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هذا الكتاب
حيوي الكتاب عىل الكلامت القصرية املرتبطة بام ييل:
 .1القرآن والدين :وفيه الكلامت املرتبطة بالقرآن الكريم ،باعتباره املصدر األعظم
للدين.
 .2السنة والبدعة :وفيه الكلامت املرتبطة باألحاديث ،وعالقتها القرآن الكريم
والقيم املختلفة ،والتدليسات والتحريفات التي حلقت هبا.
 .3رشيعة احلق :وفيه الكلامت املرتبطة بالدين املحمدي األصيل وخصائصه،
وخصائص الرشيعة اإلسالمية ،وما له عالقة بذلك من قريب أو بعيد.
 .4أحكام ِ
وحكم :وفيه الكلامت املرتبطة ببعض األحكام الرشعية ،وجوانبها
املقاصدية.
 .5التسامح والتقية :وفيه الكلامت املرتبطة بالتسامح والتقية وما يرتبط هبام من
أحكام وآداب.
 .6البالغ واحلجة :وفيه الكلامت املرتبطة بحجة اهلل البالغة عىل خلقه ،وعدم التامس
األعذار هلم ،وترك ذلك هلل تعاىل ،فهو أعلم بخلقه.
 .7املرأة والعدالة :وفيه الكلامت املرتبطة باملرأة ،واملظامل التي حلقت هبا نتيجة سوء
الفهم للدين.
 .8الوحدة والطائفيون :وفيه الكلامت املرتبطة بالوحدة اإلسالمية ،ونبذ الطائفية.
 .9اخلرافة والدجل :وفيه الكلامت املرتبطة بالتحذير من اخلرافات وأنواع الدجل
التي مورست باسم الدين.
 .10األهواء والفتن :وفيه الكلامت املرتبطة بالتحذير من األهواء والبدع والفتن التي
أصابت الدين والتدين.
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املقدمة
حيوي هذا الكتاب جمموعة من الكلامت القصرية التي نرشهتا يف أوقات خمتلفة ،إما
من خالل سجاالت ومناقشات جرت عىل وسائل التواصل االجتامعي ،أو نرشهتا ابتداء
من باب اإلفادة والنصح ،وأنبه إىل أين رشحت بعضها يف تسجيالت صوتية ،تلبية لبعض
املتابعني الكرام الذين طلبوا ذلك(.)1
وقد أوردت فيه الكلامت التي تتحدث عن حقيقة الدين ،واملامرسات املرتبطة به،
وما بقي منها ساملا ،وما تعرض لالنحراف ،وأسبابه ،ونحو ذلك ،مما ذكرته تفصيال يف
سلسلة [الدين والدجل] ،وسلسلة [دين اهلل ودين البرش] ،ولذلك ،فإن من يريد تفاصيل
ما ذكرته يف هذا الكتاب حيتاج إىل الرجوع إىل السلسلتني.
وحيوي الكتاب املواضيع التالية:
 .1القرآن والدين :وقد ذكرت فيه الكلامت املرتبطة بالقرآن الكريم ،باعتباره
املصدر األعظم للدين ،ومنها السلسلة التي عنونتها بـ [مفاتيح التدبر] ،والتي رشحت
الكثري منها يف تسجيالت صوتية ..ومنها كلامت حول إعجاز القرآن الكريم ،وشموله لكل
املجاالت ..ومنها كلامت حول القرآن وتيسري التعامل معه خصوصا من جوانب التجويد
والرتتيل والرسم ونحوها.
 .2السنة والبدعة :وقد ذكرت فيه الكلامت املرتبطة باألحاديث ،وعالقتها القرآن
الكريم والقيم املختلفة ،والتدليسات والتحريفات التي حلقت هبا ،ووجوب تنقيتها منها
بعرضها عىل القرآن الكريم.
( )1وقد أرشت إليها يف الكتاب بوضع عنواهنا بني قوسني ،وباللون األمحر ،هكذا [العنوان]
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 .3رشيعة احلق :وقد ذكرت فيه الكلامت املرتبطة بالدين املحمدي األصيل
وخصائصه ،وخصائص الرشيعة اإلسالمية ،وما له عالقة بذلك من قريب أو بعيد.
 .4أحكام ِ
وحكم :وقد ذكرت فيه الكلامت املرتبطة ببعض األحكام الرشعية،
وجوانبها املقاصدية.
 .5التسامح والتقية :وقد ذكرت فيه الكلامت املرتبطة بالتسامح والتقية وما يرتبط
هبام من أحكام وآداب.
 .6البالغ واحلجة :وقد ذكرت فيه الكلامت املرتبطة بحجة اهلل البالغة عىل خلقه،
وعدم التامس األعذار هلم ،وترك ذلك هلل تعاىل ،فهو أعلم بخلقه.
 .7املرأة والعدالة :وقد ذكرت فيه الكلامت املرتبطة باملرأة وكرامتها واملظامل التي
حلقت هبا نتيجة سوء الفهم للدين.
 .8الوحدة والطائفيون :وقد ذكرت فيه الكلامت املرتبطة بالوحدة اإلسالمية ،ونبذ
الطائفية ،وإقامة احلجج عىل الطائفيني.
 .9اخلرافة والدجل :وقد ذكرت فيه الكلامت املرتبطة بالتحذير من اخلرافات وأنواع
الدجل التي مورست باسم الدين.
 .10األهواء والفتن :وقد ذكرت فيه الكلامت املرتبطة بالتحذير من األهواء والبدع
والفتن التي أصابت الدين والتدين ،ومنها الشيطان وأدواته ..واالستبداد والدخن..
والفئة الباغية ..والظاهرة السلفية ..والوالء الكاذب.
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 .1القرآن والدين
أ .مفاتيح التدبر:
 .1من طاف بالكعبة ،وهو ال يعرف رس الطواف مل يستفد إال حتريك
قدميه ..ومن قرأ القرآن ومل يفقه مقاصده مل يستفد إال حتريك شفتيه.
 .2حتى لو نلت أعىل شهادة يف الدراسات القرآنية ،فإنه لن تصلك معانيه
السامية ومعارفه املقدسة إال بعد تطهري نفسك؛ فالطاهر ال يمسه إال طاهر.
 .3لو كانت التالوة املجردة وحدها تغني ملا وصف رسول اهلل  سفهاء
األحالم مشتتي شمل األمة بكوهنم (يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم)

( )2

 .4لو كانت التالوة املجردة وحدها تغني ملا وصف اهلل القارئني املعرضني
عن التدبر بأصحاب القلوب املقفلة وقفل القلوب دليل احلامقة والغفلة.
 .5عجبا للذي يعترب الدعوة إىل تدبر القرآن والعمل به تنفريا؛ فهل اهلل
نفرنا عندما دعانا لذلك؟ ..وهل القرآن جمرد حرز أم أنه منهج حياة؟
 .6احذر أن تكون من الذين جعلوا كتاب رهبم وسيلة لدفع النحس ،ال
لدفع الضاللة ،وإلبعاد الشياطني عن أمواهلم وجاههم ،ال عن دينهم

( )2رواه عبد الرزاق ( ، )18650ومن طريقه مسلم ( ، )156( )1066وأبو داود ( ، )4768والبزار (، )581
وابن أيب عاصم ( ، )917والنسائي يف خصائص عيل ( ، )186والبيهقي  ،170/8والبغوي ()2556
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وصالحهم.
[ .7الكتاب واليقني] لن تصل إىل ربك حتى توقن بكل كلمة قاهلا ،خربا
كانت أو إنشاء ..فال يمكن للشاك يف كلامت ربه أن يكون أهال لقربه ووصاله.
[ .8تعظيم القرآن] جلت حقائق القرآن الكريم أن يتنزل فهمها وبركاهتا
إال عىل من يعتقد باملتكلم هبا وعظمته ..فعظمة الكالم بعظمة املتكلم.
[ .9القرآن والتفاسري] القرآن الكريم أعظم من أن حتيط بحقائقه
التفاسري؛ فهي يف أحسن أحواهلا ليست سوى مفاتيح لفهم ألفاظه وتراكيبه
ولذلك كان التدبر مفتاحه األكرب.
[ .10القرآن واملصاديق] أئمة اهلدى أورع وأتقى وأهدى من أن يتحدثوا
بتلك األحاديث التي جتعل القرآن الكريم خاصا بذكرهم ..وكل ما يروى عنهم
من ذلك مكذوب عليهم.
[ .11التفاسري والتعصب] كل تفسري قرآين جيعلك متعصبا لطائفتك ال
ُيعول عليه ..فاهلل رب العاملني ،ال رب شعب من الشعوب ،أو طائفة من
الطوائف.
[ .12التفاسري واخلرافة] كل تفسري يدعوك للخرافة أو الدجل أو
الشعوذة ليس سوى أداة شيطانية لتحريف املعاين القرآنية ..فاحذر منه حذرك
من الشيطان نفسه.
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[ .13املصاديق القرآنية] يمكنك أن تطبق مفاهيم القرآن الكريم عىل ما
تراه مناسبا من املصاديق ..لكن احذر أن حترصها فيها؛ فكالم ربك أعظم من
أن حياط به.
[ .14التدبر والعبور] ال يمكنك أن تتجاوز بكلامت ربك املكان والزمان
ما مل تعرب من األحداث واملواقف إىل أسباهبا ودوافعها وأغراضها ونتائجها؛
فذلك لب القرآن.
[ .15خصائص السور واآليات] مع أن القرآن الكريم كله شفاء وهداية
إال أن لكل آية أو سورة دورا خاصا يف ذلك ..فمن اهتدى إليها وتدبرها وعمل
بام فيها هدي وشفي وكفي.
[ .16القرآن والقراءة] ال يمكن أن تتحقق بحقائق القرآن ،أو تتمثل فيك
قيمه ما مل تقرأه ..فالدواء ال يمكن أن ُحيدث تأثريه فيك ما مل ترشبه ،وكام
نصحك الطبيب.
[ .17التمحيص والقرآن] بام أن التمحيص يقتيض االختبارات التي ال
يطيقها إال من امتحنت قلوهبم لإليامن؛ فقد حوى القرآن الكريم ذلك حتى ال
يفوز به إال الصادقون.
[ .18الكتاب واحلجة] من رمحته بعباده أنه مل يكتف بإنزال كلامته املقدسة
كمواعظ جمردة وإنام أنزهلا يف كتاب حمكم شامل مفصل مبني لتتم حجته البالغة
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به عليهم.
[ .19احلقائق واأللفاظ] احلقائق القرآنية كنز جواهره األلفاظ
والرتاكيب؛ فمن أحاط هبا ،وهبه اهلل من العلوم النافعة بقدر صدقه يف التعامل
معها ،واالستفادة منها.
[ .20التدبر البسيط والعميق] التدبر نوعان :بسيط وعميق ..البسيط ينري
درب صاحبه ..والعميق ينري درب األمة ..وال يمكن أن يتحقق العميق دون
البسيط ..وكالمها خري.
[ .21التدبر والعبور] إياك أن حترصتدبرك للقرآن الكريم فيام الح لك
بادي الرأي ،بل انتقل منه إىل غريه ،لتظفر بام مل يكن خيطر لك عىل بال.
[ .22القرآن والتاريخ] القصص القرآين أحداث تارخيية مرتبطة باملكان
والزمان ،وعربها تتجاوز ذلك كله لتشمل كل مكان وزمان ..فاجتهد يف أن
متثل أحسن أدوارها.
[ .23القرآن والذكر] وحدها كلامت اهلل املقدسة من تذكّرك باحلقائق
وتقوم مسريتك ،وتنري طريقك ..فاحذر من نسياهنا أو الغفلة
التي ترفع ذكركّ ،
عنها.
[ .24القرآن والروح] وحدها كلامت اهلل املقدسة من يمد روحك بروح
احلياة احلقيقية التي من مل تنفخ فيه عاش حياة ومهية ال معنى هلا ،وال جدوى
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منها.
[ .25القرآن والنور] وحدها كلامت ربك املقدسة من يزودك بالنور الذي
خيرجك من ظلامت اجلهل والضالل والغواية؛ فاشحن بصريتك به لرتى
الوجود بصورته احلقيقية.
[ .26القرآن والفرقان] وحدها كلامت ربك املقدسة من يمنحك القدرة
عىل التفريق بني حق املعارف وباطلها ،وخري القيم ورشها ..فاحرص عليها
حتى ال تتشتت بك السبل.
[ .27القرآن والربهان] من أراد برهانا حسيا عىل األلوهية والنبوة وكل
القيم املرتبطة هبا فعليه بالقرآن فهو الربهان األكرب والتجيل األعظم لكل احلقائق
والقيم.
[ .28القرآن الواعظ] إن أردت واعظا يغسل أدران قلبك باحلقائق
الراقية ،ال باأللفاظ املنمقة؛ فعليك بالقرآن؛ فهو الواعظ األكرب الذي يوقظ
مهتك ويوجه إرادتك.
[ .29القرآن والبصائر] من أراد أن يقوي بصريته أو يضيف إليها املزيد
من البصائر؛ فعليه بالقرآن فهو مصدر البصائر ووسيلتها ونورها ..وليس
األعمى إال من أعرض عنه.
[ .30القرآن واملراتب] خرييتك وفضلك ومرتبتك بحسب تقديسك
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وتعظيمك وتقديمك لكالم ربك ..فإن قدمته تقدمت ،وإن أخرته تأخرت،
وإن عزلته عزلت.
[ .31القرآن واألدب] أدبك الظاهري والباطني مع كالم ربك هو الذي
يتيح لتعاليمه املقدسة أن تتمثل فيك ..فمن مل يتأدب مع الكلامت لن يتأدب مع
الذات.
[ .32القرآن الشامل] إن أردت أن تتمثل فيك أنوار كلامت ربك
املقدسة؛ فاخرج من قيود تلك الرؤى املحدودة حوله ..فالقرآن أوسع من أن
يقيد أو حيد أو حياط به.
[ .33القرآن واألوراد] إن أردت أن تنهل من املوارد القرآنية العذبة؛
فعليك بثالثة أوراد :ورد للتالوة وآخر للحفظ وثالث للتدبر؛ وأطوهلا أوهلا
وأقرصها آخرها.
[ .34احلفظ والنسيان] ال تسمع للذين حيذرونك من حفظ كالم ربك
خشية نسيانه ..فام استودعته صدرك سيحفظه لك ربك ،وإن نسيه لسانك.
[ .35النسيان األكرب] ليس النايس من نيس ما حفظه لسانه ،وإنام ذاك
الذي أعرض عنه بقلبه وسلوكه ومشاعره؛ فعاش أعمى ،ومات أعمى،
وسيحرش أعمى.
[ .36العطاء القرآين] القرآن الكريم ال يعطينا من علومه ومعارفه وآدابه
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إال بقدر ما نعطيه من صدقنا وإخالصنا وعبوديتنا ..فالتفهيم اإلهلي فضل ال
يناله إال الصادقون.
[ .37الرتبية والنبوة] من أعظم دالئل النبوة ما ورد يف القرآن الكريم من
توجيهات اهلل تعاىل لنبيه وتربيته له وعتابه إياه ..ليكون لنا يف ذلك برهانا وعربة.
[ .38املأل األول واآلخر] إياك أن تربئ نفسك ،وأنت تقرأ ما قصه اهلل
عليك ..فهو مل يقصه ليسليك ،وإنام لريبيك.
[ .39املأل األول واآلخر] ال حتسبن (املأل) منحرصين يف أولئك الذين
عارضوا األنبياء ..بل يدخل فيهم كل من امتأل عجبا وغرورا وكربا ..فراح
يعبد نفسه وهواه..
[ .40نامذج اخلري] من رمحته بعباده أنه مل يكتف برتغيبهم يف اخلري ،وإنام
ذكر هلم النامذج احلسنة التي متثله ..حتى يسهل تنفيذه ،والتحيل به.
[ .41القصص واالعتبار] إياك أن تربئ نفسك ،وأنت تقرأ ما قصه اهلل
عليك ..فهو مل يقصه ليسليك ،وإنام لريبيك.
[ .42اجلدل يف القرآن] ال جتادل يف كلامت ربك ..وخذ بظواهرها..
واعرب منها إىل بواطنها ..وال تكن كأولئك احلمقى الذين أمرهم نبيهم بذبح أي
بقرة ،فراحوا يتعنتون يف البحث عن أوصافها.
 .43اقرؤوا قصة آدم وإبليس بعمق وتدبر؛ فام كررها اهلل إال ليتذكر البرش
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أصلهم وعدوهم ومصريهم والعقبات التي تقف بينهم وبني العودة للجنة.
 .44علم الكتاب هو البحث املتدبر الواعي يف كل كلمة ومجلة قرآنية
والعروج هبا إىل آفاق املعارف املرتبطة هبا ..وبذلك فإن كل العلوم حروف من
علم الكتاب.
 .45لو أن املسلمني أرهفوا أسامعهم للوحي املنزل يف غار حراء ،الرتفع
بينهم كل خالف؛ فالبلوى كلها من الذين ال يقرؤون باهلل وإنام بنفوسهم.
 .46جل كالم اهلل أن يكون خاصا باملفرسين ..فاهلل خاطب عباده مجيعا،
وأكثرهم فهام ملراده أعرفهم به ،وأتقاهم له ،وأقرهبم منه.

