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األقنعة املذهبية األقنعة املذهبية صناعة صناعة حينما يتحول التاريخ عند أمٍة من األمم إىل منجٍم لحينما يتحول التاريخ عند أمٍة من األمم إىل منجٍم ل
والطائفية ، فإنّ هذه األمة تشوه مفهومها لدينها ، وتقتل ذاا ، وحترف فكرها ، والطائفية ، فإنّ هذه األمة تشوه مفهومها لدينها ، وتقتل ذاا ، وحترف فكرها ، 

ايل تخرج من التاريخ كأمٍة فاعلٍة فكرياً ايل تخرج من التاريخ كأمٍة فاعلٍة فكرياً وبالتوبالت.. .. وتغرق مستقبلها يف مستنقعات ماضيها وتغرق مستقبلها يف مستنقعات ماضيها 
  ....وحضارياً وحضارياً 

وحينما يتحول التاريخ عند أمٍة من األمم إىل منجٍم لصناعِة معايِري تقوِمي رؤاها وحينما يتحول التاريخ عند أمٍة من األمم إىل منجٍم لصناعِة معايِري تقوِمي رؤاها 
الفكرية واحلضارية ، فإنّ هذه األمةَ تعي دينها وذاا ، وتقوم فكرها ، وتبين مستقبلها الفكرية واحلضارية ، فإنّ هذه األمةَ تعي دينها وذاا ، وتقوم فكرها ، وتبين مستقبلها 

  ....خل التاريخ كأمٍة فاعلٍة فكرياً وحضارياً خل التاريخ كأمٍة فاعلٍة فكرياً وحضارياً وبالتايل تدوبالتايل تد.. .. بناًء سليماً بناًء سليماً 
املسلمني منذ معركِة اجلمل حىت اآلن ، نظرةً جمردةً املسلمني منذ معركِة اجلمل حىت اآلن ، نظرةً جمردةً العرِب والعرِب و  إنّ من ينظر إىل واقِعإنّ من ينظر إىل واقِع

وحىت وحىت ( ( عن أي عاطفٍة أو عصبية ، سريى ويستنتج أنّ الكثري من مواريثنا الفكريِة عن أي عاطفٍة أو عصبية ، سريى ويستنتج أنّ الكثري من مواريثنا الفكريِة 
أحكاٍم مقدسٍة ، ال عالقةَ هلا بدين أحكاٍم مقدسٍة ، ال عالقةَ هلا بدين اليت حسبت على اإلسالم كاليت حسبت على اإلسالم ك) ) بعض املواريث الفقهية بعض املواريث الفقهية 

 حقيقةَ القرآن الكرمي  حقيقةَ القرآن الكرمي ––   بل تناقض بل تناقض––  ريب وال من بعيد ، وأنها تخالفريب وال من بعيد ، وأنها تخالفاهللا تعاىل ال من قاهللا تعاىل ال من ق
 سقدها دخلت على فكرنا الديين نتيجة جعل التاريخ منجماً لصناعِة األقنعِة اليت نوأن ، سقدها دخلت على فكرنا الديين نتيجة جعل التاريخ منجماً لصناعِة األقنعِة اليت نوأن ،

  ....من يلبسها باسم الدين من يلبسها باسم الدين 
 ضرورةٌ ، ولكن   ضرورةٌ ، ولكن   يكفي أن نكونَ مؤمنني ، والصدق يكفي أن نكونَ مؤمنني ، والصدقكن الكن ال ضرورةٌ ، ول ضرورةٌ ، ول اإلميانُ اإلميانُ....

فال بد من أن نكونَ متفكِّرين متعقِّلني ملا فال بد من أن نكونَ متفكِّرين متعقِّلني ملا .. ..  ال يكفي أن نكونَ صادقني  ال يكفي أن نكونَ صادقني --   كفكر أمة كفكر أمة--
مبا يف ذلك روايات مبا يف ذلك روايات ( ( نعتقد ونقول ونعمل ، وأن نعيد فكرنا وما بني أيدينا من تاريخ نعتقد ونقول ونعمل ، وأن نعيد فكرنا وما بني أيدينا من تاريخ 

الّ سيتحولُ إمياننا إىل كُفٍر دون أن حنس بذلك ، الّ سيتحولُ إمياننا إىل كُفٍر دون أن حنس بذلك ، وإوإ.. .. إىل القرآن الكرمي إىل القرآن الكرمي ) ) األحاديث األحاديث 
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 بذلك ، وبالتايل سنتمثّلُ ما يعنيه النص لُ صدقنا إىل كذٍب دون أن نشعروسيتحو بذلك ، وبالتايل سنتمثّلُ ما يعنيه النص لُ صدقنا إىل كذٍب دون أن نشعروسيتحو
  ....القرآينُّ التايل القرآينُّ التايل 

نيا نيا  الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الد الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الد))١٠٣١٠٣((قُلْ هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعماالً قُلْ هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعماالً   ((
 ً ً وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا  أُولَِئك الَِّذين كَفَروا ِبآياِت ربِهم وِلقَاِئِه  أُولَِئك الَِّذين كَفَروا ِبآياِت ربِهم وِلقَاِئِه ))١٠٤١٠٤ ( (وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا

لَه ِقيمفَال ن مالُهمأَع ِبطَتفَحلَه ِقيمفَال ن مالُهمأَع ِبطَتناًفَحزِة وامالِْقي موي ناًمزِة وامالِْقي موي ا     ))١٠٥١٠٥ ( (مِبم منهج مهاؤزج ا ذَِلكِبم منهج مهاؤزج ذَِلك
     ] ]١٠٦١٠٦--١٠٣١٠٣: : الكهف الكهف [ [ )  )  وا آياِتي ورسِلي هزواً وا آياِتي ورسِلي هزواً كَفَروا واتخذُكَفَروا واتخذُ

 باألحكام الواردة يف  باألحكام الواردة يف --   عن معرفٍة عن معرفٍة--ر بآياِت اهللا تعاىل هو اجلحود ر بآياِت اهللا تعاىل هو اجلحود أليس الكفأليس الكف.. .. 
وبالتايل االستهزاُء بلقاِء اهللا تعاىل ، وبرسِلِه وما نزل معهم من عند وبالتايل االستهزاُء بلقاِء اهللا تعاىل ، وبرسِلِه وما نزل معهم من عند .. ..  ؟  ؟ ه جلّ وعاله جلّ وعالكتابكتاب

  .. .. اهللا تعاىل ؟ اهللا تعاىل ؟ 
   ] ]٣٨٣٨: : الشورى الشورى [ [        ) )وأَمرهم شورى بينهموأَمرهم شورى بينهم( (    العبارة القرآنية  العبارة القرآنية أليس حتويلُ دالالتأليس حتويلُ دالالت
، على األقل منذ عصر معاوية بن ، على األقل منذ عصر معاوية بن ) ) وأمرهم شوربة بينهم وأمرهم شوربة بينهم ( ( كواقع تارخيي إىل الشكل كواقع تارخيي إىل الشكل 

أيب سفيان ، هو يف احلقيقة كفر بدالالت هذه العبارة القرآنية ، وبالتايل استهزاٌء بلقاِء أيب سفيان ، هو يف احلقيقة كفر بدالالت هذه العبارة القرآنية ، وبالتايل استهزاٌء بلقاِء 
  .... ، ومبنهِج اهللا تعاىل من أساسه ؟  ، ومبنهِج اهللا تعاىل من أساسه ؟ اهللا تعاىل ، وبرسلهاهللا تعاىل ، وبرسله

إنّ إنّ : : كيف يقف بعض الذين نصبوا أنفسهم ناطقني باسم اهللا تعاىل ليقولوا للناس كيف يقف بعض الذين نصبوا أنفسهم ناطقني باسم اهللا تعاىل ليقولوا للناس 
وليقدموا أُطر وليقدموا أُطر !!! .. !!! .. الدميوقراطية يف اخلندق املعادي للشورى اليت أمر اهللا تعاىل ا ؟ الدميوقراطية يف اخلندق املعادي للشورى اليت أمر اهللا تعاىل ا ؟ 

الت تطبيقها الت تطبيقها مسألة الشورى ضمن أدوات تفاعل األجيال األوىل معها ، وضمن حامسألة الشورى ضمن أدوات تفاعل األجيال األوىل معها ، وضمن حا
 ال خترج عن آليات تسليم  ال خترج عن آليات تسليم –– عندهم  عندهم ––وبالتايل فإنّ مسألة الشورى وبالتايل فإنّ مسألة الشورى !!! .. !!! .. فقط ؟ فقط ؟ 

احلكم يف عصر اخللفاء الراشدين ، وعن آلية اغتصاب معاوية للحكم وحتويل نظام احلكم يف عصر اخللفاء الراشدين ، وعن آلية اغتصاب معاوية للحكم وحتويل نظام 
  ....الشورى إىل نظاِم حكم ملكي ال عالقة له مبنهج اهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد الشورى إىل نظاِم حكم ملكي ال عالقة له مبنهج اهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد 

ا ال نقدم أي آلية من آليات الدميوقراطية احلديثة على أنها عني ا ال نقدم أي آلية من آليات الدميوقراطية احلديثة على أنها عني وحنن بكالمنا هذوحنن بكالمنا هذ
إنّ الشورى اليت إنّ الشورى اليت : : منهج الشورى اليت يريدها اهللا تعاىل لكلِّ زماٍن ومكان ، إنما نقول منهج الشورى اليت يريدها اهللا تعاىل لكلِّ زماٍن ومكان ، إنما نقول 

يأمر اهللا تعاىل ا تتحرك أدواا وآلياا ومواضيعها حتركاً يوازي التقدم احلضاري يأمر اهللا تعاىل ا تتحرك أدواا وآلياا ومواضيعها حتركاً يوازي التقدم احلضاري 
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 وزمان ، شريطة حتقّق ثوابت الِقيم واألخالق والعدل واحلرية  وزمان ، شريطة حتقّق ثوابت الِقيم واألخالق والعدل واحلرية لُألمم يف كلِّ مكاٍنلُألمم يف كلِّ مكاٍن
  ....واألمانة ومشاركة مجيع أبناء األمة واألمانة ومشاركة مجيع أبناء األمة 

ونتيجة تقدمي التاريخ كبديٍل عن منهج اهللا تعاىل ، نرى أنّ أدوات تطبيق ونتيجة تقدمي التاريخ كبديٍل عن منهج اهللا تعاىل ، نرى أنّ أدوات تطبيق 
( (  أقرب بكثري إىل قوله تعاىل  أقرب بكثري إىل قوله تعاىل –– اآلن  اآلن ––الدميوقراطية عند الكثري من الدول األوروبية الدميوقراطية عند الكثري من الدول األوروبية 

