
   

 

 الفهم اجلديد للنصوص!
  الشيخ حممد بن صاحل املنجد

 مقاالت للكاتب
 هجري  20/7/1429 -ميالدي  24/07/2008 اتريخ اإلضافة:

       554زايرة: 

 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أيها اإلخوة واألخوات السالم عليكم 

 مجيًعا ورمحة هللا وبركاته.
 

 وبعد،
ه يُتعلق ابلنجاة، فإنَّ هللا تعاىل قد أوحى إىل نبينا صلى هللا فموضوعنا يف هذا املقام عظيم وخطري وهللا، إنَّه َيممّس الدين، إنَّ 

َيماُن وملمِكْن عليه وسلم هذا العلم من الكتاب والسنَّة، } نما ِإلمْيكم ُروًحا ِمْن أمْمِرَنم مما ُكْنتم تمْدِري مما اْلِكتماُب ومالم اإْلِ ي ْ ومكمذمِلكم أمْوحم
اُء ِمْن ِعبماِدَنم ومِإنَّكم لمت مْهِدي ِإىلم ِصرماٍط ُمْستمِقيمٍ جمعمْلنماُه نُورًا َنمِْدي بِِه ممْن نم  [، ويف الوقت الذي يهدي به  52{ ]الشورى: شم

 كثريًا يضل به كثريًا، وما يضل به إال الفاسقني، إال أهل اهلوى، إال أهل التحريف.
 

أساس للشريعة إال هذا الوحي املتعبد بتالوته  النص الشرعي بنوعيه: القرآن والسنَّة أساس الدين، فال مصدر لألحكام، وال
ْلِفهِ القرآن، وغري املتلوِّ وهو السنَّة، فاملتلوُّ كالم هللا وكتابه العزيز: } تِيِه اْلبماِطُل ِمْن بمنْيِ يمدمْيِه ومالم ِمْن خم { ]فصلت: الم َيْم

ستقيم، ُُيرج هللا به من شاء من الظلمات إىل [، حمفوظ من التحريف والزايدة والنقصان، حبل هللا املتني، وصراطه امل42
أمف مغمرْيم اَّللَِّ أمبْ تمِغي حمكمًما ومُهوم الَِّذي أمنْ زملم ِإلمْيُكُم النور، جعله هللا حكًما بني الناس ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه، }

دين وفروعه جبالء، ال أحسن، وال أحكم، وال [ موضًحا فيه احلالل واحلرام، أصول ال114{ ]األنعام: اْلِكتمابم ُمفمصَّاًل 
 أقوم من هذا الكتاب.

 
{ مما ضملَّ صماِحُبُكْم وممما غمومى وممما ي مْنِطُق عمِن اهْلمومى ِإْن ُهوم ِإالَّ ومْحٌي يُوحمىوالوحي غري املتلو ُسنَّة حممد صلى هللا عليه وسلم }

ومأمنْ زملم اَّللَُّ عملمْيكم اْلِكتمابم ا، وال يقرر إال عداًل، سنته هي احلكمة }[، هو راشد مهتٍد، صادق ال يفعل إال حق  4-2]النجم: 
ْ تمُكْن ت مْعلمُم ومكمانم فمْضُل اَّللَِّ عملمْيكم عمِظيًما  [.113{ ]النساء: وماحلِْْكممةم ومعملَّممكم مما َلم

 
، فسمعت من أرضى من أهل العلم ابلقرآن ))ذمكر هللا الكتاب وهو القرآن، وذمكر احلكمة: –رمحه هللا–قال الشافعي 

يقولون: احلكمة: سنَّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم((، هذا الكتاب القرآن، وهذا شرحه يف هذه السنَّة، ال فرق بينهما يف 
 احلجية والعمل.

 
ة، تُقدم النص وتقدسه، تفهمه وتعمل به وال تعدل ع نه، وملَّا عرف أعداؤَن مصدر وعلى هذا النَّهج سارت قرون األمة اخلريِّ

ْرِفنا عنها، وأن نعدل عنها،  -وهو هذه النصوص من الكتاب والسنَّة-عزتنا وقوتنا  أغاروا عليها وخطَّطوا من أجل حم
اجتهدوا يف الطعن يف القرآن والسنَّة لسلخ املسلمني عن هذين املصدرين العظيمني، وابءت حماوالهتم ابخلسران واإلخفاق، َل 
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على مرِّ العصور آذاًَن مصغية من مجهور املسلمني، زاغ من زاغ، وضل من ضل، ولكن بقي أكثر اجلسم اإلسالمي تلقم 
سليًما من نتائج هذه احملاوالت لإلسقاط، فبقيت اهليبة يف النفوس، بقيت اهليبة هلذا الدين، ما أكثرم املقبلني على القرآن، 

ملسيئة، واألفالم املشوهة، زاد اإلقبال على القرآن، ونمِفدمت قبل أايم نسخ حىت يف بالد أوراب اليت أنتجت الرسومات ا
 إلكرتونية من املعاين املرتمجة للقرآن يف هولندة، وأعلن ُأَنٌس إسالمهم، فهذا إقبال.

 
سد يف ملا رأى أعداُء الدين عظمة هذين املصدرين يف نفوس املسلمني حتريوا يف أمرهم، وغلت ابحلقد قلوهبم، وهاج احل

نفوسهم، فأمعنوا النظر، وقلَّبوا الفكر وسلكوا السبل، عقدوا االجتماعات، وعصفوا أذهاَنم لينظروا ماذا يعملون، فخرجوا 
 فيما خرجوا به من املؤامرات ببدعة: إعادة قراءة النص، وفتنة: القراءة اجلديدة للنص.

 
من الباطنية وأهل الضالل والزيغ يف املاضي، لكنها لبست لبوًسا دعوة قد أطَّلت علينا يف هذه األايم، مع أنَّ هلا سلًفا 

وأقبلت ُتطل بقروَنا، ملا أدرك هؤالء األعداء أنَّ هللا تكفل حبفظ نصوص الوحيني، وأنَّ كل حماوالت حتريف القرآن اللَّفظي 
 ابإلخفاق.ابءت ابإلخفاق، وكل حماوالت الدس والطعن يف السنَّة، ووضع األحاديث املكذوبة ابءت 

 
 ماذا سيعملون؟!

ألنَّ هللا تكفل حبفظه فكيف سيغِلبون هللا؟!! ال  -حتريف اللفظ-استسلموا من جهة عدم إمكانية حتريف القرآن والسنَّة 
يستطيعون، فقالوا: حتريف املعىن، هذا قصدَن، هذه طريقتنا اجلديدة، ومؤامرتنا يف القدمي واحلديث اآلن، فتنة تطل عرب 

ملواقع، والقنوات واجملالس: القراءة اجلديدة للنص، الفهم اجلديد للكتاب والسنَّة، وهكذا، حتريف الكلم عن الصحف وا
، ومؤامرة عظيمة حُتاك؛ قراءة معاصرة، قراءة  مواضعه، حىت صارت اليوم القضية ظاهرة خطرية، ومنهًجا دخياًل، وزيًفا فكراي 

 حذفية.
 

ِت ومِلتمْستمِبنيم سمِبيُل اْلُمْجرِِمنيم ة، }وواجبنا الدفاع عن القرآن والسنَّ  ُل اآْلمايم [، قامت هذه الدعوة 55{ ]األنعام: ومكمذمِلكم نُ فمصِّ
على أيدي ُأَنس يتظاهرون ابالنتساب إىل الدين، ويتسمون ابملفكرين اإلسالميني؛ لتلقى رواًجا عند بعض املثقفني والعامة، 

ا من أذَنهبم وتالميذهم تقدمت هذه املؤامرة داخل البيت اإلس المي، َل أتِت من اخلارج متاًما كما فعل املستشرقون، وإَّنَّ
املتأثرون هبم، السائرون على درهبم، من داخل البيت اإلسالمي، يعبثون ابلنصوص وحيرفون، يفرغوَنا من معناها احلقيقي، 

ا رؤى إسالمية، ا فهم جديد للنص، وهو حتريف وتغيري ملا  وابلباطل يستبدلون، يطرحون أفكارهم وآراءهم على أَنَّ وعلى أَنَّ
 أراد هللا، وما أراده رسوله صلى هللا عليه وسلم.

 
لقد حدثنا نبينا صلى هللا عليه وسلم عنهم، فقال: ))ُدعاة على أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها((، قال حذيفة: اي 

يتكلمون أبلسنتنا((، رواه البخاري ومسلم. يستشهدون ابلنصوص نفسها، رسول هللا، صفهم لنا، قال: ))هم من ِجلدتنا، و 
َيتون ابألدلة ابآلايت ابألحاديث، لكن الفهم خمتلف، التفسري خمتلف، املعىن مغاير ملا قاله الصحابة والتابعون وسلف األمة 

 وعلماؤها.
 

غرضة، هذه األقالم املسمومة تكتب، ووسائل بدأت هذه الفتنة تتنامى يف عاملنا اإلسالمي، وتتلقفها هذه الصحف امل
اإلعالم تنشر، املقابالت تِلو املقابالت والدِّعاايت، وتُفتح السُّدد ألصحاهبا، املعارض والقنوات من خمتلف األقطار: 
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د ُيلو عصرانيون، حداثيون، ليرباليون، ليربوإسالميون، وابلفلسفة متشبعون، ومن لسان الغرب قد ارتضعوا يفسدون، ال يكا
منهم بلد، فظهر يف مصر: نصر حامد أبو زيد، ومجال البنا، وحسن حنفي، ويف السودان: حممود حممد طه، وحسن الرتايب، 
ويف الشام: حممد شحرور، والطيب تيزيين، ويف تونس: عبد اجمليد الشريف، وحممد الشريف، ويف املغرب: حممد عابد اجلابري، 

ألصل، وتبعهم الكتاب يف الدول العربية ويف اخلليج، ويف أحناء من العاَل اإلسالمي ويف فرنسا: حممد أركون جزائري ا
 يفسدون يف األرض، ويريدون أن يعيثوا فساًدا يف الكتاب والسنَّة.

 
 ومن األخبار القريبة:

 تؤثر سلًبا يف اجملتمع!! جامعة أنقرة تعد القيام مبراجعة شاملة لألحاديث النبوية؛ ألنَّ األحاديث غالًبا ما تكون هلا مضامني
يقول أنصار هذه املراجعة: ))إنَّ األصول العقالنية لإلسالم يتم اكتشافها اآلن من جديد، وبعض األحاديث الصحيحة يتم 

تعديلها ويتم إعادة تفسريها((، ويقول حممد جرميز: ))إن هناك أحاديث متنع النساء من السفر أكثر من ثالثة أايم بغري إذن 
ن، وهي أحاديث صحيحة، لكنها ليست منًعا ديني ا؛ بل جاءت ألنَّ السفر يف زمن الرسول كان أخطر مما هو اليوم، أزواجه

لكن األمور تغريت، والناس أبقوا على تعليمات َل يكن مقصوًدا منها إال محاية النساء مؤقًتا((، لننتبه: الويل واحملرم هذه محاية 
طري، واآلن تغريت األوضاع، وتغري َّنط السفر فسقط الويل، وسقط احملرم، وسقط ذلك مؤقتة، كانت يف زمن فيه السفر خ

 املعىن للنص الذي حيذر السفر بغري حمرم.
 

ويقول آخر: ))اخلنزير كان حمرًما؛ ألنَّه كان يتناول القاذورات، فلما صاروا يطعمونه يف مزارع أوراب أطعمة نظيفة فهو حالل 
ين فادي من مؤسسة شااتم هاوس يف لندن يقول: ))إنَّ ما حيدث اآلن يف املؤسسات العلمية يف اليوم((، اخلبري الربيطا

اجلامعات هو حتويل اإلسالم من دين جتب طاعة تعاليمه إىل دين مصمم لتلبية حاجيات الناس يف الدَيقراطية العلمانية 
ري فيها استخدام تقنيات النقد والفلسفة الغربية يف التعامل احلديثة، وإنَّ بعض كليات الشريعة يف أحناء من العاَل اإلسالمي جي

 . BBCمع احلديث((. موقع ال  
 

 يريدون ديًنا آخر، يريدون طريقة أخرى، انتهاج سياسة بين إسرائيل يف حتريف الكلم عن مواضعه:

 منكرا   أمر    قديم    كل    يجدون        مفتونة   عصابة   حذو  تحذ    ال

 عمرا  أو  آبائهم  من  مات من        أنكروا المجامع في ااستطاعو ولو

محل هذا االجتاه شعارًا هو األخطر: إنَّه شعار التحديث لإلسالم، وعصرنة اإلسالم، وإعادة فهم اإلسالم من جديد، ترٌك ملا  
من أسباب نشوء هذه الفكرة يف  كان عليه سلف األمة، وأخٌذ بزابالت األذهان اليت أنتجتها عقوهلم العفنة، وهكذا جند أنَّ 

 هذا املنهج اخلبيث: مسايرة الواقع، ضغوط األعداء، االفتتان ابحلياة الغربية، وخاصة مبا فيها مما يصادم نصوصنا الشرعية.
 

ِر ِللذَّكم }: –عز وجل–ولذلك ملا قال الضال حممد أركون عن كيفية التعامل مع النصوص الواضحة غري احملتملة مثل قول هللا 
 [، قال: يف مثل هذه احلالة ال َيكن فعل أي شيء.11{ ]النساء: ِمْثُل حمظِّ اأْلُنْ ث ميمنْيِ 

 
يقول اآلن العاَل: للذكر مثل األنثى ماذا نفعل يف اآلية؟ املشكلة اآلية فيها صراحة واضحة متنع حماوالت إعادة التفسري 

ِر ِمْثُل حمظِّ اأْلُنْ ث ميمنْيِ } مع هذا النص؟! ورطة!! قال: ال َيكن فعل أي شيء إال إعادة طرح مسألة التفسري  {، ماذا نفعلِللذَّكم
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القرآين! أعيدوا تفسري القرآن!! ال َيكننا أن نستمر يف قبول أن ال يكون للمرأة قسمة عادلة!! يُتهم هللا ابلظلم!! يقول: ال 
مع النص ينبغي العمل على تغيريه، )أجرت احلوار َيكن أن نقبل أن ال يكون للمرأة قسمة عادلة، فعندما يستحيل التكيف 

 جملة لونوفيل الفرنسية(.
 

