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حينما نتحدث عن املنهج ، فإننا نعين القرآنَ الكرمي ، كنص مقدٍس حمفوٍظ من اهللا               حينما نتحدث عن املنهج ، فإننا نعين القرآنَ الكرمي ، كنص مقدٍس حمفوٍظ من اهللا               
وال نعين قراءات البشر له عرب التاريخ ، وال نعين قراءتنا حنن له ، وال نعـين                 وال نعين قراءات البشر له عرب التاريخ ، وال نعين قراءتنا حنن له ، وال نعـين                 .. .. تعاىل  تعاىل  

، والـيت حيـسبها     ، والـيت حيـسبها       rr  املنـسوبة إىل الرسـول      املنـسوبة إىل الرسـول      التارخيية  التارخيية  ) ) األحاديث  األحاديث  ( ( كلَّ الروايات   كلَّ الروايات   
وهذا اليعين أننا ننكرها مجيعها ، بالقدر ذاته     وهذا اليعين أننا ننكرها مجيعها ، بالقدر ذاته     .. ..  نصوصاً مقدسة     نصوصاً مقدسة    –– مجيعها      مجيعها     ––الكثريون    الكثريون    

إنّ املقدس هو النص اإلهلي احلامـلُ لكـلِّ         إنّ املقدس هو النص اإلهلي احلامـلُ لكـلِّ         .. .. الذي النعين فيه أننا نقر بصحتها مجيعها        الذي النعين فيه أننا نقر بصحتها مجيعها        
ن معيار سالمة قراءة هذا املنهج ، هو        ن معيار سالمة قراءة هذا املنهج ، هو        القراءات السليمة حىت قيام الساعة ، حبيث يكو       القراءات السليمة حىت قيام الساعة ، حبيث يكو       

  .. .. النص املقدس ذاته النص املقدس ذاته 

  ) ) ونَزلْنا علَيك الْكِتَاب تِبيانـاً لِكُـلِّ شـيءٍ    ونَزلْنا علَيك الْكِتَاب تِبيانـاً لِكُـلِّ شـيءٍ    (  (     الذي نزل تبياناً لكلِّ شيءٍ     الذي نزل تبياناً لكلِّ شيءٍ    إنّ النص القرآينَّ  إنّ النص القرآينَّ  
 تبياناً ألحكامـه ، ولـدالالت كلماتـه ،     تبياناً ألحكامـه ، ولـدالالت كلماتـه ،    –– قبل كلِّ شيٍء    قبل كلِّ شيٍء   –– ، حيمل     ، حيمل     ] ]٨٩٨٩: : النحل  النحل  [ [ 

 معياراً ملعرفة احلق والباطل حني االخـتالف يف دالالت نـصوصه وكلماتـه ،                معياراً ملعرفة احلق والباطل حني االخـتالف يف دالالت نـصوصه وكلماتـه ،               وحيملوحيمل
وحيمل معياراً ملعرفة السنة احلق من املوضوع يف الروايات التارخيية املوجودة بني أيدينا ،              وحيمل معياراً ملعرفة السنة احلق من املوضوع يف الروايات التارخيية املوجودة بني أيدينا ،              

  ....وإالّ ملا كان تبياناً لكلِّ شيٍء وإالّ ملا كان تبياناً لكلِّ شيٍء 
 ، سواٌء األحـداث   ، سواٌء األحـداث  وحينما نتحدث عن التاريخ فإننا نعين ما بني أيدينا من روايات          وحينما نتحدث عن التاريخ فإننا نعين ما بني أيدينا من روايات          

، أم ما صح من     ، أم ما صح من     ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( ( التارخيية ، أم قراءات البشر املختلفة ملنهج اهللا تعاىل          التارخيية ، أم قراءات البشر املختلفة ملنهج اهللا تعاىل          
  .... ، وما مل يصح  ، وما مل يصح -- مبعيار بعض األشخاص يف بعض األجيال  مبعيار بعض األشخاص يف بعض األجيال --هذه الروايات  هذه الروايات  

هو فوق التاريخ ، ألنه مل يصلنا عرب التـاريخ كروايـة            هو فوق التاريخ ، ألنه مل يصلنا عرب التـاريخ كروايـة            ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( ( واملنهج  واملنهج  
إنما وصلنا كنص مقدٍس حمفوٍظ من اهللا تعاىل ، عرب رسٍم إعجازي فوق كلِّ              إنما وصلنا كنص مقدٍس حمفوٍظ من اهللا تعاىل ، عرب رسٍم إعجازي فوق كلِّ              .. .. خيية  خيية  تارتار

قواعد اللغة الوضعية ، يف ذلك العصر ، ويف العصور التالية حىت قيام الساعة ، ودليل                قواعد اللغة الوضعية ، يف ذلك العصر ، ويف العصور التالية حىت قيام الساعة ، ودليل                
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 أنّ رمسه فوق كلِّ قواعد اإلمالء املعروفة ، وأنّ هذا الرسم حيمل أسـراراً إهليـةً                  أنّ رمسه فوق كلِّ قواعد اإلمالء املعروفة ، وأنّ هذا الرسم حيمل أسـراراً إهليـةً                 ذلكذلك
  –– أيـضاً     أيـضاً    ––ة بدأت مقدماا تنكشف يف بداية هذا القرن اهلجري ، ودليل ذلك               ة بدأت مقدماا تنكشف يف بداية هذا القرن اهلجري ، ودليل ذلك               كبريكبري

أنّ صياغته فوق كلِّ قواعد النحو اليت متّ تأطريها حىت اآلن ، وأنّ دالالت كلماته فوق                أنّ صياغته فوق كلِّ قواعد النحو اليت متّ تأطريها حىت اآلن ، وأنّ دالالت كلماته فوق                
  ....ما حتمله قواميس اللغة العربية حىت اآلن ما حتمله قواميس اللغة العربية حىت اآلن 

ق التاريخ ، ألنها هـي      ق التاريخ ، ألنها هـي      ، هي أيضاً فو   ، هي أيضاً فو     rr  والسنة احلق اليت محلها إلينا رسول اهللا        والسنة احلق اليت محلها إلينا رسول اهللا        
إنّ األصلَ يف وصوهلا إلينا هو      إنّ األصلَ يف وصوهلا إلينا هو      .. .. األخرى مل يقتصر وصوهلا إلينا على الروايات التارخيية         األخرى مل يقتصر وصوهلا إلينا على الروايات التارخيية         

فهيـآت  فهيـآت  .. .. حىت اآلن   حىت اآلن     rr  أنها حياةٌ تعبدية كاملة ، عاشتها األجيالُ منذ عصر الرسول           أنها حياةٌ تعبدية كاملة ، عاشتها األجيالُ منذ عصر الرسول           
وايـات  وايـات  هي سنة فـوق الر هي سنة فـوق الر ––   على سبيل املثال  على سبيل املثال ––الصالة ، وعدد الركعات املفروضة  الصالة ، وعدد الركعات املفروضة  

، ، التارخيية ، وهي حمفوظة كما أنّ القرآن الكرمي حمفوظٌ ، فاهللا تعاىل يـصفها بالـذكر                 التارخيية ، وهي حمفوظة كما أنّ القرآن الكرمي حمفوظٌ ، فاهللا تعاىل يـصفها بالـذكر                 
  ....) ) نزل نزل ( ( وليس من الفعل وليس من الفعل ) ) أنزل أنزل ( ( ولكن متعلّقةً باإلنزال من الفعل ولكن متعلّقةً باإلنزال من الفعل 

     ] ]٤٤٤٤: : النحل النحل [ [ ) ) كَّرون كَّرون  وأَنْزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَ وأَنْزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَ((
  .. .. والذكر اسم صفٍة من أمساء صفات القرآن الكرمي والذكر اسم صفٍة من أمساء صفات القرآن الكرمي 

)) زِيزع لَكِتَاب إِنَّهو مهاءا جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر الَّذِين إِن  زِيزع لَكِتَاب إِنَّهو مهاءا جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر الَّذِين لت [ [ )  )   إِنلت فص٤١٤١: : فص[ [   
   .. ..))نزل نزل ( ( املرتَّل من الفعل املرتَّل من الفعل واهللا تعاىل حفظ الذكر واهللا تعاىل حفظ الذكر 