رأَمورأَمو مهنيى بورش مه مهنيى بورش ممن معظم أدوات الشورى اليت أُستخدمت يف تارخينا العريب  من معظم أدوات الشورى اليت أُستخدمت يف تارخينا العريب ))ه 
  ....واإلسالمي ، قدمياً وحديثاً واإلسالمي ، قدمياً وحديثاً 

مشكلتنا أننا مل ندرك بعد أنّ االقتراب من منهج اهللا تعاىل ، يكون باالقتراب من مشكلتنا أننا مل ندرك بعد أنّ االقتراب من منهج اهللا تعاىل ، يكون باالقتراب من 
اردة اردة تطبيق أحكامه وتنفيذها على أرض الواقع ، وليس بالتمين والتحلّي واألقوال تطبيق أحكامه وتنفيذها على أرض الواقع ، وليس بالتمين والتحلّي واألقوال 

وبالتايل مشكلتنا أننا مل ندرك بعد أنّ الكثري من أعمالنا ينطبق عليها قول وبالتايل مشكلتنا أننا مل ندرك بعد أنّ الكثري من أعمالنا ينطبق عليها قول .. .. عن األفعال عن األفعال 
 ،  ، ))   أَنهم يحِسنونَ صنعاً أَنهم يحِسنونَ صنعاًالَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم يحسبونَالَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم يحسبونَ  ((اهللا تعاىل اهللا تعاىل 

و اإلعراض عن تنفيذها باحليثية اليت يريدها و اإلعراض عن تنفيذها باحليثية اليت يريدها هه) ) أحكامه أحكامه ( ( وأنّ الكفر بآيات اهللا تعاىل وأنّ الكفر بآيات اهللا تعاىل 
  ..  ..  اهللا تعاىل اهللا تعاىل 

أليس حتويلُ حكِم القرآن الكرمي بعدم وأد األنثى ، إىل أوجٍه أُخرى من أليس حتويلُ حكِم القرآن الكرمي بعدم وأد األنثى ، إىل أوجٍه أُخرى من ..... ..... 
الوأد االجتماعي واإلنساين واحلضاري ، حبيث تصبح املرأةُ مجرد متعٍة ، ومجرد مربيٍة الوأد االجتماعي واإلنساين واحلضاري ، حبيث تصبح املرأةُ مجرد متعٍة ، ومجرد مربيٍة 

 كتاب اهللا تعاىل ، حبيث حتلُّ التقاليد البدويةُ مكانه  كتاب اهللا تعاىل ، حبيث حتلُّ التقاليد البدويةُ مكانه أليس ذلك كفراً بأحكاِمأليس ذلك كفراً بأحكاِم.. .. لألوالد لألوالد 
  ....، وبالتايل استهزاٌء بلقاِء اهللا تعاىل ، وبرسله ، ومبنهج اهللا تعاىل من أساسه ؟ ، وبالتايل استهزاٌء بلقاِء اهللا تعاىل ، وبرسله ، ومبنهج اهللا تعاىل من أساسه ؟ 

فنتيجةٌ لدفن الكثِري من أحكاِم القرآِن الكرِمي على يد التقاليد البالية والعصبياِت فنتيجةٌ لدفن الكثِري من أحكاِم القرآِن الكرِمي على يد التقاليد البالية والعصبياِت 
 يف بعض  يف بعض -- حىت عادت اجلاهلية  حىت عادت اجلاهلية -- بعمر الزمن  بعمر الزمن  ليست كثريةً ليست كثريةً--العفنِة ، مل متر سنون  العفنِة ، مل متر سنون  

  .... ولكن بعد أن أُلِبست ثوب القداسِة  ولكن بعد أن أُلِبست ثوب القداسِة --  املسائلاملسائل
جاهلية الوأد االجتماعي واحلضاري جاهلية الوأد االجتماعي واحلضاري .. .. إنّ املرأةَ املسلمةَ تقع اليوم بني جاهليتني إنّ املرأةَ املسلمةَ تقع اليوم بني جاهليتني 

 بشاعةً  بشاعةً وجاهلية غربية خالعية ليست أقلَّوجاهلية غربية خالعية ليست أقلَّ.. .. املرتبطة بتقاليد بدويٍة ال عالقة هلا باملنهج املرتبطة بتقاليد بدويٍة ال عالقة هلا باملنهج 
 ِة الوأِد اخلفيمن جاهلي ِة الوأِد اخلفيهم ناطقني باسم اهللا تعاىل ، يضعون .. .. من جاهليمون أنفسقدهم ناطقني باسم اهللا تعاىل ، يضعون والذين يمون أنفسقدوالذين ي
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األمةَ يف اختياٍر جربي بني هاتني اجلاهليتني ، مع أنّ القرآن الكرمي يرفض اجلاهليتني األمةَ يف اختياٍر جربي بني هاتني اجلاهليتني ، مع أنّ القرآن الكرمي يرفض اجلاهليتني 
  ....على حد سواء على حد سواء 

يد للجاهلية الغربية يد للجاهلية الغربية فذروة املأساة تتجلّى باعتقاد الكثريين بأنّ البديل الوحفذروة املأساة تتجلّى باعتقاد الكثريين بأنّ البديل الوح
اخلالعية هو الوأد اخلفي للمرأة حبيث ال خترج من بيتها وال تشارك يف صنع احلضارة اخلالعية هو الوأد اخلفي للمرأة حبيث ال خترج من بيتها وال تشارك يف صنع احلضارة 

  .. .. وتطورها وتطورها 
أليست ممن حملَ مسؤوليةَ خالفِة اهللا تعاىل يف أليست ممن حملَ مسؤوليةَ خالفِة اهللا تعاىل يف .. .. أليست املرأةُ نصف اتمع ؟ أليست املرأةُ نصف اتمع ؟ 

ِر والعمِل ، وعلى كُلِّ ِر والعمِل ، وعلى كُلِّ أليست خالفةُ اهللا تعاىل يف األرض تعتمد على الفكأليست خالفةُ اهللا تعاىل يف األرض تعتمد على الفك.. .. األرض ؟ األرض ؟ 
فكيف تكون املرأةُ خليفةً هللا تعاىل يف األرِض ، حينما فكيف تكون املرأةُ خليفةً هللا تعاىل يف األرِض ، حينما .. .. ما مييز اإلنسانَ عن احليوان ؟ ما مييز اإلنسانَ عن احليوان ؟ 

تقتصر مهمتها يف احلياِة على اجللوِس يف بيتها للمتعِة ولتربيِة األوالِد فقط ، دون أن تقتصر مهمتها يف احلياِة على اجللوِس يف بيتها للمتعِة ولتربيِة األوالِد فقط ، دون أن 
 من زاوية خالفة  من زاوية خالفة -- يف هذه احلالة   يف هذه احلالة  أليستأليست.. .. تشارك مباشرةً يف أي بعٍد حضاري لألمة ؟تشارك مباشرةً يف أي بعٍد حضاري لألمة ؟

 يف مرتبة احليوانات ، اليت يتمتع  يف مرتبة احليوانات ، اليت يتمتع -- وظيفياً   وظيفياً  -- توضع   توضع  -- األرض   األرض  يفيفاإلنسان هللا تعاىل اإلنسان هللا تعاىل 
ف اجلاهلون جبعل املرأة حيواناً مهمته متعةُ ف اجلاهلون جبعل املرأة حيواناً مهمته متعةُ فكيف إذن يرِجفكيف إذن يرِج.. .. اإلنسانُ بإنتاجها لغذائه ؟ اإلنسانُ بإنتاجها لغذائه ؟ 

إنها مقابلةٌ للجاهلية الغربيِة إنها مقابلةٌ للجاهلية الغربيِة . . ..الرجل وتربيةُ األطفال فقط ، وذلك باسم اإلسالم ؟ الرجل وتربيةُ األطفال فقط ، وذلك باسم اإلسالم ؟ 
  ....اخلالعية ، جباهليٍة بدويٍة ال تنتمي جلوهر اإلسالم بشيٍء اخلالعية ، جباهليٍة بدويٍة ال تنتمي جلوهر اإلسالم بشيٍء 

 على يد املسلمني ، ألسباٍب  على يد املسلمني ، ألسباٍب --   باسم اإلسالم باسم اإلسالم--أليس قطع أعناق بعض املسلمني أليس قطع أعناق بعض املسلمني 
  ((  ال عالقة هلا باإلسالِم وحدوده ، منذ اجليل األول حىت اآلن ، هو جحود بقوله تعاىل ال عالقة هلا باإلسالِم وحدوده ، منذ اجليل األول حىت اآلن ، هو جحود بقوله تعاىل 

مومو لَه دأَعو هنلَعِه ولَيع اللَّه غَِضبا واِلداً ِفيهخ منهج هاؤزداً فَجمعتِمناً مؤلْ مقْتي ن لَه دأَعو هنلَعِه ولَيع اللَّه غَِضبا واِلداً ِفيهخ منهج هاؤزداً فَجمعتِمناً مؤلْ مقْتي ن
وبالتايل هو استهزاٌء باهللا تعاىل ، وبرسِلِه ، وباملناهج وبالتايل هو استهزاٌء باهللا تعاىل ، وبرسِلِه ، وباملناهج  ..  ..  ] ]٩٣٩٣: : النساء النساء [ [   ) ) عذَاباً عِظيماً عذَاباً عِظيماً 

  ....اليت أُنزلت معهم ؟ اليت أُنزلت معهم ؟ 
أساة بتبني بعض الروايات التارخيية يف كتب الصحاح واملنسوبة إىل أساة بتبني بعض الروايات التارخيية يف كتب الصحاح واملنسوبة إىل وتتجلّى املوتتجلّى امل

، وتقدميها على أنها عني املنهج ، وبتجاهل آيات كتاب اهللا تعاىل اليت ، وتقدميها على أنها عني املنهج ، وبتجاهل آيات كتاب اهللا تعاىل اليت ) ) ص ص ( ( الرسول الرسول 
.. .. تبين عدم صحة هذه الروايات ، وعدم صحة مجيع التربيرات املصطنعة يف تفسريها تبين عدم صحة هذه الروايات ، وعدم صحة مجيع التربيرات املصطنعة يف تفسريها 