 مث من األسباب هلذه املنهجية املنحرفة:
التأثر ابملدارس الغربية والدراسة يف الغرب، واجلهل ابلشريعة واتباع اهلوى والتنازالت؛ ألنَّ الناس اآلن تريد ديًنا سهاًل، 

يتناىف مع أهوائهم، صعب عليهم التمسك ابألحكام، فال بد من اإلتيان أبحكام جديدة تُفهم  فيقدمون هلم تفسريًا جديًدا ال
مم اَّللَِّ مثَّ حُيمّرُِفونمُه على طريقة جديدة من النصوص نفسها، حذَّرَن هللا يف كتابه من هذه املنهجية املنحرفة، فقال: } يمْسممُعونم كمالم

ُهْم ي م   [، سلفهم يهود.75{ ]البقرة: ْعلمُمونم ِمْن ب مْعِد مما عمقمُلوُه وم
 

وملا كان النيب صلى هللا عليه وسلم قد أخربَن أنَّ هذه األمة تتبع من كان قبلها حذو الُقذَّة ابلُقذَّة، كان ال بد أن نتوقع أن 
قد عرف التاريخ ينشأ يف هذه األمة من يسري على منوال يهود، واحملرفني من بين إسرائيل يف حتريف الكلم عن مواضعه. ول

ِفرًقا وأفراًدا سلكوا هذا املسلك يف حتريف النصوص كاملعتزلة واخلوارج والفرق الباطنية وبعض املتصوفة، وابب التأويل 
 عريض، دخل منه الزَندقة هلدم اإلسالم، ومحَّلوا اآلايت واألحاديث من املعاين ما ال حتتمله.

 
ن القرآن، فأِقرُّوا به يف الظاهر مث اصرفوه يف التأويل((، دبروا له صرفة يف قال بشر املريسي: ))ليس شيء أنقض لقولنا م

صمدمقمًة ُتطمهُِّرُهْم ومتُ زمكِّيِهْم { اي حممد صلى هللا عليه وسلم }ُخْذ ِمْن أمْموماهلِِمْ املعىن والتفسري، مانعو الزكاة قالوا: اآلية تقول: }
 الزكاة؛ ألَنا خاصة به. [، ومبا أنَّه مات سقطت103{ ]التوبة: هِبما
 

القرامطة الباطنية: فسروا الصيام: بكتم أسرار الطائفة، واحلج: ابلسفر إىل شيوخهم، واجلنة: ابلتمتع ابللَّذات يف الدنيا، 
م ال يُقرُّون ابلقرآن، ال يقرون ابجلنة والنار، ابطنية ال فالسفة والنار: ابلتزام الشرائع والدخول حتت آاثرها وأغراضها، ألَنَّ

فسروا املالئكة: بقوى النفس الطيبة، وفسروا الشياطني: بقوى النفس اخلبيثة، وقالوا: ال يوجد جنة وال َنر، بل كانت هذه 
من ابب محل الناس على فعل اخلري وترك الشر، ولذلك وصفنا هلم أوصاًفا يف اجلنة من ابب التحفيز لفعل اخلري، فال جنة، 

 ار حىت ُياف الناس وال تعتدي وال تسرق وال تقتل، وهكذا.وال ميعاد أصال، وكذلك الن
 

م من التكليم يعين: التجريح 164{ ]النساء: ومكملَّمم اَّللَُّ ُموسمى تمْكِليًماواملعتزلة: } ّم ّّ كلمه   –الكمْلم: اجلرح–[، قالوا: كلَّ
 تكليًما أي: جرحه أبظافري احلكمة!!

 
تِيمكم اْليمِقنيُ وماْعُبْد رمبَّكم حمىتَّ غالة الصوفية: } [، يعين: حىت تصل ملنزلة اليقني، فتسقط عنك التكاليف، 99{ ]احلجر: َيْم

 فينبغي إعادة قراءة للنص.
 

ومِإىلم اجْلِبماِل كمْيفم [: إىل األرواح كيف جالت يف الغيوم، }18{ ]الغاشية: ومِإىلم السَّمماِء كمْيفم رُِفعمتْ وقال بعضهم يف قوله: }
 [: إىل قلوب العارفني كيف أطاقت محل املعرفة اإلهلية.19اشية: { ]الغُنِصبمتْ 
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[، وقال بعض الباطنية يف 1{ ]الزلزلة: ِإذما زُْلزِلمِت اأْلمْرُض زِْلزماهلمماوسئل بعضهم عن احلجة يف الرقص؟ قال: قوله تعاىل: }

ُمرُُكْم أمْن تمْذحبمُوا ب مقمرمةً قوله تعاىل: } [: علي 19{ ]الرمحن: ممرمجم اْلبمْحرمْيِن ي مْلتمِقيمانِ [: عائشة، }67رة: { ]البقِإنَّ اَّللَّم َيْم
ُهمما اللُّْؤُلُؤ وماْلممْرجمانُ وفاطمة، } ْلُعونمةم يف اْلُقْرآمنِ [: احلسن واحلسني، }22{ ]الرمحن: ُيمُْرُج ِمن ْ { ]اإلسراء: ومالشَّجمرمةم اْلمم

 وله صلى هللا عليه وسلم: ))إنَّه ال نيب بعدي(( قالوا: بشَّر بنيب امسه )ال(!!.[: بنو أمية... إعادة قراءة للنص!!.. ويف ق60
 

إعادة –وفهموا ))من بدل دينه فاقتلوه(( قالوا: من بدَّل دينه من اليهودية إىل اإلسالم، أو من النصرانية إىل اإلسالم فاقتلوه 
 طع عرب الزمن.حتريف النصوص الشرعية َل ينق –قراءة للنص!! معىن جديد للنص!!

 
الباطنية اجلهمية.. هذا مسلكهم.. هكذا فعلوا، واآلن الالحق يسري على منوال السابق، وعلى طريق األسالف متضي قافلة 

 الزَندقة من الباطنية اجلدد..
 

 تقوم دعوهتم على أسس منها:
 أواًل: القول ابلظنِّية املطلقة لداللة النص الشرعي:

اب، كتب والناس تشرتي وتدخل، ماذا يوجد فيها؟ يقولون: النصوص الشرعية من الكتاب هذا املوجود يف معارض الكت
والسنَّة ظنية الداللة غري قطعية فيها، النص الشرعي ظين الداللة، فإًذا مبا أنَّه غري قطعي فالفهم هذا غري ملزم، ظاهره غري 

 ملزم ابلنسبة لنا.
 

قال: ال أتتوا خبالفه؛ ألنَّه ظين غري قطعي الداللة، القرآن عندهم كما يقول ولذلك فإنَّ هذا الفهم ال يصح أن حُيرتم وي
أركون: ))القرآن نص مفتوح على مجيع املعاين، وال َيكن ألي تفسري أو أتويل أن يغلقه أو يستنفده بشكل َنائي(( هذا يف  

ن حق كل فرد أن يفهم القرآن على [، بل يدعو أركون إىل أنَّ م143كتابه "اترُيية الفكر العريب اإلسالمي" ]ص: 
حاجات عقله، وأن يفسره حبسب أحواله ومقتضياته وحاجاته، وأنَّ من حق كل فرد أن تكون له قراءته اخلاصة للنَّص، فال 

يلزم أن تروح للعاَل أو تسأل أهل الذكر، وال تنظر ماذا قال ابن عباس أو السلف، كل واحد يفهم حسب حاله وحسب 
ريدون أن ينتهوا إىل حرية مطلقة ال حيتكم فيها إىل قانون معني، وال إىل مثاًل: ما أمجعت عليه األمة أو وضعه، وهكذا ي

 الصحابة أو التابعون أو القرون الثالثة، فال مرجعية يف قضية الفهم، كل واحد حر يفهم كيف يشاء.
 

اليت أحلم هبا هي  –يعين قراءة النص الشرعي–ءة ويقول أيضا يف كتاب "الفكر األصويل واستحالة التأصيل": ))إنَّ القرا
قراءة حرة((، هذا هو ما يكتبه اآلن هؤالء الكتاب يف الصحف، فما ترى من كتاابت هؤالء على درجات متفاوتة هو من 

راءة اليت هذا الباب، داخل يف هذا الباب، ما يكتبه بعض هؤالء الكتاب اليوم يف اجلرائد هو من هذا الباب، يقول: ))إنَّ الق
ا قراءة جتد فيها كلُّ ذات بشرية نفسمها((، فريفعون  أحلم هبا هي قراءة حرة إىل درجة التشرد والتسكع يف كل االجتاهات، إَنَّ

شعار: "النص مقدس والتأويل حر"، طيب هو ال َيكن أن جيحد القرآن؛ ألنَّه سيقول الناس له: أنت كافر، جتحد احلديث 
 ل؟ أن يكون القرآن مقدًسا، واحلديث مقدًسا، لكن الفهم حر، افهم كما تشاء، هذه نظرية جديدة.فأنت كافر، إًذا ما احل

 
[، ممكن أن يفهم منها شخص معىن، وشخص 31{ ]النور: ومْليمْضرِْبنم خبُُمِرِهنَّ عملمى ُجُيوهِبِنَّ فكلمة اجليب يف قوله تعاىل: }
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واحد له قراءته، وكل واحد فهمه غري ملزم لآلخر، فمثاًل شحرور هذا  آخر معىن اثنًيا، وشخص اثلث معىن اثلثًا، وكل
أي: –الضال يقول: ))األجزاء ابملرأة اليت تُلزمم بتغطيتها وحتجيبها هي اجليب((، وأيش يكون اجليب عنده؟! كل ما له طبقتان 

ومْليمْضرِْبنم ول: هذا الذي جيب تغطيته(( }وبناء عليه يقول: ))الفرج واألليتان واإلبط والثداين، يق –ما له طبقتان فهو جيب
 {، طيب اي غيب: الفم له طبقتان، والعني ما هي؟!خبُُمِرِهنَّ عملمى ُجُيوهِبِنَّ 

 
هما زمْوجمهماوآخر يفسر قوله تعاىل: } [، قال النفس الواحدة: الربوتون وزوجها 1{ ]النساء: خملمقمُكْم ِمْن ن مْفٍس وماِحدمٍة ومخملمقم ِمن ْ

لكرتون، "القرآن والعلم احلديث" عبد الرزاق نوفل.. فينبغي إعادة قراءة للنص!! السلف ما كانوا يعرفون اإللكرتون اإل
والربوتون، اآلن تطور العلم، اآلن حنن نعيد تفسري القرآن والسنَّة على حسب املكتشفات املعاصرة، ولو مشينا على هذا 

ا اإلخوة واألخوات يف إعادة قراءة النص؟ إًذا سيعاد كما فعل الباطنية، تفسري املنهج فماذا ستتوقعون؟ إىل أين سنصل أيه
الصالة يعاد، تفسري الصيام يعاد، تفسري الزكاة يعاد، تفسري احلج يعاد، وكل يفسر على طريقته اخلاصة، ومن مث: ))صلوا  

 كما يريد.  كما رأيتموين أصلي((، ))خذوا عين مناسككم((، هذا كله سيسقط، وكل واحد يصوم
 

))احلرية للمسلم يتعبد ابلصيغة اليت يراها أنسب : –أنبياء الزور والبهتان–ويقول عبد اجمليد الشريف وهو من أنبيائهم 
وأفضل(( فهذه النصوص عندهم ال يتحصل من معناها شيء يضبطه قانون، فإذا كان القرآن كتااًب مفتوًحا على مجيع املعاين 

[، ليس 115{ ]النساء: ومي متَِّبْع غمرْيم سمِبيِل اْلُمْؤِمِننيم نُ وملِِّه مما ت مومىلَّ ومُنْصِلِه جمهمنَّمم للمؤمنني، ومن مث }إًذا ال يوجد سبيل واحد 
 هلا قيمة.

 
ولكل إنسان أن يفهم ويطبق، ومن مث حىت لو أردت أن تستخرج كل االخرتاعات الطبية واملكتشفات اهلندسية واجليولوجية 

[، ولو حصل العمل 71{ ]املؤمنون: وملمِو ات َّبمعم احْلمقُّ أمْهوماءمُهْم لمفمسمدمِت السَّمموماُت وماأْلمْرُض ومممْن ِفيِهنَّ مكن، }والبيولوجية أ
هبذه الطريقة الَندمت احلياة، فال يريد هؤالء يف النهاية إالَّ حتطيم اإلسالم، كيف سنعمل ابألوامر والنواهي على ضوء 

 هذه؟! ماذا سنعمل ابلشرائع واألحكام والعبادات اليت جاءت؟!الطريقة اجلديدة 
 

لو قدَّم أحد أصحاب هذه الفكرة لتالميذه يف االمتحان قصيدة املتنيب يف مدح سيف الدولة، مث خطر للتالميذ أن يفسر كل 
ان: هذا هجاء مقذع، واحد منهم قصيدة املتنيب يف مدح سيف الدولة بقراءة عصرية حديثة، فكتب تلميذ يف ورقة االمتح

وأوَّل كالم املتنيب كله على االستعارة التهكمية، يعين مثل )ذق إنك أنت العزيز الكرمي(، إن أصل كالم املتنيب كله عشق من 
ابب االستهزاء والسخرية، مدح يف صورة سخرية، وكتب زميل آخر من التالميذ يف الورقة: هذا غزل رقيق، املتنيب أسقط 

صورة األنثى اليت َل جيدها يف الواقع، إعادة قراءة النص بطريقة اإلسقاط، وآخر اثلث قال: هذه قصيدة  على سيف الدولة
يف الفخر، املتنيب يريد أن يفتخر بنفسه والثنائية متومهة؛ ألنَّ يف احلقيقة ما يف غري شخصية واحدة يف القصة، وسيف الدولة 

ى قاعدة أو مذهب األَن األخرى، أَن يعين: مذهب فلسفي أوريب، ورابع قدم غري موجود، ويف احلقيقة املتنيب َيدح نفسه عل
الورقة بيضاء، وال َيكن لألستاذ أن يعطيه صفًرا وال أن يوخبه؛ ألنَّ هلذا الطالب أن يقول: إنَّ سكويت هو تعبري استفزازي 

 شاعرية املتنيب، هذه الفوضى، وهذا حداثي على الثورة على كل نص تراثي، ورفض لكل اإلسقاطات العصرية اليت جاءت يف
 الدمار الذي يريدون أن ُيرجوا إليه.

