
   

               

                                                                         
 

          

                        

..  ألسنةيف نبض احلق رين املطهة ينبع من ،  هموأعماليف ) الروح ( حبر الفطرة النقي
فالنفوس املنرية النقية الطاهرة تبحث عن احلق ، ألنها من نوره ،  ..املُخلَصني قلوب 

ها تتالشى أمام نور احلقة الوجود .. ... والنفوس املظلمة تبحث عن الظالم ، ألنهذه سن
  .. ] ٨٤: اإلسراء [         قول اهللا تعاىل  يبينها لنااليت 

 ، والرجس كلُّ) القرآن الكرمي ( نواميس الكتاب احلق وأطهر أوجه احلق هو  ..
فمن يكذب على .. ومن منهج احلق يف األكاذيب اليت تقدم على أنها عني احلق جس الر

هم ، بينما من يكذب جاعالً يسيء لنفسه وللناس الذين كذب عليالناس بامسه اخلاص 
يرمي بكذبه على اهللا بإمكانه نسخ بعض أحكام كتاب اهللا تعاىل ، إنما نصاً مقدساً كذبته 
نور احلق  وخلعمنهج اهللا تعاىل بأكاذيبه ،  علْيريد بذلك خوعلى منهجه الكرمي ، تعاىل 

  ..كذب فال أظلم ممن يفتري على اهللا تعاىل ال .. لذلك.. بظالمه 



      ٢                  

                  
  ] ٢١: األنعام [ 

                

      ] ٦٨: العنكبوت [  

وينسبه هللا  من يفتري الكذب،  عليهما نراه أنَّ اهللا تعاىل يقدم يف ساحة افتراء الظلم .. 
           ،،      [[تعاىل 

   [[  الذي حتمله على من ينكر آيات اهللا تعاىل واحلق]]    

    ،،        [[  ، فإنكار آيات اهللا تعاىل واحلق
 تعاىل الذي حتمله يسيء للنفس ، بينما افتراء الكذب على اهللا تعاىل ونسبه ملنهج اهللا

هو ، ملنهج اهللا تعاىل  بعنيمتبإتباع الباطل وهم حيسبون أنفسهم وخداع الناس وتضليلهم 
  ..على درجات اخلسارة أعلى درجات الظلم ، ويدفع أل

              

       ] ١٠٤ – ١٠٣: الكهف [       

من  يف أمتنا العربية واإلسالمية ، مبا نراه، تتجسد أمام أعيننا اآلن .. ائق حلقهذه ا ..
.. واحنطاط يف القيم الفكرية والثقافية واإلنسانية اقتتال وتكفري وتدمري لألوطان وحقد 

باسم الدين ، ) معظم املسلمني وباقي البشر ( ون يكفِّرون الناس الظالميكئون بذلك ويت
  ..لوصول األمة إىل ما هي عليه اآلن على روايات وضعت أصالً 

يف  –أمام الناس ظاهريا  –قدمون أنفسهم ي نم، واألبشع من هؤالء الظالميني .. 
من ينتقد الروايات  متهمنييف الوقت ذاته تثور ثائرم اخلندق املعادي هلؤالء الظالميني ، و

ضد السنة الشريفة  بأنهريهم وقتلهم للناس ،  ظالمهم وتكفليها الظالميون يفع اليت يتكئ
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يقدسون ذات الروايات اليت ينطلق منها الظالميون  ..شون العوام ضده ، وجييوضد الدين 

باراا الواضحة وضوح الشمس وسط النهار لإليهام بأنها ال يف ظالمهم ، ويلتفّون على ع
 –كواقع  –وبالتايل . ....حتمل الظلم واإلرهاب والتفرقة حىت بني أبناء الدين الواحد 

أمام  –رييني وعمقاً فكرياً وثقافياً هلم ، وكظاهر ون حاضنة فكرية للظالميني التكفيعمل
وبذلك يلعبون  ..فري وضد القتل وضد جتزئة األمة لتكيقدمون أنفسهم ضد ا –الناس 

  ..دوراً أبشع من دور الظالميني والتكفرييني ذام 
عن اعتقاد بأنَّ يرى كيف يفرض الظالميون اجلزية على غري املسلمني أمجع العامل .. 
مون أنفسهم ضد هؤالء وهؤالء الذين يقد ، حكم من أحكام منهج اهللا تعاىلذلك 

رض اجلزية على غري املسلمني ، قي فعمل هؤالء الظالميني  –ظاهراً  –ون ظالميني يذمال
على ويف الوقت ذاته يقرون يف فكرهم وثقافتهم وعقيدم بفرض هذه اجلزية ، اعتماداً 

، اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان والفتاوى الظالمية الكثري من الروايات املكذوبة 
  .. موروث مغلوط لقوله تعاىل التايل وعلى تفسريٍ
              

            

       ] ٢٩: التوبة [   

مفتوحة وليست ، كيف أنَّ دالالا    إىل كلمة  انظروا: عندما نقول .. 
إضافة لداللة القتل عرب اجلسد حيث في كتاب اهللا تعاىل ، حمصورة يف قتال السيف ، ف

خروج اإلنسان إىل الذي يؤدي  نويخيرج املقتول من عامل الدنيا ، هناك داللة القتل املع
.. من احلالة اليت هو فيها ، خروجاً ائياً حلالة أُخرى ال يعود فيها إطالقاً إىل حالته األوىل 

  ..تتعلَّق باهللا سبحانه وتعاىل    ولذلك نرى أنَّ كلمة 
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 ............         ] ٣٠: التوبة  [  

 ............             ] ٤: املنافقون [   

تعين أنه بسبب جحودهم أخرجهم اهللا تعاىل من      العبارة القرآنية .. 
ودون بعده إىل ساحة اهلداية ، ساحة اهلداية إىل ساحة الضالل ، خروجاً ائياً ال يع

ومن املستحيل أن تعين أنَّ اهللا تعاىل مسك  ..وطردهم من رمحته طرداً ائياً ، ولعنهم 
  ..قوله تعاىل  ويف .....سيفاً ونزل يقطع رؤوسهم 

 ............          

      ] ٣٦: التوبة [   

بقتال السيف ، فاملشركون كافّة ليسوا يف حالة قتال فيه ال ميكن حصر القتال .. 
بالسيف مع املؤمنني كافّة ، دائماً وأبداً ، بينما القتال الدائم بني املؤمنني واملشركني ، هو 

ولكن .. ذا ال يلغي حاالت القتال بالسيف س ، وهقتال الفكر واملعتقد ، ونشره بني النا
،      [[:  بالكلمتنيهو جانب من جوانب املعىن احملمول ، القتال بالسيف  ..

    [[  يف هذه اآلية الكرمية..  

    :هو يف هذه اآلية الكرمية اهلدف من هذا القتال  :نقول عندما .. 

       .. ب .. وبالتايلاً ليعطي اجلزاء املترتبقاء املعين حي
وبالتايل فاهلدف ليس قتله ، اهلدف من القتال هو أن ينصاع ، هو أمر مطلوب ، عليه 

  ..للجزاء املترتب عليه 
      ةاآلية الكرمية نرى ورود عبارهذه  يف :وعندما نقول 

مصطلح قرآينٌّ خاص مبتبعي     عبارة و ،     ، دون عبارة
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    بينما املصطلح القرآينُّ.. رساليت موسى وعيسى عليهما السالم 

  سب لَ الكتاب واملسلمنييشملُ أهذه  ، وذلك ح السياقِ القرآينِّ املُحيط

ليس             قولُه تعاىلف.. العبارة 
  .. بأهلِ الكتابِ كما تذهب تفاسرينا التارخيية  خاصاً

ذين ال يؤمنونَ بِاللَّه وال بِالْيومِ قَاتلُوا الَّ(( .. تعاىل مل يقل  اهللا: عندما نقول .. 
 ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندال يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحال يرِ والْآخ

حصراً هي هدف  فاجلزيةُ ، ))يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ  – يؤمنوا أو – حتى
مبعىن ..           القتال ، حيث ينتهي القتال حينما

منصاعون ملا  ابلِ لجِناياتهِم ، وهم أذالءحىت ينصاع أصحاب اجلنايات إىل اجلزاِء املُق :
 اُهللا تعاىل ورسولُه همحر  ..  

 املُشرية إىل صفات أصحابِ تلك العطف بني العبارات القرآنية يف: عندما نقول و.. 
               ..اجلنايات 

          يانٌ إىل أنَّ قتالَ ب

     هؤالء يكون حينما يتصفون جبميع تلك الصفات ، ومن هذه الصفات

    ، ِّستحقّة ، وهذا يؤكوحقوقٍ م أنَّ املسألةَ مسألةُ جنايات د
صوصيات اليت حرمها باتباعِ اخل –عقدياً  –فأصحاب الرساالت اُألخرى ليسوا ملزمني 

   ..  على املسلمني الرسول 
عوا لألحكامِ اآليةُ الكرميةُ تعين أصحاب اجلنايات الذين مل ينصاهذه : عندما نقول .. 
عليهماليت ترت هِم تلك ، وذلك من املسلمني أو من أهلِ الكتابِ داخلَ  بتنتيجةَ جنايات
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 م ما هلا وعليهم، الدولةجازى عليها  .....ما عليها  الذين لَهاختيار العقيدة ليس جناية ي

  ..على اختيار العقيدة ال جزاء يف الدنيا في كتاب اهللا تعاىل فاإلنسان يف حياته الدنيا ، 
ا يأمر ىل أنَّ اهللا تعاىل هبون بدالالت هذه اآلية الكرمية إتذكيف : عندما نقول .. 

ل الدين اإلسالمي ، واهللا تعاىل يقول يف كتابه الكرمي مبقاتلة اآلخرين إلجبارهم على دخو
 :         ] ويقول جلَّ وعال .. ؟   ] ٢٥٦: البقرة :    

       ] ويقول جلَّ وعال .. ؟   ] ٢٩: الكهف :    

      ] ويقول جلَّ وعال .. ] ٩٩: يونس :    

    ] كيف ؟.. ؟   ] ٢٢: الغاشية.. !!!!!!!  
املمكن إلنسان عاقلٍ يدرك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية ، ويؤمن كيف من .. 

كيف من املمكن له أن يتصور املفهوم التارخيي  ذه اآليات الكرمية ، وعنده روح ،
  !!! ..للجزية بأنه حكم من عند اهللا تعاىل ؟

عندما نقول كلّ ذلك دفاعاً عن نقاء كتاب اهللا تعاىل وطهارته ، وحفظاً حلقوق بين 
 نمب نحار ،  ] ٧٠: اإلسراء [         آدم الذين أكرمهم اهللا تعاىل 

، ونوصف يف اخلندق املعادي للظالميني  –ظاهرياً أمام الناس  – من يقدمون أنفسهمقبل 
  ..بأننا ضد الدين وضد السنة الشريفة من قبلهم 

فهل .. ؟ التكفرييني ما الفارق بينكم وبني الظالميني : هؤالء املذبذبني سأل نهنا .. 
أنَّ الظالميني  سوى –يف هذه املسألة ومعظم مسائل التكفري  –كم هناك من فارق بين

تعتقدون ذات ، وأنتم وحيسبون أنفسهم جماهدين يف سبيل اهللا تعاىل يفعلون ما يعتقدونه 
  ..!!!!!!! ؟يف ذات ما يعتقده الظالميون حلسابات دنيوية جتاملون املعتقد ، و
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أكذوبة اجلزية ، وهؤالء الظالميون  جرمية يف ألستم اجلناح الثقايف والفكري واألمين.. 

