
 
 



 لكاتبه (1)"الضحية هماملت   ..التقليدي املسلم" :بعنوان مقاال "اجلديد السوري" موقع نشر
 ،خالله من هصاحب   يريد ما سألتلم   قراءته وأعدت   ،املقال على لعتاط   وقد ،شرجبي إايد

 قاتحتق   إىل وليس ،لإلسالم هموج   هنقد   أن   يف صريح   املقال وكاتب   ،كثرية    أخطاء فيه فوجدت  
 افرق   جيد ال ولذلك النقد؛ حمل   هو الذي ينالد    منوذج هي له ابلنسبة قاتفالتحق   ،له ةاترخيي  

  .اإلسالم دين وبني دينتق   اليت املسلمني ممارسات بني
 فيها مل  تك مةمبقد   موقد   ،لإلسالم نقده يف ةحموري   اعتربها قضااي ةعد   الكاتب تناول وقد

 :مساهأ ملن املعريف ينالتكو  عن متكل   مث ة،ئوي  م نسبة   قسم   لكل    وأعطى ،املسلمني أقسام عن
 معطيات   يعتقده مبا ذلك وأتبع رعية،الش للمعلومات اكتسابه وطريقة ،"التقليدي املسلم"
  :منها ،املسلم لدى الوعي تشكيل يف سهمتأ
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 الدينية. التفسريات كثرة  بسبب وذلك ؛املعلومات وفوضى غزارة -2
 الدين. رجال طبقة سيطرة -3
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 والعبودية. اخلضوع مفهوم -5
 .ابلرتهيب العبادة -6
  .التقليدي املسلم عند الدفاع آليات :ىسم  ي   ماع ابلكالم هذا أعقب مث

 الصحيح اإلدراك عدم إىل منها كثري  رجعي واليت- الكاتب ذكرها اليت للمغالطات اونظر  
 رسالة   الكاتب أوصل   -عيةالشر  املعاين بعض وحقيقة الدينية راتالتصو  و  التارخيية للقضااي
 أجل من ميقد   اليت فاملعلومات ،عليه الرد    بدل   الكاتب تعليم ضرورة :هامفاد   ،املختص   للقارئ
  إليه. يذهب مبا هلا عالقة   ال بل ،امتام   املوضوع عن ةأجنبي   دعواه إثبات

  :املقال عن سريعة حملة   أعطي   أن أود   الوقفات تفاصيل يف الدخول وقبل
 بقدر املوضوعية على احريص   يكن مل الكاتب أن   املقال قراءة   عند   ذهن يف ي نقد ح ما لأو  

 وما عليه الردود بكثرة   هرح  بف   همقال   رصد   قدف ،الب لبلة وإحداث اإلاثرة على احريص   كان  ما
 عنونتها اليت املقالة تثري أن "توقعت :املقال مةمقد   يف الكاتب يقول ،إشكاالت من مقال ه أاثره

 والرفض الردود من الكثري بتستجل   أنو  ،اكبري    الغط   (؟رهايبإ إىل املسلم يتحول )كيف :بـ
 بني ،رد   600 من أكثر أحصيت   وابلفعل ،الدين   قدالن   من االقرتاب عند حيصل ما كعادة

 منشوراتو  ومشاركات الشخصية، صفحيت وعلى "اجلديد السوري" موقع على تعليقات  
 مية".إسال وغري سالميةإ جمموعات يف دارت ونقاشات خرين،اآل صفحات على وفيديوهات

 عفابلض   املقال فتص   الصفحة وعلى املوضوع على التعليقات هذه م عظم   احلقيقة   يفو 
 أو اعلمي   اإجناز   مقد   صاحبه أن معترب وال ،به يدش  م   تعليق   أي   فيها وليس ،العلمي والعجز
  .األول املقال على الدكاترة لبعض الردود بعض   املوقع نشر وقد .اموضوعي   اتفسري  

 أكن مل ذلك "رغم :يقول حيث النية بنفس عنه ثحتد   فقد الذكر حمل   عناو ملوض وابلنسبة
 واشنطن العاصمة يف حوارية جلسة   إىل عيتد   فقد ،احلد   هذا ابملادة االهتمام   يبلغ أن لأختي  
 كذلك  ،م2016 اجلاري نيسان 2 بتاريخ املادة لنقاش ؛واملثقفني سالمينياإل من عدد   مع
 اعتذرت   ،مصر يف اإلسالمية الشبابية التنظيمات إحدى مع ت  الن   على ملناظرة دعوة   يتتلق  

 االستدالل رفضهمو  فقط الدينية ةاألدل   على امقتصر   احلوار يكون   أن ميهامنظ    الشرتاط عنها
 ".العقلية ابألدلة



 ،ومؤمترات ندوات إىل عيود   ،ازخ   قحق   هأن :وإجنازاته املقال يف الكاتب ةنفسي   هي هذه
 األخالقي   ابلسمو أو ابلعمق سميت   موضوعي    طرح   عن وال ،ابملقال مقتنع عن حديث يوجد وال

 أمناط عن حديثه يف فهو ،لو النق توثيق مستوى على ضعيف   املقال نإ حني يف ،والعلمي  
 شخصيات إىل ذلك يف حييل املسلمني على واخلرافة العنف فكر وسيطرة التقليدي   نالتدي  

 االستدالل مضحكات ومن .العصور مر   على املسلمني لعلماء املمتد   التاريخ ويتناسى ،معاصرة
 معاصرين رينكمفس     ،الكايف عبد وعمر النابلسي راتب دحمم   والدكتور ايلابلكي   يستدل   أنه

 املتابعني د  عد على أحال   اواقعي   املسلمني بني نفالع   انتشار لفكرة سويغهت ويف ،لإلسالم
 :وقال ،الكايف عبد وعمر احلوين قإسحا أيب دثاحملو  عثيمني ابن كالعالمة  املشايخ لصفحات

 عجيب تفسري   هو شحرور دم  وحم سعيد ت  جلود   ملتابعنيا ةقل   مع هلؤالء املتابعني كثرة  نإ"
  ".وملظاهره للعنف

 فهو ،النتائج يف الغلط وكثرة ،املعلومات ةدق   وعدم ،الرتكيب يف املقال ضعف مع ،هذا
 يف للقارئ نهنبي    سوف ما وهو ،البناء وانحية ،رالتصو   انحية :انحيتني من اخلطأ يف ادوم   يقع

  :التالية الوقفات
 :النسبة وغلط املصدر سؤال :األوىل الوقفة

  :أنواع خسة هم اليوم املوجودين املسلمني أن الكاتب عىاد  
 ابلدين امللتزم املسلم أبنه داملتشد    وعرف .% 2 نسبة وميثل ،دمتشد    مسلم :األول النوع

 بكامله.
 ،األساسية الفرائض يؤدي الذي وهو .% 65 نسبة وميثل ،التقليدي املسلم :الثاين النوع

 لالتحو   إمكانية يف داملتشد    مع ويشرتك ،ويربره ،العنف ويعتقد ،الدين عن مثالية تصورات وله
 وقت. أي يف قنبلة إىل

 من ظحتف   ولديه ،انسبي   مؤمن وهو .% 15 نسبة وميثل ،رمتحر    مسلم :الثالث النوع
 مؤمن وهو ،خداعه بيصع   ،والعقاب الثواب عو موض يف شك   وعنده ،الدينية النصوص بعض

