
E<íeç×Ş¹]<ìð]†ÏÖ]<í×Š×‰PD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ùæù]<h^jÓÖ]<  −١ −

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

    

 ١ 
אא 

א 
אא 

 
 

 
>אKK؟ 

 
 



E<íeç×Ş¹]<ìð]†ÏÖ]<í×Š×‰PD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ùæù]<h^jÓÖ]<  −٢ −

 موافقة وزارة اإلعالم يف اجلمهورية العربية السورية /مديرية الرقابة /
 م٧/١/٢٠٠٨التاريخ: 
 /٩٧٥٣٣: /الرقم

 : السامح بالطباعة والتداولالتأشرية
 : الكتاب

)KKKאאא(  
طرق الطبع والتصوير والنقل  يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل

ريها من احلقوق إال والرتمجة والتسجيل املرئي واملسموع واحلاسويب وغ
 :بإذن خطّي من

 سورية -دمشق املؤلف الدكتور إحسان بعدراين 
  

 موقع الدكتور إحسان بعدراين عىل اإلنرتنت
www.alihsaan.net  

 
 لكرتوينالربيد اإل

E-mail: ihsaan@alihsaan.net 
 

 
 الطبعة األوىل

 م /٢٠٠٨كانون الثاين /  -ه / ١٤٢٩حمّرم / 
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ijk 
 قــال تعـــاىل  

Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô⎯ yϑÏ9 #’s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠs9 Î) zΝ≈n= ¡¡9$# |M ó¡s9 $YΖ ÏΒ ÷σãΒ   

šχθäótG ö; s? š⇓t tã Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $#  :٩٤[النساء[ 
 š⎥⎪Ï%©!$# uρ ρâ™!% ỳ .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ šχθä9θà) tƒ $ uΖ −/u‘ ö Ïøî$# $oΨ s9 $ oΨÏΡ≡ uθ÷z\}uρ 

š⎥⎪Ï% ©!$# $ tΡθà) t7y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ Ÿω uρ ö≅yè øgrB ’Îû $uΖ Î/θè=è% yξÏî t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ#u™ !$oΨ −/ u‘ 

y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â™u‘ îΛ⎧ Ïm§‘   ]١٠ :احلرش[ 
 ال رسول اهللا ــق

َ كُ لُّ , كُ باكم واحدٌ أَ  , وإنَّ كم واحدٌ بَّ رَ  إنَّ  (أهيا الناسُ   −١  آدمُ وَ  دمَ م آلِ
 .]٥٦٥٢كنز العامل: [ )اكمقَ تْ أَ  ند اهللاِعِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ إِ  ... رابٍ تُ  نْ مِ 

لَـ(  −٢ عْ تَّـى تَ بِهِ حَ لْ نْ قَ قْتَ عَ قَ ـنْ أَالْ شَ ـا أَمْ الَ مَ مِ اهلََ كَ قَ لـِ ـلِ ذَ ?      أَجْ
نْ لَكَ بِالَ إِلَهَ إِ  ?مَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ  .]عن أسامة بن زيد [ )الَّ اهللاُ يَ

ِ  أن الرسول  عن عبد اهللا بن مسعود  − ٣ ِ نـَثْ قال إلِ اختلفـا  نيْ
ْ كُ الَ (كِ : من القرآن الكريم آيةٍ  يف قراءةِ  ْ وَ  نٌ سِ ام حمُ ـفُ لِ تَ ال ختَ ـ نَّ إِ وا , فَ ـ نْ مَ  انَ كَ

 . ] ٢٣٥[ صفوة األحاديث النبوية :  واكُ لَ هَ وا فَ فُ لَ تَ اخْ  مْ كُ لَ بْ قَ 
يْهِ إِ ( − ٤ َخِ لُ ألِ جُ الَ الرَّ ا قَ ـانَ ذَ ا إِنْ كَ َ مهُ ـدُ ـا أَحَ َ ـاءَ هبِ دْ بَ قَ افِرُ فَ ا كَ : يَ

اً  افِرَ )كَ يْهِ لَ عَتْ عَ جَ إِالَّ رَ  .عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمر][ , وَ
بَلِيَّـةٌ قال عندما  أن رسول اهللا  جابرعن  − ٥ ـاتٌ قَ اعَ بَتْ نِزَ : نَشَ

لِيَّةِ (مَ  اهِ  اجلَ وَ عْ الُ دَ )ا بَ بِيْثَةٌ َا خَ إِهنَّ ا فَ هَ وْ عُ  .]٤٣٥[صفوة األحاديث النبوية  , دَ
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ijk 
 

 ةُ ـــمَ دِّ قَ املُ 
 

) للـدكتور حممـد ((الالمذهبيـة)كان ملقدمة الطبعـة الثانيـة لكتـاب 
لُ يف خـروج هـذا الكتـاب إىل النـور ,سعيد بن املال رمضان البوطي ضْ  ,الفَ
ـتْ  تْ إيلَّ بـام أوحَ حَ لـت والتي أوْ عـت يف الكلـامت , فتحوّ إىل سـطور, توزّ

 دمة كتابه:, مبتدئاً بكلامت منقولة من مقكتابَنيْ 
هتم أو  [ما ـدَ حْ ـنَ وَ تُ فيهام أنْ أشقَّ عصا املسلمني, وال أن أُوهِ دْ قَصَ

ــ عــىل اتفــاق بيــنهم, وال أن أُيسء إىل شخصــية أحــدٍ مــنهم, وإنــام  أن أقيضَ
د,قصدتُ البحث العلمي النزيه  ـطَاتِ  املجرَّ سَ فْ بعيداً عـن املهـاترات أو السَّ

وطلبـاً جلمـع شـتات كثـريٍ مـن  س,الـنفالكالمية التي تـورث الضـغينة يف 
وعـىل نبـذ العصـبية  تفـريط,املسلمني عىل االعتدال الذي ال إفراط فيـه وال 

وكـل  لت يف كل ما كتبته عىل أحـد,تقوّ أين ما  ويشهد ريب   ..واالبتداع .
حقيقة ثابتة مل أغري منها  أحدهم,ما سجلته من املناقشة التي دارت بيني وبني 

أن ال جيعل حظي من أي بحث علمي نرشـته  ع إىل اهللا وأنا أرض شيئاً ...
  أو  الـــنفس,حتـــامالً عـــىل إنســـان أو إشـــفاء لغليـــل يف  حيـــايت,يف 
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إذكاء لعصبية ال ينفخ فيها إال رياح اجلاهلية , وأن حيجز لساين وقلمـي عـن 

 .] )١(اإلساءة إىل أيّ أخ مسلم 
ا األول وتوضيحات يفات وتعروالرسائل فيضمُّ املقدمة واحلكاية  أمّ

ونامذج األخبار السابقة من التاريخ اإلسالمي وتاريخ وشخصيات وشواهد 
ا (ملـاذااألمم األخر داللةً عىل ما أتينا به يف عنـوان  يْنـَ وكيـف يتحـول  كتابَ

  ....)االختالف الفكري إىل تكفري أو زندقة
 مـن نـامذجوجمموعة أخر  واملقدمة مقدمة املقدمة فيضم وأما الثاين

      :األخبار يف التاريخ اإلسالمي فقط, ونبدأ مستعينني باهللا فنقول
يف أوج تدفق كتب ومقاالت الردود عىل القراءات املعـارصة بشـكل   

ومع  ,عام, أعني النصف األول من العقد األخري من القرن العرشين املنرصم
    ا جملـة التي بدأت بمقالة شـهرية نرشـهتوالتكفري علناً االهتام واحتدام موجة 

)  ٤٢الصادرة عن وزارة األوقـاف يف سـورية يف عـددها (  ( هنج اإلسالم )
للـدكتور ) ( اخللفية اليهوديـة لشـعار قـراءة معـارصة بعنوان  .م١٩٩٠ ١ك

يف خطبـة اجلمعـة يف  (نحتاج إىل فقهٍ جديـد)جاءت دعوتنا بقولنا:  ,البوطي
رب تلفزيون دمشـق ذيعت عجامع املرابط ويف حي املهاجرين بدمشق , والتي أ

, ثاين أيـام عيـد الفطـر املبـارك املوافـق ٣/٣/١٩٩٥,  بتاريخ مساء اليوم نفسه
  . )٢(/١٤١٥//شوال٢لـ

                                                           
نْ مقدمة كتاب (الالمذهبية) ) ١( /دار الغـزايل, ٢طملـال رمضـان البـوطي للدكتور حممد سعيد بن امِ

 . م١٩٧٠دمشق 
 . و للخطبة كاملةلدينا رشيط فيدي )٢(
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الذي أشار إليه فـيام  ,مل نتعرَّض يف اخلطبة وقتها للمعنى اللغوي للفقه  
/  ٣/  ٢٨  يف إحد رسائله إلينا بتاريخ − رمحه اهللا  − بعد األستاذ حممد عنرب 

ـدَّ هـذا الـنقص هنـا مسـتعينني بعبـارات )١(م١٩٩٥   .. ولعل من املفيـد أن نَسُ
  .الرسالة ذاهتا

أيــاً كانــت هــذه  − الفقــه هــو فهــم املعــاين واملقاصــد يف النصــوص   
≅:    öكام هو واضح يف قوله تعاىل عـىل لسـان موسـى  − النصوص  è= ôm $# uρ 

Zο y‰ ø) ãã ⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$ |¡ Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θ ßγ s) ø tƒ ’ Í< öθ s%   عنـربحممد األستاذ يقول . ]٢٩ ,٢٨[ طـه :
لكننا جهلنا  − أي يشء  − يعني الفتح والشق للكشف عن حقيقة اليشء  الفقه(

ثم يقول معلقاً عىل مـا دعونـا إليـه مـن  .فقهاء)معنى الفقه ونحن عند الناس 
   :جديد) (فقه

 وهلذا قال املعري حـني أرادوا لـه أن ,التجديد يعني عدم التقليد (إن  
  :يكون مفتياً 

ـــداً  ـــدين غ ـــا فقلِّ تي ـــدتني الفُ  تاجــــاً بإعفــــائي مــــن التقليــــدِ    قلَّ

                                                           
ر هذا البحث ( مرسـلة عـن يف آخ  −رمحه اهللاُ  –نص  الرسالة كامالً وبخط يد األستاذ حممد عنرب ) ١(

ة دمشـق , يب الشاعر اخلطاط األستاذ كامل العسيل من مدينة الضمري , الكائنـة رشق مدينـدطريق األ
 / كم ) .٤٢عىل مسافة /
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مْ يريدونه أن يقلد   هُ ولو أن التقليد استمر مل نجد بني أيـدينا اليـوم  ,وَ
إليهـا يف زماهنـا عـىل أهنـا  رَ ظـِوحتى هذه الفأس فقـد نُ  ,إال الفأس احلجرية

بن اقال لقيط  .التجديد بالتقليد والويل ألمة حتارب ,اخرتاع وابتداع وجتديد
 :معمر األيادي

ـنْ إِبـلٍ نْ زرعٍ ومِ اتَ ال مالَ مِ يْهَ ـــا   هَ عَ رَ ـــنكمُ قَ ـــمٍ م ظْ ـــدوَّ بِعَ  إِنَّ الع
ـــةٍ نِيَ لَهْ ـــاً يف بُ ـــمْ نِيَام اكُ ْ أَرَ ـــا يلِ ا  مَ ـطَعَ ـدْ سَ بِ قَ رْ ابَ احلَ هَ نَ شِ وْ دْ تَرَ قَ  وَ

أليس مـن الفقـه  .جايف عن التجديدإن العدو قرعنا بعظم تقليدنا املت  
اجلديد أن نحيل الرضورة بأوسع معانيها لفقه الوسيلة التي حتمينا مـن نظـام 

إن إعفـاء أنفسـنا مـن  ?عاملي جديد يكوينا بنـاره دون أن يعطينـا مـن نـوره
أو أننا أمـوات يف  ,ال يعني إال أننا خلقنا عبثاً  ,إذا قامت فينا أسبابه ,التجديد
ومع أننا لسنا غرباء عـىل مـنهج األسـتاذ الـدكتور حممـد  .أه )أحياءأجساد 
فقد استوقفنا يف رسالته معنـى  ,يف جدلية احلرف العريب −رمحه اهللا  − )١( عنرب

                                                           
 القلمـون معضمية قرية يف املولود الشاعر, املفكر الباحث العالمة , عنرب حممد الدكتور األستاذ –) ١(

/ مـن ١٣من أرسة عريقة األصل نسباً وعلامً , أتمَّ حفظ القرآن يف / ١٩٩٨م واملتوىف عام ١٩٢١ سنة
ل فقه الشافعي , ونـال عمره , ثم رحل إىل دمشق ملتحقاً بالكاملي ق األدب , وحصَّ ة طلباً للعلم , تذوَّ

/ ثامنني طالباً , ثم إجازة الرشيعة ثم الدكتوراه ٨٠م فكان األول عىل /١٩٤٨شهادة دار املعلمني عام 
س نظريته اللغوية والفلسـفية يف جامعـة دمشـق  باللغة العربية ثم دكتوراه اإلبداع باللغة العربية , تُدرَّ

 −٣جدليـة احلـرف العـريب  −٢اليشـء يف ذاتـه  −١: التي بني أيدينا   من مؤلفاته  لغة العربية .قسم ال
 ( منشورات دار الفكر ودار القلم بدمشق ) .اإلنسان احلق  −٤ فوق املعارصة اليقني
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نَّا نعرف أن للفقه معنى لغوياً أصلياً هو الفهم .الشق والفتح يف الفقه وهو  ,كُ
هُ النَّبيُّ  دَ  »رد اهللا به خرياً يفقهه يف الـدينمن يُ « :يف حديثه املعنى الذي قَصَ

ثم حتول هـذا اللفـظ بعـد العرصـ النبـوي إىل مصـطلح يعنـي  ,متفق عليه)(
نَا نستفتي املعاجم وأصـحاهبا فيـه .الترشيع حْ رُ ى وأدهشـنا أالَّ نجـدَ معنـ .فَ

 :(ف ق ه :أسـاس البالغـة) حيـث يقـولالشق والفتح عند الزخمرشي يف (
شـهدت عليـك بالفقـه  :أعرايب لعيسى بن عمروقال  .إفقه عني ما أقول لك
عن   وأدهشنا أالَّ نجده يف املعجم املدريس الصادر  .) أه...أي بالفهم والفطنة

 :الفقـه( :الذي يكتفي بـالقول .م١٩٨٥وزارة الرتبية والتعليم السورية عام 
الراسـخ  :والفقيه .وغلب عىل علم الدين ,والفطنة ,العلم باليشء والفهم له

إىل أن وجدنا ابن منظور  .) أ هوالشديد الفهم ,صول الرشيعة وأحكامهايف أ
وغلـب  ,والفهـم لـه الفقه العلم باليشء :(ف ق ه :يف (لسان العرب) يقول

 ,واشتقاقه من الشق والفـتح :قال ابن األثري .عىل علم الدين لسيادته ورشفه
 .خاصاً بعلم الرشيعة) أه فُ رْ وقد جعله العُ 

عليهـا ثالثـة  ىضـاءت دعوتنا يف تلك اخلطبة التي م: جنعود فنقول  
: بعد معرفة بصرية واعيـة  (حاجتنا إىل فقهٍ جديد)عرش عاماً أو يزيد إىل  لكنْ

وبالرتجيح واملوازنـات بعيـداً عـن الظـاهر  ,باألولويات كام يفرضها الواقع
 .والتقليد
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كثـري  وأرشنا إىل أن هذا اجلانب اخلاص من الفقه هو الذي غاب عنه  

  وانتهينـا إىل الـدعوة  ,وشمل اجلهـل بـه الـدعاة إىل اإلسـالم ,من املسلمني
 :إىل فقهٍ 
 ..يعي تعاليم اإلسالم ومقاصد الرشع −
فليس كـل  ,املعيشيأخذ من فقه السلف ما يناسب مستجدات الواقع  −

ومن فقه اخللف ما يواجه به أحوال عرص مل تكن موجودة يف  ,قديم يؤخذ
 ..كل جديد ينبذ فليس ,املايض

يتجاوز فكر املحن والفتن, ويتعامل مع احليـاة والنـاس والعـامل بفكـر  −
 . .العافية وفقه العافية

 ..يتجاوز فقه الظاهر والتقليد ورفض اآلخر −
يتضمن فقهاً سياسياً رشيداً مل يأخذ حقه من البحث والتعمق كام أخذه  −

 ..فقه العبادات واملعامالت
لُّ بـه عـىل  ,زاميتهايعيد للشور إل − مٍ يُسـتدَ لَ عْ بعد أن حتولت إىل جمرد مَ

 ..الطريق استئناساً 
من أن املرأة هلا مكان يف سياسة األمة وبنـاء  −عملياً وتطبيقياً  −ينطلق  −

 .الوطن
مَ بعضـهم  −مل تكن دعوتنـا إىل فقـهٍ جديـدٍ      جمـرد نـزوة  −كـام تـوهَّ
  فتلـك عـوارضُ قـد  ,ضـواءدفعنا إليهـا حـب الظهـور وشـهوة األ ,طارئة

 .عافانا اهللا منها بفضله
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مَ بعضٌ آخر  −ومل تكن    انسياقاً أعمى عىل غري تبرصُّ خلف  −كام توهَّ

سادت يف مطـالع تسـعينيات القـرن  ,تياراتٍ تدعو إىل التحديث واملعارصة
 .املايض

حلقة يف سلسـلة مـن اخلطـب  ,بدعوهتا إىل فقه جديد ,كانت اخلطبة  
ألحاديث اإلذاعيـة والتلفزيونيـة والبحـوث واملحـارضات يف والندوات وا

وكل  ,سبقتها وواكبتها وتلتها ,خارجهالقطر ويف املؤمترات اإلسالمية  داخل
 .حلقة منها تبحث جانباً من جوانب هذا الفقه اجلديد كام نرجو له أن يكون

صدر بعـدها يتنـاول تسـليط األضـواء عـىل الثوابـت ) ١(وكل كتاب   
ِ مـن  ـنيْ لَ القرآنية والنبوية كام تتطلَّبها القراءة املطلوبة هلـذين املصـدرين األوَّ

 وجهة نظرنا.
ةَ    مَّ مَ عن قصد أو غري قصد أننا بالدعوة  −أخرياً  −ثَ بعضٌ ثالثٌ توهَّ