 األديان اُألخرى واملذاهب األخرى كافرين  األديان اُألخرى واملذاهب األخرى كافرين تلك الروايات اليت تصور اآلخرين يفتلك الروايات اليت تصور اآلخرين يف
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مصريهم النار مهما عملوا ، وتصور األنا حمتكراً للخالص مهما عمل ، ومن هذه مصريهم النار مهما عملوا ، وتصور األنا حمتكراً للخالص مهما عمل ، ومن هذه 
 )  ) ٤٩٧١٤٩٧١: ( : ( صحيح مسلم ، رقم صحيح مسلم ، رقم   احلديث التايل يف   احلديث التايل يف –– على سبيل املثال  على سبيل املثال ––الروايات الروايات 

لَّه علَيِه وسلَّم قَالَ يِجيُء يوم لَّه علَيِه وسلَّم قَالَ يِجيُء يوم عن النِبي صلَّى العن النِبي صلَّى ال....... ....... حدثَنا حدثَنا (( (( : : حسب ترقيم العاملية حسب ترقيم العاملية 
الِْقيامِة ناس ِمن الْمسِلِمني ِبذُنوٍب أَمثَاِل الِْجباِل فَيغِفرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهوِد الِْقيامِة ناس ِمن الْمسِلِمني ِبذُنوٍب أَمثَاِل الِْجباِل فَيغِفرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهوِد 

  ........... )) ....... )) والنصارى والنصارى 
ن دهاليز التقوقع ن دهاليز التقوقع لقد أتى اإلسالم إلخراج الناس من الظلمات إىل النور ، وملقد أتى اإلسالم إلخراج الناس من الظلمات إىل النور ، وم

االجتماعي والفكري إىل سبل التقدم احلضاري الذي يعد اإلنسانُ أساسه وهدفَه ، االجتماعي والفكري إىل سبل التقدم احلضاري الذي يعد اإلنسانُ أساسه وهدفَه ، 
وذلك ملساعدة اإلنسان كي يقوم مبهمته يف عبادة اهللا تعاىل ، ويف خالفة اهللا تعاىل يف وذلك ملساعدة اإلنسان كي يقوم مبهمته يف عبادة اهللا تعاىل ، ويف خالفة اهللا تعاىل يف 

  فكيف إذاً يدعو الكثريون ممن نصبوا أنفسهم ناطقني باسم اهللا تعاىل إىلفكيف إذاً يدعو الكثريون ممن نصبوا أنفسهم ناطقني باسم اهللا تعاىل إىل.. .. األرض األرض 
التقوقع يف األنفاق املذهبية اليت ال وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل ، وإىل تصوير اآلخرين التقوقع يف األنفاق املذهبية اليت ال وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل ، وإىل تصوير اآلخرين 
يف األديان اُألخرى يف اخلندق املعادي دائماً ، مما خيلق ردود أفعال تدفع مثنها الدعوةُ يف األديان اُألخرى يف اخلندق املعادي دائماً ، مما خيلق ردود أفعال تدفع مثنها الدعوةُ 

عوم عوم إىل منهج اهللا تعاىل ، وبالتايل يدفع اآلخرون بعيداً عن منهج اهللا تعاىل ، بدالً من دإىل منهج اهللا تعاىل ، وبالتايل يدفع اآلخرون بعيداً عن منهج اهللا تعاىل ، بدالً من د
  ....إليه إليه 

ومما غرقت فيه املنظومة الفكرية احملسوبة على اإلسالم هو مشاة اليهود يف ومما غرقت فيه املنظومة الفكرية احملسوبة على اإلسالم هو مشاة اليهود يف 
.. .. الكثري مما افتروه على اهللا تعاىل ، ومن ذلك مشاتهم يف الزعم بعدم اخللود يف النار الكثري مما افتروه على اهللا تعاىل ، ومن ذلك مشاتهم يف الزعم بعدم اخللود يف النار 
هم النار إالّ أياماً معدودة خيرجون بعدها ويدخلون اجلنهم لن متسلقد زعم اليهود أنهم النار إالّ أياماً معدودة خيرجون بعدها ويدخلون اجلنهم لن متسة ، ة ، لقد زعم اليهود أن

وقد رد اهللا تعاىل عليهم يف القرآن الكرمي مبيناً افتراءهم على يف هذه املسألة ، وأنّ من وقد رد اهللا تعاىل عليهم يف القرآن الكرمي مبيناً افتراءهم على يف هذه املسألة ، وأنّ من 
  .. .. استحق دخول النار ال خيرج منها استحق دخول النار ال خيرج منها 

 ) ) ِلفخي داً فَلَنهاللَِّه ع دِعن مذْتخةً قُلْ أَتوددعاماً مِإلَّا أَي ارا الننسمت قَالُوا لَنو ِلفخي داً فَلَنهاللَِّه ع دِعن مذْتخةً قُلْ أَتوددعاماً مِإلَّا أَي ارا الننسمت قَالُوا لَنو
بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت ِبِه بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت ِبِه )  )  ٨٠٨٠((ه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ ه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ اللَّاللَّ

   .. .. ) )٨١٨١  ––  ٨٠٨٠: : البقرة البقرة ) ( ) ( خِطيئَته فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ خِطيئَته فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 
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) ) ص ص ( ( ها على الرسول ها على الرسول  من خالل بعض الروايات اليت متّ تلفيق من خالل بعض الروايات اليت متّ تلفيق––هذا الزعم قمنا هذا الزعم قمنا 
بأنّ املسلم مهما عمل ال خيلد بأنّ املسلم مهما عمل ال خيلد ) ) ص ص ( (  بافتراٍء مشابٍه له ، فكم رواية ننسبها للرسول  بافتراٍء مشابٍه له ، فكم رواية ننسبها للرسول ––

  !!! .. !!! .. يف النار ، وبالتايل لن متسه النار إالّ أياماً معدودة ؟ يف النار ، وبالتايل لن متسه النار إالّ أياماً معدودة ؟ 
هذا الزعم ترسب يف نفوس الكثريين من أبناء األمة ، فجعلهم متواكلني ، ون هذا الزعم ترسب يف نفوس الكثريين من أبناء األمة ، فجعلهم متواكلني ، ون 

وقيمة العمل عندهم ليست كبرية ، وبالتايل خلق ذلك سبيالً من وقيمة العمل عندهم ليست كبرية ، وبالتايل خلق ذلك سبيالً من عليهم املعاصي ، عليهم املعاصي ، 
ولذك يصف اهللا تعاىل ولذك يصف اهللا تعاىل .. .. اإلعراض عن دالالت كتاب اهللا تعاىل كمعيار فكري وفقهي اإلعراض عن دالالت كتاب اهللا تعاىل كمعيار فكري وفقهي 

هذه احلالة يف اآليتني التاليتني مبيناً أن الزعم باخلروج من النار هو افتراٌء على اهللا تعاىل هذه احلالة يف اآليتني التاليتني مبيناً أن الزعم باخلروج من النار هو افتراٌء على اهللا تعاىل 
  ....عاىل عاىل يؤدي إىل اإلعراض عن كتاب اهللا تيؤدي إىل اإلعراض عن كتاب اهللا ت

 ) ) مهنيب كُمحاِب اللَِّه ِلينَ ِإلَى ِكتوعداِب يالِْكت ِصيباً ِمنوا نأُوت ِإلَى الَِّذين رت أَلَم مهنيب كُمحاِب اللَِّه ِلينَ ِإلَى ِكتوعداِب يالِْكت ِصيباً ِمنوا نأُوت ِإلَى الَِّذين رت أَلَم
ذَِلك ِبأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار ِإلَّا أَياماً ذَِلك ِبأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار ِإلَّا أَياماً ) ) ٢٣٢٣((ثُم يتولَّى فَِريق ِمنهم وهم معِرضونَ ثُم يتولَّى فَِريق ِمنهم وهم معِرضونَ 

عمعونَ مرفْتوا يا كَانم ِفي ِديِنِهم مهغَراٍت وودونَ درفْتوا يا كَانم ِفي ِديِنِهم مهغَراٍت وود٢٤٢٤  ––  ٢٣٢٣: : آل عمران آل عمران ) ( ) ( د( ( .. ..   
الَِّذين الَِّذين ( (   كيف أنّ العبارة القرآنيةكيف أنّ العبارة القرآنية) ) الص الص سلّم اخلسلّم اخل( ( وقد بينت يف النظرية السادسة وقد بينت يف النظرية السادسة 

 تعين أهل الكتاب  تعين أهل الكتاب ))ب ب الَِّذين أُوتوا الِْكتاالَِّذين أُوتوا الِْكتا( (    ، والعبارة القرآنية ، والعبارة القرآنية))أُوتوا نِصيباً ِمن الِْكتاِب أُوتوا نِصيباً ِمن الِْكتاِب 
  ....واملسلمني وذلك حسب السياق القرآين املُحيط واملسلمني وذلك حسب السياق القرآين املُحيط 

كلّنا يقرأ قصة فرعون يف كلّنا يقرأ قصة فرعون يف .. ..  مل نتعظ حىت من القرآن الكرمي  مل نتعظ حىت من القرآن الكرمي --   كأمة كأمة--إننا إننا 
كلُّنا يقرأ قصة كلُّنا يقرأ قصة .. .. القرآن الكرمي ، وكلُّنا يعشق حكم اآلخرين على الطريقة الفرعونية القرآن الكرمي ، وكلُّنا يعشق حكم اآلخرين على الطريقة الفرعونية 

يتمنى أن ميلك ما ملك قارون ، معتقداً ما اعتقد يتمنى أن ميلك ما ملك قارون ، معتقداً ما اعتقد قارون يف القرآن الكرمي ، وكلّنا قارون يف القرآن الكرمي ، وكلّنا 
  ....قارون قارون 

 بلقاِء اهللا تعاىل  بلقاِء اهللا تعاىل أليس كلُّ ذلك جحوداً بأحكام كتاب اهللا تعاىل ، وبالتايل استهزاًءأليس كلُّ ذلك جحوداً بأحكام كتاب اهللا تعاىل ، وبالتايل استهزاًء
وبالتايل وضعاً لنا يف ساحِة الذين ضلَّ سعيهم يف وبالتايل وضعاً لنا يف ساحِة الذين ضلَّ سعيهم يف .. .. ، ومبا جاء به رسله عليهم السالم ؟ ، ومبا جاء به رسله عليهم السالم ؟ 