 الدين. يقرأ وال ،حبياته ويهتم   ،ابلدميقراطية



 كفكرة  والنيب ابهلل يؤمن .% 10 نسبة وميثل ،دين( )غري مهتم   غري مسلم :الرابع النوع
 ةالديني   الشعائر ييؤد    ال هلكن   ،مسلمة تهوهوي   ،امسلم   دل  و   ،للموضوع ابال   يلقي وال ،عامة

 فقط. ودنياه مبصاحله مهتم   بل ،هبا يهتم   وال ،ذلك لونيفع   ولهح   نم   كان  إذا إال ،ابلكلية
 ويعترب ،اآلخر ابليوم وال ابهلل يؤمن ال .% 8 نسبة وميثل ،انكر مسلم :اخلامس النوع

 ابلعلمانية. ويؤمن ،وإرهاب   عنف دين   اإلسالم أن يعتقدو  كذبة،  الدين
 الفكرة لتقريب افرتاضي   هو وإمنا ،علمي    غري   ويعتربه الكاتب يعتمده الذي التقسيم هو هذا

 هوجود   ديؤك    وهو االفرتاض   هذا الكاتب بىن ماذا على هو: املطروح والسؤال .القارئ لذهن
  ؟غري ال النسبة ةدق   فقط وينفي

- بكامله ينابلد   امللتزم املسلم الكاتب   جعل موضوعي   أو علمي   معيار أبي :نقول وحنن
  ؟!اد  متشد    -شعائره إىل معتقداته من

 كذبة  جمرد الدين يعترب ومن اآلخر ابليوم وال ابهلل يؤمن ال الذي أدخل كذلك  معيار وأبي
 تقريبية؟! كوهنا  ال تهادق   ينفي فإمنا نفاها إن واليت النسبة هذه وأعطاه ،ام  مسل  

 عند عليه عاملتواض   الدين تعريف   جيهل الكاتب أن إال السؤال هذا عن جواب يوجد ال 
 ويعترب ابهلل يؤمن ال من دينهم يف مساوي   دين أهل   دخلي   فلم ،السماوية األداين أهل مجيع
 الدين. حقيقة   جيهل هذا إليهم ينسب والذي ،كذبة  د  جمر   الدين
 املسلمني ميقس    جعلته اليت واملعطيات ،النسبة هذه مصادر يبني    أن ابلكاتب األجدر كانو 
 عليه يبن سوف أنه اخصوص   ،الواقع يف املسلمني على ينطبق ال الذي العشوائي التقسيم هذا

 إىل عيرج   أن الكاتب على بقي وقد .أهله وتقييم اإلسالمي الدين تقييم يف قاسية اأحكام  
 ثالث اإلسالم إذ   ؛يدخل ال ومن فيه يدخل من يعرف حىت ؛لإلسالم فةاملعر    الدينية النصوص

 اإلسالم مرتبة ومها ،مافيه التوقف وال ،منهما شيء ترك   املسلم   يسع ال مرتبتان هناكف ،مراتب
 عرف الطويل جربيل حديث ففي ،وسلم هعلي هللا صلى النيب امفهعر   املرتبتني وكلتا ،واإلميان

 وأن هللا إال إله ال أن تشهد أن :اإلسالم» :بقوله واإلسالم اإلميان وسلم عليه هللا صلى النيب
 استطعت إن البيت وحتج ،رمضان وتصوم ،الزكاة وتؤيت ،الصالة وتقيم ،هللا رسول حممدا



 ابلقدر وتؤمن ،اآلخر واليوم ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ،ابهلل تؤمن أن :اإلميان ...سبيال إليه
 .(2)«وشره خريه

 رتتوف   امسلم   أخرج فمن ،ولنصوصه اإلسالمي للدين اووفق   ،اموضوعي   املسلم حد   هو فهذا
 أو هبا يكفر من اإلسالم يف أدخل ومن ،ظلمه فقد اإلسالم دائرة من صفاتااملو  هذه فيه

  .ةعي  و موض معطيات أي   إىل يستند ال ،منه حبت   فتصر   فهو ينكرها
 وال ،الكاتب ىأعط   اليت النسبة هبذه قليال   ليس ذكران الذي الكامل املعىن هبذا املسلم مث
 من واحلجاج نياملصل   مجهور هافيعكس   ةاحلقيقي   نسبته أما ،امطلق   اد  متشد    يكون أن ميكن

 ل.أتم   كبري    إىل حتتاج ال الكثرة من بدرجة وهم ،املسلمني
 الشريعة علماء   ن  إ إذ ؛ية  أقل    ان هبلتزمو امل يكون أن تنفي عليها بنيت اليت الشريعة وطبيعة

 فليس ،هوفعل   هاعتقاد   الناس مجيع   عيس   وما نيي  األم    معهود على جاءت أهنا :مبعىن ،هات  أميـ   نوابي  
  .هاويفهم   هايعتقد   أن القارئ غريل   ميكن ال عقيدة وال ،دةعق  م شعرية   للمسلمني

 يشرتك حبيث قلالع   على هولةوالس   همللف   القرب   من   تكون   أبن االعتقاد يف الشريعة   ةي  م   وأ  
اب   أو الفهم اثقب   منهم كان  من اجلمهور، فيها  يسهل طريقة على يجتر  نأب العمل ويف ،ليد 
 وأ الثقافة بعدم العمل عدم   الكاتب تعليق فإن ولذا ؛(3)هبا والعمل هافهم   الناس مجيع على

 ابلشرع. منه جهل   هو القراءة
  الشرع: يف الوسطي املسلم مفهوم
 ،ظرف أي    حتت اأبد   للغلو   ينجر   أن كنمي ال الذي املعتدل   الوسطي   هو امللتزم املسلم

 منياملسل   أكثر أن   ذلك على ويدل   ،دال  معت اصحيح   افهم   له وفهمه ،ابإلسالم دهلتقي   وذلك
 عدد بني ولنقارن ،عنهم اوابتعاد   والعنف   الغلو    أهل على اإنكار   األكثر هم ينابلد   االتزام  

 ممتد   فاإلسالم ،كبري  شاسع   الفارق فإن   ؛منهم العنف   ميارس من وبني ينابلد   امللتزمني املسلمني
 ميكن ال ذلك معو  ،شعوب   به وتلتزم ،بكاملها دول   وتعتنقه ،فريقياإ إىل أوراب ىلإ آسيا من

 ةملتزم   ذلك يف وهي ،حوالتسام   السالم من به سمتت   ملا ؛امطلق   عنفابل الشعوب هذه وصف  
                                                            

 (.8) مسلم أخرجه (2)
 بعدها. وما (66 /2) املوافقات ينظر: (3)



 وغري احلجاب إىل حيةالل   من- لهبكام   ابلدين االلتزام   أن للكاتب أين نفم   ،بغريه ال ،هابدين  
 والعنف؟! والتطر ف الغلو سبب هو -ذلك

 غاية يف أمر   للغلو ة  ضحي   هوجعل   غالبية  ال لميث   الذي التقليدي   املسلم على الكاتب فرتكيز
 ،غريهم من أكثر منه رونمتضر    هم بل ،ابلغلو    هلم عالقة   ال املسلمني غالب   ألن   ؛االستغراب

 البعد. كل    عنه وبعيدون
 ويعترب اآلخر ابليوم وال ابهلل يؤمن ال الذي- امللحد   ن  أ للكاتب أين من :نتساءل أن ولنا

 ضئيلة؟! ولو ةمئوي   نسبة   لميث   أن عن فضال ،مسلم   -كذبة  الدين
 املآزق هذه مثل يف توقع اليت هي واإلاثرة الكتابة وشهوة   املوضوعية املعايري غياب   إن
 اإلسالم ةم  أ حبجم ةأم   عن يكتب   أن وعيةواملوض العقالنية   عييد   ملن كيف  .واألخالقية العلمية
 يقنع أن عن فضال هلا ياملعاد   نع  يق أن أجل من وذلك ؛هلا لتقييمه معيار أي   عيض وال وأتثريها