 
إنَّ هللا عز وجل أنزل القرآن بلسان عريب مبني، واللَّغة هلا معاٍن واضحة، والعرب استعملت األلفاظ يف شعرها ونثرها مبعاٍن 
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واخلشب يعرف معناه، واألسد يعرف معناه، وهكذا.  معينة، والقرآن نزل بلغتهم، وهذه السنَّة بلغتهم، واجلدار يعرف معناه،
فإذا أردت أن جتعل الفهم هلذه النصوص فوضواي  هلذه الدرجة فما قيمة النص اإلهلي، وأّي قانون إًذا يريد هللا من البشرية أن 

ى حسب هواه تسري مبوجبه؟ ومن سيكون املكذب واملعرض والعاصي إذا كان كل واحد يفهم ويفسر القرآن والسنَّة عل
 ويعمل مبوجب ذلك.

 
 اثنًيا: طريقتهم مبنية على إهدار فهم علماء األمة للنصوص الشرعية:

وذلك حتطيم يف العلماء، استهزاء ابلعلماء، هذه طريقتهم اليوم يف اجلرائد واملقاالت، ال يبغون علماء.. ال يريدون فهم 
حكًرا على أحد(، بس العاَل يفسر القرآن والسنة، )أَن أفسر القرآن علماء.. ال قدَيًا وال حديثًا، يقولون: )اإلسالم ليس 

وهذا يفسر القرآن، كل واحد يفسر على هواه(، العاَل يقول لنا: هذا حالل وهذا حرام، )حنن نعرف، عندَن عقل ونستنبط، 
 ي.ال حنتاج علماء ال تُومهوا أنفسكم أنَّ الناس حيتاجون إىل علماء(!! كلنا عقالء وهذا يكف

 
[، إذن ال قيمة هلا ليستوي الذين يعلمون 11{ ]اجملادلة: ي مْرفمِع اَّللَُّ الَِّذينم آمممُنوا ِمْنُكْم ومالَِّذينم ُأوُتوا اْلِعْلمم دمرمجماتٍ إًذا }

ثوا العلم، والعاَل والذين ال يعلمون، كلٌّ عاَل اآلن، ))العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء َل يورّثوا دينارًا وال درمها وإَّنا ورّ 
يستغفر له من السموات واألرض حىت احليتان يف البحر، والنملة يف اجلحر(( كل هذا انتهى، كل الناس تفهم!! فالدين الذي 

جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم وما سارت عليه األمة يف هذه القرون املاضية صار عندهم اآلن ال قيمة له، ففهم الرسالة  
بمل اجليل اإلسالمي األول وضبطه العلماء والصحابة والسلف والتابعون هذا عندهم ال قيمة له، وألَّف عبد كما مت من قِ 

اجمليد الشريف كتااب خصه لشرح هذه الفكرة، واختار له عنواًَن "اإلسالم بني الرسالة والتاريخ" يقول: ))فاإلسالم الذي جاء به 
م الذي حتقق يف التاريخ((، ملاذا؟ يقول: ))كل عصر يفسر اإلسالم حبسب ظروفه النيب صلى هللا عليه وسلم ليس هو اإلسال

وموضعه، فالذي صار يف اإلسالم يف األربعة عشر قرًَن املاضية ما هو اإلسالم الذي كان يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، 
والعشرون امليالدي، هذا إسالم جديد هذه )إسالمات( وحنن اآلن إسالم القرن اخلامس عشر اهلجري أو القرن احلادي 

 يتناسب مع الواقع العصري((.
 

ا يستأنس  ويقول الرتايب الضال: ))وكل الرتاث الفكري الذي خلفه السلف الصاحل يف أمور الدين هو تراث ال يُلتزم به، وإَّنَّ
لقرآن والسنَّة((، هذا موجود يف به((، ويسخرون من فهم السلف ويقولون: ))إىل مىت تظلون على الفهم الصحراوي البدوي ل

 مقاالت وجرائد اليوم.
 

م كانوا قوًما ُأميني َل -رمحه هللا-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  : ))استجهال السابقني األولني واستبالههم، واعتقاد أَنَّ
زوا قصب السلف يف هذا كله، هذا يتبحروا يف احلقائق من علم هللا، وَل يتفطنوا لدقائق العلم اإلهلي، وأنَّ اخللف الفضالء حا

القول إذا تدبره اإلنسان وجده يف غاية اجلهالة، بل يف غاية الضاللة(( ]جمموع الفتاوي[، واملنافقون ماذا قال هللا عنهم؟ 
[، 13{ ]البقرة: ْم ُهُم السُّفمهماُء وملمِكْن الم ي مْعلمُمونم ومِإذما ِقيلم هلمُْم آمِمُنوا كممما آمممنم النَّاُس قماُلوا أمنُ ْؤِمُن كممما آمممنم السُّفمهماُء أمالم ِإَنَُّ }

ومن معه، يقول  –عليه الصالة والسالم–{؟ أخربوين أنتم، اآلية تنزل على النيب كممما آمممنم النَّاسُ ما املقصود بقوله تعاىل: }
ْم آمِمُنوا كممما آمممنم النَّاُس قماُلوا أمنُ ْؤِمُن كممما آمممنم ومِإذما ِقيلم هلمُ هللا عن املنافقني الذين كانوا مندسني يف اجملتمع اإلسالمي: }

 { ما املقصود ابلناس؟ الصحابة! نعم! فكل من سبَّ وانتقص الصحابة والتابعني وسلف األمة فهو ضال.السُّفمهماءُ 
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 األساس الثالث: القول بتارُيية النص الشرعي:
من أوامر ونواٍه إَّنا كان موجًها إىل أَنس موجودين يف زمن نزوله، اآلن الناس معىن ذلك: أنَّ ما تضمنته النصوص الشرعية 

أحواهلم تغريت، إذن األوامر والنواهي املوجودة يف النصوص الشرعية للقرآن والسنَّة غري موجهة للناس اآلن؛ ألنَّ تلك كانت 
عي، والذين يكونون يف زمن غري ذلك الزمن، موجهة لناس موجودين يف ذلك الوقت، هذا معىن القول بتارُيية النص الشر 

ويف وضع غري ذلك الوضع ليسوا مشمولني ابلنص الشرعي، هم نصوا على هذا، فإذا تغريت أوضاع الناس يف جممل حياهتم  
ينوا كما هو األمر يف حياة الناس اليوم فإنَّ تلك األحكام اليت تضمنها النص ليست متعلقة هبم أمًرا وَنًيا، وللناس أن يتد

فهما وتطبيًقا خبالفها، ويرون أنَّ ذلك هو الدين الصحيح يف حقهم، كما كانت تلك األحكام هي الدين الصحيح يف حق 
 املخاطبني يف زمن نزول الوحي.

 
يقول حممد أمحد خلف هللا: ))موقف القرآن الكرمي من املرأة كان موقًفا يف عصٍر معني، وُوضعت تلك القواعد لعصر معني، 

املمكن جد ا أنَّ مثل هذه األشياء قد ال يسمح العصر الذي نعيش فيه بتطبيقها((، فاآلن املدرسة هذه هي اليت تنشر ومن 
املقاالت يف القنوات يف اجلرائد، النصوص هذه اي مجاعة خاصة بوضع معني وعصر معني، ال ينطبق علينا، حنن لنا ظروفنا 

صوص، جتد اللوثة هذه موجودة يف الكتَّاب هؤالء الصحفيني على تفاوت درجاهتم يف املختلفة، فإًذا حنن لسنا املخاطبني ابلن
 االحنراف.

 
ويرى آخر: ))إنَّ ما فرض من تفاصيل العبادات واملعامالت هو أثر ملقتضيات البيئة احلجازية البسيطة يف عصر الرسول دون 

 بني الرسالة والتاريخ". غريها من البيئات((، هذا كالم عبد اجمليد الشريف يف "اإلسالم
 

))فيكون الشخص إًذا يف حلٍّ من الفروض اليت ُفرضت سابًقا ألجل أوضاعه اجلديدة((، هكذا يقول أركون يف كتابه "الفكر 
سلم، {: اجلماعة األوىل اليت كانت حتيط ابلنيب صلى هللا عليه و ايم أمي ُّهما النَّاسُ الوصويل"، املقصود ابلناس هنا يف قوله تعاىل: }

واليت مسعت القرآن من فمه ألول مرة. الناس اآلن غري الناس األولني، إذن هذه اآلية خطاب للناس أولئك، اآلن الناس 
 اختلفوا.

 
فقضية صالحية الشريعة لكل زمان ومكان هذه انتهت، يعين: أنك عندما تكلم واحًدا من الغربيني تقول له: أنتم قوانينكم  

سنة، وهي ال تزال صاحلة لكل زمان ومكان، هي أحكام هللا يف النكاح:  1400نذ أكثر من كم عمرها؟ حنن شريعتنا م
الويل والشاهدان واإلجياب والقبول، هي يف كل زمان إىل قيام الساعة، يف طيارات وصواريخ أو يف دواب، والصالة: مخس 

احدة، والزكاة: مخس وعشرون يف األلف هي أوقات هبذه الركعات سواء يف الرب ويف البحر ويف اجلو، قبل ألف سنة هي و 
 واحدة، والصيام: يف رمضان من الفجر إىل املغرب، هو واحد.

 
وعندما تقول: الراب حرام، سواء من القدمي أو احلديث، هو واحد، هم ال يُقرون بذلك، فيقول يوسف أبو اخلري هذا: 

املالزمة لزماَنا، واليت ال َيكن إعادة تصور تطبيقها حالًيا بعد ))كذلك من املالئم هنا إعادة النظر لبعض التشريعات الفقهية 
تطور الفكر السياسي العاملي(( هذا من تالميذهم، يقول: ))كذلك من املالئم هنا إعادة النظر لبعض التشريعات الفقهية 
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الزمة لزماَنا واليت ال َيكن تصور فيقول التشريعات الفقهية امل–طبعا ما ينبغي أن يقول ابآلايت واألحاديث -املالزمة لزماَنا 
 تطبيقها حالياً بعد تطور الفكر السياسي العاملي وعلى رأسها ما يعرف بفقه أهل الذمة((.. طويناه، كانت مرحلة وانتهت.

 
كان وكذلك جتد مثاًل يف مقاالت ليلى األحدب يف "أحكام املرأة"، األمر نفسه، تطور الزمان، فاألحكام اليت كان فيها ويل و 

فيها حمرم انتهت وصارت مرحلة اترُيية، النص مرحلة اترُيية ومضت، مث يقول بعضهم أيًضا: ))إعادة النظر ببعض 
التشريعات الفقهية االقتصادية؛ كان الراب حراًما مثاًل اليت كان تشريعها مالزًما لواقعها االجتماعي، املختلف كلي ا عن واقعنا 

يتعلق بعمليات البنوك اليت متثل عصب االقتصاد املعاصر، مثل العوائد الربوية على رؤوس املعاصر، وَييت على رأسها ما 
األموال املقرضة، واليت كان اهلدف من حترَيها آنذاك محاية الضعفاء واحملتاجني من أن تستغل حاجتهم إىل األموال لتمويل 

هتم ومزارعهم((، يقول: حترمي الراب بسبب عصور اإلقطاع قوهِتم اليومي، فترتاكم عليهم الديون، ويستويل املقرضون على بيو 
األوىل، حىت ال َيتص السادة عرق الضعفاء واملساكني، وحلماية احملتاجني من استغالل حاجاهتم، واآلن الناس املساكني الذين 

 رواتبهم تنتهي يف نصف الشهر بسبب راب البنوك، أليسوا حمتاجني؟! أليسوا ضعفاء ومساكني؟!
 

الرهون العقارية العاملية: هذه اليت أسقطت اقتصادايت البنوك يف الغرب أيش تكون؟ ما نتيجة الراب؟ أَنس اقرتضوا ابلراب  أزمة
لبناء مساكن، وما عندهم جمال للتسديد؟ فصارت الديون معدمة، فدارت الدورة أنَّ كل واحد يستسلف من البنك، وإذا َل 

صال واضح جد ا أضرار الراب عليهم اآلن، انظر أزمة الرهون العقارية اآلن اليت تُلقي يسدد أول واحد سقطوا كلهم... راب! أ
بظالهلا على كل العاَل شرًقا وغراًب، أيش تكون أصال؟ أيش تكون األزمة؟ راب، قروض عقارية ربوية، أخفق الكثريون يف 

ي واالَنيارات، الراب ملا حرمه هللا أليس ربنا تسديدها فتحولت لديون معدمة، فدخلت يف الدائرة فحصل التواطؤ االقتصاد
حكيًما؟! أليس ربنا عليًما؟! أليس ربنا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون؟ وملا حرَّم الراب حرمه إىل قيام الساعة، وملا حرَّم 

 الزَن حرمه إىل قيام الساعة، وأحل وأابح إىل قيام الساعة.
 

ابري يف كتابه "احلوار قوام الدين": ))إنَّ حد الزَن كان من املمكن تطبيقه يف جمتمع هذا الدين لكل زمان ومكان، يقول اجل
البادية، أمَّا اجملتمع اجلديد فال َيكن تطبيقه كما اشرتط الفقهاء((، طيب احلدود الشرعية مثل: قطع اليد، ورجم الزاين 

 .احملصن، وجلد السكران، وحد القذف قال: ))احلدود أملتها الظروف((!
 