ب .إعجاز القرآن:
 .47إعجاز القرآن أعظم من أن ُحيرص يف بيانه العريب املبني ،وإال لكان
خاصا بالعرب دون غريهم ،بل هو شامل لكل العقول ولكل العصور.
 .48الذين ينكرون اإلعجاز العلمي للقرآن بحجة ختلف املسلمني
يتهمونه من حيث ال يشعرون بأنه سبب ذلك ،وإال فإن تلك اإلشارات دعوة
إىل البحث.
 .49املنكرون لإلعجاز العلمي يف القرآن بسبب أخطاء بعض املتحدثني
عنه يشبهون املحامي الفاشل الذي يفرط يف استعامل األدلة بسبب سوء
صياغتها.
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 .50إياك أن تصدق املنكرين ملا ورد يف القرآن الكريم من احلقائق
العلمية ،ذلك أن جهلهم وكسلهم عن البحث والتحقيق هو الذي دفعهم إىل
ذلك.
 .51االجتهادات اخلاطئة يف بحوث اإلعجاز العلمي للقرآن ال تربر
احتقارها أو التنفري منها؛ ففي كل بحث يوجد اخلطأ والصواب.
 .52املشكلة التي وقع فيها بعض دعاة اإلعجاز العلمي هي الترسع
والتنافس وعدم بذل اجلهد الكايف يف التحقيق؛ وهلذا كانوا خطائني ال خمطئني.
 .53إعجاز القرآن ثبوت وإثبات :فكل ما زاد إيامنك مهام كان ثبوت..
وكل ما رأيت أنه تتوفر فيه الداللة القاطعة إلقناع مجهور الناس إثبات.
 .54إذا تدبرت آيات الكون يف القرآن بصدق ،ثم بحثت فيام قاله العلم
عنها؛ فإنك ستكتشف رسيان التحدي القرآين لكل العصور وهو ما يزيدك
إيامنا.
 .55ال يمكن ملن يتدبر اآليات الكونية يف القرآن أال هيتم بالبحث عام قاله
العلم عنها ،وهو ما جيعله يكتشف إعجاز القرآن يف هذه الناحية.
 .56إعجاز القرآن وحتديه أعظم من أن خيترص يف زمان حمدد ،ولقوم
حمددين ،بل هو شامل جلميع العصور ،ومجيع األجيال ،كل بحسب طاقته
ومعارفه.
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ج .القرآن والتيسري:
[ .57القرآن والتيسري] من رمحته بعباده تيسري كلامته املقدسة عليهم
ليتذكروا ويتدبروا ..ولوال ذلك ملا أطاق حتمل كلامته يشء؛ فاأللفاظ أعجز من
أن تعرب عنه.
[ .58جتويد القرآن] إياك أن يكون حظك من كتاب ربك إقامة حروفه
والعناية بمخارجها وصفاهتا ..فاألمر فيها يسري ،والتكلف فيها ممقوت،
واخلالف فيها كثري.
[ .59مقاصد القرآن] أرسار القرآن حمجوبة عىل من استعبدته احلروف
واأللفاظ؛ أو األحداث واملواقف ،فشغل هبا عن حقائقه ومقاصده؛ ففهم
القرآن منوط بفهم مقاصده.
 .60ربام ال يشكل خطأ أكثر الناس يف قراءة القرآن لديكم مشكلة ،لكنه
بالنسبة يل مشكلة كربى حتتاج إىل حلول جذرية ،ومن دون حاجة ملعلمني.
 .61أهيام أقوم قيال :ذاك الذي يدعو إىل تيسري كتابة املصاحف ليقرأها
عامة الناس من غري حاجة ألي معلم ،أم ذاك الذي يعرسها لين ّفر منها؟
 .62ليت الذي أنكروا عيل موقفي من الرسم العثامين يطلعون عىل ما كتبه
كبار علامء املدرستني املتخصصني يف علوم القرآن يف هذا اجلانب.
[ .63إعجاز الرسم القرآين] خرافة تيسء ملباحث اإلعجاز ،ألنه فعل غري
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معصوم ،وألن قواعد اإلمالء حينها مل توضع؛ فكان لكل كاتب منهجه.
 .64الذين يعارضون كتابة املصاحف بالرسم العادي هم السبب يف
األخطاء التي يقع فيها عامة الناس؛ وهم جمرد متشددين ومغالني فيام ال دليل
عليه.
 .65عندما أرى األخطاء التي يقع فيها قراء القرآن أمتنى لو طبعت
املصاحف بالرسم اإلمالئي؛ فال دليل رشعي وال عقيل عىل وجوب الرسم
احلايل.
 .66اخلصوصية املوجودة يف املصاحف مرتبطة بزخارف خطوطها
وإطاراهتا ،وهي مما ال حرج فيه ما دامت ال تؤثر يف القراءة الصحيحة.
 .67معظم األحكام التي ُيطلق عليها [أحكام التجويد] ال دليل عليها
من النصوص واإلمجاع ،بل هي اجتهادات أو هلجات ال عالقة هلا بالقرآن.
 .68قلت له :أهيام أيرس عىل العامة ورش أم حفص؟ قال :حفص ..قلت:
فلم تفرض عليهم ورشا ،أليس اجلميع قرآنا؟ ..أمل خيربنا اهلل بتيسريه للذكر؟
 .69متنيت لو أن مجيع البالد اإلسالمية اتفقت عىل أيرس وأسهل قراءة
للقرآن؛ فاهلل مل ينزل عىل عباده إال قرآنا واحدا ،وهو وحده من يوحدهم.
 .70ما طرحته من آراء حول الرسم والتجويد والقراءات القرآنية ليس
شذوذا حداثيا ،بل هو إحياء لطروحات ذكرها كبار العلامء واملحققني.
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 .3عجبا للذي يرتل الكلامت التي ختترص كل حقائق الوجود ،وتصفها
وصفا دقيقا ،ومع ذلك ال يتدبر منها إال خمارج احلروف ومواضع الغنات
واملدود.
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 .2السنة والبدعة
 .1عدم إعطاء القرآن الكريم حق املرجعية العلمية والدينية هو السبب
األكرب لكل الدخن الدخيل عىل تراثنا ابتداء باخلرافة وانتهاء بالتعصب.
 .2معارضة القرآن ال تعني خمالفته فقط ،بل تعني مزامحته أيضا؛ فإذا ذكر
اهلل فضل ليلة بكوهنا أفضل من ألف شهر؛ فأتى حديث بكون عمل ما أفضل
من ألف سنة أو آالف السنني؛ فهي مزامحة ..وذلك يشبه ما لو أن شخصا قدم
جائزة لكتابة مقال حول موضوع معني؛ فأتى آخر وقدم جوائز مضاعفة ألجل
مقال حول موضوع آخر.
 .4كيف تزعمون أنكم تطيعون اهلل وأنتم تعزلون كتابه الكريم الثابت
املحكم ألجل روايات وأحاديث تعارض حقائقه ،وتشوه قيمه؟
 .5عجبا له ،أقول له :قال اهلل تعاىل؛ فريد عيل :حدثني فالن وفالن وقال
فالن وفالن؛ أمل يعلم أهنم أمروا بعرض كل ما يروى عنهم عىل القرآن؟
 .6من مل يكفه ما أتى يف الوحي اإلهلي من احلقائق والقيم فهو ليس
فضوليا فقط وإنام ضحية للوساوس التي تأمره باألكل من الشجرة املنهي عنها.
 .7أهيام أقوم قيال :ذاك الذي يقبل كل أحاديث نبيه ما دامت موافقة
للقرآن ،أم ذاك الذي ال يقبل إال أحاديث طائفته حتى لو كانت دجال وخرافة؟
 .8أهيام أسلم وأحكم :أن نحذر من األحاديث املعارضة للقرآن ،أم
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نكتمها ونسكت عنها إىل أن يكشفها األعداء وجيعلوا منها مادة لتشو يه الدين؟
 .9ذم اإلخباريني ليس مطلقا ،بل هو منرصف ملن ال يعرض األخبار عىل
القرآن ،وإال فإنه لوال األخبار ما عرفنا األخيار ،وال اهتدينا هبدهيم.
 .10كل األحاديث الواردة يف املصادر اإلسالمية يف إهانة االبن غري
الرشعي معارضة للقرآن؛ فهو ضحية وليس جانيا ،وحيتاج إىل الرمحة ال
للقسوة.
 .11لست أدري مل التشنج من رد األحاديث املعارضة للقرآن واملشوهة
للدين ..هل يتوقف الدين عليها؟ أم أن الدين ال جيمل أو يكمل إال بردها؟
 .12قال يل :أنا لست ضد رد األحاديث املعارضة للقرآن ،ولكن لست
أنت الذي يقوم بذلك ..هذا لب املشكلة ،ينظرون إىل الشخص ال إىل الفكرة.
 .13كل حديث يتهم اإلنسان يف نسبه بسبب مواقفه أو دينه معارضة
للقرآن؛ فجرائمه من كسبه ،ال من كسب أمه ،وسببها عمله ،ال نسبه.
 .14عجبا للذي يقر بقواعد رفع احلرج ،وال يقر بقواعد حفظ العدالة،
وهي أكثر ورودا يف القرآن ،والتخيل عنها أعظم تشوهيا لإلسالم.
 .15الذي يرد األحاديث املعارضة للقرآن أعظم تعظيام للنبوة والقرآن
من الذي يقبلها ..فالنبوة والقرآن نوران من مشكاة واحدة.
 .16عندما دعانا اهلداة لعرض ما روي عنهم عىل القرآن يقصدون عرضه
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عىل العقول والفطر السليمة وكل القيم األخالقية واحلضارية التي دعوا إليها.
 .17كيف يستقيم أمر األمة أو تنترش القيم القرآنية ،وكل طائفة تدعي أن
عتاة جمرميها أفضل من عباد وزهاد الطائفة املخالفة هلا؟
 .18عدد األحاديث املقبولة قرآنا وعقال وفطرة أكرب بكثري من املردودة،
لكن املنكرين للسنة مثل الذباب ال يرون سوى اخلبث.
 .19القرآن هو احلصن الذي حيمي احلديث والرتاث من اخلرافات
والدسائس؛ فمن مل يرجع إليه وحيكمه حتكيام مطلقا؛ فسيقع يف اخلرافة ال حمالة.
 .20أنا مسلم أقبل كل األحاديث املوافقة للقرآن مهام كان مصدرها ،وال
أعرف مصطلح أحاديث املخالفني ..فاحلَكم هو احلقائق والقيم ال الطوائف.
 .21كل حديث منسوب لرسول اهلل  أو أئمة اهلدى يكفر مسلام فهو
إما مردود ملخالفته القرآن أومؤول إىل الكفر العميل وكفر النعمة ال الكفر اجليل.
 .22حتى لو فرضنا عدم صحة نسبة األحاديث املوافقة للقرآن؛ فإن ذلك
ال يرض ،ألهنا ال تزيد شيئا يف الدين ،وإنام تؤكد املوجود وهو مصلحة حمضة.
 .23لو طبقنا موازين القرآن بتجرد تام بعيدا عن الذاتية والطائفية لزال
اخلالف املذموم وحل بدله االختالف املحمود الناشئ عن السعة والرمحة.
 .24ما دمت ال تثق فيمن وثقه األلباين ،وهو ال يثق فيمن وثقه اخلوئي؛
فهلم إىل كتاب اهلل الذي اتفق عىل توثيقه والتحاكم إليه اجلميع.
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 .25ردك للحديث املوافق للقرآن الكريم والقيم النبيلة بسبب عدم كونه
موجودا يف مصادرك احلديثية عالمة عىل تعصبك وطائفيتك.
 .26إذا رأيت حديثا يعارض العلم والعقل؛ فأنت بني أن تتورع عن اهتام
نقلة احلديث ورواته ،أو تتورع عن اهتام النبوة بقبول ما ييسء إليها.
 .27إذا جاءك باحث بحديث يعارض العلم معارضة واضحة؛ فإياك أن
تدعوه لقبول احلديث ولو بإلغاء عقله ألنك حينها ستجعله فريسة لكل أعداء
الدين.
 .28هل رأيتم كيف اهتز العامل سخرية من ترامب عندما حتدث عن كيفية
الوقاية من كورونا؛ فكيف ال هيتز إن رأى تلك األحاديث اململوءة باخلرافة؟
 .29كلام اقرتبت من رسول اهلل  وورثته اهلادين اقرتبت من األمة..
وكلام اقرتبت من أكثر املتحدثني باسمهم ابتعدت عنها واقرتبت من الطوائف.
 .30عجبا ملن يتوهم قصور عقول املعارصين عن فهم األحاديث ..أو مل
يتدبر دعوة األنبياء أقوامهم إلعامل عقوهلم ،فهل تلك العقول أفضل من هذه؟
 .31عجبا للذي يرتك االستخارة بالصالة والدعاء وكل ما ورد فيها
صحيح متفق عليه ،ويلجأ إىل وسائل كل ما ورد فيها ضعيف أو موضوع.
 .32قاعدة التسامح يف النوافل كانت السبب األكرب يف انتشار البدع،
وهي معارضة لتوقيفية العبادة؛ فاهلل ال يعبد فريضة ونافلة إال بام رشع.
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 .33أليس من العجيب أن ترتك صالة احلاجة التي وردت هبا األدلة
الصحيحة الكثرية لتامرس صالة الرغائب ،وليس هلا من سند يف مصادر األمة
مجيعا؟
 .34إذا ظفرت بشخص اعتقدت صالحه؛ فالتمس منه الدعاء
والنصيحة ،ال أن يرشع لك عبادة؛ فترشيع العبادات انتهى يوم اكتمل الدين.
 .35كل ما يروى عن اإلمام احلسن وكثرة زواجه وطالقه يف مصادر
السنة والشيعة مدسوس مكذوب مل ُيرد منه إال تشوهيه وتشويه القيم التي
يمثلها.
 .36من التعصب الذي حصل يف األمة اعتبارهم خلالف خمالفيهم
مصدرا للحقيقة ..مع أن احلديث الصحيح يقول :ال جتتمع أمتي عىل ضاللة.
 .37لوال املحدثون واإلخباريون الذين يشبهون حاطب الليل؛ هيتمون
باجلمع والرواية أكثر من التحقيق والدراية ،ملا أنكر السنة أحد.
 .38نعم هو معصوم وال ينطق عن اهلوى ..لكن فهمك له ليس
معصوما ،بل هو خمتلط بام يف نفسك األمارة من أهواء؛ فال تدّ ع العصمة
باتباعك له.
 .39نعم هو معصوم وال ينطق عن اهلوى ..لكن هل كل ما وصلك عنه
معصوم ،أم أن الشيطان وجنوده دسوا يف هديه ما لعلك تستعصم به وتتصور
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أنه منه؟
 .40كل حديث يتهم الناس يف أعراضهم بسبب مواقفهم وآرائهم
مردود؛ فاألعراض واألنساب ال عالقة هلا بالكفر واإليامن ،وال بالصالح
والفساد.
يعرض بشعب من الشعوب مردود؛ فالصالح
 .41كل حديث ّ
واالنحراف مرتبط بالكسب ال باالنتامء ،ولو كان األمر كذلك ملا حتققت العدالة
املطلقة.
 .42مع أين كتبت يف الدفاع عن التوسل وأدلته الرشعية والعقلية إال أين
أنكر بعض صيغه العامية لتجاوزها احلدود والضوابط الرشعية.
 .43أكثر األحاديث الواردة يف أعامل األيام واملناسبات خاصة تلك التي
حتتوي عىل أجور كبرية وتكرار لسور خاصة ضعيف ومكذوب وركيك.
 .44عجبا للذي ينكر (البدعة املستحسنة) عند خمالفيه ،ثم هو يقبل كل
عمل مل يرد به حديث موصول وال مقبول وال صحيح وهل ذاك إال بدعة
مستحسنة؟
( .45قليل يف سنة خري من كثري يف بدعة) هكذا ورد يف احلديث لكن
املتكلفني مل يرتضوا هذا فاخرتعوا عرشات الصلوات ليزامحوا هبا اهلدي
اخلالص.
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 .46األصل يف كل حديث خال من اإلسناد كونه مكذوبا ،وعىل الذي
يريد أن يثبت صحته اإلتيان بالدليل أو اإلسناد أو التوثيق املثبت لذلك.
 .47كل اخلرافات والدجل ترسب إىل مصادر األمة من خالل حسن
ظنها باألسانيد مهام كانت مرسلة أو منقطعة بناء عىل كوهنا يف الفضائل كام
تتوهم.
 .48قد نقبل احلديث الضعيف مهام كان إسناده برشط أال يقرر عقيدة،
أو يسن عمال ،أو يتخذ موقفا ،أو يفرس آية ،أو يذكر حدثا.
 .49فرق كبري بني احلديث الضعيف الذي يؤكد فضائل أعامل موجودة
يف األحاديث الصحيحة ،وبني الضعيف الذي يؤسس لعمل جديد.
 .50مع تشددي مع احلديث الضعيف إال أنه ال بأس بقبول أحاديث
األدعية إذا كانت ذات معان بليغة صاحلة برشط عدم اجلزم بام ورد فيها من
جزاء.
 .51عجبا للذي يرتك األعامل الصاحلة الواردة يف األحاديث الصحيحة
القطعية ،ليلتمس ما ورد من األماين يف األحاديث املكذوبة واملوضوعة.
 .52يف الكتب احلديثية املعتربة لدى الطوائف اإلسالمية ما يغني عن كل
ذلك الركام من الفضائل الركيكة التي وردت يف كتب املتأخرين.
 .53إن كان عيل إمامكم؛ فخذوا العربة من تشدده يف النكري عىل
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الصلوات املبتدعة يف عرصه؛ وما اخرتع بعده أكثر وأشد وأوىل باإلنكار.
 .54نحن نحب العرتة الطاهرة ونحرص عىل هدهيا املستمد من هدي
النبوة ولكنا لسنا مغفلني حتى نقبل ما دسه عليهم املغالون واخلرافيون
والدجالون.
 .55مع احرتامنا للمحدثني والفقهاء إال أن توجيهاهتم لألحاديث
الفقهية ألئمة اهلدى بكوهنا قيلت تقية نتيجة موافقتها ملدارس األمة ليس ملزما.
 .56لو أن قادة الثورة مل يعرضوا األحاديث التي حتذر من القيام قبل
الظهور عىل القرآن لكانوا يف أحسن أحواهلم مراجع لفقه الطهارة والصالة.
 .57أنا ال أغض من قيمة السند يف احلكم عىل األحاديث لكنه ال يكفي
فتزكية الرواة عمل برشي يكتنفه القصور والذاتية لذلك مل يعد معيارا كافيا.
 .58ألن أخطئ فأرد حديثا حرصا عىل سالمة الدين من التشويه ،خري
من أن أخطئ فأقبل حديثا يزيد يف تشوهيه ،ويكون حجابا بني اخللق وبينه.
 .59مع حتذير أئمة اهلدى أتباعهم من اإلرسائيليات إال أهنا ترسبت
لرتاثهم مثلام ترسبت لرتاث إخواهنم؛ فالفضول علة الطوائف.
 .60ركعة واحدة بسورة قصرية ختشع فيها ،وأنت عىل السنة ،خري من
تلك الصلوات املخرتعة التي تكرر فيها السورة الواحدة عرشات املرات بال
خشوع.
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 .61عجبا للذي يعترب وهب بن منبه من اخلرافيني الذين نرشوا
اإلرسائيليات يف األمة ،ثم يأخذ بقوله يف وصف صالة يستن بسنته فيها.
 .62كل من ينكر بدع وخرافات خمالفيه ،ويسكت عن بدع وخرافات
موافقيه ،مطفف يكيل باملكاييل املزدوجة ،وال أمانة وال صدق وال ورع له.
 .63ال فرق بني اإلرسائيليات املدسوسة يف الرتاث السني عن التي يف
الرتاث الشيعي سوى يف كون األوىل منسوبة ليهود والثانية منسوبة ألئمة هدى.
 .64الذي يتوهم أن الكذب والتدليس عىل أئمة اهلدى حمصور يف النفر
الذين حذروا منهم واهم؛ فكيد الشيطان ليس مؤقتا بزمن دون زمن.
 .65املبرشون باجلنة أكثر من أن خيترصوا يف عدد حمدود؛ فرسول اهلل 
مبرش جلميع من صدق يف اتباعه وثبت عليه ومل يبدل ومل يغري.
 .66أنت بني أن تقول بتوقيفية األذان؛ فال تزد فيه حرفا واحدا ،أو تبيح
االجتهاد فيه ،وحينها :ال حيق لك أن تنكر عىل غريك ما أبحته لنفسك.
 .67مع احرتامنا لعلم الرجال إال أنه ال يمكن اعتباره معيارا أكرب
الستنباط األحكام فالكاذب قد يصدق والصادق قد خيطئ أو يسهو أو يدلس
عليه.
 .68البشارات الواردة يف القرآن والسنة الصحيحة املوافقة له ليست
مطلقة ،بل مقيدة بالدوام عىل العمل الصالح والثبات عليه.
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 .69البشارة باجلنة ليست صك غفران ،ولكنها إثبات بنجاح حتقق يف
عمل أو مرحلة ما ،وقد يرسب الناجح يف أعامل أو مراحل أخرى.
 .70حتت قاعدة التساهل والتسامح يف فضائل األعامل وحماسن األخبار،
ترسبت إىل مصادر الدين املقدسة أنواعا كثرية من اخلرافة والدجل واألهواء.
[ .71مغفرة ما تأخر من الذنوب] ال تعني حصانة من العقوبات املرتبطة
هبا ،وإنام تعني عصمة وحفظا خاصا ملن توفرت لديه القابلية لذلك.
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 .3رشيعة احلق
 .1إذا أردنا أن نصل إىل اإلسالم املحمدي األصيل اخلايل من كل
الشوائب فعلينا أن نوفر اجلرأة الكافية ملواجهة كل دخيل مهام ألفته طوائفنا.
 .2ما يميز اإلسالم املحمدي األصيل هو القيم التي يتبناها والتي
تقتضيها الفطرة السليمة ومعها القرآن ،وأما تفاصيل الفروع فاألمر فيها متسع.
( .3اإلسالم املحمدي األصيل) ليس جمرد شعار ،بل هو قيد جيعلنا
نستمد كل ديننا أصوله وفروعه من مشكاة الوحي اإلهلي ومن يعرب عنه؛
وحسب.
 .4عجبا للذي يرتك اإلسالم ألجل أخطاء املسلمني؛ فهل تراه يتخىل عن
اجلواهر الكريمة إن وقع عليها الذباب ،أو وقعت يف القاممة؟
 .5عجبا للذي يرتك اإلسالم ألجل بعض حماسن املذاهب املادية؛ أو ال
يعلم أن اإلسالم حيوي مجيع حماسن املذاهب ويتجنب مجيع قبائحها ومساوئها؟
 .6التدين الذي ال يؤسس عىل العلم مآله اخلرافة ..والذي ال يؤسس عىل
السامحة مآله التطرف ..والذي ال يؤسس عىل الرمحة مآله اإلرهاب.
 .7أبعد الناس عن الدين اإلهلي العدوانيون ألهنم خيلطون تدينهم بسموم
أحقادهم وأمراضهم النفسية؛ فيتحول الدين بسببهم إىل مرض ال إىل دواء.
[ .8وحدة الرشيعة] الرشيعة اإلهلية وإن كانت واحدة يف ذاهتا إال أن
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تنفيذها يكون بحسب االستعدادات التي وفرها العباد ألنفسهم ،وعىل أساسها
يكون اجلزاء.
[ .9الدين اإلهلي واحلياة] الدين اإلهلي وحده من جيعلك تعيش احلياة
بكل معانيها ..ألنه حيرك كل لطيفة من لطائفك يف املجال الذي خلقت له،
وجبلت عليه.
وحكّمت القيم
[ .10أسباب اخلالف] لو ُعزلت العصبية املذهبيةُ ،
القرآنية ،واستفتيت السجايا الفطرية واملوازين العقلية ،الرتفع اخلالف يف
األحكام الرشعية.
[ .11االجتهادات اخلاطئة] ويل للذين يفتنون الناس عن دينهم
باالجتهادات املارقة ،وويل للذين يتبعوهنم ويوالوهنم ..وال عذر لكليهام فاحلق
أوضح من أن تدنسه الفتن.
[ .12تكاليف الرشيعة] إن أرهقتك تكاليف الرشيعة ،وضاقت نفسك
هبا؛ فاستشعر بعقلك قيمتها ،وبقلبك حالوهتا ..وسرتى كيف تتحرك
جوارحك ألدائها بشوق وسعادة.
[ .13العمل والطاقة] من رمحته بك أنه مل يكلفك من األعامل إال ما
تطيق ..ومن رمحتك بنفسك أن تبحث هلا عن األعامل التي تناسبها ،حتى ال
تضيع عليها فرص اخلري.
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[ .14الرموز واألديان] اتفاقنا مع سائر امللل والنحل يف بعض العقائد
والشعائر والرموز ،ال يدل عىل تأثرنا هبا ،أو تأثر بعضها ببعض ،وإنام عىل كوهنا
من مشكاة واحدة.
 .15أكرب حلم للشيطان أن حيول تدينك إىل طقوس جافة ال عالقة هلا
باملشاعر واحلياة ،ألن ممارسته حينها ال حتتاج إىل إنسان حقيقي ،بل آيل.
 .16كيف يمكن أن نعزل الفطر السليمة عن التعرف عىل الرشيعة ،وديننا
دين الفطرة ،وقد أمرنا رسولنا أن نستفت قلوبنا وإن أفتانا املفتون؟
 .17النوم عىل سنة خري من االجتهاد يف بدعة؛ فاهلل ال ُيعبد كام نريد ،بل
كام يريد وال نعرف ما يريد إال عرب من أراد من اهلداة ال من أردنا.
 .18العرف الذي أمرنا باألمر به والدعوة إليه هو ما تعارفت عليه
العقول السليمة والفطر الصافية ،ال األعراف البالية والتقاليد املقيتة.
 .19لقد جاء اإلسالم بإلغاء الرق ،لكن ذلك مل يكن متاحا يف عهد النبوة،
وكان يمكن أن يتم بعدها بفرتة قصرية لو طبقت وصايا النبوة.
 .20عندما يقع الفصام النكد بني الفقه والرؤية الكونية حيصل التشدد
والتطرف؛ فاملتشدد يتوهم أن اهلل حياسب عباده كام حتاسب الرشطة املجرمني.
 .21احلفاظ عىل سمعة اإلسالم :مقصد من املقاصد املعتربة التي عىل
الفقيه مراعاهتا ،حتى ال تصبح فتاواه معوال هيدم اإلسالم.
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 .22ال يمكن للدين أن يتحقق يف الواقع أو ينترش يف العامل ما مل نميز بينه
وبني التقاليد واألعراف التي هي أهم عندنا من جوهر الدين نفسه.
 .23مع أن جرائم املنافقني يف حق اإلسالم واملسلمني تستحق منهم كل
ألوان العقوبة ،لكن رسول اهلل  رأف هبم حرصا عىل سمعة اإلسالم.
 .24لك أن تلزم نفسك بام شئت من املباين واألصول ،لكن ال حيق لك
أن تلزم غريك ..فالدين أوسع من أن ينحرص يف املباين التي قيدتك هبا طائفتك.
 .25املبتدئ يف الفقه هو من يرى لكل مسألة وجها واحدا ،لكنه بقدر
اجتهاده تتسع آفاقه لريى وجوها كثرية تلغي ما قد يبدو من تعارض بني
النصوص.
 .26ال شك يف أنه ال جيوز ملن أوصله اجتهاده يف مسألة أن يعمل بغري ما
وصل إليه ،لكن ال حرج عليه يف أن يعرض أقوال غريه ملن استفتاه.
 .27من أبرز أسباب التعصب :ظاهرة التقيد باملذهب الواحد عند السنة،
واملرجع الواحد عند الشيعة ،والشيخ الواحد عند الصوفية.
 .28حيق لك أن تتمسك بكل ما يفتيك به من تثق يف علمه ودينه ،ولكن
ال حيق لك أن تستعيل عىل غريك ممن ال يقلد من تقلده؛ فذلك هو التعصب.
 .29الدين ليس ملعبا والعلامء ليسوا العبني ونحن املكلفني باستفتاء
العلامء لسنا مجاهري لنشجع العبا عىل حساب العب ..الدين أعظم من ذلك
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كله.
 .30أليس من العجيب أن يدعونا اهلل إىل التعارف حتى مع الشعوب التي
ال دين هلا ،ثم ندعو إىل الرصاع واخلصام بيننا ،ونحن أتباع دين واحد؟
 .31من أسامء اهلل احلسنى التي نحتاج إىل مراعاهتا عند احلديث عن الدين
اسمي [الواسع] و[رب العاملني] ،حتى ال نحرص العامل يف برصنا املحدود.
 .32عزل الرؤية الكونية عن االجتهادات الفقهية هو الذي جيعلها
تنحرف عن املقاصد الرشعية؛ فأحكام اهلل نابعة من صفات اهلل.
 .33مع احرتامنا لقول مالك باعتبار عمل أهل املدينة مصدرا للترشيع
إال أنه يظل قول مالك ال قول اهلل ،وال قول رسوله.
 .34القياس مع الفارق كان سببا يف جتاوز مقاصد األحكام الرشعية
وجماالهتا املضبوطة ..وأخطر مثال عىل ذلك قياس أحكام الزواج عىل أحكام
البيع.
 .35نعم حذر األئمة من القياس لكنهم مل حيذروا من اعتبار املقاصد
واملصالح عند تطبيق األحكام عىل الواقع ،وكيف حيذرون مما ورد به القرآن؟
 .36عجبا للذي يتوهم أن عدالة اهلل تتحقق يف عامل اخللق والتكوين ،ثم
تتخلف يف عامل األمر والترشيع؛ مع أن رب العاملني واحد.
 .37بتطبيق قاعديت املراتب ورفع احلرج تزول كل إشكاالت تعارض
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أحاديث األحكام؛ فاألوىل تدعو إىل األحوط ،والثانية لأليرس للرضورة
واحلاجة.
 .38ما تقولون يف اخلطيب الذي حيذر املصلني من املعايص حتى ال يتكرر
كسوف الشمس مرة أخرى؟ ..أال حيتاج تكوينا يف العلوم احلديثة؟
 .39الفقيه الذي يكتفي بدراسة الكتب القديمة وال يطلع عىل العلوم
احلديثة يصلح مفتيا للقرن اخلامس ال للقرن اخلامس عرش.
 .40االجتهاد الذي جيعلك تناقض عقلك وفطرتك السليمة نوع من
اجلنون وهو ال خيتلف عام وقع فيه املحرفون لألديان الذين رشعوا لالعتقاد
األعمى.
 .41ال حرج عليك أن ترجح ما أداه إليك اجتهادك ،لكن احلرج يف أن
تتصور أن مباين اجتهادك معصومة؛ فتدعي العصمة من حيث ال تشعر.
 .42الدين ليس جمرد شعائر تعبدية ،أو سلوكات عملية ،بل هو مع ذلك
وقبله مواقف والئية ..فمن أحب قوما وأيدهم ونرصهم كان منهم ومعهم.
 .43إذا صح الدليل الرشعي أو العقيل ال حاجة للدليل الواقعي؛ ألن
لكل واقع ظروفه اخلاصة به ،والتي ال يصح جتاوزها ملحاهلا اخلاصة هبا.
 .44الفقه باملفهوم القرآين ال يعني جمرد معرفة األحكام العملية للرشيعة
وإنام املراد منه الفهم والبصرية باحلياة بجميع جماالهتا وحاجاهتا.
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 .45الفقه هو العلم الذي يبحث يف حاكمية اهلل عىل خلقه ،وهي نابعة
من عدالته ورمحته؛ فإن مل نلمسهام يف مسائله فهي ليست من رشيعته وال فقهه.
 .46توجيهات الفقهاء واألصوليني ألقوال املعصوم ليست معصومة،
وأكثر ما وقع يف األمة من االنحراف سببه غلبة أقوال الشارح عىل أقوال
الشارع.
 .47مقرص يف البحث ذاك الذي ينسب الفقه املقاصدي للغزايل أو
الشاطبي ويغفل عن اإلمام الرضا ،وهو أستاذ هذا الفن ،ومعلمه األكرب.
 .48الفقيه الورع املتواضع هو الذي قد يفتي بقول غريه ممن خيالف
اجتهاده إن رأى مصلحة رشعية يف ذلك ،ال الذي يتمسك برأيه وكأنه معصوم.
 .49مع احرتامنا للمصادر التي بنى عليها الفقهاء مذاهبهم إال أهنا تظل
جمرد اجتهادات يمكن مناقشتهم فيها ،أونقدهم أو خمالفتهم.
 .50من أحسن نامذج (املقاصدية الفقهية) الشيخ أسد قصري فهو عىل
الرغم من كونه جمتهدا وله مرجع إال أنه يضع بني يدي سائله كل االجتهادات.
 .51أكرب من يواجه التجديد واإلصالح واملقاصدية من اقترصت
دراستهم عىل املناهج التقليدية؛ فصاروا يتومهون انحصار الدين يف فهوم
القدماء.
 .52مع احرتامنا لعلم أصول الفقه باعتباره من علوم الرشيعة إال أنه قد
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يتحول إىل وسيلة لالحتيال عليها ،مثلام أصبح علم اجلدل وسيلة للسفسطة.
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 .4أحكام ِ
وحكم
[ .1مال اهلل] ليس لك من مالك إال حق التسيري واإلنفاق فيام أمر اهلل
باإلنفاق فيه ،فاملال مال اهلل ال مالك ،وأنت خليفة فيه ال مالك له وال ملك
عليه.
[ .2املساجد وأدوارها] دور املساجد أعظم من أن ينحرص يف أداء
الشعائر التعبدية ،بل إهنا قد تتحول يف حال احلاجة إىل أي مؤسسة ختدم اإلنسان
ومصاحله املختلفة.
[ .3املساجد واجلوائح] الذين يعزلون املساجد عن أداء دورها
يذب
االجتامعي عند اجلوائح ،ال خيتلفون عن الدب الذي قتل صاحبه وهو ّ
الذباب عنه ،حرصا عليه.
[ .4األرسة والسعادة] مل ينهك عن التفكري يف البحث عن حياة سعيدة
ألهلك ،وإنام هناك أن تتوهم اقتصار سعادهتم عىل هذه احلياة؛ فتشقيهم من
حيث تريد أن تسعدهم.
[ .5مسؤولية األهل] أهلك أمانة يف عنقك؛ فاحذر أن توردهم املهالك؛
فلن يعود إىل أهله مرسورا يف ذلك املوقف املهيب إال من أطاع اهلل فيهم ،وأدى
واجبه نحوهم.
[ .6األوبئة واخللق] العاقل من يرى األوبئة واألمراض فرصة للتوبة..
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والغافل من يقرص تعامله معها عىل البحث عن الدواء ..والكامل جيمع بينهام.
[ .7الدعاء والدواء] عجبا للذين يسخرون من الداعني إىل التوبة
والترضع إىل اهلل؛ فهل يرون ذلك حائال دون اكتشاف الدواء ،أو يرون العوام
أهال لذاك االكتشاف؟
[ .8الفرار من األوبئة] الفرار من األوبئة بالتزام البيوت ومراعاة التعاليم
الصحية واجبات رشعية ،وليست جمرد أوامر طبية ..واملقرص فيها قد يتحول
إىل قاتل.
 .9رغم اجلهود الدولية يف مواجهة كورونا إال أنه يبدو من الصعب وقفها
يف املرحلة احلالية ..ولذلك كان احلذر والوقاية واجبا رشعيا.
 .10مع أن التباعد والكاممة والتعقيم حمرجة لنا ،لكنها مع ذلك تدل عىل
سلوك حضاري راق؛ فالعاقل ال جيعل من نفسه هدفا للتهلكة ،أو سببا هلا.
 .11الكاممة والتعقيم ال حيميانك من املوت املقدر لك ،ولكنك يف حال
ُقدّ ر موتك ،متوت وأنت شهيد مطيع لربك ،ال جمرما قاتال لنفسك وغريك.
 .12خذوا العربة من نيوتن الذي استثمر عزلة الوباء ليسجل أعظم
اكتشافاته؛ فالوباء ككل يشء نعمة ملن عرف العطاء يف املنع ،والنفع يف الرض.
 .13ال حرج عليك يف اعتبار فريوس كورونا مؤامرة ال إنسانية ولكن
ذلك يستدعي املزيد من احلذر لتفويتها ال لتجاهلها ألن ذلك سيخدمها
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ويقوهيا.
 .14مل يرشط القرآن للمرياث الدين بل اكتفى بالقرابة واشرتاط ذلك
جلهة دون أخرى ينايف العدالة وينفر من اإلسالم ويوفر املزيد من املنافقني.
 .15تكليف االبن األكرب بقضاء صالة والده التي تركها عمدا متعارض
مع (ال تزر وازرة وزر أخرى) ،ولن ينفع والده شيئا ،وهو تكليف متشدد
لولده.
 .16ما دام حكم القضاء الواجب مرتبطا بالرب بالوالدين؛ فلم يكلف
االبن األكرب فقط؟ ومل ال تقىض صلوات األم أيضا ،أليست أوىل بالرب من
األب؟
 .17كرم اهلل أعظم من أن يكلف عباده يف الصالة بصيغة واحدة قد
حترجهم؛ فلذلك سن لنا رسول اهلل  صيغا متعددة ال حق ألحد يف أن يرجح
بينها.
 .18اعتقادي الذي أدين اهلل به أن صلوات املسلمني مجيعا صحيحة مهام
اختلف شكلها ،ومن يتباهي بصحة صالته وبطالن صالة غريه مغرور
وكاذب.
 .19كل األمة متفقة عىل اشرتاط الطهارة ِ
والقبلة والركوع والسجود
والقيام والقراءة لصحة الصالة ..أال يكفي هذا للقول بصحة صالهتا مجيعا؟
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 .20الذين يذكرون بطالن صالة إخواهنم من املخالفني هلم ،هل يطلبون
ممن التحق هبم قضاء كل الصلوات ،أم يعتربوهنم مثل الذين أسلموا من جديد؟
 .21بقدر ما أسعدين حرصهم عىل تقبيل احلجر األسود بقدر ما حزنت
لتزامحهم بل تقاتلهم عليه ..فأين كرامة احلجر األسود من كرامة املؤمن؟
 .22مع احرتامي للعلامء ودعويت الحرتامهم إال أين ال أحبذ األلقاب
املبالغة يف حقهم ،ألهنا قد ترصف اخللق عن االستفادة منهم.
 .23مسؤولية الشهادة عىل األمم تقتيض أن تتوفر لدينا اإلجابات عىل كل
اإلشكاالت والشبهات؛ فلم يعد العامل يقبل مقولة (اعتقد وال تنتقد).
( .24عليه السالم) و(ريض اهلل عنه) تكريامت يستحسن ذكرها عند ذكر
الصاحلني ويستحسن تركها إن حالت بني اخللق وبينهم ،فاهلداية أهم من
التكريم.
 .25املخرج الذي يتبنى حرمة التصوير واملوسيقى والتمثيل ال يمكنه أن
خيرج فلام واحدا ،ومثله السيايس الذي يتبنى األطروحات الفقهية التقليدية.
 .26دعم الدولة للخبز جعله عرضة لإلرساف والعبث ،واألوىل منه
تقديم أموال الدعم للمستحقني؛ فاملرسفني واملرتفني ال يستحقون أي معونة.
 .27ما الرضر يف أن يدعو احلاكم إىل رفع الدعم عن اخلبز فالرشيعة
أمرت بدعم الفقراء ال دعم اخلبز الذي يستوي يف رشائه الكل إىل حد
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اإلرساف؟
 .28األموال التي ُيدعم هبا اخلبز الذي قد ُيرمى يف القاممة ،تكفي لتوفري
كل الرضورات التي حيتاجها الفقراء ..فلم ال يوضع الدعم يف حمله؟
 .29الفقراء ال يعيشون باخلبز وحده؛ فلذلك وضع الدعم اخلاص هبم
يف اخلبز ال ينفعهم ،بل قد يرضهم ،ألنه حيرمهم من وضع أمواهلم فيام حيتاجونه.
 .30حيتاج ثالث أرغفة؛ فيشرتي ستة ،ثم يأكل اثنني ،ويرمي الباقي..
هل هذا هو إكرام اخلبز الذي أمرنا به؟ ..أليس هو التبذير الذي هنينا عنه؟
 .31الشك يف أن رمي لباب اخلبز إرساف وتبذير وحرام ..لكن من
املسؤول عنه :هل ذاك الذي يرميه لرضره؟ ..أم ذلك الذي يصنعه لطلب الناس
له؟
 .32من آداب التعامل مع من هتنئه أو تعزيه أن تراعي ما يراه من املواقيت
ال أن تفرض عليه رأيك ،ألن القصد هو تأليف القلوب ،ال فرض القناعات.
 .33كل من يمسك وسيلة هتديد ليسلب أموال الناس أو أعراضهم
حمارب وليس سارقا ..وعقوبته واردة يف القرآن ،وال يأمن املجتمع إال بتطبيقها.
 .34سمعت بجريمة وقعت يف حق بعض األستاذات ،وأنا أدعو كل حر
إىل استنكارها ،واملطالبة بإعدام مرتكبيها عاجال ليكون رادعا لغريهم.
 .35عجبا لنا ندعي اإلسالم ثم نقعد عن تطبيق قوانني العقوبات التي
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سنها ربنا يف حق املجرمني ..فهل نحن أرحم بخلقه منه؟
 .36أكثر منظامت حقوق اإلنسان يف الغرب هتتم بحقوق املجرمني أكثر
من اهتاممها بحقوق املستضعفني ،لذلك ال عربة بإشادهتا ،وال باستنكارها.
 .37التفريق يف العقوبات بني قتل املسلم وغري املسلم معارض ملا ورد يف
القرآن واحلديث من تساوي البرش يف حرمة دمائهم فالكل أمام العدل واحد.
 .38إعطاء امتيازات خاصة للمجرمني بسبب إسالمهم يتناقض مع
احلزم الذي جاءت به الرشيعة جتاههم ،ومشوه للدين ،ومتناقض مع العدالة.
 .39شعار (اإلسالم يعلو وال يعىل عليه) ال يدعو لالستعالء والتكرب،
وإنام إىل التسامي والرتفع والتخلق باألخالق العالية املناسبة لإلسالم.
 .40لقد استنكر العامل موقف ترامب من املسلمني؛ فكيف ترى مواقفهم
إن فرقت قوانني عقوباتنا بني املسلمني وغري املسلمني ،والذكور واإلناث؟
 .41املحارب هلل ذلك الذي يطالب بمنع القصاص ال الذي يطالب
بتطبيقه عىل اجلميع ذكرا كان أو أنثى مسلام أو غري مسلم حتقيقا للعدالة القرآنية.
 .42للذين يدافعون عن عدم القصاص من املسلم إذا قتل غري مسلم،
ماذا لو تعامل معنا غرينا باملثل؛ هل نقبل ذلك ،أم نتهمهم بالعنرصية؟
 .43لو طبقنا أحكام القصاص واحلرابة التي جاءت هبا الرشيعة بحزم
وشدة ،ومل نقبل فيها أي شفاعة ،ملا جترأ عىل الظلم وسفك الدماء أحد.
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 .44الذين يفرقون يف القوانني بني املسلمني وغريهم لن يكسبوا سوى
املنافقني الذين يستهوهيم هذا للتنصل من عواقب جرائمهم.
 .45بحسب أقوالكم :يكفي املسيحي الذي هيم بقتل أخيه يف الدولة
اإلسالمية أن يعلن إسالمه قبل قتله ليفلت من العقوبة ..هل هذا عدل؟
 .46ال تستمعوا ملنظامت حقوق اإلنسان الدولية فترتكوا القصاص
العادل الذي جاءت به الرشيعة؛ فتلك املنظامت هتتم بحقوق املجرمني ال
املساملني.
 .47الدول التي ختضع للمنظامت الدولية عىل حساب أمنها دول ناقصة
السيادة ،واستمرارها يف اخلضوع حيوهلا إىل منزوعة السيادة.
 .48إنام مها مرشوعان :مرشوع آدم خليفة اهلل وممثل العدالة اإلهلية،
ومرشوع إبليس عدو اهلل وعدو خلفائه وأوليائه ،وال يمكن أن جيتمعا أبدا.
 .49العقل التربيري هو الذي يرفض كل املثل التي دعا إليها األنبياء
واألئمة بحجة عدم قدرة البرش عىل تطبيقها ،وهو خادم بذلك ملرشوع
الشيطان.
 .50عجبا ملن استبدلوا الرؤية القرآنية للدولة بالرؤية اخللدونية ،ليربروا
كل ما حصل من استبداد وظلم يف التاريخ باسم العصبية وذات الشوكة.