 املنتمي!!
 :ماضي العنف اإلسالمي مع دعوى :الثانية الوقفة

 اقتتال بني وجودية   حتدايت   يعيشون واملسلمون اإلسالم فجر منذ نه"إ :يقول الكاتب
 قام كما  ،املرتدة العربية القبائل مع حروب يف بكر أبو دخل فقد ،خارجي    وغزو   داخلي   

 لتتحو   الشعوب من اكثري    جعل مما ؛اجلزية أو السيف أو اإلسالم إما ا:خيار   تفرض بفتوحات
 حروب يف حنبهم صحايب ئةم أربع قرابة   وقضى ،يفالس   من اخوف   وإمنا به، قناعة   ال اإلسالم إىل
 عيهيد   ما آخر إىل "قالقلو  فنت من معهم وما العباس وبنو أمية بنو وجاء ،الصحابة بني

 .الكاتب
  :نواحي عدة من معاجلتها كنمي ىلدعو  ا وهذه

 أاي   املسلم أو التقليدي   املسلم قناعة   ليشك    الذي هو العنف اتريخ كون  األوىل: الناحية
 كان.

 اأبد   ونهيتلق   ال أهنم جيد له املسلمني يتلق    وطريقة الداخل من اإلسالم ىعل لعمط   أي   فإن
 الدينية، النصوص خالل من ونهيتلق   لب لغريهم، أو للحكام سواء التارخيية املمارسات خالل من

 الدين من املعلوم من ليست فهي ،املسلم حياة يف هلا أتثري ال الكاتب   ذكر اليت األحداث وهذه



 الدين يدرس املسلمني فغالب ،الناس لعامة ستدر   اليت الكتب يف رةمقر   هي وال ابلضرورة،
  :بطريقتني

 املرتبة املذاهب كتب  طريق نع الدين دراسة :-املسلمني بأغل وعليها- األوىل الطريقة
 إال يهاإل يصل ال واليت ،فيها املتأخرة األبواب من ةوالرد   اجلهاد ويعد   ،الفقه أبواب على

 والفتوحات، احلروب تتناول أن عن فضال ،تتناوهلا ال الفقه يف ةئاملبتد   والكتب ون،املختص  
 يعقلونه وما هيفهمون مبا الناس ميكل    نأ مفت   كل    فيأمرون العلم، أهل جل   عليه ينص   ما وهذا
 عليه بنني ما الناس لعامة روايقر    أن الفقهاء يف واألغلب ،عليهم يلبس عما يبتعد   وأن عنه،
 كبار  ذكر أو أهلها، من ليس ملن العلمية املسائل بذكر حيتبج   "فمن ،فقط دينهم أمر من عمل

 يف يوقع هذا فمثل املشروعة، الرتبية ضد    على صغارها، إال هعقل   حيتمل ال ملن املسائل
 .(4)مصائب"
 هللا صلى النيب أخربه حني معاذ حديث ففي ،شيء وكل والرتهيب الرتغيب يف عام   وهذا

 به رأبش    أفال :قال ،«اشيئ   به يشرك ال من بيعذ    الن أ» :هللا على العباد حبق    وسلم عليه
  .(5)«كلوايت   نإذ  » :فقال ؟الناس

 الكتب كثروأ العمل، عليه ينبن ما أو يفهمون امب إال الناس ثد  حي   الن أ العلماء   منه فأخذ
 اانتشار   األكثر وهي ،الشرعية الراتبة ابألحكام اعتنت كتب    هي املسلمني لعقول ةل  املشك   

 فضال ،ديوج   ال فيها احلروب وذكر ،املفتون منها يفيت اليت وهي ،مذهبه حبسب كل  ،وتداوال  
 الفنت. ذكر عن

 أيخذون ما اأيض   اغالب   وهؤالء ،وطالبه العلم أهل من املستبصرين ةطريق :الثانية الطريقة
 وغريه كثري،  ابن وتفسري ،القرطيب وتفسري ،الطربي كتفسري  ؛التفسري كتب  من ةالشرعي   حكام  األ
، حجر البن يالبار  فتح مثل ؛البخاري كشروح  املعتمدة احلديث وشروح ،دةاملعتم   الكتب من

 البن التمهيد ،للنووي مسلمصحيح  وشرح وعمدة القاري للعين، وإرشاد الساري للقسطالين،
 وهذه ،وغريها التاريخ كتب  مطالعة مع الشروح، من ريهاوغ له أيض ا، واالستذكار ،الرب عبد

                                                            

 (.123 /1) املوافقات (4)
 (.30) ومسلم (،128) البخاريأخرجه  (5)



 عقلية   لتشك    أن ميكن حبيث حمورية وال عليها غالبة وليست ،ااهتعو موض أحد   لتشك    احلروب
 وصيام وصالة طهارة من الكتب هذه يف املطروقة اتعو للموض العام قس  الن   عن خترج مفردة
 اض  عر   فيها والفنت ةالرد   حروب رذك  ت   نأ الغالب بل وسلوكية، تربوية عامة وأحكام وحج وزكاة

 كيف  أدري فال ،مناطها وحتقيق ،فيها الواردة للرواايت العلمية املناقشةو  ظالتحف   من كثري  مع
 األحداث هذه ةجانبي   مع املسلم لعقل لاملشك    هو العنف ماضي أبن   هيتفو   أن الكاتب استساغ

 املسلمني. عند املعتمدة الكتب مجيع يف
 .ابلسيف الناس على ضر  ف   اإلسالمكون   الناحية الثانية:

 ادهرد   استشراقية فرية وهذه ،ابلسيف الناس على رضف   اإلسالم ن  أ الكاتب مقال يوهم
 الدينية النصوص نإ حني يف تها،وهيمن الغربية الثقافة لضغط نتيجة   ؛الغفلة مرةغ   يف الكاتب

 .قهيصد    ال اأيض   والتاريخ ،لكبذ توحي ال
 ويقبل ،األصل هي وجيعلها ،السيف على الدعوة ميقد    اإلسالم فإن الدينية النصوص أما

 منه لب  ق   اإلسالم أظهر من فكل طريقة، وأبسهل هيئة ي  أ على اإلسالم يف الدخول الناس نم
 العالمة هذه قبول بجي   املسلمني على حيةالت   وهو السالم ييلق   فالذي ،اجزئي   اإظهار   كان  ولو
 الل    س ب يل   يف   ض ر بـ ت م   إ ذ ا آم ن وا   ال ذ ين   أ يـ ه ا }اي   :سبحانه قال ،القرآن عليه نص   ما وهذا ،منه

ن ا ل س ت   الس ال م   إ ل ي ك م   أ ل ق ى ل م ن   تـ ق ول وا   و ال   فـ تـ بـ يـ ن وا   تـ غ ون   م ؤ م  نـ ي ا احل  ي اة   ع ر ض   تـ بـ   الل    ف ع ند   الد 
ث ري ة    م غ ان    ل ك    ك  ب ري ا{ تـ ع م ل ون   مب  ا ك ان    الل    إ ن   فـ تـ بـ يـ ن وا   ع ل ي ك م   الل    ف م ن   قـ ب ل   م  ن ك نت م  ك ذ   :]النساء خ 