أليست  ..ألستم اجلانب التشريعي وهم اجلانب التنفيذي ؟ .. اجلناح العسكري ؟ 
  !!!!!!! ..هي هذه الروايات املوضوعة ، وهذه الفتاوى الظالمية ؟، شاكلتكم واحدة 

عذر أقبح ، ن الوطن الدفاع عخدمة اجلزية هي بدل اخلدمة يف اللف والدوران بأنَّ .. 
اآلخرين ليسوا  عتربوني )قبل الظالميني ( املذبذبني  دليلٌ على أنَّهذا من الذنب ، و

.. الدفاع عن وطنهم ؟ خدمة من قال إنَّ اآلخرين ال يريدون .. مواطنني بذات الدرجة 
ن وإ !!! ..خدمة الدفاع عن وطنه ؟وهل تفرض هذه اجلزية على املسلم الذي ال يريد 

فما عالقتها  ..خدمة الدفاع عن وطنه نعم تفرض على املسلم الذي ال يريد : قال قائل 
، ذاا هذا اللف والدوران يف تربير هذه اجلرمية ، أبشع من اجلرمية !!! ... ؟ بالدينإذاً 

، وهو ذر للرماد يف أعني الباحثني عن احلقيقة حلجب نور كتاب اهللا تعاىل عن أبصارهم 
تايل فاجلرائم املترتبة على هذا اللف والدوران هي حبق طهارة كتاب اهللا تعاىل ونقائه وبال

، وبعد ذلك حبق األبرياء الذين كفل هلم كتاب اهللا تعاىل حرية اعتقادهم يف الكثري أوالً 
  ..من آيات كتابه الكرمي 

شركاء فيها  –ا املذبذبون أيه –أنتم .. يف كلّ اجلرائم املترتبة على أكذوبة اجلزية .. 
تدعون أنكم .. أنتم فيها منافقون ، تخفون يف أنفسكم ما ال تعلنون .. مع الظالميني 

ضد هذه اجلرمية النكراء ، وتدافعون باستماتة عن الروايات املكذوبة اليت تبيح هذه اجلرمية 
الشاكلة  ..هذه اجلرمية  هم اليت تبيحء وآراء، وتتبنون يف فكركم وثقافتكم فتاوى الفقها

  ..، وهذا هو عني النفاق هي ذاا ، لكن الفارق يف الظاهر املُعلَن 
كيف أنَّ الظالميني يقتلون األطفال والنساء من ، نرى بأم أعيننا يف أكثر من مكان .. 

ونسمع املذبذبني ينكرون ذلك ، رون بيوم ويغتصبون نساءهم ويدم، أبناء اآلخرين 
املشكلة ليست يف إنكارهم ، املشكلة يف أنهم بالتأكيد أنَّ ، وهرياً أمام اإلعالم ظا



      ٨                  
جمرد ، هذا هم الظاهري وإنكار .......يعتقدون يف هذه املسألة ذات معتقد الظالميني 

  ..، ليس إالّ جماملة حلسابات دنيوية 
  :اختزالٌ للشاكلة اليت جتمعهم يف احلديث التايل و.. 

  : ) ٣٢٨١(  مسلم






 

 ..ي كتاب صحيح مسلم بشرح النـوو  يف التايل من شرح هذا احلديث ويف النص ،
  :الشاكلة اليت جتمعهم هذه تبيانٌ حلقيقة 

 ]]









[[  
، وانتصاراً لألبرياء من  انتصاراً لكتاب اهللا تعاىل ، ودفاعاً عن النيب عندما نقف  ..

،  هذا حديث مكذوب على النيب :  الناس من غري املسلمني ، عندما نقف ونقول
عندما نقول ذلك ، نتهم من قبل هؤالء .. الذي حيمله  الظالمحه يبين حقيقة وشر

 – هالشريفة ، يف الوقت الذي يعلنون فيبأننا ننكر السنة  –ميني ظالقبل ال –املذبذبني 
  ..إنكارهم لقتل الذراي والنساء من اآلخرين  –أمام اإلعالم ظاهرياً 
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ذارين الرماد يف أعني اليت يقومون ا ، والتدليس وكلُّ حماوالت اللف والدوران .. 

قتل الذراري والنساء من اآلخرين ، هي  عني عنبأنَّ هذا احلديث ال يغمض األالناس ، 
.. ، بل وأبشع من جرمية الظالميني ذام أبشع من جرمية مفتري هذا احلديث ذاته 

[[ : يف شرح هذا احلديث فالعبارة   



[[تكفي حكام والتدليس بأنَّ األحماولة للّف والدوران  لتفنيد أي
  .. احملمولة ذا احلديث ختتلف عما يفهم من ظاهر صياغته اللغوية

بأم  اجلرائم اليت ترتكب يف حق اآلخرين واليت نراها: وهنا نسأل هؤالء املذبذبني  ..
صمتكم ودفاعكم عن هكذا روايات يتكئ عليها سبب كفْلٌ منها بلكم  أليس،  أعيننا

يف هذه .. وما الفارق بينكم بني الظالميني يف هذا األمر ؟  ..الظالميون يف جرائمهم ؟ 
.. ، وهم اجلناح العسكري واألمين اجلرائم أنتم اجلناح الثقايف والفكري واإلعالمي 

أنتم تدافعون عن هذه الروايات وتنشروا بني الناس . .؟ أليست هذه هي احلقيقة 
وتكفّرون من ينكرها ، وهم ينفِّذون مضموا بقتل الناس وسيب نسائهم وتدمري أوطام 

ألستم أنتم والظالميون على شاكلة واحدة ، هي هذه الروايات وما نتج عنها من  ..
  ..؟  فتاوى ظالمية من السابقني والالحقني على حد سواء

اختزالٌ للشاكلة اليت جتمع الظالميني مع  –وغريها الكثري  –ة ديث التالياحيف األ.. 
  ..املذبذبني 

  : ) ٢٤( البخاري 
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  : ) ٣٧٩( البخاري 





 

  : ) ٣١( مسلم 




 

ليت ينادي ا كتاب هذه الروايات مكذوبة وتنايف روح حرية املعتقد ا: حينما نقول .. 
اهللا تعاىل يف الكثري من آياته ، وهي اليت يتكئ عليها الظالميون يف قتلهم للناس إلجبارهم 

هؤالء املذبذبون بأننا ننكـر السـنة    انعندما نقول ذلك ، يتهم.. سالم على دخول اإل
  ..ذاته  على بال إبليسحتى الشريفة ، وضد الدين ، ويبحثون لنا عن م ال ختطر 

هذا احلديث : ويبدؤون باللف والدوران بشكلٍ خيجل الشيطان ذاته منه ، فيقولون .. 
لو فرضنا جدالً أنَّ اللف : وعندما نقول هلم .. هو يف الذين يقاتلوننا وليس يف كلِّ الناس 

فما هذا الذي نـراه يف هـذا احلـديث    الذي تقومون به صحيح ، والتدليس والدوران 
[[ :املكذوب 



[[ هل نقاتل الـذي يقاتلنـا   !!! .. ؟
دفاعاً ، ذبيحتنا ، أم لنرد عدوانه عنا  ويستقبل قبلتنا ويذبحلنفرض عليه أن يصلّي صالتنا 

مـن  هذا احلـديث  ومن أكثر إحباراً يف مستنقع اجلرمية ، من افترى !!! .. ؟عن أنفسنا 
عنه  أنتم بدفاعكمأم ، من الظالميني التكفرييني أم من يقتل الناس تنفيذاً حملتواه ، السابقني 



      ١١                  
وما الفارق يف حيثية الشاكلة بينكم وبني الظالمين وبني من  !!! ..؟ينكره  نمل وتكفريكم

  ..ألستم مجيعاً تعملون على ذات الشاكلة ؟  ..افترى هذا احلديث ؟ 
لفّكم ودورانكم وذركم للرماد يف أعني الناس إليهامهم بصحة هكذا روايات يف و ..

هو ما  ..هم يعتقدون أنهم يتقربون إىل اهللا تعاىل ذه اجلرائم وجتعلتربر جرائم الظالميني 
 دفقط ر،  يقتل فيها األبرياء ، حيث يف أكثر من مكان اآلن تتمموقعكم يف اجلرائم اليت 

، بل يقتل وال يذحبون ذبيحتنا تنا وال يستقبلون قبلتنا أنهم ليسوا مسلمني وال يصلّون صال
فقط رد أنهم ،  املؤمنني بكتاب اهللا تعاىل ونبوة حممد فيها األبرياء أيضاً من املسلمني 

 !!! ..؟ليسوا على شاكلتكم أنتم والظالميني  
 فاهللا تعاىل يجازى إالّ على سعيه يف حياته الدنيا ، وبالتايلاإلنسان ال  :عندما نقول .. 

   : ، وهذا علمناه من قوله تعاىل بسعي غريه أو فعلِ غريه  ال يجازي اإلنسان

      ] ومن قوله تعاىل ..  ] ٣٩: النجم :     

         ] وبناء على ذلك فإنَّ ..  ] ٥٤: يـس
  ..األحاديث التالية مكذوبة 

  : ) ٤٩٧١( مسلم 


 

  : ) ٤٩٦٩( مسلم 
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  :)  ٤٩٧٠( مسلم 




 

، ودرءاً للحقـد والكـره    ىل وعن النيب عندما نقول ذلك دفاعاً كتاب اهللا تعا.. 
، بل يعتربنا مـن  والقسط إليهم واالقتتال مع اآلخرين الذين ال ينهانا اهللا تعاىل عن برهم 

  ..املُقسطني الذين حيبهم اهللا تعاىل حينما نربهم ونقدم هلم يد احملبة والتعاون واإلخاء 
               

          ] ٨: املمتحنة [  

نرى أنَّ مشكلتنا مع هؤالء املذبذبني أكرب منها حتى مع .. عندما نقول ذلك .. 
اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان تنهال فوق رؤوسنا ، ، وتبدأ التهم الظالميني ذاتهم 
ممن يسوقهم هؤالء املذبذبون حنو اهلاوية  السذّج واملشوشني ذهنياً وفكرياًإضافة لتجييش 

وطمس أي ومضة نور ميكن أن فْع هذا القطيع إليذائنا ، دف ديف الدنيا واآلخرة 
  ..كتاب اهللا تعاىل  ملهمما حينقدمها للناس 

 املذبذبني ، وأولئك الظالميني ، كلُّ ذلك مرده أنَّ مفتري هذه الروايات ، وهؤالء.. 
، ويتنفسون احلقد وعصبيتهم واحدة وثقافنهم واحدة ، فكرهم واحد ، ومرادهم واحد ، 

  ..لة وبالتايل كلّهم يعملون على ذات الشاك ..والتطرف والظالم من ذات الروايات 
  :اهللا تعاىل يبين لنا افتراء أهل الكتاب عليه بأنَّ اجلنة هلم وحدهم : عندما نقول .. 
                 