تكفي أيـام ورة كانت وهذه هتمة مشه .إىل فقه جديد إنام ندعو إىل دينٍ جديد
ـــة  ـــبس الزنادق ـــاحبها يف ح ـــزج بص ـــيني لت ـــوم  ,)٢(العباس ـــي الي   وتكف

                                                           
 ) . ٢٠٠٥) كتاب الثابت واملتغري يف القرآن الكريم ( طبعة دار الفكر , بريوت , ١(

 ) .٢٠٠٦/ أجزاء ( طبعة دار األوائل , دمشق , ٥لثابت واملتغري يف السنة والسرية /كتاب ا        
 ) . ٢٠٠٧دمشق ,  / أجزاء (٤موسوعة احلب يف القرآن الكريم /        

ب عن الفارسية , أطلقه الفرس قديامً عىل اخلارج عىل دين الدولة ببدع معينة , أمههـا  الزندقة : )٢( معرَّ
لعامل . استعمله املسلمون أوالً يف الداللة عىل القائلني باألصـلني : النـور والظلمـة , عـىل القول بأزلية ا

مذهب املانوية وغريهم من الثنوية , ثم اتَّسعَ فشمل الدهريـني وامللحدين وسائر أصـحاب املعتقـدات 
كِ هبم , وكل متحرر من أحكام الدين  كَّ  فكراً وعمالً .الضالة , بل أُطلق عىل املتشككني أو املُشَ
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للحكم عىل صاحبها بالكفر والنفي وطالق زوجه منه أو  − عند هذا البعض  − 

  .غري ذلك
ليست شهوة أضواء وحب ظهور  −عندنا  −مسألة الدعوة إىل فقه جديد        

وليست خروجاً  ,تيارات مريبةوليست انسياقاً أعمى ضلَّ الطريق خلف 
 :إهنا دعوةٌ إىل .عىل كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه الكريم

 ..إحياء علم مقاصد الرشيعة -
 ..رسم معامل هويتنا االسالمية العربية األصيلة املهجورة -
مل تغـب  ,ترسيخ منظومة قيم أخالقية وسلوكية لد الفرد واجلامعة -

واميس الكون الثابتة وتنسجم تنطلق من ن ,أبداً عن القرآن واحلديث
 ..مع حاجات اإلنسان املتغرية

 ,أحسـنهـي وألسلوب اجلـدال بـالتي  ,االعتبار ملنهج احلوار إعادة - 
هبدف تصـحيح أفكـارهم  ,ليس مع منكري الرشيعة اإلسالمية فقط

بـل مـع  ,وتقويم أحكـامهم العدائيـة عليهـا ,املشوهة واملحرفة عنها
ب والغلو والتكفـري ... إلبعادهم ع ,املسلمني أنفسهم بعـد ن التعصّ

أن أضحى املسلمون يف اإلعالم كاأليتام عىل موائد اللئـام بضـاعتهم 
ام وإصدار األحكام   .الرفض واألوهام واالهتِّ

 .تلك حقيقة ال خيتلف فيها مسلامن .إن لنا يف رسول اهللا أسوة حسنة  
مثالً , قال بوجـوب فالشـافعي  .لكن لنا أيضاً يف أئمة املسلمني أســوة حسنة

وأبـو حنيفـة قـال بجـواز  ,قـراءة املؤتم للفاحتة يف الصالة وباجلهر بالبسملة
ومـع ذلـك مل نسـمع أن  ,االكتفاء بقراءة اإلمـام للفاحتـة وبـإرسار البسـملة

ر اآلخر فكالمها أدرك أن الثابت هو الصـالة وأن  .لسبب بسيط ,أحدمها كفَّ
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فالصـالة مقبولـة وجـائزة سـواءً  .ا الثابـتاملتغري هو التطبيقات الفرعية هلذ
 ,قرأتَ فيها الفاحتة خلـف اإلمـام أم مل تقـرأ ,عقدتَ فيها األيدي أم أسبلت

 .جهرتَ بالبسملة فيها أم أرسرت
, عة اإلســالميةفمجرد قولنا إن التوحيد هو رأس الثوابت يف الشـري

وحـوار  بحـوار املـذاهال جمـال للخـروج عنـه يف مسـألة ( يرسم لنا خطـاً 
يومنا هذا مكان الصـدارة مـن أجهـزة اإلعـالم املرئـي ) التي تأخذ يف األديان

صحيحٌ أن  .يف املؤمترات وامللتقيات والندواتوكذلك  ,واملسموع واملكتوب
وصـحيح أن  )١( . .أحبهم إىل اهللا أنفعهم لعياله ,اهللاخللق عيال « :قال النبي 

م اهللا  − اإلمام عيل  أخ  ,الناس رجـالن( :لمقـداد بن األسودقال ل −وجهه كرَّ
إال أن ذلـك يبقـى حمكومـاً بثابـت  ,)..لك يف الدين ونظـري لــك يف اخللـق

 ., هو التوحيد  أسايس ال مساومة فيه
هـو اهلـدف  −أيـاً كـان معتقـده ومذهبـه  −وجمرد قولنا إن اإلنسان   

قفنا وأبعـاد يضع لنا ركائز موا ,األول واملقصد األخري يف الرشيعة اإلسالمية
االبتعـاد عـن اإلفـراط كرؤيتنا للعديد من املسـائل يف حيـاة هـذا اإلنسـان, 

وكاجتناب التشدد والغلو والتطـرف  والتفريط يف اجلانب التعبدي واحلَيَايت ,
وكـذلك تـرك التعصـب املـذهبي  ,إىل العنف يف اجلانب االجتامعـي ةاملؤدي

قتل واخلراب الـذي أشـار إليـه والطائفي يف اجلانب العقائدي واملؤدي إىل ال
 .ياقوت احلموي يف معجم البلدان

   
                                                           

املؤمل أن بعضهم يعترب هذا احلديث ضعيفاً من جهة الرواة والسند , لكننا نر فيه مـن جهـة املـتن ) ١(
املَني ملسةً إنسانيةً واضحةً تنسجمُ مع قوله تعاىل :   ] . ١٠٧[ األنبياء   وما أرسلناكَ إالَّ رمحةً للعَ
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ب هذا اخلرب مثال نموذجي ملا يفعله التشدد    والغلو املـذهبي والتعصّ
حـني يغيبـون عـن فهـم الثوابـت واملتغـريات يف إسـالمنا  ,والطائفي بأهله

لكن األعجب منه هو ذلك الرجل الذي رو لياقوت خرب خـراب  .العظيم
يف  ,تعـاىل اهللا عـام يصـفون ,هدف إهلي غري مردود متومهاً أن اخلراب ,املدينة

التعصـب املـذهبي والطـائفي املتطـرف وجهـل  حني أن السبب احلقيقي هو
القوم باهلدف اإلهلي مـن تكـريم اإلنسـان وتسـخري قـو الطبيعـة لرفاهـه 

ــه تعــاىل ‰  ô :وســعادته يف قول s) s9 uρ $ oΨ øΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ 

Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù= Ò sù uρ 4’ n? tã 9 ÏV Ÿ2 ô⎯ £ϑ ÏiΒ $ oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒ ø s?        
لِمَ املسـلمون« :وجهلهم باهلدف النبوي يف قوله  .] ٧٠[ اإلرساء  نْ سَ  املسلمُ مَ

نَهُ الن ,من لسانه ويده نْ أَمِ  .»اس عىل دمائهم وأمواهلمواملؤمنُ مَ
) قـانون ثابــت مـن ثوابـت الرشــيعة وجمـرد قولنـا إن (كــره القتـال  

يتعـارض أساسـاً الذي يؤدي إىل القتل غري املرشـوع  وألن القتال ,اإلسالمية
جيعلنـا نقـف طـويالً أمـام  ,مع الفطرة اإلنسانية السليمة ملا فيه من إراقة دماء

دَّ   ,من توفرها قبل اللجوء إىل القتال كحلٍّ أخريالرشوط املوضوعية التي ال بُ
يِّ املحموم عند العرب بعد أن تعجز األدوية كلهـا عـن شـفائه  .هو أشبه بِكَ
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م وجيعلنــا نفــرق بــني القتــال املرشــوط املكتــوب علينــا       وبــني القتــل املحــرَّ
 )١(.بأشكاله كلها

                                                           
: فقه اجلهـاد يف لثابت واملتغري يف السنة والسرية) وبعنوان) من كتابنا (ا٥يمكنك العودة إىل اجلزء ( )١(

  .كتب فقه اجلهاد
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ـــةُ  َ احتِ    ةِ ـــايَ كَ احلِ فَ

ijk 

    اهللا احلقُّ  قال

١-   my)É‹,î ãt?n’# &rβ ωH &r%èθΑt ãt?n’ #$!« )Îω ق    .]١٠٥[ األعراف :   ... ّ َاحلَ

٢-   ...ρu#$!ª ωŸ „o¡óFt∏÷©Ä⎯ ΒÏ⎯z ق  .]٥٣: األحزاب[  .................... ّ ِاحلَ

٣- ...................... ρu9s≈3Å⎯£ &r.øYsu.äΝö ق   .]٧٨: الزخرف [  x≈Ìδèθβt .   ّ ِلِلْحَ
٤-  ρuωŸ ?s=ù6Î¡Ýθ#(ق ق )#Î$$9ø7t≈ÜÏ≅È ρu?s3õGçΚãθ/ ّ َ احلَ   ρu&rΡFçΝö ?sè÷>sΗçθβt  ّ َ احلَ

  .]٤٢البقرة:[            
٥ −   ...!$ ¯Ρ Î) uρ ÷ρ r& öΝ à2$ −ƒ Î) 4’ n? yè s9 “ ´‰ èδ ÷ρ r& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎥⎫ Î7 •Β ∩⊄⊆∪ ≅ è% ω 

šχθ è= t↔ ó¡ è? !$ £ϑ tã $ oΨ øΒ t ô_ r& Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ çΡ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊄∈∪ ö≅ è% ßì yϑ øg s† $ uΖ oΨ ÷ t/ 

‘u/šΨo$ OèΟ¢ ƒtøGtxß /t÷ΨoΖu$ ق   .]٢٦−٢٥−٢٤: سبأ[ ρuδèθu #$9øxF−$yß #$9øèy=ÎŠΟÞ   ّ ِبِاحلَ
مْ أ (( − ٦ كُ ـدَ ونَ إيلَّ , ولعلَّ أَحَ مُ تَصِ ْ م ختَ ٌ , وإنَّكُ نَ إنَّام أنا بَرشَ ـونَ ألْــحَ نْ يَكُ

ـنْ  يْتُ لَـهُ مِ نْ قَضَ مَ عُ , فَ مَ وِ ما أسْ َ لَهُ عىل نَحْ أَقْيضِ بِهِ فَ احِ نْ صَ تِهِ مِ جَّ  حـقِّ بِحُ
نَ النَّارِ ))  ةً مِ امَ أقطَعُ له قِطْعَ هُ فإنَّ ذْ   .[حديث رشيف] أخيهِ شيئاً فال يأخُ

بَبْتُ أنْ  − ٧ تُ أحداً َ قطُّ فأحْ ْطِئ ( ما ناظَرْ تُ أحداً قـطُّ , خيُ لَّمْ ـا إال وما كَ وأَنَ
رَ اهللاُ  ظْهِ دْتُ عىل لساين أو عىل لسانهِ  احلقَّ أُبايل أن يُ رَ ـا أوْ ـةَ  احلـقَّ , ومَ جَّ واحلُ
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ين أحدٌ عىل  ابَرَ َبَّتهُ , وال كَ تُ حمَ بْتُهُ واعتَقَدْ نِّي إال هِ ا مِ بِلَهَ إال  احلـقِّ عىل أحدٍ فقَ
تُهُ  فَضْ يْنِي ورَ نْ عَ طَ مِ قَ ـبَ  سَ نْسَ ـيْ دُونَ أنْ يُ اسُ بِعِلْمِ ـعَ النـَّ تَفَ دِدْتُ لو انْ وَ     , وَ

  . ه] ٢٠٤[ الشافعي /تإيلَّ منه يشءٌ ) 

عَ   − ٨ نْ مَ بَ )  احلقِّ ( كُ جَ ا أَوْ مِ مَ كْ ج /تبِحُ   ه] .٣٠٩[احلالّ
ونَ  − ٩ ـ احلقِّ يف طَلَبِ  –أي املتحاوران  –( أن يَكُ فَ ـالَّةَ , ال يُ ـدٍ الضَّ نَاشِ قُ كَ رِّ

 , ً ـامَ صْ عِيناً ال خَ هُ مُ فيقَ  رَ هُ , ويَرَ نُ اوِ عَ نْ يُ دِ مَ هِ أَوْ يَ دِ الَّةُ عىل يَ رَ الضَّ بني أنْ تَظْهَ
رَ لهُ  هُ اخلطَأَ , وأَظْهَ فَ رَّ هُ إذا عَ رَ كُ   ]٤٤/ص١ج[ الغزايل إحياء علوم الدين ..)  احلقَّ ويَشْ

ِ يف  − ١٠ نيْ تَلِفَ تِالفَ ال احلقِّ ( إنّ اختالفَ املُخْ بُ اخْ هِ ) احلقِّ  يُوجِ سِ   يف نَفْ
  ][ ابن السيِّد البطليُويس                

ـهِ  احلقَّ ( إنَّ  − ١١ وهِ جُ لِّ وُ نْ كُ ْطِئوهُ مِ ْ خيُ هِ , وملَ وهِ جُ لِّ وُ نْ كُ بْهُ النَّاسُ مِ ملْ يُصِ
 (  رَ ةً أُخْ هَ ونَ جِ رُ ابَ آخَ نْهُ وأَصَ ةً مِ هَ مْ جِ هُ ابَ بعْضُ كامبَلْ أصَ    ء ][ احلُ

نْ  − ١٢ ْ يَكُ تِالفُ ( ملَ أيِ ,  اخْ مالنَّاسِ يف الـرَّ هُ ـتِالفُ ليـدَ  واخْ ـهِ , إال وَ يف تَطْبيقِ
تِالفِ  ـطَلَحاتِ , وملْ  االخْ لِامتِ واملُصْ لُولِ الكَ دْ ياءِ , ومَ يدِ مفاهيمِ األشْ دِ ْ يف حتَ

ياسـيَّةِ ,  ينِيَّـةِ والسِّ يَّةِ والدِّ نْ قيـامِ املـذاهبِ الفلْسـفِ ـنْ التَّبَعِيَّـةُ هلـا , يَكُ ومل تَكُ
ةَ  تِيجَ ا , إال نَ ليْهَ ودُ عَ مُ تِالفِ واجلُ أيِ ويف تَطْبيقهِ )  االخْ     [د. حممد البهي]يف الرَّ

  

  واخلتام بقول اهللاِ احلقِّ 
١٣ −  ...ª! $# $ uΖ š/ u‘ öΝ ä3 š/ u‘ uρ ( !$ uΖ s9 $ oΨ è=≈ yϑ ôã r& öΝ ä3 s9 uρ öΝ à6 è=≈ yϑ ôã r& ( Ÿω sπ ¤f ãm $ uΖ oΨ ÷ t/ 
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  احلكاية
كنَّا نر رأي  ٣/٣/١٩٩٥حني دعونا يف خطبتنا إىل فقهٍ جديد يف   

 سـامعي بعـض العني احتامل أن تنترص القـراءة السـطحية الرسـيعة لـد
يفنا ظلـامً أو جهـالً مـع اخلطبة وقرائها فيخلصـوا معهـا وبعـدها إىل تصـن

نيْ  مِ وقبـل أن  .وهذا لألسف ما حصـل ,أصحاب القراءات املعارصة املتَّهَ
نأيت عىل تفصيل احلكاية وما حدث بأمانة مع الـدليل والربهـان والوثـائق 

 نضع بني أيديكم اخلطبة كاملةً وهي:
 :( أهيا اإلخوة املؤمنون 

ةٍ وما كانَ املؤمنونَ لِيَنْفِ    :قال تعاىل   قَ لِّ فِرْ ةً فلوال نفرَ من كُ افَّ وا كَ رُ
ـوا إلـيهم لعلَّهـم منهمْ طائفةٌ  عُ جِ مْ إذا رَ هُ ـومَ وا قَ رُ ذِ لْيُنـْ ين وَ وا يف الـدِّ هُ قَّ لِيَتَفَ

ون   رُ ْذَ فقيه واحد أشد عىل الشيطان مـن ألـف  « :وقال  .]١٢٢[التوبة  حيَ
مـن القـرآن  ولقد ورد لفظ الفقـه ومشـتقاته يف عرشـين موضـعاً  .» عابد

وهل هو معرفة أحكام العبادات واملعامالت  ?فام هو املراد بالفقه ,الكريم
  ?دون غريها

الفقه يف القـرآن هـو املعرفـة البصـرية بسـنن اهللا تعـاىل يف اآلفـاق   
’   :قال تعاىل .واألنفس واملجتمع واحلياة Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $# ×M≈ tƒ# u™ t⎦⎫ ÏΖ Ï%θ çΗ ø> Ïj9 ∩⊄⊃∪ 

þ’ Îû uρ ö/ ä3 Å¡ àΡ r& 4 Ÿξ sù r& tβρ ç ÅÇ ö7 è?   ٢١, ٢٠[ الذاريات [. 
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بحيـث  ,والفقه يف القرآن هو املعرفة البصرية بالرتجيح واملوازنات  
ينَةُ    :قال تعاىل .نعرف متى نقدم درء املفسدة عىل جلب املصلحة فِ ا السَّ أمَّ

ـا وكـا يبَهَ دْتُ أنْ أعِ ـأرَ رِ فَ َ يعملُونَ يف البَحْ اكِنيِ كٌ فكانَتْ ملَِسَ لـِ ـمْ مَ اءهُ رَ نَ وَ
بَا   صْ لُّ سفينَةٍ غَ ذُ كُ  .] ٧٩[ الكهف   يأخُ

بحيـث نضـع كـل  ,والفقه يف القرآن هو املعرفة البصرية باألولويـات          
 وال يشء يف مرتبته, فال نؤخر ما حقـه التقـديم وال نقـدم مـا حقـه التـأخري,

ــع ا ــري وال نعظــم األمــر الصــغري,وال نرف ــة عــىل نصــغر األمــر الكب لنافل
الفريضة,وال نرتك فرض العني املتعلق باألمة لنأخـذ فـرض العـني املتعلـق 

   .بالفرد
بعيـداً عـن  املعـيشوالفقه يف القرآن هو املعرفة البصـرية بـالواقع   

وبعيـداً عـن اخلالفـات التارخييـة التـي شـغلت الفكـر  ,اخليال واألوهام
  .ه وندع املختلف فيهنبني عىل املتفق علي ,اإلسالمي عصوراً من الزمن

