. النتيجة اأّن رجوع العقلاء اإلى البّناء والطبيب غير 

آخر قياس مع الفارق. مستلزم لرجوعهم اإلى المجتهد في الّدين وقياس اأحد هذين بالا

اد العملاء عىل أساس تقليدمه[ ]عدم إماكن اج�ت

سلام  ضافة اأّن هؤلاء يلومون مسلماً قد كّف عن تقليد علمائهم وراجع المصادر الاأكثر اأصالة للاإ بالاإ

جتهاد فيه؛ لاأّن في زعمهم  سلام واأقبل على الاإ على اأنّه باإجازة اأّي مرجع للتقليد قد ترك التقليد في الاإ

جتهاد اإذا اأفتى مجتهد اآخر بجواز اجتهاده، في حين اأّن هذا اأيضاً تسلسل باطل  اأّن المجتهد يجوز له الاإ

وسفسطة واضحة؛ لاأّن تقليد مثل هذا الّشخص سيكون موقوفاً على تقليد من اأفتى بجواز تقليده، في 

حين اأّن تقليد ذلك الّشخص اأيضاً سيكون موقوفاً على تقليد من اأفتى بجواز تقليده وعلى هذا المنوال 

الذي لا يدخل تحت الحصر وهو غير عملّي.

]عدم إماكن الولية املطلقة للفقيه[

ضافة اأّن فريقاً منهم في بلاد كاإيران يغلون في علمائهم ويرونهم منصوبين من عند الّله واأولياء  بالاإ

اأَْحبَاَرُهْم  كالّرسول ويطيعونهم كما يطيعون الّله والّرسول، كمثل اليهود الذين قال الّله فيهم: اتََّخُذوا 

َوُرْهبَانَُهْم اأَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه1؛ نظراً اإلى اأنّهم بالتاأكيد ما صّلوا وما صاموا لعلمائهم ولكّنهم اأطاعوهم 

بدلاً من الّله وكان هذا شركاً يخفى عليهم. في حين اأنّه من المسّلم به اأّن العلماء المسلمين واإن كانوا 

صالحين ليسوا معصومين من قول وعمل خاطئين وهذا شيء هم يعترفون به اأنفسهم وبهذا الوصف، 

فلا يمكنهم اأن يكونوا منصوبين لّله واأولياء كالّرسول؛ لاأّن الّله والّرسول معصومان من كّل قول وعمل 

خاطئين ومن الواضح اأّن طاعة المعصوم تتنافى مع طاعة غير المعصوم؛ حيث اأّن معارضة قول غير 

المعصوم وعمله مع قول المعصوم وعمله محتملة، بل محتومة في الجملة وبهذا الوصف، فاإّن الاأمر 

باتّباع قول المعصوم وعمله يستلزم الّنهي عن اتّباع قول غير المعصوم وعمله ولا يمكن اأمر الّله بكليهما معاً 

1 . الّتوبة/ 31.
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وبالّتالي اإسناد مثل هذا الاأمر اإليه ولو اعتماداً على روايات اآحاد وظّنّية يعتبر افتراء عليه وهو اإثم كبير 

 .1ثًْما ُمِبينًا جّداً؛ كما قال: انُْظْر كَْيَف يَْفتَُروَن َعلَى اللَِّه اْلكَِذَبۖ  َوكََفٰى ِبِه اإِ

نصاف اأّن الطاعة دون سؤال للذين قد ياأمرون عن قصد اأو غير قصد بخلاف اأمر الّله والّرسول  من الاإ

سلام؛ اإلى درجة  غير معقولة ولا يمكن اأن تكون واجبة وهذه من القضايا الواضحة والّضروريّة في الاإ

اأنّه ليس من المستبعد اأن يكون المعتقد بوجوبها سفيهاً ويعتبر محجوراً كالّصغار. خاّصة بالّنظر اإلى 

اأّن الطاعة دون سؤال لشخص غير معصوم وتفويض ُسلطات المعصوم اإليه عادة ما تكون منشاأ الفتن 

حتراز منها؛ كما قال الّله: َوالَِّذيَن كََفُروا  ستبداد الّسياسّي وهذا كاف للاإ المختلفة والمفاسد الكبيرة كالاإ

لَّا تَْفَعلُوهُ تَكُْن ِفْتنٌَة ِفي الْاأَْرِض َوفََساٌد كَِبيٌر2. من الواضح اأّن تقوى مثل هذا  بَْعُضُهْم اأَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ اإِ

الّشخص اأيضاً مادامت غير بالغة مبلغ العصمة لا تضمن عدم اإسائته استخدام سلطته المطلقة من القيد 

والرقابة؛ لاأنّه كثيراً ما رؤي وسمع اأّن بعض الاأتقياء اإذا نالوا الّسلطة قد اعتدوا حدود الّله واأقدموا على 

الّظلم وبهذا الوصف، فاإّن اإعطاء الّسلطة لمثل هذا الّشخص من دون تقييد ورقابة هو اإلقاء باليد اإلى 

نَّ  َلى التَّْهلُكَِة3 وقال: اإِ الّتهلكة وهو يعّد ظلماً للنفس وليس جائزاً؛ كما قال الّله: َولَا تُْلُقوا ِباأَيِْديكُْم اإِ

ِكنَّ النَّاَس اأَنُْفَسُهْم يَْظِلُموَن4؛ بناء على هذا فاإّن الّله لم يوجب على الّناس  اللََّه لَا يَْظِلُم النَّاَس َشْيئًا َوَلٰ

طاعة مثل هذا الّشخص ولكّن الناس هم الذين قد اأوجبوها على اأنفسهم؛ لاأّن الّله ليس بظالم لهم واإنّهم هم 

الذين يظلمون اأنفسهم. رغم اأّن مثل هذا العمل لا يعتبر ظلماً فحسب، بل هو مثال واضح على الّسفاهة 

وهي بعيدة عن عاّمة العقلاء فضلاً عن ربّهم! 

جتهاد واجب على جميع المسلمين،  من هنا يعلم اأّن تقليد العلماء لا يجزئ باأّي وجه من الوجوه والاإ

المراد منه  اإذا كان  لاأنّه  واأحكامه؛  سلام  الاإ بعقائد  اليقينّية  المعرفة  جتهاد  الاإ المراد من  اإذا كان  لكن 

له فارق كبير عن  جماع فليس  الاإ آحاد وموهومات مثل  الا اأخبار  على  بها ولو اعتماداً  الّظّنّية  المعرفة 

عتماد على غير اليقينّيات في  التقليد ولا يجزئ تبعاً لذلك؛ لاأّن عّلة عدم اإجزاء التقليد هي عدم اإجزاء الاإ

جتهاد المعتمد على غير اليقينّيات  العقائد والاأحكام الّشرعّية وهذه العّلة هي مشتركة بين التقليد والاإ

جتهاد المعتمد على غير اليقينّيات غير مجزئ واإن كان خيراً من التقليد؛ بل كّل  وبهذا الوصف، فاإّن الاإ

عمل كان ضروريّاً للمعرفة اليقينّية بالعقائد والاأحكام الّشرعّية فاإنّه واجب على جميع المسلمين بعينه.

1 . الّنساء/ 50.

2 . الاأنفال/ 73.
3 . البقرة/ 195.
4 . يونس/ 44.
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المسلمين  من  كثيراً  لاأّن  الناس وعملهم؛  اأكثر  قول  اتّباع  للتقليد هو  الشائعة  الاأنواع  اآخر من  نوع 

يحسبون قول اأكثر الّناس وعملهم اأصّح من قول اأقّلهم وعملهم ويّتبعونهما كنموذج لهم، في حين اأنّه من 

المؤكّد اأّن صّحة قول وعمل اأو عدم صّحتهما لا تتبع عدد اأتباعهما، بل هي تابعة لمطابقتهما اأو عدم 

مطابقتهما مع العقل الذي يعتبر معيار المعرفة.

ك�ش الّناس ومعلهم[ ]عدم حّصة قول أ

بناء على هذا فقد يكون قول اأكثر الّناس وعملهم غير صحيحين، بل الواقع اأّن الغالب عليهما عدم 

 1بَْل اأَكْثَُرُهْم لَا يَْعِقلُوَن :الّصحة؛ لاأنّه من المشهود اأّن اأكثر الّناس لا يستعملون العقل؛ كما قال الّله

ِكنَّ اأَكْثََرُهْم يَْجَهلُوَن2 وليس لهم حّظ كاف من العلم؛ كما قال  واأكثرهم مبتلون بالجهل؛ كما قال الّله: َوَلٰ

لَّا َظنًّا 4ۚ واأكثرهم  الّله: بَْل اأَكْثَُرُهْم لَا يَْعلَُموَن3 واأكثرهم اأتباع الظّن؛ كما قال الّله: َوَما يَتَِّبُع اأَكْثَُرُهْم اإِ

لا يحّبون الحّق؛ كما قال الّله: َواأَكْثَُرُهْم ِلْلَحقِّ كَاِرُهوَن5 ولذلك اأكثرهم لا يقدرون على معرفة الحّق؛ 

ۖ فَُهْم ُمْعِرُضوَن6 واأكثرهم لا يؤمنون به؛ كما قال الّله:  اأَكْثَُرُهْم لَا يَْعلَُموَن اْلَحقَّ  كما قال الّله: بَْل 

ِكنَّ اأَكْثََر النَّاِس لَا يُْؤِمنُوَن7 وقال: َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعلَٰى اأَكْثَِرِهْم فَُهْم لَا يُْؤِمنُوَن8 واإن بُذل الجهد  َوَلٰ

في اإيمانهم؛ كما قال الّله: َوَما اأَكْثَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن9، اإلا اأن يخالطوا اإيمانهم بالّشرك؛ 

لَّا َوُهْم ُمْشِركُوَن10 وبالّتالي اأكثرهم فاسقون؛ كما قال الّله:  كما قال الّله: َوَما يُْؤِمُن اأَكْثَُرُهْم ِباللَِّه اإِ

ِكنَّ اأَكْثََرُهْم لَا يَْشكُُروَن12 وقال: َولَا  َواأَكْثَُرُهْم فَاِسُقوَن11 ولا يعتبرون شاكرين؛ كما قال الّله: َوَلٰ

تَِجُد اأَكْثََرُهْم َشاِكِريَن13، بل اأكثرهم كالاأنعام، بل هم اأضّل؛ كما قال الّله: اأَْم تَْحَسُب اأَنَّ اأَكْثََرُهْم يَْسَمُعوَن 

1 . العنكبوت/ 63. 
2 . الاأنعام/ 111.

3 . الّنحل/ 75.

4 . يونس/ 36.
5 . المؤمنون/ 70.

6 . الاأنبياء/ 24.
7 . هود/ 17.

8 . يس/ 7.
9 . يوسف/ 103.

10 . يوسف/ 106.
11 . الّتوبة/ 8.

12 . الّنمل/ 73. 
13 . الاأعراف/ 17.
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أَنَْعاِمۖ  بَْل ُهْم اأََضلُّ َسِبيلًا1. في حين اأّن اأقّلهم يعرفون الحّق ويّتبعونه؛ كما قال  لَّا كَالْا ْن ُهْم اإِ اأَْو يَْعِقلُوَن ۚ اإِ

لَّا قَِليلًا ِمْنُهْم 4ۗ وقال: َوَما  ْوا اإِ لَّا قَِليلًا3 وقال: تََولَّ الّله: فََقِليلًا َما يُْؤِمنُوَن2 وقال: فَلَا يُْؤِمنُوَن اإِ

كُوُر7. من هنا يعلم اأّن  آِخِريَن6 وقال: َوقَِليٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَّ لَّا قَِليٌل5 وقال: َوقَِليٌل ِمَن الْا اآَمَن َمَعُه اإِ

اتّباع اأكثريّة الّناس لا وجه له وقد يعتبر مانعاً من المعرفة لاأّن الحّق اإذا كان على خلاف قولهم اأو عملهم 

.8ۚ ْن تُِطْع اأَكْثََر َمْن ِفي الْاأَْرِض يُِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اللَِّه يعتبر باطلاً؛ كما قال الّله: َواإِ

رة[
 ]عدم اعتبار ال�شّ

من هنا يعلم اأّن شهرة قول لا تدّل على صّحته ورواج عمل لا يثبت صوابه؛ كما اأّن عدم شهرة قول 

وعدم رواج عمل ليسا دليلين على خطاأهما؛ حيث اأّن خطاأ قول اأكثر الّناس وعملهم هو ممكن بل شائع. 

هذا في حين اأّن كثيراً من المسلمين قد اتّخذوا قول اأكثرهم وعملهم نموذجاً لقولهم وعملهم وتاأثّروا منهما 

بعلم اأو بغير علم، بل اإّن كثيراً منهم قد اأخذوا عقائدهم واأعمالهم من الاأكثريّة في مجتمعاتهم ولم يكن 

لديهم دليل عليها سوى تقليدهم؛ اإلى درجة اأّن كّل من ولد منهم بين الحنفّية فقد اأصبح حنفّياً وكّل من 

ولد منهم بين المالكّية فقد اأصبح مالكّياً وكّل من ولد منهم بين الّشافعّية فقد اأصبح شافعّياً وكّل من 

ولد منهم بين الحنبلّية فقد اأصبح حنبلّياً وكّل من ولد منهم بين الّشيعة فقد اأصبح شيعّياً وهكذا قد اتّبع 

كّل واحد منهم مذهباً رائجاً في محيطه وهذا في حين اأّن ترك اتّباعه واإن كان لاأجل اتّباع شيء اأحسن 

اّلتي هي موّلدة  الاأقلّية  الوقوع في  عتياد عليه والخوف من  به والاإ البال  تعّلق  منه هو صعب بسبب 

جتماعّية. على هذا المنوال، فاإّن الاأقوال والاأعمال الغالبة على المجتمع تؤثّر  للّضغوط الّسياسّية والاإ

اأنّهم يحسبون هذه الاأقوال  اأقوالهم واأعمالهم كعامل قسرّي وغير محسوس بحيث  اأفراده وتشكّل  في 

لاأنفسهم في حين اأنّها ليست لهم في الواقع، بل هي للمجتمع وقد كان لهم  والاأعمال اأقوالاً واأعمالاً 

اأدنى حّصة في اإنشائها.

1 . الفرقان/ 44.
2 . البقرة/ 88.

3 . الّنساء/ 155.
4 . البقرة/ 246.

5 . هود/ 40. 
6 . الواقعة/ 14.

7 . سباأ/ 13.
8 . الاأنعام/ 116.
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من هنا يعلم اأّن الجماعة بمعنى الغالبّية العظمى من المسلمين لا يمكن اأن تكون معياراً للحّق ولا وجه 

جماع اإذا  لتزام بها وليس اأهلها اأهل الحّق بالّضرورة؛ كما قيل: الجماعة اأهل الحّق واإن قّلوا. كما اأّن الاإ للاإ

سلام وليس مثبتاً للحّق؛ لاأّن عدم معرفة  شتهار وعدم معرفة المخالف فلا اأصل له في الاإ كان بمعنى الاإ

شتهار لا يدّل على الحّقانّية. نعم، اإّن اتّفاق المسلمين القطعّي بناء  المخالف لا يعني عدم المخالف والاإ

على عدم اإمكان اجتماعهم على الباطل كاشف عن الحّقانّية، لكن من الواضح اأّن استقراءه الّتاّم غير 

ممكن واستقراءه الناقص لا يفيد اليقين. بهذا الوصف، فاإّن تبرير اعتباره استناداً اإلى تضّمنه لراأي الّنبّي 

صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأو خلفائه الراشدين على القول بحّجّية راأيهم اأيضاً بلا معنى؛ لاأّن تضّمنه لراأيهم 

ستقراء الّناقص وهو ظّنّي  يكون قطعّياً اإذا كان اأصل وجوده قطعّياً، في حين اأّن اأصل وجوده مبنّي على الاإ

  .1ۚ نَّ الظَّنَّ لَا يُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا سلام؛ كما قال الّله: اإِ وبالتالي لا اعتبار له في الاإ

ّية[ مهور ]عدم اعتبار الب

كما اأّن الجمهوريّة بمعنى الحكومة على اأساس راأي اأكثريّة الّناس غير معقولة؛ لاأّن الحكومة هي من 

الاأعمال العقلائّية وبالتالي مبنّية على العقل وليس لها غرض سوى جلب المصالح ودرء المفاسد العاّمة، 

في حين اأّن راأي اأكثريّة الّناس ليس عقلائياً ولا مبنّياً على العقل بالّضرورة ولا يعتبر معياراً لمعرفة المصالح 

والمفاسد وبهذا الوصف، فاإّن الحكومة على اأساسها غالباً ما تؤّدي اإلى نقض الغرض؛ خاّصة في المجتمعات 

التي قد نالت عقول اأكثريّة اأهلها نمّواً اأقّل وموانع المعرفة فيهم شائعة؛ لاأّن الحكومة فيها على اأساس راأي 

اأكثريّة الّناس تؤّدي قطعاً اإلى جلب المفاسد ودرء المصالح العاّمة؛ في حين اأّن الحكومة على اأساس راأي 

اأكثريّة الّناس في المجتمعات التي قد نالت عقول اأكثريّة اأهلها نمّواً كافياً وهم اأقّل ابتلاء بموانع المعرفة تؤّدي 

ستشاريّة في مثل هذه المجتمعات غير بعيد؛  اإلى حصول الغرض اأكثر من نقضه ولذلك فاإّن جواز الحكومة الاإ

كما اأّن الّله قد اعتبر الّشورى اأسلوب عمل الّصالحين وقال: َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر َواأَبَْقٰى ِللَِّذيَن اآَمنُوا َوَعلَٰى 

َوالَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهْم   َذا َما َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُروَن ثِْم َواْلَفَواِحَش َواإِ َوالَِّذيَن يَْجتَِنبُوَن كَبَاِئَر الْاإِ  َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن

 َوَجَزاُء  َذا اأََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم يَْنتَِصُروَن َوالَِّذيَن اإِ  ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفُقوَن لَاةَ َواأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهْم َوِممَّ َواأَقَاُموا الصَّ

نصاف اأّن اإدارة شؤون  اِلِميَن2؛ اإلّا اأّن الاإ نَُّه لَا يُِحبُّ الظَّ َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمْثلَُها ۖ فََمْن َعَفا َواأَْصلََح فَاأَْجُرهُ َعلَى اللَِّه ۚ اإِ

المجتمع على اأساس المشورة لا تعني بالّضرورة الحكومة على اأساس راأي اأكثريّة الّناس؛ لاأنّها يمكن اأن 

تكون بمعنى الحكومة على اأساس الراأي الاأكثر معقولّية للّناس الذي ينكشف بتبادله في المشورة 

1 . يونس/ 36.
2 . الّشورى/ 36 اإلى 40.
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وهذا هو مقتضى معياريّة العقل للمعرفة؛ حيث اأّن المبداأ في جميع شؤون العقلاء هو العقل وحكومتهم طبقاً 

لراأي اأكثريّة الّناس اإذا كان راأي اأكثريّة الّناس مبنّياً على العقل فتعتبر الحكومة على اأساس العقل لا على 

اأساس راأي اأكثريّة الّناس واإذا لم يكن مبنّياً على العقل فالحكومة على اأساسه ليست من شؤون العقلاء.

من هنا يعلم اأّن الجمهوريّة بمعنى الحكومة على اأساس راأي اأكثريّة الّناس بغّض الّنظر عن كون راأيهم 

سلام وليست قابلة للقبول باأّي تقرير، رغم اأّن المشورة فيها مع  معقولاً اأو غير معقول لا محّل لها في الاإ

آراء الموجودة لا باأس بها وهي مفيدة وهذا بغّض الّنظر  الّناس بغرض كشف الراأي الاأكثر معقولّية من الا

سلام الذي ليس متوافقاً مع مبداأ الجمهوريّة بالمعنى المذكور. عن مبداأ الحكومة في الاإ

سلام ويجب على المسلمين اأن  النتيجة اأّن تقليد اأكثريّة الّناس لا اأصل له في العقل وبالتالي في الاإ

يكونوا اأتباعاً للحّق واإن كان مخالفاً لقول اأكثريّتهم وعملهم.

] خ ]الرابع؛ تقليد الظامل�ي

نوع اآخر من الاأنواع الشائعة للتقليد هو اتّباع قول الظالمين وعملهم؛ لاأّن كثيراً من المسلمين يّتبعون 

حكّامهم الظالمين، في حين اأّن حكّامهم الظالمين من ناحية غير مسموحين بالحكومة نظراً اإلى مبداأ الّشرعّية 

سلام ومن ناحية اأخرى لا يحكمون طبقاً للعقل والّشرع بمقتضى كونهم ظالمين وبهذا الوصف، فاإّن  في الاإ

اتّباعهم بمقتضى العقل والّشرع غير واجب، بل هو حرام بالتاأكيد؛ لاأّن الذين ليس لهم حّق الحكومة فليس 

تّباع بالّتالي واتّباعهم نظراً اإلى مخالفتهم للعقل والّشرع مخالف للعقل والّشرع وهذا من القضايا  لهم حّق الاإ

كُُم النَّاُر َوَما َلكُْم ِمْن ُدوِن  الواضحة والّضروريّة؛ كما قال الّله بصراحة: َولَا تَْركَنُوا اإَِلى الَِّذيَن َظلَُموا فَتََمسَّ

َْوِليَاَء ثُمَّ لَا تُْنَصُروَن1 وقال: َولَا تَتَِّبُعوا اأَْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن قَْبُل َواأََضلُّوا كَِثيًرا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء 
اللَِّه ِمْن اأ

ِبيِل2 وقال: َولَا تُِطْع َمْن اأَْغَفْلنَا قَْلبَُه َعْن ِذكِْرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوكَاَن اأَْمُرهُ فُُرطًا3 وقال: َولَا تَتَِّبْع َسِبيَل  السَّ

اْلُمْفِسِديَن4 وقال: َولَا تَتَِّبَعانِّ َسِبيَل الَِّذيَن لَا يَْعلَُموَن5 وقال: َولَا تُِطْع ِمْنُهْم اآِثًما اأَْو كَُفوًرا6؛ بل اعتبر 

نَّا اأََطْعنَا  آخرة وقال: َوقَاُلوا َربَّنَا اإِ طاعتهم عذراً اأقبح من الذنب لاأصحاب الّنار وسبباً لحسرتهم وندامتهم في الا

 .7َربَّنَا اآِتِهْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم َلْعنًا كَِبيًرا  ِبيلَا َساَدتَنَا َوكُبََراَءنَا فَاأََضلُّونَا السَّ

1 . هود/ 113.
2 . المائدة/ 77.
3 . الكهف/ 28.

4 . الاأعراف/ 142.
5 . يونس/ 89.

نسان/ 24. 6 . الاإ
7 . الاأحزاب/ 67 و68.
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] خ م الظامل�ي
ّ

 ]عدم وجوب طاعة الاك

سلامّي الاأّول بعد ارتقاء الاأمويّين العرش  مع ذلك، من الغريب اأّن كثيراً من المسلمين منذ القرن الاإ

واأصّروا  الّسّنة والجماعة  لاأهل  الظالمين واجبة وعقيدة  راأوا طاعة حكّامهم  تاأثير دعاياتهم قد  وتحت 

اإلى تفسير خاطئ لعّدة اأخبار اآحاد ومعارضة لصريح القراآن على اأن نزع حاكمّيتهم واإن كانت  استناداً 

مخالفتهم للعقل والّشرع ظاهرة غير جائز، في حين اأّن هذا مستلزم لوجوب مخالفة العقل والّشرع وهو 

كونهم  بمقتضى  اأنّهم  حين  في  طاعتهم،  بدون  ممكنة  غير  الظالمين  حاكمّية  اأّن  اإلى  نظراً  مستحيل؛ 

ظالمين يحكمون على خلاف العقل والّشرع وبهذا الوصف، فاإّن وجوب طاعتهم مضاّد لوجوب طاعة 

الظلم  تضاّد  بمقتضى  الظالم  الحاكم  اأّن طاعة  الواضح  بل من  جتماع.  للاإ قابلاً  وليس  والّشرع  العقل 

والعدل هي مضاّدة لطاعة الحاكم العادل الذي هو الّله وبالتالي تثبيت حاكمّيته مستلزم لنفي حاكمّية 

العادل اأعني الّله وبهذا الوصف، فاإّن اإسناد تشريعه اإلى الّله هو اإسناد تشريع القبيح اإليه الذي يعتبر 

ُمُر  نَّ اللََّه لَا يَاأْ َذا فََعلُوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعلَْيَها اآبَاَءنَا َواللَُّه اأََمَرنَا ِبَها ۗ قُْل اإِ افتراء عليه؛ كما قال: َواإِ

ِباْلَفْحَشاِء ۖ اأَتَُقوُلوَن َعلَى اللَِّه َما لَا تَْعلَُموَن1؛ كما اأّن اأهل الحديث يرون اتّباع الحاكم الظالم الذي هو 

فاحشة عقيدة للّسلف ومتعّلقاً لاأمر الّله وهذا هو نفس الّشيء الذي قد نفاه الّله بصراحة واعتبره افتراء 

سلام والخروج منه. عتقاد به بعد هذا الّتصريح قلب الاإ عليه، اإلى درجة اأنّه ربما كان الاإ

ضافة اأنّه من المسّلم به اأّن غرض الّله من التشريع هو تحّقق العدالة بين الّناس؛ كما قال: َلَقْد  بالاإ

اأّن حاكمّية  ِباْلِقْسِط 2ۖ، في حين  النَّاُس  ِليَُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلِكتَاَب  َمَعُهُم  َواأَنَْزْلنَا  ِباْلبَيِّنَاِت  ُرُسلَنَا  اأَْرَسْلنَا 

الظالمين هي مانعة من تحّقق العدالة بين الّناس بالتاأكيد وبهذا الوصف، فاإّن تشريع طاعتها واإبقائها هو 

ناقض لغرض الّله من التشريع وهذا يعتبر تناقضاً في تشريعه وليس ممكناً؛ كما قال: اأَفَلَا يَتََدبَُّروَن 

 .3اْلُقْراآَن ۚ َوَلْو كَاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتلَافًا كَِثيًرا

علاوة على ذلك، من الواضح اأّن حاكمّية الظالمين حّتى لو لم تكن مستلزمة لمخالفة مطيعيهم للعقل والّشرع 

هي على الاأقّل مستلزمة لمخالفة اأنفسهم للعقل والّشرع وبهذا الوصف، فاإّن اإبقاءها ولو من دون طاعتهم 

في الاأمور التي يخالفون فيها العقل والّشرع يعني اإبقاء مخالفتهم للعقل والّشرع وهو يعتبر اإعانة عليها 

نصاف  ثِْم َواْلُعْدَواِن 4ۚ. لذلك من الاإ وبالتالي مخالفة للعقل والّشرع؛ كما قال الّله: َولَا تََعاَونُوا َعلَى الْاإِ

سلام التي يكفي تصّورها لتصديقها،  اأّن حرمة طاعة الحكّام الظالمين واإبقاء حكومتهم هي من بديهّيات الاإ

1 . الاأعراف/ 28.
2 . الحديد/ 25.
3 . الّنساء/ 82.
4 . المائدة/ 2.
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واأصلحهم  المسلمين  اأعلم  اأّن  كما  الحرام؛  بوجوب  عتقاد  الاإ يساوي  بوجوبها  عتقاد  الاإ اأّن  درجة  اإلى 

الظالمين  الّحكام  طاعة  بوجوب  يعتقدون  ولا  الحكم  هذا  على  مّطلعين  كانوا  زمانهم  في  واأنصحهم 

واإبقائهم، مثل الحسين بن علّي بن اأبي طالب الذي كان سّيد شباب اأهل الجّنة حسب خبر الّنبّي صّلى 

الّله عليه واآله وسّلم المتواتر1 ومع هذا الوصف، بذل نفسه واأهل بيته في الخروج على الحاكم الظالم 

ليكون اأسوة حسنة للمسلمين، رغم اأّن اأكثر المسلمين الذين كانوا اأتباعاً للاأمويّين لم يذعنوا لعقيدته 

في هذا الّصدد اأبداً. 

] خ م الظامل�ي
ّ

]تبعات طاعة الاك

عتقاد بوجوب طاعة الحكّام الظالمين وحفظهم قد كان من اأكثر  على كّل حال، من المشهود اأّن الاإ

سلامّية  الاإ الحضارة  وسقوط  سلام  الاإ وهن  اإلى  اأّدى  وقد  شؤماً  المسلمين  بين  الشائعة  عتقادات  الاإ

وتفّشي موانع المعرفة بين المسلمين؛ لاأّن الحكّام الظالمين على مّر القرون المتمادية باإساءة استخدام 

سلام  الاإ بّدلوا عقائد  تابعين لهم، قد  تّم ترويجه من قبل سفهاء  اأساس له وقد  عتقاد الذي لا  الاإ هذا 

آخر لصالحهم ومنحوا الّرسمّية لقراءته المطابقة مع ميولهم وفي هذه الاأثناء، لم  واأحكامه واحداً تلو الا

لروايات موضوعة  التصديق والترويج  لاأنّهم من خلال  الحديث كمرتزقة عميلة في خدمتهم؛  اأهل  يزل 

تؤكّد في تناقض صارخ مع القراآن على وجوب طاعة الحكّام الظالمين وحفظهم قد عّبدوا الّطريق عملّياً 

نتفاضة  صلاحّية للمسلمين وحجزوا المستضعفين المظلومين عن الاإ لتعزيز حكومتهم وفشل الحركات الاإ

على  الحكومة  في  الظالمين  اأجراأ  طمع  قد  الخونة،  هؤلاء  جهود  اإثر  على  جرم  لا  حقوقهم.  لتحقيق 

المسلمين ووجدوا فرصتها اأيضاً، اإلى درجة اأّن رجلاً مثل يزيد بن معاوية )ت64هـ( رغم اأنّه كان سفيهاً 

ومتجاهراً بالفسق اأصبح حاكماً على المسلمين فحّرق بيت الّله وقتل اأهل بيت الّنبّي ورجلاً مثل الحّجاج 

بن يوسف )ت95هـ( رغم اأنّه كان سّفاكاً جّباراً اأصبح حاكماً على المسلمين فقطع رؤوس الصالحين بغير 

ذنب ورجلاً مثل الوليد بن يزيد بن عبد الملك )ت126هـ( رغم اأنّه كان فّذاً في الخباثة والفجور وحّتى 

ما كان يصّلي اأصبح حاكماً على المسلمين فاأظهر الّزندقة واآخرين من قبيلهم رغم اأنّه لم يكن خلاف 

1 . اأنظر: ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج7، ص512؛ مسند اأحمد، ج3، ص3، 62، 64 و82 وج5، ص391؛ سنن 
ابن ماجة، ج1، ص44؛ سنن الترمذي، ج5، ص321 و326؛ النسائي، السنن الكبرى، ج5، ص50، 81، 95، 
145، 148 و149؛ النسائي، فضائل الّصحابة، ص20، 58 و76؛ النسائي، خصائص اأمير المؤمنين، ص123؛ مسند 
اأبي يعلى، ج2، ص395؛ صحيح ابن حبان، ج15، ص411 و412 و413؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، 
ص167؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج1، ص117 وج2، ص347 وج4، ص325 وج5، ص243 وج6، ص327؛ 
الطبراني، المعجم الكبير، ج3، ص35، 36، 37، 38، 39 و40؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص182 و183 

و184 و201. وانظر للاّطلاع على تواتره: الكتاني، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص196.
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آخر حاكماً على المسلمين وحّولوا خلافة الّنبّي صّلى  في كونهم ظالمين اأصبح كّل واحد منهم بالوراثة من الا

الّله عليه واآله وسّلم اإلى ملوكّية كسرى وقيصر، في حين اأّن اأهل الحديث كانوا طوال هذه الفترة يعتبرون 

طاعتهم واجبة وينهون عن الخروج عليهم ليحولوا بزعمهم دون الفتنة، مع اأنّهم ما كانوا سقطوا اإلا في 

نَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة  الفتنة، كما قال الّله: َوِمْنُهْم َمْن يَُقوُل اْئَذْن ِلي َولَا تَْفِتنِّي ۚ اأَلَا ِفي اْلِفْتنَِة َسَقُطوا ۗ َواإِ

ِباْلكَاِفِريَن1. في المقابل، اإّن الحكّام الظالمين اأيضاً تقديراً لجهودهم التاريخّية التي قد ضمنت بقاء 

آن، قد اأيّدوهم وقّلدوهم مناصب حكومّية مهّمة ووضعوا الّتسهيلات اللازمة لترويج  حكومتهم حّتى الا

سلام تحت تصّرفهم دائماً ليغووا المسلمين ويحّولوهم اإلى عبيد في  اأفكارهم المنحرفة والمناقضة للاإ

خدمتهم برواياتهم الكاذبة! 

] خ م الظامل�ي
ّ

روج عىل الاك ]جواز الخ

آن اأيضاً بعض البقايا منهم الذين يعتبرون اأنفسهم اأهل الّسّنة والجماعة قد سّلطوا الحكّام الظالمين  الا

سلامّي؛ اإلى درجة اأّن في كّل واحد  سلامّية ويحسبون طاعتهم وصيانتهم واجبهم الاإ على الاأراضي الاإ

سلامّية يتحكّم مستاأسد مستبّد وينفق اأموال المسلمين واأنفسهم واأعراضهم لمطامعه،  من الاأراضي الاإ

في حين اأنّه لا يتجّراأ اأحد منهم على معارضته ولا يرى لنفسه حّق المكافحة معه، اإلى درجة اأّن اأكثر 

سلامّية واأّن الّظلم الذي هو بين المسلمين ليس بين  الحكومات استبداداً وفساداً هي في الاأراضي الاإ

الكافرين! هذا في حين اأنّه لو وجد اأحد من المسلمين كجوهرة نادرة في راأسه خّطة المعارضة لمثل 

هذا الحاكم وكان عازماً على المكافحة لظلمه يقوم قبل اأّي عمل بتكفيره لتسيغ للمسلمين معارضته 

وتحّل لهم المكافحة لظلمه؛ لاأنّه يزعم استناداً اإلى خبر واحد وغير يقينّي اأّن الخروج على الحاكم الظالم 

حرام ويعتبر مفارقة لجماعة المسلمين اإلا اأن يرى منه كفر بواح2! في حين اأّن ظلمه مهما كان شديداً 

فلا يستلزم كفره من حيث المبداأ ومادام يجري على لسانه الّشهادتان فلا يرى منه كفر بواح؛ لاأّن الكفر 

البواح هو اإنكار الّله اأو رسوله اأو يوم القيامة اأو ضروريّات كالّصلاة والّصوم وكفر من يقّر بهذه واإن كان 

ستنباط ليس بواحاً. بهذا الوصف، فاإّن الخروج على الحاكم المسلم بذريعة اأنّه قد ابتلي بالكفر  قابلاً للاإ

الّله خصوص  المبّرر الوحيد للخروج عليه هو ظلمه للمسلمين؛ كما قد اعتبر  البواح لا وجه له، بل 

وِء ِمَن  الظلم للمسلمين كافياً لجواز المعارضة والمواجهة من قبلهم وقال: لَا يُِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّ

1 . الّتوبة/ 49.
2 . اأنظر: فقرة »اإلّا اأْن تََروا كْفراً بَواحاً« في: صحيح البخاري، ج8، ص88؛ صحيح مسلم، ج6، ص17؛ البيهقي، 
السنن الكبرى، ج8، ص145. رغم اأّن في بعض المصادر لم ترد هذه الفقرة في اأصل الحديث واإنّما ينسب اإيرادها 

اإلى بعض الّناس! اأنظر: عبارة »َو زاَد بَْعُض الّناِس: ما َلْم تََروا ِمْنُهْم كْفراً بَواحاً« في: مسند اأحمد، ج5، ص314.
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لَّا َمْن ُظِلَم ۚ َوكَاَن اللَُّه َسِميًعا َعِليًما1 وبهذا الوصف، فاإّن الجهر بالّسوء من القول ضّد الظالم  اْلَقْوِل اإِ

نَّ اللََّه َعلَٰى نَْصِرِهْم  واإن لم يكن كافراً هو محبوب عند الّله وقال: اأُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِباأَنَُّهْم ُظِلُموا ۚ َواإِ

َلَقِديٌر2 وبهذا الوصف، فاإّن قتال الظالم واإن لم يكن كافراً هو ماأذون به ومنصور من عند الّله وقال: 

ِبيُل َعلَى الَِّذيَن يَْظِلُموَن النَّاَس َويَْبُغوَن  نََّما السَّ اإِ  ِئَك َما َعلَْيِهْم ِمْن َسِبيٍل َوَلَمِن انْتََصَر بَْعَد ُظْلِمِه فَاأُوَلٰ

ِئَك َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم3 وبهذا الوصف، فاإّن الذين يكافحون الظالم واإن لم يكن  ۚ  اأُوَلٰ ِفي الْاأَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ

كافراً لا يعتبرون اآثمين؛ لاأّن الّله قد جعل لهم سبيلاً عليه. نعم، اإّن نزع الحاكمّية من الظالم لتفويضها 

اإلى ظالم اآخر غير جائز؛ لاأّن ذلك لا يعتبر المعارضة والمكافحة مع الظالم، بل هو اإبقاؤه في شكل اآخر؛ 

آن كانت عموماً لاستبدال  كما اأّن المعارضات والمكافحات القليلة التي قد قام بها المسلمون حّتى الا

ظالم بظالم اآخر وبالتالي لم تؤّد اإلى اإزالة الظلم وتحّقق العدالة.

سلام بشكل  من هنا يعلم اأّن المّدعين للسّنة والجماعة على الّرغم من اّدعائهم الباهظ قد قّلبوا الاإ

كامل وتواطئوا على نقضه والمنع من حصول مقاصده وفي هذه الاأثناء، ليس هناك سبيل للمسلمين 

سلام سوى تحريم طاعة الحكّام الظالمين وتركها، بل الخروج عليهم بالرغم من جميع  للعودة اإلى الاإ

ستبدال بهم حاكماً عادلاً. عواقبه للاإ

] خ امس؛ تقليد الاكفر�ي ]الخ

نوع اآخر من الاأنواع الشائعة للتقليد هو اتّباع قول الكافرين وعملهم؛ لاأّن كثيراً من المسلمين من جراء 

ضعفهم وقّوة الكافرين في القرون الاأخيرة قد وقفوا في موقف سلبّي واتّبعوهم باأن شّبهوا بهم اأنفسهم عن 

قصد وعلم لينالوا القّوة التي قد نالها هؤلاء اأو عن غير قصد وعلم تاأثّروا بدعاياتهم واإملاءاتهم ولّوثوا 

عقائدهم واأعمالهم بالعقائد والاأعمال الخاّصة بهؤلاء. 

ا[ خ وتبعا�ت ]منشأ قّوة الاكفر�ي

في حين اأنّه بلا شّك اأّن قّوة الكافرين في القرون الاأخيرة من جانب قد صارت ممكنة على اأساس 

الّدين  بين  والّتفريق  الماّدية  اأساس  قد تشكّلت على  اآخر  بلادهم ومن جانب  الّضعفاء ونهب  استغلال 

والّدنيا وبهذا الوصف، رغم اأنّها قد اأوصلتهم القّوة في جهات ماّدية اإلا اأنّها قد ضّعفتهم في جهات 

جتماعّية وهدموا مبادئ الاأخلاق  روحّية؛ اإلى درجة اأّن اأكثرهم قد فقدوا سلامتهم الفرديّة والعائلّية والاإ

ضافة اأنّهم  نسانّي من الوجهة العقلّية والاأدبّية. بالاإ والبنى التحتّية للثّقافة وما تركوا اإمكاناً للتطّور الاإ

1 . الّنساء/ 148.
2 . الحج/ 39.

3 . الّشورى/ 41 و42.
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ستثاريّة والاأحاديّة الجانب متكّبرين ومتعجرفين فقد اأصبحوا هدفاً  بقدر ما قد اأصبحوا من جراء قّوتهم الاإ

للكراهية المتزائدة من قبل الشعوب المظلومة والمستضعفة في العالم وبثّوا بذور العداوة والبغضاء 

في المناطق المحرومة خاّصة اأفريقيا والّشرق الاأوسط. من الواضح اأّن هذا الوضع ولو اأنّه يجّر منافع 

محدودة لاأشخاص محّددين منهم في الاأجل القصير، يوّجه خسائر غير محدودة للمجتمع العالمّي بما 

فيه نفس هؤلاء الاأشخاص في الاأجل الطويل، اإلى حّد لا يمكن اأن يعتبر ذلك نافعاً لاأّي شخص في 

تقدير عاّم؛ كما يمكن مشاهدة اأّن قّوتهم من الوجهة الماّديّة لم تنقص من مشاكلهم في المجموع، بل 

قد زادت عليها في مجالات مختلفة واأّدت اإلى مخاطر جديدة واأكبر لهم؛ كما قال الّله: َولَا يَْحَسبَنَّ 

 !1نَُّهْم لَا يُْعِجُزوَن الَِّذيَن كََفُروا َسبَُقوا ۚ اإِ

] خ خ للاكفر�ي باع املسمل�ي
ّ
]عدم وجاهة ات

فتتان بقّوتهم من الوجهة الماّديّة لا وجه له وليس من المعقول؛ كما قال الّله:  بهذا الوصف، فاإّن الاإ

 2نْيَا ِلنَْفِتنَُهْم ِفيِهۚ  َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌر َواأَبَْقٰى َلٰى َما َمتَّْعنَا ِبِه اأَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرةَ اْلَحيَاِة الدُّ نَّ َعْينَْيَك اإِ َولَا تَُمدَّ

اْلِمَهاُد3. بل  َوِبْئَس   ۚ َجَهنَُّم  َواُهْم  َماأْ ثُمَّ  قَِليٌل  َمتَاٌع   اْلِبلَاِد كََفُروا ِفي  الَِّذيَن  تََقلُُّب  نََّك  يَُغرَّ لَا  وقال: 

اإلى تراجع المسلمين لا تقّدمهم؛  بنتيجة عكسّية ويؤّدي  ياأتي  في الحصول على قّوتهم  اأملاً  اتّباعهم 

وكُْم َعلَٰى اأَْعَقاِبكُْم فَتَْنَقِلبُوا َخاِسِريَن4؛  ْن تُِطيُعوا الَِّذيَن كََفُروا يَُردُّ كما قال الّله: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإِ

اإذا كان على خلاف عقيدتهم والخّطة السائدة على العالم  لاأّن اتّباعهم يبعث على اعتبار الحّق باطلاً 

الذي يهيمنون عليه ويلقى من خلال دعاياتهم واإملاءاتهم الّسلبّية كراهية واإنكاراً من قبل المسلمين، 

السعي  المسلمون عن  ويقعد  وقوانينه  سلام  الاإ مبادئ  محّل  تدريجّياً  وقوانينهم  مبادئهم  تحّل  اأن  اإلى 

لتحقيق ُمثلهم جلباً لرضاهم واتّقاءاً لسخطهم ويسعوا لتحقيق ُمثل هؤلاء ويلبسوا على جسد الكفر لباس 

سلام هو الحّد بين المسلمين والكافرين الذين يتضاّدون  سلام. لذلك فاإّن الحّد المعتبر الوحيد في الاإ الاإ

َذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا  يمان بالله المبداأ الاأكثر اأهّمّية واأساسّية للحياة؛ كما قال الّله فيهم: َهٰ في الاإ

5 ومن الواضح اأّن هذا الحّد غير مختلق خلافاً لسائر الحدود، بل له واقعّية بالّنظر اإلى  ۖ ِفي َربِِّهْم 

ثيره الذاتّي والحقيقّي على جميع جوانب الحياة ومن اأجل ذلك يجب اأن يكون محّدداً دائماً ويُعترف  تاأ

سلام  عتباريّة والغير الواقعّية عليه؛ اإلى درجة اأنّه ليس في الاإ به ولا يفقد لونه بوقوع ظّل الاأمور الاإ

1 . الاأنفال/ 59.
2 . طه/ 131.

3 . اآل عمران/ 196 و197.
4 . اآل عمران/ 149.

5 . الحج/ 19.
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َلكُْم  كَانَْت  قَْد  الّله:  قال  الكافرين؛ كما  البراء من  اأوضح من ضرورة  لّله شيء  الولاء  بعد ضرورة 

ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه كََفْرنَا ِبكُْم  نَّا بَُراآُء ِمْنكُْم َوِممَّ ْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم اإِ بَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه اإِ اأُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِفي اإِ

اأّن  الواضح  َوْحَده1ُ وبهذا الوصف، فمن  ِباللَِّه  تُْؤِمنُوا  َحتَّٰى  اأَبًَدا  َواْلبَْغَضاُء  اْلَعَداَوةُ  َوبَْينَكُُم  بَْينَنَا  َوبََدا 

سلام وليس جائزاً في اأّي مجال وباأيّة ذريعة؛ كما قال الّله: فَلَا تُِطِع  اتّباع الكافرين لا محّل له في الاإ

  .3ِبيَن اْلكَاِفِريَن2 وقال: فَلَا تُِطِع اْلُمكَذِّ

] خ خ لملسمل�ي باع الاكفر�ي
ّ
ورة ات ]�خ

بل الكافرون هم الذين يجب اأن يّتبعوا المسلمين في الواقع؛ كما قال الّله: ُربََما يََودُّ الَِّذيَن كََفُروا َلْو 

كَانُوا ُمْسِلِميَن4؛ لاأنّه من المشهود اأّن اأكثر الكافرين خاّصة في البلاد الغربّية بسبب البقاء بعيداً عن 

نسانّية لم ينموا بشكل  مراكز الحضارة، هم من الوجهة الثقافّية في وضع قريب من التوّحش ومن حيث الاإ

كاف وبهذا الوصف، يحتاجون اإلى تعليم المسلمين وتربيتهم. كما في الوقت السابق وعلى هامش الحروب 

حراق مكتبات المسلمين تلّقوا علومهم التجريبّية  الصليبّية التسعة بعد اأن ندموا على محاولتهم الحمقاء لاإ

اأنّهم لم  لاأوروبا. رغم  التنمية الصناعّية  اأساس  والرياضّية واأدخلوها بلادهم المظلمة والمدّمرة وجعلوها 

نسانّية اأيضاً ولهذا السبب اإّن ثقافتهم لم تتقّدم بالتناسب مع  يكونوا اأذكياء بقدر اأن يتلّقوا علوم المسلمين الاإ

بتدائّي. اإلى درجة اأّن الثقافة السائدة على عالم  اقتصادهم وبقيت على نفس ذلك المستوى المنخفض والاإ

الكفر اليوم خاّصة في اأوروبا واأمريكا الشمالّية هي مثال كامل على بربريّة جديدة قد تشكّلت على اأساس 

نسانّية ويمكن مقارنتها مع الثقافة البّريّة  الغرائز الحيوانّية الجامحة وفي الصراع مع القوانين الفطريّة والاإ

باحّية  لبعض القبائل البدويّة. الركن الاأساسي لهذه الثقافة -اإن اأمكن اأن تسّمى الثقافة- هو طلب الملّذة والاإ

نسانّية اليونانّية وهو في تناقض صارخ مع الروحانّية  الذي قد نشاأ من دمج الاأرستقراطّية الرومانّية والاإ

سلامّية. بهذا الوصف، فمن المثير للدهشة والاأسف جّداً اأّن بعض المسلمين بخيبة  الشرقّية والعقلانّية الاإ

الاأمل في ثقافتهم الّسماويّة التي لديها جميع الاأسباب اللازمة لتطّورهم قد اأقبلوا على اتّباع مجموعة من 

الاأوباش الذين هم على سبيل المثال يحسبون عدم العّفة حّقاً وعدم الغيرة تكليفاً ولا فخر لهم سوى الشرب 

والّرقص والعري وفي حين اأنّهم يغّضون الّنظر عن حقوق الجياع والمشّردين يدافعون عن حقوق العاهرات 

والمثلّيين؛ مع اأّن بدويّين مثل هؤلاء ينبغي مبدئّياً اأن يخضعوا لتعليم المسلمين وتربيتهم كي يتخّلصوا من 

نسانّية!  حالة الحيوانّية ويتعّلموا اآداب الحياة الاإ

1 . الممتحنة/ 4.

2 . الفرقان/ 52.
3 . القلم/ 8.

4 . الحجر/ 2.
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الجاهلين  المسلمين  من  مجموعة  على  مقتصراً  يكن  لم  وعملهم  الكافرين  قول  اتّباع  اإّن  بالطبع 

سلامّية  نهزامّيين، بل اإّن مجموعة من المسلمين المتمّيزين واأهل العلم اأيضاً خاّصة في القرون الاإ والاإ

قد  الكتاب،  اأهل  على  الاأمويّين  الحكّام  وبعض  والثالث  الثاني  الخليفتين  اإقبال  تاأثير  تحت  الاأولى 

تاأثير دعايات بعض  اأساطيرهم وتعاليمهم وزعموا تحت  اليهود واتّباع  ستفادة من كتب  الاإ اأقبلوا على 

سلام واأحكامه وعلى هذا المنوال قد عّبدوا  اأهل الحديث اأّن هذا العمل مشروع ومفيد لمعرفة عقائد الاإ

طريق تاأثيرهم وتاأثير المسلمين القريبين منهم على عقائد المسلمين واأعمالهم ولّوثوا الّسياسة والثقافة 

سلام واتّباعهم في  سلامّية بالّسياسة والثقافة اليهوديّة. في حين اأّن مراجعة اأهل الكتاب لمعرفة الاإ الاإ

كما  بالتاأكيد؛  سلام  الاإ مع ضروريّات  ويتنافى  وخطير  عقلانّي  غير  عمل  سلامّية  الاإ والاأعمال  العقائد 

يَماِنكُْم  وكُْم بَْعَد اإِ ْن تُِطيُعوا فَِريًقا ِمَن الَِّذيَن اأُوتُوا اْلِكتَاَب يَُردُّ قال الّله بصراحة: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإِ

كَاِفِريَن1 وقال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا لَا تَتَِّخُذوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرٰى اأَْوِليَاَء ۘ بَْعُضُهْم اأَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ َوَمْن 

اِلِميَن2 وقال: َوَلْن تَْرَضٰى َعْنَك اْليَُهوُد َولَا النََّصاَرٰى  نَّ اللََّه لَا يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّ نَُّه ِمْنُهْمۗ  اإِ ُهْم ِمْنكُْم فَاإِ يَتََولَّ

نَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدٰىۗ  َوَلِئِن اتَّبَْعَت اأَْهَواَءُهْم بَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِمۙ  َما َلَك ِمَن  َحتَّٰى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْمۗ  قُْل اإِ

اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا نَِصيٍر3. خاّصة بالّنظر اإلى اأّن اليهود والّنصارى واإن كان لديهم في مبادئهم مشتركات 

الملحدين  العملّية منذ قرون واأبدلوا عقائد  الممارسة  التزامهم بمبادئهم في  مع المسلمين فقد فقدوا 

الاأحداث  بعض  تاأثير  تحت  الجديدة  اليهوديّة  اأّن  المشهود  بل  واأعمالهم.  اأنبيائهم  بعقائد  واأعمالهم 

التاريخّية ونظام السلطة في القرن الاأخير قد فقدت ماهّيتها الّدينّية اإلى حّد كبير ووجدت ماهّية سياسّية 

تقريباً والنصرانّية الجديدة اأيضاً سواء في مجال العقائد اأو في مجال الاأعمال ليس لها اأّي فارق ملموس 

لهّية.  عن مذاهب المشركين ولم يبق فيها شيء من العقائد والاأعمال الاإ

] خ يقة الّصحيحة لملعارضة مع الاكفر�ي ]الطر

مع ذلك، يجب اأن يكون مفهوماً اأّن اتّباع المسلمين للكافرين قد كان عن غير قصد وعلم اأكثر من 

اأن يكون عن قصد وعلم وتّم على شكل التاأثّر القسرّي بدعاياتهم واإملاءاتهم؛ لاأّن في النظام العالمّي 

الجديد الذي قد اأصبح مترابطاً ومتداخلاً كشبكة اأيّة مجموعة لديها المزيد من السلطة والثروة فاإنّها 

تفرض ثقافتها على المجموعات الاأخرى بشكل طبيعّي وتضطّرهم اإلى اتّباعها عن قصد اأو غير قصد 

1 . اآل عمران/ 100.
2 . المائدة/ 51.
3 . البقرة/ 120.
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وحيث اأنّه قد كانت السلطة والثروة في القرنين الاأخيرين تحت تصّرف الكافرين الغربّيين فقد تحّولت 

ثقافتهم اإلى الثقافة المهيمنة على العالم وبالتالي قد األقت بظلالها على ثقافة المسلمين. من الواضح 

اأّن هذه السيطرة لم تكن ناجمة عن تفّوق ثقافة الكافرين على ثقافة المسلمين، بل قد نجمت عن تفّوقهم 

قتصادّي للمسلمين  قتصادّي وسوف يزول بزواله. من اأجل ذلك، اإّن التفّوق السياسّي والاإ السياسّي والاإ

سلامّية ومن ثّم فرضها على العالم هو ضرورة حاسمة لا يمكن  كهدف يمكن تحقيقه لصيانة ثقافتهم الاإ

ٍة1. رغم اأّن الواقع اأّن تحصيل هذا  وا َلُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ العثور على بديل له؛ كما قال الّله: َواأَِعدُّ

التفّوق حالياً قد واجه صعوبات كثيرة، اإلى حّد يكاد اأن يتصّور مستحيلاً؛ لاأّن اأكثر بناه التحتّية لم توجد 

نسجام والوقت الكافي، في حين اأّن المسلمين  رادة والجهد والاإ بين المسلمين واإيجادها يحتاج اإلى الاإ

ختلافات السياسّية والمذهبّية وعدم وجود القائد الواحد والّصالح هم فاقدو  نهزامّية والكسل والاإ بسبب الاإ

نسجام اللازم لذلك وليس لديهم الوقت الكافي لذلك وبهذا الوصف، فلعّل التحّري  رادة والجهد والاإ الاإ

عن حّل اأكثر عملّياً وقصير الاأجل اإلى جانب متابعة الحّل المثالّي وطويل الاأجل للمقاومة اأمام الغزو 

الثقافّي للكافرين يكون ضروريّاً وذلك الحّل هو الّدعاية؛ لاأّن الّدعاية عمل اأكثر فعالية واأقّل كلفة يمكن 

قتصاديّة ونفوذهم بين المسلمين. رغم اأّن هذا عمل يقوم به هؤلاء  القيام به لتخفيض قّوتهم السياسّية والاإ

اأيضاً باستخدام الاأدوات الفّعالة في مقابل المسلمين ولكن يجب اأن يكون مفهوماً اأّن محتوى الّدعاية 

لم يزل اأكثر فعالية من اأدواتها وقد استطاع اأن يتدارك ضعفها بقّوته؛ كما اأّن الاأنبياء انتصروا على اأقوياء 

عتماد على السلطة  مكان واإلا فما كان انتصارهم عليهم ممكناً بالاإ ستفادة من هذا الاإ زمانهم من خلال الاإ

والثروة؛ كما اأّن الّله على سبيل المثال قد ذكر فرعون في مقابل موسى عليه الّسلام وقال: َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن 

َذا  اأَْم اأَنَا َخْيٌر ِمْن َهٰ  أَنَْهاُر تَْجِري ِمْن تَْحِتي ۖ اأَفَلَا تُْبِصُروَن ِذِه الْا ِفي قَْوِمِه قَاَل يَا قَْوِم اأََلْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهٰ

فَلَْولَا اأُْلِقَي َعلَْيِه اأَْسِوَرةٌ ِمْن َذَهٍب اأَْو َجاَء َمَعُه اْلَملَاِئكَُة ُمْقتَِرِنيَن2، في حين   الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َولَا يَكَاُد يُِبيُن

اأّن موسى عليه الّسلام انتصر عليه على الرغم من جميع هذه الاأوصاف! كما اأّن سلطة المسلمين في العقود 

الاأولى على اإمبراطوريّات الغرب والشرق ما كانت ناشئة من اأدواتهم الّدعائية اأو العسكريّة المتقّدمة، بل 

كانت ناشئة من جاذبّية رسالتهم التي استطاعت اأن تسقط بهجة اإمبراطوريّات العالم من اأعين الناس وتعّبد 

طريق تقّدماتهم السياسّية والعسكريّة على الرغم من اإمكانّياتهم المحدودة. 

اأنواعه بما فيه تقليد السلف  اأّن معرفة الحّق ممكنة فقّط للذين قد هجروا التقليد بجميع  النتيجة 

لمعرفتهم ولم يكونوا في مجال  العقل معياراً  الناس واتّخذوا  والعلماء والظالمين والكافرين واأكثريّة 

آخرين وعملهم.  عقائدهم واأعمالهم مقتنعين بالظّن الحاصل من قول الا

1 . الاأنفال/ 60.
2 . الّزخرف/ 51 اإلى 53.
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لديها  غرائزها  بمقتضى  آدمّي  الا نفس  لاأّن  النفسانّية«؛  »الاأهواء  هو  المعرفة  موانع  من  اآخر  مانع 

استحسانات واستقباحات ليست مطابقة للواقع بالّضرورة وتؤثّر على معرفته به؛ كما قال الّله: َوَعَسٰى 

اأَْن تَكَْرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر َلكُْم ۖ َوَعَسٰى اأَْن تُِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ َلكُْم ۗ َواللَُّه يَْعلَُم َواأَنْتُْم لَا تَْعلَُموَن1. اإّن 

آدمّي ولا مطابقة لها مع عقله تخلق  ستقباحات التي قد نشاأت من عواطف الا ستحسانات والاإ هذه الاإ

في ذهنه تفاؤلات وتشاؤمات تمنع عقله من الواقعّية؛ لاأّن عقله تحت حصار اأحبابه واأبغاضه ليس قادراً 

على معرفة الحسن والقبح وهو مضطّر اإلى عّد اأحبابه حسنة وعّد اأبغاضه قبيحة، اإلى درجة اأن قالوا: 

»حّب الشيء يعمي ويصّم«؛ بمعنى اأّن حّب شيء قبل معرفته يؤثّر على معرفته ويبعث على اأن لا يعرف 

قبحه؛ كما اأّن بغض شيء قبل معرفته يؤثّر على معرفته ويبعث على اأن لا يعرف حسنه. لذلك فاإّن حّب 

شيء اأو بغضه قبل معرفته غير معقول وهو معقول بعد معرفته؛ لاأّن حّب شيء مبنّي على حسنه وبغض 

آدمّي لا تتبعان مشاعره الداخلّية.  شيء مبنّي على قبحه والحسن والقبح حقيقتان خارجتان من نفس الا

آدمّيين وهذا  ضافة اأّن مشاعره الداخلّية ليست فحسب لا تلازم الحقيقة، بل هي متعّددة بتعداد الا بالاإ

َلَفَسَدِت  اأَْهَواَءُهْم  اتَّبََع اْلَحقُّ  لا يخلق شيئاً سوى التضاّد الذي هو منشاأ الفساد؛ كما قال الّله: َوَلِو 

آدمّي وكراهاته تجب اأن تكون تابعة لمعرفته، لا  َماَواُت َوالْاأَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ 2ۚ. لذلك فاإّن رغبات الا السَّ

اأن تكون معرفته تابعة لرغباته وكراهاته؛ حيث اأنّه اإذا كانت معرفته تابعة لرغباته وكراهاته فمن الممكن 

اأن لا يرغب حّقاً فيعتبره باطلاً؛ كما قال الّله: اأَفَكُلََّما َجاَءكُْم َرُسوٌل ِبَما لَا تَْهَوٰى اأَنُْفُسكُُم اْستَكْبَْرتُْم 

ِكنَّ اأَكْثََركُْم ِلْلَحقِّ كَاِرُهوَن4. بل اأحياناً تشتّد  بْتُْم َوفَِريًقا تَْقتُلُوَن3 وقال: َلَقْد ِجْئنَاكُْم ِباْلَحقِّ َوَلٰ فََفِريًقا كَذَّ

ْن كَاَن  ْذ قَاُلوا اللَُّهمَّ اإِ آدمّي للحّق بحيث اأنّه يفّضل اأن يموت ولا يقبله؛ كالذين قال الّله فيهم: َواإِ كراهة الا

 !5َماِء اأَِو اْئِتنَا ِبَعَذاٍب اأَِليٍم َذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَاأَْمِطْر َعلَْينَا ِحَجاَرةً ِمَن السَّ َهٰ

ك التصّورات املسبقة[  ورة �ت ]�خ

آدمّي وكراهته تخلق في ذهنه توّقعات من الحّق تعّسر عليه معرفته؛ لاأّن هذه  اأّن رضى الا بالاإضافة 

آدمّي  التوّقعات الّذهنّية التي تسّمى »التصّورات المسبقة« تنتظر الحّق قبل معرفته اأن يكون مطابقاً لرضى الا

واإذا ظهر على خلاف ذلك تعتبره باطلاً. مثال من هذه التصّورات المسبقة هو التصّور المسبق للمشركين 

1 . البقرة/ 216.
2 . المؤمنون/ 71. 

3 . البقرة/ 87.
4 . الّزخرف/ 78.
5 . الاأنفال/ 32.
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الذين كانوا يتوّقعون اأّن الّنبّي لا ياأكل الطعام ولا يمشي في الاأسواق ويكون معه ملك واإذا ظهر لهم 

َعاَم َويَْمِشي ِفي  كُُل الطَّ ُسوِل يَاأْ َذا الرَّ نبّي الّله على خلاف توّقعهم كّذبوه؛ كما قال الّله: َوقَاُلوا َماِل َهٰ

َلْيِه َملٌَك فَيَكُوَن َمَعُه نَِذيًرا1؛ اأو كانوا يتوّقعون اأن يكّلمهم الّله نفسه اأو تاأتي اآية  أَْسَواِق ۙ َلْولَا اأُنِْزَل اإِ الْا

موافقة لميلهم واإذا لم يتحّقق توّقعهم هذا كفروا؛ كما قال الّله: َوقَاَل الَِّذيَن لَا يَْعلَُموَن َلْولَا يُكَلُِّمنَا اللَُّه 

آيَاِت ِلَقْوٍم يُوِقنُوَن2؛  ِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمْثَل قَْوِلِهْمۘ  تََشابََهْت قُلُوبُُهْمۗ  قَْد بَيَّنَّا الْا ِتينَا اآيٌَةۗ  كََذٰ اأَْو تَاأْ

اأو كانوا يتوّقعون اأن يؤتى كّل واحد منهم ما اأوتي الّنبّي واإذا لم يؤتوا كفروا بالّنبّي؛ كما قال الّله: 

َرة3ً وقال: قَاُلوا َلْن نُْؤِمَن َحتَّٰى نُْؤتَٰى ِمْثَل َما اأُوِتَي  بَْل يُِريُد كُلُّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم اأَْن يُْؤتَٰى ُصُحًفا ُمنَشَّ

4. في حين اأّن توّقعاتهم هذه ما كان اأّي منها مبنّياً على العقل واإنّما كانت قد نشاأت من  ُرُسُل اللَِّه ۘ

استحساناتهم واستقباحاتهم. مثال اآخر من هذه التصّورات المسبقة هو التصّور المسبق لليهود الذين 

كانوا يتوّقعون اأن يكون الّنبّي الخاتم من ذّرية اإسحاق، فاإذا وجدوه من ذّرية اإسماعيل اأنكروه؛ كما قال 

ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا كََفُروا ِبِه ۚ فَلَْعنَُة اللَِّه  الّله فيهم: َوكَانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفِتُحوَن َعلَى الَِّذيَن كََفُروا فَلَمَّ

َعلَى اْلكَاِفِريَن5؛ اأو كانوا يتوّقعون اأن ياأتيهم كّل نبّي بقربان تاأكله الّنار واإذا لم ياأت به نبّي كّذبوه؛ 

6؛  ۗ النَّاُر  كُلُُه  تَاأْ ِبُقْربَاٍن  ِتيَنَا  يَاأْ َحتَّٰى  ِلَرُسوٍل  نُْؤِمَن  اأَلَّا  َلْينَا  اإِ َعِهَد  اللََّه  نَّ  اإِ قَاُلوا  الَِّذيَن  الّله:  قال  كما 

في حين اأّن توّقعاتهم هذه ما كانت مبنّية على العقل واإنّما كانت قد نشاأت من اأمانّيهم؛ كما قال الّله: 

ْن كُْنتُْم َصاِدِقيَن7. هكذا فاإّن التصّورات المسبقة الناشئة من الاأهواء  ِتْلَك اأََماِنيُُّهْمۗ  قُْل َهاتُوا بُْرَهانَكُْم اإِ

ضافة اأنّها من  النفسانّية تحّدد لمعرفة الحّق شروطاً ليست معرفة الحّق مشروطة بها في الواقع. بالاإ

خلال اإثارة الاأحكام المسبقة تسلب فرصة معرفة الحّق ولا تتيح للعقل مجالاً لتقّصيه؛ كقاض يرفض 

اّدعاء المّدعي قبل استماع دلائله لاأنّه لا يحّب اأن يكون هو صادقاً اأو بناء على افتراضاته المسبقة لا 

يمكن اأن يكون هو صادقاً؛ اأو يقبل اّدعاءه قبل استماع دلائله لاأنّه يحّب اأن يكون هو صادقاً اأو بناء 

على افتراضاته المسبقة لا يمكن اأن يكون هو كاذباً. كما اأّن كثيراً من المسلمين يحّبون رجالاً ولذلك 

يحسبون كّل ما يقولون اأو يفعلون هؤلاء صحيحاً ولا يحّبون رجالاً ولذلك يحسبون كّل ما يقولون اأو 

يفعلون هؤلاء غير صحيح؛ في حين اأّن الّله قال: َولَا يَْجِرَمنَّكُْم َشنَاآُن قَْوٍم َعلَٰى اأَلَّا تَْعِدُلوا ۚ اْعِدُلوا ُهَو 

1 . الفرقان/ 7.
2 . البقرة/ 118.
3 . المّدثّر/ 52.

4 . الاأنعام/ 124.
5 . البقرة/ 89.

6 . اآل عمران/ 183.
7 . البقرة/ 111.
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اأَْقَرُب ِللتَّْقَوٰى1. من الواضح اأّن هذا الحكم المسبق من اأكبر موانع المعرفة واأهّم اأسباب تكذيب الحّق؛ 

ِلَك يَْطبَُع  بُوا ِمْن قَْبُل ۚ كََذٰ كما قال الّله تعالى: َوَلَقْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم ِباْلبَيِّنَاِت فََما كَانُوا ِليُْؤِمنُوا ِبَما كَذَّ

 .2اللَُّه َعلَٰى قُلُوِب اْلكَاِفِريَن

 وكراهته[
ّ

ورة التسل�ي أمام ر�خ الل ]�خ

سلام هو ترك رضى النفس وكراهتها والتسليم اأمام رضى الّله وكراهته؛  ليس هناك شّك اأّن مقتضى الاإ

لَّا اأَْن يََشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن4؛  ٌه َواِحٌد فَلَُه اأَْسِلُموا 3ۗ وقال: َوَما تََشاُءوَن اإِ َلٰ ُهكُْم اإِ َلٰ كما قال الّله: فَاإِ

لاأّن الّرضى والكراهة المعقولين هما تابعان لحسن الاأشياء وقبحها واإّن حسن الاأشياء وقبحها هما تابعان 

لّله كما اتّضح ومن يقّدم رضى نفسه وكراهتها على رضى الّله وكراهته فليس بمؤمن؛ كما قال الّله: 

ا قََضْيَت َويَُسلُِّموا  فَلَا َوَربَِّك لَا يُْؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ لَا يَِجُدوا ِفي اأَنُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

ِلَك ِباأَنَُّهُم اتَّبَُعوا َما اأَْسَخَط  ِلَك ِباأَنَُّهْم كَِرُهوا َما اأَنَْزَل اللَُّه فَاأَْحبََط اأَْعَماَلُهْم6 وقال: َذٰ تَْسِليًما5 وقال: َذٰ

.7اللََّه َوكَِرُهوا ِرْضَوانَُه فَاأَْحبََط اأَْعَماَلُهْم

هواء النفسانّية[
أ
باع ال

ّ
]تبعات ات

الناشئة من  المسبقة  فتراضات  والاإ المسبقة  المسبقة والتصّورات  الاأحكام  ترك  فاإّن  بناء على هذا 

آن  الاأوهام والعواطف والاأذواق يعتبر مقّدمة المعرفة وهو ضرورّي لتحّققها. في حين اأّن ذهن المسلمين الا

بعد مئات السنين من اتّباع الظنون والتاأثّر بدعايات الظالمين هو مملوء بالاأحكام المسبقة والتصّورات 

سلام وقد حدثت وتلّقت رواجاً بمرور الزمن، اإلى  فتراضات المسبقة التي لا اأصل لها في الاإ المسبقة والاإ

رتياب فيها غير قابل للقبول. بلا شّك اأّن هذه فتنة عظيمة  درجة اأن قد تّم قبولها بصفة المسّلمات والاإ

قد عّسرت عليهم المعرفة جّداً؛ لاأّن اأحكامهم المسبقة وتصّوراتهم المسبقة وافتراضاتهم المسبقة تعمل 

المختلفة وتجعلها  المجالات  استدلالاتهم واستنباطاتهم في  وتؤثّر على جميع  بمثابة مبادئ معرفتهم 

اأّن  كما  سلام؛  الاإ عن  وتبّعدها  اأيضاً  وثقافتهم  وشخصّيتهم  معنويّتهم  تشكّل  اأنّها  ضافة  بالاإ معيبة. 

سلامّية وامتلاأت من  الاإ العقلانّية والاأخلاق والواقعّية  ابتعدت عن  معنويّتهم وشخصّيتهم وثقافتهم قد 

1 . المائدة/ 8.
2 . الاأعراف/ 101.

3 . الحج/ 34.
4 . الّتكوير/ 29.
5 . الّنساء/ 65.

6 . محّمد/ 9.
7 . محّمد/ 28.
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الّسفاهة والعنف والخرافات الجاهلّية وهذه مصيبة لا يمكن اإنكارها. اإّن الاأهواء النفسانّية قد ملكت 

الّشهوات؛ كما  اتّباعهم  سلام مجّرد غطاء على  الاإ فاإّن  الوصف،  الاأرض وبهذا  زمامهم وحّركتهم في 

اأّن كثيراً منهم يسّمون الشرك بالله توحيداً والتغّلب على المسلمين خلافة وقتل الاأطفال جهاداً وسرقة 

اأنفسهم شهادة ليخدعوا المسلمين بهذه الطريقة ويحّصلوا رضى النفس الاأّمارة  الاأموال غنيمة وقتل 

 1لَّا اأَنُْفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن باسم رضى الّله؛ كما قال الّله: يَُخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن اآَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن اإِ

نَُّهْم َلكَاِذبُوَن2. يقال اأّن الاأمر قد اآل اإلى اأّن عاهرات  لَّا اْلُحْسنَٰىۖ  َواللَُّه يَْشَهُد اإِ ْن اأََرْدنَا اإِ وقال: َوَليَْحِلُفنَّ اإِ

من بينهم بفتوى منسوبة لبعض المفتين من اآل سعود يذهبن اإلى سوريا والعراق للزنا مع المفسدين في 

سلام ويشعلن حرب المسلمين مع بعضهم البعض،  الاأرض ويسّمين ذلك جهاد الّنكاح ليسّببن وهن الاإ

سلام لا اإضاعتها والذين يضيعون اأوضح اأحكامه في  في حين اأّن الغرض من الجهاد اإقامة اأحكام الاإ

الفروج والّدماء ليسوا مجاهدين ولكّنهم محاربون ومفسدون في الاأرض! كما في اأبعد قليلاً منهم يقتل 

المسلمون المظلومون في فلسطين ويشّردون باأيدي الكافرين الجّبارين وليس هناك من ينزل اإلى الميدان 

للّدفاع عنهم ويسلخ المسلمون المستضعفون في اأفريقيا الوسطى ويحرقون باأيدي الكافرين الوحشّيين 

وليس هناك من يحاول حفظهم؛ لاأّن القطاع الصغيرة من فلسطين والسهول الحاّرة من اأفريقيا الوسطى 

ليست لديها جاذبّية لهؤلاء المجاهدين في سبيل النفس! 

ليس هناك اأّي شّك اأّن حروب المسلمين مع بعضهم البعض في سوريا والعراق واأفغانستان وباكستان 

سلام ولكّنها على اأساس هوى النفس وبالتالي كّل من يقتل فيها فهو مستحّق  اليوم ليست على اأساس الاإ

للجحيم خلافاً لزعمه؛ كما اأنّه من الواضح اأّن رجالاً يحّرضون المسلمين على هذه الحروب هم مفسدون 

في الاأرض وقتلهم واجب على كّل مسلم متمكّن من ذلك. 

النتيجة اأّن المعرفة سوف تتيّسر فقّط لمن قد اأفرغ نفسه من الاأحباب والاأبغاض التي لا اأساس لها 

ووضع تصّوراته المسبقة واأحكامه المسبقة جانباً واأّسس رضاه وكراهته على رضى الّله وكراهته.

نيوّية
ّ

4 . الد

مانع اآخر من موانع المعرفة هو »الّدنيويّة«. المراد من الّدنيويّة هو اإعطاء الاأولويّة لاأشياء يحتاج 

آخرة  آخرة وفقدانها لا يضّر بالحياة الا آدمّي بمقتضى غرائزه للحياة الّدنيا بغّض النظر عن الحياة الا اإليها الا

َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَِنيَن َواْلَقنَاِطيِر  بالّضرورة؛ كاأشياء سّماها الّله في كتابه وقال: ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ

1 . البقرة/ 9.
2 . الّتوبة/ 107.
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نْيَا1. من الواضح  ِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ أَنَْعاِم َواْلَحْرِثۗ  َذٰ َمِة َوالْا ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ َهِب َواْلِفضَّ اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ

نسان بناء على ما هو معلوم من العقل والّشرع ليست مقصورة على الحياة الّدنيا، بل الحياة  اأّن حياة الاإ

آخرة بالنسبة اإلى الحياة الّدنيا تعتبر الاأصل بالنسبة اإلى البدل؛  آخرة، بل الحياة الا الّدنيا مقّدمة للحياة الا

 2آِخَرةَ َلِهَي اْلَحيََواُن ۚ َلْو كَانُوا يَْعلَُموَن اَر الْا نَّ الدَّ لَّا َلْهٌو َوَلِعٌب ۚ َواإِ نْيَا اإِ ِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ كما قال الّله: َوَما َهٰ

آِخَرةَ ِهَي َداُر اْلَقَراِر3. بالطبع اإّن حّب الاأشياء التي هي  نَّ الْا نْيَا َمتَاٌع َواإِ ِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ نََّما َهٰ وقال: يَا قَْوِم اإِ

ضروريّة للحياة الّدنيا اأمر طبيعّي ولا يعتبر سّيئاً ولكّن حّبها اأكثر من الاأشياء التي هي ضروريّة للحياة 

الاأبديّة على الحياة المؤّقتة ويقّدم الثواب  لاأّن العقل يفّضل الحياة  آخرة ليس طبيعّياً ويعتبر سّيئاً؛  الا

اأو العقاب الاأكثر على الثواب اأو العقاب الاأقّل. بناء على هذا فاإّن حّب الحياة الّدنيا ليس سّيئاً ولكن 

آخرة هو سّيء وهذا هو الّدنيويّة التي تعتبر من موانع المعرفة؛ كما  اإعطاء الاأولويّة لها في مقابل الحياة الا

َوتََذُروَن   آِخَرةُ َخْيٌر َواأَبَْقٰى4 وقال: كَلَّا بَْل تُِحبُّوَن اْلَعاِجلََة َوالْا  نْيَا قال الّله: بَْل تُْؤِثُروَن اْلَحيَاةَ الدُّ

نْيَا  ُؤلَاِء يُِحبُّوَن اْلَعاِجلََة َويََذُروَن َوَراَءُهْم يَْوًما ثَِقيلًا6 وقال: اأََرِضيتُْم ِباْلَحيَاِة الدُّ نَّ َهٰ آِخَرة5َ وقال: اإِ الْا

.7لَّا قَِليٌل آِخَرِة اإِ نْيَا ِفي الْا آِخَرِة ۚ فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ ِمَن الْا

نيوّية[
ّ

]منشأ الد

نسان ليس قادراً على اأن  آخرة؛ لاأّن الاإ يمان بالحياة الا من الواضح اأّن منشاأ هذه الّدنيويّة هو عدم الاإ

يجعل ما هو يقينّي له فداء لما هو غير يقينّي له. لذلك فاإّن اأكثر الّدنيويّة تشاهد في الذين ينكرون 

نسان بالموت يبيد وينعدم. بهذا الوصف، يمكن القول باأّن التقّدم الماّدّي  آخرة ويعتقدون اأّن الاإ الحياة الا

آخرة اأكثر من اأن يكون  عراضهم عن الّروحانّية ونسيان الحياة الا للكافرين بعد ثورة اأوروبا كان نتيجة لاإ

حصيلة ما لديهم من العلم والجهد الاأكثر؛ لاأنّهم بعد الساأمة من األف سنة من مناهضة الكنيسة للعقل 

عتقاد بالغيب لا يزال يستمّر في حياته  فتراق عن الّدين وصّمموا واأنشاأوا نظاماً عارياً من الاإ عزموا على الاإ

بصلابة وتصاعد. اإّن دور هذا النظام الماّدي الجديد الذي قد األقى بظلاله على جميع اأنحاء العالم في انتشار 

لحادّي قد حّول الّدنيويّة اإلى الثقافة الرسمّية  الّدنيويّة وتاأّسسها هو واضح وبارز جّداً؛ لاأّن هذا النظام الاإ

1 . اآل عمران/ 14.
2 . العنكبوت/ 64.

3 . غافر/ 39.
4 . الاأعلي/ 16 و17.
5 . القيامة/ 20 و21.

نسان/ 27. 6 . الاإ
7 . الّتوبة/ 38.
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والعاّمة للعالم طوال القرنين الاأخيرين باستخدام الاأدوات الّدعائّية الجديدة واإحداث دورة غير طبيعّية من 

سلامّية وقد فقد اأكثر المسلمين تحت  العرض والطلب، اإلى حّد لم تسلم من شمولها حّتى الاأراضي الاإ

لاأكثر  جتماعّية  الفرديّة والاإ الاأولويّة  اأّن  لاأنّه كما هو مشهود  آخرة؛  الا سلامّي على  الاإ قبال  الاإ سيطرتها 

جتماعّية  المسلمين في هذه الاأيّام هي توفير المعيشة والرفاهية الماّدية، في حين اأّن الاأولويّة الفرديّة والاإ

سلامّية التي اإذا توّفرت سوف تتوّفر المعيشة والرفاهية الماّدية  آخرة والُمثل الاإ سلام هي توفير الا في الاإ

اأيضاً بشكل مناسب ومنصف البّتة. 

نيوّية[
ّ

]تبعات الد

اإنّها لحقيقة هاّمة اأّن نتيجة الّدنيويّة ليست تحّسن وضعّية الّدنيا خلافاً للتصّور الشائع؛ لاأّن الّدنيويّة هي 

عراض عن العدالة والقيم الاأخلاقّية وهذا ليس فحسب  آخرة هو الاإ عراض عن الا آخرة والاإ عراض عن الا الاإ

لا ينتهي اإلى تحّسن وضعّية الّدنيا، بل ينتهي في معادلة عكسّية اإلى زيادة الفجوة الطبقّية ونتيجة لها 

نجازات الّدنيويّة اإلى الّدمار. لذلك من  الحرب؛ في حين اأّن الحرب وحدها قادرة على اأن تسوق جميع الاإ

المشهود اأّن الّدنيويّة الجديدة لم تستطع اأن تفّض المشاكل الّدنيويّة؛ لاأنّها على الرغم من اأن قد سّهلت 

حصاءات  الحياة الّدنيا لاأقلّية من الناس فقد حّولتها لاأكثريّتهم اإلى ماأساة لا تطاق؛ كما اأنّه بناء على الاإ

الرسمّية قد تركّز نصف ثروة العالم في اأيدي واحد في المائة من سكّانه ويموت في كّل دقيقة عشرة اأطفال 

    .1نَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا في العالم من الجوع وهذا خبر الّله الذي قال: َوَمْن اأَْعَرَض َعْن ِذكِْري فَاإِ

ليس هناك شّك اأّن الّدنيويّة لديها تبعات ماأساويّة ولكّن اأهّم تبعاتها هو بالتاأكيد نقصان قدرة الّدنيويّين 

على معرفة الحّق؛ لاأنّها من ناحية تدعو لاشتغالهم بالشؤون الّدنيويّة وبالتالي تلّهيهم عن تحصيل العلم 

ومن ناحية اأخرى تبعث على القلق بشاأن زوال الممتلكات الّدنيويّة في حال معرفة الحّق واتّباعه وهو 

بالتالي يمنع من معرفة الحّق واتّباعه؛ لاأّن الّدنيويّين اإذا يتعارض شيء ضرورّي للحياة الّدنيا مع شيء 

آخر وهذا يؤثّر  آخرة، يفّضلون تحصيله على تحصيل الا آخرة بمقتضى تعارض الّدنيا والا ضرورّي للحياة الا

آِخَرِة َواأَنَّ اللََّه لَا يَْهِدي  نْيَا َعلَى الْا ِلَك ِباأَنَُّهُم اْستََحبُّوا اْلَحيَاةَ الدُّ على معرفتهم بالحّق؛ كما قال الّله: َذٰ

الحّق فقدان  الّدنيا حينما تستلزم معرفة  للحياة  الاأولويّة  اإعطاء  اإّن  اأخرى،  بعبارة   .2اْلكَاِفِريَن اْلَقْوَم 

آدمّي من معرفة الحّق ويحمله على اإنكاره؛ لاأّن الحّق بمقتضى كماله  شيء في الحياة الّدنيا فاإنّه يمنع الا

الّدنيويّة  اأّن قبوله يعّرض ممتلكاته  آدمّي، بحيث  الا ما يظهر على خلاف ميول  آدمّي غالباً  الا ونقصان 

ْخَوانُكُْم َواأَْزَواُجكُْم  ْن كَاَن اآبَاُؤكُْم َواأَبْنَاُؤكُْم َواإِ للخطر وهذا عامل مثّبط عن قبوله؛ كما قال الّله: قُْل اإِ

1 . طه/ 124.
2 . الّنحل/ 107.
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َلْيكُْم ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه  َوَعِشيَرتُكُْم َواأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها َوِتَجاَرةٌ تَْخَشْوَن كََساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها اأََحبَّ اإِ

اْلَفاِسِقيَن1. كما على سبيل  اْلَقْوَم  يَْهِدي  لَا  َواللَُّه   ۗ ِباأَْمِرِه  اللَُّه  ِتَي  يَاأْ َحتَّٰى  فَتََربَُّصوا  َسِبيِلِه  ِفي  َوِجَهاٍد 

 .2ۚ ْن نَتَِّبِع اْلُهَدٰى َمَعَك نُتََخطَّْف ِمْن اأَْرِضنَا المثال قد اأخبر عن بعض المنكرين لنبّيه وقال: َوقَاُلوا اإِ

من هنا يعلم اأّن التعّلقات بالّدنيا كّلما زادت تجعل معرفة الحّق اأكثر صعوبة وكّلما قّلت تجعل معرفته 

اأكثر سهولة وهذا واقع محسوس ومجّرب؛ لاأنّه حينما يظهر الحّق عادة ما يقلق ذوو الثروة على ثروتهم 

وذوو السلطة على سلطتهم وذوو القوم على قومهم وذوو الشهرة على شهرتهم والتابعون على سادتهم 

لَّا  وهكذا يتلّهى كّل واحد عن معرفة الحّق بتعّلق ما؛ كما قال الّله: َوَما اأَْرَسْلنَا ِفي قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر اإِ

نَّا ِبَما اأُْرِسْلتُْم ِبِه كَاِفُروَن3. لذلك غالباً ما يكون الفقراء والّضعفاء والفوارد والمغمورون  قَاَل ُمْتَرفُوَها اإِ

والاأحرار هم الذين يعرفون الحّق ويّتبعونه؛ لاأنّه ليست لديهم ثروة اأو سلطة اأو شهرة اأو سادة تقلقهم وهم 

يعتبرون من هذه الجهات الطبقات الّدنيا من المجتمع؛ كما قال الّله: فََقاَل اْلَملَاأُ الَِّذيَن كََفُروا ِمْن قَْوِمِه 

اأِْي َوَما نََرٰى َلكُْم َعلَْينَا ِمْن فَْضٍل  لَّا الَِّذيَن ُهْم اأََراِذُلنَا بَاِدَي الرَّ لَّا بََشًرا ِمْثلَنَا َوَما نََراَك اتَّبََعَك اإِ َما نََراَك اإِ

يٌَّة ِمْن  لَّا ُذرِّ أَْرَذُلوَن5 وقال: فََما اآَمَن ِلُموَسٰى اإِ بَْل نَُظنُّكُْم كَاِذِبيَن4 وقال: قَاُلوا اأَنُْؤِمُن َلَك َواتَّبََعَك الْا

ُؤلَاِء  ِلَك فَتَنَّا بَْعَضُهْم ِببَْعٍض ِليَُقوُلوا اأََهٰ 6 وقال: َوكََذٰ قَْوِمِه َعلَٰى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَملَِئِهْم اأَْن يَْفِتنَُهْم ۚ

اِكِريَن7. بهذا الوصف، فليس من الغريب اأنّه اإذا ظهر  َمنَّ اللَُّه َعلَْيِهْم ِمْن بَْيِننَا ۗ اأََلْيَس اللَُّه ِباأَْعلََم ِبالشَّ

سلام قبله فقراء مكّة واأنكره ذوو الثروة فيها ونصره ضعفاء مكّة وعاداه ذوو السلطة فيها ولحق به  الاإ

غرباء مكّة ووقف في وجهه ذوو القبيلة فيها واأقبل عليه مغمورو مكّة واأعرض عنه ذوو الّشهرة فيها 

واتّبعه اأحرار مكّة واتّبع التابعون فيها كبراءهم؛ كما اأّن هذه الخطة انتقلت عّما قريب اإلى المسلمين 

بقراءة  اعترفوا  السلطة  الاأمويّين على  استيلاء  لاأنّهم من جراء  سلام؛  بالاإ واأثّرت على معرفتهم  اأيضاً 

سلام كانت موّفرة لمصالح ذوي السلطة واعتبروا قراءة اأخرى له كانت موّفرة لمصالح المستضعفين  للاإ

سلام التي تّم اإعلانها عّما قريب عقيدة اأهل السّنة والجماعة كانت مبنّية اأكثر من  بدعة. اإّن قراءتهم للاإ

قبال على الجبر والنصب لاأهل البيت وقبول  اأّي شيء على النفور من العقل والتركيز على الخبر والاإ

الظلم وهو كان بكّل اعتبار مؤيّداً من قبل الطبقة الحاكمة ويعّرض حقوق الطبقات المحرومة للخطر. 

1 . الّتوبة/ 24.
2 . القصص/ 57.

3 . سباأ/ 34.

4 . هود/ 27.
5 . الّشعراء/ 111.

6 . يونس/ 83.
7 . الاأنعام/ 53.
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سلامّية الاأولى كانت انحرافاً كبيراً في مسار المسلمين لم يزل يستمّر  تجاه في القرون الاإ اإّن نتيجة هذا الاإ

اإلى  اأكثرهم اليوم خاّصة في البلاد العربّية قد تحّولوا  اأّن  اإلى درجة  سلام؛  حّتى اليوم ويبّعدهم عن الاإ

مستهلكين كبيرين قد اأوصلوا المصنعين الكافرين اإلى الثروات العظيمة؛ الثروات العظيمة التي توضع 

سلام  تحت تصّرف المتسّلطين الكافرين مباشرة اأو عن طريق الضريبة ليحاولوا بدعم منها محاربة الاإ

وتسليط الكفر على العالم. 

ليس هناك اأدنى شّك اأّن اأهّم مصادر اإيرادات الكافرين للحرب مع المسلمين اليوم هي نفس المسلمين؛ 

سلامّية ولو اأّن المسلمين كّفوا عن شراء  لاأّن اأهّم مجالات التسويق لمنتجات الكافرين هي الاأراضي الاإ

منتجات الكافرين لتوّقفت بسرعة عجلة اقتصادهم عن الحركة ولكّن الواقع اأّن المسلمين لن يكّفوا عن 

شراء منتجات الكافرين؛ لاأّن قّوة دعايات الكافرين لبيع منتجاتهم من جانب وضعف دعايات المسلمين 

سلامّية لم تترك  قتصادّي في الاأراضي الاإ ستقلال الاإ ضافة اإلى عدم الاإ آخرة من جانب اآخر بالاإ للتعّلق بالا

مجالاً لهذا العمل. نتيجة لذلك، اإّن الّدنيويّة كسّم قاتل قد سرت في لحم المسلمين وعظمهم وساقت 

سلام اأيضاً لا يقدرون على  عقلهم اإلى الموت. في هذه الاأثناء، اإّن اأناساً مثلي لديهم طموح للعودة اإلى الاإ

شيء؛ لاأّن اأكثر المسلمين في ِخَضّم دنيويّاتهم لا يعباأون باأناس مثلي وهذا في حين اأنّه بطبيعة الحال لا 

سلام دون مرافقة اأكثر المسلمين. تمكن العودة اإلى الاإ

تعّلقاتهم  وعّززوا  بالّدنيا  تعّلقاتهم  اأوهنوا  قد  فقّط  الذين  واتّباعه  الحّق  بمعرفة  سيفوز  اأنّه  النتيجة 

آخرة خلافاً لمجرى المجتمع. بالا

5 . التعّصب

مانع اآخر من موانع المعرفة هو »التعّصب«. المراد من التعّصب نوع من التعّلق القومّي اأو المذهبّي اأو 

نصاف في معرفة الواقع؛ حيث اأّن المتعّصب يحّب قومه اأو  السياسّي ليس له مبداأ عقلّي وهو مانع من الاإ

مذهبه اأو حزبه بصرف الّنظر عن كونه حسناً اأو سّيئاً بحيث اأنّه ليس قادراً على معرفة كونه حسناً اأو سّيئاً 

على اأساس العقل. في مثل هذه الحالة اإن كان هناك قوم اأو مذهب اأو حزب اآخر اأفضل من قومه اأو مذهبه اأو 

حزبه على اأساس العقل فاإنّه ليس على استعداد لقبول اأفضلّيته، بل يصّر على اأفضلّية قومه اأو مذهبه اأو حزبه 

بشكل غير منصف ويتجاهل الواقع؛ كاليهود الذين قال الّله فيهم: اأََلْم تََر اإَِلى الَِّذيَن اأُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب 

ُؤلَاِء اأَْهَدٰى ِمَن الَِّذيَن اآَمنُوا َسِبيلًا1. هذه هي الحمّية  يُْؤِمنُوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َويَُقوُلوَن ِللَِّذيَن كََفُروا َهٰ

عتراف بالحّق وتحمله على الدفاع عن الباطل؛  الجاهلّية التي اإذا تسّلطت على العقل فاإنّها تمنعه من الاإ

1 . النساء/ 51.
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سلام الذين كانوا  ْذ َجَعَل الَِّذيَن كََفُروا ِفي قُلُوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة1؛ كالعرب قبل الاإ كما قال الّله: اإِ

سلام اأيضاً على اأساس هذه المعنويّة مضوا  يرون قبيلتهم معياراً للحّق ويحمونها حّتى لو كانت ظالمة وبعد الاإ

ختلاف بعد وفاة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله  في منافسات سياسّية مشؤومة مع بني هاشم اأّدت اإلى نشوب الاإ

سلامّية الاأولى وهي اليوم اأيضاً باقية بشكل مختلف.  وسّلم والاأحداث الدامّية في القرون الاإ

]منشأ التعّصب وتبعاته[

آدمّي على الحماية العمياء له والمواجهة  اإنّه من المحسوس والمجّرب اأّن التعّصب لشيء يحمل الا

لمعارضيه عن طريق الجدال والكذب والظلم؛ في حين اأّن الجدال والكذب والظلم واإن اأسكت معارضيه 

فاإنّه لا يقنع العقل ولا قيمة له عنده؛ كما قال الّله في اأهله: يَُجاِدُلونََك ِفي اْلَحقِّ بَْعَدَما تَبَيََّن كَاأَنََّما 

ِن اْفتََرٰى َعلَى اللَِّه كَِذبًا ِليُِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر  َلى اْلَمْوِت َوُهْم يَْنُظُروَن2 وقال: فََمْن اأَْظلَُم ِممَّ يَُساقُوَن اإِ

  .3اِلِميَن نَّ اللََّه لَا يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِعْلٍم ۗ اإِ

يبدو اأّن التعّصب هو مزيج من الجهل والاأهواء النفسانّية؛ لاأّن المتعّصب هو من ناحية جاهل بقومه 

اأو مذهبه اأو حزبه؛ بمعنى اأنّه لا يعرف سّيئاته ومن ناحية اأخرى قد تعّلق به باله، اإلى حّد ليس راغباً 

في معرفة سّيئاته، بل بجزمّية لا اأساس لها لا يرى سّيئاته محتملة. لذلك حينما يتّم تعريفه بسّيئاته 

ينزعج ويظهر رّد فعل عاطفّياً. ليس هناك شّك اأّن هذه الحالة مانعة من معرفة الحّق ولكّنها مع هذا 

منهم بسبب عدم المعرفة بنقاط ضعف عقائدهم  الوصف شائعة ومشهودة بين المسلمين؛ لاأّن كثيراً 

عادة النظر فيها على اأساس العقل ويحسبون اأيّة اإعادة نظر  وتعّلق قلوبهم بها ليسوا على استعداد لاإ

فيها ولو على اأساس العقل عملاً عدائياً وبنّية سّيئة ولهذا السبب لا يحتملونها ويعتبرونها مرفوضة 

مسبقاً والاأسوء اأنّهم يحسبون هذا الخداع للّنفس والهروب من الواقع دفاعاً عن عقائدهم، في حين اأنّه 

عراب عن المشاعر لا يثبت عقائدهم، بل اإثباتها مبنّي على  عراب عن المشاعر والاإ ليس شيئاً سوى الاإ

العقل؛ لاأّن كون عقيدة حّقاً اأو غير حّق ينتزع من ذاتها ولا يتاأثّر بمشاعر المعتقد واإلا فكّل من كان 

اأكثر قّوة واأعلى صوتاً لكانت عقيدته اأحّق، في حين اأّن هذا على خلاف المشهود والمسّلم به. من هنا 

يعلم اأّن الذين يقصدون الدفاع عن عقائدهم بالّصيحة والّلكمة لا يدافعون عن عقائدهم في الواقع؛ لاأّن 

الّصيحة والّلكمة لا تجعلان العقائد التي قد ُعرفت باطلاً على مبداأ العقل حّقاً، بل ربما تزيدان بطلانها 

ظهار لتسترا فقدانها،  وضوحاً؛ نظراً اإلى اأّن الّصيحة والّلكمة غالباً ما تطرءان حينما لم تبق حّجة للاإ

1 . الفتح/ 26.

2 . الاأنفال/ 6.
3 . الاأنعام/ 144.
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َذا تُْتلَٰى َعلَْيِهْم اآيَاتُنَا بَيِّنَاٍت تَْعِرُف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن كََفُروا  في حين اأنّهما تزيدانه وضوحاً؛ كما قال الّله: َواإِ

ِلكُُم ۗ النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن  اْلُمْنكََر ۖ يَكَاُدوَن يَْسُطوَن ِبالَِّذيَن يَْتلُوَن َعلَْيِهْم اآيَاِتنَا ۗ قُْل اأَفَاأُنَبِّئُكُْم ِبَشرٍّ ِمْن َذٰ

كََفُروا ۖ َوِبْئَس اْلَمِصيُر1. في حين اأّن العاقل بمقتضى عقله باحث عن الواقع ولا يتشّوش من معرفته 

متنان لمن قد اأبانه له؛ لاأنّه قد اأحسن اإليه واأوصله اإلى  واإن كان على خلاف زعمه، بل يفرح ويشعر بالاإ

هدفه. بهذا الوصف، فاإنّه من المؤسف اأّن كثيراً من المسلمين متعّصبون لقومهم ومذهبهم وحزبهم وليس 

نتقاد له؛ اإلى حّد ليس هناك سعة لذكر معايبه ويعتبر التمّلق له ضرورياً؛ كالذين قال  لديهم تحّمل الاإ

الّله فيهم: لَا تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن ِبَما اأَتَْوا َويُِحبُّوَن اأَْن يُْحَمُدوا ِبَما َلْم يَْفَعلُوا فَلَا تَْحَسبَنَُّهْم ِبَمَفاَزٍة ِمَن 

 .3ُصمٌّ بُكٌْم ُعْمٌي فَُهْم لَا يَْرِجُعوَن :2 والذين قال فيهماْلَعَذاِب ۖ َوَلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم

اإنّي قد تحّدثت مع كثير منهم؛ اإنّهم لا يتصّورون خيراً خارجاً مّما عرفوه ويزعمون اأنّه ليس وراء ما 

بلغوه حّق؛ رغم اأّن ما عرفوه هو مبنّي على الظّن في الاأغلب وما بلغوه هو غير قطعّي في الاأساس وهذا 

يعني اأّن بطلانه محتمل وبهذا الوصف، فاإّن الجزم به غير معقول. 

اإّن هذه الحالة في بعض البلاد المسلمة التي قد تشكّلت من الاأقوام والمذاهب المختلفة ونالت نمّواً 

اأقّل هي محسوسة اأكثر؛ كما في اأفغانستان مثلاً اأّن التعّصب القومّي والمذهبّي في ظلال تنّوع الاأقوام 

والمذاهب هو اإلى الحّد الذي ليس هناك مجال لتحّقق الّسلام واأّن تشكّل الحاكمّية الواحدة اأو بقاءها 

صعب وهذا قد حّول مسلمي ذلك البلد اإلى اأناس منكوبين.