42

 .5التسامح والتقية
 .1خذوا العربة من هارون؛ فقد جعلته خشيته من التفريق بني بني
إرسائيل هيادن السامري وأصحابه مؤقتا ،وقد أقره اهلل عىل ذلك.
 .2ال يمكن لعاقل أن يعرتض عىل تنويره بأي معلومة ختفى عليه ،لكنه
يعرتض عىل األساليب املستعملة لذلك ،ألهنا قد تكون حجابا مسيئا هلا.
 .3كام ينفر اخللق من الطعام الطيب إن وضع يف صحون قذرة فكذلك
ينفرون من احلقائق اجلميلة التي تقدم هلم بأسلوب ال ينسجم مع طبائعهم
وفطرهم.
 .4لقد اعترب رسول اهلل  معاذا فتانا ألنه أطال بالناس الصالة؛ فكيف
بمن هيجم عليهم بام ال طاقة لعقوهلم بتقبله ،ومن دون مقدمات كافية؟
 .5كل من دعا إىل حق ومل يراع يف دعوته ما ُأمر به من اللني واألدب
واالستنان بسنن األنبياء والصاحلني؛ فهو مضلل وقاطع طريق.
 .6الكلمة التي ال يصحبها اإلخالص واألدب مثل البذرة التي توضع يف
صحراء قاحلة ،ال ماء يسقيها وال معادن تغذهيا؛ فأنى هلا أن تنبت أو تثمر.
 .7نعم هو ملوم ألنه جحد احلق الواضح الذي دلت عليه األدلة ،ولكنك
أيضا ملوم ألنك مل تعرف كيف تستدرجه بلني ولطف فرصت عقبة بينه وبني
احلق.
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 .8مع أن فرعون ادعى الربوبية واقرتف كل اجلرائم إال أن اهلل أمر رسوليه
املؤيدين باملعجزات باحلديث معه بليونة ولطف ..فهال تعتربون.
 .9احلكمة أن تضع كل يشء يف حمله املناسب ،وختاطب كل قوم بام
يعقلون ،والسفه أن تضع كل يشء يف حمل واحد ،ثم تشعل فيهم عود فتنة.
 .10التقية ال تدل عىل جبن الشيعة ،ولكنها تدل عىل مدى تسلط وتكرب
وجترب واستبداد مناوئيهم؛ فلو كان هناك حرية رأي ما اضطر أحد للتقية.
 .11التقية ركن من أركان التآلف؛ فاملتقي خياطب الناس عىل قدر عقوهلم
ومعارفهم وبيئاهتم؛ حتى ال يكون معتقده سببا يف التفريق بينهم.
 .12يمكنني بالتقية أن أقدم مئات املحارضات حيرض فيها كل علامء
املذاهب من غري أن يضيق أحد منهم بام أقول فاملتفق عليه أكثر من املختلف فيه.
 .13عندما أقدم درسا عن الصالة ملنتمني ملدارس فقهية متعددة يكفيني
أن أحتدث عن فضلها وآداهبا واخلشوع فيها ،وتلك هي حقيقة الصالة وروحها.
 .14ينكر عىل املستضعفني التقية وهو يامرسها بأبشع صورة وعىل وسائل
اإلعالم حني يداهن الظلمة والطواغيت حرصا عىل مصاحله الشخصية.
 .15ميالد املسيح مناسبة عظيمة يمكنها أن جتمع أصحاب األديان عىل
املحبة والسالم والتسامح؛ فليتنا نستثمرها فنحن أوىل باملسيح من كل األمم.
 .16التآلف رشط أسايس يف الدعوة فال يمكن أن أدعو شخصا أبدي له
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العداوة؛ وهتنئة املسيحيني وغريهم مظهر من مظاهر التآلف ومقدمة مجيلة
للدعوة.
 .17ال هيمنا متى ولد املسيح وال أين؛ الذي هيمنا هو أن شطرا من
البرشية يتعلق به ويدعي االنتساب له ،وهو بذلك فرصة للدعوة للكلمة
السواء.
 .18عندما أذن رسول اهلل  للمسيحيني بالصالة يف مسجده كان يعلمنا
كيف نصري رمحة للعاملني ،لكنا رفضنا ذلك وأبينا إال القسوة حتى عىل أنفسنا.
 .19عندما كان رسول اهلل  يتنقل بني عكاظ وذي املجاز مل يكن خيطر
عىل باله أن هذه أسواق ومناسبات جاهلية ،ألن الطبيب ال هيمه أين جيد
مرضاه.
 .20الذين ينكرون لقاء السيد السيستاين مع البابا ،هل ينكرون لقاء
رسول اهلل  مع وفد نجران من النصارى أو لقاءاته املتعددة مع أحبار اليهود؟
 .21ال هتمني نية البابا وال من دفعه وال ما دفعه ..الذي هيمني هو إظهار
سامحة اإلسالم التي شوهها املتطرفون ،وقد حتقق بعض ذلك أو كثري منه.
 .22لو أن السيد استقبل البابا يف املطار لكان لكم أن تتكلموا ..لكن أن
يستقبله يف بيته املتواضع؛ فليس لكم إال أن تسلموا.
 .23الغرور الذي وقع فيه بنو إرسائيل؛ فتومهوا أن اهلل هلم خاصة ،انتقل
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إىل هذه األمة؛ فصارت تدعي أهنا األمة املرحومة من دون األمم.
 .24أفضلية كل أمة من األمم بصاحليها ال بعوامها ،ولذلك كان رشف
هذه األمة برشف نبيها وهداهتا ،فهي هبم األفضل ،ال بأفرادها.
 .25التدين الذي جيعلك عدوانيا مصارعا ليس تدينا ،وإنام هو مرض
نفيس؛ فاملؤمن هني لني سهل سمح كريم إلف مألوف ..هكذا وصفه ربه.
 .26يمكنك أن تتورع وحتتاط لدينك وتأخذ بأشد األقوال وأعرسها،
لكن ال حيق لك أن تفرض ذلك عىل غريك؛ فالدين مرن يتسع لك ولسواك.
 .27أد األمانة إىل من ائتمنك مؤمنا كان أو كافرا ،وال ختن من خانك
مؤمنا كان أو كافرا؛ فاألخالق الكريمة ال تفرق بني الناس بسبب أدياهنم.
 .28الذين يفرقون يف تعاملهم األخالقي بني الناس بسبب أدياهنم
ومذاهبهم ال خيتلفون عن اليهود الذين قالوا :ليس علينا يف األميني سبيل.
 .29مما زادين احرتاما للحاج قاسم وقوفه مع الفنزويليني مثل وقوفه مع
الفلسطينيني ألنه استطاع أن يبلغ العامل بذلك أن اإلسالم رمحة للجميع.
 .30إن اضطررت إىل إساءة خلقك؛ فاحذر أن يكون ذلك مع غري
مسلم؛ ألن ذنبك حينها لن يبقى خاصا بك ،بل سيتعدى إىل تشويه دينك
ونبيك.
 .31إن أردت أن تستن بسنة رسول اهلل  مع غري املسلمني؛ فهي احلزن
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ألجلهم واحلرص عليهم واستعامل كل الوسائل لدعوهتم ..ال احلقد وال
االنتقام.
 .32جائر ذلك الذي ينترص للعثامنيني عىل األرمن ملجرد كوهنم مسلمني؛
فهل املسلم معصوم من الظلم؟ وهل أمرنا أن نقف مع املظلوم أم مع املسلم؟
 .33ال أنا مع األرمن وال مع العثامنيني بل مع البحث التارخيي الذي
حيكم بينهام ،وإن كنت أعرف مسبقا أن الذي مل يرحم قومه لن يرحم غريهم.
 .34ويل ألولئك الذين يقفون بني اخللق وشمس احلقيقة بسلوكاهتم
الرعناء ،ونفوسهم املريضة ،وألسنتهم البذيئة ،وأيدهيم التي ال تعرف إال
البطش.
 .35الوالء والرباء قيم ثابتة ،ال تتغري بحياة أو موت ،ألهنا شهادة هلل،
وأول رشوط الشهادة الصدق فيها ،والثبات عليها ،والترصيح هبا.
 .36النهي عن االستغفار للمنافقني يعني :النهي عن إظهار أي تعاطف
هبم ،وخاصة فيام يتعلق بشؤون اآلخرة؛ فلسنا أرحم بالعباد من رهبم.
 .37عجبا ملن يستغفر ويرتحم ملن مات من املفسدين واملخربني ،وهو
يعلم أن اهلل تعاىل هنى عن مثلها يف حق من هم أقل منهم جريمة وإفكا.
 .38النهي عن االستغفار والرتحم للمجرمني واألفاكني ليس ألجل
الدعاء الذي ال يغري من اجلزاء اإلهلي شيئا ،ولكن حتى ال يكون ذلك تزكية
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هلم.
 .39أمرنا اهلل تعاىل بلعن الظاملني واملفسدين؛ فاستبدلناه بالرتحم عليهم؛
أليس هذا هو عني اجلرأة عىل اهلل؟ وهل نحن أرحم بالعباد من رهبم؟
 .40من دعا ألفاك ومفسد باملغفرة والرمحة؛ فقد زكى األفاكني
واملفسدين ،ودعا إىل االقتداء هبم لتشملهم املغفرة والرمحة.
 .41أحسن لقب وجدته منطبقا متاما عىل احلداثيني لقب [األفاكني]،
ألهنم ال يكتفون باالفرتاء والكذب عىل اهلل ،بل يزعمون أهنم وحدهم من
يفهمه.
 .42بيع الكتاب والدين بثمن قليل ال يعني فقط األثامن املادية ،بل قد
يعني املداهنة والتزوير الذي يامرسه الدعاة اجلهلة حرصا عىل كثرة األتباع ،ال
عىل سالمة الدين وصفائه ،وكم من صديق أعدى من عدو.
 .43الرتحم مسألة شعائرية ال عقائدية ،ولذلك فإن املخول باحلديث
فيها هم الفقهاء ،والذين يرجعون يف استناط حكمها للمصادر األصلية.
 .44الرتحم واالستغفار أحكام فقهية ال يصح االستدالل هلا بالرمحة
واملغفرة الواسعة ،فلذلك اسألوا عنها الفقهاء ال عواطفكم وأهواءكم.
 .45الذين يتجرؤون عىل احلكم عىل اآلخرين بالنار يشبهون الذين
يتجرؤون عىل احلكم هلم باجلنة ،فاهلل هو الديان ،فال تتدخلوا فيام ال يعنيكم.
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 .46الذي يتبجح فيذكر أنه ال يعبد اإلله الذي يعذب من جيحد دينه
ويكذب رسوله ،ال يعبد اهلل ،وإنام يعبد اإلله الذي عجنه هبواه.
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 .6البالغ واحلجة
 .1حديثنا عن مصري اآلخرين يف اآلخرة ليس ألجلهم ،وإنام خوفا من
أن يصبح ذلك دعوة لإلرجاء والتساهل ومتييع الدين.
 .2أنا أؤمن باحلوار بني األديان ،واالنفتاح عىل احلضارات لكني ال أجترأ
عىل تقويل ريب ما مل يقل إرضا هلم ،فهم لن يرضوا حتى أتبع ملتهم.
 .3الذين يذكرون بأن اجلنة تتسع للكافرين اجلاحدين ،ال يعرفون أن
قوانني اجلزاء مؤسسة عىل سنن اهلل العادلة ،والتي ال تبديل هلا.
 .4الذي يذكر بأن الكفر واملعايص لن يؤثرا يف املصري األبدي ،كمن يذكر
للمرىض بأن تناوهلم ملا يرضهم لن يؤذي صحتهم.
 .5أهيام أعرف باهلل :ذلك الذي يؤمن بصفات اجلالل واجلامل ،والرمحة
والشدة ،أم ذاك الذي يقترص يف وصف ربه عىل ما هيواه مزاجه؟
 .6أهيام أنصح لطلبته ،ذاك الذي يقول هلم :لن ينجح إال املجتهدون ،أم
ذاك الذي يقول :ال تقلقوا ،فإين يف االمتحان سأريكم من رمحتي ما مل حتلموا
به؟
 .7النتيجة التي تنتهي إليها طروحات شحرور وعدنان هي عدم رضورة
اتباع حممد رسول اهلل ،وأنه يمكن أن يتحقق الفالح والنجاة من دونه.
 .8هم استمعوا إىل مئات الساعات ملن حيبون ،ثم مل يطيقوا أن يستمعوا
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لدقائق معدودات يف الرد عليهم ،فكيف هلم أن يتحرروا من قيودهم؟
 .9ال أريد من ردودي احلديث عن الفروع واجلزئيات ،وإنام عن األصول
التي يقوم عليها فكرهم ،فبهدمها هيدم كل ما قام عليها.
 .10دورنا هو أن نقنع العامل بأن اخلالص يف ديننا ويف اتباع نبينا ،ال أن
نوفر هلم من التربيرات ما حيول بينهم وبني ذلك.
 .11بربكم هل توجد فكرة يف الدنيا تدعي أنه يمكن أن يتحقق اخلالص
يف غريها ،فكيف نريد لدين اهلل اخلاتم أن يكون أقل شأنا منها؟
 .12واهم من يدعي كون التفاسري حجبا بني البرش والقرآن ،فكل
الرتمجات املنترشة يف العامل ملصاحف ال لتفاسري ،وأكثرها حتت إرشاف دقيق.
 .13ما أوقح وأجرأ من يضحي بالرسول الذي جعله اهلل رمحة للعاملني،
ليثبت للبرشية أهنا يمكن أن تتنزل عليها الرمحة من دون اتباعه ووساطته.
 .14إن أردتم أن يرىض غريكم عنكم ،فارضوه بأخالقكم ،ال بالتنازل
عن دينكم ،فالدين هلل ،وال حيق لكم بيع يشء منه ولو برضا العامل أمجع.
 .15لوال ما حتمل تلك الطروحات من خطر عىل الدين وأصالته ملا
ُاستقبل الطارحون هلا يف أكرب القنوات الفضائية ،وبدعم إعالمي كبري.
 .16من أول صفات كل رسول كونه بشريا نذيرا ،والذين يكتفون بتبشري
العامل برمحة اهلل الواسعة ،يغفلون عن اإلنذار والوعيد الذي كلفنا بتبليغه.
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 .17الناصح هو الذي حيذرك ،ال الذي خيدرك ،فالتحذير هيذب نفسك،
ويرقي روحك ،والتخدير يملؤك باألماين الكاذبة التي ختدعك وخترس هبا
مصريك.
 .18إبليس احتال عىل آدم باألماين الكاذبة ليخرجه من اجلنة ،واملرجئة
حيتالون عىل البرشية بالوعود املعسولة ليدخلوهم إىل النار؛ فأهيام أخطر؟
 .19نعم ،أمرنا بعدم تقنيط الناس من رمحة اهلل ،لكن بدعوهتم للعمل
واالجتهاد ،ال بالرجاء واألماين الكاذبة ،فتلك سموم قاتلة.
 .20لست أدري ما الداعي للبحث يف مصري اآلخرين يف اآلخرة؟ ..فهل
كلفنا اهلل بدعوهتم وتبليغهم ،أم كلفنا بالبحث اللتامس أعذار هلم؟
 .21اهلل أمر نبيه املعصوم بأن يقول :إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم
عظيم ..وهؤالء يأمرونا بأن ال نخاف من معاصينا ألنا سنقدم عىل رب رحيم.
 .22بلغوا قوانني اجلزاء اإلهلي كام ذكرها القرآن الكريم ،أما أصحاب
األعذار فاتركوهم هلل ،هو األعلم بشأهنم ،وال متلوا عىل اهلل ما يفعل.
ِ
ادي َأ ِّين َأنَا ا ْل َغ ُفور ِ
 .23اهلل قالَ ﴿ :نبئ ِعب ِ
يم﴾
يم َو َأ َّن ع ََذ ِايب ُه َو ا ْل َع َذ ُ
ِّ ْ َ
اب ْاألَل ُ
الرح ُ
ُ َّ