  ..  ..  يحسنون صنعاً ؟ يحسنون صنعاً ؟ احلياِة الدنيا وهم حيسبون أنهم احلياِة الدنيا وهم حيسبون أنهم 
 روِح العباداِت الصادقِة ، ومعيار ليكونَ معيار لقد أنزل اهللا تعاىل القرآنَ الكرمي روِح العباداِت الصادقِة ، ومعيار ليكونَ معيار لقد أنزل اهللا تعاىل القرآنَ الكرمي
األخالِق النبيلِة ، ومعيار حفِظ الكرامِة اإلنسانية للبشر كافّة يف حيام الدنيا ، وبالتايل األخالِق النبيلِة ، ومعيار حفِظ الكرامِة اإلنسانية للبشر كافّة يف حيام الدنيا ، وبالتايل 
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 وما يصحبه من سفٍك  وما يصحبه من سفٍك لتكونَ أحكامه اخلندق املعادي لكلِّ الفساد على هذه األرضلتكونَ أحكامه اخلندق املعادي لكلِّ الفساد على هذه األرض
  ....للدماء ، وذلك حىت قياِم الساعة للدماء ، وذلك حىت قياِم الساعة 

 يف احلاضر ، ويف املاضي منذ استشهاد عمر بن اخلطّاب رضي  يف احلاضر ، ويف املاضي منذ استشهاد عمر بن اخلطّاب رضي --  ولكن ما نراهولكن ما نراه
ا ا  هي بني مذاهبها وطوائفه هي بني مذاهبها وطوائفه--   بالنسبة هلذه األمة بالنسبة هلذه األمة-- أنّ معظم الصراعاِت  أنّ معظم الصراعاِت --عاىل عنه عاىل عنه اهللا تاهللا ت

  --   كفكٍر كفكٍر--   بالباطل ، اختالطاً جيعل منا بالباطل ، اختالطاً جيعل منا احلق احلق--   تارخيياً تارخيياً--وأبنائها ، لدرجٍة خيتلطُ فيها وأبنائها ، لدرجٍة خيتلطُ فيها 
  ....أمةً كاليت نرى بأم أعيننا أمةً كاليت نرى بأم أعيننا 

إنها احلقيقة املرةُ اليت ال يريد الكثريون مساعها ، فقط ألنهم ضحيةُ األهواِء اليت إنها احلقيقة املرةُ اليت ال يريد الكثريون مساعها ، فقط ألنهم ضحيةُ األهواِء اليت 
 قنع حىت مجيع أهله الذين عاشوا أحداثَهتدعو الستبدال املنهج بتاريٍخ مل ي قنع حىت مجيع أهله الذين عاشوا أحداثَهوحينما وحينما .. .. تدعو الستبدال املنهج بتاريٍخ مل ي

ارِد عن التاريخ ، خترج ارِد عن التاريخ ، خترج ) ) القرآن الكرمي القرآن الكرمي ( ( عوِة إىل منهج اهللا تعاىل عوِة إىل منهج اهللا تعاىل خيرج صوت للدخيرج صوت للد
ماليني األصواِت اليت تسكته ِبحجِة أنّ هذا الصوت سيبدلُ دين اآلباِء واألجداد ، ماليني األصواِت اليت تسكته ِبحجِة أنّ هذا الصوت سيبدلُ دين اآلباِء واألجداد ، 

  .. .. وبالتايل سيظِهر الفساد يف األرض وبالتايل سيظِهر الفساد يف األرض 
 مثّلها اهللا تعاىل لنا بصوت  مثّلها اهللا تعاىل لنا بصوت إنها احلقيقة املرة املتكررة يف كلِّ زماٍن ومكان ، واليتإنها احلقيقة املرة املتكررة يف كلِّ زماٍن ومكان ، واليت

  ....فرعون ، حينما أراد إسكات صوِت احلق الذي جاء به موسى عليه السالم فرعون ، حينما أراد إسكات صوِت احلق الذي جاء به موسى عليه السالم 
 وقَالَ ِفرعونُ ذَروِني أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه ِإني أَخاف أَنْ يبدلَ ِدينكُم أَو أَنْ  وقَالَ ِفرعونُ ذَروِني أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه ِإني أَخاف أَنْ يبدلَ ِدينكُم أَو أَنْ ((

 ادِض الْفَسِفي الْأَر ظِْهري ادِض الْفَسِفي الْأَر ظِْهر٢٦٢٦ :  : غافرغافر[ [     ))ي[ [ .. ..     
 ه صوتبزعِم أن صوِت احلق هو إسكات ، أشكاِل إسكاِت صوِت احلق إنّ أبشع ه صوتبزعِم أن صوِت احلق هو إسكات ، أشكاِل إسكاِت صوِت احلق إنّ أبشع

فها هم الكافرون يتِهمنونَ أحد رسِل اهللا تعاىل بأنه يفتري فها هم الكافرون يتِهمنونَ أحد رسِل اهللا تعاىل بأنه يفتري .. .. يناقض منهج اهللا تعاىل يناقض منهج اهللا تعاىل 
  ....على اهللا الكذب على اهللا الكذب 

   ) )لَى اللَِّه كَِذباً وى عرلٌ افْتجِإلَّا ر وِإنْ هلَى اللَِّه كَِذباً وى عرلٌ افْتجِإلَّا ر وِمِننيَ  ِإنْ هؤِبم لَه نحا نِمِننيَ  مؤِبم لَه نحا ن٣٨٣٨: : املؤمنون املؤمنون [ [     ))م  
[[  ....  

إنّ األصوات اليت تتعاىل إلسكات كلِّ صوت حق يف الفكر اإلسالمي يدعو جلعل إنّ األصوات اليت تتعاىل إلسكات كلِّ صوت حق يف الفكر اإلسالمي يدعو جلعل 
 حىت من  حىت من --   يف معيار احلق يف معيار احلق--اريخ برواياته وأحداثه ، هي أخطر اريخ برواياته وأحداثه ، هي أخطر القرآن الكرمي معياراً للتالقرآن الكرمي معياراً للت

  ....ذلك لسببني ذلك لسببني صوت فرعون الذي أراد به إسكات صوت احلق ، وصوت فرعون الذي أراد به إسكات صوت احلق ، و
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بينما األصوات اليت ترتفع إلسكاِت صوت بينما األصوات اليت ترتفع إلسكاِت صوت .. ..  فرعون يعلم أنه على باطل  فرعون يعلم أنه على باطل ––  ١١
 الدين ، ال يعلم  الدين ، ال يعلم احلق داخل فكر هذه األمة ، حبجِة أنّ صوت احلق هذا سيبدلاحلق داخل فكر هذه األمة ، حبجِة أنّ صوت احلق هذا سيبدل

  --باتوا يعبدون باتوا يعبدون  على باطل ، ألنهم طلّقوا عقولَهم ، و على باطل ، ألنهم طلّقوا عقولَهم ، و--   يف ذلك يف ذلك--أصحابها أنهم أصحابها أنهم 
  .... أصناماً تارخيية ، حيسبوا عني املنهج  أصناماً تارخيية ، حيسبوا عني املنهج --  ئر عباداتئر عباداتكفكر وليس كشعاكفكر وليس كشعا

٢٢  –– لِغ مبدأ احلوار ، وإن مل يعترف بنتيجته ، وإن كان قد كذّبحىت فرعون مل ي  لِغ مبدأ احلوار ، وإن مل يعترف بنتيجته ، وإن كان قد كذّبحىت فرعون مل ي 
  ....إالّ أنه دعا للمناظرِة إالّ أنه دعا للمناظرِة .. .. بآيات ربه كلِّها بآيات ربه كلِّها 

  ))  و ا فَكَذَّبا كُلَّهاِتنآي اهنيأَر لَقَدوو ا فَكَذَّبا كُلَّهاِتنآي اهنيأَر لَقَدىوىأَبقَالَ أَِجقَالَ أَِج) ) ٥٦٥٦ ( (أَب ا ِمننِرجخا ِلتنئْت ا ِمننِرجخا ِلتنا ئْتِضنا أَرِضنأَر
فَلَنأِْتينك ِبِسحٍر ِمثِْلِه فَاجعلْ بيننا وبينك موِعداً ال نخِلفُه فَلَنأِْتينك ِبِسحٍر ِمثِْلِه فَاجعلْ بيننا وبينك موِعداً ال نخِلفُه ) ) ٥٧٥٧ (  ( ِبِسحِرك يا موسىِبِسحِرك يا موسى

 ىوكَاناً سم تال أَنو نحن ىوكَاناً سم تال أَنو نح٥٨٥٨ (  ( ن((الن رشحأَنْ يِة وينالز موي كُمِعدوقَالَ م الن رشحأَنْ يِة وينالز موي كُمِعدوقَالَ م  حىض اس حىض اس((    
   .. .. ] ]٥٩٥٩  ––  ٥٦٥٦: : طه طه [ [ 

بينما نرى أنّ األصوات اليت ترتفع إلسكاِت صوِت احلق الذي يدعو إىل تدبر بينما نرى أنّ األصوات اليت ترتفع إلسكاِت صوِت احلق الذي يدعو إىل تدبر 
كتاب اهللا تعاىل ، واعتباِرِه معيار تارِخينا وفكِرنا ، ترفض مبدأ احلوار الفعلي احلقيقي من كتاب اهللا تعاىل ، واعتباِرِه معيار تارِخينا وفكِرنا ، ترفض مبدأ احلوار الفعلي احلقيقي من 

  ]]) ) ص ص ( (   ياً إىل رسول اهللا ياً إىل رسول اهللا  وإن نِسبت تارخي وإن نِسبت تارخي[[فالقول بأنّ الروايات التارخيية فالقول بأنّ الروايات التارخيية .. .. أساسه أساسه 
 هو يف احلقيقة صوت إلسكاِت  هو يف احلقيقة صوت إلسكاِت  وإطاره ، وإطاره ،هي معيار إدراك دالالت القرآن الكرمي ،هي معيار إدراك دالالت القرآن الكرمي ،

  ....صوِت احلق الذي يدعو إىل تدبر كتاب اهللا تعاىل ، تدبراً جمرداً عن التاريخ ومشاكِله صوِت احلق الذي يدعو إىل تدبر كتاب اهللا تعاىل ، تدبراً جمرداً عن التاريخ ومشاكِله 
 أنفسهم ناطقني  أنفسهم ناطقني وأكرب دليٍل على صحِة ما نقول ، هو أنّ الكثريين ممن ينصبونوأكرب دليٍل على صحِة ما نقول ، هو أنّ الكثريين ممن ينصبون

باسم اهللا تعاىل ، يقرون ، ويدرسون يف جامعام ، أخذاً عن التاريخ الذي حيسبونه باسم اهللا تعاىل ، يقرون ، ويدرسون يف جامعام ، أخذاً عن التاريخ الذي حيسبونه 
منهجاً ، بأنّ احلديث ينسخونَ بأنّ منهجهم هو وضع .... القرآن الكرمي  القرآن الكرمي منهجاً ، بأنّ احلديث ينسخقرونَ بأنّ منهجهم هو وضع وبالتايل يقروبالتايل ي