النتيجة اأنّما يستطيع معرفة الحّق الذين ليس لديهم تعّصب لقومهم ومذهبهم وحزبهم ولا يتعاملون 

التنازل عنها في حال  وبالتالي  فيها  النظر  عادة  لاإ القطعّية ولديهم سعة  الظّنّية كالعقائد  مع عقائدهم 

مخالفتها مع الحّق.

6 . التك�بّ

باأنّها كبيرة وهو ينعكس على توّهم  اآخر من موانع المعرفة هو »التكّبر« بمعنى توّهم الذات  مانع 

نَْساَن  نَّ الْاإِ ستنكاف عن قبوله؛ كما قال الّله: كَلَّا اإِ الذات باأنّها غنّية عن معرفة الحّق ويؤّدي اإلى الاإ

اأَْن َراآهُ اْستَْغنَٰى4. لاأّن من يحسب نفسه اأكبر مّما هي لا يدرك حاجته اإلى المعرفة وبالتالي   َليَْطَغٰى

ِلَك  لا يحاول قضاءها ويحسب قضاءها من قبل شخص اآخر منافياً لكبره ولا يقبله؛ كما قال الّله: كََذٰ

1 . الحج/ 72.
2 . اآل عمران/ 188.

3 . البقرة/ 18.
4 . العلق/ 6 و7.
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يَْطبَُع اللَُّه َعلَٰى كُلِّ قَْلِب ُمتَكَبٍِّر َجبَّاٍر1 وقال: َساأَْصِرُف َعْن اآيَاِتَي الَِّذيَن يَتَكَبَُّروَن ِفي الْاأَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ 

ْن يََرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ يَتَِّخُذوهُ َسِبيلًا ۚ  ْشِد لَا يَتَِّخُذوهُ َسِبيلًا َواإِ ْن يََرْوا َسِبيَل الرُّ ْن يََرْوا كُلَّ اآيٍَة لَا يُْؤِمنُوا ِبَها َواإِ َواإِ

نَّ الَِّذيَن يَُجاِدُلوَن ِفي اآيَاِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن  بُوا ِباآيَاِتنَا َوكَانُوا َعْنَها َغاِفِليَن2 وقال: اإِ ِباأَنَُّهْم كَذَّ ِلَك  َذٰ

  .3ِميُع اْلبَِصيُر نَُّه ُهَو السَّ لَّا ِكْبٌر َما ُهْم ِببَاِلِغيِه ۚ فَاْستَِعْذ ِباللَِّه ۖ اإِ ْن ِفي ُصُدوِرِهْم اإِ اأَتَاُهْم ۙ اإِ

] ]منشأ التك�بّ

نسان فضيلة حقيقّية اأو وهمّية هي فيه وهو مغرور بها؛ كما اأّن  ما يسّبب حدوث هذه الحالة في الاإ

بعضاً مغرورون بعنصرهم؛ كاإبليس الذي كان اأّول متكّبر وقال الّله فيه: قَاَل اأَنَا َخْيٌر ِمْنُه ۖ َخلَْقتَِني ِمْن 

نَاٍر َوَخلَْقتَُه ِمْن ِطيٍن4 وبعضاً مغرورون بحكومتهم؛ كفرعون الذي قال الّله فيه: َونَاَدٰى ِفْرَعْوُن ِفي 

أَنَْهاُر تَْجِري ِمْن تَْحِتي ۖ اأَفَلَا تُْبِصُروَن5 وبعضاً مغرورون  ِذِه الْا قَْوِمِه قَاَل يَا قَْوِم اأََلْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهٰ

نَّ قَاُروَن كَاَن ِمْن قَْوِم ُموَسٰى فَبََغٰى َعلَْيِهْم ۖ َواآتَْينَاهُ ِمَن اْلكُنُوِز  بثروتهم؛ كقارون الذي قال الّله فيه: اإِ

نَّ اللََّه لَا يُِحبُّ اْلَفِرِحيَن6 وبعضاً  ْذ قَاَل َلُه قَْوُمُه لَا تَْفَرْح ۖ اإِ ِة اإِ نَّ َمَفاِتَحُه َلتَنُوُء ِباْلُعْصبَِة اأُوِلي اْلُقوَّ َما اإِ

ٍة َواأُوُلو بَاأٍْس َشِديٍد  مغرورون بقّوتهم العسكريّة؛ كحكّام سباأ الذين قال الّله فيهم: قَاُلوا نَْحُن اأُوُلو قُوَّ

ا  ُمِريَن7 وبعضاً مغرورون بقّوتهم البدنّية؛ كعاد الذين قال الّله فيهم: فَاأَمَّ َلْيِك فَانُْظِري َماَذا تَاأْ أَْمُر اإِ َوالْا

ۖ اأََوَلْم يََرْوا اأَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََقُهْم ُهَو اأََشدُّ  ةً  َعاٌد فَاْستَكْبَُروا ِفي الْاأَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوقَاُلوا َمْن اأََشدُّ ِمنَّا قُوَّ

ةًۖ  َوكَانُوا ِباآيَاِتنَا يَْجَحُدوَن8 وبعضاً مغرورون بكثرتهم؛ كالذين قال الّله فيهم: اأَْم يَُقوُلوَن نَْحُن  ِمْنُهْم قُوَّ

ا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم ِباْلبَيِّنَاِت فَِرُحوا  َجِميٌع ُمْنتَِصٌر9 وبعضاً مغرورون بعلمهم؛ كالذين قال الّله فيهم: فَلَمَّ

 .10ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهْم َما كَانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُوَن

] ]تبعات التك�بّ

كّل هؤلاء الاأشخاص يُمنَعون من معرفة الحّق بسبب تكّبرهم؛ لاأنّهم بسبب تمّتعهم بقّوة يتجاهلون 

1 . غافر/ 35.
2 . الاأعراف/ 146.

3 . غافر/ 56.
4 . ص/ 76.

5 . الّزخرف/ 51.
6 . القصص/ 76.

7 . الّنمل/ 33.
8 . فّصلت/ 15.
9 . القمر/ 44.

10 . غافر/ 83.
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عدم تمّتعهم بالقّوات الاأخرى وبسبب اإعجابهم بشيء يملكونه يغّضون الّنظر عن اأشياء لا يملكونها؛ 

واإلا فمن الواضح اأنّه ليس اأحد غير الّله كاملاً وكّل من لديه قّوة فلديه ضعف اأيضاً واإن كان بمناأى 

عن ضعف فهو مبتلى بضعف اآخر والعاقل من هو مّطلع على نقاط ضعفه وقّوته. مع ذلك، اإّن كثيراً من 

المسلمين قد اأصبحوا متكّبرين بسبب ما قد حازوه في الّدنيا وهم مغرورون بثروتهم وسلطتهم وعلمهم اأكثر 

من اأّي شيء؛ لاأنّي قد راأيت شرائحهم المختلفة ولم اأجد اأيّاً منهم اأكثر تكّبراً من اأهل الثروة والسلطة والعلم.

]تك�بّ أهل العمل[

بل علماؤهم اأكثر غروراً من اأثريائهم واأقويائهم؛ لاأّن احترام المسلمين لهم اأكثر وتمّلقهم لهم اأشّد؛ اإلى 

آخرين؛ في حين اأّن مبداأ الاأفضلّية في  حّد قد لبس عليهم الاأمر في اأنفسهم واأوهمهم اأنّهم اأفضل من الا

نَّ اأَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه اأَتَْقاكُْم 1ۚ ومن الواضح اأّن  سلام ليس هو العلم ولكّنه الّتقوى؛ كما قال الّله: اإِ الاإ

كثيراً من العلماء ليسوا مّتقين؛ كما اأّن بعضهم يحسدون بعضاً، في حين اأّن الّله قال: اأَْم يَْحُسُدوَن 

اُر  النَّاَس َعلَٰى َما اآتَاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه 2ۖ وبعضهم يتعالون على بعض، في حين اأّن الّله قال: ِتْلَك الدَّ

ا ِفي الْاأَْرِض َولَا فََساًداۚ  َواْلَعاِقبَُة ِلْلُمتَِّقيَن3 وبعضهم يكتمون الحّق  آِخَرةُ نَْجَعلَُها ِللَِّذيَن لَا يُِريُدوَن ُعلُوًّ الْا

نَّ الَِّذيَن يَكْتُُموَن َما اأَنَْزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَُروَن ِبِه  ويشترون به ثمناً قليلاً، في حين اأّن الّله قال: اإِ

لَّا النَّاَر َولَا يُكَلُِّمُهُم اللَُّه يَْوَم اْلِقيَاَمِة َولَا يَُزكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب  كُلُوَن ِفي بُُطوِنِهْم اإِ ِئَك َما يَاأْ ثََمنًا قَِليلًا ۙ اأُوَلٰ

اأَِليٌم4 وبعضهم  لا ينهون المسلمين عن العقائد الخاطئة والاأعمال المحّرمة، في حين اأّن الّله قال: 

ْحَت ۚ َلِبْئَس َما كَانُوا يَْصنَُعوَن5 وبعضهم  ثَْم َواأَكِْلِهُم السُّ أَْحبَاُر َعْن قَْوِلِهُم الْاإِ بَّاِنيُّوَن َوالْا َلْولَا يَْنَهاُهُم الرَّ

نَّ  ياأكلون اأموال الناس بالباطل ويصّدون عن سبيل الّله، في حين اأّن الّله قال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإِ

وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه 6ۗ. بهذا الوصف،  اأَْمَواَل النَّاِس ِباْلبَاِطِل َويَُصدُّ كُلُوَن  َليَاأْ ْهبَاِن  أَْحبَاِر َوالرُّ كَِثيًرا ِمَن الْا

فمن المسّلم به اأّن بعض عواّم المسلمين اأتقى من بعض علمائهم وبالتالي اأكرم منهم. بل اإنّي لم اأجد 

اأّي فريق من المسلمين راغباً في التمّلق والمدح بقدر علمائهم، في حين اأّن الّله قال: لَا تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن 

يَْفَرُحوَن ِبَما اأَتَْوا َويُِحبُّوَن اأَْن يُْحَمُدوا ِبَما َلْم يَْفَعلُوا فَلَا تَْحَسبَنَُّهْم ِبَمَفاَزٍة ِمَن اْلَعَذاِبۖ  َوَلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم7؛ 

1 . الحجرات/ 13.
2 . الّنساء/ 54.

3 . القصص/ 83.
4 . البقرة/ 174.
5 . المائدة/ 63.
6 . التوبة/ 34.

7 . اآل عمران/ 188.
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آخرين وينظرون اإليهم بمؤّخر العين ويقّدمون اأيديهم اإليهم  اإلى درجة اأّن كثيراً منهم يجلسون اأعلى من الا

طراء والمبالغة فيهم واأّن اأعوانهم يدفعون المسلمين جانباً ويطردونهم من  لتقبيلها ولا يمنعونهم من الاإ

بين اأيديهم! كما على سبيل المثال اأنا نفسي ذهبت اإلى اأحد منهم وساألته اأن يؤيّدني في عمل قد بداأته 

سلام ولكّنه عبس وسكت من فرط التكّبر وقال حاشيته الذي كان ملزماً بالرّد  عادة المسلمين اإلى الاإ لاإ

سلام واأنت  اإّن حضرته قد قضى عمره في اإعادة المسلمين اإلى الاإ عوضاً عنه في مثل هذه الحالات 

آن قد قدمت من الطريق وتريد اأن تاأخذ مكان حضرته؟! قلت اإن كان حضرته قد قضى عمره في هذا  الا

العمل فينبغي اأن يرّحب بالقيام بذلك من قبلي لا اأن يمتعض؛ لاأّن القيام بذلك من ِقبلي يعين على 

تحّقق غرض حضرته ومن الواضح اأنّي لم اآت لاأخذ مكان حضرته ولكّني قد اأتيت للتعاون مع حضرته 

سلام ولا شّك اأّن كّل مسلم لديه واجب في هذا الّصدد. قال اإّن قبلة الاأنام  على اإعادة المسلمين اإلى الاإ

مام لا يحتاج اإلى تعاونك وهذا العمل هو واجب العلماء الاأعلام والمراجع العظام لا واجب  ونائب الاإ

الرجال المغمورين مثلك! قلت اإّن حضرته قبلة اأّي اأنام ونائب اأّي اإمام كي لا يحتاج اإلى تعاون المسلمين 

ومن ذا قد عّين هؤلاء العلماء الاأعلام والمراجع العظام حّتى تبّين اأنّني لست منهم؟! فقام حضرته من 

ستماع اإلى اأقوالي واأنا اأيضاً قمت معه. فقّدم اإلّي  ستياء ليذهب، بمعنى اأنّه لم يعد على استعداد للاإ الاإ

يده بمقتضى العادة لاأقّبلها واأخّفف العناء ولكّني خفضت يده واكتفيت بالمصافحة وخرجت في حين اأنّه 

كان غاضباً علّي اأن لماذا لم اأقّبل يده! هذه حالة تشاهد في كثير من العلماء المسلمين وفيهم حالات 

اأسواأ منها لا مناسبة لذكرها. من الواضح اأنّه ليس هناك اأمل في معرفتهم بالحّق مع وجود مثل هذه 

الّروح المعنويّة فيهم واأّن اأتباعهم اأيضاً يدخلون في الظلمات تبعاً لهم. كما اإذا كتب السّيد جمال الّدين 

ستعمار ما  )ت1314هـ( رسائل لبعض العلماء ودعاهم اإلى اليقظة اأمام الكافرين والوقوف في وجه الاإ

رّد عليه كثير منهم بشيء؛ لاأنّهم كانوا يحسبون اأنفسهم اأعلم منه بما يجب وما لا يجب ويرون شاأنهم 

اأجّل من اأن يحّدد لهم المهّمة رجل مغمور وغير معروف!1 حّتى اأّن الميرزا حسن الشيرازّي )ت1312هـ( 

الذي اأجاب دعوته واأفتى بتحريم التبغ في البداية ندم عّما قريب على هذا العمل؛ لاأنّه زعم اأّن السّيد جمال 

الّدين قد خدعه!2 هذا في حين اأّن اأهل العلم بسبب تاأثيرهم الاأكبر على المجتمع هم اأحوج اإلى معرفة الحّق 

ويتضّررون ويضّرون اأكثر في حالة عدم المعرفة به ومن الواضح اأّن عدم معرفتهم به ليس مستحيلاً؛ لاأنّه 

من الممكن اأن يكون شخص في بُعد من اأبعاد الّدين بارعاً ولكن في بعد اآخر منها اأقّل علماً وليس من 

الغريب اأّن الّله يخفي شيئاً من عالم مشهور ويظهره لعالم اآخر ليس بمشهور؛ كما اأّن فريقاً من الكافرين 

عّدوا نزول القراآن على محّمد صّلى الّله عليه واآله وسّلم مع وجود رجال كانوا اأكبر منه في راأيهم غريباً؛ 

1 . انظر لمشاهدة رسائله اإليهم: رشيد رضا، تاريخ الشيخ محّمد عبده، ج1، ص56 فصاعداً.
ّطلاع على هذه الواقعة: طباطبايي، نقش سّيد جمال الّدين در بيداري مشرق زمين ]بالفارسّية[، ص62 و63. 2 . اأنظر للاإ
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َذا اْلُقْراآُن َعلَٰى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريَتَْيِن َعِظيٍم1 وقال رّداً عليهم: اأَُهْم  َل َهٰ كما قال الّله فيهم: َوقَاُلوا َلْولَا نُزِّ

نْيَا ۚ َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت  يَْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك ۚ نَْحُن قََسْمنَا بَْينَُهْم َمِعيَشتَُهْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

ضافة اأّن الّله لا يبالي اأن يجعل خلقاً  ا يَْجَمُعوَن2. بالاإ ِليَتَِّخَذ بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِريًّا ۗ َوَرْحَمُت َربَِّك َخْيٌر ِممَّ

ا  نَّ اللََّه لَا يَْستَْحِيي اأَْن يَْضِرَب َمثَلًا َما بَُعوَضًة فََما فَْوقََها ۚ فَاأَمَّ مغموراً واسطة لهداية عباده؛ كما قال: اإِ

َذا َمثَلًا ۘ يُِضلُّ ِبِه كَِثيًرا  ا الَِّذيَن كََفُروا فَيَُقوُلوَن َماَذا اأََراَد اللَُّه ِبَهٰ الَِّذيَن اآَمنُوا فَيَْعلَُموَن اأَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم ۖ َواأَمَّ

لَّا اْلَفاِسِقيَن3. بل هو ثابت بالتجربة اأّن اأكثر اأولياء الّله رجال مغمورون  َويَْهِدي ِبِه كَِثيًراۚ  َوَما يُِضلُّ ِبِه اإِ

حتياط. بل  عراض عن دعوة رجل بسبب كونه مغموراً هو على خلاف العقل والاإ وبهذا الوصف، فاإّن الاإ

بناء الّله على اأن يمّن على المستضعفين في الاأرض ويجعلهم اأئّمة ويجعلهم الوارثين؛ كما قال: َونُِريُد 

ًة َونَْجَعلَُهُم اْلَواِرِثيَن4. لهذا ينبغي لاأهل العلم  اأَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا ِفي الْاأَْرِض َونَْجَعلَُهْم اأَِئمَّ

اأن يقلعوا عن الغرور الجاهلّي ولا يحسبوا اأنفسهم ِبكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ويتذكّروا قول الّله الذي قال: 

نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُءۗ  َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم5. كما ينبغي لاأتباعهم األا يقولوا: لا يمكن اأن يخفي 

الحّق عليهم ويظهر لشخص سواهم؛ لاأّن هذا قول كذب وبلا اأساس لا يتوافق مع العقل والّشرع، بل هو 

على خلاف المحسوس والمجّرب. 

وة[ ]تك�بّ أهل السلطة وال�ش

اإّن هذه القاعدة منطبقة على اأهل السلطة والثروة اأيضاً؛ لاأّن معرفة الحّق لا ملازمة لها مع السلطة 

والثروة، بل المشهود اأّن اأكثر السلطة والثروة في اأيدي الذين لديهم حّظ اأقّل من معرفة الحّق وبهذا 

الوصف، فاإّن امتناعهم عن معرفة الحّق اعتباراً لسلطتهم وثروتهم غير عقلانّي. بل من الجدير اأن يولوا 

به  المعرفة  يوّجهوا بسبب عدم  اأن  وثروتهم خشية  لسلطتهم  اعتباراً  الحّق  بمعرفة  هتمام  الاإ من  مزيداً 

يعني  المسلمين. هذا  وللمجتمع ويسّببوا خسارة  لاأنفسهم  الّضرر  من  والثروة مزيداً  بالسلطة  والتمّتع 

آخرين ولا يمتنعوا عن قبوله  اأّن الاأقوياء والاأثرياء المسلمين يجب اأن يجتهدوا في معرفة الحّق اأكثر من الا

مخافة نقصان سلطتهم وثروتهم؛ لاأّن سلطتهم وثروتهم هما لتوفير سعادة دنياهم واآخرتهم ولو لم تفعلا ذلك 

آخرة رهينة بمعرفة الحّق وقبوله. كما اأّن منشاأ  فلا قيمة لهما ولا فائدة ومن الواضح اأّن سعادة الّدنيا والا

السلطة والثروة في العالم هو الّله وكّل من اتّصل بالله فقد اتّصل بمنشاأ السلطة والثروة في العالم، 

1 . الّزخرف/ 31.

2 . الّزخرف/ 32.
3 . البقرة/ 26.

4 . القصص/ 5.

5 . يوسف/ 76.
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في حين اأّن من فارقه فقد فارق منشاأ السلطة والثروة في العالم وهذا هو عكس ما يفترض غالباً؛ كما 

 2ةَ ِللَِّه َجِميًعا نَّ اْلِعزَّ ةَ فَاإِ ةُ َجِميًعا 1ۚ وقال: اأَيَْبتَُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ ةَ فَِللَِّه اْلِعزَّ قال الّله: َمْن كَاَن يُِريُد اْلِعزَّ

لَّا ِعْنَدنَا  ْن ِمْن َشْيٍء اإِ ِكنَّ اْلُمنَاِفِقيَن لَا يَْفَقُهوَن3 وقال: َواإِ َماَواِت َوالْاأَْرِض َوَلٰ وقال: َوِللَِّه َخَزاِئُن السَّ

لَّا ِبَقَدٍر َمْعلُوٍم4 وقال: َما ِعْنَدكُْم يَْنَفُد ۖ َوَما ِعْنَد اللَِّه بَاٍق 5ۗ وقال: َواللَُّه اْلَغِنيُّ  ُلُه اإِ َخَزاِئنُُه َوَما نُنَزِّ

 .6ۚ َواأَنْتُُم اْلُفَقَراُء

لتزام به الذين يرون اأنفسهم محتاجين اإليه ويكّفون عن التكّبر اأمامه  النتيجة اأنّما يفوز بمعرفة الحّق والاإ

بسبب ممتلكاتهم في الّدنيا؛ لاأنّه خلافاً لما قد يبدو كّلما زادت ممتلكاتهم في الّدنيا تزيد حاجتهم اإلى معرفة 

لتزام به وكّلما كثرت حاجتهم اإلى ذلك يجب بطبيعة الحال اأن يكون تواضعهم وطلبهم له اأكثر.  الحّق والاإ

رافّية خعة الخ 7 . ال�خّ

مانع اآخر من موانع المعرفة هو »الّنزعة الخرافّية«. المراد من الخرافة فكرة مخالفة للعادة لا اأساس 

لها في العقل والّشرع ومن الواضح اأّن التفكير على اأساسها يمنع من معرفة الحّق؛ لاأّن الخرافة رغم 

اأنّها اأوهن الفكر تلقى في بعض الاأحيان رواجاً ورسوخاً اأكثر من العقائد العقلّية والشرعّية وتلّوث العقائد 

العقلّية والشرعّية وتوهنها. هذا في حين اأّن اأكثر المسلمين الذين غالباً ما ليست لديهم معلومات كافية 

سلامّية قد تلّوثوا اأكثر اأو اأقّل بالخرافات وابتعدوا عن  مبتلون بمثل هذه الفكر؛ لاأّن جميع المذاهب الاإ

ستغراق في اأحلام اليقظة في العقائد  قبال على الخيال والاإ سلامّية من خلال الاإ العقلانّية والواقعّية الاإ

الدينّية.

] خ ي أهل التصّوف املسمل�ي
خ

رافّية � خعة الخ ]ال�خّ

كما على سبيل المثال اأّن اأكثر اأهل التصّوف المسلمين ليس لديهم لكثير من عقائدهم الدينّية مبداأ 

مثل  حّجة  يرونه  ولا  المعرفة  في  كبيراً  دوراً  للعقل  يعتبرون  لا  بالضبط  السبب  ولهذا  الذوق  سوى 

السلفّيين ويقولون في مذّمته اأشعاراً؛ كما على سبيل المثال يقولون: »پاي استدلاليان چوبين بود/ پاي 

ستدلالّيين خشبّية والرجل الخشبّية غير مستقّرة جّداً  الاإ اأّن رجل  چوبين سخت بي تمكين بود«7 يعني 

1 . فاطر/ 10.
2 . الّنساء/ 139.
3 . المنافقون/ 7.
4 . الحجر/ 21.
5 . الّنحل/ 96.
6 . محّمد/ 38.

7 . جلال الّدين الرومي، المثنوي المعنوي، الدفتر الاأّول، جزء 105.
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ستدلال العقلّي! في حين اأنّه من المسّلم به اأّن الّله قد استدّل في كتابه مراراً  ستدلال الاإ ومرادهم من الاإ

ستدلال وساأل الكافرين اأن ياأتوا باستدلالهم اإن كان لديهم  اأنبيائه واأمر نبّيه بالاإ واأخبر عن استدلالات 

ستدلال في جميع هذه الحالات هو العقل. بهذا الوصف، فليس من المعلوم اإن كان  استدلال واأساس الاإ

آخرين؛ لاأّن العقل اأوثق مبادئ المعرفة وسائر المبادئ  ستدلالّيين خشبّية فكيف يكون رجل الا رجل الاإ

اأوهن منه والشهود الذي يعتبر مبداأ اأهل التصّوف لمعرفة الحّق اإن كان بمعنى مشاهدة الحّق في وراء 

الطبيعة فليس متنافياً مع العقل، بل هو اأداة من اأدوات العقل يخضع لخدمته كحاسة البصر واإّن جهد 

متعارضاً  الّشرع  تصوير  في  الحديث  اأهل  كجهد  هو  العقل  مع  متعارضاً  تصويره  في  التصّوف  اأهل 

مع العقل الذي لا حقيقة له وليس اإلا وهماً. اإلا اأن يكون المراد من الّشهود الذوق البشرّي الناقص 

والمتغّير الذي يمكن بمقتضى نقصانه وتغّيره في ذاته اأن يتنافى مع العقل ولهذا السبب بالضبط لا 

يمكن اأن يكون معيار المعرفة؛ خاّصة بالنظر اإلى اأّن ذوق الناس اإذا لم يكن له اأساس في العقل فيكون 

متعّدداً بتعدادهم واأّن اتّباعه بغّض النظر عن اأنّه لا اأساس له يؤّدي اإلى اختلافهم الذي هو غير مرغوب 

التي لا تحصى وتعتبر من  النفسانّية  الاأهواء  باأّن الذوق بهذا المعنى هو نفس  القول  فيه. بل يمكن 

نَّ اللََّه لَا يَْهِدي اْلَقْوَم  ِن اتَّبََع َهَواهُ ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن اللَِّه ۚ اإِ موانع المعرفة؛ كما قال الّله: َوَمْن اأََضلُّ ِممَّ

اِلِميَن1. من هنا يعلم اأّن مراد اأهل التصّوف من الشهود القلبّي حيث قد عّدوه متنافياً مع العقل هو  الظَّ

الذوق البشرّي؛ كما قد سّموه اأحياناً »العشق« وعّدوه في صراع مع العقل بالتاأكيد وقالوا في مدحه وذّم 

العقل ما استطاعوا؛ كما قالوا على سبيل المثال: »دور بادا عاقلان از عاشقان/ دور بادا بوي گلخن از 

صبا/ گر دراآيد عاقلي گو راه نيست/ ور دراآيد عاشقي صد مرحبا«2 يعني اأنّه بَُعد العقلاء عن العّشاق 

وبَُعدت رائحة القمامة عن النسيم العليل! لو دخل عاقل قل لا سبيل لك ولو دخل عاشق قل مائة مرحبا! 

اأو قالوا: »من كان له عشق فالمجلس مثواه/ من كان له عقل فاإياه واإيانا«3 اأو قالوا: »در صرصر عشق 

عقل پشه ست/ اآنجا چه مجال عقل ها بود«4 يعني اأّن العقل في صرصر العشق بعوضة! اأّي مجال هناك 

للعقول؟! اأو قالوا: »عشق را انديشه نبود زانكه انديشه عصاست/ عقل را باشد عصا يعني كه من 

اعماستم«5 يعني اأّن العشق لا تفكير له لاأّن التفكير هو العصا والعقل لديه العصا يعني اأنّي اأعمى! 

اأو قالوا: »بر قاعده ي مجنون سرفتنه ي غوغا شو/ كاين عشق همي گويد كز عقل تبّرا كن«6 يعني 

1 . القصص/ 50.
2 . جلال الّدين الرومي، ديوان الشمس، غزل 172.

3 . نفس المصدر، غزل 267.

4 . نفس المصدر، غزل 724.
5 . نفس المصدر، غزل 1599.
6 . نفس المصدر، غزل 1876.
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كن راأس فتنة الغوغاء وفقاً لقاعدة المجنون لاأّن هذا العشق يقول لك تبّراأ من العقل! اأو قالوا: »عقل گويد 

گوهرم گوهر شكستن شرط نيست/ عشق گويد سنگ ما بستان وبر گوهر بزن«1 يعني اأّن العقل يقول اأنا 

جوهرة وكسر الجوهرة ليس من الّصواب، فيقول العشق خذ حجرنا وارم به الجوهرة! اأو قالوا: »عشق 

را با عقل اگر جمع اآورند/ سال ها با هم نكوبد هاونش«2 يعني لو جمعوا بين العشق والعقل لا يّتفقان 

في شيء اأبداً! اأو قالوا: »هزيمت همان روز شد شاه عقل/ كه در شهر تن خيمه زد مير عشق«3 يعني اأّن 

ملك العقل انهزم في نفس اليوم الذي خّيم العشق في مدينة الجسد! اأو قالوا: »عقل اگر در بارگاه عشق 

مي لافد چه باك/ بر در سلطان سر چندين گدا خواهد شكست«4 يعني اأّن العقل لو يتباهى في بلاط 

العشق ليس مهّماً، ستنكسر اأمام باب السلطان رؤوس العديد من المتسّولين! اأو قالوا: »قياس كردم 

وتدبير عقل در ره عشق/ چو شبنمي است كه بر بحر مي كشد رقمي«5 يعني قست فوجدت تدبير العقل 

في طريق العشق كندى ينقط على البحر! اأو قالوا: »ما را ز منع عقل مترسان ومي بيار/ كان شحنه در 

ولايت ما هيچ كاره نيست«6 يعني لا تخّوفنا من منع العقل واآتنا الّشراب لاأّن ذلك الشرطي لا منصب 

له في ولايتنا! اأو قالوا: »عقل از سر ناداني با عشق نياميزد/ با شير ژيان اآهو كي پنجه دراندازد«7 

يعني اأّن العقل من الجهل لا يخالط العشق متى يصارع الغزال الاأسد المفترس؟! اأو قالوا: »هر كه را 

عقل در اين راه مربّي باشد/ لاجرم در حرم عشق نباشد بارش«8 يعني اأّن كّل من كان العقل مدّربه في 

هذا السبيل فلا جرم ليس له اإذن لدخول ديوان العشق! اأو قالوا: »عقل را ره نبود بر در خلوتگه عشق/ 

عام را بار نباشد به سراپرده ي خاص«9 يعني اأّن العقل لا سبيل له اإلى خدر العشق كما اأّن العاّم لا اإذن 

له لدخول خيمة الخاّص! اأو قالوا: »بر اهل عشق فضيلت به عقل نتوان جست/ كه عقل وفضل در اين 

ره عقيله است وفضول«10 يعني لا يمكن التفّوق على اأهل العشق بالعقل لاأّن العقل والفضل في هذا 

السبيل ممانع وفضولّي! اأو قالوا: »سّر عشق از عقل پرسيدن خطاست/ روح قدسي را چه داند اهرمن«11 

1 . نفس المصدر، غزل 1959.
2 . الاأوحدي، ديوان الاأشعار، غزل 435.

3 . نفس المصدر، غزل 447.
4 . بيدل الدهلوي، ديوان الاأشعار، غزل 517.

5 . الحافظ الشيرازي، ديوان الاأشعار، غزل 471.
6 . نفس المصدر، غزل 72.

7 . خواجو الكرماني، ديوان الاأشعار، غزل 299.
8 . نفس المصدر، غزل 546.
9 . نفس المصدر، غزل 571.

10 . نفس المصدر، غزل 609.

11 . نفس المصدر، غزل 751.
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يعني اأّن سؤال العقل عن سّر العشق خطاأ ماذا يعلم الشيطان حول روح القدس؟! اأو قالوا: »شوق را 

بر صبر قّوت غالبست/ عقل را با عشق دعوي باطل است«1 يعني اأّن قّوة الشوق غالبة على الّصبر 

ودعوى العقل باطلة مع العشق! اأو قالوا: »دانند جهانيان كه در عشق/ انديشه ي عقل معتبر نيست«2 

يعني اأّن العالمين يعلمون اأّن تدبير العقل عند العشق غير موثوق به! اأو قالوا: »ماجراي عقل پرسيدم 

ز عشق/ گفت معزولست وفرمانيش نيست«3 يعني ساألت العشق عن قضّية العقل فقال اإنّه مخلوع ولا 

اأمر له! اأو قالوا: »اي عقل نگفتم كه تو در عشق نگنجي/ در دولت خاقان نتوان كرد خلافت«4 يعني 

يا عقل! األم اأقل اأنّه لا مجال لك في العشق لاأنّه لا تمكن الخلافة في دولة الخاقان؟! اأو قالوا: »چو 

شور عشق دراآمد قرار عقل نماند/ درون مملكتي چون دو پادشا گنجد«5 يعني اإذا دخل شغف العشق لم 

يستقّر العقل كيف يجتمع ملكان في مملكة؟! اأو قالوا: »عقل را گر هزار حّجت هست/ عشق دعوي كند به 

بطلانش«6 يعني اأّن العقل لو كان لديه األف حّجة لاّدعى العشق ببطلانها! اأو قالوا: »عشق اآمد وعقل همچو 

بادي/ رفت از بر من هزار فرسنگ«7 يعني جاء العشق وذهب العقل من عندي األف فرسخ كريح! اأو قالوا: 

»حديث عقل در ايام پادشاهي عشق/ چنان شدست كه فرمان عامل معزول«8 يعني اأّن حديث العقل في اأيّام 

سلطنة العشق قد اأصبح كاأمر عامل معزول! اأو قالوا: »زان گه كه عشق دست تطاول دراز كرد/ معلوم شد 

كه عقل ندارد كفايتي«9 يعني منذ تطاول العشق قد تبّين اأّن العقل لا اأهلّية له! اأو قالوا: »رها كن عقل را با 

حق همي باش/ كه تاب خور ندارد چشم خفاش«10 يعني دع العقل وكن مع الحّق لاأّن عين الخّفاش لا تتحّمل 

الشمس! اأو قالوا: »عشق را با عقل نسبت كي توان/ شاه فرمان ده كجا دربان كجا«11 يعني اأّن العشق متى 

آمر واأين البّواب؟! اأو قالوا: »عقل را در عشق ويران كن كه در درگاه  يمكن مقارنته مع العقل؟! اأين الملك الا

دوست/ عاشقان را بار هست وعاقلان را بار نيست«12 يعني اهدم العقل في العشق لاأّن عند الحبيب 

1 . السعدي الشيرازي، الغزليات، غزل 72.
2  . نفس المصدر، غزل 116.
3  . نفس المصدر، غزل 118.
4  . نفس المصدر، غزل 136.
5 . نفس المصدر، غزل 159.
6 . نفس المصدر، غزل 331.
7 . نفس المصدر، غزل 344.
8 . نفس المصدر، غزل 351.
9 . نفس المصدر، غزل 531.

10 . الشبستري، گلشن راز، جزء 7 جواب.
11 . الفيض الكاشاني، ديوان الاأشعار، الغزليات، غزل 5.

12 . نفس المصدر، غزل 167.



العودة إلی اإلسالم 78

ات
دم

املق
ل؛ 

ألو
ل ا

فص
ال

ّ

يؤذن لدخول العاشقين ولا يؤذن لدخول العاقلين ومزخرفات اأخرى من هذا القبيل ذكرها مسّبب للملال ولا 

حاجة اإلى ذلك. من الواضح اأنّه لا يتحّصل معنى وراء هذه الاألفاظ الرائعة؛ لاأّن العشق اإن كان بمعنى حّب 

الحّق فلا يتنافى مع العقل، بل هو بالعكس مبنّي على العقل؛ حيث اأنّه لا يعرف حّق بدون العقل حّتى يكون 

حّبه ممكناً والحّب الذي ليس مبنّياً على المعرفة فهو الهوى. 

ي انتشار النفور من العقل[
خ

خ � ]دور أهل التصّوف املسمل�ي

من هنا يمكن القول باأّن اأهل التصّوف المسلمين قد كان لهم دور جاّد بجانب اأهل الحديث المسلمين 

المسلمين قد كانوا مرّوجين  الحديث  اأهل  اأّن  المسلمين والفرق هو  بين  العقل  النفور من  انتشار  في 

للّديانة الخبريّة واأّن اأهل التصّوف المسلمين قد كانوا مرّوجين للّديانة الشعريّة! في حين اأّن الشعر هو 

الذي  بالاألفاظ  والتلاعب  المغالطة  ليس شيئاً سوى  اأكثره  بل  الظّني؛  الخبر  بمراتب من  اعتباراً  اأقّل 

يسكت العقل بسبب جرسه دون اأن يقنعه؛ لاأّن من الواضح اأنّه ليس كّل قول موزون صحيحاً ولا يمكن 

والخاطئة »زخرف  المزيّنة  الاأقوال  مثل هذه  الّله  قد سّمى  المزخرفات؛ كما  باأمثال هذه  الحّق  معرفة 

ِلَك  القول« وعّدها ملّفقة الشياطين لمخادعة بعضهم بعضاً في اتّجاه العداوة مع الاأنبياء وقال: َوكََذٰ

َلٰى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًراۚ  َوَلْو َشاَء َربَُّك  نِْس َواْلِجنِّ يُوِحي بَْعُضُهْم اإِ ا َشيَاِطيَن الْاإِ َجَعْلنَا ِلكُلِّ نَِبيٍّ َعُدوًّ

يَْفتَُروَن1. بل قد سّمى مثل هذه التلاعبات المغوية بالاألفاظ »لهو الحديث«  َوَما  ۖ فََذْرُهْم  َما فََعلُوهُ 

وعّدها مسّببة للّضلال عن سبيل الّله بغير علم واتّخاذه هزواً وقال: َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشتَِري َلْهَو اْلَحِديِث 

 .2ِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن ِليُِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َويَتَِّخَذَها ُهُزًوا ۚ اأُوَلٰ

اإلى  يستندون  بل  بالاأنبياء،  تاأثّروا  كما  بالّشعراء  تاأثّروا  قد  المسلمين  من  كثيراً  اإّن  كّله،  ذلك  مع 

اأشعارهم اأحياناً كما يستندون اإلى اآيات القراآن ودور اأشعارهم في تشكّل الثقافة الحالية للمسلمين لا 

 اأََلْم  َعَراُء يَتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن  يمكن اإنكاره؛ في حين اأّن الّله قد حّذر بوضوح من اتّباع الّشعراء وقال: َوالشُّ

َواأَنَُّهْم يَُقوُلوَن َما لَا يَْفَعلُوَن3. كما اأنّه لم يعّلم نبّيه الّشعر ولم يره لائقاً به   تََر اأَنَُّهْم ِفي كُلِّ َواٍد يَِهيُموَن

هانة ومتنافياً مع شاأن نبّوته  ْعَر َوَما يَْنبَِغي َلُه 4ۚ؛ بل قد اعتبر عّده شاعراً من الاإ وقال: َوَما َعلَّْمنَاهُ الشِّ

وقال: َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍرۚ  قَِليلًا َما تُْؤِمنُوَن5. لذلك ليس من المبالغة اأن يقال اإّن الشعراء كالّسحرة 

منافسون للاأنبياء وقد قاموا بالمعارضة معهم بعلم اأو غير علم؛ لاأنّهم قد توّلوا تعليم الّناس من خلال 

1 . الاأنعام/ 112.
2 . لقمان/ 6.

3 . الّشعراء/ 224 اإلى 226.
4 . يس/ 69.

5 . الحاّقة/ 41.
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كلماتهم العذبة والرخيمة بقصد اأو غير قصد، في حين اأّن تعليم الناس ليس من شاأنهم، بل هو من شاأن 

الاأنبياء ولا حّق للّشعراء في اأن يمّوهوا تعاليمهم باأوهامهم. كمثال على ذلك األيس هذا معارضة للاأنبياء 

اأن يقول شاعر قوّي كساحر حاذق: »هش دار كه گر وسوسه ي عقل كني گوش/ اآدم صفت از روضه ي 

رضوان به در اآيي«1 يعني كن على حذر اأنّه لو استمعت اإلى وسوسة العقل ستخرج من روضة الرضوان 

مثل اآدم؟! في حين اأّن الاأنبياء قد راأوا العقل معيار المعرفة ووسيلة الوصول اإلى روضة الرضوان ودعوا 

بصراحة اإلى اتّباعه ومن الواضح اأّن اآدم عليه الّسلام ما عصى الّله اتّباعاً له، بل فعل ذلك اتّباعاً لهوى 

نفسه وليس اّدعاء الشاعر حوله اإلا مجّرد بهتان ومع ذلك هو جميل وفاتن اإلى درجة اأنّه لا ينتبه اأحد 

اأذهان المسلمين  اأّن الشعراء يُدخلون في  اإلى ضميره! هذا يعني  لخطاأه ولا يبقى محفوظاً من نفوذه 

تعاليم خاطئة تحت غطاء تعبيرات موزونة ومبهجة ويحملونهم بقّوة ثرثرتهم وتنكيتهم على قبول اأوهام 

بلا اأساس وسخيفة بصفة تلميحات حكيمة ولطيفة، في حين اأّن اأصل كلامهم لو تحّول اإلى الّنثر وتجّرد 

من الحليات الملّونة فلا يشابه اإلا هذياناً لا معنى له! لذلك فاإّن المسلمين الذين ليسوا على استعداد 

لترك العقل وفي نفس الوقت يتعّصبون للشعراء يحاولون لا محالة لتاأويل اأشعارهم وينسجون لاأسخف 

والحضن  القبلة  في  اأقوالهم  يحملون  المثال  سبيل  على  كما  للقبول!  وقابلة  معقولة  مفاهيم  اأشعارهم 

والجماع على التقّرب اإلى الحّق ويرجعون اأقوالهم في الرقص والخمر والتغّني اإلى عبادة الّله، في حين 

اأّن بعض تاأويلاتهم باردة للغاية وبعض تبريراتهم حمل على المستحيل! 

نصاف اأنّه قد كان بين هذه الشعراء الهاذرين شعراء قليلون قد قالوا الشعر على اأساس  نعم، من الاإ

آدمّي اإذا كان له  العقل وكّيفوه على تعاليم الاأنبياء ومن الواضح اأّن عتابي لا يتوّجه اإليهم؛ لاأّن كلام الا

مفهوم صحيح ومنطوق جميل فهو كامل والكامل حسن وجدير بالحّب؛ كما قد استثنى الّله اأهل ذلك 

اِلَحاِت َوَذكَُروا اللََّه كَِثيًرا َوانْتََصُروا ِمْن بَْعِد  لَّا الَِّذيَن اآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ من الشعراء المتبّجحين وقال: اإِ

َما ُظِلُمواۗ  َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا اأَيَّ ُمْنَقلٍَب يَْنَقِلبُوَن2. حّقاً اأين اأولئك المثرثرون واأين هؤلاء المحترسون 

بالقول الذين لم يلّوثوا الّلسان بذّم العقل وقد اأّسسوا الذوق عليه وقالوا الشعر اتّباعاً للاأنبياء وقالوا 

على سبيل المثال: »عقل همي گويدم: موكّل كرد/ بر تن وبر جانت كردگار مرا/ نيست ز بهر تو با سپاه 

هوا/ كار مگر حرب وكارزار مرا!/ سر ز كمند خرد چگونه كشم؟/ فضل، خرد داد بر حمار مرا/ ديو 

همي بست بر قطار سرم/ عقل برون كرد از اآن قطار مرا/ غار جهان گرچه تنگ وتار شده است/ عقل 

بسنده است يار غار مرا/ دل ز خرد گشت پر ز نور مرا/ سر ز خرد گشت بي خمار مرا/ پيش روم عقل 

1 . الحافظ الشيرازي، ديوان الاأشعار، غزل 494.
2 . الّشعراء/ 227.



العودة إلی اإلسالم 80

ات
دم

املق
ل؛ 

ألو
ل ا

فص
ال

ّ

بود تا به جهان/ كرد به حكمت چنين مشار مرا/ بر سر من تاج دين نهاد خرد/ دين هنري كرد وبردبار 

مرا/ از خطر اآتش وعذاب ابد/ دين وخرد كرد در حصار مرا«1 يعني اأّن العقل يقول لي: وكّلني الّله 

بجسمك وروحك، ليس لي من اأجلك شاأن مع الهوى اإلّا الحرب، فكيف اأنطلق من عقال العقل؟! العقل 

فّضلني على الحمار، الشيطان قّيد راأسي في القطار، العقل اأخرجني من ذلك القطار، غار العالم واإن 

صار ضّيقاً ومظلماً، يكفي لي بالعقل صاحب الغار، بالعقل امتلاأ قلبي نوراً، بالعقل فرغ راأسي من 

ضطراب، كان قائدي العقل فجعلني هكذا مشهوراً في العالم، العقل تّوجني بالدين، الّدين جعلني  الاإ

فّناناً وصابراً، من خطر النار والعذاب المؤبّد، الّدين والعقل جعلاني في حصن! اأو قالوا: »چون وچرا 

نتيجه ي عقل است بي گمان/ چون وچرا ز جانوران جز تو را كراست؟/ جز عقل چيست اآنكه بدو نيك 

وبد ز خلق/ اآن مستحق لعنت وين در خور ثناست/ قدر وبهاي مرد نه از جسم وفربهي است/ بل مردم از 

نكو سخن وعقل پر بهاست/ بر جانور بجمله سخن گوي جانور/ زان است پادشا كه برو عقل پادشاست/ 

چون تو خداي خر شدي از قّوت خرد/ پس عقل بهره اي ز خداي است قول راست/ ملك وبقاست كام تو 

وين هر دو كام را/ اندر دو عالم اي بخرد عقل كيمياست/ گر تو به دست عقل اسيري خنك تو را/ واي 

تو گر خردت به دست تو مبتلاست/ تخم وفاست عقل، به تو مبتلا شده است/ گر مر تو را ز تخم وفا 

برگ وبر جفاست/ عدل است وراستي همه اآثار عقل پاك/ عقل است اآفتاب دل وعدل ازو ضياست«2 

يعني اأّن التساؤل نتيجة العقل بلا شّك، لمن التساؤل من الحيوانات اإلا لك؟ ماذا سوى العقل يجعل 

المحسن والمسيء من الخلق هذا مستحّقاً لّلعنة وهذا اأهلاً للثناء؟ قدر المرء وقيمته ليس من الجسم 

والسمانة ولكّن الناس كرام بالقول الحسن والعقل، اأطلق القول على الحيوان باأنّه حيوان، سلطانه من 

كان العقل سلطانه، لّما اأصبحت رّب الحمار لقّوة العقل، فالعقل نعمة من الّله حّقاً، رغبتك السلطة 

والبقاء وكلاهما يا حكيم يتحّصلان في الدارين بالعقل، لو اأنّك اأسير في يدي العقل فهنيئاً لك، ويل 

لك لو كان عقلك اأسيراً في يديك، العقل بذر الوفاء قد ابتلي بك، لو اأّن ورقك وثمرك من بذر الوفاء 

جفاء، اآثار العقل الطّيب كّلها عدل وصدق، العقل شمس القلب وضياء العدل منه! اأو قالوا: »بپرس 

راه ز علم، اين نه جاي گمراهيست/ بخواه چاره ز عقل، اين نه روز ناچاريست/ به چشم عقل ببين پرتو 

حقيقت را/ مگوي نور تجّلي فسون وطراريست/ بخر ز دكه ي عقل اآنچه روح مي طلبد/ هزار سود نهان 

اإلى  العلاج  اطلب  الضلال،  مكان  هذا  ليس  السبيل  عن  العلم  سل  يعني  خريداريست«3  اندرين 

ضطرار، انظر بعين العقل اإلى ضوء الحقيقة، لا تقل نور التجّلي خدعة ومكر،  العقل ليس هذا يوم الاإ

1 . ناصر خسرو، ديوان الاأشعار، القصائد، 5.
2 . نفس المصدر، قصيدة 40.

عتصامي، ديوان الاأشعار، القصائد، قصيدة 12. 3 . بروين الاإ
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اشتر من كشك العقل ما تطلب الّروح، األف من الاأرباح الخفّية في هذا الشراء! اأو قالوا: »سر بي چراغ 

عقل گرفتار تيرگي است/ تن بي وجود روح پراكنده چون هباست«1 يعني اأّن الراأس بدون سراج العقل 

مبتلى بالظلمة، الجسم بدون الروح منثور كالهباء! اأو قالوا: »رهنماي راه معنى جز چراغ عقل نيست/ 

كوش پروين تا به تاريكي نباشي رهسپار«2 يعني اأّن دليل سبيل المعنى ليس اإلا سراج العقل، اجهدي 

يا بروين األا تسلكي في الظلمات وملاحظات اأخرى من هذا القبيل تنّعم القلب وتقنع العقل. 

   ] خ ي أهل التشّيع املسمل�ي
خ

رافّية � خعة الخ ]ال�خّ

ستفادة من سلاح الشعر قد قاموا بالحرب مع العقلانّية  النتيجة اأّن معظم اأهل التصّوف خاّصة بالاإ

جنباً اإلى جنب السلفّيين وعّبدوا طريق الّنزعة الخرافّية والديانة الخيالّية بين المسلمين وقّدموا صورة 

سلامّية  ثيرهم على كثير من الجماعات الاإ اأّن تاأ سلام هي مضّللة جّداً؛ اإلى درجة  غير واقعّية من الاإ

ظاهر كجرح في جسدها واآثار اأقدامهم قابلة للتتّبع في كثير من مذاهب المسلمين؛ كما على سبيل 

ثير حاكمّية اأهل التصّوف في القرن العاشر الهجرّي  المثال اأّن كثيراً من اأهل التشّيع المسلمين تحت تاأ

صوراً  وقّدموا  ديانتهم  مبداأ  العواطف  جعلوا  سلامّية  الاإ والواقعّية  العقلانّية  عن  بتعاد  الاإ خلال  من 

خيالّية من الاأئّمة المسلمين كانت بعيدة عن الحقيقة. في الواقع اأّن هؤلاء الذين تكّونوا منذ البداية 

ستقلال عن الطبقة الحاكمة ولهذا السبب حازوا خلوصاً اأكثر بالنسبة اإلى الجماعات التابعة  في الاإ

للطبقة الحاكمة ما زالوا معروفين بالعقلانّية اتّباعاً لاأئّمتهم العقلانّيين اإلى اأن تسّلط عليهم فريق من 

اأهل التصّوف مع اتجاهات شيعّية وشابوا عقائدهم العقلانّية بعقائد اأنفسهم الصوفّية وبهذه الطريقة 

لّوثوا التشّيع بالتصّوف. رغم اأنّه كان هناك من قبلهم اأيضاً فرق مّتجهون اإلى التشّيع يطلقون اللسان 

سلامّية  عراض عن العقلانّية والواقعّية الاإ اأئّمة المسلمين من خلال الاإ للخرافات وخاّصة يغلون في 

ولكّنهم ما زالوا يلقون اإعراضاً ومخالفة من قبل علماء اأهل التشّيع ولا يعتبرون ممثّلين لهذا المذهب 

عقائدهم  على  الرسمّية  واأضفوا  التصّوف  خلفّية  مع  منهم  فريق  السلطة  على  استولى  اأن  اإلى  اأبداً، 

البيت  اأهل  اأئّمة  اإلى  نظرتهم  نوع  وغّيروا  كبير  حّد  اإلى  اأنفسهم  مع  الشيعة  علماء  ونّسقوا  الخرافّية 

اآثارها الرهيبة. بالطبع  اأكثر من قرنين من السلطنة التي كانت اأطول من سلطنة الاأمويّين مع  طوال 

اأهل  ينشاأ من سلطنة  ولم  سلام  الاإ تاريخ  مداه كمدى  تاريخ  له  البيت  اأهل  اأئّمة  بخلافة  عتقاد  الاإ اإّن 

التصّوف ولكّن نوع نظرة اأهل التشّيع اإليهم الذي هو مليء بالّنزعة الخرافّية والنفور من الواقع قد 

اأحّلوا مرشديهم في مقام فائق  الذين قد  التصّوف هم  اأهل  لاأّن  بلا شّك؛  التصّوف  اأهل  ثّر بسلطنة  تاأ

1 . نفس المصدر، قصيدة 9.
2 . نفس المصدر، قصيدة 21.
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عن البشرّي ووصفوا لهم حالات غير عادية يتحّير العقل من تصّورها! ليس هناك اأدنى شّك اأّن اأهل 

ثير اأوهام هؤلاء قد تصّوروا اأئّمتهم اأنصاف اآلهة حول رؤوسهم هالة من النور ويحيون  التشّيع تحت تاأ

الموتى ويشفون المرضى ويقضون الحوائج ويعلمون كّل ما في القلوب وبهذا الوصف، فمن الواضح 

اإلى نصرتهم ويكتفون كالصبيان  يلتفتون  اتّباعهم ولا  يفكّرون في  لا  اإلى درجة  بعيدين  يرونهم  اأنّهم 

اأئّمة  اأّن  والنساء بذكر مصائبهم والبكاء لهم ولو وجدوا اأحدهم كما هو لا يعرفونه؛ لاأّن في زعمهم 

وَعلَٰى   َعِليٌم َشْيٍء  ِبكُلِّ  هم  ذلك  وعلاوة على  آخرين  الا في مظهرهم على  متمايزون  البيت  اأهل 

كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر مثل الّله. 

للاأسف اإّن اأكثر علمائهم اأيضاً مّتفقون مع عواّمهم في هذا الّسياق؛ لاأنّه على الاأقّل من بعد علماء 

واقعّيين كمحّمد بن الحسن بن الوليد القمّي )ت343هـ( وعلماء عقلانّيين كمحّمد بن محّمد بن نعمان 

المعروف بالشيخ المفيد )ت413هـ( وتلاميذه الموالين له كالشريف المرتضى )ت436هـ( واأبي جعفر 

الطوسي )ت460هـ( بالتدريج قد رسخت في اأذهانهم تصّورات مبالغة فيها لاأئّمة اأهل البيت وتحّولت 

اأّن معظم اأهل التشّيع  من بعد استيلاء الصوفّية الصفويّة اإلى عقائدهم الرسمّية والشائعة؛ اإلى درجة 

عراب عن المشاعر ولا يهتّمون بعمل في الّدين سوى مدحهم  اليوم ليس لديهم فهم من التشّيع سوى الاإ

سلام وخجل المسلمين. في حين اأّن اأئّمة  وبعضهم يعملون في الحداد عليهم اأعمالاً هي مسّببة لوهن الاإ

آخرين في المظهر  اأهل البيت بناء على ما ثبت من التاريخ كانوا رجالاً عالمين ومّتقين لا يختلفون عن الا

ولا يّدعون المعجزة والعلم بالغيب ويتبّراأون من الذين كانوا يغلون فيهم، كما كانوا يتبّراأون من اأعدائهم 

والمنكرين لفضلهم. 

آن قد رسخ التخّيل في اأهل التشّيع اإلى درجة اأنّه لو دعاهم مسلم اإلى الواقعّية  على كّل حال، الا

اأنّه  درجة  اإلى  فيهم  الخرافّية  الّنزعة  تاأّصلت  قد  بل  بالناصبّية!  يّتهمونه  سلام  الاإ ئّمة  باأ يتعّلق  فيما 

لو دعاهم مصلح اإلى اإصلاح عقيدة اأو عمل يطلبون اإليه معجزة بدلاً من الدلائل العقلّية والشرعّية 

اأن يفعلها كّل عّراف متجّول  اأيضاً يمكن  ويتوّقعون منه كرامة بدلاً من القول الاأحسن وهي بصورة 

سلام  الاإ اإلى  العودة  اإلى مرافقتي في  اإلى بعضهم ودعوتهم  اأنّي كتبت رسائل  وساحر مبتدئ! كما 

الرّد علّي  المبارك ولكّنهم كتبوا في  العمل  لزوم هذا  العقلّية والشرعّية على  دلائلي  لهم  وحّددت 

اأنّهم يرافقونني فقّط اإذا اأقراأ اأفكارهم اأو اأخبر عن اأعمالهم الخفّية واأنا لم اأدر اأن اأضحك على رّدهم 

هذا اأو اأبكي؛ لاأنّي ما اّدعيت النبّوة وما دعوتهم اإلى دين جديد وبهذا الوصف، فاإّن توّقع المعجزة 

الاأفكار  عن  خبار  الاإ اأّن  عن  النظر  بغّض  فقّط؛  بالخرافات  ومليء  مشّوش  ذهن  في  يحدث  مّني 

والاأعمال الخفّية هو ممكن لاأهل الفراسة والكهانة اأيضاً وبهذا الوصف، فلا يدّل على حّقانّية اأحد! 
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ستفادة من الشعوذة والاأعمال  كما اأّن بعض المخادعين باإساءة استخدام هذا التوّقع الذي لا اأساس له والاإ

الغير الماألوفة قد جمعوا حولهم كثيراً منهم وحملوهم على اتّباعهم في الاأعمال الغير المعقولة وجعلوا 

اأموالهم واأنفسهم واأعراضهم كلفة لدعاويهم الباطلة.  

] خ خ السلفّي�ي ي املسمل�ي
خ

رافّية � خعة الخ ]ال�خّ

على كّل حال، اإّن هذا هو مرض فّتاك قد استوعب قلوب اأهل التشّيع وعّسر عليهم معرفة الحّق للغاية 

تجاهات العاّمّية لا تقتصر  ومن الواضح اأّن منشاأه ليس شيئاً سوى الّنزعة الخرافّية. رغم اأّن مثل هذه الاإ

اإلى حّد توجد حّتى بين السلفّيين  اأقّل؛  اأو  اأكثر  اأيضاً جماعات اأخرى من المسلمين  عليهم وقد لّوثت 

على الرغم من قصور نظرهم وتشّددهم خرافات كثيرة وبعض فتاويهم التي تصدر عن مفتيهم اأحياناً مثل 

الهذيان؛ لاأنّه قد تخّللت في رواياتهم خرافات كثيرة ومناهضتهم للعقل اأصل كّل بلّية؛ بغّض النظر عن 

سلام ولا مبداأ لها في رواياتهم اأيضاً، حيث اأّن  اأّن بعض فتاويهم تصدر بتكليف من الظالمين ولتوهين الاإ

بعضهم منافقون ومرتزقة الظالمين ويكذبون على الّله ورسوله متعّمدين.

ص موانع املعرفة[
ّ

]ملخ

سلام وقد لعبت بجانب الموانع  النتيجة اأّن الّنزعة الخرافّية من اأكبر موانع المعرفة والعودة اإلى الاإ

السابقة دوراً مهّماً جّداً في حدوث مشاكل المسلمين وتزايدها. رغم اأّن موانع المعرفة ليست مقصورة 

اإلى هذه  بالنسبة  العناصر  اأّن سائر  يبدو  اأخرى ولكن  لها عناصر  تحّدد  اأن  السبعة ويمكن  على هذه 

نحطاط الاأخلاقّي من اأكبر موانع  العناصر اأكثر بساطة ويمكن تصنيفها تحتها بسهولة؛ كما مثلاً اأّن الاإ

الجهل  ناشئ عن  الوقت  نفس  سلام وهو في  الاإ اإلى  المسلمين  المثّبطة عن عودة  والعوامل  المعرفة 

والّدنيويّة والاأهواء الّنفسانّية بصورة واضحة. 

على كّل حال، اإّن المسّلم به هو اأّن المسلمين لا بّد لهم من المحاربة مع هذه الموانع لمعرفة »القول 

مع  للمكافحة  واسعة  ثقافّية  بحركة  يبدؤوا  اأن  الّضرورّي  ومن  الخالص  الّدين  اإلى  والعودة  الاأحسن« 

الجهل والتقليد والاأهواء النفسانّية والّدنيويّة والتعّصب والتكّبر والّنزعة الخرافّية في جميع مظاهرهّن 

قتصاديّة والّترويجّية حّتى يتعّبد  متعاونين مع بعضهم البعض ويركّزوا فيها جميع برامجهم الّسياسّية والاإ

سلام. رغم اأّن اإنجاز هذا العمل بصورة اجتماعّية  صلاح الاأّمة وتحقيق مثال الاإ الطريق على هذا المنوال لاإ

آن خائنون ولا يقّدمون مثل هذه المساعدة.  يحتاج اإلى مساعدة الحكّام المسلمين، في حين اأّن اأكثرهم الا

لذلك فاإّن الاأكثر عملّياً هو اأن تبتداأ هذه الحركة الاإصلاحّية بصورة فرديّة؛ باأن ينّحي كّل شخص مسلم وحده اأو 

مع عائلته واأصدقائه هذه الموانع من نفسه لتتسّنى له الهداية اإلى الحّق من خلال المتطّلبات القائمة؛ 
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اأَيَُّها  ۖ اأَْن تَُقوُموا ِللَِّه َمْثنَٰى َوفَُراَدٰى ثُمَّ تَتََفكَُّروا 1ۚ وقال: يَا  نََّما اأَِعُظكُْم ِبَواِحَدٍة  اإِ كما قال الّله: قُْل 

الَِّذيَن اآَمنُوا قُوا اأَنُْفَسكُْم َواأَْهِليكُْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرة2ُ؛ حيث اأّن الهداية من عند الّله تضيء 

على جميع الناس كالشمس ولكن ينتفع منها الذين فقّط لديهم عين باصرة ومفتوحة وقد اأزاحوا الحجب 

عن اأمامها.    

 

1 . سباأ/ 46.
2 . الّتحريم/ 6.
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سالم ورة العودة إىل الإ �خ

اإقامته  وعدم  ناحية  من  سلام  الاإ اإقامة  تّتضح ضرورة  حينما  تّتضح  سلام  الاإ اإلى  العودة  اإّن ضرورة 

حالّياً من قبل المسلمين من ناحية اأخرى؛ لاأنّه اإذا لم تّتضح هاتان المقّدمتان فاإّن التكّلم عن العودة اإلى 

سلام -بمعنى عقائد واأحكام  سلام تكون ضروريّة حينما يعّد الاإ سلام بلا معنى؛ حيث اأّن العودة اإلى الاإ الاإ

لا كما  والروحّية،  الماّديّة  آخرة وخلاصهم من مشاكلهم  والا الدنيا  المسلمين في  معّينة- سبباً لسعادة 

قتصادّي للمسلمين؛ لاأنّه في هذه  نفعال السياسّي والتاأّخر الاإ نحطاط الثقافّي والاإ يزعم الكافرون سبباً للاإ

الحالة يكون التخّلص منه مع مراعاة حرمته في الظاهر -كما يتابعه بعض الّدول المسلمة- متعّيناً ونداء 

سلام. كما اأنّها تجد معنى  العودة اإليه غير مرغوب فيه ويلقى اإعراضاً ومخالفة من قبل النافرين من الاإ

سلام بصفته موجباً لسعادة المسلمين وخلاصهم من مشاكلهم الماّديّة والروحّية لم  حينما يسّلم باأّن الاإ

آن؛ لاأنّه لو تحّقق بينهم لتحّقق لهم تبعاً لذلك السعادة والخلاص المرغوبان فيهما  يتحّقق بينهم حّتى الا

كثمرته الذاتّية والقطعّية، رغم اأنّهما لم يتحّققا لهم بالتاأكيد ومشاكلهم مشهودة في الجهات المختلفة؛ 

تّهام والّدفاع عن عقائدهم واأعمالهم ليس شيئاً سوى التجاهل  اإلى درجة اأّن السعي لتبرئتهم من هذا الاإ

والمكابرة اأمام المحسوس؛ لاأنّه من المحسوس اأّن هناك مشاكل واسعة وعميقة بين المسلمين وطبعاً 

سلام!  سلام لحّلها واإّما ناشئ من عدم تحّقق الاإ وجودها اإّما ناشئ من عدم كفاءة الاإ

مشاكل  لحّل  لازمة  كفاءة  له  ليس  اأنّه  يزعمون  سلام  بالاإ يعتقدون  لا  الذين  اإّن  الاأثناء،  هذه  في 

سلام ولكّنه ليس قادراً على حّل مشاكلهم، بل هو نفسه  المسلمين؛ بمعنى اأّن المسلمين قد حّققوا الاإ

قبال على المبادئ الاأخرى.  سبب حدوث مشاكلهم اأو تزايدها وبهذا الوصف لا بّد من التنازل عنه والاإ

سلامّية في المجتمع مانعة من  اإلى فصل الّدين عن الدنيا ويعتبرون الّنزعة الاإ لذلك يدعون بصراحة 

تطّوره وتقّدمه ويسعون لاستبدال العقائد والاأحكام البشريّة بعقائده واأحكامه. في المقابل، اإّن الذين 

سلام يعلمون اأنّه دين كامل ومسعد وله القدرة على حّل مشاكل المسلمين الماّديّة والروحّية  يعتقدون بالاإ

آن فقد كان ذلك لاأجل اأنّه اإّما لم تتّم اإقامة عينه كما هو واإّما لم يتحّقق  واإن لم يحّل هذه المشاكل حّتى الا

سلام وكّله مثلهم الاأعلى  آن. لذلك لا بّد لهم من اأن يّتخذوا تحقيق عين الاإ كّله مع جميع اأجزائه حّتى الا

سلام.  ويجهدوا لنيله وهذا هو معنى العودة اإلى الاإ
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سالم ورة إقامة الإ �خ

سلام ويرون لزوم اإقامته لنيل السعادة والخلاص من المشاكل؛  بلا شّك اأّن الحّق مع الذين يعتقدون بالاإ

نِْجيَل  قُوا ِفيِه 1ۚ وقال: َوَلْو اأَنَُّهْم اأَقَاُموا التَّْوَراةَ َوالْاإِ يَن َولَا تَتََفرَّ كما قد اأمر الّله بها وقال: اأَْن اأَِقيُموا الدِّ

سلام -كما اتّضح- تكفي  أَكَلُوا ِمْن فَْوِقِهْم َوِمْن تَْحِت اأَْرُجِلِهْم 2ۚ ولكّن اإقامة الاإ َلْيِهْم ِمْن َربِِّهْم لَا َوَما اأُنِْزَل اإِ

وتفي بالغرض بصورتين:

سالم خ الإ 1 . إقامة ع�ي

سلام موجبة لنيل السعادة والخلاص من المشاكل حينما يقام عينه؛ حيث اأّن جميع العقائد  اإّن اإقامة الاإ

سلام واقع مستقّل خارجّي قد نشاأ من اإرادة  سلام؛ لاأّن الاإ سلام ليست من الاإ والاأحكام التي تنسب اإلى الاإ

آخرين الذين هم ناقصون وبهذا  الّله واإرادة الّله متناسبة مع كماله وبالتالي ليست متلازمة مع اإرادة الا

عتقاد والحكم في عرض اإرادته وكّل اعتقاد وحكم  آخرين لا يمكن اأن تكون منشاأ الاإ الوصف، فاإّن اإرادة الا

نسان وخلاصه.  ليس ناشئاً من اإرادته فليس كاملاً ولهذا السبب، لا يمكن اأن يكون ضامناً لسعادة الاإ

سلام بمناأى عن العقائد والاأحكام الناشئة من  بهذا الوصف، فمن المهّم جّداً اأن يقام في العالم عين الاإ

آخرين واإن كانت مع حسن النّية وبجانب  آخرين؛ لاأّن اإقامة العقائد والاأحكام الناشئة من اإرادة الا اإرادة الا

سلام وبالتالي ليست لديها ثمراتها ونتائجها الحسنة، بل العكس  سلام واأحكامه ليست اإقامة الاإ عقائد الاإ

سلام اأن  لديها تبعات ونتائج سّيئة تكون مقتضى النقص البشرّي ومن الممكن لاأجل انتسابها اإلى الاإ

يُن اْلَخاِلُص 3ۚ؛  سلام وتصّوره غير فّعال. هذا هو الّسبب اأّن الّله قال مؤكّداً: اأَلَا ِللَِّه الدِّ تحسب للاإ

بمعنى اأّن الّدين الغير الخالص ليس لّله ولا ينسب اإليه ولو كان جزء منه صادراً عنه؛ لاأّن ما قد صدر 

عن الّله هو في الواقع مجموعة طّيبة والمجموعة الغير الطّيبة التي قد تكّونت من تلّوث اإرادة الّله باإرادة 

غيره ليست صادرة عنه وبهذا الوصف، فاإّن وجود بعض العناصر الاأصيلة فيها لا يكفي لانتسابها اإلى 

ضافة اأّن تلك العناصر الاأصيلة مترابطة ومتداخلة  الّله؛ لاأّن الّله طّيب وينّزه عن كّل شيء غير طّيب. بالاإ

متزاج والترابط الوثيق لا تؤّدي اإلى  مع العناصر الاأخرى وتشكّل بجانبها مجموعة واحدة وبسبب هذا الاإ

النتائج المرادة لّله وبهذا الوصف، فكاأنّها ليست عناصر اأصيلة في الممارسة العملّية. لذلك قد اعتبر 

سلام كون كّل الّدين له لا بعض اأجزائه فقّط وقال: َوقَاِتلُوُهْم َحتَّٰى لَا تَكُوَن ِفْتنٌَة َويَكُوَن  الّله مثال الاإ

 .4ۚ يُن كُلُُّه ِللَِّه الدِّ

1 . الّشورى/ 13.
2 . المائدة/ 66.

3 . الّزمر/ 3.
4 . الاأنفال/ 39.
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سلام اإذا كان مختلطاً بالعقائد والاأحكام الغير الاأصيلة لا نسبة له اإلى الّله في  من هنا يعلم اأّن الاإ

سلامّية والعناصر الغير  المجموع والعمل به غير مجزئ؛ لاأّن ما قد تكّون من الجمع بين العناصر الاإ

سلام على سبيل التسامح وبالتالي  سلامّية ليس اإسلاماً في الواقع، بل هو اختراع جديد يسّمى الاإ الاإ

سلام. لذلك لم ياأذن الّله حّتى لنبّيه الذي هو  سلام ولو اعتبرت عرفاً اإقامة الاإ اإقامته ليست اإقامة الاإ

نسانّية في العقائد اأو الاأحكام الناشئة من اإرادته  معصوم اأن يدرج اعتقاداً اأو حكماً ناشئاً من اإرادته الاإ

لهّية وقد هّدد اأنّه لو وقع من قبله اأدنى تدّخل بصفته اإنساناً يحبط سائر دعاياته الخالصة اأيضاً ويعاقبه  الاإ

ًذا لَاتََّخُذوَك  َلْيَك ِلتَْفتَِرَي َعلَْينَا َغْيَرهُ ۖ َواإِ ْن كَاُدوا َليَْفِتنُونََك َعِن الَِّذي اأَْوَحْينَا اإِ باأشّد طريقة ممكنة؛ كما قال: َواإِ

أََذْقنَاَك ِضْعَف اْلَحيَاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت  ًذا لَا اإِ  َلْيِهْم َشْيئًا قَِليلًا َوَلْولَا اأَْن ثَبَّْتنَاَك َلَقْد ِكْدَت تَْركَُن اإِ  َخِليلًا

  أََخْذنَا ِمْنُه ِباْليَِميِن لَا  أَقَاِويِل َل َعلَْينَا بَْعَض الْا ثُمَّ لَا تَِجُد َلَك َعلَْينَا نَِصيًرا1 كما قال اأيضاً: َوَلْو تََقوَّ

فََما ِمْنكُْم ِمْن اأََحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن2. ليس من المستبعد اأن تكون معاملة الّله   ثُمَّ َلَقَطْعنَا ِمْنُه اْلَوِتيَن

مع غير نبّيه اإذا ارتكبوا هذا العمل اأشّد! كما قد اأكّد مراراً على »اإخلاص الدين« بمعنى اإقامته بصورة 

يَن َوَلْو كَِرهَ اْلكَاِفُروَن3 وقال: ُهَو  خالصة، بل قد قّيد عبادته بذلك وقال: فَاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

لَّا ِليَْعبُُدوا  يَنۗ  اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن4 وقال: َوَما اأُِمُروا اإِ لَّا ُهَو فَاْدُعوهُ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ َه اإِ َلٰ اْلَحيُّ لَا اإِ

ِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة5. هذا يشير بوضوح اإلى  كَاةَۚ  َوَذٰ لَاةَ َويُْؤتُوا الزَّ يَن ُحنََفاَء َويُِقيُموا الصَّ اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

اأّن عبادة الّله بدين لم يخلص له وهو مختلط بغير العقائد والاأحكام الناشئة منه غير مجزئة وليست متعّلقة 

لاأمره ومن هنا يعلم فساد اأو عدم قبول الاأعمال العباديّة التي هي مبنّية على الظّن اأو المختلطة بالبدعة؛ 

سلام وبدعة واحدة في العبادة تبطل كّلها.  لاأّن الظّنّيات ليست من الاإ

سالم  الإ
ّ

2 . إقامة لك

فاإّن  الحقيقّية  الغير  والاأحكام  العقائد  عن  وبمعزل  خالصة  بصورة  سلام  الاإ عين  اإقامة  اإلى  اإضافة 

سلام مجموعة مترابطة  سلام بصورة كاملة وبمعزل عن التجزئة والتمييز ضروريّة؛ لاأّن الاإ اإقامة كّل الاإ

آخر على  ومتشابكة كنظام دقيق وسلسلة مّتصلة الحلقات قد تّم تشريع كّل جزء منه بالنظر اإلى جزئه الا

نحو لم يكن قابلاً للتشريع مع غّض النظر عنه وربما كان تشريعه ناقضاً للغرض؛ كحّبات المسبحة التي 

قد تّم صنع كّل واحدة منها باعتبارها جزءاً من الكّل ولا قيمة لواحدة منها بمفردها وليست مفيدة اإلا 

سراء/ 73 اإلى 75. 1 . الاإ
2 . الحاّقة/ 44 اإلى 47.

3 .  غافر/ 14.
4 . غافر/ 65.
5 . البّينة/ 5.
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في قالب الكّل وبهذا الوصف، فاإّن وجود اأجزائها هو في ضمن وجود الكّل وبزوال كّلها تزول اأجزاؤها 

سلام اأيضاً قد تّم تشريعها اعتباراً لكّله وليست مفيدة اإلا في حال  اأيضاً. على هذا المنوال، فاإّن اأجزاء الاإ

اإقامة كّله، بل ربما تكون اإقامة اأجزاء منه بمفردها في حال عدم اإقامة كّله مضّرة؛ كاأدوية قد وصفها 

الطبيب بالنظر اإلى تركيبها مع بعضها البعض واستعمال بعضها منفصلاً عن البعض خطير؛ كما قال 

لَّا َخَساًرا1. هذا يعني اأّن  اِلِميَن اإِ ُل ِمَن اْلُقْراآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن ۙ َولَا يَِزيُد الظَّ الّله: َونُنَزِّ

اأو  القراآن على الرغم من اأنّه مقتض للّشفاء والّرحمة طبعاً فاإنّه مضّر للظالمين الذين لا يطّبقونه كلاً 

سلام لاأجل اأهواء الظالمين وقال:  جزءاً. لذلك حّذر الّله نبّيه من اأنّه يجب اأن لا يدع جزءاً من اأحكام الاإ

سلام في  َلْيَك 2ۖ؛ كما اأنّه بعد اإنزال حكم من اأحكام الاإ َواْحَذْرُهْم اأَْن يَْفِتنُوَك َعْن بَْعِض َما اأَنَْزَل اللَُّه اإِ

اآخر عمر نبّيه اأمره بتبليغه وهّدده من حيث الظاهر باأنّه لو لم يبّلغه لما بّلغ رسالته كّلها، كما قال: يَا 

نَّ  ْن َلْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَساَلتَُه ۚ َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ۗ اإِ َلْيَك ِمْن َربَِّك ۖ َواإِ ُسوُل بَلِّْغ َما اأُنِْزَل اإِ اأَيَُّها الرَّ

اللََّه لَا يَْهِدي اْلَقْوَم اْلكَاِفِريَن3. كما اأنّه اإذا بّلغ نبّيه ذلك الحكم في اآخر عمره قال: اْليَْوَم اأَكَْمْلُت َلكُْم 

ْسلَاَم ِدينًا 4ۚ؛ بمعنى اأنّه اإلى قبل ذلك اليوم وتبليغ الحكم  ِدينَكُْم َواأَتَْمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلكُُم الْاإِ

سلام لم يكن الّدين كاملاً للمسلمين والنعمة تاّمة عليهم ولم يرض الّله  المذكور الذي كان اآخر اأحكام الاإ

سلام الناقص الذي  سلام ديناً؛ لاأنّه كامل وبالتالي يرضى الّدين الكامل ولا يرضى للمسلمين الاإ لهم الاإ

سلام بسبب نقصانه لا يستطيع اأن يوصل اأتباعه اإلى الكمال، بل هو  جزء منه مفقود؛ لاأّن مثل هذا الاإ

سلام  لتزام بالاإ تّساق بين اأجزائه ممّهد للتضاّد والفساد وبهذا الوصف، فاإّن الاإ بسبب فقدان التماسك والاإ

الناقص اإن لم يكن اأخطر فليس اأقّل خطورة؛ كما اأّن المسلمين في كثير من المجالات لديهم مشاكل 

سلام الناقص. بالطبع من الواضح اأّن هذا لا يعني  آخرين وهذا يرجع اإلى التزامهم بالاإ اأكبر بالنسبة اإلى الا

سلام ولكّنه بالعكس يعني ضرورة اإقامته بصورة كاملة؛ لاأّن الّله بمقتضى كماله  ضرورة التخّلي عن الاإ

قد اأكمله واأخبر عن كماله واإن حدث فيه نقصان سّبب عدم تكامل المسلمين فذلك لم يكن ناشئاً من الّله 

سلام وتركوا اأجزاءاً منه ولم يقيموه  ولكّنه قد نشاأ من المسلمين اأنفسهم؛ لاأنّهم قد اأخذوا اأجزاءاً من الاإ

اْلِكتَاِب  ِببَْعِض  اأَفَتُْؤِمنُوَن  وقال:  بوضوح  العمل  نهاهم عن هذا  قد  الّله  اأّن  كاملة، في حين  بصورة 

َلٰى  وَن اإِ نْيَا ۖ َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُردُّ لَّا ِخْزٌي ِفي اْلَحيَاِة الدُّ ِلَك ِمْنكُْم اإِ َوتَكُْفُروَن ِببَْعٍض ۚ فََما َجَزاُء َمْن يَْفَعُل َذٰ

الدنيا  الحياة  في  المسلمين  خزي  اأّن  الواضح  من   .5تَْعَملُوَن ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  اللَُّه  َوَما   ۗ اْلَعَذاِب  اأََشدِّ 

سراء/ 82. 1 . الاإ
2 . المائدة/ 49.
3 . المائدة/ 67.
4 . المائدة/ 3.
5 . البقرة/ 85.
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آخرة بناء على وعد  سلام وبهذا الوصف، فاإّن رّدهم اإلى اأشّد العذاب في الا نتقائّي بالاإ تبعة هذا العمل الاإ

الّله من المحتوم. كما قد هّدد الّله الذين لديهم نهج تمييزّي في مجال الّدين واعتبر العمل ببعض اأجزاء 

الَِّذيَن   القراآن منفصلاً عن بعض اأجزائه الاأخرى غير جائز وقال بصراحة: كََما اأَنَْزْلنَا َعلَى اْلُمْقتَِسِميَن

يَْعَملُوَن1. بل قد اعتبر الذين جّزاأوا  ا كَانُوا  َعمَّ  اأَْجَمِعيَن َلنَُّهْم  َلنَْساأَ فََوَربَِّك   اْلُقْراآَن ِعِضيَن َجَعلُوا 

قُوا ِدينَُهْم َوكَانُوا ِشيًَعا َلْسَت  نَّ الَِّذيَن فَرَّ دينهم ولم يقيموه بصفة واحد بسيط اأجانب من نبّيه وقال: اإِ

  .2َلى اللَِّه ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم ِبَما كَانُوا يَْفَعلُوَن نََّما اأَْمُرُهْم اإِ ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء ۚ اإِ

سلام موجبة لنيل السعادة والخلاص من المشاكل حينما تتّم اإقامة كّله بمنزلة حكم  النتيجة اأّن اإقامة الاإ

سلام هو في الحقيقة حكم واحد اأيضاً والاأجزاء الموجودة فيه هي كالاأجزاء الموجودة  واحد؛ حيث اأّن الاإ

في جهاز تشكّل على الرغم من التعّدد جهازاً واحداً وعدم عمل كّل واحد منها يؤثّر على عمل سائر 

الاأجزاء ويمنع كّل الجهاز من التحّرك. 

سالم[  الإ
ّ

]إماكن إقامة لك

سلام غير ممكن وبهذا الوصف، فلا بّد من العمل بجزء منه واإذا كان  قد يُتوّهم اأّن العمل بكّل الاإ

العمل بجزء منه غير مجزئ فلا يبقى اأّي خيار وذلك غير ممكن ولكن من الواضح اأّن هذه فكرة واهية؛ 

سلام شيئاً لا يمكن العمل به، بل  لاأنّه من المسّلم به اأّن الّله بمقتضى حكمته ورحمته لم يجعل في الاإ

سلام  سلام بهدف العمل به ومن الواضح اأّن جعل شيء لا يمكن العمل به في الاإ كان جعل شيء في الاإ

سلام لا  ضافة اأنّه ليس هناك شّك اأّن الّله قد اأمر بكّل الاإ عبث وبهذا الوصف، فلا يصدر عن الّله. بالاإ

جزء منه فقّط ومن الواضح اأّن اأمره بالمحال محال؛ لاأنّه يتنافى مع حكمته. علاوة على ذلك، لم يُّدَع 

عتقاد اأو العمل به محالاً في حّد ذاته. مع ذلك، اإّن الوجه الوحيد الذي  سلام شيء يكون الاإ في كّل الاإ

سلام هو عدم اإمكان العلم بكّله؛ حيث اأّن العلم بكّل  شارة اإليه لعدم اإمكان العمل بكّل الاإ يمكن الاإ

المسلمين  فاإّن علم  الوصف،  وبهذا  قد شرعه  لمن  فقّط  يمكن  ولكّنه  بكّله  للعمل  سلام ضرورّي  الاإ

بكّله وتبعاً لذلك عملهم بكّله غير ممكن. لكّن الحّق اأّن هذا الوجه مرفوض اأيضاً؛ لاأنّه من المسّلم 

سلام وبهذا الوصف، فيلزم من توّقف ذلك على  اأّن الّله قد فرض على المسلمين العمل بكّل الاإ به 

سلام على الّله فقّط لا رفع وجوب العمل بكّله؛ بمعنى اأنّه نظراً اإلى  سلام لزوم تعليم كّل الاإ العلم بكّل الاإ

نحصار الذاتّي لهذا العلم في الّله يلزم على الّله  سلام وتوّقف ذلك على العلم بكّله والاإ لزوم العمل بكّل الاإ

العمل  لعدم  اأمامه  لديهم عذر  يكون  لئّلا  باأخرى  اأو  بطريقة  للمسلمين  ممكناً  بكّله  العلم  يجعل  اأن 

1 . الحجر/ 90 اإلى 93.
2 . الاأنعام/ 159.
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سلام وتبعاً لذلك الوقوع في الشقاوة والمشاكل. من الواضح اأّن هذا التعليم مستحيل التجّنب وقطعّي  بكّل الاإ

سلام بشكل مباشر واإّما يصطفي  وبهذا الوصف، فيمكن بصورتين: اإّما يعّلم الّله جميع المسلمين كّل الاإ

سلام منهم بشكل غير مباشر. بما اأنّه من المسّلم به اأّن  آخرون العلم بكّل الاإ بعضهم لهذا الاأمر ليتعّلم الا

سلام وبالتالي  سلام بشكل مباشر فيتبّين اأنّه قد عّلم بعضهم كّل الاإ الّله لم يعّلم جميع المسلمين كّل الاإ

سلام مختّص  آخرين اأن يعرفوهم ويقبلوا منهم التعليم. اأولئك -بالنظر اإلى اأّن العلم بكّل الاإ يجب على الا

سلام من الّله بشكل مباشر واإّما مرتبطين بالاأنبياء قد  بالله- لا محالة اإّما اأنبياء قد تلّقوا العلم بكّل الاإ

سلام بشكل غير مباشر ومن الاأنبياء ومثل هؤلاء الاأشخاص على اعتبار نيابتهم عن  تلّقوا العلم بكّل الاإ

سلام يعّدون خليفة الّله بين المسلمين. من هنا يعلم اأّن الّله قد جعل في الاأرض  الّله في تعليم كّل الاإ

نِّي َجاِعٌل ِفي الْاأَْرِض َخِليَفًة 1ۖ ومن الواضح اأّن هذا  خليفة؛ كما قد ذكر ذلك بصفة طريقته وقال: اإِ

سلام ومكّلفاً بتعليمه يستطيع اأن يعّلم كّله للمسلمين ويجعله قابلاً للعمل  الخليفة اإذا كان عالماً بكّل الاإ

من قبلهم ومن الواضح اأّن التعّلم منه بهذا الوصف واجب على المسلمين. يلزم من هذا المبداأ اأن لا 

تكون الاأرض خالية من مثل هذا الخليفة اأبداً؛ لاأّن خلّوها منه ولو لزمن قصير مستلزم لعدم اإمكان العلم 

مكان هذا راجع اإلى الّله ومسّبب لخسران  سلام وبالتالي العمل به في ذلك الزمن وبما اأّن عدم الاإ بكّل الاإ

المسلمين فليس ممكناً وينّزه الّله عنه. نعم، اإذا تّم جعل مثل هذا الخليفة بين المسلمين ولكّنهم لم 

يعرفوه ولم يمكّنوه من التعليم بسبب تقصيرهم لن يكون على الّله اعتراض وكان عدم خيارهم في هذه 

الحالة ممكناً؛ لاأّن عدم خيارهم اإذا كان ناشئاً من فعل المسلمين ولا ناشئاً من فعل الّله فيكون ممكناً؛ 

سلام غير ممكن بسبب تقصيرهم في تحصيل مقّدماته والعمل بسائر  حيث يكون العمل بجزء من الاإ

سلام غير مجزئ بدون العمل بذلك؛ رغم اأّن مثل هذه الحالة بالنظر اإلى اإمكان المسلمين لترك  اأجزاء الاإ

لَّا ِبَحْبٍل ِمَن اللَِّه َوَحْبٍل ِمَن  ُة اأَيَْن َما ثُِقُفوا اإِ لَّ زالة؛ كما قال الّله: ُضِربَْت َعلَْيِهُم الذِّ التقصير قابلة للاإ

نَّ اللََّه لَا يَُغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروا  النَّاِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َوُضِربَْت َعلَْيِهُم اْلَمْسكَنَُة 2ۚ وقال: اإِ

  .3ۗ َما ِباأَنُْفِسِهْم

سلام ممكنة بنفس القدر الذي هي ضروريّة؛ اإلا اأنّها متوّقفة على العلم بكّله  بالجملة اأّن اإقامة كّل الاإ

سلام ولم يعطه واإّما  والعلم بكّله ممكن لشارعه ويؤخذ عنه لا محالة وهو اإّما قد اأعطاه لجميع اأهل الاإ

آخر وبهذا الوصف، فاإّن  آخرون وقهراً قد فعل هذا؛ لاأنّه لم يفعل الا قد وهبه لبعضهم لياأخذوا عنهم الا

سلام ولهذا السبب ممكن اأيضاً؛ بمعنى اأّن الاأسباب اللازمة  التعّرف على هؤلاء ضرورّي للعلم بكّل الاإ

1 . البقرة/ 30.
2 . اآل عمران/ 112.

3 . الّرعد/ 11.
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للتعّرف عليهم قد صدرت عن الّله وهي قابلة للتتّبع لا محالة؛ كما اأّن السبل اللازمة للوصول اإليهم قد 

ث عنه اإن شاء الّله.   تّم جعلها من عند الّله وهي قابلة للتتّبع وهذا ما سيُتحدَّ

ه[
ّ
قامة لك إ وطة �ب سالم م�ش ]إقامة بعض أجزاء الإ

شكال؛ لاأّن كّل جزء  سلام بمفرده حينما لا تتّم اإقامة سائر اأجزائه محّل الاإ من هنا يعلم اأّن اإقامة جزء من الاإ

قامة  قامة كّله ومتناسباً مع اأجزائه الاأخرى وبالتالي يكون نافعاً وقابلاً للاإ سلام قد تّم تشريعه اعتباراً لاإ من الاإ

سلام لازمة وملزومة ويؤثّر بعضها على بعض  حينما تتّم اإقامة الاأجزاء المرتبطة به؛ نظراً اإلى اأّن اأجزاء الاإ

آخر غير نافعة بل مضّرة اأحياناً.  ويتاأثّر بعضها من بعض واإذا لم تتّم اإقامة بعضها ستكون اإقامة بعضها الا

سلام ومتناسبة مع  سلام الجزائّية قد ُجعلت اعتباراً للتحّقق الكامل للاإ كما على سبيل المثال اأّن اأحكام الاإ

سلام بصفة عوامل رادعة ومع جريانها ليس هناك موجب لارتكاب  زمان ومكان قد تّم اإجراء سائر اأحكام الاإ

الجرائم وبالتالي يكون ارتكابها في هذه الحالة غير طبيعي ومستلزماً للجزاء المقّرر. كما على سبيل المثال 

سلام ومتناسباً مع زمان ومكان قد تّمت اإقامة  اأّن حكم قطع يد السارق قد ُجعل اعتباراً للتحّقق الكامل للاإ

قتصاديّة واإجراءاته الوقائية كالتوزيع العادل للثروة وضرائب مثل الزكاة والخمس؛ لا مع  سلام الاإ اأحكام الاإ

قتصاديّة ويكون توزيع الثروة ظالماً ولا يتّم اإيتاء ضرائب مثل  سلام الاإ زمان ومكان لم تتّم اإقامة اأحكام الاإ

الزكاة والخمس كما هو واجب وبالتالي يكون المقتضي للسرقة موجوداً والمانع منها مفقوداً. هذا يعني 

سلام ومكان لا يتّم اإجراء اأحكامه العينّية والعاّمة فليس  اأنّه لو اأحد ارتكب السرقة في زمان حاكمّية غير الاإ

مستحّقاً للجزاء المقّرر للسرقة ويكون تطبيقه عليه غير عادل ومخالفاً لغرض الشارع. كما اأّن تطبيق سائر 

سلام وكّلها وليس قبل ذلك  سلامية وتطبيق عين اأحكام الاإ الاأحكام الجزائّية مشروط بتحّقق الحكومة الاإ

مفيداً ولا متناسباً؛ لاأّن الّله قد شرع هذه الاأحكام لاأجل التطبيق في حكومته ومتناسباً مع زمان ومكان 

يتوّلى زمام الاأمور شخص من جانبه مع العلم الكامل بكّلها والقدرة الكاملة على تطبيقها على مصاديقها 

ويقوم استناداً اإليهما بتنفيذ حكومته وتجسيد عدالته؛ كما اأّن المنفذ الرئيسّي لاأحكامه في وقت النزول 

كان هو الّنبّي وكان هذا الواقع مؤثّراً وملحوظاً في تشريعها؛ اإلى حّد ليس من المستبعد اأنّه لو نزلت هذه 

سلامّية من  الاأحكام على غيره اأو غير شخص مثله لكانت لها ماهّية مختلفة. هذا يعني اأّن اإقامة الحدود الاإ

سلام وغير قادرين على تطبيق كّلها غير جائزة دون اأن يكون عدم  قبل الذين هم غير عالمين بكّل اأحكام الاإ

سلامّية من قبلهم واجبة في ضمن اإقامة كّل  سلامّية من قبلهم جائزاً؛ لاأّن اإقامة الحدود الاإ اإقامة الحدود الاإ

سلام من قبلهم ممكنة من خلال اتّباع شخص هو عالم بكّله ومثل هذا الشخص كما  سلام واإقامة كّل الاإ الاإ

سلام ويكون واسطته في تنفيذ حكومته. تبّين هو خليفة الّله في الاأرض الذي قد اأوتي من لدنه العلم بكّل الاإ
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سالم واقع عدم إقامة الإ

آن وهذا  سلام لم تتّم اإقامته من بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم حّتى الا يعلم مّما تقّدم اأّن الاإ

لاأسباب مختلفة وبالتالي مادام هذا  قامة  للاإ لم يجدا مجالاً  لاأّن عينه وكّله  به ومشهود؛  واقع مسّلم 

الوضع باقياً فسعادة المسلمين وخلاصهم من المشاكل غير ممكنة. لذلك فاإّن معرفة اأسباب هذا الوضع 

سلام الخالص والكامل بمعنى اإقامته بعد  سلام وكّله مفيدة للعودة اإلى الاإ نحراف عن عين الاإ ودوافع الاإ

نسانّية وما لديهم من  لهّية وطبيعتهم الاإ اأّن المسلمين بمقتضى فطرتهم الاإ اإضاعته؛ لاأنّه من الواضح 

سلام وكّله وبهذا الوصف، فاإّن فشلهم  قامة عين الاإ سلام لم يزالوا من حيث المبداأ طالبين لاإ هتمام بالاإ الاإ

فيها لم يكن ممكناً اإلا بسبب الموانع التي قد حدثت من بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم. 

نعم، كان موت رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم وفقدانه مصيبة عظيمة وكان لها تبعات رهيبة؛ 

ْن َماَت اأَْو قُِتَل انَْقلَْبتُْم َعلَٰى  بَُهْم َواأَنَْت ِفيِهْم 1ۚ وقال: اأَفَاإِ كما كان اأخبر الّله وقال: َوَما كَاَن اللَُّه ِليَُعذِّ

      .2اِكِريَن اأَْعَقاِبكُْم ۚ َوَمْن يَْنَقِلْب َعلَٰى َعِقبَْيِه فَلَْن يَُضرَّ اللََّه َشْيئًا ۗ َوَسيَْجِزي اللَُّه الشَّ

1 . الاأنفال/ 33.
2 . اآل عمران/ 144.
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سلام حالياً هو نفس ما منعهم من اإقامتها في  بلا شّك اأّن ما هو مانع من عودة المسلمين اإلى الاإ

السابق؛ لاأّن هؤلاء بمقتضى عادتهم ياأبون العودة اإلى شيء اأعرضوا عنه في السابق؛ كما قال الّله: 

ٍة  َل َمرَّ بُوا ِبِه ِمْن قَْبُل 1ۚ وقال: َونَُقلُِّب اأَْفِئَدتَُهْم َواأَبَْصاَرُهْم كََما َلْم يُْؤِمنُوا ِبِه اأَوَّ فََما كَانُوا ِليُْؤِمنُوا ِبَما كَذَّ

سلام هو ميراث مشؤوم من اآبائهم  عراض عن اإقامة الاإ َونََذُرُهْم ِفي ُطْغيَاِنِهْم يَْعَمُهوَن2؛ كما اأّن هذا الاإ

سلام في زمانهم وجعلوا طريق اإقامته للذين ياأتون من بعدهم ضّيقاً ومظلماً  الاأولين؛ لاأنّهم ما اأقاموا الاإ

آن هؤلاء الذين هم خلف من بعدهم يجدون اأنفسهم في وسط الّنار التي هم اأوقدوها لهم؛ كما قال  والا

يًَّة ِمْن بَْعِدِهْم ۖ اأَفَتُْهِلكُنَا ِبَما فََعَل اْلُمْبِطلُوَن3. في  نََّما اأَْشَرَك اآبَاُؤنَا ِمْن قَْبُل َوكُنَّا ُذرِّ الّله: اأَْو تَُقوُلوا اإِ

آبائهم خيار وتكليف وهم في نفس الموقع الذي كان  حين اأنّه بلا شّك لهؤلاء خيار وتكليف كما كان لا

ِتكُْم َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا  ا يَاأْ اآباؤهم فيه ليعلم اأيّهم اأحسن عملاً؛ كما قال الّله: اأَْم َحِسْبتُْم اأَْن تَْدُخلُوا اْلَجنََّة َوَلمَّ

لَّا ِمْثَل اأَيَّاِم الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلِهْم 5ۚ وقال: ثُمَّ َجَعْلنَاكُْم َخلَاِئَف  ِمْن قَْبِلكُْم 4ۖ وقال: فََهْل يَْنتَِظُروَن اإِ

اأَْحَسُن  اأَيُّكُْم  ِليَْبلَُوكُْم  ِلنَْنُظَر كَْيَف تَْعَملُوَن6 وقال: الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ  ِفي الْاأَْرِض ِمْن بَْعِدِهْم 

َعَملًا 7ۚ. لذلك يجب عليهم اأن ينظروا في اأحوال اآبائهم من بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اإلى 

سلام في زمانهم ليقيموا بهذه الطريقة  آن ويعتبروا بغفلاتهم وخطيئاتهم التي اأّدت اإلى عدم اإقامة الاإ الا

آن ويعودوا اإليه بعد فترة قد طال اأمدها؛ كما قد اأمر الّله بهذا  قامة حّتى الا ذلك الذي لم يجد مجالاً للاإ

وقال: قُْل ِسيُروا ِفي الْاأَْرِض فَانُْظُروا كَْيَف كَاَن َعاِقبَُة الَِّذيَن ِمْن قَْبُل 8ۚ وقال: اأَفَلَْم يَِسيُروا ِفي الْاأَْرِض 

فَيَْنُظُروا كَْيَف كَاَن َعاِقبَُة الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم 9ۗ؛ على رغم من الذين بسفاهة وتعّسف يعتبرون النظر في 

اأحوال الماضين غير سائغ ويحسبونه داعياً لانتهاك حرمتهم وضلالة المسلمين ليّصدوهم بهذا المكر 

1 . يونس/ 74.
2 . الاأنعام/ 110.