[احلجر ،]50-49 :لكنهم سمعوها :نبئ عبادي أين غفور رحيم وأن رمحتي وسعت
كل يشء.
 .24واجباتنا يف النصح للمسلمني وغري املسلمني سواء ،وألن نحذرهم
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إىل أن جيدوا األمان ،خري من أن نكذب عليهم ،ثم نتحمل بعد ذلك أوزارهم.
 .25أال ترون أنه بحسب ما تذكرون حيق للمسلم أيضا أن يدعي بأن
الدين مل يبلغه بشكل صحيح؛ فلذلك نفر منه وحتول إىل اإلحلاد أو أي ملة؟
 .26بحسب قولكم ،فإن كل من خذلوا اإلمام عيل أو اإلمامني احلسنني
معذورون ألهنم تعرضوا لتضليالت كثرية حجبت عنهم الرؤية الصحيحة؟
 .27هل وصل بك اجلفاء إىل أن تع ّلم الرمحن الرحيم من يرحم وكيف
يرحم؟ ..الزم حدود عبوديتك ،ودعك من اإلمالء عىل من هو أعلم بخلقه
منك.
 .28اجلنة هي سلعة اهلل الغالية التي يريب اهلل هبا عباده وهيذهبم ،فال
حتولوها هدية توزعوهنا ملن شئتم ،فال حيق ألحد أن هيدي ما ال يملك.
 .29املؤمن الورع ال حيقد عىل املساملني من أهل األديان املختلفة ،بل
جيتهد يف دعوهتم للحق بلني ولطف ،ومن غري أن جياملهم أو يداهنهم أو يعفيهم
من اتباع رسول اهلل  ،فهو خاتم الرسل ،واتباعه واجب عىل كل من سمع به
أو عرفه.
 .30ليس مرشوطا عصمة املتدينني بأي دين ،لتقام احلجة به ،بل احلجة
كام يذكر القرآن هي يف الكتب املنزلة ،ال فيام أضاف األتباع إليها.
 .31مهام كثرت أخطاء املسلمني ،فإن ذلك ليس ذريعة للباحثني يف
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اإلعراض عن اإلسالم ،ذلك أن املقارنة بني القرآن وكتبهم املقدسة وحدها
كافية.
 .32إن عذرتم غري املسلمني بسبب التحريفات التي وقعت يف اإلسالم،
فلم ال تعذرون املسلمني أيضا ،فهم كذلك وجدوا اإلسالم هبذه الصورة؟
 .33حتى أولئك املتطرفني من الشيشان واألفغان قد وجدوا يف بيئتهم
تلك النسخة املشوهة من اإلسالم ،فلم ال تعذروهنم أيضا؟
 .34لقد أودع اهلل يف فطرنا ما يميز احلق من الباطل واخلري من الرش،
ويدعونا إىل البحث عن احلقيقة ،لذلك ال عذر ملقرص توفرت له األسباب.
 .35الذين خيترصون أعداء األمة يف الكيان املحتل وحمرضيه ،ال يعرفون
أن العدو احلقيقي هو الشيطان الذي أقسم أن يضل البرش بكل األساليب
والوسائل ،وما الكيان املحتل واملستكربين سوى بعض أدواته.
 .36يف جممع نيقية أراد آباء الكنيسة أن يرضوا الرومان بالتنازل عن
التوحيد ،لكن الذي حصل أهنم حولوا أنفسهم واملسيحية إىل الوثنية ،بدل
حتويل الرومان إىل التوحيد واملسيحية احلقيقية ،وهذا ما قد يقع فيه كل مداهن
عىل حساب احلق.
 .37ملصطلح [شهيد] داللة دينية ختص املؤمنني فقط ،وداللة دنيوية
تشمل غريهم أيضا ،فالشهيد شاهد عىل من ظلمه ،وشاهد عىل مظلوميته،
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وشاهد عىل القيم التي ناضل من أجلها ..وليس يف إطالق ذلك عىل املستحق
أي حرج رشعي.
 .38كام اعتربنا من ال يؤمن برسالة حممد  كافرا ،فكذلك نعترب من ال
يؤمن بنبوة املسيح عليه السالم ورسالته كافرا ،فنحن مأمورون باإليامن بجميع
الرسل.
 .39العجب من الشيعي الذي يعترب الوالء جلميع األئمة رشطا لتحقق
الوالء للعرتة الطاهرة ،ثم ال يعترب اإليامن بجميع الرسل بام فيهم حممد  رشطا
لإليامن وركنا من أركانه ،مع داللة القرآن الكريم الواضحة عىل ذلك.
 .40ما ذكرته من عدم احلكم بدخول اجلنة لغري املسلمني هو نفسه احلكم
مع املسلمني ،ويف احلديث( )3ما يبني ذلك أمجل بيان وأوضحه.
 .41إن رأيت أن فقيهك الذي تثق به جيوز لك الرتحم عىل غري املسلمني،
فلم تتهم أخاك الذي ال يرى ذلك بكونه من كهنة املعبد ،فله فقيهه أيضا.
 .42خطر الديانة اإلبراهيمية أو اإلنسانية ال يقل عن خطر الصهيونية إن
( )3أقصد ما ورد يف احلديث عن أم العالء قالت( :طار هلم يف السكنى حني اقرتعت األنصار عىل سكنى املهاجرين
فمرضناه حتى إذا تويف أدرجناه يف أثوابه ،فدخل علينا رسول اهللّ  ،فقلت( :رمحة اهللّ عليك
عثامن بن مظعون ،فاشتكى عثامن َّ
أبا السائب شهاديت عليك ،لقد أكرمك اهللّ تعاىل ،فقال رسول اهللّ ( :وما يدريك أن اهللّ تعاىل أكرمه؟) ،فقلت( :ال أدري
بأيب أنت وأمي) ،فقال رسول اهللّ ( : أما هو فقد جاءه اليقني من ربه وأين ألرجو له اخلري ،واهللّ ما أدري وأنا رسول اهللّ ما
يفعل يب) ،قالت ،فقلت( :واهللّ ال أزكي أحد ًا بعده أبد ًا) ،وأحزنني ذلك ،فنمت فرأيت لعثامن عين ًا جتري ،فجئت إىل رسول
اهللّ  ،فأخربته بذلك ،فقال رسول اهللّ ( : ذاك عمله) ،ويف لفظ( :ما أدري وأنا رسول اهللّ ما يفعل به)
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مل يكن ثمرة من ثامرها ،ذلك أن هدفها هو حتقيق التطبيع الديني بعد فشل
التطبيع السيايس ،ألنه الوسيلة لتحقيق التطبيع الشعبي.
[ .43النضال واإليامن] ال شك أن كل مناضل رشيف ،وكل مدافع عن
حقوق اإلنسان من أي دين كان ،سينال جزاءه اخلاص به ،فاهلل ال يضيع عنده
عمل ،لكنه لن يغنيه أبدا عن اإليامن وما يرتبط به من تكاليف ..فالنضال ليس
بديال لإليامن.
 .44من التناقض الذي يقع فيه دعاة الديانة اإلبراهيمية أهنم يكفرون
املسلم إذا ال يؤمن باملسيح عليه السالم ،بينام ال يكفرون املسيحي الذي ال يؤمن
بمحمد رسول اهلل  ،فهو عندهم ليس مهام ،وال ركنا يف الديانة.
 .45واهلل العظيم ،خجلت من نفيس وأنا أحتدث عن الكفر واإليامن يف
ذلك التوقيت ،لكني مل أر يل عذرا عند ريب إن مل أنكر عمن ال يعترب اتباع حممد
 رشطا للنجاة والفوز يف اآلخرة ،ويستغل أمثال هذه التوقيتات لبث
سمومه.
( .46لو كان موسى حيا ما وسعه إال أن يتبعني)( )4هذا ما قاله رسول اهلل
 عن نبي اهلل موسى عليه السالم ،فكيف بمن هو دونه ،أم أن عىل النبي أن

( )4رواه أمحد ( ،)15156والبيهقي ( ،)10 /2والبزار ( /124كشف) ،والبغوي ( ،)126وأبو عبيدة يف غريب
احلديث ( ،)28 /3وابن أيب عاصم يف السنة ( ،)50وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ( ،)42 /2والدارمي ()435
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يتبع حممدا  ،وليس عىل العامي من اليهود أو النصارى ذلك.
 .47أمل تسألوا أنفسكم عن آية املباهلة؟ أمل تكن مرتبطة بوفد نجران
املسيحي املسامل؟ ..أم أنكم حتولون اللعن فيها إىل ترحم؟
حتاج مسيحيا وأنت تذكر له أن اهلل سيدخله
 .48بربك كيف يمكنك أن ّ
اجلنة وإن بقي عىل مسيحيته ،سيقول لك حينها :وما جدوى دخويل يف
اإلسالم؟
 .49رأيت البعض يذكر أن حرمة الرتحم عىل غري املسلمني خاصة
بالسلفية وهذا غري صحيح ،فأكثر العلامء يذكرون هذا ..ابحثوا فقط.
 .50الفرق املسيحية التي أنكر عليها القرآن الكريم عقائدها ،واعتربها
كافرة بسبب ذلك هي نفسها الفرق املعارصة ،فمن شاء أن يعقب عىل ذلك أو
ينتقده ،فهو يعقب عىل ربه وينتقده.
 .51احرتامي لكل صاحب موقف نبيل حتى لو كان ملحدا ال يقل عن
احرتامكم ،لكن ذلك ال يعني أن أتنازل عن أي فرع من فروع الدين بسبب
ذلك االحرتام ،ألين ال أنفق إال ما أملك ،واجلنة والرمحة ملك اهلل وليست
ملكي.
 .52ال ختلطوا شعائر الدين باألهواء ،فحتى املسيحية ال جتيز الرتحم عىل
غري املسيحيني ،وهكذا كل األديان ،إال تلك التي ال تدعو إىل اتباعها.
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 .53أهيام أنصح للمسيحي ذلك الذي حيذره من القول بالتثليث وغريه
من اخلرافات التي يؤمن هبا ،أم ذلك الذي يشجعه عليها ،ويكذب عليه يف
ذلك؟
 .54ال جيرنكم حقدكم عىل التيارات السلفية إىل خمالفتهم فيام قد
يذكرونه من احلق ،فاحلق أحق أن يتبع ،وال هيم من شاركنا فيه أو خالفنا.
 .55إنام ُيعذر بجهله ذاك الذي مل يبلغه اإلسالم ،أما من بلغه ،ثم أعرض
عنه ،فإنه سيحاسب عىل ذلك ،بل سيحاسب عىل كل رشيعة فرط فيها.
 .56فرق كبري بني الدعوة للتعايش بني األديان ،والقول بصحتها مجيعا،
فاألول تسامح مرشوع ،والثاين هوى يتناقض مع العقل والقرآن ،فاحلق واحد.
 .57اإلمارات هي التي تقود مرشوع اخللط بني األديان حتت اسم الديانة
اإلبراهيمية؛ فاحذروا أن تقعوا يف فخها ،وفخ من يديرها.
 .58بربكم كيف يمكنني أن أذكر للمسلم أنه ملزم بتحريم اخلمر عىل
نفسه ،لكنه إن حتول إىل املسيحية ،فإنه جيوز له رشهبا ،من غري أن يعاقبه اهلل عىل
ذلك ،بل سيدخل اجلنة مثله مثل املسلمني؟
 .59من التأيل عىل اهلل تكفري أي شخص بعينه حتى لو عاش بني غري
مسلمني ،ذلك أنه قد يكون ممن يكتم إسالمه مثل النجايش ..لكن يف األحكام
الرشعية املرتبطة بامليت نتعامل معه بحسب ما أظهره من دينه ،وندع أمره بعدها
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إىل اهلل.
 .60عندما جتد فكرة تريد أن تستأصل الدين من جذوره فال تتوقف يف
التحذير منها بحجة عدم التوقيت املناسب ،فالشيطان خيتار دائام أوقات احلامسة
والعاطفة ليبث وساوسه ،فال ترتك له وال ألتباعه الفرصة.
 .61ما حصل يف املسيحية من انحراف كان بسبب حماولة أتباعها وخاصة
بولس إرضاء الرومان عىل حساب صفاء الدين ،فلذلك مل يتحول الرومان إىل
مسيحيني موحدين ،وإنام حتولوا إىل مسيحيني وثنيني بأصنام وأيقونات جديدة.
 .62لو كان التضليل وحده عذرا ملا قال اهلل عىل لسان الكفار يف النار:
ربنا أرنا اللذين أضالنا من اجلن واإلنس نجعلهام حتت أقدامنا ليكونا من
األسفلني.
 .63رشط اهلل املجاهدة للهداية لسبله وهي عامة للمسلمني وغريهم،
فمن تصور أهنا ستأتيه بحسب مزاجه وهواه وعىل طبق من ذهب ،فقد وقع يف
الوهم.
 .64عجبا للذي يشرتط لتبليغ الدعوة لغري املسلمني أن يكون املبلغ
بروفيسورا ..ليته يقرأ التاريخ ليعرف كيف دخل البرش يف دين اهلل أفواجا.
 .65الطبيب الذي يقيد ترصفاتك بحسب ما تقتضيه الصحة ،ويستعمل
يف ذلك كل أساليب التحذير واإلنذار ،أنفع لك من ذلك الذي يطلق لشهواتك
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العنان.
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 .7املرأة والعدالة
 .1بربكم كيف نقنع شخصا بعدالة اهلل ورمحته ونحن نذكر له أن اهلل تعاىل
خول لنا لكوننا مسلمني اسرتقاق النساء واألطفال بحجة عدم إسالمهم؟
 .2يرموهنا بقلة العقل والدين ويأمروهنا بكتم صوهتا وسرت وجهها
وحيرموهنا من التعليم ..ثم يتحدثون عن إكرام اإلسالم للمرأة واحرتامه هلا.
 .3بربكم أليس الذي يعترب صوت املرأة عورة شاذ وغري طبيعي ،واألوىل
به أن يعالج يف املصحة النفسية ،ال أن يصبح مفتيا؟
 .4بربكم أليس الذي يفرض النقاب عىل املرأة سدا للذريعة مبتدعا؛ فهو
يتوهم أنه أحرص عليها من رهبا الذي هو أرحم هبا من كل اخللق؟
 .5كل حديث مروي عن رسول اهلل  أو أئمة اهلدى ييسء إىل املرأة أو
هيينها مكذوب؛ فهم أكرم من أن خيالفوا القرآن ،وما تقتضيه العدالة اإلهلية.
 .6إنام فرضت الرشيعة للبنت نصف حظ أخيها بناء عىل كونه الراعي هلا؛
فإن قرص يف ذلك؛ فللوالد أن يكمل نصيبها بالوصية التي حض القرآن عليها.
 .7جييز الكثري من الفقهاء خمالفة الزوج عهوده لزوجته بناء عىل بعض
األحاديث ،ويغفل عن مئات مثلها حتث عىل الوفاء ويف كل الظروف.
 .8إجبار الفتاة عىل الزواج بمن ال ترغب فيه ال عالقة له بعدالة الرشيعة،
وال رمحتها ،وإنام هو من اجلاهلية التي ترسبت إىل الدين.
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 .9كيف ترىض لنفسك أال تتزوج إال بمن رغب فيها قلبك ،ثم متنع ابنتك
أو أختك أو قريبتك من ذلك احلق ..ألك قلب ،وليس هلا قلب؟
 .10قوامتك عىل املرأة ال تعني تسلطك عليها ،وال استبدادك باألمر
دوهنا ،وإنام تعني قيامك بخدمتها وتوفري ما حتتاجه حتى ال ُتتبذل كرامتها؟
 .11كيف تزعم أنك صاحب مروءة وأنت هتني املرأة التي أمرك اهلل
بتكريمها وصيانتها والدفاع عنها واحلرص عليها؟
 .12عجبا للذي يتوهم أن الرشيعة أعطته احلق يف أن يقاسم البنات
مرياثهن من أبيهن ويف نفس الوقت أبرأته من كل مسؤولية يف حال مل يرتك
مرياثا.
 .13ما أحقر ذلك اللئيم السفيه الذي ينتظر وفاة األب الذي مل خيلف إال
البنات ليقتسم معهن ما تركه والدهن ،بحجة أنه عم أو ابن عم.
 .14إن أردتم أن تعرفوا مدى كرامتكم عند ربكم؛ فانظروا إىل مدى
كرامة املرأة عندكم؛ فام أكرمهن إال كريم ،وال أهاهنن إال لئيم.
[ .15فتنة املرأة] ال تعني ما يفهمه الغرائزيون فقط ،وإنام تعني اختبارات
اهلل املرتبطة بحفظ كرامتها وحقوقها وعدم ظلمها أو التكرب عليها.
 .16احلضارة الغربية تفخر بتوفري كثري من حقوق املرأة ،لكنها تغفل عن
كوهنا حولتها إىل سلعة رخيصة تباع وتشرتى يف سوق نخاسة اإلعالم وغريه.
62