 ) )لْننَز نإِنَّا نَحلْننَز نإِنَّا نَح افِظُونلَح إِنَّا لَهو ا الذِّكْر افِظُونلَح إِنَّا لَهو ٩٩: : احلجر احلجر [ [ ) ) ا الذِّكْر[ [   
ولذلك نرى أنّ األمة من أقصى السنة إىل أقصى الشيعة ، ليست خمتلفةً يف القرآن               ولذلك نرى أنّ األمة من أقصى السنة إىل أقصى الشيعة ، ليست خمتلفةً يف القرآن               

، حياةً تعبديةً   ، حياةً تعبديةً     rrالكرمي ، وليست خمتلفةً يف السنة اليت توارثتها األجيال عن رسول اهللا             الكرمي ، وليست خمتلفةً يف السنة اليت توارثتها األجيال عن رسول اهللا             
  ....من جيٍل إىل جيل من جيٍل إىل جيل 

 سواء عند الـسنة أم عنـد    سواء عند الـسنة أم عنـد   ––سنة والشيعة ، وبني مذاهب األمة     سنة والشيعة ، وبني مذاهب األمة     إنّ اخلالف بني ال   إنّ اخلالف بني ال   
، حيـث يعتـرب كـلُّ       ، حيـث يعتـرب كـلُّ         rr هو حول الروايات التارخيية املنسوبة إىل الرسول          هو حول الروايات التارخيية املنسوبة إىل الرسول         ––الشيعة  الشيعة  
  --مقدسة ، هي من الناحية النظريـة        مقدسة ، هي من الناحية النظريـة        أنّ رواياِته نصوص    أنّ رواياِته نصوص    ) ) يف العقيدة والفكر    يف العقيدة والفكر    ( ( مذهب  مذهب  

 كما نـرى وكمـا       كما نـرى وكمـا      ––ما من الناحية العملية     ما من الناحية العملية      مفسرةٌ لكتاب اهللا تعاىل ، بين       مفسرةٌ لكتاب اهللا تعاىل ، بين      --  كما يعلن كما يعلن 
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حجةٌ على كتاب اهللا تعاىل ، وإطار لتحجيم دالالته ومعانيه          حجةٌ على كتاب اهللا تعاىل ، وإطار لتحجيم دالالته ومعانيه          هي عنده   هي عنده     ––يروي التاريخ   يروي التاريخ   
  ....، يف وادي العصبية املذهبية ، يف وادي العصبية املذهبية 

وما يؤكِّد ما نقوله ، أنّ اخلالفات املذهبية كفقٍه للعبادات ، مل تكن يف يـوٍم مـن                  وما يؤكِّد ما نقوله ، أنّ اخلالفات املذهبية كفقٍه للعبادات ، مل تكن يف يـوٍم مـن                  
يـه اخلالفـات    يـه اخلالفـات    الٍف بني أفراد هذه األمة ، باحلجم الذي تكون ف         الٍف بني أفراد هذه األمة ، باحلجم الذي تكون ف         األيام مثار فتنٍة واخت   األيام مثار فتنٍة واخت   

ومرد ذلك أنّ أحكام العبـادات ، أتـى         ومرد ذلك أنّ أحكام العبـادات ، أتـى         .. ..  مثار فتنٍة واختالٍف      مثار فتنٍة واختالٍف     كخصوصياٍت مذهبية كخصوصياٍت مذهبية 
الكثري منها حياةً تعبديةً تتوافق مع ظاهر دالالت كتاب اهللا تعاىل ، ولذلك فاخلالفـات           الكثري منها حياةً تعبديةً تتوافق مع ظاهر دالالت كتاب اهللا تعاىل ، ولذلك فاخلالفـات           

واخلـصوصيات املتعلّقـة    واخلـصوصيات املتعلّقـة    نما األفكار املذهبية    نما األفكار املذهبية    بيبي.. .. ليست شاسعةً ، وليست يف اجلوهر       ليست شاسعةً ، وليست يف اجلوهر       
 ،   ،  إىل آخر إىل آخر  ، ختتلف من مذهٍب       ، ختتلف من مذهٍب      برجاالت التاريخ الذين متّ حتويلهم مع الزمن إىل أصنام        برجاالت التاريخ الذين متّ حتويلهم مع الزمن إىل أصنام        

   تبعاً الختالف الروايات التارخيي   عي كُلُّ مذهٍب أنَّ      تبعاً الختالف الروايات التارخييعي كُلُّ مذهٍب أنَّ      ة ، اليت يدة  هـي   هـي      روياته فقط   روياته فقط  ة ، اليت يدـنة  سـنس
  ....  rr  رسول اهللارسول اهللا

أنه حينما كُتب مل يكتب بتجرد عـن        أنه حينما كُتب مل يكتب بتجرد عـن        ) ) أحداث  أحداث  روايات و روايات و ( ( إنّ املشكلة يف التاريخ     إنّ املشكلة يف التاريخ     
 بـإغراٍق يف هـذه    بـإغراٍق يف هـذه   --   ويفَـسر  ويفَـسر ––   فُسر فُسر-- ويفَسر  ويفَسر --  يات املذهبية ، وحينما فُسر يات املذهبية ، وحينما فُسر العصبالعصب

 إىل الغرق يف الِفرِقيات ، ويف اجلدل السليب ،           إىل الغرق يف الِفرِقيات ، ويف اجلدل السليب ،          –– ويؤدي    ويؤدي   ––هذا كلّه أدى    هذا كلّه أدى    .. .. العصبيات  العصبيات  
 مشولية املنهج ، مما ينتج عـن ذلـك           مشولية املنهج ، مما ينتج عـن ذلـك          ويف التعصب األعمى لألمور اهلابطة على حساب      ويف التعصب األعمى لألمور اهلابطة على حساب      

  ....مزيد من تشرذم هذه األمة مزيد من تشرذم هذه األمة 
تؤخذ باملقاربة ، وال ميكن الوصول إليها       تؤخذ باملقاربة ، وال ميكن الوصول إليها       ) ) املستقلّة عن املنهج    املستقلّة عن املنهج    ( ( فاحلقائق التارخيية   فاحلقائق التارخيية   

  .. .. كحقيقة إالّ بإعادة عجلة الزمن إىل الوراء كحقيقة إالّ بإعادة عجلة الزمن إىل الوراء 
              والقولُ بأنّ التاريخ عند العرب خرج من رحم احلديث ، هو قـولٌ صـحيح              يف   يف  والقولُ بأنّ التاريخ عند العرب خرج من رحم احلديث ، هو قـولٌ صـحيح 

ولكن يف النهاية ال ميكن فصل احلـديث عـن   ولكن يف النهاية ال ميكن فصل احلـديث عـن   .. .. معيار التدرج التارخيي لكتابة التاريخ   معيار التدرج التارخيي لكتابة التاريخ   
، ففي الوقت ذاته نرى نرى أنَّ مجيع األدوات واملقدمات املستخدمة يف مجـع              ، ففي الوقت ذاته نرى نرى أنَّ مجيع األدوات واملقدمات املستخدمة يف مجـع              التاريخ  التاريخ  

احلديث هي تارخيية حبتة ، وال ختلو من األخطاء ذاا اليت ترتكب يف تسجيل أحـداث                احلديث هي تارخيية حبتة ، وال ختلو من األخطاء ذاا اليت ترتكب يف تسجيل أحـداث                
  ....التاريخ التاريخ 
الروايـات الـيت    الروايـات الـيت    من بني مجلة    من بني مجلة    ( ( ت الروايات اليت مل خيترها خمرجو الصحاح        ت الروايات اليت مل خيترها خمرجو الصحاح        أليسأليس