        ] ١١١: البقرة [    
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 ..ة ليست علجلَّ وعال يف كتابه الكرمي  ويردلنا وحدنا وليست ينا وعليهم ، بأنَّ اجلن

ن أوهو مؤمن ، دون من البشر هلم وحدهم ، وبأنها مفتوحة لكلِّ من يعمل الصاحلات 
   ..و مذهب حمدد أخيصص جلّ وعال اإلميان بدين حمدد 

                

                

           ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء [    

بناء على دالالت كتاب : ونقول  حينما نقول ذلك مستشهدين بكتاب اهللا تعاىل ،.. 
اهللا تعاىل بأنَّ اجلنة ليست حكراً لدينٍ حمدد أو مذهبٍ حمدد أو طائفة حمددة ، فإنَّ احلديث 

  ..التايل مكذوب 

  : ) ٣٩٨٣( ابن ماجة 




 

  : ) ١١٧٦٣( أمحد 


ً  
نقول ذلك بربهان من كتاب اهللا تعاىل ، وبإرادة نقية طاهرة دف منها إىل  عندما ..

عدم تكفري املسلمني للمسلمني املخالفني هلم من املذاهب األخرى والطوائف األخـرى ،  
  ..الدين  نتهم من قبل هؤالء املذبذبني بأننا ننكر السنة ، وبأننا ضد
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أليست هذه الروايات هي ذاا اليت يتكئ عليها الظالميون يف تكفـري املـذاهب   .. 

األخرى والطوائف األخرى ، وتقطع رؤوس أبناء تلك املذاهب والطوائف بناء على هذه 
  ..الروايات املكذوبة ؟ 

املذبـذبون   هـؤالء !!! .. فما الفارق إذاً بني الظالميني وبني هؤالء املذبـذبني ؟ .. 
يكونون الغطاء الفكري والثقايف والظهري احلاضن جلرائم أولئك الظالميني ، والظالميـون  

  ..هذه هي احلقيقة اليت يهرب من النطق ا الكثريون .. يكونون الذراع العسكري 
 ..عي أنف وقتل األبرياء ،  هكذّاب ومنافق كلُّ من يداإلرهاب والظالم والتطر ضد

مل يعتقد ويعلن أمام العامل أنَّ كلَّ الروايات اليت حتمل هذا الظالم واإلرهاب مكذوبة  إن
  ..وليست من الدين يف شيء 

ستقعات املذهبية املكذّاب ومنافق من يدعي أنه ضد قتل اآلخرين وضد الغرق يف .. 
الروايـات الـيت    يدلّس ويلف ويدور لتربيرذاته ويف الوقت والطائفية وتكفري اآلخرين ، 

  ..ليوهم الناس أنها ليست كذلك وقتل اآلخرين ، والفتنة حتمل الظالم 
حيث ، والظالميني الرجس الكامن خلف عصبية الظالم يف نفوس املذبذبني شاكلة .. 

حيا عن رؤية احلق ، ه بونجرؤية اإلساءة البشعة عن  اليت حتجبهمالرجس شاكلة ي ذا
 للنيب ايات التالية يف الرو..  

  ) : ٢٤٧٣٣( أمحد 


 

  ) : ٢٥٤١٢( أمحد 
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  ) : ٢٤٣٣٤( أمحد 










 

بينـها ،  الفاضح ه من عرض هذه الروايات ، ليس التناقض ما أود إلقاء الضوء علي.. 
وليس اللف والدوران والتدليس يف شروحاا اليت ال عالقة هلا ال من قريب وال من بعيد 

تلون وجه أيب هريرة وتراجعه ليس ما أود أن ألقي الضوء عليه .. بصياغة هذه الروايات 
 ا كان ينسبه للنيبعم ق الفضل بن ورميه لألمر يف عنإلقـاء  عب اس ، ليس هذا ما أود

  .. الضوء عليه
 .. ما أود أن ألقي الضوء عليه هو اإلساءة اليت حتملها هذه الروايات لشخص النيب 

  ..، وذلك باتهامه بتهم خيجل الكفّار ذام من لصقها به 
 مـن العبارات التالية  أن يفهم، ملن يدرك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية كيف .. 

 [[ : هذه الروايات
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 [[ ؟ .. !!!!!!!  
 [[ :مة هو السؤال املطروح على عائشة وأم سلَ.. 

[[  ة واملنسوبةتاناً  –، واجلنابة املعنيزوراً و–  للنيب  هي اللقاء
 [[ : من احلُلُمنابة اجلوليست  مع الزوجة

[[ ،، ]]

 [[ ..  
نباً من مبعىن يصبج ج.. من غري حلُم ؟ جنباً  كيف يصبح النيب .. والسؤال اآلن .. 

!!!!!!! ..ويتم صومه ؟، مثّ بعد ذلك يغتسل ، يف يوم الصيام لقائه مع زوجته  

 .. هاماً للنيبأال يعين ذلك ات  بإحدى التهم التالية..  
يف يـوم   نباً يف يوم صوم ، حيثفمن يصبح ج ..إما أنه مل يكن يصلّي الفجر  – ١
مبعـىن   ... تعاىل ، مل يكن قد صلّى الفجر اهللا منع اجلنابة بعد الفجر بنص كتابت الصيام

  ..، وأصبح جنباً دون أن يصلّي الفجر أنه أجنب قبل الفجر ، ونام 
مبعىن أجنب قبل الفجر ، وصلّى جنباً ، مثّ نام ، وأصبح  ...وإما أنه صلّى جنباً  – ٢
  ..جنباً 
حترم فيه اجلنابة وقت الذي وإما أنه أجنب بعد أن صلّى الفجر ، أي أجنب يف ال – ٣

  .. ، بنص كتاب اهللا تعاىل
) )حلساب أهوائكم  ، ومتاجرين بالسنة الشريفةوتكفرييني ، ظالميني  ((يا سادة .. 

أنَّ هـذه الروايـات   ب اليقنيطبعاً غري  (( هل يوجد عندكم احتمالٌ آخر تقدمونه لنا ..
  !!!!!!! ..؟ ))مكذوبة من أساسها 

اللف والدوران والتدليس والكذب بإيهام النـاس  التمسك بشاكلته عرب يد ومن ير.. 
بغري ذلك ، من خالل ذهابه إىل روايات أخرى وأقوال أُخرى إلثبات نقـيض ذلـك ،   
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هذه الروايات نقرؤها عـرب نصـوص   .. فجرميته أبشع من جرمية مفتري هذه الروايات 

اغتها اللغوية ، ووجود روايات أُخـرى  مكتوبة بني أيدينا ، ونفهم دالالا من خالل صي
دراك حقيقـة  إلعراض عـن إ لتطليق عقولنا واغري ذلك ، ال يدفعنا وأقوال أُخرى تقول 

الصياغة اللغوية هلذه الروايات ، ولفّكم ودورانكم وتدليسكم ليس دليالً إالَّ على مسـألة  
،  ميكن اجلمـع بينـها   نَّ هذه الروايات متناقضة فيما بينها لدرجة الأادها ، مفواحدة 

  ..وبالتايل مكذوبة ، والسنة الشريفة منها براء 
  .. كبريفيه اختالف والكرمي ، منهجه  مفترى على، كلُّ ما هو من عند غري اهللا تعاىل 

               ] ٨٢: النساء [   
س الذي يدفع للتدليس يف اإلعراض عن حقيقة إدراك الصياغة اللغوية والرج.. 

ويدفع للّف والدوران والتدليس لإليهام بأنها غري مكذوبة ، هو ذاته ، لنصوص الروايات 
  ..والغباء يغرق صاحبه يف مستنقعات اجلحود  ظالماًن الذي يكوالرجس 
             ] ١٢٥: األنعام [  

           ] ١٠٠: يونس [  
 يعتربون فيهاإىل درجة  بأصحابه هبط، وجحود هذا الرجس مبا ينتجه من غباء .. 

نعم .. كتاب اهللا تعاىل ، فوق والطائفية املبنية على هكذا روايات عصبياتهم املذهبية 
  ..وروايام فوق كتاب اهللا تعاىل يرفعون عصبيام 

حكام كتاب اهللا تعاىل ؟ ، فمن أصالحية نسخ هذه  روايات شاكلتهميعطون  أال.. 
وبالتايل يعتربون روايام املتناقضة  ..تذهب هذا املذهب  –لألسف  – الغالبيةاملعلوم أنَّ 

وحىت يف تفسري  ..مهيمنة على كتاب اهللا تعاىل ) شاكلتهم ( تعاىل واملناقضة لكتاب اهللا 
آيات كتاب اهللا تعاىل ، ال يستطيعون رؤية دالالت نصوص كتاب اهللا تعاىل إالّ من منظار 

  ..ممن ينتمون لذات الشاكلة اليت فُصلت من أهواء بعض السابقني ) شاكلتهم ( روايام 
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،  )شاكلتهم (  روايام التارخييةأدىن من  –نفوسهم  يف –كون كتاب اهللا تعاىل و.. 

هو القرب من ، واالبتعاد عنها ) دين روايات التاريخ  (القرب من أنفسهم  فإنَّ معيار
وما حيمله واالبتعاد عنها ، دون أي اعتبار لكتاب اهللا تعاىل  )شاكلتهم (  هذه الروايات

  !!! ..كيف ؟.. من أحكام 
ب اهللا كتااالميان بيف  املختلفة تشترك مع بعضهاالطوائف االسالمية : املنطق يقول .. 
شترك املقاسم الوختتلف يف الروايات ، وهذا ،  وبنبوة حممد ، ) القرآن الكرمي ( تعاىل 
يف حني أن غري املسلمني ال يعترفون ال بكتاب اهللا تعاىل .. ، بل هو الدين ذاته كبري بينها 

وبالتايل عندما يكون هناك منطق ، .. وال بروايات مجيع املسلمني ،  مد وال بنبوة حم، 
فإن ذلك ،  ورسوله ) القرآن الكرمي ( وهناك عقل ، وهناك احترام لكتاب اهللا تعاىل 

هذا هو .. من غري املسلمني  أقرب إىل بعضها االسالميةيفرض أن تكون الطوائف 
  ..املفترض عقالً ومنطقاً 

أنَّ العدواة بني الطوائف االسالمية املؤمنة بكتاب اهللا تعاىل وبنبوة ما نراه  ..لكن .. 
غري مع باقي البشر  ولكنها خمتلفة بالروايات ، أكرب بكثري من عداوة أي منها ، حممد 

ينكرها أحد ، فالتجييش الطائفي واملذهيب الذي يستطيع أن هذه احلقيقة ال  ..املسلمني 
واالقتتال  وما يسوق خلفه من قطعان ، ضائيات بني الطوائف االسالمية ،نراه على الف

عيننا يف الكثري الطائفي واملذهيب وما يتعلَّق به من تفجري وقطع للرؤوس ، والذي نراه بأم أ
من البلدان العربية واإلسالمية ، ألكرب دليل على أنَّ املعيار يف القرب والبعد هو الطائفة 

  ..وليس كتاب اهللا تعاىل ) )مرجعيات الشاكلة من روايات ومشايخ ومبعىن  ((واملذهب 
فوق صريح دالالت كتاب اهللا تعاىل ،  رفعت الروايات الطائفية واملذهبية النتنة.. 