3 . الاأعراف/ 173.
4 . البقرة/ 214.
5 . يونس/ 102.
6 . يونس/ 14.
7 . الملك/ 2.
8 . الّروم/ 42.
9 . غافر/ 82.
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عن معرفة الحّق ويبقوهم في الوهم والجهل، في حين اأنّهم يظهرون اأنفسهم ناصحين لهم رياء؛ كالذين 

ِبيِل ۗ َوَمْن يُْضِلِل اللَُّه فََما َلُه ِمْن َهاٍد1 وقال:  وا َعِن السَّ قال الّله فيهم: بَْل ُزيَِّن ِللَِّذيَن كََفُروا َمكُْرُهْم َوُصدُّ

 .2ِبيِل َويَْحَسبُوَن اأَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن ونَُهْم َعِن السَّ نَُّهْم َليَُصدُّ َواإِ

سالم أسباب عدم إقامة الإ

آن  سلام من بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اإلى الا اأّما اأهّم الاأسباب والّدوافع لعدم اإقامة الاإ

فهي كما يلي:

خ 1 . اختالف املسمل�ي

سلام بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اختلاف المسلمين  كان السبب الاأّول لعدم اإقامة الاإ

واأعمالها  بعقائدها  فرقة  كّل  وتعّلقت  وتفّرقوا  التحامهم  فقدوا  ما  بعده سرعان  من  لاأنّهم  بعده؛  من 

كالذين كانوا من قبلهم؛ في حين اأّن الّله كان قد حّذرهم من هذا الاأمر مراراً وبصراحة وقال: َولَا 

ِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم3 وقال: َولَا  قُوا َواْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت ۚ َواأُوَلٰ تَكُونُوا كَالَِّذيَن تََفرَّ

قُوا ِدينَُهْم َوكَانُوا ِشيًَعا ۖ كُلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَديِْهْم فَِرُحوَن4. لكّنهم  ِمَن الَِّذيَن فَرَّ  تَكُونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن

نسوا تحذير الّله وعصوا نهيه واختلفوا من بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم في خلافته وهو 

آن على نحو متزايد  لم يدفن بعد وكان هذا اأصل جميع اختلافاتهم بعده التي لم تزل مستمّرة حّتى الا

نّه مهّم وجدير بالمراجعة جّداً رغم كراهة بعضهم من التاأّمل فيه.   ولذلك فاإ

الّله  الّله صّلى  اأصحاب رسول  اأّن  المتواترة  الّروايات  بمقتضى  التاريخّية  الناحية  به من  اإنّه مسّلم 

اأنّه كان فريق منهم  الحكومة من بعده لمن تكون؛ حيث  اأّن  لديهم اختلاف في  واآله وسّلم كان  عليه 

ختلاف بين  يرون الحكومة من بعده لاأهل بيته وفريق اآخر يعتبرونها للاآخرين، في حين اأّن مثل هذا الاإ

سلام لّله ولا تتعّلق  المسلمين غريب وغير متوّقع للغاية؛ لاأنّه ليس هناك اأدنى شّك اأّن الحكومة في الاإ

 5 لَّا ِللَِّه ۖ ِن اْلُحكُْم اإِ سلام الواضحة والضروريّة؛ كما قال الّله مؤكّداً: اإِ بغيره وهذا يعّد من مبادئ الاإ

1 . الّرعد/ 33.
2 . الّزخرف/ 37.

3 . اآل عمران/ 105.
4 . الّروم/ 31 و32.

5 . الاأنعام/ 57.
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فَاْلُحكُْم  وقال:   2اْلُحكُْم َوَلُه   ۖ آِخَرِة  َوالْا أُوَلٰى  الْا ِفي  اْلَحْمُد  َلُه  وقال:   1اْلُحكُْم َلُه  اأَلَا  وقال: 

ِلكُُم اللَُّه  ِللَِّه اْلَعِليِّ اْلكَِبيِر3 وقال: َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد ۖ َوُهَو َعلَٰى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر4 وقال: َذٰ

نَّٰى تُْصَرفُوَن5. بهذا الوصف، فمن المسّلم به اأّن حّق الحاكمّية  لَّا ُهَو ۖ فَاأَ َه اإِ َلٰ اإِ َربُّكُْم َلُه اْلُمْلُك ۖ لَا 

ُحكِْمِه  ِفي  يُْشِرُك  َولَا  َوِليٍّ  ِمْن  ُدوِنِه  ِمْن  َلُهْم  َما  قال:  كما  اأحد؛  فيه  يشاركه  ولا  فيه  منحصر 

َماَواِت َوالْاأَْرِض َوَلْم يَتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم يَكُْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك7 وقال:  اأََحًدا6 وقال: الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ

ِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم َلُه اْلُمْلُك ۚ َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه َما يَْمِلكُوَن ِمْن ِقْطِميٍر8. هذا يعني اأنّه لا نصيب  َذٰ

ًذا لَا يُْؤتُوَن  ستبعاد: اأَْم َلُهْم نَِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك فَاإِ للناس من الحاكمّية ولو قليلاً؛ كما قال الّله من باب الاإ

النَّاَس نَِقيًرا9. بل الحاكمّية خاّصة بالله تماماً؛ لاأّن وحده من قد خلق العالم ويعلم حاجاته ويقدر على 

اإنجازها ومن الواضح اأنّه ينّفذ حاكمّيته لا عن طريق الجبر التكوينّي اأو اإرسال الملائكة، بل عن طريق 

نِّي َجاِعٌل ِفي الْاأَْرِض َخِليَفًة 10ۖ؛ كما على سبيل المثال جعل داوود  جعل خليفة في الاأرض؛ كما قال: اإِ

نَّا َجَعْلنَاَك َخِليَفًة ِفي الْاأَْرِض فَاْحكُْم بَْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َولَا  عليه الّسلام خليفة في الاأرض وقال: يَا َداُووُد اإِ

تَتَِّبِع اْلَهَوٰى فَيُِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه11. هذا يعني اأّن الّله بصفة حاكم على الكون ينّفذ حكومته عبر اإجراء 

معقول تماماً عن طريق تعيين النائب؛ كما اأّن جميع العقلاء يفعلون هكذا لتنفيذ حكومتهم ومن الواضح 

اأنّه خالق العقلاء ورئيسهم؛ كما قال: َواللَُّه يُْؤِتي ُمْلكَُه َمْن يََشاُء ۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم12 وقال: قُِل اللَُّهمَّ 

ْن تََشاُء13؛ كما اأنّه على سبيل المثال اآتى حكومته  َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

طالوت عليه الّسلام وكان هذا حينما لم يكن اأصحاب نبّيه راضين بحكومته ويحسبون اأنفسهم جديرين 

نَّ اللََّه قَْد بََعَث َلكُْم َطاُلوَت َمِلكًا ۚ قَاُلوا اأَنَّٰى يَكُوُن َلُه اْلُمْلُك َعلَْينَا  بالحكومة؛ كما قال: َوقَاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم اإِ

1 . الاأنعام/ 62.
2 . القصص/ 70.

3 . غافر/ 12.
4 . الّتغابن/ 1.
5 . الّزمر/ 6. 

6 . الكهف/ 26.
7 . الفرقان/ 2.
8 . فاطر/ 13.

9 . الّنساء/ 53.
10 . البقرة/ 30.

11 . ص/ 26.
12 . البقرة/ 247.

13 . اآل عمران/ 26.
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نَّ اللََّه اْصَطَفاهُ َعلَْيكُْم َوَزاَدهُ بَْسَطًة ِفي اْلِعْلِم  َونَْحُن اأََحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم يُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل ۚ قَاَل اإِ

   .1َواْلِجْسِم ۖ َواللَُّه يُْؤِتي ُمْلكَُه َمْن يََشاُء ۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم

هذا من الطبيعّي والمفهوم تماماً اأّن حكومة الّله تتحّقق حينما يكون تعيين الحاكم بيديه؛ لاأنّه مادام 

آخرين ولا بيديه فلا تعتبر الحكومة له وهذا عين ما اأشار اإليه نفسه وقال: تَبَاَرَك  تعيين الحاكم باأيدي الا

 3َلْيِه تُْرَجُعوَن الَِّذي ِبيَِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَٰى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر2 وقال: فَُسْبَحاَن الَِّذي ِبيَِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َواإِ

ْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن4. بهذا الوصف، فاإّن  وقال: قُْل َمْن ِبيَِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوُهَو يُِجيُر َولَا يَُجاُر َعلَْيِه اإِ

آخرين؛ كما قال:  تعّلق الحاكمّية به لا يعني في الممارسة شيئاً سوى تاأّسسها على اختياره دون اختيار الا

  .5ا يُْشِركُوَن َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَاُر ۗ َما كَاَن َلُهُم اْلِخيََرةُ ۚ ُسْبَحاَن اللَِّه َوتََعاَلٰى َعمَّ

سلام اإلى اإذن الّله، بل لا شرعّية لاأمر من الاأمور اإلا بانتهائه  بعبارة اأخرى، اإّن مصير الحاكمّية في الاإ

تَِصيُر  اللَِّه  َلى  اإِ اأَلَا  وتاأكيداً:  مراراً  قال  سلام؛ كما  الاإ الاأساسّية في  القواعد  اأهّم  اإذنه وهذه من  اإلى 

ُمْلُك  َوِللَِّه  وقال:   8أُُموِر الْا َعاِقبَُة  اللَِّه  َلى  َواإِ وقال:   7أُُموُر الْا تُْرَجُع  اللَِّه  َلى  َواإِ وقال:   6أُُموُر الْا

سلام هو اإذن الّله وكّل عمل  َلى اللَِّه اْلَمِصيُر9. هذا يعني اأّن مبداأ الشرعّية في الاإ َماَواِت َوالْاأَْرِضۖ  َواإِ السَّ

لا يرجع اإلى اإذن الّله فلا يعتبر اإسلامّياً وبالتالي لا يؤّدي اإلى جّنته ومغفرته؛ كما قال بوضوح: َواللَُّه 

ضفاء الشرعّية على الاأعمال وتبعاً  ْذِنِه 10ۖ؛ بمعنى اأنّه يجعل اإذنه سبباً لاإ َلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِباإِ يَْدُعو اإِ

لذلك الحصول على رضاه عن طريق اإنجازها. بهذا الوصف، فاإّن كّل عمل يحتاج اإلى اإذن الحاكم في 

منظور العقلاء فهو يحتاج اإلى اإذن الّله في الواقع؛ لاأنّه هو الحاكم على كّل شيء. 

سلام مشروعة فقّط لمن قد اختاره الّله ونصبه لها بالنيابة عن  من هنا يعلم اأّن الحكومة في الاإ

نفسه وليس هذا شيئاً غريباً اأو جديداً، بل هو سّنة من سننه التي قد جرت في الاأمم السالفة ولا تزال 

 .11ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُلۖ  َوَلْن تَِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبِديلًا :جارية مادامت الدنيا باقية؛ كما قال

1 . البقرة/ 247.
2 . الملك/ 1.
3 . يس/ 83.

4 . المؤمنون/ 88.
5 . القصص/ 68.
6 . الّشورى/ 53.

7 . اآل عمران/ 109.
8 . لقمان/ 22.
9 . الّنور/ 42.

10 . البقرة/ 221.
11 . الاأحزاب/ 62.
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نعم، الحّق اأّن لزوم نصب الحاكم من عند الّله والتعريف به من قبل نبّيه اأو عن طريق اآية بّينة هو 

اأّمة  عند  عليه  ولا مختلفاً  فيه  يكن مشكوكاً  ولم  لهّية وضروريّاتها  الاإ الاأديان  من واضحات جميع 

من الاأمم السالفة وبهذا الوصف، فقد اأصبح مشكوكاً فيه ومختلفاً عليه في هذه الاأّمة فقّط! كما 

يحتاجون  اأنّهم  بالبديهة  يعلمون  الّسلام  عليه  موسى  بعد  من  اإسرائيل  بنو  كان  المثال  سبيل  على 

اأن  نبّيهم  لوا  ساأ السبب،  ولهذا  الّله  عند  من  حاكم  اإلى  الّدين  اإقامة  بهدف  الّله  سبيل  في  للجهاد 

يعّرفهم بحاكم من عند الّله ليجاهدوا معه واإّن نبّيهم اأيضاً قَِبل سؤالهم ولم يقل لهم اإّن الجهاد في 

سبيل الّله واإقامة الّدين لا يتطّلب حاكماً من عند الّله؛ كما قد ذكرهم الّله لتعليم المسلمين وقال: 

ْذ قَاُلوا ِلنَِبيٍّ َلُهُم ابَْعْث َلنَا َمِلكًا نَُقاِتْل ِفي َسِبيِل  ْسَراِئيَل ِمْن بَْعِد ُموَسٰى اإِ َلى اْلَملَاإِ ِمْن بَِني اإِ اأََلْم تََر اإِ

َوقَْد  اللَِّه  نَُقاِتَل ِفي َسِبيِل  اأَلَّا  َلنَا  َوَما  تَُقاِتلُوا ۖ قَاُلوا  اأَلَّا  اْلِقتَاُل  ْن كُِتَب َعلَْيكُُم  اإِ اللَِّه ۖ قَاَل َهْل َعَسْيتُْم 

 1اِلِميَن ِبالظَّ َعِليٌم  َواللَُّه   ۗ ِمْنُهْم  قَِليلًا  لَّا  اإِ ْوا  تََولَّ اْلِقتَاُل  َعلَْيِهُم  كُِتَب  ا  فَلَمَّ  ۖ َواأَبْنَاِئنَا  ِديَاِرنَا  ِمْن  اأُْخِرْجنَا 

وتقّدم اأن الّله نصب لهم طالوت. 

بهذا الوصف، فاإّن غفلة اأصحاب الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم من هذا المبداأ الواضح والضرورّي 

فتراض المسبق اأّن الحكومة لهم  تبدو غريبة؛ لاأّن اختلافهم في الحكومة بعده كان مبنّياً على هذا الاإ

وبالتالي يحّق لهم اأن يسّلموها اإلى من يختارون؛ اإلى درجة اأّن كثيراً منهم وفقاً للتقارير المتواترة والمشهورة 

اجتمعوا في مكان يسّمى سقيفة بني ساعدة وجهد كّل فريق منهم اأن يختار الحكومة لنفسه، اإلى درجة 

اأنّهم كادوا يقتتلون عليها ويطاأون بعضهم بعضاً! مع ذلك، كان اأصل نزاعهم في هذه المساألة اأنّه هل 

تبقى حكومة رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم في بيته اأو تخرج منه؟ فقال الذين غلبوا في نزاعهم 

اأّن حكومته تخرج من بيته بحّجة اأّن العرب لا ترضى باجتماع النبّوة والخلافة في بيت واحد؛ في حين 

اأنّه من المسّلم به اأّن رضى العرب اأو العجم ما كان له دور في تعيين الخليفة واأّن تعيين الحاكم كما تبّين 

منوط برضى الّله ورضاه يتّم اإعلانه لا محالة من قبل نبّيه، كما تّم اإعلانه في طالوت وبهذا الوصف، 

فكان واجباً عليهم اأن يرجعوا اإلى نصوص نبّيه ويمكّنوا من الحكومة عليهم اأّي شخص قد عّرف به كحاكم 

سلام؛ لاأنّهم من ناحية ما  من عند الّله ولكّنهم لم يفعلوا ذلك على الرغم مّما كان لديهم من التعّلق بالاإ

برحوا مبتلين بمنافسات قومّية بينهم نظراً اإلى كونهم قريبي عهد بالجاهلّية ومن ناحية اأخرى كان بعضهم 

بسبب عدم المعرفة التاّمة باختصاصات الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم لا يرون نصوصه السياسّية ملزمة 

بخلاف سائر نصوصه ولهذا السبب، كانوا حّتى في زمانه يعارضون مثل نصوصه هذه خاّصة اإذا كانت 

من المحّدثين مثل ابن الجعد )ت230هـ(2  اأّن كثيراً  المثال  بيته؛ كما على سبيل  اأهل  اإلى  معطوفة 

1 . البقرة/ 246.
2 . مسند ابن الجعد، ص360.
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وابن حنبل )ت241هـ(1 والبخاري )ت256هـ(2 ومسلم )ت261هـ(3 واأبي داوود )ت275هـ(4 والترمذّي 

ثني عشر من بعده رفع فريق  )ت279هـ(5 واآخرين6 قد رووا معاً اأنّه حينما اأخذ في الكلام حول الخلفاء الاإ

من اأصحابه اأصواتهم عنده وصخبوا على نحو لم يسمحوا اأن يُسَمع تمام كلامه في هذا الّصدد! 7 في حين 

اأّن الّله كان نهاهم عن هذا العمل بصراحة وقال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا لَا تَْرفَُعوا اأَْصَواتَكُْم فَْوَق َصْوِت النَِّبيِّ 

َولَا تَْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل كََجْهِر بَْعِضكُْم ِلبَْعٍض اأَْن تَْحبََط اأَْعَماُلكُْم َواأَنْتُْم لَا تَْشُعُروَن8. كما قد روي بكثرة 

وهو مّتفق عليه بين المسلمين اأّن في يوم الخميس من اآخر عمر الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم حينما اأراد 

اأن يوصي لبعده بشيء حّتى لن يضّل المسلمون ولن يختلفوا اأبداً منعه فريق من اأصحابه ورفعوا اأصواتهم 

وقالوا اإنّه يهجر ولا حاجة اإلى وصّيته مع وجود القراآن! 9 في حين اأّن الّله قد راأى قوله بمنزلة الوحي وقال: 

لَّا َوْحٌي يُوَحٰى10 ومن المسّلم به اأّن القراآن ما كان يغنيهم من سّنته.     ْن ُهَو اإِ اإِ  َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوٰى

على كّل حال، كان هذا الفريق من اأصحاب الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم يعتقدون اأّن تعيين الحكّام 

من بعده لا يحتاج اإلى نّصه واإن صدر عنه نّص في ذلك خاّصة اإذا كان في صالح اأهل بيته فاإنّه ليس 

ملزماً ولا يتنافى مع خيارهم في تعيين الحاكم. من الواضح اأّن هذه كانت فكرة خاطئة؛ لاأّن الّله قد 

َذا قََضى اللَُّه َوَرُسوُلُه اأَْمًرا اأَْن يَكُوَن َلُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن اأَْمِرِهْم ۗ َوَمْن  قال بصراحة: َوَما كَاَن ِلُمْؤِمٍن َولَا ُمْؤِمنٍَة اإِ

يَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فََقْد َضلَّ َضلَالًا ُمِبينًا11 ومن الواضح اأّن خيرة الّله ورسوله كانت مبنّية على الحكمة 

والمصلحة ولم تكن مبنّية على العصبّية والاأهواء النفسانّية. مع ذلك، اإّن فكرة هذا الفريق بسبب اأنّهم 

1 . مسند اأحمد، ج5، ص93 و98.
2 . صحيح البخاري، ج8، ص127.

3 . صحيح مسلم، ج6، ص3 و4.
4 . سنن اأبي داود، ج2، ص302.
5 . سنن الترمذي، ج3، ص340.

آحاد والمثاني، ج3، ص127؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، ص617؛ صحيح  6 . مثل ابن اأبي عاصم، الا
ابن حبان، ج15، ص44.

ِنيَها الّناُس«  7 . قد جاءت في روايات: »ثُمَّ تَكَلََّم ِبكَِلَمٍة َلْم اأَْفَهْمها َوَضجَّ الّناُس« وفي روايات: »ثُمَّ قاَل كَِلَمًة اأََصمَّ
وا َوقاَل كَِلَمًة َخِفيًَّة« وفي روايات: »فَاْرتََفَعِت الاأَْصواُت«!  وفي روايات: »فَكَبََّر الّناُس َوَضجُّ

8 . الحجرات/ 2.
ّطلاع على هذه الخسارة الكبيرة التي كانت حسب تعبير عبد الّله بن عباس »الرزيّة كّل الرزيّة«: عبد  9 . انظر للاإ
الرزاق، المصّنف، ج5، ص436 وج6، ص57 وج10، ص361؛ مسند اأحمد، ج1، ص293، 324 و336؛ صحيح 
البخاري، ج1، ص37 وج4، ص31 وج7، ص9؛ صحيح مسلم، ج5، ص76؛ سنن النسائي، ج3، ص433 وج4، 

ص360؛ صحيح ابن حبان، ج14، ص562 ومصادر كثيرة اأخرى.
10 . الّنجم/ 3 و4.
11 . الاأحزاب/ 36.
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الشائعة خاّصة في  اإلى فكرة المسلمين  الّله عليه واآله وسّلم تحّولت  الّنبّي صّلى  توّلوا السلطة بعد 

الاأجيال التالية؛ لاأّن المسلمين في الاأجيال التالية لم يكونوا قد اأدركوا الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

سلام عن طريق هذا الفريق واأتباعهم الذين كانوا يسودونهم وبالتالي لم يكونوا  وكانوا قد تعّرفوا على الاإ

يجدون مناصاً من التفاؤل والثّقة التاّمة بهم لتصحيح عقائدهم واأعمالهم الّدينّية.  

آن من خلال التاأثّر التاّم والتقليد الاأعمى للتّيار السائد بعد رسول  من اأجل ذلك يظّن اأكثر المسلمين الا

الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأّن الّله لم يختر اأحداً من جانبه لحكومته وقد وكلهم اإلى اأنفسهم في هذا 

الشاأن ولكن من الواضح اأّن هذا سوء الظّن به لاأجل حسن الظّن باأصحاب رسول الّله صّلى الّله عليه 

واآله وسّلم؛ بمعنى اأّن هؤلاء لاأجل حسن ظّنهم باأصحابه قد ظّنوا بالله الّسوء وحسبوا اأنّه قد بّدل سّنته 

ْوِء ۚ  انِّيَن ِباللَِّه َظنَّ السَّ واأهمل حكومته وهذا من اأسوء الظنون به؛ كما قال نفسه في اأهل ذلك: الظَّ

ِلكُْم َظنُّكُُم  ْوِءۖ  َوَغِضَب اللَُّه َعلَْيِهْم َوَلَعنَُهْم َواأََعدَّ َلُهْم َجَهنََّمۖ  َوَساَءْت َمِصيًرا1 وقال: َوَذٰ َعلَْيِهْم َداِئَرةُ السَّ

 .3ۖ يَُظنُّوَن ِباللَِّه َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة :2 وقالالَِّذي َظنَْنتُْم ِبَربِّكُْم اأَْرَداكُْم فَاأَْصبَْحتُْم ِمَن اْلَخاِسِريَن

كما اأّن ظّنهم برسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم من اأسوء الظنون به؛ لاأنّهم يظّنون اأنّه على الرغم من 

ستنجاء من البول والغائط اإلا اأنّه تركهم في حين لم يلّب اأشّد احتياجاتهم اإلحاحاً اأعني  اأن عّلمهم طريقة الاإ

حتياج اإلى حاكم من عند الّله وعّرضهم للاختلافات الّدامية في الحكومة بعده! في حين اأنّه على سبيل  الاإ

نصاف لا يترك اأّي حكيم صغاره من دون اأن يعّين لهم قّيماً؛ بل لا يدع اأّي راع غنمه في الصحراء  الاإ

يّتهم عند العقلاء  التارك لها  اأّن  لياأكلها الذئاب وهذا من المهاّم العقلائّية والمتعارفة عليها؛ لدرجة 

بالّسفاهة والّدناءة. بهذا الوصف، فليس هناك شّك اأّن الّله قد اأنزل كّل شيء قد احتاج اإليه المسلمون؛ 

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِتْبيَانًا ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوبُْشَرٰى ِلْلُمْسِلِميَن4 واأّن نبّيه اأيضاً قد  كما قال: َونَزَّ

بّلغ كّله من دون تهاون وتقصير وكان متمّتعاً ببعد النظر والنصح اللازم لهذا العمل بلا شّك؛ كما قال 

 .5َلَقْد َجاَءكُْم َرُسوٌل ِمْن اأَنُْفِسكُْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعلَْيكُْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم :الّله فيه

من الواضح اأّن مثل هذا الّنبّي بعد عمر من الجهد والمشّقة لتعليم اأّمته وتزكيتهم لا يبقيهم غافلين مّما 

اأن يترك ضامناً لهدايتهم والّصيانة  بينهم دون  ابتلائهم ومقتضي اختلافهم ولا يذهب من  يكون محّل 

نجازاته من بعده وهذه حقيقة تشهد عليها الّروايات المتواترة الواردة عنه. لاإ

1 . الفتح/ 6.
2 . فّصلت/ 23.

3 . اآل عمران/ 154.
4 . الّنحل/ 89.

5 . الّتوبة/ 128.
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القدر المسّلم به اأنّه قد بّين بما لا لبس فيه كيفّية الحكومة من بعده وتعّلقها اأو عدم تعّلقها باأهل بيته؛ 

لاأّن هذا الموضوع هو الاأصل والمحور لاختلاف اأصحابه في زمان حياته وبعده؛ نظراً اإلى اأّن فريقاً من 

آخرين وفريقاً  اأصحابه كسلمان واأبي ذّر والمقداد وعّمار والزبير كانوا يرون اأهل بيته اأولى بالحكومة من الا

اآخر من اأصحابه كعمر واأبي بكر واأبي عبيدة وسالم ما كانوا مّتفقين معهم في هذا الّصدد1 وكان هذا هو 

آن. من هنا يعلم اأّن وصّية رسول الّله صّلى  الاأصل والمحور لانقسام المسلمين منذ ذلك الحين اإلى الا

الّله عليه واآله وسّلم كانت بالتالي وبالّضرورة متعّلقة بنفس هذا الموضوع وبصدد تبيينه؛ لاأّن واجبه كان 

مكان لتسويتها؛ كما قال الّله: َوَما اأَنَْزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب  ختلاف بين المسلمين واإيجاد الاإ الوقاية من الاإ

لَّا ِلتُبَيَِّن َلُهُم الَِّذي اْختَلَُفوا ِفيِه ۙ َوُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن2. بناء على هذا فمن الواضح اأنّه خلافاً لظّن  اإِ

مسيئي الظّن به قد قام باأداء واجبه هذا عن طريق تبيين كيفّية الحكومة من بعده وتعّلقها اأو عدم تعّلقها 

باأهل بيته الذي كان اأصل اختلاف اأّمته ومحوره؛ كما اأنّه على سبيل المثال قال قبل وفاته في مواطن 

وباأساليب مختلفة: »اأيّها الّناُس اإنّي اأُوَشُك اأْن اأُْدعٰى فاأُجيَب واإنّي َمسُؤوٌل واأنتُم َمسُؤولوَن فاإنّي تاِرٌك 

فانُْظُروا كَيَف  بَعِدي  تَِضلُّوا  َلن  كْتُم بهما  تََمسَّ اإْن  بَيتي  اأهَل  الّلِه وِعْتَرتي  َخليَفتَْيِن كتاَب  الثََّقلَيِن  فيكُُم 

تَْخلُُفوني فيهما واإنّهما َلن يَْفتَِرقا حّتى يَِردا عليَّ الَحوَض نَّباأني بذلَك الّلطيُف الَخبيُر«. اإّن هذا الحديث 

اإلى  اأهل بيته  الذي يعرف بـ»حديث الثقلين« ويدّل على وجوب التمّسك بعترته  المهّم والاأساسّي جّداً 

جانب القراآن وعلى خلافتهم وبالتالي حاكمّيتهم بعده من عند الّله قد روي عن اأكثر من ثلاثين من اأصحابه 

كسلمان الفارسّي3 واأبي ذّر الغفارّي4 واأبي سعيد الخدرّي5 وزيد بن اأرقم6 وجابر بن عبد الّله الاأنصارّي7 

طلاع على هذين الفريقين: عبد الرزاق، المصّنف، ج5، ص439، 446، 447 و472؛ ابن اأبي شيبة،  1 . انظر للاإ
مامة والسياسة، ج1، ص16 تا 20؛  المصّنف، ج7، ص615 صحيح البخاري، ج8، ص25، 26 و27؛ ابن قتيبة، الاإ
تاريخ الطبري، ج2، ص443 و446؛ تاريخ اليعقوبي، ج2، ص124؛ الجوهري، اأحمد بن عبد العزيز، السقيفة، ص37 
ستيعاب، ج3، ص974 و975؛ ابن الاأثير، الكامل في التاريخ، ج2، ص325 و331؛ اأبو  فصاعداً؛ ابن عبد البر، الاإ

سلام، ج3، ص5 و6. الفداء، المختصر في اأخبار البشر، ج1، ص156؛ الذهبي، تاريخ الاإ
2 . الّنحل/ 64.

3 . ابن عقدة، الولاية، ص194.
4 . ابن عقدة، الولاية، ص193؛ سنن الترمذي، ج5، ص327.

5 . ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج2، ص194؛ مسند ابن الجعد، ص397؛ مسند اأحمد، ج3، ص14، 17 و59؛ 
ابن اأبي عاصم، كتاب السنة، ص629؛ مسند اأبي يعلى، ج2، ص297.

6 . مسند اأحمد، ج4، ص366؛ سنن الدارمي، ج2، ص431؛ صحيح مسلم، ج7، ص122؛ النسائي، فضائل 
الصحابة، ص15؛ النسائي، خصائص اأمير المؤمنين، ص93؛ صحيح ابن خزيمة، ج4، ص63.

7 . سنن الترمذي، ج5، ص327؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج5، ص89.
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وحذيفة بن اأسيد1 وزيد بن ثابت2 وعبد الّرحمن بن عوف3 وسعد بن اأبي وقاص4 وجبير بن مطعم5 واأّم 

سلمة6 واأبي رافع7 واأبي هريرة8 وضمرة9 وعبد الّله بن حنطب10 واآخرين11 لعشرات من التابعين كمصعب 

بن عبد الّرحمن )ت64هـ(12 ومسلم بن صبيح )ت100هـ(13 وعمر بن مسلم )ت بعد 101هـ(14 وعامر 

ثابت )ت119هـ(17 وقاسم بن  اأبي  بن واثلة )ت110هـ(15 وعطية بن سعد )ت111هـ(16 وحبيب بن 

حّسان18 وحصين بن سبرة19 ويزيد بن حّيان20 وعلّي بن ربيعة21 واآخرين لعدد كبير من اأتباع التابعين لاأعاظم 

)ت234هـ(  حرب  بن  وزهير  )ت148هـ(  مهران  بن  كسليمان  مشاهير  فيهم  يُرى  الذين  المسلمين 

بن حنبل )ت241هـ(  واأحمد  راهويه )ت238هـ(  بن  واإسحاق  اأبي شيبة )ت235هـ(  بن  بكر  واأبي 

1 . ابن مخلد، ما روي في الحوض والكوثر، ص88؛ سنن الترمذي، ج5، ص327؛ الطبراني، المعجم الكبير، 
 ج3، ص67 و180؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج10، ص363؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص219.

2 . ابن ابي شيبة، المصّنف، ج7، ص418؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص108؛ ابن مخلد، ما روي  في 
الحوض والكوثر، ص137؛ مسند اأحمد، ج5، ص182 و189؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج1، ص170.

3 . ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج7، ص498؛ مسند اأبي يعلى، ج2، ص165؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج2، 
ص120؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص163.

4 . تاريخ اليعقوبي، ج2، ص109 في ضمن رواية خطبة الوداع.
5 . ابن اأبي عاصم، كتاب السنة، ص613.

6 . ابن عقدة، الولاية، ص244.
7 . نفس المصدر، ص224.

8 . ابن عقدة، الولاية، ص206؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص163.
9 . ابن عقدة، الولاية، ص227.

10 . الهيثمي، مجمع الزوائد، ج5، ص195؛ ابن الاأثير، اأسد الغابة، ج3، ص147.
11 . اأنظر: ابن عقدة، الولاية، ص196 و197 و245.

12 . الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج2، ص120.
13 . نفس المصدر، ج3، ص148.

14 . مسند اأحمد، ج4، ص366؛ صحيح مسلم، ج7، ص122.
15 . النسائي، فضائل الصحابة، ص15؛ النسائي، السنن الكبرى، ج5، ص45؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، 
ج3، ص109؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص216؛ لكن اعتبره بعضهم من الصحابة )انظر: ابن سعد، 

الطبقات الكبرى، ج6، ص64( .
16 . مسند اأحمد، ج3، ص14 و17.

17 . سنن الترمذي، ج5، ص328.
18 . مسند اأحمد، ج5، ص181 و189.

19 . مسند اأحمد، ج4، ص366؛ صحيح مسلم، ج7، ص122.
20 . مسند اأحمد، ج5، ص182؛ سنن الدارمي، ج2، ص431؛ النسائي، فضائل الصحابة، ص22.

21 . الطبراني، المعجم الكبير، ج5، ص186.
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وسفيان بن وكيع )ت247هـ( وعبد الّله الدارمّي )ت255هـ(1 وكذلك اأصحاب الّصحاح المعتمدة بين 

المسلمين كمسلم )ت261هـ( والترمذّي )ت279هـ( والّنسائّي )ت303هـ( وقد صّرح بصّحته كثير من 

اأئّمة الحديث كالطبرّي )ت310هـ( والمحاملّي )ت330هـ( والحاكم )ت405هـ( والذهبّي )ت748هـ( 

)ت1031هـ(  والمناوّي  )ت911هـ(  والسيوطّي  )ت807هـ(  والهيثمّي  )ت774هـ(  كثير  وابن 

جماع على صّحته3 وبهذه الاأوصاف  ومعاصرون كالاألبانّي )ت1420هـ(،2 بل قد روي عن بعضهم الاإ

صّحته من اليقينّيات؛ لاأنّه من ناحية في التوافق الكامل مع حكم العقل بضرورة نصب حكّام من عند 

سلام بعد الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم في حين لم يرو عنه بديل له ويلزم في  الّله ومعّلمين لكّل الاإ

حالة عدم صّحته عدم الّنصب وانتفاء حكومة الّله وهو مستحيل ومن ناحية اأخرى رواته في كّل طبقة 

يبلغون عدداً يستحيل تواطؤهم على الكذب وهذه دلالة عقلّية على صدوره عن الّنبّي صّلى الّله عليه 

واآله وسّلم. بهذا الوصف، فلا مجادلة لنا مع الذين يترّددون في صدوره عن الّنبّي صّلى الّله عليه واآله 

وسّلم؛ لاأّن اأكثرهم من الذين لا يعتقدون بحّجّية العقل والمجادلة مع اأمثال هؤلاء كالمجادلة مع البهائم! 

كما اأّن مجادلتهم في معناه على الرغم من وضوحه هي مجادلة في اآيات الّله بعد ما تبّينت وهي تعّد 

ۖ  َواتََّخُذوا اآيَاِتي َوَما اأُنِْذُروا  كفراً وقد قال الّله في اأهلها: َويَُجاِدُل الَِّذيَن كََفُروا ِباْلبَاِطِل ِليُْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ

َلى اْلَمْوِت َوُهْم يَْنُظُروَن5 وقال: َويَْعلََم  ُهُزًوا4 وقال: يَُجاِدُلونََك ِفي اْلَحقِّ بَْعَدَما تَبَيََّن كَاأَنََّما يَُساقُوَن اإِ

ضافة من الواضح اأّن ترّددهم في هذا النّص قد نشاأ  الَِّذيَن يَُجاِدُلوَن ِفي اآيَاِتنَا َما َلُهْم ِمْن َمِحيٍص6. بالاإ

من تحّيزاتهم المذهبّية واأهوائهم النفسانّية لا من خلل حقيقّي في سنده اأو متنه؛ لاأنّه من الواضح اأّن 

سند هذا النّص متواتر ومتنه معقول ومتوافق مع نصوص الّله القطعّية، بل يلزم بوضوح من نصوص 

الّله القطعّية حول اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم التي تسّهل الخطب وتقّصر الخطاب؛ لاأّن 

الّله قد ذكر اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم في كتابه بصراحة واأفصح عن اإرادته لتطهيرهم 

نََّما يُِريُد اللَُّه ِليُْذِهَب َعْنكُُم  سلام وكّله وقال: اإِ من كّل رجس حيث اأنّه لازمة وساطتهم في تعليم عين الاإ

َركُْم تَْطِهيًرا7. من الواضح اأّن وصّية الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم باتّباعهم  ْجَس اأَْهَل اْلبَْيِت َويَُطهِّ الرِّ

1 . اأنظر: اأرباب المصادر المذكورة اآنفاً وشيوخهم. 
2 . الاألباني، صحيح سنن الترمذي، ج3، ص543 و544؛ الاألباني، ظلال الجّنة في تخريج الّسنة، ص337.

العالمي  الثقلين، شرح محمد واعظ زاده الخراساني، المجمع  الوشنوي، حديث  المعلومات:  للمزيد من  3 . راجع 
سلامية.  للتقريب بين المذاهب الاإ

4 . الكهف/ 56.
5 . الاأنفال/ 6.

6 . الّشورى/ 35.

7 . الاأحزاب/ 33.
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لهّي؛ لاأّن اتّباع الذين لم يطّهرهم الّله ولم يخبر عن  اإلى جانب القراآن هي من ملزومات هذا التطهير الاإ

طهارتهم قد يؤّدي اإلى الّرجس ونقض اتّباع الّله وبهذا الوصف، فاإّن الوصّية به غير معقولة؛ في حين اأّن 

الوصّية باتّباع الذين قد طّهرهم الّله واأخبر عن طهارتهم رشيدة ومفيدة للغاية، بل لا يعقل اأن لا يوصى 

باتّباع اأمثالهم اإن كانوا موجودين. كما قد فرض الّله موّدتهم في كتابه وقال بوضوح: قُْل لَا اأَْساأَُلكُْم 

نَّ اللََّه َغُفوٌر َشكُوٌر1. هذا  ةَ ِفي اْلُقْربَٰى ۗ َوَمْن يَْقتَِرْف َحَسنًَة نَِزْد َلُه ِفيَها ُحْسنًا ۚ اإِ لَّا اْلَمَودَّ َعلَْيِه اأَْجًرا اإِ

في حين اأنّه من المسّلم به اأّن وجوب موّدتهم الذي قد اأجمع عليه المسلمون هو ناشئ من طهارتهم من 

كّل رجس؛ نظراً اإلى اأّن الّله قد نهى عن موّدة اأعدائه واأعداء المسلمين وقال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا لَا 

ِة2 وقد نهى عن اأّي ركون اإلى الظالمين وقال: َولَا  َلْيِهْم ِباْلَمَودَّ كُْم اأَْوِليَاَء تُْلُقوَن اإِ ي َوَعُدوَّ تَتَِّخُذوا َعُدوِّ

ْوِليَاَء ثُمَّ لَا تُْنَصُروَن3. من هنا يعلم 
كُُم النَّاُر َوَما َلكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن اأَ َلى الَِّذيَن َظلَُموا فَتََمسَّ تَْركَنُوا اإِ

اأّن عداوة اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم مع الّله والمسلمين واأيضاً صدور الظلم عنهم غير 

 4َذا اأََراَد َشْيئًا اأَْن يَُقوَل َلُه كُْن فَيَكُوُن اإِ نََّما اأَْمُرهُ  ممكن؛ لاأّن اإرادة الّله لا تقبل التخّلف؛ كما قال: اإِ

ومن الواضح اأّن وجوب موّدتهم يتنافى مع اإمكان خروجهم من اأهلّية الموّدة. خاّصة بالنظر اإلى اأّن الّله قد 

لَاِة  أَْقَرِبيَن5 وقال: َواأُْمْر اأَْهلََك ِبالصَّ آخرين اأو اأكثر منهم وقال: َواأَنِْذْر َعِشيَرتََك الْا اأمر نبّيه بتعليمهم قبل الا

1 . الّشورى/ 23. هذا اأظهر واأنسب معنى للاآية وقد روي عن اأهل البيت اأنفسهم ورجال كسعيد بن جبير وعمرو 
بن شعيب وقتادة والسّدي )انظر: الطبرّي، جامع البيان، ج25، ص33 و34؛ الحاكم النيشابورّي، المستدرك، ج2، 
ص444 وج3، ص172؛ الطبرانّي، المعجم الاأوسط، ج2، ص336 وج6، ص49؛ الطبرانّي، المعجم الكبير، ج3، 
ص47 وج11، ص351؛ الهيثمّي، مجمع الزوائد، ج7، ص103؛ الثّعلبّي، الكشف والبيان، ج8، ص37 و310؛ 
الّزمخشرّي، الكّشاف، ج3، ص467؛ ابن العربّي، اأحكام القراآن، ج3، ص190؛ فخر الّدين الرازّي، التفسير الكبير، 
آية )انظر كمثال على  ج27، ص166(؛ كما قد اعتبره كثير من المفّسرين المسلمين القول الراجح والمتبادر من الا
اإلى قول سعيد بن جبير«  ذلك: العينّي، عمدة القاري، ج16، ص71 وج19، ص157 وقال: »كما يتبادر الذهن 
آخر اأنّه على  آية والتنزيل«(. القول الا والثعلبّي، الكشف والبيان، ج8، ص310 وقال: »و هذا التاأويل اأشبه بظاهر الا
الرغم من اأّن المراد من »القربى« هو قربى الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم اإلا اأنّه يعّم جميع قريش ولا يختّص باأهل بيته 
وهكذا يمكن اأن يكون بمعنى لزوم موّدة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم على قريش بسبب قرابته معهم بغّض النظر 
لتزام جّداً؛ لاأّن موّدة جميع قريش نظراً اإلى وجود اأهل الكفر  عن صدق مّدعاه، في حين اأّن هذا قول ضعيف وغير قابل للاإ
والنفاق والظلم بينهم لم يمكن اأن تكون واجبة؛ كما اأّن موّدة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم بسبب قرابته مع قريش 
وبغّض الّنظر عن صدق مّدعاه لم يمكن اأن تكون متوّقعة ومطلوبة من قبله؛ لاأّن مثل هذه الموّدة عصبّية جاهلّية وتتنافى 
وَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو  آِخِر يَُوادُّ مع حكم العقل وكتاب الّله؛ كما قال الّله: لَا تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َواْليَْوِم الْا

ْخَوانَُهْم اأَْو َعِشيَرتَُهْم ۚ )المجادلة/ 22(. كَانُوا اآبَاَءُهْم اأَْو اأَبْنَاَءُهْم اأَْو اإِ
2 . الممتحنة/ 1.
3 . هود/ 113.

4 . يس/ 82.
5 . الّشعراء/ 214.
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َواْصَطِبْر َعلَْيَها 1ۖ؛ كما فرض على كّل مسلم اأن يقي اأهل بيته من النار كنفسه وقال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن 

اآَمنُوا قُوا اأَنُْفَسكُْم َواأَْهِليكُْم نَاًرا2 ومن الواضح اأّن الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم لم يكن مستثنى من 

هذا الحكم وبالتالي قد امتثله ووقى اأهل بيته كنفسه من النار وتبعاً لها من موجباتها.

سلام وكّله استناداً اإلى القراآن والسّنة القطعّية وحكم  هذا يعني اأّن اأهل بيته عالمون وعاملون بعين الاإ

سلام ومن الواضح  العقل؛ لاأّن الطهارة من اأّي رجس تعني الطهارة من كّل اعتقاد وعمل مخالف للاإ

سلام وكّله. من هنا  الاإ العلم بعين  سلام لا تمكن بدون  للاإ اأّن الطهارة من كّل اعتقاد وعمل مخالف 

يعلم اأّن اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم هم اأولى المسلمين بالحكومة عليهم؛ لاأّن مثل هذه 

الطهارة والعلم لم يتّم اّدعاؤها ولا اإثباتها لاأحد دونهم وليس هناك شّك اأّن كّل من هو اأطهر واأعلم فهو 

لَّا اأَْن  ي اإِ ْن لَا يَِهدِّ َلى اْلَحقِّ اأََحقُّ اأَْن يُتَّبََع اأَمَّ آخرين؛ كما قال الّله: اأَفََمْن يَْهِدي اإِ اأولى بالحكومة على الا

نََّما يَتََذكَُّر اأُوُلو  يُْهَدٰى ۖ فََما َلكُْم كَْيَف تَْحكُُموَن3 وقال: قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن لَا يَْعلَُموَن ۗ اإِ

    .4أَْلبَاِب الْا

وتعليم  الاأرض  في  الّله  لخلافة  وسّلم  واآله  عليه  الّله  صّلى  الّنبّي  اآل  اصطفاء  اأّن  نصاف  الاإ نعم، 

سلام وليس شيئاً غريباً اأو جديداً باأّي وجه من الوجوه؛ لاأنّه لم يزل بناء  المسلمين من اأوضح مبادئ الاإ

اأنبيائه وذريّتهم وهذه بمنزلة سّنته في الاأمم السالفة؛ كما قد اأخبر عنها وقال:  الّله على اصطفاء اآل 

يًَّة بَْعُضَها ِمْن بَْعٍض ۗ َواللَُّه   ُذرِّ بَْراِهيَم َواآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلَعاَلِميَن  نَّ اللََّه اْصَطَفٰى اآَدَم َونُوًحا َواآَل اإِ اإِ

َسِميٌع َعِليٌم5. بهذا الوصف، فاإّن منافسة الناس مع اآل الاأنبياء وذّريتهم لم تكن جائزة في اأيّة اأّمة وقد 

اعتبرت جائزة في هذه الاأّمة فقّط واإنّها من اأعجب البدع؛ لاأّن منافسة المسلمين مع الذين قد اصطفاهم 

سلام لا معنى لها وحسدهم ليس شيئاً سوى الحماقة؛  الّله وفّضلهم وجعلهم وسائط التعليم والتطبيق للاإ

بَْراِهيَم  كما قال الّله في هذا الّصدد: اأَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَٰى َما اآتَاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ۖ فََقْد اآتَْينَا اآَل اإِ

الاأنبياء قاعدة عاّمة  اآل  الّله على  اأّن تفّضل  الواضح  َعِظيًما6. من  ُمْلكًا  َواآتَْينَاُهْم  َواْلِحكَْمَة  اْلِكتَاَب 

ضافة اإلى اآل اإبراهيم الذين ترّحم وبارك عليهم باسم »اأهل البيت«  وثابتة؛ كما اأنّه على سبيل المثال بالاإ

نَُّه َحِميٌد َمِجيٌد7، قد ذكّر بتفّضله على اآل يعقوب واآل لوط  وقال: َرْحَمُت اللَِّه َوبََركَاتُُه َعلَْيكُْم اأَْهَل اْلبَْيِت ۚ اإِ

1 . طه/ 132.
2 . الّتحريم/ 6.
3 . يونس/ 35.

4 . الّزمر/ 9.
5 . اآل عمران/ 33 و34.

6 . الّنساء/ 54.
7 . هود/ 73.
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واآل عمران واآل موسى واآل هارون واآل داوود وبهذا الوصف، فاإّن تفّضله على اآل محّمد الذي هو خير 

اأنبيائه اأمر طبيعّي بل اأولى؛ بغّض الّنظر عن اأّن اآل محّمد هم في الاأصل جزء من اآل اإبراهيم وقد اأخبر 

الّله عن بقاء الحكومة فيهم بصفتهم اأعقابه وذريّته الطاهرين وقال: َوَجَعلََها كَِلَمًة بَاِقيًَة ِفي َعِقِبِه َلَعلَُّهْم 

  ۖ ُهنَّ بَْراِهيَم َربُُّه ِبكَِلَماٍت فَاأَتَمَّ ِذ ابْتَلَٰى اإِ ةَ َواْلِكتَاَب2 وقال: َواإِ يَِّتِه النُّبُوَّ يَْرِجُعوَن1 وقال: َوَجَعْلنَا ِفي ُذرِّ

اِلِميَن3، بمعنى اأنّه ينال الطاهرين  يَِّتيۖ  قَاَل لَا يَنَاُل َعْهِدي الظَّ َماًماۖ  قَاَل َوِمْن ُذرِّ نِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس اإِ قَاَل اإِ

منهم ومن الواضح اأّن اأهل بيت محّمد صّلى الّله عليه واآله وسّلم هم الوحيدون من ذّريّة اإبراهيم الباقين 

الذين قد اأخبر الّله عن طهارتهم. 

بهذا الوصف، فمن الواضح اأّن الّدعوة اإلى حاكمّيتهم لا تعتبر دعوة اإلى اأّي مذهب ولكّنها الّدعوة 

اإلى اإسلام اأصيل وكامل قد انبعث من المتطّلبات القطعّية العقلّية والّشرعّية وهو الطريق الوحيد لتحقيق 

حاكمّية الّله في العالم. كما اأنّني بالتاأكيد لست شيعّياً ولا سّنّياً بالمعنى المصطلح عليه ولكّني نموذج 

سلام ويقتدي في هذا المجال باإبراهيم عليه الّسلام الذي قال الّله فيه:  من مسلم حنيف يدعو اإلى الاإ

ِكْن كَاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما كَاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن4. هذا في حين  بَْراِهيُم يَُهوِديًّا َولَا نَْصَراِنيًّا َوَلٰ َما كَاَن اإِ

سلامّية كالعراق وسوريا واأفغانستان واإيران يدعون اإلى حاكمّية  اأّن رجالاً من المسلمين في الاأراضي الاإ

سلامّية! اأولئك في ضلال مبين بلا شّك؛ لاأّن الحاكمّية لّله  اأنفسهم ويعّللون اأنفسهم باأمل الخلافة الاإ

كما تبّين وحاكمّية هؤلاء واإن كانت مع حسن النّية لا تعتبر خلافة اإسلامّية؛ نظراً اإلى اأّن الّله لم ينصبهم 

من جانبه ولم ياأمر المسلمين باتّباعهم وهم ملّمون ومعترفون اأنفسهم بهذه الحقيقة. بهذا الوصف، فاإّن 

تصّرفاتهم في الاأرض وما يقومون به من وضع الحدود فيها عدوانّية؛ لاأّن الاأرض لّله وهو يهبها لمن 

نَّ الْاأَْرَض ِللَِّه يُوِرثَُها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ۖ َواْلَعاِقبَُة ِلْلُمتَِّقيَن5؛ كما اأّن  يشاء من عباده؛ كما قال: اإِ

الممتلكات العاّمة لّله ومنصوبه ولا يحّق لاأحد اأن يحوزها بدون اإذنهما وبالتالي يجوز لهما اأن يخرجاها 

ُسوِل 6ۖ وقال:  أَنَْفاُل ِللَِّه َوالرَّ أَنَْفاِل ۖ قُِل الْا آخرين؛ كما قال بصراحة: يَْساأَُلونََك َعِن الْا من تحت حيازة الا

  .7ِكنَّ اللََّه يَُسلُِّط ُرُسلَُه َعلَٰى َمْن يََشاُء ۚ َواللَُّه َعلَٰى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوَلٰ

واأّن  ليست شرعّية  سلامّي  الاإ العالم  الحالية في  والحكومات  الحركات  يّاً من  اأ ّن  اأ يعلم  هنا  من 

1 . الّزخرف/ 28.
2 . العنكبوت/ 27.

3 . البقرة/ 124.
4 . اآل عمران/ 67.
5 . الاأعراف/ 128.

6 . الاأنفال/ 1.

7 . الحشر/ 6.
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عراض عنهّن والّتمهيد للحركة والحكومة الخاّصتين  سلام هو الاإ طريق المسلمين الوحيد للعودة اإلى الاإ

برجل نصبه الّله من جانبه واأمر باتّباعه من اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وهذا ما يتحّصل 

من خلال معرفته واإّن معرفته ممكنة كما ساأقول اإن شاء الّله.           

مكّية غ�ي هللا 2 . حا

سلام بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم هو عدم تحّقق حاكمّية  الّسبب الثاني لعدم اإقامة الاإ

الّله بعده؛ لاأّن منافسة اأصحابه بعده بغّض النظر عن اأنّها كانت باأّي دوافع اأّدت اإلى غلبة التّيار المخالف 

سلامّية ولا  سلام كافياً لتحّقق الحكومة الاإ لاأهل بيته وسّلطت نظاماً سياسّياً كان يرى اعتقاد الحاكم بالاإ

تّجاه الخاطئ ما اأظهر اآثاره  يعتقد بلزوم نصبه من جانب الّله بصفة خليفته في الاأرض. رغم اأّن هذا الاإ

سلام من قبل الحكّام الاأّولين اإلا  لتزام الّنسبّي بالاإ سلامّية الاأولى بسبب الاإ الضاّرة والّرهيبة في العقود الاإ

سلام اإلى  آخر الذين ما كان لديهم اأّي التزام بالاإ اأنّه سرعان ما اأثبت خطاأه بعد مضّيهم ومجيء الفريق الا

ستفادة من تعاليمه  سلام واأقّل الاإ السلطة؛ لاأّن هذا الفريق الذين كان لديهم سابقة من اأكثر العداوة مع الاإ

سلام من بلاد مفتوحة  في زمن رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم بدعم من تاأييد اأناس حديثي الاإ

سلام، دفعوا منافسيهم من المهاجرين والاأنصار جانباً وتوّلوا الحكومة  ما كان لديهم بالتالي معرفة بالاإ

على المسلمين وحّولوا بشكل علنّي ما كان يسّمى من قبل لاأجل بعض تشابهاته السطحّية مع حكومة 

ضافة اأنّهم من خلال ترويج اتّجاهات غير اإسلامّية بين  الّنبّي »الخلافة« اإلى ملوكّية كسرى وقيصر. بالاإ

قبال على الجبر والنصب لاأهل البيت وقبول الظلم  المسلمين كالنفور من العقل والتركيز على الخبر والاإ

التي تلّقت ترحيباً وحماية من قبل اأهل الحديث في القرن الثاني والثالث اأبدلوا الثقافة الاأمويّة بالثقافة 

سلام الاأصيل والكامل على الاأجيال القادمة من المسلمين للغاية.   سلامّية علنّياً وعّسروا معرفة الاإ الاإ

بلا شّك اأّن حكومة اأبناء اأمّية في الظرف الاأكثر حساسية من تاريخ المسلمين الذي كان باإمكان اأّي 

سلام اإلى وقت غربته في الاأيّام الاأولى من بعثة رسول  حدث فيه اأن يتحّول اإلى نموذج لهم اأعادت الاإ

الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم، بل بّدلت ماهّيته تماماً وحكّمت قراءة منه لم تجلب على المسلمين اإلا 

البؤس والّشقاء وما زالت اآثارها المدّمرة كجراحة على اأجسام المسلمين باقية حّتى اليوم، بل تتعّمق 

وتّتسع مع مرور الّزمن، اإلى درجة اأّن تداركها يبدو اأحياناً غير ممكن اأو بعيداً للغاية؛ لاأنّه لو كانت هذه 

سلامّية الاأولى على شكل حكومة واحدة فلطالما قد تجّلت على  المصيبة العظمى تجّلت في العقود الاإ

شكل عشرات من الحكومات التي كّل واحدة منها بدورها مصيبة عظمى! 

التحديد  وجه  على  )ت247هـ(  المتوكّل  زمن  ومنذ  طريقتهم  العّباسّيون  واصل  اأمّية  بني  بعد 
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بين  المذاهب  لتشكيل  الطريق  وعّبدوا  ومقّوماته  سلام  الاإ اأصول  مع  شاملة  مكافحة  حملة  اأطلقوا 

باأهل  الخاّصة  والاأعمال  العقائد  باسم  لاأنفسهم  المشهّية  والاأعمال  العقائد  عليهم  وفرضوا  المسلمين 

المستقّلين وحبسهم من  العلماء  السلبّيين وقتل  للمحّدثين  المتبادل  الّدعم  السّنة والجماعة من خلال 

ختلافات الكلامّية والفقهّية بينهم من ناحية اأخرى. بعد العّباسّيين واصل العثمانّيون  ناحية وتاأجيج الاإ

طريقتهم، حّتى في اإثر هزيمتهم في الحرب العالمّية الاأولى تفّسخت حكومة المسلمين المتمركزة التي 

كانت تسّمى »الخلافة« اإلى ذلك الحين وتحّولت اإلى حكومات متعّددة ومتخاصمة. 

لكن في هذه الاأثناء اأّن العنصر الاأهّم من عناصر الثقافة الاأمويّة والعّباسّية -الذي في تناقض صارخ 

سلامّية ومع ذلك قد تحّول اإلى عقيدة شائعة بين المسلمين تحت تاأثير دعايات الاأمويّين  مع الثقافة الاإ

سلامّية بدون نّص من الّله؛ لاأّن معظم المسلمين من خلال التقليد  والعّباسّيين- هو تحّقق الحكومة الاإ

الاأعمى للاأمويّين والتّيار الذي توّلى السلطة بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم لم يروا انعقاد 

سلامّية مبنّياً على نّص الّله، بل قد حسبوه مبنّياً على بيعة اأهل الحّل والعقد اأو وصّية  الحكومة الاإ

آخرين فقّط؛1 بمعنى اأنّه حينما بايع واحد اأو عّدة من خبراء المسلمين  الحاكم السابق اأو التغّلب على الا

رجلاً بصفته حاكماً على المسلمين كما بايعوا اأبا بكر في السقيفة مثلاً اأو تعّين رجل من قبل الحاكم 

السابق عليه بصفته حاكماً على المسلمين كما تعّين عمر من قبل اأبي بكر مثلاً اأو دفع رجل منافسيه 

العّباسّي  الماأمون  نال  كما  والهيمنة  العنف  خلال  من  المسلمين  على  الحكومة  على  واستحوذ  جانباً 

فاإّن بيعته تجب على جميع المسلمين! من الواضح والمسّلم به  )ت218هـ( الّسلطة بقتل اأخيه مثلاً 

تماماً اأّن منشاأ هذه العقيدة لم يكن كتاب الّله ولا سّنة نبّيه وهذا مّما ليس فيه خلاف بين المسلمين؛ 

لاأنّهم يزعمون اأّن الّله ونبّيه لم يقولا شيئاً فيما يخّص الحكومة على المسلمين وقد تركاهم في الحيرة 

ختلاف حولها وبناء على هذا فلم يّدع اأحد منهم اأيضاً استنباط هذه العقيدة من القراآن اأو السّنة، بل  والاإ

هم مقّرون معاً باأّن منشاأ هذه العقيدة هو اأعمال عّدة من صحابة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم والحكّام 

الاأمويّين والعّباسّيين وهذا في حين اأّن جميعهم يعلمون اأّن اأعمال هؤلاء خاّصة عندما لقيت مخالفة من 

عّدة اآخرين من اأقرانهم ليست حّجة! بهذا الوصف، فكاأنّهم ملّمون ومقّرون اأنفسهم باأّن هذه العقيدة لا 

اأساس لها واإنّما قبلوها اعتماداً على التسامح والتغافل وبهدف تصحيح اأعمال عّدة من الّسلف. في حين 

سلام عبارة عن قول الّله ونبّيه وعملهما  سلام والاإ اأنّه من المسّلم به اأّن منشاأ عقيدة المسلمين هو الاإ

1 . انظر: النووي، المجموع، ج19، ص192؛ النووي، روضة الطالبين، ج7، ص263؛ الشربيني، مغني المحتاج، 
ج4، ص130؛ ابن عابدين، حاشية رّد المحتار، ج1، ص591؛ حاشية الدسوقي، ج4، ص298؛ ابن نجيم، البحر 
الرائق، ج6، ص462؛ البهوتي، كشاف القناع، ج6، ص202؛ التفتازاني، شرح المقاصد، ج2، ص272؛ ابن حجر 

الهيتمي، الصواعق المحرقة، ص8 ومصادر كثيرة اأخرى.
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قالا وعملا كّل  قد  اأيضاً  ونبّيه  الّله  واإّن  جّداً  واإن كانوا محترمين ومعّظمين  آخرين وعملهم  الا قول  لا 

عتقاد  قرار بهذا الواقع واجب ومقتضى الاإ ما يحتاج المسلمون اإلى علمه اأو عمله اإلى يوم القيامة والاإ

عتماد على مبداأ  1. بهذا الوصف، فاإّن الاإ ْطنَا ِفي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍءۚ سلام؛ كما قال الّله: َما فَرَّ بالاإ

سلام هو على خلاف القاعدة  حاكمّية عّدة من الّصحابة والحكّام من بعدهم لمعرفة مبداأ الحاكمّية في الاإ

ولا اأساس له في الشرع؛ كما هو في تناقض صارخ مع العقل؛ لاأّن وجوب مبايعة المسلمين لمن يرضى 

بحاكمّيته واحد اأو عّدة منهم فقّط سخيف؛ كما اأّن وجوب مبايعتهم لمن يرضى بحاكمّيته الحاكم الّسابق 

فقّط غير معقول ووجوب مبايعتهم لمن قد نال الّسلطة عن طريق سفك دماء المسلمين مستهجن. 

ستناد حول مبداأ سائر  سلام كالاإ ستناد حول مبداأ الحاكمّية في الاإ من هنا يعلم اأنّه يجب اأن يكون الاإ

سلام، لا اأقوال بعض المسلمين واأعمالهم! هذا في حين اأّن الحاكمّية في  العقائد والاأعمال اإلى نفس الاإ

الّله فهي  اأّما حاكمّية  آخر حاكمّية الطاغوت؛  الّله والا اأحدهما حاكمّية  سلام نوعان ولا ثالث لهما:  الاإ

ًة  حاكمّية من يحكم باأمر الّله؛ كحاكمّية اآل اإبراهيم عليه الّسلام الذين قال الّله فيهم: َوَجَعْلنَاُهْم اأَِئمَّ

يَْهُدوَن ِباأَْمِرنَا2 واأّما حاكمّية الطاغوت فهي حاكمّية من يحكم بدون اأمر الّله؛ كحاكمّية اآل فرعون الذين 

َلى النَّاِر 3ۖ. هكذا فاإّن حاكمّية من نصبه الّله لها هي حاكمّية  ًة يَْدُعوَن اإِ قال الّله فيهم: َوَجَعْلنَاُهْم اأَِئمَّ

الّله وحاكمّية من لم ينصبه الّله لها هي الطاغوت وهذه قاعدة بسيطة وبّينة للغاية.

حاكمّية  ونفي  الّله  حاكمّية  تحقيق  الاأنبياء  لجميع  الاأعلى  المثل  كان  القاعدة،  هذه  على  بناء     

 4 ۖ الطَّاُغوَت  َواْجتَِنبُوا  اللََّه  اْعبُُدوا  اأَِن  َرُسولًا  ٍة  اأُمَّ كُلِّ  ِفي  بََعْثنَا  َوَلَقْد  الّله:  قال  كما  الطاغوت؛ 

الخضوع  اأّن  حيث  اأيضاً؛  وسّلم  واآله  عليه  الّله  صّلى  الخاتم  للنبّي  الاأعلى  المثل  هو  كان  وبالتالي 

عبد  فقد  الّله  غير  اأحد  لحاكمّية  خضع  من  وكّل  العبادة  مصاديق  من  هو  سلام  الاإ في  للحاكمّية 

ِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد اللَِّه ۚ َمْن  الطاغوت في الواقع؛ كاليهود الذين قال الّله فيهم: قُْل َهْل اأُنَبِّئُكُْم ِبَشرٍّ ِمْن َذٰ

َعْن  َواأََضلُّ  َمكَانًا  َشرٌّ  ِئَك  اأُوَلٰ  ۚ الطَّاُغوَت  َوَعبََد  َواْلَخنَاِزيَر  اْلِقَرَدةَ  ِمْنُهُم  َوَجَعَل  َعلَْيِه  َوَغِضَب  اللَُّه  َلَعنَُه 

اْجتَنَبُوا  َوالَِّذيَن  وقال:  الطاغوت  عبادة  باجتنابهم  المّتقين  عباده  الّله  مدح  كما   .5ِبيِل السَّ َسَواِء 

ْر ِعبَاِد6. بهذا الوصف، فاإّن الكفر بالطاغوت  َلى اللَِّه َلُهُم اْلبُْشَرٰىۚ  فَبَشِّ الطَّاُغوَت اأَْن يَْعبُُدوَها َواأَنَابُوا اإِ

1 . الاأنعام/ 38.
2 . الاأنبياء/ 73.

3 . القصص/ 41.
4 . الّنحل/ 36.
5 . المائدة/ 60.
6 . الّزمر/ 17.
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سلام  يمان بالله ومن لم يخضع لحاكمّية الطاغوت وخضع لحاكمّية الّله فقد اهتدى اإلى الاإ لازمة الاإ

ِباْلُعْرَوِة  اْستَْمَسَك  فََقِد  ِباللَِّه  َويُْؤِمْن  ِبالطَّاُغوِت  يَكُْفْر  فََمْن  فيه:  الّله  قال  كما  والكامل؛  الاأصيل 

اإلى الطاغوت بمعنى قبول حاكمّية  َعِليٌم1. لذلك فاإّن التحاكم  َواللَُّه َسِميٌع   ۗ َلَها  اْلُوثَْقٰى لَا انِْفَصاَم 

قال  دائماً؛ كما  الشيطان  وقد نشاأ من تضليل  اأبداً  سلام  الاإ له محّل في  لم يكن  الّله  ينصبه  لم  من 

ْيَطاُن اأَْن يُِضلَُّهْم َضلَالًا  َلى الطَّاُغوِت َوقَْد اأُِمُروا اأَْن يَكُْفُروا ِبِه َويُِريُد الشَّ الّله: يُِريُدوَن اأَْن يَتََحاكَُموا اإِ

الّله  ينصبه  لم  من  حاكمّية  لتحقيق  الحرب  بمعنى  الطاغوت  سبيل  في  المقاتلة  اأّن  كما   .2بَِعيًدا

كما  الّله؛  حاكمّية  تحقيق  سبيل  في  الحرب  اإلا  ليس  المسلمين  عمل  واأّن  الكافرين  عمل  من  هي 

قال: الَِّذيَن اآَمنُوا يَُقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه ۖ َوالَِّذيَن كََفُروا يَُقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت فََقاِتلُوا اأَْوِليَاَء 

سلام هو اأن تكون كلمة الكافرين  ْيَطاِن كَاَن َضِعيًفا3. نعم، اإّن المثل الاأعلى للاإ نَّ كَْيَد الشَّ ْيَطاِنۖ  اإِ الشَّ

ْفلَٰى ۗ َوكَِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْليَا ۗ  الّسفلى وكلمة الّله العليا؛ كما قال الّله: َوَجَعَل كَِلَمَة الَِّذيَن كََفُروا السُّ

أَْعلَٰىۚ  َوُهَو اْلَعِزيُز  َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم4؛ بمعنى اأّن اليد العليا في العالم لّله؛ كما قال: َوِللَِّه اْلَمثَُل الْا

 .6َماَواِت َوالْاأَْرِض ۚ َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم أَْعلَٰى ِفي السَّ اْلَحِكيُم5 وقال: َوَلُه اْلَمثَُل الْا

سلام لّله وحده؛ كما قال: َوَما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َواٍل7 وقال:  ضافة من الواضح اأّن الولاية في الاإ بالاإ

َماَواِت َوالْاأَْرِض ۗ َوَما َلكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ  َوكََفٰى ِباللَِّه َوِليًّا8 وقال: اأََلْم تَْعلَْم اأَنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السَّ

َولَا نَِصيٍر9؛ لاأنّه يملك وحده صلاحّية الولاية بمقتضى علمه وقدرته اللذين لا يضاهان وبهذا الوصف، 

فلا يجوز اتّخاذ ولّي غيره، بل يعتبر شركاً؛ كما قال: اأَِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه اأَْوِليَاَء ۖ فَاللَُّه ُهَو اْلَوِليُّ َوُهَو 

َماَواِت َوالْاأَْرِض َوُهَو  يُْحِيي اْلَمْوتَٰى َوُهَو َعلَٰى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر10 وقال: قُْل اأََغْيَر اللَِّه اأَتَِّخُذ َوِليًّا فَاِطِر السَّ

َل َمْن اأَْسلََمۖ  َولَا تَكُونَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكيَن11 وقال: قُْل َمْن َربُّ  نِّي اأُِمْرُت اأَْن اأَكُوَن اأَوَّ يُْطِعُم َولَا يُْطَعُمۗ  قُْل اإِ

ا ۚ قُْل َهْل  َماَواِت َوالْاأَْرِض قُِل اللَُّه ۚ قُْل اأَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِنِه اأَْوِليَاَء لَا يَْمِلكُوَن ِلاأَنُْفِسِهْم نَْفًعا َولَا َضرًّ السَّ

1 . البقرة/ 256.
2 . الّنساء/ 60.
3 . الّنساء/ 76.
4 . التوبة/ 40.
5 . الّنحل/ 60.
6 . الّروم/ 27.
7 . الّرعد/ 11.
8 . الّنساء/ 45.
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أَْعَمٰى َواْلبَِصيُر اأَْم َهْل تَْستَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُرۗ  اأَْم َجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء َخلَُقوا كََخْلِقِه فَتََشابََه اْلَخْلُق  يَْستَِوي الْا

اُر1 وقال: اأَفََحِسَب الَِّذيَن كََفُروا اأَْن يَتَِّخُذوا ِعبَاِدي ِمْن  َعلَْيِهْمۚ  قُِل اللَُّه َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ

نَّا اأَْعتَْدنَا َجَهنََّم ِلْلكَاِفِريَن نُُزلًا2. كما قد اأخبر عن تبعة اتّخاذ اأولياء غيره وقال: اللَُّه  ُدوِني اأَْوِليَاَء ۚ اإِ

َلى النُّوِر ۖ َوالَِّذيَن كََفُروا اأَْوِليَاُؤُهُم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر  لَُماِت اإِ َوِليُّ الَِّذيَن اآَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ

ِئَك اأَْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن3 وقال: َمثَُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه اأَْوِليَاَء  لَُماِت ۗ اأُوَلٰ َلى الظُّ اإِ

 .4نَّ اأَْوَهَن اْلبُيُوِت َلبَْيُت اْلَعْنكَبُوِت ۖ َلْو كَانُوا يَْعلَُموَن كََمثَِل اْلَعْنكَبُوِت اتََّخَذْت بَْيتًا ۖ َواإِ

من الواضح اأّن انحصار الولاية في الّله يعني اأّن الولاية تنشاأ من الّله وحده واأّن الّله معطيها وبناء 

على هذا فاإّن اتّخاذ ولّي غيره يعني الخضوع لولاية من لم يعطه الّله من عنده ولاية؛ كما قال بصراحة: 

 .5َلْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َولَا تَتَِّبُعوا ِمْن ُدوِنِه اأَْوِليَاَء ۗ قَِليلًا َما تََذكَُّروَن اتَِّبُعوا َما اأُنِْزَل اإِ

سلام لّله وحده ولا تجوز مبايعة غيره وكّل من بويع له من دونه فهو  بهذا الوصف، فاإّن البيعة في الاإ

طاغوت واإّن مبايعة الّله تتحّقق بطبيعة الحال عن طريق مبايعة من قد اأمر الّله بمبايعته؛ كما قد اأمر 

نََّما يُبَاِيُعوَن اللََّه يَُد اللَِّه فَْوَق اأَيِْديِهْم ۚ فََمْن نَكََث  نَّ الَِّذيَن يُبَاِيُعونََك اإِ بمبايعة نبّيه وقال اعتباراً لذلك: اإِ

آخرين  نََّما يَْنكُُث َعلَٰى نَْفِسِهۖ  َوَمْن اأَْوفَٰى ِبَما َعاَهَد َعلَْيُه اللََّه فََسيُْؤِتيِه اأَْجًرا َعِظيًما6. كما اأّن مبايعة الا فَاإِ

بما اأّن الّله لم ياأمر بمبايعتهم تعتبر مبايعة الشيطان وتكون قبول ولاية ذلك الملعون المطرود بدلاً من 

ُمْشِركُوَن7 وقال: َوَمْن  ِبِه  ُهْم  َوالَِّذيَن  ْونَُه  يَتََولَّ الَِّذيَن  َعلَى  ُسْلَطانُُه  نََّما  الّله: اإِ الّله؛ كما قال  ولاية 

ْيَطاَن َوِليًّا ِمْن ُدوِن اللَِّه فََقْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمِبينًا8. كما اأنّه سّمى الاأولياء من دون الّله »اأولياء  يَتَِّخِذ الشَّ

ْيَطاِن كَاَن َضِعيًفا9 وسّماهم »حزب الشيطان«  نَّ كَْيَد الشَّ ْيَطاِن ۖ اإِ الشيطان« وقال: فََقاِتلُوا اأَْوِليَاَء الشَّ

ْيَطاِن ُهُم  نَّ ِحْزَب الشَّ اإِ اأَلَا   ۚ ْيَطاِن  ِئَك ِحْزُب الشَّ اأُوَلٰ  ۚ ْيَطاُن فَاأَنَْساُهْم ِذكَْر اللَِّه  وقال: اْستَْحَوَذ َعلَْيِهُم الشَّ

بِْليَس اأَْجَمُعوَن11؛ بل سّماهم »ذّريّته« وقال:  اْلَخاِسُروَن10 وسّماهم »جنود اإبليس« وقال: َوُجنُوُد اإِ
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بََدلًا1؛ بل سّماهم »الشياطين«  اِلِميَن  ِللظَّ ِبْئَس   ۚ َعُدوٌّ  َلكُْم  َوُهْم  ُدوِني  ِمْن  اأَْوِليَاَء  يَّتَُه  َوُذرِّ اأَفَتَتَِّخُذونَُه 

نَّا َجَعْلنَا  يَاِطيَن اأَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َويَْحَسبُوَن اأَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن2 وقال: اإِ نَُّهُم اتََّخُذوا الشَّ اأنفسهم وقال: اإِ

  .3يَاِطيَن اأَْوِليَاَء ِللَِّذيَن لَا يُْؤِمنُوَن الشَّ

من هنا يعلم اأّن الحكّام الحالّيين في الاأرض بما اأنّهم لم يتّم نصبهم من عند الّله فقد تّم نصبهم من عند 

الشيطان وتهدف حكومتهم اإلى تحّقق سلطته على العالم علموا اأم لم يعلموا. كما اأّن اأناساً من المسلمين 

سلامّية الذين قد وجدوا الحقل فارغاً والفرصة مناسبة في هذه الاأيّام ويدعون المسلمين  في الاأراضي الاإ

اإلى بيعتهم ويسّمون اأنفسهم خليفة اأو اأميراً لهم بدعم من مقادير من الحديد وعّدة قد اجتمعوا حولهم، 

ليسوا على شيء ويخدمون الشيطان عن قصد اأو غير قصد؛ لاأّن الّله لم ينصبهم لهذا الشاأن ولم ياأمرهم 

واإنّهم ملّمون ومعترفون اأنفسهم بهذه الحقيقة؛ كما اأّن منصوب الّله وعامله في الاأرض لا يستطيع اأن 

سلام ويطّبقه كما هو مع وجودهم والتحكّم الذي يتحكّمون به في الاأرض وهذا هو  ينال الحكومة ويعّلم الاإ

ْيَطاَن  نَّ الشَّ اأهّم الغرض للشيطان؛ لاأّن الشيطان لم يزل يسعى اإلى المعارضة مع الّله؛ كما قال الّله: اإِ

ِن َعِصيًّا4 وقد حاول هذه المعارضة عن طريق نفي حاكمّية الّله واإثبات حاكمّية نفسه بدلاً  ْحَمٰ كَاَن ِللرَّ

عنها ليخرج بزعمه السلطة على العالم من يد الّله ويجعلها في يد نفسه؛ لاأنّه يستطيع شخص واحد 

فقّط اأن يتوّلى السلطة على العالم وهو اإّما الّله واإّما الشيطان ولا يمكن سلطة كليهما على العالم واأّي 

آخر عليه. اإّن سلطة  منهما توّلى الّسلطة على العالم فاإنّه يجري اأحكامه عليه ويمنع من اإجراء اأحكام الا

اأّي واحد منهما على العالم تتحّقق اأيضاً حينما تسّلط عليه شخص من قبله ويحكم عليه باأمره. لذلك فاإّن 

الّله من جانب والشيطان من جانب اآخر في محاولة ليسّلط كّل واحد منهما صاحبه على العالم والناس 

الذين يسعون  الشيطان  لهما؛ كثير منهم جنود  تبعاً  بينهم  يتنازعون  الذين  المعركة جنودهما  في هذه 

لحاكمّيته على العالم بعلم اأو بغير علم وقليل منهم جنود الّله الذين يسعون لحاكمّيته على العالم ولكّنهم 

لَّا ُهَو 5ۚ. في هذه الاأثناء، اإّن الشيطان  مغمورون ومجهولون جّداً؛ كما قال الّله: َوَما يَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك اإِ

نتصار على الّله والتوّصل اإلى الهيمنة على العالم رافعة السياسة  -هذا الشيخ ذا التجربة- قد استخدم للاإ

قتصاد وفاز بعد اآلاف السنين من الجهد بالتصميم والبناء لنظام شامل ومتماسك  كرافعة الثقافة والاإ

في الاأرض هو عند اأعلى مستوياته مبنّي على اإدارته وفارغ من اإدارة الّله. هذا النظام العالمّي الشامل 

1 . الكهف/ 50.
2 . الاأعراف/ 30.
3 . الاأعراف/ 27.

4 . مريم/ 44.
5 . المّدثر/ 31.
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والمتماسك هو مثل هرم قد استقّر الشيطان في راأسه وبالتالي كّل مساحته تحت اإشرافه وسلطته. في 

هذا الموقف اإنّه قد لا يعّين كّل حاكم بشكل مباشر وفردّي ولكّنه قد اأنتج جهازاً ينتج الحكّام المفّضلين 

له ويجعلهم في خدمته بشكل تلقائّي وبدون الحاجة اإلى مباشرته؛ كما يربّي الاأثرياء والعلماء المفّضلين 

له ويجعلهم في خدمته. في مثل هذه الّدورة من ليس مرضّياً للشيطان وفي خدمة اأغراضه فعادة ما 

لا يحصل على الحاكمّية، كما لا ينال ثروة ولا شهرة كبيرة؛ لاأّن المصاف الشيطانّية العديدة التي قد 

قتصاديّة والثقافّية لا تسمح بمثل هذا الاأمر وبشكل  تّم اإدراجها في المستويات المختلفة السياسية والاإ

طبيعّي تماماً تطرد وتدفع جانباً كّل عنصر غير موافق، في حين اأنّها بشكل عادّي تماماً تجذب كّل عنصر 

موافق وتجعله تحت الرعاية بدرجة موافقته. لذلك يصبح المجال بالتدريج خالياً من عّباد الّله ومملوء 

بعّباد الشيطان حّتى تتحّقق حكومة الشيطان العالمّية بمثابة واقع على الاأرض وتكشف اأقنعتها المختلفة 

عتراف بها علنّياً اإلى درجة يخّر لها الجميع سّجداً ويشيروا اإليها بالاأصابع ويقولوا:  بدون قلق ويتّم الاإ

نسان ليست عداوة رمزيّة وغير واقعّية ولا  ليحيى سّيدنا الشيطان! من هنا يعلم اأّن عداوة الشيطان مع الاإ

تقتصر على الوسوسة اإليه للقيام باأعمال قبيحة فرديّة، بل هي عداوة مجّسدة وكاملة تستوعب الشؤون 

َلٰى اأَُمٍم ِمْن قَْبِلَك  جتماعّية المختلفة وتوّجهها نحو اأغراضه الشريرة؛ كما قال الّله: تَاللَِّه َلَقْد اأَْرَسْلنَا اإِ الاإ

ْيَطاُن اأَْعَماَلُهْم فَُهَو َوِليُُّهُم اْليَْوَم َوَلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم1 وقال مخاطباً له: َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت  فََزيََّن َلُهُم الشَّ

ْيَطاُن  أَْولَاِد َوِعْدُهْم ۚ َوَما يَِعُدُهُم الشَّ أَْمَواِل َوالْا ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َواأَْجِلْب َعلَْيِهْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِركُْهْم ِفي الْا

نس والجّن وفقاً له ولكن من  لَّا ُغُروًرا2. هذا هو البرنامج الذي يتبعه الشيطان ويعمل اأعوانه من الاإ اإِ

الواضح اأّن الّله له برنامجه واأّن برنامجه اأكثر دّقة ووزناً؛ كما قال: َويَْمكُُروَن َويَْمكُُر اللَُّه ۖ َواللَُّه َخْيُر 

 .4نَّ اللََّه بَاِلُغ اأَْمِرِه ۚ قَْد َجَعَل اللَُّه ِلكُلِّ َشْيٍء قَْدًرا اْلَماِكِريَن3 وقال: اإِ

هتمام الاأكثر من اللازم ببعض المسلمين  سلام والاإ النتيجة اأّن اأكثر المسلمين من جراء التفريط في الاإ

الاأولين قد حسبوا يد الّله مغلولة من جعل الخليفة وتنفيذ حاكمّيته في الاأرض؛ كاليهود الذين قال الّله 

فيهم: َوقَاَلِت اْليَُهوُد يَُد اللَِّه َمْغلُوَلٌة ۚ ُغلَّْت اأَيِْديِهْم َوُلِعنُوا ِبَما قَاُلوا ۘ بَْل يََداهُ َمْبُسوَطتَاِن يُْنِفُق كَْيَف 

سلامّية، بل الّله هو  5. كما اأنّهم قد اعتقدوا باأنّهم غير محتاجين اإلى الّله لتحقيق الحكومة الاإ يََشاُء ۚ

نَّ اللََّه فَِقيٌر  الذي يحتاج اإليهم لذلك؛ كاليهود الذين قال الّله فيهم: َلَقْد َسِمَع اللَُّه قَْوَل الَِّذيَن قَاُلوا اإِ

1 . الّنحل/ 63.
سراء/ 64. 2 . الاإ
3 . الاأنفال/ 30.
4 . الّطلاق/ 3.

5 . المائدة/ 64.
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َونَْحُن اأَْغِنيَاُء ۘ َسنَكْتُُب َما قَاُلوا1. لذلك اإذا يُدعون اإلى حاكمّية الّله يقولون على سبيل المغالطة اأّن 

وجود حاكم في الاأرض اأمر ضرورّي؛ كاأّن الّله ليس عالماً بهذه الّضرورة وهم الذين قد علموا بها؛ كما 

َماَواِت َولَا ِفي الْاأَْرِض 2ۚ وقال: اأَْم تُنَبِّئُونَُه ِبَما لَا يَْعلَُم ِفي  قال: قُْل اأَتُنَبِّئُوَن اللََّه ِبَما لَا يَْعلَُم ِفي السَّ

الْاأَْرِض اأَْم ِبَظاِهٍر ِمَن اْلَقْوِل 3ۗ؛ في حين اأنّه اأعلم بضرورة وجود حاكم في الاأرض بلا شّك ولهذا السبب 

قد جعل حاكماً في الاأرض! لكّنهم يتركون حاكمه في الاأرض ويقبلون على حكّام اأنفسهم فيها؛ كاأنّه لا 

يستطيع الحكومة فيها وهم الذين يستطيعونها! 

سلامّية  هكذا قد استبدل اأكثر المسلمين حكومتهم بحكومة الّله وقبلوا ذلك بمثابة جزء من ثقافتهم الاإ

وراأوا الدفاع عنه واجباً لاأجل مشابهته لعمل بعض المسلمين الاأولين وحسبوا اأّي تنقيح واإصلاح له استناداً 

حترام للّسلف والخروج من السّنة والجماعة؛ في حين اأنّه  اإلى اليقينّيات العقلّية والشرعّية بمعنى عدم الاإ

سلام لا المسلمين  تبّين مّما تقّدم اأّن الحكومة لّله وحده وليس الّناس شركاءه فيها واأّن المسلم من اتّبع الاإ

حترام لهم ولا الخروج من السّنة والجماعة ومن الواضح اأنّهم لم يكونوا  سلام عدم الاإ الاأولين وليس اتّباع الاإ

سلام لاأجل اتّباعهم، بل  معصومين من الخطاأ ولم يّدعوا العصمة اأيضاً ولم يساألوا المسلمين اأن يدعوا الاإ

ربما لو كانوا اليوم وسمعوا تذكيري لاأصلحوا خطاأهم؛ لاأّن كثيراً منهم ما كانوا يكرهون الاأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر ولو قال لهم الحّق اأحد لقبلوه وبهذا الوصف، فاإّن اأتباعهم اأولى منهم بهذا العمل.

سالمّية مللل والثقافات الغ�ي الإ 3 . الإختالط �ب

اختلاط  هو  وسّلم  واآله  عليه  الّله  الّله صّلى  رسول  بعد  سلام  الاإ اإقامة  لعدم  الاأخرى  الاأسباب  اأحد 

جميع  بعد  الّدين  اإقامة  لعدم  مشتركاً  سبباً  كان  الذي  سلامّية  الاإ الغير  والثقافات  بالملل  المسلمين 

وعاشروا  بالتدريج  تعاليمه  نسوا  بعده  الّسلام  عليه  موسى  اأتباع  اأّن  المثال  سبيل  على  كما  الاأنبياء؛ 

الاأقوام الكافرة وتاأثّروا على مّر الزمن بثقافتهم الكفريّة وبلغ بهم الاأمر اإلى اأن عبدوا اآلهتهم وسجدوا 

لبعل صنم الكنعانّيين في زمن اإلياس الّنبّي عليه الّسلام؛ كما قال الّله حكاية عن ذلك الّنبّي لقومه: 

اأَتَْدُعوَن بَْعلًا َوتََذُروَن اأَْحَسَن اْلَخاِلِقيَن4. اإّن اأتباع عيسى عليه الّسلام اأيضاً بعده بدافع التحّرر من 

للمسيح نسوا تعاليم  تعذيب الّرومان وكسب تاأييدهم وتحت تاأثير تعاليم بولس الذي كان يهوديّاً ضّداً 

بتوحيد عيسى  تثليثهم  الّشركّية واستبدلوا  باأفكارهم  وتاأثّروا  الوثنّيين  الّرومان  الّنبّي واقتربوا من  ذلك 

1 . اآل عمران/ 181.
2 . يونس/ 18.
3 . الّرعد/ 33.

4 . الصاّفات/ 125.
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عليه الّسلام وهكذا اأتباع محّمد صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأيضاً بعده سلكوا مسلك الماضين ومن جراء 

فتوحاتهم في اأراضي الكافرين اختلطوا بالاأقوام المشركة والكتابّية وتاأثّروا بثقافتهم ونسوا حّظاً من ثقافتهم 

ضافة اإلى ذلك فالذين اأسلموا من المشركين واأهل الكتاب تحت تاأثير دعايات المسلمين اأو  سلامّية. بالاإ الاإ

حروبهم، ما استطاعوا اأبداً اأن يتركوا كّل عقائدهم واأعمالهم السابقة واحتفظوا باآثار منها لاأنفسهم ونقلوها 

سلام حديثاً ولكن  ضافة اإلى ذلك فالذين اعتنقوا منهم الاإ اإلى الاأجيال من بعدهم عن قصد اأو غير قصد. بالاإ

مازالوا تحت تاأثير عقائدهم واأعمالهم السابقة، تغلغلوا في حاكمّية المسلمين في زمن عمر وعثمان والحكّام 

الاأمويّين والعّباسّيين وخّلطوا عقائدهم واأعمالهم بالعقائد والاأعمال الخاّصة باأنفسهم؛ اإلى درجة اأّن كتب 

المسلمين الحديثّية ملئت من قصص اليهود والّنصارى واأساطيرهم واتّخذت تقاريرهم الخاطئة والكاذبة من 

سلام  نجيل مبداأ لتفسير القراآن، بل جاوز الاأمر هاهنا وبلغ اإلى اأن دخلت اآراؤهم المناهضة للاإ التوراة والاإ

سلام؛ كما على سبيل المثال قد دخلت  اأيضاً في الكتب الاأكثر حّجّية للمسلمين واتّخذت مبداأ لمعرفتهم بالاإ

روايات متعّددة من اليهود في كتاب صحيح البخاري هي مطابقة لعقائدهم ومعارضة لعقائد المسلمين 

بوضوح. كما على سبيل المثال قد دخلت فيه رواية تّدعي اأّن يهوديّاً اأعلم رسول الّله صّلى الّله عليه واآله 

عجاب،1 في حين اأنّه من المسّلم به اأّن رسول الّله صّلى  وسّلم بوجود اأصابع لّله وحمله على التصديق والاإ

الّله عليه واآله وسّلم كان اأعلم بالله من ذلك اليهودّي ولم يصّدق وجود اأصابع لّله ولم يستحسنه اأبداً، بل 

قد جاءت في اأصل الّرواية اأنّه قال بعد ما سمع قول اليهودّي: َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدِرِه2 وهذا ظاهر 

ضافة قد دخلت فيه روايات غريبة تّدعي اأّن رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم لم  في تكذيب قوله! بالاإ

يكن اأفضل من اأنبياء اليهود، بل كان موسى عليه الّسلام بل وحّتى يونس بن متى عليه الّسلام اأفضل منه 

وكّل من فّضله عليهم فقد كذب،3 في حين اأنّه من الواضح اأّن جميع المسلمين يفّضلونه على جميع 

سلام وربما من ضروريّاته؛ كما روي عنه بكثرة اأنّه قد  الاأنبياء الّسابقين؛ لاأّن اأفضلّيته من مسّلمات الاإ

1 . صحيح البخاري، ج8، ص174: اإّن يهودياً جاء اإلى الّنبّي صّلى الّله عليه وسّلم فقال: يا محّمد! اإّن الّله يمسك 
الّسماوات على اإصبع والاأرضين على اإصبع والجبال على اإصبع والشجر على اإصبع والخلائق على اإصبع ثم يقول: اأنا 
الملك! فضحك رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم حّتى بدت نواجذه ثم قراأ: َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدِرِه! قال يحيى 
بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن اإبراهيم عن عبيدة عن عبد الّله: فضحك رسول الّله صّلى الّله 

عليه وسّلم تعّجباً وتصديقاً له!! 
2 . الاأنعام/ 91.

3 . صحيح البخاري، ج3، ص88: قال الّنبي صّلى الّله عليه وسّلم: لا تخّيروني على موسى فاإّن الّناس يصعقون 
يوم القيامة فاأصعق معهم فاأكون اأّول من يفيق فاإذا موسى باطش جانب العرش فلا اأدري اأكان فيمن صعق فاأفاق قبلي 
اأو كان مّمن استثنى الله!! صحيح البخاري، ج5، ص193: عن اأبي هريرة رضي الّله عنه عن الّنبي صّلى الّله عليه 
وسّلم قال: ما ينبغي لعبد اأن يقول اأنا خير من يونس!! صحيح البخاري، ج6، ص31: عن اأبي هريرة رضي الّله عنه 

عن الّنبي صّلى الّله عليه وسّلم قال: من قال اأنا خير من يونس بن متى فقد كذب!! 
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اعتبر نفسه »سّيد ولد اآدم«1 وقال لو كان موسى عليه الّسلام حّياً لما وسعه اإلا اتّباعه!2 بهذا الوصف، فليس 

من الواضح اأنّه لو كان هذا الفريق من اأهل الحديث يرون موسى عليه الّسلام خيراً من محّمد صّلى الّله 

عليه واآله وسّلم فلماذا لا يدخلون في شريعة موسى عليه الّسلام بدلاً من شريعة محّمد صّلى الّله عليه 

واآله وسّلم ولا يّتبعون التوراة بدلاً من القراآن؟! رغم اأنّهم كانوا يفعلون ذلك في الممارسة ويؤيّدون ويرّوجون 

التعاليم اليهوديّة ويفّسرون القراآن على اأساس ما نقله اليهود من التوراة، بل كان كثير منهم يّدعون اأّن الّله 

ْن كُْنتُْم لَا تَْعلَُموَن3 قد اأمر بتلّقي العلم من اأهل الكتاب؛4 في حين اأّن هذا وهم  كِْر اإِ في اآية فَاْساأَُلوا اأَْهَل الذِّ

باطل وافتراء خطير؛ لاأّن الّله كثيراً ما اتّهم اأهل الكتاب بكتمان الحّق وتلبيسه بالباطل5 واأخبر عن كذبهم 

عليه وتحريفهم في الكتاب6 وحّذر من ولايتهم واتّباع مّلتهم7 وبهذا الوصف، فمن المستحيل اأن ياأمر بتلّقي 

آية رسوله؛ كما قد سّماه »ذكراً« بصراحة وقال: قَْد  العلم منهم. بل قد يكون مراده من »الذكر« في هذه الا

َرُسولًا يَْتلُو َعلَْيكُْم اآيَاِت اللَِّه ُمبَيِّنَاٍت8 وبهذا الوصف، فليس »اأهل الذكر« اأحداً   َلْيكُْم ِذكًْرا اأَنَْزَل اللَُّه اإِ

سوى اأهل بيت رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم الذين قد اأخبر الّله عن طهارتهم الكاملة بوضوح واأصّر 

رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأيضاً على ضرورة التمّسك بهم اإلى جانب القراآن مع التاأكيد وهذا قول 

راجح قد روي عن علّي بن اأبي طالب9 واأبي جعفر الباقر10 ولكن كاأّن الذين قد تّم تدريبهم في المدرسة الاأمويّة 

اأبي شيبة، المصّنف، ج7، ص417 و430؛ مسند اأحمد،  اأنظر: عبد الرزاق، المصّنف، ج3، ص183؛ ابن   . 1
ج2، ص540 وج3، ص2 وج5، ص388؛ مسند ابن راهويه، ج1، ص227؛ صحيح مسلم، ج7، ص50؛ سنن 
النيشابوري،  الحاكم  الترمذي، ج4، ص370؛  داود، ج2، ص407؛ سنن  اأبي  ماجة، ج2، ص1440؛ سنن  ابن 

المستدرك، ج2، ص605. 
2 . ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج6، ص228؛ مسند اأحمد، ج3، ص338؛ مسند اأبي يعلى، ج4، ص102؛ ابن 

حجر، فتح الباري، ج13، ص438.
3 . الّنحل/ 43 والاأنبياء/ 7.

4 . اأنظــر علــى ســبيل المثــال:  الطبــري، جامــع البيــان، ج14، ص144؛ النحــاس، معانــي القــراآن، ج4، ص68؛ ابــن 
صفهانــي، المفــردات، ص179؛ الثعلبــي، الکشــف و  اأبــي الزمنيــن، تفســير ابــن زمنيــن، ج2، ص404؛ الراغــب الاإ

البيــان، ج6، ص18 و 270 و مصــادر اأخــرى.
نَّ فَِريًقا ِمْنُهْم َليَكْتُُموَن اْلَحقَّ َوُهْم يَْعلَُموَن )البقرة/ 146(.  . 5َواإِ

ا كَتَبَْت  َذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِليَْشتَُروا ِبِه ثََمنًا قَِليلًا ۖ فََويٌْل َلُهْم ِممَّ  . 6فََويٌْل ِللَِّذيَن يَكْتُبُوَن اْلِكتَاَب ِباأَيِْديِهْم ثُمَّ يَُقوُلوَن َهٰ
ا يَكِْسبُوَن )البقرة/ 79(. اأَيِْديِهْم َوَويٌْل َلُهْم ِممَّ

نَّ اللََّه  نَُّه ِمْنُهْم ۗ اإِ ُهْم ِمْنكُْم فَاإِ  . 7يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا لَا تَتَِّخُذوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرٰى اأَْوِليَاَء ۘ بَْعُضُهْم اأَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ َوَمْن يَتََولَّ
اِلِميَن )المائدة/ 51(. لَا يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

8 . الّطلاق/ 10 و11.
9 . الطبري، جامع البيان، ج17، ص8؛ الثعلبي، الكشف والبيان، ج6، ص270؛ القرطبي، الجامع لاأحكام القراآن، 

ج11، ص272.
10 . الطبري، جامع البيان، ج14، ص145؛ ابن كثير، تفسير القراآن العظيم، ج2، ص591.
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يفّضلون اتّباع اليهود والّنصارى على اتّباع اأهل بيت نبّيهم ويفّرون اإلى الكفر مخافة التشّيع! في حين 

اأنّه من الواضح اأّن اتّباع اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم مبنّي على الّنصوص القطعّية القراآنّية 

سلام  والسّنّية وبهذا الوصف، فلا يعتبر التشّيع بمعنى مذهب من المذاهب، بل هو من مقتضيات الاإ

الاأصيل والكامل كاإقامة الّصلاة واإيتاء الزكاة. 