   .. ..منهج اهللا تعاىلمنهج اهللا تعاىل  عنعنالتاريخ بدالً التاريخ بدالً 
طامة الكربى تكون حينما يربر الكثريون هذا النسخ ، ويقدمونه على أنه عني طامة الكربى تكون حينما يربر الكثريون هذا النسخ ، ويقدمونه على أنه عني والوال

  ....املنهج ، حبيث يكفّر من ال يعتقد بذلك املنهج ، حبيث يكفّر من ال يعتقد بذلك 
إنّ املنهج أحكام إهليةٌ حيملها القرآن الكرمي ، وليس متجسداً بقوميٍة حمددٍة ، وال إنّ املنهج أحكام إهليةٌ حيملها القرآن الكرمي ، وليس متجسداً بقوميٍة حمددٍة ، وال 

إنه عقيدةٌ وفكر وأحكام إنه عقيدةٌ وفكر وأحكام .. .. سديِة سديِة برجاٍل حمددين ، وال يتوارثُ بالتناسل وبالوالدة اجلبرجاٍل حمددين ، وال يتوارثُ بالتناسل وبالوالدة اجل
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وتعاليم شعائر وحياةٌ كاملةٌ ، تبدأ روحاً يف القلب ، وتترجم أعماالً وشعائر يف عامل وتعاليم شعائر وحياةٌ كاملةٌ ، تبدأ روحاً يف القلب ، وتترجم أعماالً وشعائر يف عامل 
 احلس ؤخذُ م.. .. احلساهللا تعاىل ت رون أحكامؤخذُ مولذلك فإنّ الذين يتصواهللا تعاىل ت رون أحكامعدا  عدا --  ن متثّل البشر هلان متثّل البشر هلاولذلك فإنّ الذين يتصو 

ن تصوروا اَهللا تعاىل صنماً ن تصوروا اَهللا تعاىل صنماً  عم عم--   من حيث النتيجة من حيث النتيجة-- ال خيتلفون  ال خيتلفون --  ))ص ص ( (   الرسولالرسول
  ....مادياً ، زاعمني أنّ هذا الصنم يقرم إليه جلّ وعال مادياً ، زاعمني أنّ هذا الصنم يقرم إليه جلّ وعال 

لقد أتى اإلسالم إلخراج البشر من ظلمات رحم اآلباء إىل نور التعقّل والتدبر ، لقد أتى اإلسالم إلخراج البشر من ظلمات رحم اآلباء إىل نور التعقّل والتدبر ، 
  –– يف النهاية  يف النهاية ––وبالتايل فإنّ اإلصرار على عدم اخلروج من ظلمات رحم اآلباء ، هو وبالتايل فإنّ اإلصرار على عدم اخلروج من ظلمات رحم اآلباء ، هو 

  ....لتعقّل والتدبر والنور الذي أتى اإلسالم من أجله لتعقّل والتدبر والنور الذي أتى اإلسالم من أجله إصرار على رفض اإصرار على رفض ا
إنّ موت األمِة غَرقاً يف أخطائها وصراعها الداخلي ، أبشع بكثري من انكسارها إنّ موت األمِة غَرقاً يف أخطائها وصراعها الداخلي ، أبشع بكثري من انكسارها 

يكون حافزاً هلا للنهوض من جديد ، بينما يكون حافزاً هلا للنهوض من جديد ، بينما قد قد فانكسارها أمام أعدائها فانكسارها أمام أعدائها .. .. أمام أعدائها أمام أعدائها 
  .... يف مقابر التاريخ  يف مقابر التاريخ غرقُها يف أخطائها يهلك روحها ، ويدفنها موتاًغرقُها يف أخطائها يهلك روحها ، ويدفنها موتاً

: : البقرة البقرة [ [ ) ) وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ( ( .. .. فالوسطيةُ اليت أمرنا اهللا تعاىل ا فالوسطيةُ اليت أمرنا اهللا تعاىل ا 
 إىل نقيضها ، عرب حتول الكثري من جوانب التاريخ  إىل نقيضها ، عرب حتول الكثري من جوانب التاريخ --   مع الزمن مع الزمن--  حتولتحتولت ..  ..  ] ]١٤٣١٤٣

حىت تلك املنسوبة إىل رسول حىت تلك املنسوبة إىل رسول   ((فالنظر إىل التاريخ برواياته فالنظر إىل التاريخ برواياته .. .. املتناقضة إىل منهٍج مقدٍس املتناقضة إىل منهٍج مقدٍس 
، وبرجاالته ، أصبح تقديساً أعمى هلذه الروايات وهلؤالء الرجال ، وبرجاالته ، أصبح تقديساً أعمى هلذه الروايات وهلؤالء الرجال ) ) يف الصحاح يف الصحاح   rr  اهللاهللا

، وحبيث يتهم من ال يقَدس هذه الروايات وهؤالء الرجال بالكفر والزندقة واخلروج ، وحبيث يتهم من ال يقَدس هذه الروايات وهؤالء الرجال بالكفر والزندقة واخلروج 
 إىل منهج ،  إىل منهج ، --   الكثري من جوانبه الكثري من جوانبه يف يف--  ا دليلٌ على أنّ التاريخ حتولَا دليلٌ على أنّ التاريخ حتولَوهذوهذ.. .. من الدين من الدين 

  ....وأنّ الكثريين من رجاالته حتولوا إىل أصنام وأنّ الكثريين من رجاالته حتولوا إىل أصنام 
شرك ، وأنّ وضع الطائفة واملذهب شرك ، وأنّ وضع الطائفة واملذهب   مىت ندرك أنّ العصبية املذهبية والطائفيةمىت ندرك أنّ العصبية املذهبية والطائفية.. .. 

 وضع صاحب املذهب شريكاً هللا تعاىل ،  وضع صاحب املذهب شريكاً هللا تعاىل ، –– يف النهاية  يف النهاية ––يف السوية املوازية للدين هو يف السوية املوازية للدين هو 
  .... ذلك  ذلك ويف قول اهللا تعاىل التايل أكرب دليل علىويف قول اهللا تعاىل التايل أكرب دليل على

 ) ) ِرِكنيشالْم وا ِمنكُونال تو ِرِكنيشالْم وا ِمنكُونال تعاً كُلُّ ) ) ٣١٣١((ووا ِشيكَانو مهقُوا ِدينفَر الَِّذين عاً كُلُّ ِمنوا ِشيكَانو مهقُوا ِدينفَر الَِّذين ِمن
   ..  ..  ) )٣٢٣٢  ––  ٣١٣١: : الروم الروم ) ( ) ( ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحونَ ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحونَ 
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 على عاتقهم رسالةَ اإلسالم  على عاتقهم رسالةَ اإلسالم -- من األجيال األوىل  من األجيال األوىل --إنّ وفاءنا وحبنا للذين محلوا إنّ وفاءنا وحبنا للذين محلوا 
ريِة ، ال يكون بتحويلهم إىل أصناٍم ، وال بتحنيِط مستقبِل فكر األمِة مبادة ريِة ، ال يكون بتحويلهم إىل أصناٍم ، وال بتحنيِط مستقبِل فكر األمِة مبادة إىل البشإىل البش

بل يكون بالعمل على حتقيق ما أرادوا ، وفق ما حيمله كتاب بل يكون بالعمل على حتقيق ما أرادوا ، وفق ما حيمله كتاب .. .. خصوصيام التارخيية خصوصيام التارخيية 
ينهضون من قبورهم ويعيشون ينهضون من قبورهم ويعيشون أنهم أنهم فمن املؤكَِّد لو فمن املؤكَِّد لو .. .. اهللا تعاىل حلضارتنا اليت نعيشها اهللا تعاىل حلضارتنا اليت نعيشها 

ن يف القرآن الكرمي ما مل يروه يف عصرهم ، وسيكونون أول من ن يف القرآن الكرمي ما مل يروه يف عصرهم ، وسيكونون أول من هذا العصر ، سريوهذا العصر ، سريو
  ....يحارب جعل تارخيهم منهجاً بديالً عن منهج اهللا تعاىل يحارب جعل تارخيهم منهجاً بديالً عن منهج اهللا تعاىل 

  من خاللمن خاللحنن املسلمني مكلَّفون بإيصاِل منهج اهللا تعاىل إىل البشريِة مجعاء ، حنن املسلمني مكلَّفون بإيصاِل منهج اهللا تعاىل إىل البشريِة مجعاء ، 
، وسنحاسب أمام ، وسنحاسب أمام  التمثّل السليم ملنهج اهللا تعاىل  التمثّل السليم ملنهج اهللا تعاىل ومن خاللومن خاللاحلكمة واملوعظة احلسنة ، احلكمة واملوعظة احلسنة ، 

 املعرفةَ احلق اهللا تعاىل ألنّ أُمماً يف األرض مل تعرف اإلسالم املعرفةَ احلق اهللا تعاىل ألنّ أُمماً يف األرض مل تعرف اإلسالم .. ..  
ولكن ما نريد قوله ، كيف نعرف البشر على اإلسالم ، وحنن نشوه أحكامه ولكن ما نريد قوله ، كيف نعرف البشر على اإلسالم ، وحنن نشوه أحكامه .. .. 

  ! ..! ..بعصبياٍت وتقاليد ورواياٍت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ؟بعصبياٍت وتقاليد ورواياٍت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ؟
 ِلبس الدين على أجساٍد جرٍب سقيمٍة  ِلبس الدين على أجساٍد جرٍب سقيمٍة --   ويتم ويتم--   أنه متَّ أنه متَّ-- وحيصل  وحيصل --إنَّ ما حصل إنَّ ما حصل 

  ....حتوي أنفساً سلبية اإلرادة واهية األخالق ال يربطها بالعلم والفكر رابط حتوي أنفساً سلبية اإلرادة واهية األخالق ال يربطها بالعلم والفكر رابط 
إذا كنا نريد النهوض مبسؤولياتنا يف إيصال نور اإلسالم إىل البشرية مجعاء ، علينا إذا كنا نريد النهوض مبسؤولياتنا يف إيصال نور اإلسالم إىل البشرية مجعاء ، علينا 

فتات احلضارة فتات احلضارة   جدي من اآلخرينجدي من اآلخرينأن ننهض علمياً وحضارياً وفلسفياً ، بدلَ أن نستأن ننهض علمياً وحضارياً وفلسفياً ، بدلَ أن نست
وعلينا أالّ جنعلَ ظلمات املاضي تغرق نور احلاضر ، وال سحب وعلينا أالّ جنعلَ ظلمات املاضي تغرق نور احلاضر ، وال سحب .. .. والعلم والفلسفة والعلم والفلسفة 

وعلينا أن نقيم امليزانَ على أنفسنا وعلى غرينا ، ألنه الوجه وعلينا أن نقيم امليزانَ على أنفسنا وعلى غرينا ، ألنه الوجه .. .. الغد تغطِّي مشس اليوم الغد تغطِّي مشس اليوم 
 ملعرفة احلق للحكمة ، ومعيار املعنوي ملعرفة احلق للحكمة ، ومعيار املعنوي....  