من من ( (  ، هي روايات تارخيية ، فكيف تكون الروايات اليت اختاروها             ، هي روايات تارخيية ، فكيف تكون الروايات اليت اختاروها            ))كانت بني أيديهم    كانت بني أيديهم    
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 اخلطـأ ،     اخلطـأ ،    عـن عـن ومن الذي أعطاهم العصمة     ومن الذي أعطاهم العصمة     ! .. ! .. رواياٍت فوق التاريخ ؟   رواياٍت فوق التاريخ ؟   ) ) هذه اجلملة   هذه اجلملة   
   .. ..وجعلهم حجةً على املُقدس ؟وجعلهم حجةً على املُقدس ؟

( ( ، من بـني حـوايل       ، من بـني حـوايل       ) ) يف صحيحه   يف صحيحه   ( ( تر البخاري بضعة آالٍف من األحاديث       تر البخاري بضعة آالٍف من األحاديث       أمل خي أمل خي 
فهل موافقة الرواية ملعيار البخاري ، ينقلها       فهل موافقة الرواية ملعيار البخاري ، ينقلها       .. .. حديث كانت بني يديه ؟      حديث كانت بني يديه ؟       )  ) ٦٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠

)  )  الذي حتمله الروايـات املختـارة       الذي حتمله الروايـات املختـارة       ( ( وهل كان املنهج    وهل كان املنهج    .. ..   !!من التاريخ إىل املقدس ؟      من التاريخ إىل املقدس ؟      
أتى البخاري وغريه ، فأخرجوا هـذا املنـهج إىل    أتى البخاري وغريه ، فأخرجوا هـذا املنـهج إىل    ضائعاً بني مجلة هذه الروايات إىل أن        ضائعاً بني مجلة هذه الروايات إىل أن        

  ! ..! ..النور ؟النور ؟
هـو  هـو    rrملاذا ال يكون معيار صحة الرواية التارخيية املنـسوبة إىل رسـول اهللا              ملاذا ال يكون معيار صحة الرواية التارخيية املنـسوبة إىل رسـول اهللا              .. .. 

  .. .. موافقتها لكتاب اهللا تعاىل ؟ موافقتها لكتاب اهللا تعاىل ؟ 
إنّ لألجيال األوىل فضالً على هذه األمة ، حىت قيام الساعة ، وهو أنهـا حولـت           إنّ لألجيال األوىل فضالً على هذه األمة ، حىت قيام الساعة ، وهو أنهـا حولـت           

ولكن هذا ال يعين أنّ مـا  ولكن هذا ال يعين أنّ مـا  .. .. إىل واقع حياٍة متحقٍِّق يف التاريخ     إىل واقع حياٍة متحقٍِّق يف التاريخ     ) ) نة احلق   نة احلق   السالس( ( العبادات  العبادات  
  .... نص مقدس  نص مقدس ––   جبزئياته  جبزئياته --يدينا من تاريٍخ لألجيال األوىل يدينا من تاريٍخ لألجيال األوىل بني أبني أ

يف بداية الدعوة ، هم ذام الذين آمنوا        يف بداية الدعوة ، هم ذام الذين آمنوا          rrأليس الصحابة الذين حاربوا الرسول      أليس الصحابة الذين حاربوا الرسول      
، وهم ذام الذين عادوا واقتتلوا فيما بعد        ، وهم ذام الذين عادوا واقتتلوا فيما بعد        به ونصروه ، ومحلوا لواء اإلسالم إىل الناس         به ونصروه ، ومحلوا لواء اإلسالم إىل الناس         

، هو الذي يصنع األمة ،      ، هو الذي يصنع األمة ،      ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( ( إنّ الفكر السليم املُستنبط من املنهج       إنّ الفكر السليم املُستنبط من املنهج       .. .. ؟  ؟  
وإنّ وإنّ .. .. وحيافظ على هويتها ، ال التاريخ ، وال الرجال كرجاٍل مبعزٍل عن هذا الفكـر                وحيافظ على هويتها ، ال التاريخ ، وال الرجال كرجاٍل مبعزٍل عن هذا الفكـر                

 ، يخرجنا من التاريخ كأمـٍة        ، يخرجنا من التاريخ كأمـٍة       الذهاب يف التاريخ أكثر مما جيب ، وعلى حساب املنهج         الذهاب يف التاريخ أكثر مما جيب ، وعلى حساب املنهج         
  ....فاعلٍة حضارياً فاعلٍة حضارياً 

) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( ( نهج  نهج  ، إذا كان وفق معيار امل     ، إذا كان وفق معيار امل     ) ) برواياته وأحداثه   برواياته وأحداثه   ( ( إنّ نقد التاريخ    إنّ نقد التاريخ    
بل هـو غربلـة للتـاريخ       بل هـو غربلـة للتـاريخ       .. ..  هجوماً على الدين      هجوماً على الدين     --   كما يتوهم اجلاهلون    كما يتوهم اجلاهلون   --، ال يعين    ، ال يعين    

       ة اليت حبرواياته وأحداثه ، إلخراج الشوائب التارخيي       ة اليت حسبت على املنهج    سبت على املنهج    برواياته وأحداثه ، إلخراج الشوائب التارخيي .. ..  هرومن يتصو  هرومن يتصو
عـني  عـني   أنّ التاريخ هو      أنّ التاريخ هو     --   سواٌء علم بذلك أم مل يعلم       سواٌء علم بذلك أم مل يعلم      --هجوماً على الدين ، إنما يعتقد       هجوماً على الدين ، إنما يعتقد       

  ....املنهج املنهج 
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 أنّ   أنّ  ومن األدلِّة علـى ذلـك     ومن األدلِّة علـى ذلـك     .. .. إنّ األمة ال تنهض بالتاريخ ، ولكن تنهض بالفكر          إنّ األمة ال تنهض بالتاريخ ، ولكن تنهض بالفكر          
ة احلضارية ، ولكن بالفكر     ة احلضارية ، ولكن بالفكر     العرب قبل اإلسالم مل يكن هلم تاريخ يعطيهم حيثيات النهض         العرب قبل اإلسالم مل يكن هلم تاريخ يعطيهم حيثيات النهض         

وحني غرقوا يف تقديس التاريخ     وحني غرقوا يف تقديس التاريخ     .. .. ضوا  ضوا  ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( ( السليم املستمد من املنهج     السليم املستمد من املنهج     
، واعتربوه منهجاً ، ابتداًء من عصر مجع احلديث ، تراجعوا حضارياً ، وما زالوا حـىت             ، واعتربوه منهجاً ، ابتداًء من عصر مجع احلديث ، تراجعوا حضارياً ، وما زالوا حـىت             

ن املنهج ،   ن املنهج ،   وسيبقون متراجعني حىت خيرجوا من أودية تقديس التاريخ كبديٍل ع         وسيبقون متراجعني حىت خيرجوا من أودية تقديس التاريخ كبديٍل ع         .. .. اآلن  اآلن  
  ....أو كمكمٍل للمنهج أو كمكمٍل للمنهج 

 ينقل لنا صورة الفكر يف املاضي ، كما رآها املؤرخون ، وينقل لنا قراءةَ                ينقل لنا صورة الفكر يف املاضي ، كما رآها املؤرخون ، وينقل لنا قراءةَ                التاريخ  التاريخ ....
بينما يتشكّل  بينما يتشكّل  .. .. األجيال السابقة للمنهج ، وحيثياِت إدراكهم وتفاعِلهم مع هذا املنهج           األجيال السابقة للمنهج ، وحيثياِت إدراكهم وتفاعِلهم مع هذا املنهج           

 العاملـة يف االنبعـاث       العاملـة يف االنبعـاث      الفكر السليم مع النبض التارخيي ، عرب استنباِط البشر للسنن         الفكر السليم مع النبض التارخيي ، عرب استنباِط البشر للسنن         
، ومن خالل   ، ومن خالل   ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( ( احلضاري ، من خالل تراكم إدراكهم السليم للمنهج         احلضاري ، من خالل تراكم إدراكهم السليم للمنهج         

  ....دراستهم للتاريخ دراسة سليمة جمردة ، دف اكتشاف قوانني احلركة التارخيية دراستهم للتاريخ دراسة سليمة جمردة ، دف اكتشاف قوانني احلركة التارخيية 
ها لرسم الطريق الـسليم الـذي       ها لرسم الطريق الـسليم الـذي       ني احلركة التارخيية ، واستثمار    ني احلركة التارخيية ، واستثمار     قوان  قوان اكتشافاكتشاففف.. .. 