 .17ال يمكن للفلسفات املادية أن تعرف املرأة وال طبيعتها وال حقوقها..
فلذلك كان رضرها أكثر من نفعها ،وختريبها أخطر من بنائها.
 .18املفاضالت بني النساء والرجال دليل عىل اجلهل باهلل وعدالته
ورمحته وحكمته ،ووضعه لكل يشء يف حمله املناسب له.
 .19عجبا ملن يتغني بحب خدجية والزهراء وزينب ،ثم يستعيل عىل
املرأة ،ويتوهم أنه أفضل منها ..فهل كان هؤالء النسوة رجاال؟
 .20أهيام أنقص عقال ودينا :فرعون الذي قال :أنا ربكم األعىل ..أم
زوجته التي قالت :رب ابن يل عندك بيتا يف اجلنة؟
 .21من رمحة اهلل باملرأة إعفاؤها من الشهادة يف بعض املحال حتى ال
تتعرض ألي استفزاز ومع ذلك يمكن للقايض االستفادة من شهادهتا يف
التحقيق.
 .22بام أن املرأة يف الغالب ال هتتم بالديون وتوثيقاهتا؛ ورد يف القرآن
اعتبار حاجة شهادهتا إىل من تذكرها ،وليس يف ذلك أي غض من كرامتها.
( .23لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) مردود بام ورد يف القرآن من فالح
قوم سبأ بتوليتهم المرأة يف الوقت الذي مل يفلح املرصيون بتوليتهم رجال.
 .24ليس هناك مانع رشعي من تويل املرأة ألعىل مناصب الدولة إذا ما
حتققت كفاءهتا ونزاهتها ،ويف قصة ملكة سبأ أعظم حجة ،فهي مل تذكر عبثا.
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 .25للذين يمنعون املرأة من تويل املناصب العليا :لو ترشحت امرأة قوية
أمينة ،ويف مقابلها رجل ضعيف خائن ،عىل أهيام تنتخبون؟
 .26ما احلرج يف أن تصبح املرأة مفتية أو مرجعا دينيا إن توفرت فيها
الرشوط ،وقرص الرجال يف تعلم العلوم التي تتيح هلم هذه املناصب؟
 .27األحاديث املهينة للمرأة ال تيسء إليها فقط ،بل تيسء إىل املروية
عنهم ،واملدافع عنها والنارش هلا يقدم خدمات جمانية للمسيئني لإلسالم.
 .28يمكنك أن تستدل بالقرآن عىل ختصيص الرسالة بالرجال لكن ال
يمكنك أن تستدل به عىل النبوة بل إن يف قصة مريم دليل ملن شاء االستدالل
هبا.
 .29أمريكا مع إقرارها بحق املرأة يف تويل املناصب العليا مل يتول ذلك
فيها امرأة؛ فام املانع أن نعرتف برشعية ذلك ولو مل يتحقق يف الواقع؟
 .30لقد سخر العامل أمجع من السعودية ملوقفها من قيادة املرأة للسيارة،
وسيأيت اليوم الذي يسخر فيه منا من موقفنا من تويل املرأة للمناصب.
 .31أرجو أال يأيت اليوم الذي يغري فيه علامؤنا من مواقفهم املتشددة من
وظائف املرأة ،مثلام حصل لعلامء السعودية بعد الضغوطات العاملية.
 .32لوال مشاركة املرأة اإليرانية يف الثورة مل تنترص ومل تستمر ،ولذلك
ارتقت إىل املناصب التي مل ترتق هلا مثيالهتا يف أكثر دول العامل.
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 .33مع كثرة األحاديث الواردة يف مصادر الفريقني حول كون دية املرأة
نصف دية الرجل إال أين أرى معارضتها للقرآن والعدالة وإنسانية املرأة.
 .34تكليف أهل املرأة بدفع نصف دية القاتل يف حال طلبهم للقصاص،
وتنفيذ القصاص يف القاتلة من غري تعويض ،معارض للقرآن وتشجيع عىل
اجلريمة.
 .35ما ورد يف نقصان القرآن من األحاديث أكثر بكثري مما ورد يف دية
املرأة ،ومع ذلك اتفق الفريقان عىل رفضها ملعارضتها القرآن؛ فلم التطفيف؟
 .36ما تقولون يف القايض الذي تقصده املرأة ليقتص ممن تسبب هلا يف
عاهة فيطالبها بأن تدفع له  50ناقة ،وإن قصده الرجل اقتص له جمانا؟
 .37كل حديث يفرق يف اجلزاء بني املرأة والرجل عىل أساس جنسهام،
ال عىل أساس مدى إتقاهنام للعمل مردود؛ فعدالة اهلل تأبى ذلك(.)5
 .38املخالفات الواقعية ألحكام وآداب تعدد الزوجات ليس راجعا
للرشيعة ،وإنام لألهواء واألمزجة التي حولت األدوية الرشعية إىل سموم قاتلة.
 .39يمكن لألب بل جيب عليه رشعا وأخالقا أن يويص البنته بام يساوي
أو يتجاوز نصيب إخواهنا من الذكور إذا شعر تقصريا منهم يف حقها.
( ) 5من األمثلة عىل ذلك ما روي عن ميمونة :أن النبي  قام بني صف الرجال والنساء .فقال( :يا معرش النساء
إذا سمعتن أذان هذا احلبيش وإقامته فقلن كام يقول ،فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة) ،فقال عمر :هذا للنساء ،فامذا
للرجال؟ قال( :ضعفان يا عمر) (الطرباين يف الكبري )16 /24
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( .40للذكر مثل حظ األنثيني) حكم رشعي له مربراته الواقعية
والعقلية ،ويمك ن لألب إن رأى تقصريا يف حق ابنته أن يويص هلا بام يساوهيا
بأخيها.
 .41ال أعجب من السني الذي يناقشني يف القول بجواز وصية األب
البنته عند خوفه من تقصري إخوته يف حقها؛ لكني أعجب من الشيعي الذي
يفعل ذلك.
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 .8الوحدة والطائفيون
 .1أكثر الناس قربا من رسول اهلل  أعظمهم حرصا عىل هذه األمة
ووحدهتا وقضاياها؛ فقد وصف اهلل رسوله باحلرص عىل األمة ،بل عىل البرش
مجيعا.
 .2عالمة صدق والئك لنبيك وورثته من أئمة اهلدى حرصك عىل كل
األمة ،بل عىل كل البرش ..فرسول اهلل  وورثته اهلداة رمحة للعاملني.
 .3حرصنا عىل الوحدة ال يمنعنا من البحث العلمي؛ فالوحدة القائمة
عىل اجلهل فرقة ،وقد أمرنا اهلل باحلوار مع املخالفني مع أمره بالوحدة.
 .4من أمجل األزمنة التي مر هبا الفكر اإلسالمي الوحدوي زمن
الربوجردي وشلتوت؛ فكالمها كان زعيام لطائفته ،وكالمها كان من دعاة
التقريب.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يش ٍء﴾
 .5قوله تعاىل﴿ :إ َّن ا َّلذي َن َف َّر ُقوا دين َُه ْم َوكَا ُنوا ش َي ًعا َل ْس َت من ُْه ْم يف َ ْ
[األنعام ]159 :كاف هلدم كل أشكال الطائفية وأمراضها ،ملن يتدبر القرآن.
 .6املستعيل بتسننه أو تشيعه مغرور خيدع نفسه ويزكيها بغري حق؛ فالسني
أو الشيعي احلقيقي متواضع يسأل اهلل أن يتحقق بتلك النسب وال يدعيها.
 .7الطائفيون يف تعصبهم وتطرفهم ال خيتلفون عن ذلك األعرايب الذي
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قال يف دعائه :اللهم ارمحني وحممدا وال ترحم معنا أحدا؛ ثم بال يف املسجد(.)6
 .8السنة ليست حكرا ألهل السنة ،واإلمام عيل ليس حكرا للشيعة،
والقرآن ليس حكرا للقرآنيني ،والعقل ليس حكرا للمعتزلة؛ فال حتتكروا ما
ليس لكم.
 .9مشكلة الطوائف اإلسالمية تغليبها للمختلف فيه عىل املتفق عليه
خوفا عىل متيزها وهويتها من الذوبان يف كيان األمة الواحد.
 .10إن مل تطهر قلبك من حقد يزيد؛ فاستح من احلديث عن اإلمام
احلسني؛ فالقلوب النجسة ال حيق هلا أن تدخل املساجد املطهرة.
 .11فرق كبري بني الطوائف والطائفية :الطوائف واقع سببه اختالف
القراءات ووجهات النظر ..والطائفية مرض سببه التعصب والتكرب والغرور.
 .12مجال الدين األفغاين أو اإليراين مارس دوره اإلصالحي يف األمة
مجيعا ،وألجيال كثرية ،من غري أن يعرف أحد طائفته ،وال بلده بدقة.
 .13مع أن اهلل أخربنا أن اخلالف جار بني اخللق ،وأنه من سيحكم بينهم
إال أن املتأ ّلني عىل اهلل أبوا إال أن ينصبوا أنفسهم قضاة بدل رهبم.
 .14كيف يقبل الناس عىل دين ال يرون فيه املسلم ينقذ الناس وخيلصهم،
( )6رواه أمحد ( ،282/2رقم  ، )7786والبخارى ( ،89/1رقم  ، )217وأبو داود ( ،103/1رقم ، )380
والنسائى ( ،48/1رقم  ، )56وابن حبان ( ،244/4رقم  )1399واحلميدى ( ،419/2رقم  ، )938والرتمذى (،275/1
رقم  ، )147وابن خزيمة ( ،150/1رقم )297
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وإنام يرونه وهو يسوقهم للبيع يف املزاد العلني ،وبفتاوى فقهية؟
 .15كيف تريد أن حترص عىل وحدة املسلمني ،وأنت مل تتخلص من
الكرب والقسوة ،والغل واحلقد ..فرس الوحدة مكتوم إال عن أصحاب القلوب
السليمة؟
 .16إن كان قلبك ينتيش طربا عندما جتد حمال أو مسألة يتفق فيها
املسلمون مجيعا؛ فأبرش فإن فيك خصلة من خصال الذين حيرصون عىل وحدة
األمة.
 .17الوصول إىل حتقيق األمة الواحدة ال يتحقق إال بعد أن تتواضع
الطوائف لبعضها؛ فال تستعيل وال تتباهى وإنام تكتفي باحلوار الوحدوي
اهلادئ.
 .18فرق كبري بني الدعوة إللغاء املذاهب وبني الدعوة لتصفيتها بحيث
ال تصبح عبئا وعالة عىل اإلسالم يف وقت أصبح فيه العامل قرية صغرية.
 .19عندما طلبنا أن نجتمع عىل تصفية تراثنا من الدخن والدجل ،صاح
كل فريق :كيف تسوي بيننا وبني خمالفينا ،ودجلنا أقل شناعة من دجلهم؟
 .20املطلوب يف الوحدة اإلسالمية أن تتعايش الطوائف وحيرتم بعضها
بعضا ،ال أن يفرض األقوى سلطته عىل األضعف فتلك جريمة يف حق حرية
االعتقاد.
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 .21يتهمني أين أيسء للوحدة اإلسالمية بسبب دفاعي عن الطوائف
املستضعفة ..فهل الوحدة تقتيض منا التنازل عن نرصة املستضعف والدفاع
عنه؟
 .22ظامل ذلك الذي يريد من طوائف األمة أن تتخىل عن مذاهبها لتندمج
يف الطائفة األكثر عددا؛ فاحلق مل يراع يف يوم من األيام قلة وال كثرة.
 .23كل دعاة الوحدة من األفغاين إىل اخلامنئي مل يطلبوا من الطوائف
التخيل عن معتقداهتا ،بل اكتفوا بالدعوة للتعايش واالحرتام واحلوار.
 .24مل أر يف العلامء أصفى نفوسا من دعاة التقارب بني املذاهب
اإلسالمية؛ فهم يفرحون لكل ما جيمع األمة ،وحيزنون لكل ما يفرقها.
 .25ليت صوفية وأشاعرة السعودية حيظون بعرش ما حيظى به إخواهنم
يف إيران ففي األوىل يكفرون ويف الثانية يملكون كل املؤسسات وهلم كل
احلريات.
 .26الذين يدعون إيران إىل ختصيص مساجد للمذاهب املختلفة،
يدعوهنا إىل الفتنة؛ فاملساجد لعبادة اهلل وتوحيد املجتمع ال لتفريقه.
 .27مساجد الرضار التي تصدع وحدة األمة وتنرش الفتن بينها ليست
بيوتا هلل ،بل هي أوكار للشياطني؛ فلذلك أمرنا هبدمها ،ال بعبادة اهلل فيها.
 .28الذي يميز يف صالته بني املساجد؛ فال يصيل إال يف مسجد طائفته ال
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يعبد اهلل ،وإنام يعبد طائفته ،وصالته يف بيته خري من صالته الطائفية.
 .29ال حتسبوا صكوك الغفران عيبا عند غرينا فقط؛ فمثلها موجود بيننا،
وبصورة أبشع؛ فهناك من يتوهم نفسه إهلا يغفر ملن يشاء ،وحيرم من يشاء.
 .30حجة املنفرين من التقارب بني املذاهب اإلسالمية تشبه حجة
الطبيب الذي ينفر من التوعية الصحية خوفا عىل خلو عيادته من املرىض.
 .31كل معاناة اإلمام عيل كانت بسبب حرصه عىل وحدة األمة ،ولذلك
أوذي من كل جهات حتى من الذين ادعوا الوالء له ،وأساءوا متثيله.
 .32ما أشد معاناة ذلك الذي يتعامل مع املسلمني كأمة واحدة ،إنه يشبه
ذلك الذي يقف بني اجليشني يف املعركة ،تصوب إليه السهام من كل جهة.
 .33بربكم كيف هيتدون إىل احلق ،أو يسعون إىل وحدة املسلمني ،وكل
معارفهم عن فرق املسلمني يعلفوهنا من إعالم وأعالم الفتنة؟
 .34عالمة صدق حمبتك لنبيك حرصك عىل وحدة أمته ،وبذل جهدك
للم شملها ،والبحث عن كل ما جيمعها وال يفرقها ،لكن ال عىل حساب احلقائق
والقيم.
 .35ظامل ذلك الذي يريد من طوائف األمة أن تتخىل عن مذاهبها لتندمج
يف الطائفة األكثر عددا؛ فاحلق مل يراع يف يوم من األيام قلة وال كثرة.
 .36الوحدة واألخوة بني املسلمني خط أمحر ،كل من يستهدفها ُينكَر
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عليه كائنا من كان ..ومن توقف يف ذلك فهو معني ملن يفعل ذلك.
 .37عندما تؤدي تكليفك الرشعي يف احلفاظ عىل وحدة املسلمني ال
تنظر ملن خيالفك أو يكفرك أو يبدعك؛ فتعامله بنفس معاملته؛ فتصري مثله.
 .38الوحدة والتقارب بني املذاهب اإلسالمية ال متنع من احلوار
والبحث العلمي يف أي قضية ،واملشاعر تراعى فيها بمراعاة اجلدال بالتي هي
أحسن.
 .39مل يكتف اهلل تعاىل بدعوتنا للجدال احلسن ،وإنام دعانا إىل األحسن،
حتى ال يكون استفزازنا للمخالف حجابا بينه وبني احلق.
 .40املتطرفون واملتعصبون والتكفرييون موجودون يف كل املدارس
اإلسالمية ويف كل العصور وهم أكرب من حيول بني املسلمني والتآخي الذي
أمروا به.
 .41اجلهل بمقاصد الدين وأولوياته هو الذي جيعل املتطرفني يركزون
عىل الفروع بدل األصول ،وعىل الشقاق بدل الوفاق ،وعىل الرسوم بدل
احلقائق.
 .42املتدينون تدينا سلفيا سواء كانوا من السنة أو الشيعة يشبهون مجاهري
كرة القدم ومقدسات الدين عندهم هي تلك الكرة التي يعبث هبا علامؤهم.
 .43إن كان البد من امتحان الناس يف عقائدهم لتمييزهم؛ فاالمتحان
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يكون يف املوقف من وحدة األمة ،واحلرص عىل قضاياها ،ونرصة املستضعفني.
 .44ال تسمعوا لدعاة املقاطعة التامة بني طوائف املسلمني؛ فام يتفقون
فيه من حقائق الدين وقيمه أكثر وأهم مما خيتلفون فيه.
 .45األحاديث املتفق عليها بني مصادر الطوائف اإلسالمية كثرية جدا
بل هي تشكل الغالبية العظمى من األحاديث وهو دليل عىل تعنت دعاة
املفاصلة.
 .46من شاء أن يتأكد من مدى توافق الطوائف اإلسالمية يف السنة
النبوية فعليه بسلسلة سنة بال مذاهب ففيها عرشات اآلالف من األحاديث
املشرتكة.
 .47مع احرتامي للذين طلبوا مني اعتبار [علم الرجال] يف [سنة بال
مذاهب] إال أن ذلك مستحيل التطبيق ،ألن كل مذهب ال يقبل إال رجاله.
 .48من يبحث يف املصادر احلديثية الشيعية؛ فسيجد فيها كل ما يف
نظرياهتا السنية ما عدا بعض الفروع أو مناقب بعض الصحابة ،فلم احتكار
السنة؟
 .49إشادتنا باألشاعرة مقابل السلفية ال يعني عصمتهم؛ فالغزايل نفسه
عانى منهم وردا عىل تكفريهم له كتب :فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة.
 .50قال يل مفتخرا :نحن نختلف عن الطوائف األخرى ،ذلك أنا نعتمد
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الشورى يف تعيني اإلمام ،قلت له :منذ متى؟
 .51احلكيم الصادق هو الذي حياور اآلخر من خالل علامئه ال عوامه؛
فدين العامة مبني عىل األعراف والتقاليد ال عىل املصادر العلمية املحققة.
 .52كام ال يمكن معرفة املدرسة السنية من خالل كنز العامل ،ال يمكن
معرفة املدرسة الشيعية من خالل بحار األنوار ،ألهنا جمامع ال حتقيقات.
 .53كام أنك جتيز لنفسك الرد عىل من يستدل بام ورد يف مصادرك بكونه
ضعيفا أو مكذوبا؛ فأجزه لغريك أيضا؛ وإال فالويل ملن طفف يف املوازين.
 .54بربكم ما تقولون فيمن ال يقبل فكرة حتى يعلم قائلها؛ فإن كان من
مجاعته قبلها ،وإال رفضها؛ فهل ملثل هذا من عقل ،وهل يمكن مناقشته؟
 .55إن بذلت كل جهدك واطلعت عىل كتبي وتبني لك كفري ،فأنا
أساحمك حتى لو أخطأت يف حقي ،لكن ال أسمح ملن كان دليله هواه وحقده
وتبعيته.
 .56ال حترصوا القرآن يف حروفه فتربئوا أنفسكم؛ فاملطففون يف
اجلامعات واملدارس واملكتبات أكرب وأخطر من املطففني يف أسواق اخلرص
والفواكه.
 .57يلوم البقال ألنه أنقص له حبة من امليزان ..وكتبه ومقاالته وكلامته
ومنشوراته ،تنتقص حقوق كل خمالفيه ،ومن دون أي موازين وال ضوابط.
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 .58نعم أنا مل تلقني جديت وال أمي حب العرتة والوالء هلا ..لكن ذلك
ال يعني أنك أكثر حبا ووالء مني؛ فاحلب والوالء ال ُيلقنان.
 .59مشكلة األمة مع خونة الداخل أكرب من مشكلتها مع أعداء اخلارج؛
فاألسريان متكنا من االنتصار عىل األعداء ،لكنهام ُهزما أمام اخلونة.
 .60اإلصالح بني طوائف األمة ال يتناىف مع البحث العلمي والتحقيق
يف اخلالف الواقع بينها ،بل إنه ينطلق من ذلك حتى يرد كل يشء إىل حمله.
 .61طائفتان كالمها ضل عن اجلادة :تلك التي تتعامل مع املخالف
باللعن والتكفري وتلك التي تنهى عن البحث يف اخلالف للوصول إىل احلق
واحلقيقة.
 .62أليس من املحادة هلل ورسوله تسمية الفرس جموسا مع أهنم وصفوا
يف احلديث باإليامن ،وتسمية نجد بالد التوحيد مع أهنا وصفت بقرن الشيطان؟
 .63واهلل وباهلل وتاهلل ..لو طبقنا الوصايا النبوية يف املصادر احلديثية
املعتربة لكل الطوائف بعيدا عن التعصب ملا بقي اخلالف يف األمة.
[ .64اإلسالم وطن] عنوان جملة تصدرها الطريقة العزمية يف مرص،
فتحية ملؤسسها العبقري الذي اختار العنوان املناسب الذي ُحتل به كل مشاكل
األمة.
 .65سمعت بوفاة حممد صابر ،الذي مأل فضاء اإلعالم نصبا وحقدا
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وطائفية ،وقد متنيت لو أنه اعتذر قبل موته ..لكن ليس كل ما يتمنى املرء يدركه.
 .66الرتاث السني والشيعي كالمها حيوي الكثري من التشوهيات؛ فلذلك
ال داعي ألن ينرش بعضكم غسيل بعض؛ واهتموا بالدعوة للقيم اجلميلة.
 .67آثار الطائفية ليست حمصورة يف العنف والتطرف ،بل هي متتد إىل ما
هو أخطر من ذلك ،وهو تشويه اإلسالم وقيمه اجلميلة أمام العامل أمجع.
 .68األحقاد الطائفية وفرت للمالحدة واحلداثيني وكل الثائرين عىل
األديان مادة سهلة من األدلة مل يكن يمكنهم احلصول عليها لوالها.
 .69فرح الطائفيني بطوائفهم ،وتعصبهم هلا ،وتعاليهم عىل غريهم
بسببها ،هو الذي حال بينهم وبني رؤية القيم اإلسالمية اجلميلة أو الدعوة هلا.
 .70القطيعة الطائفية بني املسلمني هي التي حرمتهم من االستفادة من
بعضهم بعضا؛ ولو أهنم انفتحوا عىل بعضهم حلصل هلم التكامل واالستغناء
والسيادة.
 .71لكل طائفة مراجعها ومصادرها ،وال حرج عليها يف أن تتبنى أصوهلا
وفروعها ،احلرج يف تعدهيا عىل اآلخر وعدم اكتفائها باحلوار العلمي املؤدب
معه.
 .72هو يشيد باحلضارة اإلسالمية ومنجزاهتا لكنك إن سألته عن أطبائها
وفالسفتها ومهندسيها وخمرتعيها وفلكييها ..فستجده يكفرهم مجيعا.
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 .73نعم الطائفي يفخر عىل غريه بطائفته ..لكنك إن بحثت عن موقفه
من علامء طائفته ومراجعها؛ فستجده عدوا ألكثرهم ،وأكثر املتبعني هلم.
 .74يفخر السلفي بكون املدرسة السنية الطائفة األكرب لكن إن سألته عن
كل فروعها جتده يكفرهم أو يبدعهم حتى ال يبقى غريه وغري نفر حمدود معه.
 .75التكفري :ظاهرة مرضية ناشئة عن التعصب والغلو يف حب الذات،
بحيث تصبح مركزا ،ال للحقيقة فقط ،بل للدينونة أيضا.
 .76من عالمات كونك صاحب نفس عدوانية ،أن ترى العلامء اختلفوا
يف تكفري طائفة من الطوائف؛ فال يعجبك من أقواهلم إال قول املك ّفرة.
 .77لو أن املسلمني اكتفوا بطرح فهومهم للدين وقراءاهتم املتعددة له من
غري أن حيكموا عىل من خيالفهم فيها لتوحدت الفهوم ،وانمحى التعدد.
 .78ما أمجل أن أسمع من يطرح عيل أفكاره ورؤاه بشفافية ووضوح،
وبأدلتها وبراهينها ،من غري أن ُيشهر عيل سيف التكفري أو التبديع أو احلرمان.
 .79ما دمتم مضطرين للتكفري فاجعلوه مثل القضاء ،خاصا بالقايض
وحده؛ ألن حتول كل شخص إىل قاض يضع املجتمع يف حمكمة حيكمها قانون
الغاب.
 .80ال حرج عليك يف أن تنتسب ألي طائفة أداك إليها اجتهادك
وورعك ،لكن احلرج يف أن تستعيل بذلك االنتساب عىل إخوانك من سائر
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الطوائف.
 .81قيل لبعض العلامء الورعني :ما حكم تارك الصالة؟ قال :أن ندعوه
إليها بلطف وأدب ثم نعلمه أحكامها بيرس ووضوح ثم نستغفر اهلل عىل
تقصرينا.
 .82كيف تنفي عن نفسك هتمة اإلرهاب ،وأنت تكفر كل من خيالفك،
وتكفري املؤمن أعظم جرما من قتله ،وتكفريه فتوى قضائية باستحالل دمه؟
 .83ال حرج عليك يف أن ختتلف مع أي عامل أو ترد عليه بام شئت من
الردود ،وبأدب ،لكن احلرج يف أن ترميه بالكفر والنفاق والضالل ألنه خالفك.
 .84ما أشد جرأة ذلك الذي يكفر مسلام يؤدي كل ما أمر به من شعائر
ورشائع لسبب بسيط وهو أنه ولد يف بيئة مل تتح له من املعارف إال ذلك.
 .85خمدوع وخمادع ذلك الذي يذكر لك عدم تكفريه للمسلمني ،لكنه
يعتقد بأهنم لن يدخلوا اجلنة يف اآلخرة ،ألهنا حمجوزة مجيعا له وألصحابه.
 .86اجلنة دار ضيافة الرمحن لعباده املتقني ،وليست حمال ملن يتوهم أنه
حصل عىل حرص ألمالكها ،فهو يوزع عقاراهتا ملن شاء ،وجيرم من شاء.
 .87بربكم كيف يعرف أئمته من نصب نفسه رقيبا عليهم فكل حديث
ورد عنهم يدعو إىل الوفاق مع املسلمني يتهمه بأنه مل يقل حقيقة وإنام قيل تقية؟
 .88لن تكون لنا مصداقية وال أمانة وال عدالة وال ورع ما مل ننكر اخلرافة
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والدجل والتطرف والتكفري من أي طائفة حصلت؛ فاالستثناء خيانة.
 .89كل من يكفر املخالفني له من سائر الطوائف أو يقول بحرماهنم من
اجلنة متطرف ،وفيه شبه من اليهود الذين اعتربوا أنفسهم شعب اهلل املختار.
 .90إن شئتم أن تعرفوا خصائص الفرقة الناجية؛ فاقرؤوا كل اآليات
التي ضمن اهلل فيها الفالح للمؤمنني؛ فتلك األوصاف وحدها طوق النجاة.
 .91املعتدلون الذين تضللوهنم وتكفروهنم أسسوا دولة عادلة قوية
حيسب هلا املستكربون ألف حساب؛ فامذا قدمتم أنتم غري إثارة الفتن والشغب؟
 .92جاهل ذلك الذي يتوهم أنه ال يعرف رسول اهلل  من ال يعرف أبا
جهل أو أبا سفيان أو ابن أيب؛ فجامل الشمس وحده كاف النبهار العاشقني هلا.
 .93خطر صفا ووصال وغريها ليس قارصا عىل االفرتاء والكذب ،بل
تعدى إىل صناعة جيل من املتطرفني ال أدب له يف احلوار وال أخالق.
 .94لقد استطاعت قنوات صفا ووصال وغريمها أن تصنع جيال جديدا
من الديكة يتصارعون يف حلبة الدين ليضحكوا العامل مجيعا عىل اإلسالم
واملسلمني.
 .95اللهم إنا نربأ إليك من كل مفتون من أي طائفة يستغل بعض قضايا
اخلالف بني املسلمني ليشق صفهم ويشتت شملهم ويصدع وحدهتم.
 .96دعوى تكفري مجيع علامء أي طائفة ملخالفيهم خطرية جدا ،وغري
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علمية وال تساهم إال يف املزيد من الفتنة ،ولذلك عىل من ادعى ذلك وزر
ادعائه.
 .97مع أن اجلمهورية اإلسالمية تتيح كل احلريات للعلامء واملفكرين يف
طرح ما شاءوا من أفكار إال أهنا تتشدد مع كل من يثري الفتن أو يسوقها.
 .98إىل دعاة الفرقة بني املسلمني :أال تكفي الصالة التي هي عمود الدين
وركنه األكرب يف توحيد املسلمني ،وهم يتفقون عىل أكثر تفاصيلها؟
 .99املفتي الذي يفرح بتكفري خمالفيه ويقوي كل شبهة عىل ذلك ،يشبه
الطبيب الذي حيزن لصحة مريضه ،ويعطيه من األدوية ما يزيده مرضا.
 .100عندما نتخلص من العصبية والعنرصية والطائفية والعرقية
واجلهوية ،هيدينا اهلل للصاحلني الذين يمكننا أن نترشف بقيادهتم لنا.
 .101عالمة صدق العبودية هلل أال يقدم أحد نسبته هلل ولدينه عىل أي
نسبة ،فإن سئل عن نسبه أو مذهبه أو حزبه أو طائفته اكتفى بقوله :أنا مسلم.
 .102استعيذوا باهلل من الطائفية التي تدعو للتفريق بني املؤمنني
واالستعالء عليهم واعتبارهم مجيعا عىل الباطل وتزكية النفس بالدعوى
الكاذبة.
 .103عندما تنتكس القيم يصبح دعاة اإلسالم املحمدي األصيل املوحد
لألمة جموسا ،ويصبح دعاة اإلسالم األمريكي والتقدمي والطائفي فرقة ناجية.
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 .104أهيام املنغلق :ذاك الذي ال يعرف إال علامء طائفته ،أو ذاك الذي
حيرتم علامء كل الطوائف ويستفيد من كل حكمة تصدر منهم من دون أي
حرج؟
 .105يقول الطائفيون :كل من روى عن كعب األحبار أو وهب بن املنبه
أو غريمها صادق ..الكذبة فقط من رووا عن اإلمام عيل وأبنائه من أئمة اهلدى.
 .106احلكامء يطالبون بالرد عىل كل خرافة وانحراف ارتبط بالدين مهام
كان مصدره ..والسفهاء الطائفيون يتاجرون بذلك ولو عىل حساب تشويه
الدين.
 .107من العجب أن يقبل الطائفي حديث أي شخص كان يف اجلاهلية
واإلسالم ،لكنك إن ذكرت حديثا لبعض أئمة أهل البيت بادر بالتكذيب ومن
غري حتقيق.
 .108الطائفيون ينرشون ما شاءت هلم أهواؤهم من الكذب عىل
خمالفيهم؛ فإذا ما قاموا للدفاع عن أنفسهم ونرش احلقائق اهتموهم بإثارة الفتنة.
 .109أهيام أعظم تعظيام للقرآن :ذلك الذي يقول بأن األمة كلها متفقة
عىل صحته وتواتره ،أم ذلك الذي يذكر خالفها فيه إرضاء ألحقاده الطائفية؟
 .110الطائفيون يعتقدون أهنم شعب اهلل املختار ،بل هم يعتقدون أهنم
اهلل نفسه؛ فاجلنة ملن رضوا عنه ،والنار ملن سخطوا عليه.
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 .111الطائفيون يكفرون ويبدعون بام يدعون أنه العلم؛ فإذا ما طرحت
مسائله بموضوعية قالوا :دعونا من هذا؛ فإنه يثري الفتنة بني املسلمني.
 .112من عالمات الطائفي أنه يسمي مشاخيه [كبار العلامء] بينام يسمي
علامء خمالفيه :نكرات ورويبضات ومعممني ،وغريها من ألقاب احلقد
والكراهية.
 .113مع أن اإليرانيني ألفوا عرشات الكتب يف إثبات حفظ القرآن من
التحريف إال أن الطائفيني ال يسمعون إال بكتاب واحد ومن شخص خالفه
اجلميع.
 .114العقالء يبحثون عن حكامء كل طائفة ليستفيدوا من حكمتهم،
واملغفلون يبحثون عن املشاغبني واملهرجني لريضوا نزواهتم العدوانية.
 .115لن تتخلص من الطائفية حتى تعظم كل حديث رشيف موافق
للقرآن مهام كان مصدره :البخاري أم الكليني ..وكنز العامل أم بحار األنوار.
 .116بدل أن يطبق الطائفيون ما ورد يف القرآن الكريم حول أسباب
سقوط الدول ،يبحثون عن أي خمالف هلم [ابن العلقمي مثال] ليحملوه كل
أوزارهم.
 .117أنا لست عاملا شيعيا وال سنيا حتى أجيب الطائفيني عن الشبهات
التي يطرحوهنا ..أنا جمرد باحث يدعو إىل القيم والوحدة اإلسالمية.
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 .118الطائفيون يذكرون دائام أهنم حيبون آل البيت ..لكنهم ما إن يذكر
اإلمام عيل أو أبناءه حتى تثور يف نفوسهم كل أنواع احلقد والعداوة.
 .119لقد بلغ احلقد منتهاه عند الطائفيني إىل الدرجة التي راحوا يبدعون
فيها من يصىل عىل آل رسول اهلل  ألهنا صارت عندهم شعارا للروافض.
 .120من عالمات الطائفي :أنه يتوهم أن بالد التوحيد حمصورة يف تلك
التي تعتدي عىل جرياهنا املستضعفني بكل صنوف االعتداء.
 .121من عالمات الطائفي :أنه يفضل بالد اإلحلاد واملجون وكل أنواع
الفجور عىل البالد التي ختالف مذهبه حتى لو التزمت بكل شعائر الدين.
 .122من عالمات الطائفي :مسارعته إىل الفحش والتفحش والكالم
البذيء ورمي أعراض كل من خيالفه؛ فكلهم عنده أبناء غري رشعيني.
 .123الذي يستعجل فريفض الطوائف بكل أفكارها ورجاهلا يرفض
اإلسالم نفسه ،ألن حقائقه واملنتمني إليه هم الذين يشكلون تلك الطوائف.
 .124إن رأيت أن اهلل تعاىل وفقك وهداك لطائفة أهل احلق ،فاجتهد أن
تظهرهم بأحسن صورة ،حتى ال تكون كاملندسني الذين يشوهون من ينتمون
إليهم.
 .125ليست الطائفية انتامءك ألي طائفة اقتنعت هبا ،أو ورثتها ،وإنام
تعصبك الشديد هلا ،والذي جيعلك تنظر لغريها باحتقار واستعالء.
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 .126الورع املتقي ال حيكم عىل الطوائف من خالل بعض أفرادها أو
جمموعاهتا وقد قال تعاىل عن أهل الكتابَ ﴿ :ل ْي ُسوا َس َوا ًء﴾ [آل عمران ]113 :وقال
مثلها عن األعراب.
 .127يفتخر يف كل حمل بأنه ال يأخذ دينه إال من الكتاب والسنة مبارشة،
ثم ال تراه متمسكا إال بمن يسميه شيخ اإلسالم ..وكأنه هو كتابه وسنته.
 .128كل من رأى رأيا يف مسألة خيالف به غريه فهو صاحب مذهب
خاص يف تلك املسالة ..ولذلك فإن الكل متمذهب ،حتى الذي ال يدعي
مذهبا.
 .129اهلل رب العاملني ،وليس ربك وحدك؛ فلذلك ال حتتكره لنفسك،
وال تتصور أنك وكيل عنه ،أو أنك الناطق باسمه ..فبقدر تواضعك يكون
قربك منه.
 .130الدين الذي يعلمك كيف حتقد وتنتقم وتشتم ..دينك أنت ودين
العصابة التي تتبعها ..وليس دين رب العاملني.
 .131ما دام إبليس موجودا يف كل العصور؛ فإن فرعون وهامان
والنواصب واخلوارج والغالة واملرجئة موجودون بوجوده ويف كل زمان.
 .132الغالة يف كل الطوائف والعصور يشبهون التلميذ الذي يشيد
بمعلمه لكن ال حيفظ دروسه وال ينفذ تعليامته ،لذلك كان رضر نسبته إليه أكرب
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من نفعها.
 .133لكل مذهب أصوله التي ال يعترب متمذهبا به إال من سلم هلا
واإلشكال الذي وقع فيه الغالة واملكفرة هو خلطهم بني أصول املذاهب
وأصول الدين.
 .134عدم اعرتافك بمرجعية أيب احلسن األشعري العقدية خيرجك من
مدرسته ومذهبه ،لكنه ال خيرجك من اإلسالم؛ فاإلسالم أوسع من املذاهب.
 .135املذاهب قراءات متعددة للدين ،والعاقل احلكيم هو الذي جيعلها
جماال للحوار والبحث للوصول إىل أقرهبا هلل ،وليست جماال للفخر والتعايل.
 .136أبعد الناس عن دين اهلل أكثرهم تكفريا خللق اهلل ..ألهنم يدعون
أهنم رشكاء هلل يف دينونته وقضائه وحكمه وربوبيته وتدبريه خللقه.
 .137يا رب أنا عبدك أنت ،ولست عبدا ألي مذهب أو طائفة؛ فاجعلني
أعبدك كام تريد ال كام يريد من نصبوا أنفسهم ناطقني باسمك وأوصياء عىل
خلقك.
 .138إياك أن تدعي أنك من [أهل السنة] ،وأنت متيت سنة الرأفة
والرمحة واملودة واحلرص عىل املؤمنني وحب اخلري للبرشية مجيعا واحلزن
عليهم.
 .139لقب [أهل السنة] مثل ألقاب املتقني واملخبتني وعباد الرمحن من
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ادعاه من غري أهلية؛ فهو من الذين يزكون أنفسهم ،واهلل أعلم بمن اتقى.
 .140ليس الشأن أن تعترب نفسك من أهل سنة املصطفى ،أو من شيعة
عرتته الطاهرة ،الشأن أن تكون أهال لذلك؛ فام أكثر األدعياء وما أقل األوفياء.
 .141ال تعارض بني الوصية بالعرتة والوصية بالسنة؛ فالعرتة هم أحسن
من مثل السنة ،وخري من حذر مما ترسب إليها؛ ولذلك فالوصية هبام واحدة.
 .142من أراد أن يكون من أهل سنة رسول اهلل؛ فليلتزم القيم التي دعاها
إليها بقوله ،وم ّثلها بسلوكه ..ال مظهره الذي يشاركه فيه أجالف قومه.
أخر من شاهق أحب إيل من أن أدعي أين من أهل سنة رسول
 .143ألن ّ
اهلل ،أو شيعة عرتته الطاهرة؛ فتلك أماين أمتناها ،ال دعاوى أدعيها.
 .144عندما حترص عىل األمة أكثر من حرصك عىل طائفتك ستتحقق
باإلسالم املحمدي األصيل فهو الذي جيعل اسم اإلسالم أعىل من كل األسامء
واملسميات.
 .145أنا لست ضد وجود الطوائف؛ فهي رضورة واقعية ،ولكني ضد
ما قد يوجد فيها من تعصب واستعالء وتغليب للمختلف فيه عىل املتفق عليه.
 .146الطوائف ليست مرضا بحد ذاهتا ،ألن التنوع سنة اهلل يف خلقه؛
املرض يعرض هلا عندما تقع يف العجب االستعالء واستبدال العقل باألهواء.
 .147مع اختاليف مع الشيخ فركوس ،إال أين أحرتم كثريا مراجعاته
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األخرية ،وأمتنى من أتباعه أن يقفوا معه فيها فهو أوىل من غريه من املتشددين.
 .148إذا رأيتم متشددا ختىل عن بعض تشدده؛ فشدوا عىل يده؛ فتلك
﴿وا َّل ِذي َن ْاهتَدَ ْوا َزا َد ُه ْم ُهدً ى﴾ [حممد ،]17 :فكونوا معه فيها
بداية اهلدايةَ ،
لتشملكم الزيادة.
 .149انفتاح السعودية فرصة جيدة للتيارات السلفية ملراجعة أفكارها،
ولعل ذلك سيقرهبا أكثر من سائر طوائف املسلمني ،وليس ذلك عىل اهلل ببعيد.
نحاسب عىل احلدود السياسية التي فرضها األعداء علينا،
 .150قد ال
َ
سنحاسب حتام عىل احلواجز النفسية التي سببتها ،ألن بإمكاننا جتاوزها.
لكنا
َ
 .151ال أتعجب من امللحد إن حدثني عن احلدود اجلغرافية ،لكني
أتعجب من املتدين إن حدثني عنها؛ فأين أخوة اإليامن التي دعا إليها القرآن؟
﴿ .152إِن ََّام املُْ ْؤ ِمنُ َ
ون إِ ْخ َوةٌ﴾ [احلجرات ]10 :ليست خاصة باملهاجرين
واألنصار ،بل هي عامة ،ال يعيشها يف مشاعره ومواقفه وحياته إال من امتحن
اهلل قلبه لإليامن.
 .153من أول عالمات الطائفي تقمصه ألدوار منكر ونكري ،وسؤاله
الناس عن مواقفهم وعقائدهم ،ليضعهم بعد ذلك يف رياض اجلنة ،أو يف حفر
النريان.
 .154املخالفون هم الذين مل يبتغوا اإلسالم دينا ،أما من ابتغاه فهم من
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املوافقني ،وإن اختلفنا معهم يف بعض الفروع واملواقف.
 .155اعرتاضنا عىل السلفية ليس اعرتاضا عىل الوحيني ،واعرتاضنا عىل
الشيعة ليس اعرتاضا عىل الثقلني؛ فالطوائف ال متثل مصادرها بالرضورة.
 .156مع تأييد رسول اهلل  بالوحي إال أن اهلل ذكر عدم علمه بأكثر
املنافقني؛ فكيف نزعم العصمة لعلامء اجلرح والتعديل ،وهم ليسوا سوى
جمتهدين؟
 .157مع أننا نحتاج إىل الصرب واحللم مع مجيع الناس ،لكن ال يصح أن
نعطي الفرصة للذين يستغلون ذلك يف إثارة الفتنة والفرقة؛ فالوحدة أهم.
 .158كل من دعاك إىل عدم البحث يف التاريخ لكشف احلقائق ،وتطهري
الدين من الدنس ،والشهادة هلل :حمام للظلمة ،ومعارض للقرآن ،وإمام ضاللة.
 .159اختيارك إلمامك الذي تأخذ عنه دينك ال يعطيك احلق يف احتقار
إمام غريك وإنام يعطيك احلق يف أن تقنعه بكون إمامك األعلم واألتقى
واألهدى.
 .160يتحدثون عن ابن العلقمي ،وينسون أن القواعد األمريكية التي
رضبت العراق وأفغانستان كانت يف بالد توحيدهم وبفتوى علامئهم.
 .161النواصب نوعان :من نصبوا العداء ألئمة اهلدى ،ومن ادعوا
الوالء هلم وأساءوا متثيله؛ فصاروا حجابا بني اخللق واهلداية ،وهم أخطر
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النواصب.
 .162قولكم بالثقة املطلقة للرواة أخطر من قول الشيعة بالعصمة؛
فالشيعي يرد ما روي عن إمامه ويناقشه ،وأنتم تسلمون بكل ما يروي الثقاة.
 .163للشيعة اثنا عرش إماما ،ومع ذلك يناقشون كل ما يروى عنهم،
وأنتم لديكم عرشات آالف الثقاة ،وترفضون أن ترد رواياهتم ولو خالفت
القرآن.
 .164قال يل مفتخرا :أنا لست كالشيعة ،ذلك أين ال أجعل بيني وبني
ريب أي واسطة ،هكذا علمني شيوخي الربانيني الذين ال يبغضهم إال ضال
مبتدع.
 .165اخللل يف معرفة السنن اإلهلية وانسجامها وعمومها هو سبب كل
املواقف اخلاطئة التي متيز بني األجيال ،مع أن الكل يف موازين احلق واحد.
 .166يدعوين إىل احرتام أهل السنة ،وهو يسب األشاعرة واملاتريدية
والصوفية واألزهر والزيتونة والزوايا ..وكل املؤسسات اإلسالمية.
 .167أليس من العجيب أن تطالب إيران والعراق بإغالق القنوات التي
تسب الصحابة يف نفس الوقت الذي تدافع عنها السعودية ،بل تبث من
أقامرها؟
 .168إن كنتم صادقني يف حبكم للصحابة مل ال تطالبون بإغالق القنوات
89