معرفة ترنو إىل الغـد  ,والفقه يف القرآن هو املعرفة البصرية باملستقبل  
   :تنحرص يف احلارض وال جترت املايض, وهذا يدعونا إىل التمسك بمبدأين فال

  .ومبدأ اإليامن بالصرب ,مبدأ اإليامن بالعمل
فهناك  .ة فكرأو لنقل أزم ,أزمة فقه −فيام يبدو  −إن أزمة املسلمني   

 ,وهناك خلـل يف فهـم مقاصـد الرشـع ,قصور يف الوعي بتعاليم اإلسالم
وهناك جهلٌ ظاهرٌ يف معرفة الواقع املعارص ال يقترص عىل مجهور املسلمني 
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وهناك ظواهر سلبية ال  ,وعامتهم بل يشمل اخلواص والدعاة إىل اإلسالم
يط العمل اإلسالمي  حمختفى عىل الدارس واملتأمل يف الفكر اإلسالمي ويف

دَّ    .من جتاوزهاال بُ
يْ نستحقَ أن نكون ممن وصفهم تعاىل بأهنم ( قوم يفقهـون ) لِكَ  ,فَ

لـيس كـل  :واضعني نصب أعيننا ميزانـاً معياريــاً  ,نحتاج إىل فقـهٍ جديد
 .وليس كل قديم ينبذ ,جـديـد يؤخذ

ناس نحتاج إىل فقه جديد يتجاوز ( فكر املحنة ) ويتعامل مع ال 
 .ومع احلياة ومع العامل من خالل ( فكر العافية )

ونحتاج إىل فقه جديد يتجاوز ( الفكر الظاهري ) الذي يقف عند 
وال هيــتم بمصــالح  ,حرفيــة النصــوص دون أن ينفــذ إىل مقاصــد الرشــع

  .وال يقوم عىل مراعاة تغري الزمان واملكان واإلنسان ,العباد
حكـم خـرج مـن املصـلحة إىل ونحتاج إىل فقه جديد يتجاوز كل 

املفسدة, ومن احلكمة إىل العبث,ألنه ليس من الرشـيعة يف يشءٍ وإن دخـل 
  .بسوء التأويل ,كام قال ابن قيم اجلوزية فيها

ونحتاج إىل فقه جديد يتجاوز ( الفكر االنعكايس ) الـذي عمدتـه 
  .واالهتام وسوء الظن واإلعجاب بالرأي وبالذاتالرفض 

جديد يتجاوز ( الفكر التقليدي ) الذي  إىل فقـه −  أخرياً  − ونحتاج 
ال ينظر إىل الرشيعة بمفهومها الرحب وبمجموع مدارسـها ومـذاهبها, وال 

عَ اهللا.   سَّ رُ ما وَ َجِّ  ينظر إىل العرص بتياراته ومشكالته, فهو حيُ
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 أهيا اإلخوة املؤمنون: 
دَّ لنا من فقه جديد يتضمن فقهاً سياسياً رشـيداً  يعـالج اخللـل ال بُ

الواقع يف الفقه بجانبه السيايس الذي مل يأخذ حقه من البحث والتعمق كام 
أخذ جانب العبادات واملعامالت حقه, والذي ما زال يشـوبه اليـوم كثـريٌ 

 من التباس املفاهيم يف أذهان العاملني باإلسالم. 
, أي أثـراً  لَـامً عْ وعىل سبيل املثال: هنـاك مـن يعتـرب( الشـور ) مَ
يُستدلُّ به عىل الطريق, وال يعتربها ملزمة. وهناك من يمـنح احلـاكم حـق 
إعــالن احلــرب أو عقــد املعاهــدات دون الرجــوع إىل الشــعب أو ممــثيل 
الشعب. وهناك من ير أن املرأة ال مكان هلا يف سياسـة األمـة والـوطن. 
ويف هذا خلط يدخل مسائل العمـل يف مسـائل العقيدة.فمسـائل العقيـدة 

ــدور ــدور بــني الصــواب  ت ــا مســائل العمــل فت ــامن والكفر,أم بــني اإلي
الرشـعية التـي يـؤجر فيهـا املجتهـد مـرتني إن  واخلطأ,وهي من السياسة

 أصاب ومرة إن أخطأ. 
روا اإلمام عـيل بـن  ولقد وقع اخلوارج قديامً يف هذا اخللط حني كفَّ

مَ اهللا وجهه  −أيب طالب  الجتهـاد فيهـا بأمرٍ عميل يتعلق بالسياسة وا −كرَّ
م الرجال يف دين اهللا, وال حكـم إال  فجعلوها مسألة عقيدة وقالوا: لقد حكَّ

رادُ هبا باطل.  هللا.  وما أبلغ رده عليهم بكلمته التارخيية: هذه كلمة حق يُ
ة ال تفيد  إن سنة الرسول  قول وفعل وتقرير, لكن أفعاله اخلاصَّ

إلباحة ما مل ينضـم إليهـا دليـلٌ الوجوب بذاهتا, بل تدلُّ عىل املرشوعية وا
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يدلُّ عىل االستحباب أو الوجوب. وهلذا رأينا يف اخللفاء الراشدين مـن آخر 
حني رأ أن املصلحة التي روعيت يف عهـد النبـوة  سنته الفعلية  خالـف

  قد تغريت. 
  قسم خيرب بعد فتحهـا تنفيـذاً لقولـه تعـاىل:  من ذلك أن النبي 

  َوا أنَّـام غ بَـى واعلَمُ رْ ي القُ ذِ لـِ ـولِ وَ سُ ـهُ وللرَّ ْسَ ءٍ فـإنَّ هللاِ مخُ ـنْ يشَ نِمـتُمْ مِ
 .. اكنيَ ى واملَسَ . لكن عمر مل يفعـل ذلـك عنـدما فـتح ] ٤١[ األنفـال واليَتَامَ

سواد العراق, حيث رأ أن األصلح يف زمانه غري ذلك. وجادله كثريٌ من 
م, أتريدون أن يأيت آخر الصحابة فقال: رأيتُ أمراً يسعُ أولَ الناسِ وآخرَ  هُ

 الناس وليس هلم يشء?.
, لكنـه راعـى ] ٤١[ األنفـال ظـاهر عمـوم آيـة  لقد خالف عمـر 

مصلحة األجيال القادمة, والتكامل الرائع بـني أجيـال األمـة, بحيـث ال 
يستمتع جيلٌ عىل حساب جيل أو أجيال الحقة, مستنداً يف ذلك إىل سورة 

ــمة  ــارت إىل قس ــي أش ــ الت ــار احلرش ــاجرين واألنص ــني امله ــيء ب                      الف
⎪⎦   tيف قولـه تعـاىل: Ï% ©! $# uρ ρ â™ §θ t7 s? u‘# ¤$! $# z⎯≈ yϑƒ M} $# uρ ⎯ ÏΒ ö/ Å‰ Ï= ö7 s% tβθ ™7 Ït ä† ô⎯ tΒ t y_$ yδ 
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بأن النبـي فعـل مـا هـو األصـلح يف  وصنيع رسول اهللا  صنيع عمر
 زمنه, وبأن عمر فعل ما هو األصلح يف زمنه. 

كان قد أقطع بالل بن احلـارث املـزين  ومن ذلك أن رسول اهللا 
فلـم  − واد قـرب املدينـة املنـورة وهي مساحة واسـعة يف −أرض العقيق 

 يستغل إال قسامً يسرياً منها. 
اخلالفــة اســتقدمه وقــال: قــد  وملــا تــوىلَّ عمــر بــن اخلطــاب 

أرضاً طويلةً عريضةً فأقطعك إياها, وإن رسـول  استقطعت رسول اهللا 
ه, وأنت ال تطيق ما يف يديك. قال بـالل:  اهللا كان جواداً ال يمنع شيئاً يُسألُ

فانظر ما قويت عليه منهـا, فأمســكه, ومـا مل تقـوَ عليـه, فقال عمر:  أجل.
املسلمني, فقـال بـالل: ال أفعـل واهللا, وال أفـرط يف فادفعه لنا نقسـمه بيـن 

. وأخـذ منـه مـا , يشءٍ أقطعنيه رسول اهللا  فقال عمر: بىل, واهللا لـتفعلنَّ
  عجز عن عامرته فقسمه بني املسلمني. 

ملزماً ملن بعده  −وهو جزءٌ من سنته −رسول وإذا مل يكن فعل ال
ووسع الصحابة أن خيالفوه العتباراتٍ رأوها,فكيف يكون فعـل السـلف 
ملزماً ملن بعدهم من املسلمني? إن جمرد السوابق العمليـة ال حتمـل صـفة 
اإللزام الترشيعي, كل ما يف األمر أهنا كانت مناسبةً ملكاهنا وزماهنا وحاهلا, 

يَ عليهـا مـن أحكـام.  −كلهـا أو بعضـها  −ذه فإذا تغريت ه نـِ تغـري مـا بُ
واألسوة والقدوة فيها والعربة منها هي أن ننتقي من األنظمة والترشيعات 

وأحوالنا يف إطار النصوص العامة واملقاصد الكلية ما يصلحُ لزماننا وبيئاتنا 
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, بل مـن الضـالل البعيـ للرشيعة اإلسالمية الرحبة. د, أن ومن اخلطأ البنيِّ
ــنَّ بــأن اإلســالم يقــاوم كــل جديــد ظَ                  مســتحدث ويدخلــه حتــت اســم  يُ

وابـت الـدين مـن البدعة)ال تكـون ضـاللة إال يف ث).فالواقع أن (( البدعة
 يلحق هبا.عقائد وشعائر وما 

أما ما كان يف أمور احلياة املتغرية مـن عـادات وأعـراف وأوضـاع 
فية وسياسية ونحوها, فهو ليس مـن البدعـة إدارية واجتامعية ومسائل ثقا

يف يشء, بل يدخل فيام سامه العلامء ( املصالح املرسلة ), كـام فعـل اإلمـام 
الشاطبي يف كتابه   ( االعتصام ). فلقد فعل الصحابة أموراً كثريةً مل يفعلها 

مثل كتابة املصحف, وتدوين الدواوين, وفرض اخلراج, واختـاذ , النبي 
 دار للسجن.

وفعل التابعون أموراً كثريةً مل يفعلها الصحابة, مثل صك النقـود, 
وتنظيم الربيد, وغريها. وابتكر املسلمون بعد النبي والصـحابة والتـابعني 

 أموراً كثريةً مل تكن يف عرص النبوة والصحابة. 
ة إىل فقه جديد ينهل مـن معـني قرآننـا, وعروبـة  حاجتنا اليوم ماسَّ

من معني غريب أو مستغرب, فقـه جديـد ينضـح بفقـه  ال ,حممد نبينــا 
الســـنن ومقاصــد الرشــع, وفقــه املوازنــات واألولويــات, وفقــه الواقــع 
واملستقبل, ويتجاوز الظواهر الفكرية السلبية ومـا يرتشـح عنهـا, يتجـاوز 
اخللط بني السنة والسرية يف االحتجاج, ويعالج اخللل بفكـر (العافيـة) فـيام 

يسمع ويشاهد يف ساحة العمل اإلسالمي مـن مفـاهيم غريبـة يقال ويقرأ و
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ة إىل فقـه إسـالمي سـيايس  وأحكام عقيمة وممارسات خاطئة. حاجتنا ماسَّ
جديد وراشد, يزيل ما علق يف أذهان املسلمني مـن التبـاس واضـطراب يف 

  األحكام وتفاوت يف املفاهيم. 
 أهيا اإلخوة املؤمنون: 

اء مراكـز الدراســات والبحـوث مـن ال خيتلف اثنـان يف أن إنشـ
أسباب تقدم احلضارة اإلنسانية احلديثة. ولقد جتسدت هذه املراكز يف بالد 

بأفراد كأيب حنيفة وجعفر الصادق وابن  −قبل عرصنا احلديث  −اإلسالم 
النفيس والفارايب وابن خلدون, كام جتسدت يف األمم األخر بعلامء أفراد 

ر حتولـت مـن الباحـث الفـرد إىل مراكـز آخرين.لكن هذه األمم األخـ
 البحوث فتقدمت.

 فام بالنا ونحن أمة عامد عقيدهتا وفكرها ولغتها التجديد?.
إننا نحتاج إىل مركز بحث فقهي فكري إسالمي, علمـي سـيايس, 
رشيد وراشد, جيمع وال يفرق, جيدد وال جيمد, يقدم  وال يـؤخر, ليكـون 

  . هـ.)) أ.)١(الرائــد إىل فقه جديد رشيد وراشد
                                                           

ت عىل إلقائي هلذه اخلطبة , مل أنسَ خالهلا حرفاً مما دعـوتُ إليـه , ١( ) أكثر من ثالث عرشة سنة مرَّ
آمنتُ به وما زلتُ , ولقد أرشتُ يف مقدمة هذا الكتاب بإجياز مقتضـب قلتُ وومل أتراجع شعرة عامَّ 

عىل ما أعلنتـه  −ا الصحف بعد أن نرشهت −إىل عددٍ من ردود األفعال املتباينة لد سامعيها وقرائها 
من حاجتنا إىل فقه وفهم جديد للقرآن الكريم والسـنة النبويـة . وإذا كنـتُ أعيـدُ بعضـاً مـن هـذه 

يف اكتشـاف مسـاوئ  −ضـمن عوامـل أخـر  −الردود وأستعيدها , فلكي أشري إىل فضلها عـيلَّ 
ات عـىل املسـتو التطبيقـي القراءة غري املطلوبة للنصوص , وحماذير اخللط بـني الثوابـت واملتغـري

ةٍ نافعة , إذ لوالها ملا رأ هذا الكتاب النورَ عىل األرجح .   بَّ ضارَّ  العميل , فَرُ
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الرضوري واملفيد نأيت عىل تفصيل احلكايـة ومـا العرض وبعد هذا 
ثَ َ: فبتاريخ  دَ ( أي بعد ثالثة أيـام مـن إلقـائي للخطبـة ),  ٦/٣/١٩٩٥حَ
/ مــن دروس الســرية النبويــة بــني املغــرب والعشــاء يف ٦٧ويف الــدرس /

املـال  حممد سعيد بن, قرر صاحب الدرس الدكتور ( )١(جامع(تنكز)بدمشق 
) مرجتالً أن خيرج عن احلديث عـن غـزوة مؤتـة للحـديث رمضان البوطي 

: (موضوع بالغ األمهية تقتيضـ الرضـورة بيانـه, ولـو  عن هذه اخلطبة قائالً
علمت أن يف علامء املسلمني يف هذه البلـدة مـن يتناولـه بالبيـان واإليضـاح 

لبـاقي... ألمسكتُ ولقلتُ هو فرض كفاية إذا قام به الـبعض سـقط عـن ا
أن أحداً لن يتعرض هلذا املوضـوع  –ولعلَّ هذا هو الغالب  –لكنني أخشى 

  املهم جداً ) أهـ.
وبعد انتهـاء الـدرس  ٦/٣/١٩٩٥ويف مساء اليوم ذاته أي بتاريخ 

مبارشة, حيث قال صاحب الدرس ( إنه عىل موعدٍ ) , وخـالل حفـل عقـد 
ليقـول: (هنـاك مـن  –سـامحته  − , وقـف )٢(قران يف نادي الرشـق بدمشـق

يرشئب إىل الدعوة للتبديل والدعوة للتغيري والدعوة للتطوير. كيف يمكـن 

                                                           
)١( .ً  لدينا النص الكامل للدرس خطًّا وصو
ورة , والتي محلها لنا والد  )٢( حممـد (العـريس السـيد لدينا النص الكامل للكلمة خطا وصوتاً وصُ

اً ومعتذراً عامَّ قاله صاحب الكلمة يف عقد قران ابنـه رإىل منزلنا يف حي املهاجرين زائ) سعيد احلافظ 
 ).حممد أمني احلافظ  (
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 :  tΠأن نفرس هذه الدعوة عـىل ضـوء قـول اهللا عـزَّ وجـلَّ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 

öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ   :٣[ املائدة [ .  
  نعود فنقول:

صـفحات),  ١٠ففي حمارضة سامحته يف جامع تنكز (تم تفريغها يف 
صـفحات),  ٨ويف كلمته بحفل عقد القران يف نادي الرشق (تم تفريغها يف 

ارجتل سامحته عدداً من األحكام عىل خطيب جامع املـرابط (يعنـي مؤلـف 
عضـها هذا الكتاب), وأسبغ عدداً من الصفات عـىل خطبتـه, سـأعرض لب

بالتفصيل والتحليل واهللا املستعان, مستهالً ذلك بذات الدعاء الذي استهل 
, حيـث قـال: اللهـم ٦/٣/١٩٩٥به سامحته درسه يف جامع تنكز بتـاريخ 

أخرجنا من ظلامت الوهم وأكرمنا بنور الفهـم.. ونقـول نحـن ومعنـا كـل 
  ني.صادق يؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر: اللهم آم

    قال سامحته: (يف خطبة اجلمعة املاضية بالذات أي قبـل ثالثـة أيـام 
ــه  − ٣/٣/١٩٩٥أي يف  −  ــرابط, لعل ــرب خطيــب يف جــامع امل , صــعد املن

خطيب ذلك املسجد, وحتدث بكالم ال أدري وال أعلم أنه ينطبـق عـىل أي 
مقياس من مقاييس الدين, أو يتفق مع أي مصدر من مصادر الرشـع. قـال 

     اً دون ضابط ودون قيد ودون حدود رشعية ألقـاه عـىل عواهنـه) أهــ كالم
  .− انظر اخلطبة  التي أوردناها كاملة − 

ثم تابع سامحته يرشـح لسـامعيه مـا ورد يف خطبتنـا فقـال: (يقـول 
اخلطيب: جيب إحداث فقـه جديـد, ذلـك ألن الفقـه املوجـود اآلن مل يعـد 
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, والسيام الفقه السيايس.. ينب غي إجياد فقه سيايس, فالفقه القائم اآلن مناسباً
ال يتامشى وال يتفق وحاجات املسلمني. هذا جزء مـن خطبـة الرجـل.. ومل 

  نسمع الكل, ولكنه (اجلزء) الذي نقله املذيع وهو يلخص خطابه) أهـ.
  وتستوقفنا يف هاتني الفقرتني أمور:

(لعلـه  أن سامحته مل يسمع بنا من قبل, وأنني عنده جمرد رجل أوهلا:
خطيب ذلك املسجد). وهذا من حيث ظاهر العبارة ال يُضريه وال يُضـرينا, 
لوال أن يف باطن العبارة معنـىً خفيـا حيمـل يف طياتـه الكثـري والكثـري مـن 
املعاين, يعرفه جيداً كل من أَلِفَ يف أحاديثه وكتبه استخدام العبـارات التـي 

كثر من وجه, وسـامحته مـن حتمل أكثر من معنى, والتي يمكن فهمها عىل أ
أساتذة هذا الفن, وما أكثر الشواهد.. سأعتربه صادقاً يف إحيائه بأنه مل يسمع 
بِل اخلزاعـي حـني  بنا من قبل, ونقول: إن كان يعني بعبارته هذه ما عناه دِعْ

  قال:
ـمُ ـا أَقلَّهُ ا أَكثرَ النَّاسَ الَ بَـل مَ ـــمُ أَينِّ ملَ مَ ااهللاُ يَعل ـــدَ نَ ـــلْ فَ  أَقُ
هــا تَحُ ــنيَ أَفْ يْنِــي حِ َفــتَحُ عَ ا إِينِّ ألَ ـدَ لَكـنْ الَ أَر أَحَ ثِريٍ وَ ىل كَ  عَ

≅× فقد وضع نفسـه يف دائـرة قولـه تعـاىل:  ÷ƒ uρ Èe≅ à6 Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ —9  
, وأرجو اهللا له السالمة. أما إذا زعم أنه يعني ظاهر العبارة, فذلك ]١[اهلمزة: 
. إننـا ال نسـعى زعم بعي د, بداللة ما سنأيت عليه من عباراته حتليالً وتفصيالً

إىل االنفراد بالنجوميـة عـىل شاشـات الفضـائيات, وال نـدعي أن معرفتنـا 
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         واجبةٌ عىل خلقِ اهللا كلِّهـم, كـالفتى الـذي أشـار إليـه عمـر بـن أيب ربيعـة 
  يف قوله:

ــ ــى ?ـقَ تَ تُنَّ الفَ ــرفْ َ عَ ــربْ ــرْ  التِ الكُ مَ ا عُ ــذَ ــمْ هَ  نَعَ ــرَ ــتِ األُخْ ال  قَ
ــق غْرَ ـا−التِ الصُّ يَّمتُهَ ـدْ تَ قَ ــرْ  −وَ مَ ــى القَ ْفَ ــلْ خيَ هَ ــاهُ وَ نَ فْ رَ ــدْ عَ  قَ

لكن هذا املعنى املُبَطَّنَ يف عبارة سامحته يرتك يف النفس جراحـاً قـد 
ى يف النفس وعند ا ْحَ   لناس.تلتئمُ مع الزمن, لكنها ستخلف ندوباً ال متُ

إن كان سامحته ال يعرفنا من قبل, فهو عىل األقل يعرف مـن  ثانيها:
طِنُ الـذي يتوصـل بعلـم  –كام يقول الراغب  –يعرفنا, والفقيه  هو العامل الفَ

شاهد إىل علم غائب وسامحته فقيه بال ريب. فمنرب اخلطابة يف جامع املرابط 
ماً عىل درب بال بوابـة, ل –مثلُ مجيع املنابر يف مجيع بيوت اهللا تعاىل  – رْ يس كَ

بَّ ودبَّ من هواة القفز, لريجتل أمـام املصـلني يف  يقفز إىل اعتالئه كل من هَ
  كل جامع من جوامع القطر العريب  السوري.

نِي  ثالثها: ـفَ صَ   إنَّ سامحته بقوله: ( هذا جزء مـن خطبـة الرجـل ) وَ
يف القرآن الكريم يأيت عـىل  ( بالرجل ) وهو يريد الذمَّ , بينام نر اهللا سبحانه

  لفظ ( رجال ) يف معرض املدح ال يف معرض الذم.
 –وال نقول البعد عن األمانة  –هذا البعد عن الدقة العلمية  رابعها:

يف االقتباس. فسامحته ينسب لنا أننا قلنا: (جيب إحداث فقـه جديـد, ذلـك 
فقـه سـيايس, فالفقـه  ألن الفقه املوجود اآلن مل يعد مناسباً ) و( ينبغي إجياد

بكل بسـاطة  –القائم اآلن ال يتامشى وال يتفق وحاجات املسلمني ), ونحن 
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, ونص  –وتواضع مل نقل حرفاً من هذا املنسوب إلينا, بل قلنا شيئاً آخرَ متاماً
اخلطبة املذكور سابقاً واضح أمام كل مـن لـه قلـب أو ألقـى السـمع وهـو 

   .شهيد

حتديـداً مل تـردا مطلقـاً يف كـل مـا قلنـا, فكلمتا ( جيب ) و( ينبغي ) 
وليست من مفرداتنا يف اخلطابـة والنـدوات واملحـارضات, ومـثلهام كلمتـا 
(إحداث) و(إجياد). لقد وردت عبارة (إننا نحتاج) وعبارة (نحن بحاجـة) 
. فإعالن احلاجـة إىل فقـ ه يف ثامنية مواضعَ من اخلطبة, جتاهلها سامحته مجيعاً

, والـدعوة إىل وجـوب  –مـت عليـه خطبتنـا كلهـا وهو ما قا –جديد  يشءٌ
.   إحداث فقه جديد يشءٌ آخر متاماً

) و(الفقه القائم ال يتامشى  وعبارتا (الفقه املوجود اآلن مل يعد مناسباً
ضمن مـا قلنـاه, بـل  –أيضاً  –وال يتفق وحاجات املسلمني) مل تردا مطلقاً 
, قلنا: (ليس كل قديم نبذ, ولـيس كـل جديـد يُؤخـذ),  قلنا شيئاً آخرَ متاماً يُ

إىل أن كل حكم فقهي قـام عـىل القـرآن املحكـم  –بكل وضوح  –مشريين 
. لكـن سـامحته  مـرة  –والسنة الصحيحة ال جيوز نبذه قديامً كـان أم جديـداً

 جتاهل هذه العبارة. –أخر  
قوله (هذا جزء مـن خطبـة الرجـل... ومل نسـمع الكـل,  خامسها:

له املذيع وهو يلخـص خطابـه) أهــ. ونفهـم نحـن أن ولكنه اجلزء الذي نق
, ونتساءل, هل جيوز له عقالً ورشعاً  سامحته مل يسمع, ومل يقرأ اخلطبةَ كاملةً
ـلَ جـزءٌ منهـا يف بـث  احلكم عىل خطبة مجعة ألقاها اخلطيب يف املصلني ونُقِ
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تلفزيوين من اجلمعة مرتني, ونرشت الصـحف بعضـها أو فقـرات منهـا يف 
  .تايلاليوم ال

ــها: ــاريخ  سادس ــز بت ــامع تنك ــه يف ج ــتهل درس ــامحته اس أن س
, ودون  يلتقيـهأن , بالنطق باحلكم عىل اخلطبة وصاحبهــا دون ٦/٣/١٩٩٥

, ثم انتقل ليرسد عىل مستمعيه احليثيات والوقائع كـام  أن يقـرأ اخلطبة كاملة ً
, وهذا خيالف أبسط قواعـد اإلنصـاف يف القضـاء  ويف نقلها املذيع تلخيصاً

املواقف الفكرية عىل حدٍّ سواء, إذ ال جيوز فيهام إصـدار حكـم مسـبق, ثـم 
      ,  القتبـاس لتسـويغ هـذا احلكـم املسـبقحتريف املعاين والوقـائع وإسـاءة ا

  قال تعاىل:
 ...(# þθ äÜ Å¡ ø% r& uρ ( ¨β Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $#   :٩[ احلجرات[.  
 ¨β Î) ©! $# öΝ ä. ã ãΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δ r& # sŒ Î) uρ Ο çF ôϑ s3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# β r& 

(#θ ßϑ ä3 øt rB ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# $ −Κ Ïè ÏΡ / ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁ t/  :٥٨[النساء[.  
  ...β Î* sù x8ρ â™ !$ y_ Ν ä3 ÷n $$ sù öΝ æη uΖ ÷ t/ ÷ρ r& óÚ Í ôã r& öΝ åκ ÷] tã ( β Î) uρ óÚ Ì ÷è è? óΟ ßγ ÷Ψ tã ⎯ n= sù x8ρ • ÛØ o„ 

$ \↔ ø‹ x© ( ÷β Î) uρ |M ôϑ s3 ym Ν ä3 ÷n $$ sù Ν æη uΖ ÷ t/ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $#  ] :٤٢املائدة .[  
 ã≅ yè ôf uΖ sù r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ $# t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf çR ùQ $% x.  *$ tΒ ö/ ä3 s9 y# ø‹ x. tβθ ãΚ ä3 øt rB  :٣٦− ٣٥[ القلم.[  

: أن سامحته يعترب الفقه ترشيعاً من ثوابت اإلسـالم, ونحـن هاسابع
نعتربه فهامً وشقاً وفتحاً هيدف الفقيه بعـده إىل التوصـل ملكنونـات مقاصـد 
النص القرآين والنبوي, فهو إذن وسيلة, والوسائل عندنا مـن املتغـريات ال 

ايل إىل من الثوابت. وهذا التداخل عنده بني الثوابـت واملتغـريات قـاده بالتـ
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اعتبار أن كل جديد بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضـاللة يف النـار, حسـب 
أن هذا احلكم النبوي يرسي عىل ثوابـت ناسياً يف احلديث املشهور,  قوله 

الدين, وال جيوز تطبيقـه عـىل املتغـريات وإالَّ أدَّ ذلـك إىل اغتيـال العقـل 
ر والتدبر والتعقـل والتفقـه بسكني النقل, وإىل تعطيل أوامر اهللا تعاىل بالتفك

  واالجتهاد كي يبقى الدين صاحلاً لكل زمان ومكان.
ـعة  قال سامحته: (لو رجعتم إىل أي مصدر من مصـادر الفقـه املوسَّ
لرأيتم أنه ما من حكم فقهي إال وإىل جانبه دليل من القرآن أو السـنة.. فـإذا 

قـه جديـد فمعنـى قال قائل أن هذا الفقه مل يعد صاحلاً ونحـن بحاجـة إىل ف
  ذلك أن قرآننا أيضاً مل يعد صاحلاً وأن سنتنا مل تعد صاحلة..) أهـ.

يف هذه الفقرة, بعد أن افرتض سامحته أن كل جديد بدعـة, انطلـق 
لن عـن منها ليصل إىل نتيجة أخرية, هي أن كل من ينادي بفقه جديد إنام يع

  عدم صالحية القرآن والسنة.
, منـز لق خطري وقع سـامحته فيـه دون أن يشـعر يف هذه الفقرة أيضاً

بقوله: (ما من حكم فقهي إال وإىل جانبه دليل من القرآن والسنة) أهـ. هـذا 
القول وإن كان صحيحاً يف عموم ظاهره, إال أنه خطري يف ختصيص مراميه. 
ألن أحكام فقه اخلوارج كلها تدعمها أدلة من القـرآن أو مـن السـنة, وقـل 

امطة واجلهمية واملرجئة ومتطريف املعتزلة. فهـل تشـفع مثل ذلك يف فقه القر
اآليات واألحاديث الداعمة كأدلـةٍ هلـذا الفقـه أو ذاك? املشـكلة ليسـت يف 
اآليات القرآنيـة أو األحاديـث النبويـة ذاهتـا, بـل يف فهـم وتوظيـف هـذه 
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األحاديث وتلك اآليات. املشكلة هي وضع األحكـام يف غـري مواضـعها, 
      االت غري جماالهتا, كـام فعـل اخلـوارج حـني كفـروا اإلمـام وتطبيقها يف جم

عىل أمر عميل سيايس بداللة حكم يتعلق بالعقيـدة, وهـو مـا أشـار  عيل 
هَ بأننا ذكرنا هذا (كلمة حق أريد هبا باطل)بقوله:  إليه  نَوِّ . ومن املفيد أن نُ

           –مـا يبـدو  يف –املثال التارخيي بنصـه الرصـيح يف اخلطبـة, لكـن سـامحته 
  مل يسمعه يف مجلة ما سمع ومل يقرأه يف مجلة ما قرأ.

: قال سامحته ساخراً يشري إىل عبارة قلناها يف اخلطبـة عـن الشـور
والزم مدري شو.. أهـذا الكـالم يقـال  (حكى مسألة.. قال يعني الشور

  عىل املنرب?..) أهـ.
ة مـن ثـالث لقد وردت مسألة الشـور يف اخلطبـة, واحـدنقول: 

  مسائل, حتت عنوان (وعىل سبيل املثال), هي:
إن هناك من يعترب (الشـور) معلمـة, أي أثـراً يسـتدل بـه عـىل  − 

  الطريق وال يعتربها ملزمة..
وإن هناك من يمنح احلاكم حق إعالن احلرب أو عقد املعاهدات  − 

  دون الرجوع إىل الشعب أو ممثيل الشعب..
  ال مكان هلـا يف سياسـة األمـة والـوطن.وهناك من ير أن املرأة  − 

واحد من هـؤالء, فهـو  –يف مسألة الشور عىل األقل  –وسامحته               
مة. بينام نر, وير كثريون غرينـا, أن الشـور غـري  لْزِ لمة غري مُ عْ يراها مُ
امللزمة ال معنى هلا, وال تزيد عن كوهنا إجـراءً شـكليا, األمـر الـذي يفـرغ 

ــوَ  اإلهلــي مــن مضــمونه يف قولــه تعــاىل:  التكليــف ــ األَ يفِ  مْ هُ رْ اوِ شَ                 رِ مْ
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. إضافةً إىل أن اعتبار الشور غري ملزمة, يفتح البـاب عـىل ]١٥٩[آل عمران:
مرصاعيه أمام حكم الفرد وأمام الديكتاتوريـة, ويتعـارض مـع هـدف درء 

  املفاسد كعمود فقري يف الفقه.
تَ عنـه ـكَ سـامحته, مكتفيـاً بسـؤال اسـتنكاري: (أهـذا  كل هذا سَ

الكالمُ يُقال عىل املنرب?). واجلواب: هـذا الكـالم ال يقـال إال عـىل املنـابر, 
  وأمام كل الناس, وليس يف مطابخ جمالس العلم والسياسة املغلقة.

قال سامحته: (كيف يمكن أن نفرس هذه الدعوة عىل ضوء قـول اهللا 
:  tΠ  عزَّ وجلَّ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 

zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ   :أهـ.] ٣[ املائدة (  
ترشيع ال يكمل  –فقه الفقهاء  –ومرة أخر يعترب سامحته أن الفقه 

الدين وال تتم النعمة إال به, ومرة أخـر يلـوي أعنـاق اآليـات الشـواهد 
دليالً وشاهداً لقوله بينام هي دليل شاهد عليه ولـيس لـه. فمفتـاح ليجعلها 

املشكلة عنده يكمن يف كلمة (اليوم) بمطلع اآلية, التـي تـدل عـىل احلـارض 
واآلن, لكنها يف اآلية الشاهد أصبحت تدل عىل ماضٍ كـان حـارضاً وقـت 

, أي أنَّ الدينَ اكتملَ وأنَّ  النعمةَ متتْ  نزوهلا منذ نحو أربعة عرش قرناً هجرياً
تُبه وأحكامه, وكـأين باآليـة (املائـدة: ) وهـي ٣قبلَ ظهور مذاهبِ الفقه وكُ

لتختم الوحي الساموي بكتاب اهللا تعـاىل تشـري إىل زمـن  تنـزل عىل النبي 
ترشيع ال يكمل الـدين إال بـه,  –فقه الفقهاء  –سيزعم البعض فيه أن الفقه 

بَ وكأين باآلية تدعو إىل تصويب هذا الز   إليه سامحته. عم اخلطري الذي ذَهَ
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وأما عن اجلبة والعمة, فلباس حيكمه العـرف والـذوق الشخيصـ, 
رجاالً فقهاء علامء, تركوا اجلبة والعمـة إىل  –وعرف سامحته  –ولقد عرفنا 

, وكان بإمكاننا أن نختار لباساً اختاره  غريها دون أن جيدوا ضرياً وال حرجاً
الشاش األبيض ملفوفاً عىل طربـوش تركـي أمحـر, سامحته لنفسه: ثوباً من 

  ,(جاكيـت) معطـفوقميصاً حتته رسوال غريبٌّ (بنطال), وفـوق القمـيص 
  ليس بالطويل وال بالقصري.

قوله: (نحن األمناء عىل كتاب اهللا وهي  لكن يف العبارة املقتطفة آنفاً 
اسـاً عـىل هـذا الـدين) أهــ. رَّ مـراً بـالغَ أ  ودين اهللا, ووظيفتنا أن نكـون حُ

األمهية, له عالقة وثيقة يف رأينـا باألحكـام املسـبقة املرجتلـة املتطرفـة التـي 
صدرها سامحته , يتمثل يف وصايةٍ مطلقةٍ يزعمها لنفسه عـىل الـدين وفقـه ي

  .الدين ورجال الدين وفقهائه وخطبائه
ولكن أال حيق لنا أن نسأل: من هم هؤالء الـ (نحن), األمنـاء عـىل 

نْ عداهم حاقد أو متآمر عىل اإلسالم?. كتاب اهللا لُّ مَ   ودين اهللا وكُ
$ ونحـن نقـرأ قولـه تعـاىل:  –أال حيق لنـا  ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çμ s9 

tβθ Ýà Ï≈ pt m:  :أن نسأل: من الذي وظَّفهم حراساً عىل هـذا الـدين?  – ]٩[احلجـر
دي الدين?وعىل منابر الدين, وعىل علامء الدين, وعىل    جمدِّ

إن القبول بمبدأ الوصاية عىل الدين أمرٌ يف غاية اخلطورة, بدأت بـه 
أديان أخر كاليهودية واملسيحية والبوذية فوصلت بعـده إىل مـا ال نتمنـى 
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لإلسالم أن يصل إليه يف حارضنا, كام وصل إليه يف ماضينا , واألمثلة كثـرية 
  سنأيت عليها فيام بعد بعون اهللا.

