
  
 

 
 

 
           

                        

.. ترمجة فكر وأيديولوجيا على  عربالتعامل مع الواقع ، املمكن يف  السياسة هي فن
تؤمن به ( بني البشر فإنه لفكرٍ واحد وملّا كانت الرؤى خمتلفة . ..الواقع هذا أرض 

تفاعلهم  وطرق ثقافام حسب ، تكون بني أيدينا سياسات خمتلفة ) جمموعة من البشر 
  ..املختلفة يف احلياة 

 ..يف (  ، بل كانواحينما وصلوا إىل احلكم ني اختلفوا لذلك نرى كيف أنَّ القومي
فيما بينهم ن وكذلك اختلف الشيوعيو ..م هلد األعداء على بعضأ )الكثري من احلاالت 
كلٌّ منهم كان يتاجر بآالم الكادحني حلساب مشروعه  ،حلكم حينما وصلوا إىل ا

كلٌّ منهم كان  ،حلكم حينما وصلوا إىل اكذلك اختلف اإلسالميون و ..السلطوي 
الً ضلَّم منهم ، ومن كانسلطوية غايات سياسية اإلسالم كشعار من أجل بيتاجر 



٢                  
اإلسالمية  إنما يدعو للدولة اليت يزجمر هلا دولته التارخييةإلقامة  بدعوتهأنه جازماً ويعتقد 

ين يف الدجتمع بني اجلهل ، فمشكلته مركَّبة ، يف األرض اليت جتسد منهج اهللا تعاىل 
  ..واجلهل السياسي 

م أٌء القوميون سوا( لقد حدث كلُّ ذلك بني منتمني إىل إطارٍ عقدي واحد .. 
حينما  تأخذ أبعاداً أُخرىولكن املشكلة .. .) ..أم غريهم  الشيوعيون أم اإلسالميون

وغري والعرق والقومية واملذهب والطائفة ين الد : على صعد (( عقدياًيكونون خمتلفني 
ك خمتلفني على جزئيات املنهج الذي يدعون إليه ، حني ذلحينما يكونون ، و ))ذلك 

  ..تدور من النقيض إىل نقيضه  يف العلن سنكون أمام سياسات متناقضة
حينما نلقي الضوء على االختالفات املذهبية  جلي هذه احلقيقة ندركها بشكلٍ.. 

االختالفات والتناقضات حينما نلقي الضوء على ، ووالطائفية بني الداعني إىل دولة دينية 
ستنتقل إىل الدولة  بينهم فهذه االختالفات..  الواحدذهب يف اجلزئيات الفقهية داخل امل

ستكون دولة املتناقضات املذهبية كما يدعون وسياساا ، وبدل أن تكون دولةً دينية 
، وبالتايل ستعود باتمع إىل ما قبل عصور تشكّل تلك والفكرية والثقافية والفقهية 

   ..املذاهب والطوائف 
ىل دولة دينية وفق معايري تارخيية مبنية من تصورات بعض نقول للداعني إ.. 

ما تدعون إليه هو دولة تارخيية مفصلة وفق رؤى متناقضة ، : السابقني ، نقول هلم 
على روايات تارخيية ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان  –يف الكثري من جوانبها  –ومبنية 

لتلك الروايات اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ومبنية على مفاهيم بعض السابقني  ،
. ..اختلفوا يف كلِّ اجلزئيات الفقهية اليت تريدون بناء دولتكم عليها  ذام والسابقون ،

فيه  تتيهوندخوالً ، يف متاهات املتناقضات  ستدخلون أنتموبناًء على دعوتكم هذه 
هذه  إلقامةمع اآلخرين الداعني  اختالفكمفيما بينكم أكثر حىت من فيها  ختتلفونلدرجة 

  ..الدولة وفق معايري أُخرى 



٣                  
يتم تصوير معظم األحكام من منظارٍ عام  )القرآن الكرمي (  يف كتاب اهللا تعاىل.. 

ترومكان ت ة يف كلِّ زمانر وفق األعماق احلضاريات مفتوحة للتدبومتَّ ... ك فيه اجلزئي
لٍ مفصل ، مثل قطع يد السارق ، وجلد الزاين ، وأحكام تبيان بعض األحكام بشك

  ..املواريث ، وذلك لصون حقوق الناس املادية واحلفاظ على أعراضهم 
اختلفوا فيها ، حىت هذه األحكام املعدودة اليت بينها كتاب اهللا تعاىل .. ولكن .. 

من كتاب اهللا  مربهنٍ قيحقي الوقوف على إمجاعٍ لدرجة ال ميكننا فيهااختالفاً شاسعاً ، 
رون له لون ويزماإلمجاع الذي يطب. ..تعاىل على أي جزئية من جزئيات هذه األحكام 

من أجل جتييشهم يف خنادق العصبيات املذهبية ، ليس أكثر من خطابات موجهة للعوام 
  ..اىل حملاربة احلريات اليت ال ختتلف مع ما أتى به كتاب اهللا تع ، والطائفية

فهذه  لنأخذ مسألة هامة هي عقوبة السارق ، وللوقوف على شيٍء من ذلك ،
ق ، وهي يف الوقت ذاته تتعلَّّ دودة اليت ذكرها كتاب اهللا تعاىلاملسألة هي من املسائل احمل

وال بد من وضع تشريعات تشمل ، ففي أي جمتمع حتدث سرقات ، بقوانني أي دولة 
العقوبة املترتبة على هذه ف ..الدولة على مرتكيب هذه السرقات اجلزاء الذي تفرضه 

 يف قوانني ال بد هلا من تشريعاتو، من جهة  أحكام كتاب اهللا تعاىلتتعلَّق باجلناية 
: أقتبس النص التايل من كتايب وإليضاح أحكام هذه املسألة  ..الدولة من جهة أُخرى 

  : منهج البحث القرآين: ، حتت عنوان  )احلق املطلق ( النظرية الثالثة 
  ..أحكام عقوبة السارق والسارقة وردت يف آية من كتاب اهللا تعاىل 

              

   ] ٣٨: املائدة [   
اختلف  فقدن ورود هذا احلكم واضحاً جلياً يف كتاب اهللا تعاىل ، وعلى الرغم م
 :فقالوا  ذهب مجهور العلماء إىل وضع شروط القطع ،لقد ..  مجهور العلماء فيه

وقال  .. وأن تكون السرقة من احلرز ، قدر النصاب : القطع ال جيب إالّ عند شرطني



٤                  
، فالقطع  القدر غري معترب ) :ري مثل ابن عباس وابن الزبري واحلسن البص(  آخرون

، ومتسكوا بعموم هذه اآلية  واحلرز أيضاً غري معترب واجب يف سرقة القليل والكثري ،
  ..الكرمية 
،  اختلفوا يف قدر هذا النصـاب  والذين قالوا بوجوب شرط قدر النصاب ،.. 

، وقال  نارالقطع يف ربع دي جيب] : نقالً عن تفسري الفخر الرازي [ فقال الشافعي 
، وقال مالك وأمحد وإسحق  ال جيوز القطع إالّ يف عشرة دراهم مضروبة :أبو حنيفة 

 :ر بثالثة دراهم إنهـه : ، وقال ابن أيب ليلى  ربع دينار ، أو مقدر خبمسـة    إنمقـد
  .. ، وكلّ واحد من هؤالء اتهدين يطعن يف اخلرب الذي يرويه اآلخر دراهم

أُغرم السارق ما  :، قال الشافعي  يجمع بني القطع والغرم هل،  واختلفوا أيضاً
ال جيمع بني القطع والغرم ، فـإن   :، وقال أبو حنيفة والثوري وأمحد وإسحق  سرق

الغـرم   ، وأمـا  يقطع بكلّ حال :، وقال مالك  غرم فال قطع ، وإن قطع فال غرم
أباح بعضهم إيقاف هذا احلكم يف و .. فيلزمه إن كان غنياً ، وال يلزمه إن كان فقرياً

  .. كما فعل عمر بن اخلطّاب..  ظروف حمددة
 )نعين هذه االختالفات اليت ترقى أحياناً إىل درجة التناقض كما نرى (  ذلك وكلُّ

تناقله األمة وكأنه نصوص قرآنية ال جيوز جتاوزها ، دون أي تفعيلٍ للعقـل يف  تـدبر   
كتاب اهللا تعاىل ، اليت حتمل حكم قطـع أيـدي السـارق     كلمات اآلية الوحيدة يف

  ..والسارقة 
  :لننظر يف الصياغة اللغوية هلذه اآلية الكرمية 

كَر بظاهر صياغتها اللغويـة  القـدر   هذه اآلية الكرمية جمملة ، فال يذْ –]  ١[ 
ـ  ر فيها أيكَاملسروق الذي يبدأ عنده القطع ، وال يذْ الـيمىن أم  ع ، هـل  اليدين تقطَ

حدقطَاليسرى ، وال يع من اليد ، هل إىل األصابع ، أم إىل الكف ، أمد فيها مقدار ما ي 
   فقوله تعـاىل  .. إىل الساعدين ، أم إىل املرفقني ، أم إىل املنكبني 



٥                  
   جماليت تدور داخـل إطـار    حيمل كلَّ االحتماالتل هو قولٌ م

  ..الصياغة اللغوية هلذه العبارة القرآنية 
ال ميكن أن تحصر دالالا      العبارة القرآنية –]  ٢[ 

 : بالقطع احلسي دون غريه ، فذلك سيؤدي إىل قطع األيادي من املنكبني ، فقوله تعاىل
            

   ] ا  ] ٦: املائدةإىل ما بعد املرافق ، فاهللا تعاىل يريد من يؤكّد أنّ األيادي متتد ،
  .. إىل املرافق  أن نغسل أيدينا إىل املرافق ، أي أن نغسل جزءاً من أيدينا ، الذي هو

     ويف املسألة اليت بني أيدينا ، نرى أنَّ النص هو

  فاهللا تعاىل مل يقل ،    .. . إذاً العبارة

ت قراءته منها خالل التاريخ ا متّحتمل دالالت أوسع مم     ، القرآنية
..   

بصيغة مثىن اجلمع ، فكلمة  نراها     العبارة القرآنية –]  ٣[ 
( يبين لنا املثىن ، فاهللا تعـاىل مل يقـل   ) مها ( فيها تبين لنا اجلمع ، والضمري ) أيدي ( 

بصيغة اجلمع فقط ، إنمـا  ) فاقطعوا أيديهم  (بصيغة املثىن فقط ، أو ) فاقطعوا يديهما 
ويف هذا دليلٌ آخر على ضرورة تدبر مـا  ..      يقول جلّ وعال

  ..حتمله هذه العبارة من دالالت 
   ضمن إطار السـياق       العبارة القرآنية –]  ٤[ 

     ن التووبني درجة  افق بني درجة عقوبة القطع من جهةتبي ،
السرقة والطريقة اليت متّت ا من جهة أُخرى ، فالقطع جيب أن يكون جـزاًء موافقـاً   



٦                  
للسرقة ، أي جيب أن منيز يف عقوبة القطع بني سرقة وسرقة ، فليس من املعقول أنّ من 

دىن من القدر املوجب للقطع تتساوى عقوبته مع من سرق املبالغ الطائلة األ سرق احلد
 ال بد من الوقوف عند دالالت هذه اآلية الكرمية ، وفق منهج البحث القرآين.. إذاً .. 
      ..  

ـ  كاسم فاعل معر     الصيغة االمسية ه ف بأل التعريـف ، ل
فالذي جيب إقامة احلد عليه هو من لبسته هذه الصـفة ،  .. دالالته يف كتاب اهللا تعاىل 

  ..وال يوجد أدىن شك برباءته منها ، حىت ال يقع الظلم 
، ودالالت ) ق ، ط ، ع ( هي من مشتقّات اجلذر اللغوي     وكلمة

بني احلالة املادية واملعنوية حسب السياق هذا اجلذر اللغوي تعين الفصل ، وهذا يكون ما 
     :فهناك القطع احلسي املادي .. القرآين احمليط مبشتق من مشتقّاا 

             

           ] وهناك القطع  ] ٣٣: املائدة ،

            مبعىن اجلرح

             

            ] وهناك القطع مبعىن  ] ٣١: يوسف ،

        الفصل املعنوي والتجزئة للمسألة اليت يراد تقطيعها

      ] ا من ..  ] ٥٣: املؤمنوندالال كلُّ هذه املعاين تستمد
يف كتاب اهللا تعاىل ، وهذا املعىن ارد ) ق ، ط ، ع ( إطار املعىن الذي حيمله اجلذر 



٧                  
الة وأخرى يعود إىل السياق القرآين هو ذاته جلميع هذه احلاالت ، ولكن الفارق بني ح

  ..احمليط باملشتق املتفرع عن هذا اجلذر اللغوي 
     يف الصورة القرآنية    وكلمة.. 

  ة املعروفة ، فهذه الكلميد اليد احلسا مبجرة املشتقّة ، ال ميكن حصر دالال
تعين وسيلة القوة والسيطرة وآلية احلركة ، فإنْ كانت وفق ) ي ، د ، ي ( من اجلذر 

ةسياقٍ قرآينٍّ يتحدة  تتعلّق باجلسد ث عن مسائل ماديفهي حني ذلك تعين اليد احلسي ،
   ..املعروفة 
            

    ] ٦: املائدة [  
وإن كانت ضمن سياقٍ يتحدث عن األمور املعنوية اليت تقف خلف األمور .. 

  ..املادية ، فهي تعين وسائل القوة والسيطرة 
             ] ١١١٠: طه [   
           

               
  ] ٤٧ – ٤٥: ص [ 

               ] الفتح :
١٠ [     

    ــذه الصــيغة    يف ورود كلمـة .. إذاً .. 

    دة لليد دليلٌ على احتواءة على مجيع املعاين املتعدهذه العبارة القرآني
، من املعىن احلسي وصوالً إىل املعىن املعنوي ، فاملطلوب هو قطع أيـدي السـارق ،   



٨                  
وأيدي السارقة ، وما يحدد ماهية القطع ، ودرجته ، هو أن يكون جزاًء موافقاً للسرقة 

وكلُّ ذلك تركه اهللا تعاىل مفتوحاً  ..      احلاصلة ، وملاهية حدوثها
ليحدد القاضي يف كلِّ زمان ومكان حقيقة تطبيق هذا احلكم ، بناًء على دالالت هـذه  

، وبناًء على املعطيات املادية واحلضارية وخصوصيات العبارة القرآنية الواسعة كما رأينا 
  .. اتمعات يف كلِّ زمان ومكان 

ر املبلغ املسروق ، وطريقة السرقة ، وعالقة السارق باملسـروق ، وكـلُّ   فقد.. 
الظروف احمليطة ذه املسألة ، تحدد ماهية العقوبة ، هل ترقى إىل القطع احلسي ، وإن 
كانت ترقى إىل ذلك من أي نقطة يتم القطع ، أم أنّ اجلزاء يكون بكف يد السـارق  

على اُألمور ، أم أنها تشمل احلالتني ، أم أنَّ قطع ) أيديه ( وجتريده من وسائل سيطرته 
يكون بتأمني عمل شريف له يكفيه احلاجة للسرقة ،  –يف بعض احلاالت  –يد السارق 

كلُّ ذلك يتحدد من خالل دراسة حالة السرقة يف الزمان واملكان والظروف ....... أم 
تنباط أحكام هذه املسألة من الدالالت اليت حصلت فيها ، ومن خالل تفعيل العقل يف اس

  ..اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل بكليته 
دالالت هذه العبارة القرآنية أكرب بكثري مما تقوله تفاسرينا املوروثة ، ومـا  .. إذاً 

اختلف فيه الفقهاء كما رأينا يف حتديد قدر السرقة اليت يتم عندها القطع احلسي ، وما 
حتديد مكان القطع ، وهل يجمع القطع مع التغرمي أم ال ، كلّ ذلـك   اختلفوا فيه من

مرده عدم الوقوف عند دالالت هذه العبارة القرآنية ، وفرض بعض الروايات التارخييـة  
  .. على دالالا 

اهللا تعاىل ، ال ختتلف فيه اُألمة ،  ي احلق ، الذي يستنبط من كتابإنَّ الفقه اإلسالم
يف استنباط دالالت آيات كتاب  –يف كلِّ زمان ومكان  –أيت عرب تفعيل العقل ألنه ي

ملاذا ال يكون إيقاف عمر بن اخلطّاب حلكم قطع : ومن هذا املنظار نقول  ..اهللا تعاىل 
نتيجة إدراكه لدالالت هذه اآلية الكرمية ، اليت حتمل  ]إن صحت الرواية  [يد السارق 



٩                  
فعمر بن .. ليست حمصورة بالقطع احلسي  ، وسع من العقوبةمساحةً أ –كما رأينا  –

إيقاف أحكام كتاب اهللا تعاىل  اخلطاب وغريه من البشر ال ميلكون حق..  
إذا كان النص القرآين الصريح بقطع يد السارق قد اختلف الفقهاء يف جزئياته ، .. 