. (6)عليه احلكم يف عالتسر   وعدم قبوله عليهم وجب للمسلمني التحية ألقى من :أي ،[94
 أن روي فقد ،الفاسد الشرط على الناس من اإلسالم يقبل كان  وسلم عليه هللا صلى والنيب
 صلى النيب فقبل جهاد، وال عليها صدقة ال أن وسلم عليه هللا صلى النيب على اشرتطت اثقيف  
 .(7)«أسلموا إذا وجياهدون قونسيتصد  » :وقال منهم وسلم عليه هللا

 وسلم عليه هللا صل ى هللا رسول   على قدم وا ل م ا ث قيف   و ف د   أن :العاص   أيب بن عثمان   وعن
 فقال وا،ب  جي    وال يـ ع ش ر وا وال حي  ش روا ال أن عليه فاشرتطوا ل قلوهبم، أرق   ليكون املسجد   أنزهل م

                                                            

 (.520 /1) املاوردي تفسري (،70 /9) الطربي تفسري :ينظر (6)
 (.3025) داود أيب سنن (7)



ش روا ال أن لكم» :وسلم عليه هللا صل ى هللا رسول    فيه ليس د ين يف خري   وال تحعش روا، وال حتح
 .(8)«ركوع  

  .(9)الفاسد الشرط على اإلسالم بقبول وقال بذلك، أمحد ماماإل أخذ وقد
 وأتليف ابلكفر هدالع   يحديث يف أمحد ماماإل قول ثلم   على ونينص   الفقهاء وسائر  

 .(10)مهبو قل
 أن هلم جيوز املسلمني أن وال ،اإلسالم على ابإلكراه اإلسالم علماء من أحد يقل ومل 
 هي واجلزية ،اجلزية مث ،يلأو   كخيار  اإلسالم عليه يعرضوا أن دون ابتداء   يقاتلهم مل من يقاتلوا

 ف  جتح   الن أ بشرط ،تقديرها يف واالجتهاد سقاطهاإ يف احلق ولإلمام ،احلماية مقابل يف
 روي فقد ،الزكاة من املسلمني ائركس  عليهم نفقت   نأ ولةللد   جاز   عجزوا هم فإن ،أبصحاهبا

 يف استكروين :قال لك؟ ما :له فقال ،املدينة ابب على امطروح   امكفوف   اي  ذم    رأى عمر نأ
 ما :عمر فقال !بشيء علي   يعود أحد يل وليس تركوين ،بصري كف    إذا حىت اجلزية، هذه

 امن   إ  } :فيهم تعاىل هللا قال الذين من هذا :قال مث ،يصلحه وما بقوته له فأمر ا،إذ   أنصفت  
 على وجيب. (11)الكتاب أهل زمىن وهم ،[60]التوبة:  اآلية {ني  اك  س  م  ال  و   اء  ر  ق  ف  ل  ل   ات  ق  د  الص  

 .(12)ينمرتد    يكونوا مل ما يقاتلهمن أ دون قبلوها قوم أي من اجلزية قبول اإلمام
 }و إ ن :سبحانه قال احلرب والقتال، إىل ميله من أكثر والصلح السالم إىل مييل واإلسالم

ن ح   ل لس ل م   ج ن ح وا   يع   ه و   إ ن ه   الل    ع ل ى و تـ و ك ل   هل  ا ف اج   هو هنا والسلم .[61 :]األنفال ال ع ل يم{ الس م 
 املتقدمني، عرف يف التخصيص به فالقصود هابنسخ   القول من ورد وما ،حمكمة   واآلية ،الصلح

                                                            

 معناه: احلشر يف اجلهاد والنفري له. «ال حتش روا»قوله: "قال اخلطايب:  (.3026داود ) أخرجه أبو (8)
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ره"  .(40 /3) السنن معامل. ال يصل وا، وأصل التجبية أن يكب  اإلنسان على م ق د م ه ويرفع م ؤخ  
 (.229 /1) واحلكم العلوم جامعينظر:  (9)
 (.460 /2) للعين داود أيبسنن  وشرح (،140 /12) والتمهيد ،(175 /2) السنن معامل ينظر: (10)
 (.174 /8) القرطيب تفسريينظر:  (11)
 (.383 /1) الفرس البن القرآن أحكامينظر:  (12)



 من واضح هو كما  األعداء من انخ من مع حىت إليه والركون لمللس   ابجلنوح هللا من مرأ وهو
 .اآلية سياق

 وهذه ،احلروب هذه طبعت اليت هي احلرب يف اخالق  أ لإلسالم نأ إىل هنا اإلشارة وجتدر
 األحاديث استقرأان ولو ،هبعد   وال اإلسالم قبل الناس دهايشه   مل احلسن من درجة   يف خالقاأل

 موضوع عن خلرجنا املصاحل وإتالف والصبيان النساء قتل عن والنهي احلرب أخالق يف الواردة
 بكر أاب وأن اخصوص   ،جليشه بكر أيب ةوصي   على نقتصر أن حسبناو  ،كتاب    أتليف إىل الورقة

 :ه  ر  م  أ   حني سفيان أيب بن ليزيد بكر أبو قال فقد ،العنف رموز كأحد  الكاتب من امسه ورد
 وال ،امثمر   اشجر   تقطعن   وال ،اهرم   اكبري    وال اصبي   وال امرأة   تقتلن   ال :بعشر موصيك "وإين
 وال ،تغلل وال ،هتغرقن   وال ،خنال   حترقن   وال ،ملأكلة إال اعري  ب وال شاة   تعقرن   وال ،اعامر   ختربن  
 .(13)جتنب"

 ضعف مع اليوم   اإلسالم هو وها ،وابلدعوة ،ةيسالماإل خالقابأل فتح البلدان أغلب وهلذا
 إىل أوراب إىل األمريكيتني من املعمورة أصقاع مجيع يف رينتش   دينهم يزال ال هلم الناصر ةوقل   أهله
 بق  ط   فقد ،هضعف   حني عنه او لتخل   اإلسالم على هنيمكر   الناس كان  ولو ،فريقياإ إىل آسيا

 ومع ،بوالرتهي ابلرتغيب عليها ثقافته فرض   وحاول ،اإلسالمي العامل دول مجيع   ستعماراال
 ويف وداءالس   إفريقيا يف عوبالش   بل اله،ق   وال هدين   عن شعوبال هذه من شعب   ىختل   ما ذلك
 إليه. وتدعو عليه وحتافظ بدينها تعتز   تزال ما آسيا ويف مراءالس   أورواب

 ةجاد   ةديني   قيم   اإلسالم قيم أن   وهي ،النقطة هذه من اخلروج قبل مالحظة   لونسج   
 ،معاداهتا ر  وأظه   ،مجلة هارد   من على فرضت   أن مانع ال فلذلك ؛طفيةعا ةأدبي   اقيم   وليست
 ،واحلياة للكون رهتصو   له كوين    مفهوم هو النهاية يف اإلسالم ألن عليها؛ القضاء إىل وسعى
 .ىأخر  جوانب حساب على احلياة من اجانب   يصلح اثنواي   امفهوم   وليس

 يصفه الذي النحوعلى  هو وهل ،قتال من الصحابة بني جرى ما: حقيقة الناحية الثالثة
 فيه؟ مبالغهو  أم الكاتب

                                                            

 (.1627)يف املوطأ  مالكأخرجه  (13)



 نفسه فيكل    ومل هم،بيناليت دارت  املعارك يف قتلوا الصحابة من ئةم أربع أن   الكاتب عىاد  
 ال بل ،كتاب    إىل ابإلحالة فيه كتفىي   ال ااترخيي   املعلومة هذه وتوثيق   ،املعلومة هذه توثيق عناء