اإّما في مجال السياسة من خلال  على كّل حال، اإّن دور اأهل الكتاب في تشكّل ثقافة المسلمين، 

تغلغل اأناس منهم كاآل برمك الذين كان لهم خلفّية مجوسّية في نظام الحكومة الاأمويّة والعّباسّية وتوّلي 

مناصب مهّمة جّداً كالوزارة واإّما في مجال العقيدة والعمل من خلال تغلغل اأناس منهم ككعب الاأحبار 

الذين كان لهم خلفّية يهوديّة في اأهل الحديث، كان جاّداً وجديراً بالملاحظة. مع ذلك كّله، اإّن دور اأهل 

الكتاب في تشكّل ثقافة المسلمين لم يكن جاّداً ولا جديراً بالملاحظة في اأّي زمان كما كان في القرنين 

الاأخيرين؛ لاأنّهم من خلال تفتيت حكومة المسلمين المتمركزة بعد الحرب العالمّية الاأولى والتغلغل الواسع 

ستعمار« فتحوا في الممارسة فصلاً جديداً وممّيزاً  سلامّية تحت عنوان »الاإ والعميق في الاأراضي الاإ

من الثقافة للمسلمين غّير نظرتهم اإلى العالم ومعنويّتهم. اإّن الموجة التي كانت قد تشكّلت في غرب 

لحاديّة وبالتناسب مع حاجات الكافرين واأهدافهم، بعد دخولها في الاأراضي  العالم على اأساس الثقافة الاإ

سلامّية اأوقعت المسلمين في صراع شديد بين الاأصالة والحداثة. كان سبب هذا الصراع الشديد اأّن  الاإ

الحداثة الجديدة ما كانت قد انبعثت من داخل المسلمين وفي عقب اقتضاءاتهم الطبيعّية والتدريجّية 

ولكّنها كانت قد حدثت من خارجهم وفي عقب اإجراءات الكافرين المفروضة والطارئة ولذلك ما كان 

اأيديهم  اإلى حداثة تكون من صنع  اأن تتوافق تماماً مع هويّتهم الثقافية. كان المسلمون بحاجة  يمكن 

سلامّية ولكّنهم فقدوا فرصة ذلك من خلال وصول الكافرين اإلى اأراضيهم  وبالتالي متوافقة مع ثقافتهم الاإ

آن تحت تاأثير  ومنذ ذلك الحين تحّولوا اإلى مستهلكين لمنتجات الكافرين؛ اإلى درجة اأّن حياتهم هي الا

سلام هم الذين يحاولون بشكل  سلام واأكثرهم ولاء للاإ ثقافة الكافرين اأكثر من اأن تكون تحت تاأثير الاإ

سلبّي اأن يعّدوا لواردات الغرب الثقافّية زيّاً اإسلامّياً. في حين اأنّه كان واجباً عليهم منذ البداية اأن يثبتوا 

سلامّية لئلا تشيع فيهم ثقافتهم ولا  في وجوه المستعمرين ولا يسمحوا لهم بالسلطة على الاأراضي الاإ

تتفّشى في بلادهم اأمراضهم؛ كما قال الّله لاأجل منع هيمنة الكافرين على المسلمين: َوَلْن يَْجَعَل اللَُّه 

سلام اأّي سبيل لاستيلاء الكافرين على  ِلْلكَاِفِريَن َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيلًا1؛ بمعنى اأنّه لم يشرع في الاإ

سلامّية فهو حرام. كما كان واجباً  الاإ الاأراضي  اإلى هيمنة الكافرين على  المسلمين وكّل عمل يؤّدي 

الصناعّية  الثورة  على  مكّبين  الغربّيون  الكافرون  كان  عندما  بكثير  هذا  من  اأسبق  وقت  في  عليهم 

1 . الّنساء/ 141.
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وبهذه  لمواجهتهم  اللازمة  قتصاديّة  والاإ السياسّية  المرافق  يعّدوا  اأن  الشرق  لمهاجمة  اأنفسهم  واإعداد 

سلام مشغولين بتجهيز الجيوش للهجوم  الطريقة يمنعوا اأو يصّدوا هجومهم. لكّنهم حينما كان اأعداء الاإ

ختلاف في المسح والغسل  على بلادهم كانوا مشغولين بالصراع مع بعضهم البعض على الحكومة والاإ

سلامّية.  ولذلك انهزموا بسهولة اأمام جيوش الكفر واستسلموا لثقافتهم الغير الاإ

بين  والّديمقراطّية  والقومّية  والتتّرف  ستهلاكّية  الاإ مثل  الشائعة  الاأمراض  اأّن  اأدنى شّك  هناك  ليس 

اأّن  ضافة  بالاإ الكفر.  عالم  على  المهيمنة  الثّقافة  عن  وقد صدرت  تماماً  غربّي  منشاأ  لها  المسلمين 

باأنفسهم  الخاّصة  والمصالح  للرغبات  وفقاً  اأراضيهم  قّسموا  المسلمين  على  الّسيطرة  بعد  الكافرين 

ورسموا بينهم دون اعتبار لمصالح السكّان المسلمين خطوطاً وهمّية باسم الحدود وبهذه الطريقة سلبوا 

لخريطة  مراجعة  خلال  من  المنال.  بعيد  حلم  اإلى  بينهم  فيما  اتّحادهم  وحّولوا  بالوحدة  الّشعور  منهم 

سلامّية وتاريخها يصبح واضحاً اأّن اأكثر هذه الخطوط الحدوديّة بين المسلمين قد تّم رسمها  الاأراضي الاإ

مباشرة بقلم الكافرين ولتوفير مصالحهم الاأحاديّة الجانب ولم يكن لها اأّي اأساس في العقل والشرع 

يسّمون  الذين  المسلمين  من  العجب  كّل  العجب  فاإّن  الوصف،  بهذا  للمسلمين.  خير  اأّي  تجلب  ولم 

يفصلوا  اأن  بعضهم  يحاول  بل  لهويّتهم!  وممثّلة  مقّدسة  ويعتبرونها  اأوطانهم  الخيالّية  الخطوط  هذه 

حتكار لا  الاإ الاأفق وطمع  لاأنّهم من شّدة ضيق  اأصغر؛  اإلى قطع  ويقّسموها  اأيضاً  هذه القطع الصغيرة 

يستطيعون اأن يجتمعوا معاً في مكان واحد ويوّد كّل فرقة منهم اأن يعلنوا عن شارعهم ومحّلتهم بصفة 

دولة مستقّلة! في حين اأنّه من المسّلم به اأّن الّله لم يخلق الاأرض بصورة دول مختلفة ولكّنه قد خلقها 

نسان وتحقيق  بصورة واحدة متكاملة يكّمل بعضها بعضاً وتؤّدي في المجموع اإلى اإنجاز احتياجات الاإ

سعادته على ضوء العدالة وستبقى غير مكتملة وغير متناسقة في حالة وجود تمّزق. لذلك فاإّن الحدود 

المزعومة لا وجود لها على اأرض الواقع واإنّما توجد في اأذهان الذين قد اعتبروها ولكّنها غير مفيدة بل 

ضاّرة جّداً؛ لاأنّها تؤّدي فقّط اإلى انفصال المسلمين عن بعضهم البعض وضعفهم وانحطاطهم وتنقص 

اإمكانية مقاومتهم ضّد الكافرين. لذلك فاإّن الكافرين الغربّيين الذين قد رسموا هذه الحدود للمسلمين 

تّحاد مع بعضهم البعض  ويحّرضونهم على صيانتها، هم اأنفسهم في طور اإزالة حدودهم فيما بينهم والاإ

سلام كّل يوم اأصغر فاأصغر واأراضي الكفر كّل يوم اأكبر فاأكبر!  وعلى هذا المنوال تصبح اأراضي الاإ

عتماد على الكافرين والحصول على  في هذه الاأثناء، اإّن السبيل الوحيد لنجاة المسلمين هو قطع الاإ

مع  تّحاد  والاإ المصطنعة  الحدود  اإزالة  طريق  عن  اإلا  يمكن  لا  الذي  والاقتصادّي  الثقافّي  الاستقلال 

بعضهم البعض تحت راية من نصبه الّله في الاأرض؛ لاأنّه حينما اتّحد الكافرون مع بعضهم البعض، 

فالمسلمون المتشّتتون والمتفّرقون ليسوا قادرين على الصمود اأمامهم وهذا قانون طبيعّي من قوانين الّله. 
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سلامّية فيه تحت راية حاكم قد سّماه الّله  بهذا الوصف، فاإّن اإحداث بلد فسيح بدمج جميع الاأراضي الاإ

وعّينه هو السبيل الوحيد لنجاح المسلمين وسيطرتهم على العالم. رغم اأنّه يمكن قبل ذلك اأن يفكّر في 

حداث  سلامّية مع العملة الموّحدة والجيش الموّحد كمقّدمة لاإ طرق اأقصر كاإحداث اتّحاد من البلدان الاإ

سلامّية الموّحدة؛ لاأّن انتقال المسلمين المباشر من المرحلة الحالية اإلى المرحلة المثالّية  الحكومة الاإ

سلامّية مثل ما وقع منذ بعض الوقت باسم »الّربيع العربّي«  حّتى مع وجود ثورة عاّمة في البلدان الاإ

في بعض البلدان العربّية هو صعب للغاية. لذلك يبدو اأكثر عملّياً اأن يحدث في المقام الاأول اتّحاد 

سلامّية ومع اإحداث الحدود المفتوحة والعملة  تّحاد الاأروبّي مع عضويّة جميع البلدان الاإ كبير مثل الاإ

المشتركة والجيش المشترك ويحدث في المقام التالي اتّحاد اأعمق بينهم في شكل دولة اإسلامّية شاملة 

وعلى اأساس اتّباع خليفة الّله في الاأرض. من المؤكّد اأّن هذا هو سبيل النجاح للمسلمين ووصولهم اإلى 

آخرة. سعادة الدنيا والا

خعة الديثّية 4 . انتشار ال�خّ

سلام بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم هو انتشار الّنزعة  اأحد الاأسباب الاأخرى لعدم اإقامة الاإ

التي  الاأقوال والاأفعال  العقائد والاأعمال على  تاأسيس  الّنزعة الحديثّية هو  المراد من  الحديثّية بعده. 

نُسبت اإلى رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم بصورة غير متواترة وبواسطة رجال يحتمل كذبهم اأو 

خطاأهم اأو نسيانهم وبالتالي ليست اأصالتها قطعّية؛ لاأنّه من المحسوس اأّن خبر شخص واحد غير معصوم 

حّتى لو كان متظاهراً بالصدق فاإنّه يمكن اأن يكون صحيحاً ويمكن اأن يكون غير صحيح؛ نظراً اإلى اأنّه 

عادة ما لا يتحّصل العلم القطعّي بكون الّشخص صادقاً في الماضي؛ بغّض النظر عن اأّن كون الّشخص 

صادقاً في الماضي لا يعني كونه صادقاً في المستقبل؛ بغّض النظر عن اأّن كون الّشخص صادقاً في 

ضافة اأّن اختلاف خبر الواحد عن الواقع خاّصة في  الماضي والمستقبل لا يمنع من نسيانه وسهوه وبالاإ

الحالات التي هناك فاصل زمنّي كبير هو شائع وغالب؛ اإلى درجة يكاد اأن لا يكون خبر واحد متوافقاً 

مع الواقع بالتحديد والكمال؛ كما قال الّله: َوقَاُلوا اآَمنَّا ِبِه َواأَنَّٰى َلُهُم التَّنَاُوُش ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد1. بهذا 

آحاد لا توجب اليقين ولكّنها في اأحسن حالة ممكنة توجب الظّن وهذا  الوصف، فمن الواضح اأّن اأخبار الا

اأنّه بالتاأكيد لا صلاحّية  اأهل النظر من المسلمين، بل جميع العقلاء. في حين  اأجمع عليه جميع  مّما 

سلام مبنّي على اليقين فقّط؛ كما قال الّله مراراً  للظّن لاأن يكون مبداأ عقيدة المسلمين وعملهم واإّن الاإ

نَّ الظَّنَّ لَا يُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا 2ۚ ومن الواضح اأّن هذه قاعدة حقيقّية بمعنى خبر عن الواقع  وبصراحة: اإِ

1 . سباأ/ 52.
2 . يونس/ 36.
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عتبارّي؛ كما اأّن سياقها ياأبى تحّمل التخصيص؛ لاأّن الظّن بمقتضى  وبالتالي ليست قابلة للتخصيص الاإ

وجود احتمال الخلاف في ذاته ليس حّجة في الواقع واعتبار الحّجّية لشيء ليس حّجة في الواقع عديم 

اأّي تناف بين العقل والشرع واأّن اعتبارات  اأنّه ليس هناك  اإلى  الجدوى، كاعتبار الحرق للثلج؛ نظراً 

الحكيم مبنّية على الواقع، بل اإّن اعتبار ما لا وجود له في الواقع معدود من الكذب؛ كاعتبار الظلمة 

 .1َوَمْن اأَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا :للّنهار والضياء لّليل، في حين اأّن الكذب لا يصدر عن الّله؛ كما قال

ضافة اأّن الّشرع يملك صلاحّية لجعل ما رفعه هو لا لجعل ما رفعه العقل؛ اإذ اإّن جعل ما تّم رفعه  بالاإ

بسبب ما، يكون معقولاً فقّط عندما يكون بنفس ذلك السبب ولا يجوز بسبب اآخر؛ كما اأّن عند العقلاء 

اأّن حكماً قد صدر عن مقام ما، فاإنّه يقبل التخصيص من نفس ذلك المقام فقّط وتخصيصه من ِقبل 

مقام اآخر غير قابل للقبول. هذا في حين اأّن رفع حّجّية الظّن بشكل مطلق قد تّم من قبل العقل؛ لاأّن عدم 

عتبار حّتى  حّجّيته يعني عدم كاشفّيته عن الواقع وهو من القضايا العقلّية والحقيقّية وليس له قابلّية الاإ

يكون في متناول الشرع ولهذا فاإّن الشرع ليس قادراً على التدّخل والتصّرف فيه. من هنا يعلم اأّن اعتقاد 

آحاد لا اأساس له؛  بعض المسلمين بالحّجّية الشرعّية للظّن الخاّص بمعنى الظّن الحاصل من اأخبار الا

نسان الطبيعّية للواقع وبهذا الوصف،  لاأّن الحّجّية ليست من القضايا الشرعّية، بل ترجع اإلى اإدراكات الاإ

فلا يمكن خلق الحّجّية للظّن عن طريق الحكم، كما لا يمكن رفع حّجّية القطع عن طريق الحكم. بغّض 

النظر عن اأّن حكم الشرع بحّجّية بعض الظنون غير ثابت؛ لاأّن هناك اآيات وروايات كثيرة في نفي حّجّية 

نصاف اأّن  الظّن على نحو عاّم ومع وجودها لا يتحّصل القطع بحّجّية بعض الظنون في الشرع؛ بل الاإ

آيات والّروايات في عدم حّجّية مطلق الظّن هي لدرجة اأّن نسبة تخصيصه اإلى الشرع  صراحة بعض الا

كالكذب على الّله ورسوله.

النتيجة اأّن التخصيص الشرعّي لعدم حّجّية الظّن غير ممكن ولم يقع وبهذا الوصف، فاإّن الظّن غير 

معتبر بشكل كّلّي بغّض النظر عن طريق حصوله. لذلك ما كان المسلمون الاأّولون في زمن رسول الّله 

اإليها بطبيعة  وما كانوا يحتاجون  اأبداً  صّلى الّله عليه واآله وسّلم يعتمدون على الّروايات الظّنّية عنه 

الحال؛ لاأنّه كان لديهم الوصول اإليه غالباً وحينما لم يكن لديهم الوصول اإليه اأيضاً فاإّن الّروايات التي 

تصلهم عنه كانت متواترة اأو محفوفة بالقرائن القطعّية. بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأيضاً 

اإلى وصاياه في عرفة  اإلى فريقين: فريق كانوا بالنظر  انقسم المسلمون حول مبداأ عقائدهم واأعمالهم 

وغدير خّم والطائف وفراش الموت يرون كتاب الّله وعترة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم مبداأ عقائدهم 

واأعمالهم كسلمان واأبي ذّر والمقداد وعّمار والحذيفة واآخرين وفريق كانوا بالنظر اإلى اجتهادهم اأمام النّص 

1 . الّنساء/ 87.
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وعدم اعتقادهم بكون وصاياه الّسياسّية ملزمة يرون كتاب الّله مبداأ كافياً لعقائدهم واأعمالهم ولا يقبلون 

دور عترة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم بجانبه وينادون كعمر: »حسبنا كتاب الله«؛ بمعنى اأنّه لا 

نقسام لم يكن بين اأصحابه  حاجة لنا اإلى عترة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم بجانبه.1 كما اأّن هذا الاإ

فقّط، بل كان بين اأزواجه اأيضاً وكان فريق منهّن عائشة وحفصة وصفّية وسودة اللاتي لم يكّن يحببن 

اأهل بيته وكان فريق اآخر اأّم سلمة وسائر اأزواج الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم اللاتي كّن يحببن اأهل 

بيته.2 بهذا الوصف، فاإّن المسلمين بعده تابعوا اأحد الراأيين: اتّباع كتاب الّله واأهل بيت الّنبّي صّلى 

الّله عليه واآله وسّلم واتّباع كتاب الّله وحده وبالتالي كان هذان الراأيان هما الراأيين الوحيدين بينهم وما 

كان بينهم راأي ثالث. اإنّما الراأي الثالث نشاأ في العقود التالية وبعد غلبة الراأي الثاني على الراأي الاأّول 

وبدافع شغل مكان اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم الشاغر بين المسلمين وكان ذلك اتّباع 

كتاب الّله وحديث الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم، في حين اأّن المسلمين الاأّولين ما كان لديهم مثل 

هذا الراأي وما كانوا يؤكّدون وضع حديث الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم بجانب كتاب الّله، بل كانوا 

لاأّن الحديث المصطلح عليه لم يكن شيئاً سوى عّدة روايات ظّنّية  بقّوة؛  مخالفين لذلك ويعارضونه 

وعارية من القرائن اللازمة للفهم الكامل والصحيح والتي لم تكن صالحة لاأن تحّل بجانب كتاب الّله 

نتشار  وتشغل مكان اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم الشاغر وكان يمكن التنبؤ باأنّه في حالة الاإ

سلامّية وافتراقهم عن كتاب الّله. لذلك فاإنّهم كانوا  يتيح المجال لاختلاف الاأّمة في العقائد والاأعمال الاإ

الحديثّية وطمسها.3  والاأجزاء  الكتب  يقومون بجمع  بجّديّة وحّتى  الحديث وروايته  يمنعون من كتابة 

سلام خلافاً لزعم بعض الجاهلين؛ لاأنّهم كانوا  كان هذا اإجراء كانوا يّتخذونه ناصحين وبدافع صيانة الاإ

يعرفون بشكل صحيح اأّن هذه الاأحاديث هي من جانب ظّنّية ولا اعتبار لها ومن جانب اآخر ناقصة جّداً 

اأنّهم  اأن تكون مبداأ لديانة المسلمين. رغم  وليست دقيقة بما فيه الكفاية وبهذا الوصف، فلا يمكن 

كانوا يختلفون في لزوم مراجعة اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم كمرجع حّي ويقينّي لمعرفة 

آحاد وكّلهم كانوا مخالفين لتدوينها وترويجها  سلام ما كانوا يختلفون في عدم لزوم مراجعة اأخبار الا الاإ

كمبداأ دينّي. في تلك الاأثناء كان يهتّم برواية الحديث مجّرد عناصر شابّة ومنخفضة المستوى منهم 

1 . اأنظر: عبد الرزاق، المصّنف، ج5، ص436 وج6، ص57 وج10، ص361؛ مسند اأحمد، ج1، ص293، 324 
و336؛ صحيح البخاري، ج1، ص37 وج4، ص31 وج7، ص9؛ صحيح مسلم، ج5، ص76؛ سنن النسائي، ج3، 

ص433 وج4، ص360؛ صحيح ابن حبان، ج14، ص562 ومصادر كثيرة اأخرى.
آحاد والمثاني، ج5، ص388؛ الطبراني، المعجم  2 . اأنظر: صحيح البخاري، ج3، ص132؛ ابن اأبي عاصم، الا

الكبير، ج23، ص50؛ الذهبي، سير اأعلام النبلاء، ج2، ص143.
طلاع على هذه الاأعمال: الشهرستاني، منع تدوين الحديث؛ غلامي، محو السنة اأو تدوينها؛ الّنجمي،  3 . اأنظر للاإ

اأضواء على الّصحيحين، ص47 اإلى 50.
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كاأبي بكر وعمر  اأكابر  واإلا كان  برواياتهم؛  الحديث مليئة  السبب، اأصبحت كتب  كاأبي هريرة ولهذا 

وعثمان وعلّي وطلحة والزبير وسلمان واأبي ذّر وعّمار واآخرين قّلما يروون حديثاً وكانوا يمنعون اأمثال 

اأبي هريرة اأيضاً من اإكثار الرواية ولهذا السبب، توجد روايات قليلة منهم في كتب الحديث.1 بالطبع 

طلاع على هذا: اعترافات اأبي هريرة باعتراض الصحابة على كثرة رواية الحديث وامتناع  1 . اأنظر لمزيد من الاإ
اأكثر  الحديث[« و»اإنّكم تقولون  اأبو هريرة ]من  اأكثر  يقولون  الناس  »اإّن  والاأنصار منها تحت مضمون:  المهاجرين 
اأبو هريرة عن الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم« و»اإنّكم لتقولون ما بال المهاجرين لا يحّدثون عن رسول الّله صّلى الّله 
عليه واآله وسّلم بهذه الاأحاديث وما بال الاأنصار لا يحّدثون عن رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم بهذه الاأحاديث« 
)في: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج2، ص362، 363 و364 وج4، ص330 و332؛ عبد الرزاق، تفسير القراآن، 
البخاري، ج1، ص37 وج2، ص65 وج3، ص2 و74  اأحمد، ج2، ص240 و274؛ صحيح  ج1، ص64؛ مسند 
وج4، ص209؛ صحيح مسلم، ج7، ص167؛ النسائي، السنن الكبرى، ج3، ص439؛ البيهقي، دلائل النبّوة، ج6، 
ص201( و»ما من اأصحاب النبي صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأحد اأكثر حديثاً عنه مّني اإلا ما كان من عبد الّله بن عمرو« 
و»لم يكن اأحد من اأصحاب الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأكثر حديثاً عنه من اأبي هريرة« )في: صحيح البخاري، ج1، 
ص36؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، ص509؛ ابن عدي، الكامل، ج1، ص20(. اأيضاً اأنظر: اعتراضات 
اأكابر الصحابة على اأبي هريرة لاأجل كثرة رواية الحديث، تحت مضمون: »اأكثر اأبو هريرة علينا« و»اأكثر اأبو هريرة على 
نفسه« )في: صحيح البخاري، ج2، ص89؛ سنن اأبي داود، ج1، ص285؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج3، ص45؛ 
صحيح ابن خزيمة، ج2، ص167؛ صحيح ابن حبان، ج6، ص220(؛ لدرجة نقل عن سائب بن يزيد اأنّه سمع عمر يقول 
لهذا الحديثّي الدوسّي: »لتتركّن الحديث عن رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأو لاألحقّنك باأرض دوس!« ويقول 
لكعب الاأحبار الذي كان حديثّياً مثله: »لتتركّن الحديث اأو لاألحقّنك باأرض القردة!« )ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 
ج50، ص172؛ الذهبي، سير اأعلام النبلاء، ج2، ص600 و601(؛ كما نقل سائب بن يزيد مثل هذه المواجهة لهما من 
عثمان اأيضاً وقال: »اأرسلني عثمان بن عفان اإلى اأبي هريرة فقال: قل له: يقول لك اأمير المؤمنين: ما هذا الحديث عن 
رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم ؟! لقد اأكثرت! لتنتهيّن اأو لاألحقنك بجبال دوس! واأت كعباً- يعني كعب الاأحبار، 
فقل له: يقول لك اأمير المؤمنين عثمان: ما هذا الحديث؟! قد ملاأت الّدنيا حديثاً! لتنتهيّن اأو لاألقيّنك بجبال القردة!« 
)الرامهرمزي، الحّد الفاصل، ص554(. كان في مقابل اأمثالهما كبراء اأصحاب الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم الذين 
هتمام به؛ كما نقل عن علّي اأنّه كان يقول: »كنت اإذا سمعت من رسول الّله  لا يرون حديث الواحد حّجة ويمنعون من الاإ
صّلى الّله عليه واآله وسّلم حديثاً نفعني الّله به بما شاء اأن ينفعني منه واإذا حّدثني غيره استحلفته فاإذا حلف لي صّدقته« 
)ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج2، ص280؛ مسند اأحمد، ج1، ص10؛ سنن اأبي داود، ج1، ص340؛ سنن الترمذي، 
ج1، ص253؛ النسائي، السنن الكبرى، ج6، ص109( ونقل عن عمر اأنّه كان يقول: »اأقّلوا الحديث عن الّنبّي صّلى 
الّله عليه واآله وسّلم واأنا شريككم ]فيه[« )مسند ابن المبارك، ص103؛ سنن الدارمي، ج1، ص85؛ سنن ابن ماجة، 
ج1، ص12؛ الرامهرمزي، الحّد الفاصل، ص553؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج2، ص326(؛ بل نقل عنه اأنّه حبس 
عّدة من الصحابة كاأبي الدرداء وحّتى ابن مسعود بجريمة كثرة الرواية عن رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم وقال لهم: 
»قد اأكثرتم الحديث عن رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم« )ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج6، ص201؛ الرامهرمزي، الحّد 
الفاصل، ص553؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص7(، كان هذا في حين اأنّه نقل عن عون بن عبد الّله اأنّه كان يقول: 
»اأحصينا حديث عبد الّله بن مسعود عن رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم، فاإذا بضعة وخمسون حديثاً! « )الرامهرمزي، 
الحّد الفاصل، ص557؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج68، ص33(؛ بل نقل عن عمرو بن ميمون اأنّه كان يقول: 
»ما اأخطاأني ابن مسعود خميساً اإلا اأتيته فيه، فما سمعته يقول لشيء قّط: >قال رسول الله<! « )ابن اأبي شيبة، المصّنف، 
ج6، ص200(. نقل مثل هذا التقرير عن علقمة وقيس بن عبد اأيضاً )الطبراني، المعجم الكبير، ج9، ص123 و124(. 
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التي سمعوها وراأوها من  للاأقوال والاأفعال  بسبب كراهتهم  اأبداً  كان  ما  هذا  اتّجاههم  اأّن  المؤكّد  من 

سلام هو اليقين  رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم، بل كان فقّط بسبب اأنّهم كانوا يعرفون اأّن مبداأ الاإ

هتمام به غير جدير، بل قد يكون ضاّراً؛  واليقين لا يتحّصل عن طريق خبر الواحد وبهذا الوصف، فاإّن الاإ

آراء والاأعمال بين المسلمين في المستقبل.  هتمام باليقينّيات وبالتالي يوجب اختلاف الا لاأنّه يمنع من الاإ

كما اأصبح كذلك والمسلمون بعد اأن اأطلق الحكّام الاأمويّون تدوين الحديث وترويجه اأقبلوا على جمع 

آحاد من هنا وهناك وكتبوا كّل رطب ويابس باسم حديث الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وهكذا  اأخبار الا

نحرافات بين المسلمين واأصبحوا من زمرة الذين قال الّله فيهم: قُْل َهْل  عّبدوا الطريق لتشكّل اأكبر الاإ

بهذا الوصف، فلا عجب اأن نقل عن اأبي هريرة اأنّه كان يقول بعد موت عمر: »ما كّنا نستطيع اأن نقول: قال رسول الّله 
صّلى الّله عليه واآله وسّلم حّتى قبض عمر، كّنا نخاف الّسياط!« )الذهبي، سير اأعلام النبلاء، ج2، ص602 و603( 
وكان يقول: »اإنّي لاأحّدث باأحاديث لو تكّلمت بها في زمن عمر لشّج راأسي!« )ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج67، 
ص343؛ الذهبي، سير اأعلام النبلاء، ج2، ص601( وكان يقول: »اأفاإن كنت محّدثكم بهذه الاأحاديث وعمر حّي؟! اأما 
والّله اإذاً لاألفيت المخفقة ستباشر ظهري!« )عبد الرزاق، المصّنف، ج11، ص262(. كما نقل عن عائشة اأنّها قالت 
يوماً لعروة بن الزبير: »األا اأعجبك اأبو هريرة؟! جاء فجلس اإلى جانب حجرتي يحّدث عن رسول الّله يسمعنى ذلك وكنت 
اأسّبح، فقام قبل اأن اأقضي سبحتي، ولو اأدركته لرددت عليه اأّن رسول الّله لم يكن يسرد الحديث كسردكم« )مسند اأحمد، 
ج6، ص118 و157؛ صحيح البخاري، ج4، ص168؛ صحيح مسلم، ج7، ص167؛ سنن اأبي داود، ج2، ص178؛ 
ابن عدي، الكامل، ج1، ص20(. كما اأّن سائر اأكابر الصحابة لم يكن لديهم اهتمام برواية الحديث وكانوا يفهمون 
مفاسدها خلافاً لاأبي هريرة واأمثاله؛ كما نقل عن عمرو بن ميمون اأنّه كان يقول: »صحبت عبد الّله بن مسعود ثمانية 
عشر شهراً فما سمعته يحّدث عن رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اإلا حديثاً واحداً فعرق ثّم قال: هذا اأو نحو هذا اأو 
شبيه هذا!« )ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج6، ص200؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج9، ص123( ونقل عن سائب بن 
يزيد اأنّه كان يقول: »صحبت سعد بن اأبي وقاص سنة، فما سمعته يحّدث عن رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اإلا 
ختلاف؛ الرامهرمزي، الحّد الفاصل، ص557(  حديثاً واحداً« )ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج3، ص144 مع بعض الاإ
وكان يقول: »خرجت مع سعد بن مالك من المدينة اإلى مكة فما سمعته يحّدث عن الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم 
بحديث حّتى رجعنا« )ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج6، ص201؛ مسند ابن المبارك، ص104؛ سنن الدارمي، ج1، 
ص85؛ سنن ابن ماجة، ج1، ص12( ونقل عن الشعبّي اأنّه كان يقول: »جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحّدث عن 
رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم شيئاً« )ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج4، ص145؛ ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج6، 
ص201؛ سنن الدارمي، ج1، ص84؛ سنن ابن ماجة، ج1، ص11( ونقل مثله في ابن عمر عن المجاهد اأيضاً )مسند 
الحميدي، ج2، ص298؛ صحيح مسلم، ج8، ص137( ونقل عن ربيعة بن هدير الذي كان ملازماً لطلحة اأنّه كان يقول 
اأنّه لم يسمع غير حديث واحد يرويه طلحة عن الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم )الرامهرمزي، الحّد الفاصل، ص558 
هتمام بها؛  و559(. لذلك كان بعض التابعين واأتباعهم اأيضاً على بّينة من عدم حّجّية الاأحاديث وكانوا يمنعون من الاإ
كما على سبيل المثال نقل عن اأبي حنيفة )ت150هـ( اأنّه كان اإذا يروي لتلامذته اأحاديث يقول: »هذا الذي سمعتم كّله 
ريح وباطل!« )ابن اأبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج8، ص449( ونقل عن عبد الّله بن عبد العزيز )ت184هـ( اأنّه 
كان يقول لرجل من مشاهير اأهل الحديث اسمه سفيان بن عيينة )ت198هـ(: »ما اأحد من الناس يدخل علّي اأحّب اإلّي 
منك، اإلا اأّن فيك عيباً: تحّب الحديث!« )ابن عدي، الكامل، ج1، ص24( ونقل عن اأيّوب السختياني )ت131هـ( 
اأنّه كان يقول: »ما قّل من الحديث كان خيراً« )نفس المصدر، ج1، ص24( ونقل عن اآخرين اأقوال مشفقة مثلها لم يقع 

شيء منها في اآذان الحديثّيين الثقيلة! 
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  .1نْيَا َوُهْم يَْحَسبُوَن اأَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصْنًعا الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّ  أَْخَسِريَن اأَْعَمالًا نُنَبِّئُكُْم ِبالْا

لفترة طويلة جّداً ينسب اأهل الحديث عقائد واأعمالاً اإلى الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم من مكان 

بعيد وهم غائبون عنه؛ كما قال الّله: َويَْقِذفُوَن ِباْلَغْيِب ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد2 ويستمعون لما ينسب اإليه 

ِئَك يُنَاَدْوَن ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد3 وهذا عمل غير صالح قد زيّنه  آخرون من مكان بعيد؛ كما قال الّله: اأُوَلٰ الا

ِبيِل فَُهْم  ُهْم َعِن السَّ ْيَطاُن اأَْعَماَلُهْم فََصدَّ الشيطان لهم ليصّدهم عن السبيل؛ كما قال الّله: َوَزيََّن َلُهُم الشَّ

 .4لَا يَْهتَُدوَن

آحاد التي في كتب اأهل الحديث بالنظر اإلى عدم الاأصالة  على كّل حال، ليس هناك شّك اأّن اأخبار الا

انحراف  اأهّم عوامل  قد كانت من  البعض  بعضها  الشامل مع  وتنافيها  وتعارضها  منها  لكثير  والدّقة 

آن؛ لاأّن كّل فرقة منهم قد تمّسكوا برواية مختلفة وتركوا رواية  المسلمين واختلافهم منذ القديم اإلى الا

اأخرى وبهذه الطريقة قّدموا ظّناً على ظّن اآخر؛ في حين اأنّه من المؤكّد اأّن نسبة عقيدة اأو عمل اإلى الّله 

فتراء عليهما عن غير قصد؛ كما قال الّله: انُْظْر  ورسوله على اأساس الظّن ليست جائزة وتؤّدي اإلى الاإ

َذا  ثًْما ُمِبينًا5 وقال: َولَا تَُقوُلوا ِلَما تَِصُف اأَْلِسنَتُكُُم اْلكَِذَب َهٰ كَْيَف يَْفتَُروَن َعلَى اللَِّه اْلكَِذَبۖ  َوكََفٰى ِبِه اإِ

 .6نَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى اللَِّه اْلكَِذَب لَا يُْفِلُحوَن َذا َحَراٌم ِلتَْفتَُروا َعلَى اللَِّه اْلكَِذَب ۚ اإِ َحلَاٌل َوَهٰ

من هنا يعلم اأّن الّنزعة الحديثّية -على عكس ما يفترض- كانت بدعة حدثت ككثير من البدع الاأخرى 

سلام  سلام؛ لاأّن الاإ جماع الصحابة ولم يكن لها اأصل في الاإ في زمن حكومة الاأمويّين في معارضة لاإ

مكانهما وعّرف بها وهي كتاب الّله  عتقاد والعمل اليقينّيين وجعل الاأسباب اللازمة لاإ اأهله بالاإ كّلف 

ِتيِه اْلبَاِطُل  الذي لا يزال في متناول المسلمين ولا يرده اإشكال بمرور الزمن؛ كما قال الّله فيه: لَا يَاأْ

آخر اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم  ِمْن بَْيِن يََديِْه َولَا ِمْن َخْلِفِه ۖ تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد7 والا

سلام ممكنة؛  الذين لا يزال رجل منهم موجوداً ومتاحاً بين المسلمين كالقراآن ويجعل هدايتهم اإلى الاإ

سلام  ٌة يَْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه يَْعِدُلوَن8. لذلك فاإّن المبداأ الذي قد صّممه الاإ ْن َخلَْقنَا اأُمَّ كما قال الّله: َوِممَّ

واأنشاأه لعقائد المسلمين واأعمالهم هو اتّباع كتاب الّله كحبل من الّله واتّباع عترة الّنبّي كحبل من الناس 

1 . الكهف/ 103 و104.
2 . سباأ/ 53.

3 . فّصلت/ 44.
4 . الّنمل/ 24.

5 . الّنساء/ 50.
6 . الّنحل/ 116.
7 . فّصلت/ 42.

8 . الاأعراف/ 181.
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لَّا ِبَحْبٍل ِمَن اللَِّه َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس  ُة اأَيَْن َما ثُِقُفوا اإِ لَّ وهما يوجبان اليقين؛ كما قال الّله: ُضِربَْت َعلَْيِهُم الذِّ

سلام كان هذا، لا  َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َوُضِربَْت َعلَْيِهُم اْلَمْسكَنَُة 1ۚ. نعم، دون اأدنى شّك اأّن مبداأ الاإ

اتّباع القراآن والحديث الذي لا يوجب اليقين؛ لاأّن حّجّية القراآن وعترة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

ليست مبنّية على خبر الواحد ولكّنها مبنّية على خبر متواتر رواه عدد كبير في كّل طبقة ومثل هذا الخبر 

لعترة الّنبّي صّلى الّله عليه  اأّن الحديث لم يزل بديلاً  يوجب اليقين خلافاً لخبر الواحد. من هنا يعلم 

واآله وسّلم ليسّد عدم مراجعة المسلمين لهم؛ لاأّن عدم صّحة راأي فريق من الصحابة الذين كانوا يرون 

آن صّحة راأي فريق اآخر من  كتاب الّله بعده كافياً تبّين للمسلمين بسرعة ولكن لّما يتبّين لهم حّتى الا

الصحابة الذين كانوا يرون اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم ضروريّاً بجانب كتاب الّله؛ لاأّن 

موانع المعرفة خاّصة دعايات الحكّام الظالمين وتقليد الّسلف لم تفسح مجال تبّينها لهم. لذلك فاإنّهم قد 

عتماد عليه اإلى جانب كتاب الّله؛ في حين  اأحدثوا راأياً ثالثاً واأقبلوا على الحديث ليلّبوا احتياجاتهم بالاإ

اأنّه من المسّلم به اأّن الحديث بصفته خبراً غير يقينّي لا يجانس كتاب الّله ولا يستطيع اأن يقف بجانبه؛ 

لاأّن كتاب الّله يقينّي وغير اليقينّي لا يقف في عرض اليقينّي. اإنّما خليفة الّله من اأهل بيت الّنبّي هو 

الذي يملك الصلاحّية لكي يكون قريناً للقراآن بمقتضى طهارته من كّل رجس طبقاً للقراآن وعدم افتراقه 

عتقاد  عن القراآن طبقاً للحديث المتواتر ومن الواضح اأّن الرجوع المباشر اإليه ممكن وموجب لليقين بالاإ

سلامّي كالرجوع اإلى رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم.   والعمل الاإ

سلامّي والوصول اإلى  عتقاد والعمل الاإ من هنا يعلم اأّن الّله العادل والّرحيم لم يعط اإمكانية اليقين بالاإ

الوحدة في الّدين لاأصحاب نبّيه فقّط، بل قد بذلها لجميع المسلمين اإلى يوم القيامة لكيلا يكون لجيل 

منهم حّجة عليه ويستطيعوا اأن يعتذروا باأنّنا لو اأدركنا الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم لاستيقّنا بعقائدنا 

واأعمالنا ولم نختلف بيننا؛ كما قال الّله: َواأَْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد اأَيَْماِنِهْم َلِئْن َجاَءُهْم نَِذيٌر َليَكُونُنَّ اأَْهَدٰى 

لَّا نُُفوًرا2. كما اأّن الذين اأدركوا الّنبّي لم يستيقنوا مثلهم  ا َجاَءُهْم نَِذيٌر َما َزاَدُهْم اإِ أَُمِم ۖ فَلَمَّ ْحَدى الْا ِمْن اإِ

بعقائدهم واأعمالهم واختلفوا بينهم ليكون اأّول هذه الاأّمة واآخرها متساويين. على كّل حال، اإّن عدل الّله 

يقتضي اأن يجعل للاأجيال التالية جميع المرافق اللازمة للوصول اإلى اليقين التي جعلها للجيل الاأول 

نََّما اأَنَْت ُمْنِذٌر ۖ َوِلكُلِّ قَْوٍم  ليكون الجميع سواء من هذه الناحية ويعلم تفاضل بعضهم على بعض؛ كما قال: اإِ

َهاٍد3. هذا يعني اأّن في كّل جيل من المسلمين هادياً حّياً قد نصبه الّله واأخبر به نبّيه وبالتالي يكون 

آية  قوله وفعله كاشفين عن قول الّله ونبّيه وفعلهما واإّن واجب كّل مسلم اأن يعرفه عن طريق النّص والا

1 . اآل عمران/ 112.
2 . فاطر/ 42.
3 . الّرعد/ 7.
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عتقاد والعمل اللذين ليسا مبنّيين على هذا فغير  ويرجع اإليه بجانب كتاب الّله وبهذا الوصف، فاإّن الاإ

مقبولين واإن كانا مبنّيين على الّروايات؛ اإلا الّروايات التي كانت متواترة؛ نظراً اإلى اأّن الّروايات المتواترة 

موجبة لليقين عقلاً واليقين صالح لاأن يكون مبداأ اعتقاد المسلم وعمله؛ اأو الّروايات التي نقلت عن هاد 

حّي للمسلمين الذين في زمانه اإذا لم يكونوا مقّصرين في عدم الوصول اإليه؛ نظراً اإلى اأّن روايات الهاد 

الحّي اإذا كانت على خلاف الواقع عادة ما يتّم تحديدها وتصحيحها من قبله؛ لاأّن الكذب على الاأحياء 

ليس عملاً سهلاً وهو قابل للتحديد والتصحيح من قبلهم بسهولة؛ خلافاً لروايات الهداة الماضين الذين 

لا يستطيعون تحديدها وتصحيحها. من اأجل ذلك قد اعتبر الّله اإنذار الّنبّي مقصوراً على اأهل زمانه 

وقال: ِليُْنِذَر َمْن كَاَن َحيًّا َويَِحقَّ اْلَقْوُل َعلَى اْلكَاِفِريَن1؛ بمعنى اأّن واجب المنذر اإنذار الذين هم اأحياء 

في زمانه وليس اإنذار الاأجيال القادمة من واجبه؛ لاأّن في سّنة الّله سيكون للاأجيال القادمة منذر حّي 

لاأنفسهم يكون اإنذارهم من واجبه لينذرهم بما هو متناسب مع احتياجاتهم في زمانهم. من هنا يعلم اأنّه 

لو عرف اأحد هادياً ماضياً ولكّنه لم يعرف هادي زمانه فاإّن عقائده واأعماله على اأساس الاأحاديث التي 

قد رويت له عن الهادي الماضي غير مجزئة؛ لاأنّه لا بّد من الّرجوع اإلى هادي الّزمان؛ حيث اأنّه لو كان 

هناك بّد من ذلك لما كان جعل هادي الّزمان اأمراً ضروريّاً، في حين اأّن الفعل العبث محال على الّله. 

بهذا الوصف، فلو طراأ على المسلمين عدم الوصول اإلى هادي الّزمان فاإّن ذلك يرجع قهراً اإلى تقصيرهم 

في معرفته وحفظه وبهذا الوصف، فمن الواضح اأنّه ليس عذراً لهم في الاأخذ بالّروايات الظّنّية؛ لاأنّه 

نظراً اإلى اإقدامهم وتقصيرهم، من الممكن اأن يكون تحصيل اليقين لهم عن طريق الوصول اإلى هادي 

اإلى اأّن وجود  زمانهم غير ممكن وفي الوقت نفسه يكون الاأخذ بالّروايات الظّنّية لهم غير جائز؛ نظراً 

المندوحة لهم في مثل هذه الحالات غير واجب والحرج الحاصل من ذلك لا ينسب اإلى الّله حّتى يكون 

متنافياً مع لطفه.

صطلاح فليس له قيمة دينّية وليس  النتيجة اأّن الحديث بمعنى خبر الواحد ولو اعتبر صحيحاً حسب الاإ

اأساسه ساقطان واأّن مبداأ  اللذين يتشكّلان على  عتقاد والعمل  الاإ الراأي واأّن  سلام مثل  الاإ من مصادر 

ِتيَنَّكُْم  ا يَاأْ مَّ التديّن هو الّرجوع المباشر اإلى كتاب الّله والهاد الحّي الذي قد نصبه للناس؛ كما قال: فَاإِ

ِتيَنَّكُْم ِمنِّي ُهًدى فََمِن اتَّبََع  ا يَاأْ مَّ ِمنِّي ُهًدى فََمْن تَِبَع ُهَداَي فَلَا َخْوٌف َعلَْيِهْم َولَا ُهْم يَْحَزنُوَن2 وقال: فَاإِ

المباشر  كالّرجوع  يعتبر  الهادي  هذا  اإلى  المباشر  الّرجوع  اإّن  وبالطبع   3يَْشَقٰى َولَا  يَِضلُّ  فَلَا  ُهَداَي 

اإلى رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم؛ لاأنّه معّبر عن سّنة رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

1 . يس/ 70.
2 . البقرة/ 38.
3 . طه/ 123.
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وبهذا الوصف، فسيكون رجوع المسلمين اإلى كتاب الّله وسّنة رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

سلام بحمد الّله ومّنته. على اليقين دائماً والظّن لا محّل له في الاإ

ً
ا بعضا ور املذاهب ومنافسة بع�خ 5 . �خ

سلام بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم هو ظهور المذاهب  اأحد الاأسباب الاأخرى لعدم اإقامة الاإ

المختلفة ومنافسة بعضها بعضاً؛ لاأّن انشقاق المسلمين الذي كان في عهد رسول الّله صّلى الّله عليه 

واآله وسّلم مخفّياً اإلى حّد كبير بسبب حضوره، اأصبح من بعده سافراً على الفور واأحرز عمقاً وانتشاراً 

اأساس  متعارضين على  فكريّين  تّيارين  بكر وعمر  اأبي  زمن  اأحدث في  اأنّه  درجة  اإلى  كبيرة؛  بسرعة 

اختلاف اأصحاب رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم في خلافته وجعلهما في مقابل بعضهما البعض 

سلام  ُسّميا عّما قريب بـ»الشيعة« و»السّنة«. بلا شّك اأّن هذا كان اأّول انقسام للمسلمين في تاريخ الاإ

والذي ظهر على اأساس اختلافهم في اأولويّة اآل رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأو عدم اأولويّتهم 

للخلافة وفي شكل مذهبين الشيعة والسّنة وبما اأنّه كان مع حسن الحّظ والتفّوق السياسّي لعناصر سّنّية 

فاإنّه اأّدى اإلى غلبة العقائد والاأعمال السّنّية على المسلمين وهّمش مذهب الشيعة الذي سّمي لاحقاً من 

قبل الحكّام السّنّين »الّرفض« احتقاراً وجعله حكراً على الاأقّلّية كمذهب غير رسمّي وغير قانونّي. هذا 

نقسام بين المسلمين؛ لاأّن انقسامهم بسبب فقدان رسول الّله صّلى الّله  في الحقيقة كان بدء عملّية الاإ

سلام بعده لم يزل  عليه واآله وسّلم الذي كان الضامن الوحيد لاتّحادهم واأيضاً بسبب نقصان التزامهم بالاإ

يحرز عمقاً وانتشاراً اأكثر، حّتى وضع في عهد عثمان بن عّفان وعلّي بن اأبي طالب التّيارين الكبيرين 

سلام يتنافسان مع بعضهما البعض ويمثّلان في عهد رسول  الاأموّي والهاشمّي اللذين كانا منذ قبل الاإ

سلام في وجه بعضهما البعض مّرة اأخرى. اإّن التّيار الهاشمّي  الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم الكفر والاإ

بالنظر اإلى تعّلقه ببني هاشم عشيرة رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم كان يحمي علّي بن اأبي طالب 

تّجاه الشيعّي واإّن التّيار الاأموّي بالنظر اإلى تعّلقه ببني اأمّية ومنافسته مع عشيرة رسول الّله صّلى  والاإ

تّجاه السّني. اإن هذا التواجه الذي كان مبنّياً على  الّله عليه واآله وسّلم كان يحمي عثمان بن عّفان والاإ

العصبّية بالنسبة اإلى التّيار الاأموّي ودينّياً اأكثر من اأن يكون قَبَلّياً بالنسبة اإلى التّيار الهاشمّي قد صارت 

سلامّية ثنائّية القطب ونشوب الصراعات الدمويّة بين المسلمين  منذ البداية سبباً لصيرورة التّيارات الاإ

باأّي من  تّيار الخوارج مستثنى لم يكن لديه تعّلق  الاأثناء كان  اأنّه في هذه  المتعّلقين بالقطبين. رغم 

القطبين وكان معارضاً لبني اأمّية وبني هاشم على حّد سواء ولكن لا يكاد يعثر على تّيار بين المسلمين 

غيرهم لا ينتمي بعلم اأو غير علم اإلى اأحد القطبين. لذلك فاإّن منازعة بني اأمّية وبني هاشم كانت هي المصدر 

آن؛  سلامّية واأكبر عامل لصيرورة المسلمين ثنائّي القطب منذ البداية حّتى الا الرئيسّي لجميع التّيارات الاإ
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سلام اأم بعده  َذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا ِفي َربِِّهْم 1ۖ؛ لاأنّهما سواء قبل الاإ كما كاأّن الّله قد قال فيهم: َهٰ

ختصام على الاأقّل بعد بعثة رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم كان  كانا يختصمان وموضوع هذا الاإ

سلام؛ بنحو اأّن بني اأمّية عادة ما كانوا مدافعين عن الثّقافة والّسنن الجاهلّية للعرب واأّن  الجاهلّية والاإ

سلامّية وفي هذه الاأثناء فاإّن ما قد غّير تاريخ  بني هاشم عادة ما كانوا مدافعين عن الثّقافة والّسنن الاإ

سلام وقّرر مصير المسلمين هو غلبة التّيار الاأموّي على التّيار الهاشمّي؛ لاأّن الاأمويّين بسبب رسوخ  الاإ

سلامية فيهم من ناحية ما كان لديهم التزام كبير بالمقاصد والمناهج  الثقافة الجاهلّية وانعدام التربية الاإ

سلامّية ومن ناحية اأخرى كانوا متمّتعين بدعم من المسلمين الجدد الذين ما كان لديهم بعد معرفة  الاإ

سلام وكان لديهم ميل اإلى جاهلّيتهم الاأولى وفي نفس الوقت كانوا ذوي نشاط وحافز زائد؛  كافية بالاإ

بالّنبّي  سلامّية فيهم بعد سنوات من ارتباطهم الوثيق  الاإ الثقافة  اأّن الهاشمّيين بسبب رسوخ  في حين 

سلامّية ومدعومين من قبل  صّلى الّله عليه واآله وسّلم كانوا بتشّدد خاّص ملتزمين بالمقاصد والمناهج الاإ

مسلمين سابقين من المهاجرين والاأنصار، غير اأنّهم كانوا في مجرى الّزمن قد فقدوا طاقتهم وحافزهم 

وكانوا يبدون سئمين وما كان لديهم رغبة في المنازعة. لذلك لم يمض وقت طويل حّتى وجد الهاشمّيون 

اأن  بعد  علّي  بن  الحسن  عهد  في  مكرهين  للاأمويّين  الميدان  وتركوا  ممكنة  غير  المنافسة  مواصلة 

فقدوا دعم المسلمين بشكل مخّيب للاآمال. كان هذا بدء سيطرة الاأمويّين الكاملة على المسلمين التي 

سلام، بل ما كان اأكثرهم قد  سلام؛ لاأّن الاأمويّين كانوا اآخر فرقة اعتنقوا الاإ كانت تعتبر كارثة رهيبة للاإ

اأسلموا ما لم يكرهوا وبالتالي كان لديهم تاريخ من اأكثر العداوة له واأقّل التعّلم منه وبطبيعة الحال ما 

ستيلاء الكامل على  كانوا يستطيعون مع هذه الاأوصاف اأن يكونوا منفذين مناسبين له. لذلك بمجّرد الاإ

سلام لصالحهم واستبدلوا بها اأجزاء من ثقافة الجاهلّية وقتلوا كّل من كان  المسلمين بّدلوا اأجزاء من الاإ

آخرين على اتّباعهم طوعاً اأو كرهاً.  مانعاً لعملهم هذا من المسلمين السابقين وبهذه الطريقة حملوا الا

ضافة اأنّهم في اأّول خطوة بعد بلوغهم السلطة حاولوا اأن ياأخذوا ثاأرهم من بني هاشم ويستاأصلوهم  بالاإ

بصفتهم المنافسين الوحيدين لهم اإلى الاأبد. لذلك بداأوا بقمعهم بمنتهى القسوة والعنف وضّيقوا الاأرض 

سراف في القتل والحبس. هنالك اأصبح بنو هاشم رغم كونهم اأقرب  عليهم وعلى اأوّدائهم من خلال الاإ

سلام معزولين وفتن اأوّداؤهم الذين غالباً ما كانوا مسلمين مستضعفين  عشيرة اإلى الّنبّي واأكثرهم وفاء للاإ

سلام، اإلى درجة لم يكونوا اآمنين حّتى في بيوتهم وكانوا يخافون من اأزواجهم وجيرانهم؛  وملتزمين بالاإ

لاأّن في حكومة الاأمويّين كانت موّدة بني هاشم تعّد جريمة لا تغتفر وبشكل خاّص كانت موّدة علّي بن 

ضافة اأّن الاأمويّين كانوا عازمين على اأن يحّولوا العداوة  اأبي طالب مهدرة للنفس والمال والعرض. بالاإ

1 . الحج/ 19.
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مع اآل الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم اإلى ثقافة عاّمة بين المسلمين وتراث ثقافّي للاأجيال القادمة 

ليؤّمنوا سيادتهم اأمامهم اإلى الاأبد. لذلك وضعوا تشويههم وتبرير اأنفسهم على جدول الاأعمال واستعانوا 

لهذا الغرض برواة الحديث والعلماء التابعين لاأنفسهم. هكذا وضعت اأحاديث كثيرة في مذّمة اآل الّنبّي 

اأو المعارضة لفضائلهم وجرت على الاألسن باأمر من الاأمويّين، بل تحّول الّسّب والّلعن لعلّي بن اأبي 

طالب وذّريّته اإلى نمط شائع بين المسلمين خاّصة في خطب صلاة الجمعة وتّم تعليمه لاأطفال المسلمين 

وتعّلموا  واأتباعهم  الّنبّي  اآل  نموا مع بغض  المسلمين  اأطفال  اأّن  لدرجة  اإسلامّي؛  المدارس كنمط  في 

سلام في مدارس الاأمويّين واأتباعهم وهكذا اأصيبوا بضلال بعيد وسوء فهم عميق وهم يحسبون اأنّهم  الاإ

يَاِطيَن اأَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َويَْحَسبُوَن  نَُّهُم اتََّخُذوا الشَّ مهتدون ويحسنون صنعاً؛ كالذين قال الّله فيهم: اإِ

نْيَا َوُهْم  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّ  أَْخَسِريَن اأَْعَمالًا اأَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن1 وقال: قُْل َهْل نُنَبِّئُكُْم ِبالْا

 .2يَْحَسبُوَن اأَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصْنًعا

آن، لم ينشاأ من  من هنا يعلم اأّن جزءاً هاّماً من عقائد المسلمين واأعمالهم منذ القرن الاأول الهجري اإلى الا

كتاب الّله ولا سّنة نبّيه الحقيقّية، بل قد نشاأ من اإملاءات الاأمويّين في القرن الاأّول والثاني الهجري ووجد 

تبريرات اإسلامّية وتحّول اإلى العقائد والاأعمال الرسمّية بين المسلمين بمرور الزمن وبمساعدة الواضعين 

للحديث والعلماء التابعين للتّيار الاأموّي؛ لاأّن اأكثر الذين اعتُبروا ماأخذ عقائد المسلمين واأحكامهم في 

القرون التالية باسم الّسلف اأو الرواة الاأولين للسّنة كانوا تابعين للاأمويّين وتحت رعايتهم واإدارتهم علناً 

كما  وهداياهم.  مقابل خدماتهم جوائزهم  يتلّقون في  وكانوا  الحكومّية  المناصب  لبعضهم  كانت  وحّتى 

والمغيرة  الاأشعري )ت52هـ(  واأبي موسى  العاص )ت43هـ(  بن  كعمرو  اأّن رجالاً  المثال  على سبيل 

بن شعبة )ت58هـ( واأبي هريرة )ت59هـ( وسمرة بن جندب )ت60هـ( والنعمان بن بشير )ت64هـ( 

وعمر بن سعد )ت67هـ( والحصين بن نمير )ت67هـ( وعبد الّله بن عمر )ت73هـ( والاأسود بن يزيد 

)ت75هـ( وبسر بن اأرطاأة )ت86هـ( وعروة بن الزبير )ت94هـ( واأبي بردة بن اأبي موسى )ت103هـ( 

ومحّمد بن شهاب الزهري )ت124هـ( وعبد الملك بن عمير )ت136هـ( وحريز بن عثمان )ت163هـ( 

وغيرهم الكثير كانوا علناً في خدمة الاأمويّين ومعروفين بالعداوة الشديدة مع بني هاشم ورغم ذلك كانوا 

موثوقاً بهم عند اأهل الحديث ورجال كالبخاري )ت256هـ( ومسلم )ت261هـ(. اإّن العدد القليل منهم 

الذين كانوا يمتنعون عن التعاون مع الحكّام والعداوة مع اآل رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأيضاً 

كانوا يسجنون اأو يقتلون ومن المفارقات اأنّهم كانوا يلقون اإعراضاً من قبل اأهل الحديث؛ كاأبي حنيفة 

)ت150هـ( الذي لم يخضع لتقّلد منصب القضاء وكان لديه اتّصال مع اآل رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

1 . الاأعراف/ 30.
2 . الكهف/ 103 و104.
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ولهذا السبب ُزّج في السجن ورمي بالكفر والضلالة.1 بغّض النظر عن هذا العدد القليل الذين ما كان 

لديهم مجال كبير للرواية بسبب اإعراض اأهل الحديث عنهم، كان اأكثر الرواة المسلمين الذين صاروا ماأخذ 

سلامّية تابعين للتّيار الاأموّي ولا يرون اإبراز المخالفة معه جائزاً. بهذا الوصف، فمن  العقائد والاأحكام الاإ

الواضح اأّن مثل هؤلاء الّرجال ما كان لهم اأن يكونوا ماأخذاً جديراً بالثقة للمسلمين القادمين باأّي وجه من 

الوجوه؛ لاأنّهم بسبب تبعّيتهم وخوفهم كان من الّصعب جّداً اأن يكونوا قادرين على اأن ينقلوا اإليهم جوانب 

سلام كانت في تضاّد مع مصالح الحكّام الاأمويّين. بهذا الوصف، فاإّن حسن الظّن بمثل هؤلاء  من الاإ

الّرجال على الرغم من الدوافع الكثيرة لكتمان الحّق اأو تحريفه من قبلهم ليس من الحكمة، بل هو مصداق 

من السفاهة بالتاأكيد. رغم اأنّه يبدو اأّن كثيراً من المسلمين يبنون عمداً على خداع الذات هذا ويحسبون 

اأنّهم مكّلفون بتبرئة الاأجيال الاأولى من اأّي خطاأ ولو باستخدام الكذب، في حين اأنّه من المسّلم به اأّن خداع 

لَّا  سلام؛ كما قال الّله: يَُخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن اآَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن اإِ الذات والكذب لا محّل لهما في الاإ

 .3ِئَك ُهُم اْلكَاِذبُوَن نََّما يَْفتَِري اْلكَِذَب الَِّذيَن لَا يُْؤِمنُوَن ِباآيَاِت اللَِّه ۖ َواأُوَلٰ اأَنُْفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن2 وقال: اإِ

بل اإّن التكليف الوحيد الذي يمكن استفادته من العقل والشرع في هذه الاأثناء هو احترام المسلمين الاأولين 

حترام  نتباه اإلى اأخطاء الوالدين لا يستلزم عدم الاإ كاحترام الوالدين لا تبرئتهم من اأّي خطاأ ارتكبوه؛ لاأّن الاإ

لهما، بل يمكن اأن ينتقد عليهما اأخطاءهما من دون اأن تنتهك حرمتهما؛ كاإبراهيم عليه الّسلام الذي انتقد 

ْذ قَاَل  على اأبيه اأخطاءه من دون اأن ينتهك حرمته؛ كما اأخبر الّله عنه من اأجل تعليم المسلمين وقال: اإِ

ِلاأَِبيِه يَا اأَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما لَا يَْسَمُع َولَا يُْبِصُر َولَا يُْغِني َعْنَك َشْيئًا4. كما اأّن احترام شخص لا يستلزم طاعته 

ْن َجاَهَداَك َعلَٰى  العمياء ولهذا السبب، قد اأذن الّله بعصيان الوالدين ولم ياأذن بانتهاك حرمتهما وقال: َواإِ

نْيَا َمْعُروفًا 5ۖ. من هنا يعلم اأنّه يمكن  اأَْن تُْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم فَلَا تُِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ

احترام المسلمين الاأّولين وفي نفس الوقت التذكير باأخطائهم وعدم اتّباعهم فيها.  

والتقسيمات  سلامي  الاإ للعالم  الحالي  الهيكل  اإّن  رفضنا،  اأم  وقبلنا  اأبينا  اأم  شئنا  حال،  كّل  على 

سلامّية  الموجودة فيه قد تشكّلا بسبب حكومة الاأمويّين ومن جراء الاأحداث السياسّية في القرون الاإ

الاأولى ونشئا من اتّجاهات الحكّام الظالمين وسلبّية العلماء المسلمين اأمامهم وخلّو الساحة من الهاشمّيين 

ّطلاع على اتّهامات اأهل الحديث واإهاناتهم له: البخاري، التاريخ الكبير، ج8، ص81؛ النسائي، الضعفاء  1 . اأنظر للاإ
صبهاني، الضعفاء، ص154؛ الخطيب  والمتروكين، ص270؛ ضعفاء العقيلي، ج4، ص280 اإلى 285؛ اأبو نعيم الاإ

البغدادي، تاريخ بغداد، ج13، ص394 اإلى 423. 
2 . البقرة/ 9.

3 . النحل/ 105.
4 . مريم/ 42.

5 . لقمان/ 15.
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سلام وتعاليمه الخالصة والكاملة؛ لدرجة يمكن القول باأّن القراءة  اأكثر من اأن يكونا نابعين من منابع الاإ

سلام؛ قراءة هي عارية وجلّية تماماً  سلام خاّصة في مجال العقائد هي قراءة اأمويّة للاإ الرسمّية الحالّية للاإ

فيما يتعّلق بكيفّية الحاكمّية السياسّية على الاأقّل. 

رغم اأنّه بالطبع لا يعني اأّن التاأثير على اآراء المسلمين كان مقصوراً على الحكّام الاأمويّين؛ لاأّن بعد 

الحكّام الاأمويّين استولى على السلطة اأيضاً حكّام اآخرون كان لهم دور جاّد في تكّون رؤية المسلمين 

سلام وتمّتعهم  واأحدثوا تّيارات جديدة ولكّن الواقع اأّن الحكّام الاأمويّين بسبب سيطرتهم في فجر تاريخ الاإ

باأوجه شخصّيات اإسلامّية قاموا باأعمق واأوسع تاأثير على ثقافة المسلمين وحّتى على الحكّام من بعدهم 

واأّن الحكّام من بعدهم كانوا مجّرد اأتباع لهم طوعاً اأو كرهاً وواصلوا سياساتهم اأكثر اأو اأقّل. كان هذا 

عندما كان اأّول الحكّام من بعدهم بني العّباس الذين كانوا يعّدون عصبة من بني هاشم واستولوا على 

السلطة من خلال استغلال ظلامتهم ولكّنهم مع ذلك ما كانوا ممثّلين للتّيار الهاشمّي من الوجهة الفكريّة 

وكانوا متعّلقين بالتّيار الاأموّي علنّياً ولهذا الّسبب، تسّنى لهم اأن ينالوا السلطة بين المسلمين الذين كان 

معظمهم اأمويّين. اإّن الشاهد على هذا الواقع اأنّهم اأيضاً بعد بلوغ السلطة بدؤوا قمع سائر الهاشمّيين 

خاّصة العلويّين ووضعوا كالاأمويّين قتلهم وحبسهم واأوّدائهم على جدول الاأعمال وربما استعملوا في 

بعض الحالات قسوة وعنفاً اأكثر. لذلك فاإّن مرادي من التّيار الاأموّي ليس التّيار الموجود بين الحكّام 

باأسماء  اللاحقون  الحكّام  وواصله  الاأمويّون  الحكّام  اأساسه  الذي وضع  التّيار  هو  بل  فقّط،  الاأمويّين 

ضافة اأّن تّياراً اأمويّاً جلّياً في منطقة الشام -نفس  مختلفة ويتابع اليوم اأيضاً من قبل حكّام كاآل سعود. بالاإ

حياء حكومة اأجداده تحت  اأصل الاأمويّين- هو اليوم في طور التكّون بقيادة بعض اآل اأبي سفيان يطمح لاإ

سلامّية ويجذب اإلى نفسه كثيراً من المسلمين بهذا العنوان وباأمنّية اإعادة بناء مجد  عنوان الخلافة الاإ

عصرهم الماّدي ليقوم على هذا المنوال باصطفاف جديد اأمام بقّية من اآل رسول الّله صّلى الّله عليه واآله 

وسّلم ويعّزز هذه الفكرة اأّن منازعة الاأمويّين مع الهاشمّيين لا نهاية لها. في حين اأنّه بلا شّك ليس بنو 

هاشم مذنبين اأن قد اختارهم الّله لخلافته ولم يختر بني اأمّية؛ لاأّن الّله اأعلم حيث يجعل رسالته ولمن 

يسبغ رحمته؛ كما قال: اللَُّه اأَْعلَُم َحْيُث يَْجَعُل ِرَساَلتَُه 1ۗ وقال: َواللَُّه يَْختَصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن يََشاُءۚ  َواللَُّه 

ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم2. كما اأّن تقّبل قربان هابيل وعدم تقّبل قربان قابيل ما كان ذنب هابيل حّتى اتّخذه 

ْذ  قابيل عدّواً وقتله؛ كما قد اأخبر الّله عنهما عبرة للمسلمين وقال: َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَاأَ ابْنَْي اآَدَم ِباْلَحقِّ اإِ

 .3نََّما يَتََقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقيَن أَْقتُلَنََّك ۖ قَاَل اإِ آَخِر قَاَل لَا بَا قُْربَانًا فَتُُقبَِّل ِمْن اأََحِدِهَما َوَلْم يُتََقبَّْل ِمَن الْا قَرَّ

1 . الاأنعام/ 124.
2 . البقرة/ 105.
3 . المائدة/ 27.



وانع
؛ امل

ث
الثال

ل 
فصــ

ال

135العودة إلی اإلسالم

رادة الّله ولم يناقش فيها ولم ينازع من قد اختاره؛ لذلك لو  بهذا الوصف، فاإّن المسلم من كان مسلماً لاإ

اأّن بني اأمّية كّفوا عن التمّرد اأمام الّله وخضعوا لقضائه في اإخوانهم لكان خيراً لهم؛ لاأّن كليهما من سلالة 

قريش وصلة الّرحم خير من قطيعتها.    

آن هم اأتباع التّيار الاأموّي عن قصد اأو غير قصد؛ لاأنّهم بعلم اأو  على كّل حال، اإّن اأكثر المسلمين الا

غير علم يّتبعون المذاهب التي قد تكّونت ولقيت رواجاً بدعم واإدارة من الاأمويّين اأو الحكّام المسايرين 

لهم؛ كما على سبيل المثال اأّن كتاب مالك الذي صار اأساساً لمذهبه تّم تاأليفه باأمر من عمر بن عبد العزيز 

الاأموّي )ت101هـ( وتحت رعاية واليه بالمدينة اأبي بكر بن محّمد بن عمرو بن حزم )ت120هـ(1 ونال 

حماية ودعاية في عهد العّباسّيين من قبل المنصور )ت158هـ( والمهدي العّباسي )ت169هـ(2 واأّن 

مذهب ابن حنبل نال سمعة بعدما قام المتوكّل العّباسي )ت247هـ( بتقريبه واأقرانه اإلى نفسه وجعلهم 

عتراف به بعدما تنازل عن موقفه السياسّي القاضي بجواز  تحت حمايته3 واأّن مذهب اأبي حنيفة تّم الاإ

المعارضة مع الحكّام الظالمين واستبدل به في انتقائّية واضحة راأي اأهل الحديث المبنّي على وجوب 

طاعتهم واختلط عملّياً بحكومتهم بواسطة اأبي يوسف )ت182هـ( التلميذ المتمّيز لاأبي حنيفة الذي توّلى 

رئاسة القضاء للعّباسّيين خلافاً لاأستاذه4 واأّن مذهب اأهل الحديث نال رواجاً بعدما قامت حكومة بني 

العّباس منذ عهد المتوكّل بتحديد الاأجر والجائزة لمحّدثين كاأبي بكر بن اأبي شيبة )ت235هـ( ومصعب 

الهروي  الّله  عبد  بن  واإبراهيم  )ت239هـ(  شيبة  اأبي  بن  وعثمان  )ت236هـ(  الزبيري  الّله  عبد  بن 

لهم.5  مرضّية  اأحاديث  يرووا  اأن  وساألتهم  واآخرين  اسرائيل )ت245هـ(  اأبي  بن  واإسحاق  )ت244هـ( 

جتهاد العلمّي لاأئّمتهم، مشتركون  غنّي عن القول اأّن جميع هذه المذاهب بغّض النظر عن حسن النّية والاإ

كتراث بالتّيار الهاشمّي وكان هذا هو العّلة لتمّتعهم  عتقاد بشرعّية التّيار الاأموّي وعدم الاإ في اأصل الاإ

ج1، ص126؛ صحيح  الدارمي،  سنن  وج8، ص480؛  ج2، ص387  الكبرى،  الطبقات  سعد،  ابن  اأنظر:   .  1
آثار، ج6، ص389. البخاري، ج1، ص33؛ الرامهرمزي، الحّد الفاصل، ص373؛ البيهقي، معرفة السنن والا

نتقاء  2 . اأنظر: الطبري، المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين، ص143 و144؛ ابن عبد البر، الاإ
في فضائل الثلاثة الاأئمة الفقهاء، ص40 و41؛ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ج1، ص132؛ الذهبي، سير 

اأعلام النبلاء، ج8، ص61، 78، 79 و111.
سـلام، ج18، ص196؛ الذهبـي، سـير اأعـلام النبـلاء، ج12، ص31؛ الذهبـي، العبـر  3 . اأنظـر: الذهبـي، تاريـخ الاإ
فـي خبـر مـن غبـر، ج1، ص413؛ الصفـدي، الوافـي بالوفيـات، ج11، ص101؛ الكتبـي، فـوات الوفيـات، ج1، 

ص289.
نتقاء في فضائل الثلاثة الاأئمة الفقهاء، ص173؛ ابن خلكان، وفيات الاأعيان، ج6، ص379؛  4 . ابن عبد البر، الاإ

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج14، ص245؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج9، ص72.
5 . اأنظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص68؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج11، ص207؛ الذهبي، تاريخ 

سلام، ج17، ص13؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص373. الاإ
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بحماية الحكّام الظالمين طوال اأكثر من األف سنة الماضية؛ الحماية التي استطاعت باستخدام القهر والغلبة 

جتهاد وضرورة تقليد واحد من المذاهب  والدعاية الواسعة اأن ترّوج بين المسلمين فكرة انسداد باب الاإ

سلامّية المستقّلة.  الاأربعة وبهذه الطريقة تحول دون عودة الهاشمّيين اإلى السلطة ودون ظهور التّيارات الاإ

سلام الاأصيل والكامل تمكن فقّط بعد التخّلي عن المذاهب الاأمويّة  من هنا يعلم اأّن العودة اإلى الاإ

اإلا  جّداً  عتماد على الرواة والعلماء التابعين للاأمويّين والعّباسّيين؛ العمل الذي يكون صعباً  وترك الاإ

لَّا َعلَى اْلَخاِشِعيَن1 وقال:  نََّها َلكَِبيَرةٌ اإِ للخاشعين اأمام الحّق والذين قد هداهم الّله؛ كما قال الّله: َواإِ

 .2ۗ لَّا َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه ْن كَانَْت َلكَِبيَرةً اإِ َواإِ

ي
ت

خال�
أ
طاط ال

خ
� 6 . الإ

سلام بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم هو اضمحلال  اأحد الاأسباب الاأخرى لعدم اإقامة الاإ

سلامّية وغلبة الرذائل النفسانّية بين المسلمين من بعده؛ حيث اأّن اأكثرهم من بعده نسوا كثيراً  الاأخلاق الاإ

سلام الاأخلاقّية ورجعوا اإلى خصالهم الجاهلّية في السابق؛ كما اأّن الّله كان قد حّذرهم عن  من تعاليم الاإ

ْن َماَت اأَْو قُِتَل انَْقلَْبتُْم َعلَٰى اأَْعَقاِبكُْمۚ  َوَمْن  ُسُلۚ  اأَفَاإِ لَّا َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ ٌد اإِ هذا وقال: َوَما ُمَحمَّ

 .3اِكِريَن يَْنَقِلْب َعلَٰى َعِقبَْيِه فَلَْن يَُضرَّ اللََّه َشْيئًا ۗ َوَسيَْجِزي اللَُّه الشَّ

ستعلاء كّلها خصال جاهلّية  ستبداد والحسد والحقد والاإ اإّن الرذائل الاأخلاقّية كالّدنيويّة والعصبّية والاإ

ختلاف مع  سرعان ما بدت بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم بين اأصحابه وحملتهم على الاإ

سلام. اإّن هذا الوهم العجيب اأّن اختلاف اأصحاب رسول الّله  نحراف عن مسار الاإ بعضهم البعض والاإ

سلام هو نابع  صّلى الّله عليه واآله وسّلم مع بعضهم البعض كان قائماً على اجتهادهم المختلف في الاإ

من تغافل متعّمد عن الحقائق التاريخّية ولا حّظ له من الواقع؛ لاأنّه من المسّلم به اأنّهم رغم مصاحبتهم 

لرسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأيضاً كانوا اأناساً عاديّين ومعّرضين للخطاأ والنسيان ولا تثبت 

عصمتهم من اأّي موضع من الّشرع، بل عدم عصمتهم واضح بالنظر اإلى اختلافهم مع بعضهم البعض 

والظاهر اأنّه لا خلاف بين المسلمين في ذلك اأيضاً. كما اأّن عدالة كّلهم اإذا كانت بمعنى عدم فسق كّلهم 

منتفية بظهور الفسق من بعضهم بسبب ارتكابهم كبائر مؤكّدة لا يمكن تبريرها كالقتل والبغي والزنا 

صرار عليها  والسرقة والقذف وشرب الخمر والفرار من الجهاد والكذب على الّله والّرسول، لدرجة اأّن الاإ

يعّد مكابرة اأمام المحسوس؛ كما اأنّه تكذيب بكلمات الّله فيهم وافتراء عليه؛ لاأّن الّله على الرغم من مدحه 

1 . البقرة/ 45.
2 . البقرة/ 143.

3 . اآل عمران/ 144.
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لكثير منهم لاأجل اأعمالهم الصالحة، لم يثبت العدالة لهم جميعاً اإلى الاأبد ومن دون قيد اأو شرط وكان 

منّزهاً عن مثل هذا العمل الغير المعقول والكذب الكبير، بل لام ووبّخ بعضهم بصراحة لاأجل اأعمالهم 

السّيئة؛ كما على سبيل المثال اعتبر بعضهم مذنبين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً واآخر سيئا1ً 

واأخبر عن زّلة بعضهم بسبب استزلال الشيطان وذنوب قّدمتها اأيديهم2 واعتبر بعضهم مريدي الدنيا فقّط3 

يمان لم يدخل في قلوبهم4 واأبان اتّصال بعضهم الوّدّي  وذكر اأناساً من بينهم رغم اأنّهم قد اأسلموا اإلّا اأّن الاإ

سلام واعتبرهم في ضلال بسبب ذلك5 واأدان بعضهم بالكذب للفرار من الجهاد6  والّسرّي مع اأعداء الاإ

واأخبر عن اأناس منهم كانوا يعيبون الّنبّي على عطاياه واإن اأعطاهم رضوا عنه واإن لم يعطهم سخطوا 

عليه7 وعّد بعضهم اأناساً كانوا يؤذونه8 واأخبر عن وجود منافقين بينهم الّله وحده يعلمهم ولا يعلمهم 

حّتى رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم9 واأخبر عن احتمال ارتداد بعضهم بعده10 ووجود زناة11 وسّراق 

فيهم12 وراأي عصبة منهم مذنبين بسبب قذف زوجته واأوعدهم عذاباً عظيما13ً واعتبر بصراحة بعضهم 

لا يعقلون14 وبعضاً اآخر فّساقا15ً واأدان بعضهّن اللاتي كّن من اأزواجه بمعصيته واإفشاء اأسراره وحّتى 

 . 1َواآَخُروَن اْعتََرفُوا ِبُذنُوِبِهْم َخلَُطوا َعَملًا َصاِلًحا َواآَخَر َسيِّئًا َعَسى اللَُّه اأَْن يَتُوَب َعلَْيِهْم ۚ اإِنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم )التوبة/ 102(.
ْيَطاُن ِببَْعِض َما كََسبُوا ۖ )اآل عمران/ 155(. ُهُم الشَّ نََّما اْستََزلَّ نَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنكُْم يَْوَم اْلتََقى اْلَجْمَعاِن اإِ  . 2اإِ

نْيَا َوِمْنكُْم َمْن يُِريُد  أَْمِر َوَعَصْيتُْم ِمْن بَْعِد َما اأََراكُْم َما تُِحبُّوَن ۚ ِمْنكُْم َمْن يُِريُد الدُّ َذا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم ِفي الْا  . 3َحتَّٰى اإِ
آِخَرةَ ۚ )اآل عمران/ 152(. الْا

يَماُن ِفي قُلُوِبكُْم ۖ )الحجرات/ 14(. ا يَْدُخِل الْاإِ ِكْن قُوُلوا اأَْسلَْمنَا َوَلمَّ أَْعَراُب اآَمنَّا ۖ قُْل َلْم تُْؤِمنُوا َوَلٰ  . 4قَاَلِت الْا
ِبيِل )الممتحنة/ 1(. ِة َواأَنَا اأَْعلَُم ِبَما اأَْخَفْيتُْم َوَما اأَْعلَْنتُْم ۚ َوَمْن يَْفَعْلُه ِمْنكُْم فََقْد َضلَّ َسَواَء السَّ َلْيِهْم ِباْلَمَودَّ وَن اإِ  . 5تُِسرُّ

لَّا ِفَراًرا )الاأحزاب/ 13(. ْن يُِريُدوَن اإِ نَّ بُيُوتَنَا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ۖ اإِ ِذُن فَِريٌق ِمْنُهُم النَِّبيَّ يَُقوُلوَن اإِ  . 6َويَْستَاأْ
َذا ُهْم يَْسَخُطوَن )التوبة/ 58(. ْن َلْم يُْعَطْوا ِمْنَها اإِ ْن اأُْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َواإِ َدقَاِت فَاإِ  . 7َوِمْنُهْم َمْن يَْلِمُزَك ِفي الصَّ

 . 8َوِمْنُهُم الَِّذيَن يُْؤُذوَن النَِّبيَّ َويَُقوُلوَن ُهَو اأُُذٌن ۚ قُْل اأُُذُن َخْيٍر َلكُْم يُْؤِمُن ِباللَِّه َويُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمٌة ِللَِّذيَن اآَمنُوا 
ِمْنكُْمۚ  َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن َرُسوَل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم )التوبة/ 61(.

تَْيِن  بُُهْم َمرَّ أَْعَراِب ُمنَاِفُقوَن ۖ َوِمْن اأَْهِل اْلَمِدينَِة ۖ َمَرُدوا َعلَى النَِّفاِق لَا تَْعلَُمُهْم ۖ نَْحُن نَْعلَُمُهْم ۚ َسنَُعذِّ ْن َحْوَلكُْم ِمَن الْا  . 9َوِممَّ
َلٰى َعَذاٍب َعِظيٍم )التوبة/ 101(. وَن اإِ ثُمَّ يَُردُّ

ٍة َعلَى اْلكَاِفِريَن   . 10يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنكُْم َعْن ِديِنِه فََسْوَف يَاأِْتي اللَُّه ِبَقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه اأَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن اأَِعزَّ
ِلَك فَْضُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشاُء ۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم )المائدة/ 54(. يَُجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َولَا يََخافُوَن َلْوَمَة لَاِئٍم ۚ َذٰ

ْن كُْنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه  ُخْذكُْم ِبِهَما َراأْفٌَة ِفي ِديِن اللَِّه اإِ اِني فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجْلَدٍة ۖ َولَا تَاأْ اِنيَُة َوالزَّ  . 11الزَّ
آِخِر ۖ َوْليَْشَهْد َعَذابَُهَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن )النور/ 2(. َواْليَْوِم الْا

اِرقَُة فَاْقَطُعوا اأَيِْديَُهَما َجَزاًء ِبَما كََسبَا نَكَالًا ِمَن اللَِّه ۗ َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم )المائدة/ 38(. اِرُق َوالسَّ  . 12َوالسَّ
ا َلكُْم ۖ بَْل ُهَو َخْيٌر َلكُْم ۚ ِلكُلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اكْتََسَب ِمَن  ْفِك ُعْصبٌَة ِمْنكُْم ۚ لَا تَْحَسبُوهُ َشرًّ نَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِبالْاإِ  . 13اإِ

ثِْم ۚ َوالَِّذي تََولَّٰى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم )النور/ 11(. الْاإِ
نَّ الَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت اأَكْثَُرُهْم لَا يَْعِقلُوَن )الحجرات/ 4(.  . 14اإِ

 ْن َجاَءكُْم فَاِسٌق ِبنَبَاإٍ فَتَبَيَّنُوا اأَْن تُِصيبُوا قَْوًما ِبَجَهاَلٍة فَتُْصِبُحوا َعلَٰى َما فََعْلتُْم نَاِدِميَن  . 15يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإِ
)الحجرات/ 6(.
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بالنسبة  اإتيان فاحشة مبّينة ضعفاً  باأزواج نوح ولوط1 وعّد عذابهّن في حالة  بالتظاهر عليه وشّبههّن 

لتفات  آخرين!2 من الواضح اأّن معرفة اأصحاب رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم من غير الاإ اإلى الا

آخر الذي هو في مدحهم لهي ناقصة  لتفات فقّط اإلى الجزء الا اإلى هذا الجزء من كلمات الّله فيهم وبالاإ

لَّا  ِلَك ِمْنكُْم اإِ ومضّللة؛ كما قال الّله: اأَفَتُْؤِمنُوَن ِببَْعِض اْلِكتَاِب َوتَكُْفُروَن ِببَْعٍض ۚ فََما َجَزاُء َمْن يَْفَعُل َذٰ

حترام لاأصحاب رسول  َلٰى اأََشدِّ اْلَعَذاِب 3ۗ. من هنا يعلم اأّن الاإ وَن اإِ نْيَا ۖ َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُردُّ ِخْزٌي ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم رغم اأنّه عمل صالح وواجب بمقتضى خدماتهم له لا يعني اأبداً اإهمال 

عتراف باأخطائهم اعتماداً على العقل والشرع  اأّن الاإ جزء من كلمات الّله والكذب فيهم ومن الواضح 

لا يعتبر انتهاك حرمتهم، بل هو احترام للعقل والشرع واإنّما انتهاك حرمتهم سّبهم الذي هو عمل قبيح 

وغير جائز عقلاً وشرعاً.

بناء على هذا يمكن القول باأّن كثيراً من اأصحاب رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم بعد وفاته 

اختلفوا  السبب  ولهذا  سلامّية  الاإ بخصالهم  الجاهلّية  واستبدلوا خصالهم  الاأخلاقّية  الناحية  تغّيروا من 

سلامّية القادمة  بينهم واستحّلوا اأموالهم واأنفسهم واأعراضهم واأصبحوا نماذج التعليم السّيء للاأجيال الاإ

الذين اتّخذوهم قدوات لاأنفسهم. 

سلامّية بعد رسول الّله  يبدو اأّن ما مّهد لهذا التبّدل الاأخلاقّي فيهم هو من ناحيٍة اتّساع الفتوحات الاإ

اإلى ارتفاع مستوى المعيشة الّدنيويّة للمسلمين وتعّرفهم على  اأّدى  صّلى الّله عليه واآله وسّلم الذي 

زخرف الاأمم الكافرة ومن ناحية اأخرى حكومة بني اأمّية الملكّية التي اأّججت رواج الّدنيويّة والخصال 

الّله  صّلى  الّله  رسول  اأصحاب  من  عّدة  موت  اإلى  اإضافة  المشؤومين  العاملين  هذين  اإّن  الجاهلّية. 

سلامّية ومّتبعين لحياته البسيطة واأيضاً رواج الفسق  عليه واآله وسّلم الذين كانوا ملتزمين بالاأخلاق الاإ

والفجور العلنّيين في الطبقة الحاكمة منذ زمن يزيد بن معاوية بن اأبي سفيان، مّهدت لهبوط المسلمين 

سلام ووفائهم لُمثُل رسول الّله صّلى  الاأخلاقّي وجعلت التقوى التي كانت اأهّم ضامن لحركتهم في خّط الاإ

الّله عليه واآله وسّلم مضمحّلة. 

عوجاج  آخرة خير رادع للاإ ليس هناك اأدنى شّك اأّن التقوى بمعنى التحّذر من الّله والخوف من عقابه في الا

آخرين لا يمكن اأن يكون دائماً  نحراف الفكري للمسلمين؛ لاأّن التحّذر والخوف من عقاب الا السلوكي والاإ

ا  َف بَْعَضُه َواأَْعَرَض َعْن بَْعٍض ۖ فَلَمَّ ا نَبَّاأَْت ِبِه َواأَْظَهَرهُ اللَُّه َعلَْيِه َعرَّ َلٰى بَْعِض اأَْزَواِجِه َحِديثًا فَلَمَّ ْذ اأََسرَّ النَِّبيُّ اإِ  . 1َواإِ
َذا ۖ قَاَل نَبَّاأَِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيُر )التحريم/ 3(. نَبَّاأََها ِبِه قَاَلْت َمْن اأَنْبَاأََك َهٰ

ِلَك َعلَى اللَِّه يَِسيًرا )الاأحزاب/ 30(.  . 2يَا ِنَساَء النَِّبيِّ َمْن يَاأِْت ِمْنكُنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة يَُضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن ۚ َوكَاَن َذٰ
3 . البقرة/ 85.
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بطبيعة الحال وليس له رادعّية في مكان ليس للاآخرين علم اأو قدرة ولكّن التحّذر والخوف من عقاب 

 1ۚ اِد التَّْقَوٰى نَّ َخْيَر الزَّ ُدوا فَاإِ الّله بسبب علمه وقدرته الدائمين هو رادع دائماً؛ كما قال الّله: َوتََزوَّ

ِلَك َخْيٌر 2ۚ. بهذا الوصف، فيمكن القول باأّن فقدان التقوى بين المسلمين لا  وقال: َوِلبَاُس التَّْقَوٰى َذٰ

ينجبر باأّي عامل اآخر ومتى ما لم يكن بينهم التقوى فاإّن اعوجاجهم السلوكي وانحرافهم الفكري لا مرّد 

له وهذا هو الحدث السّيء الذي قد وقع؛ لاأّن المسلمين من بعد رسول الّله صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

آخرة ونقصوا من اكتراثهم  قبال على الا آن كان لديهم سير تنازلّي في مجال التقوى وقد اأهملوا الاإ اإلى الا

آن قد انتهى بهم الاأمر اإلى الحّد الذي يتنافسون مع الكافرين في طلب الملّذة  بالجّنة مع مرور الزمن والا

لَاةَ  آثام؛ كالذين قال الّله فيهم: فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف اأََضاُعوا الصَّ ويتسابقون معهم في اقتحام الا

   .3َهَواِت ۖ فََسْوَف يَْلَقْوَن َغيًّا َواتَّبَُعوا الشَّ

سلامّية قد انتشرت المفاسد الاأخلاقّية وابتلي اأكثر المسلمين خاّصة  آن في كثير من الاأراضي الاإ الا

اأنّه يُصَرف جزء كبير من وقتهم  من طبقة الشباب بمظاهر واضحة من الفحشاء والمنكر. هذا يعني 

وطاقتهم في البطالة والملّذة واإضافة اإلى ذلك يصابون باأمراض جسديّة ونفسّية مختلفة ينقص كّل واحد 

دمان على المخّدرات اإحدى النتائج  سلام واإقامته. على سبيل المثال، اإّن الاإ منها قدرتهم على فهم الاإ

والروحّية  الماّديّة  التكاليف  المسلمين وفرضت عليهم  بين  تفّشت  التي قد  المميتة  الاأخلاقي  الضعف 

ستمتاع الجنسّي المطلق العنان بلاء مجتاح قد لّوثهم في اأعمار مختلفة ويتّم تاأجيجه  الباهظة. كما اأّن الاإ

ستهلاكّية والتتّرف في  بواسطة اأدوات الكافرين الّدعائية من اأجل تضعيفهم الاأكثر فالاأكثر. كما اأّن الاإ

الحياة الدنيا قد حّولت اأكثرهم اإلى اأناس قليلي العمل وكثيري المطالبة واأشاع بينهم الكسل والسفالة 

هتمام بالقضايا الهاّمة للحياة والقيام بواجباتهم  واأّن التسليات المختلفة ليلاً ونهاراً قد منعتهم من الاإ

لمجتمعاتهم  الجديدة  والمتطّلبات  سلامّية  الاإ والغير  الخاطئة  تربيتهم  اأّن  كما  سلامّية.  والاإ نسانّية  الاإ

المليئة بالفتن قد حّولتهم اإلى اأناس كّذابين ومتمّلقين وجعلت الصدق والصراحة بينهم شيئاً نادراً وبالتالي 

رفعت الثقة وحسن الظّن المتبادلين من بينهم؛ لاأّن كّل كذبة ثقبة تحدث في سّد ثقة المجتمع وكّل تمّلق 

اآفة تضّر بجذر سلامته. كما اأّن شعورهم بالمسؤولّية تجاه بعضهم البعض قد اضمحّل والاأمر بالمعروف 

سلامّي تجاه بعضهم البعض قد ترك مكانه للسكوت وعدم  والّنهي عن المنكر الذي هو اأهّم واجبهم الاإ

آخر في عمله واإن كان خاطئاً وبالتالي هو نفسه اأيضاً لا  المبالاة؛ لاأنّه لا يحّب اأحد منهم اأن يتدّخل الا

آخر واإن كان خاطئاً؛ اإلى درجة قد اعتبرت ملاحظة المسلمين الطّيبة لبعضهم البعض  يتدّخل في عمل الا

1 . البقرة/ 197.
2 . الاأعراف/ 26.

3 . مريم/ 59.
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حترام. كما اأّن الاأنانّية والعزلة قد تحّولت اإلى مرض عاّم  آخرين وخلافاً للاأدب والاإ فضولاً في شؤون الا

والوحدة قد شملت الجميع واأعنتتهم على الرغم من اتّصالهم ببعضهم البعض؛ اإذ لا اأحد عنده ثقة كافية 

ضافة اأنّها قد كثرت البغضاء والعداوة بين المسلمين  باآخر ولا يجد اأحداً عاطفاً ولا شفيقاً عليه. بالاإ

وقّلت المحّبة والّصفح بشكل مشهود. كما اأّن الشعور بالشرف والمروءة بينهم قد اضمحّل وترك مكانه 

لقبول الظلم والذّلة ورّسخ بينهم الخوف من التغيير. 

    ليس هناك اأدنى شّك اأّن كّل واحدة من هذه الرذائل الاأخلاقّية لها تاأثيرات مباشرة وغير مباشرة 

التاأثير  العالم نظام متماسك ومتداخل ومرتكز على  لاأّن  المعرفة؛  كثيرة على واقع المسلمين كموانع 

والتاأثّر ولكّل فعل فيه رّد فعل محسوس اأو غير محسوس؛ لدرجة اأّن كّل ذنب يسّهل ذنباً اآخر ويخلق 

ستهزاء به؛ كما قال الّله: ثُمَّ كَاَن َعاِقبََة  سلسلة من الذنوب تنتهي في النهاية اإلى اإنكار الحّق والاإ

بُوا ِباآيَاِت اللَِّه َوكَانُوا ِبَها يَْستَْهِزئُوَن1. لاأّن الذنوب المتعاقبة تزيل الظروف  واأَٰى اأَْن كَذَّ الَِّذيَن اأََساُءوا السُّ

ا َمْن  لتزام به وتسلب التوفيق اللازم لذلك من عند الّله؛ كما قال الّله: َواأَمَّ المساعدة لمعرفة الحّق والاإ

ُرهُ ِلْلُعْسَرٰى2. كما اأّن الّتقوى واجتناب الرذائل الاأخلاقّية  فََسنُيَسِّ  َب ِباْلُحْسنَٰى َوكَذَّ  بَِخَل َواْستَْغنَٰى

لهّي  آدمّي وتجعله مشمولاً بالتوفيق الاإ لتزام به في نفس الا توّفر الظروف المساعدة لمعرفة الحّق والاإ

 .3ْن تَتَُّقوا اللََّه يَْجَعْل َلكُْم فُْرقَانًا لذلك؛ كما قال الّله: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإِ

ستعلاء وطلب  ستبداد والحسد والحقد والاإ    النتيجة اأّن الرذائل النفسانّية كالّدنيويّة والعصبّية والاإ

سلام  الاإ اإقامة  طريق  في  كبيرة  موانع  هي  الظلم  وقبول  والجبن  والكسل  والّسفالة  والفردانّية  الملّذة 

وبالتالي كّلما يرتقي مستوى التقوى والمكارم الاأخلاقّية بين المسلمين عن طريق تزكية اأنفسهم ستتيّسر 

سلام اأكثر. عودتهم اإلى الاإ

سالم 7 . اممنعة أعداء الإ

سلام  اأعداء الاإ سلام خاّصة في القرنين الاأخيرين هو ممانعة  اإقامة الاإ اأحد الاأسباب الاأخرى لعدم 

سلام يحسبون اإقامته مستلزمة لدمارهم وممتلكاتهم في الحياة الدنيا ولهذا  من اإقامته؛ لاأّن اأعداء الاإ

سلام هو العدالة والعدالة  السبب لا يهملون اأّي جهد للّصّد عنها. من الواضح اأّن المثل الاأعلى للاإ

العسكريّة  قّوتهم  طريق  عن  العالم  في  الحّرة  الاأمم  استعبدوا  قد  الذين  السلطة  لاأصحاب  ضاّرة 

واأجهزتهم الّدعائّية؛ لاأنّها تقضي على عصر هيمنتهم على العالم وتُحّل الجماهير المستضعفة محّلهم؛ 

1 . الّروم/ 10.
2 . الليل/ 8 اإلى 10.

3 . الاأنفال/ 29.
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ًة َونَْجَعلَُهُم  كما قال الّله في هذا الصدد: َونُِريُد اأَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا ِفي الْاأَْرِض َونَْجَعلَُهْم اأَِئمَّ

ضافة  َونَُمكَِّن َلُهْم ِفي الْاأَْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما كَانُوا يَْحَذُروَن1. بالاإ  اْلَواِرِثيَن

الممالك  اأسواق  واحتكار  للعالم  الحيويّة  الموارد  على  بالسيطرة  الذين  للراأسمالّيين  العدالة ضاّرة  اأّن 

العادل  التوزيع  خلال  من  لاأنّها  واتّكالاً؛  فقراً  اأكثر  والممالك  ثراء  اأكثر  اأنفسهم  يجعلون  المستضعفة 

حتكارات التي لا اأساس لها تخفض اأرباحهم الباهظة وتستوفي منهم حقوق الطبقات  للمرافق وكسر الاإ

المحرومة وتقضي على هيمنتهم على اقتصاد العالم؛ كما قال الّله في هذا الّصدد: َما اأَفَاَء اللَُّه َعلَٰى 

ِبيِل كَْي لَا يَكُوَن ُدوَلًة  ُسوِل َوِلِذي اْلُقْربَٰى َواْليَتَاَمٰى َواْلَمَساِكيِن َوابِْن السَّ َرُسوِلِه ِمْن اأَْهِل اْلُقَرٰى فَِللَِّه َوِللرَّ

أَْغِنيَاِء ِمْنكُْم 2ۚ. لذلك فاإّن اأكثر رجال الدولة ومالكي المصانع والمصارف وكبار رجال الاأعمال  بَْيَن الْا

والحركات  الّدول  ويعادون  سلام  للاإ معادية  اتّجاهات  لديهم  العالم  في  النفط  واآبار  المعادن  ومالكي 

سلامّية. بل قد اأحدث كثير منهم من خلال العضويّة في الشبكات المخفّية اتّحاداً غير رسمّي للحفاظ  الاإ

سلام ويؤيّدون كّل نشاط  على مصالحهم المشتركة في العالم والحيلولة دون تحّقق المثل الاأعلى للاإ

سلام. في هذا الّصدد اإنّهم بصورة منظمة يستكشفون اأّي  ثقافّي وسياسّي واقتصادّي لديه معاداة مع الاإ

شخص في بقعة ما من الاأرض هو في خدمة اأهدافهم بنحو من الاأنحاء ومفيد لهم عن علم اأم غير علم 

ويجعلونه مّتصلاً بهم وبهذه الطريقة يوّسعون شبكتهم ويكثّرون اأتباعهم. اإّن العلماء والكّتاب والمبدعين 

والّشعراء والمغّنين والممثّلين والرياضّيين وبشكل عاّم كّل اأولئك الذين يسعهم اعتماداً على تمّيزهم اأو 

شهرتهم اأن يقوموا بتاأثير ملحوظ على فئة من الناس يوضعون تحت رقابتهم ويمكنهم في حالة التماشي 

شبكاتهم  في  اأعضاء  يصبحوا  وحّتى  والدعائّية  والسياسّية  قتصاديّة  الاإ بمسانداتهم  يتمّتعوا  اأن  معهم 

اأن يتعّرضوا لمشاكل عديدة ولا  اإن كانوا راغبين؛ كما يمكن في حالة عدم التماشي معهم  المخفّية 

يدركوا في عملهم نجاحاً كبيراً على الاأقّل. 

هذا من الطبيعّي تماماً اأّن كبار اأصحاب السلطة والراأسمال في العالم يرون اأنفسهم متعّهدين بحماية 

نظام قد اأوصلهم السلطة والراأسمال؛ لاأّن في حالة زوال هذا النظام سوف تزول سلطتتهم وراأسمالهم اأيضاً 

وهذا يعني اتّكالهم على هذا النظام؛ كما اأّن هذا النظام اأيضاً مّتكل عليهم في عملية متبادلة. في حين 

اأّن هذا النظام مرتكز على مبادئ ظالمة وغير اأخلاقّية وهم على بّينة من هذا الواقع ولهذا الّسبب يقترحون 

قتصادّي مرتكز على الكذب  اأّن هذا النظام السياسّي والاإ اإنّهم يعلمون  لتبريره مبادئ فلسفّية جديدة. 