 إنّ علينا أن نعلم ق احلضاري ، حينما إنّ علينا أن نعلمسبل التفو باععلوم الدنيا ، وات ق احلضاري ، حينما أنَّ تعلّمسبل التفو باععلوم الدنيا ، وات أنَّ تعلّم
توجه إليصال منهِج اهللا تعاىل إىل الناس مجيعاً ، هي من أركان اإلسالم واإلميان على توجه إليصال منهِج اهللا تعاىل إىل الناس مجيعاً ، هي من أركان اإلسالم واإلميان على 

  ....حد سواء حد سواء 
ملاذا معظم األمم تنتقل حضارياً من عصٍر إىل عصر ، مولّدةً حضارة كلِّ عصٍر ملاذا معظم األمم تنتقل حضارياً من عصٍر إىل عصر ، مولّدةً حضارة كلِّ عصٍر .. .. 

اًء من عصر البارود وانتهاًء بعصر الفضاء واكتشاِف اخلريطة اًء من عصر البارود وانتهاًء بعصر الفضاء واكتشاِف اخلريطة من هذه العصور ، ابتدمن هذه العصور ، ابتد
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بينما حنن أمة تعيش سباتها العميق ، وتستهلك فتات احلضارة دون بينما حنن أمة تعيش سباتها العميق ، وتستهلك فتات احلضارة دون .. .. اجلينية لإلنسان اجلينية لإلنسان 
  ....أن تشارك يف صناعتها ؟ أن تشارك يف صناعتها ؟ 

إنّ هبوطَنا الفكري يف تدبر كتاب اهللا تعاىل ، تدبراً باملستوى احلضاري املطلوب إنّ هبوطَنا الفكري يف تدبر كتاب اهللا تعاىل ، تدبراً باملستوى احلضاري املطلوب 
كلّ ذلك من كلّ ذلك من .. .. اً هبوطَنا يف تدبر العلوم الكونية ، ويف اكتشاف قوانينها اً هبوطَنا يف تدبر العلوم الكونية ، ويف اكتشاف قوانينها ، يوازي متام، يوازي متام

  ....أهم العوامل اليت أدت إىل عدم وصول نور اإلسالم إىل مجيع أهل األرض أهم العوامل اليت أدت إىل عدم وصول نور اإلسالم إىل مجيع أهل األرض 
هل فكرنا الذي نستمده من التاريخ ، مستنبطٌ من هل فكرنا الذي نستمده من التاريخ ، مستنبطٌ من .. .. علينا أن ننظر بتجرٍد علينا أن ننظر بتجرٍد 

مور يف ذلك ، علينا أن ننظر بتجرٍد ، هل مور يف ذلك ، علينا أن ننظر بتجرٍد ، هل وإن اختلطت علينا األوإن اختلطت علينا األ.. .. كتاب اهللا تعاىل ؟ كتاب اهللا تعاىل ؟ 
وإن رأينا أنه يصنع إنساناً وإن رأينا أنه يصنع إنساناً .. .. هذا الفكر يصنع إنساناً ذا قلٍب خرٍب وهوى جامٍح ؟ هذا الفكر يصنع إنساناً ذا قلٍب خرٍب وهوى جامٍح ؟ 

 أنَّ هذا الفكر اتني الصفتني ، أو إن اختلطت علينا األمور ، علينا أن جنزم صفيت أنَّ هذا الفكر اتني الصفتني ، أو إن اختلطت علينا األمور ، علينا أن جنزم صفيت
ياهللا تعاىل م ليس من منهج اهللا تعاىل ، ألنّ منهجياهللا تعاىل م للذكر ، حبيث ال ختتلط فيه األمور  ليس من منهج اهللا تعاىل ، ألنّ منهج رللذكر ، حبيث ال ختتلط فيه األمور  س رس

  .... إىل هذا احلد  إىل هذا احلد -- على األقلِّ   على األقلِّ  --
   .. .. ] ]١٧١٧: : القمر القمر [ [     ))ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكرٍ ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ ِللذِّكِْر فَهلْ ِمن مدِكرٍ ( (   

إنّ الفكر املنبثق من بعض األحاديث ، والذي يعترب مجيع أحاديِث الصحاِح إنّ الفكر املنبثق من بعض األحاديث ، والذي يعترب مجيع أحاديِث الصحاِح 
هر دالالت كتاب اهللا تعاىل ، بات مصنعاً ألقنعِة العصبياِت هر دالالت كتاب اهللا تعاىل ، بات مصنعاً ألقنعِة العصبياِت صحيحةً ، واملخالف لظاصحيحةً ، واملخالف لظا

تدبر احلق يف تدبر احلق يف الالمبختلف أشكاهلا ، وبات حاجزاً أمام ضعيفي اإلدراك ، حيجزهم عن مبختلف أشكاهلا ، وبات حاجزاً أمام ضعيفي اإلدراك ، حيجزهم عن 
  ) ..) ..القرآن الكرمي القرآن الكرمي ( ( منهج اهللا تعاىل منهج اهللا تعاىل 

 تعطي كلَّ مذهٍب حيثيات إخراج املذاهب  تعطي كلَّ مذهٍب حيثيات إخراج املذاهب --   يف الصحاح يف الصحاح--فهناك أحاديثُ فهناك أحاديثُ 
 جتعل املسلمني يف  جتعل املسلمني يف --   يف الصحاح يف الصحاح--وهناك أحاديثُ وهناك أحاديثُ .. ..  اإلسالم  اإلسالم  ساحة ساحةاألخرى مناألخرى من

وهناك أحاديثُ أصبحت حجةً على وهناك أحاديثُ أصبحت حجةً على .. .. اخلندق املعادي لألديان األخرى دائماً وأبداً اخلندق املعادي لألديان األخرى دائماً وأبداً 
 ..  .. كتاب اهللا تعاىل ، لدرجة أنه ميكن لبعضها أن ينسخ بعض أحكاِم كتاب اهللا تعاىلكتاب اهللا تعاىل ، لدرجة أنه ميكن لبعضها أن ينسخ بعض أحكاِم كتاب اهللا تعاىل

 عابٍث يف فكر هذه  عابٍث يف فكر هذه  مصنعاً يصنع فيه كلُّ مصنعاً يصنع فيه كلُّ--   بعموميتها بعموميتها--بالنتيجة باتت هذه األحاديثُ بالنتيجة باتت هذه األحاديثُ 
  ....األمة ما يريد ملا يريد األمة ما يريد ملا يريد 
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كون كون ) ) كما ينسب إليه كما ينسب إليه ( ( إنّ ربطَ فكر األمة حبديٍث ينكر فيه عبد اهللا بن مسعود إنّ ربطَ فكر األمة حبديٍث ينكر فيه عبد اهللا بن مسعود 
.. .. املعوذتني من كتاب اهللا تعاىل ، حبيث يكفَّر من يدعو إىل الوقوف عند هذا احلديث املعوذتني من كتاب اهللا تعاىل ، حبيث يكفَّر من يدعو إىل الوقوف عند هذا احلديث 

ليه السالم عني ملك املوت ، حبيث يكفّر من يدعو إىل ليه السالم عني ملك املوت ، حبيث يكفّر من يدعو إىل وحبديٍث يفقأُ فيه موسى عوحبديٍث يفقأُ فيه موسى ع
وحبديٍث تؤدي صياغته اللغويةُ إىل أنّ حتديد جنس املولوِد وحبديٍث تؤدي صياغته اللغويةُ إىل أنّ حتديد جنس املولوِد .. .. الوقوف عند هذا احلديث الوقوف عند هذا احلديث 

يتحدد بعد تلقيح النطفِة للبويضِة بشهور ، حبيث يكفّر من يدعو إىل الوقوِف عند هذا يتحدد بعد تلقيح النطفِة للبويضِة بشهور ، حبيث يكفّر من يدعو إىل الوقوِف عند هذا 
هج موضوع لتحطيِم فكر هذه األمة ، وللقضاِء هج موضوع لتحطيِم فكر هذه األمة ، وللقضاِء كلّ ذلك منكلّ ذلك من.......... .......... و و .. .. احلديث احلديث 

  ....على مستقبلها على مستقبلها 
 أردنا أن نكونَ أمةً واحدةً ، ال بد أن حنملَ فكراً سليماً ، حبيث تكون  أردنا أن نكونَ أمةً واحدةً ، ال بد أن حنملَ فكراً سليماً ، حبيث تكون إذاإذافنحن فنحن 

 قضيٍة فكريٍة فيه عبارة عن مقدمٍة للقضايا اُألخرى ، وتكون نتيجةً هلذه القضايا يف  قضيٍة فكريٍة فيه عبارة عن مقدمٍة للقضايا اُألخرى ، وتكون نتيجةً هلذه القضايا يف كلُّكلُّ
يكونَ فكرنا مستمداً من كتاب اهللا تعاىل الذي ال اختالف فيه يكونَ فكرنا مستمداً من كتاب اهللا تعاىل الذي ال اختالف فيه الوقت ذاته ، وبالتايل أن الوقت ذاته ، وبالتايل أن 

....  
[ [     )) أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِتالفاً كَِثرياً  أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِتالفاً كَِثرياً ((  
   .. .. ] ]٨٢٨٢: : النساء النساء 

.. .. ختالف كثري ختالف كثري  يوجد فيها ا يوجد فيها ا-- حىت يف كتب الصحاح   حىت يف كتب الصحاح  --إنّ روايات األحاديِث  إنّ روايات األحاديِث  
 لوأِد هذا االختالف بينها ، هي  لوأِد هذا االختالف بينها ، هي --   من قبل السابقني والالحقني من قبل السابقني والالحقني--وكلُّ احملاوالت وكلُّ احملاوالت 

وبالتايل فإنّ النظر إىل وبالتايل فإنّ النظر إىل .. .. حماوالت مل يكتب هلا النجاح يف الكثِري من حاالت االختالف حماوالت مل يكتب هلا النجاح يف الكثِري من حاالت االختالف 
ا شأن القرآن الكرمي ، سيؤدسةٌ ، شأمقد ها نصوصهذه الروايات ، على أنا شأن القرآن الكرمي ، سيؤدسةٌ ، شأمقد ها نصوصل ل بب  --  ييهذه الروايات ، على أن

  .... إىل التمزق الفكري هلذه األمة ، وبالتايل إىل اختالفاٍت مذهبيٍة ال اية هلا  إىل التمزق الفكري هلذه األمة ، وبالتايل إىل اختالفاٍت مذهبيٍة ال اية هلا --  أدىأدى
هل صبغنا أنفسنا بصبغِة اإلسالم الذي هل صبغنا أنفسنا بصبغِة اإلسالم الذي : : علينا أن نسألَ أنفسنا السؤال التايل علينا أن نسألَ أنفسنا السؤال التايل .. .. 