الشريف هذا يف كتابه "اإلسالم واحلرية" يقول: ))احلدود هذه أملتها الظروف اليت كان عليها اجملتمع الذي نزل فيه، حيث كان 
ذلك اجملتمع بدائي ا، وما كان َيكن استتباب األمن؛ ألنَّ الناس كانوا يتوافد بعضهم على بعض ابالنتقام إالَّ ابحلدود، فأقل 

ها مضرة على ما فيها من وحشية كانت احلدود هذه((، يقول: اآلن توجد شرطة وتوجد قوانني، فما عاد احللول شر ا وأدَن
هناك داٍع للحدود، قال: ))اآلن تغريت أحوال اجملتمعات، وتوفرت السجون وأصبحت أحكام احلدود غري ملزمة للمخاطبني 

 هبذا النص القرآين((، سبحان هللا!
 

الغرب، وعدد اجلرائم كل اثنية، يعين: سنصري أكثر تقدًما منهم يف السجون؟! يعين سنصري أكثر  انظر إىل عدد اجملرمني يف
تقدًما منهم؟! وعندهم يف الثانية كم جرَية اغتصاب؟! وكم جرَية، وكم... ، أأفلح األمن املعاصر والشرطة املعاصرة يف ضبط 

تنة بني السود والبيض وحرق احملالت، والنهب والسلب ملاذا؟ اجملتمعات؟ خلل يسري، ونتذكر أحداث نيويورك ملا قامت الف
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عندهم جهاز شرطة رهيب. وال َيكن أن يكون املسلمون املعاصرون عندهم مثل هذا! ومع ذلك ما استتبَّ األمن، وما 
 انتهت اجلرائم، جرائم مستمرة لياًل وَنارًا، وهذا يقول: احلدود اآلن ليست ملزمة!

سيقال عن العبادات أيًضا، فإنَّ العبادات يف ظل الظروف اجلديدة ختتلف، ولذلك ذهب بعضهم إىل وما يقال عن احلدود 
أنَّ اجلمع اآلن مباح يف كل احلاالت، أفىت بعض هؤالء الضالل أنَّ الظهر والعصر دائًما جُتمع، واملغرب والعشاء دائًما جُتمع، 

وأَنس ودوام، وإلزام احلضور يف الوقت، وشركات، وإذا أتخرت صار كذا  ملاذا؟! قالوا: ألنَّه قدَيا َل يكن هناك زمحة سري
وكذا، فاآلن الوضع يف اجملتمع معقد أكثر، والدنيا وطلب الرزق معقدة أكثر، وزمحة الشوارع أكثر، فإًذا امجع دائًما يف كل 

 بيتك! طيب اخلميس واجلمعة؟ قالوا: احلاالت، اي أخي، طيب! الظهر والعصر توجد زمحة، أما املغرب والعشاء اي رجل... يف
السبت واألحد، ولذلك قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يؤدي صالة على حنو معني، إال أنَّ ذلك ال يعين أنَّ املسلمني 

 مضطرون يف كل األمكنة واألزمنة والظروف إىل االلتزام بذلك "اإلسالم بني الرسالة والتاريخ" عبد اجمليد الشريف.
 

 لزعماء هؤالء هم مرشدو الكتاب الذين نقرأ اليوم يف الصحف احمللية كتاابهتم عن األحكام وانتقادات األحكام الشرعية.ا
 

وحبسب هذا التخريج فإنَّ األحكام الدينية مبا فيها من العبادات هي يف اإللزام رهينة األوضاع االجتماعية، وليست هلا صفة 
ل زمان أن يقرءوا النص الشرعي قراءة ُيرجون فيها بفهم حتدده أوضاعهم، وهذه القراءة اإللزام املطلق، وللمسلمني يف ك

ا ستنتهي؛ ألنَّه ال يكون للنصوص الشرعية معىن اثبت، طبًعا هذا الكالم قاله َنصر حامد أبو زيد يف كتابه  حنن نقول: إَنَّ
 يصبح عند غريه مفهوًما على أنَّه غري مطلوب. "النص السلطة احلقيقية" كما يفهم عند أهل الزمن على أنَّه مطلوب

 
 األساس الرابع هلذه املدرسة: إعادة قراءة النص وإعادة فهم النص، والقول ابحلقيقة النسبية:

وأنَّه ليس هناك حق مطلق، فيقول أركون: ))إنَّ القول أنَّ هناك حقيقة إسالمية مثالية وجوهرية مستمرة على مدار التاريخ، 
م ليست إال ومًها أسطوراي  ال عالقة له ابحلقيقة والواقع، فتعدد احلقائق يعرب عنه ابلفكر النسيب((، وهذا الذي وحىت اليو 

يلهث به احلداثيون، وهو قضية التعددية وقبول اآلخر، إًذا ال توجد حقيقة قطعية، فكل قول يقوله أّي واحد يف العاَل هو 
بل منهم من –ددية الفكرية، هو يقول: هللا غري موجود، أو هللا خلق اخللق مث تركهم تعددية فكرية، وأنت ال بد أن تقبل التع

يقول: هللا خلق اخللق مث ختلَّى عنهم، يدبرون أمورهم بنفسهم، ال يتدخل يف قضية كيف يتعاملون مع بعض من  –يقول هذا
كن يقول تركنا، فكلمة قبول التعددية الفكرية، بيع وشراء وإجارة، وزواج وطالق، ال، هو خلقهم نعم، هللا موجود وخلقهم، ل

يعين: أّي واحد يف أّي مكان يف العاَل عنده فكرة ال بد أن تقبلها، حرية رأي! حرية تعبري! ال بد أن حترتم رأي اآلخر أاي  ما  
أنَّه ليس هناك حق  كان رأي اآلخر! فهذا هو األساس الرابع: القول ابحلقيقة النسبية، وأنَّه ليس هناك حقق مطلق، ومبا

مطلق إًذا كل واحد ممكن أن يكون معه حق، أو كل اآلراء متساوية، وال يوجد حق وابطل، يعين: إًذا كما يقول هللا عز 
لُ وجل: } يعين: [ 153{ ]األنعام: ومأمنَّ همذما ِصرماِطي ُمْستمِقيًما فماتَِّبُعوهُ [، }32{ ]يونس: فممماذما ب مْعدم احْلمقِّ ِإالَّ الضَّالم

[ هم ال ينظرون إىل قضية أنَّ 153{ ]األنعام: ومالم ت متَِّبُعوا السُُّبلم ف مت مفمرَّقم ِبُكْم عمْن سمِبيِلهِ واحد، صراطي مستقيًما واحًدا }
احلق واحد، وأنَّ الصراط املستقيم واحد، ال، هذه منسوفة، ولذلك عندهم قبول اآلخر، والتعددية الفكرية، وحرية التعبري، 

اد فجور كله يدخل يف: ال تشنِّع على أي شذوذ فكري، يقول أحدهم: ))لن تكون متقدًما أو صاحب أمل يف التقدم إذا إحل
قبلت الرأي على أنَّه حقيقة((، ال أتخذ مثاًل نص آية، أو حديث فتقبله على أنَّه حقيقة، ال، ما هو حبقيقة، هذه قضية 

ب يقول شيخ اإلسالم: ))أوله سفسطة وآخره زندقة(( يعين: أنَّ السفسطة نسبية، ال يوجد حق مطلق، وطبًعا هذا املذه
جتعل احلقائق تتبع العقائد، وأمَّا كون آخره زندقة يقول شيخ اإلسالم: ))أبنه يرفع األمر والنهي واإلجياب والتحرمي والوعيد 
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اإلسالم ))ويبقى اإلنسان إن شاء أن يوجب يف هذه األحكام((، ال أمر وال َني، وال إجياب وال حترمي وال وعيد، قال شيخ 
 [.144 /19وإن شاء أن حيرم، وتستوي االعتقادات واألفعال وهذا كفر وزندقة(( "فتاوى شيخ اإلسالم" ]

 
وقال يف "تلبيس إبليس": ))قد زعمت فرقة من املتجاهلني أنَّه ليس لألشياء حقيقة واحدة بنفسها، بل حقيقتها عند كل قوم 

يُعتقد فيها((، وبناًء على ذلك اإلسالم ال يكون ملزًما، ليس حبق ملزم للجميع، اليهودية، النصرانية، البوذية، على حسب ما 
 السيخية، اهلندوسية، كل واحد معه جزء من احلقيقة، فال تُلزمين بدين معني!!

 
ِم ِديًنا ف ملمْن يُ قْ طيب اشرح يل قوله تعاىل: } تمِغ غمرْيم اإْلِْسالم [ 85{ ]آل عمران: بملم ِمْنُه ومُهوم يف اآْلمِخرمِة ِمنم اخْلماِسرِينم ومممْن ي مب ْ

 ماذا سيكون مصري هذا عندهم؟
 

 فإًذا الدعوة لقراءة جديدة ومعاصرة للنص الشرعي دعوة هلا نتائج خطرية ستؤدي إىل:
واآلايت ليست حق ا قطعي ا، فْهُم السلف أواًل: نزع الثقة ابلدين، وخلخلة الثقة ابلنص الديين )القرآن والسنَّة(، األحاديث 

والصحابة هذا ليس ملزًما، وهكذا، والنتيجة رفع القرآن اإلهلي من األرض وال يبقى إال القراءات البشرية النسبية، وفهم كل 
 واحد.

 
ول هلم: هللا ملَّا أنزل طيب أين مراد هللا من اآلية؟ وأين مراد رسوله صلى هللا عليه وسلم من احلديث؟ يعين: حنن سنسأل، سنق

القرآن هل كان له مراد معني من اآلايت، أو أن كل إنسان جيتهد ليعرف املراد؟ النيب صلى هللا عليه وسلم ملَّا قال األحاديث 
 هل كان له مراد معني؟ فإذا قالوا: ليس هلل مراد معني، وليس لرسوله صلى هللا عليه وسلم مراد معني، إًذا ال فائدة من النص

أن  –مدرسة إعادة قراءة النص والقراءة اجلديدة للنص–من اآلية أو احلديث؟ ما له قيمة، والنتيجة احلتمية هلذه املدرسة 
 يصبح القرآن والسنَّة إًذا ألفاظًا ال معاين هلا حمددة وال يرجع إليها، إًذا فقدت صفة املرجعية، فقدت القطعية.

 
نيب صلى هللا عليه وسلم شيئاً، فقال: ))وذاك عند أوان ذهاب العلم((، قلت: اي وقد جاء عن زايد بن لبيد قال: ذكر ال

رسول هللا، وكيف يذهب العلم وحنن نقرأ القرآن ونُقرؤه أبناءَن، ويقرؤه أبناؤَن أبناءهم إىل يوم القيامة؟ قال: ))ثكلتك أمك 
نصارى يقرؤون التوراة واإلجنيل ال ينتفعون مما فيهما اي زايد، إن كنت ألراك من أفقه رجل ابملدينة، أوليس هذه اليهود وال

 بشيء؟(( رواه ابن ماجه وصححه األلباين.
 

م حرَّفوه حتريفني: حتريف اللفظ وحتريف املعىن،  إذن اليهود والنصارى ملاذا َل يستفيدوا من كتاهبم الذي نزمل عليهم؟ ألَنَّ
اآلن ال يستطيعون حتريف اللفظ، فليس عندهم طريق إال حتريف املعىن،  األحبار والرهبان ملدرسة إعادة قراءة النص يف زمننا

وسينتج عن إعادة قراءة النص إلغاء الفهم السائد للدين، فالقراءة اجلديدة للنص هي قراءة طبًعا حمرفة ابحتماالت غري 
فإذن هذه القراءة اجلديدة َنسخة متناهية، ومبا أنَّ الشأن شخصي وفردي، ومبا أنَّنا اآلن يف ظروف متغرية وعصر خمتلف؛ 

 للدين الصحيح السائد الذي تناقلته األمة عرب األجيال من عهد نبينا صلى هللا عليه وسلم إىل اآلن.
 

وقد اعتمد بعض هؤالء احملرفني تعبريًا عن الفهم اجلديد للدين مبصطلح الرسالة الثانية لإلسالم، أو الوجه الثاين لرسالة 
يف كالمهم من عبارات يستعملوَنا: الرسالة الثانية لإلسالم، أو الوجه الثاين لرسالة اإلسالم؛ إشارة إىل  اإلسالم، فأنت جتد
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أنَّ الرسالة األوىل: هي اليت استقرَّ عليها فهم األمة وسلف األمة ومن تبعهم إىل زمننا هذا، والرسالة الثانية: هي اليت آن 
 ادم اجلديد، هي القراءة اجلديدة للنص.األوان هلا، هي اليت يبشرون هبا، هي الق

 
وقد عنون حممود حممد طه كتابه الذي شرع فيه فهمه اجلديد للدين بعنوان "الرسالة الثانية يف اإلسالم" حىت نعرف أيش 

ل شيء املقصود ابلرسالة الثانية، إنَّ الفهم اجلديد الذي تنتجه هذه القراءة هو فهم قد ينتهي من حيث املبدأ إىل خمالفة ك
سائد، من السائد اآلن أنَّ هناك شيئا امسه الصلوات اخلمس، اآلن ستأيت أشياء ختالف هذا السائد، صوم رمضان سيخالف 

هذا السائد، مثاًل: حترمي نكاح احملارم، مثال حترمي نكاح العمة واخلالة واألخت، َيكن أن جييء اآلن فهم آخر خمالف للسائد؛ 
 سائد؛ فإذن هذا خمالف للسائد.ألنَّ حترمي نكاح احملارم 

 
فاخلالصة: يقول نصر حامد أبو زيد: ))إنَّ الفهم اجلديد للدين الذي تنتجه هذه القراءة هو فهم قد ينتهي من حيث املبدأ 

الق إىل خمالفة كل ما هو سائد للفهم، سواء تعلق األمر ابملرتكزات العقائدية أو ابلشرائع أو ابألخالق((، َيكن أن تتغري األخ
 السائدة اآلن، وجتيء أخالق جديدة، هي املعتمدة وهي األصح، هذا يف كتابه "النص السلطة احلقيقية".