.. وهذا يترافق مع رفع رجالت التاريخ عند كلِّ مذهب وطائفة فوق كتاب اهللا تعاىل 
.. معرضاً عن دالالت كتاب اهللا تعاىل ،  يتفاخر ا اليت) شاكلته ( كلٌّ له أصنامه 

وترية  – على حد سواء ميني واملذبذبنيعند الظال –مع الزمن تتصاعد .. وهكذا 
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  ) ..القرآن الكرمي ( على حساب منهج اهللا تعاىل ) الشاكلة ( التقديس للتاريخ 

م على صراط اهللا  أنهذي بصرية ، ينكروا زاعمني هذه احلقيقة اليت يراها كلُّ.. 
ولكن القارئ للموروث يرى مبا ال يدع جماالً للشك أنَّ التاريخ  ..تعاىل املستقيم 

لننظر يف .. ...د من دون اهللا تعاىل ومنهجه الكرمي بهي ما يع) الشاكلة ( ورجاالته 
  ..كيف يبين هذه احلقيقة احلديث التايل 

  ) : ٢٦٨٩( مسلم 
كَانَ الطَّلَاق علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  بنِ عباسٍ قَالَعن ا .......

إِنَّ فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ  وأَبِي بكْرٍ وسنتينِ من خلَافَة عمر طَلَاق الثَّلَاث واحدةً
  قَد كَانت لَهم فيه أَناةٌ فَلَو أَمضيناه علَيهِم فَأَمضاه علَيهِمالناس قَد استعجلُوا في أَمرٍ 

الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأمحد ، ومعظم مجاهريِ العلماء من  لقد ذهب.. 
، يقع بذلك  ثالثاًأنت طالق ، : السلف واخللف ، إىل أنَّ من قال المرأته يف جملس واحد 

 يف هذه الرواية أنَّ عمراً أمضى ذلك ؟الطالق بنسثالث طلقات ، جرياً وراَء ما ي.. !!!  
 : البقرة[      الطالق يف كتاب اهللا تعاىل بالصيغة اجللية الواضحة .. 

ويف عصر ،  ، يتوافق مع ما كان يف عصر النيب ) الطالق اثنتان ( دون الصيغة  ] ٢٢٩
 كتبهموالفقهاء يعلمون ذلك ، فذلك موثَّق يف .. ر ، ويف سنني من خالفة عمر أيب بك

ومع علمهم بذلك ، يتركون دالالت كتاب اهللا تعاىل الواضحة ..... اليت يقدسوا 
وضوح الشمس وسط النهار ، ويتركون السنة الشريفة املوافقة لكتاب اهللا تعاىل 

ن يف عصر أيب بكر وسنتني من خالفة عمر ، ، ويتركون ما كا كتبهمواملوجودة يف 
كلُّ ذلك  .. عمل بذلكبن اخلطّاب فقط وفقط ال غري ألنَّ عمر .. ويتبنون نقيض ذلك 

         ألنَّ كتاب اهللا تعاىل،  اهللا تعاىل ورسوله  اعتبار لكتابدون أي وحيصل حصل 
  ..كلتهم اليس ش) يت يتاجرون ا والسنة احلق ال( 
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منهج اهللا تعاىل هل على .. ؟ هؤالء يعمل  نمنهج معلى : ن نسأل أهنا حيق لنا و.. 

اإلجابة بينها اهللا !!!!!!! .. ؟ فعله بن اخلطّابعلى ما يقال بأنَّ عمر ، أم  وسنة نبيه 
  ..       : تعاىل لنا يف كتابه الكرمي 

هم أن يستغربوا ، بل ، ومن حقِّن الذين مل يطّلعوا على املوروث يستغرب الربيئو.. 
لرفع ما  )الشاكلة (  هل تدفع العصبية لرجاالت التاريخ ورواياته.. جيب أن يستغربوا 

   !!!!!!! ..، فوق كتاب اهللا تعاىل ؟ ورد يف التاريخ خمالفاً لكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه 
اهللا تعاىل أم عمر بن ، أكرب  نبشرعية هذا احلكم ، م ونيعتقد الذينيف نفوس .. 

ال نريد عواطف هوجاء ، وال نريد خبالً ونفاقاً ، نريد إجابة صرحية !!!!!!! .. اخلطاب ؟
يف سنته الشريفة ، طالق الثالث واحدة  اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، والرسول عند .. 

طالق الثالث ثالث )) وايات اليت يقدسوا كما تقول الر(( ، وعمر بن اخلطاب جيعل 
ليأخذوا بفعل عمر بن اخلطّاب على حساب  –إالَّ القلّة  –بعد ذلك يأيت الفقهاء .. 

  .. !!!!!فعلى شاكلة من يعملون ؟ ..كتاب اهللا تعاىل والسنة الشريفة اليت يتباكون عليها 
قطع رؤوس املسلمني الذين  هل بعد ذلك من استغراب مبا يقوم به الظالميون من.. 

يصلّون ويزكّون وحيجون وحيفظون القرآن ، فقط وفقط ال غري ألنهم ليسوا من ذات 
على شاكلة كتاب اهللا  وال يشفع للضحايا بأنهم .....؟ ) الشاكلة ( املذهب والطائفة 

  ..ع رؤوسهم ألنهم ليسوا على شاكلة الظالميني واملذبذبني يذحبون وتقطَ ..!!!!! تعاىل 

   والطائفة نعم يرفعون روايات التاريخ فوق القرآن الكرمي ، فاملنتمي لذات املذهب .. 
يف النهاية ، ألنه يقدس رجـاالت التـاريخ    –عندهم  – مهما فعل سينجو) الشاكلة ( 

) الذي ليس على شـاكلتهم  ( الذين متّ حتويلُهم إىل أصنام يف مذهبه وطائفته ، واآلخر 
ألنّ له أصناماً  –عندهم  – فلن ينجووفعل من اخلريات ، هما عمل وصام وصلّى وحج م

  :أال يعين ذلك حالةً ينطبق عليها قولُ اهللا تعاىل .. تارخييةً خمتلفة 
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       ] ٣٢ – ٣١: الروم [  

أصبحوا ال يستطيعون مساع ما أصحاا ، و أعنيعمت أالعصبية الطائفية واملذهبية .. 
، وهـي  من دالالت بينة يف ظاهر صياغتها اللغوية ) شاكلتهم هم ( حتمله روايام هم 

كيف ال .. يف مستنقاعتهم املذهبية والطائفية اليت يغرقون ا  )الشاكلة (  ذاا الروايات
 حقيقةًبين اليت ت –وغريها الكثري  –يستطيعون رؤية الدالالت احملمولة يف الروايات التالية 

  ..ال يريدها املذبذبون والظالميون 
  ) : ١٩٠٤٧( أمحد 








 

  : )٦٠٩٨(البخاري 
نه كَانَ يحدثُ عن أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَ عن ابنِ الْمسيبِ .......

هنلَّئُونَ عحابِي فَيحأَص نالٌ مضِ رِجولَى الْحع رِدقَالَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن 
كقُولُ إِنابِي فَيحأَص با رلَـى    فَأَقُولُ يوا عـدتار مهإِن كدعثُوا بدا أَحبِم لَك لْملَا ع

  ....... أَدبارِهم الْقَهقَرى
  : )٦٠٩٠(البخاري 
....... هنع اللَّه يضر اللَّه دبع نع  طُكُما فَرقَالَ أَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع

لَى الْحابِي   عـحأَص بـا رونِي فَأَقُولُ يد نلَجتخلَي ثُم كُمنالٌ مي رِجعم نفَعرلَيضِ وو
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كدعثُوا بدا أَحرِي مدلَا ت كقَالُ إِنفَي .......  

  : )٤٢٤٦(مسلم 
يه وسلَّم يقُولُ وهو بين سمع عائشةَ تقُولُ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَ .......

ظَهراني أَصحابِه إِني علَى الْحوضِ أَنتظر من يرِد علَي منكُم فَواللَّه لَيقْتطَعن دونِي 
وا بعدك ما زالُوا رِجالٌ فَلَأَقُولَن أَي رب مني ومن أُمتي فَيقُولُ إِنك لَا تدرِي ما عملُ

قَابِهِملَى أَعونَ عجِعري  
وما  –وغريها الكثري الكثري  – واياترلعاقل أن يوفّق بني هذه المن املمكن كيف .. 

حدث يف معركة اجلمل ، وصفّني ، واحلرة وغريها من جهة ، وبني هالة القداسة الـيت  
  ..!!!!!!! ؟ من جهة أُخرى ل األولعلى رجاالت اجليوالظالميون  املذبذبونيضفيها 
 ..  ة الـنيبكيف من املمكن لعاقل أن يوفِّق بني تظاهر املذبذبني مبحب   وأزواجـه

مـن جهـة   وتكفري من ينكرها ، وبني تقديسهم للرواية التالية واملتاجرة بذلك من جهة 
  ..أُخرى 

  ) : ٢٣٩٣( البخاري 
....... اللَّه يضةَ رشائع نع  كُن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهساَء را أَنَّ نِسهنع

 رائسةَ ولَمس أُم رالْآخ بزالْحةُ ودوسةُ ويفصةُ وفْصحةُ وشائع يهف بزنِ فَحيبزح
و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهساِء رنِس ولِ اللَّهسر بوا حملع ونَ قَدملسكَانَ الْم

 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عائشةَ فَإِذَا كَانت عند أَحدهم هديةٌ يرِيد أَنْ يهديها إِلَى رسولِ
رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَخرها حتى إِذَا كَانَ 

صاحب الْهدية بِها إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في بيت  بيت عائشةَ بعثَ
كَلِّمي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسي را كَلِّملَه ةَ فَقُلْنلَمس أُم بزح ةَ فَكَلَّمشائع 

يهدي إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هديةً فَلْيهده إِلَيه  الناس فَيقُولُ من أَراد أَنْ
لَت حيثُ كَانَ من بيوت نِسائه فَكَلَّمته أُم سلَمةَ بِما قُلْن فَلَم يقُلْ لَها شيئًا فَسأَلْنها فَقَا
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ن لَها فَكَلِّميه قَالَت فَكَلَّمته حني دار إِلَيها أَيضا فَلَم يقُلْ لَها شيئًا ما قَالَ لي شيئًا فَقُلْ