إىل الفصل األخري مـن احلكايـة, متمـثالً بكـالم قالـه سـامحته نأيت 
لنا يف منـزلنا يف حي املهاجرين  )١(يشري فيه إىل زيارته  ١٦/٣/١٩٩٥بتاريخ 

. ١٣/٣/١٩٩٥) وبعض مريديه ومرافقيـه بتـاريخ توفيقبدمشق مع ابنه (
سأعرض بالتفصيل والتحليل بعض ما جاء يف رشيط التسجيل, الذي نرشه 

له مـن يف األ  خـالل مسـجلتني كانـت األوىل يف جيـبسواق والـذي سـجَّ
تْ توفيقوالثانية يف جيب ابنه ( الدكتور البوطي ـعَ ضِ ), وكم كنّا نتمنّى لـو وُ

آلتا التسجيل أمامنا, حتّى ال يقع أصحاهبا فـيام هنـى عنـه اهللا تعـاىل بقولـه: 
..Ÿω uρ (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB... نحن يف قولـه تعـاىل وحتى ال نقع  : $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

(#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9 $# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î) (    :١٢[ احلجرات[.  
: (إن للعلـم رمحـاً  بدأ سامحته كلمته بتوضيح سبب زيارته لنا قـائالً
جيب أن يوصل) و(ينبغي أن أجلس إىل األخ الذي قال هذا الكالم فأناقشـه 

. ها.اور معه لينجيل هذا األمر, وهذا ما فعلته أداءً حلق اهللا يف العلم)فيه وأحت
ونقول: بارك اهللا بسـامحته, فهـو سـبَّاق دائـامً إىل مـا يـريض اهللا ورسـوله, 
, ويتهمنـا باجلهـل أو  ولكن.. أين كان حق اهللا هذا وهو ينكر معرفتنـا حينـاً

                                                           
لدينا النص هلذه الزيارة صوتاً وبتسجيله , حيث نرشـها سـامحته عـن طريـق ( دار احلـافظ )  ) ١(

 للصوتيات بدمشق , واملختص بتوزيع دروسه وحمارضاته وخطبه و...
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, ويضعنا مع املالحدة  , ومـع بالتجاهل لتقويض الدين حيناً والتائهني حينـاً
? , واحلاقدين عىل اإلسالم حيناً   عشاق األضواء وحمبي الظهور حيناً

ايَ يف منزيل: (أقسم لك أنه إىل هذه اللحظـة ال  قال سامحته خماطباً إيَّ
يوجد يف فؤادي أي حفيظة أو ضغينة جتاه شخصك قط..) ونحن نُصـدقه, 

ق كل من يقسم, وأن نرت ك الرسـائر لـرب الرسـائر, ألن من واجبنا أن نُصدِّ
لكن املسألة هنا ليست شخصية, وال حمـلَّ يف جمـال الفقـه الـديني ملحبـةٍ أو 

قال بكل رصاحـة لرجـل مـن قـادة  ضغينة. يرو أن عمر ابن اخلطاب 
األعداء بعد أن أسلم وحسـن إسـالمه (واهللا إين ال أحبـك) قـال الرجـل: 

ال الرجل: (إنـام يبكـي عـىل (أيمنعني هذا حقاً عندك?) قال عمر: (ال), فق
  احلب النساء).

أنـه جـاء ليعتـذر عـام ارجتلـه يف  –وهو يطرق بابنا زائراً  –لقد ظننا 
, بعد أن قرأ النسخة الكاملـة التـي  حقنا من أحكام خطرية ومؤملة يف آنٍ معاً
أرسلناها إليه من اخلطبة, لكننا كنا وامهني. فقد جاء ويف جيبـه وجيـب ابنـه 

تسـجيل ليسـتخلص منـا اعرتافـاً بـبطالن مـا ورد يف اخلطبـة  ) آلتـاتوفيق(
وباستحقاقنا لكل األوصاف التي أسبغها علينا يف دروسه وخطبـه وندواتـه 
وحمارضاته أو ليقتنص منا كلمةً أو عبارةً تُديننا يف موقفنا الوطني. جاء بعـد 
أن تعرض لنقد شديد مـن عقـالء مريديـه وعقـالء الـوطن وغـريهم عـىل 

ه العلنية وأحكامه املتطرفة, واهتاماته الباطلة, وليقتنص منـا ثانيـاً مـا تعليقات
بنا عىل يديـه وتراجعنـا عـن  يثبت صحة ما ذهب إليه, ثم ليعلن بعدها أننا تُ
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كل ما قلناه. وكأننا به وقد أدرك أن هذا القصد لن خيفى عىل أحد فسارع إىل 
. قال سامحته: (أنا لست خصامً هلذا الر ...) أ.هـ.نفيه سلفاً   جل أبداً

مرة أخر يعود سامحته إىل نظرية الوصاية عىل الدين ليـربر سـبب 
زيارته لنـا فيقـول: (..السـبب هـو إحقـاق احلـق والـدفاع عـن ديـن اهللا, 
واملسامهة مع حراس هذا الدين وعلامئه يف تسييج هذا الدين بسياج الرعايـة 

عقـول النـاس مـن أن  واحلراسة والوقاية), ويعود إىل نظرية الوصـاية عـىل
ـئِنُ سـامحته بـأن  يتالعب هبا تائهون يريدون تقـويض ديـنهم. ونحـن نُطَمْ
الناس بخري, وعقوهلم بخري, ودينهم بخري, ووطنهم بخري, ال حيتاجون معه 
إىل وصاية أحد غري وصاية اهللا ورسوله, ونطمئنه بأنه الوحيد من بني خلـق 

  .إليه  كم به, وذهب إىل ما ذهباهللا مجيعاً الذي رأ ما رآه وحكم بام ح
جاء حيمل إلينا عرضاً جتارياً يف يده,  –بكل بساطة  –نقول: سامحته 

), بأن نبنيِّ أمام النـاس يف خطبتـني توفيقوآلة تسجيل يف جيبه وجيب ابنه (
أو ثالث مصححني كبوتنا اللسانية ومعلنني توبتنا وتراجعنا عن كل ما قلناه 

ه − بحسب رأيه  –يف اخلطبة  سِ وْ رُ نَا يف دُ رَ كُ يَذْ , مقابل أن يرىض عنَّا سامحته فَ
نَا, وباعتباره ما زال يعتقد بأننا جمرد (خطيـب) حمـب  رَ دْ ثْلِجُ صَ وندواته بام يُ
لألضواء وعاشق للشهرة, فقد توهم أننا (وافقنا) عىل عرضـه. ولقـد كـان 

بحـة لنـا, أن نعترب رضاه عنـا صـفقة را – سامحتهلو كنا كام اعتقد  –يمكن 
  كام قال الشاعر: –بكل تواضع  –لوال أننا 

ا لَـهُ بِنـَ ىضَ اإلِ يْ يَرْ دُ كَ اهِ رُ  إنَّا نُجَ مَ ىضَ بِنَا عُ يْ يَرْ دُ كَ اهِ نَا نُجَ  لَسْ
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بقي أن نشري إىل عبارة وردت يف خطبتنا عن السنة النبوية تقـول: إن 
الوجوب بذاهتا, قول وفعل وتقرير, وأفعاله خاصة ال تفيد  سنة الرسول 

بل تدل عىل املرشوعية واإلباحـة مـا مل ينضـم إليهـا دليـل آخـر يـدل عـىل 
االستحباب أو الوجوب, وهلذا رأينا يف اخللفاء الراشدين من خـالف سـنته 

  الفعلية عليه الصالة والسالم.
قال سامحته وهو يزورنـا يف منزلنـا: (..إن شـيئاً آخـر مل أسـمعه يف 

وهنا يعرتف بوصول نـص  –النص الذي أرسلته يل  اخلطبة ولكني قرأته يف
اخلطبة كاملة والتي أرسلناها إليه بعد ثالثة أيام من التعريض بنـا يف دروس 

تقـول: إن السـنة  –جامع تنكز وكلمة عقد القران يف نادي الرشق بدمشـق 
, ال تدل عىل الوجوب, الـذي يـدل عـىل الفعلية, أي إن فعل رسول اهللا 

, هو أقواله, أما أفعاله فال جيـب علينـا أن نقتـدي بـه به وجوب االقتداء 
  فيها.. فكيف تقول هذا الكالم يا أخي?) أهـ.

واجلواب عىل هذا السؤال يف غاية البساطة, يعرفه سامحته بال ريب, 
, هو ختطئة وتسفيه كل مـا  لكنه غاب عنه الشتغال رسه بقصدٍ واحدٍ حتديداً

جل من قلبني يف جوفه, فالسنة النبويـة قـول ورد يف اخلطبة, وما خلق اهللا لر
وفعل وتقرير, وهناك من الفقهاء من اعتـرب السـنة الفعليـة هـي األصـل يف 
ضوء ما تعرضت له السنة القولية من وضع وحتريـف, وهلـم يف ذلـك أدلـة 
وحجج, وهناك من الفقهاء من اعترب القولية هـي األسـاس وهلـم يف ذلـك 

من قيَّد السنة التقريرية برشـوط وضـعوها  أدلة وحجج. وهناك من الفقهاء
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جـود يف مظانـه ومراجعـه, لتكون حمل اقتـداء. والتفصـيل يف هـذا كلـه مو

  بثالثة شواهد.هنا ا سنكتفي منه
, ٤٣يقول عبد الوهاب خالَّف يف كتابـه (علـم أصـول الفقـه) ص

, عن السنة النبوية الفعلية (فام صدر عنه بمقتىض طبيعته اإلنسانية, مـن ٤٤
.. ومـا صـدر عنـه تشـريعاً يام وقعود وميش ونـوم وأكـل ورشب, فلـيس ق

بمقتىض اخلربة اإلنسانية, من جتارة وزراعـة وتنظـيم جـيش وتـدبري حـريب 
.. ومـا صـدر عـن  ووصف دواء ملرض, أو أمثال هذا, فليس ترشيعاً أيضـاً

ودلَّ الدليل الرشعي عىل أنه خاص بـه, كتزوجـه بـأكثر مـن  رسول اهللا 
ه, فلـيس أربع زوج ات وكاكتفائه يف إثبات الدعو بشـهادة خزيمـة وحـدَ

..) أهـ.   ترشيعاً عاماً
حتـت  ٤١, ٤٠ويقول د. وهبة الزحييل يف كتابه (أصول الفقـه) ص

: األفعـال ) بعد أن يفصل األنواع الثالثـة للنبـي  عنوان (أفعال النبي 
يَّة, فهي عىل اإلباحة وال جيب علينا التـأيس واال بِلِّ قتـداء هبـا. واألفعـال اجلِ

بمقتىض اخلربة والتجربة يف الشؤون الدنيوية ال تعد ترشـيعاً ألهنـا باجتهـاد 
نَّةِ النبي   وخربة شخصية ال بوحي إهلي. واألفعال التي ثبتت خصوصيتها لسُ

: (واخلالصـة أن األفعـال ٤٢فال يقتـد بـه فيهـا. وينتهـي إىل القـول ص
ــدابري الدنيو ــانية املحضــة والت ــد ترشــيعاً اإلنس ــة واخلصوصــيات ال تع                                 ي

  وال سنة مطلوبة) أهـ.
احلركـة اإلسـالمية) يات ويقول د. يوسف قرضاوي يف كتابه (أولو

, حتــت عنــوان (وجــوب التفريــق بــني الســنة والســرية يف ١٣٣, ١٣٢ص
أي  ي االحتجاج واالستدالل): (السرية متثل اجلانب العميل من حياة النب
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, والفعل ال  يدل عىل الوجـوب واإللـزام  متثل قسم (الفعل) من السنة غالباً

  وحده, إنام يدل عىل اجلواز فقط, أما الوجوب فال بد له من دليل آخر) أهـ.
ــن ردود  ــاه م ــام أوردن ــع ب ــامحته ويقتن ــيكتفي س ــل س ــد.. ه وبع

ني إىل مخسـإننا نذكر وال ننسى موقفـه الـذي يعـود وتوضيحات وشواهد? 
سنة ماضية يف حـواره (السـاخن) مـع الـدكتور مصـطفى حممـود, مـروراً 
بصاحب القراءة املعارصة الذي نال عنـده لقـب (سـلامن رشـدي اجلديـد) 

وتعريضـاً بإخواننــا وكـذلك ( اخللفيـة اليهوديــة لشـعار قـراءة معــارصة ) 
وانتهاءً بعضو جملـس  الفلسطينيني الذين وصفهم بام وصفهم من عىل منابره

َ أتـى عـىل  )١( (حامل لواء الزندقة) ـبسامه شعب الذي ال ثِنيْ ـدِّ حَ , ومسبقاً بِمُ
  )٢(ذكرهم يف كتابه (الالمذهبية) منذ أقلَّ من أربعـة عقـود, واضـعاً مسـجلةً 

ل عىل حماوريـه أنفاسـهم ومنتهيـاً  بوصـف خطيـب (نحتـاج إىل فقـه  تسجِّ
ـ (جديد لدمشـقي) يف العهـد غـيالن ا ) بأوصاف تـؤدِّي بـه إىل مـا أدَّت بـِ

يف القـرن السـادس اهلجـري, األندليسـ  ) يف العهد ( ابن رشد وبـِ, األموي
ـــ( ــالم) وبِ ــد الس ــن عب ــوكي العزِّ ب ــويب واململ ــد األي ــرن يف العه              يف الق
وبـ (عبد الـرمحن الكـواكبي ) يف العهـد العـثامين يف القـرن اهلجري,  السابع

$  tΑبقـول اهللا تعـاىل:  نقـول  , ومع هـذاالرابع عرش اهلجري  s% Éb> u‘ ö Ï øî $# ’ Í< 
© Å L{ uρ $ oΨ ù= Åz ÷Š r& uρ † Îû y7 ÏG uΗ ÷q u‘ ( |MΡ r& uρ ãΝ ym ö‘ r& š⎥⎫ ÏΗ ¿q≡ §9 $#    :١٥١[األعراف   .[  

                                                           
رس العام يف جامع اإليامن بدمشق بتاريخ شباط عام يف ) ١( اً عىل صاحب كتـاب ٢٠٠٣ الدّ م , ردّ

 (املرأة بني الرشيعة واحلياة) ومقدمة كتاب (املشرتك أكثر مما تعتقد) .
ــة) للــدكتور البــوطي , ص  ) ٢( , الســطر األخــري , حيــث يقــول :                   ١٩انظــر كتــاب (الالمذهبي

 ري شاهد عىل األمر ) .( والتسجيل خ
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: نحن  لسنا مع منع الكتَّـاب بشـكل عـام  − من حيث املبدأ  − أخرياً

ية, بام فيهـا القـرآن من إصدار كتب حتمل آراءً يف كل األمور الفكرية والثقاف
واحلديث والتاريخ واللغة وكتب الفقه, ختالف آراءنا. لكننـا باملقابـل ضـد 
تكفريهم عىل املنابر, وضد أن نزعم أن أمهم هيودية, وضـد أن نـدعي دون 

أهنم أعضاء يف مجعية صهيونية مقرها النمسـا, وأن نصـنفهم مـع بينة ودليل 
ن وغـريهم مـن مشـاهري ولفنسـو سلامن رشدي وجـيمس واط وإرسائيـل

الدساسني عىل اإلسالم وعىل نبي اإلسالم, وضـد أن نعلـن أهنـم مالحـدة 
تائهون , ومتآمرون عىل الدين , ومتالعبون به , ومـا إىل ذلـك , وخصوصـاً إذا 
هم أعلنوا إيامهنم باهللا ومالئكته وكتبه ورسله, وضد أن ندرجهم يف قائمة 

ة أو املتهمني  رَ فَ  بدينهم.الزنادقة أو الكَ
قد يقول القائلون: ( إهنم منافقون يتظـاهرون باإلسـالم ليتسـللوا 

 إليه ويفرغوه من مضمونه ) واجلواب عىل هـؤالء هـو مـا قالـه النبـي 
وقد قتل رجالً شهد أن ال إله إال اهللا, حمتجـاً أنـه قاهلـا  ألسامة بن زيد 

تَّى «خوفاً من القتل :  بِهِ حَ لْ نْ قَ قْتَ عَ قَ ـا أَمْ  (أَالَ شَ اهلَ كَ قَ لـِ لِ ذَ نْ أَجْ مَ مِ لَ عْ تَ
ةِ  يَامَ مَ القِ وْ نْ لَكَ بِالَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ يَ ? مَ  .»? الَ

لسنا مع قوانني حماكم التفتيش وأنظمـة  –من حيث املبدأ  –ونحن 
احلسبة يف تكميم األفواه وقمع الرأي اآلخر. لكننا باملقابل لسـنا مـع فـتح 

اإلسـالم وقـرآن  اإلسـالم ونبـيِّ ودبَّ ليقـول يف الباب أمام كل من هـبَّ 
اإلسالم ما شاء ومتى شاء. ولسنا مع املجاهرين بالسوء مـن أهـل التكفـري 
لآلخرين علناً وعىل رؤوس األشهاد والذين استرشوا يف األمـة اإلسـالمية 

 .   ماضياً وحارضاً
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رشط مراعاة النـواظم  إننا مع البحث واحلوار والتطوير والتجديد,

امة يف البحث واحلوار والتجديد, ورشط توفر احلد األدنى عـىل األقـل الع
    لــد املنــادين بالتجديــد مــن علــوم املوضــوع الــذي ينــادون بتجديــده,

 :  ونرضب هلذا مثالً
ثمة عامل شهري يف الفيزياء الفلكية اسمه ستيفن هوكينغ, نال جائزة 

       م. بعنـوان ١٩٨٨ نوبل عىل أبحاثه وإنجازاته, يعتـرب كتابـه الصـادر عـام
فيه أن هدفه النهائي معرفة ( موجز تاريخ الزمن ) من أشهر ما كتب, يعلن 

يَّاتِيَّةٍ أطلق عليها اسـم ( نظريـة كـل يشء ), ةٍ رياضِ  عقل اهللا من خاللِ نظريَّ
حَ مــراراً بأنــه ال يــؤمن بيشــءٍ يشــبه إلــه املســيحيني. ويف عــام  بعــد أن رصَّ

اسـمه  ( بيرتكـولز ) إلصـدار كتـاب ارة رجـالً م., دفعت هذه العب٢٠٠٠
بعنوان ( هوكينغ وعقل اهللا ), اسـتعرض فيـه تـاريخ علـم الفيزيـاء منـذ 
غاليليو وحتى هوكينغ مروراً بنيـوتن وأينشـتاين وغريمهـا, ورشح كيـف 
نسخ التجديد املتطور ما كان من املسلَّامت الثابتة يف املايض, ليصل بعـدها 

 طريقـاً ملعرفـة عقـل اهللا.علوم ثغرات متنع من اعتامدهـا إىل القول: إن يف ال
أن بيـرت كـولز هـو أسـتاذ  −وهنا حمط الشـاهد يف مثالنـا  −بقي أن نعرف 