 يف الواردة الرواايت ةصح   مدىمعرفة و  ،السند عوتتب   ،العلمي    للفحص املعلومة خضاعإ من بد  
 .يستطيعه وال الكاتب يفعله مل ما وهو ،ذلك

 ال أهنا جند الفتنة هذه إىل ونظرهم املسلمني اءمعل عن الواردة النصوص   إىل نرجع وحني
 الصحابة منهج هو وهذا ،أفضل   كان  القتال ترك أن   يرون   فج مهورهم ،ثقافة   لتشك    أن ميكن

 والعارفون ،اعتزلوها بل ،وقعت اليت الفتنة يف أغلبهم يشارك فلم ،أنفسهم -معليه هللا رضوان-
 الفتنة هذه يف املشاركني عدد يبلغ أن ينفون بل ،الصحابة أغلب مشاركة أصال   ينفون ابآلاثر

 الفتنة "هاجت :هللا رمحه سريين بن حممد يقول ،ذلك من أكثر ميوت   أن عن فضال   ،نفس ئةم
 يبلغون ال ،مئة منهم فيها خف   فما ،آالف عشرة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأصحاب

 غري -السالم عليه- النيب أصحاب من اجلمل   يشهد "مل :هللا رمحه الشعيب وقال، (14)ثالثني"
  .(15)اب"كذ    فأان خبامس جاوزوا فإن والزبري، وطلحة وعمار علي  

 مل الفتنة هذه فإن اأيض   هذا عوم ،اعهد   هبم وأقرهبم ،ابلصحابة الناس رفعأ من ءوهؤال
 التارك بواوصو   ،النصوص   وأعملوا ـ،ظالتحف   بعني القتال إىل سلمونملا نظر بل ،رةمؤث    تكن

 هم القتال عن قعدوا والذين" :هللا رمحه يميةت بن اإلسالم شيخ يقول ،الصحابة من للقتال
 يروون وهم ،بكرة وأيب مسلمة بن وحممد وأسامة عمر وابن وزيد كسعد  :الصحابة أعيان مجلة

 أهل مذهب وهذا الفتنة... يف القتال عن القعود يف وسلم عليه هللا صلى النيب عن النصوص
 أفضل كان  القتال عن علي قعود أن أصحابنا خيتلف ال :قال حىت السنة أئمة وعامة احلديث

 ،ذلك يف له ابنه احلسن ومراجعة ،به مهوترب   القتال يف مهتلو   يف حاله من ظاهر وهذا ،قعد لو له
 كان  إن عمر بن هللا وعبد مالك بن سعد قامه مقام   در   هلل :وقوله !أبت؟ اي أهنك أمل :له وقوله

  .(16)"ليسري   أهخط   إن   اإث   كان  وإن ،لعظيم   أجره إن   ار  ب  

                                                            

 (.466 /2) اخلالل بن بكر أليب السنةينظر:  (14)
 (.466 /2) نفسه املرجعينظر:  (15)
 (.440 /4) الفتاوىجمموع  (16)



 لفكرة ملهم   أنه على بينهم وقع ما املسلمون أيخذ ومل ،القتال هذا كل    الصحابة يقتتل فلم
 ترك يف جتربة   الثانوية الوقائع   هذه وجعلوا ،القتال عن واانته   بل ،الكاتب رهايتصو   اليت العنف
 عرف أين فمن ،الناس ةلعام   اوخصوص   ،فيها احلديث   عن الكف   والتزموا ،املسلمني بني القتال

 ؟!القضية هذه عرب كرهف   ليتشك   التقليدي   املسلم أن الكاتب
  :الدين رجال طبقة سيطرة ىعو دمع  :الثالثة الوقفة

 عقل لتشك   ةلكيفي   الكاتب تفصيل خالل من لكن ،علمانية   محولة من العبارة يف ما ومع
 على يدل   التحليل هذاف ،الدين رجال طبقة   له لةاملشك    تاملعطيا بني من وأن ،التقليدي   املسلم
 فوارق مراعاة دون للمصطلحات الرتمجة مع ،األعمى والتقليد رالتصو   يف السذاجة   من كثري
 السياسية والسلطة الدينية السلطة" كتاب    لصاحب دمقل    الفكرة هذه يف وهو ،والنشأة البيئة

 بصور أتى وإمنا ،مناذج   ميقد    مل أنه العجيب لكن ،املقال يف إليه أحال وقد "،العريب الوطن يف
 وفيهم ،والسلفية الصوفية فيهم ة،الفكري فاطياأل خمتلف من الفضائيات شيوخ من جملموعة

 الفتاوى تناقض   فيه عييد   الكتاب صاحب عن انص   ونقل ،ذلك دون ومنهم والعلماء ةاالدع
 ةدق   عدم من قلالن يف ما ومع ،إسرائيل من املوقف ةبقضي   لذلك لومث   ،احلاكم طلب حسب  

  :أمور إىل التنبيه جيدر كثرية  معان بني خلط   ومن
 محولته وله ،اإلسالمية الثقافة على وافد مصطلح "الدين رجال" مصطلح أن :األول األمر

 "الدين الرج" كلمة  إليه حتيل ملا ؛اإلسالمي املعريف احلقل داخل تداوهلا ميكن ال اليت الثقافية
 يوجد ال ام وهو له، للعصمة واعتقاد   ،للدين للمنتسب قداسة من وغريها املسيحية الثقافة يف
 ا.مطلق   اإلسالم يف

 اإلسالمي اجملتمع من جزء هؤالء فإن والدعاة العلماء الدين برجال قصد إن الثاين: األمر
 امتيازات هلا اجملتمع يف مفردة طبقة   ليسوا ولكنهم ؛فيها إليهم رجعي   صاتختص   وأصحاب

 ،العصمة   العلماء يف يعتقد األرض وجه على مسلم يوجد وال ،للعلم االنتساب جملرد ةخاص  
 أجل من ال املعينة احلادثة يف هللا حكم معرفة أجل من وسؤاهلم ،سؤاهلم عدم   يعن ال ذلك لكن

 العلم ألهل سؤاله يف بمطال   والعامي ،للوحي ااتباع   أكثرهم ابحلق وأحظاهم ،أقواهلم تكريس



 ويضيف ،عامل هأن   على العدول شهادة   من بد ال بل ،الفرد من العلم دعوى مبجرد يكتفي   الن أ
 .(17)بعلمه عربة فال الشروط هذه من بشرط   أخل   هو وإن ،والعدالة   الورع   علمه إىل

 وال الرمسية اجلهات عند ال ،رواتب   ونيتقاض   وال ،فنيموظ   غري األمة علماء غالب إن   مث
 الشرع آليات وإىل ،صالنصو  إىل ونيتحاكم فتاواهم ويف ،ونشره ابلعلم عونمتطو    هم بل ،غريها
 أهوائهم. إىل يتحاكمون وال ،املعتربة

 ،امعصوم   ليس ألنه ؛األوقات من وقت أي   يف املفيت فتوى تتغري   أن أبس ال :الثالث األمر
  :أمور أبحد تتغري وفتواه

احلكم عن  الرجوع لزمه علمهفلما  ،يعلمه يكن مل يقتضي حكم ا آخر دليل وجود :أحدها
 .السابق

 ذلك. حبسب الفتوى فتتغري   ،فتواه عليها بىن اليت املعطيات تغري :اثنيها
 الشرعي احلكم فعل على اقادر   يكون من تنياملستف فمن ،املستفتني أحوال تالفاخ :اثلثها