التي تسبهم ،والتي تبث من لندن وأمريكا ..أنتم يا من فرحتم بإغالق املنار.
 .169من عجائب التناقضات أن املنطقة التي وصفت يف احلديث
باإليامن يرموهنا باملجوسية ،والتي وصفت بأهنا قرن الشيطان يسموهنا بالد
التوحيد.
 .170من دالئل عزل النبوة أن الذين يتومهون التمسك بالسنة يقفون مع
من وصف يف األحاديث بقرن الشيطان ضد من وصف فيها باحلكمة واإليامن.
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 .9اخلرافة والدجل
 .1العاقل هو الذي يرفض اخلرافة من أي مصدر وأي مدرسة ..واألمحق
هو الذي يسخر من خرافات مدارس غريه ،ويدافع عن خرافات مدرسته.
 .2االستبصار الذي جيعلك تلغي عقلك وتستبدل خرافات طائفة
بخرافات طائفة أخرى ليس استبصارا بل هو عمى وضاللة وتيه.
 .3شتان بني اجلهل واجلهالة؛ فاجلهل قد يكون فيام ال منفعة يف العلم به،
واجلهالة نزق وطيش ومحية وعصبية ،وهي رش كلها.
 .4شتان بني اجلاهل واجلاحد؛ فاجلاهل ال يعلم وكفى ،واجلاحد ال يريد
أن يعلم ،أو يعلم ويوهم نفسه وغريه أنه ال يعلم.
 .5الذي يريد أن يتخلص من جهله بأي مصدر جيده أمامه ،مثل الصحفي
الذي يسارع يف نقل األخبار ،من غري أن يتأكد منها؛ فيفقد بذلك مصداقيته.
 .6مع أن عقيدة الشيعة يف غيبة اإلمام املهدي حتتاج إىل الرباهني الكثرية
إال أهنا محتهم من كل أدعياء املهدوية؛ وما أكثرهم بني أهل السنة.
 .7عجبا للذي يتبنى كون اهلل جسام له يد وساق وجيري وهيرول ،ثم
يسخر من بعض اخلوارق التي يذكرها الصوفية والشيعة؛ فأهيام أرسخ يف
اخلرافة؟
 .8أهيام أشد خرافة :ذاك الذي ترتبط خرافاته بيقينه بقدرة ربه ،أو ذاك
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الذي جيعل ربه مثله جيلس ويميش وينزل ويضحك وال يعرف إال بساقه؟
 .9من العجيب أن علامء البالد التي يقلدها أكثر املسلمني يف الرؤية ال
يؤمنون بالفلك بل ال يزالون يرون أن األرض ثابتة والشمس تدور عليها.
 .10كل حديث يدعو إىل اخلرافة والشعوذة وخمالفة قطعيات العلم
مكذوب؛ فالذي خلق العقل ودعا إىل العلم يستحيل أن يدعو إىل خمالفتهام.
 .11بربكم كيف يقبل الناس عىل إسالم تذكر هيئة كبار علامئه أن األرض
ثابتة والشمس تدور عليها ،وتربط ذلك بالقرآن الكريم والسنة املطهرة؟
 .12ال تسخروا من اجلغرافيا املقدسة التي تبنتها الكنيسة وعىل أساسها
استتيب العلامء؛ فعندنا من يتبنى مثل تلك اجلغرافيا ويضلل من خيالفها.
 .13مع أن الكنيسة تراجعت عن مواقفها من االكتشافات العلمية
وحاولت أن تتدارك أخطاءها لكن نفرا كثريا من قومنا وباسم السلف ال يزالون
مرصين.
 .14أمرنا اهلل بالنظر إىل الطعام لنؤسس علم الغذاء ،ولإلبل لنؤسس
علم احليوان ..فرتكنا ذلك ،ورحنا نبحث عن أهل الكهف وعددهم واسم
كلبهم.
 .15مع أن الذين يلحدون بسبب حتريف األديان غري معذورين ،إال أن
املتسببني يف إحلادهم مالمون ومعاقبون ألهنم مارسوا دور الشيطان يف
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التضليل.
ُ .16طبع أكثر البرش عىل حب اخلرافة ..ولذلك اتبع بنو إرسائيل
السامري ،وتركوا هارون ..واتبعت هذه األمة كعب األحبار ،وتركت اإلمام
عيل.
 .17مع أن القرآن هنانا عن البحث عن تفاصيل القصص إال أن العقل
الذي يميل إىل اخلرافة رفض ذلك ..فحول من كل قصص القرآن أساطري
وخرافات.
 .18بربكم ما تقولون يف املجتمع الذي يصطف أبناؤه عند بيوت
املشعوذين والرقاة ليخرجوا منهم اجلن والعفاريت ،ويطردوا عنهم العني
والسحر؟
 .19ينكر عىل املتوسلني باألنبياء والصاحلني ويعتربه رشكا ،لكنه ال ينكر
عىل الرقاة الذين يتاجرون بالوساطة بني اهلل واملستضعفني من عباده.
 .20ما دمت تذكر أن اهلل جييب عباده مبارشة من دون حاجة للتوسل؛
فلامذا تعترب جتارة الرقية ُسنة ،أم أن املرض يفقد العبد صلته بربه؟.
 .21مع أن رسول اهلل  غضب عندما رأى صحيفة التوراة بيد بعض
املسلمني إال أن املسلمني وبمجرد وفاته جعلوا من العلامء بالتوراة مفرسين
للقرآن.
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 .22كيف يكون للعلم قيمة وكرامة يف جمتمع جيعل من الرقاة واملشعوذين
أثرياء مرتفني ،ومن الباحثني والعلامء فقراء متسولني؟
 .23ذهب إىل الطبيب فوصف له دواء؛ فراح للراقي يستشريه فنصحه
برتك الدواء ألن مشكلته ليست يف اجلراثيم التي غزته ،وإنام يف اجلن الذي
سكنه.
 .24عجبا للذي يرتك تلك الصورة اجلميلة التي صور هبا األنبياء يف
القرآن ليستبدهلا بتلك التشوهيات التي شحنت هبا التفاسري إرضاء لفضوله.
 .25كل ما حصل يف هذه األمة وغريها من التحريف والتغيري والرصاع
مل يكن إال بسبب غلبة اهلوى عىل العقل ..ولذلك كانت مشكلتنا مشكلة عقل
ال دين.
 .26أنا أؤمن بأن الدخن الذي حذر منه رسول اهلل  يشمل كل
املدارس اإلسالمية؛ فلذلك دعوة بعضها للتصحيح ،والسكوت عن غريها،
تكذيب للنبوة.
 .27إذا كان رسول اهلل  وأئمة اهلدى أمرونا بعرض ما يروى عنهم
عىل القرآن؛ فكيف ال يعرض تراث املتكلمني والفقهاء والصوفية عىل القرآن؟
 . 28ال مناص لنا من أمرين :إما أن نقول بعصمة تراثنا فنكذب بذلك
رسول اهلل  الذي حذرنا من الدخن أو نصدق رسول اهلل ونقوم بواجبنا يف
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التصحيح.
 .29طلب مني األدلة عىل حتذيري له من اخلرافات التي وقع فيها؛ فلام
ذكرهتا له مل يناقشها ،بل رفض سامعها وقال :أنت تريد أن تفسد عيل عقائدي.
 .30اإلشكال األكرب الذي وقع فيه املحدثون تغليبهم لنقد السند عىل نقد
املتن؛ فلذلك استغل املدلسون لقب [الثقة] لتمرير كل خرافة وهوى.
 .31يمكنك أن تتخلص من اخلرافة عندما تعتقد أن احلقائق الغيبية ليس
هلا إال مصدر واحد هو الوحي اإلهلي الذي يتنزل عىل النبي  ،وال نبوة بعد
حممد .
 .32للذين يوردون بعض األحاديث من بحار األنوار للسخرية من
إخواهنم نرجو أن يطالعوا كتاب العظمة وتفسري الثعلبي وغريمها ليسخروا من
أنفسهم.
 .33كام أنك جتيز لنفسك الرد عىل خمالفك بأن احلديث الذي يستدل به
من مصادرك مكذوب؛ فعامله بنفس املعاملة حتى ال تكون مطففا يف موازين
احلق.
 .34عجبا لذلك الذي يرد عيل من [بحار األنوار]؛ فهل أنا الذي ألفته؟
وهل قبل مؤلفه بكل ما فيه؟ وهل خيلو تراثه من أمثال ما سخر منه؟
 .35مع احرتامنا لكل دعاة نقد الرتاث إال أننا ال نحرتم أصحاب النزعة
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االستئصالية اإللغائية الساخرة؛ فالرتاث فيه دخن ،وليس كله دخن.
 .36عندما نقتنع بأن هناك أئمة ضاللة يف السياسة والدين ،ونصدق يف
تطبيق وصايا رسول اهلل  يف شأهنم سيدلنا اهلل عليهم.
 .37عندما يصبح صفاء الدين ومجاله أحب إلينا من طوائفنا سنكتشف
كل الضالالت التي رسهبا شياطني اإلنس واجلن؛ فاحلب الطائفي يعمي
ويصم.
 .38ال تغرنك الكلامت واجلمل عن نفسك؛ فام برع الشيطان يف يشء
لتضليل البرش كام برع يف التالعب هبام؛ فكن أسري املعاين ال أسري األلفاظ.
 .39حرر دينك من اخلرافة؛ فإن قيودها حتطم عقلك ،وال دين ملن ال
عقل له.
 .40يبدأ التحريف واالنحراف حني نتنازل عن احلق الذي دلت عليه
احلجج والرباهني إرضاء ملن نخاف انزعاجهم منا أو غضبهم علينا.
 .41عندما يتطهر الدين من اخلرافة والدجل ،سيقبل الناس عليه أفواجا؛
فتحريف الدين هو السبب األكرب لالنحراف.
 . 42كل علم يتسلل إليه الوهم ،أو يتطرق إليه الشيطان علم ال ثقة فيه،
وكيف تثق فيام ال يمكن إثباته ،ال بالعقل املجرد ،وال بالوحي املسدد؟
 .43إن كان التخصص يف العلوم الرشعية يعني برجمة العقول لتتقبل
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الالمعقول؛ فهو جريمة يف حق العقول.
 .44ما مل نكن صارمني مع كل دخيل وفد إىل الدين من جهة الرواة أو
الصوفية أو الفالسفة أو العامة أو اخلاصة ..ستبقى الشوائب ،وستتفاقم.
 .45إذ أردت أن تكتشف التحريفات التي حلقت باإلسالم؛ فعليك
بتصديق النبوة يف حتذيرها من العلامء الذين يستنون باألحبار والرهبان وما
أكثرهم.
 .46الورع احلقيقي ليس يف قبول احلديث ثقة بالرواة واملحدثني ،وإنام يف
رده إن عارض نقاء الدين وصفاءه ..فقيم الدين أوىل من وثاقة الرواة.
 .47أخطر الكذب وأعظمه الكذب عىل اهلل وتقويله ما مل يقل ،ويقع فيه
كل من تكلم يف حقائق الدين وقيمه من غري بحث طويل ونظر عميق وورع
شديد.
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 .10األهواء والفتن
أ .الشيطان وأدواته:
 .1الشيطان ال يتأمل أبدا لسبك ولعنك له ،بل يتأمل لبعدك عنه،
واستعاذتك منه ،وحتويل نفسك وحياتك وجهودك إىل مشاريع تقيض عىل
مرشوعه.
 .2اهلل أمرنا بعدم اتباع الشيطان واالستعاذة منه؛ فمن اكتفى بلعنه وسبه
دون أن ينفذ ذلك استحوذ عليه الشيطان حتى لو قىض حياته كلها يلعنه.
 .3قدرة اإلعالم عىل اخرتاق القلوب ،وملئها باملمثلني واملغنني
والالعبني ال تقل عن قدرته عىل اخرتاق العقول ،وملئها بالوعي املزيف.
 .4كام يستحوذ الشيطان عىل اإلنسان فينسيه ذكر اهلل ،يفعل اإلعالم
املنحرف ذلك؛ فاستجر منه بإعالم الصاحلني ،وعالمته دعوتك للذكر الكثري.
 .5عندما ننسى هتديدات الشيطان بإغواء اإلنسان نصبح هدفا سهال لكل
الوساوس ،وإال فالعاقل هو الذي يعلم أن عدوه لن يغفل عنه أبدا.
 .6ما أكثر الشياطني الذين حيرضون عىل الفتنة؛ فإذا ما وقعت وطغت،
تربؤوا ممن حرضوهم ..هم ال خيتلفون عن إبليس إال يف كوهنم إنسا.
 .7الشيطان ال يرىض منك أن تضل فقط ،بل إن مهته الكربى أن جيعلك
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شيطانا مثله تنوب عنه يف دور التضليل؛ وحينها ستتحمل جرائم كل من
تضللهم.
 .8علامء السوء والفتنة مثل املخدرات واملسكرات؛ فال تلوموا املدافع
عنهم فهو سكران خمدّ ر ال يملك من أمر عقله شيئا ،ألن عقله وك ّله هلم.
 .9ما قص اهلل علينا قصص بني إرسائيل لنتسىل ،وإنام لنعترب؛ فكل ما
ظهر فيهم من الفتن ودعاة الضاللة ظهر يف هذه األمة مثله ،بل أضعافه.
[ .10اذكروا حماسن موتاكم] قلها عن جارك البسيط الذي أخطأ يف
حقك ،ال عن العامل الذي أضل املاليني بفتاواه ،أو احلاكم الذي جعله يفعل
ذلك.
 .11مع أن رسول اهلل  حذرنا من علامء السوء واعتربهم سبب بالء
األمة ،إال أن الورع البارد حيرم التحذير منهم حتى لو تسببوا يف قتل املاليني.
 .12صدقوا؛ فلحوم علامء السوء مسمومة ،وسمها ال ينتقل عرب الرذاذ
والعطاس ،وإنام عرب األثري ،ليسمم ماليني العقول ،ويف حلظة واحدة.