اأّي دين من  الاأعمال في  اأّي عمل من هذه  بالباطل، في حين اأنه لا يجوز  الناس  اأموال  والظلم واأكل 

لحاد.  لهّية وفي النهاية يساقون اإلى الاإ لهّية. لذلك فاإنّهم لا يجدون خياراً من نفي الاأديان الاإ الاأديان الاإ

1 . القصص/ 5 و6.
2 . الحشر/ 7.
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نسانّية للوصول اإلى مصالح شخصّية يجدون اأنفسهم متوافقين في  بل من خلال تجويز جنايات ضّد الاإ

العقيدة ومتعاونين في العمل مع الشيطان ويقبلون على عبادة الشيطان في النهاية؛ لاأّن اآراءهم السياسّية 

قتصاديّة في انسجام مع اآراء الشيطان وبالتالي مع هذا الوصف لا يمكن الدفاع عنها بدون الدفاع  والاإ

عن اآرائه. على هذا المنوال فاإّن اأناساً منهم الذين غالباً ما كان لديهم خلفّية دينّية يحاولون بعد بلوغ هذه 

المرحلة من الطغيان تبرير الشيطان وتحت غطاء تبريره يبّررون اأنفسهم في الواقع. لذلك فاإّن الزعماء 

الميول  لديهم  يهوديّة  خلفّية  مع  للشيطان  يكونون عبدة  ما  غالباً  والراأسمال  السلطة  لنظام  الرئيسّيين 

لمام التاريخّي بالّسحر الذي قد ورثوه  ضافة اأنّهم بسبب الاإ سلام. بالاإ الحاّدة المعادية للّدين والمعادية للاإ

نحو الّسحر ليحتفظوا بسلطتتهم وراأسمالهم  من ثقافة قوم اليهود في مصر قد اتّخذوا اتّجاهاً خطيراً 

ويزيدوا فيهما باستخدام طلسم الساحرين. من الغريب اأّن اتّجاهاً مثل هذا رغم اأنّه غالباً ما يشاهد بين 

اأعلى  في  شائع  اأنّه  اإلا  وغنمهم  وبقرهم  حمارهم  على  للحفاظ  بالخرافات  المؤمنين  الفقراء  القرويّين 

قتصاديّة للعالم بين كبار اأصحاب العقارات والراأسمال اأيضاً! رغم اأّن اتّصال  المستويات السياسّية والاإ

الساحرين باأصحاب السلطة والثروة ليس شيئاً جديداً وقد كان موجوداً على الدوام في التاريخ؛ كما قد 

اأخبر الّله من اأجل اعتبار المسلمين عن اتّصال الساحرين باآل فرعون وقال: َوقَاَل ِفْرَعْوُن اْئتُوِني ِبكُلِّ 

تّجاه لم يكن في اأّي حين اأعمق ولا اأوسع من اليوم؛ لاأّن اليوم تحاول  َساِحٍر َعِليٍم1 اإلا اأنّه يبدو اأّن هذا الاإ

الشبكات المخفّية المؤّلفة من اأصحاب السلطة والثروة في مستوى عال جّداً اإقامة المناسك للشيطان 

نِْس يَُعوُذوَن  تّصال والتعامل مع الشياطين؛ كالذين قال الّله فيهم: َواأَنَُّه كَاَن ِرَجاٌل ِمَن الْاإِ ويشتغلون بالاإ

ِبِرَجاٍل ِمَن اْلِجنِّ فََزاُدوُهْم َرَهًقا2. بل اإّن بعض زعمائهم الذين قد توّلوا اإدارة نظام السلطة والراأسمالّية 

قد اأوقفوا اأرواحهم لتحقيق حاكمّية الشيطان على العالم وهم بواسطة سحرة كبار على اتّصال مع شخص 

لم يزل على  لاأّن الشيطان  ولكّنه واقع؛  اللازمة. قد يبدو هذا غريباً جّداً  الاأوامر  اإبليس ويتلّقون منه 

 ۖ ِليَُجاِدُلوكُْم  اأَْوِليَاِئِهْم  َلٰى  اإِ َليُوُحوَن  يَاِطيَن  نَّ الشَّ اأوليائه ويديرهم ويؤيّدهم؛ كما قال الّله: َواإِ اتّصال مع 

 4ا اأَزًّ ُهْم  تَُؤزُّ اْلكَاِفِريَن  َعلَى  يَاِطيَن  الشَّ اأَْرَسْلنَا  اأَنَّا  تََر  اأََلْم  وقال:   3َلُمْشِركُوَن نَّكُْم  اإِ اأََطْعتُُموُهْم  ْن  َواإِ

َواأَكْثَُرُهْم  ْمَع  السَّ يُْلُقوَن   اأَِثيٍم اأَفَّاٍك  كُلِّ  َعلَٰى  ُل  تَنَزَّ  يَاِطيُن الشَّ ُل  تَنَزَّ َمْن  َعلَٰى  اأُنَبِّئُكُْم  َهْل  وقال: 

قال  كما  ونسلهم؛  اقتصادهم  في  ويشاركهم  ورجله  بخيله  ويدعمهم  بصوته  يهّيجهم  بل   .5كَاِذبُوَن

أَْمَواِل  الْا ِفي  َوَشاِركُْهْم  َوَرِجِلَك  ِبَخْيِلَك  َعلَْيِهْم  َواأَْجِلْب  ِبَصْوِتَك  ِمْنُهْم  اْستََطْعَت  َمِن  َواْستَْفِزْز  له:  الّله 

1 . يونس/ 79.
2 . الجن/ 6.

3 . الاأنعام/ 121.
4 . مريم/ 83.

5 . الّشعراء/ 221 اإلى 223.
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لَّا ُغُروًرا1. هذا يعني اأّن الشيطان هو الزعيم الكبير والقائد  ْيَطاُن اإِ يَِعُدُهُم الشَّ َوَما   ۚ َوِعْدُهْم  أَْولَاِد  َوالْا

الرئيسّي لنظام السلطة والراأسمالّية في العالم واأّن اأكثر اأصحاب السلطة والثروة بجانب القوى الشيطانّية 

نس والجّن ليحملوا  الخبيثة هم رؤساء عّماله في العالم الذين قد تّم استخدامهم من قبله من بين الاإ

الناس -هؤلاء العّمال الغافلين والبسيطين- على العمل لسّيدهم. هذا قول صريح وصادق دون اأن يكون 

فيه كناية اأو رمز. 

سلام في  من هنا يعلم اأّن الشيطان اأكبر عدّو حقيقّي للمسلمين والمحور الرئيسّي للمنع من اإقامة الاإ

نَْساِن  ْيَطاَن ِلْلاإِ نَّ الشَّ العالم وفهم هذا الواقع مهّم وضرورّي جّداً؛ لذلك قد قال الّله مراراً ومع التاأكيد: اإِ

اأَْصَحاِب  ِمْن  ِليَكُونُوا  ِحْزبَُه  يَْدُعو  نََّما  اإِ  ۚ ا  َعُدوًّ فَاتَِّخُذوهُ  َعُدوٌّ  َلكُْم  ْيَطاَن  الشَّ نَّ  اإِ وقال:   2ُمِبيٌن َعُدوٌّ 

في  متوافقون  هم  الذين  والثروة  السلطة  اأصحاب  هم  الشيطان  فاإّن حزب  الاأثناء  هذه  ِعيِر3. في  السَّ

العقيدة ومتعاونون في العمل معه ويجهدون وينفقون بصورة منّسقة ومنّظمة في سبيل تحقيق اأهدافه 

في العالم عوضاً من تاأمين سلطتتهم وثروتهم واإّن جنوده هم جميع العلماء والكّتاب والمبدعين والّشعراء 

العالم  ستهلاكّية في  الماّديّة والاإ اإشاعة  الذين يحاول كّل واحد منهم  والمغّنين والممثّلين والرياضّيين 

لحاديّة الغربّية كثقافة رسمّية ومعياريّة على الاأمم الحّرة والمستقّلة مثل المسلمين.  ويفرضون الثقافة الاإ

اأولئك كّلهم حزب الشيطان وجنوده الذين يعملون له وياأخذون منه الاأجر سواء علموا اأم لم يعلموا. من 

الواضح اأّن مواجهتهم والنظام الشيطانّي الخبيث الذي قد سّلطوه على العالم طوال القرنين الاأخيرين اأمر 

ضرورّي؛ لاأنّه يؤّدي اإلى دمار الطبقات المحرومة والمستضعفة التي تشكّل اأكثريّة المجتمعات، في 

حين اأّن بعد دمارهم لا تبقى الطبقة المتسّلطة والراأسمالّية اأيضاً؛ لاأّن الطبقات المحرومة والمستضعفة 

هم القوى العاملة والضامنون لبقاء سلطتهم وراأسمالهم وبهذا الوصف، فاإّن دمار هؤلاء يؤّدي اإلى دمار 

نسانّية كّلها الذي يعتبر هدف الشيطان النهائّي.  هؤلاء وهذا يعني دمار الاإ

اأنفسهم  لدمار  الذين يجهدون  الشيطان وجنوده  لمواجهة حزب  الوحيد  السبيل  فاإّن  الاأثناء  في هذه 

آخرين هو تشكيل وتوسيع وتعزيز حزب الّله وجنوده؛ لاأّن خالق العالم هو الّله وهو الذي يكون منشاأ  والا

واستيفاء حقوق  العالمّية  العدالة  تحقيق  اإلى  تؤّدي  العالم  حاكمّيته على  فاإّن  الوصف،  وبهذا  العدالة 

الطبقات المحرومة والمستضعفة ومن الواضح اأّن حاكمّيته على العالم تتجّسد عن طريق تحقيق حاكمّية 

خليفته على العالم واأّن تحقيق حاكمّية خليفته على العالم يحتاج اإلى قابلّية عدد كاف من سكّان العالم 

وولائهم؛ لاأّن اأيّة حاكمّية في مكان ما لا تمكن بدون قابلّية عدد كاف من سكّانه وولائهم وهذا واقع 

سراء/ 64. 1 . الاإ
2 . يوسف/ 5.
3 . فاطر/ 6.
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محسوس ومجّرب. لذلك فاإّن تشكيل وتوسيع وتعزيز حزب الّله وجنوده ممكن عن طريق دعوة سكّان 

العالم اإلى القبول والولاء لحكومة خليفة الّله وتوحيدهم وتنسيقهم اأمام حزب الشيطان وجنوده؛ لاأنّه من 

الضرورّي اأن يختار اأقوياء واأثرياء في العالم خاّصة من بين المسلمين حاكمّية الّله على حاكمّية الشيطان 

اإنّهم يستطيعون من خلال العضويّة في  ليقفوا بقّوتهم وثروتهم في وجه قّوة حزب الشيطان وثروتهم. 

شبكة مخفّية اأن يحدثوا اتّحاداً غير رسمّي للحفاظ على مصالح المحرومين والمستضعفين في العالم 

سلام والحيلولة دون تحقيق المثل الاأعلى للشيطان ويؤيّدوا  والمساعدة على تحقيق المثل الاأعلى للاإ

اإنّهم  سلام. في هذا الّصدد  كّل نشاط ثقافّي وسياسّي واقتصادّي لديه معاداة مع الشيطان وفائدة للاإ

يستطيعون بصورة منّظمة اأن يستكشفوا اأّي شخص في بقعة ما من الاأرض هو في خدمة المثل الاأعلى 

سلام بنحو من الاأنحاء ومفيد له عن علم اأم غير علم ويجعلوه مّتصلاً بهم وبهذه الطريقة يوّسعوا  للاإ

شبكتهم ويكثّروا اأتباعهم. اإّن العلماء والكّتاب والمبدعين والّشعراء والمغّنين والممثّلين والرياضّيين 

وبشكل عاّم كّل اأولئك الذين يسعهم اعتماداً على تمّيزهم اأو شهرتهم اأن يقوموا بتاأثير ملحوظ على فئة 

قتصاديّة  من الناس يمكنهم اأن يوضعوا تحت رقابتهم وفي حالة التماشي معهم يتمّتعوا بمسانداتهم الاإ

والسياسّية والّدعائّية وحّتى يصبحوا اأعضاء في شبكتهم المخفّية اإن كانوا راغبين؛ كما يلزم في حالة 

عدم التماشي معهم اأن يتعّرضوا لمشاكل عديدة ولا يدركوا في عملهم نجاحاً كبيراً على الاأقّل؛ كما قال 

الّله: فََمِن اْعتََدٰى َعلَْيكُْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه ِبِمْثِل َما اْعتََدٰى َعلَْيكُْم 1ۚ. هذا يعني اإحداث شبكة عالمّية 

اإلهّية في وجه شبكة عالمّية شيطانّية وهو السبيل الوحيد المتاح لدرء شّرها والتمهيد لحاكمّية الّله على 

العالم وهذا ما اأحاول القيام به. رغم اأنّه من الممكن اأن لا اأستطيع اأن اأفعله ولكّني اأستطيع على الاأقّل 

آخرين اأيضاً ما لدّي من النّية  اأن اأحاول القيام به. من الواضح اأنّه لو كان لدى عدد من المسلمين الا

ويحاولوا معي القيام بهذا فاإنّه سيتمّهد القيام به تدريجّياً ولو في القرن المقبل وبواسطة الاأجيال القادمة. 

اإن اأحد يظّن اأّن الاأبطال فقّط يمكنهم اأن يقوموا بمثل هذا الاأمر فليعلم اأّن الاأبطال قد صاروا اأبطالاً بعد 

القيام بمثل هذا الاأمر فقّط وما كانوا اأبطالاً قبل القيام به. من الواضح اأنّه لا يمكن الجلوس في انتظار 

آن اإّما قد اأصبحوا  آمال على الحكّام المسلمين؛ لاأنّهم الا بطل للقيام بمثل هذا الاأمر؛ كما لا يمكن تعليق الا

جزءاً من الشبكة العالمّية الشيطانّية ولا يريدون اأن يقوموا بمثل هذا الاأمر واإّما قد وقعوا تحت حصار 

الشبكة العالمّية الشيطانّية ولا يمكنهم القيام بمثل هذا الاأمر. بل يبدو اأّن جميع الّدول التي قد اأصبحت 

لاأّن  اأو عن غير علم؛  علم  الشيطانّية عن  العالمّية  بالشبكة  التحقت  قد  المّتحدة  الاأمم  في  اأعضاء 

الاأخلاقّية  والغير  الظالمة  المبادئ  على  ومرتكزة  سلامّية  الاإ الغير  الثقافة  من  منبعثة  المنّظمة  هذه 

1 . البقرة/ 194.
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ستكباريّة للشيطان بشكل علنّي وبهذا الوصف، فاإّن العضويّة فيها تعني  وهي في خدمة الاأغراض الاإ

لهّية  العضويّة في الشبكة العالمّية الشيطانّية. من هنا يعلم اأّن تشكيل وتوسيع وتعزيز الّشبكة العالمّية الاإ

واجب اآحاد المسلمين الذي يجب اأن يقوموا له بدون انتظار لظهور بطل وبدون توّقع من حكّامهم؛ كما قال 

 .1نََّما اأَِعُظكُْم ِبَواِحَدٍة ۖ اأَْن تَُقوُموا ِللَِّه َمْثنَٰى َوفَُراَدٰى الّله: قُْل اإِ

    هذه هي المعركة بين الحّق والباطل في اآخر الّزمان التي على اأحد جانبيها الّله وحزبه وعلى جانبها 

آخر الشيطان وحزبه وكّل يحاول الحصول على اإدارة العالم ولكن من الواضح اأنّه سيغلب الّله وحزبه  الا

لاأّن بناء الشيطان وحزبه على الظلم والّسحر وليس الظلم والّسحر  على الشيطان وحزبه في النهاية؛ 

نََّما َصنَُعوا كَْيُد َساِحٍر ۖ  اأساساً ثابتاً؛ كما قال الّله: َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا اأَيَّ ُمْنَقلٍَب يَْنَقِلبُوَن2 وقال: اإِ

اِحُر َحْيُث اأَتَٰى3. في حين اأّن بناء الّله وحزبه على العدل والتقوى والعدل والتقوى اأثبت  َولَا يُْفِلُح السَّ

  .5نَّ اْلَعاِقبََة ِلْلُمتَِّقيَن اأساس؛ كما قال الّله: اْعِدُلوا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّْقَوٰى 4ۖ وقال: اإِ

نتفاضة  سلام وقد قاموا لهذا الغرض بالاإ بالطبع هناك اآخرون من المسلمين اأيضاً يهدفون اإلى اإقامة الاإ

وحاجة  الّله  باإذن  اعتقادهم  عدم  هو  منحاهم  في  الذي  الكبير  العيب  ولكّن  سلامّية  الاإ الاأراضي  في 

منحاهم  في  الكبير  العيب  هذا  يدركوا  اأن  بهم  اأحرى  ما  جانبه.  من  حاكم  اإلى  سلامّية  الاإ الحكومة 

تحقيق  لذلك  وتبعاً  لهّية  الاإ العالمّية  الشبكة  اإحداث  ليتمّهد  اتّخذته  قد  الذي  المنحى  في  ويرافقوني 

حاكمّية الّله على العالم؛ واإلّا فاإّن حركتهم ليس لها نتيجة حسنة وتؤّدي فقّط اإلى تعزيز جبهة الشيطان. 

سلام بصدق لكانوا اأحّق باتّباع قولي؛ لاأنّي اأدعو اإلى  اإنّهم لو كانوا مخلصين في نّياتهم ويبتغون اإقامة الاإ

  ْر ِعبَاِد شيء اأحسن وهو تحقيق حاكمّية الّله باإذنه وبواسطة خليفته في الاأرض وقد قال الّله: فَبَشِّ

   .6أَْلبَاِب ِئَك ُهْم اأُوُلو الْا ِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه ۖ َواأُوَلٰ الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن اْلَقْوَل فَيَتَِّبُعوَن اأَْحَسنَُه ۚ اأُوَلٰ

على كّل حال، ليس هناك شّك اأّن كّل شخص في هذا العالم يجب اأن يوّضح موقفه ويختار المرافقة 

مع اإحدى الجبهتين؛ جبهة الّله وجبهة الشيطان واأنا اأّول من يوّضح موقفه. لذلك كّل اأولئك الذين في 

جبهة الّله فهم مّني واأنا منهم ولو لم يعرفوني ولم اأعرفهم وعلامتهم اأنّهم يجهدون في سبيل تحقيق 

حاكمّية الّله على العالم باإذنه وكّل اأولئك الذين ليسوا في جبهة الّله فهم براآء مّني واأنا بريء منهم 

1 . سباأ/ 46.
2 . الّشعراء/ 227.

3 . طه/ 69.
4 . المائدة/ 8.
5 . هود/ 49.

6 . الّزمر/ 17 و18.
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العالم.  على  آخرين  الا حاكمّية  تحقيق  سبيل  في  يجهدون  اأنّهم  وعلامتهم  عرفوني  وهم  عرفتهم  ولو 

هذه سبيلي اأحيى عليها واأموت اإن شاء الّله واإن نجحت فمن عند الّله واإن فشلت فمن عند نفسي 

للمّتقين. والعاقبة 
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آن التي هي ضروريّة لمعرفة  سلام حّتى الا بعد معرفة معيار وموانع المعرفة واأسباب عدم اإقامة الاإ

عّدة  معرفة  مبنّية على  وهي  سلام  الاإ لمعرفة  الّدور  حان  لقد  وكاملة  خالصة  بصورة  واإقامته  سلام  الاإ

مواضيع:  

سالم وم الإ ّول؛ م�خ
أ
ال

نسان حينما يلتفت اإلى  سلام« هو التسليم اأمام اإرادة الّله وهو يلزم من معرفته؛ لاأّن الاإ اإّن مفهوم »الاإ

حدوثه يعلم بوجود محِدث له؛ حيث اأنّه يعلم اأّن حدوثه بدون المحِدث غير ممكن ومحدثه لا يمكن اأن 

يكون نفسه؛ كما قال الّله: اأَْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء اأَْم ُهُم اْلَخاِلُقوَن1 وبالتالي يدرك اأّن ذلك المحِدث 

اأّن احتياج كّل  اإلى محِدث، في حين  مثله لكان محتاجاً مثله  لاأنّه لو كان محَدثاً  ليس محَدثاً مثله؛ 

نتهاء اإلى محِدث غنّي يؤّدي اإلى عدم الحدوث؛ علماً باأّن اأّي حدوث  محِدث اإلى محِدث اآخر من دون الاإ

في العالم لا يمكن بدون المحِدث ولو لم يمكن اأّي محِدث في العالم بدون المحِدث اأيضاً لما اأمكن اأّي 

حدوث في العالم، في حين اأّن كّل حدوث في العالم قد وقع وهو ممكن وبهذا الوصف، فهناك محِدث 

في العالم لم يزل موجوداً ولم يكن محتاجاً اإلى محِدث وغناه هذا يعّبر عن كماله؛ لاأّن غناه عن المحدث 

لا يمكن بغير كماله؛ حيث اأّن كّل نقصان هو احتياج اإلى محِدث وبالتالي فاإّن كّل ناقص حادث. لذلك 

لتفات اإلى خلقته يقطع باأّن خالقه كامل وكماله يقتضي اأن يحّب كّل ما هو  نسان من خلال الاإ فاإّن الاإ

مسّبب للكمال ويكره اأسباب النقصان وبالتالي يرضى ببلوغ مخلوقه الكمال ويسخط ببلوغه الزوال؛ 

لاأّن الذي ليس كذلك لا يعتبر كاملاً. كما اأّن مخلوقه اأيضاً راغب في الكمال وكاره للزوال تبعاً له، 

غير اأنّه بسبب نقصانه بمقتضى كونه مخلوقاً لا يحيط بجميع اأسباب كماله وزواله وليس على بّينة من 

جميع ما يوجب رضى الّله اأو كراهته. بناء على هذا يجب على الّله بمقتضى كماله اأن يطلع مخلوقه 

على جميع اأسباب كماله وزواله ويعلمه رضاه وكراهته بكّل وسيلة ممكنة ليستطيع مخلوقه من خلال 

العلم وبالتالي العمل به اأن يحصل على كماله وياأمن من زواله. 

نسان  َلْلُهَدٰى2؛ لاأّن الاإ نَّ َعلَْينَا  نسان هي في عهدة الّله؛ كما قال: اإِ اأّن هداية الاإ من هنا يعلم 

1 . الّطور/ 35.
2 . الّليل/ 12.
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بسبب نقصانه الذاتّي لا يستطيع معرفة الكمال وبالتالي ليس لديه تكليف اأيضاً لتحصيلها وهذا واجب 

نسان هو فقّط اأن يقبل  الّله فقّط اأن يعّرفه بالكمال ويطلعه على اأسبابه. في هذه الحالة، فاإّن واجب الاإ

من الّله اإذا عّرفه بالكمال واأطلعه على اأسبابه ويحّصل رضاه بمعزل عن كراهته؛ لاأنّه بمقتضى عقله 

ختيار وبالتالي يستطيع اأن لا يقبل ما قد اأطلعه الّله عليه ولا يحّصل رضاه بمعزل عن كراهته  متمّتع بالاإ

ا كَُفوًرا1. لذلك فاإّن هداية  مَّ ا َشاِكًرا َواإِ مَّ ِبيَل اإِ نَّا َهَديْنَاهُ السَّ وهكذا يخطو نحو زواله؛ كما قال الّله: اإِ

نسان هو قبولها واتّباعها فقّط وبعبارة اأخرى، يجب على الّله  نسان واجبة على الّله وما في عهدة الاإ الاإ

سلام.  نسان اأن يسّلم اأمام اإرادته وهذا هو معنى الاإ نسان ويجب على الاإ اأن يبرز اإرادته للاإ

سلام في اأصله لا يعني التكّلم بالشهادتين، بل يعني التسليم اأمام اإرادة الّله  بناء على هذا فاإّن الاإ

الذي كان واجباً قبل وجوب التكّلم بالّشهادتين ولم يكن مختّصاً ببعد بعثة رسول الّله صّلى الّله عليه 

ْسلَاُم 2ۗ وكّل من  يَن ِعْنَد اللَِّه الْاإِ نَّ الدِّ سلام فقّط؛ كما قال: اإِ واآله وسّلم ولهذا فاإّن الّدين عند الّله الاإ

ْسلَاِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنُه َوُهَو ِفي  اختار ديناً غيره فلم يختر عند الّله ديناً؛ كما قال: َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر الْاإِ

آِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن3. لذلك فاإّن جميع الاأنبياء الّسابقين والذين اتّبعوهم كانوا مسلمين؛ بمعنى اأنّهم  الْا

بَْراِهيُم يَُهوِديًّا َولَا نَْصَراِنيًّا  كانوا مسّلمين اأمام اإرادة الّله؛ كما قال الّله في اإبراهيم عليه الّسلام: َما كَاَن اإِ

وقال:  لبنيهما  يعقوب  ووصّية  وصّيته  ذلك  وعّد   4اْلُمْشِرِكيَن ِمَن  كَاَن  َوَما  ُمْسِلًما  َحِنيًفا  كَاَن  ِكْن  َوَلٰ

 5لَّا َواأَنْتُْم ُمْسِلُموَن يَن فَلَا تَُموتُنَّ اإِ نَّ اللََّه اْصَطَفٰى َلكُُم الدِّ بَْراِهيُم بَِنيِه َويَْعُقوُب يَا بَِنيَّ اإِ ٰى ِبَها اإِ َوَوصَّ

وقال في اآل لوط عليه الّسلام: فََما َوَجْدنَا ِفيَها َغْيَر بَْيٍت ِمَن اْلُمْسِلِميَن6 وقال حكاية عن اأتباع موسى 

ْن كُْنتُْم اآَمْنتُْم ِباللَِّه  عليه الّسلام: َربَّنَا اأَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِميَن7 وقال: َوقَاَل ُموَسٰى يَا قَْوِم اإِ

ْن كُْنتُْم ُمْسِلِميَن8 واأخبر عن قول اأتباع سليمان عليه الّسلام وقال: َواأُوِتينَا اْلِعْلَم ِمْن  فََعلَْيِه تََوكَّلُوا اإِ

قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِميَن9 وقال في اأتباع عيسى عليه الّسلام: قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن اأَنَْصاُر اللَِّه اآَمنَّا ِباللَِّه 

   .10َواْشَهْد ِباأَنَّا ُمْسِلُموَن

نسان/ 3. 1 . الاإ
2 . اآل عمران/ 19.
3 . اآل عمران/ 85.
4 . اآل عمران/ 67.

5 . البقرة/ 132.
6 . الّذاريات/ 36.

7 . الاأعراف/ 126.
8 . يونس/ 84.
9 . الّنمل/ 42.

10 . اآل عمران/ 52.
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سلام كان دين الّله دائماً وفي جميع الاأمم ولم يكن مختّصاً بهذه الاأّمة وبعد ظهور  هذا يعني اأّن الاإ

الّنبّي الخاتم صّلى الّله عليه واآله وسّلم وكّل من كان مسّلماً اأمام الّله كان مسلماً. 

سالم ؛ مصداق الإ ي
الثا�خ

ستطاعة  الاإ لديه  ليكون  الزوال  اأو  الكمال  بما يوصله  نسان  الاإ يعلم  اأن  الّله  اأنّه يجب على  النتيجة 

الكمال  اإلى  الزوال ولا يكون له حّجة عليه في حالة عدم الوصول  الكمال والنجاة من  اإلى  للوصول 

نسان باأسباب كماله وزواله  والوقوع في الزوال؛ لاأّن الّله بمقتضى كماله عادل، في حين اأّن عدم اإعلام الاإ

بالنظر اإلى عجزه عن العلم بها يتنافى مع عدل الّله وليس ممكناً.

نبياء[
أ
ورة ال  ]�خ

بناء على هذا يجب على الّله اأن يعلم كّل اإنسان باأسباب كماله وزواله وموجبات رضاه وكراهته اأو 

بعبارة اأدّق يمكّنه من العلم بها. من الواضح اأّن هذا الاأمر يتّم اإّما بشكل مباشر على نحو اأن يعلم الّله 

كّل اإنسان باأسباب كماله وزواله وموجبات رضاه وكراهته بدون واسطة واإّما بشكل غير مباشر على نحو 

آخر  اأن يعلم الّله بعض الناس باأسباب كمالهم وزوالهم وموجبات رضاه وكراهته ليرجع اإليهم البعض الا

ويعلموا عن طريقهم اأسباب كمالهم وزوالهم وموجبات رضى الّله وكراهته. ليس هناك شّك اأّن الّله لم 

يعلم كّل اإنسان باأسباب كماله وزواله وموجبات رضاه وكراهته بالتفصيل وبدون واسطة؛ لاأّن عدم علم 

اأكثر الناس بها وجدانّي ومحسوس. بهذا الوصف، يّتضح اأنّه قد فعل ذلك بشكل غير مباشر وعن طريق 

اإرسال الواسطة. لهذا فاإّن من ليس على اتّصال مباشر بالله ولا يعلم باأسباب كماله وزواله وموجبات 

الذي يسّمى  مكانّية وهو  الاإ لديه هذه  اأن يفحص عّمن  له من  بّد  فلا  بلا واسطة  الّله وكراهته  رضى 

بـ»الّنبّي« اعتباراً لمجيئه بالنباأ من عند الّله ويُعرف منطقّياً عن طريق اإعلان النبّوة واإبراز شيء ينحصر 

في الّله جوهريّاً وليس اأحد غيره قادراً على اإبرازه؛ لاأنّما اإبراز شيء كهذا يثبت اتّصاله بالله وهذا شيء 

يسّمى اصطلاحاً بـ»المعجزة«. 

نبياء[
أ
]معرفة ال

يبق منهم شيء ليكون معّبراً عن  لم  النبّوة والمعجزة رجال  اإعلان  اإليهم  الذين قد نسب  بين    من 

ستقصاء حولهم لا طائل منه  نسان وزواله وبهذا الوصف، فاإّن الاإ رضى الّله وكراهته واأسباب كمال الاإ

هتمام وهو باق ولهذا فاإّن  اإليهم شيء جدير بالاإ وليس ضروريّاً. لكن من بينهم ثلاثة رجال قد نسب 

ستقصاء حولهم قد يكون مفيداً وهو ضرورّي. هؤلاء الثلاثة هم موسى وعيسى ومحّمد عليهم الّسلام  الاإ
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الذين قد نسب اإلى كّلهم كتاب باسم كتاب الّله واتّبع كّل واحد منهم اأّمة من الناس. مع ذلك يبدو اأّن 

الكتاب الذي قد نسب اإلى موسى وعيسى عليهما الّسلام لم يصدر عن نفسيهما ولكّنه قد كتب بواسطة 

اأشخاص معروفين اأو غير معروفين وبعد مضّيهما؛ لاأنّه من لسان شخص ثالث وقد اأخبر عن كيفّية موتهما 

واأشار اإلى الاأحداث التي بعد موتهما بصراحة؛ كما قد جاء على سبيل المثال في اآيات من الجزء الرابع 

والثلاثين من كتاب تثنية التوراة: »فمات موسى عبد الّرّب في اأرض مواآب بموجب قول الّرّب ودفنه 

في الوادي في اأرض مواآب مقابل بيت فغور ولم يعرف اأحد قبره اإلى هذا اليوم« وهذا صريح في كتابته 

نجيل اأيضاً قد نسبت بصراحة اإلى رجال  بواسطة كاتب في فترة ما بعد موسى عليه الّسلام واإّن كتابة الاإ

كمّتى وَمرقُس ولوقا ويوحّنا الذين قد كتبه كّل واحد منهم في فترة ما بعد عيسى عليه الّسلام وبشكل 

ضافة اأّن اأيّاً من هذين الكتابين لم ينقل بصورة مّتصلة وعن طريق رواة معروفين  آخر. بالاإ مختلف عن الا

سناد التاريخّي؛ كما اأّن وجود رجال بصفات موسى وعيسى عليهما الّسلام -رغم اأّن  ولذلك فهما فاقدا الاإ

له شهرة كبيرة- غير ثابت من الناحية التاريخّية ولا يعتبر قطعّياً؛ لاأّن العصر الذي يظّن اأنّهما كانا فيه كان 

في الجانب المظلم من التاريخ؛ بمعنى اأنّه لم يكن للكتابة رواج ولا تطّور بما فيه الكفاية وكانت العلاقة 

ضافة اأّن الكتاب الذي قد  بين الاأمم المتحّضرة محدودة ولذلك فاإّن اأخباره ملّوثة بالمزاعم والاأساطير. بالاإ

ثبات نبّوتهما  نسب اإليهما ليس اإعجازيّاً من ناحية النّص ولم يعتبره اأحد اأيضاً معجزة وبالتالي لا يكفي لاإ

ضافة اأّن المعجزات المنسوبة اإليهما كتحويل العصا اإلى الثعبان  بغّض النظر عن قصوره التاريخّي. بالاإ

واإحياء الموتى باإذن الّله اأيضاً لم ترو عنهما بصورة مسندة ومتواترة؛ بمعنى اأنّه ليس معلوماً بالضبط اأّن 

من هم الذين شاهدوا معجزاتهما ولمن نقلوها ومن اأّي طريق قد بلغت الاأجيال اللاحقة ولقيت شهرة. بهذا 

الوصف، فاإّن اليقين بنبّوة موسى وعيسى عليهما الّسلام واعتبار الكتاب المنسوب اإليهما لا يتحّصل 

للذين يعيشون في هذا اليوم ومن الواضح اأّن الظّن بها اأيضاً لا يكفي لاتّباعهما؛ لاأّن الظّن ليس له حّجّية 

ذاتّية وليس عقلائّياً في خصوص مثل هذه المسائل. 

] ا�ت ّ الخ
ي ]معرفة الّن�ب

 لكّن الكتاب الذي قد نسب اإلى محّمد صّلى الّله عليه واآله وسّلم بخلاف الكتاب الذي قد نسب 

اإلى موسى وعيسى عليهما الّسلام هو من لسان الّله بصراحة ولا يحتوي على عبارة تستلزم صدوره 

عن غيره والاأهّم من ذلك اأنّه قد كتب في عهده ونقل بصورة مّتصلة من قبله لعّدة معروفة وكثيرة من 

اأصحابه ومن قبلهم لعّدة معروفة وكثيرة من المسلمين اللاحقين بصورة واحدة وثابتة وانتشر في شرق 

العالم وغربه ولذلك فاإنّه متواتر ولا يتطّرق اإليه الّشّك؛ لاأّن العصر الذي قد ظهر فيه محّمد صّلى الّله 

التاريخ؛  المشرق من  الجانب  الّسلام كان في  بخلاف عصر موسى وعيسى عليهما  واآله وسّلم  عليه 
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بمعنى اأّن الخّط قد لقي رواجاً وتطّوراً والعلاقة بين الاأمم المتحّضرة قد توّسعت وقد لوحظ وسّجل من 

آتي به؛  ضافة اأّن نّص كتابه اإعجازّي ويمكنه اأن يثبت نبّوة الا قبل المئات من الشهود المعروفين. بالاإ

لاأنّه بخلاف كتاب موسى وعيسى عليهما الّسلام يتحّدى الجميع اأن ياأتوا بكتاب مثله ولم يستطع اأحد 

تيان بكتاب مثله في المستقبل اأيضاً غير ممكن؛ لاأنّه على  آن اأن ياأتي بكتاب مثله ويلوح اأّن الاإ حّتى الا

الرغم من تكامله التدريجّي في ثلاثة وعشرين عاماً والحالات المتضاّدة لمحّمد صّلى الّله عليه واآله 

وسّلم من الاأمن والخوف والغنى والفقر والقرار والهجرة والحرب والّسلام والنصر والهزيمة التي تقتضي 

ضافة اأنّه في غاية الفصاحة  آدمّي عادة ليس فيه اختلاف وله اإيقاع واحد وثابت وبالاإ اختلاف اأقوال الا

والبلاغة ويحتوي على اأخبار صحيحة عن المستقبل وعلوم خفّية في زمان التكامل وليس له اأّي تعارض 

نصاف اأّن  نسان غير مّتصل بالله غير ممكن والاإ مع العقل والاأخلاق الفطريّة واإّن الجمع بين كّل هذه لاإ

هذه الصفات لا توجد لاأحد من الاأنبياء واأّي كتاب من كتبهم ومن هنا يعلم اأّن محّمداً صّلى الّله عليه 

واآله وسّلم هو الّنبّي اليقينّي الوحيد واأّن كتابه هو الكتاب الوحيد الذي يتمّتع بالاأصالة التاريخّية وبالتالي 

اإّن مّلته هي المّلة الوحيدة التي عندها الصلاحّية اللازمة لاأن يّتبعها اإنسان اليوم؛ لاأّن اإنسان اليوم ليس 

لتفات  لديه الوصول اإلى مّلة يقينّية سواها ولا يمكنه اأن يّتبع الملل الظّنية والموهومة. مع ذلك يجب الاإ

اإلى اأّن محّمداً صّلى الّله عليه واآله وسّلم بصفته نبّياً يقينّياً قد صّدق نبّوة موسى وعيسى عليهما الّسلام 

قًا  َل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ وهذا هو الّدليل الوحيد على نبّوتهما؛ كما قد قال الّله مخاطباً له: نَزَّ

قًا ِلَما بَْيَن يََديِْه ِمَن  َلْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ اإِ نِْجيَل1 وقال: َواأَنَْزْلنَا  َوالْاإِ َواأَنَْزَل التَّْوَراةَ  ِلَما بَْيَن يََديِْه 

عتقاد بنبّوة موسى وعيسى عليهما الّسلام ممكن لمن  اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعلَْيِه 2ۖ. بناء على هذا فاإّن الاإ

عتقاد بها لمن لا يعتقد بنبّوة محّمد صّلى الّله عليه  يعتقد بنبّوة محّمد صّلى الّله عليه واآله وسّلم والاإ

واآله وسّلم غير يقينّي ولا اأساس له. 

] خ ا�ت مسمل�ي ّ الخ
ي ]كون أتباع الّن�ب

ضافة اأنّه من الواضح اأّن اأتباع كّل نبّي بما اأنّهم اأسلموا اأمام اإرادة الّله فيما يتعّلق بذلك الّنبّي  بالاإ

ورضاه وكراهته التي اأظهرها لهم عن طريقه كانوا مسلمين اإلى حين اأن جاءهم نبّي جديد. حينئذ الذين 

اأسلموا منهم اأمام اإرادة الّله فيما يتعّلق بذلك الّنبّي ورضاه وكراهته التي اأظهرها لهم عن طريقه بقوا 

سلام هو  على اإسلامهم والذين لم يفعلوا ذلك منهم خرجوا من اإسلامهم وصاروا مرتّدين؛ لاأّن مفهوم الاإ

آخر؛ كما قال الّله:  التسليم اأمام اإرادة الّله ومصداقه هو قبول جميع اأنبيائه من دون تفريق واتّباُع الّنبّي الا

1 . اآل عمران/ 3.
2 . المائدة/ 48.
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أَْسبَاِط َوَما اأُوِتَي  ْسَحاَق َويَْعُقوَب َوالْا ْسَماِعيَل َواإِ بَْراِهيَم َواإِ َلٰى اإِ َلْينَا َوَما اأُنِْزَل اإِ قُوُلوا اآَمنَّا ِباللَِّه َوَما اأُنِْزَل اإِ

ُق بَْيَن اأََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن َلُه ُمْسِلُموَن1. بهذا الوصف،  ُموَسٰى َوِعيَسٰى َوَما اأُوِتَي الّنبّيوَن ِمْن َربِِّهْم لَا نَُفرِّ

فاإّن الذين اتّبعوا موسى عليه الّسلام بعد ظهوره لم يصبحوا يهوداً ولكّنهم اأسلموا حّتى ظهر لهم عيسى 

عليه الّسلام. ثّم الذين كّذبوا منهم عيسى عليه الّسلام ارتّدوا عن اإسلامهم والذين اتّبعوا منهم عيسى 

عليه الّسلام بقوا على اإسلامهم اإلى حين اأن ظهر لهم محّمد صّلى الّله عليه واآله وسّلم. حينئذ الذين 

كّذبوا منهم محّمداً صّلى الّله عليه واآله وسّلم ارتّدوا عن اإسلامهم والذين اتّبعوا منهم محّمداً صّلى الّله 

  عليه واآله وسّلم بقوا على اإسلامهم؛ كما قال الّله فيهم: الَِّذيَن اآتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم ِبِه يُْؤِمنُوَن

تَْيِن  ِئَك يُْؤتَْوَن اأَْجَرُهْم َمرَّ اأُوَلٰ  نَّا كُنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِميَن نَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِّنَا اإِ َذا يُْتلَٰى َعلَْيِهْم قَاُلوا اآَمنَّا ِبِه اإِ َواإِ

ِبَما َصبَُروا2. بناء على هذا فاإّن دين الّله واحد ومثل جميع اأنبيائه كمثل اأحكامه المختلفة ومثل جميع 

آيات المختلفة لكتاب واحد واإّن لزوم اتّباع الّنبّي والكتاب الخاتمين هو فقّط بسبب لزوم  كتبهم كمثل الا

سلام.  آية الناسخين وهو لزوم عقلّي وعقلائّي وهذا هو معنى الاإ اتّباع الحكم والا

   ]
ً سالم عقائد�يّ ]كون الإ

سلام التسليم اأمام اإرادة الّله ومصداقه قبول الّنبّي الخاتم، لكن هل يكفي  من هنا يعلم اأّن مفهوم الاإ

سلام اأو يحتاج ذلك اإلى قبوله بشكل عملّي عن طريق  قبول الّنبّي الخاتم بشكل نظرّي لتحّقق مصداق الاإ

عتقاد  الاإ اأّن  اإّن فريقاً من المسلمين كالخوارج والّسلفّيين يعتقدون  المبّلغة من قبله؟  الاأحكام  تطبيق 

عتقاد بصّحة كّل ما جاء به من عند الّله ولزوم العمل به- لا يكفي لتحّقق  بنبّوة الّنبّي الخاتم -بمعنى الاإ

عتقاد ملتزماً بلوازمه العملّية ويجتنب على  ضافة اإلى هذا الاإ سلام واأّن المسلم من كان بالاإ مصداق الاإ

جتناب ولو  وجه التحديد اأعمالاً تشابه اأعمال الكافرين كالتوّسل بالموتى ودعائهم، لكّن الحّق اأّن هذا الاإ

سلام؛  يمان الذي هو فوق الاإ سلام، بل هو مصداق الاإ هتمام جّداً ليس هو مصداق الاإ اأنّه حسن وجدير بالاإ

سلام عبارة عن التسليم اأمام اإرادة الّله بمعنى تصديق مرجعّيته من الناحية النظريّة وقبول اأحكامه  لاأّن الاإ

بصفة اأسباب كمال المسلم واأّن العمل بها الذي يشمل اجتناب الاأعمال التي تشابه اأعمال الكافرين هو 

ْن اأَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن3 وقال:  شيء وراء تصديقها وقبولها؛ كما قال الّله: َوَمْن اأَْحَسُن ِدينًا ِممَّ

 .4بَلَٰى َمْن اأَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه اأَْجُرهُ ِعْنَد َربِِّه َولَا َخْوٌف َعلَْيِهْم َولَا ُهْم يَْحَزنُوَن

1 . البقرة/ 136.
2 . القصص/ 52 و53.

3 . الّنساء/ 125.
4 . البقرة/ 112.
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]
ً
ان معلّيا �ي ]كون الإ

يمان« وقد يكون في مسلم وقد لا يكون في مسلم؛ كما قال الّله  هذه حالة تسّمى في الاإصطلاح »الاإ

يَماُن ِفي  ا يَْدُخِل الْاإِ اأَْسلَْمنَا َوَلمَّ ِكْن قُوُلوا  َوَلٰ َلْم تُْؤِمنُوا  اآَمنَّا ۖ قُْل  أَْعَراُب  على سبيل المثال: قَاَلِت الْا

سلام بمعنى التسليم اأمام اإرادة الّله له مراتب مختلفة  1. نعم، اإّن التعبير الاأدّق اأن يقال: اإّن الاإ قُلُوِبكُْم ۖ

ويبداأ من التصديق والقبول النظريّين بها ويستمّر اإلى العمل الخالص والكامل بها ويعتبر في جميع مراتبه 

ضافة اإليه؛ كما قال  اإسلاماً اإلا اأنّه يسّمى في مرتبته النظريّة اإسلاماً فقّط وفي مراتبه العملّية اإيماناً بالاإ

ْن كُْنتُْم  يَماِن اإِ ْسلَاَمكُْم ۖ بَِل اللَُّه يَُمنُّ َعلَْيكُْم اأَْن َهَداكُْم ِلْلاإِ الّله: يَُمنُّوَن َعلَْيَك اأَْن اأَْسلَُموا ۖ قُْل لَا تَُمنُّوا َعلَيَّ اإِ

َذا  نََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن اإِ يمان يزيد وينقص؛ كما قال الّله: اإِ َصاِدِقيَن2 وبهذا الوصف، فمن الواضح اأّن الاإ

يَمانًا َوَعلَٰى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن3 وقال: ُهَو الَِّذي اأَنَْزَل  َذا تُِليَْت َعلَْيِهْم اآيَاتُُه َزاَدتُْهْم اإِ ُذِكَر اللَُّه َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َواإِ

سلام اأيضاً يقبل الزيادة والنقصان في  يَماِنِهْم 4ۗ؛ بل الاإ يَمانًا َمَع اإِ ِكينََة ِفي قُلُوِب اْلُمْؤِمِنيَن ِليَْزَداُدوا اإِ السَّ

َذا َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسوُلُه  أَْحَزاَب قَاُلوا َهٰ ا َراأَى اْلُمْؤِمنُوَن الْا يمان تبعاً لذلك؛ كما قال الّله: َوَلمَّ ضمن الاإ

يَمانًا َوتَْسِليًما5. بهذا الوصف، فاإّن من قد صّدق نبّي الّله الخاتم  لَّا اإِ َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسوُلُه ۚ َوَما َزاَدُهْم اإِ

وقبل به من الناحية النظريّة فقّط فهو مسلم ولكّن الاأكثر منه اإسلاماً من هو ملتزم باللوازم العملّية لهذا 

لتزام العملّي بهذه اللوازم يعتبر اأكثر  التصديق والقبول وهو مؤمن بالاإصطلاح وكّل من لديه المزيد من الاإ

اإيماناً. بناء على هذا فاإّن من صّدق نبّي الّله الخاتم وقبل به من الناحية النظريّة فقّط وليس من الناحية 

سلام ولا يعتبر بسبب عمله كافراً؛  العملّية ملتزماً بلوازم هذا التصديق والقبول النظريّين فهو داخل في الاإ

لاأّن من هو عالم بنبّوة الّنبّي الخاتم وصدق ما جاء به من عند الّله من الناحية النظريّة -ولو اأنّه لا يعمل 

بلوازم علمه- لا يستوي مع من هو غير عالم بهذا الواقع من الناحية النظريّة واعتبارهما متساويين على 

نََّما يَتََذكَُّر  خلاف الوجدان والمحسوس؛ كما قال الّله: قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن لَا يَْعلَُموَن ۗ اإِ

 .7أَْلبَاِب نََّما يَتََذكَُّر اأُوُلو الْا َلْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ كََمْن ُهَو اأَْعَمٰى ۚ اإِ أَْلبَاِب6 وقال: اأَفََمْن يَْعلَُم اأَنََّما اأُنِْزَل اإِ اأُوُلو الْا

]معرفة الفاسق[

عتقاد  عتقاد ومن الواضح اأّن الاإ    على كّل حال، مثل هذا الشخص قد اأسلم اأمام اإرادة الّله من حيث الاإ

1 . الحجرات/ 14.

2 . الحجرات/ 17.
3 . الاأنفال/ 2.
4 . الفتح/ 4.

5 . الاأحزاب/ 22.
6 . الّزمر/ 9.

7 . الّرعد/ 19.
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هو مبداأ العمل، بل هو يعتبر نوعاً من العمل. مع ذلك لو اأنّه لم يعمل بسائر اأحكام الّله واأسباب رضاه بسبب 

جهله اأو تهاونه وحّتى قام باأعمال شبيهة باأعمال الكافرين يعتبر في الاإصطلاح »فاسقاً« ولا يعتبر »مؤمناً«؛ 

ْت كَِلَمُت َربَِّك َعلَى  ِلَك َحقَّ كما قال الّله: اأَفََمْن كَاَن ُمْؤِمنًا كََمْن كَاَن فَاِسًقا ۚ لَا يَْستَُووَن1 وقال: كََذٰ

يَماِن 3ۚ؛ كاأناس من المسلمين يرتكبون  الَِّذيَن فََسُقوا اأَنَُّهْم لَا يُْؤِمنُوَن2 وقال: ِبْئَس اِلاْسُم اْلُفُسوُق بَْعَد الْاإِ

سلام؛ كما قال  القذف ولا ياأتون باأربعة شهداء ويعتبرون بذلك فاسقين من دون اأن يكونوا خارجين من الاإ

تُوا ِباأَْربََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََماِنيَن َجْلَدةً َولَا تَْقبَلُوا َلُهْم َشَهاَدةً  الّله فيهم: َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ َلْم يَاأْ

ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن4 واأناس من المسلمين يستقسمون لحم الاأنعام بالاأزلام مثل الكافرين؛ كما اعتبر  اأَبًَدا ۚ َواأُوَلٰ

ِلكُْم ِفْسٌق 5ۗ اأو ياأكلون من لحم اأنعام لم تذبح باسم الّله  أَْزلَاِم ۚ َذٰ الّله ذلك فسقاً وقال: َواأَْن تَْستَْقِسُموا ِبالْا

نَُّه َلِفْسٌق 6ۗ. من  ا َلْم يُْذكَِر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َواإِ مثل الكافرين؛ كما اعتبر الّله ذلك فسقاً وقال: َولَا تَاأْكُلُوا ِممَّ

الواضح اأّن مثل هذه الاأعمال شبيهة باأعمال الكافرين ولكّنها بمفردها لا تعتبر كفراً؛ لاأنّها قد تكون بجهالة 

عتقاد بنبّوة الاأنبياء ولزوم العمل باأحكامهم.   اأو تهاون وهي قابلة للجمع مع الاإ

 ]
ّ

]معرفة املرتد

سلام ويقّرون بذلك؛  سلام الذين عندهم علم بخروجهم من الاإ بهذا الوصف، فاإنّما يعتبر خارجين من الاإ

كَانُوا  اأَنَُّهْم  اأَنُْفِسِهْم  َعلَٰى  َوَشِهُدوا  وقال:   7ۚ ِباْلكُْفِر  اأَنُْفِسِهْم  َعلَٰى  َشاِهِديَن  فيهم:  الّله  قال  كالذين 

الّله عملّياً  لغير  اأنّهم سجدوا  ولو  عتقاد  الاإ اأنفسهم مسلمين في  يعتبرون  الذين  فاإّن  لذلك   .8كَاِفِريَن

يعتبرون مسلمين؛ لاأّن الكفر هو بالنّية ومن ليس له نّية بذلك فلا يعتبر كافراً؛ كالملائكة الذين سجدوا 

آَدَم فََسَجُدوا9 وبني يعقوب عليه الّسلام  ْذ قُْلنَا ِلْلَملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلا آدم عليه الّسلام؛ كما قال الّله: َواإِ لا

  .10ۖ ًدا وا َلُه ُسجَّ الذين سجدوا ليوسف عليه الّسلام؛ كما قال الّله: َوَرفََع اأَبََويِْه َعلَى اْلَعْرِش َوَخرُّ

1 . الّسجدة/ 18.
2 . يونس/ 33.

3 . الحجرات/ 11.
4 . الّنور/ 4.

5 . المائدة/ 3.
6 . الاأنعام/ 121.

7 . الّتوبة/ 17.
8 . الاأنعام/ 130.

9 . البقرة/ 34.
10 . يوسف/ 100.
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]معرفة املنافق[

اأنّهم يعتبرون  آخرة اأسفل من الكافرين بسبب   بل المنافقون الذين قلوبهم مليئة بالكفر وهم في الا

اأقوالهم  اإلى  بالنظر  معرفتهم  ويمكن  كّفار  الواقع  في  اأنّهم  رغم  مسلمين  يعتبرون  مسلمين  اأنفسهم 

واأعمالهم؛ كما قال الّله: َوَلتَْعِرفَنَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل ۚ َواللَُّه يَْعلَُم اأَْعَماَلكُْم1؛ كالذين على الرغم من 

سلام يتكّلمون باأقوال مناقضة لمبادئه النظريّة والعملّية اأو يقومون في تناقض معه بعمل  اإقرارهم بالاإ

وا  ْسلَاِمِهْم َوَهمُّ متعّمد؛ كما قال الّله فيهم: يَْحِلُفوَن ِباللَِّه َما قَاُلوا َوَلَقْد قَاُلوا كَِلَمَة اْلكُْفِر َوكََفُروا بَْعَد اإِ

سلام اإذا تكّلم بقول لا يسمع اإلا من الكافر اأو قام بعمل لا  ِبَما َلْم يَنَاُلوا 2ۚ. هذا يعني اأّن المّدعي للاإ

سلام وبناء على الاأخبار  يصدر اإلا عن الكافر يعتبر منافقاً لا مرتّداً؛ لاأّن المرتّد كافر يقّر بكفره بعد الاإ

ستتابة اأو بعدها تبعاً لتقدير خليفة الّله في الاأرض ولكّن المنافق  المتواترة يجوز قتله بهذه الصفة قبل الاإ

كافر لا يقّر بكفره، بل يعتبر نفسه مسلماً للحفاظ على حياته ولا يجوز قتله بصفة الكافر على القاعدة؛ 

حيث اأنّه على القاعدة كّل من يقول اأنّه مسلم يصّدق في قوله وحساب عمله على الّله. نعم، اإذا كان 

فساد في الاأرض يجوز قتله بصفة  قول المنافق اأو عمله الكفريّان مشهودين ومصداقين للمحاربة والاإ

المحارب والمفسد في الاأرض لا بصفة الكافر وفي هذه الحالة يغّسل ويصّلى عليه كالمسلمين ويدفن 

في مقابر المسلمين، رغم اأّن مباشرة خليفة الّله لهذه الاأعمال غير لائقة؛ كما قال الّله مخاطباً له: َولَا 

 .3نَُّهْم كََفُروا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسُقوَن تَُصلِّ َعلَٰى اأََحٍد ِمْنُهْم َماَت اأَبًَدا َولَا تَُقْم َعلَٰى قَْبِرِه ۖ اإِ

ك[ ]معرفة امل�ش

 بناء على هذا فاإّن من يعتبر نفسه مسلماً لا يعتبر مشركاً بسبب ما يعمل من عمل واإن كان عملاً مثل 

عتقاد بكونهم نافعين بعد اإذن الّله لا يعتبر شركاً؛ لاأّن  دعاء الاأموات؛ لاأّن دعاء الاأموات اإذا كان مع الاإ

الّله قادر على اأن ينفع بواسطة مّيت كما هو قادر على اأن ينفع بواسطة حّي؛ بل هو قادر على اأن يخرج 

حّياً من مّيت ويخرج مّيتاً من حّي؛ كما قال: يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َويُْحِيي 

الْاأَْرَض بَْعَد َمْوِتَهۚا4؛ بل اإّن بعض الاأموات اأحياء عند الّله؛ كما قال: َولَا تَُقوُلوا ِلَمْن يُْقتَُل ِفي َسِبيِل 

ِكْن لَا تَْشُعُروَن5 واإّن بعض الاأحياء اأموات عند الّله؛ كما قال: اأََوَمْن كَاَن َمْيتًا  اللَِّه اأَْمَواٌتۚ  بَْل اأَْحيَاٌء َوَلٰ

1 . محّمد/ 30.

2 . الّتوبة/ 74.

3 . الّتوبة/ 84.
4 . الّروم/ 19.

5 . البقرة/ 154.
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فَاأَْحيَْينَاهُ َوَجَعْلنَا َلُه نُوًرا يَْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس كََمْن َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها 1ۚ وبهذا الوصف، 

فاإّن دعاء بعض الاأموات كدعاء الاأحياء عند الّله ودعاء بعض الاأحياء كدعاء الاأموات عند الّله؛ اإلا اأن 

عتقاد بكونهم نافعين بدون اإذن الّله فاإّن ذلك يعتبر شركاً في هذه الحالة،  يكون دعاء الاأموات مع الاإ

عتقاد شرك؛ لاأّن من يرى مخلوقاً مستقلاً عن الخالق ويرجوه مثله  كما اأّن دعاء الاأحياء مع مثل هذا الاإ

ويخافه مثله ليس بمسلم وبهذا الوصف، فاإن لم يعتبر نفسه مسلماً فهو مشرك واإن اعتبر نفسه مسلماً 

آخرين اإلى الشرك  فهو منافق والمنافق يتسامح معه مادام لا يثير الفتنة في الاأرض بمعنى اأنّه لا يدعو الا

سلام؛ كما قال الّله: َلِئْن َلْم يَْنتَِه اْلُمنَاِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِفي  ولا ينهاهم عن الاإ

 .2لَّا قَِليلًا اْلَمِدينَِة َلنُْغِريَنََّك ِبِهْم ثُمَّ لَا يَُجاِوُرونََك ِفيَها اإِ

عتقاد بكونه نافعاً  نصاف اأّن دعاء غير الّله بدلاً منه سواء كان مّيتاً اأو حّياً مع الاإ مع هذا كّله، اإّن الاإ

باإذن الّله اأيضاً -ولو اأنّه لا يعتبر شركاً- لا يليق بالمسلم؛ لاأّن كون غير الّله نافعاً باإذن الّله يقتضي دعاء 

الّله لا دعاء غير الّله؛ حيث اأّن في راأي العقلاء دعاء النافع الاأصلّي اأولى من دعاء النافع الّتبعّي ومن 

لديه سبيل اإلى الرئيس فلا يشغل نفسه بالمعاون ومن الواضح اأّن الّله قريب اإلى جميع مخلوقاته ويسمع 

نِّي  َذا َساأََلَك ِعبَاِدي َعنِّي فَاإِ دعاء جميعهم ولا يحتاج لذلك اإلى واسطة بينه وبينهم؛ كما قال الّله: َواإِ

نصاف اأّن عرض الحاجة اإلى مّيت اأو حّي بدلاً من  َذا َدَعاِن 3ۖ. لذلك من الاإ اِع اإِ قَِريٌب ۖ اأُِجيُب َدْعَوةَ الدَّ

الّله واإن كان شخصاً مثل الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم يعتبر ترك الاأولى؛ لاأنّه على الرغم من تمام 

كرامته على الّله لا يملك لنفسه وبالتالي للاآخرين نفعاً ولا ضّراً ولا يعلم دعاءه بالغيب بمقتضى كونه 

لَّا  ا اإِ بشراً وهذا بغّض النظر عن كونه حّياً اأو مّيتاً؛ كما قال الّله: قُْل لَا اأَْمِلُك ِلنَْفِسي نَْفًعا َولَا َضرًّ

لَّا نَِذيٌر َوبَِشيٌر ِلَقْوٍم  ْن اأَنَا اإِ وُء ۚ اإِ ِنَي السُّ َما َشاَء اللَُّه ۚ َوَلْو كُْنُت اأَْعلَُم اْلَغْيَب لَاْستَكْثَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَّ

يُْؤِمنُوَن4 وبهذا الوصف، فاإّن دعاءه بالغيب بدلاً من الّله غير لائق ويعتبر ترك الاأولى؛ لاأّن الاأولى 

ّطلاع التفصيلّي للنبّي صّلى الّله  في مثل هذه الحالة دعاء الّله الذي هو مّطلع على الغيب قطعاً والاإ

جمالّي عليه بالنظر  عليه واآله وسّلم على الغيب ليس قطعّياً، بل ربما ليس ممكناً، رغم اأّن اّطلاعه الاإ

َهاَدِة  َلٰى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ وَن اإِ اإلى قدرة الّله ممكن؛ كما قال الّله: َوَسيََرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرُسوُلُه ثُمَّ تَُردُّ

  .5فَيُنَبِّئُكُْم ِبَما كُْنتُْم تَْعَملُوَن

1 . الاأنعام/ 122.

2 . الاأحزاب/ 60.
3 . البقرة/ 186.

4 . الاأعراف/ 188.
5 . الّتوبة/ 94.
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 هذا في حين اأّن اإشراك الّنبّي مع الّله في بعض الاأمور -بمعنى وضعه في الحسبان بعده- لا يعتبر 

شركاً وحصر بعض الاأمور في الّله -بمعنى اإهمال الّنبّي بعده- ليس توحيداً؛ كما اأّن الرجاء من فضل 

الّله ونبّيه لا يعتبر شركاً وقطع الّرجاء من نبّيه ليس توحيداً؛ كما قال: َوَلْو اأَنَُّهْم َرُضوا َما اآتَاُهُم اللَُّه 

َلى اللَِّه َراِغبُوَن1 واعتبار الخير من عند  نَّا اإِ َوَرُسوُلُه َوقَاُلوا َحْسبُنَا اللَُّه َسيُْؤِتينَا اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوَرُسوُلُه اإِ

لَّا اأَْن  الّله ونبّيه لا يعتبر شركاً وعدم اعتبار الخير من عند نبّيه ليس توحيداً؛ كما قال: َوَما نََقُموا اإِ

اأَْغنَاُهُم اللَُّه َوَرُسوُلُه ِمْن فَْضِلِه 2ۚ والنصيحة لّله ونبّيه لا تعتبر شركاً وعدم النصيحة لنبّيه ليس توحيداً؛ 

َذا نََصُحوا ِللَِّه َوَرُسوِلِه 3ۚ وتقسيم الغنائم بين  كما قال: َولَا َعلَى الَِّذيَن لَا يَِجُدوَن َما يُْنِفُقوَن َحَرٌج اإِ

أَنَْفاُل  أَنَْفاِل ۖ قُِل الْا الّله ونبّيه لا يعتبر شركاً واإهمال حّصة نبّيه ليس توحيداً؛ كما قال: يَْساأَُلونََك َعِن الْا

ُسوِل 4ۖ والدعوة اإلى الّله ونبّيه لا تعتبر شركاً وعدم الدعوة اإلى نبّيه ليس توحيداً؛ كما قال:  ِللَِّه َوالرَّ

َذا فَِريٌق ِمْنُهْم ُمْعِرُضوَن5 والعمل لاأجل رضى الّله ونبّيه  َلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِليَْحكَُم بَْينَُهْم اإِ َذا ُدُعوا اإِ َواإِ

ْن  لا يعتبر شركاً وعدم العمل لاأجل رضى نبّيه ليس توحيداً؛ كما قال: َواللَُّه َوَرُسوُلُه اأََحقُّ اأَْن يُْرُضوهُ اإِ

كَانُوا ُمْؤِمِنيَن6 والطاعة لّله ونبّيه لا تعتبر شركاً وعدم الطاعة لنبّيه ليس توحيداً؛ كما قال: اأَِطيُعوا 

اللََّه َوَرُسوَلُه7 والنصرة لّله ونبّيه لا تعتبر شركاً وعدم النصرة لنبّيه ليس توحيداً؛ كما قال: َوِليَْعلََم اللَُّه 

َمْن يَْنُصُرهُ َوُرُسلَُه ِباْلَغْيِب 8ۚ واإحالة المسائل المتنازع فيها اإلى الّله ونبّيه لا تعتبر شركاً وعدم اإحالتها 

ْن كُْنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه  ُسوِل اإِ َلى اللَِّه َوالرَّ وهُ اإِ ْن تَنَاَزْعتُْم ِفي َشْيٍء فَُردُّ اإلى نبّيه ليس توحيداً؛ كما قال: فَاإِ

آِخِر 9ۚ؛ لاأنّه لا يوجد فرق بين الّله ونبّيه في اأّي من هذه الاأمور ونبّيه طريقه فيها وبالتالي  َواْليَْوِم الْا

مصير جميعها اإلى الّله لدرجة اأّن التفريق بينهما فيها يعتبر كفراً؛ كما قال الّله: اإِنَّ الَِّذيَن يَكُْفُروَن ِباللَِّه َوُرُسِلِه 

  ِلَك َسِبيلًا  قُوا بَْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َويَُقوُلوَن نُْؤِمُن ِببَْعٍض َونَكُْفُر ِببَْعٍض َويُِريُدوَن اأَْن يَتَِّخُذوا بَْيَن َذٰ َويُِريُدوَن اأَْن يَُفرِّ

ا ۚ َواأَْعتَْدنَا ِلْلكَاِفِريَن َعَذابًا ُمِهينًا10. لكن يبدو اأّن دعاء الّله ونبّيه في غيبته  ِئَك ُهُم اْلكَاِفُروَن َحقًّ اأُوَلٰ

ليس من قبيل هذه الاأمور؛ كما اأنّه لم يذكر في قائمتها؛ لاأّن هناك فرق بين الّله ونبّيه في العلم بالغيب 

1 . الّتوبة/ 59.

2 . الّتوبة/ 74.

3 . الّتوبة/ 91.
4 . الاأنفال/ 1.
5 . الّنور/ 48.
6 . الّتوبة/ 62.

7 . الاأنفال/ 20.

8 . الحديد/ 25.
9 . النساء/ 59.

10 . النساء/ 150 و151.
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نِّي  وقضاء الحوائج؛ كما قال الّله: قُْل لَا اأَقُوُل َلكُْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َولَا اأَْعلَُم اْلَغْيَب َولَا اأَقُوُل َلكُْم اإِ

نََّما  َملٌَك 1ۖ؛ حيث اأّن الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم هو مجّرد بشر مثل الّناس؛ كما قال الّله: قُْل اإِ

جابة لجميعها في اآن واحد بمقتضى  اأَنَا بََشٌر ِمْثلُكُْم2 وبالتالي ليس قادراً على العلم بجميع الاأدعية والاإ

كونه بشراً وكذلك لا تتعّلق قدرة الّله باإقداره على هذا الاأمر؛ لاأّن هذا الاأمر مستحيل بمقتضى القيود 

المتاأّصلة في قدرة البشر وقدرة الّله لا تتعّلق بالمستحيل؛ بمعنى اأنّه ليس من المتصّور اأن يحّول الّله 

عتقاد  له. النتيجة اأّن دعاء الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم في غيبته بدلاً من الّله بدون الاإ بشراً اإلى الاإ

عتقاد بها يعتبر تركاً للاأولى؛ لاأّن الاأولى في كّل حال هو دعاء الّله.  باإجابته باإذن الّله شرك ومع الاإ

نعم، اإّن الرجوع اإلى الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم لطلب دعائه واستغفاره في زمان حياته عمل 

جابة؛ بل يعتبران من واجباته  لائق؛ لاأّن دعاءه واستغفاره بمقتضى كونه اأقرب اإلى الّله اأقرب اإلى الاإ

نَّ َصلَاتََك َسكٌَن َلُهْم ۗ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم3 وقال:  حيال اأّمته؛ كما قد اأمره الّله وقال: َوَصلِّ َعلَْيِهْم ۖ اإِ

دعائه  لطلب  اإليه  الرجوع  يكون  اأن  مستبعداً  ليس  بل   .4َرِحيٌم َغُفوٌر  اللََّه  نَّ  اإِ  ۚ اللََّه  َلُهُم  َواْستَْغِفْر 

َجاُءوَك  اأَنُْفَسُهْم  َظلَُموا  ْذ  اإِ اأَنَُّهْم  َوَلْو  الّله:  قال  كما  مكان؛  الاإ حالة  في  اأّمته  على  واجباً  واستغفاره 

ابًا َرِحيًما5. كما اأّن هذا الاأمر قد نقل عن الاأمم  ُسوُل َلَوَجُدوا اللََّه تَوَّ فَاْستَْغَفُروا اللََّه َواْستَْغَفَر َلُهُم الرَّ

السالفة اأيضاً؛ حيث اأنّهم اأيضاً لغفران ذنوبهم وقضاء حوائجهم من جانب الّله كانوا يرجعون اإلى اأنبيائهم 

ويساألونهم اأن يدعوا ويستغفروا لهم، اإلى درجة اأنّهم اأحياناً كانوا يُغسلون باأيديهم في الاأنهار للتوبة؛ 

كما نقل عن يحيى عليه الّسلام اأنّه كان يغسل الناس للتوبة في نهر اأردن ونقل مثل ذلك عن عيسى 

عليه الّسلام اأيضاً، رغم اأنّه لم يكن في هذه الاأّمة اهتمام بهذا الاأمر على ما يبدو ومن الممكن اأن كان 

ْوا ُرُءوَسُهْم  َذا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا يَْستَْغِفْر َلكُْم َرُسوُل اللَِّه َلوَّ هذا بسبب غفلتهم وتقصيرهم؛ كما قال الّله: َواإِ

الّله عليه واآله وسّلم من بعده  الّنبّي صّلى  اإلى  الّرجوع  اإّن  ُمْستَكِْبُروَن6. نعم،  َوُهْم  وَن  يَُصدُّ َوَراأَيْتَُهْم 

لطلب دعائه واستغفاره لا يبدو ممكناً ولذلك لا بّد من الّرجوع اإلى خليفته لهذا الاأمر وبهذا الوصف، 

فمن واجب المسلمين اأن يرجعوا اإلى خليفته في زمانهم ويساألوه اأن يدعو ويستغفر لهم ومن الواضح اأّن 

دعاءه واستغفاره مثل دعاء الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم واستغفاره. 

1 . الاأنعام/ 50.
2 . الكهف/ 110.
3 . الّتوبة/ 103.

4 . الّنور/ 62.
5 . النساء/ 64.

6 . المنافقون/ 5.
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سالم الثالث؛ مصادر الإ

سلام يعني التسليم اأمام اإرادة الّله ومن الواضح اأّن اإرادة الّله قد تجّلت في شكل  اتّضح مّما تقّدم اأّن الاإ

آدمّي ونهى عن كّل شيء يؤّدي اإلى  اأمره ونهيه؛ لاأنّه بمقتضى كماله قد اأمر بكّل شيء مفيد لكمال الا

سلام هي الاأشياء  نقصانه واأطلعه على هذا الاأمر والنهي عن طريق نبّيه. بهذا الوصف، فاإّن مصادر الاإ

التي يعلم بالّرجوع اإليها اأمر الّله ونهيه وهي عبارة عن كتاب الّله ونبّيه. 

كتاب هللا

سلام كتاب الّله وهو تجّلي اإرادته في الكلمات التي قد األقيت من عنده  اإّن المصدر الاأّول والاأهّم للاإ

بواسطة الملك اأو بدون واسطته اإلى قلب نبّيه وقُرئت بواسطة نبّيه بدون نقصان اأو زيادة على مئات من 

آلاف من المسلمين ووصلت بشكل مكتوب ومتواتر  المسلمين ونقلت بواسطتهم بدون اختلاف مخّل لا

اإلى المسلمين الحالّيين وبهذا الوصف، فاإنّه حّجة بشكل قاطع. 

ريف القرآن[
ت

]عدم �

رغم اأنّه قد نسب اإلى عدد من المسلمين اأنّهم قد احتملوا وقوع النقصان فيه بواسطة بعض المسلمين 

حتمال مخالف للقواعد العقلّية؛ لاأّن رواية  حتمال؛ بل هذا الاإ الاأوائل، لكن ليس هناك دليل على هذا الاإ

كتاب الّله لم تكن منحصرة في الذين قد اتّهموا بتنقيصه وقد تّمت بواسطة عدد كبير من غيرهم اأيضاً 

ومن الواضح اأّن تواطؤ جميعهم على تنقصيه بشكل واحد غير ممكن. بعبارة اأخرى، اإّن رواة كتاب الّله 

آن لم يزالوا يبلغون عدداً يستحيل اجتماعهم على  منذ زمان الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم حّتى الا

ضافة اأّن وقوع النقصان  تنقيصه اأو تزييده بشكل واحد وهذا من الضروريّات العقلّية والتجريبّية. بالاإ

ختلاف فيه وهو مّما يمكن مشاهدته بطبيعة الحال، في حين اأنّه  في كتاب الّله يعني وقوع العيب اأو الاإ

لا يشاهد اأّي عيب اأو اختلاف فيه؛ بل نّصه متناسق ومتناسب ومعقول ولا نظير له من الناحية الاأدبّية 

والدلالّية ولا يمكن معارضته وهذا يعني اإعجازه الذي يثبت صدوره عن الّله وعدم تغّيره؛ لاأّن اأّي تغّير 

فيه يضّر بنظمه ويشّوش تناسقه وتناسبه ومعقولّيته ويخدش اإعجازه طبعاً، مع اأنّه لم يحدث مثل هذا 

 .1اأَفَلَا يَتََدبَُّروَن اْلُقْراآَن ۚ َوَلْو كَاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتلَافًا كَِثيًرا :الحادث؛ كما قال الّله

ضافة اأّن وقوع النقصان فيه يستلزم وقوع المسلمين القهرّي في الضلالة بدون اإمكانّية الهداية لهم؛  بالاإ

لاأّن اأجزاءه المنقوصة لم ترو بصورة متواترة وبهذا الوصف، فلا يمكن تكميله واإصلاحه للمسلمين. من 

رادة الّله يقيناً. هنا يعلم اأّن كتاب الّله بصورته الموجودة هذه حّجة؛ بمعنى اأنّه مظهر لاإ

1 . النساء/ 82.
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ّية ظواهر القرآن ومعوماته[ ّ ]حب

رغم اأنّه قد نسب اإلى بعض المسلمين اأنّهم يزعمون اأّن ظاهر كتاب الّله غير حّجة؛ بمعنى اأّن المتبادر 

لتزام؛ لاأنّه  لّله في الاأغلب وعموماته على وجه التحديد غير صالحة للاإ من عباراته ليس مراداً جّديّاً 

قّل ما لم يخّصص منها بالّسّنة وبهذا الوصف، فاإّن التمّسك به لا يجدي، في حين اأّن هذا الّزعم ليس 

له مبداأ عقلائّي؛ لاأّن ظاهر عبارات العقلاء فيما بينهم حّجة ودليل على مرادهم الجّدّي وعموماتها لا 

تعتبر لغواً، بل تحمل على عمومها حّتى ورود المخّصص ومن الواضح اأّن الّله اأيضاً واحد من العقلاء، 

بل هو خالقهم ورئيسهم وبهذا الوصف، فاإّن ظاهر عباراته وعمومها ليسا مستثنيين من هذه القاعدة. 

جموعة من الّناس[ م القرآن �ب
خ

]عدم اختصاص �

قد نسب اإلى بعض المسلمين اأيضاً اأنّهم يعتبرون كتاب الّله مفهوماً لمجموعة معّينة من الناس فقّط 

آخرين، في حين اأّن هذا الّزعم اأيضاً على خلاف الحّس والوجدان؛  ستخدام من قبل الا ولا يرونه قابلاً للاإ

لاأّن كتاب الّله ليس لغزاً ولكّنه قد اأنزل بلسان عربّي مبين وخطاباً لكاّفة الناس وبالتالي قد تّم تيسيره 

ِللنَّاِس2 وقال:  بَيَاٌن  َذا  ُمِبيٌن1 وقال: َهٰ َعَرِبيٌّ  ِلَساٌن  َذا  لفهمهم وهو مناسب لذلك؛ كما قال: َوَهٰ

نصاف اأّن كلام الّله اأكثر وضوحاً من كلام الذين  ِكٍر3. بل الاإ كِْر فََهْل ِمْن ُمدَّ ْرنَا اْلُقْراآَن ِللذِّ َوَلَقْد يَسَّ

يسعون اإلى توضيحه؛ لاأنّه متمّتع بمزيد من الفصاحة والبلاغة وعنده التلائم الاأكثر مع عقول الناس 

آخرين اأعجز؛ كما قال الّله:  وبهذا الوصف، فاإّن من هو عاجز عن فهم كلام الّله فهو عن فهم كلام الا

ِتْلَك اآيَاُت اللَِّه نَْتلُوَها َعلَْيَك ِباْلَحقِّ ۖ فَِباأَيِّ َحِديٍث بَْعَد اللَِّه َواآيَاِتِه يُْؤِمنُوَن4 وقال: َوَمْن اأَْصَدُق ِمَن 

آخرين  َل اأَْحَسَن اْلَحِديِث6. بهذا الوصف، فاإّن توضيح كلام الّله بكلام الا اللَِّه َحِديثًا5 وقال: اللَُّه نَزَّ

كتوضيح الشمس بمصباح نفطي! 

نصاف اأّن جزءاً من كلام الّله بسبب نزوله اإلى مستوى الاأبجديّة البشريّة واستعماله الاألفاظ  نعم، اإّن الاإ

المشتركة يحتاج اإلى التوضيح ولكّن هذا الجزء من كلامه اأيضاً لا يقبل التوضيح اإلا من قبل نفسه؛ لاأنّه 

ليس اأحد غيره يعلم بمراده وبالتالي اإّن البشر عاجز عن توضيح كلامه. لذلك فاإّن جزءاً من كلامه الذي 

يحتاج اإلى التوضيح اأيضاً قد تّم توضيحه من قبل نفسه وبواسطة جزء اآخر من كلامه؛ كاآياته المتشابهات 

1 . الّنحل/ 103.
2 . اآل عمران/ 138.

3 . القمر/ 17.

4 . الجاثية/ 6.
5 . النساء/ 87.
6 . الّزمر/ 23.
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اللاتي قد تّم توضيحهّن بواسطة اآياته المحكمات؛ كما قال الّله: ُهَو الَِّذي اأَنَْزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنُه 

مُّ اْلِكتَاِب َواأَُخُر ُمتََشاِبَهاٌت 1ۖ؛ كما على سبيل المثال قال بصورة متشابهة: ُوُجوٌه 
اآيَاٌت ُمْحكََماٌت ُهنَّ اأُ

أَبَْصاُر َوُهَو يُْدِرُك  َلٰى َربَِّها نَاِظَرة2ٌ ثّم قال بصورة محكمة لتوضيح مراده: لَا تُْدِركُُه الْا اإِ  يَْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ

اأو قال بصورة  تََراِني4؛  َلْن  ۚ قَاَل  َلْيَك  اإِ اأَنُْظْر  اأَِرِني  اْلَخِبيُر3 وقال: قَاَل َربِّ  اللَِّطيُف  َوُهَو   ۖ أَبَْصاَر  الْا

ُن َعلَى اْلَعْرِش  ْحَمٰ متشابهة: يَُد اللَِّه فَْوَق اأَيِْديِهْم 5ۚ وقال: فَاأَيْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه 6ۚ وقال: الرَّ

 .8ۖ َلْيَس كَِمْثِلِه َشْيٌء :7 ثّم قال بصورة محكمة لتوضيح مرادهاْستََوٰى

]عدم إماكن تعارض القرآن مع العقل[ 

لتفات اإلى هذه الحقيقة اأّن القراآن -بمقتضى صدوره عن الله- لا تعارض له مع العقل؛   من الضرورّي الاإ

لاأّن العقل اأيضاً قد صدر عن الّله مثل القراآن وليس في مخلوقات الّله تناف بمقتضى وحدانّيته؛ كما قال: 

ِن ِمْن تََفاُوٍت 9ۖ؛ كما اأّن الّله نفسه عاقل وقد اأنزل كتابه على نبّي عاقل وخاطب  ْحَمٰ َما تََرٰى ِفي َخْلِق الرَّ

فيه العقلاء وبهذا الوصف، فلا يمكن تنافيه مع العقل. بناء على هذا فاإّن فهم كتاب الّله ممكن على اأساس 

نحراف عن مراده؛ كما اأّن بعض اأهل الحديث بسبب  العقل وتاأويله على خلاف العقل غير جائز ويؤّدي اإلى الاإ

اإنكارهم لحّجّية العقل واإعراضهم عنه استناداً اإلى كلمات الّله حول استوائه على العرش قد توّهموه في 

جهة العلّو واستناداً اإلى بعض كلماته الاأخرى حول »اليد« و»الوجه« قد تصّوروا له يداً ووجهاً حقيقّيين، في 

حين اأّن وجود الجهة والجوارح الحقيقّية لّله على خلاف ضرورة العقل؛ لاأّن وجود الجهة والجوارح الحقيقّية 

من خصائص الجسم الذي يملاأ فضاء ويفرغ فضاء ويقبل التحليل والتركيب، في حين اأنّه من المسّلم به اأّن 

الّله ليس بجسم ولا يملاأ فضاء ولا يفرغ فضاء ولا يقبل التحليل والتركيب. لذلك فاإّن اأكثر اأهل الحديث 

بسبب ضغط عقلّي ضعيف من جانب رجال كاأبي الحسن الاأشعرّي )ت324هـ( في اأثناء التاأكيد على وجود 

الجهة والجوارح الحقيقّية لّله قد اعتبروا كيفّيتها غير معلومة لاأنفسهم ليخرجوا بهذه الطريقة عن ورطة 

التجسيم بزعمهم؛ في حين اأنّهم لا يخرجون بهذه الطريقة عن ورطة التجسيم؛ لاأّن اعتبار الجهة والجوارح 

1 . اآل عمران/ 7.
2 . القيامة/ 22 و23.

3 . الاأنعام/ 103.
4 . الاأعراف/ 143.

5 . الفتح/ 10.
6 . البقرة/ 115.

7 . طه/ 5.
8 . الشورى/ 11.

9 . الملك/ 3.
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حقيقّية لّله هو تعيين الكيفّية لها بقصد اأو غير قصد وبهذا الوصف، فاإّن التفّوه بـ»بلا كيف« بعده كالتفّوه 

بـ»الحلوي« بعد تناول الّسّم الذي لا يحلي الفاه! بل بلا شّك اأّن هذا الراأي هو نفس التجسيم الذي قد لّف 

في األفاظ خادعة وبلا معنى؛ لاأّن في قاموس العقلاء اأّن الجهة والجوارح الحقيقّية هي الجهة والجوارح 

التي تملاأ فضاء وتفرغ فضاء وتقبل التحليل والتركيب واأّن الجهة والجوارح التي ليس لها هذه الخاصّية 

فليست جهة وجوارح حقيقّية. 

 1ۖ أَيِْد بهذا الوصف، فمن الواضح اأّن المراد من »اليد« لّله قدرته؛ كما قال: َواْذكُْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا الْا

يعني ذا القدرة؛ نظراً اإلى اأّن اليد الحقيقّية ما كانت ميزة لداوود عليه الّسلام؛ كما اأّن المبايعين للنبّي 

صّلى الّله عليه واآله وسّلم تحت الشجرة ما كانوا يحّسون يداً حقيقّية فوق اأيديهم وبالتالي ما كانوا يفهمون 

من عبارة يَُد اللَِّه فَْوَق اأَيِْديِهْم 2ۚ شيئاً سوى اإحاطة قدرة الّله بقدرتهم واأّن المراد من »الوجه« لّله ذاته؛ 

كرام؛ نظراً اإلى اأّن بقاء  كَْراِم3 يعني ذاته ذات الجلال والاإ كما قال: َويَْبَقٰى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجلَاِل َوالْاإِ

 4بَلَٰى َمْن اأَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه اأَْجُرهُ ِعْنَد َربِِّه :وجهه دون سائر جوارحه لا معنى له وقال

يعني اأسلم ذاته لّله؛ نظراً اإلى اأّن تسليم وجهه الحقيقّي لا معنى له واأّن المراد من »العرش« لّله ليس 

َماَواِت  سريراً فوق الّسماء قد اتّكاأ عليه ولكّنه جميع خلقه الذي قد اأحاط بهم؛ كما قال: َوِسَع كُْرِسيُُّه السَّ

َوالْاأَْرَض 5ۖ وقال: َوكَاَن اللَُّه ِبكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطًا6. بهذا الوصف، فمن الواضح اأّن تاأويلاً مثل هذا ليس 

مقتضى العقل فحسب، بل هو حاصل الجمع بين كلمات الّله في القراآن؛ بل هو المتبادر منها اأصلاً؛ حيث 

اأّن الّله قد اأنزل القراآن للعقلاء والعقلاء لا يدركون منه شيئاً سوى هذه المعاني؛ لاأنّهم بمقتضى سيرتهم 

يجمعون بين اأجزائه المختلفة ويفهمون مراده الجّدّي من األفاظ كـ»اليد« و»الوجه« و»العرش« بسهولة 

ولا يعطون لها غير معنى مناسب لشاأن الّله. اإّن الّلبس في هذا المجال يحدث فقّط للذين هم سفهاء ولا 

يدركون كلمات العقلاء ومن الواضح اأنّهم ليسوا من المخاطبين بالقراآن وليس لديهم اأهلّية لتاأويله اأيضاً؛ 

 .8ُؤلَاِء اْلَقْوِم لَا يَكَاُدوَن يَْفَقُهوَن َحِديثًا آيَاِت ِلَقْوٍم يَْفَقُهوَن7 وقال: فََماِل َهٰ ْلنَا الْا كما قال الّله: قَْد فَصَّ

النتيجة اأّن القراآن قد نزل لجميع العقلاء ومتناسباً مع عقولهم وبالتالي هو مفهوم وحّجة لجميعهم 

1 . ص/ 17.
2 . الفتح/ 10.

3 . الّرحمن/ 27.

4 . البقرة/ 112.

5 . البقرة/ 255.
6 . النساء/ 126.
7 . الاأنعام/ 98.
8 . النساء/ 78.
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ولكّن السفهاء الذين قد حرموا من نعمة العقل اأو لا ينتفعون بها ليسوا قادرين على فهمه؛ لا بسبب 

غموض فيه، بل بسبب سفاهة فيهم الذين قد حرموا من نعمة العقل اأو لا ينتفعون بها واأمثال هؤلاء 

محتاجون اإلى ولاية العقلاء.

] ّ
ي لّن�ب ّية القرآن �ب ّ ]عدم اختصاص حب

نعم، اإّن ما قد نسب اإلى بعض المسلمين هو عدم حّجّية القراآن اإلا للّنبّي؛ بمعنى اأّن القراآن قد نزل له 

سلام، في حين اأّن هذا على خلاف المحسوس والمشهود؛  فقّط وبالتالي اإّن سّنته هي المصدر الوحيد للاإ

لاأّن اأكثر اآيات القراآن لم تخاطب خصوصه ولكّنها بتعبير يَا اأَيَُّها النَّاُس1 ويَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا2 قد 

وّجهت الخطاب اإلى عموم الناس وعموم المسلمين وقد تّم اإبلاغه من قبل الّنبّي لعمومهم، في حين اأنّه 

بطبيعة الحال لو كان نازلاً لخصوصه ولم يكن له حّجّية ولا فائدة للاآخرين لما كان اإبلاغه لهم واجباً، 

ضافة اأّن سّنته موافقة للقراآن سواء نزل لخصوصه اأو لعموم الناس  بل كان ذلك عبثاً وغير جائز. بالاإ

باشتمالهم عليه وبهذا الوصف، فاإّن التمّسك بالقراآن لا يتنافى مع التمّسك بسّنته. لذلك فاإّن الّله قد 

نَّا لَا نُِضيُع اأَْجَر  لَاةَ اإِ كُوَن ِباْلِكتَاِب َواأَقَاُموا الصَّ استحسن التمّسك بالكتاب بصراحة وقال: َوالَِّذيَن يَُمسِّ

ضافة اأّن سّنته لم ترو بصورة متواترة اإلا في موارد قليلة وبهذا الوصف، فاإّن التمّسك  اْلُمْصِلِحيَن3. بالاإ

بها لا يكفي للذين قد جاؤوا من بعده. مع هذا فاإّن اأحد مواردها المتواترة هو حديث الثقلين الذي قد 

رواه اأكثر من ثلاثين من اأصحابه ويدّل على لزوم التمّسك بكتاب الّله بعده. 

] ّ
ي ]عدم إماكن نسخ القرآن بسّنة الّن�ب

سلام واأحكامه ممكن وضرورّي واأّن العقائد  من هنا يعلم اأّن الرجوع اإلى كتاب الّله لاستنباط عقائد الاإ

سلام واإن كانت مستندة اإلى سّنة الّنبّي؛ لاأّن سّنة الّنبّي  والاأحكام التي تتنافى مع نصوصه ليست في الاإ

هي قوله وفعله المطابقان للقراآن ولا يمكن اأن تكون متنافية مع القراآن وليس لها صلاحّية نسخ القراآن؛ 

لاأّن القراآن هو كلام الّله والّنبّي اأولى باأن يكون مطيعاً لكلام الّله ويتكّلم ويعمل طبقاً له واإن كانت هناك 

حاجة اإلى نسخ القراآن فالله اأعلم بها واأولى وهو يفعل ذلك عن طريق القراآن؛ لاأّن القراآن متواتر وقد بلغ 

شرق العالم وغربه ولكّن سّنة الّنبّي غير متواترة ولم تبلغ شرق العالم وغربه في الاأغلب وبهذا الوصف، 

فاإّن نسخ القراآن بسّنة الّنبّي غير مجزئ ولا يحّصل غرض الّله ويعتبر تاأخير البيان عن وقت الحاجة. 

1 . البقرة/ 21.
2 . البقرة/ 153.

3 . الاأعراف/ 170.
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لذلك فاإّن نسخ القراآن جائز بالقراآن فقّط ولا يجوز بسّنة الّنبّي ولهذا لم يقع اأيضاً.

   نعم، اإذا كانت رواية سّنة الّنبّي بصورة متواترة ونشرها في العالم مثل القراآن واجبة على المسلمين 

فمن الممكن اأّن نسخ القراآن بها كان جائزاً وواقعاً واإن كان المسلمون لم يفعلوا ذلك؛ لاأّن تقصيرهم 

في رواية سّنة الّنبّي بصورة متواترة ونشرها في العالم مثل القراآن لا يمنع من نسخ القراآن بها ولكّن 

نصاف اأّن رواية القراآن بصورة متواترة ونشرها في العالم كانت نتيجة اإرادة الّله وعمله اأكثر من اأن  الاإ

قبل  واإدارتها من  ابتداؤها  وتّم  القراآن  نشاأت من خصائص  المسلمين وعملهم وقد  اإرادة  نتيجة  تكون 

نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن1، في حين اأّن رواية سّنة الّنبّي بصورة  كَْر َواإِ ْلنَا الذِّ نَّا نَْحُن نَزَّ الّنبّي؛ كما قال الّله: اإِ

ستعداد ولم يتّم ابتداؤها واإدارتها من قبل الّنبّي جنباً  متواترة ونشرها في العالم لم يكن لديها مثل هذا الاإ

اإلى جنب القراآن. لذلك يبدو اأنّه لم يكن من المفترض اأبداً اأن تحدث سّنة الّنبّي حكماً معارضاً للقراآن 

ولذلك لم يكن هناك حافز لروايتها اإلى جنب القراآن.

] ّ
ي صيص القرآن بسّنة الّن�ب خ ]عدم إماكن �ت

كما اأّن تخصيص القراآن اأيضاً يجوز بالقراآن فقّط ولا يجوز بسّنة الّنبّي؛ لاأّن التخصيص نوع من النسخ 

ونسخ القراآن لا يجوز بسّنة الّنبّي؛ كما اأّن العاّم المتواتر لا يخّصص بالخاّص الواحد وتخصيص ما هو 

نصاف، بل هو على خلاف سيرة العقلاء؛ لاأنّهم لا يخّصصون اإعلاناتهم  مشهور بما هو مستور ليس من الاإ

علانات العاّمة  علانات العاّمة ويعذرون من يعمل وفقاً للاإ علانات الخاّصة، بل يخّصصونها بالاإ العاّمة بالاإ

علانات الخاّصة ومن الواضح اأّن الّله واحد من العقلاء، بل هو خالقهم ورئيسهم وبهذا الوصف، فاإّن  بعد الاإ

تخصيص القراآن بسّنة الّنبّي غير ممكن؛ اإلا اأن تكون سّنة متواترة ومشهورة مثل القراآن فاإّن نسخ القراآن بها 

في هذه الحالة ممكن ولكن لا يخفى اأّن مثل هذه السّنة غير موجودة؛ لاأّن اأشهر الروايات التي في صدد 

تخصيص القراآن ليس لها تواتر القراآن ولا شهرته وبهذا الوصف، فليس لها صلاحّية تخصيص القراآن؛ نظراً 

اإلى اأنّه لا تقّدم الرواية الاأضعف على الرواية الاأقوى في حالات التعارض والسّنة هي الرواية الاأضعف 

والقراآن هو الرواية الاأقوى. من هنا يعلم اأّن شاأن سّنة الّنبّي ليس نسخ القراآن اأو تخصيصه ولكّنه تبيينه 

عن طريق بيان موضوعات الاأحكام وتفاصيلها وهو غير مستلزم لنسخ القراآن اأو تخصيصه؛ كما قال الّله: 

َلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن2 ولم يقل لتنسخ اأو تخّصص لهم ولكّنه قال  َل اإِ كَْر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُزِّ َلْيَك الذِّ َواأَنَْزْلنَا اإِ

لتبّين لهم؛ كبيان ركعات الصلاة وكيفّيتها ومتعّلقات الزكاة وكّمّيتها وشرائط الحّج ومناسكه وعدد اأولي 

الاأمر ومصاديقهم ومن الواضح اأّن اأيّاً من هذه الاأمور ليس نسخ القراآن اأو تخصيصه. 

1 . الحجر/ 9.
2 . الّنحل/ 44.
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] ّ
ي ]عدم إماكن تعم�ي القرآن بسّنة الّن�ب

علاوة على ذلك يعلم من عدم اإمكان تخصيص القراآن بسّنة الّنبّي عدم اإمكان تعميمه بسّنته؛ لاأّن 

كتعميم  بموضوعه؛  اختصاصه  ويخّصص  ينسخ  اأنّه  حيث  وتخصيصه؛  نسخه  من  نوع  الحكم  تعميم 

ختصاص اإلى الاأطعمة الكثيرة الاأخرى؛ كما قال  الاأطعمة المحّرمة في القراآن مع اأنّها صريحة في الاإ

لَّا اأَْن يَكُوَن َمْيتًَة اأَْو َدًما َمْسُفوًحا اأَْو َلْحَم  ًما َعلَٰى َطاِعٍم يَْطَعُمُه اإِ َليَّ ُمَحرَّ الّله: قُْل لَا اأَِجُد ِفي َما اأُوِحَي اإِ

نَُّه ِرْجٌس اأَْو ِفْسًقا اأُِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه 1ۚ. من الواضح اأّن الّله ليس نسّياً وبالتالي لم يحذف طعاماً  ِخْنِزيٍر فَاإِ

اآخر بسبب نسيانه؛ كما قال: َوَما كَاَن َربَُّك نَِسيًّا2 وبهذا الوصف، فاإّن تعميم هذه الاأطعمة الاأربعة 

اإلى العشرات من الاأطعمة الاأخرى استناداً اإلى سّنة الّنبّي التي هي غير متواترة وفي متناول عدد محدود 

من الناس في الاأغلب غير معقول ومخالف لعدل الّله ولطفه؛ اإلا اأن يكون على سبيل ذكر الاأطعمة 

المكروهة لاأجل التنّزه؛ لاأنّه ليس بينهما تعارض في هذه الحالة؛ اأو يكون في حالة حكم القراآن كّلّياً 

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَاِئَث3 فاإّن حكم سّنة الّنبّي في هذه الحالة  ومعتمداً على الملاك، كما اأنّه قال: َويَُحرِّ

ليس تعميماً لحكم القراآن في الواقع، بل هو اإرشاد اإلى مصاديقه الاأخرى بالنظر اإلى وحدة الملاك فيها 

لتزام به في حالة القطع بوجود الملاك فيها؛ كحرمة جميع النجاسات التي هناك قطع  وهو ما يمكن الاإ

آدمّي؛ رغم اأنّه لم يذكر بجانب الاأطعمة الاأربعة والاأصل هو اختصاص الخباثة  بخباثتها من قبيل غائط الا

بها، اإلى درجة اأنّه ليس من المستبعد اأن يكون اأكل اأشياء غيرها غير مرغوب فيه لا غير مشروع؛ كما 

اأّن اأكل الاأشياء العفنة والمريرة ليس حراماً ولكّنه غير مرغوب فيه ولا يلائم مع ذائقة معظم الناس. 

ت عىل القرآن[  ورة عرض الّروا�ي ]�خ

من هنا يعلم اأّن نسخ القراآن اأو تخصيصه اأو تعميمه بواسطة السّنة لم يقع وتبعاً لذلك فاإّن الروايات 

التي تتعارض مع القراآن كّلياً اأو جزئّياً غير مقبولة ولا تعتبر من السّنة؛ كروايات تنسخ وجوب العّدة 

ستمتاع بالنساء ونكاح الكتابّيات  بعد كّل طلاق بتجويز الطلاق الثلاث في مجلس واحد وتنسخ جواز الاإ

بتحريمهما وروايات تخّصص عدم اإمكان رؤية الّله بالعين باأنّه في الدنيا وتخّصص حرمة الركون اإلى 

نّه لغير القاتل وتخّصص حّلّية  نّها لغير الحاكم وتخّصص جريان الميراث بين ذي القربى باأ الظالمين باأ

الاأطعمة  حرمة  وتعّمم  المتعة  بنكاح  الكتابّيات  نكاح  حّلّية  وتخّصص  بالحبوب  الكتاب  اأهل  طعام 

لا يمكن  اأنّه  الواضح  القبيل. من  اأخرى من هذا  الخنزير وروايات  اإلى حرمة حيوانات غير  الاأربعة 

1 . الاأنعام/ 145.
2 . مريم/ 64.