قَالَ فَسأَلْنها فَقَالَت ما قَالَ لي شيئًا فَقُلْن لَها كَلِّميه حتى يكَلِّمك فَدار إِلَيها فَكَلَّمته فَ
ينِي فذؤا لَا تلَه ةَ قَالَتشائإِلَّا ع أَةربِ امي ثَوا فأَننِي وأْتي لَم يحةَ فَإِنَّ الْوشائي ع

 ولِ اللَّهسر تةَ بِنمنَ فَاطوعد نهإِن ثُم ولَ اللَّهسا ري أَذَاك نم إِلَى اللَّه وبأَت فَقَالَت
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  اَءكقُولُ إِنَّ نِست لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسإِلَى ر لَتسفَأَر

ت بلَى ينشدنك اللَّه الْعدلَ في بِنت أَبِي بكْرٍ فَكَلَّمته فَقَالَ يا بنيةُ أَلَا تحبني ما أُحب قَالَ
خبرتهن فَقُلْن ارجِعي إِلَيه فَأَبت أَنْ ترجِع فَأَرسلْن زينب بِنت جحشٍ فَرجعت إِلَيهِن فَأَ

 تفَعافَةَ فَرنِ أَبِي قُحاب تي بِنلَ فدالْع اللَّه كندشني اَءكإِنَّ نِس قَالَتو فَأَغْلَظَت هتفَأَت
ع لَتاونى تتا حهتوص هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسى إِنَّ رتا حهتبةٌ فَسدقَاع يهةَ وشائ

 وسلَّم لَينظُر إِلَى عائشةَ هلْ تكَلَّم قَالَ فَتكَلَّمت عائشةُ ترد علَى زينب حتى أَسكَتتها
  ....... ه علَيه وسلَّم إِلَى عائشةَ وقَالَ إِنها بِنت أَبِي بكْرٍقَالَت فَنظَر النبِي صلَّى اللَّ

 والظالميني  هو التناقض بني معتقد املذبذبنيما أود إيصاله من عرض هذه الروايات .. 
من  )شاكلتهم (  ، وبني الروايات اليت يأخذون منها معتقدهممن جهة وما يتاجرون به 

   املهازل اليت حتملها الروايـات  ليست متوقّفة عند حدود فالكارثة الفكرية . .جهة أُخرى 
فرض اهلوى والعصبية الذاتية أبداً ، الكارثة الفكرية تتجاوز هذه العتبة إىل ، ) شاكلتهم ( 

  ..لألنا حتى على ظاهر الصياغة اللغوية للروايات 
ا يف بعض النفوس من عشقٍ للظالم وحب الكارثة الفكرية تتجلّى يف التناغم بني م.. 

للظهور وتضخيمٍ لألنا ، وما بني روايات فُصلت خصيصاً للوصول بنفوس أبناء األمة إىل 
وبالتايل فالتشويش الذهين واهلبوط الفكري والضحالة املعرفية نراها مسةً عامة .. هذا احلال 

 ني واملذبذبني على حدا نفوس الظالمي سواء تنصبع..  
من هنا نرى حماربتهم للعقل والفكر ارد حىت يف تفعيلهما ضـمن إطـار إدراك   .. 

فهم يعلمون أنَّ احملاكمة .. دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وحقيقة ما حتمله روايام التارخيية 
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.. يـه  يؤدي بالضرورة إىل سقوط ما يذهبون إل، املنهج العلمي السليم والعقلية واملنطقية 

) سواء من السابقني أم املعاصـرين  ( ولذلك حياربون العقل ، ويتمسكون بأصنام تارخيية 
  ..ى فَلْم إىل اهللا تعاىل زتقريعتقدون أنها كنماذج حسية 

 ..ة نرى اإلجابة جاهزة لللهروب من مستحقّات املواجهة الفكرين يعجزون عـن  م
من السابقني مني أنَّ روايام التارخيية وأقوال مشاخيهم زاعاً ، صت خمتأنت لس: مواجهته 

  ..ن بالعلوم الكونية كالرياضيات والفيزياء والفلك واهلندسة والطب تقاروالالحقني ، 
أنَّ تارخيهم الذي حولوه  واحيسبون متناقضات روايام علماً ، وال يريدون أن يفهم.. 

، ال تنطبق عليه صفة العلـم وال بـأي   ) شاكلتهم  (إىل منهج يلغون به منهج اهللا تعاىل 
  ..شكلٍ من األشكال 

حنو نتائج مربهنـة  ، العلم هو االنطالق من مقدمات ثابتة ترتل مبستوى املسلّمات .. 
اليت ينقضها  متناقضات الرواياتأما أن تجعل .. عرب أسلوبٍ علمي ال حيمل املتناقضات 

علماً ، نقضها ثوابت العلم والعقل واملنطق ، أن تجعل ، وتيالً كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفص
والطامة الكربى أنه حتى يف املسائل التارخيية اليت ال تقارب العلم .. فهذا هو اجلهل بعينه 

  ..ال نرى عندهم مقدمة واحدة متَّ اإلمجاع عليها  ،) شاكلتهم (  بشيء
سواء ،  اء عبادة األصنام املادية والفكرية على حدلغرآن الكرمي نزله اهللا تعاىل إلالق.. 

ال يوجد أي مرجع أو مـآل إالَّ القـرآن   ، ذاته  للنيب حىت أنه  وبينت نصوصه الكرمية
  ..الكرمي 
                

     ] ٢٧: الكهف [     

القرآن (  همن اإلميان بأي نص خارج دفيت كتاب، وحيذّرنا اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي .. 
  ..باألفّاك األثيم ،  الكرمي هيؤمن بنصوص غري نص كتاب ن، ويصف م) الكرمي 
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       ] ١٠ – ٦: اجلاثية [       
أ الذهاب إىل نص مرجع يف الدين خارج دفّيت كتاب اهللا تعاىل ، هو مبدأٌ فمبد.. 

ومع قفز الظالميني واملذبذبني فوق هذا املبدأ واللف .. مرفوض يف كتاب اهللا تعاىل 
مل ) شاكلتهم ( والدوران يف االلتفاف عليه ، مع ذلك ، نرى أنهم يف مبدئهم اجلاهل هذا 

جيت فيه فقوا على أي ةزئي..  
فيما يسمونه بعلم احلديث الذي أنتج هذه الروايات التارخيية املتناقضة واملناقضة .. 

، معلوم أنَّ املقدمة األوىل فيه هي مبدأ ولثوابت العقل والعلم واملنطق لكتاب اهللا تعاىل 
ال الالحقة على األجي مرجعاً ،عدالة الصحابة وذلك للوصول إىل اعتبار أفعاهلم وأقواهلم 

املبدأ الذي ال برهان عليه يف كتاب اهللا تعاىل ، بل ينقضه هذه ..... أن حتذو حذوه 
  .. كتاب اهللا تعاىل ، اختلفوا فيه لدرجة ال يقبلها عقل أو منطق 

هذه احلقيقة يدركها .. لفسد باختالفام فيه ، لو فرضنا جدالً صالح هذا املبدأ و ..
 ، حينما يقرأ النص دراك للحد األدىن من قواعد اللغة العربيةمن عنده ذرة عقل وذرة إ

هو من منظار مذهيب والذي ،  كتاب صحيح مسلم بشرح اإلمام النوويالتايل من 
الشاسع  االختالفلننظر إىل ..  الصحايب حجة يبين لنا هل فعلُو ،وطائفي واحد 
  .. املتناقضةبني الرؤى  فيه والتناقض الكبري
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 [[ ..  
يف مسألة تدور احتماالا مـن النقـيض إىل   أين هو اإلمجاع الذي يتحدثونَ عنه .. 
كيف يكونُ األمر لو وضعنا جانب هذا النص نصوصاً أُخرى يف هـذه  و!!! .. ؟نقيضه 

  .. !!! سألة لطوائف ومذاهب أُخرى ؟امل
هناك إمجاع واحد ، هو اإلمجاع على تطليق العقل واإلعراض عن حقيقة دالالت .. 

وهذا ما .. تصاراً لشاكلة الظالم اليت واها نقوس الظالميني واملذبذبني ناكتاب اهللا تعاىل 
كتاب الكفايـة يف  تايل من غيور على كتاب اهللا تعاىل حينما ينظر يف النص ال يقرؤه كلُّ

  ..علم الرواية 
]] 





 [[  ..  
 [[ : شاكلتهمهذه هي .. 

 [[  .. هذه هي شاكلتهم]][[ .. 
وإحالل أهواء السابقني ممن هـم  ي يتجلّى بإبعاد كتاب اهللا تعاىل هذا جوهر مرادهم الذ
وضمان حرية ، ألنَّ أحكامه من احملبة والتسامح واإلخاء بني البشر على شاكلتهم مكانه 

هذه هي  ..ال تنسجم مع نفوسهم املظلمة املصبوعة بغريزة القتل والسيب والدمار املعتقد 
تحويل نصوص التـاريخ والقـال والقيـل إىل    ب، عليها ة كثريعملوا قروناً اليت  الشاكلة

   ..نصوصٍ مقدسة حتمل إمكانية نسخ كتاب اهللا تعاىل 
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  ..يوم القيامة  الرسول  هو حمتوى شكوىوهذا .. 
             ] ٣٠: الفرقان [  

، يدعو  )وهذا ما يتعلَّق بصفة النبوة (  صٍ هللا تعاىللخصٍ مهرٍ خالكلُّ طاهرٍ مطَ.. 
من يحارب  ، إىل ترتيه العبادة هللا عاىل ، من خالل كتاب اهللا تعاىل فقط وفقط ال غري

فهم ال يقولون للناس حنن ال نريد  ..بزخرف القول خداعاً وكذباً شياطني اإلنس واجلن 
إنما ، ونريد تارخينا برجاالته ورواياته بديالً عن منهج اهللا تعاىل ،  تعاىل كتاب اهللا

مقدمني روايات التاريخ ، خيدعون أنفسهم والناس بأنهم يدافعون عن السنة الشريفة 
على أنَّ ذلك عني السنة الشريفة اليت يتاجرون ا إلنكار كتاب ) شاكلتهم ( ورجاالته 
  :ذا ما نقرؤه يف اآليات الكرمية وه.. اهللا تعاىل 
             

                

            

             

               

                

                 ] األنعام :
١١٦ – ١١٢ [  

أنَّ نور احلق يف كتاب اهللا تعاىل يطفئ والظالميني  املشكلة عند هؤالء املذبذبني.. 
احلكمة واملوعظة نريان حقدهم وعصبيام ، ويلقي الضوء على احملبة واملودة والتسامح و

 بينما روايام املكذوبة على النيب  ..مع اآلخر ، وهذا ما ال يريدونه  احلسنة يف العالقة