مركب األمِة ، يضعنا يف مقدمِة التاريخ كأمٍة فاعلٍة ، تفعل ما تقول ، وتقول               مركب األمِة ، يضعنا يف مقدمِة التاريخ كأمٍة فاعلٍة ، تفعل ما تقول ، وتقول               يسري عليه   يسري عليه   
  .. .. ما تفعل ، ويخرجنا من سجن التاريخ كتقليٍد أعمى للقال والقيل ما تفعل ، ويخرجنا من سجن التاريخ كتقليٍد أعمى للقال والقيل 

.. ..  أنّ التاريخ كان دائماً يف اخلندق املعادي للمنهج           أنّ التاريخ كان دائماً يف اخلندق املعادي للمنهج          ––   أبداً  أبداً --وكالمنا هذا ال يعين     وكالمنا هذا ال يعين     
برواياته وأحداثه حىت تلك اليت تقدم كمنهج       برواياته وأحداثه حىت تلك اليت تقدم كمنهج       ( (  التاريخ    التاريخ   ويف الوقت ذاته  مل يكن     ويف الوقت ذاته  مل يكن     .. .. أبداً  أبداً  

  ....دائماً يف خندق املنهج دائماً يف خندق املنهج ) ) 
الذي يقـدم   الذي يقـدم   ( (  جيعل من بعض أحداث التاريخ        جيعل من بعض أحداث التاريخ       ماما  ومن اخللط بني التاريخ واملنهج ،     ومن اخللط بني التاريخ واملنهج ،     

إطاراً آلليات التفاعل يف إطار الوجود اإلنساين حضارياً وإميانياً وإنـسانياً ،            إطاراً آلليات التفاعل يف إطار الوجود اإلنساين حضارياً وإميانياً وإنـسانياً ،            ) ) كمنهج  كمنهج  
من هذا اخللط ما نراه يف كتابـة        من هذا اخللط ما نراه يف كتابـة        .. .. عض جوانب املنهج جمرد قصٍص تارخيية       عض جوانب املنهج جمرد قصٍص تارخيية       وجيعل من ب  وجيعل من ب  

    --بآليٍة فكريـٍة تـدعوا      بآليٍة فكريـٍة تـدعوا      ) ) ، وكأحداث   ، وكأحداث     rrكروايات منسوبة إىل رسول اهللا      كروايات منسوبة إىل رسول اهللا      ( ( تارخينا  تارخينا  
 إىل أنّ سنن االنبعاث احلضاري متوقّفةٌ علـى اجلانـب            إىل أنّ سنن االنبعاث احلضاري متوقّفةٌ علـى اجلانـب           --بشكٍل مباشر أو ال مباشر        بشكٍل مباشر أو ال مباشر        

  ....يقول غري ذلك يقول غري ذلك ) ) آن الكرمي آن الكرمي القرالقر( ( بينما املنهج بينما املنهج .. .. اإلمياين اإلمياين 
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   .. .. ] ]٢٠٢٠: : اإلسراء اإلسراء [ [ )  )  كُلّاً نُمِد هؤالءِ وهؤالءِ مِن عطَاءِ ربك وما كَان عطَاء ربك محظُوراً كُلّاً نُمِد هؤالءِ وهؤالءِ مِن عطَاءِ ربك وما كَان عطَاء ربك محظُوراً (  (  
إنّ األسباب يضعها اهللا تعاىل بني أيدي املؤمنني والكافرين على حد سواء ، وعطاء              إنّ األسباب يضعها اهللا تعاىل بني أيدي املؤمنني والكافرين على حد سواء ، وعطاء              

هلـي أنّ سـنن   هلـي أنّ سـنن   ويف ذلك بيانٌ إ   ويف ذلك بيانٌ إ   .. .. لى أحٍد ، يف احلياة الدنيا       لى أحٍد ، يف احلياة الدنيا       وراً ع وراً ع ظظرب العاملني ليس حم   رب العاملني ليس حم   
.. ..  تتعلّق بالتفاعل مع قوانني الكون املاديـة          تتعلّق بالتفاعل مع قوانني الكون املاديـة         --   من الناحية املادية    من الناحية املادية   --االنبعاث احلضاري   االنبعاث احلضاري   

  ....هذا ما يؤكّده املنهج ، وهذا ما ال نراه يف التاريخ ، بالشكل الذي جيب أن نراه فيه هذا ما يؤكّده املنهج ، وهذا ما ال نراه يف التاريخ ، بالشكل الذي جيب أن نراه فيه 
، من خالل وصف    ، من خالل وصف    ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( (  يف املنهج     يف املنهج    --ى  ى  ة أخر ة أخر  مر  مر --هذه احلقيقة نراها    هذه احلقيقة نراها    

  ....اهللا تعاىل للحوار بني ذي القرنني واملستضعفني اهللا تعاىل للحوار بني ذي القرنني واملستضعفني 

 قَالُوا يا ذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسِدون فِي الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خرجاً علَى أَن تَجعلَ  قَالُوا يا ذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسِدون فِي الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خرجاً علَى أَن تَجعلَ ( ( 
دس مهنيبا وننيبدس مهنيبا وننيماً ) ) ٩٤٩٤ ( (اً اً بدر مهنيبو كمنيلْ بعةٍ أَجونِي بِقُوفَأَعِين ريي خبي فِيهِ ركَّنا مماً  قَالَ مدر مهنيبو كمنيلْ بعةٍ أَجونِي بِقُوفَأَعِين ريي خبي فِيهِ ركَّنا م٩٥٩٥ ( () )  قَالَ م((  
   .. .. ] ]٩٦٩٦  ––  ٩٤٩٤: : الكهف الكهف [ [ ....... )  ....... )  آتُونِي زُبر الْحدِيدآتُونِي زُبر الْحدِيد

لدعاء لدعاء إننا نرى أنّ ذا القرنني حينما أراد مساعدة املستضعفني ، مل يقل هلم يكفينا ا              إننا نرى أنّ ذا القرنني حينما أراد مساعدة املستضعفني ، مل يقل هلم يكفينا ا              

 آتُونِي زُبر الْحدِيد  آتُونِي زُبر الْحدِيد ((.. ..  وقال  وقال ... )... ) فَأَعِينونِي بِقُوةٍ  فَأَعِينونِي بِقُوةٍ ((.. .. على املفسدين يف األرض ، إنما قال        على املفسدين يف األرض ، إنما قال        
هذا الناموس الكوين الذي يصوره هذا النص القرآينُّ ، من قصة ذي القرنني             هذا الناموس الكوين الذي يصوره هذا النص القرآينُّ ، من قصة ذي القرنني              ..  .. ... )... )

منا كأمـٍة حتمـل   منا كأمـٍة حتمـل    كما يطلب   كما يطلب  -- عرب التاريخ       عرب التاريخ      -- اهللا تعاىل ، هو ما مل نأخذ به           اهللا تعاىل ، هو ما مل نأخذ به          يف كتاب يف كتاب 
  ....منهج اهللا تعاىل ، وتكلَّف بإيصاله إىل الناس منهج اهللا تعاىل ، وتكلَّف بإيصاله إىل الناس 

  .... يف منهج اهللا تعاىل ، عرب اآلية التالية  يف منهج اهللا تعاىل ، عرب اآلية التالية -- مرةً أخرى  مرةً أخرى --وهذا الناموس الكوين نراه وهذا الناموس الكوين نراه 

 ) )أَنْزاتِ ونيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَدأَنْزاتِ ونيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد دِيدا الْحلْنأَنْزطِ وبِالْقِس اسالن قُوملِي انالْمِيزو الْكِتَاب مهعا ملْن دِيدا الْحلْنأَنْزطِ وبِالْقِس اسالن قُوملِي انالْمِيزو الْكِتَاب مهعا ملْن
                  زِيـزع قَـوِي اللَّـه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب                  زِيـزع قَـوِي اللَّـه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْساحلديد احلديد [ [ )  )  فِيهِ ب : :