3 . الاأعراف/ 157.
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ستحباب  اأن تكون اأّي واحدة من هذه الروايات المتعارضة مع القراآن صادرة عن الّنبّي، اإلا على سبيل الاإ

اأو التنزيه بصفة اأحكام غير ملزمة في الحالات القابلة لهما؛ لاأّن اعتبار شيء قد جّوزه القراآن مستحّباً 

اأو مكروهاً من دون توجيبه اأو تحريمه بشكل كّلّي اأو جزئّي لا يعتبر نسخاً اأو تخصيصاً للقراآن؛ حيث 

ّطلاع عليهما غير  لتزام بهما وتبعاً لذلك الاإ اأّن كراهة الجائز اأو استحبابه لا يتنافيان مع جوازه واأّن الاإ

عتماد عليها  ضرورّي. من هنا يعلم اأّن عرض الروايات على القراآن في الحالات المحدودة التي يجوز الاإ

اأمر ضرورّي؛ لاأّن موافقتها اأو عدم معارضتها مع القراآن هي الشرط المسبق لصّحتها والرواية التي في 

لتزام بها واإن كانت في زعم اأهل الحديث صحيحة؛ لاأّن مبداأ صّحة الرواية  ضّديّة مع القراآن لا يمكن الاإ

طمئنان العقلّي بصدورها وهو لا يتحّصل في حالة منافاتها مع القراآن.   ليس اأوهام اأهل الحديث ولكّنه الاإ

ّ هللا
ي ن�ب

سلام نبّي الّله وهو الذي قد اأظهر الّله له اإرادته بشكل شخصّي وكّلفه باإظهارها   اإّن المصدر الثاني للاإ

ّطلاع على اإرادة الّله ليتوّصلوا اإلى كمالهم بالعمل على وفقها  للاآخرين؛ نظراً اإلى اأّن الجميع يحتاجون اإلى الاإ

تّصال بالّله، في حين اأنّهم غير قادرين على اإجرائه من جانبهم ولهذا  ّطلاع عليها سوى الاإ ولا سبيل لهم للاإ

آخرين  السبب، يجب على الّله اأن يجري من جانبه اتصالاً باأحدهم على الاأقّل وينبئه باإرادته ويكّلفه باإنباء الا

بها واإنّه اعتباراً لهذا يسّمى بـ»الّنبّي« بمعنى المنبئ وكان محّمد صّلى الّله عليه واآله وسّلم خاتم النبّيين في 

ِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاتََم  ٌد اأَبَا اأََحٍد ِمْن ِرَجاِلكُْم َوَلٰ العالم؛ كما ثبت ذلك بحكم العقل وقال الّله: َما كَاَن ُمَحمَّ

1 وهو الذي اأنزل الّله اإليه كتابه وكّلفه فيما يتعّلق به بثلاثة اأمور: قراءته وتبيينه وتطبيقه للناس؛  الّنبّييَنۗ

َلْيَك2 وقال: َواأَنَْزْلنَا  ٍة قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلَها اأَُمٌم ِلتَْتلَُو َعلَْيِهُم الَِّذي اأَْوَحْينَا اإِ ِلَك اأَْرَسْلنَاَك ِفي اأُمَّ كما قال: كََذٰ

 .4ۖ فَاْحكُْم بَْينَُهْم ِبَما اأَنَْزَل اللَُّه :3 وقالَلْيِهْم َل اإِ كَْر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُزِّ َلْيَك الذِّ اإِ

ّ هللا[
ي   ]شؤون ن�ب

  بناء على هذا فاإّن نبّي الّله اأولاً وقبل كّل شيء هو الواسطة في تبليغ اأحكام الّله من خلال قراءة 

لَّا اْلبَلَاغُ 5ۗ؛ بمعنى  ُسوِل اإِ كتابه وتبيينه وهذا شاأنه الرئيسّي ومعنى النبّوة؛ كما قال الّله: َما َعلَى الرَّ

اأنّه من حيث هو نبّي ليس عليه عمل سوى تبليغ اأحكام الّله، رغم اأنّه من حيث هو اإمام في الحالات 

1 . الاأحزاب/ 40.
2 . الّرعد/ 30.
3 . الّنحل/ 44.
4 . المائدة/ 48.
5 . المائدة/ 99.
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التي قد جعل للناس اإماماً يعتبر واسطة في تطبيق اأحكام الّله اأيضاً؛ كاإبراهيم عليه الّسلام الذي جعله 

بَْراِهيَم  ِذ ابْتَلَٰى اإِ الّله اإماماً في فترة بعد جعله نبّياً ليكون الواسطة في تطبيق اأحكامه بينهم؛ كما قال: َواإِ

َماًما 1ۖ. لاأنّه من الواضح اأّن مجّرد اّطلاع الناس على  نِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس اإِ ُهنَّ ۖ قَاَل اإِ َربُُّه ِبكَِلَماٍت فَاأَتَمَّ

اأحكام الّله لا يكفي لوصولهم اإلى الكمال واأّن تطبيق اأحكام الّله بينهم ضرورّي لذلك اأيضاً، في حين اأّن 

ّطلاع الكامل على موضوعاتها التي هي واقعّيات عينّية  تطبيق اأحكام الّله بشكل كامل يحتاج اإلى الاإ

ضافة اأّن كثيراً  وخارجّية ولا يمكن اإلا لّله الذي هو مّطلع على جميع الواقعّيات العينّية والخارجّية. بالاإ

من اأحكام الّله لها ماهّيات عاّمة وسياسّية وبالتالي لا يمكن تطبيقها اإلا عن طريق ممارسة السلطة، في 

حين اأّن ممارسة السلطة بمعنى الحكومة تختّص بالله جوهريّاً ولا يستحّقها اأحد غيره. بناء على هذا 

فكما يجب على الّله اأن يجعل لتبليغ اأحكامه واسطة، يجب عليه اأن يجعل لتطبيق اأحكامه اأيضاً واسطة؛ 

خاّصة بالنظر اإلى اأّن تعيين الحكم بدون تعيين منفذ له لا يملك ضماناً للنفوذ ولا يفي بالمقصود ولذلك 

فهو على خلاف سيرة العقلاء؛ بل اإّن تعيين الحكم بدون تعيين الحاكم يعني تفويض تنفيذه اإلى اختيار 

الناس وهو كتفويضه اإلى الحّظ والنصيب؛ بل هو في الواقع تكليف الناس باأمر ليس بوسعهم حّتى في 

ّطلاع الكامل على موضوعه وهو غير ممكن للناس  حالة اختياره؛ لاأّن تنفيذه بشكل كامل يحتاج اإلى الاإ

بسبب جهلهم الذاتي ومن الواضح اأّن تنفيذه بشكل ناقص لا يجزئ.       

بهذا الوصف، فاإّن اأولى الناس بالوساطة في تطبيق اأحكام الّله هو الواسطة في تبليغها؛ لاأنّه هو 

آخرين واأكثر منهم  الوحيد الذي على اتّصال مع الّله واأّول من اّطلع على اأحكامه وبالتالي هو قادر قبل الا

اأن يّطلع على مصاديقها الخارجّية. لذلك فاإّن قاطبة الاأنبياء كما كانوا مكّلفين بتبليغ اأحكام الّله كانوا 

مكّلفين بتطبيقها بين الناس اأيضاً وكان كلا هذين الاأمرين شاأنهم. 

مع ذلك يبدو اأّن مباشرتهم لتطبيق اأحكام الّله خلافاً لمباشرتهم لتبليغ اأحكامه غير ضروريّة، بل يجوز اأن يتّم 

ستنابة؛ بمعنى اأن يختار الّنبّي لتطبيق اأحكام الّله وتنفيذ حاكمّيته في الاأرض نائباً؛ بشرط  ذلك عن طريق الاإ

لتباس  اأن يكون نائبه قادراً على القيام بذلك مثله؛ بمعنى اأن يكون مّطلعاً على اأحكام الّله ومحّصناً من الاإ

في تطبيقها مثله؛ لاأّن وكول هذا الاأمر اإليه في غير هذه الحالة لا يحّصل غرض الّله وليس جائزاً، في حين اأّن 

ّطلاع الكامل على اأحكام الّله والحصانة الكاملة  معرفة شخص مع هذه الخصائص ممكنة لّله وحده؛ لاأّن الاإ

لتباس في تطبيقها ليسا مكتوبين على مظهر شخص وهما من الاأمور الباطنّية وبالتالي ليسا معلومين  من الاإ

لاأحد غير الّله الذي هو عالم الغيب والشهادة؛ كما قال: اأََوَلْيَس اللَُّه ِباأَْعلََم ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن2 وقال: 

1 . البقرة/ 124.
2 . العنكبوت/ 10.
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َربُّكُْم اأَْعلَُم ِبَما ِفي نُُفوِسكُْم 1ۚ وقال: َربُّكُْم اأَْعلَُم ِبكُْم 2ۖ وقال: اإِنَّ َربََّك ُهَو اأَْعلَُم َمْن يَِضلُّ َعْن َسِبيِلِهۖ  

يَماِنكُْم 5ۚ وقال:  َوُهَو اأَْعلَُم ِباْلُمْهتَِديَن3 وقال: فََربُّكُْم اأَْعلَُم ِبَمْن ُهَو اأَْهَدٰى َسِبيلًا4 وقال: َواللَُّه اأَْعلَُم ِباإِ

اِكِريَن7 وقال بناء على هذا: اللَُّه اأَْعلَُم َحْيُث يَْجَعُل  ُهَو اأَْعلَُم ِبَمِن اتََّقٰى6 وقال: اأََلْيَس اللَُّه ِباأَْعلََم ِبالشَّ

ِرَساَلتَُه 8ۗ. لذلك فاإّن تعيين نائب الّنبّي في تطبيق اأحكام الّله اإذا كانت هناك ضرورة اأو مصلحة في تعيين 

النائب له هو فقّط من مقدور الّله وتبعاً لذلك فهو في عهدته واإنّه يفعل ذلك عن طريق تعريف الّنبّي على 

آخرين عليه.  النائب وتكليفه بتعريف الا

بالطبع من الواضح اأّن عدم مباشرة الّنبّي في تطبيق اأحكام الّله لا يتنافى مع وساطته فيه؛ لاأّن مباشرة 

نائبه فيه هي بحكم مباشرته وتستند اإلى وساطته؛ نظراً اإلى اأّن العقلاء يقومون باأعمالهم باأيديهم اأو عن 

ستنابة وفي كلتا الحالتين ينسب القيام باأعمالهم اإليهم. كما على سبيل المثال اأّن اأنبياء بني  طريق الاإ

اإسرائيل حّتى قبل داوود عليه الّسلام كانوا فقّط مباشرين لتبليغ اأحكام الّله واعتباراً لهذا كان يطلق 

عليهم »الّنبّي« ولتطبيق اأحكام الّله كانوا يبعثون باأمره اأشخاصاً للنيابة عنهم كان يطلق عليهم اعتباراً 

ْذ َجَعَل ِفيكُْم  اإِ ِلَقْوِمِه يَا قَْوِم اْذكُُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعلَْيكُْم  ْذ قَاَل ُموَسٰى  لهذا »المِلك«؛ كما قال الّله: َواإِ

اأَنِْبيَاَء َوَجَعلَكُْم ُملُوكًا َواآتَاكُْم َما َلْم يُْؤِت اأََحًدا ِمَن اْلَعاَلِميَن9؛ كما اأّن فريقاً منهم قالوا لنبّي لهم من بعد 

موسى عليه الّسلام اأن يبعث لهم ملكاً من عند الّله لتطبيق حكم الجهاد بينهم؛ نظراً اإلى اأّن نبّيهم كان 

فقّط مباشراً لتبليغ اأحكام الّله ولم يكن مباشراً لتطبيق اأحكام الّله ولذلك بعث الّله لهم طالوت بصفة 

ْذ قَاُلوا  ْسَراِئيَل ِمْن بَْعِد ُموَسٰى اإِ َلى اْلَملَاإِ ِمْن بَِني اإِ »الملك« والمباشر لتطبيق اأحكامه؛ كما قال: اأََلْم تََر اإِ

نَّ اللََّه قَْد بََعَث َلكُْم  ِلنَِبيٍّ َلُهُم ابَْعْث َلنَا َمِلكًا نَُقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه 10ۖ، اإلى اأن قال: َوقَاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم اإِ

َطاُلوَت َمِلكًا 11ۚ. يبدو اأّن هذه كانت حالة شائعة بين بني اإسرائيل اأن ينصب الّله رجلين من بينهم ويعّرف 

آخر بصفة »الملك« للمباشرة في تطبيق اأحكامه؛  بهما: اأحدهما بصفة »الّنبّي« للمباشرة في تبليغ اأحكامه والا

سراء/ 25. 1 . الاإ

سراء/ 54. 2 . الاإ
3 . الاأنعام/ 117.
سراء/ 84. 4 . الاإ
5 . النساء/ 25.
6 . النجم/ 32.

7 . الاأنعام/ 53.
8 . الاأنعام/ 124.
9 . المائدة/ 20.

10 . البقرة/ 246.

11 . البقرة/ 247.



الم
إلســ

ة ا
عرف

ع؛ م
لراب

ل ا
فص

ال

171العودة إلی اإلسالم

ْلنَا بَْعَض الّنبّييَن  حّتى جاء دور داوود عليه الّسلام، فجمع الّله فيه النبّوة والملك؛ كما قال: َوَلَقْد فَضَّ

ا  َوَعلََّمُه ِممَّ َواْلِحكَْمَة  اْلُمْلَك  اللَُّه  َواآتَاهُ  َداُووُد َجاُلوَت  َزبُوًرا1 وقال: َوقَتََل  َداُووَد  َواآتَْينَا   ۖ َعلَٰى بَْعٍض 

نَّا  2؛ كما سّماه »خليفة في الاأرض« اعتباراً لمباشرته في تطبيق اأحكام الّله وقال: يَا َداُووُد اإِ يََشاُءۗ

َجَعْلنَاَك َخِليَفًة ِفي الْاأَْرِض فَاْحكُْم بَْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َولَا تَتَِّبِع اْلَهَوٰى فَيُِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه 3ۚ ومن هنا 

يعلم اأّن المباشر في تطبيق اأحكام الّله يعتبر خليفته في الاأرض ويمكن اأن لا يكون نبّياً، رغم اأنّه في هذه 

الحالة يجب اأن يكون مثل طالوت معّرفاً به من عند الّله وبواسطة نبّيه ولهذا السبب لا يمكن اعتباره 

شاهداً على فصل الّدين عن السياسة؛ لاأّن سياسته ناشئة من دين الّنبّي ومقّيدة به. 

 النتيجة اأّن لّله بين الناس مباشرين وهما قد يكونان مّتحدين اأو متغايرين: اأحدهما المباشر في تبليغ 

بـ»الملك«  يسّمى  وهو  بينهم  تطبيقها  في  المباشر  آخر  والا و»الّرسول«  بـ»الّنبّي«  يسّمى  وهو  اأحكامه 

مام« و»خليفة الّله في الاأرض«؛ حيث اأنّهم محتاجون اإلى هداية الّله في مجالين اثنين: اأحدهما  و»الاإ

ّطلاع على اأحكامه  اإرادة الّله وهو ذو طابع نظرّي ويتجّلى في شكل الاإ ّطلاع على  المجال الكّلّي للاإ

ويتجّلى في شكل  الّله وهو ذو طابع عملّي  اإرادة  به  تتعّلق  ما  ّطلاع على  للاإ الجزئّي  المجال  آخر  والا

لهّية.    ّطلاع على موضوعات اأحكامه وهو اأساس الحكومة الاإ الاإ

ّ هللا[
ي ورة مراجعة الناس لن�ب ]�خ

ّطلاع على حكم الّله  اأّن مراجعة الّنبّي واجبة على جميع الذين هم في زمانه؛ لاأّن الاإ من هنا يعلم 

ضافة  وموضوع حكمه لا يمكن بدون مراجعته واأّن مراجعة جميع الذين هم في زمانه متعّذرة عليه. بالاإ

اأّن مقتضى الطبيعة مراجعة المحتاج لمن يقدر على قضاء حاجته لا مراجعة الغنّي لمن هو محتاج اإليه؛ 

لاأّن المحتاج اإذا لم يراجع الغنّي يهلك، في حين اأّن الغنّي اإذا لم يراجع المحتاج لا يلقى ضرراً. بناء على 

هذا يجب على جميع الناس اأن يراجعوا الّنبّي ولا يجب على الّنبّي اأن يراجع جميع الناس، بل يكفيه اأن 

يطلعهم على نبّوته. نعم، اإّن مراجعة جميعهم له في وقت واحد من حيث اأنّها مستلزمة للعسر والحرج 

واختلال النظام غير عقلائية ويكفيهم اأن يراجعوه بالتناوب اأو يبعثوا عّدة من بينهم يعتبر خبرهم متواتراً 

لمراجعته واإتيانهم بالخبر؛ كما قال الّله: َوَما كَاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كَافًَّةۚ  فَلَْولَا نََفَر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم 

  .4َلْيِهْم َلَعلَُّهْم يَْحَذُروَن َذا َرَجُعوا اإِ يِن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم اإِ ُهوا ِفي الدِّ َطاِئَفٌة ِليَتََفقَّ

سراء/ 55. 1 . الاإ

2 . البقرة/ 251.
3 . ص/26.

4 . الّتوبة/ 122.
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ّ هللا[     
ي ورة قبول الناس من ن�ب ]�خ

   من الواضح اأّن ضرورة مراجعة الّنبّي تستلزم ضرورة القبول منه؛ لاأّن ضرورة مراجعته بدون ضرورة 

ضافة اأّن وساطته في تبليغ الاأحكام وتطبيقها يكون لها معنى اإذا كانت  القبول منه لا جدوى منها. بالاإ

ْذِن اللَِّه 1ۚ؛ نظراً  لَّا ِليَُطاَع ِباإِ طاعته فيما يبّلغه ويطّبقه واجبة؛ لذلك قال الّله: َوَما اأَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل اإِ

ُسوَل فََقْد اأََطاَع اللََّه 2ۖ؛ لاأنّه لا  اإلى اأّن الطاعة للّرسول هي الطاعة لمن اأرسله؛ كما قال: َمْن يُِطِع الرَّ

 .3لَّا َوْحٌي يُوَحٰى ْن ُهَو اإِ اإِ  ينطق من عند نفسه ولكّنه يظهر اإرادة الّله؛ كما قال: َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوٰى

ّ هللا[
ي ورة عصمة ن�ب ]�خ

كما يجب على الّله اأن يمنعه من الّنقص الذي هو مخّل بتبليغ اأحكامه؛ مثل نسيان ما اأظهره الّله له؛ 

َلُه  كما قال: َسنُْقِرئَُك فَلَا تَْنَسٰى4 ومثل تبديل ما اأظهره الّله له؛ كما قال: قُْل َما يَكُوُن ِلي اأَْن اأُبَدِّ

  أَقَاِويِل َل َعلَْينَا بَْعَض الْا ِمْن ِتْلَقاِء نَْفِسي 5ۖ ومثل التقّول على الّله ما لم يظهره له؛ كما قال: َوَلْو تََقوَّ

ُسوُل بَلِّْغ َما اأُنِْزَل  متناع عن تبليغ بعض اأحكام الّله؛ كما قال: يَا اأَيَُّها الرَّ أََخْذنَا ِمْنُه ِباْليَِميِن6 ومثل الاإ لَا

ْن َلْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَساَلتَُه ۚ َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس 7ۗ ومثل الركون اإلى الظالمين  َلْيَك ِمْن َربَِّك ۖ َواإِ اإِ

َلْيِهْم َشْيئًا قَِليلًا8 ومثل الاأعمال التي  في تبليغ اأحكام الّله؛ كما قال: َوَلْولَا اأَْن ثَبَّْتنَاَك َلَقْد ِكْدَت تَْركَُن اإِ

ْن َجاَءكُْم فَاِسٌق ِبنَبَاإٍ فَتَبَيَّنُوا9 ومثل التضييع  طمئنان بالخبر؛ كما قال الّله: اإِ توجب الفسق وتمنع الاإ

توسيط  لاأّن  اِلِميَن10؛  الظَّ َعْهِدي  يَنَاُل  لَا  الّله:  قال  كما  يعتبر ظلماً؛  الذي  آخرين  الا لحقوق  العمد 

من ليس لديه القدرة اأو الاأهلّية لتبليغ اأحكام الّله بسبب ابتلائه ببعض هذه الاأمور في تبليغها مخالف 

لحكمة الّله وعدالته ولا يصدر عنه وهذا يعني ضرورة عصمة الّنبّي.  

1 . النساء/ 64.

2 . النساء/ 80.
3 . النجم/ 3 و4.

4 . الاأعلي/ 6.
5 . يونس/ 15.

6 . الحاّقة/ 44 و45.
7 . المائدة/ 67.
سراء/ 74. 8 . الاإ
9 . الحجرات/ 6.

10 . البقرة/ 124.
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ّ هللا[
ي  ]جواز هسو ن�ب

نصاف اأّن وقوع الّنبّي في اأنواع من الّسهو الذي لا يخّل بتبليغ اأحكام الّله من قبله   رغم اأنّه من الاإ

ستعجال في  لا يتنافى مع عصمته؛ مثل نسيان الاأعمال الشخصّية اأو الخطاأ في الاأعمال المباحة اأو الاإ

الاأعمال السائغة اأو العجز عن الاأعمال العادية اأو الغفلة من الاأشياء الغير الضروريّة اأو القصور في 

الاأعمال اللااإراديّة من قبيل البقاء نائماً في اأوقات اليقظة؛ لاأّن مثل هذه النقائص مقتضى البشريّة التي 

نََّما اأَنَا بََشٌر ِمْثلُكُْم1 ومن الواضح اأّن التنّزه عن  آخرين؛ كما قال الّله: قُْل اإِ هي مشتركة بين الّنبّي والا

هذه النقائص ممكن لّله وحده الذي هو الكامل الحقيقّي ولا كامل غيره وهو الوحيد الذي يستحّق التنزيه 

ُمَركُْم اأَْن تَتَِّخُذوا اْلَملَاِئكََة َوالنَِّبيِّيَن  وليس الاأنبياء اآلهة مثل الّله ولا ينّزهون مثله؛ كما قال: َولَا يَاأْ

نسان  ْذ اأَنْتُْم ُمْسِلُموَن2؛ بل الاأنبياء هم اأناس مّطلعون على كّل ما يستطيع الاإ ُمُركُْم ِباْلكُْفِر بَْعَد اإِ اأَْربَابًاۗ  اأَيَاأْ

نسان وواجب عليه اأن يجتنبه وبهذا الوصف،  وواجب عليه اأن يّطلع عليه ويجتنبون كّل ما يستطيع الاإ

نسان بحيث يتّم توّههم منّزهين عن اأّي  فاإّن الغلّو فيهم من خلال اإيصالهم اإلى مكان اأبعد من استطاعة الاإ

سهو ونسيان وغفلة غير جائز؛ كما اأّن التفريط فيهم من خلال نسبة الاأعمال المخالفة للتقوى والحياء 

والعّفة بعيد عن الحقيقة وغير جائز. 

نعم، من الممكن اأن قد صدر عن بعضهم قبل نبّوتهم عمل غير لائق اأو ظلم لاأنفسهم قد تابوا منه 

قبل بداية نبّوتهم؛ كما فعل اآدم عليه الّسلام اإذ اأكل من ثمرة الشجرة خلافاً لنهي الّله وما فعل موسى 

عليه الّسلام اإذ قتل رجلاً من اأعدائه محاباة لولّيه وبدون تبّين؛ نظراً اإلى اأّن كلاهما كانا معترفين بكون 

ْن َلْم تَْغِفْر َلنَا َوتَْرَحْمنَا َلنَكُونَنَّ  ذلك ظلماً لنفسيهما؛ كما قال اآدم عليه الّسلام: َربَّنَا َظلَْمنَا اأَنُْفَسنَا َواإِ

نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر  نِّي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فََغَفَر َلُه ۚ اإِ ِمَن اْلَخاِسِريَن3 وقال موسى عليه الّسلام: َربِّ اإِ

ِحيُم4؛ بل من الممكن اأن قد صدر عن بعضهم في زمان نبّوتهم اأيضاً عمل غير لائق اأو ظلم لاأنفسهم  الرَّ

لم يكن منافياً لنبّوتهم وقد تابوا منه دون تاأخير؛ كما فعل يونس عليه الّسلام اإذ ترك قومه بعد اأداء 

ْذ َذَهَب ُمَغاِضبًا فََظنَّ اأَْن َلْن نَْقِدَر  رسالته والياأس من اإجابتهم قبل اإذن الّله؛ كما قال الّله: َوَذا النُّوِن اإِ

اِلِميَن5 وكما فعل داوود عليه  نِّي كُْنُت ِمَن الظَّ لَّا اأَنَْت ُسْبَحانََك اإِ َه اإِ َلٰ لَُماِت اأَْن لَا اإِ َعلَْيِه فَنَاَدٰى ِفي الظُّ

الّسلام اإذ ساأل اأخاه اأن يطّلق امراأته الوحيدة ليتزّوج بها عندما كانت له تسع وتسعون امراأة؛ كما قال الّله 

1 . الكهف/ 110.
2 . اآل عمران/ 80.
3 . الاأعراف/ 23.
4 . القصص/ 16.
5 . الاأنبياء/ 87.
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ِني  َذا اأَِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نَْعَجًة َوِلَي نَْعَجٌة َواِحَدةٌ فََقاَل اأَكِْفْلِنيَها َوَعزَّ نَّ َهٰ كناية له من لسان اأخيه: اإِ

َلٰى ِنَعاِجِه 1ۖ وكما فعل سليمان عليه الّسلام اإذ تلّهى في  قَاَل َلَقْد َظلََمَك ِبُسَؤاِل نَْعَجِتَك اإِ  ِفي اْلِخَطاِب

ْذ ُعِرَض  وقت العصر برعاية الخيول وبسبب ذلك نسي ذكر الّله قبل غروب الشمس؛ كما قال الّله: اإِ

 2نِّي اأَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذكِْر َربِّي َحتَّٰى تََواَرْت ِباْلِحَجاِب فََقاَل اإِ  اِفنَاُت اْلِجيَاُد َعلَْيِه ِباْلَعِشيِّ الصَّ

وبالطبع لم يكن لاأّي من هذه الاأعمال التي تابوا منها دون تاأخير صلة بتبليغ اأحكام الّله من قبلهم وبهذا 

الوصف، فلا يمكن اعتبارها منافية لنبّوتهم؛ خاّصة بالنظر اإلى اأّن وجوب طاعة الاأنبياء ليس بسبب 

عصمتهم من مثل هذه الاأعمال بالضرورة حّتى يصير الخلل فيها مانعاً من طاعتهم ولكّنه قد يكون بسبب 

اأمر الّله بطاعتهم وذلك قد يكون بالنظر اإلى كونها نافعة في الجملة ومعّذرة في حالات الخطاأ. نعم، اإّن 

نسان اإلى كماله  كون طاعتهم معّذرة لا يفي وحده بمقصود الّله؛ لاأّن مقصوده بمقتضى كماله وصول الاإ

الذي يتحّصل من خلال الطاعة الحقيقّية لا مجّرد الطاعة الظاهريّة وبهذا الوصف، فاإّن اأمرهم ونهيهم 

سواء قد صدر عنهم خطاأ اأو لم يصدر عنهم خطاأ مطابقان لاأمر الّله ونهيه بالضرورة ووجوب طاعتهما هو 

نَّ  ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نََهاكُْم َعْنُه فَانْتَُهوا ۚ َواتَُّقوا اللََّه ۖ اإِ بسبب هذه المطابقة؛ كما قال الّله: َوَما اآتَاكُُم الرَّ

 .4فَْليَْحَذِر الَِّذيَن يَُخاِلُفوَن َعْن اأَْمِرِه اأَْن تُِصيبَُهْم ِفْتنٌَة اأَْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم :3 وقالاللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب

بد[      
أ
 إىل ال

ّ
ّ الل

ي ّية سّنة ن�ب ّ ]حب

من هنا يعلم اأّن سّنة نبّي الّله حّجة والمراد منها قوله وفعله؛ كما قال الّله: َلَقْد كَاَن َلكُْم ِفي َرُسوِل 

آِخَر َوَذكََر اللََّه كَِثيًرا5 وليس المراد منها قولاً وفعلاً ينسب  اللَِّه اأُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِلَمْن كَاَن يَْرُجو اللََّه َواْليَْوَم الْا

اإليه باسم »الحديث«؛ لاأنّه حاك لقوله وفعله لا نفساهما وبالتالي اإذا كان متواتراً فيثبتهما وهو حّجة 

واإذا لم يكن متواتراً فلا يثبتهما وهو غير حّجة؛ نظراً اإلى اأّن القطع بقوله وفعله ضرورّي لاتّباعهما ومع 

ذلك اإّما يتحّصل عن طريق الحّس وهو الرؤية والسماع واإّما يتحّصل عن طريق الّلّب وهو التواتر واإّن 

نَّ الظَّنَّ لَا يُْغِني ِمَن  آحاد غير حّجة؛ كما قال الّله: اإِ الظّن بقوله وفعله الذي يتحّصل عن طريق اأخبار الا

اْلَحقِّ َشْيئًا 6ۚ. بناء على هذا فاإّن قول الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وفعله حّجة لكّل من يحصل 

على القطع بهما، سواء كان في زمانه اأو بعده؛ لاأّن الاأحكام المبلّغة من قبل كّل نبّي ثابتة بالضرورة 

1 . ص/ 23 و24.

2 . ص/ 31 و32.
3 . الحشر/ 7.
4 . الّنور/ 63.

5 . الاأحزاب/ 21.
6 . يونس/ 36.
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اإلى حين تبليغ اأحكام اأخرى من قبل نبّي بعده، في حين اأنّه بناء على خبر الّله القطعّي لن ياأتي نبّي 

بعد محّمد صّلى الّله عليه واآله وسّلم كي يبّلغ اأحكاماً اأخرى وبهذا الوصف، فاإّن الاأحكام المبلّغة من 

قبله لا محالة ثابتة اإلى يوم القيامة وهذا يعني عدم وقوع اأّي تبّدل فيها؛ لاأّن تبديل اأحكام الّله هو من 

قبيل تشريعها وتشريعها لا يجوز لغير الّله وبالتالي يمكن تبليغها بواسطة من هو على اتّصال نبوّي مع 

تّصال بناء على خبر الّله القطعّي مختوم ومستحيل وبهذا الوصف، فاإّن  الّله، في حين اأّن مثل هذا الاإ

سلام له ماهّية ثابتة ولا يقبل التبّدل  تبديل الاأحكام وتشريعها بعد الّنبّي الخاتم غير ممكن. لذلك فاإّن الاإ

في ذاته وحلال محّمد صّلى الّله عليه واآله وسّلم حلال اإلى يوم القيامة وحرامه حرام اإلى يوم القيامة.  

 بعده[
ّ

ّ الل
ي ]عدم إماكن الوصول إىل سّنة ن�ب

نعم، غالباً ما كان قوله وفعله صالحين لاستعمال اأهل زمانه؛ لاأنّهما رغم اأّن حّجّيتهما لم تكن مختّصة 

بهم اإلّا اأنّهما يصلحان عملّياً لاستعمال الذين يحصلون على القطع بهما، في حين اأّن القطع بهما يتحّصل 

بالرؤية والسماع لهما وهو ممكن لاأهل زمانهما ولا يمكن للاأجيال القادمة، اإلا عن طريق الخبر المتواتر 

الذي يفيد القطع عقلاً؛ حيث اأّن رواته في كّل طبقة يبلغون عدداً لا يمكن اجتماعهم على الغلط ولا 

ستفادة مّما قد اأنزل الّله اإلى نبّيه؛ كما قد صّرح نفسه  تواطؤهم على الكذب وهذان طريقان وحيدان للاإ

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد1 وبهذا الوصف، فليس  ِلَك َلِذكَْرٰى ِلَمْن كَاَن َلُه قَْلٌب اأَْو اأَْلَقى السَّ نَّ ِفي َذٰ بذلك وقال: اإِ

هناك ذكرى لمن لا يصل اإلى دليل عقلّي مثل الخبر المتواتر من الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأو 

دليل حّسّي مثل التلّقي منه وهو حاضر، في حين اأّن التلّقي الحضورّي منه مستحيل للاأجيال القادمة 

والخبر المتواتر منه اأيضاً لم يبلغهم بما فيه الكفاية ولا يوجد في كثير من الاأبواب العلمّية والعملّية؛ 

آحاد لا تفيد اليقين بطبيعة  لاأّن الاأخبار التي توجد في كثير من الاأبواب العلمّية والعملّية اآحاد والاأخبار الا

الحال؛ نظراً اإلى اأّن رواتها في معظم الحالات لا يتجاوزون واحداً اأو اثنين وبالتالي فاإّن احتمال الكذب 

والغلط والنسيان فيهم موجود وبهذا الوصف، توجب في اأحسن الحالات ظّن الاأجيال القادمة، في حين 

سلام الضروريّة.      اأّن عدم حّجّية الظّن واإجزائه من قواعد الاإ

بناء على هذا فاإّن سّنة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم ولو اأنّها حّجة لجميع المسلمين اإلّا اأنّها في 

متناول اأهل زمانه فقّط ووصول الاأجيال القادمة اإليها بشكل يقينّي غير مقدور؛ كما قال الّله: َواأَنَّٰى 

َلُهُم التَّنَاُوُش ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد2 وبناء على هذا فقد اعتبر اإنذاره مقصوراً على الذين هم اأحياء في زمانه 

1 . ق/ 37.
2 . سباأ/ 52.
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وقال: ِليُْنِذَر َمْن كَاَن َحيًّا َويَِحقَّ اْلَقْوُل َعلَى اْلكَاِفِريَن1؛ بل قد اعتبر ذكراه مجدياً فقّط للذين ياأخذون 

ِلَك  نَّ ِفي َذٰ بخبره المتواتر بناء على العقل اأو يصلون اإلى استماعه الحضورّي بناء على الحّس وقال: اإِ

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد2، لا للذين يسمعون خبره وينسبونه اإليه بشكل  َلِذكَْرٰى ِلَمْن كَاَن َلُه قَْلٌب اأَْو اأَْلَقى السَّ

ِئَك يُنَاَدْوَن ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد3 وقال: َويَْقِذفُوَن  غيابّي ومن مكان بعيد؛ كما قال اعتراضاً عليهم: اأُوَلٰ

ِباْلَغْيِب ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد4 وهذا في حين اأّن خبره المتواتر غير كاف للاأجيال القادمة واستماعه الحضورّي 

مستحيل لهم ومن الواضح اأّن هذا يعتبر حرجاً عليهم. 

ّ عىل هللا[
ي ]لزوم جعل خليفة للن�ب

من هنا يعلم اأّن جعل اإمكانّية للوصول اليقينّي اإلى سّنة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم للاأجيال القادمة 

واجب على الّله؛ لاأّن الحاجة اإلى سّنة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم غير مقصورة على اأهل زمانه وتشمل 

الاأجيال القادمة اأيضاً؛ حيث اأّن الاأجيال القادمة اأيضاً مثل اأهل زمانه لا يحصلون بدون الوصول اليقينّي اإلى 

سلام بشكل خالص  سّنته على اليقين بتفاصيل اأحكام الّله ومصاديقها ولا يمكنهم بدون اليقين بها اإقامة الاإ

وكامل وبالتالي لا ينالون كمالهم والنجاة من الزوال؛ في حين اأّن وصولهم اليقينّي اإلى سّنة الّنبّي صّلى الّله 

عليه واآله وسّلم غير ممكن لهم بسبب عدم وصولهم اإليه وعدم رواية جميع سّنته بشكل متواتر وهذا يعتبر 

حّجة لهم على الّله؛ نظراً اإلى اأّن عدم وصولهم اليقينّي اإلى سّنة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم على الرغم 

من حاجتهم اإليه لم يكن بسبب اإقدامهم وتقصيرهم ولكّن الّله قد خلقهم بعد الّنبّي صّلى الّله عليه واآله 

وسّلم ولم يجعل سّنته مستعّدة للبقاء مثل القراآن وهذا مخالف لعدل الّله في حّقهم؛ اإلا اأن يجعل طريقاً اآخر 

لوصولهم اليقينّي اإلى سّنة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وهو شخص من بينهم قد اأطلعه الّله على سّنة 

الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وكّلفه باإطلاعهم عليها.

من الواضح اأّن ختم النبّوة بمعنى الوساطة في التبليغ بدون جعل مثل هذا الطريق لا مبّرر له وهو غير 

جائز؛ لاأنّه على الرغم من اأّن الحاجة اإلى تشريع الاأحكام الجديدة وبالتالي تبليغها قابلة للختم اإلّا اأّن 

الحاجة اإلى تبليغ الاأحكام السابقة للاأجيال القادمة مثل التبليغ الذي قام به الّنبّي صّلى الّله عليه واآله 

سلام في كّل قرن واجب؛  وسّلم لاأهل زمانه غير قابلة للختم وبهذا الوصف، فاإّن جعل واسطة لتبليغ اأحكام الاإ

لَّا َخلَا ِفيَها نَِذيٌر5؛ بل قد اعتبر ذلك واجباً  ٍة اإِ ْن ِمْن اأُمَّ كما قد اعتبر الّله ذلك واجباً في السابق وقال: َواإِ

1 . يس/ 70.
2 . ق/ 37.

3 . فّصلت/ 44.
4 . سباأ/ 53.
5. فاطر/ 24.
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نََّما اأَنَْت ُمْنِذٌر ۖ َوِلكُلِّ قَْوٍم َهاٍد1. رغم اأنّه نظراً اإلى بقاء كتاب الّله بصفته  في المستقبل اأيضاً وقال: اإِ

سلام وعدم بقاء سّنة الّنبّي بصفتها هامشاً عليه يكفي جعل واسطة لتبليغ سّنة الّنبّي في كّل  نّص اأحكام الاإ

سلام على النحو الذي كان في السابق مستلزماً  قرن وليس هناك حاجة اإلى جعل واسطة لتبليغ اأحكام الاإ

لجعل نبّي؛ لاأّن التبليغ الذي يستلزم جعل نبّي عبارة عن تبليغ كتاب الّله وسّنة الّنبّي بصفة المبّينة له، في 

حين اأّن تبليغ كتاب الّله قد تّم بواسطة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم على نحو قد بلغ الاأجيال القادمة 

َذا اْلُقْراآُن ِلاأُنِْذَركُْم ِبِه َوَمْن بَلََغ 2ۚ. بهذا الوصف،  َليَّ َهٰ مثل اأهل زمانه؛ كما قال الّله من لسانه: َواأُوِحَي اإِ

فلم يتّم فقّط تبليغ سّنة الّنبّي بصفة المبّينة لكتاب الّله للاأجيال القادمة مثل اأهل زمانه وهذا بمفرده لا 

يستلزم جعل نبّي، بل يكفي اأن يتّم جعل واسطة بصفة خليفة الّنبّي لتبليغ سّنته.

علاوة على ذلك اإن انتهت حاجة الناس اإلى واسطة في تبليغ اأحكام الّله فاإّن حاجتهم اإلى واسطة في 

تطبيق اأحكام الّله باقية اإلى يوم القيامة وبهذا الوصف، فمن الضرورّي بعد الّنبّي صّلى الّله عليه واآله 

وسّلم الذي كان واسطة في تبليغ اأحكام الّله وتطبيقها وجود خليفة له يكون بالنيابة عنه مباشراً في 

تطبيق اأحكام الّله؛ لاأّن الحاجة اإلى تطبيق اأحكام الّله دائمة -بخلاف الحاجة اإلى تبليغها التي هي تابعة 

للحاجة اإلى تشريعها وموّقتة- ومادام يعيش في الاأرض شخصان فاإنّها مستمّرة، في حين اأّن توفيرها 

مبدئّياً هو من شؤون الّنبّي وبالتالي في عهدته اأن يقّدم نائباً للمباشرة بذلك بعد موته؛ كما في عهدة الّله 

اأن يعّين له هذا النائب ويكّلفه بتقديمه اإلى الناس ليبقى تطبيق اأحكام الّله بعده ممكناً.   

بالطبع من الواضح اأّن المباشرة في تطبيق اأحكام الّله لا تستلزم النبّوة حّتى تكون منافية لختمها؛ لاأّن 

المباشر في التطبيق هو فقّط منّفذ للاأحكام التي قد تّم تشريعها من جانب الّله وتبليغها من قبل الّنبّي 

تّصال الوحيانّي  تّصال الوحيانّي مع الّله فيما يتعّلق بتلّقي اأحكامه للتبليغ. رغم اأّن الاإ وليس بحاجة اإلى الاإ

مع الّله فيما لا يتعّلق بتلّقي اأحكامه للتبليغ لا يعني النبّوة وهو ممكن لغير الّنبّي؛ كما على سبيل المثال 

ُمِّ ُموَسٰى اأَْن اأَْرِضِعيِهۖ  
َلٰى اأ اأوحى الّله اإلى اأّم موسى عليه الّسلام مع اأنّها لم تكن نبّياً؛ كما قال: َواأَْوَحْينَا اإِ

َلْيِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِليَن3 واأوحى  وهُ اإِ نَّا َرادُّ َذا ِخْفِت َعلَْيِه فَاأَْلِقيِه ِفي اْليَمِّ َولَا تََخاِفي َولَا تَْحَزِني ۖ اإِ فَاإِ

نَّ اللََّه اْصَطَفاِك  ْذ قَاَلِت اْلَملَاِئكَُة يَا َمْريَُم اإِ اإلى مريم عليها الّسلام مع اأنّها لم تكن نبّياً؛ كما قال: َواإِ

ثابتة؛ كما قال:  نبّوته غير  اأّن  القرنين مع  اإلى ذي  اْلَعاَلِميَن4 واأوحى  ِنَساِء  َعلَٰى  َواْصَطَفاِك  َرِك  َوَطهَّ

1 . الّرعد/ 7.
2 . الاأنعام/ 19.
3 . القصص/ 7.

4 . اآل عمران/ 42.
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ا اأَْن تَتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسنًا1 واأوحى اإلى الحواريّين مع اأّن نبّوتهم غير  مَّ َب َواإِ ا اأَْن تَُعذِّ مَّ قُْلنَا يَا َذا اْلَقْرنَْيِن اإِ

 2َلى اْلَحَواِريِّيَن اأَْن اآِمنُوا ِبي َوِبَرُسوِلي قَاُلوا اآَمنَّا َواْشَهْد ِباأَنَّنَا ُمْسِلُموَن ْذ اأَْوَحْيُت اإِ ثابتة؛ كما قال: َواإِ

ومن الواضح اأّن المراد من الوحي اإليهم تكّلمه معهم بمعنى اإلقاء المعاني المقصودة له في حّسهم بدون 

لَّا َوْحيًا اأَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب اأَْو يُْرِسَل  واسطة اأو بواسطة الملك؛ كما قال: َوَما كَاَن ِلبََشٍر اأَْن يُكَلَِّمُه اللَُّه اإِ

نَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم3 وبهذا الوصف، فاإّن مجّرد الوحي لا يستلزم النبّوة؛  اإِ  ۚ ْذِنِه َما يََشاُء  ِباإِ َرُسولًا فَيُوِحَي 

لاأّن النبّوة تعني تلّقي حكم الّله من خطابه لتبليغه للاآخرين، في حين اأّن اأشخاصاً مثل اأّم موسى ومريم 

وذي القرنين والحواريّين ولو اأنّهم خوطبوا من عند الّله لم يتلّقوا حكماً منه لتبليغه للاآخرين ولذلك لم 

يكونوا اأنبياء. من هنا يعلم اأّن ختم النبّوة لا يستلزم ختم الوحي وخطاب الّله ممكن للمباشر في تطبيق 

اأحكامه بعد الّنبّي الخاتم بنحو لم يكن مقتضياً لتبليغه للاآخرين؛ كما قد اأخبر عن ذلك بوضوح وقال: 

ُل َعلَْيِهُم اْلَملَاِئكَُة اأَلَّا تََخافُوا َولَا تَْحَزنُوا َواأَبِْشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي  نَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربُّنَا اللَُّه ثُمَّ اْستََقاُموا تَتَنَزَّ اإِ

آِخَرِة ۖ َوَلكُْم ِفيَها َما تَْشتَِهي اأَنُْفُسكُْم َوَلكُْم ِفيَها  نْيَا َوِفي الْا نَْحُن اأَْوِليَاُؤكُْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّ  كُْنتُْم تُوَعُدوَن

ُعوَن4، نظراً اإلى اأنّه ظاهر في نزول الملائكة وحديثهم معهم في الحياة الدنيا والشخص المتيّقن  َما تَدَّ

منهم هو المباشر في تطبيق اأحكام الّله باإذنه. 

بغّض النظر عن هذا، من الواضح اأّن الّله وحده عالم بكّل قول الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وفعله؛ 

لاأنّه وحده لديه حساب جميع اأعمال عباده وقد اأحصى جميع اأقوال الماضين واأفعالهم؛ كما قال: َوكُلُّ َشْيٍء 

َوكُلُّ َصِغيٍر َوكَِبيٍر ُمْستََطٌر5. لذلك لا يستطيع اأحد غيره اأن يعلم الاأجيال القادمة بكّل   بُِر فََعلُوهُ ِفي الزُّ

سلام بدون العلم بكّل سّنة  سّنة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم، في حين اأنّهم لا يستطيعون اإقامة كّل الاإ

الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وبهذا الوصف، فيجب على الّله اأن يعلمهم بكّل سّنة الّنبّي صّلى الّله عليه 

واآله وسّلم وهذا ما يفعله عن طريق جعل خليفة للنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم؛ الخليفة الذي قد اأُعلم من 

آخرين بها.  قبله ومن قبل نبّيه بكّل سّنة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وكّلف باإعلام الا

الّنبّي وراأيهم فيه غير معتبر وواجبهم  اأّن المسلمين ليس لهم صلاحّية اختيار خليفة  من هنا يعلم 

معرفة الخليفة الذي قد عّينه الّله لنبّيه وعّرفهم عليه بواسطة كتابه وخبره المتواتر وقبوله فقّط؛ كما 

ا يُْشِركُوَن6 وقال:  قال: َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَاُر ۗ َما كَاَن َلُهُم اْلِخيََرةُ ۚ ُسْبَحاَن اللَِّه َوتََعاَلٰى َعمَّ

1 . الكهف/ 86.
2 . المائدة/ 111.
3 . الشورى/ 51.

4 . فّصلت/ 30 و31.
5 . القمر/ 52 و53.

6 . القصص/ 68.
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نَّ  َلٰى يَْوِم اْلِقيَاَمِةۙ  اإِ اأَْم َلكُْم اأَيَْماٌن َعلَْينَا بَاِلَغٌة اإِ  نَّ َلكُْم ِفيِه َلَما تََخيَُّروَن اإِ  اأَْم َلكُْم ِكتَاٌب ِفيِه تَْدُرُسوَن

ِلَك َزِعيٌم1. بهذا الوصف، فاإّن بيعة اأهل الحّل والعقد ووصّية الحاكم  َسْلُهْم اأَيُُّهْم ِبَذٰ  َلكُْم َلَما تَْحكُُموَن

الّسابق والتغّلب القهرّي وطرق اأخرى من هذا القبيل لا يوجب اأّي منها تحّقق خلافة الّنبّي وطريق ذلك 

لهّية.     سلام، بل جميع الاأديان الاإ مقصور على نّص الّله وهذا معدود من واضحات الاإ

نبّيه  الّله وسّنة  اإلى كتاب  الرجوع  الّله ممكنة فقّط من خلال  باأحكام  اليقينّية  المعرفة  اأّن  النتيجة 

والمعرفة اليقينّية بسّنة نبّيه ممكنة فقّط من خلال الرجوع اإلى نفسه لمن لديه طريق اإليه اأو خبره المتواتر 

والرجوع اإلى خليفته لمن ليس لديه طريق اإليه ولا اإلى خبره المتواتر وبهذا الوصف، فيمكن القول باأّن 

المعرفة اليقينّية باأحكام الّله ممكنة فقّط من خلال الرجوع اإلى الّله ونبّيه وخلفاء نبّيه وهذا مبداأ قول 

أَْمِر ِمْنكُْم 2ۖ؛ نظراً اإلى اأّن  ُسوَل َواأُوِلي الْا الّله الذي قال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اأَِطيُعوا اللََّه َواأَِطيُعوا الرَّ

طاعة اأولي الاأمر المذكورين قد عطفت على طاعة الّنبّي وبالتالي هي في حكمها؛ اعتباراً لاأنّهم خلفاء 

الّنبّي من جانب الّله ويدّلون باإذنه اإلى سّنته وكّل من اأطاعهم فقد اأطاع الّنبّي في الواقع؛ كما اأّن كّل 

ُسوَل فََقْد اأََطاَع اللََّه 3ۖ؛ كما اأنّه مفاد  من اأطاع الّنبّي فقد اأطاع الّله في الواقع؛ كما قال: َمْن يُِطِع الرَّ

حديث مشهور قد رواه المحّدثون المسلمون عنه واعتبروه صحيحاً وثابتاً ومضمونه: »َعلَْيكُْم ِبُسنَِّتي َو 

وا َعلَْيها ِبالنَّواِجذ«4؛ رغم اأنّهم بمقتضى  كُوا ِبها َو َعضُّ ُسنَِّة اْلُخلَفاِء الّراِشِديَن المهديّيَن ِمْن بَْعِدي فَتََمسَّ

العادة قد حملوه على اأوهامهم واأّولوه وفقاً لاأهوائهم واأمانّيهم! 

طريق  عن  فقّط  ممكنة  بسّنته  اليقينّية  كالمعرفة  الّنبّي  خلفاء  بسّنة  اليقينّية  المعرفة  اإّن  نعم، 

اأّن خبر الواحد ولو تّمت روايته بواسطة رواة ثقات وحّفاظ  الحّس والخبر المتواتر؛ لاأنّه كما تبّين 

متعّلقاً  كان  سواء  القطع؛  يفيد  لا  والنسيان  والغلط  الّسهو  من  عصمتهم  عدم  اإلى  بالنظر  نّه  اأ اإلّا 

سلام.  ّن الاأخذ به -رغم اأنّه شائع جّداً- لا اأساس له في الاإ بالعقائد اأو بالاأحكام وبهذا الوصف، فاإ

1 . القلم/ 37 اإلى 40.
2 . النساء/ 59.
3 . النساء/ 80.

4 . بالطبع هذه فقرة من حديث واحد وغير يقينّي قد رواه عن الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم واحد من اأصحابه اسمه 
لزام فقّط بسبب موافقته لكتاب الّله وخبر الّنبّي المتواتر وحكم  العرباض بن سارية، لكّنه قد اأخرج شاهداً من باب الاإ
ّطلاع عليه: مسند اأحمد، ج4، ص126 و127؛ سنن  اأنظر للاإ اأهل الحديث.  العقل وفي نفس الوقت صّحته عند 
الدارمي، ج1، ص45؛ سنن ابن ماجة، ج1، ص16؛ سنن اأبي داود، ج2، ص393؛ سنن الترمذي، ج4، ص150؛ 
المستدرك،  النيشابوري،  الحاكم  السنة، ص29 و30؛  كتاب  اأبي عاصم،  ابن  حبان، ج1، ص179؛  ابن  صحيح 
ج1، ص96 و97؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج10، ص114؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج1، ص28؛ الطبراني، 

المعجم الكبير، ج18، ص246، 247، 248 و249.
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محفوفاً  يكون  ما  غالباً  وخلفائه  وسّلم  واآله  عليه  الّله  الّنبّي صّلى  زمان  لاأهل  الواحد  خبر  اإّن  نعم، 

ّطلاع والتصحيح من قبلهم  اأنّه قابل للاإ ضافة  بالقرائن التي تجعل صّحته اأو عدم صّحته قطعّية وبالاإ

ولهذا الّسبب، اإّن خبر الواحد عنهم قد يكون حّجة لاأهل زمانهم، رغم اأنّه لا يمكن اأن يكون حّجة للاأجيال 

القادمة واأّن الاأجيال القادمة لا بّد لهم من الّرجوع اإلى خليفة زمانهم اأو الاأخبار المتواترة عن الّنبّي صّلى الّله 

آحاد اأو فتوى القدماء  عليه واآله وسّلم وخلفائه الماضين؛ خاّصة بالنظر اإلى اأّن الراأي المستند اإلى اأخبار الا

جماع المنقول اأو قياس بعض الاأحكام ببعض لا قيمة له ولا يمكن اأن يكون اأساس  اأو القول المشهور اأو الاإ

سلام.  عقيدتهم اأو عملهم؛ لاأنّه لا شيء منها يفيد القطع لهم وما لا يفيد القطع فلا محّل له في الاإ

ّ بصفة خليفته[
ي ]جعل أهل بيت الّن�ب

اتّضح مّما تقّدم اأنّه يجب على الّله اأن ينصب في كّل زمان بعد الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم شخصاً 

مام والخليفة في الاأرض ليجعل بواسطته اليقين بكّل سّنة الّنبّي صّلى الّله  من جانبه بصفة الملك والاإ

عليه واآله وسّلم كاليقين بكّل القراآن ممكناً لاأهل كّل زمان كاأهل زمان الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

سلام بصورة خالصة وكاملة للجميع بشكل عادل ومن الواضح اأنّه لا بّد  وبالتالي يمّهد تطبيق اأحكام الاإ

ّطلاع على منصوب الّله بهذه الّصفة من الرجوع اإلى الّله والرجوع اإلى الّله ممكن عن طريق الرجوع  للاإ

رادته وفعله؛ مع هذا التوضيح اأّن الرجوع اإلى نبّيه  اإلى كتابه ونبّيه؛ لاأّن كتابه ونبّيه هما مظهران قطعّيان لاإ

للذين هم بعد زمانه بخلاف الذين هم يعيشون في زمانه ممكن فقّط عن طريق الرجوع اإلى خبره المتواتر؛ 

رادته وفعله وخبره الواحد لا يحدث القطع باإرادته وفعله.  لاأّن خبره المتواتر هو المظهر القطعّي الوحيد لاإ

اأّما الّرجوع اإلى كتاب الّله وخبر نبّيه المتواتر اإذا كان في ضوء العقل وبمناأى عن موانع المعرفة مثل 

باأّن الّله قد نصب اأهل بيت نبّيه بصفة  التقليد والتعّصب والاأهواء النفسانّية فيستلزم باإنصاف القطع 

نََّما يُِريُد اللَُّه  مام والخليفة في الاأرض؛ كما قد جاء في كتاب الّله خطاباً لهم بصراحة: اإِ الملك والاإ

لا  الّله من »الّرجس« هاهنا  اأّن مراد  اإلى  تَْطِهيًرا1؛ نظراً  َركُْم  َويَُطهِّ اْلبَْيِت  اأَْهَل  ْجَس  الرِّ َعْنكُُم  ِليُْذِهَب 

يمكن اأن يكون الّرجس الماّدي والظاهرّي، بل هو الّرجس المعنوّي والباطنّي؛ كما قد استعمله الّله في 

ْجَس َعلَى  ْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا يُْؤِمنُوَن2 وقال: َويَْجَعُل الرِّ ِلَك يَْجَعُل اللَُّه الرِّ هذا المعنى وقال: كََذٰ

ماّديّاً وظاهريّاً  والتعّقل ليس  يمان  الاإ الناشئ من عدم  الّرجس  اأّن  الواضح  يَْعِقلُوَن3 ومن  لَا  الَِّذيَن 

كبيرة.  قيمة  لها  وليست  ممكنة  غير  الكاملة  والظاهريّة  الماّديّة  والطهارة  وباطنّي  معنوّي  ولكّنه 

1 . الاأحزاب/ 33.

2 . الاأنعام/ 125.
3 . يونس/ 100.
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كما اأّن المراد من اإرادة الّله بخصوص اأهل البيت هي اإرادة حتمّية وتكوينّية لا غير حتمّية وتشريعّية؛ 

والتشريعّية  الحتمّية  الغير  اإرادته  لاأّن  فَيَكُوُن1؛  كُْن  َلُه  يَُقوَل  اأَْن  َشْيئًا  اأََراَد  َذا  اإِ اأَْمُرهُ  نََّما  اإِ قال:  كما 

ليس لها اختصاص باأهل بيت نبّيه صّلى الّله عليه واآله وسّلم وتعّم الجميع وبهذا الوصف، فاإّن اعتبارها 

مختّصة بهم باأداة الحصر لا وجه له، بل هو على خلاف الواقع؛ كما اأّن المّن عليهم بسببها على خلاف 

مّن العقلاء الذين يمّنون على الّشخص بسبب تخصيصه بخير؛ كما قال الّله: َواللَُّه يَْختَصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن 

   .2يََشاُء ۚ َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم

من هنا يعلم اأّن اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم قد تّم تطهيرهم حتماً من كّل رجس معنوّي 

وباطنّي كالجهل والعصيان والظلم والعدوان ولهذا الّسبب قد اأوجب الّله في كتابه موّدتهم وقال: قُْل 

ةَ ِفي اْلُقْربَٰى 3ۗ؛ في حين اأنّه قد حّرم في كتابه موّدة اأهل الجهل والعصيان  لَّا اْلَمَودَّ لَا اأَْساأَُلكُْم َعلَْيِه اأَْجًرا اإِ

كُُم النَّاُر  َلى الَِّذيَن َظلَُموا فَتََمسَّ والظلم والعدوان وقال: َواأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن4 وقال: َولَا تَْركَنُوا اإِ

كُْم  ي َوَعُدوَّ ْوِليَاَء ثُمَّ لَا تُْنَصُروَن5 وقال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا لَا تَتَِّخُذوا َعُدوِّ
َوَما َلكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن اأَ

تَتََولَّْوا قَْوًما َغِضَب اللَُّه َعلَْيِهْم7 وقال:  لَا  اآَمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  ِة6 وقال: يَا  ِباْلَمَودَّ َلْيِهْم  اإِ تُْلُقوَن  اأَْوِليَاَء 

وَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه8. بل قد اأوجب البراءة من اأمثال  آِخِر يَُوادُّ لَا تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َواْليَْوِم الْا

نَّا  ْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم اإِ بَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه اإِ هؤلاء التي هي ضّد موّدتهم وقال: قَْد كَانَْت َلكُْم اأُْسَوةٌ َحَسنٌَة ِفي اإِ

ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه كََفْرنَا ِبكُْم َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَكُُم اْلَعَداَوةُ َواْلبَْغَضاُء اأَبًَدا َحتَّٰى تُْؤِمنُوا ِباللَِّه  بَُراآُء ِمْنكُْم َوِممَّ

اأَ ِمْنُهْم  ةً فَنَتَبَرَّ اأَ ِمْنُه 10ۚ وقال: َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَُعوا َلْو اأَنَّ َلنَا كَرَّ ا تَبَيََّن َلُه اأَنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه تَبَرَّ َوْحَده9ُ وقال: فَلَمَّ

 13ا تُْجِرُموَن ا تَْعَملُوَن12 وقال: َواأَنَا بَِريٌء ِممَّ نِّي بَِريٌء ِممَّ ْن َعَصْوَك فَُقْل اإِ ُءوا ِمنَّا 11ۗ وقال: فَاإِ كََما تَبَرَّ

1 . يس/ 82.
2 . البقرة/ 105.
3 . الشورى/ 23.

4 . الاأعراف/ 199. 
5 . هود/ 113.

6 . الممتحنة/ 1.
7 . الممتحنة/ 13.
8 . المجادلة/ 22.
9 . الممتحنة/ 4.

10 . الّتوبة/ 114.

11 . البقرة/ 167.
12 . الشعراء/ 216.

13 . هود/ 35.
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وهذا يعني بوضوح اأّن اأهل بيت نبّيه ليسوا من اأمثال هؤلاء وهم مطّهرون من مثل هذه الاأعمال؛ بل قد اعتبر 

الّله بوضوح كّل من له عمل غير صالح خارجاً من اأهل بيت اأنبيائه وقال على سبيل المثال خطاباً لنوح 

نَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح ۖ فَلَا تَْساأَْلِن َما َلْيَس  نَُّه َلْيَس ِمْن اأَْهِلَك ۖ اإِ عليه الّسلام مشيراً اإلى ابنه: قَاَل يَا نُوُح اإِ

نِّي اأَِعُظَك اأَْن تَكُوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن1. هذا يعني اأّن كّل من له عمل غير صالح واإن كان من  َلَك ِبِه ِعْلٌم ۖ اإِ

قربى الّنبّي فاإنّه لا يعّد من اأهل بيته وبالتالي اإّن الذين يعّدون من اأهل بيته ليس لهم عمل غير صالح 

وهذا مستفاد بسهولة من كلمات الّله في القراآن وخبره عن طهارتهم المعنويّة والباطنّية ووجوب موّدتهم 

على المسلمين. بهذا الوصف، فمن الواضح اأّن طاعتهم بمقتضى طهارتهم القطعّية من كّل نقصان في 

سلام جائزة وهذا اأمر معقول وواضح اإلى درجة ليس اإنكاره شيئاً سوى  تبليغ سّنة الّنبّي وتطبيق اأحكام الاإ

المجادلة في اآيات الّله. 

ِفيكُُم  تاِرٌك  »اإنّي  وباأنحاء مختلفة:  التاأكيد  الّله مع  نبّي  المتواتر عن  الخبر  قد جاء في  اأنّه    كما 

كْتُْم ِبِهما َلْن تَِضلُّوا بَعِدي: ِكتاَب الّلِه َو ِعتَرتي اأْهَل بَْيِتي واإنَُّهَما َلن يَفتَِرقَا َحتَّى يَِرَدا  اْلَخِليَفتَْيِن ما اإْن تََمسَّ

َعلَيَّ اْلَحوَض فَانُْظُروا كَْيَف تَْخلُُفوني ِفيِهما«. اإّن هذا الخبر الذي قد روي بواسطة اأكثر من ثلاثين من 

اأصحاب الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم كسلمان الفارسي واأبي ذّر الغفاري واأبي سعيد الخدري وزيد 

بن اأرقم وزيد بن ثابت وحذيفة بن اأسيد وجابر بن عبد الّله الاأنصاري وعبد الّرحمن بن عوف وسعد بن اأبي 

وقاص وجبير بن مطعم واأبي هريرة واأبي رافع واأّم سلمة واآخرين لعشرات من التابعين وبواسطتهم لمئات 

من المسلمين هو قطعّي من ناحية الّصدور ويدّل بوضوح على وساطة اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله 

سلام بصورة خالصة وكاملة من بعده؛ كما اأنّه مقتضى خبر الّله  وسّلم في تبليغ سّنته وتطبيق اأحكام الاإ

في كتابه عن طهارتهم المعنويّة والباطنّية؛ لاأّن التمّسك بهم معقول فقّط حينما كانوا مطّهرين من اأّي اأمر 

بالضلالة؛ اإذ لو كانوا غير مطّهرين من اأّي اأمر بالضلالة قد يؤّدي التمّسك بهم اإلى الضلالة، في حين 

اأّن الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم قد اعتبر التمّسك بهم ضامناً لعدم ضلالة المسلمين وقال: »ما اإْن 

كْتُْم ِبِهما َلْن تَِضلُّوا بَْعِدي«؛ كما اأّن عدم افتراقهم عن كتاب الّله اإلى يوم القيامة ممكن فقّط حينما  تََمسَّ

ختلاف والبطلان خلافاً  كانوا مطّهرين من اأّي اختلاف وبطلان ككتاب الّله؛ لاأنّهم لو كانوا ملّوثين بالاإ

لكتاب الّله لافترقوا عن كتاب الّله لا محالة في وقت من الاأوقات، في حين اأّن الّنبّي صّلى الّله عليه 

واآله وسّلم قد اأخبر عن عدم افتراقهما اإلى يوم القيامة وقال: »َو اإنَُّهَما َلن يَفتَِرقَا َحتَّى يَِرَدا َعلَيَّ اْلَحوَض«.  

بهذا الوصف، فليس هناك شّك اأّن اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم قد تّم نصبهم من جانب الّله 

بصفة الملوك والاأئّمة والخلفاء في الاأرض ليجعلوا باأمره اليقين بكّل سّنة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

1 . هود/ 46.
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كاليقين بكّل كتاب الّله ممكناً لاأهل كّل زمان كاأهل زمان الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم ويمّهدوا 

ٌة يَْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه  اأُمَّ ْن َخلَْقنَا  سلام بصورة خالصة وكاملة للجميع؛ كما قال: َوِممَّ تطبيق اأحكام الاإ

ذعان لها غلّواً فيهم؛ لاأّن الغلّو  سلام لا يعتبر الاإ يَْعِدُلوَن1 وهذه حقيقة واضحة مستندة اإلى يقينّيات الاإ

التي قد جعلها  المنزلة  اعتبارهم فوق  لا  لهم،  ونبّيه  الّله  التي قد جعلها  المنزلة  اعتبارهم فوق  فيهم 

الاأمويّون والعّباسّيون لهم؛ حيث اأّن راأي اأعدائهم فيهم ليس معياراً ولكّن المعيار راأي الّله ونبّيه فيهم 

الذي قد جاء بوضوح في القراآن والّسّنة ولو كان على خلاف راأي العالمين؛ كما قال الّله: َويُِحقُّ اللَُّه 

اْلَحقَّ ِبكَِلَماِتِه َوَلْو كَِرهَ اْلُمْجِرُموَن2. بهذا الوصف، فاإّن الذين يكرهون منزلة اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله 

ِلَك ِباأَنَُّهْم كَِرُهوا َما  عليه واآله وسّلم اإنّما يكرهون ما اأنزل الّله ولا يرغم الّله اإلا اأنوفهم؛ كما قال: َذٰ

سلام ليس دخولاً في اأّي مذهب من مذاهب  قرار بمنزلتهم في الاإ اأَنَْزَل اللَُّه فَاأَْحبََط اأَْعَماَلُهْم3؛ كما اأّن الاإ

سلام الخالص والكامل فقّط، لدرجة اأّن المقّر بها لا يستحّق اسماً سوى  المسلمين ولكّنه العودة اإلى الاإ

»المسلم« وتسميته باأّي اسم اآخر ظلم وكذب وعدوان. 

هم[   
ّ
م ل لك ّ بع�خ

ي ]املراد من أهل بيت الّن�ب

نعم، يعلم مّما تقّدم اأّن المراد من اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم عندما يعتبرون خلفاءه من 

جانب الّله لا يمكن اأن يكون عاّمة قريش؛ لاأنّه كانت في قريش بطون ظالمة وجّبارة لم يكونوا بالتالي 

مطّهرين من اأّي رجس وكان افتراقهم عن كتاب الّله مشهوداً، مثل بني اأمّية؛ كما اأّن المراد من اأهل بيت 

الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم هنالك لا يمكن اأن يكون عاّمة بني هاشم؛ لاأنّه كانت في بني هاشم 

اأفخاذ كان عدم طهارتهم من اأّي رجس وافتراقهم عن كتاب الّله معلوماً، مثل بني العّباس الذين غالباً ما 

كانوا حكّاماً مفسدين وسّفاكين؛ بل كان في بني هاشم رجال لم يكونوا مسلمين ونزل في ذّمهم القراآن، 

مثل اأبي لهب؛ كما اأّن المراد من اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم عندما يعتبرون خلفاءه من 

خبار الّله في  جانب الّله لا يمكن اأن يكون عاّمة اأزواجه؛ لاأنّه كانت في اأزواجه نساء يعصينه وفقاً لاإ

سورة التحريم، لدرجة كّن يشّبهن بامراأة نوح وامراأة لوط عليهما الّسلام؛ في حين اأّن الّله قال لنوح عليه 

.4ۖ نَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح نَُّه َلْيَس ِمْن اأَْهِلَك ۖ اإِ الّسلام في من عصاه من اأهله: قَاَل يَا نُوُح اإِ

بهذا الوصف، فليس هناك شّك اأّن المراد من اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم عندما يعتبرون 

1 . الاأعراف/ 181.
2 . يونس/ 82.
3 . محّمد/ 9.
4 . هود/ 46.
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وسائط في تبليغ سّنته وتطبيق اأحكام الّله بعض قربى الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم لا كّلهم؛ بل ربما 

كان المراد منهم في هذه الحالات واحداً منهم في كّل زمان؛ لاأّن عددهم في كّل زمان اأكثر من الواحد، 

في حين اأنّه يمكن اأن يكون في كّل زمان خليفة واحد فقّط ووجود خليفتين في زمان واحد اإلا في حالة 

آخر غير ضرورّي، بل هو موجب لاختلال النظام ومخالف للحكمة وسيرة العقلاء ومن  اتّباع اأحدهما الا

الواضح اأّن ذلك الخليفة هو اأقربهم من الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم في كّل زمان؛ حيث اأّن فضل 

الّله قد شمل قربى الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم اعتباراً لقرابتهم منه وبهذا الوصف، فاإنّهم بحسب 

 ۖ اأَنُْفِسِهْم  ِمْن  ِباْلُمْؤِمِنيَن  اأَْوَلٰى  اأولى به من بعضهم البعض؛ كما قال الّله:  الّنبّي  مقدار قرابتهم منه 

أَْرَحاِم بَْعُضُهْم اأَْوَلٰى ِببَْعٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه1؛ حيث اأّن الظاهر اأّن مراد الّله من  َهاتُُهْمۗ  َواأُوُلو الْا َواأَْزَواُجُه اأُمَّ

اأولي الاأرحام اأولو اأرحام الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم؛ لاأنّه في مقام بيان شاأن الّنبّي واأزواجه واأقربائه 

لولادتها منه يعتبرون ولده  اأّن ولد فاطمة اعتباراً  الواضح  الاأولويّة وبهذا الوصف، فمن  اأهل  وتعيين 

آخرين ومع وجودهم لا تصل الّنوبة اإلى ولد العباس وجعفر وعقيل؛ لاأّن اأولي الاأرحام  وهم اأولى به من الا

الاأقربين حاجبون لاأولي الاأرحام الاأبعدين وولد فاطمة هم اأولو اأرحام الّنبّي الاأقربون. هذا الحكم صحيح 

حّتى اإذا لم يكن مراد الّله من اأولي الاأرحام خصوص اأولي اأرحام الّنبّي؛ لاأنّه بعمومه يشمل الّنبّي واأولي 

اأرحامه اأيضاً وبهذا الوصف، فاإّن اأولويّة ولد فاطمة من سائر المسلمين واأولي اأرحام الّنبّي صّلى الّله 

عليه واآله وسّلم ثابتة في جميع الاأمور التي تتعّين فيها الاأولويّة من قبيل الخلافة وبالتالي كّل واحد منهم 

آخرين؛ مثل الحسن  يعتبر اأكبرهم في زمانه فهو اأولى بالّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وشؤونه من الا

بعد علّي بن اأبي طالب والحسين بعد الحسن وعلّي بن الحسين )ت94هـ( بعد الحسين واأبي جعفر 

محّمد بن علّي المعروف بالباقر )ت114هـ( بعد علّي بن الحسين وجعفر بن محّمد المعروف بالّصادق 

)ت148هـ( بعد اأبي جعفر الذين كان يعرف كّل واحد منهم كبير اأهل البيت في زمانه. 

] ّ
ي خ املراد من أهل بيت الّن�ب ]عىليّ وفاطمة والسن والس�ي

والحسن  وفاطمة  علّي  الاأصل  في  واآله وسّلم  عليه  الّله  الّنبّي صّلى  بيت  اأهل  المراد من  اإّن  نعم، 

آخرين واإقامتهم في  والحسين وهذا مقتضى اأقربّيتهم من الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم بالنسبة اإلى الا

بيته والاأخبار المتواترة التي رواها عنه كثير من اأصحابه مثل عبد الّله بن عباس2 واأبي سعيد الخدري3 

1 . الاأحزاب/ 6.
2 . مسند اأحمد، ج1، ص331؛ ابن اأبي عاصم، كتاب السنة، ص589؛ النسائي، السنن الكبرى، ج5، ص112؛ 

الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، ص132.
3 . الطبري، جامع البيان، ج22، ص9؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج2، ص229 وج3، ص380 وج8، ص112؛ 

الهيثمي، مجمع الزوائد، ج7، ص91 وج9، ص167.
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وسعد بن اأبي وقاص1 واأنس بن مالك2 وواثلة بن الاأسقع3 وعبد الّله بن جعفر4 وزيد بن اأرقم5 وبراء بن 

عازب6 وعمر بن اأبي سلمة7 وجابر بن عبد الله8 واأبي هريرة9 واأبي حمراء10 واأبي برزة11 واأّم سلمة12 وعائشة13 

آخرين لعشرات من تابعيهم وبواسطتهم لمئات من المسلمين واّدعى كثير من اأهل الحديث والتفسير  والا

جماع على صّحتها14 وبهذا الوصف، فاإّن طهارة هؤلاء الاأربعة من اأّي رجس وعدم افتراقهم عن كتاب الّله  الاإ

وتبعاً لذلك وجوب طاعتهم وموّدتهم على المسلمين هي القدر المتيّقن؛ رغم اأّن تحّقق الخلافة في فاطمة 

بمعنى وساطته في ممارسة حاكمّية الّله هو محّل تاأّمل، بل اإشكال؛ لاأّن وساطة امراأة في ممارسة حاكمّية 

الّله واإن كانت مثلها سّيدة نساء العالمين على خلاف سّنة الّله وربما كان فيها محذورات في مقام العمل؛ 

كما اأّن الّله قد سّمى مريم »صّديقة« ولم يسّمها »نبّية« اأو »خليفة«.15 لذلك فاإّن الخلافة بمعنى الوساطة 

في ممارسة حاكمّية الّله ثابتة لعلّي والحسن والحسين وغير ثابتة لفاطمة، رغم اأنّه لا نقاش في طهارتها 

من اأّي رجس وعدم افتراقها عن كتاب الّله وتبعاً لذلك وجوب موّدتها وطاعتها ومن الواضح اأّن خلافة علّي 

1 . الطبري، جامع البيان، ج22، ص12؛ النسائي، السنن الكبرى، ج5، ص107؛ النسائي، خصائص اأمير المؤمنين، 
ص48؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، ص108، 147 و150.

2 . ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج7، ص527؛ مسند اأبي داود الطيالسي، ص274؛ مسند اأحمد، ج3، ص259؛ سنن 
الترمذي، ج5، ص31؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، ص158.

3 . ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج7، ص501؛ مسند اأحمد، ج4، ص107؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج2، 
ص416؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج2، ص152؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج3، ص55.

4 . الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، ص147.
5 . نفس المصدر، ج3، ص149.

الحسكاني،  الحاكم  تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص368؛  ابن عساكر،  الكامل، ج6، ص211؛  ابن عدي،   . 6
شواهد التنزيل، ج2، ص26 و27.

7 . الطبري، جامع البيان، ج22، ص12؛ سنن الترمذي، ج5، ص30 و361؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج9، ص26.
8 . الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل، ج2، ص28 و29.

9 . الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، ص149.
10 . المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص173؛ الطبري، جامع البيان، ج22، ص10؛ سنن الترمذي، ج5، ص31 

و361؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج3، ص55؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص121.
11 . الهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص169.

اأحمد، ج6، ص292، 296 و298؛ سنن الترمذي، ج5،  اأبي شيبة، المصّنف، ج7، ص501؛ مسند  12 . ابن 
اأبي يعلى، ج12، ص313؛ الطبراني، المعجم  النيشابوري، المستدرك، ج2، ص416؛ مسند  ص361؛ الحاكم 

الكبير، ج3، ص53 تا 55.
13 . ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج7، ص501؛ مسند ابن راهويه، ج3، ص678؛ صحيح مسلم، ج7، ص130؛ 

الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، ص147؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج2، ص149.
طلاع على ذلك: الاأنصاري، حديث الكساء في مصادر الحديث. 14 . اأنظر لمزيد من الاإ

يَقٌة ۖ )مائدة/ 75(. ُه ِصدِّ ُسُل َواأُمُّ لَّا َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ  . 15َما اْلَمِسيُح ابُْن َمْريََم اإِ
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والحسن والحسين متناوبة؛ لاأّن وجود اأكثر من خليفة في زمان واحد غير عقلائّي كما تقّدم بيانه وبهذا 

الوصف، فاإّن كّل من ولد من الثلاثة في وقت اأسبق فقد اأصبح من اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله 

وسّلم في وقت اأسبق وتبعاً لذلك قد حاز حّق الموّدة والطاعة على المسلمين في وقت اأسبق. هذا في حين 

اأّن المراد من اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم بمعنى خلفائه لا يمكن اأن يكون مقصوراً على 

هؤلاء الثلاثة وينتهي مع الحسين الذي هو اأصغرهم في السّن وبالتالي اآخرهم في النوبة؛ لاأّن مقتضى 

خبر الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم المتواتر عن عدم افتراقهم عن القراآن اإلى يوم القيامة هو بقاؤهم 

مع القراآن اإلى يوم القيامة ومن الواضح اأّن حاجة المسلمين اإلى خليفة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

باقية بعد الحسين. بناء على هذا فاإّن وجود اأهل بيت للنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وخلفاء من بينهم 

بعد الحسين اأمر ضرورّي وهم لا محالة من اأهل بيت الحسين؛ لاأّن اأهل بيته من اأهل بيت الّنبّي صّلى 

الّله عليه واآله وسّلم تبعاً له واأقرب الناس منه يعتبرون اأقرب الناس من الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم 

من بعده؛ نظراً اإلى اأنّه كان اأقرب الناس من الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم في زمانه وبالتالي يعتبر 

اأقرب الناس منه اأقرب الناس من الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم بعده ومن الواضح اأّن اأقرب الناس 

منه كانوا ولده، مثل علّي بن الحسين المعروف بزين العابدين )ت94هـ( وليس مثلاً ولد اأخيه الحسن 

كعبد الّله بن الحسن )ت61هـ( والحسن بن الحسن )ت87هـ( وزيد بن الحسن )ت120هـ( وبهذا 

آخرين وبالتالي اأولى بالّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وهذا مقتضى  الوصف، فكان ولده اأولى به من الا

أَْرَحاِم بَْعُضُهْم اأَْوَلٰى  َهاتُُهْم ۗ َواأُوُلو الْا كلام الّله الذي قال: الّنبّي اأَْوَلٰى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن اأَنُْفِسِهْم ۖ َواأَْزَواُجُه اأُمَّ

ِببَْعٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه1 وبناء على هذا فاإّن ذّريّة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم هم اأولى به من ذّريّة 

عّمه في كتاب الّله وذّريّة الحسين هم اأولى به من ذّريّة اأخيه في كتاب الّله وهذا مقتضى كلام الّله الذي 

يَّتَُهْم َوَما اأََلْتنَاُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء 2ۚ وبهذا  يَماٍن اأَْلَحْقنَا ِبِهْم ُذرِّ يَّتُُهْم ِباإِ قال: َوالَِّذيَن اآَمنُوا َواتَّبََعْتُهْم ُذرِّ

الوصف، فاإّن ذّريّة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم يلحقون بالّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وذّريّة 

الحسين يلحقون بالحسين وبناء على هذا فاإّن بني فاطمة هم اأولى من بني العّباس وجعفر وعقيل في 

كتاب الّله وبني الحسين هم اأولى من بني الحسن في كتاب الّله واأبناءهم الاأكبر اإذا كان لهم اإيمان واتّباع 

آبائهم هم اأولى من اأبنائهم الاأصغر في كتاب الّله؛ لاأنّه قد اأمر بطاعتهم وموّدتهم في وقت اأسبق ومن  لا

آخرين هو مقتضى العدالة ومن الواجب؛ كما اأنّه في الواقع اأيضاً بناء  الواضح اأّن تقديم الاأولى على الا

ستقراء والمقارنة كان بنو فاطمة اأعلم واأفضل من بني العّباس وجعفر وعقيل وكان بنو الحسين  على الاإ

اأعلم واأفضل من بني الحسن وهذا شاهد على اأولويّتهم لخلافة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم نظراً اإلى 

1 . الاأحزاب/ 6.
2 . الطور/ 21.
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اأولويّة الاأعلم والاأفضل لها؛ كما اأنّه لم يكن في بني الحسن وسائر بني عبد المّطلب اأحد مثل علّي بن 

الحسين )ت94هـ( واأبي جعفر الباقر )ت114هـ( وجعفر بن محّمد الصادق )ت148هـ( وموسى بن 

جعفر المعروف بالكاظم )ت183هـ( وعلّي بن موسى المعروف بالرضا )ت203هـ( في العلم والفضل 

وهذا ما لا يخفى على اأهل التتّبع. 

من هنا يعلم اأّن كونه فاطمّياً وحسينّياً شرط في الخليفة، رغم اأّن الشرط الرئيسّي فيه هو كونه منصوباً 

من جانب الّله وبواسطة نبّيه صّلى الّله عليه واآله وسّلم. بهذا الوصف، فاإّن الاأخبار التي قد وردت في 

اإثبات خلافة غير اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم غير صحيحة؛ لاأنّها اأخبار اآحاد وغير يقينّية 

وعلى خلاف مقتضى كتاب الّله وخبر الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم المتواتر؛ كما اأنّها يرى في رواتها 

عناصر تابعة للتّيار الاأموّي ومعارضة لاأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم ولذلك قد صّرح كثير 

نصاف اأّن جميع هذه الاأخبار باطلة وقد تّم وضعها  من اأهل الحديث بضعفهم وعدم قبول رواياتهم. بل الاإ

لرضى الحكّام الاأمويّين والعداوة مع اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم وكّل من تتّبع في اأسنادها 

يفطن لهذا الواقع.   

ّ بصفة خلفائه[
ي ي ع�ش من أهل بيت الّن�ب

]جعل اث�خ

بن  الّله  واآله وسّلم كجابر بن سمرة1 وعبد  الّله عليه  الّنبّي صّلى  اأصحاب  نعم، قد روى كثير من 

مسعود2 وعبد الّله بن عمر3 وعبد الّله بن عباس4 وعبد الّله بن عمرو5 واأنس بن مالك6 وعبد الّله بن 

1 . مسند اأبي داود الطيالسي، ص105 و180؛ مسند ابن الجعد، ص390؛ مسند اأحمد، ج5، ص86، 87، 88، 
الكبير، ج1،  التاريخ  البخاري،  89، 90، 92، 93، 94، 97، 98، 99، 100، 101، 106، 107 و108؛ 
اأبي داود، ج2، ص309؛ سنن  البخاري، ج8، ص127؛ صحيح مسلم، ج6، ص3 و4؛ سنن  ص446؛ صحيح 
آحاد والمثاني، ج3، ص126؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3،  الترمذي، ج3، ص340؛ ابن اأبي عاصم، الا

ص617؛ صحيح ابن حبان، ج15، ص43 و44.
2 . مسند اأحمد، ج1، ص398 و406؛ سنن الترمذي، ج3، ص340؛ مسند اأبي يعلى، ج9، ص222؛ الحاكم 

النيشابوري، المستدرك، ج4، ص501؛ الخزاز، كفاية الاأثر، ص23.
3 . ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج7، ص492؛ ابن حماد، الفتن، ص52؛ الطبرسي، اإعلام الورى، ج2، ص163.

الاأثر، ص10؛ المتقي  الاأخبار، ج1، ص302؛ الخزاز، كفاية  4 . ابن حماد، الفتن، ص247؛ ابن قتيبة، عيون 
الهندي، كنز العمال، ج11، ص246.

آحاد والمثاني، ج1، ص73؛ ابن اأبي عاصم، كتاب السنة، ص534؛ سنن الترمذي، ج3،  5 . ابن اأبي عاصم، الا
ص340؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج8، ص319؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج5، ص178؛ ابن عدي، الكامل، 

ج3، ص123؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج6، ص261؛ ابن حماد، الفتن، ص52. 
6 . الجوهري، اأحمد بن عبيد الّله، مقتضب الاأثر، ص4؛ الخزاز، كفاية الاأثر، ص68؛ المتقي الهندي، كنز العمال، 

ج12، ص34.
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اأبي اأوفي1 وعباس بن عبد المطلب2 وجابر بن عبد الله3 واأبي جحيفة4 واأبي قتادة5 وعائشة6 واآخرين7 

لعشرات من تابعيهم وبواسطتهم لمئات من المسلمين عنه اأنّه اعتبر الخلفاء من بعده اثني عشر وقال 

سلام »منيعاً«  باأنحاء مختلفة: »يَكُوُن ِمن بَعِدي اثنا َعَشَر َخِليفًة كُلُُّهم ِمن قَُريش« واأكّد اأنّه لا يزال الاإ

و»عزيزاً« و»قائماً« و»ماضياً« و»ظاهراً« و»صالحاً« و»مستقيماً« اإلى يوم القيامة اعتماداً على خلافتهم 

وهذا مبنّي على سّنة الّله في الاأمم السابقة التي قد جعل لها اثني عشر اإماماً؛ كما قال على سبيل 

ْسَراِئيَل َوبََعْثنَا ِمْنُهُم اثْنَْي َعَشَر نَِقيبًا 8ۖ ومن الواضح اأّن سّنة الّله  المثال: َوَلَقْد اأََخَذ اللَُّه ِميثَاَق بَِني اإِ

في الاأمم السابقة جارية في هذه الاأّمة اأيضاً ولا تقبل تبديلاً؛ كما قال: ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن 

قَْبُل ۖ َوَلْن تَِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبِديلًا9. من هنا يعلم اأّن اثني عشر من اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله 

وسّلم هم خلفاؤه من جانب الّله؛ لاأّن هذا هو حاصل جمع هذا الخبر المتواتر مع خبر الثقلين المتواتر 

سلام وعّزته وقيامه ومضائه وظهوره وصلاحه  ضافة اأنّه هو الضامن الوحيد لمناعة الاإ وكتاب الّله وبالاإ

واستقامته اإلى يوم القيامة؛ لاأّن مثل هذه النتائج تتحّصل بالضرورة من خلال خلافة الذين هم مطّهرون من 

سلام  سلام، لا خلافة الذين ليسوا مطّهرين من كّل اعتقاد وعمل مخالف للاإ كّل اعتقاد وعمل مخالف للاإ

سلام وعّزته وقيامه ومضائه وظهوره وصلاحه واستقامته عن قصد اأو غير  وبالتالي يخّلون في مناعة الاإ

قصد بمقتضى مخالفتهم العقائديّة اأو العملّية له؛ كما اأّن حكومة الاأمويّين والعّباسّيين باسم الخلافة 

سلام وذّلته وانحطاطه وانكساره بمقتضى مخالفتهم العقائديّة اأو العملّية له وهذا واقع  اأّدت اإلى وهن الاإ

ثني عشر خليفة للنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم من قريش عندما  مؤكّد ومحسوس. بناء على هذا فاإّن الاإ

سلام وعّزته وقيامه ومضائه وظهوره وصلاحه واستقامته اإلى يوم القيامة فهم  يعتبرون ضامنين لمناعة الاإ

من اأهل بيته بالتاأكيد؛ لاأنّهم هم الطائفة الوحيدة من قريش التي طهارتها من اأّي رجس واقترانها بكتاب 

سلام وعّزته وقيامه  الّله اإلى يوم القيامة قطعّية واعتباراً لهذا يمكن اأن تكون خلافتهم موجبة لمناعة الاإ

1 . ابن عقدة، فضائل اأمير المؤمنين، ص153.
2 . الطبرسي، اإعلام الورى، ج2، ص165.

3 . الخزاز، كفاية الاأثر، ص53؛ الطبرسي، اإعلام الورى، ج2، ص166.
صفهاني،  4 . البخاري، التاريخ الكبير، ج8، ص410؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، ص618؛ اأبو نعيم الاإ
الهيثمي،  باأصبهان، ج2، ص90؛  المحدثين  الاأنصاري، طبقات  الشيخ  اأبو  الرواة عن سعيد بن منصور، ص44؛ 

مجمع الزوائد، ج5، ص190.
5 . ابن عقدة، فضائل اأمير المؤمنين، ص151؛ الخزاز، كفاية الاأثر، ص139.

6 . الخزاز، كفاية الاأثر، ص187؛ الطبرسي، اإعلام الورى، ج2، ص164.
ثني عشر من قريش؛  ثني عشر؛ اآل نوح، طرق حديث الاأئمة الاإ 7 . اأنظر: الخزاز، كفاية الاأثر في النّص على الاأئّمة الاإ

ثنا عشر. الباقري، الخلفاء الاإ
8 . المائدة/ 12.

9 . الاأحزاب/ 62.
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ومضائه وظهوره وصلاحه واستقامته اإلى يوم القيامة وهذه هي الحقيقة التي يذعن لها كّل مسلم منصف 

آخر. وخبير ولا ينكرها اإلا من خاض غمرات الجهل والتعّصب ولا يخاف الّله واليوم الا

 مع ذلك لا يقال اأّن اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم لم ينالوا بسط اليد من بعد علّي وابنه 

الحسن على الاأقّل ولم يكن مع هذا الوصف ممكناً اأن يكونوا مراد الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم من 

سلام من قد نال بسط اليد، كما اأّن كّل من قد نال بسط  ثني عشر؛ لاأنّه ليس الخليفة في الاإ خلفائه الاإ

اليد فليس خليفة ولكّنه من قد نصبه الّله للخلافة بغّض النظر عن اأنّه قد نال بسط اليد اأم لا؛ نظراً اإلى 

اأّن بسط اليد ناشئ من قبول الناس، في حين اأّن الخلافة غير ناشئة من قبول الناس، بل هي ناشئة من 

قبول الّله ومن الواضح اأّن قبول الناس لا يّتفق دائماً مع قبول الّله وبهذا الوصف، فاإّن عدم قبول الناس لا 

يمنع من قبول الّله ولذلك فاإّن الخلافة غير مشروطة ببسط اليد، بل اإّن بسط اليد هو مشروط بالخلافة؛ 

بمعنى اأنّه غير مقبول اإلا من خليفة الّله في الاأرض. من هنا يعلم اأنّه لا قبول الناس ينشاأ خلافة لاأحد ولا 

سلام هو الّتعّين من جانب الّله والّتعّين من  عدم قبولهم يسلب خلافة اأحد؛ لاأّن المراد من الخلافة في الاإ

ثني عشر المقصودين للنبّي صّلى الّله عليه  جانب الّله ليس معّلقاً على قبول الناس؛ كما اأّن الخلفاء الاإ

سلام وعّزته وقيامه ومضاؤه وظهوره  واآله وسّلم لم ينالوا بسط اليد اللازم قطعاً؛ لاأنّه لم تتحّصل مناعة الاإ

آن وهذا واقع معلوم بالوجدان.  وصلاحه واستقامته اإلى يوم القيامة حّتى الا

من هنا يعلم اأّن حيرة اأهل الحديث في معنى هذا الخبر المتواتر ناشئ من تجاهلهم؛ بمعنى اأنّهم لم 

يريدوا اأن يعلموه، لا اأنّه لا يمكن العلم بمعناه في الواقع؛ لاأنّه من المسّلم به اأّن الّنبّي صّلى الّله عليه 

واآله وسّلم لم يكن في مقام تقديم لغز من خلال هذا الخبر ولكّنه كان في مقام اإعلام المسلمين بعدد 

الخلفاء من بعده وماهّيتهم وبهذا الوصف، فلو لم يكن اأحد من اأصحابه يعلم معنى هذا الخبر لكان واجباً 

عليهم اأن يساألوه عن ذلك ولو لم يكن اأحد منهم يساأله عن ذلك مع جهلهم به لكان واجباً عليه بالتاأكيد 

اأن يوّضح لهم ذلك نفسه ومن هنا يعلم اأّن اأصحابه كانوا يعلمون معنى هذا الحديث وبالتالي اإنّه كان قد 

وّضح لهم معناه والشاهد على هذه الحقيقة غوغاؤهم بعد سماعه التي منعت من استماع جزء من كلامه 

وبهذا الوصف، فاإّن الحيرة في معناه قد حدث في القرون التالية وبعد حاكمّية اأناس دون اأهل بيت الّنبّي 

سلام وكانت ناشئة  ثني عشر والعقائد والاأعمال المخالفة للاإ صّلى الّله عليه واآله وسّلم مع عدد اأكثر من الاإ

من تجاهل اأخبار الّله ونبّيه القاطعة في اأهل البيت. نعوذ بالله من كتمان الحّق الذي هو عمل كهنة اليهود 

نَّ الَِّذيَن يَكْتُُموَن َما اأَنَْزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلُهَدٰى  وموجب للعنة الّله ولعنة اللاعنين اأجمعين؛ كما قال: اإِ

  .1ِئَك يَْلَعنُُهُم اللَُّه َويَْلَعنُُهُم اللَّاِعنُوَن ِمْن بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ ِللنَّاِس ِفي اْلِكتَاِب ۙ اأُوَلٰ

1 . البقرة/ 159.
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ام الصحابة[  ورة اح�ت ]�خ

النتيجة اأّن علّياً والحسن والحسين ثلاثة خلفاء للنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم بالتاأكيد وبعد الحسين 

يًَّة بَْعُضَها  تسعة من ذّريّته واحداً بعد اآخر يعتبرون خلفاء الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم بناء على قاعدة ُذرِّ

ِمْن بَْعٍض 1ۗ وهذا مقتضى كتاب الّله واأخبار الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم المتواترة، من دون اأن يكون 

مستلزماً لانتهاك حرمة اأناس من اأصحاب الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم توّلوا الحكومة بعده؛ لاأّن سوابقهم 

سلام موجبة لحسن الظّن بهم وحسن الظّن بهم هو اأنّهم لم يكونوا على بّينة من هذه الحقيقة  الحسنة في الاإ

آخرين مسؤولون عن عملهم ولا يسئل  اأو نسوها ولو كان الواقع خلاف ذلك فاإنّهم مسؤولون عن عملهم والا

ٌة قَْد َخلَْت ۖ َلَها َما كََسبَْت َوَلكُْم َما  المسلمون اللاحقون عّما عمل المسلمون السابقون؛ كما قال الّله: ِتْلَك اأُمَّ

ا كَانُوا يَْعَملُوَن2. بهذا الوصف، فاإّن المجادلة في عملهم والنّيات التي كانت لهم غير  كََسْبتُْم ۖ َولَا تُْساأَُلوَن َعمَّ

ضروريّة؛ لاأّن الّله اأعلم بعملهم ونّياتهم وكّل اإنسان مرهون بعمله ونّيته؛ كما قال الّله: كُلُّ نَْفٍس ِبَما كََسبَْت 

سلام اأولى بحسن الظّن وقد  َرِهينٌَة3، بل قد يكون سوء الظّن بهم اإثماً؛ لاأنّهم بسبب سوابقهم الحسنة في الاإ

ثٌْم 4ۖ؛  نهى الّله عن كثير من الظنون السّيئة وقال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اْجتَِنبُوا كَِثيًرا ِمَن الظَّنِّ اإِنَّ بَْعَض الظَّنِّ اإِ

َذا  ْذ َسِمْعتُُموهُ َظنَّ اْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت ِباأَنُْفِسِهْم َخْيًرا َوقَاُلوا َهٰ بل قد اأمر بحسن الظّن بالمسلمين وقال: َلْولَا اإِ

ستغفار للمسلمين السابقين جدير والحقد عليهم غير جدير؛ كما قال الّله: َوالَِّذيَن  ْفٌك ُمِبيٌن5؛ كما اأّن الاإ اإِ

يَماِن َولَا تَْجَعْل ِفي قُلُوِبنَا ِغلًّا ِللَِّذيَن اآَمنُوا َربَّنَا  ْخَواِننَا الَِّذيَن َسبَُقونَا ِبالْاإِ َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَُقوُلوَن َربَّنَا اْغِفْر َلنَا َوِلاإِ

نََّك َرُءوٌف َرِحيٌم6. بناء على هذا يجب اأن يحمل اأعمال اأصحاب الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم على اأحسن  اإِ

وجه ممكن؛ مثل اأن يحمل استنكافهم عن مبايعة اأهل البيت على خطاأهم بجهالة اأو غفلة اأو نسيان اأو عجلة اأو 

سلام؛ رغم اأّن حمل اأعمالهم على وجوه غير ممكنة  خوف من الظالمين، لا على الرّدة والنفاق والعداوة مع الاإ

كذب وغير جائز؛ مثل اأن تحمل مبايعتهم مع حكّام غير اأهل البيت على عدم وجوب مبايعة اأهل البيت وهو 

جتهاد  مستحيل، اأو تحمل محاربتهم مع حكّام من اأهل البيت على جواز محاربة اأهل البيت ولو استناداً اإلى الاإ

جتهاد في مثل  وهو مستحيل، اأو يحمل ارتكاب الكبائر كالقتل والزنا وشرب الخمر من قبلهم على اإمكان الاإ

هذه الاأمور وهو مستحيل، اأو يعتبر صدور البغي والظلم والفحشاء والمنكر عنهم قابلاً للجمع مع عدالتهم وهو 

مستحيل؛ نظراً اإلى هذه الحقيقة اأنّه ليس اأحد سوى الّله منّزهاً، اإلا من قد اعتبره الّله منّزهاً وبهذا الوصف، 

1 . اآل عمران/ 34.
2 . البقرة/ 134.
3 . المّدثّر/ 38.

4 . الحجرات/ 12.
5 . الّنور/ 12.

6 . الحشر/ 10.
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فاإّن تنزيه الذين لم يعتبرهم الّله منّزهين غير جائز؛ كما قال الّله: اأََلْم تََر اإَِلى الَِّذيَن يَُزكُّوَن اأَنُْفَسُهْم ۚ بَِل اللَُّه 

نََّما يُِريُد اللَُّه ِليُْذِهَب  يَُزكِّي َمْن يََشاُء َولَا يُْظلَُموَن فَِتيلًا1؛ كما اأنّه قد اعتبر اأهل بيت نبّيه منّزهين وقال: اإِ

َركُْم تَْطِهيًرا2 ولم يعتبر اأحداً غيرهم منّزهاً وقال: فَلَا تَُزكُّوا اأَنُْفَسكُْم ۖ ُهَو اأَْعلَُم  ْجَس اأَْهَل اْلبَْيِت َويَُطهِّ َعْنكُُم الرِّ

ِبَمِن اتََّقٰى3. بهذا الوصف، فاإّن الذين يعتبرون اأصحاب الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم منّزهين من زلّاتهم 

اإنّما يخدعون اأنفسهم ولا يبّدلون الواقع؛ كما اأّن الذين يسّبونهم بسبب زلّاتهم لا يضّرونهم شيئاً واإنّما يجعلون 

سلام ولو كان للذين يعبدون من دون الّله؛ كما قال الّله: َولَا تَُسبُّوا  اأنفسهم مذنبين؛ لاأّن السّب حرام في الاإ

الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فَيَُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم 4ۗ وبهذا الوصف، فاإّن الّسابّين لاأصحاب الّنبّي صّلى 

الّله عليه واآله وسّلم بسبب زلّاتهم كالّسابّين لسائر المسلمين اإذا كانوا مصّرين على ذلك فهم فّساق وظالمون؛ 

ِئَك  يَماِن ۚ َوَمْن َلْم يَتُْب فَاأُوَلٰ أَْلَقاِب ۖ ِبْئَس اِلاْسُم اْلُفُسوُق بَْعَد الْاإِ كما قال الّله: َولَا تَْلِمُزوا اأَنُْفَسكُْم َولَا تَنَابَُزوا ِبالْا

اِلُموَن5؛ رغم اأنّهم من حيث المبداأ لا يعتبرون كّفاراً بسبب هذه المعصية الكبيرة.  ُهُم الظَّ

] ّ
ي ]املهدّي آخر خلفاء الّن�ب

ثنا عشر  الاإ الّله عليه واآله وسّلم  الّنبّي صّلى  اأنّه من كان خلفاء  النظر عن  على كّل حال، بغّض 

عليه  الّله  الّنبّي صّلى  سمّي  رجل  وهو  اآخرهم  في  المسلمين  بين  خلاف  هناك  ليس  بيته،  اأهل  من 

وجوراً  ظلماً  الاأرض  امتلاء  بعد  ويظهر  »المهدّي«6  له  يقال  والحسين  فاطمة  ولد  من  وسّلم  واآله 

فيملاأها عدلاً وقسطاً؛ لاأّن اأكثر من اأربعين من اأصحاب الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم كعبد الّله 

1 . النساء/ 49.
2 . الاأحزاب/ 33.

3 . الّنجم/ 32.
4 . الاأنعام/ 108.