رأينا ، فكيف إذاً يتم التطبيل ومل يقفوا وقوفاً حقيقياً على جوهر صياغته اللغوية ، كما 
والتزمري ألحكام دولة يطلقون عليها اسم الدولة اإلسالمية ، يف الوقت الذي يعلمون فيه 
علم اليقني أنه ال يوجد إمجاع حقيقي مربهن من كتاب اهللا تعاىل على أي جزئية من 

ا ات األحكامجزئي ار اليت خيطبون فوق رؤوس العوام ؟ ليل!!.. !  
على أي جزئية من هذه اجلزئيات اليت اختلفوا فيها سيتم إنشاء أحكام الدولة .. 
اليت يطبة ميكننا أن نعتمد بناء على !!! رون هلا ؟لون ويزموكم منوذج للدولة اإلسالمي ،

أليسوا بدعوم هذه يدعون لنقل  !!!!!!! ..اختالفات ال حييط ا املختصون ذام ؟
إىل الدولة اليت يدعون إليها ، لتدخل األمة بعد والفقهية ات املذهبية والطائفية اخلالف

ذلك يف صراعات تعيدها حضارياً وفكرياً إىل مرحلة ما قبل نشوء هذه اخلالفات 
  ..؟ والفقهية املذهبية والطائفية 

.. لني وقد يستغرب بعض اإلخوة كالمنا هذا ، وقد يسمعون لقول املطبرين املزم
مر مشروحاً لو كان األ: وهنا نقول .. بأنَّ شرح هذه القضية موجود يف الروايات 

ويف كلِّ مسألة من مسائل (( وبإمجاع يف الروايات ، فلماذا نرى ما نراه يف هذه املسألة 
   .. !!!!!!!من اختالفات ترتقي إىل درجة التناقض ؟)) الفقه 

أعرض النص التايل من ، هم يف هذه املسألة وللوقوف على مزيد من اختالف.. 
  :فيما خيص مسألة قطع يد السارق ،  حمطّات يف سبيل احلكمة:  كتايب

  :لننظر يف احلديث التايل .. 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٦٣٠١( البخاري 

ا الْأَعثَندح داحالْو دبا عثَنديلَ حاعمإِس نى بوسا مثَندحٍ حالا صأَب تعمقَالَ س شم
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 لَعن اللَّـه السـارِق   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ سمعت أَبا هريرةَ قَالَ

  فَتقْطَع يده ويسرِق الْحبلَ فَتقْطَع يده يسرِق الْبيضةَ
  :العاملية  حسب ترقيم)  ٣١٩٥( مسلم 

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ وأَبو كُريبٍ قَالَا حدثَنا أَبو معاوِيةَ عن الْأَعمشِ عن أَبِي 
 لَعن اللَّـه السـارِق   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صالحٍ عن أَبِي هريرةَ قَالَ

حدثَنا عمرو الناقد وإِسحق بـن   يده فَتقْطَع ويسرِق الْحبلَ فَتقْطَع يده يسرِق الْبيضةَ
رغَي ثْلَهم ادنذَا الْإِسشِ بِهمالْأَع نع سوننِ يى بيسع نع ممٍ كُلُّهرشخ نب يلعو يماهرإِب 

هقُولُ  أَنالًيبح قرةً إِنْ سضيب قرإِنْ سو  
كيف ال يكون أخذ األموال عرب النهب واالختالس واخليانة ليس من السـرقة  .. 

وجحد هـذه األمـوال    من الناس اختالساً وسلباً وخيانة ،أليس أخذ األموال !!! .. ؟
  ..نظر يف احلديث التايل لن!!! .. وعدم إعادا هلم ، أليس هو سرقة بكلِّ املقاييس ؟

  : حسب ترقيم العاملية ) ١٣٦٨( الترمذي 
  ـنرِ عيبأَبِي الز نجٍ عيرنِ جاب نع سوني نى بيسا عثَندمٍ حرشخ نب يلا عثَندح

نٍ ولَا منتهِبٍ ولَا مخـتلسٍ  لَيس علَى خائ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ جابِرٍ
قَطْع يححص نسيثٌ حدذَا حى هيسو علْمِ قَالَ أَبلِ الْعأَه دنذَا علَى هلُ عمالْعو   قَـدو

  ـهلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نابِرٍ عج نرِ عيبأَبِي الز نمٍ علسم نةُ بريغم اهور   ـوحن ـلَّمسو
 يلكَذَا قَالَ ع يلمزِيزِ الْقَسالْع دبو عأَخ رِيصب ومٍ هلسم نةُ بريغمجٍ ويرنِ جاب يثدح

ينِيدالْم نب  
 حتفة األحوذي بشرح جامع الترمـذي ولننظر يف النصني التاليني املُقتطَعني من .. 

  :يث فيما خيص هذا احلد
شرع اهللا تعاىل  :قال القاضي عياض : قال النووي يف شرح مسلم [[ ....... 

 كاالختالس واالنتهاب والغصب ومل جيعل ذلك يف غريها إجياب القطع على السارق
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وألنه ميكن استرجاع هذا النوع باالستغاثة إىل ، ألن ذلك قليل بالنسبة إىل السرقة ، 

واشـتدت عقوبتـها   ، فيعظم أمرها ، ة عليه خبالفها والة األمور وتسهيل إقامة البين
  ....... ]]ليكون أبلغ يف الزجر عنها انتهى 

ال يقطـع املخـتلس    قد ذهب إىل أنـه : قال الشوكاين يف النيل [[ ....... 
أمحد وإسحاق وزفر واخلوارج  وذهب،  واملنتهب واخلائن العترة والشافعية واحلنفية

والـراجح هـو قـول    : قلت . عتبارهم احلرز انتهى وذلك لعدم ا،  إىل أنه يقطع
  ]] .ألحاديث الباب وهي مبجموعها صاحلة لالحتجاج . الشافعية واحلنفية 

 .. هم املوضوع على النيبى لو سلّمنا لقولوحت     ه ال قطـع علـى املنتـهببأن
  ..األحاديث التالية  –بناء على ذلك  –واملختلس واخلائن ، فكيف بنا أن نفهم 

  :حسب ترقيم العاملية )  ٢٤١٣٤( مسند أمحد 
ةَ قَالَتشائع نةَ عورع نع رِيهنِ الزع رمعا مثَنداقِ حزالر دبا عثَندأَةٌ  حرام تكَان

هدحجتو اعتالْم ريعتسةٌ تيومزخم ع لَّى اللَّهص بِيالن رافَأَمهدبِقَطْعِ ي لَّمسو هى   لَيفَـأَت
نبِي صلَّى أَهلُها أُسامةَ بن زيد فَكَلَّموه فَكَلَّم أُسامةُ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ لَه ال

دي حنِي فكَلِّمت اكةُ لَا أَراما أُسي لَّمسو هلَيع اللَّه   بِـيالن قَام لَّ ثُمجو زع اللَّه وددح نم
الش يهِمف قرإِذَا س هبِأَن لَكُمكَانَ قَب نم لَكا هما فَقَالَ إِنيبطخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رِيف

نفِْسي بِيده لَو كَانت فَاطمةُ بِنت محمد تركُوه وإِذَا سرق فيهِم الضعيف قَطَعوه والَّذي 
  فَقَطَع يد الْمخزوميةلَقَطَعت يدها 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٨٠٥( النسائي 

يوب عن نافعٍ أَخبرنا إِسحق بن إِبراهيم قَالَ أَنبأَنا عبد الرزاقِ قَالَ أَنبأَنا معمر عن أَ
علَـى أَلِْسـنة    كَانت امرأَةٌ مخزوميةٌ تستعري متاعاً عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ

هدحجتا وهاتارا جهدبِقَطْعِ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر رفَأَم  
  :حسب ترقيم العاملية )  ٣٨٢١ (سنن أيب داود 
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 نع سونثَنِي يدقَالَ ح ثاللَّي نحٍ عالو صا أَبثَندنِ فَارِسٍ حى بيحي نب دمحا مثَندح

ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائثُ أَنَّ عدحةُ يورابٍ قَالَ كَانَ عهنِ شاب رام تارعتنِي اسعأَةٌ ت
فَأُخذَت فَأُتي بِها النبِي صلَّى اللَّه  علَى أَلِْسنة أُناسٍ يعرفُونَ ولَا تعرف هي فَباعته حلياً

سولُ اللَّه وهي الَّتي شفَع فيها أُسامةُ بن زيد وقَالَ فيها ر علَيه وسلَّم فَأَمر بِقَطْعِ يدها
حدثَنا عباس بن عبد الْعظيمِ ومحمد بن يحيى قَالَا حدثَنا  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما قَالَ

ةَ قَالَتشائع نةَ عورع نع رِيهالز نع رمعا منرباقِ أَخزالر دبأَةً عرام تةً  كَانيومزخم
هدحجتو اعتالْم ريعتسا تهدبِقَطْعِ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رفَأَم    ـوحن قَـصو

دي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن فَقَطَع ادابٍ زهنِ شاب نع ثاللَّي نةَ عبيقُت يثداحه  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٦٠٩٤( أمحد 

كَانـت   حدثَنا عبد الرزاقِ حدثَنا معمر عن أَيوب عن نافعٍ عنِ ابنِ عمـر قَـالَ  
هدحجتو اعتالْم ريعتسةٌ تيومزخبِ م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رافَأَمهدقَطْعِ ي  

نصوص صرحية وبينة بأنَّ سبب قطع يد هذه املرأة هو أنها كانت تستعري املتاع .. 
فكيف يكون .. وجتحده ، وكلُّ ذلك ال خيرج عن مفاهيم االختالس والنهب واخليانة 

ال قطع على املنتهب واملختلس واخلائن يف الوقت الذي تقطَع فيه يد هذه املرأة نتيجـة  
  ..ولننظر يف احلديث التايل !!! .. ها للمتاع الذي كانت تستعريه ؟جحود

  :حسب ترقيم العاملية )  ٣١٩٧( مسلم 
و حدثَنِي أَبو الطَّاهرِ وحرملَةُ بن يحيى واللَّفْظُ لحرملَةَ قَالَا أَخبرنا ابن وهبٍ قَـالَ  

 نع زِيدي نب سوننِي يربجِ   أَخوـةَ زشائع ـنرِ عيبالز نةُ بورنِي عربابٍ قَالَ أَخهنِ شاب
 لَّى اللَّهص بِيالنلَّمسو هلَيع   بِـيالن دهي عف قَتري سالَّت أَةرأْنُ الْمش مهما أَهشيأَنَّ قُر

ةوي غَزف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا ريهف كَلِّمي نحِ فَقَالُوا مالْفَت
   ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسر بح ديز نةُ بامإِلَّا أُس هلَيع رِئتجي نمفَقَالُوا و لَّمسو

فَتلَـونَ   لَّه علَيه وسلَّم فَكَلَّمه فيها أُسامةُ بن زيدوسلَّم فَأُتي بِها رسولُ اللَّه صلَّى ال
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اللَّه وددح نم دي حف فَعشفَقَالَ أَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر هجو   فَقَالَ لَـه

ولَ اللَّهسا ري يل رفغتةُ اساما كَا أُسفَلَم   ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسر قَام يشنَ الْع
 ـنم ينالَّذ لَكا أَهمفَإِن دعا بقَالَ أَم ثُم لُهأَه وا هبِم لَى اللَّهى عفَأَثْن طَبتفَاخ لَّمسو 

كُوهرت رِيفالش يهِمف قروا إِذَا سكَان مهأَن كُملوا   قَبأَقَـام يفعالض يهِمف قرإِذَا سو
ثُم  علَيه الْحد وإِني والَّذي نفِْسي بِيده لَو أَنَّ فَاطمةَ بِنت محمد سرقَت لَقَطَعت يدها

ابن شهابٍ قَالَ عروةُ قَالَت قَالَ يونس قَالَ  أَمر بِتلْك الْمرأَة الَّتي سرقَت فَقُطعت يدها
عائشةُ فَحسنت توبتها بعد وتزوجت وكَانت تأتينِي بعد ذَلك فَأَرفَع حاجتها إِلَى رسولِ 

 دبا عنربأَخ ديمح نب دبا عثَندو ح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه  ـنع رمعا منرباقِ أَخزالر
ةَ قَالَتشائع نةَ عورع نع رِيهالز   هـدحجتو اعتالْم ريعتسةٌ تيومزخأَةٌ مرام تكَان

مةَ بن زيد فَكَلَّموه فَكَلَّم فَأَتى أَهلُها أُسا فَأَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ تقْطَع يدها
سونيو ثاللَّي يثدح وحن ذَكَر ا ثُميهف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر  

فيمـا   صحيح مسلم بشرح النوويولننظر يف النص التايل املُقتطَع من كتاب .. 
تفاف على الدالالت الواضحة لصياغة هـذه  ، لنرى كيف يتم االل خيص هذا احلديث

  :الروايات 
كانت امرأة خمزومية تستعري املتاع وجتحده فأمر النيب صلى اهللا عليه : ( قوله  [[

املـراد أـا    : قال العلماء ،احلديث ) وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه 
.  ال أا سبب القطـع ، ا هل هلا ووصفاً وإمنا ذكرت العارية تعريفاً، قطعت بالسرقة 

وقد ذكر مسلم هذا احلديث يف سائر الطرق املصرحة بأا سرقت وقطعت بسـبب  
، فإا قضية واحدة ، بني الروايات  فيتعني محل هذه الرواية على ذلك مجعاً، السرقة 
، فإا خمالفة جلمـاهري الـرواة   : هذه الرواية شاذة : مجاعة من األئمة قالوا  مع أن
  .. ]] ....... ذة ال يعمل اوالشا

  ..ولننظر يف الرواية التالية .. 
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  :حسب ترقيم العاملية )  ٣٨٠٢( سنن أيب داود 

حدثَنا يزِيد بن خالد بنِ عبد اللَّه بنِ موهبٍ الْهمدانِي قَالَ حدثَنِي ح و حدثَنا قُتيبةُ 
 يالثَّقَف يدعس نـا أَنَّ  بهنع اللَّه يضةَ رشائع نةَ عورع نابٍ عهنِ شاب نثُ عا اللَّيثَندح

فَقَالُوا من يكَلِّم فيها يعنِي رسولَ اللَّه  الْمرأَة الْمخزومية الَّتي سرقَت قُريشا أَهمهم شأْنُ
و هلَيع لَّى اللَّهص هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر بح ديز نةُ بامإِلَّا أُس رِئتجي نمقَالُوا و لَّمس

 دي حف فَعشةُ أَتاما أُسي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةُ فَقَالَ رامأُس هفَكَلَّم لَّمسو نم
م قَام فَاختطَب فَقَالَ إِنما هلَك الَّذين من قَبلكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق فيهِم حدود اللَّه ثُ

 ـتةَ بِنمأَنَّ فَاط لَو اللَّه مايو دالْح هلَيوا عأَقَام يفعالض يهِمف قرإِذَا سو كُوهرت رِيفالش 
قَترس دمحا   مثَنـدى قَالَا حيحي نب دمحيمِ ومظالْع دبع نب اسبا عثَندا حهدي تلَقَطَع

ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نةَ عورع نع رِيهالز نع رمعا منرباقِ أَخزالر دبع  تكَان
 فَأَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِقَطْعِ يدها تستعري الْمتاع وتجحده امرأَةٌ مخزوميةٌ

قَالَ أَبـو داود   فَقَطَع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يدها وقَص نحو حديث اللَّيث قَالَ
إِنَّ امرأَةً  حديثَ عن يونس عن الزهرِي وقَالَ فيه كَما قَالَ اللَّيثُروى ابن وهبٍ هذَا الْ

ورواه اللَّيثُ عن يـونس   سرقَت في عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في غَزوة الْفَتحِ
وروى مسعود بن الْأَسود عن النبِي صلَّى  تعارت امرأَةٌاس عن ابنِ شهابٍ بِإِسناده فَقَالَ

سرقَت قَطيفَةً من بيت رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  اللَّه علَيه وسلَّم نحو هذَا الْخبرِ قَالَ
لَّمسابِرٍ  وج نرِ عيبو الزأَب اهورـلَّى  وص ولِ اللَّهسر تبِن بنيبِز اذَتفَع قَترأَةً سرأَنَّ ام

لَّمسو هلَيع اللَّه  
فيما  عون املعبود شرح سنن أيب داودولننظر يف النص التايل املُقتطَع من كتاب .. 