 ؟  ؟ حيمله القرآن الكرمي ، أم أننا صبغنا مفهومنا لإلسالم واإلمياِن بسواِد ذاتيتنا السلبيةحيمله القرآن الكرمي ، أم أننا صبغنا مفهومنا لإلسالم واإلمياِن بسواِد ذاتيتنا السلبية
هل نعتنق منهج اهللا تعاىل كما يريد اهللا تعاىل ، أم أننا نرسم صورته بألواِن عصبيتنا هل نعتنق منهج اهللا تعاىل كما يريد اهللا تعاىل ، أم أننا نرسم صورته بألواِن عصبيتنا .. .. 

  ....القبلية ، لنتمزق مذاهب ال اية هلا ؟ القبلية ، لنتمزق مذاهب ال اية هلا ؟ 
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وكَانَ حقّاً علَينا وكَانَ حقّاً علَينا ( ( أليس قول اهللا تعاىل أليس قول اهللا تعاىل : : علينا أن نسأل أنفسنا السؤال التايل علينا أن نسأل أنفسنا السؤال التايل 
 ِمِننيؤالْم رصن ِمِننيؤالْم رصلَى ( ( وقول اهللا تعاىل وقول اهللا تعاىل ، ،   ]]  ٤٧٤٧  :: الروم  الروم [[) ) نع ِللْكَاِفِرين لَ اللَّهعجي لَنلَى وع ِللْكَاِفِرين لَ اللَّهعجي لَنو
.. .. مها سنة اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتغير ؟ مها سنة اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتغير ؟ ، ،   ]]  ١٤١١٤١: :  النساء  النساء [[) ) الْمؤِمِنني سِبيالً الْمؤِمِنني سِبيالً 

ألسنا مهزومني يف معظم مناحي احلياة ، ابتداًء بساحات القتال وانتهاًء بعجزنا عن ألسنا مهزومني يف معظم مناحي احلياة ، ابتداًء بساحات القتال وانتهاًء بعجزنا عن 
وبالنتيجة أال جيب وبالنتيجة أال جيب !! .. !! .. ال الذي نضعه على رأسنا كرمٍز لشرفنا العريب ؟ ال الذي نضعه على رأسنا كرمٍز لشرفنا العريب ؟ صناعة العقصناعة العق

  .. .. أن يدفعنا هذا إىل مراجعة ِفكرنا على معيار كتاب اهللا تعاىل ؟ أن يدفعنا هذا إىل مراجعة ِفكرنا على معيار كتاب اهللا تعاىل ؟ 
إنّ أكثر ما يؤمل يف واقع املسلمني ، أنّ إصرارهم على استبقاِء سبام العميق ، إنّ أكثر ما يؤمل يف واقع املسلمني ، أنّ إصرارهم على استبقاِء سبام العميق ، 

 جمردة ، وعرب عدم دراسة التاريخ  جمردة ، وعرب عدم دراسة التاريخ دراسةًدراسةً) ) القرآن الكرمي القرآن الكرمي ( ( عرب عدم دراسة املنهج عرب عدم دراسة املنهج 
أنّ هذا أنّ هذا ... ... دراسةً جمردة ، وعرب عدم السري يف سبل التطور احلضاري سرياً فعاالً دراسةً جمردة ، وعرب عدم السري يف سبل التطور احلضاري سرياً فعاالً 

  ....اإلصرار أكرب حىت من اندفاِع أعدائهم ضدهم وضد اإلسالم اإلصرار أكرب حىت من اندفاِع أعدائهم ضدهم وضد اإلسالم 
.. .. احلقيقة أنّ واقعنا الذي نعيشه هو نتيجة تشرذمنا الفكري ، قبل كلِّ شيٍء احلقيقة أنّ واقعنا الذي نعيشه هو نتيجة تشرذمنا الفكري ، قبل كلِّ شيٍء .. .. 
 نرى  نرى ..........فمن معركة اجلمل ، إىل وإىل وإىل فمن معركة اجلمل ، إىل وإىل وإىل .. .. أكثر أننا مل نستفد من تارخينا أكثر أننا مل نستفد من تارخينا وما يؤمل وما يؤمل 

إالّ ما إالّ ما ( (  ال يوجد من يتعظ  ال يوجد من يتعظ --   لألسف لألسف--ولكن ولكن .. .. دةً ، للمقدماِت ذاِتها دةً ، للمقدماِت ذاِتها نتيجةً واحنتيجةً واح
، وال من يتدبر ، وال من يقرأ التاريخ بتجرد ، وال من يقرأ املنهج قراءةً ، وال من يتدبر ، وال من يقرأ التاريخ بتجرد ، وال من يقرأ املنهج قراءةً ) ) رحم ربي رحم ربي 

  ....دة الفكرية لألصنام التارخيية دة الفكرية لألصنام التارخيية جمردة عن العباجمردة عن العبا
حينما يكور كلُّ مذهٍب فكري يف هذه األمِة الفكر اإلسالمي يف قالبه اخلاص به حينما يكور كلُّ مذهٍب فكري يف هذه األمِة الفكر اإلسالمي يف قالبه اخلاص به 

حني ذلك لن يكونَ الفكر اإلسالمي أكثر من حني ذلك لن يكونَ الفكر اإلسالمي أكثر من .. .. ، ويطبعه بألوانه املذهبية اليت متيزه ، ويطبعه بألوانه املذهبية اليت متيزه 
كرة قدٍم ، يف مباراٍة العبوها املذاهبها  كرة قدٍم ، يف مباراٍة العبوها املذاهبهاذاتوحكّ، وحكّذات ،امامِة ، واخلاسرها أعداُء األمِة ، واخلاسرفيها هو  فيها هو ها أعداُء األم 

  ....هذه األمة هذه األمة 
ذات ه التاريخإنذات ه التاريخهم الرجالُ .. .. ه ه إنهم الرجالُ إنهمإنهمذاتها ذاتذات ها السننها  ، إنذات ها السننل.. ..  ، إنلوما يتبدمع  مع --  وما يتبد 

 العزمية يف العمل  العزمية يف العمل  التغيري ، وصدق اتباِع املنهج ، وقوةُ التغيري ، وصدق اتباِع املنهج ، وقوةُ هو إرادةُ هو إرادةُ--  الزمان واملكانالزمان واملكان
 الالهثون وراء  الالهثون وراء --   يف النهاية يف النهاية--أمل ينتصر أمل ينتصر .. .. ا نرى ا نرى ب الكثري ممب الكثري ممملاذا نستغرملاذا نستغر.. .. الصادق الصادق 



  
املهندس عدنان الرفاعياملهندس عدنان الرفاعي

الطعام الدسم يف موائد معاوية ، على متدبري املنهج ورافعي راية الشورى ، وذلك الطعام الدسم يف موائد معاوية ، على متدبري املنهج ورافعي راية الشورى ، وذلك 
  .. .. على يد الكثري من رجال اجليل األول على يد الكثري من رجال اجليل األول 

هل نبحث عن صنٍم نربطه بالتاريخ هل نبحث عن صنٍم نربطه بالتاريخ .. .. علينا أن نعلم ما نريد من عواطفنا اجلياشِة علينا أن نعلم ما نريد من عواطفنا اجلياشِة 
اً وحضارةً ، معتقدين أنّ التغيري لن يكونَ إالّ بالرجل املنتظر الذي يقلب  اً وحضارةً ، معتقدين أنّ التغيري لن يكونَ إالّ بالرجل املنتظر الذي يقلب  لينهض بنا فكرلينهض بنا فكر

أم أم .. ..  اهلزميةَ إىل نصٍر ، والتخلّف احلضاري إىل سبٍق نتجاوز به األمم  اهلزميةَ إىل نصٍر ، والتخلّف احلضاري إىل سبٍق نتجاوز به األمم -- بلحظٍة ما   بلحظٍة ما  --
أننا نبحث عن فكٍر سليٍم مستمد من منهج اهللا تعاىل ، يسمو بأنفسنا إىل التغيري املنشود أننا نبحث عن فكٍر سليٍم مستمد من منهج اهللا تعاىل ، يسمو بأنفسنا إىل التغيري املنشود 

  .... لقول اهللا تعاىل  لقول اهللا تعاىل ، تطبيقاً، تطبيقاً
    )  )  فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغال ي ِإنَّ اللَّه  فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغال ي ١١١١  ::الرعد الرعد [ [   ))ِإنَّ اللَّه[ [ .. ..   