      ٢٩                  
هذا هو مكمن ..  من الظالم والكره واحلقد على اآلخرينتشبع غريزم ) شاكلتهم ( 

نهم ال أ جوهر مشكلتهم .......والظالميني على حد سواء املشكلة عند هؤالء املذبذبني 
القرآن الكرمي (  مع أنَّ منهج اهللا تعاىلحكماً ، ) أحكام القرآن الكرمي ( يريدون اهللا تعاىل 

    وهذا ما يبينه اهللا تعاىل بقوله وموجود بني أيديهم ، وحمفوظ مفصل  )

         .. يدرك  فهل من املمكن لعاقل

البخاري تعين هنا     أن يتخيل أنَّ كلمة ، احلد األدىن من قواعد اللغة العربية
  .............  الترمذي والنسائي وأمحد وومسلم ووالكايف 

اتباع أهواء هؤالء ر اهللا تعاىل يف كلِّ زمان ومكان من حذِّيأال .. يف هذا النص الكرمي 
     : الذين ال يريدون كتاب اهللا تعاىل حكماً والظالميني املذبذبني 

                 ؟..  
سي يدرس نفوس الظالميني حملِّلٍ نفاحلقيقة وباحث عن يعتقد أي .. للوهلة األوىل  ..
واحلواضن احلاملة لظالمهم اجتماعياً ، يعتقـد أنَّ مـا حتملـه    ، رييني واملذبذبني والتكف

العه علـى التحـريض   ب األول واألخري هلذا الظالم ، وذلك بعد اطِّالروايات هو السب
ة املكذوبة اليت يستخدمها هـؤالء يف  الظالمي والتكفريي يف الكثري من الروايات التارخيي

  ..ظالمهم 
ملاذا مل يأخذ هؤالء ببعض الروايات اليت تدعو للرمحة واحملبة والتسامح ، .. ولكن .. 

ملاذا مل يقفوا عند دالالت كتاب اهللا تعاىل اليت كلُّها تدعو لعدم التكفري : فضالً عن القول 
م ، وتدعو للتعامل معهم بالقسط واحملبة وعدم االعتداء على اآلخرين مهما كان معتقده

  !!!!!!! ..كون إالَّ مبا هو مظلم من الروايات وأقوال أسالفهم ؟ملاذا ال يتمس ..والتسامح 
الفتاوى والنفوس املظلمة من جهة ، والروايات املظلمة واألقوال .. القضية مركّبة .. 

 –توالد منها يف تمن الشر ، ثنائية  انظلمة من جهة أُخرى ، مها زوجان متكامالن يكونامل



      ٣٠                  
مها ثنائية تنشر الظالم والظلم  ..نريان اإلرهاب والتطرف والدمار  –كلِّ زمان ومكان 

        : وقوله تعاىل  ، والعداء يف اتمعات اليت تسود فيها
   ..ة يصور لنا هذه احلقيق ] ٨٤: اإلسراء [ 

يف الروايات املظلمة  وهذا ما جتدهفالنفوس املظلمة شكالتها دياجري الظالم ، .. 
كلَّ دليلٍ يفند ظالم هذه الشاكلة ،  وبالتايل يرفضون، والفتاوى املظلمة لبعض السابقني 

فمع الزمن جتحد النفوس املظلمة نور احلق ..  هذا الظالم عن أي شيء يربر هلم باحثني
ا بلغ دليله ، ورويداً رويداً تطلب اليقني جبحودها هذا ، لدرجة يصبح ا الظالم مهم

تملّك نفوسهم ، فتذهب هذه النفوس املظلمة إىل ممارسة ظالمها من تكفري وقتل تعقيدةً 
لكلِّ من خيالفها الرأي ، معتقدة أنها تفعل ما يريده اهللا تعاىل ، وأنَّ اجلنة هي جزاؤها على 

  ..وهذا ما يبينه قول اهللا تعاىل .. هذا الظالم  ممارسة
             

    ] ١٤: النمل [   

عن مربرات  النفوس املظلمة جتحد أي حقيقة تؤدي لزهق ظالمها ، وتبحث.. نعم .. 
وإالَّ كيف نفهم الدفاع ..  )شاكلتها (  للهروب من االعتراف بالنور الذي يلغي ظالمها

سواء ( ني املستميت للمذبذبني والظالمي التالية ، اليت ال حتمل  عن الرواية) على حد
  ..لكتاب اهللا تعاىل إالَّ التشكيك واإلساءة 

  : ) ٢٥١١٢( أمحد 




 



      ٣١                  
يعلمون أنَّ اإلميان بفسـاد بعـض    ، ألنهم ستميتون يف الدفاع عن هكذا روايةي.. 

للمعايرة على دالالت كتاب اهللا تعاىل ،  –ودون استثناء  –يقتضي إخضاعها  ، الروايات
اليت هم ين وتدمري لألوطان ، فهذه الشاكلة وبالتايل ايار شاكلة الظالم من تكفري لآلخر

  ..ال جيدوا إالَّ يف هذه الروايات عليها 
على أنها عني منهج ) مبا حتمل من ظالم ( م التارخيية على تقدمي روايا وإصرارهم.. 

  :يماثلُ حالَ املعنيني بقوله تعاىل  اهللا تعاىل ،
              

                ] ٧٩: البقرة [  
،  شاكلة الظـالم  فالثمن القليل الذي يريدونه بدل منهج اهللا تعاىل هو احلفاظ على.. 

اإلتيان بروايات تارخيية متناقضة ينقضها كتاب اهللا تعاىل و ...إرضاء هلوى النفوس املظلمة 
وجعلها منهجاً ينسخ أحكام كتاب اهللا تعاىل ، هو ذاته ف ،ل من يكتب الكتاب بيديـه  ع

عصـبية  ( م ويقول عنه هذا من عند اهللا تعاىل ، ليشتري بذلك مثناً قليالً هو إرضاء الظال
  ..يف نفسه ) مذهبية وطائفية 

، ال ختتلف عن التالية يعلمون علم اليقني أنَّ اآللية اليت وصلت إلينا ا الرواية ألنهم .. 
يعلمون أنَّ كون الروايـة التاليـة   ألنهم اآللية اليت وصلت إلينا ا روايات البخاري ، و

 ة عن النيبليست مروي  لغي منا موضوعة ، وال يلغـي مـن كـون    بالتايل كوال ي
   ..ذه الرواية حتمل إمكانية الشك اليت نراها ، روايات البخاري اليت جاءتنا بذات اآللية 

  : ) ٣٥٦٠( البخاري 


 



      ٣٢                  
يدافعون باستماتة عن هذه الرواية ، ليس حباً بعمرو بـن  ..  ألنهم يعلمون ذلك.. 

 اً بالنيباً بالبخاري ، وليس حبميمون ، وليس حب  ، ته الشريفةاً بـاهللا  وسنوليس حب
تلبية للظالم الذي يف نفوسهم ، باستماته  –وغريها  –يدافعون عن هذه الرواية .. تعاىل 

ولو فرضنا .. ، فايار منظومة الروايات ، هو ذاته ايار شاكلة الظالم اليت يعملون عليها 
اب صـحيح  كتيف الذي رأيناه  ((سيجدون النص التايل أين فمن ، ايار هذه الشاكلة 
  ..؟ الذي يربر هلم قتل اآلخرين ) ) مسلم بشرح النووي

 ]]









[[  
س أو بغري فساد يف األرض ، من قتل نفساً بغري نف كتاب اهللا تعاىل يبين لنا أنَّ.. 

حكمه كحكم من يقتل الناس مجيعاً ، والذراري من األطفال مل يقتلوا نفوساً ومل ينشروا 
حكم من يقتل طفالً كحكم من قتل  –يف كتاب اهللا تعاىل  –لذلك الفساد يف األرض ، 

  ..الناس مجيعاً 
               

            

              

     ] ٣٢: املائدة [  



      ٣٣                  
فوسهم ، واعتبار هذا احلكم القرآين ليس على شاكلة الظالم اليت عليها ن.. لكن .. 

لذلك .. وى الذي عليه نفوسهم يعين خمالفة اهل، ياراً لروايات شاكلتهم القرآن الكرمي مع
تنهال فوق رأس من يدعو العتبار  –اليت ال ختطر حتى على بال إبليس  –كلُّ التهم .. 

  ..املوضوع منها من غري املوضوع  كتاب اهللا تعاىل معياراً لروايات شاكلتهم ملعرفة
 بشكلٍ موازٍ يف نفوس املُضلَّلني) الشاكلة ( والكره والتكفري والظالم احلقد  وينمو.. 

ه ، وتسود الشحناء والبغضاء لدرجة كري والثقايف الذي وضعوا أنفسهم فيللسخف الف
يفجر فيها املُضلَّل نفسه لقتل اآلخرين حىت يف دور العبادة أثناء أداء الصالة اليت يصلّيها 

ية ، اليت وقعت وهذا ما رأيناه يف الكثري من اجلرائم املذهبية والطائف.. ذاا من فجر نفسه 
  .. الكثري من البالد العربية واإلسالميةيف وتقع يومياً 

من يفجر نفسه يف مسجد مذهبٍ آخر أثناء الصالة ، هل يؤمن حبقيقة صالته هو .. 
من يفجر نفسه !!! .. هللا تعاىل ، واليت ال ختتلف كثرياً عن صالة من قتلهم ذا التفجري ؟

      مذهبٍ آخر هل آمن ولو حلظة بقوله تعاىل يف حضانة أطفال 

             

     ] ؟  ] ٣٢: املائدة !!!..  
يف سوق خضار ، أو يف حمطّة قطار ، أو يف أي مكان  من يفجر سيارةً مفَخخةً.. 

  يوجد فيه إنسانٌ بريء ، هل المس ومضة نور من احلكمة احملمولة بقوله تعاىل 

               

    ] ؟ ] ٢٨: املائدة.. !!!  
مشكلة هؤالء التكفرييني أنَّ اإلنسان عندهم ليس بريئاً وال يستحق احلياة إالّ ملن .. 

ومعيار احلق عندهم .. كان على شاكلتهم ، فكلُّ ما هو ليس ظالمياً هو عندهم كافر 



      ٣٤                  
ية ، واالبتعاد عن تلك واالقتراب منه واالبتعاد عنه ، هو االقتراب من أصنامهم التارخي

أولئك املذبذبون الذين ميارسون نفاقاً بإظهار ، واألبشع من هؤالء الظالميني  ..األصنام 
 ظهري حاضنهم ذاته يف الوقت ، والظالميني أفعال ضد بأنهم  –أمام الناس  –أنفسهم 

ون يف قتلهم لألبرياء عن الروايات ذاا اليت يتكئ عليها الظالمي ويدافعون بشراسةهلم ، 
  ..من اآلخرين 

وهي املعيار والطائفية ، العصبية املذهبية الشاكلة عند املذبذبني والظالميني هي .. 
 من هنا نرى كيف.. عندهم لقرب اآلخر وبعده عنهم ، وبالتايل هذه الشاكلة هي دينهم 

ريضة أكرب من املساحة التاريخ مساحةً يف تلك النفوس املظلمة والقلوب امل متأل أصنام
املتعلّقة باهللا تعاىل ، ويتم اإلعراض عن األدلّة والرباهني اليت تبين فساد تلك القلوب 

وكلُّ ذلك ناتج عن كون هؤالء ال .. املريضة ، وال يتم النطق باحلق مهما كان جلياً 
      يعرفون اَهللا تعاىل ، ألنَّ احلق اسم من أمساء اهللا تعاىل 

               ] احلج :

  ..فمن ال يعرف احلق ، ال يعرف اَهللا تعاىل  ، ] ٦٢
الصـحابة  أليسوا مـن  .. ؟ أليس الذين انقلبوا على أعقام من أفراد اجليل األول .. 