  : خيص هذا احلديث
فإن ذلك داخـل يف  ، وال تنايف بني ذكر جحد العارية وبني السرقة  [[ .......

وذكروا أن قطعها هلذا  أا جحدت العارية: " الذين قالوا  فإن هؤالء.  اسم السرقة
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فثبت لغة أن فاعل  . فأطلقوا على ذلك اسم السرقة "إا سرقت : " قالوا ، السبب 

وهذه الطريقة أوىل من سلوك طريقة .  أن حده قطع اليد وثبت شرعاً، ذلك سارق 
مث يثبـت  ، على السـارق   قياساً، لغة  فيثبت كون اخلائن سارقاً :ة القياس يف اللغ

  .. ....... ]] احلكم فيه
إذا كان اخلائن سارقاً لغةً ، فلماذا رأينا يف روايات عديدة أنه ال قطـع عليـه   .. 

وكيف بنا أن نفصل الدالالت اللغوية للنصوص عن األحكام احملمولة ذه ..  !!!!!!!؟
ولننظر يف الرواية التالية كيف أنَّ القطع !!! .. دالالت صياغتها اللغوية ؟ النصوص عرب

  ..كان نتيجةً الستعارة املتاع وجحوده 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٨٠٤( النسائي 

 نع رمعا مأَنباقِ قَالَ أَنزالر دبا عثَندلَانَ قَالَ حغَي نب ودمحا منربعٍ أَخافن نع وبأَي
أَمر فَ أَنَّ امرأَةً مخزوميةً كَانت تستعري الْمتاع فَتجحده عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما

  النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِقَطْعِ يدها
  :ذا احلديث فيما خيص هشرح سنن النسائي للسندي ولننظر يف 

حلاهلا الشنيعة ال ألا سبب  قيل ذكرت العارية تعريفاً )تستعري املتاع ( قوله [[ 
ال قطع على من  قال اجلمهور ، القطع وسبب القطع إمنا كان السرقة ال جحد العارية

قلت قول الراوي فأمر بالفاء ظـاهر يف   ، وقال أمحد وإسحق بالقطع ، جحد العارية
وقد جاء يف بعض الروايات ما هو كالصريح يف  تأويل اجلمهور قول أمحد وآب عن

   ]] وما جاء من لفظ السرقة يف بعض الروايات فيحتمل التأويل واهللا تعاىل أعلم ذلك
أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيـه  فَ كَانت تستعري الْمتاع فَتجحده [[ أليست العبارة.. 
 [[ واضحة جلية يف أنَّ القطع كان بسبب أنَّ هذه املرأة كانـت  ]] طْعِ يدهاوسلَّم بِقَ

هدحجفَت اعتالْم ريعتسـلَّى  فَ [[أليست الفاء يف بدية العبارة  !!! ..؟ ]] تص بِيالن رأَم
   !!! .. سببه هذا اجلحود ؟ ، أليست دليالً على أنَّ القطع ]] اللَّه علَيه وسلَّم بِقَطْعِ يدها
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  ..ولننظر يف النص التايل يف موطأ مالك فيما خيص هذه املسألة .. 

  :موطأ مالك 
قَالَ مالك والْأَمر الْمجتمع علَيه عندنا في اعتراف الْعبِيد أَنه من اعترف منهم علَى 

الْح قَعٍء ييبِش فِْسهأَنْ  ن مهـتلَا يو هلَيع زائج افَهرتفَإِنَّ اع هدسي جف يهةُ فقُوبالْع أَو يهف د
علَى سيده فَـإِنَّ   يوقع علَى نفِْسه هذَا قَالَ مالك وأَما من اعترف منهم بِأَمرٍ يكُونُ غُرماً

قَالَ مالك لَيس علَى الْأَجِريِ ولَا علَى الرجلِ يكُونان مـع   علَى سيده اعترافَه غَير جائزٍ
الْقَومِ يخدمانِهِم إِنْ سرقَاهم قَطْع لأَنَّ حالَهما لَيست بِحالِ السارِقِ وإِنمـا حالُهمـا   

طْع قَالَ مالك في الَّذي يستعري الْعارِيةَ فَيجحـدها  حالُ الْخائنِ ولَيس علَى الْخائنِ قَ
  ـكذَل هدحفَج نيلٍ دجلَى رع لٍ كَانَ لَهجثَلُ رم كثَلُ ذَلا ممإِنو قَطْع هلَيع سلَي هإِن

قَطْع هدحا جيمف هلَيع سالْ فَلَي رك الْأَمالي قَالَ مف دوجارِقِ يي السا فندنع هلَيع عمتجم
 الْبيت قَد جمع الْمتاع ولَم يخرج بِه إِنه لَيس علَيه قَطْع وإِنما مثَلُ ذَلك كَمثَلِ رجـلٍ 

يه حد ومثَلُ ذَلك رجلٌ جلَس من امرأَة وضع بين يديه خمرا ليشربها فَلَم يفْعلْ فَلَيس علَ
فَلَم يفْعلْ ولَم يبلُغْ ذَلك منها فَلَيس علَيه أَيضا فـي   وهو يرِيد أَنْ يصيبها حراماً مجلساً

دح كذَل ا أَنندنع هلَيع عمتجالْم رك الْأَمالا قَالَ ما مهنلَغَ ثَمب قَطْع ةلْسي الْخف سلَي ه
  يقْطَع فيه أَو لَم يبلُغْ

ولننظر يف احلديث التايل كيف أنَّ سبب قطع يد هذه املرأة هو أنها كانت تستعري 
  ..احللي وأنها مل تتب ومل تعد ما أمسكته إىل أصحابه 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٨٠٧( النسائي 
أَنَّ امـرأَةً   أَخبرنِي محمد بن الْخليلِ عن شعيبِ بنِ إِسحق عن عبيد اللَّه عن نافعٍ

 كذَل نم تارعتفَاس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر انمي زف يلالْح ريعتست تكَان
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لتتب هذه الْمـرأَةُ  فَ ته ثُم أَمسكَتهفَجمع حلياً

  أَمر بِها فَقُطعتفَ فَلَم تفْعلْ وتؤدي ما عندها مراراً
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 هو متناقضات ال جيمع بينها جامع ، ومرد كلّ هذا الوضع على الرسول .. 

ر صراحة يف كتاب اهللا كَهذا يف مسألة تذْ.. ...عدم التدبر احلقيقي لكتاب اهللا تعاىل 
تكفَّل اهللا تعاىل حبفظه كنص ، فكيف إذاً صريحٍ نص همهم لدالالت فتعاىل ، ويف 

ما موضوعة ومبنية على روايات ،  أصلها خالفيةيف مر يف مسائل هي ن نتخيل األأميكننا 
  .. !!!!!!!؟ اىل ا من سلطاننزل اهللا تعأ

 ..وهنا نسأل املطبة ، لني واملزمة على هذه املتناقضات الفقهيرين بإقامة دولة ديني
وكم من !!! .. على أي جزئية من هذه اجلزئيات املتناقضة ستضعون أحكام دولتكم ؟

اقضات فقهية ألستم بذلك تدعون إىل دولة متن.. االختالفات ستحكم توجهكم هذا ؟ 
  ..؟  ال تزيدنا إالَّ تشرذماً واختالفاًوخالفات فكرية 

احلكم اآلخر الذي ذكره اهللا تعاىل بصريح العبارة يف كتابه الكرمي ، ولننظر يف .. 
أيضاً  –أنهم اختلفوا  لنرى كيفوهو حكم جلد الزانية والزاين ، حلفظ أعراض الناس ، 

ل اهللا تعاىل ا من سلطان ، لتفصيل أحكام مسبقة يف ذلك ، ووضعوا روايات ما أنز –
وللوقوف على شيٍء من حقيقة األمر . ..الصنع أرادوا جعلها جزءاً من منهج اهللا تعاىل 

ة السادسة : التايل من كتايب  أقتبس النصحتت عنوان  )سلّم اخلالص ( النظري ، :
  : خالصنا على سلّم الرسالة اخلامتة

ل مع تطبيق حدود الزنا يف كتاب اهللا تعاىل ، من خالل ضـبابية  لقد متّ التفاع.. 
اشتركت يف خلقها جمموعةٌ من املفاهيم املغلوطة ، كمسألة الناسخ واملنسوخ املزعومة ، 

  ..وكمسألة تقدمي بعض الروايات تفسرياً أخرياً لبعض آيات كتاب اهللا تعاىل 
دالالا يف إطار الزنـا   حصروابعد أن اآلية الكرمية التالية منسوخة ،  زعموا أنَّ.. 

  .. فقط
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   ] ١٥: النساء [ 

ليت تليها مباشرة تعاىل باآلية ا الزنا ، مثّ نسخها اهللا قالوا هذه اآلية كانت حتمل حد
باختصارٍ . ..تعاىل اآلية اليت تليها باجللد لغري احملصن ، وبالرجم للمحصن  ، مثّ نسخ اهللا

ة ، وال فائدة منـها  فاقدة الصالحي –ي إليه زعمهم حسب ما يؤد –شديد هذه اآلية 
  ..اآلن إالّ للتالوة والتربيك وللتفنن بتطبيق أحكام التجويد عليها 

هذه  أنَّ ، املعجزة الكربى: ويف كتاب  )احلق املطلق ( وقد بينت يف النظرية الثالثة 
اآلية ليست منسوخةً كما زعموا ، وأنّ الفاحشة فيها تعين ما دون الزنا ، وأنها ال حتمل 

حركة الاليت يأتني  الفاحشة ، إنما حتمل توجيهاً من اهللا تعاىل للمؤمنني حبد ماً حلدحك
   يف الصـورة القرآنيـة  بينت أنه و، الفاحشة يف اتمع حىت ال تشيع الفاحشة 

            ] ٢٥: النساء [ 

ولو  فلو كانت الفاحشة املعنية هنا الزنا كما ذهبوا ، ..دليلٌ على صحة ما نذهب إليه 
كان حد الزنا للمحصن واحملصنة هو الرجم حىت املوت كما لُبس يف روايات موضوعة 

عقوبة املعنيات يف هـذه   تلكان ذلك ،األمر ككان ، لو  نسبت ظلماً إىل الرسول 
  :لصورة القرآنية ا

قوبة حمصنات إحصان فاملعنيات ذه الع ، )الرجم حىت املوت ( إما نصف  –) أ ( 
 .. زواج

  ] ال   منطق ، ألنّ املوتقبله عقلٌ وال، وهذا ال ي ] ٢٥: النساء
نصف ي..  
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أو نصف اجللد ، أي مخسني جلدة ، ويف هذه احلالة يكون حكم اهللا  –) ب  ( 

ئ بني أصحاب الدزين الواحد ، وهذا ما ال نعهده يف أحكام تعاىل يف هذه املسألة قد ج
  كتاب اهللا تعاىل ، ولتناىف ذلك مع قوله تعاىل

 ] ٢: النور [  ،اً أليالذي حيمل حكماً عام أو  زانية دون ، زان
 ختصيص استثناء أي ودون أي..  

 ..ؤكِّدا وممأنَّ مسألة الرجم أكذوبة ملفّقة على منهج اهللا تعاىل هو أحكام الذين  ي
يف سورة النور ، فبالتأكيد زوجام متزوجات منهم ، واهللا تعاىل يقول  يرمون أزواجهم

   ] النور :

ت من ذه الصياغة تنفي مسألة الرجم حىت املو   كلمةرود فو ، ] ٨
أساسها ، فاملرأة املعنية يف هذه الصورة القرآنية هي امرأة متزوجة مبعىن أنها حمصنة ، 
واهللا تعاىل مل يقل ويدرأ عنها املوت أو الرجم ، أو حىت اجلزاء ككلمة مفتوحة تشمل 

املترتب عليها  ، فاجلزاء   :كلَّ احلاالت ، إنما يقول جلَّ وعال 
  .. هو العذاب ، وليس املوت أو الرجم حىت املوت  –يف حال ثبوت ما ترمى به  –

 هاالروايات دون التدقيق بصحت فيها خلطٌ كبري نتيجة أخذ الرجم حدث ومسألة.. 
 الكرمية احلاملة ألحكام الزنا ةبالنسبة لرتول اآلي الوارد فيها كماحل وبتحديد فترة تطبيق

لننظر إىل احلديثني التاليني يف صحيحي خباري ومسلم كيف يؤكّدان .. ة النور يف سور
  ..أم بعده يف سورة النور ، عدم التدقيق بالنسبة لكون الرجم قبل نزول حكم اجللد 

  ..حسب ترقيم العاملية )  ٦٣٣٥( حديث رقم : صحيح البخاري 
] 

 [  
  ..حسب ترقيم العاملية )  ٣٢١٤( حديث رقم : صحيح مسلم 
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] 

 [  
    ، ] [ :إنّ السؤال يف هذين احلديثني .. 

] [  ةهو من أجل معرفة شرعي ،
ليفصل كليات النص القرآين ، أم جماراةً ألحكـامٍ كانـت    حكم الرجم ، هل فعله 

رآين ؟ الق سائدة ، وذلك انتظاراً لرتول النص..  
احلـق الـذي ال   (  ويف كتاب) حمطّات يف سبيل احلكمة (  قد بينت يف كتابل

يقـوم   كان  النيببربهان من كتاب اهللا تعاىل ، ومن الروايات ذاا ، أنّ ، ) يريدون 
ببعض األعمال ليس بوحيٍ من السماء ، وذلك ريثما يرتل النص القرآين املناسب هلذه 

  ..األعمال 
  ..حسب ترقيم العاملية )  ٥٤٦٢( حديث رقم : البخاري  صحيح

 ]

 [  
  ..حسب ترقيم العاملية )  ٤٣٠٧( حديث رقم : صحيح مسلم 

 ]

 [  
نَّ أقوها على السنة الشريفة والسنة منها براء ، لرأينا ولو عدنا إىل الروايات اليت لفَّ

  ..مللفّقة يرفضها القرآن الكرمي والعقل واملنطق وقواعد اللغة العربية هذه الروايات ا
 [ : النص املوضوع الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً.. 

 [ ًالغوي ركيك ه نصاً ، ألناً إهليال ميكن أن يكون نص هذا النص ، ، 
فكلمة . ....األدىن من إدراك حقيقة اللغة العربية  من ميلك احلدخيجل من صياغته حىت 
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]  [  ستعملكتاب ل املطلقة صياغةاليف لغة راقية ، فكيف إذاً ستستعمل يف ال ت

كلمة الشيخ تستعمل للرجل واملرأة على حد سواء ، كما هو احلال يف إنَّ ...  اهللا تعاىل
، هكذا يبين لنا كتاب اهللا عجوز ، وامرأة عجوز  رجل: ، نقول ) عجوز ( كلمة 
يف النص امللفّق يؤكّد أنه موضوع ومل يسمع  ]  [إذاً ورود كلمة .. ...تعاىل 

  .. به 
كما يريد زاعمو  ، يف كتاب اهللا تعاىل ال عالقة هلا باإلحصان[ [مثَّ إنَّ كلمة 

  ..عين مرحلةً متقدمةً من العمر هذه الرواية املوضوعة ، فهذه الكلمة ت
               

  ] ٧٢: هود [ 

                

         ] ٦٧: غافر [  

 [فكيف إذاً يزعمون أنَّ القول املوضوع .. 