 
ًّ اإلسالم الذي يتحدثون عنه ليس هو اإلسالم الذي أنزله هللا عز وجل على حممد صلى هللا عليه وسلم،  فاخلالصة: أنَّ

مُ وقال عنه: } اْلي مْومم أمْكممْلُت لمُكْم [، وليس هو اإلسالم الذي قال هللا عنه: }19{ ]آل عمران: ِإنَّ الدِّينم ِعْندم اَّللَِّ اإْلِْسالم
مم ِديًنا من [، فاإلسالم اجلديد العصري املستنري ليس 3{ ]املائدة: ِدينمُكْم ومأممْتمْمُت عملمْيُكْم نِْعمميِت ومرمِضيُت لمُكُم اإْلِْسالم

الضرورة أن يقوم على مخسة أركان، ولذلك يوجد يف كتاابهتم نزاع حىت يف قضية الشهادتني، فالشهاداتن يف الدين اجلديد 
ليس هلما مدلول إَياين؛ ألنَّه كما يقول حسن حنفي يف "من العقيدة إىل الثورة" يقول: ))يف حقيقة األمر وطبًقا ملقتضيات 

ا تعين الشهادة على العصر، ليست الشهاداتن إًذا إعالًَن لفظي ا عن العصر ال تعين الشهادة التلفظ  هبما أو كتابتهما، إَّنَّ
بل الشهادة النظرية والشهادة العملية على قضااي العصر وحوادث التاريخ((.. شاهد  –يقول حسن حنفي–األلوهية والنبوة 
 على العصر!!.

 
هم يقولون: يعين: أشهد أنَّ حممًدا رسول هللا، الذي هو اجلزء الثاين من أما اجلزء الثاين من الشهادة فليس من اإلسالم، 

الشهادة هذه ورطة، يعين هو اآلن يتعامل مثاًل مع اليهود والنصارى والبوذيني، يعين: أشهد أن ال إله إال هللا، َيكن أن نرى 
، اليهود ال يؤمنون هبا، النصارى ال يؤمنون هبا، هلا إهلا نلتقي حنن وهم يف إله واحد، َيكن، لكن أشهد أنَّ حممًدا رسول هللا

فاجلزء الثاين من الشهادة عندهم ليس من اإلسالم، يعين مىت يتصورون أنَّه َيكن أن يوجد إسالم لكن ال يلزمك بشهادة أنَّ 
وهو مفكر -صر هذا، يقول حممًدا رسول هللا، ال يلزم، ملاذا؟ ألنَّ املسلمني.. يقول الصادق النيهوم وهو من أنبيائهم يف الع

))اجلزء الثاين من الشهادة ليس من اإلسالم؛ ألنَّ املسلمني هم الذين أضافوها؛ إذ كان اإلسالم يف البداية دعوة إىل : –لييب
[ يقول: إضافة )أشهد أنَّ حممًدا رسول 25لقاء لكل األداين((، الصادق النيهوم يف صوت الناس "حمنة ثقافة مزورة" ]ص: 

ا ليست من اإلسالم هللا(  اليت ال يعرتف هبا اليهودي والنصراين يقول: هذه إضافة أضافها بعض الناس فيما مضى، وأَنَّ
األصلي، ملاذا؟ ألنَّ اإلسالم األصلي سيلتقي مع بقية األداين، فكيف سيلتقي مع بقية األداين؟ فيقول النيهوم هذا: ))إذ  

األداين((، يقول: هذا الدين غلط، فما املشكلة؟ َل تدخل حممًدا رسول هللا يف  كان اإلسالم يف البداية دعوة إىل لقاء لكل
املوضوع؟ ألنَّ بقية األداين ال يؤمنون هبا، ولذلك عندهم تركيز على الرب الواحد، أما )حممد رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم( هذه فما هلا اسم.
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د اجمليد الشريف، وفرضت ابتداء، طيب َل فرضت الصالة؟ أنتم والصالة مسألة شخصية، وليست واجبة عند أركون وعب

تقولون: إنَّ الصالة هذه كانت مؤقتة بظروف، فلماذا فرضت منذ زمن يف أول اإلسالم؟ يقول عبد اهلادي عبد الرمحن يف 
ب من قبائل وكلهم "سلطة النص": ))وفرضت أصاًل لتليني عريكة العريب، وتعويده على الطاعة للقائد((؛ ألنَّ رجال العر 

 -حممًدا صلى هللا عليه وسلم-متنافرون، وال قائد، بل فوضى، فلكي يعوِّد العرب األوائل على أن يطيعوا قائًدا يقودهم 
من أجل تعويد العرب أن يتبعوا قائدهم، واآلن هناك نظام!  –إمام ومأموم هذه–جاءت الصالة لتليني عريكة العريب وتعليمه 

ون قائًدا، يعين احلياة املدنية أوجدت نظاًما، يعين ال فوضى كالسابق، فلم يعد للصالة داٍع؛ ألنَّ الصالة  والناس كلهم يتبع
 كانت لتليني العريكة! عريكة العريب الفوضوي األول!!.

 
ا ال تؤدي الغرض؛ أل ا هي اختيارية، كما يقول عبد اجمليد الشريف، كما أَنَّ ا تراعي معهود والزكاة عندهم ليست واجبة، وإَّنَّ َنَّ

العرب يف احلياة اليت كانوا عليها، فهي متس الثروات الصغرية واملتوسطة أكثر مما متس الثروات الضخمة، هكذا يقول 
ا هو للتخيري، وهو مفروض على العريب فقط؛ ملاذا؟ ألنَّه قدَيا كان هناك فقر،  اجلابري، والصوم كذلك ليس فرًضا، وإَّنَّ

الطعام شرع الصيام، لكن اآلن األطعمة متوفرة ومنتشرة، وال فقر وال جوع خصوًصا يف املدن، يعين:  فلمواجهة الفقر وقلة
يف السوبر ماركت كم جتد من أصناف الطعام، فالصيام فرض ألجل حل مشكلة الفقر، فلم الصيام؟ إعادة قراءة للنص! 

م، حنن التجديد عندَن أهل اإلسالم ))يبعث هللا على جتديد الدين! هذا ليس جتديدا للدين، هذا مفهوم جتديد الدين عنده
رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها(( يعين: يعيدها إىل ما كان عليه على عهد حممد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، جتديد 

ظيفته؟ ُيلص الناس الدين عندَن يعين: إعادة الناس إىل الكتاب والسنَّة، يعين: تطلع بدع وحمداثت وشركيات، فاجملدد ما و 
الذين يف عهده ويبني هلم البدع والشركيات واحملداثت، ويرجعهم إىل األصل وإىل النقاء وإىل الصفاء وإىل املصدرين: الكتاب 

 والسنَّة، وإىل فهم الصحابة وإىل األصل، هذا التجديد عندَن، أما التجديد عندهم فهو: اإلتيان بدين جديد.
 

وري أن يقام بطقوسه املعروفة؛ إذ يغين عنه احلج العقلي، أو احلج الروحي، ولذلك تقول هذه احلج عندهم ليس من الضر 
الضالة نوال السعداوي: ))أَن أحج عندي يف البلكونة، يف فكري جيول وحيج يف البلكونة(( يعين: أنتم تظنون أَنَّ حنن نسخر 

أهل اإلَيان يضحكون، مشكلة وهللا، الواحد يشفق أو نستهزئ، هم ينصون على هذا! هذا كالمهم، يعين مضحك، يعين 
ا تقرأ، يعين: ُيرج شباب وجامعات واثنوية وموظفون، أتسيسهم العلمي ضعيف مثاًل، اطالعهم  على األجيال القادمة؛ ألَنَّ

ومواقع  على الكتاب والسنَّة، ومعاين كالم الصحابة والسلف والعلماء ضعيف، يقرءون اجلرائد، فيقرأ اجلرائد، وقنوات
إنرتنت وأشياء من هذا النوع، ماذا تتوقع؟! فنحن وهللا قلقون وخنشى عليهم، ليس ألنَّ القوم عندهم حجج قوية، أنت ترى 

اآلن شيًئا مضحًكا، أنت لو أتملت واستعرضت هكذا اتضح لك الضالل، يعين: أّي مسلم صادق وعنده قواعد وثوابت 
اف ضالهلم ألنه واضح، لكن أنت تقلق على اجليل الذي ليس عنده الثوابت وأسس يعرف ضالل هؤالء، فليس صعبا اكتش

 واضحة، ويصب فوق رأسه يومي ا من مقاالت اجلرائد، واملواقع، والربامج اإلعالمية، ماذا سينشأ عنده يف نفسه؟
 

دعوه إلعادة النظر يف الفرائض ويقول صاحب الكتاب واصًفا اإلسالم بني التزوير والتنوير يف بيان هذه املشكلة، حنن اليوم ن
والعبادات وسؤال أهل اخلربة واالختصاص عن فوائد الصيام وأضراره اقتصاداي  وصحي ا، ملاذا؟ ألنَّه إذا قال أهل اخلربة: إنَّ 

ال بد من الصيام يقلل اإلنتاج، يقلل إنتاج املصانع، يقلل إنتاج الشركات، يقلل الدخل القومي، إًذا الصيام مضر ابجملتمع، ف
ترك الصوم؛ ألنَّ هؤالء الناس يعبدون الدينار والدرهم، فإذا كان عندهم شيء يقلل الدينار والدرهم فال بد من إيقافه، فليس 
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املهم عندهم الصلة بني العبد والرب وأنَّ األهم اجلنة، وأنَّ األهم اآلخرة، واألهم زايدة اإلَيان، بل عندهم األهم الدنيا ال 
لك يقول: منذ زمن كان هناك جوع وفقر فالصيام مناسب، لكن اآلن الصيام يقلل اإلنتاج، يصري الدوام ست اآلخرة، ولذ

ساعات، ويقل اإلنتاج، يقول: مبا أنَّ الزمن تغري نشطب الصوم، وعلى هذا األساس اجلديد والتأصيل ألغت هذه القراءة 
والغرب ينتقدَن عليها صباح مساء، وحقوق اإلنسان واألمم احلدود الشرعية ابعتبارها مؤملة ووحشية ومهجية وبغيضة، 

املتحدة يقولون: هذه مهجية وهذه وحشية )قطع يد السارق(، واملثقف الذي عندَن الذي يتبعهم، يعين اهلمجية على قطع 
وإن كان االستنكار ، املسألة متابعة، مبا أنَّ الغرب استنكر، فهؤالء ال بد أن يسريوا على منوال الغرب، too muchالسارق 

لكنها يف النهاية اعرتاض على حكم هللا، وهكذا جعلوا الثوابت  too muchألفاظه ختتلف، فهذا يقول: مهجية، وهذا يقول: 
فماْجِلُدوا ُكلَّ وماِحٍد الشرعية جمااًل للنقاش واألخذ والعطاء، والرد والقبول، والنهي واإلجياب، وهي أشياء حمكمة وقطعية }

ُهمم  ةٍ ِمن ْ [، هذا 38{ ]املائدة: ومالسَّاِرُق ومالسَّارِقمُة فماْقطمُعوا أمْيِدي مُهمما جمزماًء مِبما كمسمبما نمكمااًل ِمنم اَّللَِّ [ }2{ ]النور: ا ِمْائمةم جمْلدم
حكم صار اآلن أخًذا وعطاء! حّد الردة تؤيد وال تعارض؟! )برامج يف قنوات إسالمية(، تعدد الزوجات تؤيد وال تعارض؟! 

شرعي اثبت من الكتاب والسنَّة، وُيرجون اآلن تالمذة الغرب املتأثرون مبدرسة إعادة قراءة النص، يطلع لك اآلن استفتاء 
 على تعدد الزوجات.

 
طبًعا نظام اإلرث أيًضا طالته القراءة اجلديدة للنص، متييز ضد املرأة، ظلم املرأة، َل تكون املرأة نصف الرجل؟ ملاذا؟ خملوق 

ر هي؟ وال ينظرون للِحكم اإلهلية، مع أنَّ بعض حاالت املرياث املرأة أتخذ أكثر من الرجل، ويف حاالت أتخذ مثل آخ
م أصاًل ال يعرتفون، الشرع عندهم هذا عقبة يف  الرجل، اإلخوة ألم، إخوة وأخوات ما عندهم نظر يف ِحكم الشرع؛ ألَنَّ

رع يقف يف الطريق، يقف ضدهم، يقف ضد أهوائهم، يريدون شهوات طريق اهلوى، َنس عندها شهوات، كيف تعيش والش
مفتوحة، حكم حترمي االختالط يقف يف طريقه، واحملرم والويل يقف يف طريقه، واحلجاب يقف يف طريقه، فال بد للناس من 

دوا تسافد احلمري، هذه األشياء، ترى اي مجاعة وهللا هم دعاة شهوات، يبتغون التحرر من كل القيود، أمنيتهم أن يتساف
بعضهم على بعض كاحلمري يف الشوارع، إابحية، كيف سيصلون لإلابحية، احلجاب مشكلة يف الطريق، االختالط مشكلة يف 

الشريعة، نقول: صفوف النساء وراء، وابب خاص للنساء، وليس لكن أن حتققن الطريق، ال متشي املرأة يف وسط الطريق 
، ملاذا ال ُيتلطن ابلرجال، واملرأة استعطرت فخرج منها رحيها فهي زانية، هو يبغي وهن خارجات للمسجد أنكر عليهن

السكرترية، يف الصباح يشم رائحة العطر منها! فيجيء احلديث يقول ملن استعطرت: هي زانية، ال َيشي معه، ))ما خال رجل 
وهذا تشكيك ابملرأة، وهذا تشكيك يف النيات، يوجه ابمرأة إال كان الشيطان اثلثهما((، يقول: ال!.. املرأة حمل وموضع ثقة، 

الكالم ملن؟ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، للحديث، هذا التشكيك يف النيات، يقول احلديث: ))ما خال رجل ابمرأة إال  
 كان الشيطان اثلثهما((، هذا تشكيك يف النيات.