 .(18)حاله حبسب فيفىت ذلك عن اعاجز   يكون من ومنهم ،فيفىت   به أمر كما
 كلو  ،فرتاهتا أحسن   وكانت إال للعلماء فيها صغيت   فرتة األمة على تمر   ما :الرابع األمر

 واتباعه للعلماء مشورته إىل راجع ذلك فإن   ابلعدل فوص   ممن واخللفاء األئمة من له مرج  ت   من
 حفر خليفة   وال امري  أ جتد ال ،هذا يومنا إىل اخلالفة رفج منذ األمة يف معروف وهذا ،ألقواهلم

 مراد تبليغ يف همحق   وإعطائهم ،للعلماء تقديره إىل اراجع   ذلك وكان إال ةاألم   ذاكرة يف امسه
 الدعوى هلذه الكاتب   ادع والذي الشرع، حكم وتبيني صلى هللا عليه وسلم رسوله دومرا هللا

 والصراع العلمانية فكرة وهيمنة ،الغربية للثقافة الزائد احلماس هو سطور يف اختزهلا اليت العريضة
 بل ،حمةالس   فيةيواحلن فةاملخر    والوثنية فةاحملر   املسيحية بني الفرق   الكتاب يدرك ومل ،الدين مع

 يوجد ال الشرع ويف ،غري ال ليتهو مسؤ  الكاتب ليتحم   جهل وهو ،اواحد   ادين   اجلميع   جعل
                                                            

 واملستفيت املفيت أدب (،170 /2) وفضله العلم بيان جامع ،(140 /2) للغزايل املستصفىينظر:  (17)
 (.106 )ص:

 املوافقات (،40 /2) العاملني رب عن املوقعني إعالم (،70)ص األعالم األئمة عن املالم رفع ينظر: (18)
 (.1450 /3) للشاطيب



 فالسالطني، (19)والسالطني العلماء فيه األمر أولو نمتدي   جمتمع يوجد بل ،طبقات صراع
 ابلعدل واحلكم ابلعلم األمة هللا وصف وقد ،للناس نونهيبي    والعلماء ،حيكمون وبه العدل يقيمون
ن ا }و مم  ن   فقال: ل ق  د ون   أ م ة   خ  حل  ق    يـ ه   األ  م ة   ه ذ ه  " قتادة: قال .[181 ]األعراف: {يـ ع د ل ون   و ب ه   اب 

د ون   حل  ق    يـ ه   الناس، وينصفون يقضون وابحلق :أي {يـ ع د ل ون   و ب ه  } وقوله:. (20)يـ ع د ل ون " و ب ه   اب 
 وابحلق» قال: ،«أميت هذه» قال: وسلم عليه هللا صلى هللا نيب أن لنا ذكر :جريج ابن قال كما

 . (21)«ويقضون ويعطون أيخذون
 مطالب اجلميع بل ،طبقة عن طبقة به تنفرد ال -والعدل ابحلق   احلكم وهو- املبدأ وهذا
 قال: هللا عبد بن جرير عنف ،مسلم لكل النصح وجوب خالل من وذلك ؛حتقيقه يف ابلسعي
. (22)مسلم لكل والنصح الزكاة وإيتاء الصالة إقام على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ابيعت
 يف والوضوح الشفافية :يعن -للكلمة اللغوية الداللة ليهع حتيل ما حسب- النصح وهذا

 ،احملكوم من وال احلاكم من ال ،هلرد    كيد    وال ،هلغصب   احلق   على آتمر فال ،اجلميع مع التعامل
 وأوسع ،حتصى أن من أكثر لهامتث   يف العلماء ومواقف والوالة احلكام لنصح املوجبة حاديثألاو 

 حتصر. أن من
 :العقل تسطيحمع دعوى  :الرابعة الوقفة
 أي لحتو   سهولة منها ،ذلك على ةأدل   أنه مزع   مبا وأتى ،املقال يف الكاتب نعنو   هكذا

 زغلول :منهم ،املشايخ من جمموعة   وذكر ،ةالسطحي   هذه بسبب شيخ   إىل وفاشل جاهل
 يف العلمي اإلعجاز ايقضا يف كالمهمذكر  و  ،النابلسي راتب وحممد العوضي ونبيل النجار
 ،العنوان هذا خمرجات هذه تكون   أن عيتوق   ال الكبري العنوان   هذا مسع من أن شك   وال ،القرآن
 الشخص يكون لكي- االجتهاد فشروط الع،اط    بكبري توحي وال ،ةسطحي   هاكل    اأيض   فأمثلته

                                                            

 .(250 /6) القرطيب تفسري ينظر: (19)
 (.101 /2)يف تفسريه  الرزاق عبد أخرجه (20)
 .(600 /10) الطربي تفسريينظر:  (21)
 .(57) البخاريأخرجه  (22)



 مرتبة إىل يصل   أن فضال ،معشارها شرع   له ليحصل كان  ما عمره الكاتب   أنفق لو -عاملا
  .(23)وعميقة قوية هي وكيف ،اجملتهد   شروط ليقرأ   األصول كتب  إىل الرجوع وإبمكانه ،العامل

 :ذكر اليت الشخصيات حبقيقة الكاتب جهل
 املسائل من فيه يتكلمون وما ينتصبون للفتوى، وال ،علماء   وليسوا دعاة   رذك   من جل  

 ال املسلمني وعامة ،الكاتب فيه ئهمخيط    ما هبذا وأقصد ،الدين يف عمل عليه يبن ال غالبه
 أيضا اخمتص   يكن مل ومن ،إليه به حاجة فال ةالعلمي   األمور يف اخمتص   كان  فمن ،به ونيهتم  
 .يزيده ال مراأل فإن

 والسنة القرآن ألن ؛العلماء كثري  من  من حتفظ حمل   فهو نفسه يف العلمي   اإلعجاز وأما
 هذا يف وليس ،املعهود عن هبما خروج اعلمي   اتفسري   وتفسريمها ،ناسال عامة طباناوخي ،للهداية

 بد ال القرآن تفسريف ،وتبليغها املسائل إفهام يف طريقته للوحي لكن ،له تكذيب وال للعلم نفي  
 وضعها، يف الشريعة مقاصد مع فقيت   أن بد ال أنه كما، به متكل   الذي القرآن   أسلوب يراعي   أن

 هذه من بطل  ي   فهمها فإن   ،اخلطاب يف األميني معهود على جرت ،يةأم    الشريعة أن وذلك
 ال مما العلوم من شيء لتقرير ديقص   مل فالقرآن ها،فهم   يف األخرى للعلوم مدخل وال ،اجلهة
 ،عريب   بلسان نزلت الشريعة فإن وكذلك ابتداء، ابلوحي املخاطبني معهود يف شيء عليه ينبن
 يكن مل وإن الشريعة، فهم يف عنه العدول يصح   فال مستمر   رفع   لساهنم يف للعرب كان  فإن

 األلفاظ معاين يف جار   وهذا عرفه،ت   ال ما على فهمها يف رىجي   أن يصح   فال عرف   ةث  
 تراعيها، كانت  وإن املعاين، على حمافظتها عند اد  تعب   األلفاظ ترى ال العرب فإن واألساليب؛

 جلميع اعام   كان  إذا مسلك الفهم يفإمنا يصح   اللفظ إن مث مبلتزم، عندها األمرين أحد وليس
 .(24)واملعاين األلفاظ حبسب عليه يقدرون ما فوق فيه فيتكل   فال فهمه، الناس