  :وإالّ كيف بنا أن نفهم قولَ اهللا تعاىل .. ؟  الذين مل يكونوا منقلبني قبل وفاته 
                 

  .......    ] ١٤٤: آل عمران [  

، وليس على       : على جملة الشرط  يدخل الفاء ليس حرفأ.. 

أفتنقلبون على أعقابكم : ( فاُهللا تعاىل مل يقل ..       جملة اجلزاء 

أليس ،           : ، إنما يقول ) إن مات أو قُتل 



      ٣٥                  
تقريراً بانقالبٍ على األعقاب بعد خروجِ  –فيما حتمل  –إىل أنَّ املسألةَ حتملُ  هذا إشارة

  .. من الدنيا سواٌء كان ذلك باملوت أو كان بالقتل  حممد 
جلّ  إنما يقول بصيغة الغائب ،) )انقلبوا على أعقام  (: (تعاىل مل يقل  أمل نر أنَّ.. 
انقلب : ( اهللا تعاىل مل يقل أنَّ بصيغة املُخاطَب ، و      :  وعال

 أنَّ كلمة  نرأمل .....      : ، إنما يقول ) بعضكم على أعقام 

   د  كان املُنقلبعين رجوعاً عن أمرٍ تكاً به قبل خروجِ حمممتمس  من الدنيا
املسألةُ تعين .. إذاً املسألةُ ليست كما يصورها بعضهم على أنها تعين بعض املُرتدين .. 

حتذيراً لنا من اهللا سبحانه وتعاىل أالَّ جنعلَ الرجالَ مهما كانوا وأالَّ جنعلَ روايات التاريخ 
نرى ا كتاب اهللا  اليت، أالَّ جنعلَ كُلَّ ذلك يف درجة املُقدس ) كلة الشا( مهما كانت 

  ..اهللا تعاىل  ، أو نلغي به كتابتعاىل 
  :واليت منها  ، بعض األحاديثأليست .. 

  : )٦٠٩٨(البخاري 
للَّه علَيه وسلَّم أَنه كَانَ يحدثُ عن أَصحابِ النبِي صلَّى ا عن ابنِ الْمسيبِ .......

هنلَّئُونَ عحابِي فَيحأَص نالٌ مضِ رِجولَى الْحع رِدقَالَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن 
ار مهإِن كدعثُوا بدا أَحبِم لَك لْملَا ع كقُولُ إِنابِي فَيحأَص با رلَـى   فَأَقُولُ يوا عـدت

  ....... أَدبارِهم الْقَهقَرى



      ٣٦                  
  : )٤٢٤٦(مسلم 
.......  نيب وهقُولُ وي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقُولُ سةَ تشائع عمس

م لَيع رِدي نم رظتضِ أَنولَى الْحي عإِن ابِهحأَص يانرونِي ظَهد نطَعقْتلَي اللَّهفَو كُمن
فَلَأَقُولَن أَي رب مني ومن أُمتي فَيقُولُ إِنك لَا تدرِي ما عملُوا بعدك ما زالُوا  رِجالٌ

قَابِهِملَى أَعونَ عجِعري  
          : أليست تفسرياً هلذه اآلية الكرمية..  

            ] أليست  ..؟  ] ١٤٤: آل عمران
فلماذا إذاً .. تنتمي إىل كتب احلديث اليت يقدسها الظالميون واملذبذبون ؟ هذه الروايات 

لروايات ومعانيها الواضحة وضوح الشمس وسط النهار دالالت أحكام هذه اال تنتمي 
جابة اإل !!!!!!! ..لشاكلتهم ؟ ، ملاذا ال تنتمي معانيها مع كتاب اهللا تعاىلواملتوافقة 

اإلجابة .. ف األصنام اليت يعتنقوا كبديل عن كتاب اهللا تعاىل ألنها تنس: مبنتهى البساطة 
األوىل فيما يسمونه بعلم احلديث وهي عدالة مجيع  ألنها تنسف املقدمة: ى البساطة همبنت

  ..الروايات اليت عليها شاكلتهم  هالة القداسة عن كلِّالصحابة ، وبالتايل تنسف 
شاكلتهم هي فكر االنقالب على األعقاب ، كما يؤكِّد كتاب اهللا تعاىل ، .. إذاً .. 

  .. روايات شاكلتهم ذاا نصوص وكما تؤكِّد 
 ..دوجهدفها الوصول إىل  قد ت حرب دوجدف لرفع الظلم ، وقد ت مشروعة حرب

ال توجد حرب شفّافة نقية ال آالم فيها كلُّ عاقل يعلم أنه و.. ...السالم بني املتحاربني 
وال عصبية ، وال توجد حرب حاملها املودة واحملبة بني املتحارِبين ، فاحلرب هي احلرب ، 

  .. العلو على اآلخر وتدمري ما تسعى احلرب لتدمريه هدفها 
أن يدفَع املتحاربان إىل حربٍ ال مصلحة ا إالَّ لعدومها املشترك ، وأن يستعملَ أما .. 

ساق ضحايا هذه احلرب الدن كوقود إلشعال هذه احلرب ، وأن ييك بني املتحارِباملشتر ين



      ٣٧                  
ن واملذاهب والطوائف ، فهذا يعين أنها حرب قذرة ، كلُّ يف سبيلها كالقطيع باسم الدي

مشعلوها أقذار ، والسائرون ا أقذار ، والساكتون عن قول احلق ا أقذار .. ما فيها قذر 
.. غرِوالقطيع الذي يه يف مستنقعها قذر ق نفس..  

ئفي مقيت بني هذه احلرب القذرة تتجلّى هذه األيام فيما نراه من شحن مذهيب وطا.. 
حيث يتجسد هذا الشحن جرائم بشعة يقوم ا .. السنة والشيعة على امتداد العالَم 

كلُّ . .... ما هو آخر ضد كلّ )مدعومني بظهري حاضن من املذبذبني ( الظالميون 
جوانب القذارة تتجلّى يف هذه احلرب ، وكلُّ عناصر الغباء واللهث خلف سياسة القطيع 

يف الكثريين من الذين باعوا ضمائرهم وطلّقوا عقولَهم ممن ) لألسف ( هر األعمى تظ
  ..حيسبون أنفسهم خيوضون ا حرباً مقدسة 

منذ أكثر من عقد من الزمن ، ألنين رأيت القذرة لقد حذَّرت من هذه احلرب .. 
التنويري  املدعومة بأموالٍ ال طاقة للفكر يف شيوخ الفتنة وفضائيات الفتنةبوادرها 

   ..باحلصول على واحد باملليون منها ملواجهة هذا الظالم 
اتباعاً لفكر االنقالب على ،  مسألة عبادة أصنام التاريخيف جوهرها سألة امل.. 

  ..األعقاب ، واتباعاً هلوى الشاكلة اليت تعمل عليها النفوس املظلمة 
مع يف مستنقع أبناء اتة هو غرق الكثريين من األخطر يف هذه احلرب القذر.. 

حتت تأثري تلبيس شيوخ الفتنة وتضليلهم ومتاجرم بالطوائف  ، التضليل والكذب
وتستغلُ يف هذا اهلدف القذر كُلُّ .. واملذاهب حتت شعارات براقة ختطف أبصار السذّج 

أدوات القذارة من فربكات وأكاذيب ، ومن اجتزاءات نصية من سياقاا ، ومن تضخيم 
  ..توظيفها يف إغراق أبناء اتمع يف هذا املستنقع الننت تعميمها وحلوادث فردية ، ل

البسطاء والسذّج واملشوشني فكرياً بكلمات معسولة ، حمرفني الكلم ب يستخفّون.. 
جرهم من  دف، وذلك  كالنصني التالينييف آيات كتاب اهللا تعاىل  عن مواضعه

   ..اليت تمليها عليهم شاكلتهم يف تنفيذ جرائمهم أوفياء داً يكونوا جنول ، عواطفهم



      ٣٨                  

                

      ] ١٩٣: البقرة [   
             

               

       ] ٤٠ – ٣٩: األنفال [   

دراك حقيقة دالالت آياته الكرمية إعن  –بسبب شاكلتهم  – لقد صرفهم اهللا تعاىل ..
نَّ اهللا تعاىل أالنصان الكرميان ، ب نولذلك ال ميكنهم أن يدركوا حقيقة ما حيمله هذا.. 

اهلدف من القتال هو أمران ال ينفكان  ، وأنَّالظالميني واملذبذبني ذام يأمر مبقاتلة هؤالء 
     :  )و ( عطف بدليل عطفهما على بعضهما حبرف ال، عن بعضهما 

      ..  
  :من القتال هو أمران  اهلدفإذاً .. 
١ –       ..  

٢ –        ،،        ..  
 يقومون بفتنة يف، يف هذين النصني الكرميني اىل مبقاتلتهم الذين يأمر اهللا تعاملعنيون .. 
: وهنا نسأل .. جتعل أبناء اتمع الواحد متناحرين متقاتلني يكفِّر بعضهم بعضاً  اتمع

هل يوجد غري الظالمين .. احد ؟ من الذي يكفِّر اآلخرين مثرياً الفنت بني أبناء الوطن الو
  ..املذبذبني ؟ و



      ٣٩                  
من ذرة شك يف أنَّ مصدر إثارة الفنت يف كلِّ اتمعات يقف خلفها  هل هناك.. 
ل من القتال .. إذاً .. ن واملذبذبون ؟ والظالميل وهو اهلدف األواألمر األو   

    ني واملذبذبنيتمعات يصف الظالمية يف اة والطائفيم للفنت املذهبيبإثار..  

،        [[:  مر الثاين الذي يصف اهلدف الثاين من قتال املعنينيواأل

       [[  ، ، ون واملذبذبونال حيمل أبداً ما يتاجر به الظالمي
.. ألول شأن األمر اهو فضالً عن كوم هم املعنيني مبن يأمر اهللا تعاىل مبقاتلتهم ، كما 

   ! ..!!كيف ؟
..       : ، إنما يقول  ))ويسود دين اهللا (( : اهللا تعاىل مل يقل .. 