 
 سد الذرائع! يقول: هذا الباب مرفوض أصاًل:

ومالم تمُسبُّوا الَِّذينم يمْدُعونم ِمْن ُدوِن الدين، أنتم أتيتم بسد الذرائع، وهو واضح من نصوص اآلايت واألحاديث؛ } أنتم عقَّدمت
[ يعين: سد ا للذريعة منعهم، ومن سبَّ أصاًل آهلة املشركني فما حكمه؟ 108{ ]األنعام: اَّللَِّ ف ميمُسبُّوا اَّللَّم عمْدًوا بِغمرْيِ ِعْلمٍ 

ظمة األسرة، ونظام القوامة، ونظام الطالق، ونظام احلضانة، وتعدد الزوجات، وقضية اإلجهاض، هذه عندهم.. طيب وأن
يقول عبد اجمليد الشريف: ))ال تنسجم مع تطورات العصر، فيجب أن تلغى أو تعدل، ملنافاهتا للعدل واملساواة بني الرجل 

 واملرأة((.
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أيًضا إىل ما يشبه إابحة بعض أنواع الزَن وإخراجه عن دائرة التحرمي الذي أثبتته  -إعادة قراءة النص-وانتهت هذه القراءة 

النصوص القطعية، وقال أحدهم: يتحتم حصر معىن الزَن يف العالقة اجلنسية بني رجل وامرأة أحدمها متزوج، هذه جرَية، 
جة، فما هذه خبيانة، ما هي بزَن، هذه مباحة، والقانون ويعاقب عليها القانون، أمَّا إذا كان الرجل غري متزوج، واملرأة غري متزو 

 ما حيرمها مع أنَّ احلد يقول مائة جلدة.
 

مجال البنا.. أيش أابح مؤخًرا؟ التقبيل بني اجلنسني!! قال: هذا تدعو إليه احلاجة، نوع من التنفيس، تنفيس أيش؟! ملاذا 
ت وأحكام مناسبة للعصر، وتغيري أحكام شرعية، وقضية العاملية تسلط األضواء على هذه الفتاوى؟! ملاذا؟! فهوم وأتويال

أيش املقصود ابلبعد  –جتدها يف كتاابهتم–اإلسالمية الثانية، والبعد الزماين والبعد املكاين، ترى قضية البعد الزماين واملكاين 
 الزماين واملكاين؟

 
ية اآلن هلا مدلوالت، وال بد أن تعدل، ويقول حممد يقول لك: إنَّه هناك بعد زماين ومكاين، وستصبح األحكام الشرع

شحرور: ))إنَّ اإلَيان املعاصر له ركنان فقط: اإلَيان ابهلل واليوم اآلخر((، طيب: واإلَيان ابملالئكة؟! ال، واإلَيان ابلرسل؟ 
يل، ويقول اإلَيان: ركنان: ال، واإلَيان ابلكتب؟ ال، واإلَيان ابلقضاء والقدر؟ ال، طيب: حديث جربيل، فهو يرد حديث جرب 

م يريدون إدخال النصارى واليهود يف  اإلَيان ابهلل واالستقامة! انظر ما تفسري االستقامة؟ ملاذا؟ اسأل نفسك ملاذا؟ ألَنَّ
اآلخر مفهوم اإلَيان واإلسالم، واعتبارهم َنجني يوم القيامة، ملاذا حيذف أربعة من أركان اإلَيان؟ ويكون اإلَيان ابهلل واليوم 

م مؤمنون، هللا يقول: } ثمةٍ فقط؛ ألنَّه يستطيع أن يدخل فيها اليهود والنصارى على أَنَّ ِلُث ثمالم { لمقمْد كمفمرم الَِّذينم قماُلوا ِإنَّ اَّللَّم اثم
م [ هللا كفرهم وأنت بعد أن كفرهم جتعلهم من أهل اإلَيان، وتلغي أربعة من أركان اإلَيان من أجل عيوَن73]املائدة: 

 جلعلهم داخلني يف اإلَيان.
 

وعند طائفة اثلثة يُفتح اجملال للبوذية وكل األداين الوضعية للدخول يف سفينة النجاة، نصُّوا على هذا! أليسوا يؤمنون ببوذا؟! 
ل هذه من ابب إًذا مؤمنون!! إخواننا يف اإلَيان! اهلندوس يؤمنون ابلبقرة، إًذا مؤمن!، ومن مث فإنَّ مسألة الشرك ابهلل عز وج

أوىل أالَّ تكون موجودة، وأنَّ التخلف هو الشرك، والتقدم توحيد، هذا الشحرور يقول: يصري كل شيء إلكرتوين توحيًدا، 
 واملتخلف الذي يكتب ابليد مشرك!

 
 كذلك جيب أن نفهم أن الغيبيات عموًما كالعرش والكرسي واملالئكة واجلن والشياطني والصراط والسجالت ليست إال

تصورات أسطورية، من يقول هذا الكالم؟ نصر حامد أبو زيد، الذي يلمعونه يف الفضائيات، مقابالت، الدكتور نصر حامد 
أبو زيد!! ويقولون: فكرة اليوم اآلخر يف أساسها نشأت مع عبادة الشمس من املصريني، وفكرة اخللود مع دين الفراعنة كما 

اآلخر أسطورة اخرتعها الكهنة ليسيطروا على الناس وحيكموَنم، هذا قاله مفكر جاء بكتاب "مالحم احلقيقة"، والعاَل 
ا  النيهوم يف كتاب "اإلسالم يف األثر"، البعث الذي يعنيه القرآن والنيب صلى هللا عليه وسلم ليس هو البعث بعد املوت، وإَّنَّ

ال يكون البعث واقعة مادية تتحرك فيها اجلبال  هو البعث من عاَل الطفولة والتخلف إىل عاَل التقدم، ويقول حنفي: ))قد
وخترج هلا األجساد، بل يكون البعث هو بعث احلزب، وبعث األمة، وبعث الروح، فأي واقعة شعورية متثل حلظة اليقظة يف 

 احلياة يف مقابل حلظة املوت والسكون((.
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وال ابملالئكة وال ابلكتب، فاإلَيان ما وقر يف القلب  إذن عندهم أنَّ املرء يكون مسلًما ويكون مؤمًنا، ولو َل يؤمن ابجلن

وصدَّقه العمل بناء على كالمهم، واجلنة والنار: مها النعيم والعذاب يف الدنيا، وليس يف عاَل آخر، هكذا يقول حنفي يف كتابه 
ت، وقالوا: إنَّ اجلنة هذه فكرة من "العقيدة إىل الثورة"، وطبًعا حنن نعرف ابن سينا وأشكاله، أنكروا اجلنة والنار والنبوا

 جلبتها الشريعة ألجل حتميس الناس لفعل اخلري، والنار حىت ختوفهم من فعل الشر، ويف احلقيقة ال جنة وال َنر بعد املوت.
 

 ويقول تركي الربيع: ))أما احلور العني وامللذات فهي تعبري عن الفن واحلياة بدون قلق((، وهذا يف كتابه "العنف املقدس
 واجلن يف امليثولوجيا اإلسالمية".

 
))استخراج معاين النصوص، وصرفها عن حقائقها أبنواع : –نرجع إىل علمائنا–وطريقة هؤالء القوم كما يقول ابن القيم 

اجملازات، وغرائب اللغات، ومستنكر التأويالت؛ فأدى هبم هذا الظن الفاسد إىل نبذ الكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة 
عني وراء ظهورهم، فجمعوا بني اجلهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبني اجلهل والضالل بتصويب طريقة اخللف، والتاب

 والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى هللا عليه وسلم فحسبه ذلك بطالًَن(( ]كتاب "الصواعق املرسلة"[.
 

ميت أَنس حيدثونكم ما َل تسمعوا أنتم وال آابؤكم وقد صدق فيهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))سيكون يف آخر أ
فإايكم وإايهم((، رواه مسلم، ويف رواية: ))ال يضلونكم وال يفتنونكم((، رواه مسلم، هؤالء أصحاب إعادة قراءة النص، 

 و فاحذرهم.القراءة اجلديدة للنص، هؤالء الذين يريدون االستغناء عن النصوص بقواعد املصاحل والضرورات، هؤالء هم العد
 

 وانظر يف فتاويهم:
 هذا مجال البنا يقول: ))ال لزوم للحجاب، وشعر املرأة ليس عورة((.

 الفتوى الثانية: ))ليس يف القرآن والسنَّة أمر ابحلجاب((.
 الفتوى الثالثة: ))ارتداء املرأة للبنطلون أكثر حشمة وسرتة((.

 نَّ الفصل بني اجلنسني عملية وحشية((.رابعة: ))االختالط ضروري، ومن الطبيعة والفطرة أل
 فتوى خامسة: ))رضاء الطرفني وتوافقهما كاف لصحة الزواج، فال شهود، وال مهر، وال ويل((.

 ))ال يقع طالق الرجل منفرًدا بدون موافقة زوجته((.
 مجال البنا: ))املرأة األكثر علًما تؤم الرجال يف الصالة((.

 
مل إمكانية تغيري الدين الذي عرفته األمة تغيريًا كاماًل، تغيري املنهج، ويسمونه اإلسالم اليوم؛ هذه القراءة اجلديدة للنص حت

ألنَّه غري اإلسالم األمس، جتديد هذه القضية اآلن عصرنة وقضية جتديد، إذن هذه املسألة خطوات واحدة وراء واحدة؛ ألنَّه 
 اإلسالم يف ابلغد.عندهم أنَّ اإلسالم ابألمس غري اإلسالم ابليوم غري 

 
ومن املالحظات العامة على أصحاب هذا املنهج: التشدق ابأللفاظ، والتعمق يف املصطلحات بقصد اإلغراب واالستفزاز، 
واستعراض الذات، فرتى يف كالمهم كثريًا من استعمال )ِويَّة( كثريًا، )اإلسالموية، السلفوية، األصولوية، النفطوية، املاضوية، 

، لكن إذا جئت إىل prefix and suffixلتارُيوية، األخالقوية(، وهذه ممكن تكون أول كلمة مفهومة، وال  )وية( الرمسوية، ا
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املصطلحات األخرى: )الغنوصية واإلبستمولوجية، واإلمربيقوية، واألنثنة، واملستقبلوية، واألنثولوجية، والبلشفاوية 
هلرمنطوقية، والدَياغوجية( كثرية يف كالمهم، فهؤالء كيف نعرفهم؟ فمن طرق والداينكتكاوية، والزمكانوية، واملكانزماتية، وا

 معرفتهم أن جتد هذه األلفاظ يف كالمهم، ويسمون أنفسهم متنورين، اإلسالم املستنري، عصرانيني، عصرنة اإلسالم، وهكذا.
 

دل((. رواه الرتمذي وهو حديث حسن، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: ))ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجل
هاشم صاحل يعرتف يف مقدمته لكتاب  –هو كاتب فرنسي–وكالمهم فيه من هذا اجلدل كثري، حىت مرتجم كتب حممد أركون 

"أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر" أبنَّه َل يستطع أن يفهم هذه املصطلحات إال بعد عشر سنوات، وبعضها بعد ثالث 
سة يف املعاهد الفرنسية، فهؤالء القوم تُعجبهم هذه األلفاظ واملصطلحات وخصوًصا كلمة )لوجيا(، ولذلك سنوات من الدرا

قال: ))إنَّ أخوف ما أخاف على أميت كل منافق عليم اللسان((،  -عليه الصالة والسالم-ُيتالون هبا كالطواويس، والنيب 
 قصة التالية اليت تشبه حال هؤالء املتشدقني َل يكن كالمه بعيًدا عن احلال:ويتشدقون هبا كثريًا، ولو أنَّ أحًدا ذكر لنا هذه ال

)كان يف قدمي الزمان خياط، أصابت حرفته الكساد، فسافر يلتمس رزقه يف بالد هللا الواسعة، فحط عصا ترحاله يف مدينة 
ملدينة أنَّ أيب ُييط ما ال ِقبل للناس به، فتناهت من املدن، وألنَّه كان أملعيا فقد أوعز إىل ابنه الذي كان يرافقه أن يشيع يف ا

األخبار إىل رئيس املدينة، وألنَّ هذا الرئيس ال حيب أن يسبقه غريه إىل شيء َندر أو حتفة طريفة فقد أرسل سريًعا يف طلب 
 اخلياط، فكان هذا احلوار:

 من أنت؟ -
 خياط. -
 ما هذا الذي يقوله الناس عنك؟ -
 َن أخيط ما ال حيسنه غريي، وأستطيع أن أخيط كسوة ال يراها إال األذكياء، والبلداء عنها عمون.صحيح اي موالي، أ -

 الرئيس: إن َل تصنعها يل أو صنعتها ألحد قبلي قطعت رأسك.
فانصرف اخلياط إىل أجل مسمى، وانقلب للحسنيني: جناح يف قصر، وأمر خلازن املال أال يعصي له أمًرا من أجل إجناز 

 .العمل
ومضى األجل وَل حيضر اخلياط، فطافت الشكوك، فأرسل الرئيس حاجبه ليستطلع األمر، فلما مثل بني يدي اخلياط وجده 
منكب ا على ثوب ال يراه هو، وجعل يتعجب من الزر غري املرئي الذي يناوله اخلياط البنه، ويشتد عجبه أكثر من هذا الصيب 

ر الثوب غري املرئي، أيكون الصيب يبصر الزر والثوب؛ ألنه ذكي، ويكون احلاجب الذي يقلب الزر يف يده مث يثبته يف صد
 )...(، ويف الطريق استقر رأي احلاجب على ما ال بد له منه.

 
 فقال له الرئيس: هل رأيت الثوب بعينك؟

 قال: نعم اي سيدي، وما رأيت يف الدنيا أحسن، هلل دره من خياط!
 

ليكون الكالم نفسه بعد عودته من اخلياط، هل يكون احلاجب أذكى منه؟ فسئل: هل رأيت مث َييت من عنده ممن يستشريه 
 الثوب بعينك؟

 نعم اي سيدي، وما رأيت يف الدنيا أحسن منه، هلل دره من خياط.
 