٢٥٢٥[ [ .. ..   
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 تتوسـط   تتوسـط  )) وأَنْزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شـدِيد ومنـافِع لِلنـاسِ      وأَنْزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شـدِيد ومنـافِع لِلنـاسِ     (( نرى أنّ العبارة القرآنية    نرى أنّ العبارة القرآنية   إنناإننا
هذه اآلية الكرمية ، بني العبارة اليت تصور لنا إرسالَ اهللا تعاىل رسله علـيهم الـسالم                 هذه اآلية الكرمية ، بني العبارة اليت تصور لنا إرسالَ اهللا تعاىل رسله علـيهم الـسالم                 

ط ، وبني العبارة اليت     ط ، وبني العبارة اليت     بالبينات ، وإنزالَ الكتاب وامليزان معهم ، كي يقوم الناس بالقس          بالبينات ، وإنزالَ الكتاب وامليزان معهم ، كي يقوم الناس بالقس          
ويف هذا بيانٌ إهلي صريح علـى أنّ        ويف هذا بيانٌ إهلي صريح علـى أنّ        .. .. تصور علم اهللا تعاىل ملن ينصره ورسلَه  بالغيب          تصور علم اهللا تعاىل ملن ينصره ورسلَه  بالغيب          

منهج احلق الذي حيملُه الرسلُ عليهم السالم ، وإقامةَ احلق وفق ميزان هذا املنـهج ،                منهج احلق الذي حيملُه الرسلُ عليهم السالم ، وإقامةَ احلق وفق ميزان هذا املنـهج ،                
  ....حيتاج إىل امتالك قوة احلديد حيتاج إىل امتالك قوة احلديد 

املنهج ، والذي أدى إىل جعل بعض جوانـب التـاريخ           املنهج ، والذي أدى إىل جعل بعض جوانـب التـاريخ           ومن اخللط بني التاريخ و    ومن اخللط بني التاريخ و    
منهجاً من أساسيات الفكر الذي انصاعت له األمة عرب التـاريخ ، مفهـوم مـسألة                منهجاً من أساسيات الفكر الذي انصاعت له األمة عرب التـاريخ ، مفهـوم مـسألة                

  .. .. الشورى الشورى 

ى  (  (  .. .. املنهج صور هذه املسألة يف ست كلماٍت ، وذلك يف قوله تعاىل            املنهج صور هذه املسألة يف ست كلماٍت ، وذلك يف قوله تعاىل             ـورش مهرأَمى  و ـورش مهرأَمو
   مهنيب   مهنير   ( ( .. ..له تعاىلله تعاىل ، ويف قو ، ويف قو ] ]٣٨٣٨: : الشورى الشورى [ [ ) ) بفِي الْـأَم مهاوِرشر   وفِي الْـأَم مهاوِرش١٥٩١٥٩: : آل عمران آل عمران [ [ ) )  و[ [   

آلليٍة حمددٍة يف مسألِة الشورى ، هو حلكمـٍة         آلليٍة حمددٍة يف مسألِة الشورى ، هو حلكمـٍة         ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( ( وعدم حتديد املنهج    وعدم حتديد املنهج    .. .. 
 تطوراً يف آليـات الـشورى ،         تطوراً يف آليـات الـشورى ،        --   مع الزمن   مع الزمن  --فالتطور احلضاري لألمم يفرز     فالتطور احلضاري لألمم يفرز     .. .. إهليٍة  إهليٍة  

فبمقـدار مـا    فبمقـدار مـا    .. .. عياراً لكلِّ آليٍة من هذه اآلليات       عياراً لكلِّ آليٍة من هذه اآلليات       ولذلك تبقى هذه الكلمات الست م     ولذلك تبقى هذه الكلمات الست م     
 الصدق والرتاهةَ والعدالةَ واألمانـةَ       الصدق والرتاهةَ والعدالةَ واألمانـةَ      --   يف أي جيٍل من األجيال      يف أي جيٍل من األجيال     --تحقِّق آلية الشورى    تحقِّق آلية الشورى    

والطمأنينةَ واحلق يف وصول احلاكم إىل احلكم ، ويف تفاعله مع الرعية ، مبقـدار مـا                 والطمأنينةَ واحلق يف وصول احلاكم إىل احلكم ، ويف تفاعله مع الرعية ، مبقـدار مـا                 
  ....تعاىل يف هذه الكلمات الست تعاىل يف هذه الكلمات الست تكون هذه اآلليةُ أقرب إىل مراد اهللا تكون هذه اآلليةُ أقرب إىل مراد اهللا 

إنّ مسألة الشورى كما حدثت يف تاريخ أمتنا ، ابتداًء من عصر اخللفاء الراشدين              إنّ مسألة الشورى كما حدثت يف تاريخ أمتنا ، ابتداًء من عصر اخللفاء الراشدين              
، هي قراءةُ رجال عصر اخللفاء الراشدين هلذه الكلمات الست ، من منظـار الواقـع          ، هي قراءةُ رجال عصر اخللفاء الراشدين هلذه الكلمات الست ، من منظـار الواقـع          

ل إىل قيادِة   ل إىل قيادِة   هذه القراءة نتج عنها آليةٌ حمددةٌ للوصو      هذه القراءة نتج عنها آليةٌ حمددةٌ للوصو      .. .. التارخيي واحلضاري لذلك اجليل     التارخيي واحلضاري لذلك اجليل     
  ....األمة ، ولتفاعل اخلليفة مع أفراد  أمته األمة ، ولتفاعل اخلليفة مع أفراد  أمته 
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هذه اآللية مل تصمد طويالً حىت حتولت إىل آليٍة أخرى يف العصر األموي ، ال عالقةَ                هذه اآللية مل تصمد طويالً حىت حتولت إىل آليٍة أخرى يف العصر األموي ، ال عالقةَ                
وآلية الشورى يف العـصر العباسـي ،        وآلية الشورى يف العـصر العباسـي ،        .. .. هلا مبنهج اهللا تعاىل ال من قريٍب وال من بعيد           هلا مبنهج اهللا تعاىل ال من قريٍب وال من بعيد           

  .. .. ليست أفضلَ حاالً مما سبقها ليست أفضلَ حاالً مما سبقها 
 سواٌء يف الوصول إىل قيـادة   سواٌء يف الوصول إىل قيـادة  --مارستها األمة يف مسألة الشورى   مارستها األمة يف مسألة الشورى   ذه اآلليات اليت    ذه اآلليات اليت    هه

وإنّ تبني  وإنّ تبني  .. ..  هي دون استثناٍء ، آليات تارخييةٌ         هي دون استثناٍء ، آليات تارخييةٌ        -- يف تفاعل قائد األمة مع أمته         يف تفاعل قائد األمة مع أمته        األمة ، أم  األمة ، أم  
هـو   هـو   ض على األمِة حىت قيام الساعة ،      ض على األمِة حىت قيام الساعة ،       للشورى يفر   للشورى يفر  أي آلية من هذه اآلليات ، كمنهجٍ      أي آلية من هذه اآلليات ، كمنهجٍ      

  ....ه ه  وتقدمي للتاريخ كبديٍل عن وتقدمي للتاريخ كبديٍل عن تعاىل اخلاص ذه املسألِة تعاىل اخلاص ذه املسألِة إلغاٌء ملنهج اهللا إلغاٌء ملنهج اهللا--  يف احلقيقةيف احلقيقة  --
إنّ هذه اآللياِت التارخييةَ ملسألة الشورى ، مل تكن مقنعةً لبعض أفراد اجليل األول              إنّ هذه اآللياِت التارخييةَ ملسألة الشورى ، مل تكن مقنعةً لبعض أفراد اجليل األول              