 .األكثر وهم ،العلم أهل عند أصال مرضي    غري العلمي   اإلعجاز إىل ابلقرآن فاجلنوح
 للعقل ابال لقيي   وال ،ياملاد   العلمي   العقل عن ميتكل   أمثلته خالل من الكاتب إن مث
 الشريعة على املزايدة ميكن وال ،وجماالهتا العقلية للعلوم منه إدراك ضعف   وهو ،الفطري   البدهي

                                                            

 (.410 /2) الفحول إرشاد (،150 /1) للجوين الربهان (،640 /1) احملصولينظر:  (23)
 .بعدها وما (62 /2) للشاطيب املوافقات ينظر: (24)



 م ت ج او ر ات   ق ط ع   األ ر ض   }و يف   سبحانه: قال ،العقلية ةاألدل   شأن ومن العقل شأن من التعلية يف
ن ات   نـ و ان   و خن  يل   و ز ر ع   أ ع ن اب   م  ن   و ج  نـ و ان   و غ ري    ص  ق ى ص  د   مب  اء ي س  ل   و اح  ا و نـ ف ض    ع ل ى بـ ع ض ه 
ت   ذ ل ك   يف   إ ن   األ ك ل   يف   بـ ع ض    الل ي ل   ل ك م   }و س خ ر   وقال:، [4 ]الرعد: يـ ع ق ل ون{ ل  ق و م   آلاي 

ت   ذ ل ك   يف   إ ن   أب  م ر ه   م س خ ر ات   و ال ن ج وم   و ال ق م ر   و الش م س   و ال نـ ه ار    .[12]النحل: يـ ع ق ل ون{ ل  ق و م   آلاي 
 مث ومن حقائق، من نتجهي   وما أحكام من عليه ينبن مبا إشادة   هي ابلعقل ةاإلشاد   وهذه

 ليس أحكام نم   العقل   أنتجه ما أن وهو ،أصالة بدهي   ةالعقلي   العلوم من الشرع موقف   فإن  
 وال ،للعقل فيها احلق   الشرع يرى ال اليت احلقائق ببعض يصطدم مل ما الشرع من رفض   حمل  
 ومنها ،العقلية العلوم غري مصادر هلا املعرفة   أن أمبد من ينطلق اإلسالم لكن ،جماالته من هايعد  

 ،كالغيبيات  ذلك عن خارج هو ما فيها بل ،واحلس   املادة يف حمصورة غري املعرفة أن كما  ،الوحي
 .(25)التصديق هو فيه العقل حظ   بل ،إثباته حيث من فيه للعقل مدخل ال وهذا

  :والعبودية اخلضوع مفهوممع  :اخلامسة الوقفة
 إذ ؛حياهتم يف فكراي   امأزق   ليشك    املسلمني عند العبودية مفهوم حضور أن   الكاتب يرى

 وحلساب ،العبودية مفهوم من فوايتخف   أن ابملسلمني واألوىل ،اإلسالم روح مع متناقض   هو
  :جهتني من الدين عن خاطئ رتصو   ذاوه البشر، وإسعاد املصلحة ثقافة

 جاء الدين أن اعتقاد متام فمن واملصلحة، العبودية بني التناقض اعتقاد :األوىل اجلهة
 تنظري وليد   ليس االعتقاد وهذا ،اهلوى على هميقد    وأن ،له خيضع أن البشر وإسعاد ابملصلحة

 حقيقة هو هلل واخلضوع ستسالمفاال ،ة  الشرعي   النصوص منطوق   هو بل ،معينة فرقة   لدى فكري   
ل م   م ن   }بـ ل ى :سبحانه قال ،الدين ه ه   أ س  ن   و ه و   لل     و ج  ر ه   فـ ل ه   حم  س   ع ل ي ه م   خ و ف   و ال   ر ب  ه   ع ند   أ ج 

ل م ت   فـ ق ل   ح اج وك   }ف إن   :وقال ،[112 :]البقرة حي  ز ن ون{ ه م   و ال   ه ي   أ س   و ق ل اتـ بـ ع ن   و م ن   لل     و ج 
ت وا   ل  ل ذ ين   ت م   و األ م  ي  ني   ال ك ت اب   أ و  ل م  ل م وا   ف إ ن   أ أ س  ت د وا   فـ ق د   أ س   و الل    ال ب ال غ   ع ل ي ك   ف إ من  ا تـ و ل و ا   و إ ن اه 
ري   ل ع ب اد{ ب ص   هلل واخلضوع اإلخالص هي واهلداية الدين حقيقة نأ :يعن ،[20 :عمران ]آل اب 
  .(26)املسألة هذه يف واسطة توجد وال ،وحده

                                                            

 .(177 /1) والنقل العقل بني التعارض درء ينظر: (25)
 (.140 /2) كثري  ابن تفسري (،286 /5) الطربي تفسري :ينظر (26)



 وينظر ،حبذر   الشرعية النصوص مع ليتعام   وهو القلب طاهر   املؤمن يكون   أن ميكن وال
 م ن   ال ك ف ر   يف   ي س ار ع ون   ال ذ ين   حي  ز نك   ال   الر س ول   أ يـ ه ا }اي   :تعاىل قال ،منها والرد   األخذ لفكرة
 ل ق و م   مس  اع ون   ل ل ك ذ ب   مس  اع ون   ه اد وا   ال ذ ين   و م ن   قـ ل وهب  م   تـ ؤ م ن و مل    أب  فـ و اه ه م   آم ن ا ق ال وا   ال ذ ين  
ل م   حي  ر  ف ون   أي  ت وك   مل    آخ ر ين   ع ه   بـ ع د   م ن ال ك  ا أ وت يت م   إ ن   يـ ق ول ون   م و اض  ـذ   تـ ؤ تـ و ه   مل    و إ ن ف خ ذ وه   ه 

ذ ر وا   نـ ت ه   الل    ي ر د   و م ن ف اح  ئ ا الل    م ن   ل ه   مت  ل ك   فـ ل ن ف تـ  يـ  لـ ئ ك   ش   قـ ل وهب  م   ي ط ه  ر   أ ن الل    ي ر د   مل    ال ذ ين   أ و 
نـ ي ا يف   هل  م   ز ي   الد  ر ة   يف   و هل  م   خ   الشرعية ابملصلحة املسلم فتسليم .[41 :]املائدة ع ظ يم{ ع ذ اب   اآلخ 

 فيه ما يشرع فال ،به الظن وحسن سبحانه هلل اخلضوع كمال  عن فرع هو هلا الشارع وقصد
 سر.الع   بعباده يريد وال ،مفسدة

 باعات    فهو للوحي ترك   فأي   ،اهلوى اتباع وبني اخلضوع   بني واسطة   توجد ال :الثانية اجلهة
يب وا مل    }ف إ ن ، قال تعاىل:هواه اإلنسان خيالف   أن الشرع مقاصد ومن ،للهوى ت ج   ف اع ل م   ل ك   ي س 

و اءه م   يـ ت ب ع ون   أ من  ا د ي ال   الل    إ ن   الل    م  ن   ه د ى ب غ ري    ه و اه   اتـ ب ع   مم  ن   أ ض ل   و م ن   أ ه   ال ق و م   يـ ه 
  .[50 :]القصص الظ ال م ني{
 من السرقة غري فيها مبناه بني   ي مل خاطئة   فكرة هناأ الدينية القداسة لفكرة   الكاتب وتنظري

 الكعبة جتاه   املسلمون يفعله ما أن   مع ،الكعبة وعبادة املسلمني وثنية يعتقدون الذين شرقنياملست
 مبفرده. هلا عبادة   يعد   ال نةمعي   جهة إىل هالتوج   دفمجر   ،عبادة   دين أي    عرف يف ىيسم   ال