 مث جاءت الزوجة، لتقول الشيء نفسه، فهل تكون أقل منهم؟ يعين هي البليدة وأولئك هم األذكياء؟
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الحتفال، وخرج ذلك يف كامل زينته اليت ال يراها إال األذكياء، وتعالت صيحات الناس استحساًَن وإعجااًب وهكذا حىت جاء ا

إال طفل صغري، يضغط على كف أمه ويقول هلا: انظري أمي إىل هذا يسري عاراًي، ولكن ملا كان الطفل قليل العقل غبيا فقد 
 حرم من رؤية الكسوة(.

 
ذين يكتبون كتاابت رمزية، طبًعا أيش املقصود من القصة اي إخوان؟ أنَّ كتاابت بعض هؤالء وهكذا حال هؤالء الكتاب ال

عندما تقرأ أنت أحياَن ال تفهم، فيظن بعض الناس أنَّ هذا الكالم ما يفهمه إال األذكياء، وأليّنِ أَن لست مثقًفا فأَن ال 
ا اجلنس، بعض الناس يظن أنَّه ال يفهم كالمه ألنَّه ليس أفهمه، الكتاب احلداثيون وهؤالء الكتاب الذين يكتبون من هذ

م ال يريدون إلنسان فضح  بذكي أو ليس مبثقف، أما احلقيقة فهي أن الكاتب نفسه تعمد اإلغراب والرمزية يف الكتابة؛ ألَنَّ
م الطبقة األرقى، و  لذلك يصغي بعضهم مقاصدهم من جهة، ومن جهة أخرى فهم يريدون أن يتميزوا عن الناس بشيء وأَنَّ

 إىل بعض وكتاابهتم فيها من هذه السفسطة والغباء الشيء الكثري.
 

 نعود اآلن إىل معرفة احلق يف هذه املسألة، وما أصول وقواعد أهل السنَّة واجلماعة يف فهم النصوص الشرعية:
ا كالم رهبم وكالم رسوهلم صلى هللا عل يه وسلم، فهم َيخذوَنا على الرأس والعني أهل السنَّة واجلماعة يعظمون النصوص؛ ألَنَّ

وهي عندهم مقدسة، فال يرضون عنها بدياًل وال حتوياًل، ال يتحولون عنها، وكذلك اثنًيا: يرجعون يف فهمها إىل لغة العرب؛ 
ا نزلت بلسان العرب } تُُه قُ ْرآمًَن عمرمبِي ا ِلقمْوٍم } [،2{ ]يوسف: ِإَنَّ أمنْ زمْلنماُه قُ ْرآمًَن عمرمبِي ا لمعملَُّكْم ت مْعِقُلونم ألَنَّ لمْت آمايم ِكتماٌب ُفصِّ

[، وهذه احلكم اإلهلية املوجودة يف هذه 3{ ]الزخرف: ِإَنَّ جمعمْلنماُه قُ ْرآمًَن عمرمبِي ا لمعملَُّكْم ت مْعِقُلونم [، }3{ ]فصلت: ي مْعلمُمونم 
ا هي هبذه األلفاظ ا لعربية، فال بد من الرجوع إىل كالم العرب وقوانينهم يف لغتهم النصوص من الكتاب والسنَّة النبوية إَّنَّ

أن  –كما يقول الشاطيب رمحه هللا يف "االعتصام"–ملعرفة معاين كالم هللا وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم، فال جيوز ألحد 
يعين على مستوى -ون عربي ا ينظر يف هذه النصوص ويستقل مبعرفة معانيها واستخراج ما فيها وال أن يتكلم بشيء حىت يك

أو كالعريب يف كونه عارًفا بلسان العرب، فإذا َل يبلغ ذلك فحسبه يف فهم معاين القرآن  -العرب الذين نزل القرآن بلغتهم
إذا كان ال يعرف لغة العرب كيف سيستخرج ويفهم ويستنبط من الكتاب والسنَّة، ولذلك ميزة ابن  -يقلد العلماء–التقليد 
م عارفون بلسان العرب، علماء ابللغة العربية؛ عباس و  ابن مسعود، وميزة جماهد وعكرمة، وميزة أمحد والشافعي ما هي؟ أَنَّ

 ولذلك يستنبطون، ولذلك يستخرجون، ولذلك يفسرون ويشرحون.
 

 قال احلسن عن قوم ضلوا يف الفهم: ))أهلكتهم العجمة، يتأولونه على غري أتويله((.
 

))وال بد يف تفسري القرآن واحلديث من أن يُعرف ما يدل على مراد هللا ورسوله من األلفاظ، : –رمحه هللا–قال شيخ اإلسالم 
وكيف يُفهم كالمه بدون معرفة اللغة العربية، فمعرفة العربية اليت خوطبنا هبا مما يعني على أن نفقه مراد هللا ورسوله بكالمه، 

فإنَّ عامة ضالل أهل البدع كان هبذا السبب، حيملون كالم هللا ورسوله على ما  وكذلك معرفة داللة األلفاظ على املعاين،
 يدَّعون، ال على مراد هللا ومراد رسوله((.

 
))ال ُأوتى برجل غري عاَل بلغة العرب، يفسر كتاب هللا إالَّ جعلته له نكااًل(( يعين عقوبة، وجاء عن : –رمحه هللا–قال مالك 

حيل ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب هللا إذا َل يكن عاملًا بلغات العرب((، قال الزهري: جماهد أنَّه قال: ))ال 
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ا أخطأ الناس يف كثري من أتويل القرآن جلهلهم بلغة العرب((، قال أيوب السختياين: ))عامة من تزندق ابلعراق لقلة  ))إَّنَّ
 م جًدا.علمهم ابلعربية((؛ إذن فهم اللغة العربية مه

 
طيب لو جاء واحد، وقال: اإلنسان جيوز أن يتزوج تسعة، جيتمعن عنده يف وقت واحد، من أين جئت اي أخي بزواج 

فماْنِكُحوا التسعة، حنن نعرف أربعة؟ قال: من القرآن! وأين دليلك على زواج التسعة يف وقت واحد؟ قال: قول هللا تعاىل: }
عم مما طمابم لمُكْم ِمنم النِّسماِء  ثم ومُرابم [ جمموعهن تسعة! آية واضحة، قال القرطيب: ))وهذا كله جهل 3{ ]النساء: ممْثىنم ومُثالم

ابللسان؛ فإنَّ هللا تعاىل خاطب العرب أبفصح اللغات، والعرب ال تدع أن تقول تسعة وتقول اثنني وثالثة وأربعة((. يعين: 
هذه الدار هلا تسعة، أبواب فيقول: هذه الدار هلا ابابن، وثالثة، وأربعة، هذا عبث، يعين: ال َيكن لعريب يريد أن يقول مثاًل: 

فهذا عبث عند العرب، هذا يعترب إسفاف ابلكالم، فال َيكن أن يقوله عريب، قال: وكذلك العرب تستقبح أن يقول: أعطي 
حًدا مثانية عشرة راياًل تقول له: أعطيه أربعة فالًَن أربعة ستة مثانية، وال يقول: مثانية عشر، فهذه لغة العرب، إًذا إذا أعطيت أ

، لكن يف لغة العرب ال أتيت، العدد ال يفهم هبذه الطريقة، فاملراد ابآلية إذن 4 2 4ستة مثانية؟! هذه يف مباراة الكرة 
ل تسع، وَل يعدل إىل التخيري بني تلك األعداد ال اجلمع، أنت تتزوج اثنتني أو ثالثة أو أربعة وليس سواه، ولو أراد اجلمع لقا

 ما هو أطول، والقرآن بليغ، والبالغة تقتضي اإلجياز، فإذن هذا مناٍف للبالغة.
 

وكذلك من زعم أنَّ احملرَّم يف اخلنزير هو اللحم، وأما شحم اخلنزير حالل، ملاذا ضل؟ ألنَّه ال يعرف أنَّ اللحم يف اللغة العربية 
ُم اخْلِْنزِيرِ ُحّرِممتْ يطلق على الشحم، فهو ملا مسع } تمُة ومالدَُّم ومحلْم [ حرم اللحم بس؛ هذا من جهله 3{ ]املائدة:  عملمْيُكُم اْلممي ْ

[ يعين: أن لن نستطيع، فهو 87{ ]األنبياء: فمظمنَّ أمْن لمْن ن مْقِدرم عملمْيهِ ابللغة. ومن ظن أنَّ نيب هللا يونس يف قوله تعاىل: }
أنَّه يشك يف قدرة هللا، ومعىن ظن أن لن نقدر عليه أي: لن نضيق  –ه الصالة والسالمعلي–جاهل ابللغة، اهتم النيب يونس 

تُوكم رِجمااًل ومعملمى ُكلِّ ضماِمرٍ عليه. وكذلك من فهم من قوله تعاىل: } [ فِهم كلمة رجااًل ابلذكور، مع أنَّ رجااًل 27{ ]احلج: َيْم
يعين: مشاة أو ركباًَن، فألنَّه جاهل ابللغة العربية ما فهم من السياق هذا إال أنَّ  { ومعملمى ُكلِّ ضماِمرٍ يف اآلية معناها املشاة، }

تُوكم كلمة رجااًل تعين الذكور، ومن العجيب أنَّ بعضهم يكتب يف التمائم للبنت اليت ما تقدم هلا أحد للزواج هذه اآلية } َيْم
 انس.{، ويقول: هذه رقية تنفع للعرِجمااًل ومعملمى ُكلِّ ضماِمرٍ 

 
عن  -يعين: عراة-يف حال هؤالء: ))خترصهم على الكالم يف القرآن والسنَّة العربيني مع العرو  –رمحه هللا–قال الشاطيب 

ا أُتوا من ابب اجلهل ابلعربية((، كما قال بعضهم  علم العربية الذي يفهم به عن هللا ورسوله، فيخالفون الراسخني يف العلم وإَّنَّ
[ أيش يعين الصر؟ فثبت يف آية أخرى صرصر، يعين: الربد الشديد، 117{ ]آل عمران: يٍح ِفيهما ِصرٌّ رِ يف قوله تعاىل: }

 قالوا: الصراصري، هذا فهمهم.
 

 ومن القواعد أيًضا اثلثًا:
وجوب الرجوع إىل منهج السلف يف فهم النصوص الشرعية، فلو قال واحد: ملاذا جيب علينا الرجوع إىل فهم السلف، 

م لمُه رجاال وحنن رجال؟ نقول: لكن فيهم ميزات غري موجودة فيمن بعدهم، }أليسوا  اِقِق الرَُّسولم ِمْن ب مْعِد مما ت مبمنيَّ ومممْن ُيشم
صحابة، سبيل من [ ما سبيل املؤمنني؟ سبيل ال115{ ]النساء: اهْلُدمى ومي متَِّبْع غمرْيم سمِبيِل اْلُمْؤِمِننيم نُ وملِِّه مما ت مومىلَّ ومُنْصِلِه جمهمنَّمم 

[، أمَّا إذا خالفوهم 100{ ]التوبة: ومالسَّابُِقونم اأْلموَُّلونم ِمنم اْلُمهماِجرِينم وماأْلمْنصماِر ومالَِّذينم ات َّب مُعوُهْم ِبِِْحسمانٍ قال هللا فيهم }
والسنَّة بفهم السلف  فليسوا من الذين اتبعوهم ِبحسان، هذا االتباع للسلف هو الذي يضبط األمور، وملا نقول: الكتاب
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لقوله: ))من يعش منكم فسريى  –عليه الصالة والسالم–لضبط الفوضى وملنع حصوهلا، مث إنَّه قد جاء األمر من نبينا 
اختالًفا كثريًا((، وهللا لقد رأينا االختالف الكثري، إعادة قراءة للنص!! قال: ))وإايكم وحمداثت األمور؛ فإَنا ضاللة، فمن 

كم فعليه بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضُّوا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت األمور؛ فإنَّ كل أدرك ذلك من
 حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة((، قال الرتمذي: حديث حسن صحيح.

 
كما أمر ابتباع سنته،   ))قرمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنَّة أصحابه بسنته، وأمر ابتباعها: –رمحه هللا–قال ابن القيم 

وابلغ يف األمر هبا حىت أمر أبن يعض عليها ابلنواجذ((، قال حذيفة: ))اتقوا هللا اي معشر القراء، واحذوا طريق من كان 
 قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه فلقد سبقتم سبًقا بعيًدا، ولئن تركتموه َييًنا ومشااًل لقد ضللتم ضالاًل بعيًدا((.

 عوج    من  القيت    ما كشف   مؤمًل         عرج ذا النُّْجب   ركاب   خلف   أسير  

 فرج    من ذاك في الورى لرب فكم        سبقوا  ما  بعد  من  بهم لحقت   فإن

ر ج   على فما        منقطعا  األرض  بظهر  بقيت    وإن  حرج    من  ذاك  في ع 

س قرين، مث الذين يلوَنم، مث الذين يلوَنم((، رواه البخاري. ؟ قال: ))خري النا-عليه الصالة والسالم-ماذا قال نبينا 
: ))إن بين -عليه الصالة والسالم-يقدمون يف العلم والفهم ألن هلم خريية تقتضي أَنم أعلم وأوجب يف االتباع، وقال 

واحدة((، قالوا: ومن هي  إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة، وتفرتق أميت على ثالث وسبعني ملة، كلهم يف النار إال ملة
 اي رسول هللا، قال: ))ما أَن عليه وأصحايب(( حسنه األلباين.