ب .االستبداد والدخن:
 .13التسمية الصحيحة للحضارة اإلسالمية هي [حضارة املسلمني]؛
فحضارة اإلسالم أعظم وأكرم وأرشف وأنبل من أن متثلها حضارة املسلمني.
 .14لو أن املستبدين من حكام املسلمني أرسلوا الدعاة بدل اجليوش،
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النترش اإلسالم يف األرض مجيعا ،وبأمجل صورة ،لكن النزعة التوسعية منعتهم.
 .15لألسف بدل أن نعتذر للشعوب التي ظلمناها رحنا نفتخر عليهم
بظلمنا هلم ،ونربط ذلك باإلسالم ،وبالرسول الذي جعله اهلل رمحة للعاملني ال
نقمة عليهم.
 .16احلضارة اإلسالمية احلقيقية والقادمة ستكتفي بمنابع اهلداية
الصافية؛ فال ختلطها بغريها فلذلك يفوح عطر رشاهبا املقدس عىل العامل أمجع.
 .17آفة حضارة املسلمني األوىل حماولتها التوفيق بني هدي النبوة
والرتاث البرشي؛ فخلطت بني املقدس واملدنس ،وحولت دين اهلل إىل دين
البرش.
 .18خالفا ملا ذهب إليه مالك بن نبي :دولة املوحدين ليست مرحلة
فاصلة؛ فاالنحراف دب إىل األمة قبلهم ،وظل ينخر فيها بعدهم.
 .19العاقل ال يغرت بثناء املسترشقني عىل حضارة املسلمني يف األندلس؛
فاملآيس األخالقية التي حصلت فيها ال متثل اإلسالم وال حضارة اإلسالم.
 .20الذين يتغنون باألجماد العسكرية للمسلمني مل يفهموا اإلسالم؛ فهو
رمحة اهلل التي تفتح العقول والقلوب ،ال قسوة البرش التي حتتل وتتوسع.
 .21بربكم لو كنتم من أهايل فيينا وسقطت عليكم قذائف العثامنيني
املمتلئة بالتدمري واملصحوبة بالتكبري هل تصدقون أن اإلسالم رمحة للعاملني؟
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 .22كاذب ذلك الذي يدعي مشاركة أئمة اهلدى يف أي حروب توسعية؛
كيف ذلك وهم ال جييزون الغزو مع املستبدين والظلمة وأئمة اجلور؟
 .23أئمة اهلدى دعوا إىل فتح العقول بنور احلجة ،وفتح القلوب بنور
اإليامن ،ال باحتالل األرايض واستعباد أهلها؛ فذلك تنفري ال تبشري.
 .24الذي ينكر احلروب الصليبية وينزه املسيح عنها عليه أن ينكر أيضا
ما مارسه املستبدون باسم اإلسالم؛ فرسوله رمحة للعاملني ال نقمة عليهم.
 .25عجبا للذي يستدل برشاء أئمة اهلدى للرقيق عىل إباحة االسرتقاق..
فهل إذا رأيت مظلوما ورمحته تكون قد وقفت مع ظامله.
 .26هل علمتم عدد العبيد الذين أعتقهم اإلمام عيل بامله الذي كسبه من
عرق جبينه؟ أم هل علمتم كيف كانوا يستجدون للسجاد حتى يبقوا يف ذمته؟
 .27أليس من التناقض أن تفخروا بمقولة( :متى استعبدتم الناس وقد
ولدهتم أمهاهتم أحرارا) ،ثم تفخرون باسرتقاق املاليني فيام تسمونه فتوحا؟
 .28ال يمكنك أن يسلم لك دينك وأنت تعيش التناقض يف مواقفك
وعقائدك ..ادخل إىل أعامقك وابحث عن احلقيقة اخلالصة التي جتعلك صادقا
مع نفسك.
 .29بربك كيف تستطيع أن جتمع بني إيامنك باهلل الرمحن الرحيم الذي
هو رب العاملني ثم متتلئ بالقسوة عىل كل من خيالفك بل عىل كل شعوب
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األرض؟
 .30بربكم كيف يأمننا العامل أو يثق فينا وخطباؤنا يرددون بفخر :كانت
سفننا متر عىل البحر املتوسط فتتوقف الكنائس عن دق أجراسها خوفا منها؟
 .31ليس املهم أن يشهد لنا جوستاف أو بروكلامن ..املهم أن يشهد لنا
القرآن ،وضامئرنا التي ال تقبل أي أجماد عىل حساب العدالة والرمحة.
 .32أهيام أقوم حجة وأكثر أدبا :ذاك الذي يصدق النبوة يف كل ما ورد
عنها من حتذيرات من امللك العضوض أم ذاك الذي يربئ التاريخ ويكذهبا؟
 .33قصور الزهراء التي بناها األمويون يف األندلس ال متثل حضارة
اإلسالم ،وإنام حضارة أولئك الذين يبنون بكل ريع آية يعبثون.
 .34اقرؤوا ما ذكره أبو حامد الغزايل عن الظلمة وأعواهنم ،وما نقله عن
السلف يف وعظهم ،لتعلموا أنكم بتقديسكم للتاريخ ختالفون كل العقالء.
 .35العاقل يرى الطغيان واالستبداد يف قصور شاه إيران ،واملغفل يرى
فيها احلضارة والرفاه ،ويتعجب من البسطاء الذين ثاروا عليه.
 .36عجبا للذي يدعوا إىل الكف عن ذكر الدماء التي مل نسفكها فأين
الشهادة التي أمرنا أال نكتمها أم نحن شهداء فقط عىل األمم ال عىل أنفسنا.
 .37أليس من التناقض أن تؤمن بأن هذه األمة تشهد عىل كل األمم حتى
عىل قوم نوح عليه السالم ،ثم ال تشهد عىل نفسها ..أليس هذا هو اجلور عينه؟
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 .38أهيام أكثر تعظيام للسنة :ذاك الذي يطبقها عىل األنظمة التي حكمت
املسلمني؛ فيسميها ملكا عضوضا ،أو ذاك الذي يسميها خالفة وحكام رشعيا؟
 .39من ذكر لكم أننا عندما ننتقد األمويني والعباسيني ُنعفي الصفويني
والفاطميني ..نحن نسمي الكل ملكا عضوضا كام أخرب رسول اهلل .
 .40أهيام أكثر تعظيام لإلسالم :ذاك الذي يذكر أنه انترش بالعلامء
والصاحلني ،أو ذاك الذي يذكر أنه انترش بالفتوحات والسيف؟
 .41لوال أنه وجد يف املسلمني من يفخر بالفتوحات العسكرية ،ويعتربها
سبب انتشار اإلسالم ملا جترأ املسترشقون واحلداثيون عىل تلك الدعوى.
 .42لقد بلغ االعتزاز بالقوة العسكرية لدى املسلمني إىل درجة صاروا
ال يتصورون إمكانية وجود عمل فني يعرف باإلسالم من دون سيوف ورماح
وخيول.
 .43من العجيب أن بعضهم يتحدث صباح مساء عن يوغرطة
وماسينيسا وهينبعل ورمسيس ..فإذا ما دعونا ألخذ العرب من التاريخ قال:
حدثونا عن الواقع.
 .44كيف يمكن ملسلم أن يقنع علامنيا أو حداثيا وهو يتبنى كل ما وقع
يف التاريخ اإلسالمي من مفاسد وجرائم حذرت منها األحاديث؟
 .45هل تعرفون اخلليفة الذين كتب عقيدة وفرضها عىل رعيته ،ومع أنه
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مات منذ قرون إال أن املخالف لعقيدته اآلن يبدع ويكفر ألنه خالف اهلل؟
 .46ال يمكننا أن نبني مستقبلنا عىل أسس صحيحة ،ونحن نضحك عىل
أنفسنا ونسليها باألجماد الكاذبة ..لن حيررنا من أوهامنا وختلفنا إال احلقيقة.
 .47ألجل تقسيم دولة من الدول ترصف أمريكا أو غريها ترليونارات
الدوالرات لتشرتي ذمم املقسمني ..ويف القديم كان يكفي أن يكون للخليفة
ولدان.
 .48هنانا اهلل عن الركون للذين ظلموا؛ فأبينا إال أن نمجدهم ونكرمهم
ونرتىض عنهم ،ونتهم بالبدعة كل من حيذر منهم ومن تشوهيهم للدين وقيمه.
 .49نحن ال نقلب أوراق التاريخ هلوا ولعبا ،وإنام ألجل متييز املقدس من
املدنس يف الدين ..فال تعرف احلقائق من دون البحث يف تارخيها.
 .50هل تعرفون الذي حرر القدس لكنه قبل موته قسم الدولة بني أقاربه
فتقاتلوا وحتالف بعضهم مع الصليبيني وأعاد هلم القدس بعد بضع سنني؟
 .51هل تعرفون اخلليفة الذي قسم بالد اإلسالم بني ولديه فثارت حرب
بينهام قتل فيها مئات اآلالف لكنها مل متنع من متجيده وتلقيبه رشيدا؟
 .52بربكم كيف تقنعون العامل بعدالة اإلسالم ،وأنتم تعتربون كل
أصحاب امللك العضوض من الظلمة واملستبدين حكاما باسم اإلسالم؟
 .53واهم ذلك الذي يدعي أن العلامنية بدأت بعد سقوط اخلالفة
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العثامنية ،بل كل اخلالفات اإلسالمية كانت تتبنى العلامنية بأوحش أشكاهلا.
 .54امللوك الذين كانوا يتوجون بتاج اخلالفة ليومهوا العامة أهنم خلفاء
رسول اهلل  ال خيتلفون عن البابا الذي يتوهم أتباعه أنه خليفة املسيح.
 .55بربكم كيف ملن جيعل املعيار يف تقييم الرجال بعدد الكيلومرتات
املفتوحة ،أن يعرف العرتة الطاهرة التي اكتفت بفتح أرايض العقول والقلوب؟
 .56إن أردت أن تتخلص من كل اخلدع التارخيية؛ فابحث عن الرس
الذي مكّن امللك العضوض من حكم املسلمني بعد فرتة قصرية جدا من الرسالة
النبوية.
 .57أليس من املستغرب أن يستمر احلكم الوضعي األمريكي مدة قرنني،
يف نفس الوقت الذي يتحول فيه النظام اإلسالمي إىل ملكي بعد ثالثني سنة؟
 .58إن مل تقف بكل كيانك مع سعيد بن جبري؛ فأنت مع احلجاج ،شئت
أم أبيت؛ فاحلق ال يقبل أنصاف املواقف.
 .59القرضاوي بدأ حياته بالكتابة عن سعيد بن جبري وختمها بالدفاع
عمن قتله ،وبدأها بالدعوة للتقارب وختمها بالتربي منها ،هذه هي االنتكاسة.
 .60اقرؤوا كتاب [القرضاوي وكيل اهلل أم وكيل بني أمية؟] لتعرفوا دور
مدرسة التلفيق والتوفيق يف تأييد الظلمة املستبدين ،وتربير طغياهنم.
 .61كيف تريد أن تفهم اإلسالم ،وال يرتسم يف خميلتك عند ذكره إال
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السيوف واخليول وامللوك املستبدين والرقيق القادم من كل أنحاء العامل؟
 .62نعم أنا ألوم املسترشقني واحلداثيني واملالحدة يف تصوراهتم
لإلسالم ،لكن لومي ملن دفعهم إىل ذلك أشد؛ فلوال وجود السبب ما وقع
املسبب.
 .63عندما نبادر فنتربأ من كل مآيس التاريخ وخرافات الرتاث سيكون
بمقدورنا أن نغلب املسترشقني واحلداثيني وإال فسيغلبوننا وبالرضبة القاضية.
 .64بربك كيف تستطيع أن تناظر حداثيا أو علامنيا وأنت حتمل كل أوزار
التاريخ وتدافع عنها؟ ..أنت حينها ال ختتلف عن لعبة حيركها كيف يشاء.
 .65يتوهم البعض أنه عندما حياجج مدافعا عن عنف املسلمني بعنف
غريهم يكون قد انترص ،وهو ال يعلم أنه يقر حينها بأن اإلسالم ملوث كغريه.

ج .الفئة الباغية:
 .66أخطر انحراف وقع يف األمة التسوية بني الربرة والفجرة وإتاحة
املناصب للجميع دون اشرتاط القوة واألمانة والعدالة التي دعا إليها القرآن.
 .67بربكم أال تستغربون أن ُيؤلف يف فضل أيب سفيان ومعاوية ،ويف
هالك أبوي رسول اهلل  وعمه ،ثم ُيعترب ذلك من عالمات االلتزام بالسنة؟
 .68كيف ال تنبعث منا روائح العفن ونحن بدل أن نضع الزهور العبقة
الطيبة يف مزهريات قلوبنا وضعناها بني القاممات التي قبلناها رغم نتانتها؟
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 .69الرشك ليس قارصا عىل اختاذك أندادا هلل ،لكن أعظم الرشك أن
تعرتض عىل اختيارات ربك ،ألنك حينها جتعل نفسك ندا لربك ،تقرتح عليه
ما يفعل.
 .70اسألوا املحدثني عن الوعاء املكتوم وما رس كتمه وكيف ُبرر كتمه
وملاذا دافعوا عمن كتمه ..لتعرفوا كيف أهينت حتذيرات رسول اهلل 
ونبواءته.
 .71عندما ذكر بعض الرواة أنه كتم وعاء كامال من السنة ،برروا ذلك
بأنه يتعلق بالتحذير من أشخاص وجهات ،وهل مصدر الدين إال أشخاص
وجهات؟
 .72ما أخربنا رسول اهلل  عن املطرودين عن احلوض إال لنحذر من
كل تغيري للدين اإلهلي املقدس وحتويله إىل دين برشي مدنس مهام كان مصدره.
 .73أهيام أكثر تعظيام للسنة املطهرة :ذاك الذي يدعو إىل تطبيقها وتفعيلها
مجيعا ،أم ذاك الذي ينتقي منها ما يتناسب مع أهوائه ومذهبه؟
 .74كتامن الشهادة ليس خاصا بام تتطلبه التوثيقات واملحاكم ،وإنام هو
عام يشمل كل حقيقة نصل إليها ،ثم نخاف أن نرصح هبا ،مراعاة ملصاحلنا.
 .75لن نفهم اإلسالم حتى نتخلص من كل الصور النمطية التي شوه
هبا ،فال يرتسم يف خميلتنا عند ذكره سوى األنبياء واألولياء والقرآن الكريم.
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 .76اسألوا أطباء النفس عن رس بحثهم عن تاريخ طفولة مرضاهم؛
فاألمة مثل الطفل ال تعالج مشاكلها إال بعد معرفة العقد التي اكتسبتها يف
صباها.
 .77حتى احلب املجرد الذي تزعمونه هلم حتتاجون إىل التأكد منه؛ فهل
يستطيع قلبك أن حيب من يقتل ولدك؟ ..أم أنك ال تستطيع جمرد تصور ذلك.
 .78خذوا العربة من النسائي صاحب السنن الذي ُقتل بسبب تأليفه
لكتاب خصائص اإلمام عيل ورفضه الكتابة يف فضائل أعدائه ،ألهنم الرذائل
عينها.
 .79أهيا الباكون عىل التاريخ :اعلموا أن كل مآسيكم منه؛ فرسول اهلل
 أسس أمة قوية متحرضة متخلقة ،وما حصل يف التاريخ هو الذي فعل بكم
هذا.
 .80أليس من املحادة للنبوة أن حيذرنا رسول اهلل  برصاحة من نجد
ويعتربها قرن الشيطان؛ فنعتربها نحن عاصمة اإلسالم ونعترب علامءها مشايخ
له؟
 .81عجبا للذين ينكرون علينا احلديث عن أحداث حصلت قبل سنة..
وينسون أن كل معتقداهتم وسلوكهم ومواقفهم مستمدة من تلك الفرتة
الزمنية.
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 .82مع أن األحاديث الصحيحة الكثرية خترب أن هالك الدين عىل يد
أغيلمة من قريش إال أن املغفلني املعارضني للنبوة يذكرون ومها اسمه ابن سبأ.
 .83كل من يدعوك إىل ترك نرش كالم احلكامء والعلامء لتنرش بدله كالم
أهل الدجل واخلرافة ليجعل ذلك وسيلة للتفريق بني املسلمني :إمام ضاللة.
 .84كل إمام يدعوك إىل استعامل القرآن الكريم وعرض رسول اهلل 
وسيلة للتفريق بني املسلمني :إمام ضاللة ..إمام اهلدى أكرم من أن يفعل ذلك.
 .85كل إمام دعاك إىل استتابة الناس أو امتحاهنم أو هجرهم :إمام
ضاللة ..وكل إمام دعاك إىل السامحة واحلوار مع املخالفني :إمام هداية.
 .86كل إمام دعاك إىل جتاهل وصايا نبيك أو االحتيال عليها :إمام
ضاللة ..وكل إمام دعاك إىل احلرص عليها ،ولو خالفك مجيع اخللق :إمام
هداية.
 .87كل إمام دعاك إىل التعرف عىل اهلل من خالل احلدود واملكان واجلهة
إمام ضاللة ..وإمام اهلدى من يدعوك إىل أسامء اهلل احلسنى ويكتفي هبا.
 .88كل إمام دعاك إىل احلقد والكراهية والعنف وامتحان اخللق يف
دينهم :إمام ضاللة ..وكل إمام دعاك إىل السامحة واملحبة واألدب :إمام هداية.
 .89اجتهادك اخلاطئ يف اتباع أئمة الضالل لن تؤجر عليه يف اآلخرة،
وإنام سيلحقك معهم يف الدركات املعدة هلم حتى ختاصمهم وخياصمونك.
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 .90لو أن األمة اعتمدت كلامت آل بيت النبوة كام اعتمدت كلامت كعب
األحبار ووهب بن املنبه وتالميذمها الكثريين ..لكان الوضع خمتلفا متاما.
 .91ما ذكر اهلل قصة السامري وكررها إال لنعترب؛ فالسامري ليس جمرد
شخص ،بل هو السوس الذي ينخر األديان ،ليحوهلا إىل أفيون لألفراد
والشعوب.
 .92إن اهلل ما كرر قصة آدم وإبليس يف القرآن إال لعلمه بأن لكل آدم
إبليس أو أبالسة كثريون؛ فابحثوا عن األوادم ،واحذروا أن تكونوا أبالسة.
 .93الذين يقولون بأن قوانني اجلزاء اإلهلي تتغري من جيل إىل جيل ،ال
خيتلفون عن الذين قالوا :ليس علينا يف األميني سبيل.
 .94أنتم تكفرون من انتقد بعض الصحابة الذين ال تعتقدون عصمتهم،
ويف نفس الوقت ترتضون عىل من قاتل أفضلهم ورشع سبه عىل املنابر.
يقر بارتكابه للمنكرات بكل أنواعها ومع ذلك يعتربه عدال ال
 .95هو ّ
فاسقا ألنه عارص النبوة وكأن معايري الفسق تفرق بني األجيال أي دين هذا؟
 .96ال اعرتاض لنا عىل إسالم الطلقاء ،فاهلل هيدي من يشاء ..لكن أن
يصبحوا حكاما ووالة بدل بالل وعامر وخباب وكل الضعفاء ..ذاك هو البالء.
 .97مع أنه ال مشاحة يف االصطالح ،لكن أن يصبح كل قوم رسول اهلل
 صحابة بفعل اصطالح اعتمده املحدثون؛ ثم متييزهم بالعدالة ،فذاك هو
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اخلطر.
 .98مثلام ال أؤمن باحلصانة الدبلوماسية ال أؤمن بعدالة أي جيل من
دون حماسبة وال حماكمة؛ فليس هناك من هو أكرب من أن ُحياسب أو حياكم.
 .99مثلام كان املحصنون دبلوماسيا وسيلة إلحالل اخلراب ببلداننا؛ فقد
كان املحصنون دينيا وسيلة للتحريف والتغيري يف ديننا.
 .100عندما عفا رسول اهلل  عن الذين حاربوه ،سامهم طلقاء ،لكن
املنخدعني جعلوهم مع املهاجرين واألنصار وأصحابا وسابقني لترسي عليهم
أحكامهم.
 .101أنتم تكفرون مئات املاليني من املسلمني بسبب موقفهم من بعض
الصحابة لكن إن ذكرنا العرتة الطاهرة قلتم :الدين أكرب من أن خيترص يف
أشخاص.
 .102أنتم تربئون من تسبب يف قتل عرشات اآلالف من املسلمني بحجة
االجتهاد اخلاطئ فلم ال تطبقون هذا املبدأ مع الذين اكتفوا بالنقد واإلنكار.
 .103يفخرون بتساحمهم وترضيهم عىل السابقني مجيعا ،حتى لو قتل
بعضهم بعضا ،ثم يكفرون الالحقني ملجرد انتقاد تلك التشوهيات اخلطرية
للدين.
 .104ال تستغربوا وجود التناقض بيننا ،ألن عقولنا التي استطاعت أن
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ترتىض عىل القاتل واملقتول والسابق والطليق أصبحت قطعة غيار فاسدة.
 .105كيف تدعي اتباعك للنبوة ،وأنت تضع من أوىص هبم وحذر منهم
يف حمل واحد؛ فهل يمكن للشجرة الطيبة أن تنمو بني األعشاب اخلبيثة؟
 .106أنت بقبولك املتناقضات تشوه تلك الصورة اجلميلة املتناسقة التي
رسمها القرآن الكريم للموازين والسنن التي أقام اهلل عليها نظام الكون.
 .107نعم أنت أحسنت ظنك لطيبتك أو غفلتك بكل من شوهوا
اإلسالم ،لكنك يف نفس الوقت أسأت الظن بعدالة ربك؛ فجعلته يميز بني
املخطئني من عباده.
 .108لو قرأتم سورة املمتحنة بصدق وتدبر لعلمتم أن القلب الذي حيب
رسول اهلل  يستحيل أن حيب أبا سفيان ،والذي حيب عليا يستحيل أن حيب
معاوية.
 .109معاوية ال يمثل شخصا تارخييا ..بل هو كالسامري وبولس
وغريمها ممن سامهوا يف حتويل األديان عن القيم التي جاء هبا األنبياء ..ولذلك
كان حديثنا عنه دعوة لكرس صنمه ..والعودة إىل اإلسالم األصيل.
 .110أنا ال أعجب من السلفية وموقفهم من معاوية ،فالوالء للمستبد
ركن يف عقيدهتم ،لكني أعجب من دعاة احلكم الراشد ،ومعاوية أول من قىض
عليه.
112

 .111ال عجب من السلفي الذي ينترص للفئة الباغية ،لكن العجب من
ذاك الذي يردد (من قال لشيخه مل ال يفلح أبدا) ثم ينترص للذي حارب شيخ
شيوخه؟
 .112من يطالع مسرية احلركة اإلسالمية يعرف رس حديثي عن معاوية؛
فهي بعد عجزها عن الوصول إىل احلكم الراشد صارت تدعو إىل براغامتية
معاوية.
 .113أليس من التناقض أن تلعنوا أتاتورك بسب قضائه عىل اخلالفة
العثامنية ،ثم متجدوا معاوية الذي قىض عىل اخلالفة الراشدة فأهيام أكثر جرما؟
 .114من العجيب أن يوصف معاوية بكونه كاتبا للوحي مع أنه غري
صحيح تارخييا؛ ولو صح فقد كان ابن أيب الرسح املرتد عن اإلسالم كاتبا بال
شك.
 .115إذا كنتم ترون معاوية جمتهدا مأجورا يف قتل عرشات اآلالف من
خرية الصحابة والتابعني؛ أفال ترون يل عذرا واحدا يف بغيض وانتقادي له؟
 .116بأي إله تؤمنون يا من تعتقدون أن اهلل غفر ملعاوية وأزالمه كل
الدماء التي سفكوها بل آجرهم عليها ثم يعذب من تأمل لذلك وغضب له
وانتقده.
 .117إذا كان معاوية معظام بسبب كونه خاال للمؤمنني ،فليعظم
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اليهودي حيي بن أخطب فهو أبو صفية ،وهو بذلك جد للمؤمنني!؟
 .118أليس من العجب أن نطلق عىل أصحاب امللك العضوض وأوهلم
معاوية خلفاء عادلني متحدين بذلك ما ورد يف األحاديث الصحيحة الكثرية؟
 .119هل تعرفون أول من سن سنة احلكم امللكي يف اإلسالم ،وبسببه
حتول النظام اإلسالمي إىل نظام ملكي استبدادي :إنه معاوية الذي تدافعون
عنه؟
 .120عجبا للذي يلعن السييس ويشتمه ألنه يف تصوره بغى عىل مريس،
يف نفس الوقت الذي يرتىض فيه ويمدح معاوية مع أنه بغى عىل اإلمام عيل.
 .121بربكم أخربوين كيف جيتمع حب اإلمام عيل وحب معاوية يف قلب
واحد ..إنه يشبه ذلك الذي يدعي حمبة جربيل وإبليس ،أو حمبة النبي وأيب
جهل.
 .122من العجيب أن يتهم حمب اإلمام عيل بالرفض وال يتهم حمب
معاوية بالنصب مع أنه مل يكتف بحربه وإنام رشع سبه ولعنه عىل املنابر.
 .123القرآن يسميهم :مؤلفة قلوهبم ،والسنة تسميهم :طلقاء ،وأولئك
يأبون إال جعلهم صحابة عدوال ويرمون من يسميهم بتسمية اهلل ورسوله
بالبدعة.
 .124اهلل تعاىل أعدل من أن يتجاوز عن جرائم قوم بسبب معارصهتم
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لألنبياء ..بل إن العدالة تقتيض أن تكون جرائمهم أشد؛ فاحلجج حينها أبلغ.
 .125الفئة الباغية ال ترتبط بمرحلة زمنية بل هي ممتدة يف كل األجيال..
فكل من بغى عىل اهلدي املحمدي األصيل أو أيد من بغى عليه فئة باغية.
 .126ال تعجبوا من اإلرسائيليني الذين عبدوا العجل مع السامري
وتركوا هارون ..ففي هذه األمة من فعل هذا ..وكل من ترك هارونه وقع يف
هذا.
 .127كام أنه ال يمكن للمسيحي أن يصل إىل املسيح ما مل يتخلص من
بولس ..فكذلك لن تصل إىل نبيك احلقيقي حتى تتخلص من كل من حيول
بينك وبينه.
 .128ال يمكنك أن تصل إىل دين اهلل احلقيقي ما مل حتطم كل األصنام
التي حتول بينك وبني الطواف بالبيت واستالم احلجر األسود مهام قدسها
قومك.
 .129عجبا لقوم ُيسب اهلل ورسوله أمامهم صباح مساء؛ فال هيتز هلم
جفن ..فإذا ذكر بعض من حاربوا رسوله وآله وأصحابه يف بحث علمي قامت
قيامتهم.
 .130أليس من العجيب أن تصبح [هند] قاتلة محزة صحابية جليلة..
بينام [زنرية] تلك التي عميت وهي تعذب ألجل إسالمها ال يسمع هبا أحد؟
115