 :لرتهيبمع قضية العبادة اب :السادسة الوقفة
 حسب ينالد   ورجال الوعاظ من زائد ترهيب   عليهم سميار   املسلمني أن الكاتب عىاد  

 .القرب عذاب عقيدة للرتهيب منوذج أكرب أن   وذكر ،اصطالحه
:  هذه يف الدين ةققيحب هلاجل حيث من ية  علم مغالطة يف وقع النقد ذاه يف هو فأو ال 

 هذه على قائمفهو  ،وترهيب ترغيب دين هو بل ،فحسب ترهيب دين   ليس إلسالمفا ،املسألة
 آايت ةعد   وهذه ،أيدينا بني الشرعية صالنصو  وهذه ،الرتهيب من عنده أوىل والرتغيب ،الثنائية
 الن اس   }ك ان   :، قال تعاىلهللا كتاب  يف ةحمكم   وكلها ،والنذارة البشارة بني معاجل على تنص  

ة   أ م ة   د  ر ين   ني  الن ب ي    الل    فـ بـ ع ث   و اح   أ ر س ل ن اك   }إ ان   :سبحانه وقال، [213 :]البقرة {و م نذ ر ين   م ب ش  
حل  ق    ري ا اب  أ ل   و ال   و ن ذ ير ا ب ش  يم{ أ ص ح اب   ع ن   ت س   أ ر س ل ن اك   }و م ا :سبحانه وقال، [119 :]البقرة اجل  ح 



اف ة    إ ال   ري ا ل  لن اس   ك  ثـ ر   و ل ك ن   و ن ذ ير ا ب ش   }إ ان   سبحانه وقال، [28 :]سبأ يـ ع ل م ون{ ال   الن اس   أ ك 
حل  ق    أ ر س ل ن اك   ري ا اب  ري ا :سبحانه وقال، [24 :]فاطر ن ذ ير{ ف يه ا خال   إ ال   أ م ة   م  ن   و إ ن و ن ذ ير ا ب ش   }ب ش 

ثـ ر ه م   ف أ ع ر ض   و ن ذ ير ا م ع ون{ ال   فـ ه م   أ ك   .[4 :]فصلت ي س 
 يقول ولذا ؛الرتهيب على ممقد   الرتغيب فإن والرتهيب الرتغيب تعارض عند :اثنياو 

ر ف وا ال ذ ين   ع ب اد ي   اي   ق ل  } :سبحانه ه م   ع ل ى أ س   الذ ن وب   يـ غ ف ر   الل    إ ن   الل    ر مح  ة   م ن تـ ق ن ط وا ال   أ نف س 
يم{ ال غ ف ور   ه و   إ ن ه   مج  يع ا  م ن يـ ي أ س   ال   إ ن ه   الل    ر و ح   م ن تـ ي أ س وا   و ال  }، ويقول: [53 :]الزمر الر ح 
اف ر ون{ ال ق و م   إ ال   الل    ر و ح    ،هكتاب    يف كتب    اخللق   هللا قضى ملا» :احلديث ويف ،[87 :]يوسف ال ك 
 .(27)«غضيب غلبت رمحيت إن :العرش فوق عنده فهو

 أن الطبيعي ومن ،واحدة بدرجة ونعيمه القرب عذاب وجود على متفقون املسلمون :اثلثاو 
 بد   وال مصرياي   كان  إذا عنه احلديث وعدم هإغفال   الشرع من وال العقل من ليس قاحملق   املوجود

 الفتاكة األمراض ضد   ةالصحي   التوعية إبيقاف الصحية   املؤسسات   الكاتب بيطال   فهل ،منه
 اللصوص ضد   الدعاية ممارسة بعدم األمنية اجلهات يطالب وهل ؟!رهبة يف الناس وقعت ال حىت
 اجلميع فويستهد   اموجود   كان  ما أن متفقون البشر فجميع أمن وأمان؟! يف الناس يبقى حىت

 يف اليوم املسلمون هم وها وعذابه، القرب نعيم ومنه عنه، احلديث   والرأفة النصح   كمال  منف
 نفسي    ضرر أي   املعتقد   هذا ليشك    مل ذلك ومع وعذابه، القرب نعيم   يعتقدون دنيالا صقاعأ مجيع

 نجيي   ما نتوبي   ،الوحي نصوص به نطقت معتقد هوف .بغريه وال ابلعنف له عالقة   وال عليهم،
 رشدتأو  الشرع به نطق كما  ناسلل ذلك نوايبي    أن العلماء وعلى ،املعاصي من فيه عيوق   وما منه
 يستحضر ال -سطوره يكتب وهو- الكاتب لكن والقنوط، اليأس عن ابعيد   النصوص، إليه

 وردة النصرانية الرهبانية صنعته اديني   امنوذج   يستحضر بل ،الشرع يف هي كما  املسلم عقيدة  
 ،رمحته يف والطمع ،بربه الظن حسن على همعتقد   يقوم املؤمن   أن وينسى ،املادة على الفعل

 ومع الظلم، أو املعصية اقرتاف عند إال هخياف   ال القرب فعذاب ،اليأسو  القنوط وعدم به، واليقني
 قال ،العذاب بعدم ضمان   فلديه الذنب موعد الطاعة حالة يف اأم   العفو، يف يطمع ذلك

اب ك م   الل    يـ ف ع ل   }م ا :سبحانه ، [147 :]النساء ع ل يم ا{ ش اك ر ا الل    و ك ان   و آم نت م   ش ك ر ت    إ ن ب ع ذ 

                                                            

 (.3022) البخاريأخرجه  (27)



ت   }ت ل ك   :سبحانه وقال ل وه ا الل    آاي  حل  ق    ع ل ي ك   نـ تـ  ا ي ر يد   الل    و م ا اب   :عمران ]آل ل  ل ع ال م ني{ ظ ل م 

108].  
 األدوات أبسط   ميتلك ال وهو دينال يف مل  كيت ملن حي   مثال   الكاتب   أن :املقال وخالصة

 وإبداء ،إحكامها قبل الشبهة ونثر ،اإلانرة بدل   ابإلاثرة القارئ تشتيت   على تمدويع ،فهمهل
 املوضوعات بني تنافر   من جيد ملا ؛صعبة عهمتتب    ةمهم   جيعل ما وهو ،هفحص   قبل االعرتاض

 حييل مث عريضة بدعوى أييت الكاتب أن حبيث اإلحالة يف والنزول للمعلومات، التوثيق وعدم
 حىت أو الكيايل، منصور مثل ،هو عمدة  يف العلم ليس ، أواعلمي   مغمور شخص إىل إثباهتا يف

 واإلرشاد الوعظ يف مونيتكل   وإمنا العلماء الفحول، من ليسوا لكنهم ،الفضالء الدعاة بعض
  .املعلومات يف والتدقيق التحقيق عدم ةمظن   هو الذي

 تتشت   خالل من وموضوعيته كادمييتهأ عدم عن هطرح   خالل من الكاتب أابن لقد
 ،القارئ على اإلطالة خشية   موضوعاته من مهلناهأ ما وبعض عنها ثحتد   اليت املوضوعات

 ،العلمية هلقيمت   ال املقال على دانرد   وقد فيها، هغلط   وتبني    نهاتبي    ةعلمي   مبقاالت نفردها وسوف
 الواقع. بهويكذ    ،الدليل سعفهي   ال الذي عاءواالد    اجلهل من غريه يف قتفر   ما مجع هألن   وإمنا
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