 الفيزياء الفلكية يف جامعة نوتينغهام.
ه مـن قولنـا ( نحتـاج إىل فقـه هذا ما ذهب إليه سـامحته يف موقفـ

 بعيـداً عـن التقليـدي دعونـا إليـه, ) ويف فهمه اخلاص للتجديد الذجديد
د األسـتاذ عبـويكفينا عن اإلطالة يف الرد عىل سـامحته مـا كتبـه  والظاهر

اجلليـل الـدكتور ا , وكذلك ما كتبه العالمـة القادر احلصني يف رسالته إلين
ههـا إلينـا مبـارشةً أو عـن طريـق  –رمحه اهللا  –حممد عنرب  من رسـائل وجَّ
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بْ  دياً رأيه يف خطبـة اجلمعـة بتـاريخ األديب الشاعر اخلطاط كامل العسيل مُ

رمحه اهللا مـرة  –وبخط يده  –جمال النقد ومثار اجلدل  –م    ٣/٣/١٩٩٥
( التجديد والتقليد ) وحول ( فقـه العافيـة ) وحـول ( فقـه   حول –ثانية 

األولويات ) وجميباً عن بعض األسئلة التي سألناه إياها, منها: ( هل اخلربة 
 وهي : ? )يف القرآن  الوسطىهو الوسط وما هي ما معيار احلقيقة? ) و ( 

 د. عنرب  هـ٢٧/١٠/١٤١٥م٢٨/٣/١٩٩٥بتاريخ الرسالة األوىل − ١
 د. عنرب  هـ٣/١١/١٤١٥م٢/٤/١٩٩٥بتاريخ   الرسالة الثانية − ٢
 د. عنرب  هـ١٥/١١/١٤١٥م١٤/٤/١٩٩٥بتاريخ الرسالة الثالثة − ٣
 د. عنرب   هـ١٥/١١/١٤١٥م١٤/٤/١٩٩٥ أيضاً  الرسالة الرابعة − ٤
 د. عنرب  هـ١٤١٦رجب/٢٨/١١/١٩٩٥٦بتاريخ الرسالة اخلامسة − ٥
 د. عنرب  هـ١٤١٦ـــــ /م٢١/١٢/١٩٩٥بتاريخ الرسالة السادسة − ٦
 لألستاذ عبد القادر احلصنيم٢/١/٢٠٠٨بتاريخالرسالة السابعة  − ٧

مـن  بعـض أبيـاتٍ ميـة , نـورد وقبل أن نرسد سطور رسائله العل
 :شعره التي قاهلا يف حفل ختريج طالب كلية الرشيعة 

َ ال تـَْعَجبُــــــوا َأْن َتْســــــَمُعوا ِشــــــْعَراً فـََقــــــْد ــــــا ـــــَع الرَُّســــــوُل املُْصــــــطََفى َحسَّ مسَِ
ـــــــــــــاِخَرًا ـــــــــــــوُل ُمَف ـــــــــــــٍب يـَُق َ َوَرَ ِإىل َكْع ــــــــاً َوْهلــــــــا ــــــــْت ُســــــــَعاُد ) ُمتَـيََّم َن َ)

ــــ ــــاأَنـْ َ ُتم َعلــــى َوَشــــِك التََّخــــرُِّج ِمــــْن ُهَن ـــــــٍن َوْعـــــــُدُه َقـــــــْد َحـــــــا ِلَقَضـــــــاِء َدْي
ــــــــــــــٍميَال َخنَْتِشــــــــــــــ ــــــــــــــَة َالِئ َ ِيف ِهللا َلْوَم ـــــا َتَضـــــاَعَف ِيف احلَيَـــــاِة َشـــــَقا َمْهَم

َ فََأَمانَــــــــــــــُة اِإلْســــــــــــــَالِم يف َأْعَنــــــــــــــاِقُكْم ــــــــــــــــَرا  لِتُـبَـلُِّغوَهــــــــــــــــا َعاَلمــــــــــــــــاً َحيـْ
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 ىــة األولــالـالرس    

 من األستاذ حممد عنرب إىل الشيخ إحسان بعدراين 
 عن طريق األديب كامل العسيل  

 م )١٩٩٥−٣−٢٨و    ه١٤١٥−١٠−٢٧(
 حول (التجديد والتقليد )

ijk 
 أخي الكريم األديب كامل العسيل رعاه اهللا . 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 
 تك األحبة بخري ... راجياً أن تكون وأعزّ 

مَ التقليد وهلذا قال املعري حـني أرادوا لـه أن  إن التجديد يعني عدَ
 يكون مفتياً : 

اً ْ غـــدَ ينِ ـــدْ لِّ ـــا فقَ تْيَ نِيْ الفُ تَ ـــدْ ليــدِ قلَّ ــنَ التَّقْ ــائِيْ مِ فَ  تاجــاً بإِعْ
لِّد وهم قَ ... ولو أنّ التقليد استمرَّ مل نجد بـنيْ أيـدينا  يريدونه أنْ يُ

يةليومَ إالَّ ا .. وحتى هذه الفأس فقد نُظِرَ إليها يف زماهنا عىل  الفأْسَ احلجرّ
لَقُ إالَّ  طْ ُ باألمس القريب ال يُ أهنا اخرتاعٌ وابتداعٌ وجتديدٌ .. ولئن كان العاملِ
دُّ يف العلـامء فـإنَّ الفقـه الـذي  عَ عىل العاملِ بالرشيعة وكأنَّ العامل بغريها ال يُ

تْحَ يعني  قَّ الفَ لـيس  –أيِّ يشءٍ  –أي يعني الكشف عن حقيقة اليشء  والشَّ
ه ونحنُ عنـد النـاس مـن الفقهـاء !!!  قْ نَا معنى الفِ لْ هِ من العلم يف يشءٍ فَجَ
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لَ بأن تنوبَ عني يف شـكر صـاحب  فهل هذا هو الفقهُ ?!! أرجو أن تتفضّ
تِفَ من حيث تُؤكـل ,   فقه العافية مى فأصمى , وأكلَ الكَ ـحَ , فقد رَ ونَصَ

ـدِ , وإالَّ  ـحى الغَ حَ قبل ضُ  , وعسى أن نستبني النُّصْ جِ اللِّوَ رَ نْعَ ونحنُ بِمُ
قَّ علينا قولُ القديم :   حَ

 جِ اللِّـوَ رَ نْعَ يْ بِمُ حِ مْ نُصْ لْتُ لَكُ ذَ ى بَ ـحَ ـحَ إالَّ ضُ ـتَبينُوا النُّصْ مْ تَسْ لَ فَ
دْ فاتَ األوان ... وإين إذْ أعرت     فُ لهُ بعجزي وقصـوري عـن وقَ

تُ من بحرهـا عنـد سـاحله , فـام ذاك إالَّ  طبَته , فوقفْ لَ خُ وْ إبداء الرأي حَ
ـخَ خلويف من الغرقِ , فيحقُّ عيلَّ املثلُ :  فَ كَ نَ ـوْ فُ تَـا وَ كَ , راجيـاً أن  يـداكَ أوْ
, ولـئن كتبـتُ مـا كتبـتُ   فام أنا وذاكيغُضَّ النظر عن قصوري وعجزي  

 خطّـك املعـاىفإىل  خطّي السقيمأشدّ اخلجل . وعسى أن تنقل فإينّ منه يف 
لَّتِي مع أمـلِ أن حتـتفظ  هِ املعاىف فتسرت بذلك خَ قْ هُ عىل رائد الفِ لَ قراءتُ هُ لِتَسْ
تَ لضـمريك  هِ وجهـي وسـلِمْ دَّ بـِ ـوَ تهُ راجيـاً أن ال يَسْ دْ يل بصورة عام سوَّ

 ولعلمك ولألعزة عىل قلبك وألخيك العاجز . 
  عنربحممد 
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 الثانية الرسالة 

 من األستاذ حممد عنرب إىل الشيخ إحسان بعدراين 
 عن طريق األديب كامل العسيل  

 م )١٩٩٥−٤−٢و    ه١٤١٥−١١−٣(
 حول ( تواضع العلامء )

ijk 
 كامل العسيل رعاه اهللا . األستاذ أخي الكريم األديب 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . 
تك األحبة بخري ... راجياً أن تكون وأ  عزّ

ضارعاً إىل العيلِّ القدير سبحانه أن ال نضلّ ونحن عىل بيضاء نقيـة 
 ليلها كنهارها ... 

لقــد كتبــتُ ألســتاذنا العالمــة األســتاذ إحســان البعــدراين ذخــر 
اإلسالم واملسلمني ما كتبتُ وكأين أهدي النبعة إىل الفـرات واألراكـة إىل 

ني يف ذلك فام أشدّ حاجتي إىل ما عنده ومـا وادي األراكة فعسى أن يساحم
مني هباتفه الكـريم مـا  لُقُ العلامءِ فلقد كرّ أزهد أمثاله فيام عندي , ولكنه خُ

هيدي للّتـي هـي أقـوم باحلكمـة  عاملاً وال كالعلامءجعلني أشعر بأن هناك 
 وبصرية وكتاب منري , فاحلمد هللا عـىل أن نـر واملوعظة احلسنة عىل هد

رنا من أمثاله ممن فقهوا فأعربوا عام فقهوا ولئن قال األثر خيـاركم بني أظه
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فقد شـعرت وهـو هيتـف يب أين   إذا فقهوايف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم 
مع واحد من هؤالء اخليار األعالم ... وإذ أتقدم إليه بخالصة من وجهـة 

هِ هذا الوجود يف األوراق املصاحبة للورقـة املكتوبـة  نظري يف يشءٍ من فِقْ
باحلرب اجلاف ألرجو منه أن يغض النظـر عـن قصـوري , واحلمـد هللا رب 

 العاملني .
  أخوكم حممد عنرب 

 

راً  مالحظة : أرجو االستحفاظ يل بنسخة عن هذه املسودات مكـرِّ
 رجائي أن ال يسودّ هبا وجهي يوم تبيضُّ وجوهٌ وتسودُّ وجوه . 
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 الثالثة الرسالة 
  إىل الشيخ إحسان بعدراين من األستاذ حممد عنرب

 عن طريق األديب كامل العسيل  
 م )١٩٩٥−٤−٢و    ه١٤١٥−١١−٣(

  

 حول ( اخلربة معيار احلقيقة)
ijk 

 الصديق الكريم واألديب الفاضل األستاذ كامل العسيل املحرتم ..
  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .

يف حتقيقـه يف نفسـك واهلـك  داعياً ريبّ سبحانه أن حيقق لك ما أنتَ راغـب
 . ومن حتبّ 

لقد كتبت شيئاً حول رغبة العالمة األستاذ إحسـان بعـدراين عـن 
موضوع (( اخلربة معيار احلقيقة )) بقدر ما أستطيع وما هو أنـا عليـه مـن 

مجـاد  ٨عجز علمي وقصور فكـري كـام أين وصـلت ذلـك بخطبتـه يف 
ن ( يعرف الرجال بـاحلق م بعنوا١٩٩٤ترشين الثاين  ٤و ه ١٤١٥اآلخرة 

وال يعرف احلق بالرجال ) وذلك عىل ما أنا عليه من ضعف يف الفكـر ويف 
املادة العلمية ..... واعتذاري للعالمة األستاذ بعدراين عامّ سـودته راجيـاً 

ـل بتسـليم املوضـوع          أن ال يسود بام سودته وجهـي  ..... راجيـاً أن تتفضّ
إىل العالمة البعـدراين مـع رسـالةٍ خاصـةٍ لـه وأن  ( اخلربة معيار احلقيقة )

بنســخة عــن ذلــك بخطــك الكــريم الرائــع ألين أريــد  ختصيصــيحتــاول 
 أخوك املحب           االحتفاظ هبا .    

    حممد عنرب      
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 الرابعة الرسالة 

 من األستاذ حممد عنرب إىل الشيخ إحسان بعدراين 
 م )١٩٩٥−٤−١٤و    ه١٤١٥−١١−١٥(

 خلربة معيار احلقيقة)حول ( ا
  

ijk 
مة األستاذ إحسان بعدراين رعاه اهللا داعياً إىل التي هي أقوم ..  العالَّ

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .
داعياً ذا العزة واجلالل سبحانه أن تكون واألحبة األعزة عىل قلبـك عـىل مـا 

 يريض اهللا وترىض . 
فتني بتلك الزيارة الك متني ورشّ ريمة صحبة األحبة األعـزة لئن كرّ

 الـذي أكـنّ لـه يف قلبـي أبو مازن عمر موسى باشاويف مقدمتهم الدكتور 
ارون وإنـام مـن الـذين يَـزورون  ـزَ املحبة والتقدير فإين لست من الـذين يُ

 التي مدَّ اهللا هبا .  السنّ ولكنها 
لقد طلب إيلّ حبيبنا العزيز األستاذ كامل العسيل إنْ كـان لـديّ مـا 

ه حول موضوع (( اخلربة معيار احلقيقة )) تلبيةً لرغبتكم يف الوقـوف أقول
ر يل أن أطلـع  عىل وجهة نظري العاجزة يف مثل هذا املوضوع , ولئن مل يقدَّ

السـنة   مـن هنـج اإلسـالم ٥٩خطبتكم املختـارة املنشـورة يف العـدد  عىل
مـرين إالّ بعد أن كتبت ما كتبت حول هذا املوضوع فلقد غالسادسة عرشة 

, ووجدت ضالتي املنشودة يف هذه اخلطبة بل قد وجدت اجلـواب  الرسور
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عىل موضوع (( اخلربة معيار احلقيقة )) يف (( فاإلسـالم القاعـدة )) التـي 
.  اخلــربة الــذين يمثلــون, (( والتطبيــق هــم املســلمون ))   احلقيقــةمتثّــل 

رَ لنا أن نلتقي  دِّ ابق منّا . وإينّ كلام وعىل غري تدبري س عفواً وشعرتُ كيف قُ
انتقلتُ من فقرةٍ إىل أخر كنـتُ أشـعرُ أين أواجـه العالقـة بـني ( اخلـربة 

ـ(( يُ واحلقيقة ) ويف عنوان اخلطبة  ـالرِّ  فُ رَ عْ ـ فُ رَ عْـال يُ وَ  قِّ احلَ بـِ الُ جَ  قُّ احلَ
 اخلربةوأنّ الرجال هم  لفظاً ومعنىً   احلقيقةتبنيّ يل أن احلق هو  ))الِ جَ بالرِّ 

إن أصابت خربهتم يف اجتهادهم فلهم أجـران وإن أخطـؤوا فلهـم  الذين
التقى يف زيارته لسويرسا  حممد عبده رمحه اهللاأجرٌ واحد .. وهنا ذكرت أنّ 

الفيلسوف الربيطاين ( هربرت سبنرس ) وكان من عادة هذا الفيلسـوف أن 
 ولكنّه سـمح  لقاء ملك بالدهال يسمح ألحد بمالقاته حتى أنه اعتذر عن 

ملحمد عبده بأن يدخل عليه . وملا دخل عليه سأله : هـل زرتَ بريطانيـا ? 
ا ? فكـان  فأجابه حممد عبده باإلجياب . فقـال لـه سبنرسـ : كيـف وجـدهتَّ

ني من اجلواب عىل مثل هذا  قصريةً جواب حممد عبده : كانت زياريت  مل متكّ
ظُمَ قدر حممد عبده يف نظر هذا الفيلسوف , ورا ثه بام ييل السؤال , فعَ ح حيدّ

,قال الفيلسوف : لقد جاء أحد العلامء إىل بريطانيا ليكتـب عنهـا كتابـاً يف 
,وملا انتهت هذه املدة وجدها غـري كافيـة , وكلّـام انتهـت  مخسة عرش يوماً 

 مدة جيدها غري كافية حتى مضت ثالث سنوات ووجدها غري كافية !!!. 
قيقة )) أن واقع بريطانيا وهنا نعود إىل موضوع (( اخلربة معيار احل

, وأنَّ حماولة العامل الذي يريد أن يؤلّف عنها كتاباً هـي    هو احلقيقة الواقعة
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سيبذهلا , وقد عجزت خربته القصرية هذه عـن الوصـول  التي( خربته )  
إىل ما هي بريطانيا يف واقعها فكيف يمكن أن نأخذ بالقول (( اخلربة معيار 

كـن أن تكـون خـربة املجتهـدين معيـاراً لإلسـالم احلقيقة )) ? وكيف يم
القاعدة التي هي احلقيقة ? ولو أننا نظرنا إليهم عىل علـوِّ قـدرهم وسـموِّ 

عىل  وسنَّة نبيه  مكانتهم وعظيم اجتهادهم وسعةِ علمهم بكتاب اهللا 
زيـدالتي  اخلربة  أنَّ ما وصلوا إليه إنام هو لكـانَ  ليس وراءها ملستزيدٍ من مَ

نا هذا السدّ الذي يقوم يف وجه كل من يريد أن يديل بـدلوه بعـدهم .. نظر
هُ ,  وألصبح بعدهم النظر يف كتاب اهللا وسنّة نبيه موصداً بعد أن أغلقوا بابَ
ومثل هذا النظر فيه من اإلساءة هلؤالء األعالم ما فيه فهل هذا جزاؤنا هلم 

ة من كتاب اهللا وسنّة عىل عظيم ما بذلوا واجتهدوا ? ولو انتقلتُ من اخلرب
إىل اخلربة يف جمال العلمِ , لوجدتْ التجارب واخلربات عـىل مـد  نبيّه 

شـاهد  سالفها عىل  خالفهاالزمن من كل مكان خيرج  , وهـذا معـروف ومُ
بَتِكَ مستشهداً بإمام دار اهلجرة مالك  طْ تَ إليه يف خُ ا  وقد أرشْ ( مـا منـّ

دَّ عليه إال  دَّ ورُ نْ رَ صاحب هذا القرب ) وأشـار إليـه ألنـه كـان يلقـي إال مَ
 دروسه يف الروضة الرشيفة . 