فقـد  فقـد  .. .. وما معركة اجلَمل ومعركة صفّني وما تبعهما ، إالّ دليلٌ على ذلـك              وما معركة اجلَمل ومعركة صفّني وما تبعهما ، إالّ دليلٌ على ذلـك              .. .. ذاِتهم  ذاِتهم  
 ، وكنتيجٍة طبيعيٍة لعدم انصياع بعض        ، وكنتيجٍة طبيعيٍة لعدم انصياع بعض       اآللياتاآللياتثت هذه املعارك كنتيجٍة طبيعيٍة هلذه       ثت هذه املعارك كنتيجٍة طبيعيٍة هلذه       حدحد

فكيف إذن تكون هذه اآلليات التارخييـة  ملـسألة          فكيف إذن تكون هذه اآلليات التارخييـة  ملـسألة          .. .. رجال ذلك اجليل للمنهج ذاته      رجال ذلك اجليل للمنهج ذاته      
الشورى آليةَ الشورى اليت يعنيها اهللا تعاىل يف منهجة لكلِّ زماٍن ومكان ، كما يطـرح                الشورى آليةَ الشورى اليت يعنيها اهللا تعاىل يف منهجة لكلِّ زماٍن ومكان ، كما يطـرح                

  ....سبون التاريخ منهجاً سبون التاريخ منهجاً الكثريون ممن حيالكثريون ممن حي
، فلم يشر إىل أيب     ، فلم يشر إىل أيب      يحدد رجالً بعينه خلالفته يف قيادة هذه األمة           يحدد رجالً بعينه خلالفته يف قيادة هذه األمة           مل  مل rr  إنّ رسول اهللا  إنّ رسول اهللا  

كـلُّ  كـلُّ  .. ..  ومل يحدد علياً كما تذهب الشيعة  ومل يحدد علياً كما تذهب الشيعة ،، كما هو يف تاريخ أهل السنة       كما هو يف تاريخ أهل السنة      بكٍر الصديق بكٍر الصديق 
هبية ، دف خدمـة     هبية ، دف خدمـة     هذه الروايات التارخييِة كُتبت وشرحت يف دهاليز العصبيات املذ        هذه الروايات التارخييِة كُتبت وشرحت يف دهاليز العصبيات املذ        

رجـالً محـدداً   رجـالً محـدداً     rrفلو حدد الرسول  فلو حدد الرسول  .. .. األفكار املذهبية ، وإعطائها لوناً من القدسية        األفكار املذهبية ، وإعطائها لوناً من القدسية        

(  (  خلالفته ، لكان ذلك سنةً جيب اتباعها ، ولتناقض ذلك مع املنهِج ذاِتِه ، فقوله تعـاىل        خلالفته ، لكان ذلك سنةً جيب اتباعها ، ولتناقض ذلك مع املنهِج ذاِتِه ، فقوله تعـاىل        
  مهنيى ب ورش مهرأَمو  مهنيى ب ورش مهرأَمسقطُ ) ) وسقطُ  يها ها هذه الروايات من أساسهذه الروايات من أساسكلَّ كلَّ  ي....  

القـراءةَ  القـراءةَ  ) ) يف أي جيٍل كان     يف أي جيٍل كان     ( ( ولذلك فإنّ اعتبار التاريخ بأحداثه وآلياته املختلفة        ولذلك فإنّ اعتبار التاريخ بأحداثه وآلياته املختلفة        
الوحيدة للمنهج ، والصاحلة لكلِّ زماٍن ومكان ، هو يف احلقيقة مـصادرةٌ للمنـهج ،                الوحيدة للمنهج ، والصاحلة لكلِّ زماٍن ومكان ، هو يف احلقيقة مـصادرةٌ للمنـهج ،                

  ....وحماولةٌ خلطفه من كلِّ زماٍن ومكان ، لتغييبه وتقدمي التاريخ كبديٍل عنه وحماولةٌ خلطفه من كلِّ زماٍن ومكان ، لتغييبه وتقدمي التاريخ كبديٍل عنه 
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  --   عرب التاريخ   عرب التاريخ  --دمي التاريخ كبديٍل عنه ، جعلنا       دمي التاريخ كبديٍل عنه ، جعلنا       ج وتغييبِه وتق  ج وتغييبِه وتق  وعملية خطف املنه  وعملية خطف املنه  
أُمةً نائمةً ، ال تستفيد حىت من جتارا التارخيية ، وال تتلمس تارخيها بتجرٍد ، وال تقرأه                 أُمةً نائمةً ، ال تستفيد حىت من جتارا التارخيية ، وال تتلمس تارخيها بتجرٍد ، وال تقرأه                 

  ..قراءةً سليمة قراءةً سليمة 
   بني مـذاهب هـذه األمـة        بني مـذاهب هـذه األمـة       -- بأشكاهلا املختلفة     بأشكاهلا املختلفة    -- املعارك الداخلية املستمرة      املعارك الداخلية املستمرة     إنّإنّ

 ، واليت ال تتوقّف إالّ يف بعض معارك األمـة اخلارجيـة ،               ، واليت ال تتوقّف إالّ يف بعض معارك األمـة اخلارجيـة ،              وأمرائها وأفرادها وأمرائها وأفرادها وعلمائها  وعلمائها  
) ) الداخليـة   الداخليـة   ( ( هذه املعارك   هذه املعارك   .. .. حيث تعود املعارك الداخلية فور انتهاء املعركة اخلارجية         حيث تعود املعارك الداخلية فور انتهاء املعركة اخلارجية         

هي من النقاط الثابتة اليت مير منها منحين تاريخ أمتنا بشكٍل دوري ، يكاد يكون قانوناً                هي من النقاط الثابتة اليت مير منها منحين تاريخ أمتنا بشكٍل دوري ، يكاد يكون قانوناً                
  ًاخاص  ًاة   خاصة   ذه األمفابتداًء مبعركة اجلمل ، نرى حقيقةً واحدةً تظهر يف كـلِّ زمـاٍن             فابتداًء مبعركة اجلمل ، نرى حقيقةً واحدةً تظهر يف كـلِّ زمـاٍن             .. .. ذه األم

  ....ومكاٍن بأقنعٍة خمتلفة ومكاٍن بأقنعٍة خمتلفة 
ولو عدنا إىل التاريخ ذاِته ، لرأينا أنّ هذا القانون التارخيي الذي يميز أمتنا بشكٍل               ولو عدنا إىل التاريخ ذاِته ، لرأينا أنّ هذا القانون التارخيي الذي يميز أمتنا بشكٍل               

 مذهٍب وكلّ    مذهٍب وكلّ   فكلُّفكلُّ.. .. خاص ، ولد من رحم الفكر الذي جيعل التاريخ بديالً عن املنهج             خاص ، ولد من رحم الفكر الذي جيعل التاريخ بديالً عن املنهج             
عرب نصوٍص مفـصلٍة ومنـسوبٍة إىل       عرب نصوٍص مفـصلٍة ومنـسوبٍة إىل       ( ( شخٍص يعترب نفسه اخلليفةَ املكلّف من اهللا تعاىل         شخٍص يعترب نفسه اخلليفةَ املكلّف من اهللا تعاىل         

 من   من  --خالفه ، ألنّ من يخالفه يعد       خالفه ، ألنّ من يخالفه يعد       لقيادِة هذه األمة ، وبالتايل حملاربة من ي       لقيادِة هذه األمة ، وبالتايل حملاربة من يrr   ( (         الرسولالرسول
عاىل ، وبالتايل مرتداً    عاىل ، وبالتايل مرتداً     مخالفاً للجماعة املعتنقة ملذهبه ، وبالتايل مخالفاً هللا ت          مخالفاً للجماعة املعتنقة ملذهبه ، وبالتايل مخالفاً هللا ت         --  وجهة نظره وجهة نظره 

  .. .. ، وبالتايل جيب قتله ، وبالتايل جيب قتله 
 من خالهلـا      من خالهلـا     -- نصوصاً مقدسةً ، يقنع أتباعه        نصوصاً مقدسةً ، يقنع أتباعه       ه التارخييةُ اليت يعتربها   ه التارخييةُ اليت يعتربها    له نصوص   له نصوص  وكلٌّوكلٌّ