 [  ريصو إهلي كيف ؟ .. !!!!!!!احملصن الزاين ؟عقوبة هو نص.. !!!!!!!  
كانتا من كتاب اهللا تعاىل مثّ  ] [ا مثَّ كيف تكون هناك كلمتان مه

حذفتا ، وحنن نعلم أنَّ جمموع ورود أي كلمة يف كتاب اهللا تعاىل هو سر عظيم يرتبط 
حبكمة مطلقة تقتضي عدم إضافة كلمة إىل كتاب اهللا تعاىل ، وتقتضي عدم حذف 

كتاب اهللا تعاىل كلمة من كتاب اهللا تعاىل ، وتقتضي عدم تبديل كلمة بكلمة يف 
   !!!!!!! ..كيف ؟ .. !!!!!!!؟

    [[ :يف كتاب اهللا تعاىل  )ش ، ي ، خ ( إنَّ مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
 ،     ،    [[  ات ورود )  ٤( تردات ، وهذا يقابل عدد مرمر
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      ،    [[ : يف كتاب اهللا تعاىل )ط ، ف ، ل ( مشتقّات اجلذر اللغوي 

    ،   [[ ات )  ٤( أيضاً  واليت تردمر..  

موضوع  ]  [د أنَّ هذا النص ومما يؤكِّ.. 
حتمل معىن حتمية الوقوع ، وهذا ينايف  ]  [فكلمة  ..فيه  ]  [هو ورود كلمة ، 
، حيث  ]  [دون كلمة  ] إن [اقع ، فعلى األقل كان من املفروض أن ترد كلمة الو

حتمل إمكانية حدوث األمر وإمكانية عدم حدوثه يف الوقت ذاته ، وهذا  ] إن [كلمة 
يف هذا  ]  [يناسب احلكم الذي يريدون فرضه على منهج اهللا تعاىل ، بينما كلمة 

ا احلديث ذما يريده واضعو ه فال تتناسب إطالقاً مع النص..  
 [: مثّ كيف نفهم القول املوضوع على لسان عمر بن اخلطّاب 



 [  ..تابة هذا فهل امتنع عمر بن اخلطّاب عن ك
 ه لوال هذه اخلشية ألضاف هذا النصيف كتاب اهللا تعاىل خشيةً من الناس ، وأن النص

هذا الكالم يحمل على وجهني ، إما أنَّ النص ليس من ..  !!!!!!!إىل كتاب اهللا تعاىل ؟
كتاب اهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد ، وعمر بن اخلطاب يعلم ذلك وبالتايل امتنع 

من كتاب اهللا تعاىل ولكن  وإما أنَّ النص ..إضافته لكتاب اهللا تعاىل بناء على ذلك  عن
فامتنع عن إضافته لكتاب اهللا ، عمر بن اخلطّاب خشي الناس أكثر من خشيته هللا تعاىل 

ال حيمل لكتاب اهللا و مكذوب من أساسه ،وكلُّ ذلك كالم ..  خشيةً من الناس تعاىل
: احلجر [          فقوله تعاىل . .. ساءةتعاىل إالَّ اإل

  ..، صريح وبين ويسقط هذه الروايات املوضوعة من أساسها  ] ٩



٢٣                  
كتاب اهللا تعاىل نصوص املذكورة يف  ةاجللي ةالصرحي ةالواضح األحكامفحىت .. 

الواضحة  ا، ومتّ القفز على الكثري من جوانبه ا االختالف فيهملسأليت الزنا والفاحشة ، متّ
تلفيق روايات ينقضها ) يف االلتفاف على دالالا ( ، ومتّ وضوح الشمس وسط النهار 

 فكيف إذاً ميكن االنطالق من هذه االختالفات. ..كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً 
أحكام صياغة إىل ، عاىل ا من سلطان اليت ما أنزل اهللا ت والتناقضات والتلفيقات

 يف منهجه الكرمي عني ما يريده اهللا تعاىلجتسد  م أنهايزع لدولة تارخيية ، ودساتري
  !!!!!!! ..كيف ؟ .. !!!!!!!؟

وهنا نعود فنسأل املطبلني واملزمة اليت ال عالقة هلا بدين اهللا تعاىل رين بالدولة الديني
ألحكام دولتكم من بني هذه املتناقضات اليت ال أنتم على صيغة  ، كيف ستجتمعون

خيلو منها حكم ة !!! .. واحد ؟ فقهيإنَّ ما تدعون إليه هو دولة املتناقضات الفقهي ،
  .. ذم والتشظّي واالختالف بني أبنائهاودولة ال تنتج إالَّ مزيداً من التشر

 ، واحدة من جزئيات مسألة الطالقجزئية لتبيان هذه احلقائق ، لنقف عند .. 
درجة ، )  ١٨٠( اختالفاً يف ذات اجلزئية بنسبة  ولنرىاختالفاً شاسعاً يف ذلك ،  لنرى

واألهم من ذلك أنه متَّ يف هذه اجلزئية ترجيح الروايات املخالفة لكتاب اهللا تعاىل على 
حمطّات :  التايل من كتايب ولتبيان هذه احلقيقة أعرض النص.. دالالت كتاب اهللا تعاىل 

  : يف سبيل احلكمة

  ..لننظر يف احلديث التايل .. 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٦٨٩( مسلم 

حدثَنا إِسحق بن إِبراهيم ومحمد بن رافعٍ واللَّفْظُ لابنِ رافعٍ قَالَ إِسـحق أَخبرنـا   
 نا عبد الرزاقِ أَخبرنا معمر عن ابنِ طَاوسٍ عن أَبِيه عن ابنِ عباسٍ قَالَوقَالَ ابن رافعٍ حدثَ

 لَافَةخ ننِ ميتنسكْرٍ وأَبِي بو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عع كَانَ الطَّلَاق
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احو الثَّلَاث طَلَاق رمةًعد  رٍ قَدي أَملُوا فجعتاس قَد اسطَّابِ إِنَّ النالْخ نب رمفَقَالَ ع

هِملَيع اهضفَأَم هِملَيع اهنيضأَم اةٌ فَلَوأَن يهف ملَه تكَان  
العلماء من  ظم مجاهريالشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأمحد ، ومع أمل يذهب.. 

طالق ، ثالثاً ، يقع أنت : لف ، إىل أنَّ من قال المرأته يف جملس واحد السلف واخل
أمضى بأنه  عمرليف هذه الرواية  نسبما ي بذلك الطالق ثالث طلقات ، جرياً وراء

  !!! ..ذلك ؟
لنـرى   ، النوويمسلم بشرحصحيح لننظر يف شرح هذا احلديث يف كتاب .. 

وايات ، وكيف يتم ترجيح القال والقيل علـى  كيف يتم االختالف بناء على هذه الر
 :    ، فالعبارة القرآنيـة دالالت كتاب اهللا تعاىل الواضحة وضوح الشمس وسط النهار 

      ]ها  ، ] ٢٢٩ : البقرةهي خارج كل هذه االختالفات ، وال نرى أن
  :املتناقضة  تؤخذ بعني االعتبار يف أي رأي من هذه اآلراء

كان طالق الثالث يف عهد رسول اهللا صلى : عن ابن عباس قال : ( قوله  [[
فقال عمر ، اهللا عليه وسلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة 

إن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم : بن اخلطاب 
إمنا كانت  أنه قال البن عباس أتعلم( عن أيب الصهباء ويف رواية ) . فأمضاه عليهم 

الثالث جتعل واحدة على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وثالثاً من إمارة 
هات : قال البن عباس  أن أبا الصهباء( ويف رواية ) . ؟ فقال ابن عباس نعم  عمر

 عليه وسلم وأيب بكر من هناتك أمل يكن طالق الثالث على عهد رسول اهللا صلى اهللا
قد كان ذاك فلما كان يف عهد عمر تتابع الناس يف الطالق فأجازه : واحدة ؟ فقال 

عن أيب الصهباء عن ابن عباس حنو هذا إال أنه قال كان ( ويف سنن أيب داود ،  عليهم
هذه ألفاظ هذا احلديث  )الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل ا جعلوه واحدة 

وقد اختلف العلماء فيمن قال المرأته أنت من األحاديث املشكلة وهو معدود
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فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأمحد ومجاهري العلماء من السلف  طالق ثالثاً

ال يقع بذلك إال واحدة: وقال طاوس وبعض أهل الظاهر  . يقع الثالث: واخللف 
شهور عن احلجاج بن أرطاة وهو رواية عن احلجاج بن أرطأة وحممد بن إسحاق وامل

واحتج  .وهو قول ابن مقاتل ورواية عن حممد بن إسحاق ، أنه ال يقع به شيء 
طلق  وبأنه وقع يف بعض روايات حديث ابن عمر أنه،  هؤالء حبديث ابن عباس هذا

طلق امرأته  وبأنه وقع يف حديث ركانة أنه،  امرأته ثالثاً يف احليض ومل حيتسب به
:واحتج اجلمهور بقوله تعاىل  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجعتها ثالثاً وأمره
                 

و فل، معناه أن املطلق قد حيدث له ندم فال ميكنه تداركه لوقوع البينونة : قالوا 
واحتجوا أيضاً حبديث .  كانت الثالث ال تقع مل يقع طالقه هذا إال رجعياً فال يندم

اهللا ما أردت إال : " ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فهذا دليل على أنه لو أراد الثالث لوقعن . اهللا ما أردت إال واحدة : قال " واحدة ؟ 

أن ركانة طلق ثالثاً ، وأما الرواية اليت رواها املخالفون  .حليفه معىن وإال فلم يكن لت
وإمنا الصحيح منها ما قدمناه أنه .  فرواية ضعيفة عن قوم جمهولني، فجعلها واحدة 

ولعل صاحب هذه الرواية  حمتمل للواحدة وللثالث) البتة ( ولفظ  طلقها البتة
ثالث فرواه باملعىن الذي فهمه وغلط يف يقتضي ال) البتة ( الضعيفة أعتقد أن لفظ 

وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة اليت ذكرها مسلم وغريه أنه . ذلك 
فاألصح ،  وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء يف جوابه وتأويله .طلقها واحدة 

ينو ومل ، أنت طالق أنت طالق أنت طالق : أن معناه أنه كان يف أول األمر إذا قال هلا 
تأكيداً وال استئنافاً حيكم بوقوع طلقة لقلة إرادم االستئناف بذلك فحمل على 

فلما كان يف زمن عمر رضي اهللا عنه وكثر استعمال ، الغالب الذي هو إرادة التأكيد 



٢٦                  
الناس ذه الصيغة وغلب منهم إرادة االستئناف ا محلت عند اإلطالق على الثالث 

وقيل املراد أن املعتاد يف الزمن  .الفهم منها يف ذلك العصر  بالغالب السابق إىل عمالً
،  األول كان طلقة واحدة وصار الناس يف زمن عمر يوقعون الثالث دفعة فنفذه عمر

ال عن تغري حكم يف مسألة واحدة ، فعلى هذا يكون إخباراً عن اختالف عادة الناس 
 :قال .  ن ذلك كان مث نسخأ: قال املازري وقد زعم من ال خربة له باحلقائق  .

ألن عمر رضي اهللا عنه ال ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت  وهذا غلط فاحش
وإن أراد هذا القائل أنه نسخ يف زمن النيب صلى اهللا عليه ، الصحابة إىل إنكاره 

ألنه لو كان كذلك مل جيز . ولكن خيرج عن ظاهر احلديث ، وسلم فذلك غري ممتنع 
فإن قيل فقد  .قاء احلكم يف خالفة أيب بكر وبعض خالفة عمر للراوي أن خيرب بب

إمنا يقبل ذلك ألنه يستدل : قلنا .  جيمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم
وأما أم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ اهللا ألنه إمجاع على ، بإمجاعهم على ناسخ 

. منا ظهر هلم يف زمن عمر فلعل النسخ إ: فإن قيل  .اخلطأ وهم معصومون من ذلك 
ألنه يكون قد حصل اإلمجاع على اخلطأ يف زمن أيب بكر ،  هذا غلط أيضاً: قلنا 

. واحملققون من األصوليني ال يشترطون انقراض العصر يف صحة اإلمجاع واهللا أعلم 
فقال ا قوم من ، وأما الرواية اليت يف سنن أيب داود أن ذلك فيمن مل يدخل ا 

ألا تبني بواحدة ، ال يقع الثالث على غري املدخول ا : فقالوا بن عباسأصحاب ا
وقال أنت طالق فيكون قوله ثالثاً حاصل بعد البينونة فال يقع به شيء: بقوله 

معناه ذات ) . أنت طالق : ( ألن قوله ، هذا غلط بل يقع عليها الثالث: اجلمهور 
وأما  .تفسري له ) ثالثاً ( وقوله بعده ، عدد وهذا اللفظ يصلح للواحدة وال. طالق 

رواها أيوب السختياين عن قوم جمهولني عن ،  هذه الرواية اليت أليب داود فضعيفة
هو ) . كانت هلم فيه أناة : ( قوله . طاوس عن ابن عباس فال حيتج ا واهللا أعلم 

  .. ]] .بفتح اهلمزة أي مهلة وبقية استمتاع النتظار املراجعة 
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 ه تعاىليض إىل نقيضه ، دون النظر يف قولتدور من النق اختالفات ، واحتماالت. .

:       ]قلّني لكلٍّ منهما زمنه ، الذي يعين فعلني مست ] ٢٢٩ : البقرة
،  ) اثنتانالطَّالق (  ما ذهبوا إليه تناسبه الصياغة به ، ودون النظر يف أنَّ وحيثياته اخلاصة

  !!! .. ؟      :وليس 
وفعلَ أيب   مع علْمهم أنَّ ذلك خيُالف فعل الرسول شبه اإلمجاع هذا حصل.. 

ما حتتمل  وأي تأويلٍ هلذه الرواية بغري !!! ..ه سنتني من خالفته ؟بكر وفعلَ عمر ذات
  .. ونِه خروجاً على جوهر املنهج فضالً عن كَ، هو استخفاف بالعقول  لغويةها الصياغت
مبخالفته للقرآن  ديناً على الرغم من علْمهِم صبحفإذا كان الفعل املنسوب لعمر ي. .

وهل شـبه  !!! ..  نراها ؟ذلك استغراب للتأويالت اليت الكرمي وللسنة ذاتها ، فهل بعد
وأين هـو  ! .. !! تعاىل ؟اهللا األمة بسببه من تدبر كتاب عطيه حقّاً تمنعهذا ي اإلمجاع

كيف يتباكون علـى  !!! .. ؟ كلِّ ما فعله  تباكيهم على السنة الشريفة وعلى اتباع
ـ    السنة ه الشريفة وعلى أفعال السلف يف الوقت الذي يشرعون فيه نقـيض مـا حتمل

اهللا ن حيترمون كتـاب  الف السنة الشريفة متهماً مومن الذي خي!!! .. رواياتهم ذاا ؟
نترك اإلجابةَ لمن كَانَ لَه قَلْـب أَو  !!! .. ؟ م بأنهم ينكرون سنة النيب تعاىل وعقوهل

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس..  
 ..فهل سيقف املطبة ، لون واملزمرون لعبادة أصنام التاريخ عند هذه احلقائق القرآني

فعلوا ذلك ، ألنَّ هدفهم ال عالقة له باحلقيقة بالتأكيد لن ي.. وسرياجعون أنفسهم ؟ 
رون هلا واليت لون ويزمإنَّ الدولة التارخيية اليت يطب.. اردة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 

ينية ، هي عليها اسم الدولة الد مطلقني ، دون بناءها على جزئيات تارخيية متناقضةيري
 الفكر الذي سيشكونا الرسول  جتسيددولة  ألنها،  دولة اهلجران لكتاب اهللا تعاىل
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       : عن دالالت كتاب اهللا تعاىل معرضنينتيجة اتباعنا له 

       ] ٣٠: الفرقان [ ..  
موا على أنها ة التارخيية اليت يقديف هذه الدول.. على سبيل املثال ال احلصر .. 