5 . الحجرات/ 11.
اأبي داود، ج2، ص311( مكان »الحسين« »الحسن« وهو تصحيف على  6 . لكن قد جاء في خبر واحد )سنن 
الاأرجح؛ لاأّن في نسخه اختلاف وقد جاء في بعضها »الحسين« )اأنظر: القندوزي، ينابيع الموّدة، ج3، ص259 نقلاً عن 
سنن اأبي داود(. بصرف النظر عن اأّن اإسناده منقطع وضعيف )اأنظر: البستوي، موسوعة في اأحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة، ص347( ونّصه متعارض مع سائر الاأخبار التي تعتبر المهدّي من ذّريّة »الحسين« )اأنظر: ابن حماد، 
الفتن، ص230؛ ابن عقدة، فضائل اأمير المؤمنين، ص25؛ المقدسي، عقد الّدرر، ص24، 32 و223؛ ابن الصباغ، 
الفصول المهّمة، ج2، ص1114( وبهذا الوصف، فلا يمكن اعتباره ناقضاً للقاعدة القراآنّية والعقلّية في اأولويّة الاأولاد 
على اأولاد الاأخ. نعم، اإذا وصل المهدّي اإلى »الحسين« عن طريق اأبي جعفر محّمد بن علّي الباقر فاإنّه يعتبر من ولد 
»الحسن« اأيضاً؛ لاأّن والدة اأبي جعفر كانت فاطمة بنت الحسن )اأنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج5، ص320؛ 
البلاذري، اأنساب الاأشراف، ج3، ص147؛ فخر الّدين الرازي، الشجرة المباركة في اأنساب الطالبّية، ص73( وبهذا 
الوصف، فيمكن اعتبار المهدّي حسينّياً من جهة الاأب وحسنّياً من جهة الاأّم وبهذه الطريقة يجمع بين الاأخبار والاأقوال.
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بن مسعود1 وطلحة بن عبد الله2 وعبد الرحمن بن عوف3 وعبد الّله بن عباس4 وعبد الّله بن عمر5 

وجابر بن عبد الله6 وحذيفة بن اليمان7 وعمار بن ياسر8 واأنس بن مالك9 وعمران بن حصين10 وعوف بن 

مالك11 واأبي اأيّوب الاأنصاري12 واأبي سعيد الخدري13 وسلمان الفارسي14 وجابر الصدفي15 واأبي هريرة16 

اأبي داود، ج2، ص309؛ سنن  اأبي شيبة، المصّنف، ج8، ص678؛ مسند اأحمد، ج1، ص377؛ سنن  1 . ابن 
الترمذي، ج3، ص343؛ سنن ابن ماجة، ج2، ص1366؛ صحيح ابن حبان، ج13، ص284 وج15، ص238؛ 
الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج4، ص442 و464؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج10، ص133، 134، 135، 

136 و137.
2 . الطبراني، المعجم الاأوسط، ج5، ص60؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج7، ص316. 

3 . المقدسي، عقد الّدرر، ص16.
4 . عبد الرزاق، المصّنف، ج11، ص373؛ ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج8، ص678؛ ابن حماد، الفتن، ص125؛ 
الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج4، ص514؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج13، ص513؛ المقدسي، عقد الّدرر، 

ص 19، 39، 137، 146 و148.
5 . الطبراني، المعجم الاأوسط، ج4، ص256؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج7، ص317؛ المقدسي، عقد الّدرر، 

ص29، 31، 32 و64.
وج8،  ص95  ج1،  مسلم،  صحيح  ص345؛  ج3،  اأحمد،  مسند  ص372؛  ج11،  المصّنف،  الرزاق،  عبد   .  6
ص185؛ صحيح ابن حبان، ج15، ص75 و231؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج9، ص180؛ الحاكم النيشابوري، 

المستدرك، ج4، ص454؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج9، ص39.
7 . المقدسي، عقد الّدرر، ص17، 18، 31، 34، 35، 63، 81، 136 و232؛ المتقي الهندي، كنز العمال، 

ج14، ص265.
8 . ابن حماد، الفتن، ص189 و209؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج10، ص68؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج14، 

ص271؛ المقدسي، عقد الّدرر، ص66.
9 . سنن ابن ماجة، ج2، ص1368؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج3، ص211؛ المقدسي، عقد الّدرر، ص144.

10 . المقدسي، عقد الّدرر، ص35.
كنز  الهندي،  المتقي  الزوائد، ج7، ص323؛  مجمع  الهيثمي،  الكبير، ج18، ص51؛  المعجم  الطبراني،   .  11

العمال، ج11، ص184.
12 . الطبراني، المعجم الصغير، ج1، ص37؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص166؛ المقدسي، عقد الّدرر، ص25.

13 . عبد الرزاق، المصّنف، ج11، ص374؛ ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج8، ص678؛ مسند اأحمد، ج3، ص17، 
ج3،  الترمذي،  سنن  ج2، ص310؛  داود،  اأبي  سنن  ج8، ص185؛  مسلم،  و52؛ صحيح   48  ،36  ،28  ،21
ص343؛ مسند اأبي يعلى، ج2، ص275، 356 و367؛ صحيح ابن حبان، ج15، ص236؛ الحاكم النيشابوري، 

المستدرك، ج4، ص465، 557 و558؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج9، ص176. 
14 . المقدسي، عقد الّدرر، ص24 و32؛ الطبرسي، اإعلام الورى، ج2، ص180.

15 . ابن حماد، الفتن، ص67، 237 و238؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج22، ص375؛ 375/22، الهيثمي، 
مجمع الزوائد، ج5، ص190؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج14، ص274. 

16 . عبد الرزاق، المصّنف، ج11، ص400؛ صحيح البخاري، ج4، ص143؛ صحيح مسلم، ج1، ص94؛ صحيح 
ابن حبان، ج13، ص283؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص928؛ مسند اأبي يعلى، ج12، ص19؛ الحاكم النيشابوري، 

المستدرك، ج4، ص520؛ الطبراني، المعجم الاأوسط، ج5، ص195.
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واأبي اأمامة1 وثوبان2 واأّم سلمة3 وعائشة4 واآخرين، قد رووا خبره عنه لعشرات من تابعيهم وبواسطتهم 

بري )ت363هـ( والحاكم  والاإ الحديث كالترمذي )ت279هـ(  اأئّمة  من  وكثيراً  المسلمين  من  لمئات 

)ت405هـ( والبيهقي )ت458هـ( والبغوي )ت510هـ( وابن الاأثير )ت630هـ( والقرطبي )ت671هـ( 

والّسيوطي  والّسخاوي )ت902هـ(  والهيثمي )ت807هـ(  والّذهبي )ت748هـ(  والمّزي )ت742هـ( 

)ت911هـ( وابن حجر )ت974هـ( والكتاني )ت1345هـ( والاألباني )ت1420هـ( واآخرين قد صّرحوا 

بصّحته وتواتره5 وكثيراً منهم كابن اأبي خيثمة )ت279هـ( وابن حّماد )ت288هـ( وابن المنادي )ت336هـ( 

وابن  )ت658هـ(  والكنجي  )ت650هـ(  والحموي  )ت600هـ(  الغني  وعبد  )ت430هـ(  نعيم  واأبي 

القّيم )ت685هـ( وابن الكثير )ت774هـ( والّسيوطي )ت911هـ( وابن حجر )ت974هـ( والشوكاني 

)ت1250هـ( واآخرين قد كتبوا فيه كتباً مستقّلة ومضمونه موافق لوعد الّله في القراآن اإذ قال: َوَلَقْد 

اِلُحوَن6 وقال: َونُِريُد اأَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن  كِْر اأَنَّ الْاأَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ كَتَْبنَا ِفي الزَّ

ًة َونَْجَعلَُهُم اْلَواِرِثيَن7 وقال: َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن اآَمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا  اْستُْضِعُفوا ِفي الْاأَْرِض َونَْجَعلَُهْم اأَِئمَّ

اْرتََضٰى  الَِّذي  ِدينَُهُم  َلُهْم  َوَليَُمكِّنَنَّ  قَْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  اْستَْخلََف  كََما  الْاأَْرِض  ِفي  َليَْستَْخِلَفنَُّهْم  اِلَحاِت  الصَّ

ُهُم  ِئَك  فَاأُوَلٰ ِلَك  َذٰ بَْعَد  كََفَر  َوَمْن   ۚ َشْيئًا  ِبي  يُْشِركُوَن  لَا  يَْعبُُدونَِني   ۚ اأَْمنًا  َخْوِفِهْم  بَْعِد  ِمْن  َلنَُّهْم  َوَليُبَدِّ َلُهْم 

ِتي اللَُّه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه  اْلَفاِسُقوَن8 وقال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنكُْم َعْن ِديِنِه فََسْوَف يَاأْ

ِلَك فَْضُل اللَِّه  ٍة َعلَى اْلكَاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َولَا يََخافُوَن َلْوَمَة لَاِئٍم ۚ َذٰ اأَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن اأَِعزَّ

يُْؤِتيِه َمْن يََشاُء ۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم9؛ حيث اأّن المستفاد منه حتمّية استيلاء بعض عباد الّله المؤمنين 

على  بناء  والمهدّي  الاأرض  على  الشجعان  الّرحماء  المجاهدين  المحبوبين  المستضعفين  الّصالحين 

1 . ابن حماد، الفتن، ص346؛ الطبراني، مسند الشاميين، ج2، ص410؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج7، ص318؛ 
المتقي الهندي، كنز العمال، ج14، ص268. 

2 . مسند اأحمد، ج5، ص277؛ سنن ابن ماجة، ج2، ص1367؛ ابن حماد، الفتن، ص188؛ الحاكم النيشابوري، 
المستدرك، ج4، ص463 و502.

3 . ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج8، ص609؛ مسند ابن راهويه، ج4، ص122؛ سنن اأبي داود، ج2، ص310؛ 
الحاكم  ابن حبان، ج15، ص158؛  اأبي يعلى، ج12، ص370؛ صحيح  ابن ماجه، ج2، ص1368؛ مسند  سنن 

النيشابوري، المستدرك، ج4، ص431 و557؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج23، ص267 و296.
4 . صحيح مسلم، ج8، ص168؛ ابن حماد، الفتن، ص229؛ المقدسي، عقد الّدرر، ص16 و67.

سلامي. ّطلاع على تفاصيل هذه التصريحات ومواردها: مركز الرسالة، المهدّي المنتظر في الفكر الاإ 5 . اأنظر للاإ
6 . الاأنبياء/ 105.

7 . القصص/ 5.
8 . الّنور/ 55.

9 . المائدة/ 54.
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الّصفات الواردة له في خبر الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم المتواتر نموذج كامل من هؤلاء العباد 

ّن استيلاءه على الاأرض في المستقبل محتوم بناء على وعد الّله في القراآن؛ كما  وبهذا الوصف، فاإ

نَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ 1ۖ وقال: َوْعَد اللَِّه ۖ لَا يُْخِلُف اللَُّه َوْعَده2ُ وقال: فَلَا  قال الّله: يَا اأَيَُّها النَّاُس اإِ

 .5نََّما تُوَعُدوَن َلَواِقٌع نََّما تُوَعُدوَن َلَصاِدٌق4 وقال: اإِ تَْحَسبَنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه 3ۗ وقال: اإِ

الاأرض  الّله في  عتقاد بحتمّية ظهور المهدّي بصفته خليفة  الاإ اأن يعتبر  بهذا الوصف، فمن الجدير 

اإقامة  عبر  وقسطاً  عدلاً  الاأرض  يملاأ  الذي  وسّلم  واآله  عليه  الّله  صّلى  الّنبّي  بيت  اأهل  من  ورجلاً 

مبداأ  ليعتبر  المسلمين  بين  عليه  مجمعاً  ويكون  سلام  الاإ مسّلمات  من  والخالص  الكامل  سلام  الاإ

المستقبل. في  لوحدتهم 

وره[ ورة �خ رض و�خ
أ
ي ال

خ
]كون املهدّي غ�ي ظاهر �

اأّن المهدّي لم يظهر حّتى  آن وهذا يعني  الا وقسطاً حّتى  الاأرض عدلاً  نّه لم تملئ  اأ هذا في حين 

الناس  وصول  ليس  ظهوره  من  المراد  اإّن  بالطبع  مخطئون.  هم  ظهر  قد  اأنّه  يزعمون  والذين  آن  الا

ِفي  َظاِهِريَن  اْليَْوَم  اْلُمْلُك  َلكُُم  قَْوِم  يَا  الّله:  قال  كما  الاأرض؛  على  استيلاؤه  ولكّنه  فقّط  اإليه 

ظهوره  اأّن  الواضح  ومن   7َظاِهِريَن ْصبَُحوا  فَاأَ ِهْم  َعُدوِّ َعلَٰى  اآَمنُوا  الَِّذيَن  يَّْدنَا  فَاأَ وقال:   6الْاأَْرِض

بمعنى استيلائه على الاأرض بعد وصول الناس اإليه ضرورّي لتحّقق وعد الّله ونبّيه؛ لاأّن المستفاد 

عدم  يعني  وهذا  المهدّي  ظهور  قبل  ما  اإلى  عدلاً  تملئ  ولا  ظلماً  تملئ  الاأرض  اأّن  وعدهما  من 

الّله على  كانت حاكمّية  لو  نّه  اأ المهدّي؛ حيث  قبل ظهور  ما  اإلى  الاأرض  الّله على  تحّقق حاكمّية 

الاأرض تتحّقق اإلى ما قبل ظهور المهدّي لما كانت الاأرض تملئ ظلماً اإلى ما قبل ظهور المهدّي، 

بل كانت تملئ عدلاً؛ لاأّن الّله هو العادل وتحّقق حاكمّيته على الاأرض يعني تحّقق حاكمّية العدل 

نَّ اللََّه يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن9 وقال: َوَما اللَُّه يُِريُد  ُمُر ِباْلَعْدِل8 وقال: اإِ نَّ اللََّه يَاأْ عليها؛ كما قال: اإِ

1 . فاطر/ 5.

2 . الّروم/ 6.
3 . اإبراهيم/ 47.
4 . الذاريات/ 5.

5 . المرسلات/ 7.
6 . غافر/ 29.

7 . الّصف/ 14.
8 . الّنحل/ 90.
9 . المائدة/ 42.
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الّله  حاكمّية  تحّقق  حالة  في  اإلا  ممكن  غير  عدلاً  الاأرض  امتلاء  اأّن  الحّق  بل   .1ِلْلَعاَلِميَن ُظْلًما 

عليها؛ لاأّن العدل يعني وضع كّل شيء في موضعه؛ حيث اأّن لكّل شيء في العالم قدراً خاّصاً به؛ 

ِبَقَدٍر2 وقال: قَْد َجَعَل اللَُّه ِلكُلِّ َشْيٍء قَْدًرا3 وقال: َوكُلُّ  نَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ  الّله: اإِ كما قال 

َشْيٍء ِعْنَدهُ ِبِمْقَداٍر4 وبالتالي اإّن كّل شيء في العالم يملك بقدره الخاّص موضعاً يناسبه ولا يناسب 

آخرين  ستقرار في مواضع الا اأن يستقّر في موضعه، كما لا يستحّق الاإ سائر الاأشياء ولذلك يستحّق 

اأّن استقراره  ويعين على اإصلاح العالم، كما  ّن استقراره في موضعه يعتبر عدلاً  وبهذا الوصف، فاإ

ليست  العالم  في  الموجودة  الاأشياء  اأّن  العالم؛ حيث  فساد  ويؤّجج  يعتبر ظلماً  آخرين  الا في مواضع 

ثّر  ويتاأ البعض  بعضها  مع  ومترابطة  متماسكة  هي  بل  البعض،  بعضها  عن  مستقّلة  ولا  منقطعة 

نّه  ّن اأّي واحد منها يخرج من موضعه فاإ بعضها ببعض ويؤثّر بعضها على بعض وبهذا الوصف، فاإ

اأن  اإلى  احتّل موضعه  الذي قد  آخر  الا يدفع  لذلك  وتبعاً  اأو غير قصد  آخر عن قصد  الا يحتّل موضع 

يكون خارجاً من موضعه ويحتّل موضع اآخر عن قصد اأو غير قصد وهذه هي سلسلة الظلم التي لا 

َظَهَر اْلَفَساُد  الّله:  تبعاً لذلك؛ كما قال  الفساد  اإلى  الاأرض ظلماً وتجّرها  تملاأ  تزال مستمّرة حّتى 

ّن الظلم يسري سراية الطاعون ويتكاثر  ِفي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر ِبَما كََسبَْت اأَيِْدي النَّاِس5. بناء على هذا فاإ

تكاثر الفطر وينتشر من شيء واحد اإلى شيئين ومن شيئين اإلى اأربعة اأشياء ومن اأربعة اأشياء اإلى 

اإلى كّل شيء وبهذا الوصف، يتحّقق العدل فقّط حينما يزول كّل الظلم  الطريقة  وبهذه  اأشياء  ثمانية 

في الاأرض، لا حينما يزول جزء منه فقّط؛ لاأنّه مادام جزء من الظلم موجوداً في الاأرض فاإنّه ينتشر في 

الاأرض كّلها، كحريق صغير في حظيرة القّش يجتاح كّلها بسرعة؛ كما اأّن الاأرض كّلها مجموعة واحدة 

وملتئمة وبلادها متماسكة ومترابطة مع بعضها البعض ولو كان في بلد منها ظلم فيساق سائر بلادها اإلى 

الظلم وبهذا الوصف، فاإّن العدل اإّما يتحّقق في كّل مكان واإّما لا يتحّقق في اأّي مكان والعدل النسبّي 

غير ممكن.   والتمييزّي 

الاأشياء في مواضعها  اأّن العدل يعني وضع كّل شيء في موضعه، لا وضع بعض  من هنا يعلم 

دون بعض ومن الواضح اأّن مثل هذا الاأمر لا يمكن اإلا لّله؛ لاأّن خالق كّل شيء في العالم هو فقّط 

1 . اآل عمران/ 108.
2 . القمر/ 49.
3 . الطلاق/ 3.
4 . الّرعد/ 8.

5 . الّروم/ 41.
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يعلم كّل شيء وقدره وموضعه في العالم وبالتالي يستطيع اأن يضع الكّل في موضعه ويحّقق العدل، 

هّموا  واإن  يستطيعون  لا  وبالتالي  العالم  في  وموضعه  وقدره  شيء  كّل  آخرون  الا يعلم  لا  حين  في 

العدل خارج عن  تحقيق  فاإّن  الوصف،  وبهذا  العدل  ويحّققوا  الكّل في موضعه  اأن يضعوا  وجهدوا 

لهم  تكون  لكيلا  لهم ممكناً  العدل  تحقيق  يجعل  اأن  واجبه  اأّن  بمعنى  الّله؛  وهو في عهدة  وسعهم 

حّجة عليه بسبب حرمانهم من العدل وعواقبه الرهيبة وتكون الحّجة لّله دائماً؛ كما قال: قُْل فَِللَِّه 

ُة اْلبَاِلَغُة ۖ فَلَْو َشاَء َلَهَداكُْم اأَْجَمِعيَن1 واإّن الّله يفعل ذلك عن طريق جعل خليفة في الاأرض من  اْلُحجَّ

جانبه قد هداه اإلى كّل شيء وقدره وموضعه في العالم ليستطيع بالخلافة عن جانبه اأن يضع الكّل 

قد هدي  لاأنّه  بـ»المهدّي«؛  يسّمى  الّله هذه  بهداية  لتمّتعه  اعتباراً  واإنّه  العدل  ويحّقق  في موضعه 

من جانب الّله اإلى كّل شيء وقدره وموضعه في العالم.  

رض[
أ
ي ال

خ
ت كون املهدّي غ�ي ظاهر � ]علّ

النبّيين  لاأنّه خليفة  العدل فيها؛  الاأرض تحّقق  المهدّي في  الّله من جعل  اأّن غرض  يعلم  من هنا 

 2ۖ َلَقْد اأَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا ِباْلبَيِّنَاِت َواأَنَْزْلنَا َمَعُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط :وقد قال الّله فيهم

ومن الواضح اأّن تحّقق العدل في الاأرض ممكن مع كون المهدّي ظاهراً في الاأرض وبهذا الوصف، 

في  والتناقض  غرضه  مع  التناقض  في  لاأنّه  الّله؛  اإلى  ينسب  لا  فيها  ظاهر  غير  المهدّي  كون  فاإّن 

ضافة اأّن كون المهدّي  ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما اأَنَا ِبَظلَّاٍم ِلْلَعِبيِد3. بالاإ اأغراضه مستحيل؛ كما قال: َما يُبَدَّ

العدل فيها  المانع من تحّقق  اإنشاء  اأّن  العدل فيها، في حين  الاأرض مانع من تحّقق  غير ظاهر في 

ظلم والظلم لا ينسب اإلى الّله. توضيح ذلك اأّن كون المهدّي غير ظاهر في الاأرض ليس بسبب عدم 

وجود المقتضي له؛ لاأّن المقتضي له هو ضرورة تحّقق العدل في الاأرض وتوّقفه على ظهور المهدّي 

وهو موجود وبهذا الوصف، فاإّن كونه غير ظاهر في الاأرض هو بسبب وجود مانع من ظهوره وهذا 

قدام  رادة والاإ بتدائّيين؛ لاأّن الاإ المانع مهما كان لا يمكن اأن يكون منبعثاً من اإرادة الّله واإقدامه الاإ

الظلم  ابتدائّيين على  واإقداماً  اإرادة  ويعتبران  العدل  تحّقق  دون  الحيلولة  هما  ذلك  بتدائّيين على  الاإ

َربَُّك  يَْظِلُم  َولَا  وقال:   4ِلْلَعِبيِد ِبَظلَّاٍم  َربَُّك  َوَما  قال:  كما  الّله؛  عن  يصدر  لا  العمل  هذا  ومثل 

1 . الاأنعام/ 149.
2 . الحديد/ 25.

3 . ق/ 29.
4 . فّصلت/ 46.
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ٍة 2ۖ. كما اأّن مثل هذا العمل لا يمكن اأن يكون منبعثاً من  نَّ اللََّه لَا يَْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ اأََحًدا1 وقال: اإِ

آخرين؛ لاأّن العمل الذي لا يصدر عنه بصورة مستقّلة لا يصدر عنه  اإرادته واإقدامه المشتركين مع الا

بصورة مشتركة اأيضاً والظلم سواء بصورة مستقّلة اأو بصورة مشتركة قبيح. كما اأّن مثل هذا العمل 

بتدائّيين في حالة وجوده؛ لاأّن المهدّي بناء على  لا يمكن اأن يكون منبعثاً من اإرادة المهدّي واإقدامه الاإ

خبر الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم المتواتر هو من اأهل بيته وقد طّهر الّله اأهل بيته من اأّي رجس ومن 

بتدائّيين  ضافة اأّن اإرادة المهدّي واإقدامه الاإ الواضح اأّن الحيلولة دون تحّقق العدل في الاأرض رجس. بالاإ

بتدائّيين؛ لاأّن المهدّي خليفة الّله في الاأرض ويريد ويقدم بالخلافة عن  يرجعان اإلى اإرادة الّله واإقدامه الاإ

بتدائّيين على مثل هذا العمل مستحيل ضمن  جانب الّله وبهذا الوصف، فاإّن اإرادة المهدّي واإقدامه الاإ

بتدائّيين على ذلك.   اإرادة الّله واإقدامه الاإ

بتدائّيين  من هنا يعلم اأّن مانع ظهور المهدّي مهما كان فهو منبعث من اإرادة الناس واإقدامهم الاإ

لَا  اللََّه  نَّ  اإِ قال:  كما  به؛  يرضى  ولا  المهدّي  بواسطة  اأو  واسطة  بدون  فيه  يتدّخل  لا  الّله  واأّن 

ِكْن كَانُوا اأَنُْفَسُهْم  ِكنَّ النَّاَس اأَنُْفَسُهْم يَْظِلُموَن3 وقال: فََما كَاَن اللَُّه ِليَْظِلَمُهْم َوَلٰ يَْظِلُم النَّاَس َشْيئًا َوَلٰ

َمْت اأَيِْديكُْم َواأَنَّ اللََّه  ِلَك ِبَما قَدَّ ِكْن اأَنُْفَسُهْم يَْظِلُموَن5 وقال: َذٰ يَْظِلُموَن4 وقال: َوَما َظلََمُهُم اللَُّه َوَلٰ

الّله وقّوته  يتّم بحول  اأّن كّل عمل في العالم ولو كان قبيحاً مثل الظلم  َلْيَس ِبَظلَّاٍم ِلْلَعِبيِد6. رغم 

ْذِن  لَّا ِباإِ يَن ِبِه ِمْن اأََحٍد اإِ وعلمه واإذنه التكوينّي ومن هذه الناحية يرجع اإلى الّله؛ كما قال: َوَما ُهْم ِبَضارِّ

اللَِّه 7ۚ وقال: َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اأَْشَركُوا 8ۗ وقال: َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اْقتَتَلُوا9 وقال: َوَلْو َشاَء َربَُّك َما 

ِذِه ِمْن ِعْنِدَك ۚ قُْل  ْن تُِصْبُهْم َسيِّئٌَة يَُقوُلوا َهٰ ِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه ۖ َواإِ ْن تُِصْبُهْم َحَسنٌَة يَُقوُلوا َهٰ فََعلُوهُ 10ۖ وقال: َواإِ

ُؤلَاِء اْلَقْوِم لَا يَكَاُدوَن يَْفَقُهوَن َحِديثًا11، لكّن العمل الّسّيء الذي قد نهى الّله عنه  كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ۖ فََماِل َهٰ

1 . الكهف/ 49.
2 . النساء/ 40.
3 . يونس/ 44.
4 . الّتوبة/ 70.

5 . اآل عمران/ 117.

6 . اآل عمران/ 182.
7 . البقرة/ 102.

8 . الاأنعام/ 107.
9 . البقرة/ 253.

10 . الاأنعام/ 112.
11 . النساء/ 78.
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خلاف  على  وكان  ختياريّين  الاإ واإقدامه  فاعله  اإرادة  من  انبعث  قد  لاأنّه  الواقع؛  في  اإليه  ينسب  لا 

رضى الّله واأمره بشكل واضح؛ كما قال: َما اأََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن اللَِّهۖ  َوَما اأََصابََك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن 

 2ۗ َذا ۖ قُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد اأَنُْفِسكُْم ا اأََصابَْتكُْم ُمِصيبٌَة قَْد اأََصْبتُْم ِمْثلَْيَها قُْلتُْم اأَنَّٰى َهٰ نَْفِسَك 1ۚ وقال: اأََوَلمَّ

ّن اإنشاء مانع  وقال: َوَما اأََصابَكُْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَِبَما كََسبَْت اأَيِْديكُْم َويَْعُفو َعْن كَِثيٍر3. بناء على هذا فاإ

لظهور المهدّي من حيث اأنّه مانع لتحّقق العدل ولو اأنّه بحول الّله وقّوته وعلمه واإذنه التكوينّي لا 

ختياريّين وهو على  اإرادتهم واإقدامهم الاإ ينسب اإلى الّله، بل ينسب اإلى الناس؛ لاأنّه قد انبعث من 

خلاف رضى الّله واأمره بالتاأكيد. 

آن هو من فعل الّله؛ لاأّن الخلق وتركه لا ينسب  نعم، اإّن عدم خلق المهدّي في حالة لم يخلق حّتى الا

أَْمُر 4ۗ ولكّن خلق المهدّي واجب على الّله حينما لم يكن هناك  اإلى غير الّله؛ كما قال: اأَلَا َلُه اْلَخْلُق َوالْا

مانع لظهوره من ناحية الناس؛ نظراً اإلى اأّن غرض الّله الرئيسّي من خلقه هو ظهوره واإذا كان هناك مانع 

لظهوره من ناحية الناس فاإّن خلقه لا يحّصل غرض الّله وبهذا الوصف، يمكن القول باأّن عدم خلق المهدّي 

ختياريّين؛ كما اأنّه لو  آن ولو اأنّه من فعل الّله هو نتيجة اإرادة الناس واإقدامهم الاإ في حالة لم يخلق حّتى الا

ختياريّين ولا يّتهم الّله بتسبيبه في  آن مخلوقاً فاإّن عدم ظهوره هو نتيجة اإرادة الناس واإقدامهم الاإ كان الا

ِلَك ِباأَنَّ اللََّه َلْم يَُك ُمَغيًِّرا ِنْعَمًة اأَنَْعَمَها َعلَٰى قَْوٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروا َما ِباأَنُْفِسِهْمۙ   حالة من الحالات؛ كما قال: َذٰ

 .6ۗ نَّ اللََّه لَا يَُغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروا َما ِباأَنُْفِسِهْم َواأَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم5 وقال: اإِ

ار املهدّي عىل الناس[ ]وجوب إ�خ

آن وظهوره في حال  اأنّه لم يحدث حّتى الا الّله في حال  بناء على هذا فاإّن خلق المهدّي من قبل 

ختياريّين؛ بمعنى اأنّه يصبح ممكناً  اأنّه كان مخلوقاً حالياً هو متوّقف على اإرادة الناس واإقدامهم الاإ

رفع  اأّن  الواضح  ومن  الحالة  هذه  غير  في  ممكناً  يصبح  ولا  قبلهم  من  ظهوره  مانع  رفع  حالة  في 

اأيضاً  تركه  على  قادر  فهو  فعل  اإتيان  على  قادر  هو  من  كّل  لاأّن  لهم؛  ممكن  المهدّي  ظهور  مانع 

مانع  رفع  اأّن  الواضح  فمن  الوصف،  وبهذا  المهدّي  لظهور  المانع  اإنشاء  على  قادرين  كانوا  واإنّهم 

1 . النساء/ 79.
2 . اآل عمران/ 165.

3 . الشورى/ 30.
4 . الاأعراف/ 54.
5 . الاأنفال/ 53.
6 . الّرعد/ 11.
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حين  في  وجودهم،  بمقتضى  عليهم  واجب  الهلاك  من  خلاصهم  لاأّن  عليهم؛  واجب  المهدّي  ظهور 

سلام بصورة كاملة وخالصة  الاإ اإقامة  واإّن  سلام بصورة كاملة وخالصة  الاإ اإقامة  بدون  لا يمكن  اأنّه 

له هو ما قد  له والمانع  المهدّي متوّقف على عدم وجود مانع  المهدّي وظهور  متوّقفة على ظهور 

عليهم  رفعه  وجوب  في  نقاش  فلا  الوصف،  وبهذا  رفعه  على  قادرون  هم  وبالتالي  الناس  ه  اأنشاأ

يكفي  ما  الاأرض، كفقدان  استيلائه على  يتنافى مع  المهدّي هو كّل شيء  مانع ظهور  والمراد من 

من العدد والمال والسلاح وجامع ذلك هو عدم حمايته الكافية من قبل الناس الذين يعتبرون مصدر 

لتاأسيس  والسلاح ضرورّي  والمال  العدد  من  يكفي  ما  اأّن  اإلى  نظراً  والسلاح؛  والمال  العدد  توفير 

بدون  الاأرض  على  اأحد  استيلاء  يمكن  لا  والتجربة  الحّس  بشهادة  لاأنّه  اأمنه؛  لتوفير  بل  حكومته، 

حمايته الكافية من قبل الناس من خلال توفير ما يكفي من العدد والمال والسلاح له ومن الواضح 

اأّن المهدّي ليس مستثنى من هذه القاعدة المحسوسة والمجّربة. بناء على هذا فاإّن ظهور المهدّي 

قبل  من  له  الكافية  الحماية  هذه  تحّققت  زمن  واأّي  الناس  قبل  من  الكافية  حمايته  على  متوّقف 

الناس فذاك هو زمن ظهوره ومن الواضح اأّن الحماية الكافية له من قبل الناس هي عمل في مجال 

بنظيرها  قاموا  قد  اأنّهم  كما  متعّذرة؛  ولا  عادية  غير  وليست  لهم  وميسورة  لوفة  ماأ وتعتبر  اختيارهم 

آخرين مراراً.  لغير المهدّي واأّسسوا من خلالها حكومات الا

ظهوره؛  قبل  ممكنة  غير  الناس  قبل  من  للمهدّي  الكافية  الحماية  اأّن  يقال  فلا  الوصف،  بهذا 

الاأرض نتيجة الحماية الكافية له من قبل الناس وظهوره بمعنى  لاأّن ظهوره بمعنى استيلائه على 

بدون  ذلك  توفير  اأّن  حين  في  الاأقّل،  على  له  الكافي  الاأمن  اإلى  يحتاج  اأيضاً  اإليه  الناس  وصول 

توفير ما يكفي من العدد والمال والسلاح له غير ممكن. لذلك لا بّد من حمايته قبل ظهوره وهي 

اإليه،  الّتفصيلّي  لاأّن حماية شخص ما غير متوّقفة على الوصول  اأنّها ممكنة؛  اإلّا  واإن كانت صعبة 

اإلى الّله بمعنى رؤيته  اأّن الوصول الّتفصيلّي  اإليه، كما  جمالّي  بل هي ممكنة من خلال الوصول الاإ

وسماع كلامه غير موجود ومع ذلك اإّن حمايته ممكنة وواجبة؛ كما قال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا كُونُوا 

اأَنَْصاَر اللَِّه كََما قَاَل ِعيَسى ابُْن َمْريََم ِلْلَحَواِريِّيَن َمْن اأَنَْصاِري اإَِلى اللَِّه ۖ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن اأَنَْصاُر اللَِّه 1ۖ ومن 

الواضح اأّن طريقة حماية الّله هي توفير ما يكفي من العدد والمال والسلاح له لتحّقق حاكمّيته في 

الاأرض؛ كما قال: َوَجاِهُدوا ِباأَْمَواِلكُْم َواأَنُْفِسكُْم ِفي َسِبيِل اللَِّه 2ۚ وقال: َمْن َذا الَِّذي يُْقِرُض اللََّه 

1 . الصف/ 14.
2 . الّتوبة/ 41.
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ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل  وا َلُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعَفُه َلُه َوَلُه اأَْجٌر كَِريٌم1 وقال: َواأَِعدُّ

كُْم2 وهذه هي نفس طريقة حماية المهدّي؛ كما اأّن كثيراً من الناس يحمون بهذه  تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

الطريقة اأشخاصاً لم يروهم ولم يكّلموهم اأبداً ليمّهدوا حكومتهم على الاأرض؛ بل اإّن اأهّم الاأشخاص الذين 

آن هم غير معروفين للناس وليسوا في متناولهم واأكثر اأشخاص قد عرفهم الناس باسم  يحكمون الاأرض الا

الحكّام وهم في متناولهم ليسوا حكّاماً رئيسّيين وحقيقّيين ويّتبعون سياسات اأشخاص مستترين وبعيدين 

عن متناول الناس؛ لاأّن اليوم اأكثر العدد والمال والسلاح متاح للذين لا يعرفهم الناس ولا يصلون اإليهم 

ويحمونهم وهم لا يشعرون بذلك؛ كالشيطان وقرنائه الذين يحكمون الاأرض، في حين اأّن الّله قال فيهم: 

نَُّه يََراكُْم ُهَو َوقَِبيلُُه ِمْن َحْيُث لَا تََرْونَُهْم 3ۗ. بهذا الوصف، فاإّن الحكومة على الاأرض ليست فحسب لم  اإِ

تعد محتاجة اإلى كون الحاكم معروفاً وفي المتناول، بل ليست شائعة ولا ميسورة مع ذلك؛ لاأّن الاأرض قد 

اأصبحت كبيرة وغير اآمنة جّداً بحيث اأّن كّل حاكم صالح ومستقّل يصبح معروفاً وفي المتناول فيها فسوف 

يبيد غالباً. هذا يعني اأّن حكومة المهدّي على الاأرض لا تحتاج اإلى صيرورته معروفاً وفي المتناول وهي 

ممكنة بدون ذلك مع تمّتعه بالعدد والمال والسلاح. 

وسّلم  واآله  عليه  الّله  صّلى  الّنبّي  سّنة  على  لاّطلاعهم  ضرورّي  اإليه  الناس  وصول  اإّن  نعم، 

اإليه غير ممكن مراجعتهم له بنحو يكونون متمكّنين  لاأنّه بدون وصولهم  الّله؛  اأحكام  وموضوعات 

الّله  لاأحكام  مطّبقة  تكون  بنحو  لتحّقق حكومته  اأيضاً  اإليه ضرورّي  ربّما وصولهم  بل  السؤال؛  من 

وموّفرة للعدالة؛ لاأّن الحكومة على الاأرض بدون التقاء واتّصال مباشر مع الناس واإن كانت ممكنة 

بمعنى  سواء  المهدّي  ظهور  فاإّن  الوصف،  بهذا  العادلين.  تناسب  ولا  الظالمين  طريقة  اأنّها  اإلا 

حاكمّيته اأم بمعنى وصول الناس اإليه اأمر ضرورّي؛ اإلا اأّن وصول الناس اإليه يحتاج كحاكمّيته اإلى 

رفع مانعه من قبل الناس؛ لاأّن الوصول اإليه في حالة فقدان الاأمن اللازم له مخالف للحكمة وينقض 

غرض الّله من خلقه، في حين اأّن فقدان الاأمن اللازم له هو بسبب المخاطر الناشئة من اإرادة الناس 

واإقدامهم وبهذا الوصف، فاإّن رفعه اأيضاً معدود من واجبهم؛ لاأّن كّل من ينشئ مانعاً للقيام بعمل 

ضرورّي فهو يعتبر مسؤولاً عنه وعليه رفعه وهذه كقاعدة عقلائّية.

نصاف اأّن وصول الناس اإلى المهدّي في حال رفعوا مانع ذلك لا يمكن بدون هداية من    نعم، الاإ

جانبه؛ لاأنّهم لا يعلمون بوجوده اأو بمكانه في حالة وجوده وبالتالي لا يكادون يستطيعون العثور عليه 

1 . الحديد/ 11.

2 . الاأنفال/ 60.
3 . الاأعراف/ 27.
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ينشئ  اأن  المهدّي  لذلك يجب على  له.  المرويّة  العلامات  على  اعتماداً  ولو  البحث عنه  من خلال 

كتابة  اأو  بعث سفير  ذلك عن طريق  يتّم  وقد  قبلهم  مانعه من  رفع  بعد  للناس  اإليه  الوصول  اإمكان 

اإلى  الوصول  فاإّن رفع مانع  الوصف،  بهذا  اإمكانه ومناسبته.  اآخر حسب  اأو عن طريق  اإليهم  رسالة 

المهدّي الذي هو فقدان الاأمن اللازم له قبل كّل شيء واجب على الناس ومتى ما قاموا بذلك يصبح 

رجس  اأّي  من  طهارته  بمقتضى  بذلك  سيقوم  واإنّه  اإليه  الوصول  لهم  يسّهل  اأن  المهدّي  على  واجباً 

برفع  يقوموا  لم  الناس  اأّن  آن دليل على  الا قيامه بذلك حّتى  واإّن عدم  الّله  افتراقه عن كتاب  وعدم 

آن.  مانع الوصول اإليه ولم يوّفروا الاأمن اللازم له حّتى الا

يعلم  المهدّي  لاأّن  الناس؛  اإلى  المهدّي  لا  المهدّي  اإلى  الناس  يحتاج  شّك  بلا  اأنّه  حين  في  هذا 

وموضوعاتها  الّله  اأحكام  يعلمون  لا  الناس  ولكّن  الناس  مراجعة  بدون  وموضوعاتها  الّله  اأحكام 

بدون مراجعة المهدّي وبهذا الوصف، فاإّن مراجعة المهدّي للّناس غير واجبة ولكّن مراجعة الناس 

لا مراجعة  المحتاج للذي يقضي حاجته،  العقل مراجعة  الواجب بمقتضى  اأّن  للمهدّي واجبة؛ حيث 

واأّن  الجائع  طلب  في  الطعام  لا  الطعام،  طلب  في  يذهب  الجائع  اأّن  كما  اإليه؛  يحتاج  للذي  الغنّي 

العطشان يذهب في طلب الماء، لا الماء في طلب العطشان واأّن المريض يذهب في طلب الطبيب، 

لا الطبيب في طلب المريض واأّن الجاهل يذهب في طلب العالم، لا العالم في طلب الجاهل وهذا هو 

توا اإليه غير طبيعّي  ّن اإتيان المهدّي اإلى الناس ما لم ياأ مقتضى الغريزة والطبيعة. بهذا الوصف، فاإ

ومخالف للحكمة ولذلك لا ينتظره العقلاء واإن كان الّسفهاء في انتظاره. 

ار املهدّي من قبل الناس[  ]كيفّية إ�خ

باإرادته  ومنوطاً  الّله  يحسبونه في عهدة  المهدّي حيث  الناس حول ظهور  فكرة  اأّن  يعلم  هنا  من 

الاأرض  واستيلائه على  اإليه  الوصول  بمعنى  المهدّي  لاأّن ظهور  بتدائّيين غير صحيحة؛  الاإ واإقدامه 

من الاأمور التي هي متوّقفة على حمايته الكافية من قبل الناس كما تبّين ومن الواضح اأّن حمايته 

الكافية من قبلهم لا تتّم من خلال اإرادة الّله واإقدامه الجبريّين، بل تتّم من خلال اإرادتهم واإقدامهم 

رادة  يجاد المهدّي واإظهاره اإلّا اأنّهما تابعان لاإ ختياريّين واإّن اإرادة الّله واإقدامه واإن كانا لازمين لاإ الاإ

1؛ نظراً  ۗ نُْفِسِهْم  نَّ اللََّه لَا يَُغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروا َما ِباأَ بتدائّيين؛ كما قال: اإِ الناس واإقدامهم الاإ

اإلى اأّن اإجبار الناس على حماية المهدّي ولو اأنّه مقدور لّله اإلا اأنّه على خلاف سّنته وطريقته؛ كما قال: 

1 . الّرعد/ 11.



الم
إلســ

ة ا
عرف

ع؛ م
لراب

ل ا
فص

ال

العودة إلی اإلسالم 202

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ 2ۚ؛ كما اأنّه لم  يِنۖ  قَْد تَبَيََّن الرُّ كَْراهَ ِفي الدِّ اأَنُْلِزُمكُُموَها َواأَنْتُْم َلَها كَاِرُهوَن1 وقال: لَا اإِ

آَمَن َمْن ِفي الْاأَْرِض كُلُُّهْم  يجبر الناس على حماية نبّيه مع اأنّه كان اأولى بها وقال: َوَلْو َشاَء َربَُّك لَا

  .3َجِميًعا ۚ اأَفَاأَنَْت تُكِْرهُ النَّاَس َحتَّٰى يَكُونُوا ُمْؤِمِنيَن

اأّما المراد من الحماية الكافية للمهدّي من قبل الناس فهو طلبهم واإعانتهم وطاعتهم له بما فيه 

الكفاية؛ بمعنى اأن يكون عدد كاف من الناس طالبين للمهدّي ولا يكونوا طالبين لغيره؛ نظراً اإلى 

يبقى  فلا  نالها  ولو  الناس  بين  الكافية  بالمطلوبّية  التمّتع  دون  اأحد  الحكومة  ينال  لا  ما  عادة  اأنّه 

فيها واأّن طلب حاكمين معاً غير ممكن؛ لاأّن الاأرض اإقليم واحد وبالتالي تحتاج اإلى حاكم واحد ولا 

آخر. كما  يندمج حاكمان في اإقليم واحد وبهذا الوصف، فيكون طلب كّل واحد منهما مانعاً لطلب الا

يقّدم عدد كاف  اأن  بمعنى  الناس؛  واجبة على  الكافية  اإعانته  ّن  فاإ للمهدّي  الكافي  الطلب  بعد  اأّن 

هي  اإليه  للوصول  اللازمة  ستعدادات  الاإ واإّن  وحاكمّيته  اإليه  للوصول  اللازمة  ستعدادات  الاإ منهم 

اأثناء وصول  قادرين على حفظ سلامته وحّريّته  بهم يكونون  الموثوق  الحّراس  وجود عدد كاف من 

له في  فلا عذر  هؤلاء  باأمثال  التمّتع  بسبب  وحّريّته  اآمناً على سلامته  كان  حينما  لاأنّه  اإليه؛  الناس 

ستعدادات  الاإ واإّن  الحكومة  تاأسيس  على  قادراً  يكن  لم  ولو  اإليه  الوصول  من  الناس  تمكين  عدم 

توفيره  يمكن  ما  وهو  له  والسلاح  والمال  العدد  من  يكفي  ما  وجود  لتاأسيس حكومته هي  اللازمة 

اأنّها  ولو  والسلاح  والمال  العدد  بدون ما يكفي من  تتشكّل حكومة  لا  اأنّه  الناس؛ حيث  ناحية  من 

الحفاظ على سلامة  اأّن  القاعدة. كما  ليست مستثناة من هذه  المهدّي  تبقى وحكومة  فلا  تشكّلت 

آخرين وحّريّتهم وتوفير العدد والمال والسلاح لهم هو مانع من ظهور المهدّي؛ لاأنّه يؤّدي  الحكّام الا

اأكثر  له  والسلاح  والمال  العدد  وتوفير  وحّريّته  سلامته  على  الحفاظ  ويجعل  منافسيه  تعزيز  اإلى 

صعوبة وعديم الجدوى. كما اأّن ما بعد اإعانته الكافية من قبل الناس فاإّن طاعتهم الكافية له وترك 

اإلى  تصل  ولا  ممكنة  تصبح  لا  بعده  واإّما  التشكيل  قبل  اإّما  لاأّن حكومته  لغيره ضروريّة؛  طاعتهم 

غرضها بدون طاعته واأّن طاعة غيره تعني عدم طاعته؛ لاأّن طاعة حاكمين تؤّدي اإلى التضاّد وهي 

آخر. غير ممكنة وبالتالي اإّن طاعة اأحدهما تعني عدم طاعة الا

واإعانتهم  بحفظهم  ويقومون  المهدّي  غير  لحكّام  طالبون  آن  الا المسلمين  قاطبة  اأّن  حين  في  هذا 

وطاعتهم بدلاً عنه وليس فيهم عدد كاف لحفظ المهدّي واإعانته وطاعته ولو كان فيهم عدد كاف لذلك 

1 . هود/ 28.
2 . البقرة/ 256.
3 . يونس/ 99.
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منهم  واحد  كّل  اأّن  الواضح  ومن  البعض  بعضهم  عن  منفصلين  الاأرض  اأطراف  في  متفّرقون  نّهم  فاإ

ّن اجتماعهم  فاإ آخرين وبمفرده لا يستطيع الحفاظ على سلامة المهدّي وحّريّته ولذلك  الا بمعزل عن 

اأنّه ليس هناك من يجمعهم لهذا الاأمر وهذا ما قد سّبب عدم ظهور  لهذا الاأمر ضرورّي، في حين 

اأناس  واأبحث عن  الاأرض  اأطراف  اأسير في  نّي  فاإ اأجل ذلك  اإليه. من  الوصول  المهدّي ولو في حّد 

كافياً منهم واأعّدهم لحفظ المهدّي واإعانته وطاعته حّتى  لاأجمع عدداً  الّدهر  صالحين منذ حين من 

بعد  لحاكمّيته  الطريق  وعّبد  المهدّي  اإلى  الوصول  لهم  يّسر  واستعدادهم  باجتماعهم  الّله  علم  اإذا 

نّه يظهر غداً بكّل تاأكيد،  ذلك ليكون تمهيداً لظهور المهدّي؛ نظراً اإلى اأنّه لو تّم هذا الاأمر اليوم فاإ

َذا َجاَء اأََجلُُهْم لَا  بل يتسّنى الوصول اإليه في هذه الليلة؛ لاأّن الّله لا يظلم قدر ساعة؛ كما قال: فَاإِ

آن كّلما بحثت اأكثر وجدت اأقّل، اإلى حّد قد عدت  ِخُروَن َساَعًة ۖ َولَا يَْستَْقِدُموَن1 ولكّني حّتى الا يَْستَاأْ

سئماً وخائباً؛ لاأنّه يبدو اأّن الاأرض فارغة من الاأناس الصالحين! 

]تبعات كون املهدّي غ�ي ظاهر عىل الناس[

 من هنا يعلم اأّن عدم وصول الناس اإلى المهدّي والتبعات المترتّبة عليه ناشئة من تقصيرهم ولهذا السبب 

لا يعتبر عذراً لهم في ترك الواجبات التي يمكن القيام بها من خلال الوصول اإلى المهدّي؛ لاأّن كّل من يقع 

في اضطرار بسبب اإقدامه وتسبيبه فلا يعتبر معذوراً بسبب اضطراره؛ كجائع قد اأتلف طعاماً حلالاً بتعّمد 

مع العلم بحاجته اإليه ثّم قد اأصبح مضطّراً اإلى طعام حرام وبهذا الوصف، فاإّن اأكل الطعام الحرام اإثم عليه 

ثَْم َعلَْيِه 2ۚ؛ بمعنى اأنّه  واإن لم يكن له مناص من ذلك؛ كما قال الّله: فََمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاٍغ َولَا َعاٍد فَلَا اإِ

اإذا اضطّر بسبب تفريطه اأو اإفراطه فاإنّه اآثم؛ اأو كسارق قد دخل اأرضاً مغصوبة باختياره واأصبح مضطّراً اإلى 

اإقامة الصلاة فيها، في حين اأّن تصّرفه فيها ولو للصلاة غير جائز وبهذا الوصف، فاإّن صلاته فيها فاسدة 

نَّ اللََّه لَا يُْصِلُح َعَمَل  ولو في اآخر الوقت وعلى سبيل الاإضطرار وهذا هو معنى قول الّله الذي قال: اإِ

اْلُمْفِسِديَن3. بناء على هذا فاإّن الذين قد اأصبحوا بسبب تقصيرهم في الحماية الكافية للمهدّي مانعين 

من تحّقق حكومته غير مسموح لهم بتاأسيس حكومة اأخرى ولو لم يكن لهم مناص من ذلك واإّن حكومتهم 

آحاد ولو لم يكن لهم مناص من  الاأخرى اإذا اأّسسوها فلا شرعّية لها. كما اأّن اأخذهم بالظّن المطلق بل اأخبار الا

ذلك اإلى ما قبل الوصول اإلى المهدّي غير جائز وعقائدهم واأعمالهم المستندة اإلى ذلك غير قابلة للقبول؛ 

1 . الاأعراف/ 34.
2 . البقرة/ 173.
3 . يونس/ 81.
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نََّما يَتََقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقيَن1؛ بل اإّن عقائدهم واأعمالهم المستندة اإلى الظّن المطلق واأخبار  كما قال الّله: اإِ

ِلَك ِباأَنَُّهُم اتَّبَُعوا َما اأَْسَخَط اللََّه َوكَِرُهوا ِرْضَوانَُه فَاأَْحبََط اأَْعَماَلُهْم2، كالذين  آحاد باطلة؛ كما قال الّله: َذٰ الا

َلٰى َما  آِخَرِة َوَما َلُهْم ِمْن نَاِصِريَن3 وقال: َوقَِدْمنَا اإِ نْيَا َوالْا ِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت اأَْعَماُلُهْم ِفي الدُّ قال فيهم: اأُوَلٰ

لتزام بها صعب ولكّنه يسير على الّله؛  َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا4 وهذه لازمة ثقيلة يبدو اأّن الاإ

ِلَك َعلَى اللَِّه يَِسيًرا5؛ حيث اأنّهم قد مّهدوا لذلك  ِئَك َلْم يُْؤِمنُوا فَاأَْحبََط اللَُّه اأَْعَماَلُهْم ۚ َوكَاَن َذٰ كما قال: اأُوَلٰ

باختيارهم واأّن اضطرارهم في اأثناء فقدان المهدّي اأو غيبته ناشئ من اإقدامهم وتسبيبهم وبهذا الوصف، فاإّن 

بطلان عقائدهم واأعمالهم لا يتنافى مع عدل الّله ولطفه، بل هو مقتضى عدله ولطفه. 

وليس  والعمل  عتقاد  الاإ صّحة  اأساس  هما  وطاعته  الاأرض  في  الّله  خليفة  قبول  اأّن  هو  الواقع 

اإبليس وعمله  الّله اعتقاد  اأبطل  عتقاد والعمل شرط لقبولهما ولهذا الّسبب  الاإ اأّن صّحة  هناك شّك 

قرار  آدم؛ لاأّن اآدم كان خليفة الّله في الاأرض والسجود له كان بمعنى الاإ حينما امتنع من السجود لا

َخْيٌر  اأَنَا  قَاَل  الّله:  قال  كما  منه؛  اأفضل  نفسه  يرى  اإبليس  وكان  قبوله وطاعته  وبالتالي  باأفضلّيته 

واعتبره  وعمله  اعتقاده  الّله  اأبطل  لذلك  ونتيجة  وطاعته  لقبوله  يخضع  لم  الّسبب  ولهذا   6 ۖ ِمْنُه 

لَّا  آَدَم فََسَجُدوا اإِ ْذ قُْلنَا ِلْلَملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلا عتقاد »كافراً« وفي العمل »فاسقاً«؛ كما قال: َواإِ في الاإ

بِْليَس  لَّا اإِ آَدَم فََسَجُدوا اإِ ْذ قُْلنَا ِلْلَملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلا بِْليَس اأَبَٰى َواْستَكْبََر َوكَاَن ِمَن اْلكَاِفِريَن7 وقال: َواإِ اإِ

اأبى عن قبول خليفة  اأّن كّل من  كَاَن ِمَن اْلِجنِّ فََفَسَق َعْن اأَْمِر َربِِّه 8ۗ. بهذا الوصف، فمن الواضح 

الّله في الاأرض وطاعته فقد اتّخذ نهجاً كنهج اإبليس وهو من حزب الشيطان وبالتالي يهمل اعتقاده 

     .9ْيَطاِن ُهُم اْلَخاِسُروَن نَّ ِحْزَب الشَّ ْيَطاِن ۚ اأَلَا اإِ ِئَك ِحْزُب الشَّ وعمله مثله؛ كما قال الّله: اأُوَلٰ

ملهدّي[  يقة معرفة الناس �ب ]طر

من الواضح اأنّه بعد رفع مانع ظهور المهدّي ووصول الناس اإليه فاإّن معرفته الموضوعّية بشكل يقينّي 

1 . المائدة/ 27.
2 . محّمد/ 28.

3 . اآل عمران/ 22.
4 . الفرقان/ 23.

5 . الاأحزاب/ 19.
6 . ص/76.

7 . البقرة/ 34.
8 . الكهف/ 50.

9 . المجادلة/ 19.
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لازمة ومثل هذه المعرفة تتحّصل بواسطة اآية من عند الّله؛ لاأّن المهدّي خليفة الّله وبالتالي لا بّد 

الاأرض يكون  اإنسان في  اإلى  بالّرجوع  الّله ممكن  اإلى  لاأجل معرفته والّرجوع  الّله  اإلى  الّرجوع  من 

اآية  بمقتضى  الّله  عن  اإخباره  بصدق  القطع  قد حصل  اإنسان  اإّما  وهو  قطعّياً  الّله  عن  اإخباره  صدق 

الّله. بناء على  اإخباره عن  اإلى صدق  نسان استناداً  الاإ اإنسان قد عّرف به مثل ذلك  من عنده واإّما 

هذا فاإّن خليفة الّله في الاأرض اإّما تتّم معرفته بنفسه عندما ياأتي باآية من عند الّله واإّما تتّم معرفته 

الاأرض  في  يعرف  لا  آن  الا اأنّه  حين  في  قبله.  من  به  التعريف  يتّم  عندما  عليه  السابقة  بالخليفة 

به  بيته  واأهل  الّنبّي  اإخبار  واإّن  بشكل موضوعّي  به  التعريف  على  قادراً  يكون  المهدّي  قبل  خليفة 

كّلّي وغير كاف لمعرفته الموضوعّية وبهذا الوصف، فاإّن معرفته الموضوعّية تمكن فقّط عن طريق 

اإنجازه ولا يقدر  الّله على  الّله هي كّل عمل يقدر  آية من عند  الّله والا اآية من عند  نفسه بمقتضى 

على اإنجازه غيره ومن هذه الناحية يثبت المنصوبّية من عند الّله لمن ياأتي به؛ كتحويل العصا اإلى 

الثعبان واإحياء المّيت النخر واإبراء الاأمراض المستعصية واإخراج الحيوان من الصخرة واإنباع الماء 

خبار الكامل بالمستقبل التي لا يمكن شيء منها اإلا باإذن الّله ومن الواضح اأّن  من بين الاأصابع والاإ

آيات من عند الّله غير منحصر في الاأنبياء؛ لاأّن موجبه اإثبات المنصوبّية من جانب  تيان بهذه الا الاإ

الّله وهذا الموجب موجود في كّل من هو منصوب من جانب الّله سواء كان نبّياً اأو غير نبّي؛ كما 

سليمان  لصاحب  ووقع  العالمين1  نساء  خير  وجعلها  الّله  اصطفاها  اإذ  الّسلام  عليها  لمريم  وقع  اأنّه 

اإذ اصطفاه  الّسلام  الّله وجعله موضع علم من كتابه2 ووقع لطالوت عليه  اإذ اصطفاه  الّسلام  عليه 

الّله وجعله حاكماً على الناس،3 في حين اأنّه لم تثبت نبّوة اأحد منهم. ذلك لاأّن الّله كعاّمة العقلاء 

ينجز كّل عمل له مقتض وليس له مانع؛ لاأنّه من المسّلم به اأنّه على كّل شيء قدير ووسعت رحمته 

اآية  اأّن جعل  اأّي عمل يكون ضروريّاً لهداية عباده ومن الواضح  لو  ياأ كّل شيء وبهذا الوصف، فلا 

لهدايتهم اإلى المهدّي ضرورّي؛ لاأّن معرفته لهم بدونه غير ممكنة اأو مملوءة بالعسر والحرج وبهذا 

اليهود؛ كما قال: َوقَاَلِت اْليَُهوُد  لا تحسب يده مغلولة من ذلك مثلما حسب  اأن  الوصف، فيجب 

يَُد اللَِّه َمْغلُوَلٌة ۚ ُغلَّْت اأَيِْديِهْم َوُلِعنُوا ِبَما قَاُلوا ۘ بَْل يََداهُ َمْبُسوَطتَاِن يُْنِفُق كَْيَف يََشاُء 4ۚ. بناء على هذا 

َرِك َواْصَطَفاِك َعلَٰى ِنَساِء اْلَعاَلِميَن )اآل عمران/ 42(. نَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهَّ ْذ قَاَلِت اْلَملَاِئكَُة يَا َمْريَُم اإِ  . 1َواإِ
َذا ِمْن فَْضِل  ا ِعْنَدهُ قَاَل َهٰ ا َراآهُ ُمْستَِقرًّ َلْيَك َطْرفَُك ۚ فَلَمَّ  . 2قَاَل الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب اأَنَا اآِتيَك ِبِه قَْبَل اأَْن يَْرتَدَّ اإِ

َربِّي ِليَْبلَُوِني اأَاأَْشكُُر اأَْم اأَكُْفُر ۖ )الّنمل/ 40(.
ا تََرَك اآُل ُموَسٰى َواآُل َهاُروَن تَْحِملُُه  ِتيَكُُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكينٌَة ِمْن َربِّكُْم َوبَِقيٌَّة ِممَّ نَّ اآيََة ُمْلِكِه اأَْن يَاأْ  . 3َوقَاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم اإِ

ْن كُْنتُْم ُمْؤِمِنيَن )البقرة/ 248(.   آيًَة َلكُْم اإِ ِلَك لَا نَّ ِفي َذٰ اْلَملَاِئكَُة ۚ اإِ
4 . المائدة/ 64.
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فاإّن جعل اآية للمهدّي تصّير معرفته بعد الوصول اإليه ممكنة مقدور ليد الّله ولا يصلح استبعاده. 

اأنّه  لدرجة  التواتر؛  حّد  بلغت  اإذا  لمعرفته  مفيدة  هي  جسمانّية  خصائص  للمهدّي  روي  قد  نعم، 

مثل  لاأّن صدور  عليها؛  اعتماداً  البحث عنه  يكون وجدانه ممكناً من خلال  اأن  المستبعد  ليس من 

هذه الروايات عن الّنبّي واأهل بيته قطعّي في الجملة، في حين اأّن الروايات اللاغية والغير مجدية 

المهدّي؛  لمعرفة  مفيدة  الروايات  هذه  مثل  اأّن  من  التاأكّد  فيمكن  الوصف،  وبهذا  عنهم  تصدر  لا 

لازمة  وهذه  لغواً  بيته  واأهل  الّنبّي  لمعرفته فقد كان صدورها عن  لم تكن مفيدة  لو  اأنّها  اإلى  نظراً 

الّله  لخلفاء  الموعودة  والعلامات  بالصفات  العناية  اأّن  اإلى  بالنظر  خاّصة  بها.  لتزام  الاإ يمكن  لا 

الموعودين في معرفتهم ليست شيئاً غريباً ولم تزل معمولاً بها لدى العلماء؛ كما قال الّله: الَِّذيَن 

نِْجيِل1؛ نظراً اإلى اأنّه كانت  يَّ الَِّذي يَِجُدونَُه َمكْتُوبًا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َوالْاإِ أُمِّ ُسوَل الّنبّي الْا يَتَِّبُعوَن الرَّ

نجيل؛ بل قد اعتبر الّله هذه الصفات والعلامات الموعودة  صفاته وعلاماته مكتوبة في التوراة والاإ

أُوَلٰى2؛  ُحِف الْا ِتِهْم بَيِّنَُة َما ِفي الصُّ ِتينَا ِباآيٍَة ِمْن َربِِّهۚ  اأََوَلْم تَاأْ له اآية كافية لمعرفته وقال: َوقَاُلوا َلْولَا يَاأْ

اإلّا اأنّه يبدو اأّن الصفات والعلامات الموعودة له في الّصحف الاأولى كانت مشتملة على معجزاته 

لمعرفته  كافية  الجسمانّية  وعلاماته  صفاته  مجّرد  يكون  اأن  البعيد  من  لاأنّه  اأيضاً؛  القراآن  مثل 

ْن كَاَن  القطعّية؛ كما قد اأكّد الّله اشتمال صفاته وعلاماته الموعودة على القراآن وقال: قُْل اأََراأَيْتُْم اإِ

نَّ اللََّه لَا يَْهِدي اْلَقْوَم  ْسَراِئيَل َعلَٰى ِمْثِلِه فَاآَمَن َواْستَكْبَْرتُْمۖ  اإِ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكََفْرتُْم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن بَِني اإِ

لصفاته  مماثلته  اإلى  مستنداً  كان  بالقراآن  اإسرائيل  بني  من  شاهد  اإيمان  اأّن  اإلى  نظراً  اِلِميَن3؛  الظَّ

بعد  المهدّي خاّصة  اأّن معرفة  الظاهر  ّن  فاإ بناء على هذا  الاأولى.  الّصحف  الموعودة في  وعلاماته 

الروايات  اأساس  اإليه ممكنة لمن يحيط علماً بصفاته وعلاماته الجسمانّية على  رفع مانع الوصول 

يقينّية  وغير  اأّولّية  ستكون  المعرفة  هذه  اأّن  اإلا  مظانّه؛  في  عنه  البحث  اإثر  على  ويلاقيه  المتواترة 

اآية من عند الّله. وستصبح نهائّية ويقينّية عندما تظهر للمهدّي 

الظواهرّي ولا محّمد عمر ولا  اأيمن  البغدادّي ولا  اأبا بكر  ليس  المهدّي  اأّن  به  المسّلم  القدر  اإّن 

اأمر للمسلمين  اأو ولّي  اأميراً  اأو  اأنفسهم خليفة  اأنّهم يعتبرون  لاأنّهم رغم  اأمثالهم؛  علّياً الخامنئّي ولا 

ليسوا مطابقين للّصفات والعلامات الموعودة للمهدّي ولا يظهرون اآية من عند الّله؛ كما اأنّه ليس 

ّدعاء اأيضاً وبهذا الوصف، فاإّن حفظهم واإعانتهم وطاعتهم تتنافى مع حفظ المهدّي  لديهم مثل هذا الاإ

1 . الاأعراف/ 157.
2 . طه/ 133.

3 . الاأحقاف/ 10.
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واإعانته وطاعته وتعتبر من موانع ظهوره ولذلك من الماأمول اأن يقلع عنها القائمون بها ويعودوا اإلى 

سلام الكامل والخالص في الاأرض؛ لاأنّه اإن كان قادتهم صالحين  المهدّي اإذا كانوا بصدد اإقامة الاإ

لا  حقيقة  وهذه  قبلهم  من  والطاعة  عانة  والاإ بالحفظ  اأولى  وبالتالي  قادتهم  من  اأصلح  المهدّي  ّن  فاإ

فيها. خلاف 

سالم الرابع؛ مبادئ الإ

سلام مبنّي من حيث المبداأ على معرفة الّله التي تتحّصل بواسطة الّله؛ اإذ ليس هناك شيء  اإّن الاإ

معروف اأكثر منه ليكون واسطة معرفته، كالنور الذي يرى بذاته ويكون واسطة رؤية اأّي شيء اآخر؛ كما 

َماَواِت َوالْاأَْرِض 1ۚ؛ على اعتبار اأّن كّل ما يرى فاإنّه يرى بالنور وبالتالي لا يمكن  قال: اللَُّه نُوُر السَّ

رؤيته قبل رؤية النور وهكذا كّل ما هو موجود فاإنّه موجود بالله وبالتالي لا يمكن وجوده قبل وجود 

الّله وبهذا الوصف، فاإّن معرفة الّله هي واسطة في معرفته ومن هذه الناحية متقّدمة عليها ولو لم تكن 

موضع انتباه لشّدة بداهتها. 

 ]توحيد هللا[

عتقاد بوحدانّيته؛ لاأّن وجود جميع الموجودات في العالم  اأّما معرفة الّله فمستلزمة لتوحيده بمعنى الاإ

واحد ولو اأّن ماهّياتها التي هي مقادير وجودها متكثّرة والواحد لا بّد اأن يصدر عن مبداأ واحد؛ حيث اأّن 

صدوره عن المبادئ المتعّددة غير ممكن ووحدة المبداأ ثابتة في ثلاثة اأبعاد.

] خ ي التكو�ي
خ

� 
ّ

]توحيد الل

البعد الاأّول هو التكوين بمعنى الخلق والرزق والتدبير للموجودات؛ حيث اأّن خلقهّن بمعنى اإيجادهّن 

تّساق؛ كما قال:  وتقديرهّن من قبل مبداأين مستلزم للتضاّد، في حين اأنّه لا تضاّد بينهّن، بل يشاهد الاإ

ِن ِمْن تََفاُوٍت 2ۖ؛ خاّصة بالنظر اإلى اأّن التضاّد مستلزم للفساد بمعنى اختلال النظام  ْحَمٰ َما تََرٰى ِفي َخْلِق الرَّ

ٍه ِبَما َخلََق َوَلَعلَا بَْعُضُهْم  َلٰ ًذا َلَذَهَب كُلُّ اإِ لَّا اللَُّه َلَفَسَدتَا 3ۚ وقال: اإِ الكونّي؛ كما قال: َلْو كَاَن ِفيِهَما اآِلَهٌة اإِ

َعلَٰى بَْعٍض 4ۚ، في حين اأّن النظام الكونّي لم يفسد ولم يختّل وهذا برهان قاطع على عدم وجود التضاّد فيه 

1 . الّنور/ 35.
2 . الملك/ 3.

3 . الاأنبياء/ 22.
4 . المؤمنون/ 91.
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 1لَّا ُهَو ۖ فَاأَنَّٰى تُْؤفَكُوَن َه اإِ َلٰ ِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء لَا اإِ وتبعاً لذلك وحدة خالقه؛ كما قال: َذٰ

والّرزق بمعنى اإبقاء وجود الموجودات هو في الواقع خلقهّن المتجّدد في كّل اآن؛ كما قال: اأَفََعِيينَا 

ِلۚ  بَْل ُهْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد2 ومن الواضح اأّن تعّدد الخالق لمخلوق واحد غير ممكن؛  أَوَّ ِباْلَخْلِق الْا

ْن  ٌه َمَع اللَِّه ۚ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَكُْم اإِ َلٰ َماِء َوالْاأَْرِض ۗ اأَاإِ ْن يَْبَداأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ َوَمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن السَّ كما قال: اأَمَّ

 4ْزَق نَّ الَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا يَْمِلكُوَن َلكُْم ِرْزقًا فَابْتَُغوا ِعْنَد اللَِّه الرِّ كُْنتُْم َصاِدِقيَن3 وقال: اإِ

وتدبير الموجودات بمعنى هدايتهّن التكوينّية هو في الواقع تكميل خلقهّن بالتدريج؛ كما قال: يَُدبُِّر 

وَن5 وبهذا الوصف،  ا تَُعدُّ َلْيِه ِفي يَْوٍم كَاَن ِمْقَداُرهُ اأَْلَف َسنٍَة ِممَّ َلى الْاأَْرِض ثُمَّ يَْعُرُج اإِ َماِء اإِ أَْمَر ِمَن السَّ الْا

فاإّن وحدانّية المدبّر ثابتة في ضمن وحدانّية الخالق؛ كما قال: قَاَل َربُّنَا الَِّذي اأَْعَطٰى كُلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ 

نَُّه َسيَْهِديِن8. من هنا يعلم اأّن الّله  لَّا الَِّذي فََطَرِني فَاإِ َر فََهَدٰى7 وقال: اإِ َهَدٰى6 وقال: َوالَِّذي قَدَّ

واحد في خلق الموجودات ورزقهّن واإدارتهّن التكوينّية وكّل من اتّخذ له شريكاً في اأّي من هذه الثلاثة 

فليس بمسلم، بل يعتبر مشركاً. 

نعم، اإّن الذين يرون اأنفسهم مسلمين ومع ذلك يعرفون لغير الّله تصّرفات تكوينّية كما يساألون بعض 

الموتى توسيع رزقهم وشفاء مرضهم وهلاك عدّوهم يعملون مثل المشركين ولكن لا يعتبرون مشركين؛ 

المشركين؛  اعتقاد  اعتقادهم مختلف عن  فاإّن  المشركين  يشابه عمل  اأّن عملهم  رغم  اتّضح  لاأنّه كما 

عتقاد بوحدانّية الّله في الخلق والرزق والتدبير للموجودات وينبعث  نظراً اإلى اأنّه يظهر اأّن عملهم مع الاإ

من تصّور عدم تعارضهما ومن الواضح اأّن اعتقادهم لا يتجاهل لاأجل عملهم؛ كما اأنّهم لو سئلوا من 

الخالق والرازق والمدبّر للموجودات ليقولّن الّله ولا يعتبرون غيره شريكاً له؛ غير اأّن الّسلفّيين يزعمون 

اأّن اعتقادهم واإقرارهم هذا لا يكفي لثبوت اإسلامهم؛ حيث اأّن نظير ذلك كان موجوداً بين المشركين 

اإلى  في زمن الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم اأيضاً ولكن ما كان يعتبر كافياً لثبوت اإسلامهم نظراً 

 9 ۚ اللَُّه  َليَُقوُلنَّ  َوالْاأَْرَض  َماَواِت  السَّ َخلََق  َمْن  ْلتَُهْم  َساأَ َوَلِئْن  فيهم:  الّله  قال  كما  الاأوثان؛  دعائهم 

1 . غافر/ 62.
2 . ق/ 15.

3 . الّنمل/ 64.
4 . العنكبوت/ 17.

5 . الّسجدة/ 5.
6 . طه/ 50.

7 . الاأعلي/ 3.
8 . الّزخرف/ 27.

9 . لقمان/ 25.
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أَبَْصاَر َوَمْن يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت  ْمَع َوالْا ْن يَْمِلُك السَّ َوالْاأَْرِض اأَمَّ َماِء  يَْرُزقُكُْم ِمَن السَّ َمْن  قُْل  وقال: 

أَْمَر ۚ فََسيَُقوُلوَن اللَُّه ۚ فَُقْل اأَفَلَا تَتَُّقوَن1 ولكّن الحّق اأّن هذا التشابه  َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمْن يَُدبُِّر الْا

سلام عن اأهل القبلة؛ لاأنّه من المسّلم به اأّن المشركين في زمن الّنبّي صّلى الّله  العملّي لا يكفي لنفي الاإ

َذا ِقيَل َلُهْم لَا  نَُّهْم كَانُوا اإِ قرار بـ»لا اإله اإلا الله«؛ كما قال الّله فيهم: اإِ عليه واآله وسّلم كانوا ياأبون عن الاإ

قرار بهذه الكلمة كان بسبب عدم اعتقادهم  لَّا اللَُّه يَْستَكِْبُروَن2 وليس هناك شّك اأّن استنكافهم عن الاإ َه اإِ َلٰ اإِ

بمعناها، في حين اأّن معناها ليس شيئاً سوى وحدانّية الّله في خلق الموجودات ورزقهّن واإدارتهّن التكوينّية 

وبهذا الوصف، فلا يمكن اعتبار اعتقادهم واإقرارهم بوحدانّية الّله في هذه المجالات الثلاثة ثابتاً، بل 

الظاهر اأنّهم ما كانوا معتقدين ومقّرين بوحدانّية الّله في هذه المجالات الثلاثة واإنّما كانوا يقبلون دور 

نَّ  ًها َواِحًدا ۖ اإِ َلٰ آِلَهَة اإِ له الاأكبر؛ كما اأخبر الّله عن قولهم وقال: اأََجَعَل الْا آلهة اأو الاإ الّله فيهّن بصفة اأحد الا

َذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب3. كما كانوا بوضوح يرون اأوثانهم شركاء الّله في خلق الموجودات ورزقهّن واإدارتهّن  َهٰ

آخر اإله  ويعتقدون لكّل واحد منهم دوراً بجانب الّله وعلى سبيل المثال يسّمون واحداً منهم اإله المطر والا

آخر اإله العشق ولهذا السبب كانوا يعتبرونهم مستحّقين للعبادة ويسجدون اأمامهم مثل الّله.  الحرب والا

بغّض النظر عن اأنّه ما كان عدم ثبوت اإسلامهم بسبب اعتقادهم هذا فقّط؛ لاأنّهم كانوا بالاإضافة اإلى هذا 

َذا اْلُقْراآِن َولَا ِبالَِّذي  عتقاد يكّذبون اأنبياء الّله وما اأنزل اإليهم؛ كما قال الّله: َوقَاَل الَِّذيَن كََفُروا َلْن نُْؤِمَن ِبَهٰ الاإ

آخرة وينكرون يوم القيامة؛ كما قال الّله: َواأَْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد  بَْيَن يََديِْه 4ۗ؛ كما كانوا غير معتقدين بالا

آِخَرِة ُهْم كَاِفُروَن6. هذا في حين اأّن المسلمين بخلافهم  اأَيَْماِنِهْم ۙ لَا يَْبَعُث اللَُّه َمْن يَُموُت 5ۚ وقال: َوُهْم ِبالْا

عتقاد لا يرون غير الّله شريكاً معه في الخلق والرزق  ولو دعوا في العمل اأشخاصاً غير الّله اإلّا اأنّهم في الاإ

ذنه ويقّرون بـ»لا اإله اإلا الله« ويصّدقون الاأنبياء وما اأنزل اإليهم  والتدبير للموجودات، بل يعتبرون غيره تابعاً لاإ

آخرة ويوم القيامة وبهذا الوصف، فاإّن مقارنتهم مع المشركين في زمن الّنبّي صّلى الّله عليه  ويعتقدون بالا

واآله وسّلم غير عادل ولا يمكن بغير تهاون وتغافل فاحش. رغم اأنّه كما تبّين اأّن دعاء اأشخاص غير الّله في 

غيبتهم -باأّي مبّرر كان- يعتبر تركاً للاأولى ولا يليق بالمسلم؛ لاأّن الاأولى في كّل حال دعاء الّله الذي هو اأسمع 

واأرحم واأكثر اإجابة من اأّي شخص؛ لدرجة اأنّه لا حاجة مع وجوده اإلى دعاء غيره واإن كان مخلوقاً مقّدساً. 

1 . يونس/ 31. 
2 . الصاّفات/ 35.

3 . ص/5.
4 . سباأ/ 31.

5 . الّنحل/ 38.
6 . هود/ 19.
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الكامل  العلم  اأنّه متوّقف على  للموجودات؛ حيث  الاأحكام  اإنشاء  بمعنى  التشريع  الثاني هو  البعد 

بكّلهّن وكّل مصالحهّن ومفاسدهّن لتعّين الواجبات والمحّرمات اللازمة لهدايتهّن التكليفّية اإلى كمالهّن، 

الْاأَْرِض َجِميًعا  الَِّذي َخلََق َلكُْم َما ِفي  اإلا لمكّونهّن؛ كما قال: ُهَو  اأّن مثل هذا العلم ليس  في حين 

اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ۚ َوُهَو ِبكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم1 وقال: اأَلَا يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو  َماِء فََسوَّ َلى السَّ ثُمَّ اْستََوٰى اإِ

اللَِّطيُف اْلَخِبيُر2 وبهذا الوصف، فمن الواضح اأنّه ليست لاأحد غيره صلاحّية تحليل شيء اأو تحريمه 

لشيء اآخر؛ لاأّن تحليل شيء اأو تحريمه لشيء اآخر متوّقف على العلم بهما وبتناسبهما اأو عدم تناسبهما 

مع بعضهما البعض وهو لا يمكن اإلا لمكّونهما؛ كما قال: قُْل اأََراأَيْتُْم َما اأَنَْزَل اللَُّه َلكُْم ِمْن ِرْزٍق فََجَعْلتُْم 

ِمْنُه َحَراًما َوَحلَالًا قُْل اآللَُّه اأَِذَن َلكُْم ۖ اأَْم َعلَى اللَِّه تَْفتَُروَن3. في حين اأّن اأحكام الّله تابعة لعلمه بطبائع 

الاأشياء ومقاديرها وتناسبها وترابطها مع بعضها البعض والمصالح والمفاسد الناشئة منها وسننه الثابتة 

واعتباراته المتغّيرة اإلى جانب الاأسباب الغيبّية وغير الماّديّة في نظام الكون ومن الواضح اأّن مثل هذا 

تّباع والاأحكام التي يضعها  آخرين. من هنا يعلم اأّن اأحكام الّله وحدها تستحّق الاإ العلم بعيد عن متناول الا

َذْن ِبِه اللَُّه ۚ َوَلْولَا  يِن َما َلْم يَاأْ تّباع؛ كما قال: اأَْم َلُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّ آخرون غير صالحة للاإ الا

آخرين بمقتضى محدوديّة حواّسهم  اِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم4؛ لاأّن الا نَّ الظَّ كَِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بَْينَُهْم ۗ َواإِ

واإدراكاتهم ليسوا عالمين بكّل شيء في العالم وتبعاً لذلك يضعون الحكم وهم لا يحيطون بمتطّلباته 

آخرين  وموانعه وبهذا الوصف، فلا يتحّصل القطع بصّحة حكمهم وفائدته حّتى لاأنفسهم فضلاً عن الا

ولذلك فاإّن حكمهم ناشئ من الجاهلّية وبالتالي ليس صالحاً لاتّباع العقلاء؛ كما قال الّله: اأَفَُحكَْم 

   .5اْلَجاِهِليَِّة يَْبُغوَن ۚ َوَمْن اأَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْما ِلَقْوٍم يُوِقنُوَن

من هنا يعلم اأّن الّله واحد في وضع القوانين وكّل من اعتقد له شريكاً في ذلك فليس بمسلم، بل يعتبر 

مشركاً؛ كما اأّن كّل من لم يكن معتقداً بلزوم العمل بقوانين الّله وكان ملتزماً بالقوانين التي وضعها 

جتماعي وفاسق في البعد  آخرون معرضين عن قوانينه فهو كافر من الناحية النظريّة وظالم في البعد الاإ الا

ِئَك ُهُم اْلكَاِفُروَن6 وقال:  الفردّي من الناحية العملّية؛ كما قال الّله: َوَمْن َلْم يَْحكُْم ِبَما اأَنَْزَل اللَُّه فَاأُوَلٰ

1 . البقرة/ 29.
2 . الملك/ 14.
3 . يونس/ 59.

4 . الشورى/ 21.
5 . المائدة/ 50.
6 . المائدة/ 44.
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ِئَك ُهُم  اِلُموَن1 وقال: َوَمْن َلْم يَْحكُْم ِبَما اأَنَْزَل اللَُّه فَاأُوَلٰ ِئَك ُهُم الظَّ َوَمْن َلْم يَْحكُْم ِبَما اأَنَْزَل اللَُّه فَاأُوَلٰ

سلامّية قد تّم التخّلي عن معظم قوانين الّله  آن في كثير من البلدان الاإ اْلَفاِسُقوَن2. هذا في حين اأنّه الا

ويتّم مكانها وضع وتطبيق قوانين بشريّة من نمط قوانين الكافرين؛ على سبيل المثال لا يقتل القاتل 

على الرغم من اجتماع شروط القصاص ولا يقطع يد السارق على الرغم من اجتماع شروط الحّد ولا 

يرجم الزاني ولا يجلد على الرغم من اجتماع شروط الحّد ويحبس مكان ذلك. من الواضح اأّن هذا هو 

سلام واإن كان بسبب عدم تناسب اأحكام الّله معهم بعد تقصيرهم؛ لاأنّهم يعلمون اأّن  خروج بّين من الاإ

قوانينهم لم تصدر عن الّله وهي مخالفة لقوانينه ومع ذلك يعتقدون ويلتزمون باتّباعها وبهذا الوصف، 

سلام ولو تحت عنوان النفاق وبالتالي يجب على المسلمين الذين يعيشون  فلا نقاش في خروجهم من الاإ

سلام عن طريق الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اإن استطاعوا ذلك واإن  بين اأظهرهم اأن يرّدوهم اإلى الاإ

لم يستطيعوا ذلك فيهاجروا من بينهم ويذهبوا اإلى بلد اآخر يتّم فيه تطبيق قوانين الّله واإن لم يقوموا باأحد 

مكان فهم شركاء في ظلمهم وفسقهم واإن لم يكونوا شركاء في كفرهم  ستطاعة والاإ هذين الاأمرين مع الاإ

ُهْم ِمْنكُْم  نَُّه ِمْنُهْم 3ۗ وقال: َوَمْن يَتََولَّ ُهْم ِمْنكُْم فَاإِ بسبب براءتهم القلبّية منهم؛ كما قال الّله: َوَمْن يَتََولَّ

   .4اِلُموَن ِئَك ُهُم الظَّ فَاأُوَلٰ

] ي التحك�ي
خ

� 
ّ

]توحيد الل

البعد الثالث هو الحكومة بمعنى تطبيق اأحكام الّله بين الموجودات والذي يتسّنى عن طريق السلطة 

ۚ  َوُهَو َعلَٰى كُلِّ َشْيٍء  َماَواِت َوالْاأَْرِض َوَما ِفيِهنَّ عليهّن وبالتاأكيد لا يحّق اإلا لّله؛ كما قال: ِللَِّه ُمْلُك السَّ

قَِديٌر5؛ نظراً اإلى اأّن الّله وحده يملك اأهلّية تشريع الاأحكام وبالتالي هو وحده قادر على التطبيق الكامل 

لاأحكامه؛ لاأّن التطبيق الكامل لاأحكامه متوّقف على العلم الكامل بها، في حين اأّن العلم الكامل بها لا 

يمكن اإلا لمن قد شّرعها؛ حيث اأنّه ليس اأحد يعلم رضاه وكراهته وتبعاً لهما حلاله وحرامه بقدر ما يعلم 

َذا 6ۚ وقال: قُْل َهلُمَّ ُشَهَداَءكُُم الَِّذيَن يَْشَهُدوَن اأَنَّ اللََّه  اكُُم اللَُّه ِبَهٰ ْذ َوصَّ نفسه؛ كما قال: اأَْم كُْنتُْم ُشَهَداَء اإِ

َذا َحَراٌم ِلتَْفتَُروا َعلَى اللَِّه اْلكَِذَبۚ   َذا َحلَاٌل َوَهٰ َذا 7ۖ وقال: َولَا تَُقوُلوا ِلَما تَِصُف اأَْلِسنَتُكُُم اْلكَِذَب َهٰ َم َهٰ َحرَّ

1 . المائدة/ 45.

2 . المائدة/ 47.

3 . المائدة/ 51.
4 . الّتوبة/ 23.

5 . المائدة/ 120.

6 . الاأنعام/ 144.

7 . الاأنعام/ 150.
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نَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى اللَِّه اْلكَِذَب لَا يُْفِلُحوَن1. كما اأّن التطبيق الكامل لاأحكام الّله متوّقف على العلم  اإِ

الكامل بموضوعاتها، في حين اأّن العلم الكامل بموضوعاتها لا يمكن اإلا لمن قد كّونهّن؛ حيث اأنّه لا 

يعلم اأحد بمخلوقاته وبالتالي اأقدارهّن ومواضعهّن بقدر ما يعلم نفسه؛ كما قال: َوِعْنَدهُ َمَفاِتُح اْلَغْيِب 

لَّا يَْعلَُمَها َولَا َحبٍَّة ِفي ُظلَُماِت الْاأَْرِض  لَّا ُهَوۚ  َويَْعلَُم َما ِفي اْلبَرِّ َواْلبَْحِرۚ  َوَما تَْسُقُط ِمْن َوَرقٍَة اإِ لَا يَْعلَُمَها اإِ

       .3نَّ اللََّه يَْعلَُم َواأَنْتُْم لَا تَْعلَُموَن لَّا ِفي ِكتَاٍب ُمِبيٍن2 وقال: اإِ َولَا َرْطٍب َولَا يَاِبٍس اإِ

علاوه على ذلك من الواضح اأّن تطبيق اأحكام الّله على موضوعاتها لا يمكن بدون الحكومة عليهّن؛ لاأّن 

كثيراً من اأحكامه لهّن عاّمة وبالتالي لا ضمان لتطبيقها بدون سلطته عليهّن؛ في حين اأّن حكومته عليهّن لا 

تمكن بدون طاعتهّن له وهذا يعني وجوب طاعتهّن له؛ كما اأّن طاعتهّن لغيره غير جائزة؛ لاأّن طاعتهّن معقولة 

فقّط لمن هو منّزه عن كّل نقصان؛ حيث اأّن طاعة الناقص تؤّدي اإلى النقصان ومن الواضح اأنّه لا اأحد غير الّله 

   .4يَا اأَيَُّها النَّاُس اأَنْتُُم اْلُفَقَراُء اإَِلى اللَِّه ۖ َواللَُّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد :منّزه عن كّل نقصان؛ كما قال

بالاإضافة اإلى اأّن الحاكمّية على الناس تعني ملكّية بعض سلطاتهم ومثل هذه الملكّية تعود اإلى ملكّية الناس 

ْمَع  ْن يَْمِلُك السَّ َماَواِت َوالْاأَْرِض 5ۗ وقال: اأَمَّ التي ليست ثابتة اإلا لمكّونهم؛ كما قال: اأَلَا اإِنَّ ِللَِّه َما ِفي السَّ

      .7ِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم َلُه اْلُمْلُك ۚ َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه َما يَْمِلكُوَن ِمْن ِقْطِميٍر أَبَْصاَر6 وقال: َذٰ َوالْا

 8َوَلْم يَكُْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك :من هنا يعلم اأّن الّله واحد في الحكومة على الناس؛ كما قال

وبالتالي لا بّد للناس من اأن يقبلوا حكومته عليهم؛ لاأنّه تختّل حياتهم بدون الحكومة وحكومته هي 

تحّقق  متوّقف على  اإلى كمالهم  اأّن وصولهم  للقبول؛ كما  وقابلة  التي هي معقولة  الوحيدة  الحكومة 

العدالة وتحّقق العدالة ممكن من خلال حكومة الّله فقّط وحكومة الّله مثل اأيّة حكومة اأخرى غير ممكنة 

بدون قبول الناس وبهذا الوصف، فاإّن قبول حكومة الّله واجبة على الناس ويتّم ذلك عن طريق قبول 

حكومة من يحكم بالنيابة عن الّله؛ لاأّن الّله مثل اأّي حاكم اآخر يفّوض حكومته على الناس اإلى من يشاء 

منهم لينفذ اأحكامه بينهم بالنيابة عنه؛ كما قال: َواللَُّه يُْؤِتي ُمْلكَُه َمْن يََشاُء 9ۚ ومثل هذا الشخص 

1 . الّنحل/ 116.
2 . الاأنعام/ 59.
3 . الّنحل/ 74.
4 . فاطر/ 15.
5 . الّنور/ 64.
6 . يونس/ 31.
7 . فاطر/ 13.

سراء/ 111. 8 . الاإ
9 . البقرة/ 247.



الم
إلســ

ة ا
عرف

ع؛ م
لراب

ل ا
فص

ال

213العودة إلی اإلسالم

نِّي َجاِعٌل ِفي الْاأَْرِض َخِليَفًة 1ۖ؛  يعتبر خليفة الّله في الاأرض اعتباراً لحكومته عن جانبه؛ كما قال: اإِ

كما على سبيل المثال اآتى داوود عليه الّسلام الحكومة من عنده وقال: َوقَتََل َداُووُد َجاُلوَت َواآتَاهُ اللَُّه 

نَّا َجَعْلنَاَك َخِليَفًة ِفي الْاأَْرِض فَاْحكُْم  اْلُمْلَك2 وعّده اعتباراً لهذا خليفته في الاأرض وقال: يَا َداُووُد اإِ

بَْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َولَا تَتَِّبِع اْلَهَوٰى فَيُِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه 3ۚ. بناء على هذا فاإّن »البيعة« بمعنى قبول 

الحكومة جائزة فقّط مع من قد تّم نصبه بالخلافة عن جانب الّله في الاأرض مثل داوود عليه الّسلام 

والبيعة مع مثل هذا الشخص تعتبر بيعة مع الّله؛ لاأّن الّله قد اأمر بالبيعة معه؛ كما قد اعتبر البيعة مع 

نََّما يُبَاِيُعوَن اللََّه يَُد اللَِّه فَْوَق اأَيِْديِهْم 4ۚ ومن  نَّ الَِّذيَن يُبَاِيُعونََك اإِ نبّيه اعتباراً لهذا بيعة مع نفسه وقال: اإِ

الواضح اأنّه ليس مثل هذه الخلافة ثابتة في الوقت الحاضر اإلا للمهدّي؛ لاأّن العلم بها ممكنة فقّط عن 

طريق خبر الّنبّي المتواتر ولم يصل عنه خبر متواتر اإلا للمهدّي وبهذا الوصف، فليس في الاأرض خليفة 

لّله غيره وبالتالي جميع الناس مكّلفون بالبيعة معه؛ كما اأّن البيعة مع غيره غير شرعّية واإن كان مسلماً 

قرشّياً وصالحاً؛ لاأّن الاأمر بالشيء هو النهي عن ضّده في منظور العقلاء وبهذا الوصف، فاإّن اأمر الّله 

ونبّيه بالبيعة مع المهدّي يعتبر نهيهما عن البيعة مع غيره ولذلك فاإّن البيعة مع غير المهدّي بمعنى قبول 

حكومة غيره محّرمة واإن كان هاشمّياً وصالحاً، بل تعتبر تحاكماً اإلى الطاغوت وهو ضلال بعيد؛ كما 

ْيَطاُن اأَْن يُِضلَُّهْم َضلَالًا  َلى الطَّاُغوِت َوقَْد اأُِمُروا اأَْن يَكُْفُروا ِبِه َويُِريُد الشَّ قال الّله: يُِريُدوَن اأَْن يَتََحاكَُموا اإِ

بَِعيًدا5؛ حيث اأّن كّل حاكم لم ينصبه الّله من جانبه فهو طاغوت واإن كان فاطمّياً بل حسينّياً واجتمع 

سلام بقدر السماء اإلى  عليه جميع المسلمين وكّل من خضع لحاكمّيته فقد عبد الطاغوت وابتعد عن الاإ

الاأرض وهذه ضرورة الّدين وسّنة الّله في الذين خلوا من قبل ولا مجال لاأّي نقاش اأو مجادلة فيها. 

   من هنا يعلم اأّن المسلمين الذين قد اختاروا خليفة اأو اأميراً اأو ولّي اأمر غير المهدّي ويسعون في 

عانة والطاعة لهم بدلاً عنه اإنّما يّتبعون اأهواءهم وظنونهم وليس لهم بّينة من عند الّله وميتتهم  الحفظ والاإ

الَِّذيَن َضلَّ   اأَْعَمالًا أَْخَسِريَن  في هذا الاأمر ميتة جاهلّية؛ كالذين قال الّله فيهم: قُْل َهْل نُنَبِّئُكُْم ِبالْا

اأَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصْنًعا6؛ حيث اأّن وصولهم اإلى المهدّي ممكن  نْيَا َوُهْم يَْحَسبُوَن  َسْعيُُهْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

بمجّرد اإرادتهم واإقدامهم اللازمين لذلك وحكومته تتحّقق من خلال طلبهم واإعانتهم وطاعتهم وبهذا الوصف، 

1 . البقرة/ 30.
2 . البقرة/ 251.

3 . ص/ 26.
4 . الفتح/ 10.

5 . النساء/ 60.
6 . الكهف/ 103 و104.
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آخرين.    قبال على الا عراض عنه والاإ فليس لهم اأيّة حاجة اإلى الاإ

النتيجة اأّن الّله واحد في الحكومة على الناس وبالتالي يحّق له وحده اأن يحكّم شخصاً في الاأرض 

وكّل من حكّم شخصاً في الاأرض دونه فهو مشرك؛ لاأنّه قد جعل نفسه شريكاً مع الّله في التحكيم؛ 

كما اأّن كّل من لم يقبل حاكماً قد نصبه الّله في الاأرض فقد استنكف عن عبادة الّله وخرج من ذّمته؛ 

نَّ الَِّذيَن يَْستَكِْبُروَن  َلْيِه َجِميًعا1 وقال: اإِ كما قال: َوَمْن يَْستَْنِكْف َعْن ِعبَاَدِتِه َويَْستَكِْبْر فََسيَْحُشُرُهْم اإِ

َعْن ِعبَاَدِتي َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِريَن2. لذلك فاإّن كّل شخص غير المهدّي دعى المسلمين اإلى بيعته 

3، بل هو طاغوت يعبد  َلى النَّاِر ۖ ًة يَْدُعوَن اإِ فهو اإمام يدعو اإلى النار؛ كما قال الّله: َوَجَعْلنَاُهْم اأَِئمَّ

من دون الّله ويخرج اأولياءه من النور اإلى الظلمات؛ كما قال الّله: َوالَِّذيَن كََفُروا اأَْوِليَاُؤُهُم الطَّاُغوُت 

غير  كّل شخص  بل  َخاِلُدوَن4؛  ِفيَها  ُهْم   ۖ النَّاِر  اأَْصَحاُب  ِئَك  اأُوَلٰ  ۗ لَُماِت  الظُّ َلى  اإِ النُّوِر  ِمَن  يُْخِرُجونَُهْم 

المهدّي ضرب المسلمين بسلاحه ليدخلوا في بيعته فقد حارب الّله وخليفته واأفسد في الاأرض وقد 

نََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َويَْسَعْوَن ِفي الْاأَْرِض فََساًدا اأَْن يَُقتَّلُوا اأَْو يَُصلَّبُوا اأَْو  قال الّله: اإِ

آِخَرِة َعَذاٌب  نْيَاۖ  َوَلُهْم ِفي الْا ِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ َع اأَيِْديِهْم َواأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخلَاٍف اأَْو يُْنَفْوا ِمَن الْاأَْرِضۚ  َذٰ تَُقطَّ

َعِظيٌم5 واإنّي اإن تمكّنت في الاأرض ساأوفيهم جزاء عملهم؛ لاأّن اإزالتهم عن طريق المهدّي واجبة على 

كّل مسلم متمكّن منها.

باع هللا[ 
ّ
  ]ات

 اأما توحيد الّله في هذه المجالات الثلاثة فمستلزم لعبادته التي هي الغرض من تكوينه وتشريعه 

لَّا ِليَْعبُُدوِن6 واإّن عبادته تعني اتّباعه؛ لاأّن عبادة كّل  نَْس اإِ وتحكيمه؛ كما قال: َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َوالْاإِ

عبد عند العقلاء تعني اتّباعه لمولاه واإّن الّله هو مولى الجميع؛ كما قال: بَِل اللَُّه َمْولَاكُْم ۖ َوُهَو َخْيُر 

رادته واإرادته تتجّلى اأحياناً في اإخباره الذي هو قابل للموافقة  النَّاِصِريَن7 واإّن اتّباع الّله هو الموافقة لاإ

من خلال تصديقه وتتجّلى اأحياناً في اإنشائه الذي هو قابل للموافقة من خلال العمل به.                    

1 . النساء/ 172.
2 . غافر/ 60.

3 . القصص/ 41.
4 . البقرة/ 257.
5 . المائدة/ 33.

6 . الذاريات/ 56.
7 . اآل عمران/ 150.
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ي إخباره[
خ

� 
ّ

باع الل
ّ
]ات

اأّما اإخباره فيكون اأحياناً عن شيء قد حدث؛

]النبّوة[

كاإخباره عن نبّوة اأنبيائه وخاتمهم محّمد صّلى الّله عليه واآله وسّلم الذين هم وسائطه في التشريع 

 .1ۚ فَاآِمنُوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه :وبالتالي تصديقه ضرورّي بمقتضى قطعّية اإخباره ووجوب اتّباعه؛ كما قال

]املالئكة[

َماَواِت  السَّ فَاِطِر  ِللَِّه  اْلَحْمُد  قال:  كما  للطيران؛  اأجنحة  لهم  الذين  ملائكته  وجود  عن  كاإخباره  و 

َوالْاأَْرِض َجاِعِل اْلَملَاِئكَِة ُرُسلًا اأُوِلي اأَْجِنَحٍة َمْثنَٰى َوثُلَاَث َوُربَاَع 2ۚ وهم كما قال: لَا يَْسِبُقونَُه ِباْلَقْوِل 

نََّما  َوُهْم ِباأَْمِرِه يَْعَملُوَن3 ولذلك هم وسائطه في التكوين بمعنى الخلق والرزق والتدبير؛ كما قال: قَاَل اإِ

َماِت اأَْمًرا5 وقال: فَاْلُمَدبَِّراِت اأَْمًرا6 وبالتالي  اأَنَا َرُسوُل َربِِّك ِلاأََهَب َلِك ُغلَاًما َزِكيًّا4 وقال: فَاْلُمَقسِّ

تصديقه ضرورّي بمقتضى قطعّية اإخباره ووجوب اتّباعه؛ كما قال: كُلٌّ اآَمَن ِباللَِّه َوَملَاِئكَِتِه7 وقال: 

            .8نَّ اللََّه َعُدوٌّ ِلْلكَاِفِريَن ا ِللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميكَاَل فَاإِ َمْن كَاَن َعُدوًّ

خرة[
آ
]ال

اإذ  القيامة  يوم  كاإخباره عن  يعتبر وعده؛  لهذا  لم يحدث واعتباراً  اأحياناً عن شيء  اإخباره  و يكون 

الموتى يبعثون من التراب ويحضرون عنده للحساب بعد النفخ في الّصور وتبّدل السماوات والاأرض 

وينّبئون بجميع اأعمالهم مع وجود الموازين القسط والشهداء الصادقين ويساقون اإلى الجّنة في حالة غلبة 

اأعمالهم الصالحة واإلى جهّنم في حالة غلبة اأعمالهم السّيئة ويجزون باأعمالهم دون اأّي ظلم من جانبه ومن 

َحقٌّ  اللَِّه  َوْعَد  ّنَ  اأّن تصديق ذلك ضرورّي بمقتضى قطعّية اإخباره ووجوب اتّباعه؛ كما قال: اإِ الواضح 

1 . اآل عمران/ 179.
2 . فاطر/ 1.