 بضرورة االختالف مع اآلخرين ، من أجل اخلالص إىل اهللا تعاىل ، عرب تنفيـذ مـا                   بضرورة االختالف مع اآلخرين ، من أجل اخلالص إىل اهللا تعاىل ، عرب تنفيـذ مـا                  --
  ....تمليه هذه النصوص تمليه هذه النصوص 

يالً عن املنهج ، أفرز لكلِّ مذهب فكـري نـصوصاً           يالً عن املنهج ، أفرز لكلِّ مذهب فكـري نـصوصاً           وهكذا فإنّ وضع التاريِخ بد    وهكذا فإنّ وضع التاريِخ بد    
 مـن    مـن   --من الناحية العملية ال النظرية      من الناحية العملية ال النظرية        --الً ، وفلسفةً ، ورجاالً جيعلون       الً ، وفلسفةً ، ورجاالً جيعلون       تارخييٍة ، وأقوا  تارخييٍة ، وأقوا  

    -- ضمن إطار أمتـه       ضمن إطار أمتـه      --األمة األخرى ، أكرب من اختالفه       األمة األخرى ، أكرب من اختالفه       اختالف املذهب مع مذاهب     اختالف املذهب مع مذاهب     
   الداخليةُ  الداخليةُ ى إىل أن تكونَ الصراعات    ى إىل أن تكونَ الصراعات    مما أد مما أد .. .. مع األمم األخرى ، ومع األديان األخرى        مع األمم األخرى ، ومع األديان األخرى        

         ، اً ، سيبقى حىت نعـود إىل املنـهج احلـقة قانوناً تارخيية الفكريبني مذاهب هذه األم         ، اً ، سيبقى حىت نعـود إىل املنـهج احلـقة قانوناً تارخيية الفكريبني مذاهب هذه األم
  .... التاريخ  التاريخ عنعنفنعيده بدالً فنعيده بدالً 
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ومن اخللط بني املنهج والتاريخ ، والذي جيعل بعض جوانب املنهِج تارخيـاً ، هـو         ومن اخللط بني املنهج والتاريخ ، والذي جيعل بعض جوانب املنهِج تارخيـاً ، هـو         
 ، على أنها خاصةٌ بأحـداٍث تارخييـٍة          ، على أنها خاصةٌ بأحـداٍث تارخييـٍة         دراكهادراكها وإ  وإ فهم دالالت بعض النصوص القرآنية    فهم دالالت بعض النصوص القرآنية    

فهذا الفهم يؤدي إىل عدم رؤيِة األحكام اردة عن التاريخ ، الـيت حتملـها            فهذا الفهم يؤدي إىل عدم رؤيِة األحكام اردة عن التاريخ ، الـيت حتملـها            .. .. حمددٍة  حمددٍة  
أي حتويل بعض جوانب املنهج إىل تاريخ ، حتـت أمسـاٍء خمتلفـٍة ،               أي حتويل بعض جوانب املنهج إىل تاريخ ، حتـت أمسـاٍء خمتلفـٍة ،               .. .. هذه النصوص   هذه النصوص   

يف إطـار أسـباب     يف إطـار أسـباب     كالناسخ واملنسوخ ، وكتحجيم دالالت بعض النصوص القرآنية         كالناسخ واملنسوخ ، وكتحجيم دالالت بعض النصوص القرآنية         
  ..  ..  الرتول ، ويف إطار إدراك األجيال األوىل لدالالت كتاب اهللا تعاىل الرتول ، ويف إطار إدراك األجيال األوىل لدالالت كتاب اهللا تعاىل 

صوٍص مقدسٍة منسوبٍة إىل    صوٍص مقدسٍة منسوبٍة إىل    وبعض الروايات التارخيية اليت حسبت على املنهج ، كن        وبعض الروايات التارخيية اليت حسبت على املنهج ، كن        
فكلُّ مذهٍب فكري وعقيـدي     فكلُّ مذهٍب فكري وعقيـدي     ....، سامهت كثرياً يف متزق فكر هذه األمة         ، سامهت كثرياً يف متزق فكر هذه األمة           rr  الرسولالرسول

تر له هذه الروا   تر له هذه الروا   صوه هو ) ) على منوال هذا املذهب     على منوال هذا املذهب     اليت متّ نسيجها    اليت متّ نسيجها    ( ( يات  يات  صوه هو أنوفقـط    وفقـط   --  أن 
 الفرقةُ الناجيةُ ، من بني البضع والسبعني فرقة اليت ستنقـسم وفقهـا األمـة ،                  الفرقةُ الناجيةُ ، من بني البضع والسبعني فرقة اليت ستنقـسم وفقهـا األمـة ،                 --هو  هو  

األخرى ، هي فرق هالكة ، وبالتـايل        األخرى ، هي فرق هالكة ، وبالتـايل        ) ) املذاهب الفكرية   املذاهب الفكرية   ( ( وبالتايل ما تبقّى من الفرق      وبالتايل ما تبقّى من الفرق      
  ....كافرة ، وبالتايل ال تنتمي إىل الدين كافرة ، وبالتايل ال تنتمي إىل الدين 

بينما لو كان املنهج هو املعيار للروايات التارخيية ، ملا حصل هذا التمزق والتشرذم              بينما لو كان املنهج هو املعيار للروايات التارخيية ، ملا حصل هذا التمزق والتشرذم              
هـل  هـل  أأكلُّ إنساٍن مسلماً كان أم من       كلُّ إنساٍن مسلماً كان أم من       ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( ( ففي منهج اهللا تعاىل     ففي منهج اهللا تعاىل     .. .. الفكري  الفكري  
  .... رهن عمله  رهن عمله -- يوم القيامة  يوم القيامة -- ، هو  ، هو  أم من أي أمٍة كان أم من أي أمٍة كانالكتابالكتاب

 ) ) و كُمانِيبِأَم س لَي  و كُمانِيبِأَم س ال    لَيـاً ولِيونِ اللَّـهِ ود مِن لَه جِدال يبِهِ و زجوءاً يلْ سمعي نلِ الْكِتَابِ مأَه انِيال   ال أَمـاً ولِيونِ اللَّـهِ ود مِن لَه جِدال يبِهِ و زجوءاً يلْ سمعي نلِ الْكِتَابِ مأَه انِيال أَم
رياً   رياً  نَصِ ئِـك يـدخلُون الْجنـةَ وال                         ))١٢٣١٢٣ ( (نَصِ ثَـى وهـو مـؤمِن فَأُولَ نْ ئِـك يـدخلُون الْجنـةَ وال                          ومن يعملْ مِـن الـصالِحاتِ مِـن ذَكَـرٍ أَو أُ ثَـى وهـو مـؤمِن فَأُولَ نْ  ومن يعملْ مِـن الـصالِحاتِ مِـن ذَكَـرٍ أَو أُ
رياً يظْلَمويظْلَمو رياً ن نَقِ    .. .. ] ]١٢٤١٢٤  ––    ١٢٣١٢٣: : النساء النساء [ [     ))ن نَقِ

الكثري من املذاهب والطوائف داخـل الـدين        الكثري من املذاهب والطوائف داخـل الـدين        ) ) روايات وأحداث   روايات وأحداث   ( ( ففي التاريخ   ففي التاريخ   
بينمـا يف   بينمـا يف   .. .. الواحد ، واملُتِبعة لكتاٍب واحٍد هو كتاب اهللا تعاىل ، يكفِّر بعضها بعـضاً               الواحد ، واملُتِبعة لكتاٍب واحٍد هو كتاب اهللا تعاىل ، يكفِّر بعضها بعـضاً               