إنّ السنن الكونية ال تتغير ، وحنن بعواطفنا اهلوجاء نبحث عن تغيٍري هلذه السنن ، إنّ السنن الكونية ال تتغير ، وحنن بعواطفنا اهلوجاء نبحث عن تغيٍري هلذه السنن ، 
سليم لكتاب اهللا تعاىل ، وعرب العمل سليم لكتاب اهللا تعاىل ، وعرب العمل نا ، عرب التدبر النا ، عرب التدبر البدالً من البحث عن تغيٍري يف نفوِسبدالً من البحث عن تغيٍري يف نفوِس

  ....الصادق ، وعرب األخذ بسنن االنبعاث احلضاري الصادق ، وعرب األخذ بسنن االنبعاث احلضاري 
يأمرنا اهللا تعاىل بتدبره ، فكيف يأمرنا اهللا تعاىل بتدبره ، فكيف ) ) القرآن الكرمي القرآن الكرمي ( ( ه ه إذا كان كالم اهللا تعاىل وقولُإذا كان كالم اهللا تعاىل وقولُ

أليس هذا أليس هذا ! .. ! .. ر علينا تدبر أحداٍث تارخييٍة وقعت مع بشٍر خيطئون ويصيبون ؟ر علينا تدبر أحداٍث تارخييٍة وقعت مع بشٍر خيطئون ويصيبون ؟ظظيحيح
  --  حبضر قراءة التاريخ قراءة جمردةحبضر قراءة التاريخ قراءة جمردة يف معيار من ينادي  يف معيار من ينادي --   على أنّ هؤالء على أنّ هؤالءر دليالًر دليالًظظاحلاحل

   .. ..!!!! ؟ ؟أصنام تارخييةأصنام تارخيية
ر ر ظظوإذا كان التدبر ارد للتاريخ سيقودنا إىل الفتنة ، كما يزعم الذين ينادون حبوإذا كان التدبر ارد للتاريخ سيقودنا إىل الفتنة ، كما يزعم الذين ينادون حب

   من أن نكونَ أصحاب عقوٍل ، وبالتايل من أن نكونَ أصحاب عقوٍل ، وبالتايل أقلُّ أقلُّ-- مبنظارهم   مبنظارهم  --هذا التدبر ، فنحن كأمٍة   هذا التدبر ، فنحن كأمٍة   
ال ننتمي ألمٍة يأمرها اهللا تعاىل بالتعقّل والتفكّر والتدبر يف الكثري من آيات كتابه الكرمي ال ننتمي ألمٍة يأمرها اهللا تعاىل بالتعقّل والتفكّر والتدبر يف الكثري من آيات كتابه الكرمي 

....  
كيف ميكن لفكر األمة أن يتطور تطوراً موازياً ملا حيمله القرآن الكرمي لعصرنا إذا كيف ميكن لفكر األمة أن يتطور تطوراً موازياً ملا حيمله القرآن الكرمي لعصرنا إذا 

 على  على كان ناظمه ومعياره تصورات العامة املبنية من جزئيات التاريخ ، وإذا قُدم العقلكان ناظمه ومعياره تصورات العامة املبنية من جزئيات التاريخ ، وإذا قُدم العقل
  !!! ..!!! ..أنه مصدر تشريعي يف اخلندق املعادي للتشريع اإلسالمي ؟ أنه مصدر تشريعي يف اخلندق املعادي للتشريع اإلسالمي ؟ 
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أي فكر نرجوه من رجال حياربون التعقّل والتدبر واملنطق باسم الدين ، أي فكر نرجوه من رجال حياربون التعقّل والتدبر واملنطق باسم الدين ، .. .. 
وحيسبون العقل موضوعاً مستقالً ومصدراً جمرداً عن التعلّق باملوضوعات األخرى ، ومل وحيسبون العقل موضوعاً مستقالً ومصدراً جمرداً عن التعلّق باملوضوعات األخرى ، ومل 

ترى من خالهلا احلقائق وتبصر من خالهلا ترى من خالهلا احلقائق وتبصر من خالهلا يدركوا بعد أنّ العقل عني النفس اليت يدركوا بعد أنّ العقل عني النفس اليت 
 الشرعي ات الكامنة خلف جزئيات الكون ، ومل يدركوا بعد أنّ النصالكلي الشرعي ات الكامنة خلف جزئيات الكون ، ومل يدركوا بعد أنّ النصالقرآن القرآن ( ( الكلي

  !!! ..!!! ..ال نرى من أحكامه إالّ مبقدار تعقّلنا له ؟ ال نرى من أحكامه إالّ مبقدار تعقّلنا له ؟ ) ) الكرمي الكرمي 
فكما هي الرياضيات أداة للربهنة على حقائق النواميس الكونية ، كذلك العقل فكما هي الرياضيات أداة للربهنة على حقائق النواميس الكونية ، كذلك العقل 

  ....قيقة النواميس الكونية والشرعية على حد سواء قيقة النواميس الكونية والشرعية على حد سواء نور يضيء حنور يضيء ح
ومع ومع ) ) القرآن الكرمي القرآن الكرمي ( ( مىت ندرك أنّ كلّ حماولة للتفاعل مع كتاب اهللا تعاىل مىت ندرك أنّ كلّ حماولة للتفاعل مع كتاب اهللا تعاىل .. .. 

 حماولة لالبتعاد عن رؤية الكليات  حماولة لالبتعاد عن رؤية الكليات –– يف النهاية  يف النهاية ––نواميس الكون دون تعقّل جمرد هي نواميس الكون دون تعقّل جمرد هي 
زئيات كاحليوانات ، وبالتايل مىت زئيات كاحليوانات ، وبالتايل مىت الكامنة يف مواضيع التعقّل ولالكتفاء بالتفاعل مع اجلالكامنة يف مواضيع التعقّل ولالكتفاء بالتفاعل مع اجل

  ....ندرك أنّ احليوانات ال يدركون املنهج ، وال يصنعون الفكر ، وال يدخلون التاريخ ندرك أنّ احليوانات ال يدركون املنهج ، وال يصنعون الفكر ، وال يدخلون التاريخ 
مىت ندرك أنّ السري باالجتاه السليم يقتضي مراجعة الذات بشكٍل مستمر ، ونقد مىت ندرك أنّ السري باالجتاه السليم يقتضي مراجعة الذات بشكٍل مستمر ، ونقد 

  .. .. مسريا وفكرها على معايري جمردة عن هوى الذات مسريا وفكرها على معايري جمردة عن هوى الذات 
وته حينما نرى اإلسالم يهدم باسم اإلسالم ، ويكفّر املؤمنون وته حينما نرى اإلسالم يهدم باسم اإلسالم ، ويكفّر املؤمنون إنّ األملَ يبلغُ ذرإنّ األملَ يبلغُ ذر

باسم اإلميان ، ويقتل األبرياُء باسم دين اهللا تعاىل ، وكأنّ هؤالء األبرياء لو بقوا على باسم اإلميان ، ويقتل األبرياُء باسم دين اهللا تعاىل ، وكأنّ هؤالء األبرياء لو بقوا على 
  ....قيد احلياة سينتصرون على اهللا جلّ وعال عن ذلك علواً كبرياً قيد احلياة سينتصرون على اهللا جلّ وعال عن ذلك علواً كبرياً 

نه ، وطائفةً بعينها ، وفكراً بعينه ، نه ، وطائفةً بعينها ، وفكراً بعينه ، أين هو النص القرآينّ الذي ينصب مذهباً بعيأين هو النص القرآينّ الذي ينصب مذهباً بعي
وأين هو النص القرآينّ الذي يعطي بعضهم وأين هو النص القرآينّ الذي يعطي بعضهم .. .. وشخصاً بعينه ، ناطقاً باسم اهللا تعاىل ؟ وشخصاً بعينه ، ناطقاً باسم اهللا تعاىل ؟ 

صالحية تكفري اآلخرين ، وقتلهم ، وذلك داخل مذاهب هذه األمة ،  وتكفري املساملني صالحية تكفري اآلخرين ، وقتلهم ، وذلك داخل مذاهب هذه األمة ،  وتكفري املساملني 
موا تأويالً ساقطاً يربر هلم موا تأويالً ساقطاً يربر هلم وحىت لو توهوحىت لو توه.. ..  ؟  ؟  ، وقتلهم ، وقتلهمغري املعتدين من األديان األخرىغري املعتدين من األديان األخرى

  .. .. هم الساقط مع الصورة القرآنية التالية هم الساقط مع الصورة القرآنية التالية ذلك ، فكيف ينسجم تأويلُذلك ، فكيف ينسجم تأويلُ
 ال ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم أَنْ  ال ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم أَنْ ((

 ِإنما ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين  ِإنما ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين ))٨٨ ( (اللَّه يِحب الْمقِْسِطنياللَّه يِحب الْمقِْسِطني  تبروهم وتقِْسطُوا ِإلَيِهم ِإنَّتبروهم وتقِْسطُوا ِإلَيِهم ِإنَّ
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 نمو مهلَّووأَنْ ت اِجكُمرلَى ِإخوا عرظَاهو اِركُمِدي ِمن وكُمجرأَخيِن وِفي الد لُوكُمقَات نمو مهلَّووأَنْ ت اِجكُمرلَى ِإخوا عرظَاهو اِركُمِدي ِمن وكُمجرأَخيِن وِفي الد لُوكُمقَات
  ....   ] ]٩٩  ––    ٨٨  ::املمتحنة املمتحنة   [[    ))يتولَّهم فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ  يتولَّهم فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ  

هذا الوجع الفكري الذي نعيشه ، والذي مزهذا الوجع الفكري الذي نعيشه ، والذي مزق جسدة ق جسدة  هذه األمحبيث مل يعد حبيث مل يعد ، ،  هذه األم
 حيس األول يف ، ،  جزٍء من هذه األمة بآالم األجزاء األخرى  جزٍء من هذه األمة بآالم األجزاء األخرى كلُّكلُّحيس األول يف والذي كان السبب والذي كان السبب

هذا الوجع هل هو أملُ خماِض والدٍة لفكٍر هذا الوجع هل هو أملُ خماِض والدٍة لفكٍر .. .. ويف هزائمنا املتالحقة ويف هزائمنا املتالحقة ، ، فشلنا احلضاري فشلنا احلضاري 
إن ذلك يتوقف على إن ذلك يتوقف على .. .. أم هو أمل احتضار ؟ أم هو أمل احتضار ؟ .. ..  من كتاب اهللا تعاىل ؟  من كتاب اهللا تعاىل ؟ إسالمي نابٍعإسالمي نابٍع

، ، رنا السليم لكتاب اهللا تعاىل رنا السليم لكتاب اهللا تعاىل وعلى صدق إمياننا يف تعقّلنا وتدبوعلى صدق إمياننا يف تعقّلنا وتدب، ، صدق إرادتنا ونزاهتها صدق إرادتنا ونزاهتها 
  ....وعلى جتردنا يف قراءة التاريخ وعلى جتردنا يف قراءة التاريخ 

 .. ..ا كأم م الذي يليقة يف عامل احلضارة والتقدوبالنتيجة فإنّ والدة األما كأم م الذي يليقة يف عامل احلضارة والتقدة حتمل ة حتمل وبالنتيجة فإنّ والدة األم
منهج اهللا تعاىل ، وتكلّف بإيصاله إىل البشرية مجعاء ، هي والدة أبنائها من رحم منهج اهللا تعاىل ، وتكلّف بإيصاله إىل البشرية مجعاء ، هي والدة أبنائها من رحم 
موروث اآلباء واخلروج من ظلمات التاريخ إىل نور اهلداية اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل موروث اآلباء واخلروج من ظلمات التاريخ إىل نور اهلداية اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 

  ) .. ) .. الكون الكون ( ( ، وكتابه املنشور ، وكتابه املنشور ) ) القرآن الكرمي القرآن الكرمي ( ( 
    

  واهللا تعاىل ويلّ التوفيقواهللا تعاىل ويلّ التوفيق

  ن الرفاعين الرفاعياملهندس عدنااملهندس عدنا
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