ين هنا هو منهج العقد االجتماعي للمجتمع على خمتلف تنوعاته ، وهذا املنهج عندما فالد
يكون يف السبيل الذي يريده اهللا يوجه باتجاه اإلكراه والظلم وطغيان فئة على فئة ، ال 

، تعاىل ، وحتصل الفتنة بني أبناء اتمع ، لذلك ، يأمر اهللا تعاىل مبقاتلة مثريي هذه الفنت 
  ..ه الكرمي حىت يسود مراد اهللا تعاىل حبرية املعتقد اليت تضمنها الكثري من آيات كتاب

للدولة  مبا يشمله من دستور وقواننيإنَّ العقد االجتماعي املشترك بني أبناء اتمع ، .. 
  ..دين هذا اتمع ، أو دين الدولة ودين حاكمها : ، يسميه القرآن الكرمي 

، والدين هو ) د ، ي ، ن ( هي يف النهاية من اجلذر اللغوي     فكلمة .. 
م الدين ، فالدين وهذا املعىن يتقاطع مع مفهو.. التعامل باألجل ، فالعطاء يسترد بعد أجل 

  ..من هنا ندرك معىن قوله تعاىل .. هو العمل على أن يتم اجلزاء الحقاً 
                ] احلديد

 :١١ [  



      ٤٠                  
يطلَب من املتدين ذا الدين العمل الدين هو جمموعة القوانني واألحكام اليت .. إذاً .. 

  ..ا ، على أن يأخذ جزاءه الحقاً 
وقوانني أي ... ودين اهللا تعاىل هو أحكام اهللا تعاىل اليت يطلَب من الناس اتباعها .. 

ويف النص القرآين التايل .. دولة وأحكامها ودستورها ، هي يف النهاية دين هذه الدولة 
  ..ذلك أكرب دليلٍ على 

              

                   

        ] ٧٦: يوسف [     
نظام دولة امللك ، ودستورها ، والقوانني اليت : تعين     فالعبارة .. 

  ..حتكم هذا النظام 
 ]]        ،،       [[ قوله تعاىل.. إذاً 
وال  ..لذي يريده اهللا تعاىل االجتماعي بني أبناء اتمع يف السبيل اويكون العقد  :يعين 

،  ))ويسود دين اهللا (( : فاهللا تعاىل مل يقل .. تعين أبداً فرض الدين على اآلخرين بالقوة 
هنا نراها غري مضافة هللا تعاىل وال     ، فكلمة       إنما يقول 

  .. لرسول ل
هو ضد من يفتعل الفنت ، القتال الذي يأمر اهللا تعاىل به يف هذه اآلية الكرمية .. إذاً .. 

وسالم وتسامح بني أبناء متجاوزاً القيم النبيلة اليت يأمر اهللا تعاىل ا من حمبة ، يف اتمع 
   ..اتمع 
 مكبديل العتناقهة منهم وأخذ اجلزيمن يريد فرض الدين على اآلخرين بالقوة ف.. 

..  ] ٢٥٦: البقرة [          ى على أمر اهللا تعاىل، إنما يتعداإلسالم 



      ٤١                  

  ] ٢٩: الكهف [            ويتعدى على أمر اهللا تعاىل

يونس [           ويتعدى على أمر اهللا تعاىل.. 

       اهللا تعاىل  املعين بأمر وبالتايل فهو ..  ] ٩٩: 

    تمع ، ويشيع القتل واخله يكذب على اهللا تعاىل ، ويثري الفنت يف اوف ، ألن
  ..، وذلك على نقيض مما يأمر اهللا تعاىل به يف كتابه الكرمي والكره بني عباد اهللا تعاىل 

ففي الوقت الذي يأمر اهللا تعاىل .. من هنا نرى كيف يحرفون الكلم عن مواضعه  ..
يف نشرهم للفنت يف اتمع وبتقدمي دين شاكلتهم على ) الظالميني واملذبذبني ( فيه مبقاتلة 

لرماد يف أعني البسطاء والسذّج لوقت ذاته يقلبون الصورة ذارين اأنه دين اهللا تعاىل ، يف ا
ه مبقاتلتهم هم ، نص ذاته الذي يأمر اهللا تعاىل فيواملشوشني فكرياً ، مفربكني دالالت ال

خيدم شاكلت لظلم وهذا هو ا.. هم ، ويأمر مبقاتلة من خيالف هذه الشاكلة على أنَّ النص
  ..األكرب يف االفتراء على منهج اهللا تعاىل 

الظالميون واملذبذبون ال تنفع معهم كلُّ نداءات الرجوع إىل كتاب اهللا تعاىل هؤالء .. 
هي دينهم ، وقـد  ) من روايات مظلمة وأقوال مظلمة لرجاالت التاريخ ( ، فشاكلتهم 

  ..رمي عن آيات كتابه الك –بسبب شاكلتهم  – تعاىل صرفهم اهللا
              

               

            ] ١٤٦: األعراف [  

 اليتاحلسنة  مأسو الظالميني واملذبذبني هؤالء ونحيسب الذينأتوجه إىل .. لكن .. 
 ظالميني واملذبذبني أكثر حىت ممنيا للاإىل هؤالء كوم ضح توجهأ،  عليهم االقتداء ا

يف  مخدعت ميوم القيامة أنك ملن ينفعك:  مفأقول هل.. يجرم م هؤالء الظالميون 



      ٤٢                  
مبعسول متاجرم بالدين ، ألنَّ اهللا تعاىل  مأُضللت منكأالدنيا بظاهر قول هؤالء ، و محياتك
  ..بني الغث والسمني  ا ونتميز عقوالً موهبك
             

             

       ] ٦٨ – ٦٦: األحزاب [    
أم أنكم بالوالدة .. هل اخترمت دينكم ومذهبكم وطائفتكم ؟ : أتوجه إليهم قائالً .. 

بالتأكيد أنتم على دينكم ومذهبكم وطائفتكم والدة من بطون أمهاتكم .. كنتم هكذا ؟ 
لآلخرين  تدفعوا اجلزية فهل تقبلون أن.. واحد باملائة ألف  من، واالستثناء يف ذلك أقل 

اآلخرين ، بسبب أنكم على دينكم هؤالء من قبل سكم ووتقطَع رؤتكفَّروا وتقتلوا  وأن
فكيف إذاً تصدقون من جيركم حنو اهلاوية يف الدنيا واآلخرة  ..ومذهبكم وطائفتكم ؟ 
  .. !!!!!!!؟ألنهم آخرون قتلهم وقطع رؤوسهم جيب وللجزية بأنه جيب دفع اآلخرين 

هؤالء الظالميون واملذبذبون أم ، من أوىل بدين اهللا تعاىل : أتوجه إليهم قائالً .. 
فكيف إذاً تصدقون هؤالء الظالميني واملذبذبني بفرض اجلزية على .. ؟  رسول اهللا 

التايل اآلخرين وقتلهم وسيب نسائهم ، يف الوقت الذي تقرؤون فيه خطاب اهللا تعاىل 
  ..ده لكلٍّ مؤمن بكتاب اهللا تعاىل ، ومن بع لرسوله 
               ] ٢٥٦: البقرة [   

                

         ] ١٠٥: املائدة [  

               

     ] ٩٩: يونس [    



      ٤٣                  

                ] ٢٩: الكهف [    

            ] ٢٢ – ٢١: الغاشية [    
من جيرونكم من الظالميني واملذبذبني حنو اهلاوية حقيقة فكر  :أتوجه إليهم قائالً .. 

بالفنت واحلرائق واجلرائم والدمار الذي تشاهدونه بأم ، تتجلّى  موعقيد تهمثقافحقيقة و
  ..أعينكم ، فهل فطرتكم تنسجم مع ذلك ؟ 

ين ، الد حرباً مقدسة يدافع ا عنالقذرة ن غُرر به وحسب هذه الفنت مل أقول.. 
 ..أنبياء هذا العصر ، وحسب شيوخ الفتنة جوهر الدين والطائفة وحسب شاكلة املذهب 

تستيقظ الفطرة النقية فيك يئن األوان لأمل .. رى احلقيقة ؟ أمل يئن األوان لت: أقول له 
رى تأمل يئن األوان ل ..؟ الاليت يسبني باسم الدين  صرخات النساء الشريفات براءةرى فت

آالم رى تاألوان ل أمل يئن، على أيدي الظالميني اليت تسيل من قطع الرؤوس الدماء براءة 
تشرف بدينٍ مفترى على وهل ت ..الناس األبرياء الذين دمرت بيوم وهاموا يف األرض ؟ 

كتاب اهللا تعاىل يأمر بسيب النساء وقطع رؤوس األطفال واألبرياء وفرض اجلزية على 
  !!!!!!! ..اآلخرين ؟ 

ولو للحظة  –ليت فطرها للناس كإنسان فيه فطرة اهللا تعاىل ا – شعرتل أمل يئن األوان.. 
هي ، املذبذبني ) بل مباركة ( واحدة أنَّ الشريفة اليت سباها هؤالء الظالميون بصمت 

الرؤوس املقطوعة هي رؤوس أخوتك وأبنائك وأمك  ، وأنَّ أمك أو ابنتك أو كأخت
  .. ؟  وأبيك
 ..ي يصف به قول نور من احلكمة احملمولة بقوله تعاىل الذ ومضةَ كهل المس قلب

              : أحد ابين آدم 

       ] هذه  ملاذا ال تكون شاكلتكو...  !!!؟ ] ٢٨: املائدة



      ٤٤                  
، واخلشية من اهللا تعاىل ، من التسامح ، ابه الكرمي احلكمة اليت يبينها اهللا تعاىل يف كت

  .. !!!؟والتمسك باآلخرة على حساب الدنيا واخلوف من الوقوع يف اخلطأ ، 
للعودة إىل كتاب اهللا تعاىل ، ومعايرة كلِّ الروايات أمل يئن األوان  :أقول للجميع .. 

  ..عند كلِّ املذاهب دون استثناء على كتاب اهللا تعاىل ؟ 
أمل يئن األوان لنرحم أنفسنا فنجعل اآلخرة هدفنا ، ونرحم مستقبل أبنائنا ، .. 

ومستقبل أوطاننا ، ومستقبل ديننا ، ومستقبل صورته أمام اآلخرين ، فنجعل شاكلتنا 
  .. ؟ نلقي مبا هو دونه مما حيمل الكره واحلقد والكذب خلف ظهورنا ، فكتاب اهللا تعاىل 

درك أنَّ سبب مشاكلنا كلّها هو الشاكلة اليت تفرض علينا من أمل يئن األوان لن.. 
  .. روايات وأقول وفتاوى ينقضها كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً 

 اليت مل يسمع ا ( املتاجرين بالسنة الشريفة شاكلة أمل يئن األوان لرؤية حقيقة .. 
   ..؟  للبشر وللحجرللدين و أنها سبب اإلساءةكيف ، رجاالت التاريخ وب) 

  ..ألجيال القادمة ابة من ااإلج نتظرا.. 

 
 