 
 إذن ما فيصل التفريق بني احلق والباطل؟

عليه  –الفيصل هو اتباع الصحابة، ففيه مجيع امليزات: علم اللسان العريب؟ موجود، عايشوا التنزيل؟ نعم، مسعوا من النيب 
ة؟ كذلك، هم أعلم مبراد هللا ومراد نبيه منَّا، كان فيهم فصاحة لسان، وتوَّقد أذهان، وُحسن إدراك، مباشر  –الصالة والسالم 

وجودة قصد، وتقوى هلل، فالعربية طبيعتهم وطريقتهم، واملعاين الصحيحة مركوزة يف خصاهلم وعقوهلم، ولذلك ال حميد وال 
أركون وال الشريف وال اجلابري وال من شايعهم واتبعهم من مناص من الرجوع إىل الصحابة يف فهم النصوص، وليس إىل 

 األذَنب.
 

: ))كيف ختتلف هذه األمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: اي أمري -رضي هللا عنه-قال عمر بن اخلطاب 
ا أُنزل علينا القرآن فقرأَنه وعلمنا فيمن نزل، وإنَّه سيكون بعدَن أقوام ي قرءون القرآن وال يدرون فيمن نزل، املؤمنني إَّنَّ

فيكون هلم فيه رأي، فإذا كان هلم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا((، وقد علَّم النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه 
جة معاين الكتاب والسنَّة، وقال هلم: ))قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك(( هذه احمل

الناصعة: الطريق الواضح، ال خفاء فيه وال لبس وال إهبام، هذه اليت ترك أصحابه عليها فسلكوها، وجيب علينا حنن أن 
 نسلكها.

 
وهكذا كانت القرون الثالثة األوىل من هذه األمة، قد مجعوا الفضائل، وحازوا العلوم، وفهموا مراد هللا ومراد رسوله، وهم 

 وىل، وبصحيح الفهم أليق.ابلصواب أحرى، وابحلق أ
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قال ابن عباس يف مناظرة اخلوارج: ))أتيتكم من عند أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم املهاجرين واألنصار، وعليهم نزل 

القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد((. أنتم طلعتم اآلن َنبتة، أنتم حاججتم فال بد من التقيد مبا أُثر عن 
ابة والتابعني واتبعيهم يف معاين القرآن والسنَّة. قال شيخ اإلسالم: ))من فسر القرآن أو احلديث وأتوله على غري الصح

قال شيخ  -حىت اإلعجاز العلمي إذا ما متسكوا بتفسري الصحابة ضالون[]–التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني...(( 
فهو مفرٍت على هللا،  -على غري التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني  اإلسالم: ))من فسر القرآن أو احلديث وأتوله

ملحد يف آايت هللا، حمرِّف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد، وهو معلوم البطالن ابالضطرار من دين 
 اإلسالم(( ]الفتاوى[.

 
د أن يكون عندَن مرجعية هلؤالء؛ فهم أئمة القرون إذن ال مناص من األخذ بفهم الصحابة للكتاب والسنَّة، وال ب

 وهم املفضلون.
 

 رابًعا: البد أن نرجع للقواعد واألصول اليت وضعها السلف يف فهم النصوص:
مجع النصوص يف املسألة الواحدة، وستأيت أمثلة. شن أصحاب إعادة قراءة النص على من  –يعين مثاًل –وضعوا القواعد 

لفهم والتفسري شنوا احلمالت عليهم، فمن أوَّل من ألف يف أصول الفقه؟ وبنيَّ قواعد السلف يف ذكر قواعد السلف يف ا
))إنَّ اإلمام : –ورأسهم أركون–يف كتابه "الرسالة"، هذا حنن نعرفه، يقول هؤالء  –رمحه هللا–فهم النصوص؟ الشافعي 

ل أسوار منهجية املعاينة((، وقال: ))وليست رسالته إال الشافعي يف كتابه "الرسالة" قد أسهم يف سجن العقل اإلسالمي داخ
احليلة الكربى اليت أاتحت شيوع ذلك الوهم الكبري أبنَّ الشريعة ذات أصل إهلي، وقال وهو املشرع األكرب للعقل العريب: 

ي!! ملاذا شن اهلجوم على أبنَّه جعل النص هو السلطة املرجعية األساسية للعقل العريب وفاعليته((، هذا اجلابري يتهم الشافع
أوَّل من كتب يف األصول، وبنيَّ  –رمحه هللا–الشافعي؟ أركون واجلابري ملاذا شنوا اهلجوم على الشافعي؟! ألنَّ الشافعي 

منهج السلف يف االستدالل، وبنيَّ منهج السلف يف فهم النصوص، وبنيَّ القواعد، مثل: قضية العام واخلاص، والناسخ 
طلق واملقيد، ومجع النصوص يف املسألة الواحدة، إىل آخره، ومتييز الصحيح من السقيم، هذه القواعد لفهم واملنسوخ، وامل

النصوص، ومثاًل الرجوع إىل كالم العرب ولغة العرب، الرجوع إىل الصحابة والتابعني والسلف.. هذه قواعد لفهم النصوص، 
ه أصَّل األصول يف القضية اليت ختالف أهواءهم اليت عليها مناط فكان ال بد أن يهاجم الشافعي وال يسكتون عنه؛ ألنَّ 

 السعادة الدينية واألخروية!
 

ويقول عبد اجمليد الشريف: ))ولذلك فمن غري املقبول اليوم أن نتمسك مبنهج الشافعي األصويل يف فهم الكتاب والسنَّة؛ ألنَّه 
 يؤدي بنا إىل مأزق((.

 
 تريدون الضوابط اليت كتبها الشافعي وال غريه، طيب ماذا تريدون؟ يقولون: نضع قواعد طيب ال تريدون أصول الفقه، وال

جديدة ألصول الفقه، وهذا ينادي به اليوم بعض من يسمون ابملفكرين اإلسالميني، يقولون: نريد وضع قواعد جديدة 
م يرون أنَّ من واجبهم، ومن واجب املثقفني املعاص رين القيام بوضع قواعد جديدة ألصول الفقه، ألصول الفقه، ولذلك فإَنَّ

ا هي قواعد من صنع البشر،  فيقول أحدهم: ))وقواعد الفقه اليت وضعها الفقهاء ليست يف حقيقتها ذات طبيعة دينية، وإَّنَّ
، إذن ولذلك فهي منافية للعدل واملساواة وحقوق اإلنسان((؛ ولذلك هم يقولون: نقرأ النص بدون قواعده وضوابطه األولية
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فقضية كسر احلواجز والقواعد والضوابط لكي يفهموا على هواهم، ولذلك َندوا بقضية إعادة كتابة أصول الفقه من جديد 
بقواعد جديدة تناسب العصر احلاضر، ومن الذين يتبنون هذا أصحاب املعهد العايل للفكر اإلسالمي أو معهد الفكر 

، وهلم اجتماعات يف تركيا وماليزاي، ويف الغرب أيًضا هلم جتمعات ألجل إعادة  اإلسالمي، إعادة كتابة أصول الفقه من جديد
 كتابة الفقه اإلسالمي من جديد.

 
طيب حنن نعرف أنَّ من قواعد فهم السلف للنصوص مثاًل: أنَّ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السلف، يعين: مثاًل ملا نزلت 

أوس بن الصامت، معروفة كفارة الظهار، ماذا يقول أصحاب إعادة قراءة آية الظهار يف من؟ خولة بنت ثعلبة وزوجها 
النص؟ جنعل احلكم خاص ا مبن نزل به وليس عام ا لكل من وقع منه الظهار، مع أنَّ من قواعد السلف يف فهم النصوص أنَّ 

وف. األمة جممعة عليه يف العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وكل واحد وقع يف هذا فيلزمه نفس احلكم، هذا معر 
اللعان، يف الظهار، يف السرقة، إىل آخره ))الولد للفراش وللعاهر احلجر((، وردت يف قصة معينة؛ تنازع سعد بن أيب وقاص 

بقاعدة: ))الولد للفراش وللعاهر احلجر((، قالوا: ال!  –عليه الصالة والسالم–وعبد بن زمعة يف ولد معني فحكم النيب 
اص بذلك الولد يف تلك الواقعة، وهذا ضالل مبني؛ ولذلك يقول أحدهم يف مسألة مواالة املشركني، ويف قول احلكم هذا خ
نماالم جتمُِد ق مْوًما يُ ْؤِمُنونم اِبَّللَِّ وماْلي مْوِم اآْلمِخِر يُ ومادُّونم ممْن حمادَّ اَّللَّم ومرمُسولمُه وملمْو كمانُوا آمابم هللا تعاىل: } ُْم أمْو ءمُهْم أمْو أمب ْ ءمُهْم أمْو ِإْخوماَنم

ُمْ  [ يقول: ال مناص من اإلقرار بصحة الشهادات القرآنية املقدمة من قبل أنصار عقيدة الوالء 22{ ]اجملادلة: عمِشريمهتم
ْوِم اآْلم والرباء، َيتوننا آبايت ال نستطيع أن ننكر صحتها، فيقولون: } ِخِر يُ ومادُّونم ممْن حمادَّ اَّللَّم الم جتمُِد ق مْوًما يُ ْؤِمُنونم اِبَّللَِّ وماْلي م

ءمُهمْ  ا نصوص واضحة فصيحة ال حتتمل أتوياًل، ومرمُسولمُه وملمْو كمانُوا آمابم { ماذا سيفعلون؟ يقولون: ال نستطيع أن نرد النص؛ ألَنَّ
على كل زمان ومكان، فهذه لكنها حتتمل تفسريا، رمبا هو األصدق من أنصار الكراهية، قالوا: هذه اآلايت ال َيكن تعميمها 

اآلايت تتحدث عن قضية املودة واملواالة يف زمن معني يف ظرف معني، طيب َل؟ قالوا: ألنَّ الظروف حينذاك يف أول اإلسالم 
فرقت بني األب واالبن، ملا أسلم أحدهم وهاجر للمدينة، وفرقت بني األخ وأخيه، وبني سائر أفراد العشرية، منًعا لوصول 

دولة الناشئة عرب حالة عاطفية بني أخوين َنى القرآن عن مواالهتم، وبناًء عليه، مبا أنَّ ذاك الزمن انتهى واملرحلة أسرار ال
انتهت، إذن هذه اآلية انتهى مفعوهلا، كان هناك خشية معينة من تسرب أسرار معينة، وهكذا يقول اجلابري يف ضرورة ربط 

فقال: ))كان اجملتمع بدواي  صحراواي  يعتمد على التنقل والرتحال، وَل يكن من عقوبة القطع يف السرقة أبسباب النزول، 
املمكن عقوبة السارق ابلسجن؛ ألنَّه ال سجن وال جدران وال شرطة حترس املسجون، أما اآلن بعد التطور العمراين 

اِرُق ومالسَّارِقمُة فماْقطمُعوا أمْيِدي مُهمما جمزماًء ومالسَّ والصناعي وإنشاء السجون، السارق يسجن، ليست قاعدة؛ ولذلك فقوله تعاىل: }
[، قال: هذه خاصة ابلوقت الذي ما كان فيه سجون، صحراء بال 38{ ]املائدة: مِبما كمسمبما نمكمااًل ِمنم اَّللَِّ وماَّللَُّ عمزِيٌز حمِكيمٌ 

طة حترس السجن، اآلن وجد سجن وإجراءات أبنية وال إجراءات أمنية، وال إجراءات إنذار، وال كامريات مراقبة، وال شر 
 إنذار وكامريات مراقبة، وأفراد حراسة، وشرطة، إذن َل تقطع يد السارق؟ ضعه يف السجن! إعادة قراءة للنص!!

 
وهللا من أتمل يف هؤالء القوم أيها اإلخوة سيجد أمًرا عجًبا، والكالم يف هذا يطول جد ا، وحنن سنضطر للتوقف، لكن انظروا 

ذا سيحل ابألحكام، واحد يقول: يعين رسم الصور هذه للذكرى ال مانع، ملاذا؟ أيش دليلك؟ ))لعن هللا املصورين(( ال ما
فمُع اْلُمْؤِمِننيم جيوز، قال: } ، قالوا له: كثري اي 500[ أحد املقرئني يف عزاء قال: أريد 55{ ]الذارايت: ومذمكِّْر فمِإنَّ الذِّْكرمى ت من ْ

يت مثممًنا قمِلياًل جرة مرتفعة على القرآن؟ قال: أليس هللا يقول: }شيخ، َل أتخذ أ ُوا آبِمايم {، بعضهم نصح أخاه املقصر يف ومالم تمْشرتم
قال لألعمى: ))ال أجد لك رخصة((، يقول له:  –عليه الصالة والسالم–صالة اجلماعة، قال: اي أخي ال جيوز لك، النيب 

 تكون؟ قال له: قال لألعمى ال، ]فاصلة[، أجُد لك رخصة!!! ال.. عندَن قراءة جديدة للنص؟ أيش
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اْلُمنماِفُقونم وماْلُمنماِفقماُت ب مْعُضُهْم ِمْن ب مْعٍض واحد يف املغرب يفيت بعدم وضع اليدين على الصدر يف الصالة، ملاذا؟ قال: }

ْعُروِف ومي مْقِبُضونم أم  همْونم عمِن اْلمم ُمُرونم اِبْلُمْنكمِر ومي من ْ [، خالص إذا كانت القراءة اجلديدة للنص األعمال 67{ ]التوبة: ْيِدي مُهمْ َيْم
ابلنيات، َييت واحد شامي أو لبناين يقول ابلنيات، ما هي سوداء وال بيضاء!! بنية إعادة قراءة للنص!! ))قصوا الشارب(( 

 الشارب يشرب ماء! إعادة قراءة للنص!
 

قراءة النص، وزلزلة أركان الدين واإلحلاد والزندقة ِبعادة قراءة النص، فليت  وهكذا سنتخبط يف ضالل مبني يف قضية إعادة
 قومي يعلمون.

 
 نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يهدينا للحق وأن يدلنا عليه وأن يثبتنا عليه.

 
فعنا، وانفعنا مبا اللهم أحينا مسلمني، وتوفنا مؤمنني، وأحلقنا ابلصاحلني، غري خزااي وال مفتونني، اللهم علِّمنا ما ين

علمتنا، وزدَن علما، اللهم اجعلنا بسنة نبيك مستمسكني، وحببلك مستمسكني اي رب العاملني، وصلى هللا على 
 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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