عني مراد اهللا تعاىل ، لو أردنا صياغة األحكام املتعلّقة بشاريب اخلمر من أبناء هذه الدولة 
رون هلذه الدولة التارخيية لون واملزماملطب. .!!! .، فكيف سنقوم بصياغة هذه األحكام ؟

اليت يطلقون عليها اسم الدولة الدة اينيون الرماد يف أعني  لشرع اهللا تعاىلدة سيذر ،
واضح وجلي وال خالف فيه ،  –يف الفكر السلفي املوروث  –العوام بأنَّ األمر عندهم 

  ..وما علينا إالّ التطبيق ، هكذا خيطبون على املنابر 
 ..م اليت يقدا معياراً حىت لكتاب الو انطلقنا من رواياا ويعتربواىل ، هللا تعسو

ذه املسألة يف دستور هذه الدولة اليت يدعون إليها ، لدخلنا فيه هل وأردنا صياغة أحكامٍ
  ..تيه ال خنرج منه إالّ بالعودة إىل كتاب اهللا تعاىل 

  ..فحسب الرواية التالية ال بد أن جنلد شارب اخلمر مثانني جلدة .. 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٦٢٨١( البخاري 

 مكِّي بن إِبراهيم عن الْجعيد عن يزِيد بنِ خصيفَةَ عن السائبِ بنِ يزِيد قَالَحدثَنا 
كُنا نؤتى بِالشارِبِ علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وإِمـرة أَبِـي بكْـرٍ    

حتى كَانَ آخر إِمرة عمـر   نقُوم إِلَيه بِأَيدينا ونِعالنا وأَرديتنامن خلَافَة عمر فَ وصدراً
نيعبأَر لَدفَج انِنيثَم لَدقُوا جفَسا ووتى إِذَا عتح  
 فالنص]] نيعبأَر لَدفَج رمع ةرإِم رى كَانَ آختح ا ووتى إِذَا عتح  لَـدقُوا جفَس

انِنيواضح وصريح وجلي..  ]] ثَم ..  
 ..وهنا سيخرج من هؤالء املطبأن يكون : رين من يقول لنا لني واملزم ال ، ال بد

  ..، وذلك بناء على احلديث التايل وشرحه اجللد أربعني 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٢١٩( مسلم 
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ثَنالْم نب دمحا مثَندـنِ  حسِ بأَن نةَ عادقَت نثَنِي أَبِي عدامٍ حشه ناذُ بعا مثَندى ح

كالالِ معالنو رِيدرِ بِالْجمي الْخف لَدج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه بِيو  أَنَّ نأَب لَدج ثُم
نيعبكْرٍ أَرب و رما كَانَ عفَلَم   لْـدـي جنَ فورا تى قَالَ مالْقُرو يفالر نم اسا النند

 رمع لَدقَالَ فَج وددالْح فا كَأَخلَهعجى أَنْ تأَر فوع ننِ بمحالر دبرِ فَقَالَ عمالْخ
انِنيى  ثَميحا يثَندى حثَنالْم نب دمحا مثَندو و ح ثْلَهم ادنذَا الْإِسبِه امشا هثَندح يدعس نب

أَنَّ النبِي صـلَّى   حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا وكيع عن هشامٍ عن قَتادةَ عن أَنسٍ
عرِ بِالنمي الْخف رِبضكَانَ ي لَّمسو هلَيع اللَّهنيعبأَر رِيدالْجا  الِ وهِميثدح وحن ذَكَر ثُم

  ولَم يذْكُر الريف والْقُرى
 هنا النيب  كان]] نيعبأَر رِيدالْجالِ وعرِ بِالنمي الْخف رِبضوأبو بكـر   ]] ي ،
لك استشار عمر يف ذلـك عبـد   ، بعد ذ ]] ثُم جلَد أَبو بكْرٍ أَربعني [[جلد أربعني 

فَلَما كَـانَ   [[الرمحن بن عوف فأشار إىل جعلها مثانني ، وبناء على ذلك جلد مثانني 
عمر ودنا الناس من الريف والْقُرى قَالَ ما ترونَ في جلْد الْخمرِ فَقَالَ عبد الرحمنِ 

لَهعجى أَنْ تأَر فوع نبانِنيثَم رمع لَدقَالَ فَج وددالْح فا كَأَخ [[  ..  
فيمـا   صحيح مسلم بشرح النوويولننظر يف النص التايل املقتطع من كتاب .. 

  :خيص هذا احلديث 
 ]]







 [[ ..  
األحكام واحلدود ختتلف  : رينلني واملزممن هؤالء املطب لنا هنا سيقف من يقول.. 
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يزيد  –حسب هذا الشرح  –، والقاضي وسعة العيش إذا دنا الناس من الريف والقرى 

  ... يف احلدود تغليظاً وزجراً 
نَّ جلد إ: يقول لنا رين ذام من لني واملزمهؤالء املطبسيقف من بعد ذلك .. 

  ..احلديث التايل  ، وذلك بناء يسنه الرسول  شارب اخلمر مل
  : حسب ترقيم العاملية ) ٦٢٨٠( البخاري 

حدثَنا عبد اللَّه بن عبد الْوهابِ حدثَنا خالد بن الْحارِث حدثَنا سفْيانُ حدثَنا أَبـو  
سمعت علي بن أَبِي طَالبٍ رضي اللَّه عنه  حصنيٍ سمعت عمير بن سعيد النخعي قَالَ

علَى أَحد فَيموت فَأَجِد في نفِْسي إِلَّا صاحب الْخمرِ فَإِنه لَو  اًلأُقيم حدما كُنت  قَالَ
هتيدو اتم هنسي لَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر كذَلو  

مقارنةً  ]] علَيه وسلَّم لَم يسنهأَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه  [[كيف نفهم العبارة 
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يضرِب في الْخمرِ بِالنعالِ والْجرِيد  [[مع العبارة 

نيعبكيف ؟ .. !!!!!!!من احلديث السابق ؟ ]] أَر.. !!!!!!!   
  :حيتج باحلديث التايل  رين منلني واملزمهؤالء املطب بعد ذلك سيقف من.. 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٦٣٤٢( البخاري 
حدثَنا عبد اللَّه بن يوسف حدثَنا اللَّيثُ حدثَنِي يزِيد بن أَبِي حبِيبٍ عن بكَيرِ بـنِ  

دبع نارٍ عسنِ يانَ بملَيس نع اللَّه دبع  يضدةَ ررأَبِي ب نع اللَّه دبنِ عابِرِ بنِ جنِ بمحالر
كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ لَا يجلَد فَوق عشرِ جلَدات إِلَّا في  اللَّه عنه قَالَ

اللَّه وددح نم دح  
  :ية حسب ترقيم العامل)  ٣٢٢٢( مسلم 

حدثَنا أَحمد بن عيسى حدثَنا ابن وهبٍ أَخبرنِي عمرو عن بكَيرِ بنِ الْأَشج قَالَ بينا 
 مـلَيا سنلَيلَ عفَأَقْب ثَهدابِرٍ فَحج ننِ بمحالر دبع اَءهارٍ إِذْ جسنِ يانَ بملَيس دنع نحانُ ن

هأَن ارِيصةَ الْأَندرأَبِي ب نع أَبِيه نابِرٍ عج ننِ بمحالر دبثَنِي عدفَقَالَ ح  ولَ اللَّهسر عمس
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  ودـدح نم دي حإِلَّا ف اطوأَس ةرشع قفَو دأَح لَدجقُولُ لَا يي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

اللَّه  
يريد منا الدخول يف تيه ما بعده تيه ، رين من لني واملزمهؤالء املطبوسيقف من .. 

 ..نطلِّق عقولنا ونسري خلفه كالقطيع ، آمالً أن يف هذه املسألة  نصل إىل نتيجةكي ال ل
صـحيح مسـلم    : ملاذا ال تنظرون يف النص التايل املُقتطَع من كتاب: يقول لنا يقف ل

   ..فيما خيص هذا احلديث  ويبشرح النو
]] 

























–
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–



 [[ ..  
 ..هنا وحني وقوانني هذه الدولة  عضةالدهؤالء ، سيقف من املفترضة  ينيلني املطب

من وضع قانون يف : رين هلا من يقول واملزم هذه الدولة يقضي بقتل من  تشريعاتال بد
  :يعود لشرب اخلمر يف املرة الرابعة ، حمتجاً باحلديث التايل 

  : حسب ترقيم العاملية ) ١٠٣١١( أمحد 
عن أَبِـي   سلَيمانُ بن داود أَخبرنا أَبو عوانةَ عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ عن أَبِيه حدثَنا

إِذَا شرِب الْخمر فَاجلـدوه فَـإِنْ عـاد     أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ هريرةَ
ي الرفَقَالَ ف وهدلفَاجلُوهفَاقْت ةابِع  

 ..ومن ذات اجلوقة سيقف مطبال ، : ر آخر معترضاً على ذلك ليقول لنا ل ومزم
  :حمتجاً باحلديث التايل  ، ال يقتل

  : حسب ترقيم العاملية ) ٧٥٧٠( أمحد 
محالر دبنِ عب ارِثنِ الْحئْبٍ عأَبِي ذ نا ابنربأَخ زِيدا يثَندةَحلَمأَبِي س ننِ ع   ـنع

إِنْ سكر فَاجلدوه ثُم إِنْ سكر  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَبِي هريرةَ قَالَ
قَهنوا عرِبفَاض ةابِعي الرف ادفَإِنْ ع وهدلفَاج رِيهقَالَ الز ولُ اللَّهسر يفَأُت   لَّى اللَّـهص

  سكْرانَ في الرابِعة فَخلَّى سبِيلَه علَيه وسلَّم بِرجلٍ
 ..ففي أحكام هذه الدولة اليت يطبويف قوانينها ، ما حكم من ، رون هلا لون ويزم

وهل يف هذه !!! .. م يخلّى سبيله ؟أ، شرب اخلمر يف املرة الرابعة ، هل يضرب عنقه 
[انني يجلد عشرة أسواط القو

 [ جلَد مخسة وسبعنيأم ي ، ]
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 [   جلد دون املائةأم ي ،] 

 [ ضرب أكثر من ثالثة يف األدب ، أم ال ي] 

 [  ؟ ..أم .. ، أم.. !!!!!!!  
واليت تريدون تقنينها  ،) اخلمر ( قوانني هذه الدولة يف هذه املسألة : هلم أوهنا نس

يف دولتكم اليت تطبأم هي  ؟ ب رأي أمحد بن حنبلهل هي حس رون هلا ،لون وتزم ،
حسب رأي ابن هي أم حسب رأي ابن شربمة ،  هي مأ، ؟ حسب رأي ابن أيب ليلى 

هذا يف جزئية واحدة ، ووفق منظار واحد هو منظار . ....؟ ......... يب ذئب ؟ أم أ
ن نتخيل األمر على مستوى خمتلف طوائف أفكيف إذاً ميكننا .. أهل السنة واجلماعة 

  !!! ..مة ومذاهبها ؟ األ
 ..ة ،: وقال لكم  ولو وقف منتقدة ،  هذه ليست دولة دينيها دولة تارخييإن

ليكم أن ختتاروا ورؤاهم واختالفام ، وبالتايل ع أحكامها تابعة آلراء رجاالت التاريخ
أو  ن شربمة دولة اب و، أهذه دولة ابن أيب ليلى  :تقولوا من مرجعيتها التارخيية ، فامسها 

ميلك احلد األدىن من  تقنع كلَّ منفماذا من املمكن أن جتيبوه إجابة مقنعة  ........
املبنية على ينية الفارق أيها السادة بني الدولة الدإنَّ  !!!!!!!!! ..الثقافة والفكر والوعي ؟
رأي البن شربمة وغريه وبني الدولة املبنية على ) القرآن الكرمي ( أحكام كتاب اهللا تعاىل 

  ..، يوازي متاماً الفارق بني اهللا تعاىل وبني ابن شربمة 
وحنن لسنا خمتلفني على حرمة .. قة ذه املسألة هذا جزء من الروايات املتعلِّ.. 

هذه الدولة التارخيية اليت يف .. ولكن .. شرب اخلمر الواضحة يف كتاب اهللا تعاىل 
رون لون واملزمدة لعني مراد اهللا تعاىل ، واليت يعتقد املطبة اسا بالدولة اإلسالمييسمو

يف هذه الدولة املفترضة ، وحسب هذه .. هلا بصدق كلِّ هذه الروايات يف الوقت ذاته 
الروايات املتناقضة ، هل من املمكن الوصول إىل حكم ما يف هذه املسألة دون االصطدام 

خمتلفة من املمكن  ةوكم دولة إسالمي. ....روايات ؟ مع أحكام أخرى حتملها ذات ال
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ال  واليت،  يف هذه املسألة هلا قوانني متناقضة بناء على التناقضات اليت نراها نضعأن 

 خمتلفة دولة إسالمية كم .. !!!!!!!أُخرى ؟ فقهية أي مسألةالتناقضات يف ختتلف عن 
  !!!!!!! ..كم ؟ !! ..!!!!!؟من املمكن تكوينها من هذه املتناقضات 

 ..لنييف هذه الدولة املفترضة سيقف من املطب عليكم أن  : رين هلا ليقولواملزم
،  أَربعة أَسماٍء أَفْلَح ورباحٍ ويسارٍ ونافعٍبتضعوا فيها حكماً مينع املواطنني من يسموا 

  ..يت حيملها احلديث التايل ال) حسب تصورهم هلا ( وذلك التزاماً بالسنة الشريفة 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٩٨٣( مسلم 

حدثَنا يحيى بن يحيى وأَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ أَبو بكْرٍ حدثَنا معتمر بن سلَيمانَ 
ربى أَخيحةَ و قَالَ يرمس نع أَبِيه ننِ عكَيالر نع   تعـمانَ قَـالَ سملَيس نب رمتعا الْمن
نهانا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه    الركَين يحدثُ عن أَبِيه عن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ

  ونافعٍأَفْلَح ورباحٍ ويسارٍ  وسلَّم أَنْ نسمي رقيقَنا بِأَربعة أَسماٍء
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٩٨٤( مسلم 

و حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد حدثَنا جرِير عن الركَينِ بنِ الربِيعِ عن أَبِيه عن سمرةَ بـنِ  
ولَا  ولَا يساراً رباحاً كقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا تسم غُلَام جندبٍ قَالَ

  أَفْلَح ولَا نافعاً
ر آخر من ذات الداعني هلذه الدولة التارخيية ل ومزمسيقف مطب.. بعد ذلك .. 