ئل بعـد أن عـاد مـن  وأعود إىل الشيخ حممد عبده رمحه اهللا الذي سُ
( وجدت إسالماً بـال مسـلمني وهنـا أجـد زيارة أوروبا عام وجده فقال : 

 (( اإلسـالم القاعـدة.. وعبارته هذه هـي موضـوع   مسلمني بال إسالم )
 .  واملسلمون التطبيق ))
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فعسى أن تكون هذه اخلطبة وأمثاهلا حتملنا عىل أن هتدينا للتي هي 
   .] ٩:  [ اإلرساء  )Îβ¨ δy≈‹x# #$9ø)àö™u#βt ‰uκö‰Ï“ 9Ï=L̄É© φÏ†š &r%øθuΠã أقوم ونحن نقرأُ  

والكـريم مـن عـذر , يمٌ عن هذا القصور الذي أنـا عليـه راجياً أن تعذرين وأنت كر 
 كيف ال وإين مولعٌ برتديد قول أيب العالء املعري : و

ـــولٌ هُ ــي غـــاوٍ جَ نـِ دُ أَنَّ ـــهَ يسِ  وأَشْ رْ ــي ودَ ثـِ ـــتُ يف بَحْ الَغْ  وإِنْ بَ
 واحلمد هللا رب العاملني . 

 العاجز املقرص والفقري إىل عفو ربّه 
 حممد عنرب   
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 اخلامسةالرسالة 
 بعدراين من األستاذ حممد عنرب إىل الشيخ إحسان 

 م )١٩٩٥−١١−٢٨و    ه١٤١٦رجب الفرد ٦(
 حول (( فِقْه العافية )) أو (( فقه الرضورة ))

ة الوسط والصالة الوسطى)  حول ( األمّ
ijk 

ــو زاهــر إحســان البعــدراين رعــاه اهللا ذخــراً لإلســالم  ــة الشــيخ أب م العالَّ
 واملسلمني..

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .
دعيَ وأعزَّ من أجاب أن يرعاكم مناراً هنتدي بهِ إىل  سائالً أكرمَ من

خرييْ الدنيا واآلخرة ومعلامً ملـن يـدعو إىل اهللا عـىل هـدً وبصـريةٍ علـامً 
 وعمالً . 

ـاً بقولـه     يِ (( فقه العافية )) كتبت الكلمـة املرافقـة متوجهّ حْ من وَ
ــــل  ــــنْ قائ ــــزَّ مِ ≅ È:ع è% (#ρ ã ÝàΡ $# # sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ...                      

,  ...tوبقولــــه :  ] ١٠١[ يــــونس :  n= yz uρ ¨≅ à2 &™ ó© x« … çν u‘ £‰ s) sù # \ƒ Ï‰ ø) s?               
 . ]  ٢[ الفرقان : 

نَا نبحث عـن   ذواهتامبيّناً لنا سبحانه أنه أقام أقدار األشياء يف  حْ فرُ
ـر   غري ذواهتاأقدار األشياء يف  بـام نريـد وبعـدَ أن نظرنـا إىل هـذه فلم نظْفَ

األقدار عىل أهنا حمجوبة عنّا , ولو أهنا كانت كذلك ملا طلبَ إلينـا سـبحانه 
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قـدره وإال ألنَّ   ممكن املعرفةإال ألنه  أن ننظر إىل ما يف السموات واألرض
فتشاهبت أقدار األشياء القائمة يف ذاهتا والتي أمرنا سبحانه أن  قائم يف ذاته

 حجبها عنا رمحـةً بنـاليها لنقف عليها , وأقدار اللوح املحفوظ التي ننظر إ
فإذا بنا ننرصف عن الوقوف عن أقدار أمرنا أن نقف عليها إىل ما قـدره يف 
لوحه املحفوظ الذي علينا أن نؤمن به دون حماولـة الكشـف عنـه بعـد أن 

  y7استأثر اهللا سبحانه بعلمه . ولئن قال عزَّ من قائـل :  Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ 

&éΒ¨πZ ρu™yÜV$    : أي عدوالً متـوازنني يف كـل يشءٍ ومـن ذلـك  ] ١٤٣[ البقـرة
  متعادلـة متوازنـة) أي وسـطى(فكـلّ الصـلوات . وعىل هـذا   الصلوات

يف  الصـلوات هـي الوسـطىوليس ختصيص (الوسطى) إال لتكـون كـل 
ار األشياء يف السـموات وليس ليلة القدر إال لننظر يف أقد  تعادهلا وتوازهنا

:     −خـالق كـل يشء  –واألرض فنصل من آيات هذه األقدار إىل خالقهـا 
 .  (( ويف كل يشء له آية تدل عىل أنه واحد ))

سـخروها فأصـبحنا عالـةً لقد وصل اآلخرون إىل أقدار األشياء ف
 ِ إلَ يف  )) هـو الفقـهُ اآليت مـن نظرنـا إىل مـافقـه العافيـة(( انَ كَ  نْ عليهم : وَ

هُ عـىل فقـهٍ واحـدٍ بعينـه خـروجٌ عـن أمـره  َ السموات واألرض فإنَّ قَرصْ
سبحانه بأن ننظر إىل ما يف السموات واألرض هذا مع احرتامنا وتكريمنـا 

إعـالءاً حيـاهتم عليـه وقفـوا  فقـهٌ فقه أسالفنا عليهم رمحة اهللا تعاىل , فهو 
سموات واألرض وإنام ما يف ال فقهِ لكلمة اهللا سبحانه , وهو ال يرصفنا عن 

 حممد عنرب          يوجب علينا أن نفقههُ .  
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 السادسةالرسالة 

 من األستاذ حممد عنرب إىل الشيخ إحسان بعدراين 
 ه)١٤١٦م  ـــــ ١٩٩٥−١٢−٢١(

ة الوسط)  حول ( الدين الوسط يف األمّ
ijk 

مة فضيلة الشيخ أيب زاهر إحسان البعدراين..  أخي العالَّ
 محة اهللا وبركاته ..السالم عليكم ور

          يف  ( الـدين الوسـط )وأعىل اهللا ذكـركم يف خدمـة ديننـا احلنيـف 
فأنتم املنار والصو عىل جانبي طريق هـذه األمـة إىل مـا  ( األمة الوسط )

 يريض رهبا ويرضيها ... 
   لو قال لنا أحدهم إنه قىض سحابة عمره يف معرفة يشءٍ مـن تلـك 

 ملـا وجـدنا يف ذلـك أيَّ التي جلّ  ( الذرة ) لْ دقَّتْ أن تُـرَ  أو قُ تْ أن تُرَ
 ( الوسـط )غرابةٍ .. أما لو قال لنا إنه قىضـ عمـره يف معرفـة معنـى لفـظ 

لسخرنا منه كل السخرية .. فإذا وصل اإلنسـان بالـذرة إىل املشـرتي اآلن 
ليـه فإنه قد يواصل سريه إىل غريه غداً أو بعد غدٍ ... اآلن ما الذي يصـل إ

 ?!!! .  ( الوسط )إذا عرف 
َّ تركيب صيغة  هُ سـيكون يف الوقـت  ( الوسط )إنه إذا عرف رسِ فإنَّ

رسَّ مجيـع الكلـامت يف كـل اللغـات التـي صـدرت فطـرةً نفسه قد عرف 
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يف  فهي فطرةٌ واحـدة(( فطرةَ اهللا التي فطر الناس عليها ))   وسليقةً وطبعاً 
 كل ما خلـق اهللا سـبحانهكام بني  ونسبصهرٌ كل اخللق وبينها وبني الذرة 

وهلذا فإنه يمكن القول إنه لو اجتمع من مىض من أهل هذه اللغة بمن يأيت 
مـثالً فـإهنم سـيجدون   كالوسطمعنى كلمةٍ  حقيقةِ وأرادوا الوصول إىل 

أنفسهم عاجزين عن ذلـك ألنـه لـو وصـل النـاس إىل احلقيقـة , حقيقـة 
يطلبونه وراءه , وجلفّت األقالم ولطُويـت الوسط , ملا كان هلم من مطلبٍ 

 . وخلطا كل إنسان آخر خطواتهالصحف , 
لوال أن اهللا جلّت حكمته قد  البالء الذي ما بعده من بالءوهذا هو 

 . من اجلوانب او املجازات ما ال يتناهى –أيّ يشء  −  حلقيقة اليشءجعل 
ليـه مـن هـذه يصلون إىل مـا يصـلون إوالناس يف كل زمان من كل مكانٍ 

..  أغىل الغـوايلاجلوانب أو املجازات التي ال تتناهى مع أفكارهم ليعيشوا 
بعد توحيـد رهبـم سـبحانه .. ولـو  أغىل الغوايلليعيشوا حريتهم التي هي 

ر هلـم  أن يصـلوا إىل  لفقـدوا حـريتهم , ولواجهـوا الطريـق    احلقيقـةِ قُدّ
 املسدودة بوصوهلم إىل احلقيقة . 

تسـتلزم  (الوسـط)هـو الوجـود فـإنّ معرفـة  لوسط)(اولئن كان 
 وهنا ال بدّ من تكرار البيت املشهور :  الوجود أوالً معرفة 

ـــامَّ ـــوق فل قُ ـــق العُ لَ ـــبَ األبْ لَ ــوق!!!طَ ــيضَ األن هُ أرادَ ب ــدْ ِ  ملْ جيَ
  (الوسـط)وإن شعوركَ أهيا العالمة الفاضـل وشـعوري أننـا مـع 

ير احلقيقة  تقـع منـه يف هنايـة ورُ من ومع غريه مما خلق اهللا عز وجل شع
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منا اهللا عز وجـلّ بـه وهـو الشـعور   طريقٍ ال هناية هلا هو الشعور الذي كرَّ
الذي حيدو بنا إىل مواصلة السري يف طريقنا إىل تلك التي تقـع منـا يف هنايـة 
منـا يف طريقنـا إليهـا , واحلمـد هللا رب  طريقٍ ال هناية هلا ونحن معها مـا دُ

 .  العاملني
 حممد عنرب 

  

وباملالحظـات هذه الرسائل موجودةٌ عندنا بخـط يـده مالحظة : 
ِ أو وضـع  نفسها املوجودة عليها سواءً أكـان ذلـك برسـم خـطٍّ أو خطَّـنيْ
ا  كلامتٍ أو عناوين بني قوسني , ودون تغيريٍ ألي كلمةٍ أو عبارة , فكلّها ممـّ

له مـة الـدكتور وردَ يف الرسائل مجيعها , وبالتواريخ التي سجّ ا عليها العالّ
 حممد عنرب رمحه اهللا . 
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 السابعةالرسالة 
 إحسان بعدراين الدكتور إىل  )١(عبد القادر احلصنيمن األستاذ 

 م  )٢٠٠٨−١−٢(
ijk 

 العامل احلرّ الدكتور إحسان بعدراين املحرتم .. أخي 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ..

ما أوليتني من ثقةٍ , حيـث وضـعت  فدع يل ; بدايةً ; أن أشكر لك
بني يديّ خمطوطتي كتابيك , أو قل : خمطوطة كتابـك بجزءيـه ; كـام أراه .    

رأيت يف ثقتك هذه التواضع والرحابة ومصداقية العامل حني طلبت أن إذ  
 أبدي لك ما يمكن أن يبدو يل من مالحظات يف أثناء قراءته . 

ر القيّم , وها نحن قـد تبادلنـا وها أنذا قد أنجزت قراءة هذا السف
الرأي يف طفيف ما عرض من مالحظات , وحتاورنا يف ما هو أقرب وأبعد 
يف موضوع هذا الكتاب حواراً نمَّ عىل تقارب يف الرؤية واشرتاك يف اهلـمّ , 
فدع يل ; ثانيةً ; إذاً , أن أبوح لك كتابةً ببعض مـا رأيـت أن يكـون بوحـاً 

ق يف التأثري وأبقى يف األثر , وليكن اإلجياز ألنّه أمجعُ مكتوباً , فالكتابة أعم
 يف القول وأبلغ يف الوصول إىل مبتغاه . 

                                                           
احتاد الكتّاب العرب املكتب التنفيذي يف , عضو م ١٩٥٣, مواليد محص عبد القادر احلصني ) ١(

مؤلفات), وهي جمموعات شعرية  ةمدير حترير جملّة املوقف األديب , له (عرشيف سوريا , 
ر وكاتب وشاعر وأديب. ودراسات أدبية , وهو   باحث ومفكّ
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ل عجبي واستغرايب من عجبك واستغرابك  وأول ما أريد أن أسجّ
ه   لك , ويناهض فكرتك , ويسـفّ نْ يتصدّ أن جتد من فقهاء هذا الزمان مَ

يف النقمة عليك والتحـريض  مرادك , وربام يذهب إىل ما هو أبعد من ذلك
عىل قمعك , فهذا شأن كل جديد يف احلياة .. شأنه أن يعـاين هـذه املعانـاة 
رهم اجلمود , واستهلكهم التقليد , وفتك النقل بام كان يمكن أن  ممن حجّ

ى هلم من عقل .   يتبقّ
أجل . هذا شأن كل جديد , ال سيام إذا كان هذا اجلديـد يف الـدين 

جال املعريف الذي ما عرفت جماالً آخر من جماالت املعرفـة وفقهه .. هذا امل
د وأفظع منه يف التعادي بني املختلفني فيـه .  ب والتشدّ أدعى منه إىل التعصّ
ذلك ألنّ األمر بني املختلفني فيه ال يدور مداره ليفيض إىل مآل أصـبت أم 

ل أخطأت بل إىل مآل آمنت أم كفرت .. ومما يؤسف له أنّ هـذا املـآل خيـ وِّ
 الذين آلوا إليه احلكمَ عىل اآلخر باحلياة أو املوت . 

 وهذا تاريخ الرصاع بني األديان .. 
 وهذا تاريخ الرصاع بني الطوائف يف الدين الواحد .. 

 وهذا تاريخ الرصاع بني املذاهب يف الطائفة الواحدة .. 
 وكلها شواهد . 

اب األمـل واسـعاً , ومع ذلك يفتح لنا التاريخ , وتفتح لنا احلياة ب
د , وما كان االنحسار إال للظالم .. لنعد  فام كان النرص إال للجديد واملتجدّ
إىل تارخينا القريب من أفول الدولة العثامنية إىل اآلن , ولنعد إىل اعتالجات 
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هذا املوضوع فيه , لنجد أن كثرياً من الظالم قد انجاب , وما كان لينجاب 
الم .. هؤالء الفقهاء الـذين أفتـوا بحرمـة اسـتخدام لو ركنّا إىل فقهاء الظ

ة نجاسة احلرب وقداسة احلرف , فكيف  املطبعة إبّان وصوهلا إىل بالدنا بحجّ
وإىل ما أفتوا به لبقينا إىل اآلن حمرومني من نعمـة  يمتزجان .. لو ركنّا إليهم

 . الطباعة .. ولكنّ احلياة أقو 
سينيات القرن املايض ومطلع وكم يف كتب خالد حممد اخلالد يف مخ

 ستينياته من عرض وضحض لرتّهات الفقه املتخلف عن مواكبة احلياة . 
 أخي الدكتور إحسان ..

نحن أحوج ما نكون يف هذا الزمن الصعب عىل أمتنـا إىل دعـوات 
التجديد عىل كل صعيد , ال سيام يف جمال الدين الذي يفعل فعلـه املـؤثّر يف 

ة , نفوس عامة الناس وخا تهم , وهذه احلاجـة مردّهـا إىل أسـباب عـدّ صّ
 أبداها : 
نا يف حاجة إىل احرتام العامل لعقولنا وعقائدنا وفقهنا يف زمن  −١ أنّ

 بات العامل فيه عىل درجة عالية من التواصل والتأثّر والتأثري . 
رضورة تقديم اإلنساينّ يف كـلّ ديـن وإيـديولوجيا وتفكـري ,  −٢

ل : فالرسـل صـلوات اهللا علـيهم وسـالمه ورضورة جعله االعت بـار األوّ
رون جاؤوا برساالهتم ومبادئهم ودعواهتم ليكونوا من  واملصلحون واملفكّ

 أجل اإلنسان ال ليكون اإلنسان من أجلهم . 
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ة لإلصالح والتقارب والوعي واإلخاء بني الناس  −٣ احلاجة املاسّ
ىل اخـتالف توجهـاهتم عىل اختالف دياناهتم ومبادئهم يف االعتقـاد , وعـ

ومذاهبهم يف الفقه , وعىل اختالف كل ما يمكـن أن خيتلفـوا فيـه .. فـأن 
م .. ومنبـوذ كـلّ ديـن وكـلّ  يعيش الناس يف وئام وسالم وحمبّة هـو املقـدّ
اعتقاد وكلّ فقه ال حيرتم اآلخر يف ما يدين ويعتقـد ويفقـه , يف إطـار مـن 

ة التي تبقي احلـوار مفتوحـاً .. ال سـيام يف بلـد كبلـدنا تتعـايش فيـه  احلريّ
 األديان والطوائف واملذاهب واألقوام عىل بساط من املحبّة والتسامح . 