3 . الاأنبياء/ 27.
4 . مريم/ 19.

5 . الذاريات/ 4.
6 . النازعات/ 5.
7 . البقرة/ 285.
8 . البقرة/ 98.
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اإحسانهم  اأجر  المحسنون  ينال  اأن  يقتضي  الّله  عدل  اأّن  اإلى  بالنظر  خاّصة  ِفيَها1؛  َريَْب  لَا  اَعُة  َوالسَّ

ساءة سواء ولا يكون لهما عاقبة مماثلة، في حين  حسان والاإ والمسيئون عقاب اإسائتهم لكيلا يكون الاإ

اأّن ذلك غالباً ما لا يقع في الدنيا وبهذا الوصف، فلا بّد من وقوعه بعد الدنيا؛ كما قال: اأَْم َحِسَب 

ۚ َساَء َما  اِلَحاِت َسَواًء َمْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم  اآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اأَْن نَْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن  يِّئَاِت  الَِّذيَن اْجتََرُحوا السَّ

َما َلكُْم كَْيَف تَْحكُُموَن3 وقال: اأَْم نَْجَعُل الَِّذيَن   يَْحكُُموَن2 وقال: اأَفَنَْجَعُل اْلُمْسِلِميَن كَاْلُمْجِرِميَن

يَْستَِوي  َوَما  وقال:   4اِر كَاْلُفجَّ اْلُمتَِّقيَن  نَْجَعُل  اأَْم  الْاأَْرِض  ِفي  كَاْلُمْفِسِديَن  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  اآَمنُوا 

نسان  اِلَحاِت َولَا اْلُمِسيُءۚ  قَِليلًا َما تَتََذكَُّروَن5؛ بل اإّن فناء الاإ أَْعَمٰى َواْلبَِصيُر َوالَِّذيَن اآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ الْا

بعد الموت بغّض النظر عن كيفّية حياته قبله يجعل تكوينه لغواً، في حين اأّن اللغو لا يصدر عن الّله؛ 

آخرة  َلْينَا لَا تُْرَجُعوَن6. لذلك فاإّن الذين ينكرون وجود الا كما قال: اأَفََحِسْبتُْم اأَنََّما َخلَْقنَاكُْم َعبَثًا َواأَنَّكُْم اإِ

آخرة؛ كما اأّن المنكرين لوجود الّله لا  يمان بوجود الّله؛ لاأّن وجود الّله مستلزم لوجود الا لا يستطيعون الاإ

يجدون وجهاً عقلانّياً لحياتهم ولا ماآل لهم سوى الياأس والعبثّية؛ كما قال الّله: َوالَِّذيَن كََفُروا ِباآيَاِت 

ِئَك َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم7؛ لاأنّهم وفقاً لزعمهم اإن كانوا محسنين  ِئَك يَِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي َواأُوَلٰ اللَِّه َوِلَقاِئِه اأُوَلٰ

فسيموتون مثل المسيئين واإن كانوا مسيئين فسيموتون مثل المحسنين ولن ينالوا بالضرورة نفعاً من 

اإحسانهم ولا ضّراً من اإساءتهم؛ نظراً اإلى اأّن كثيراً من المحسنين ماتوا دون اأّي اأجر في الدنيا وكثيراً من 

المسيئين ماتوا دون اأّي عقاب في الدنيا وما انتهى األم هؤلاء اإلى راحة ولا راحة هؤلاء اإلى األم وعلى 

ساءة سفاهة بالرغم من اتّفاق العقلاء عليه.  حسان على راحة الاإ هذا المبداأ ترجيح األم الاإ

ي إنشائه[
خ

� 
ّ

باع الل
ّ
]ات

اأّما اإنشاؤه فبمعنى اأمره ونهيه اللذين ينبعثان من رضاه وكراهته؛ لاأنّه بمقتضى كماله يرضى الاأعمال 

ويحزن  بحصوله  ليفرح  شيء  اإلى  محتاجاً  ليس  اأنّه  حين  في  وهذا  السّيئة  الاأعمال  ويكره  الصالحة 

بقائهم  لاأجل  اإلى الكمال  البقاء بمقتضى حدوثهم ومضطّرون  اإلى  على فواته ولكّن عباده محتاجون 

1 . الجاثية/ 32.

2 . الجاثية/ 21.
3 . القلم/ 35 و36.

4 . ص/ 28.
5 . غافر/ 58.

6 . المؤمنون/ 115.
7 . العنكبوت/ 23.
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ومّتكلون على فعل الخيرات وترك السّيئات لاأجل كمالهم واإنّه يريد بمقتضى كماله كمالهم؛ لاأّن اإرادة 

الكمال معدودة من الكمال. بناء على هذا فاإّن رضاه عن الاأعمال الصالحة وكراهته للاأعمال السّيئة 

نَّ  ْن تَكُْفُروا فَاإِ ليسا منبعثين من احتياجه ولكّنهما منبعثان من كماله؛ كما اأنّه قال على سبيل المثال: اإِ

ْن تَْشكُُروا يَْرَضُه َلكُْم 1ۗ وبهذا الوصف، فمن الواضح اأنّه  اللََّه َغِنيٌّ َعْنكُْم ۖ َولَا يَْرَضٰى ِلِعبَاِدِه اْلكُْفَر ۖ َواإِ

يتَاِء ِذي  ْحَساِن َواإِ ُمُر ِباْلَعْدِل َوالْاإِ نَّ اللََّه يَاأْ قد اأمر بكّل عمل صالح ونهى عن كّل عمل سّيء؛ كما قال: اإِ

اْلُقْربَٰى َويَْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنكَِر َواْلبَْغِي 2ۚ وبالتالي لم ياأمر باأّي عمل سّيء ولم ينه عن اأّي عمل 

ُمُر ِباْلَفْحَشاِء 3ۖ وقال على سبيل المثال: لَا يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن  نَّ اللََّه لَا يَاأْ صالح؛ كما قال: قُْل اإِ

َلْيِهْم 4ۚ وبهذا الوصف، فاإّن قبول  وُهْم َوتُْقِسُطوا اإِ يِن َوَلْم يُْخِرُجوكُْم ِمْن ِديَاِركُْم اأَْن تَبَرُّ َلْم يَُقاِتلُوكُْم ِفي الدِّ

اأمره ونهيه واإن خفي وجههما واجب على الجميع والعمل على وفقهما يعتبر اتّباعاً لّله وتعّبداً له وهما 

موّفران لاحتياج بني اآدم وضامنان لسعادتهم. 

]الّصالة[     

لَاةَ كَانَْت َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن  نَّ الصَّ كاأمره بالّصلاة التي هي فريضة محّددة وثابتة على المسلمين؛ كما قال: اإِ

ِكتَابًا َمْوقُوتًا5 وتتّم اإقامتها في خمسة اأوقات من اليوم والليلة؛ في اأّول اليوم واآخره وهما صلاة الّصبح 

لَاةَ َطَرفَِي النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّْيِل 6ۚ واأيضاً  والعصر وفي اأّول الليل وهي صلاة المغرب؛ كما قال: َواأَِقِم الصَّ

لَاةَ ِلُدُلوِك  في منتصف اليوم وهي صلاة الظهر وقبل منتصف الليل وهي صلاة العشاء؛ كما قال: اأَِقِم الصَّ

نَّ قُْراآَن اْلَفْجِر كَاَن َمْشُهوًدا7 وبهذا الوصف، فاإّن المحافظة عليهّن  َلٰى َغَسِق اللَّْيِل َوقُْراآَن اْلَفْجِر ۖ اإِ ْمِس اإِ الشَّ

لَاِة اْلُوْسَطٰى َوقُوُموا ِللَِّه قَاِنِتيَن8 والمحافظة  لََواِت َوالصَّ في اأوقاتهّن واجبة؛ كما قال: َحاِفُظوا َعلَى الصَّ

عليهّن تعني المداومة عليهّن والخشوع فيهّن؛ كما قال الّله: الَِّذيَن ُهْم َعلَٰى َصلَاِتِهْم َداِئُموَن9 وقال: 

1 . الّزمر/ 7.
2 . الّنحل/ 90.

3 . الاأعراف/ 28.
4 . الممتحنة/ 8.
5 . النساء/ 103.

6 . هود/ 114.
سراء/ 78. 7 . الاإ
8 . البقرة/ 238.
9 . المعارج/ 23.
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الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاِتِهْم َخاِشُعوَن1؛ كما تعني اجتناب الكسل والرياء والغفلة والّسهو فيهّن؛ كما 

يَُراُءوَن  كَُساَلٰى  قَاُموا  لَاِة  الصَّ َلى  اإِ قَاُموا  َذا  َواإِ َخاِدُعُهْم  َوُهَو  اللََّه  يَُخاِدُعوَن  اْلُمنَاِفِقيَن  نَّ  اإِ الّله:  قال 

لَّا قَِليلًا2 وقال: الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاِتِهْم َساُهوَن3 وهي مبنّية على الركوع  النَّاَس َولَا يَْذكُُروَن اللََّه اإِ

َواْعبُُدوا  َواْسُجُدوا  اْركَُعوا  اآَمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  يَا  وقال:  بهما  الّله  اأمر  كما  الاأصل؛  في  والّسجود 

فَاْقَرُءوا  وقال:  بها  الّله  اأمر  كما  تيّسر؛  ما  بقدر  فيها  واجبة  اأيضاً  القراآن  قراءة  اأّن  رغم   ،4َربَّكُْم

مكان؛ كما اأمر الّله بذلك  لَاة5َ وتجب اإقامتها مع الجماعة في حالة الاإ َر ِمْنُه ۚ َواأَِقيُموا الصَّ َما تَيَسَّ

قتراب منها في حالة الّسكر والجنابة؛ كما نهى الّله  اِكِعيَن6 ولا يجوز الاإ وقال: َواْركَُعوا َمَع الرَّ

لَاةَ َواأَنْتُْم ُسكَاَرٰى َحتَّٰى تَْعلَُموا َما تَُقوُلوَن َولَا ُجنُبًا  عن ذلك وقال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا لَا تَْقَربُوا الصَّ

اإقامتها وهو عبارة عن غسل الوجه واليدين  7 ويجب التوّضؤ قبل  ۚ تَْغتَِسلُوا  َحتَّٰى  لَّا َعاِبِري َسِبيٍل  اإِ

َذا  اإلى المرفقين والمسح بالراأس والرجلين اإلى الكعبين؛ كما اأمر الّله بذلك وقال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإِ

َلى اْلكَْعبَْيِن 8ۚ؛  َلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسكُْم َواأَْرُجلَكُْم اإِ لَاِة فَاْغِسلُوا ُوُجوَهكُْم َواأَيِْديَكُْم اإِ َلى الصَّ قُْمتُْم اإِ

رغم اأّن اأكثر المسلمين يستوجبون فيه غسل الرجلين مثل غسل الوجه واليدين بسبب عّدة روايات ظّنّية 

ولكن لا تخفى مخالفة هذا العمل مع ظاهر القراآن؛ لاأّن ظاهر القراآن يدّل بوضوح على المسح بالرجلين 

اإن قرئ »اأَْرُجلَكُْم« فيه منصوباً  اأنّه  اأو مجروراً، غير  اإلى الكعبين سواء قرئ »اأَْرُجلَكُْم« فيه منصوباً 

فاإنّه يرجع اإلى »َواْمَسُحوا« ويدّل على مسح كّل الّرجلين اإلى الكعبين واإن قرئ مجروراً فاإنّه يرجع اإلى 

»ِبُرُءوِسكُْم« ويدّل على مسح جزء من الّرجلين اإلى الكعبين ولا يرجع في اأيّة حالة اإلى »فَاْغِسلُوا«؛ لاأّن 

رجوعه اإليه في اأيّة حالة مخالف للظاهر والفصاحة ولا يجوز في غير حالة الضرورة، في حين اأنّه لا 

ضرورة لذلك سوى تكييف القراآن على المذهب المشهور ومن الواضح اأّن تكييف القراآن على المذهب 

المشهور تحكّم والصحيح تكييف المذهب المشهور على القراآن؛ كما اأكّد كثير من الصحابة وتابعيهم 

1 . المؤمنون/ 2.
2 . النساء/ 142.

3 . الماعون/ 5.
4 . الحج/ 77.

5 . المّزمل/ 20.
6 . البقرة/ 43.
7 . النساء/ 43.
8 . المائدة/ 6.
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على هذه الحقيقة1 واأجمع عليها اأهل بيت الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم مع طهارتهم من كّل رجس 

وعدم افتراقهم عن القراآن2 واعترف به بعض العلماء المنصفين والمتعّقلين،3 رغم اأنّه لا باأس بغسل 

الّنبّي  مراد  هو  وهذا  الوضوء وهو مستحّب  بمسحهما في  مّتصلاً  ولو  التنظيف  الرجلين على سبيل 

صّلى الّله عليه واآله وسّلم من القيام به في بعض الاأحيان اإن صّحت روايته عنه وقد حمل على جزئّيته 

ووجوبه عن طريق الخطاأ؛ نظراً اإلى اأّن مخالفة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم مع القراآن مستحيلة.

على كّل حال، اإّن كيفّية الصلاة ومقّدماتها هي على الّنحو الذي يقوم به المهدّي؛ لاأنّه هو الواسطة 

في تطبيق اأحكام الّله واأعلم الناس بسّنة نبّيه واإذا ظهر بين المسلمين يقيم لهم الصلاة على النحو 

لَاة4َ وقال  ْن َمكَّنَّاُهْم ِفي الْاأَْرِض اأَقَاُموا الصَّ الذي قد تّم تشريعه؛ كما قال الّله في اأمثاله: الَِّذيَن اإِ

 .5َلَاة َذا كُْنَت ِفيِهْم فَاأَقَْمَت َلُهُم الصَّ مخاطباً لنبّيه بصفة خليفته في الاأرض: َواإِ

اأبي شيبة، المصّنف، ج1، ص30؛  1 . انظر على سبيل المثال: عبد الرزاق، المصّنف، ج1، ص18 و19؛ ابن 
القراآن،  معاني  النحاس،  و176؛  ص175  ج6،  البيان،  جامع  الطبري،  ص50؛  ج1،  القراآن،  اأحكام  الشافعي، 
الشاميين، ج4، ص25؛ سنن  مسند  الطبراني،  ومنسوخه، ص219؛  الحديث  ناسخ  شاهين،  ابن  ج2، ص273؛ 

الدارقطني، ج1، ص10؛ القرطبي، الجامع لاأحكام القراآن، ج6، ص92.
2 . اإّن القول الاأصّح عن علّي والقول الواحد عن اأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محّمد الّصادق وسائر اأهل البيت هو 
وجوب المسح؛ كما روي ذلك اأيضاً عن سائر بني هاشم مثل ابن عّباس، في حين اأّن قول بني اأمّية ورجال كالحّجاج بن 
ّطلاع على ذلك: ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج1، ص30 و208؛ مسند اأحمد،  يوسف الثقفّي هو وجوب الغسل. اأنظر للاإ
ج1، ص95، 114، 116 و124؛ الطبري، جامع البيان، ج6، ص175؛ النسائي، السنن الكبرى، ج1، ص90؛ 
النحاس، معاني القراآن، ج2، ص273؛ مسند اأبي يعلى، ج1، ص287؛ ابن كثير، تفسير القراآن العظيم، ج2، ص27.

3 . كمثال على ذلك قال فخر الّدين الرازي في التفسير الكبير )ج11، ص161(: »حّجة من قال بوجوب المسح مبني 
على القراءتين المشهورتين في قوله: >واأرجلكم< فقراأ ابن كثير وحمزة واأبو عمرو وعاصم في رواية اأبي بكر عنه بالجّر، 
وقراأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالّنصب، فنقول: اأّما القراءة بالجّر فهي تقتضي كون الاأرجل معطوفة 
على الرؤوس، فكما وجب المسح في الراأس فكذلك في الاأرجل. فاإن قيل: لم لا يجوز اأن يقال: هذا كسر على الجوار 
كما في قوله: >جحر ضّب خرب< وقوله: >كبير اأناس في بجاد مزمل<، قلنا: هذا باطل من وجوه: الاأول: اأّن الكسر اإنّما 
يصار اإليه حيث يحصل الاأمن من الالتباس كما في قوله: >جحر ضّب خرب<، فاإّن من المعلوم بالّضرورة اأّن الخرب لا 
آية الاأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: اأّن الكسر بالجوار اإنّما يكون بدون  يكون نعتاً للضّب بل للجحر، وفي هذه الا
حرف العطف، واأّما مع حرف العطف فلم تتكّلم به العرب، واأّما القراءة بالّنصب فقالوا اأيضاً: اإنّها توجب المسح، وذلك 
لاأّن قوله: >وامسحوا برؤوسكم< فرؤوسكم في الّنصب ولكّنها مجرورة بالباء، فاإذا عطفت الاأرجل على الرؤوس جاز في 
الاأرجل الّنصب عطفاً على محّل الرؤوس والجّر عطفاً على الظاهر، وهذا مذهب مشهور للّنحاة. اإذا ثبت هذا فنقول: ظهر 
اأنّه يجوز اأن يكون عامل الّنصب في قوله: >واأرجلكم< هو قوله: >وامسحوا< ويجوز اأن يكون هو قوله: >فاغسلوا< لكّن 
العاملان اإذا اجتمعا على معمول واحد كان اإعمال الاأقرب اأولى، فوجب اأن يكون عامل الّنصب في قوله: >واأرجلكم< 
آية على  هو قوله: >وامسحوا< فثبت اأّن قراءة >واأرجلكم< بنصب اللام توجب المسح اأيضاً، فهذا وجه الاستدلال بهذه الا
آحاد، ونسخ القراآن بخبر الواحد لا يجوز«. وجوب المسح، ثّم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالاأخبار لاأنّها باأسرها من باب الا

4 . الحج/ 41.
5 . النساء/ 102.
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]الزاكة[

كاأمر الّله باإيتاء الزكاة وهو على جنب اأمره باإقامة الصلاة؛ كما قال مراراً ومع التاأكيد: َواأَِقيُموا 

كَاةَ 1ۚ وبهذا الوصف، فهو واجب على المسلمين مثل اإقامة الصلاة؛ كما يجب على  لَاةَ َواآتُوا الزَّ الصَّ

ُرُهْم َوتَُزكِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ  خليفة الّله اأخذها منهم؛ كما قال الّله مخاطباً له: ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم َصَدقًَة تَُطهِّ

َعلَْيِهْم 2ۖ وهي مقدار من المال الذي يعّينه هو بصفة الواسطة في تطبيق اأحكام الّله؛ كما عّين الّنبّي 

بل والبقر  القمح والشعير والتمر والزبيب والّذهب والفّضة والاإ من  واآله وسّلم مقداراً  الّله عليه  صّلى 

والغنم حسب نصاب كّل واحد وعفى عن سائر الاأموال بناء على الاأخبار المتواترة واإنّما قام بهذا العمل 

بصفته خليفة الّله في الاأرض والحاكم على المسلمين ولذلك يجوز لخليفة الّله في الاأرض والحاكم على 

المسلمين من بعده اأن يستبدل مالاً اآخر بهذه الاأموال اأو يزيد عليها بمقتضى زمانه ومكانه؛ لاأّن الّله قد 

اأمر باأخذ الصدقة من اأموال المسلمين وغالباً ما كانت اأموال المسلمين في زمان الّنبّي صّلى الّله عليه 

واآله وسّلم ومكانه هذه التسعة؛ حيث اأنّهم اإّما كانوا كاأهل المدينة زّراعاً ويملكون القمح والشعير والتمر 

والزبيب واإّما كانوا كاأهل مكّة تّجاراً ويملكون الّذهب والفّضة واإّما كانوا كاأهل البادية رعاة ويملكون 

بل والبقر والغنم وبهذا الوصف، فكان تعيين هذه التسعة من قبل الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم  الاإ

متناسباً مع اأهل زمانه ومكانه وعلى سبيل اأخذ الصدقة من اأموالهم المتداولة طبقاً لاأمر الّله وبالتالي 

يجوز لخلفائه من جانب الّله اأن يعّينوا اأشياء اأخرى متناسباً مع اأهل زمانهم ومكانهم وعلى سبيل اأخذ 

لاأمر الّله وهذا لا يعتبر مخالفة لسّنة الّنبّي صّلى الّله عليه واآله  الصدقة من اأموالهم المتداولة طبقاً 

وسّلم بل هو بالعكس موافقة كاملة لسّنته؛ خاّصة بالنظر اإلى اأّن غرض الّله من الاأمر باإيتاء الزكاة هو 

منع تركيز الثروة في الاأغنياء وزيادة الفجوة الطبقّية بين المسلمين؛ كما قال: كَْي لَا يَكُوَن ُدوَلًة بَْيَن 

بل والبقر والغنم واإن كانت تعتبر في  أَْغِنيَاِء ِمْنكُْم 3ۚ، في حين اأّن القمح والشعير والتمر والزبيب والاإ الْا

زمان الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم ومكانه ثروة وغالباً ما كانت في ملكّية الاأغنياء، اإلّا اأنّها لا تعتبر 

في الزمان والمكان الحالي ثروة كبيرة وهي في ملكّية المحتاجين غالباً وقد حدثت مكانها اأموال جديدة قد 

تركّزت في الاأغنياء وزادت في الفجوة الطبقّية بين المسلمين ومن الواضح اأّن انحصار الزكاة في القمح 

بل والبقر والغنم لا يحّصل غرض الّله، بل ربما ينقضه. رغم اأّن المراد من  والشعير والتمر والزبيب والاإ

الّذهب والفّضة في زمان الّنبّي صّلى الّله عليه واآله وسّلم ومكانه كان نفس الدينار والدرهم اللذين 

1 . البقرة/ 43.
2 . الّتوبة/ 103.

3 . الحشر/ 7.
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كانا يعتبران عملة المسلمين المتداولة وبهذا الوصف، فكان تعّلق الزكاة بهما يعني تعّلق الزكاة بالعملة 

المتداولة التي كانت تعتبر معياراً ثابتاً لتقدير الثروة ولكّن کثيراً من الفقهاء المسلمين لم يستنبطوا منه 

مثل هذا الحكم ولم يفتوا بتعّلق الزكاة بالعملة المتداولة، بل قد اعتبروا الّذهب والفّضة المسكوكين 

متعّلقاً لها، في حين اأّن الّذهب والفّضة المسكوكين ليسا عملة متداولة في الزمان والمكان الحالي 

ئتمانّية وهي لا تعتبر متعّلقة للزكاة وهذا قد اأّدى اإلى تركيز  غالباً وقد راجت مكانهما النقود الورقّية والاإ

الثروة في الاأغنياء وزيادة الفجوة الطبقّية بين المسلمين خلافاً لغرض الّله من تشريع الزكاة. من هنا 

يعلم اأّن متعّلق الزكاة ليس اأموالاً محّددة وغير قابلة للتبديل، بل هو اأموال يعّينها اإمام المسلمين اعتماداً 

على انتصابه من جانب الّله متناسباً مع زمان المسلمين ومكانهم وبالتالي يجوز له اأن يعّين لاأهل كّل 

اإقليم زرعاً وحيواناً ونقداً هو رائج فيه ليتحّصل الغرض من تشريع الزكاة باأفضل طريقة ولا تكون الثروة 

دولة بين الاأغنياء. 

ما هو المسّلم به اأّن الزكاة مهما تتعّلق به من شيء فهي لثمانية اأصناف من المسلمين؛ كما قال 

قَاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي  َفِة قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّ َدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّ نََّما الصَّ الّله: اإِ

ِبيِل ۖ فَِريَضًة ِمَن اللَِّه ۗ َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم1 وتقّسم بينهم تبعاً لتقدير خليفة الّله في  َسِبيِل اللَِّه َوابِْن السَّ

ْن اأُْعُطوا ِمْنَها  َدقَاِت فَاإِ الاأرض واإن لم يصل اإلى بعضهم شيء؛ كما قال الّله: َوِمْنُهْم َمْن يَْلِمُزَك ِفي الصَّ

َوَلْو اأَنَُّهْم َرُضوا َما اآتَاُهُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوقَاُلوا َحْسبُنَا اللَُّه   َذا ُهْم يَْسَخُطوَن ْن َلْم يُْعَطْوا ِمْنَها اإِ َرُضوا َواإِ

َلى اللَِّه َراِغبُوَن2؛ بشرط اأن لا يكونوا من بني هاشم؛ لاأّن الزكاة  نَّا اإِ َسيُْؤِتينَا اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوَرُسوُلُه اإِ

محّرمة على بني هاشم بناء على الاأخبار المتواترة وهذا تكريم لهم من جانب الّله بسبب اختصاصهم 

بفضله ويكون لهم خمس كّل مال مغتنم بدلاً عنها؛ كما قال الّله: َواْعلَُموا اأَنََّما َغِنْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَاأَنَّ 

ْن كُْنتُْم اآَمْنتُْم ِباللَِّه َوَما اأَنَْزْلنَا َعلَٰى  ِبيِل اإِ ُسوِل َوِلِذي اْلُقْربَٰى َواْليَتَاَمٰى َواْلَمَساِكيِن َوابِْن السَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَّ

َعْبِدنَا يَْوَم اْلُفْرقَاِن يَْوَم اْلتََقى اْلَجْمَعاِن 3ۗ ومن الواضح اأّن حّصة الّله تصل اإلى نبّيه؛ حيث اأنّها لا يمكن 

ضافة اإلى حّصة اأنفسهم  وصولها اإليه دون وساطة نبّيه وحّصة نبّيه من بعده تصل اإلى ورثته فتصبح بالاإ

نصف الخمس وصاحبها في الزمان الحالي هو المهدّي؛ لاأنّه اأقرب الناس من الّنبّي في الزمان الحالي 

آخر هو حّصة اليتامى والمساكين واأبناء السبيل الهاشمّيين؛ حيث اأنّهم لا حّصة لهم من الزكاة  والنصف الا

1 . الّتوبة/ 60.
2 . الّتوبة/ 58 و59.

3 . الاأنفال/ 41.
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وبهذا الوصف، يحتاجون اإلى حّصة من الخمس1 واإّن هذا حّق لم يؤّد اإليهم منذ اأواخر حكومة عمر بن 

قبضتهم عليه  لبني هاشم  المخالفون  قد بسط  آن  الا الزمان حّتى  ذلك  منذ  لاأنّه  آن؛2  الا الخطاب حّتى 

الهاشمّيين  الموّفر لاحتياجات  اأنّه هو  اإلى  اإليهم على خلاف مصالحهم السياسّية؛ نظراً  اأداءه  ووجدوا 

قتصاديّة وواحد من عوامل زيادة قّوتهم وقد اعتبر سلبه منهم اإجراء فّعالاً للمنع من تحقيق حكومتهم؛  الاإ

آن خمس اأموال المسلمين المغتنمة اإلى المهدّي يتشكّل واحد من الاأركان الاأربعة  كما اأنّه لو وصل الا

لحكومته ويتسّهل تشكيل الاأركان الثلاثة الاأخرى وهي الطلب والعدد والسلاح الكافي.                          

]الّصيام[

كاأمر الّله بالّصيام في اأيّام معدودات وهو واجب على جميع المسلمين؛ كما قال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا 

اأَيَّاًما َمْعُدوَداٍت 3ۚ وهي اأيّام شهر   يَاُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم َلَعلَّكُْم تَتَُّقوَن كُِتَب َعلَْيكُُم الصِّ

رمضان؛ كما قال: َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي اأُنِْزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمَن اْلُهَدٰى َواْلُفْرقَاِن ۚ فََمْن 

ْهَر فَْليَُصْمُه 4ۖ وتبداأ اأيّامه مع القطع بهلاله عن طريق الرؤية اأو الخبر المتواتر بطبيعة  َشِهَد ِمْنكُُم الشَّ

أَِهلَِّة ۖ قُْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ 5ۗ. فمن حصل على القطع  الحال؛ كما قال الّله: يَْساأَُلونََك َعِن الْا

بهلاله فليصمه حّتى القطع بهلال شهر شّوال؛ اإلا من لا يطيقه بسبب المرض اأو من هو مسافر ويستطيع 

ةٌ ِمْن اأَيَّاٍم اأَُخَر 6ۗ واإن  اأن يصوم مكانه في اأشهر اأخرى؛ كما قال الّله: َوَمْن كَاَن َمِريًضا اأَْو َعلَٰى َسَفٍر فَِعدَّ

لم يصم في اأشهر اأخرى اإلى شهر رمضان المقبل على الرغم من اإطاقته فعليه اأن يفدي مكان كّل يوم طعام 

ةٌ ِمْن اأَيَّاٍم اأَُخَر ۚ َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة  مسكين؛ كما قال الّله: فََمْن كَاَن ِمْنكُْم َمِريًضا اأَْو َعلَٰى َسَفٍر فَِعدَّ

َطَعاُم ِمْسِكيٍن 7ۖ؛ رغم اأّن من لا يطيق الّصيام لصغر سّنه اأو كبره فليس عليه صيام وتبعاً لذلك فدية؛ 

1 . اأنظر: الطبري، جامع البيان، ج10، ص7 و11؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج6، ص293؛ الطحاوي، شرح معاني 
آثار، ص276؛ الجصاص، اأحكام القراآن، ج3، ص79؛ الثعلبي، الكشف والبيان، ج4، ص358. الا

2 . اأنظر: مسند الشافعي، ص325؛ ابن اأبي شيبة، المصّنف، ج7، ص699؛ مسند اأحمد، ج1، ص248؛ سنن 
الدارمي، ج2، ص225؛ صحيح مسلم، ج5، ص195؛ سنن اأبي داود، ج2، ص27؛ ابن شبة، تاريخ المدينة، ج2، 
آثار، ج5، ص152؛ ابن حجر، فتح  ص646؛ البيهقي، السنن الكبرى، ج6، ص344؛ البيهقي، معرفة السنن والا

الباري، ج6، ص175.
3 . البقرة/ 183 و184.

4 . البقرة/ 185.

5 . البقرة/ 189.

6 . البقرة/ 185.

7 . البقرة/ 184.
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مساك عن المباشرة والاأكل  ُوْسَعَهۚا1 والمراد من صيامه الاإ لَّا  اإِ نَْفًسا  اللَُّه  يُكَلُِّف  كما قال الّله: لَا 

آَن بَاِشُروُهنَّ َوابْتَُغوا َما كَتََب اللَُّه َلكُْمۚ   والشرب بعد طلوع الفجر اإلى غروب الشمس؛ كما قال الّله: فَالْا

    .2ۚ َلى اللَّْيِل يَاَم اإِ وا الصِّ أَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ۖ ثُمَّ اأَِتمُّ أَبْيَُض ِمَن اْلَخْيِط الْا َوكُلُوا َواْشَربُوا َحتَّٰى يَتَبَيََّن َلكُُم اْلَخْيُط الْا

]الّج[

اأَْشُهٌر  كاأمر الّله بالحّج الذي هو اأعمال معلومات في اأشهر معلومات في مكّة؛ كما قال: اْلَحجُّ 

َعلَى  اإليه سبيلاً؛ كما قال: َوِللَِّه  الاأقّل مّرة واحدة على كّل من يستطيع  َمْعلُوَماٌت 3ۚ ويجب على 

َلْيِه َسِبيلًا 4ۚ؛ كما يجب على خليفة الّله في الاأرض تهيئة مكّة للحّجاج  النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع اإِ

بَْراِهيَم َمكَاَن اْلبَْيِت اأَْن لَا  اأْنَا ِلاإِ ْذ بَوَّ عن طريق تعميرها وتطهيرها ودعاء الناس اإلى الحّج؛ كما قال: َواإِ

تُوَك ِرَجالًا  ْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ يَاأْ َواأَذِّ  ُجوِد كَِّع السُّ اِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالرُّ ْر بَْيِتَي ِللطَّ تُْشِرْك ِبي َشْيئًا َوَطهِّ

ِتيَن ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميٍق5 وهذا يعني اأّن سدانة بيت الّله والقيام باأموره في الاأصل  َوَعلَٰى كُلِّ َضاِمٍر يَاأْ

براهيم عليه الّسلام وبالتالي تصل اإلى اأولاده وراثة عنه؛ كما اأنّها وصلت بعد اإبراهيم عليه الّسلام اإلى  لاإ

اِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن  َرا بَْيِتَي ِللطَّ ْسَماِعيَل اأَْن َطهِّ بَْراِهيَم َواإِ َلٰى اإِ اإسماعيل عليه الّسلام وقال الّله فيه: َوَعِهْدنَا اإِ

ُجوِد6 وبالتالي تصل من اإسماعيل عليه الّسلام اإلى اأولاده وراثة عنه، بشرط اأن يكونوا اأهل  كَِّع السُّ َوالرُّ

بَُهُم اللَُّه  التقوى؛ لاأنّه لا يسع غير اأهل التقوى اأن يكونوا متوّلين لبيت الّله؛ كما قال: َوَما َلُهْم اأَلَّا يَُعذِّ

ِكنَّ اأَكْثََرُهْم لَا يَْعلَُموَن7؛  لَّا اْلُمتَُّقوَن َوَلٰ ْن اأَْوِليَاُؤهُ اإِ وَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما كَانُوا اأَْوِليَاَءهُ ۚ اإِ َوُهْم يَُصدُّ

كما اأّن المشركين ليس لهم حّق عمارة مساجد الّله؛ كما قال: َما كَاَن ِلْلُمْشِرِكيَن اأَْن يَْعُمُروا َمَساِجَد 

اللَِّه َشاِهِديَن َعلَٰى اأَنُْفِسِهْم ِباْلكُْفِر 8ۚ؛ بل سدانة بيت الّله لخليفة الّله في الاأرض فقّط الذي هو من ولد 

اإبراهيم واإسماعيل وقد تّم تطهيره من كّل رجس ولا يفترق عن القراآن ولهذا السبب هو الفرد المتيّقن 

نََّما يَْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن اآَمَن ِباللَِّه  من اأهل التقوى وفي الزمان الحالي هو المهدّي؛ كما قال الّله: اإِ

1 . البقرة/ 286.

2 . البقرة/ 187.

3 . البقرة/ 197.
4 . اآل عمران/ 97.

5 . الحج/ 26 و27.
6 . البقرة/ 125.
7 . الاأنفال/ 34.
8 . الّتوبة/ 17.
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 1ِئَك اأَْن يَكُونُوا ِمَن اْلُمْهتَِديَن لَّا اللََّه ۖ فََعَسٰى اأُوَلٰ كَاةَ َوَلْم يَْخَش اإِ لَاةَ َواآتَى الزَّ آِخِر َواأَقَاَم الصَّ َواْليَْوِم الْا

آن  ومن الواضح اأّن المهدّي كما يظهر من اسمه هو من المهتدين. هذا في حين اأّن سدانة بيت الّله الا

ليست في يديه ولكّنها في اأيدي الذين هم متلّوثون بالشرك في عقائدهم وبالفسق في اأعمالهم؛ لاأنّهم 

يرفضون توحيد الّله في التحكيم ويميلون في صفاته اإلى التشبيه ويواّدون الكافرين ويعادون المسلمين 

آن هو الشيطان؛  ويثيرون الفتنة والفساد في الاأرض وبهذا الوصف، فيبدو اأّن صاحب مفتاح بيت الّله الا

ْلَحاٍد ِبُظْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب اأَِليٍم2. من هنا  في حين اأّن الّله قال مشيراً اإلى هذا البيت: َوَمْن يُِرْد ِفيِه ِباإِ

يعلم اأّن تصّرفات اآل سعود في كنوز الكعبة والعوائد الحاصلة من الحّج غير شرعّية وعدوانّية وبالتالي 

ثم والعدوان وهي غير جائزة؛ كما قال الّله: َولَا  عانة على الاإ اإعانة المسلمين عليها معدودة من الاإ

اأموال الّله ضّده ويستخدمونها في  اأنّهم ينفقون  اإلى  3؛ خاّصة بالنظر  ۚ َواْلُعْدَواِن  ثِْم  الْاإِ َعلَى  تََعاَونُوا 

سبيل تعزيز جبهة الكفر وتجهيز جيوش الضلال والتفريق بين المسلمين؛ بل يجب مع هذا الوصف عزلهم 

من سدانة الحرم وتفويضها اإلى المهدّي؛ كما يجب اإخراجهم من مكّة بل من جزيرة العرب بمقتضى 

يَْقَربُوا  اْلُمْشِركُوَن نََجٌس فَلَا  نََّما  اإِ اآَمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  وجوب اإخراج المشركين منها؛ كما قال الّله: يَا 

4؛ خاّصة بالنظر اإلى اأّن مكّة هي ماأوى المهدّي قبل ظهوره بناء  ۚ َذا  َهٰ َعاِمِهْم  بَْعَد  اْلَحَراَم  اْلَمْسِجَد 

على الاأخبار المتواترة5 وبهذا الوصف، فاإّن استيلاء الظالمين عليها يعتبر خطراً جاّداً عليه وبالتالي يجب 

على جميع المسلمين اأن يزيلوا استيلاء الظالمين على هذا البلد في اأقرب وقت ممكن ليتوّفر الاأمن 

مكان لظهور المهدّي فيه. رغم اأّن القتال في هذا البلد غير جائز بمقتضى حرمته من جانب الّله؛  والاإ

كما قال: َولَا تَُقاِتلُوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّٰى يَُقاِتلُوكُْم ِفيِه 6ۖ ولذلك لا بّد من قطع وصولهم اإلى 

قتصادّي والّسياسّي والثّقافّي من قبل  هذا البلد من خارجه وربّما يعّبد طريق ذلك مقاطعتهم في المجال الاإ

ثم والعدوان  المسلمين؛ كما اأّن تعليق الحّج في فترة استيلائهم على مكّة بمقتضى كونه اإعانة على الاإ

1 . الّتوبة/ 18.
2 . الحج/ 25.
3 . المائدة/ 2.
4 . الّتوبة/ 28.

اأبي شيبة، المصّنف، ج8،  ابن  الرزاق، المصّنف، ج11، ص371؛ مسند ابن الجعد، ص393؛  اأنظر: عبد   . 5
ص308؛ مسند اأحمد، ج6، ص105، 259، 287، 289، 290، 316 و318؛ مسند ابن راهويه، ج4، ص121؛ 
صحيح البخاري، ج2، ص159؛ صحيح مسلم، ج8، ص166، 167 و168؛ سنن ابن ماجة، ج2، ص1350؛ سنن 
اأبي داود، ج2، ص310 و311؛ سنن الترمذي، ج3، ص317؛ سنن النسائي، ج5، ص206 و207؛ صحيح ابن 

حبان، ج15، ص157؛ الحاكم النيشابوري، المستدرك، ج4، ص429، 431 و520.
6 . البقرة/ 191.
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نظراً اإلى تدّفق اأموال الحّجاج اإلى جيب الكافرين والمنافقين لا يخلو من وجه؛ غير اأنّه يخشى اأن يؤّدي 

سلام ووهن شعائره من جهة اأخرى ولا يكون في مصلحة المسلمين  هذا التعليق نفسه اإلى تعزيز اأعداء الاإ

استيلاء  فترة  المسلمون في  يكتفي  اأن  الجدير  نعم، من  به.  التوصية  تمكن  لا  ولذلك  المجموع  في 

الظالمين على مكّة بالحّج الواجب ويمتنعوا من الحّج والعمرة المندوبين؛ لاأّن العمل الواجب لا يترك 

سلام والمسلمين عمل واجب.         للعمل المندوب واجتناب اإعانة الظالمين ضّد الاإ

هاد[ ]الب

كاأمر الّله بجهاد الذين لا تمكن اإقامة دينه مع وجودهم، كالكافرين والمنافقين؛ كما قال: يَا اأَيَُّها 

اَر َواْلُمنَاِفِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم 1ۚ وتبعاً لذلك يجب جهادهم على جميع المسلمين بمقتضى  النَِّبيُّ َجاِهِد اْلكُفَّ

لا  الذين  اإلا على  2ۖ؛  َلكُْم  كُْرٌه  َوُهَو  اْلِقتَاُل  َعلَْيكُُم  كُِتَب  الّدين عليه؛ كما قال:  اإقامة  اأمره وتوّقف 

َعَفاِء َولَا َعلَى  يستطيعونه بسبب العمى اأو العرج اأو المرض اأو الكبر اأو الفقر؛ كما قال: َلْيَس َعلَى الضُّ

أَْعَمٰى  َذا نََصُحوا ِللَِّه َوَرُسوِلِه 3ۚ وقال: َلْيَس َعلَى الْا اْلَمْرَضٰى َولَا َعلَى الَِّذيَن لَا يَِجُدوَن َما يُْنِفُقوَن َحَرٌج اإِ

أَْعَرِج َحَرٌج َولَا َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج 4ۗ؛ حّتى يزول الذين يجب جهادهم عيناً اأو صفة من  َحَرٌج َولَا َعلَى الْا

جراء قتالهم بمعنى اأن يموتوا اأو يسلموا؛ كما قال: تَُقاِتلُونَُهْم اأَْو يُْسِلُموَن 5ۖ وركنه بذل المال والنفس 

في سبيل الّله؛ كما قال: َوَجاِهُدوا ِباأَْمَواِلكُْم َواأَنُْفِسكُْم ِفي َسِبيِل اللَِّه 6ۚ وغايته اإزالة الفتنة بمعنى 

سلب حاكمّية غير الّله واإخلاص الّدين لّله بمعنى اإثبات حاكمّيته على الاأرض؛ كما قال: َوقَاِتلُوُهْم َحتَّٰى 

1 . الّتوبة/ 73. رغم اأّن مراد الّله من جهاد المنافقين هو جهاد فريق منهم قد اأبدوا كفرهم واأفسدوا في الاأرض؛ لاأّن 
جهاد فريق منهم قد اأخفوا كفرهم ولم يفسدوا في الاأرض ليس ممكناً ولا جائزاً؛ كما لم يرو عن الّنبّي صّلى الّله عليه 
واآله وسّلم اأنّه جاهد اأمثال هؤلاء اأو قتلهم، بل روي اأنّه كان ينهى عن قتلهم ويقول: »لا يتحّدث الناس اأّن محّمداً 
ّطلاع على ذلك: عبد الرزاق، المصّنف، ج9، ص469؛ الواقدي، المغازي، ج1، ص417؛  يقتل اأصحابه«! اأنظر للاإ
ج6،  ص160 و  ج4،  البخاري،  صحيح  ص520؛  ج2،  الحميدي،  مسند  ص355 و 393؛  ج3،  اأحمد،  مسند 
ص66 و 67؛ صحيح مسلم، ج8، ص19؛ سنن الترمذي، ج5، ص90؛ النسائي، السنن الكبرى، ج5، ص271 و 
ج6، ص492؛ مسند اأبي يعلى، ج3، ص458؛ صحيح ابن حبان، ج13، ص331؛ تاريخ الطبري، ج2، ص261؛ 

البيهقي، السنن الكبرى، ج9، ص32.
2 . البقرة/ 216.
3 . الّتوبة/ 91.
4 . الفتح/ 17.
5 . الفتح/ 16.
6 . الّتوبة/ 41.
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يُن كُلُُّه ِللَِّه 1ۚ وهذا هو الذي يعتبر »سبيل الله«؛ كما قال: َوقَاِتلُوا ِفي َسِبيِل  لَا تَكُوَن ِفْتنٌَة َويَكُوَن الدِّ

اللَِّه َواْعلَُموا اأَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم2 ويستلزم ذلك محاربة كّل حاكم لم ينصبه الّله للحكومة من جانبه، كافراً 

كان اأو مسلماً؛ لاأّن حكومة كّل حاكم غير الّله في الاأرض مسّببة لفتنة فيها وفساد كبير؛ كما قال: َوالَِّذيَن 

لَّا تَْفَعلُوهُ تَكُْن ِفْتنٌَة ِفي الْاأَْرِض َوفََساٌد كَِبيٌر3؛ حيث اأّن حكومة غير الّله تمنع  كََفُروا بَْعُضُهْم اأَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ اإِ

عن قصد اأو غير قصد من اإقامة دينه بصورة كاملة وخالصة وبهذا الوصف، فلن يصبح الّدين كّله لّله. 

من هنا يعلم اأّن بذل المال والنفس بهدف تاأسيس حاكمّية غير الّله بمعنى حاكمّية من لم ينصبه الّله 

للحاكمّية ليس جهاداً ولا يعتبر قتالاً في سبيل الّله ولكّنه قتال في سبيل الطاغوت؛ كما قال: الَِّذيَن 

نَّ كَْيَد  ْيَطاِن ۖ اإِ اآَمنُوا يَُقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه ۖ َوالَِّذيَن كََفُروا يَُقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت فََقاِتلُوا اأَْوِليَاَء الشَّ

آن من اأقصى الاأرض اإلى العراق والشام ليقاتلوا  ْيَطاِن كَاَن َضِعيًفا4؛ كالّسفهاء الذين يتدّفقون الا الشَّ

لتاأسيس حاكمّية رجل منهم يعلمون اأّن الّله لم ينصبه للحاكمّية على الاأرض؛ فيقاتلون بهذه الطريقة 

نَُّهُم  طاغوتاً ليحّلوا محّله طاغوتاً اآخر وهم يحسبون اأنفسهم على الهدى؛ كما قال الّله في اأمثالهم: اإِ

 .5يَاِطيَن اأَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َويَْحَسبُوَن اأَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن اتََّخُذوا الشَّ

سلام هو قتال الذين لا يخضعون لحاكمّية الّله على الاأرض    بناء على هذا فاإّن معنى الجهاد في الاإ

ويبتغون حكّاماً غيره ليفسح المجال لحاكمّيته من خلال نقصانهم وزوالهم؛ لاأنّه لا يمكن حاكمّيته عليها 

مع وجود حاكمّية غيره عليها قطعاً؛ حيث اأّن كّل بلد باإمكانه اأن يملك في الواقع حاكماً واحداً فقّط وبهذا 

الوصف، فاإنّه ليس حاكماً على اأّي بلد يحكم فيه غيره، بل لا يمكن اأن يكون في كاّفة اأنحاء الاأرض غير 

حاكم واحد اعتباراً لوحدتها الطبيعّية وبهذا الوصف، مادام يوجد في كاّفة اأنحاء الاأرض حاكم غير الّله 

لم تتحّقق حاكمّية الّله عليها وهذا في حين اأنّه اإذا تحّققت حاكمّية الّله على كاّفة اأنحاء الاأرض فيمتلاأ 

عرضها وطولها عدلاً، كما امتلئا ظلماً وهذه هي مصلحة عاّمة. 

بالطبع لا يخفى اأّن الجهاد بهذا المعنى لا يمكن اإلا في معّية خليفة الّله في الاأرض؛ لاأّن تحقيق 

حاكمّية الّله ممكنة عن طريق تحقيق حاكمّية خليفته في الاأرض وتحقيق حاكمّية خليفته في الاأرض 

ممكن اإذا كان هو مع المجاهدين لذلك. لهذا فلا يمكن الجهاد في سبيل الّله بدون وجوده ومعّيته 

1 . الاأنفال/ 39.
2 . البقرة/ 244.
3 . الاأنفال/ 73.
4 . النساء/ 76.

5 . الاأعراف/ 30.



الم
إلســ

ة ا
عرف

ع؛ م
لراب

ل ا
فص

ال

227العودة إلی اإلسالم

واإنّما وزر ذلك على الذين قد منعوا من وجوده اأو معّيته من خلال تقصيرهم في طلبه واإعانته وطاعته؛ 

كما اأّن بني اإسرائيل من خلال فهم هذه الضرورة وفهم مسؤولّيتهم ساألوا نبّيهم اأن يبعث لهم حاكماً من 

َلى اْلَملَاإِ ِمْن  جانب الّله ليجاهدوا معه في سبيل الّله وقد ذكرهم الّله تعليماً للمسلمين وقال: اأََلْم تََر اإِ

ْذ قَاُلوا ِلنَِبيٍّ َلُهُم ابَْعْث َلنَا َمِلكًا نَُقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه 1ۖ ولم يقل لهم نبّيهم  ْسَراِئيَل ِمْن بَْعِد ُموَسٰى اإِ بَِني اإِ

اأّن القتال في سبيل الّله لا يحتاج اإلى حاكم من جانب الّله اأو اأنّهم يستطيعون اأن يختاروا براأيهم حاكماً من 

بينهم، بل راأى سؤالهم في موضعه واإنّما اعتبر طلبهم واإعانتهم وطاعتهم شرطاً مسبقاً لقبوله من جانب 

ْن كُِتَب َعلَْيكُُم اْلِقتَاُل اأَلَّا تَُقاِتلُوا ۖ قَاُلوا  الّله؛ كما ذكرهم الّله تعليماً للمسلمين وقال: قَاَل َهْل َعَسْيتُْم اإِ

َوَما َلنَا اأَلَّا نَُقاِتَل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوقَْد اأُْخِرْجنَا ِمْن ِديَاِرنَا َواأَبْنَاِئنَا 2ۖ. فلّما اأبرزوا طلبهم وضمنوا اإعانتهم 

وطاعتهم قبل نبّيهم سؤالهم وبعث لهم حاكماً من جانب الّله؛ كما ذكرهم الّله تعليماً للمسلمين وقال: 

نَّ اللََّه قَْد بََعَث َلكُْم َطاُلوَت َمِلكًا 3ۚ. ثّم لم يعباأ بكراهتهم له وقّدم تنصيب الّله على  َوقَاَل َلُهْم نَِبيُُّهْم اإِ

انتخابهم؛ كما ذكرهم الّله تعليماً للمسلمين وقال: قَاُلوا اأَنَّٰى يَكُوُن َلُه اْلُمْلُك َعلَْينَا َونَْحُن اأََحقُّ ِباْلُمْلِك 

نَّ اللََّه اْصَطَفاهُ َعلَْيكُْم َوَزاَدهُ بَْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم ۖ َواللَُّه يُْؤِتي  ِمْنُه َوَلْم يُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل ۚ قَاَل اإِ

ُمْلكَُه َمْن يََشاُء ۚ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم4. من هنا يعلم اأّن القتال في سبيل الّله لا يمكن اإلا بقيادة منصوب 

من جانبه والمنصوب من جانبه يُبعث اإذا تّم ضمان طلب الناس واإعانتهم وطاعتهم له بما فيه الكفاية 

وهذه سّنة الّله في الاأمم السالفة التي لن تتبّدل اإلى يوم القيامة؛ كما قال: ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن 

ِليَن ۚ فَلَْن تَِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه تَْبِديلًا ۖ  أَوَّ لَّا ُسنََّت الْا قَْبُل ۖ َوَلْن تَِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبِديلًا5 وقال: فََهْل يَْنُظُروَن اإِ

  .6َوَلْن تَِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه تَْحِويلًا

ضافة ليس هناك شّك اأّن الجهاد في سبيل الّله علاوة على قصد تحقيق الحاكمّية لمنصوب الّله  بالاإ

سلام متوّقف  وبالتالي معّيته مشروط باإذن الّله؛ لاأّن كّل اأمر يحتاج اإلى اإذن الحاكم بطبيعة الحال فاإنّه في الاإ

تُْرَجُع  اللَِّه  َلى  َواإِ  ۚ َوالْاأَْرِض  َماَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  قال:  اإذنه؛ كما  بدون  له  ولا شرعّية  الّله  اإذن  على 

جتماعّية ويحتاج تبعاً لذلك  أُُموُر7 ومن الواضح اأّن القتال ليس من الاأمور الشخصّية، بل هو من الاأمور الاإ الْا

1 . البقرة/ 246.

2 . البقرة/ 246.

3 . البقرة/ 247.

4 . البقرة/ 247.
5 . الاأحزاب/ 62.

6 . فاطر/ 43.
7 . الحديد/ 5.
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اإلى اإذن الحاكم، في حين اأّن حاكم المسلمين الوحيد هو الّله ولذلك فاإنّهم لا يقاتلون اإلا باإذنه؛ كما ذكرهم 

ْذِنِه 1ۖ وقال: َما قََطْعتُْم ِمْن ِلينٍَة اأَْو تََركْتُُموَها قَاِئَمًة  ونَُهْم ِباإِ ْذ تَُحسُّ الّله وقال: َوَلَقْد َصَدقَكُُم اللَُّه َوْعَدهُ اإِ

سلام لا معنى له ولا يمكن القيام به دون اإذن الّله وقد كان  ْذِن اللَِّه2؛ لاأّن الجهاد في الاإ َعلَٰى اأُُصوِلَها فَِباإِ

هذا بديهّياً لصدر هذه الاأّمة ولجميع الاأمم السالفة؛ كما قال: اأُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِباأَنَُّهْم ُظِلُموا 3ۚ وقال: 

ْذِن اللَِّه 5 وقال:  ْذِن اللَِّه 4ۗ وقال: كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت ِفئًَة كَِثيَرةً ِباإِ ْن يَكُْن ِمْنكُْم اأَْلٌف يَْغِلبُوا اأَْلَفْيِن ِباإِ َواإِ

ْذِن اللَِّه6 ومن الواضح اأّن اإذن الّله يعلم عن طريق خليفته في الاأرض؛ لاأنّه هو الواسطة للقطع  فََهَزُموُهْم ِباإِ

باأحكام الّله وموضوعاتها؛ بل هو المسؤول عن اإقامة الجهاد في حالة طلب المسلمين واإعانتهم وطاعتهم 

ْذ َغَدْوَت ِمْن اأَْهِلَك  ِض اْلُمْؤِمِنيَن َعلَى اْلِقتَاِل 7ۚ وقال: َواإِ بما فيه الكفاية؛ كما قال الّله: يَا اأَيَُّها الّنبّي َحرِّ

ُئ اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد ِلْلِقتَاِل 8ۗ؛ بل اإقامة الجهاد بمعنى القتال لتحقيق حاكمّية الّله بما اأنّها متوّقفة على  تُبَوِّ

آخرون مكّلفون باإعانته وطاعته فقّط؛ كما قال الّله: فََقاِتْل ِفي  معّيته هي مقدورة له وتعتبر واجبه وحده والا

ِض اْلُمْؤِمِنيَن 9ۖ. بهذا الوصف، فاإن لم يقم خليفة الّله في الاأرض بالجهاد  لَّا نَْفَسَك ۚ َوَحرِّ َسِبيِل اللَِّه لَا تُكَلَُّف اإِ

آخرين واإن كان لديهم  مكان فاإّن القيام به غير جائز للاآخرين؛ لاأّن الا لسبب ما سواء عدم المصلحة اأو عدم الاإ

نّية حسنة وبذلوا جهدهم لا يستطيعون اأن يستوفوا الغرض من الجهاد وبهذا الوصف، فاإّن قيامهم بذلك لا 

طائل تحته؛ بل اإنّهم واإن انتصروا في الحرب ينقضون الغرض من الجهاد خلافاً لنّيتهم وجهدهم؛ لاأّن الغرض 

من ذلك هو تحقيق حكومة الّله وتحقيق حكومة الّله لا يمكن بدون خليفته في الاأرض وتحقيق حكومة غيره 

نتصار في الحرب وعدم الوصول اإليه هو ناقض للغرض من الجهاد.   الذي لا مفّر من ذلك بعد الاإ

النتيجة اأّن الجهاد في سبيل الّله يتطّلب معّية المهدّي ومعّية المهدّي ممكنة اإذا كانت هناك الضمانات 

اللازمة من ناحية المسلمين لحمايته وطاعته وفي هذه الحالة تصبح معّيته معهم واجبة واإنّه بمقتضى 

الوثوق الكافي  اإذا كان لديه  الواجب وبالتالي  القراآن لا يترك  افتراقه عن  طهارته من كّل رجس وعدم 

بهم فياأتيهم نفسه واإذا لم يكن لديه الوثوق الكافي بهم فيرسل اإليهم رسولاً من جانبه مع اآية قطعّية 

1 . اآل عمران/ 152.
2 . الحشر/ 5.
3 . الحج/ 39.

4 . الاأنفال/ 66.
5 . البقرة/ 249.
6 . البقرة/ 251.
7 . الاأنفال/ 65.

8 . اآل عمران/ 121.
9 . النساء/ 84.
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ليصبح قيامهم بالجهاد ممكناً في كلتا الحالتين. من هنا يعلم اأنّه لا يزال الجهاد في سبيل الّله واجباً على 

المسلمين؛ غير اأّن طريقه ليس اإقامته بقيادة واحد منهم ولكّنه اإقامته بتمكين المهدّي من قيادته وهذا ما 

ِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقٰى ۗ َواأْتُوا  تُوا اْلبُيُوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلٰ هو واجب عليهم دائماً؛ كما قال الّله: َوَلْيَس اْلِبرُّ ِباأَْن تَاأْ

اْلبُيُوَت ِمْن اأَبَْواِبَها 1ۚ؛ بمعنى اأّن ما يعتبر بّراً هو دخول الجهاد من بابه لا من ظهره واإّن بابه هو تمكين 

المهدّي من قيادته وظهره هو تمكين شخص غيره منها.   

ي عن املنكر[
ملعروف وال�خ مر �ب

أ
]ال

آخرين اإلى الخير اإذا كان المراد منها الدعوة   نعم، اإّن الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى دعوة الا

اإلى طلب المهدّي واإعانته وطاعته لا يحتاج اإلى معّيته؛ لاأّن معّيته غير ممكنة اإلا بطلبهم واإعانتهم وطاعتهم له 

واإذا كان طلبهم واإعانتهم وطاعتهم له غير ممكنة اإلا بمعّيته يلزم المحال ومن الواضح اأّن طلب المهدّي واإعانته 

وطاعته من حيث اأنّها تؤّدي اإلى حاكمّيته وبالتالي حاكمّية الّله على الاأرض هي مبداأ الخيرات واأهّم المعروفات 

وبهذا الوصف، فاإّن الدعوة اإليها مقّدمة على الدعوة اإلى سائر الخيرات والمعروفات، بل لا وجه للدعوة اإلى 

غيرها مع وجودها؛ لاأنّها الدعوة اإلى المهّم مع وجود الاأهّم وهي على خلاف الاأولويّة وسيرة العقلاء؛ بل هي 

الدعوة اإلى الفرع مع وجود الاأصل، في حين اأّن الفرع لا يتحّقق بدون الاأصل وهذا هو مبداأ ما اأنا فاعله؛ 

لاأنّي اأدعو اإلى طلب المهدّي واإعانته وطاعته وبالتالي كّل من اأجاب دعوتي فقد اأضاف ضماناً اإلى الضمانات 

اللازمة لظهوره وكّل من لم يجب دعوتي فقد اأضاف مانعاً اإلى الموانع الموجودة لظهوره؛ حيث اأنّي لا اأدعو 

سلامّي ولكّني اأدعو اإلى المهدّي وطلبه واإعانته  اإلى نفسي وطلبي واإعانتي وطاعتي خلافاً لدعاة في العالم الاإ

وطاعته واأفعل هذا بمقتضى ضرورته العقلّية وبهذا الوصف، فكّل من كان عاقلاً فيتعاون معي على ذلك؛ 

لاأنّه من البّر والتقوى وبالتالي يجب التعاون عليه بمقتضى ضرورته؛ كما اأمر الّله بذلك وقال: َوتََعاَونُوا َعلَى 

اْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى 2ۖ وبهذا الوصف، فمن الحكمة اأن يتعاون معي عّدة كافية من المسلمين ما دمت اأفعل هذا ولا 

عانة والطاعة  عانة والطاعة لغير المهدّي؛ لاأّن الدعوة اإلى الطلب والاإ يتعاونوا معي اإذا دعوت اإلى الطلب والاإ

ثِْم َواْلُعْدَواِن 3ۚ؛ حّتى يهاجر  لغيره غير شرعّية وقد نهى الّله عن التعاون عليها وقال: َولَا تََعاَونُوا َعلَى الْاإِ

اإلّي الذين هم راغبون في نصرة المهدّي ويجدون قّوتها في اأنفسهم وينضّموا عندي لعّله يتمّهد بهّمتهم طريق 

ظهوره ويبلغنا منه خبر فنسير اإليه ونّتصل به؛ كما كتب من قبل ووعد. 

1 . البقرة/ 189.
2 . المائدة/ 2.
3 . المائدة/ 2.
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اإّن ما رسمته في هذا الكتاب هو صورة اأكثر انطباقاً على الّدين الذي اأكمله الّله لعباده ورضيه؛ لاأنّي ما 

تمّسكت فيه اإلا بكتاب الّله وخبر الّنبّي المتواتر وحكم العقل القطعّي واجتنبت فيه كّل مانع للمعرفة وراأي 

سلام فليّتبعها؛ لاأّن الّله هو اأعلم  ظّنّي وخبر واحد. مع ذلك لو اأّن اأحداً يعرف صورة اأكثر منها انطباقاً على الاإ

 .1قُْل كُلٌّ يَْعَمُل َعلَٰى َشاِكلَِتِه فََربُّكُْم اأَْعلَُم ِبَمْن ُهَو اأَْهَدٰى َسِبيلًا :اأيّة الصورتين اأكثر انطباقاً عليه؛ كما قال

َلٰى َربِّي  نِّي َذاِهٌب اإِ على كّل حال، اإّن هذه سبيلي اأذهب منها اإلى ربّي؛ كالذي قال الّله فيه: َوقَاَل اإِ

َسيَْهِديِن2؛ ليرافقني من يجدها مستقيماً ومن لا يجدها مستقيماً فالله اأعلم بالمهتدين؛ كما قال: قُْل 

َلى اللَِّه ۚ َعلَٰى بَِصيَرٍة اأَنَا َوَمِن اتَّبََعِني ۖ َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما اأَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن3؛ لاأّن هذه  ِذِه َسِبيِلي اأَْدُعو اإِ َهٰ

عقيدتي التي اأعبد الّله عليها ليعينني على اإظهارها من يجدها حّقاً ويعينني على اإصلاحها من لا يجدها 

نََّما اْلُمْؤِمنُوَن  حّقاً؛ لاأّن المسلمين بعضهم اإخوة بعض وهم اأولى باإصلاح بعضهم البعض؛ كما قال الّله: اإِ

ْخَوةٌ فَاأَْصِلُحوا بَْيَن اأََخَويْكُْم 4ۚ؛ لاأنّي لم اأقصد من اإظهارها ابتداعاً في الّدين اأو خلق مذهب جديد اأو تفريقاً  اإِ

بين المسلمين اأو اإفساداً في الاأرض ولكّني اأردت فقّط اإصلاح اإخوتي عن طريق الاأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر واإن نجحت فتوفيقي بالله ولا اأساألهم اأجراً واإن اأخفقت فقد اأّديت واجبي ولا اأخاف لومتهم؛ كنبّي 

ْن كُْنُت َعلَٰى بَيِّنٍَة ِمْن َربِّي َوَرَزقَِني ِمْنُه ِرْزقًا َحَسنًا ۚ َوَما اأُِريُد اأَْن اأَُخاِلَفكُْم  قال الّله فيه: قَاَل يَا قَْوِم اأََراأَيْتُْم اإِ

 .5َلْيِه اأُِنيُب لَّا ِباللَِّه ۚ َعلَْيِه تََوكَّْلُت َواإِ ْصلَاَح َما اْستََطْعُت ۚ َوَما تَْوِفيِقي اإِ لَّا الْاإِ ْن اأُِريُد اإِ َلٰى َما اأَنَْهاكُْم َعْنُه ۚ اإِ اإِ

على كّل حال، هذه نعمة قد اأنعم الّله بها علّي واإنّي اأشكره عليها واأحّدث بها عباده؛ كما اأمر بذلك 

ْث6، من دون اأن اأكرههم عليها؛ لاأنّه نهي عن ذلك وقال: َوَما اأَنَْت  ا ِبِنْعَمِة َربَِّك فََحدِّ وقال: َواأَمَّ

َعلَْيِهْم ِبَجبَّاٍر 7ۖ؛ بل اإنّما اأتحّدث عنها لياأخذ الحّق من يجد في قولي حّقاً ويدع الباطل من يجد في 

َهَداُهُم  الَِّذيَن  ِئَك  اأُوَلٰ  ۚ اأَْحَسنَُه  فَيَتَِّبُعوَن  اْلَقْوَل  يَْستَِمُعوَن  الَِّذيَن  فيهم:  الّله  قال  باطلاً؛ كالذين  قولي 

لحكومته  ويمّهد  الّله  اإلى  يدعو  من  قول  من  اأحسن  قول  واأّي   8أَْلبَاِب الْا اأُوُلو  ُهْم  ِئَك  َواأُوَلٰ  ۖ اللَُّه 

سراء/ 84. 1 . الاإ
2 . الصاّفات/ 99.
3  . يوسف/ 108.
4 . الحجرات/ 10.

5 . هود/ 88.
6 . الضحي/ 11.

7 . ق/ 45.
8 . الّزمر/ 18.
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نَِّني  َلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل اإِ ْن َدَعا اإِ ويقول اأنّه من المسلمين؟! كما قال الّله: َوَمْن اأَْحَسُن قَْولًا ِممَّ

ِمَن اْلُمْسِلِميَن1؛ بينما قد جاء بالّصدق ليقبل الّصدق من كان من المّتقين؛ كما قال الّله: َوالَِّذي َجاَء 

ِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن2 ويفتري على الّله ويكّذب بالّصدق من كان اأظلم الناس؛ كما  َق ِبِه ۙ اأُوَلٰ ْدِق َوَصدَّ ِبالصِّ

 .3ْذ َجاَءهُۚ  اأََلْيَس ِفي َجَهنََّم َمْثًوى ِلْلكَاِفِريَن ْدِق اإِ َب ِبالصِّ ْن كََذَب َعلَى اللَِّه َوكَذَّ قال الّله: فََمْن اأَْظلَُم ِممَّ

رغم اأنّي كنت اأفّضل اأن يسمع هذا القول من غيري؛ لاأنّه لو قاله غيري لاأغناني عن التكّلم به ووضع عن 

كتفي عبئاً ثقيلاً ولكّنه لم يقله غيري ولم يسمع من غيري. نعم، قام من هذه الاأرض رجل قبلي فتكّلم 

ببعض ما تكّلمت به؛ لاأنّه دعى اإلى الرضا من اآل محّمد ولكّنه اأخذ الحكومة من ولد اأمّية وسّلمها اإلى 

ولد العّباس، في حين اأّن ولد العّباس ما كانوا الرضا من اآل محّمد؛ فخفت اإن قعدت متربّصاً اأن يطلع 

من مكان ما رجل مثله فيكّرر خطاأه؛ باأن ياأخذ الحكومة من بعض الظالمين ويسّلمها اإلى بعض الظالمين 

آخرين باسم الرضا من اآل محّمد؛ فاأردت اأن اأحول دون هذه الفتنة واأسّد الطريق على اأمثال هؤلاء؛ بل  الا

سمعت اأنّه قد رفع نداء بالباطل في المغرب فاأردت اأن يرفع نداء بالحّق في المشرق لكيلا يسمع في 

العالم نداء بالباطل فقّط مخافة اأن يجتمع المسلمون على الباطل وينزل عليهم عذاب الّله؛ لاأّن الحكومة 

لّله وحده واإنّه يؤتيها من يشاء من عباده واإنّه لم يشاأ اأحداً سوى المهدّي الفاطمّي الذي هو الرضا من 

اآل محّمد والرضا من جميع المسلمين. فقمت بالتمهيد لحكومته حّتى اأجمع له الِعّدة والُعّدة الكافيتين؛ 

سلام واضطرارهم اإلى العودة اإليه وظننت اأنّي وهم ركّاب سفينة  بعد اأن راأيت ابتعاد المسلمين عن الاإ

واحدة بحيث يعتمد خلاصي على خلاصهم ويرتبط هلاكي بهلاكهم. فخشيت اأن اأغرق معهم اإن لم اأحاول 

اإنقاذهم؛ كفريق من بني اإسرائيل في ساحل البحر لّما راأوا فريقاً منهم يعدون في الّسبت ولم ينهوهم عن 

ٌة ِمْنُهْم ِلَم تَِعُظوَن  ْذ قَاَلْت اأُمَّ ذلك تحّولوا مثلهم اإلى القردة؛ كما ذكرهم الّله تعليماً للمسلمين وقال: َواإِ

ا نَُسوا َما ُذكُِّروا ِبِه   فَلَمَّ َلٰى َربِّكُْم َوَلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن  بُُهْم َعَذابًا َشِديًدا ۖ قَاُلوا َمْعِذَرةً اإِ قَْوًما ۙ اللَُّه ُمْهِلكُُهْم اأَْو ُمَعذِّ

ضافة كرهت  وِء َواأََخْذنَا الَِّذيَن َظلَُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَما كَانُوا يَْفُسُقوَن4. بالاإ اأَنَْجْينَا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعِن السُّ

اأن اأكون من الذين يكتمون الحّق وهم عالمون به؛ لاأنّهم مصابون بلعنة الّله ولعنة اللاعنين اأجمعين؛ 

نَّ الَِّذيَن يَكْتُُموَن َما  كما قال الّله: َولَا تَْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلبَاِطِل َوتَكْتُُموا اْلَحقَّ َواأَنْتُْم تَْعلَُموَن5 وقال: اإِ

1 . فّصلت/ 33.
2 . الّزمر/ 33.
3 . الّزمر/ 32.

4 . الاأعراف/ 164 و165.
5 . البقرة/ 42.
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 .1ِئَك يَْلَعنُُهُم اللَُّه َويَْلَعنُُهُم اللَّاِعنُوَن اأَنَْزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلُهَدٰى ِمْن بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ ِللنَّاِس ِفي اْلِكتَاِبۙ  اأُوَلٰ

سلام  قامة الاإ كما كنت اأرجو اأن يستيقظ بهذه الصيحة عّدة كافية من المسلمين من نوم الغفلة ويقوموا لاإ

في الاأرض وملاأها من العدل بعد امتلائه من الظلم من خلال اإنشاء حكومة الّله فيها عن طريق تاأسيس 

كَْرٰى تَْنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن2، رغم اأنّي كنت  نَّ الذِّ حكومة خليفته المهدّي؛ كما قد رجاه الّله وقال: َوَذكِّْر فَاإِ

خبيراً باأّن اأكثرهم لن يستحّبوه؛ كما قال الّله: بَْل َجاَءُهْم ِباْلَحقِّ َواأَكْثَُرُهْم ِلْلَحقِّ كَاِرُهوَن3 وربّما يسعى 

نَّ الَِّذيَن يَكُْفُروَن ِباآيَاِت اللَِّه َويَْقتُلُوَن  بعضهم في القضاء على اأخيهم غير مبالين بقول الّله الذي قال: اإِ

  .4ْرُهْم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم ُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فَبَشِّ الّنبّييَن ِبَغْيِر َحقٍّ َويَْقتُلُوَن الَِّذيَن يَاأْ

هذا كّل دافع كان عندي للقيام بما فعلته؛ واإلا فلم اأكن اأهدف اإلى اأجر عليه؛ كما لم اأكن اأخاف عقوبة 

من اأجله؛ لاأنّه لا باأس على المسلم مادام عاملاً بواجبه العقلّي والّشرعّي ولو اأنّه قّطع اأو حّرق من اأجله 

لكان له خيراً؛ حيث اأّن الحياة الدنيا قصيرة وهي تمضي في كّل حالة والعاقبة للمّتقين، لا للجبابرة ولا 

 .5نَّ اْلَعاِقبََة ِلْلُمتَِّقيَن للكّذابين؛ كما قال الّله: اإِ

آن اأعوذ بالله واأتوكّل عليه واأنيب اإليه واأساأله اأن يتقّبل مّني هذا العمل الّصالح ومن جميع الذين  الا

سلام واإقامته بصورة خالصة وكاملة؛  اأعانوني عليه ويوّفقني وجميع المسلمين في العالم للعودة اإلى الاإ

لاأّن هذا خير توفيق يؤتى اأحد وما يكون من خير فمن عنده والحمد لّله رّب العالمين.   

6لَاُم َعلَٰى َمِن اتَّبََع اْلُهَدٰى َوالسَّ

1 . البقرة/ 159.
2 . الذاريات/ 55.
3 . المؤمنون/ 70.
4 . اآل عمران/ 21.

5 . هود/ 49.
6 . طه/ 47.

املنصور اهلامشي اخلراساني
ليلة 23 رمضان 1435 بعد الهجرة

شواطئ جيحون
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المعارف،  ثني عشر من قريش، مطبعة  الاإ الاأئمة  اآل نوح، كاظم )ت1379هـ(؛ طرق حديث   •
بغداد، 1374ه. 

آمدي، علّي بن محّمد )ت631هـ(؛ الاحكام في اأصول الاأحكام، تعليق عبد الرزاق العفيفي،  • الا
سلامي، بيروت، 1402ه. المكتب الاإ

دار  اللحام،  تحقيق سعيد محمد  داود،  اأبي  اأشعث )ت275هـ(؛ سنن  بن  سليمان  داود،  اأبو   •
الفكر، ]بيروت[، 1410ه. 

• اأبو ريّة، محمود )ت1385هـ(؛ اأضواء على الّسنة النبويّة، نشر البطحاء، ]قاهرة[. 

• اأبو الشيخ الاأنصاري، عبد الّله بن حيان )ت369هـ(؛ طبقات المحدثين باأصبهان، تحقيق عبد 
الغفور البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412ه.

• اأبو الفداء، اإسماعيل بن على )ت732هـ(؛ المختصر في اأخبار البشر، دار المعرفة، بيروت. 

صبهاني، اأحمد بن عبد الّله )ت430هـ(؛ الرواة عن سعيد بن منصور، تحقيق عبد  • اأبو نعيم الاإ
الّله يوسف الجديع، دار العاصمة، رياض، 1409ه. 

• .......................................؛ الضعفاء، تحقيق فاروق حمادة، دار الثقافة 
والدار البيضاء، المغرب. 

مام اأبي حنيفة، تحقيق نظر محمد  • .......................................؛ مسند الاإ
الفاريابي، مكتبة الكوثر، رياض، 1415ه. 

• اأبو يعلى، اأحمد بن على )ت307هـ(؛ مسند اأبي يعلى، تحقيق حسين سليم اأسد، دار الماأمون 
للتراث، دمشق. 

الّسبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  في  الغليل  اإرواء  الّدين )ت1420هـ(؛  ناصر  محّمد  الاألباني،   •
سلامي، بيروت، 1405ه. باإشراف زهير الشاويش، المكتب الاإ

• .................................؛ صحيح سنن الترمذي، مكتبة المعارف، رياض، 1420ه.   

• ................................؛ ظلال الجنة في تخريج السنة )مع كتاب السنة لابن 
سلامي، بيروت، 1413ه.  اأبي عاصم(، المكتب الاإ

• الاأنصاري، محمد حيات بن الملتاني )معاصر(؛ حديث الكساء في مصادر الحديث.  

• الاأوحدي، ركن الّدين )ت738هـ(؛ ديوان الاأشعار.  
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• اإبن اأبي حاتم الرازي، عبد الرحمن )ت327هـ(؛ الجرح والتعديل، دار اإحياء التراث العربي، 
بيروت، 1371ه.

بسيوني،  بن  تحقيق سعيد  العقل وفضله،  بن محّمد )ت281هـ(؛  الّله  الّدنيا، عبد  اأبي  اإبن   •
مؤسسة الكتب الثقافّية، بيروت، 1413ه.

• اإبن اأبي الزمنين، محمد بن عبد الّله )ت399هـ(؛ تفسير ابن زمنين، تحقيق حسين بن عكاشة 
ومحمد بن مصطفي، الفاروق الحديثة، قاهرة، 1423ه.  

الفكر،  اللحام، دار  الّله بن محمد )ت235هـ(؛ المصّنف، تعليق سعيد  اأبي شيبة، عبد  اإبن   •
بيروت، 1409ه.

آحاد والمثاني، تحقيق باسم الجوابرة، دار  اأبي عاصم، ضحاك بن مخلد )ت287هـ(؛ الا اإبن   •
الدراية، 1411ه.  

سلامي، بيروت، 1413ه.    • ...................................؛ كتاب السنة، المكتب الاإ

الكتاب  دار  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  اأسد  )ت630هـ(؛  الكرم  اأبي  بن  على  الاأثير،  اإبن   •
العربي، بيروت. 

• ................................؛ الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، 1385ه. 

• اإبن الجعد، على )ت230هـ(؛ مسند ابن الجعد، رواية وجمع عبدالله بن محمد البغوي، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1417ه.

• اإبن الجوزي، عبد الرحمن بن على )ت597هـ(؛ المنتظم في تاريخ الملوك والاأمم، تحقيق محمد 
عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1412ه. 

الرسالة،  الاأرنؤوط، مؤسسة  تحقيق شعيب  حبان،  ابن  حبان، محمد )ت354هـ(؛ صحيح  اإبن   •
1414ه. 

دار  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  )ت852هـ(؛  العسقلاني  علّي  بن  اأحمد  حجر،  اإبن   •
المعرفة، بيروت.

والزندقة،  البدع  اأهل  الرد على  المحرقة في  الصواعق  اأحمد )ت974هـ(؛  اإبن حجر هيتمي،   •
تخريج عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة القاهرة، مصر، 1385ه. 

• اإبن حماد، نعيم )ت229هـ(؛ الفتن، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 1414ه. 

• اإبن حنبل، اأحمد )ت241هـ(؛ مسند اأحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.

• اإبن خزيمة، محمد بن اسحاق )ت311هـ(؛ صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الاأعظمي، 
سلامي، 1412ه.  المكتب الاإ

• اإبن خلكان، اأحمد بن محمد  )ت681هـ(؛ وفيات الاأعيان واأنباء اأبناء الزمان، تحقيق اإحسان 
عباس، دار الثقافة، بيروت.  
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• اإبن راهويه، اإسحاق )ت238هـ(؛ مسند اإسحاق بن راهويه، تحقيق عبد الغفور حسين، مكتبة 
يمان، المدينة المنورة، 1412ه. الاإ

• اإبن سعد، محمد )ت230هـ(؛ الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت.

الرسالة،  مؤسسة  السلفي،  حمدي  تحقيق  الشهاب،  مسند  محمد )ت454هـ(؛  سلامة،  اإبن   •
بيروت، 1405ه. 

• اإبن شاهين، عمر بن اأحمد )ت385هـ(؛ ناسخ الحديث ومنسوخه، تحقيق كريمة بنت علي.  

اإبن شبة، عمر )ت262هـ(؛ تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهيم محمد شلتوت، دار الفكر،   •
قم، 1410ه. 

• اإبن الصباغ، على بن محمد المكي )ت855هـ(؛ الفصول المهّمة في معرفة الاأئمة، تحقيق 
سامي  الغريري، دار الحديث، قم، 1422ه. 

• اإبن عابدين، محمد اأمين )ت1252هـ(؛ حاشية رّد المحتار، اإشراف مكتب البحوث والّدراسات، 
دار الفكر، بيروت، 1415ه. 

ستيعاب، تحقيق على محمد البجاوي، دار  • اإبن عبد البر، يوسف بن عبد الّله )ت463هـ(؛ الاإ
الجيل، بيروت، 1412ه. 

دار  الفقهاء،  الاأئمة  الثلاثة  فضائل  في  نتقاء  الاإ ..................................؛   •
الكتب العلمية، بيروت.

عموم  وزارة  والبكري،  العلوي  تحقيق  التمهيد،  ..................................؛   •
سلامّية، المغرب، 1387ه.  الاأوقاف والشؤون الاإ

العلمية،  الكتب  دار  وفضله،  العلم  بيان  جامع  ..................................؛   •
بيروت، 1398ه. 

مختار  يحيى  وتدقيق  قراءة  الرجال،  ضعفاء  في  الكامل  )ت365هـ(؛  الّله  عبد  عدي،  ابن   •
غزاوي، دار الفكر، بيروت، 1409ه. 

• اإبن العربي، محمد بن عبد الّله )ت543هـ(؛ اأحكام القراآن، تحقيق محمد عبد القادر عطا، 
دار الفكر، بيروت. 

• اإبن عساكر، على بن الحسن )ت571هـ(؛ تاريخ مدينة دمشق، تحقيق على شيري، دار الفكر، 
بيروت، 1415ه.

• اإبن عقدة، اأحمد بن محمد بن سعيد )ت333هـ(؛ فضائل اأمير المؤمنين، تحقيق عبد الرزاق 
حرز الدين.

• ...................................؛ الولاية، تحقيق عبد الرزاق حرز الدين. 

مامة والسياسة، تحقيق طه محمد الزيني، مؤسسة  • اإبن قتيبة، عبد الّله بن مسلم )ت276هـ(؛ الاإ
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الحلبي وشركائه. 

• ...............................؛ تاأويل مختلف الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت.

• ...............................؛ عيون الاأخبار، تعليق يوسف على طويل، دار الكتب 
العلمية، بيروت، 1424ه. 

• اإبن كثير، اسماعيل )ت774هـ(؛ تفسير القراآن العظيم، تقديم يوسف المرعشلي، دار المعرفة، 
بيروت، 1412ه.

• اإبن ماجة، محمد بن يزيد )275هـ(؛ سنن اإبن ماجة، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، 
]بيروت[.

• اإبن المبارك، عبد الّله )ت181هـ(؛ مسند عبد الّله بن المبارك، تحقيق مصطفى عثمان محمد، 
دار الكتب العلمية، بيروت، 1411ه. 

• اإبن مخلد، بقي )ت276هـ(؛ مرويات الصحابة في الحوض والكوثر، تحقيق عبد القادر محمد 
عطا صوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1413ه. 

• اإبن نجيم المصري، زين الّدين بن ابراهيم )ت970هـ(؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تخريج 
زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418ه. 

ثنا عشر، مركز الاأبحاث العقائدية، قم، 1427ه. • الباقري، جعفر )معاصر(؛ الخلفاء الاإ

بكر  ديار  سلامية،  الاإ المكتبة  الكبير،  التاريخ  )ت256هـ(؛  اسماعيل  بن  محمد  البخاري،   •
)تركيا(.  

• ...............................؛ صحيح البخاري، دار الفكر، ]بيروت[، 1401ه. 

• البستوي، عبد العليم عبد العظيم )معاصر(؛ موسوعة في اأحاديث المهدّي الضعيفة والموضوعة، 
المكتبة المكية ودار ابن حزم، مكة المكرمة وبيروت، 1420ه.

دار  الّله،  حميد  محمد  تحقيق  الاأشراف،  اأنساب  )ت279هـ(؛  يحيى  بن  اأحمد  البلاذري،   •
المعارف، مصر، 1959م. 

• بن باز، عبد العزيز بن عبد الّله )ت1420هـ(؛ الاأدلة النقلية والحّسية على اإمكان الصعود 
اإلى الكواكب وعلى جريان الشمس وسكون الاأرض، مكتبة الرياض الحديثة، رياض، 1402ه.

• البهوتي، منصور بن يونس )ت1051هـ(؛ كشاف القناع، تحقيق محمد حسن اسماعيل، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1418ه. 

• بيدل الدهلوي، عبد القادر )ت1133هـ(؛ ديوان الاأشعار.

• البيهقي، اأحمد بن حسين )ت458هـ(؛ دلائل النبّوة ومعرفة اأحوال صاحب الشريعة، تخريج عبد 
المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405ه.

• .............................؛ السنن الكبرى، دار الفكر، ]بيروت[.  



در
صا

س امل
فهر

237العودة إلی اإلسالم

يمان، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب  • .............................؛ شعب الاإ
العلمية، بيروت، 1410ه. 

آثار، تحقيق كسروي حسن، دار الكتب  • .............................؛ معرفة السنن والا
العلمية، بيروت. 

• بروين اعتصامي، رخشنده بنت يوسف )ت1320ش(؛ ديوان الاأشعار.

• الترمذي، محمد بن عيسى )ت279هـ(؛ سنن الترمذي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار 
الفكر، بيروت، 1403ه.  

• التفتازاني، مسعود بن عمر )ت792هـ(؛ شرح المقاصد في علم الكلام، دار المعارف النعمانية، 
باكستان، 1401ه. 

• الثعلبي، اأحمد بن محمد )ت427هـ(؛ الكشف والبيان عن تفسير القراآن، تحقيق اأبي محمد بن 
عاشور، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 1422ه.

• الجصاص، اأحمد بن على )ت370هـ(؛ اأحكام القراآن، تخريج عبد السلام محمد، دار الكتب 
العلمية، بيروت، 1415ه. 

• جلال الّدين الّرومي، محمد )ت672هـ(؛ ديوان الشمس. 

• ............................؛ المثنوي المعنوي.

الاأميني، شركة  تحقيق محمد هادي  السقيفة،  العزيز )ت323هـ(؛  بن عبد  اأحمد  الجوهري،   •
الكتبي، بيروت، 1413ه. 

• الجوهري، اأحمد بن عبيد الّله )ت401هـ(؛ مقتضب الاأثر، مكتبة الطباطبائي، قم.  

• الحافظ الشيرازي، محمد بن بهاء الّدين )ت792هـ(؛ ديوان الاأشعار. 

• الحاكم الحسكاني، عبيد الّله بن اأحمد )تقرن5(؛ شواهد التنزيل، تحقيق المحمودي، مجمع 
سلامية، 1411ه.   اإحياء الثقافة الاإ

تحقيق  الصحيحين،  على  المستدرك  )ت495هـ(؛  الّله  عبد  بن  محمد  النيشابوري،  الحاكم   •
يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت. 

• .......................................؛ معرفة علوم الحديث، تصحيح معظم حسين، 
آفاق الحديثة، بيروت، 1400ه.  دار الا

• الحميدي، عبد الّله بن الزبير )ت219هـ(؛ مسند الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الاأعظمي، 
دار الكتب العلمية، بيروت، 1409ه. 

ثني عشر، تحقيق  • الخزاز، على بن محمد )ت400هـ(؛ كفاية الاأثر في النّص على الاأئّمة الاإ
الكوه كمري، انتشارات بيدار، قم، 1401ه.  

• الخطيب البغدادي، اأحمد بن على )ت463هـ(؛ تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، 
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دار الكتب العلمية، بيروت، 1417ه. 

• ..................................؛ الكفاية في علم الرواية، تحقيق اأحمد عمر هاشم، 
دار الكتاب العربي، بيروت، 1405ه.

• خواجو الكرماني، محمود بن على )ت752هـ(؛ ديوان الاأشعار. 

• الدارقطني، على بن عمر )ت385هـ(؛ سنن الدارقطني، تعليق مجدي بن منصور، دار الكتب 
العلمية، بيروت، 1417ه. 

• الدارمي، عبد الّله بن ]عبد[ الرحمن )ت255هـ(؛ سنن الدارمي، بعناية محمد اأحمد دهمان، 
مطبعة الاعتدال، دمشق، 1349ه. 

• الدسوقي، محمد عرفه )ت1230هـ(؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار اإحياء الكتب 
العربية. 

سلام ووفيات المشاهير والاأعلام، تحقيق عمر  • الذهبي، محمد بن اأحمد )ت748هـ(؛ تاريخ الاإ
عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407ه. 

• ............................؛ تذكرة الحفاظ، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

مؤسسة  الاأرنؤوط،  شعيب  باإشراف  النبلاء،  اأعلام  سير  ............................؛   •
الرسالة، بيروت، 1413ه.

• ............................؛ العبر في خبر من غبر، تحقيق فؤاد سيد، دائرة المطبوعات 
والنشر، كويت. 

نشر  دفتر  القراآن،  غريب  في  المفردات  )ت502هـ(؛  محمد  بن  حسين  صفهاني،  الاإ الراغب   •
الكتاب، 1404ه. 

• الرامهرمزي، حسن بن عبد الرحمن )ت360هـ(؛ الحّد الفاصل، تحقيق محمد عجاج الخطيب، 
دار الفكر، بيروت، 1404ه.

• رشيد رضا، محمد )ت1354هـ(؛ تاريخ الشيخ محّمد عبده، مطبعة المنار، 1350ه.

• الزركشي، محّمد بن بهادر )ت794هـ(؛ البحر المحيط في اأصول الفقه، تحقيق محّمد تامر، 
دار الكتب العلمّية، بيروت، 1421ه. 

• الزمخشري، محمود بن عمر )ت538هـ(؛ الكشاف عن حقائق التنزيل، شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي واأولاده، مصر، 1385ه. 

• السرخسي، محّمد بن اأحمد )ت490هـ(؛ اأصول السرخسي، تحقيق اأبي الوفاء الاأفغاني، دار 
الكتب العلمّية، بيروت، 1414ه.

• السعدي الشيرازي، مصلح الّدين بن عبد الّله )ت691هـ(؛ غزليات. 

• السيوطي، جلال الّدين عبد الرحمن بن اأبي بكر )ت911هـ(؛ تاريخ الخلفاء، تحقيق لجنة من 
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الاأدباء، توزيع دار التعاون، مكة المكرمة. 

• الشافعي، محمد بن اإدريس )ت204هـ(؛ اأحكام القراآن، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1400ه. 

• .............................؛ المسند، دار الكتب العلمية، بيروت. 

بن  تحقيق مشعل  الشاموخي عن شيوخه،  اأحاديث  بن على )ت443هـ(؛  الشاموخي، حسن   •
بساني، دار اإبن حزم، بيروت، 1417ه. 

• شبستري، محمود بن عبد الكريم )ت740هـ(؛ گلشن راز. 

• الشربيني، محمد بن اأحمد )ت977هـ(؛ مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج، دار 
اإحياء التراث العربي، بيروت. 

• الشهرستاني، على )معاصر(؛ منع تدوين الحديث، مركز الاأبحاث العقائدية، قم، 1420ه. 

بيروت،  العربي،  التراث  اإحياء  دار  بالوفيات،  الوافي  )ت764هـ(؛  اأيبك  بن  خليل  الصفدي،   •
1420ه. 

• طباطبايي، محمد محيط )ت1370ش(؛ نقش سّيد جمال الّدين در بيداري مشرق زمين، تحقيق 
سلامي، 1350ه.   خسروشاهي، دار التبليغ الاإ

السلفي، مؤسسة  تحقيق حمدي  الشاميين،  اأحمد )ت360هـ(؛ مسند  بن  الطبراني، سليمان   •
الرسالة، بيروت، 1417ه.

دار  الحسن،  وعبد  طارق  تحقيق  الاأوسط،  المعجم  .............................؛   •
الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، 1415ه. 

• .............................؛ المعجم الصغير، دار الكتب العلمّية، بيروت.

• .............................؛ المعجم الكبير، تحقيق حمدي السلفي، دار اإحياء التراث 
العربي. 

حياء التراث، قم،  • الطبرسي، الفضل بن الحسن )ت548هـ(؛ اإعلام الورى، مؤسسة اآل البيت لاإ
1417ه. 

العلماء  من  نخبة  وتصحيح  مراجعة  الطبري،  تاريخ  )ت310هـ(؛  جرير  بن  محمد  الطبري،   •
الاأجلاء، مؤسسة الاأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1403ه.  

• ...........................؛ جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، تقديم خليل الميس، دار 
الفكر، ]بيروت[، 1415ه. 

والتابعين،  الصحابة  تاريخ  من  المذيل  ذيل  من  المنتخب  ...........................؛   •
مؤسسة الاأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1358ه. 

آثار، تحقيق محمد زهري  الا اأحمد بن محمد بن سلامة )ت321هـ(؛ شرح معاني  • الطحاوي، 
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النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416ه. 

• الطيالسي، سليمان بن داود )ت204هـ(؛ مسند اأبي داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت.   

• عبد بن حميد )ت249هـ(؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق صبحي البدري السامرائي 
ومحمود الصعيدي، مكتبة النهضة العربية، ]بيروت[، 1408ه.

• عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت211هـ(؛ تفسير القراآن، تحقيق مصطفى مسلم محمد، مكتبة 
الرشد، رياض، 1410ه.

• .................................؛ المصّنف، تحقيق حبيب الرحمن الاأعظمي.

دار  قلعجي،  المعطي  عبد  تحقيق  العقيلي،  بن عمرو )ت322هـ(؛ ضعفاء  العقيلي، محمد   •
الكتب العلمية، بيروت، 1418ه. 

• العيني، محمود بن اأحمد )ت855هـ(؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار اإحياء التراث 
العربي، بيروت. 

• الغزالي، اأبو حامد محّمد بن محّمد )ت505هـ(؛ المستصفى في علم الاأصول، تحقيق محّمد 
عبد السلام، دار الكتب العلمّية، بيروت، 1417ه.

تحقيق محّمد  الاأصول،  تعليقات  من  المنخول  ....................................؛   •
حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1419ه. 

• غلامي، حسين )معاصر(؛ محو السنة اأو تدوينها، مؤسسة الهادي، قم، 1419ه. 

العربي،  التراث  اإحياء  ]دار  الكبير،  التفسير  بن عمر )ت606هـ(؛  الرازي، محّمد  الّدين  فخر   •
بيروت[. 

تحقيق  الطالبّية،  اأنساب  في  المباركة  الشجرة  ...................................؛   •
رجائي، مكتبة المرعشي النجفي، قم، 1409ه.   

• ...................................؛ المحصول في علم اأصول الفقه، تحقيق العلواني، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412ه.

• فيض الكاشاني، محمد محسن )ت1090هـ(؛ ديوان الاأشعار. 

العربي،  التراث  اإحياء  دار  القراآن،  لاأحكام  الجامع  )ت671هـ(؛  اأحمد  بن  محمد  القرطبي،   •
بيروت، 1405ه. 

• القندوزي، سليمان بن ابراهيم )ت1294هـ(؛ ينابيع الموّدة لذوي القربي، تحقيق على جمال، 
دار الاأسوة، 1416ه.  

• الكتاني، محمد جعفر )ت1345هـ(؛ نظم المتناثر من الحديث المتواتر، دار الكتب السلفية، مصر. 

• الكتبي، محمد بن شاكر )ت764هـ(؛ فوات الوفيات، تحقيق على محمد وعادل اأحمد، دار 
الكتب العلمية، بيروت. 



در
صا

س امل
فهر

241العودة إلی اإلسالم

والاأفعال،  الاأقوال  في سنن  العمال  كنز  الّدين )ت975هـ(؛  بن حسام  الهندي، على  المتقي   •
تحقيق بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409ه.  

ختصاص واللاهوتيين(؛ قاموس الكتاب  • مجمع الكنائس الشرقية )نخبة من الاأساتذة ذوي الاإ
نجيلّية في الشرق الاأوسط، مكتبة المشعل، بيروت، 1981م.  المقّدس، باإشراف رابطة الكنائس الاإ

سلامي، مركز الرسالة، قم، 1417ه. • مركز الرسالة )معاصر(؛ المهدّي المنتظر في الفكر الاإ

• مسلم بن حجاج النيشابوري )ت261هـ(، صحيح مسلم، دار الفكر، بيروت.  

• المقدسي، يوسف بن يحيى )ت القرن 7(؛ عقد الّدرر في اأخبار المهدّي المنتظر، تحقيق عبد 
الفتاح محمد، مكتبة عالم الفكر، القاهرة، 1399ه. 

• ناصرخسرو، اأبو معين بن حارث قبادياني )ت481هـ(؛ ديوان الاأشعار.

البحراني،  كمالي  يحيى  ترجمة  الّصحيحين،  اأضواء على  النجمي، محمد صادق )معاصر(؛   •
سلامية، قم، 1419ه. مؤسسة المعارف الاإ

• النحاس، اأحمد بن محمد )ت338هـ(؛ معاني القراآن، تحقيق محمد على الصابوني، جامعة اأم 
القري، المملكة العربية السعودية، 1409ه.  

• النسائي، اأحمد بن شعيب )ت303هـ(؛ خصائص اأمير المؤمنين، تحقيق محمد هادي الاأميني، 
مكتبة نينوى الحديثة، طهران. 

• .............................؛ السنن الكبرى، تحقيق عبد الغفار وسيد كسروي، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1411ه. 

• .............................؛ سنن النسائي، دار الفكر، بيروت، 1348ه.

• .............................؛ الضعفاء والمتروكين، تحقيق محمود ابراهيم زايد، دار 
المعرفة، بيروت، 1406ه.

• .............................؛ فضائل الّصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت.  

• النووي، يحيى بن شرف )ت676هـ(؛ روضة الطالبين، تحقيق عادل اأحمد وعلى محمد معرض، 
دار الكتب العلمية، بيروت. 

• ...........................؛ شرح صحيح مسلم، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407ه. 

• ...........................؛ المجموع، دار الفكر، ]بيروت[. 

العلمية،  الكتب  الفوائد، دار  الزوائد ومنبع  اأبي بكر )ت807هـ(؛ مجمع  بن  الهيثمي، على   •
بيروت، 1408ه. 

الثقافة  دار  الداراني،  حسين  تحقيق  الظماآن،  موارد  .............................؛   •
العربية، دمشق، 1411ه. 
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• الواقدي، محمد بن عمر )ت207هـ(؛ المغازي، تحقيق مارسدن جونس، نشر دانش اسلامي، 1405ه. 

• الوشنوي، قوام الّدين محمد )ت1416هـ(؛ حديث الثقلين، شرح محمد واعظ زاده ي خراساني، 
سلامية.  المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاإ

• وكيع بن الجراح )ت197هـ(؛ نسخة وكيع عن الاأعمش، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي، الدار 
السلفية، كويت، 1406ه.  

• اليعقوبي، اأحمد بن اأبي يعقوب )ت284هـ(؛ تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت.
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