حسب ( جيب أالَّ نضع حكماً يف ذلك ، وذلك اتباعاً للسنة الشريفة ، ال  :ليقول لنا 
  ..  وذلك بناء على احلديث التايل) هلا  تصورهم

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٩٨٦( مسلم 
حدثَنا محمد بن أَحمد بنِ أَبِي خلَف حدثَنا روح حدثَنا ابن جريجٍ أَخبرنِي أَبـو  

يه وسلَّم أَنْ ينهى عـن  أَراد النبِي صلَّى اللَّه علَ الزبيرِ أَنه سمع جابِر بن عبد اللَّه يقُوال
كوِ ذَلحبِنعٍ وافبِنارٍ وسبِيو بِأَفْلَحكَةَ وربِبلَى وعى بِيمسا  أَنْ يهنع دعب كَتس هتأَير ثُم
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ثُـم أَراد   ينه عن ذَلك ثُم قُبِض رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولَم فَلَم يقُلْ شيئاً

كَهرت ثُم كذَل نى عهنأَنْ ي رمع  
 ..يف وضع األحكام والدساتري هلذه الدولة اليت يطبرون هلا ، سيقف لون ويزم

مطبة: ليقول لنا منهم ر ل ومزممة حلوم احلمر األهليمن وضع قانون  ، حمر وبالتايل ال بد
 يحرم إعطاء رخصة لفتح مكان بيع للحوم احلمر األهلية ،ت هذه الدولة يف تشريعا

  ..التزاماً بالسنة الشريفة ، وذلك بناء على األحاديث التالية 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٥٨٣( مسلم 

يبا عثَندا أَبِي حثَندرٍ حيمنِ نب اللَّه دبع نب دمحا مثَندو ح مالسو عافثَنِي ندح اللَّه د
رمنِ عاب نع ةيلرِ الْأَهمومِ الْحأَكْلِ لُح نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٥٩٠( مسلم 

ع رِيرا جثَندبٍ حرح نب ريها زثَندـازِبٍ  و حنِ عاِء برالْب نع بِيعالش نمٍ عاصع ن
أَمرنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ نلْقي لُحوم الْحمـرِ الْأَهليـة نِيئَـةً    قَالَ 

لْأَشج حدثَنا حفْص يعنِي ابن غيـاث  و حدثَنِيه أَبو سعيد ا ثُم لَم يأْمرنا بِأَكْله ونضيجةً
هوحن ادنذَا الْإِسمٍ بِهاصع نع  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٩٠١( البخاري 
حدثَنِي إِبراهيم بن موسى أَخبرنا ابن أَبِي زائدةَ أَخبرنا عاصم عن عامرٍ عن الْبـراِء  

أَمرنا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في غَزوة خيبـر أَنْ   عازِبٍ رضي اللَّه عنهما قَالَبنِ 
  ثُم لَم يأْمرنا بِأَكْله بعد نلْقي الْحمر الْأَهليةَ نِيئَةً ونضيجةً

يف احلديث األخري تبين لنا أنّ هذا التحرمي  ]] له بعدثُم لَم يأْمرنا بِأَكْ [[فالعبارة 
 ، فقد استمراملطبرد  ) بناء على هذه الرواية( ر معه ل واملزمدليل ال ي ..  

 ..وسيقف مطبر آخر من ذات اجلوقة ل ومزم ،ر ل يساند املطبيف  السابقواملزم
 ويطالب،  حلوم احلمر األهلية مكان لبيع منع إعطاء أي رخصة ألي مواطن يريد فتح
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إعطاء رخصة ألي مواطن يريد فتح مكان لبيع حلوم ب السماحهو ، إضافة حكم آخر ب

  ..  ةديث التالياحوذلك بناء على األ .. اخليل
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٨٩٧( البخاري 

ب ادما حثَندبٍ حرح نانُ بملَيا سثَندح نع يلنِ عب دمحم نرٍو عمع نع ديز ن
نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم  جابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قَالَ

ةيلرِ الْأَهمومِ الْحلُح نع ربيلِ خيي الْخف صخرو  
  ) : ٣٥٩٥ (مسلم 

 حدثَنا يحيى بن يحيى وأَبو الربِيعِ الْعتكي وقُتيبةُ بن سعيد واللَّفْظُ ليحيى قَالَ يحيى
ع يلنِ عب دمحم نارٍ عيننِ درِو بمع نع ديز نب ادما حثَندح انرا و قَالَ الْآخنربأَخ ن

اللَّه دبنِ عابِرِ برِ  جمومِ الْحلُح نع ربيخ موى يهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
ةيللِ الْأَهيومِ الْخي لُحنَ فأَذو  

  ) : ١٩٠٩( الدارمي 
ز نب ادما حثَندح انمعو النا أَبنربأَخ نع يلنِ عب دمحم نارٍ عيننِ درِو بمع نع دي

نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم خيبر عـن لُحـومِ    جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ
ةيلرِ الْأَهملِ الْحيومِ الْخي لُحنَ فأَذو  

 ..وهنا سيقف مطبحلوم اخليل حرام ، ال : ، ليقول من ذات اجلوقة  آخرر ل ومزم
ن تضعوا أ، فيجب وأحكامها هذه الدولة  تشريعاتوعليكم أن تأخذوا ذلك يف ، 

وذلك  ..قانوناً مينع إعطاء أي رخصة ألي مواطن يريد فتح مكان لبيع حلوم اخليل 
  .. التزاماً باحلديث التايل 

  : ب ترقيم العامليةحس ) ١٦٢١٥( أمحد 
  ـيصمةَ الْحلَمو سا أَبثَندح لَانِيوبٍ الْخرح نب دمحا مثَندرٍ ححب نب يلا عثَندح

لَ عن صالحِ بنِ يحيى بنِ الْمقْدامِ عنِ ابنِ الْمقْدامِ عن جده الْمقْدامِ بنِ معدي كَرِب قَا
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 ـذْبا أَنْ نأْذَنُ لَنمِ فَقَالُوا أَتابِي إِلَى اللَّححأَص فَةَ فَقَرِمائالص يدلنِ الْوب دالخ عم توغَز ح
ـ  تيفَأَت كذَل نع أَلَهفَأَس يدلالْو نب دالخ يى آتتح كُمكَانم ا فَقُلْتلُوهبقَالَ فَح كَةً لَهمر ه

   ـربيةَ خوغَـز لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عم توابِي فَقَالَ غَزحأَص ربخ هتربفَأَخ
فَأَسرع الناس في حظَائرِ يهود فَقَالَ يا خالد ناد في الناسِ أَنَّ الصلَاةَ جامعةٌ لَا يـدخلُ  

نرِ  الْجظَـائي حف متعرأَس الُكُما بم اسا النها أَياسِ فَقَالَ يي النف فَقَام لْتفَفَع ملسةَ إِلَّا م
 حمر الْأَهليـة والْإِنِسـية   وحرام علَيكُم يهود أَلَا لَا تحلُّ أَموالُ الْمعاهدين إِلَّا بِحقِّها

خاولُهرِ يالطَّي نلَبٍ مخي مكُلُّ ذاعِ وبالس نابٍ مي نكُلُّ ذا والُهبِغو  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٣١٢( سنن أيب داود 

حدثَنا عمرو بن عثْمانَ حدثَنا محمد بن حربٍ حدثَنِي أَبو سلَمةَ سلَيمانُ بن سلَيمٍ 
ع يدلنِ الْوب دالخ نع ي كَرِبدعنِ مامِ بقْدالْم هدج نامِ عقْدنِ الْمى بيحنِ يحِ بالص ن

د قَالَ غَزوت مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خيبر فَأَتت الْيهود فَشكَوا أَنَّ الناس قَ
إِلَى حظَائرِهم فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَلَـا لَـا تحـلُّ أَمـوالُ      أَسرعوا

وبِغالُها وكُلُّ ذي نابٍ مـن   وخيلُها حمر الْأَهلية وحرام علَيكُم الْمعاهدين إِلَّا بِحقِّها
ي مكُلُّ ذاعِ وبرِالسالطَّي نلَبٍ مخ  

وبِغالُها  وخيلُها حمر الْأَهلية وحرام علَيكُم [[فالعبارة األخرية يف هذا احلديث 
حة وصرحية يف حترمي واض ]] وكُلُّ ذي نابٍ من السباعِ وكُلُّ ذي مخلَبٍ من الطَّيرِ

  ..حلوم اخليل 
 ..ل وموهنا سيقف مطباألمر فيه شك ، : ر آخر من ذات اجلوقة ليقول لنا زم

  ..وعليكم أن تتريثوا ، وذلك اعتماداً على احلديث التايل 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٩٠٢( البخاري 

  ـنمٍ عاصع نا أَبِي عثَندفْصٍ حح نب رما عثَندنِ حيأَبِي احلُس نب دمحثَنِي مدح
ال أَدرِي أَنهى عنه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه   عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ مرٍعا



٣٨                  
علَيه وسلَّم من أَجلِ أَنه كَانَ حمولَةَ الناسِ فَكَرِه أَنْ تذْهب حمولَتهم أَو حرمه فـي  

 ملَح ربيمِ خويةيلرِ الْأَهمالْح  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٥٩١( مسلم 

 نا أَبِي عثَندح اثينِ غفْصِ بح نب رما عثَندح يدالْأَز فوسي نب دمثَنِي أَحدو ح
سولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه ال أَدرِي إِنما نهى عنه ر عن ابنِ عباسٍ قَالَ عاصمٍ عن عامرٍ

وسلَّم من أَجلِ أَنه كَانَ حمولَةَ الناسِ فَكَرِه أَنْ تذْهب حمولَتهم أَو حرمه في يـومِ  
ةيلرِ الْأَهمالْح وملُح ربيخ  

وهنا سيقف مطبة على  هلذه تزجمرر آخر من ذات اجلوقة اليت ل ومزمالدولة التارخيي
ال ، حلوم احلمر : أنها عني الدولة اإلسالمية اليت يريدها اهللا تعاىل ، يقف ليقول لنا 

  .. بناًء على احلديث التايل ، األهلية حالل وليست حراماً 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٥١٠٣( البخاري 

ا سثَندح اللَّه دبع نب يلا عثَندـونَ حمعزي دينِ زابِرِ بجل و قُلْترمانُ قَالَ عأَنَّ  فْي
ةيلرِ الْأَهمح نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر    قُـولُ ذَاككَـانَ ي فَقَالَ قَد

ةرصا بِالْبندنع فَارِيرٍو الْغمع نب كَمالْح  نلَكأَ قُلْ لَا وقَراسٍ وبع ناب رحالْب ى ذَاكأَب
  أَجِد فيما أُوحي إِلَي محرماً

ولَكن أَبى ذَاك الْبحر ابن عباسٍ وقَرأَ قُلْ لَـا   [[فالعبارة الواردة يف هذه الرواية 
حلوم يف حترمي  قيلعباس أنكر كلَّ ما  صرحية يف أنَّ ابن ]] أَجِد فيما أُوحي إِلَي محرماً

  : احلمر األهلية ، حمتجاً بقوله تعاىل 
                 

                

            ] ١٤٥: األنعام [  



٣٩                  
 ..وسيقف مطببناء على ، ر آخر من ذات اجلوقة ، ليقول قوالً آخر ل ومزم

  ..احلديث التايل 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٨٧٨( البخاري  

ثَندح  ـنع دمحم نع وبا أَيثَندابِ حهالْو دبا عثَندابِ حهالْو دبع نب اللَّه دبا ع
هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بـاٍء فَقَـالَ    أَنج اَءهج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

ت ثُم أَتاه الثَّانِيةَ فَقَالَ أُكلَت الْحمر فَسكَت ثُم أَتاه الثَّالثَةَ فَقَـالَ  أُكلَت الْحمر فَسكَ
تياً أُفْنِيادنم رفَأَم رمرِ  الْحمومِ الْحلُح نع انِكُميهني ولَهسرو اسِ إِنَّ اللَّهي النى فادفَن

ئَتفَأُكْف ةيلمِ الْأَهبِاللَّح فُورا لَتهإِنو ورالْقُد  
 ..بعد ذلك سيقف مطبإنّ حلوم ، ال : من ذات اجلوقة ليقول لنا آخر ر ل ومزم

  .. بناء على احلديث التايل  وال شك يف ذلك ، ،احلمر األهلية حالل 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٣١٥( سنن أيب داود 
اللَّه دبا عثَندأَبِي  ح ديبع نورٍ عصنم نيلَ عائرإِس نع اللَّه ديبا عثَندح ادأَبِي زِي نب

الْحسنِ عن عبد الرحمنِ عن غَالبِ بنِ أَبجر قَالَ أَصابتنا سنةٌ فَلَم يكُن في مالي شيٌء 
نٌء ميي إِلَّا شلأَه مأُطْع  وملُح مرح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ ر قَدرٍ ومح

ةيلرِ الْأَهمةُ  الْحنا السنتابأَص ولَ اللَّهسا ري فَقُلْت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تيفَأَت
ما أُطْعي مالي مف كُني لَمو ةيلرِ الْأَهمالْح وملُح تمرح كإِنرِ ومانُ الْحمي إِلَّا سلأَه 

 أَطْعم أَهلَك من سمنيِ حمرِك فَإِنما حرمتها من أَجلِ جوالِ الْقَرية يعنِي الْجلَّالَةَ فَقَالَ
ا هو ابن معقلٍ قَالَ أَبو داود روى شعبةُ هذَا الْحديثَ عن قَالَ أَبو داود عبد الرحمنِ هذَ

 عبيد أَبِي الْحسنِ عن عبد الرحمنِ بنِ معقلٍ عن عبد الرحمنِ بنِ بِشرٍ عن ناسٍ من مزينةَ
جأَب نأَوِ اب رجةَ أَبنيزم ديأَنَّ س نب دمحا مثَندح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَلَ النس ر

هدةَ أَحنيزم ننِ ملَيجر نلٍ عقعنِ ماب نع ديبع نرٍ ععسم نمٍ عيعو نا أَبثَندانَ حملَيا سم
نب اللَّه دبا عمهدرِ أَحالْآخ نى  عأَر رعسرِ قَالَ مجالْأَب نب بغَال رالْآخمٍ ويونِ عرِو بمع



٤٠                  
  الَّذي أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غَالباً

  .......ليقول ويقول ويقول ....... آخر وآخر وآخر من ذات اجلوقة وسيقف 
علينا من ذات  ال بد أن خيرج وقوانينهااملفترضة هذه الدولة  تشريعاتيف صياغة  ..

جوقة املطبيف تشريعات هذه الدولة ال جييز  قانوناًضعوا : رين من يقول لنا لني واملزم
  .. احلديث التايلبناء على  وذلك ،عقد احملرم 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٥٢٤( مسلم 
ثَندح يعمسانَ الْمو غَسثَنِي أَبدو ح نب ادطَّابِ زِيو الْخثَنِي أَبدلَى ح و حالْأَع دبا ع

يحيى حدثَنا محمد بن سواٍء قَالَا جميعا حدثَنا سعيد عن مطَرٍ ويعلَى بنِ حكيمٍ عن نافعٍ 
ثْمع نانَ عثْمنِ عانَ بأَب نبٍ عهنِ وب هيبن نفَّانَعنِ عانَ ب   لَّى اللَّـهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

  لَا ينكح الْمحرِم ولَا ينكَح ولَا يخطُب علَيه وسلَّم قَالَ
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٧٨( أمحد 

هنِ وب هيبن نع عافثَنِي ندح كالم نع يدعس نى بيحا يثَندانَ حثْمنِ عانَ بأَب نبٍ ع
أَبِيه نع هنع اللَّه يضقَالَ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع  حكنلَا يو حكنلَا ي رِمحالْم

طُبخال يو  
 ..ومن ذات اجلوقة سيقف مطبالعقد جائز ، وذلك ، ال : ر آخر ليقول لنا ل ومزم

  ..  احلديث التايلاء على بن
  : حسب ترقيم العاملية ) ١٧٠٦( البخاري 

حدثَنا أَبو الْمغرية عبد الْقُدوسِ بن الْحجاجِ حدثَنا الْأَوزاعي حدثَنِي عطَاُء بن أَبِي 
تزوج ميمونـةَ   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ النبِي رباحٍ عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما

رِمحم وهو  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٥٢٨( مسلم 

و حدثَنا يحيى بن يحيى أَخبرنا داود بن عبد الرحمنِ عن عمرِو بنِ دينارٍ عن جابِرِ 



٤١                  
تزوج رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم    عن ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ بنِ زيد أَبِي الشعثَاِء
رِمحم وهةَ وونميم  

 النيب  ، ال: ر آخر من ذات اجلوقة ليقول لنا ل ومزمسيقف مطب.. بعد ذلك .. 
  .. احلديث التايلى معتمداً عل،  تزوج ميمونة وهو حالل ، وبىن ى حالالً

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٥٢٩( مسلم 
حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا يحيى بن آدم حدثَنا جرِير بن حازِمٍ حدثَنا أَبـو  