ى ، كرامتـهم اإلنـسانية      ى ، كرامتـهم اإلنـسانية      نرى البشر حىت يف األديان األخر     نرى البشر حىت يف األديان األخر     ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( ( املنهج  املنهج  
كما كما ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي    (  ( ولذلك لو طُبق املنهج   ولذلك لو طُبق املنهج   .. .. ين  ين  حمفوظة ، ما داموا مساملني غري معتد      حمفوظة ، ما داموا مساملني غري معتد      
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يريد اهللا تعاىل ، كنظاِم حياٍة يف أي جمتمع ، تطبيقاً سليماً ، جمرداً عن خطف دالالته من                  يريد اهللا تعاىل ، كنظاِم حياٍة يف أي جمتمع ، تطبيقاً سليماً ، جمرداً عن خطف دالالته من                  
يدافعون عن تطبيقه ، ألنه حيمي      يدافعون عن تطبيقه ، ألنه حيمي      قبل بعض الروايات التارخيية ، لرأينا حىت غري املسلمني          قبل بعض الروايات التارخيية ، لرأينا حىت غري املسلمني          

  ....كرامتهم ، ويصون حرمام كرامتهم ، ويصون حرمام 
يف حركتنا احلضارية واإلنسانية عرب التاريخ ،       يف حركتنا احلضارية واإلنسانية عرب التاريخ ،       ) ) بطرفيها  بطرفيها   (  ( إنّ املعادلة الفاعلة سلبياً   إنّ املعادلة الفاعلة سلبياً   

طرفها األول جعلُ التاريخ منهجاً ، وطرفها الثـاين جعـل           طرفها األول جعلُ التاريخ منهجاً ، وطرفها الثـاين جعـل           .. .. هي مساواةٌ بني طرفني     هي مساواةٌ بني طرفني     
 السلبيني هلذه املعادلة ، أحبرت معظم املراكب املذهبية          السلبيني هلذه املعادلة ، أحبرت معظم املراكب املذهبية         فما بني الطرفني  فما بني الطرفني  .. .. املنهج تارخياً   املنهج تارخياً   

  ....، اليت أدت إىل متزق األمة على مدار قروٍن عديدة ، اليت أدت إىل متزق األمة على مدار قروٍن عديدة ) ) فكرياً فكرياً ( ( 
وهـي  وهـي  .. .. وهذه املعادلة السلبية تولّدت منها معادلةٌ ليست أقلّ سـلبيةً بطرفيهـا             وهذه املعادلة السلبية تولّدت منها معادلةٌ ليست أقلّ سـلبيةً بطرفيهـا             

فاعتبـار  فاعتبـار  .. .. يث التارخيية   يث التارخيية   ، وبني روايات األحاد   ، وبني روايات األحاد     rr  واة بني السنة احلق لرسول اهللا     واة بني السنة احلق لرسول اهللا     املسااملسا
كـلُّ  كـلُّ  .. .. السنة ضمن إطار الروايات التارخيية ، أم اعتبار كلّ الروايات التارخيية سـنة              السنة ضمن إطار الروايات التارخيية ، أم اعتبار كلّ الروايات التارخيية سـنة              

فاملنهج احلـق يف تـدبر هـذه        فاملنهج احلـق يف تـدبر هـذه        .. .. ذلك غرق يف مستنقع التاريخ ، وابتعاد عن املنهج          ذلك غرق يف مستنقع التاريخ ، وابتعاد عن املنهج          
  .. ..  القرآن الكرمي  القرآن الكرمي ميزانميزانالروايات هو وضعها يف الروايات هو وضعها يف 

على أنه من املنـهج ، جيعلنـا ال نـرى    على أنه من املنـهج ، جيعلنـا ال نـرى    ) ) برواياته وأحداثه برواياته وأحداثه ( ( إنّ النظر إىل التاريخ  إنّ النظر إىل التاريخ  
.. ..  احلـضاري     احلـضاري    إىل االنبعـاث  إىل االنبعـاث  السنن العاملةَ فيه ، وال نرى شيئاً من قوانينه اليت تؤدي            السنن العاملةَ فيه ، وال نرى شيئاً من قوانينه اليت تؤدي            

وحني ذلك ال ينتج لدينا إالّ مزيد من تقديس التاريخ ورجاالته تقديساً أعمـى ، وال                وحني ذلك ال ينتج لدينا إالّ مزيد من تقديس التاريخ ورجاالته تقديساً أعمـى ، وال                
يد من التراجع اإلنساين يف مـا منلكـه مـن           يد من التراجع اإلنساين يف مـا منلكـه مـن           ينتج إالّ مزيد من التقهقر الفكري ، ومز       ينتج إالّ مزيد من التقهقر الفكري ، ومز       

  ....حضارة حضارة 
إنّ معرفةَ احلد الفاصل بني املنهج والتاريخ ، هي ضرورة ملحـةٌ            إنّ معرفةَ احلد الفاصل بني املنهج والتاريخ ، هي ضرورة ملحـةٌ            .. .. من هنا نقول    من هنا نقول    

لفهم املنهج فهماً سليماً كما يريد مرتِّل هذا املنهج سبحانه وتعاىل ، وضرورةٌ ملحـةٌ               لفهم املنهج فهماً سليماً كما يريد مرتِّل هذا املنهج سبحانه وتعاىل ، وضرورةٌ ملحـةٌ               
تشاف قوانني احلركة التارخيية فيـه ، وبغيـة         تشاف قوانني احلركة التارخيية فيـه ، وبغيـة         لفهم التاريخ فهماً سليماً جمرداً ، بغية اك       لفهم التاريخ فهماً سليماً جمرداً ، بغية اك       

معرفة النقاط السلبية واإلجيابية اليت مر منها منحين هذا التاريخ ، كي نـرى بـصورٍة                معرفة النقاط السلبية واإلجيابية اليت مر منها منحين هذا التاريخ ، كي نـرى بـصورٍة                
أوضح السنن العاملةَ فيه ، فنوظِّف حركتنا اإلنسانية واحلضارية يف احلاضر واملـستقبل             أوضح السنن العاملةَ فيه ، فنوظِّف حركتنا اإلنسانية واحلضارية يف احلاضر واملـستقبل             

ضارية اليت ننتظرها هلذه األمة  منذ       ضارية اليت ننتظرها هلذه األمة  منذ       التوظيف األمثل ، للعمل يف إنشاء دعائم النهضة احل        التوظيف األمثل ، للعمل يف إنشاء دعائم النهضة احل        
  ....زمٍن طويل زمٍن طويل 
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، والسنن العاملـةَ يف التـاريخ ،        ، والسنن العاملـةَ يف التـاريخ ،        ) ) القرآن الكرمي   القرآن الكرمي   ( ( إنّ املنهج   إنّ املنهج   .. .. ومن هنا نقول    ومن هنا نقول    
   والعقلَ واملنطق   ـةً             .. .. والعقلَ واملنطقة ، وحدةً فكريـةً             كلُّ ذلك يدعونا للعمل من أجل وحدة هذه األمة ، وحدةً فكريكلُّ ذلك يدعونا للعمل من أجل وحدة هذه األم

ناء هـذه األمـة ، وبـني مذاهبـها ،           ناء هـذه األمـة ، وبـني مذاهبـها ،           واقتصاديةً وسياسيةً ، ولتجاوز اخلالفات بني أب      واقتصاديةً وسياسيةً ، ولتجاوز اخلالفات بني أب      
تلك اخلالفات اليت ال عالقة هلا باملنهج ، بل اليت ختالف املنـهج ، والـيت          تلك اخلالفات اليت ال عالقة هلا باملنهج ، بل اليت ختالف املنـهج ، والـيت          .. .. وطوائفها  وطوائفها  

فإن مل نفعل ذلك فلن يغفر      فإن مل نفعل ذلك فلن يغفر      .. .. يبين لنا التاريخ أنها سبب ما حنن فيه ، على كلّ الصعد             يبين لنا التاريخ أنها سبب ما حنن فيه ، على كلّ الصعد             
مةَ اليت ننتمي إليها من سـاحة    مةَ اليت ننتمي إليها من سـاحة    لنا مرتِّلُ املنهج ، ولن يرمحنا التاريخ ، وسنخِرج هذه األ          لنا مرتِّلُ املنهج ، ولن يرمحنا التاريخ ، وسنخِرج هذه األ          

  ....التاريخ التاريخ 
  واهللا تعاىل ويلّ التوفيقواهللا تعاىل ويلّ التوفيق
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