وبعد: أشدّ عـىل يـدك وقلمـك , وعـىل علمـك وأدبـك , وعـىل 
ضمريك ووجدانك , وأدعوك إىل املثابرة يف إنجاز ما تستطيع إنجازه عـىل 

 صعيد التجديد يف الفقه اإلسالميّ .. 
سى وأنا أدعوك أن أدعو لـك بـالتوفيق , وأن حيفـظ اهللا مـا وال أن

 فيك من التفكري احلرّ , وجينّبك غوائل أعداء العقل . 
 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 أخوك   

 عبد القادر احلصني  
 

مالحظة : الرسالة بخطّ يد كاتبها موجودة عندنا ملـن أراد االطّـالع عليهـا , وهـي يف 
  .٢/١/٢٠٠٨بتوقيع صاحبها بتاريخ : , و ثالث صفحاتٍ 
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ةُ الكِتَابِ  امتِ   خَ
نِ  يْ افِظٌ لِلدِّ  اهللاُ حَ

ىل النَّاسِ  يَاءَ عَ الَ أَوصِ يهِ وَ لَ اسٍ عَ رَّ تَاجُ إىل حُ  ال حيَ
وبعد .. فقد كان يل منرب منذ عرشين عاماً وقفت عليه أعلن حاجة 

مـن صـحيح ويرضـع القرآن الكـريم رحم األمة إىل فقه جديد يتولد من 
 الرتاث من فقه ظاهري وانعكـايس وتقليـدي , السنة النبوية , بعيداً عام يف

            وبعيداً عن هيمنة عـدد مـن أصـحاب الوصـاية تطلـق عـىل نفسـها اسـم          
اس بداللة قوله تعاىل :  رَّ نِ )) والدين ال حيتاج إىل حُ يْ اسُ الدِّ رَّ  (( حُ

 $̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ $ uΖ ø9̈“ tΡ t ø.Ïe%!$# $ ¯Ρ Î) uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ ptm:   : ٩[ احلجر [ 
أقول : لقد كان يل منرب منذ عرشين عاماً أدعو منه وعليـه إىل فهـم 

وليس جديداً ) لكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه  جديد ( هو يف واقع األمر قديمٌ 
نِ )) مل تعجبهم هذه الدعوة احلرة الصـافية ,  يْ اسَ الدِّ رَّ الكريم , لكن (( حُ

ضـوء قـراءة , يف عر ويتهـاو سـيتألن زعمهم بالوصـاية عـىل اخللـق 
ـ. فكـام يَ مطلوبة للقرآن والسنة  ـزَ  طُ قُ سْ ـ مُ عْ يف ضـوء آيـة  نِ يْ الـدِّ  اسَ رَّ حُ

 , كذلك يسقط زعم الوصاية يف ضوء قوله تعاىل :  ٩احلجر
 ‘≅ä. ¤§ø tΡ $yϑÎ/ ôMt6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘   : ٣٨[ املدثر [   

  وسـنة نبيـه قضية الدعوة إىل فقهٍ جديد وفهمٍ جديد لكتاب اهللا
ونَ أنفسهم  مُّ اسِ الـدين ,  –بشكل عـام  –هي دعوة ال تروق ملن يُسَ ـرَّ بِحُ
السبب احلقيقـي األول وراء ذلـك وال يروق هلم أصحاب الدعوة إليها, و

وا كله هـو  مُ ـدِّ قَ فـروض الطاعـة أن أصـحاب الـدعوة إىل فقـهٍ جديـد مل يُ
( األمنـاء عـىل كتـاب يعتقدون أهنم وحدهم (الذين لمحتكرين لوالوالء 
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أن هـؤالء , ولـو  )١( اهللا ودين اهللا , وأن وظيفـتهم حراسـة هـذا الـدين ))

إىل جتديد الفقه بـرداً عـىل األسـامع وسـالماً عـىل دعوهتم .. جلاءت فعلوا
يـدعون  )٢(يف كتبهم وحمارضاهتم ومؤمتراهتمالكثري منهم القلوب بدليل أن 

د باحلقد عىل اإلسالم وال بالدوس إليه من حيث املبدأ دون أن يتهمهم أح
عىل كتب الفقه املقدسة , ومل يتقدم أحـد إىل السـلطات مطالبـاً بمصـادرة 

        بإبعـادهم عـن منـابرهم . مثـال ذلـك كتـاب وبمنع مـؤمتراهتم كتبهم أو 
والـدكتور وهبـة , (( جتديد الفقه اإلسالمي )) بقلم الدكتور مجال عطيـة 

, وكتـاب (( االجتهـاد بـني  م٢٠٠٠فكـر بدمشـق دار ال  , طبعة  الزحييل
دَ تفاصـيل مـا , م ٢٠٠٤دار الرشيد طبعة  التجديد والتفريط )) صَ الذي رَ

نوقش يف امللتقى اإلسالمي األول املنعقـد يف جممـع الشـيخ أمحـد كفتـارو 
م , ٢٠٠٤نيســان  ١٤−١٢و ه ١٤٢٥صــفر  ٢٤−٢٢بدمشــق بتــاريخ     

أن كني فيه , والسبب احلقيقي الثاين هـو وكان الدكتور البوطي أحد املشار
   إليـه . ا إىل مـا دعـودعـوهتم مباركتهم قبل يستأذنوا ومل يلتمسوا مل هؤالء 

حرة بأن كام كان فرعون مستعدهلم .. ألذنوا أهنم فعلوا ولو  اً ألن يأذن للسّ
 وبرب موسى .  بموسى  يؤمنوا

 تعاىل : قال 
 (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u™ Éb> t Î/ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $#  ∩⊇⊄⊇∪ Éb> u‘ 4© y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ  ∩⊇⊄⊄∪ tΑ$ s% 

ãβ öθ tã ö Ïù Λ ä⎢Ψ tΒ# u™ ⎯ Ïμ Î/ Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u™ ö/ ä3 s9 ( ¨β Î) # x‹≈ yδ Ö õ3 yϑ s9 çνθ ßϑ è? ö s3 ¨Β ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 

                                                           
  .  ٤٧يمكنك العودة إىل احلكاية يف بداية كتابنا هذا ص  )١(

دَ يف شهر كانون األول املؤمتر األخري الذ )٢( قِ م يف مدينة الرباط عاصمة اململكة ٢٠٠٧ي عُ
 املغربية, وبعنوان جتديد الفقه اإلسالمي .  
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(#θ ã_ Ì ÷‚ çG Ï9 !$ pκ ÷] ÏΒ $ yγ n= ÷δ r& ( t∃ öθ |¡ sù tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊇⊄⊂∪ £⎯ yè ÏeÜ s% _{ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ä3 n= ã_ ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 

7#≈ n= Åz §Ν èO öΝ ä3 ¨Ζ t7 Ïk= |¹ _{ š⎥⎫ Ïè uΚ ô_ r&   : ١٢٤−١٢١[ األعراف [  . 
          –كـام هـو واضـح يف اآليـات السـالفة الـذكر  –فكام أن فرعـون 

ال هيمه أن يؤمن السحرة أو ال يؤمنوا , مـا هيمـه فقـط هـو أن ال ينفـردوا 
بدعوةٍ خارج إذنه تؤدي إىل اإلطاحة بسلطانه عىل املدينة وأهلها , كـذلك 

عملياً من حيث  – أهله ال يناسبهم املتصدون حلراسة الدين والوصاية عىل
أي اجتهاد أو جتديـد ال يف الفقـه وال يف غـريه , سـواء أكـان هـذا  –املبدأ 

م سـايروا التيـار وركبـوا املوجـة      التجديد صحيحاً ومطلوباً أم ال , فإنْ هُ

اشرتطوا هلذا التجديد رشوطاً ومقاييس ال يبقى معهـا  –نظرياً وظاهرياً  –
وملـن يرضـون  –, أوهلا أن هلم وحدهم الرسمو االسم ومن التجديد س

مـا ذهـب إليـه  –حرفياً  –حق الدعوة إىل التجديد وممارسته . وهذا  –عنه
 . )١(يف امللتقى اإلسالمي األول بدمشق بعض املؤمترين 

الكثري ظن   −كام ذكرنا يف احلكاية سابقاً  –وحني حدث ما حدث 
ـتُ هبـا مـن دون اخللـق ألول وهلة أن قاصمةً نزلت يب وبـ صْ صِ أرسيت خُ

مجيعاً , سأهرع بعدها إىل حظرية املقلدين من حراس الـدين تائبـاً نادمـاً , 
ةٍ نافعة كام يقـول صـاحب  بَّ ضارَّ رُ ني خرياً فَ ضَ وَّ لوال أن ريب عصمني وعَ

لقـراءة والكتابـة احلـدث إىل اهـذا دفعنـي (( الفرج بعد الشـدة )) . فقـد 
نْتُ بفضلها من إصدار جمموعة ثر مما كنت من قبل أكوالتفكر والتدبر  , متكَّ
 وهي عىل التوايل : ملاذا وكيف ...)  (كتب هذا آخرها 

                                                           
لقد أفردت يف كتايب األول (( الثابت واملتغري يف القرآن الكريم )) حتت عنوان (( جتديد الفقه ) ١(

لنا فيه العديد من جوانب ما ق  يل يف هذا امللتقى حتليالً وتعليقاً . اإلسالمي )) فصالً خامساً فصّ
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 .)١()صفحة٤٣٨,جملد واحدالقرآن الكريم (الثابت واملتغري يف  − ١
 ) . صفحة ٥٢٠,أجزاء  ٥الثابت واملتغري يف السرية والسنة (  -٢

 ) . صفحة٦٤٠,ت جملدا ٤موسوعة احلب يف القرآن الكريم (  -٣

أو زندقـة ... ملاذا وكيف يتحول االختالف الفكري إىل تكفري  -٤
 ) .  صفحة ٤٨٠يف,  ( جملدان

واكتشفتُ أنني لستُ أول من نزلت به قواصـم الكهنـة والسـدنة  
ان  –يف كل أديان األرض منذ أول جتمع هاماين  حلراسة الـدين  −نسبةً هلامَ

طويلة, منها ما علمنـاه وأكثرهـا جهلنـاه إىل اليوم . فالقائمة طويلة طويلة 
حني طمسها كتّاب التاريخ عن قصد أو عن غري قصد , فيهم الوثني مثـل 

لـوثر  نسقراط واليهودي مثل سـبينوزا والنرصـاين املسـيحي مثـل مـارت
واملسلم املحمدي مثل غيالن الدمشقي والشافعي والبخاري وابن رشد , 

تـاج إىل جهـد كبـري ليـدرك أن مسـألة وكأين بالناظر يف هذه القائمـة ال حي
عـىل , حراسة الدين مل خيلُ منها عرص ومل ينجُ منها دين, وأن حراس الدين

 ,ولباسـهم وألـواهنم وألسـنتهم اختالف أدياهنم وطـوائفهم ومـذاهبهم 
بغداد وأثينا , ويف دمشق وباريس, ويف القـاهرة  موجودون يف كل زمان يف

. ائر وروما وسومطره وكـواال المبـورز, ويف الرياض وطهران واجلولندن

                                                           
 )لثابت واملتغري يف القرآن الكريم( امن طريف ما جر معي , أنني أهديت نسخة من كتايب ) ١(

ل عنوان كتاب ك أوالً ـبعد صدوره ألحد كبار حراس الدين راجياً رأيه فيه فقال متجهامً : بدِّ
, فالذين يعتقدون أن العقل ال حمل له يف الدين من قراءته . مل أندهش يومها من عبارته  نـألمتك

اإلسالمي ويكتبون ذلك يف كتبهم , والذين يرصون عىل أن يقرؤوا القرآن قراءة تراثية , ال يمكنهم 
 أن يفرقوا بني الثوابت واملتغريات يف كتاب اهللا تعاىل . 
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جيمعهم عدد من األمور كلها ختالف الرشائع والعقائد والعقـول السـليمة 

 وخترج عن مقاصدها : 
, أهنم مقلدون يعطلون العقل ويقدسون الرتاث , وخيلطـون أوهلا 

≅ öعن قصد بني االتباع املحمود طاعة , الذي أشار إليه قوله تعاىل :  è% β Î) 

óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3  :٣١[آل عمران [ 
 øŒوبني االتباع املذموم تقليداً , الـذي أشـار إليـه قولـه تعـاىل :  Î) r& § t7 s? t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãè Î7 ›? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè t7 ¨? $# (# ãρ r& u‘ uρ z># x‹ yè ø9 $# ôM yè ©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™ F{ $#  ـــــرة , ] ١٦٦: [البق
يف حديث رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري قـال :  وأشار إليه النبي 

ـ مْ كُ لَ بْ قَ  نْ مَ  نَ نَ نَّ سُ عُ بِ تَّ تَ (( لَ :  قال رسول اهللا  َ شِ ـاً بِ ربْ ٍ شِ ـرَ ذِ وَ  ربْ  اعٍ رَ ذِ اً بـِاعَ
حْ كُ لَ سَ  وْ ى لَ تَّ حَ   .  )) وهُ مُ تُ كْ لَ سَ لَ  بٍّ ضَ  رَ وا جُ

ائيون يأخذون الناس بالرتهيب واجلرب واإلكـراه ,  أهنم انتق ثانيها ,
ويرتكون الرتغيـب والتيسـري , وينكـرون ويسـتنكرون حريـة االختيـار, 

 šحمتجني عىل غري مـا ينبغـي بقولـه تعـاىل :  š/ u‘ uρ ß, è= øƒ s† $ tΒ â™ !$ t± o„ â‘$ tF øƒ s† uρ 3      

$ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# 4 z⎯≈ ys ö6 ß™ «! $# 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã tβθ à2 Î ô³ ç„  :٦٨[القصص [      
 وبقوله تعاىل :

  $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ 

ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# ô⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì øΒ r&  ...   ] : ٣٦األحزاب [  . 
عمّ  صون العام , ويُ َصِّ قيّدون املطلق , ويُطلقون خيُ مون اخلاص , ويُ

ــد . يتجــاهلون حكــم اهللا يف كتابــه احلكــيم ويأخــذون بجملــة مــن  املقيّ
األحاديث النبوية بعد حتريفها عن مقاصدها , زاعمـني أن السـنة القوليـة 
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. بداللة عرشات األمثلـة التـي يضـيق املجـال عـن )١(تنسخ القرآن الكريم

 ل العاقل , نكتفي منها بمثال واحد :حرصها وال ختفى عىل املتأم
رو الطرباين يف األوسط عن جرير بن عبد اهللا الـبجيل أنـه قـال : 

ـا  ((:  ذات ليلة والقمر طالع ليلـة البـدر فقـال  كنا مع رسول اهللا  أمَ
ونَ  ــامُ ــرَ ال تُضَ مَ ــايِنُونَ هــذا القَ عَ ــةِ كــام تُ ــم يف اجلنَّ اينُونَ ربَّكُ ــتُعَ ــم سَ               إنَّكُ

(( ... تِهِ يَ  .   يف رؤْ
واحلديث كام هو واضح يتحدث عن رؤية املؤمنني لرهبم يف اجلنة , 
ال عن رؤيتهم له يف الدنيا حتى لألنبياء والرسل , ألن رؤيـة اهللا يف الـدنيا 

$ مستحيلة بداللـة قولـه تعـاىل :  £ϑ s9 uρ u™ !% ỳ 4© y›θ ãΒ $ uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 … çμ yϑ ¯= x. uρ … çμ š/ u‘ tΑ$ s% 

Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö ÝàΡ r& š ø‹ s9 Î) 4 tΑ$ s% ⎯ s9 © Í_1 t s? Ç⎯ Å3≈ s9 uρ ö ÝàΡ $# ’ n< Î) È≅ t6 yf ø9 $# Èβ Î* sù § s) tG ó™ $# 

… çμ tΡ$ x6 tΒ t∃ öθ |¡ sù © Í_1 t s? 4 $ £ϑ n= sù 4’ ©? pg rB … çμ š/ u‘ È≅ t7 yf ù= Ï9 … ã& s# yè y_ $ y2 yŠ § yz uρ 4© y›θ ãΒ   

$ Z) Ïè |¹ 4 !$ £ϑ n= sù s−$ sù r& tΑ$ s% š oΨ≈ ys ö6 ß™ àM ö6 è? š ø‹ s9 Î) O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#    
لكننا نقرأ يف كتاب (( هذا والدي ))  للدكتور البـوطي , , ]  ١٤٣[ األعراف : 

كـان كثـرياً مـا يـر ربَّـه يف الـدنيا  –رمحـه اهللا  –أن املالَّ رمضان البوطي 
وخصوصاً وهو نائم , وأنه أُوقفَ بـني يـدي اهللا قبـل وفاتـه  , وأنَّـه رأ   

صات القيامة فقـال لـه :  رَ نيا , فـاليوم نفسهُ يف عَ نـي يف الـدُّ   ( كنـت تُعظِّمُ
تَكَ ). يَ ك وذرِّ  أُكرمُ

أهنم مل يكتفوا بتحويل املذاهب إىل أحزاب وبجعـل األمـة ثالثها , 
  شيعاً متنافرة متنازعة , بل غالوا وتطرفوا وجعلوا املذهب الواحد فروعاً ,

  
                                                           

 )  . ١سرية (جالتفصيل يف هذا املوضوع يف كتابنا الثابت واملتغري يف السنة وال) ١(
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يدون , حيرم عليهم اللقـاء بـأقراهنم يف الفـرع لكل فرع شيخٌ وتالمذة ومر

اآلخر . فكام ال جيوز للمرأة أن تتخذ زوجني معاً , كذلك ال جيوز للمريـد 
 أن جيمع بني شيخني . وحيتجون عىل غري ما ينبغي بقوله تعاىل : 

 $ ¨Β Ÿ≅ yè y_ ª! $# 9≅ ã_ t Ï9 ⎯ ÏiΒ É⎥ ÷⎫ t7 ù= s% ’ Îû ⎯ Ïμ Ïù öθ y_  ...   : ٤[ األحزاب  [. 
أهنم يالزمون أبواب السـالطني سـالطني اجلـاه واملـال , بعها , را

ويدأبون عىل خمالطتهم واالنتفاع بمجالستهم حتت ستار النصيحة . ونحن 
ال نستنكر ذلك من حيث املبدأ , طبقـاً ملـا كـان عليـه أبـو حنيفـة الـنعامن 
ومالــك بــن أنــس وابــن طــاوس وغــريهم . لكــن هــذا يشء , والــتامس 

شخصــية واملــآرب املاديــة يشء آخــر . فقــد وصــل احلــال االمتيــازات ال
املشايخ , بدالً مـن للوصاية عىل السامح هلم املطالبة بببعضهم ذات يوم إىل 

, وإقامة النوادي ومنتـديات  )١(املطالبة بإنشاء مراكز للدراسات والبحوث
احلوارات احلرة املفتوحة , حيث تتالقح عقول العقالء بعيداً عن اخلطـوط 

 راء التي تنال من أمن وأمان وسالمة املواطن والوطن والدين .احلم
ل مـا جـر ومـا جيـري , وأحلـم أن أتأمَّ هذا احلدث لقد أتاح يل 

بفجر آتٍ بال ريب يـوقظ األمـة مـن غفوهتـا ويأخـذ بيـدها مـن كبوهتـا 
ة وعبودية  باديّ وخيلصها من شباك حراس الدين وسلطتهم وسطوهتم إىل عِ

 اهللا سبحانه . 
ذا كنت قد ابتدأت كتايبّ هذين بمقدمة املقدمة للدكتور البـوطي فلكـي وإ

أشري إىل استمساكي بام ورد فيها مـن الـدعوة إىل البحـث العلمـي النزيـه 
                                                           

عىل منرب جامع املرابط , إىل إنشاء مراكز  ٣/٣/١٩٩٥يف خطبة اجلمعة بتاريخ دعونا كام  )١(
حدة  .للدراسات والبحوث راشدة ورشيدة , جامعة وموّ
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ـس مرضـاة اهللا وحـده , والـذي يـدعو إىل وحـدة  املجرد القائم عـىل تلمّ

اهم من جانب ثانٍ  املسلمني صَ ح بـه وليس إىل شق عَ  , وألشري إىل مـا رصّ
وقـفَ , من جانب آخر )املرفوضة عندنا(من الوصاية  فضـه مَ وألشري إىل رَ

هم كتابهُ (الالمذهبية)  قَ ايَ نْ ضَ , واهللا مـن جانـب ثالـثٍ  ملخالفته آراءهم مَ
 من وراء القصد واحلمد هللا رب العاملني.
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