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  ثفَزارةَ عن يزِيد بنِ الْأَصم حدثَتنِي ميمونةُ بِنت الْحارِ
لَّمساللٌ وح وها وهجوزاسٍ تبنِ عالَةَ ابخي والَتخ تكَانقَالَ و  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٧٧٤( سنن الترمذي 
أَبِي قَال سمعت أَبا فَـزارةَ   حدثَنا إِسحق بن منصورٍ أَخبرنا وهب بن جرِيرٍ حدثَنا

تزوجهـا   أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يحدثُ عن يزِيد بنِ الْأَصم عن ميمونةَ
نى بِها فيها قَالَ أَبو وماتت بِسرِف ودفَناها في الظُّلَّة الَّتي ب وهو حاللٌ وبنى بِها حالالً

أَنَّ  عيسى هذَا حديثٌ غَرِيب وروى غَير واحد هذَا الْحديثَ عن يزِيد بنِ الْأَصم مرسالً
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهساللٌ رح وهةَ وونميم جوزت  

  ..احلديث التايل ر آخر له رأي آخر بناء على ل ومزمسيقف مطب.. بعد ذلك 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٩٢٦( البخاري 

حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ حدثَنا وهيب حدثَنا أَيوب عن عكْرِمةَ عن ابنِ عبـاسٍ  
وماتت  ميمونةَ وهو محرِم وبنى بِها وهو حاللٌ تزوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

  ـنحٍ عالص نانُ بأَبجِيحٍ وأَبِي ن نثَنِي ابدح اقحإِس ناب ادزو د اللَّهبو عقَالَ أَب رِفبِس
ى اللَّه علَيه وسلَّم ميمونةَ في عمـرة  عطَاٍء ومجاهد عن ابنِ عباسٍ قَالَ تزوج النبِي صلَّ

  الْقَضاِء
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٥٢٧( مسلم 



٤٢                  
و حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ وابن نميرٍ وإِسحق الْحنظَلي جميعا عن ابنِ عيينـةَ  

ا سثَندرٍ حيمن نـاسٍ  قَالَ اببع نثَاِء أَنَّ ابعأَبِي الش نارٍ عيننِ درِو بمع نةَ عنييع نانُ بفْي
هربأَخ رِمحم وهةَ وونميم جوزت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن  ثْتدرٍ فَحيمن ناب ادز

  نكَحها وهو حاللٌ خبرنِي يزِيد بن الْأَصم أَنهبِه الزهرِي فَقَالَ أَ
 ..بعد ذلك سيعود املطبل ليدخلنا يف متاهل واملزمر األورف بدايتها مـن  عة ال ت
  ..بناء على احلديث التايل وشرحه ، ايتها 
 : حسب ترقيم العاملية ) ٢٥٢٢( مسلم   

حي نى بيحا يثَندح نب رمبٍ أَنَّ عهنِ وب هيبن نعٍ عافن نع كاللَى مع أْتى قَالَ قَري
مـانَ  عبيد اللَّه أَراد أَنْ يزوج طَلْحةَ بن عمر بِنت شيبةَ بنِ جبيرٍ فَأَرسلَ إِلَى أَبانَ بنِ عثْ

الْح ريأَم وهو كذَل رضحقُولُايفَّانَ يع نانَ بثْمع تعمانُ سفَقَالَ أَب ج   ولُ اللَّـهسقَالَ ر
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص طُبخلَا يو كَحنلَا يو رِمحالْم حكنلَا ي  

فيمـا   صحيح مسلم بشرح النوويولننظر يف النص التايل املقتطع من كتاب .. 
  ..ديث خيص هذا احل

فقال مالك والشافعي  ، فاختلف العلماء بسبب ذلك يف نكاح احملرم ....... [[
واعتمـدوا  ، ال يصح نكاح احملرم : وأمحد ومجهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم 

،  يصح نكاحه حلديث قصة ميمونـة : وقال أبو حنيفة والكوفيون  . أحاديث الباب
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا  بة أصحهاوأجاب اجلمهور عن حديث ميمونة بأجو

ومل يرو أنه تزوجها : قال القاضي وغريه . هكذا رواه أكثر الصحابة  تزوجها حالالً
،  وروت ميمونة وأبو رافع وغريمها أنه تزوجها حـالالً ، إال ابن عباس وحده  حمرماً

ن ابن عبـاس  وألم أضبط م، خبالف ابن عباس ، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به 
أويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها يف احلـرم وهـو   ت :اجلواب الثاين . وأكثر 
ومنه ، وهي لغة شائعة معروفة ،  ويقال ملن هو يف احلرم حمرم وإن كان حالالً، حالل 



٤٣                  
أنـه   :والثالـث  . أي يف حرم املدينـة   البيت املشهور قتلوا ابن عفان اخلليفة حمرماً

والصحيح حينئذ عند األصوليني ترجيح القول ألنه يتعـدى  ،  علتعارض القول والف
أن  والرابع جواب مجاعة من أصـحابنا . عليه  والفعل قد يكون مقصوراً، إىل الغري 

وهو مما خص به دون ، النيب صلى اهللا عليه وسلم كان له أن يتزوج يف حال اإلحرام 
، أنه حرام يف حقه كغريه  :اين والوجه الث. وهذا أصح الوجهني عند أصحابنا ،  األمة

  .. ]] ....... وليس من اخلصائص
الدولة اليت  تشريعاتيف  القوانني املتعلّقة اوحني صياغة .. وبذات املسألة .. 

يطبة من إمجاع ، إال لون ويزمرون هلا ، سيقف الكثريون ليختلفوا اختالفاً ال حيمل ذر
  ..وق دالالت كتاب اهللا تعاىل إمجاع تطليق العقل واملنطق والقفز ف

املتعلِّقة مبن يقع على  القواننيغة صيا كيف ستتم: ما حيق لنا أن نسأله  .. لكن.. 
  .. التالية الروايةدالالت على  اعتماداً، يف تشريعات هذه الدولة ، يمة 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٢٩٤( أمحد 
عنِ يمانُ بن بِلَالٍ عن عمرِو بنِ أَبِي عمرٍو عن عكْرِمةَ حدثَنِي أَبو سعيد حدثَنا سلَ

من وقَع علَى بهِيمـة فَـاقْتلُوه    أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ ابنِ عباسٍ
  واقْتلُوا الْبهِيمةَ
  : حسب ترقيم العاملية ) ١٣٧٤( الترمذي 

حدثَنا محمد بن عمرٍو السواق حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن محمد عن عمرِو بـنِ أَبِـي   
مـن   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   قَالَ عن ابنِ عباسٍعمرٍو عن عكْرِمةَ 

فَقيلَ لابنِ عباسٍ ما شأْنُ الْبهِيمـة   يمة فَاقْتلُوه واقْتلُوا الْبهِيمةَوجدتموه وقَع علَى بهِ
ولَكن أَرى رسولَ  قَالَ ما سمعت من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في ذَلك شيئاً

قَالَ أَبو عيسى  و ينتفَع بِها وقَد عملَ بِها ذَلك الْعملُاللَّه كَرِه أَنْ يؤكَلَ من لَحمها أَ
 ناسٍ عبنِ عاب نةَ عكْرِمع نرٍو عمنِ أَبِي عرِو بمع يثدح نإِلَّا م رِفُهعيثٌ لَا ندذَا حه



٤٤                  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن  

 .. بناًء على ما  ، املسألةحكام هذه القوانني اليت متَّت صياغتها ألر تربيوكيف سيتم 
حتفة األحوذي بشرح جامع هو وارد يف الشرح التايل هلذا احلديث والذي نقتطعه من 

كتعريف بقوانني هذه ووضعه بني أيدي األمم اُألخرى ،  هذا التربيروترمجة ،  الترمذي
  ..!!!!!!! ؟الدولة 

   ]] ..... لئال يتولد منها حيوان على صورة إنسان قيل) مة واقتلوا البهي(  [[
يف  املتعلِّقة مبن يقع على يمـة قوانني الويف سياق صياغة ، من ذات اجلوقة و.. 

كئ يتموقف يف هذه املسألة ، له آخر  رومزم لٌسيقف مطبتشريعات دولتهم التارخيية ، 
  .. شرحه للسنديويف  ، سنن ابن ماجةهو وارد يف  على ما فيه

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٥٥٤( سنن ابن ماجة 
حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم الدمشقي حدثَنا ابن أَبِي فُديك عن إِبـراهيم بـنِ   

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  سٍ قَالَإِسمعيلَ عن داود بنِ الْحصينِ عن عكْرِمةَ عن ابنِ عبا
لَّمسو هلَيع لُوهمٍ فَاقْترحم لَى ذَاتع قَعو نلُـوا   ماقْتو لُوهفَاقْت ةهِيملَى بع قَعو نمو

  الْبهِيمةَ
حكمة قتلها خوف أن تأيت بصورة قبيحة يشبه بعضها اآلدمي وبعضها  ..... [[
فـال تقتـل    وأكثر الفقهاء كما حكاه اخلطايب على عدم العمل ذا احلديث البهيمة

  .. ]] ..... البهيمة ومن وقع عليها وإمنا عليه التعزير
ل رون هلا ، سيقف مطبلون ويزمينية اليت يطبالدولة الد قواننييف عملية صياغة .. 

أن تضعوا شرطاً يف بن: ليقول لنا آخر ر ومزم احلمامات يف املساكن واألماكناء ال بد 
بناًء على  وذلك لزام ذا الشرط ،إلوأالَّ تعطى رخصة بناء دون ا ، العامة واخلاصة

  .. التايل احلديث
  : حسب ترقيم العاملية ) ١٤١( البخاري 



٤٥                  
نع رِيها الزثَندئْبٍ قَالَ حأَبِي ذ نا ابثَندقَالَ ح ما آدثَندح   ـيثاللَّي زِيدنِ يطَاِء بع

إِذَا أَتى أَحـدكُم   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي قَالَ
  الْغائطَ فَلَا يستقْبِل الْقبلَةَ ولَا يولِّها ظَهره شرقُوا أَو غَربوا

  : حسب ترقيم العاملية ) ٨٩٣( مسلم 
و حدثَنا أَحمد بن الْحسنِ بنِ خراشٍ حدثَنا عمر بن عبد الْوهابِ حدثَنا يزِيد يعنِي 

رسولِ  عن ابن زريعٍ حدثَنا روح عن سهيلٍ عن الْقَعقَاعِ عن أَبِي صالحٍ عن أَبِي هريرةَ
إِذَا جلَس أَحدكُم علَى حاجته فَلَا يستقْبِلْ الْقبلَةَ ولَـا   اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

  يستدبِرها
 ..ل ومزممعتمداً علـى   ال داعي لذلك ، ال ،: ر آخر ليقول لنا وهنا سيقف مطب

  .. احلديث التايل
  : حسب ترقيم العاملية ) ١٤٤( البخاري 

حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ قَالَ حدثَنا أَنس بن عياضٍ عن عبيد اللَّه عن محمد بـنِ  
بيت  عن عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ ارتقَيت فَوق ظَهرِ يحيى بنِ حبانَ عن واسعِ بنِ حبانَ

فَرأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقْضي حاجته مستدبِر  حفْصةَ لبعضِ حاجتي
  الْقبلَة مستقْبِلَ الشأْمِ

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٩١( مسلم 
حا مثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح رمع نب اللَّه ديبا عثَندح يدبرٍ الْعبِش نب دم

عن ابنِ عمر قَالَ رقيت علَـى   عن محمد بنِ يحيى بنِ حبانَ عن عمه واسعِ بنِ حبانَ
يه وسلَّم قَاعدا لحاجته مسـتقْبِلَ  فَرأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَ بيت أُختي حفْصةَ

لَةبالْق بِردتسامِ مالش  
  ..علينا احلديث التايل  ثاً برأيه عندما يتلوتشب املطبل واملزمرويزداد هذا .. 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٤٧١٢( أمحد 



٤٦                  
نع ادما حثَندلٍ قَالَ حو كَاما أَبثَندأَنَّ   ح ـلْتنِ أَبِي الصب دالخ نذَّاِء عالْح دالخ

ةَ قَالَتشائزِيزِ أَنَّ عالْع دبنِ عب رمع دنثَ عدح كالم نب اكرلَّى  عص ولِ اللَّهسرل رذُك
فَقَالَ أَو قَد فَعلُوهـا   الْقبلَةَ بِفُروجِهِماللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ ناسا يكْرهونَ أَنْ يستقْبِلُوا 

لَةبلَ الْقبي قدقْعلُوا موح  
 ..وسيزداد اخلالف بني املطبلني واملزمةرين هلذه الدولة الدذه هليف وضع قانون  يني

 ، أحاديث تناقض أحاديث أُخرىيعود يف اختالفه مع اآلخرين إىل  كلٌّ منهماملسألة ، 
صحيح مسلم النص التايل يف كتاب و .....أُخرى  وإىل تفسريات هلا تناقض تفسريات

  ..يبين لنا هذه احلقيقة  بشرح النووي
على  فقد اختلف العلماء فيه وأما النهي عن االستقبال للقبلة بالبول والغائط [[
سـتقبال  أنه حيرم ا -رمحهما اهللا تعاىل  -مذهب مالك والشافعي : أحدها  مذاهب

وهذا مـروي عـن   ،  وال حيرم ذلك يف البنيان، القبلة يف الصحراء بالبول والغائط 
وعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما والشعيب وإسحاق بـن  ، العباس بن عبد املطلب 

أنه ال جيوز : واملذهب الثاين  .راهويه وأمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني رمحهم اهللا 
وهو قول أيب أيوب األنصاري الصحايب رضي ،  يف الصحراء ذلك ال يف البنيان وال

واملذهب  .اهللا عنه وجماهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأيب ثور وأمحد يف رواية 
وهو مذهب عروة بن الزبري وربيعة ،  جواز ذلك يف البنيان والصحراء مجيعاً: الثالث 

ال جيوز االستقبال : هب الرابع واملذ .وداود الظاهري ، شيخ مالك رضي اهللا عنهم 
وهي إحدى الروايتني عن ،  وجيوز االستدبار فيهما، وال يف البنيان ، ال يف الصحراء 
واحتج املانعون مطلقا باألحاديث الصحيحة  ، -رمحهما اهللا تعاىل  -أيب حنيفة وأمحد 

ـ ، كحديث سلمان املذكور  الواردة يف النهي مطلقا رة وحديث أيب أيوب وأيب هري
وهذا املعىن موجود يف البنيان والصحراء ، وألنه إمنا منع حلرمة القبلة : وغريمها قالوا 

ألن بيننا وبني الكعبة جباال وأودية ، وألنه لو كان احلائل كافيا جلاز يف الصحراء ، 



٤٧                  
واحتج من أباح مطلقا حبديث ابن عمـر رضـي اهللا    ،وغري ذلك من أنواع احلائل 

أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم مستقبال بيت املقـدس   لكتابعنهما املذكور يف ا
أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم   -رضي اهللا عنها  -وحبديث عائشة ، مستدبر القبلة 

: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم 
رواه أمحد بن حنبل يف مسنده وابن  .أي إىل القبلة " أو قد فعلوها حولوا مبقعدي " 

 . واحتج من أباح االستدبار دون االستقبال حبديث سـلمان  ،ماجه وإسناده حسن 
واحتج من حرم االستقبال واالستدبار يف الصحراء وأباحهما يف البنيان حبديث ابـن  

  .. ]] . وحبديث عائشة الذي ذكرناه، عمر رضي اهللا عنهما املذكور يف الكتاب 
 ىل هذه الرواياتإبعدم النظر الذي ال خمرج له إالَّ بل أن خيرجوا من هذا التيه وق.. 

، وقبل أن يصلوا إىل نتيجة يف هذه املسألة اليت لن يصلوا فيها إىل أي نتيجة  من أساسها
عليكم أن تلحظـوا يف  : ر من ذات اجلوقة ليقول لنا ل ومزمسيقف مطب، ، قبل ذلك 

ويف هذه املسألة بالذات ، أنه ال جيوز وضع مباول للرجال وهـم يف  قوانني هذه الدولة 
وذلك التزامـاً مبضـمون    ..وبالتايل جيب إلزام تراخيص البناء بذلك  حالة الوقوف ،

  .. ةالتالي األحاديث
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٩( النسائي 





 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٠٣( ابن ماجة 



٤٨                  




 

  : حسب ترقيم العاملية )٢٤٦٠٤( أمحد 






 

  : حسب ترقيم العاملية )٢٤٤١٨( أمحد 




 

  : حسب ترقيم العاملية ) ١٢( الترمذي 


















٤٩                  




 

ال ، ال مشكلة يف األمر ، وملاذا : ر آخر ليقول لنا سيقف مطبل ومزمبعد ذلك .. 
ن يبـول  أوضع املباول ليبول فيها الرجال قائمني ، ال مشـكلة يف   مينعتضعون قانوناً 

  .. ةالتالي حاديثباألالرجل قائماً ، سيقول ذلك حمتجاً 
  : يم العامليةحسب ترق ) ١٨٤٤٠( أمحد 





 

  : حسب ترقيم العاملية ) ١٧٤٤٨( أمحد 




 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢١٧( البخاري 


 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢١٩( البخاري 




 



٥٠                  
وسيشتبك املطبهم حقيقة مـا   فيها لدرجة ال يدركون، رون فيما بينهم لون واملزم

فتح البـاري  : من كتاب النص التايل  حياولون حتويل دالالتوذلك حينما  ،يقولون 
ني يف دولتهم الـيت  إىل قوان، فيما خيص شرح هذا احلديث ،  خاريبشرح صحيح الب

يطبرون هلا لون ويزم..  
]] 

































٥١                  
















 [[ ..  
واضعي قـوانني   عنيوتشتبك اآلراء املتناقضة بني املشر األمورتأزم ستوبالتأكيد .. 

شـرحه يف  حينما يصلون إىل احلديث التايل و، رين لني واملزميف دولة املطب هذه املسألة
  .. صحيح مسلم بشرح النوويكتاب 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٠٢( مسلم 




 

]] 









٥٢                  




 [[ ..  
الالحقون فق فعلى ماذا سيت [[  [[إذا كان السابقون قد .. 
من املطبها دولة شريعة اهللا تعاىل فـوق األرض ؟ ريلني واملزمن لدولة يزعمون أن .. !!!

  ..هو شهيد نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع و
سيقف منهم مـن   ،رون هلا لون ويزماليت يطب التارخيية دولتهم قواننييف صياغة .. 

، معتمداً على احلـديث  يف املدن وأطرافها الكالب  لقتل تضعوا قانوناًال بد أن : يقول 
  ..التايل 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٩٣٦( مسلم 
حدثَنا بِشر يعنِي ابن الْمفَضلِ حدثَنا إِسمعيلُ وهو ابن  و حدثَنِي حميد بن مسعدةَ

يـأْمر بِقَتـلِ    كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  أُميةَ عن نافعٍ عن عبد اللَّه قَالَ
إِلَّا قَتلْناه حتى إِنا لَنقْتـلُ كَلْـب    ها فَلَا ندع كَلْباًفَننبعثُ في الْمدينة وأَطْراف الْكلَابِ

  الْمرية من أَهلِ الْبادية يتبعها
  : حسب ترقيم العاملية ) ٦٠٣٣( أمحد 

 فعٍ عنِ ابنِ عمر قَـالَ حدثَنا عبد الرزاقِ أَنبأَنا سفْيانُ عن إِسماعيلَ بنِ أُميةَ عن نا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَلْباً كَانَ الن عدا أَنْ لَا ننرأْمفَي ةيندالْم افي أَطْرا فثُنعبإِلَّا  ي

اهلْنقَت ةيادلِ الْبأَه نم ةيرلْمل لَ الْكَلْبقْتى نتح  
ال ، فقط الكلب األسود البهيم هو من : ر آخر ليقول ل ومزمبوهنا سيقف مط.. 

ولذلك فالقانون الذي جيب وضعه ال بد أن يكون فقط لقتل الكلب األسود  جيب قتله ،
  ..على احلديث التايل  البهيم ، يقول ذلك معتمداً

  : حسب ترقيم العاملية ) ١٤٠٦( الترمذي 



٥٣                  
حدثَنا هشيم أَخبرنا منصور بن زاذَانَ ويونس بن عبيد عـن   حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ

لَولَـا أَنَّ   قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  الْحسنِ عن عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ قَالَ
قَالَ وفي الْباب  فَاقْتلُوا منها كُلَّ أَسود بهِيمٍ تلها كُلِّهاالْكلَاب أُمةٌ من الْأُممِ لَأَمرت بِقَ

عن ابنِ عمر وجابِرٍ وأَبِي رافعٍ وأَبِي أَيوب قَالَ أَبو عيسى حديثُ عبد اللَّه بنِ مغفَّـلٍ  
يثدضِ الْحعي بى فوريو يححص نسيثٌ حدطَانٌ    أَنَّ حـيش هِـيمالْب دوالْأَس الْكَلْب

وقَد كَرِه بعض أَهلِ الْعلْمِ  والْكَلْب الْأَسود الْبهِيم الَّذي لَا يكُونُ فيه شيٌء من الْبياضِ
  صيد الْكَلْبِ الْأَسود الْبهِيمِ

  : حسب ترقيم العاملية) ٤٢٠٦( النسائي 
نربـنِ  أَخسالْح نع سونا يثَندعٍ قَالَ حيرز نب زِيدا يثَندى قَالَ حوسم نانُ برما ع

لَولَا أَنَّ الْكلَاب أُمةٌ  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ قَالَ
رمِ لَأَمالْأُم نامهلبِقَت ت هِيمالْب دوا الْأَسهنلُوا مبِكَلْبِ  فَاقْت سا لَيذُوا كَلْبخمٍ اتا قَومأَيو

  حرث أَو صيد أَو ماشية فَإِنه ينقُص من أَجرِه كُلَّ يومٍ قرياطٌ
ني السـابقني ،  يخمالفاً للـرأ ، رأياً آخر  اًتبنيم آخر رومزم لٌمطب سيزجمروهنا .. 
  ..معتمداً على احلديث التايل ،  بالكالبالرفق  مجعيات كيلشقانوناً لتسيطلب 

  : حسب ترقيم العاملية ) ١٦٨( البخاري 
مارٍ سيننِ دب اللَّه دبع ننِ بمحالر دبا عثَندح دمالص دبا عنربأَخ اقحا إِسثَندح تع

 رأَى كَلْباً أَنَّ رجالً عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَبِي عن أَبِي صالحٍ عن أَبِي هريرةَ
 اللَّه كَرفَش اهوى أَرتح بِه لَه رِفغلَ يعفَج فَّهلُ خجذَ الرطَشِ فَأَخالْع نى مأْكُلُ الثَّري

ةَ لَهنالْج لَهخابٍ قَـالَ    فَأَدـهنِ شاب نع سوني نا أَبِي عثَندبِيبٍ حش نب دمقَالَ أَحو
أَبِيه نع اللَّه دبع نةُ بزمثَنِي حدح  جِدسي الْمف بِردتقْبِلُ وتولُ وبت لَابالْك تقَالَ كَان

  من ذَلك لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَم يكُونوا يرشونَ شيئاًفي زمان رسولِ ال
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وال أريد اإلطالة ، فال توجد جزئية واحدة إالَّ وفيها من االختالف ما يدور من .. 

ولو  .. هل السنة واجلماعةأواحد هو منظار  وكلُّ ذلك من منظارٍ ، النقيض إىل نقيضه
مل مجيع طوائف األمة يش ن نلقي الضوء على االختالفات يف أي جزئية من منظارٍأردنا أ

  .. ميكن تصورهارأينا اختالفاً أكثر اتساعاً لدرجة ال ومذاهبها ل
 ..وهنا نقول للمطبا على العوام لني واملزم ة اليت خيطبونرين هلذه الدولة التارخيي

 إصدارال يعين  اإلسالم هو احللشعار : قول هلم ن.. حتت شعار اإلسالم هو احلل 
      إنما يعين العمل بقوله تعاىل  ..اآلخرين  بتكفري فتاوى

           

    ] ١٠٥: التوبة [ ..   
وهذا العمل تركه ..  العمل النبيل هو احلل: هو  احلق اإلسالمي الشعارإنَّ .. 

دة  القرآينُّ النصة حمدة تارخييده بآليمفتوحاً مل حيد    .. .الشعار 

اإلسالمي عمالً بأمره تعاىل وذلك ،  حللالصدق واإلخالص هو ا: هو  احلق  

    ] وإمياناً بقوله تعاىل  ] ١١٩: التوبة ،    

    ] ٢٤: األحزاب [  ..الشعار اإلسالمي عمالً  العدل هو احلل: هو  احلق ،

              بأمره تعاىل 
   ] ٨: املائدة [  ..  

، ال يتجاوز كونه شعاراً الستقطاب  اإلسالم هو احلل: فالشعار الذي يطرحونه 
 ملوروث اإلسالمي كمادة سياسيةودفعهم النتخاب األحزاب اليت تعمل با، البسطاء 

، عرب العمل احلضاري بأدوات العلم إالَّ ق هذا الشعار على أرض الواقع يتحقَّال و. ....
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، خيتارها أبناء الوطن الشرفاء ها القيم واملبادئ النبيلة اليت ظ فييف دولة مدنية حرة تحفَ
م الدة على خمتلف انتماءاة والعرقية والطائفية واملذهبيةينيوالفكري ة والثقافي    ..         

بأننا ضد بسبب هذا البحث وغريه ، علينا وسيفترون يفترون  بالتأكيد أنَّ هؤالء.. 
ينسبون إلينا مـا مل  سوبالتأكيد أنهم .. اإلسالم ، وضد السنة ، وضد الدولة اإلسالمية 

فنحن ال نستغرب ذلك ، ألنّ من يكـذب علـى اهللا   .. نسمع به ومل نقله يف حياتنا 
عرب تلفيق الروايات عليه ،  ومن يكذب على النيب  وعلى منهجه ،، نه وتعاىل سبحا

لعوام ويذر ومن يكذب على البسطاء وا وتقديسها وجعلها حجة على كتاب اهللا تعاىل ،
  ..يكذب علينا الرماد يف أعينهم ، ليس من الصعب عليه أن 

املشكلة تكمن يف اجلهل والتضليل الذي ميارسه املطبرون على العواملون واملزم 
اً والذين ال يريدون أن جيهدوا أنفسهم يف البحث عن احلقيقة واملشوشني ذهني ..

ستنتشر  اليت يسموا دولة دينية غري دولتهم التارخيية أُخرى أنه يف أي دولة هلمون قُوسيفَ
لنساء عاريات يف الشوارع الفاحشة ، وستمتلئ الشوارع باخلمور والدعارة ، وستسري ا

م املساجد دهوست ، ينبوذيني ، وسيضيع الدونصارى و، وسيتحول املسلمون إىل يهود 
يف ذات الوقت الذي نرى فيه الكثري منهم هارباً إىل ، لون الناس بذلك يضلِّ. ....

ال يصل إليه يف أي  بشكلٍفيها والثقافية والفكرية ينية ممارساً حريته الد،  أوروبا وغريها
  !!! ..بلد من البالد احملسوبة على اإلسالم 

يطبنا بكالمنا هذا خنرج عويزجمرون رون لون ويزملى إمجاع فوق رؤوس العوام بأن
.. مبا حتمل الكلمة من معىن  يكذبونوهم بذلك  ، وعلى ثوابت الشريعة األمة ،

الذي يريدون اعتباره معياراً لقوانني و، فاإلمجاع على جزئيات األحكام عند السلف 
ة ، هو دولتهم الدد ينيجمرعني ليس إالّ الرماد يف األ كالم لذر ..  

 ..ها حسب منهج السلف الصاحل ، فإذا كانوا يقولون عن دولتهم الدة بأنأي يني
يف مسألة ررون لنا املتناقضات التالية بفكيف إذاً يل الصحابة وأفعاهلم ، احسب أعم
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، وذلك يف النص ؟  فعل الصحايب حجة أم الهل : هي ) بالنسبة ملا يدعون إليه ( هامة 

 لُهل فعلنا  ن، والذي يبي صحيح مسلم بشرح النوويكتاب التايل الذي نقتبسه من 
الصحايب ج؟ ةح .. !!!هو من منظار مذهيب وطائفي واحد  مع العلم أنَّ هذا النص..  

وهل  . ، فقد قدمنا أنه يسمى موقوفاً ، أو فعل فعالً إذا قال الصحايب قوالً [[
 . إن مل ينتشر فليس هـو إمجاعـاً  :  قال أصحابنا. . فيه تفصيل واختالف ؟ حيتج به

اجلديد أنه أصحهما  ، رمحه اهللا ومها مشهوران ؟ فيه قوالن للشافعي وهل هو حجة
، ولزم  فإن قلنا هو حجة قُدم على القياس ،  أنه حجةالقدميوالثاين وهو  ، ليس حبجة

وغري به العموم .. ومل جتز خمالفته ، ه العملُ بهالتابعي وإذا  . ؟ فيه وجهان وهل خيص
فأمـا إذا اختلـف    . ، وجيوز للتابعي خمالفته ، فالقياس مقدم عليه ليس حبجة:  قلنا

،  مل جيز تقليد واحد من الفريقني قلنا باجلديد فإن رضي اهللا عنهم على قولني الصحابة
فهما دليالن تعارضا فريجح أحدمها على اآلخـر   وإن قلنا بالقدمي . بل يطلب الدليل

قدم باألئمة فيقدم ما عليه إمام منهم على ماال إمام  فإن استوى العدد . بكثرة العدد
فـإن   . إمام فهما سـواء فإن كان الذي على أحدمها أكثر عدداً ومع األقل  . عليه

إالّ أنّ يف أحدمها أحد الشيخني أيب بكر وعمـر رضـي اهللا    استويا يف العدد واألئمة
والثاين يقدم  ، أحدمها أما سواء : ألصحابنا ففيه وجهان ، ويف آخر غريمها عنهما

فإن خولف فحكمه مـا   أما إذا مل ينتشر . هذا كلّه إذا انتشر،  ما فيه أحد الشيخني
األوىل منـها  األربعـة  :  ألصحابنا العراقيني وإن مل خيالف ففيه مخسة أوجه ، رناهذك

أنه حجـة  :  أحدمها . وهي مشهورة يف كتبهم يف األصول ويف أوائل كتب الفروع
 . أنه حجـة ولـيس بإمجـاع   :  والثاين . وهذا الوجه هو الصحيح عندهم وإمجاع
 ن كان حكم إمام أو حاكم فليس حبجة، وإ إن كان فتوى فقيه فهو حجة:  والثالث

، وإن  والرابع ضده إن كان فتياً مل يكن حجـة  . وهو قول أيب علي ابن أيب هريرة
وهذا الوجـه   واخلامس أنه ليس بإمجاع وال حجة . كان حاكماً أو إماماً كان إمجاعاً

، فليس   ينتشرأما إذا قال التابعي قوالً ومل . ) املستصفى (هو املختار عند الغزايل يف 
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وإن انتشر ومل خيالف .  وإن انتشر وخولف فليس حبجة بال خالف . حبجة بال خالف

.  فظاهر كالم مجاهري أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحايب املنتشر من غري خمالفة
قال صاحب .  ، والثاين ليس حبجة أصحهما هذا:  وحكى بعض أصحابنا فيه وجهني

، وال فـرق يف   الصحيح أنه يكون إمجاعاً وهذا هو األفقه:  امن أصحابن)  الشامل (
  .. ]] ..... هذا بني الصحايب والتابعي

هلا ل ينية اليت يطبعتقد أنَّ من ميلك ذرة من عقل أو منطق يدرك أنَّ الدولة الدأ.. 
املطبر هلا لون ويزمة ويزجمر هلا املزجمرون رون املزمة على متناقضات مب، هي دولة تارخييني

، دويالت يها إىل تشظِّ ، وإمكانيةَدميها  معاولَفقهية ، حتمل يف دستورها وقوانينها 
  ..الصنع  سياسية مسبقة يف سبيل أهواء ، ينت املتاجرة بالدحتمل شعارا

 