 .131هل ترون من املعقول أن يتحول أكرب مدافع عن اإلسالم [أبو
طالب] إىل مرشك نجس ،بينام يتحول أكرب حمارب له [أبو سفيان] إىل صحايب
جليل؟
 .132يا عبيد ابن تيمية ،ال يمكنكم أن تفهموا ما نقوله ،وأنتم ترتكون
أعالم األمة من األشاعرة والصوفية وغريهم ،الذين حذروكم منه أشد حتذير.
 .133يعرفون حمنة ابن حنبل ويشهروهنا ،ويكتمون حمنة الشافعي ،وهي
أشد ،ويطالبون بسرتها ،ألهنا كانت بسبب انتصاره للعرتة الطاهرة.
 .134أهيا املدافعون عن التاريخ أنتم بني أمرين :إما أن تتبنوا عدم قدرة
اإلسالم عىل إصالح الواقع ،أو أن املسلمني مل يرتقوا ملستوى اإلسالم؟

د .الظاهرة السلفية:
 .135من خالل معرفتي بالتيارات السلفية :السالح األكرب الذي
يستعملونه الجتذاب املغفلني إهيامهم أهنم من يملك اجلنة والنار والدنيا
واآلخرة.
 .136لقد أدى السلفيون ومن تأثر هبم من احلركيني عاملتهم بدقة حني
استطاعوا حتويل العداوة عن إرسائيل وأمريكا إىل إيران والعراق وسورية.
 .137السلفية الذين ينكرون التواصل الروحي مع الصاحلني جييزون
التواصل مع اجلن وحياوروهنم ويرضبوهنم وحيرقوهنم؛ فأي الفريقني أرسخ
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خرافة؟
 .138أهيا السلفية :ماذا أبقيتم من أهل السنة ،وأنتم تكفرون كل من ينزه
اهلل عن اجلهة واملكان ،وهو قول األشاعرة واملاتريدية والصوفية؟
 .139كيف ال يكون السلفي عنيفا ،وشيخ إسالمه يدعوه إىل قتل من
يتلفظ بالنية يف الصالة ،وبذلك يبيح دماء أكثر أصحاب املذاهب األربعة؟.
 .140الظاهرة السلفية موجودة يف كل الطوائف ،وهي مرض نفيس
جيعل صاحبه يستعيل عىل غريه ويتصور أن له الوصاية عليهم؛ فإن قبلوه وإال
ألغاهم.
 .141اقرؤوا تاريخ نجد البن غنام الذي يعتمده السلفيون يف تارخيهم،
لتكتشفوا جذور العنف يف الفكر السلفي ،والذي امتد لكل املسلمني.
 .142أليس من العجيب أن جيرم كبار علامء السلفية أبراهام لينكولن
بتهمة حتريم الرق يف الوقت الذي يمجدون فيه بوش لغزوه العراق؟
 .143السلفي أكثر غلوا مع سلفه من الشيعي مع أئمته؛ فالشيعي يرد ما
ورده عن أئمته إن خالف القرآن ،والسلفي يؤول القرآن إن خالف سلفه.
 .144يا أهل السنة :ارجعوا إىل مصادركم األصلية من كتب األشاعرة
والصوفية؛ وسرتون أنكم بسبب اإلعالم وشيوخ الفتنة حتولتم إىل سلفية
وحشوية.
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 .145عندما ذكرت إيامن أيب طالب اهتموين بالبدعة ،مع أنه قول كبار
علامء أهل السنة ،وهلم يف ذلك كتب ورسائل ..السلفيون اخرتقوا أهل السنة.
 .146نعم هو ليس ملتحيا وال مشمرا عن قميصه لكنه حيمل كل تطرف
السلفية وتكفريهم ألن كل علومه عن الدين أخذها عن مشايخ اإلعالم،
وجلهم سلفية.
 .147بربكم كيف ال يتحول إىل سلفي ،وهو ال يبحث عن العلامء
املحققني ،وال يطالع كتبهم ،بل يكتفي بام يبثه اإلعالم ،واإلعالم تابع ملن
يمونه؟
 .148ملاذا جتيز لنفسك أن تدعو ملا دعا إليه الشيخ ابن عبد الوهاب أو
الشيخ حسن البنا ..ثم ال جتيز يل أن أدعو ملا دعا إليه اإلمام احلسني؟
 .149يتربؤون من أفعال اجلامعات املسلحة ،ويتبنون الوهابية التي قاتل
مؤسسوها سكان نجد واحلجاز وغريمها وسبوا أطفاهلم ونساءهم بتهمة الردة.
 .150أكثر املثقفني اآلن يتهمون القائلني بالتوسل وزيارة األرضحة
بالرشك ويدعون أن ذلك مذهب أهل السنة ..وهم خمطئون فهذا مذهب
الوهابية.
 .151اسألوا مشايخ الوهابية ليخربوكم أن ابن عبد الوهاب وتالميذه
قاتلوا أصحاب املذاهب األربعة ،وحكموا عليهم بالردة ،بسبب زيارهتم
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لألرضحة.
 .152إن كانت السنة عندكم خمترصة يف اللحية وتقصري الثوب ونحوها؛
فام أعظم جهلكم برسول اهلل ،وبالقيم األخالقية واحلضارية التي جاء هبا.
 .153استطاعوا أن يضعوا عىل وجهه حلية وعىل بدنه قميصا ..لكنهم مل
يستطيعوا أن يضعوا يف قلبه رمحة وحبا وتساحما ..فلذلك حتول إىل وحش
متدين.
 .154لقد وصل الغرور هبم إىل السخرية من صالة مجيع املسلمني،
بدعوى أهنا صالة مبتدعة ،وأهنم وحدهم من يصيل متاما مثلام كان يصيل رسول
اهلل.
 .155كيف يصل إىل احلق يف موقفه من طوائف املسلمني ،وكل حصته
من العلم عنها ما كتبه ابن تيمية أو تالميذه أو كهنة معبده؟
 .156ابن تيمية علم أتباعه هذه احلكمة القيمة :بدل أن تبحثوا عن
صالح الصاحلني لتقتدوا هبم ..ابحثوا عن أخطائهم لتثبتوا أهنم غري معصومني.
 .157قلت له خمتربا :عيل هو شيخ اإلسالم؛ فقال غاضبا :وأين باقي
الصحابة؟ فقلت :أنت تذكر أن ابن تيمية هو شيخ اإلسالم؛ فأين باقي العلامء؟
 .158ابن تيمية الذي يكفر من يقول بخلق ألفاظ القرآن ،ال يكفر من
يقول بأن اهلل خلق نفسه من عرق اخليل.
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 .159ذكرت له قوال البن تيمية ونسبته للغزايل؛ فراح يبدعه ويكفره،
وعندما أتيته بالدليل عىل أنه البن تيمية راح يدافع عنه ..ماذا تسمون هذا؟
 .160لو أن أتباع ابن تيمية استعملوا نفس أسلوهبم يف تربئة إمامهم من
التجسيم والنصب مع إخواهنم من الطوائف األخرى لكفوا عن اهتامهم
بالبدعة.
 .161لو أن شيعة ابن تيمية استعملوا نفس أسلوهبم يف الدفاع عن
طامات ابن تيمية لربؤوا شيعة عيل من كل تلك التهم اجلزاف التي ينسبوهنا هلم.
 .162من أدق األوصاف التي ُوصف هبا ابن تيمية( :علمه غلب عقله)؛
فاملعلومات الكثرية التي ال ينقحها صاحبها رضرها أكثر من نفعها.
 .163يا أهل السنة :إن شئتم أن تعرفوا أنكم خمرتقون؛ اقرؤوا سبب
دخول ابن تيمية السجن ،وملاذا كان أصحاب املذاهب األربعة سببا يف ذلك؟
[ .164السلف الصالح والطالح] دعوى السلفية برضورة العودة
للسلف يف فهم القضايا الكربى للدين ال إشكال فيها ..املشكلة فيمن يصدق
عليهم هذا اللقب :هل هم الذين أوصت هبم األحاديث ،أم الذين حذرت
منهم؟
[ .165ابن تيمية وبولس] مثلام حيتاج املسيحي إىل التخلص من بولس
ليصل إىل املسيح؛ فكذلك حيتاج املسلم إىل التخلص من ابن تيمية ليصل إىل
120

حممد  ..فالتجسيم والرصاع واخلرافة واإلرهاب والنصب واألحقاد ..كلها
من بعض آثار التلمذة عىل ابن تيمية ،واعتباره شيخا لإلسالم ،مثل اعتبار
املسيحيني بولس شيخا للمسيحية.
 .166أليس من اجلور أن تكفروا مئات ماليني املسلمني من غري سامع
دفاعهم عن أنفسهم بينام القضاة ويف كل العامل يسمحون بذلك وألخطر
املجرمني؟
 .167ليس غريبا عىل من يعترب ابن تيمية شيخا لإلسالم أن يعترب كعب
األحبار إماما من أئمة العلم ..فالكل من شجرة واحدة.
 .168قال يل :ملاذا تذكر مساوئ السلفية ،وال تذكر حماسنها؟ فقلت :ما
حماسنها؟ قال :هي الطائفة الوحيدة التي متثل السنة وباقي األمة مبتدعة.
 .169قال يل :نحن ال نكفر إال من كفره اهلل ورسوله ،قلت :فهل أنتم
وكالء اهلل ورسوله؟
 .170الكتاب والسنة حق لألمة مجيعا ..وكل طائفة تدعي أهنام حكر
عليها طائفة مستكربة مغرورة؛ فاهلل أعظم وأكرم من أن خيص هبديه قوما دون
قوم.
 .171لغز ال حيله إال سلفي :موجود حمدود له ساق ويد وأصابع وأنامل
وينزل وهيرول ويتكلم بفمه وبحرف وصوت ويضحك ..ومع ذلك ليس
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جسام.
 .172هل تعرفون الطائفة التي جتعلك قادرا عىل التواصل مع عامل اجلن
والشياطني ،بل والسيطرة عليهم من دون أن تكون لديك حكمة سليامن؟
 .173هل تعرفون الطائفة التي جتعلك ناجيا بمجرد االنتامء إليها ،بل
جتعلك أفضل من أكثر علامء وأولياء األمة ،ومن دون عمل؟
 .174هل تعرفون الطائفة التي متنعك من مصافحة املسيحي واليهودي
لكونه غري مسلم ،لكنها حترم عليك نقد من أعطى أموال األمة وكرامتها هلم؟
 .175هل تعرفون الطائفة التي جتعل من كل خمالف هلا كافرا ومبتدعا،
جيب هجره ومقاطعته والعبوس يف وجهه ،وإال شمله حكم البدعة؟
 .176هل تعرفون اخلطيب الذي ارتقى أرشف منابر الدنيا ،ليحض عىل
قتل إخوانه املسلمني املستضعفني ،وإقامة السالم مع أعدائه املجرمني املحتلني؟
 .177هل تعرفون الشيخ الذي حكم عىل املرأة باجلهل املطبق ،وعىل
املأل ،ويف القنوات الفضائية ،لكنه عندما مرض سلم جسده هلا لتعاجله؟
 .178هل تعرفون املرأة التي وقفت يف وجه طاغية زماهنا ،لكن شعب
اهلل املختار بدل أن يشيد هبا ،أشاد بالطاغية ،واعترب احلديث عن موقفها فتنة؟
 .179هل تعرفون اخلليفة الذي قتل العلامء وعذهبم وأيد املجسمة
وأمرهم برواية اإلرسائيليات وروايات التجسيم ..ومع ذلك يدعى :نارص
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السنة؟
 .180الدين الذي جيعل مشاعرك متناقضة ليس دينا ،بل هو مرض نفيس
حتتاج إىل عالجه؛ فالتناقض متناقض مع وحدة اهلل وكامله وسننه يف خلقه.

هـ .الوالء الكاذب:
 .181أجهل الناس بأئمة اهلدى أولئك الذين يستعلمون الوالء الكاذب
هلم سيفا ليقطعوا به حبال الود مع إخواهنم من املؤمنني.
 .182كاذب ذلك الذي يدعي الوالء ألئمة أهل البيت وهو ال حيمل قيم
احلرص عىل وحدة األمة وتآلفها ونرصهتا عىل كل من يعتدي عليها.
 .183من خيلط الوالء ألئمة اهلدى بالشعوبية األعجمية أو بالقومية
العربية ال يعرفهم فهم هدية اهلداية اإلهلية لإلنسانية بكل أعراقها ولغاهتا.
 .184ال حيفظ شيئا من كلامت أئمة اهلدى ،وال يعرف هدهيم وال
وصاياهم وال أخالقهم ..كل عالقته هبم لعن ملن يتوهم أنه ناصب هلم ،وهو
أوهلم.
 .185املوالون الصادقون ألئمة اهلدى يطبقون وصاياهم يف التعامل مع
إخواهنم من املسلمني ومجيع البرش ،بكل ما يقتضيه التآلف والرتاحم.
 .186لو كنت صادقا يف والئك للعرتة الطاهرة ملا عاديت الذين قدموا
كل يشء يف سبيل إعطاء أمجل الصور عنهم ،والتي مل ير العامل مثلها أبدا.
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 .187إن أردت أن متيز بني املوايل الصادق واملزيف؛ فانظر إىل موقفه من
قضايا األمة؛ فمن كان حريصا عىل األمة مثل حرص نبيها وأئمتها فهو صادق.
 .188املوايل الصادق هو الذي يقول :من أنا حتى أنسب أو أحسب
عليكم ،يكفيني أن أكون تلميذا لكم واملدعي املغرور هو الذي يفخر بالنسبة
الكاذبة.
 .189عالمة صدق والئك ألئمتك حمبتك الصادقة لكل األنبياء
والصاحلني؛ فإن حجبت عنهم بأئمتك فأنت حمجوب عن اجلميع؛ فالصالح ال
حيجب صاحلا.
 .190إن كنت تتذكر عند ذكر اإلمام احلسني جده ودينه واألمة؛ فأنت
عىل اإلسالم األصيل ،وإن كنت تتذكر الطوائف؛ فأنت ممن تفرقت هبم السبل.
 .191املوايل احلقيقي هو الذي جيتهد وسعه يف متثيل من توالهم أحسن
متثيل ،ال الذي يباهي ويفاخر ويستعيل هبم ،وهو أبعد الناس عنهم.
 .192عالمة صدق والئك ألئمة اهلدى حمافظتك عىل اهلدي القرآين،
وعرضك كل مواقفك عليه؛ فأئمتك يدورون مع القرآن حيث دار.
 .193ليس الشأن أن تدعي مفتخرا بنسبتك للطيبني الطاهرين ،ولكن
الشأن أن يقبلوك؛ فام أكثر األدعياء املدعني ،وما أكثر املطرودين املنبوذين.
 .194بحسب معرفتي اجليدة بالواقع الشيعي اللبناين والعراقي واإليراين
124

والبحريني؛ فإن الغالب عليهم االعتدال بسبب حكمة مراجعهم وحنكتهم.
 .195مما يدلك عىل غلبة املعتدلني من الشيعة عىل غريهم من املتطرفني
أن كل املتبنني للمقاومة يف إيران والعراق والبحرين ولبنان وغريها منهم.
 .196حني ترتقون إىل رتبة احلاج واملهندس يف األدب واحلرص عىل
وحدة األمة يمكن أن نشهد لكم بالوالء الصادق ،أما قبل ذلك فاستحوا من
أنفسكم.
 .197عجبا للشيعي الذي يرتك علامءه الربانيني الكبار يف النجف
وكربالء ومشهد وقم ليأخذ دينه من عمالء بريطانيا وأمريكا اخلونة.
 .198احذروا الدين الذي يأتيكم من بريطانيا؛ فهي ال تريد بكم اخلري،
وال تصدر لكم إال الفتنة ..واقرأوا التاريخ لرتوا أدلة ذلك.
 .199بريطانيا هي التي آوت كل احلركات واجلامعات املتطرفة،
لتصدرها للعامل اإلسالمي ..وآخرها أصحاب التشيع املبتدع لترضب هبم
التشيع األصيل.
 .200عجبا للشيعي الذي يرتك أمثال السبحاين ومكارم واآلميل
واملدريس والسيستاين ،ثم يأخذ دينه من أمثال يارس واللهياري والغزي.
 .201الشيعة املعارصون صنفان :مساملون وعدوانيون ،وكالمها
حماربون؛ أما أوهلام فيوجه سالحه ألعداء األمة ،وأما الثاين فيوجهه إىل نحرها.
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 .202الشيعة املعارصون صنفان :أوهلام حيميه االستكبار العاملي ،وينفق
عليه ،والثاين حياربه ويطارده ويضيق عليه.
 .203عندما أرى مغفيل الشيعة الذين ينرشون الفتنة أتأكد من صحة
الروايات التي تنص عىل أن اإلمام املهدي يبدأ يف أداء دوره التصحيحي
بإبعادهم.
 .204أليس من العيب أن ختذل ذلك الذي يرصد املستكربون اجلوائز
الضخمة ملن يغتاله ،وتنرص ذلك الذي يستعملون كل الوسائل حلاميته والدعاية
له؟
 .205عجبا هلم يوزعون التشيع والتسنن ،وكأنه ملك أبيهم ..أليس رب
العاملني من يصنف عباده؛ فلم تقحمون أنفسكم فيام ال متلكونه؟
 .206سلفية الشيعة أخطر من سلفية السنة؛ ألهنم حيتكرون الوالء ألهل
بيت النبوة كذبا وزورا؛ بل يعتربون كل من عداهم نواصب وكفرة.
 .207ال مشاريع هلم إلقامة اإلسالم ،وال للدعوة إليه ،وال لتعريف
اخللق بخالقهم أو نبيهم ..مرشوعهم قارص عىل تربئة فالن والرباءة من فالن
واللعنة عىل من مل يفعل ذلك.
 .208حظهم من دينهم اللعن والسب ،ورضب أجسادهم بالسيوف
والسالسل ،ثم يزكون أنفسهم ،ويعتربون من عداهم ضالني وكفرة ..هؤالء
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هم سلفية الشيعة.
 .209إذا مل تظهر براءتك من أفعال من ينتسب ملا تنتسب إليه سيسمح
لغريك أن يعمم أحكامه عليك؛ فكيف بمن يدافع عنهم ،ويلتمس الذرائع هلم؟
 .210ليس من العقل وال من الرشيعة وال من األخالق أن أرى جهتني
تقومان بنفس العمل؛ فأنكر عىل إحدامها ،وأسكت عن األخرى؛ فهذا هو
اجلور بعينه.
 .211مل يسلم منهم أحد من العلامء ..حتى ذلك العامل املقـاوم الذي
اتفقت األمة عىل احرتامه حممد حسني فضل اهلل ،مل يلق منهم إال األذى.
 .212هل تعرفون من قتل الشهيد املفكر مرتىض مطهري ..إهنم مثل
هؤالء يدعون املواالة ألهل بيت النبوة ،وهم أبعد الناس عنهم؟
 .213كيف تريد مني أن أسكت عن مجاعة مبتدعة ال تدعو منذ تأسست
إال للفتنة ودورها تغذية أعظم رصاع يف التاريخ بني كربى املدرستني
اإلسالميتني؟
 .214ال تتعجبوا إن خرج عليكم يف يوم من األيام بعض املبتدعة بربامج
وأفالم عن حتريف القرآن ليقضوا عىل كل ما يقوم به دعاة اإلسالم األصيل.
 .215إن رأيت أن دينك ال يمكن أن يقوم إال عىل السب واللعن؛
فيمكنك أن ختصص هتجدك وقيامك لذلك ..لكن إن خرجت إىل الناس؛
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فاحرتم مشاعرهم.
 .216كيف يمكن لقلوبكم أن تعرف الزهراء أو أن حتبها وهي قد ملئت
حقدا عىل من تومهتهم أهنم أعداؤها وشملتم بحقدكم أكثر األمة ويف كل
عصورها؟
 .217قال يل معاتبا :مل تزد منشوراتك إال يف تفرقة صف الشيعة
وانقسامهم ..قلت :ذلك ما أقصده ،حتى ال يتحمل بعضهم وزر بعض.
 .218انقسام املدرسة السنية هو ما أتاح هلا التملص من كثري من التهم..
فلذلك كل األخطاء تنسب ألصحاهبا سلفية كانوا أو غريهم.
 .219كيف ال أهتمهم بالسلفية ،وقد سمعت بعضهم يكفر الغزايل يف
قناة فضائية ،متجاهال كل جهوده ،لفتوى ُنسبت له ،بناء عىل معطيات كانت
لديه؟
 .220لقد ضاق الدين عندهم حتى جعلوه حمصورا يف الرباءة من فالن
ولعنه ..وإال ال ينفع إيامن وال عبادة وال أخالق وال أي عمل من أعامل اخلري.
 .221أحبه مجيع أحرار العامل مع اختالفهم معه يف الدين واملذهب إال
نفرا ممن يتومهون أهنم طائفته حذروا منه ألنه مل يتربأ يف خطبه من فالن.
 .222كل عالقته بأهل بيت النبوة قارصة عىل لعن أعدائهم ..أين الورع
واألخالق الكريمة التي اعتربوها رشطا أساسيا لتحقق الوالء الصادق هلم؟
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 .223سيأيت اليوم الذي تكتشفون فيه كيف كنتم لعبة حقرية بيد خمابرات
االستكبار العاملي تسريكم كيف تشاء ..والت ساعة مندم.
 .224بعد أن ضمن املستكربون عداوة السلفيني واحلركيني إليران
وحمورها ،يريدون اآلن تشكيل تيار جديد من أصحاب التشيع العدواين ليكمل
املهمة.
 .225اجلهة التي مل نتعود منها إال الرش والفتنة ال يمكن أن تعرفنا بآل
يعرف هبم املدنسون بالعاملة.
بيت النبوة؛ فهم أطهر من أن يعرفهم أو ّ
 .226يقيم يف بريطانيا منعام مكرما حمميا ،ثم يقوم بالدعوة للفتنة
والشغب ،وهو يعلم أنه لن يتاح ملن يستجيبون له من احلامية ما أتيح له.
 .227بربكم كيف يكون مسلام أو حمرتما للنبوة من يكتب كتابا يقذف
فيه نبيه يف عرضه ،ويف بالد الغرب ،وبني قوم هيتمون بالفضائح ويشيعوهنا؟
 .228لقد استطاع التشيع الربيطاين ومن يقف وراءه من احلاقدين أن
يعرفوا العامل ال بسامحة رسول اهلل  وأخالقه ،وإنام يف كون عرضه كان
ّ
منتهكا.
 .229الزهراء وكل أئمة اهلدى بريئون من أولئك املحامني الفاشلني
الذين ال خيتلفون عن الدب الذي قتل صاحبه حني أراد ذب الذباب عنه.
 .230ويل لكم أهيا املنحرفون عن أئمة اهلدى ترتكون مراجعكم يف
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النجف وكربالء وقم ومشهد وغريها ..ثم تتمسحون بأقدام العمالء يف لندن
وواشنطن.
 .231أنتم تذكرون أن أولئك العمالء فروا بدينهم إىل لندن ..فهل تراها
تسمح ملن هم أكثر منهم حصارا يف البحرين ولبنان أن يؤسسوا قناة واحدة؟
 .232بغضك ألعداء أئمتك وتربيك منهم ال يعني أنك حتب أئمتك
وتواليهم ..فإتقان البغض والعداء ال يعني إتقان احلب والوالء.
 .233أجهل الناس ذلك الذي يعطي املرجعية ملن يشاء ،وحيرم من
يشاء ..إنه يعترب هواه املرجع األكرب الذي يتوسل إليه املراجع لنيل املرجعية.
 .234قلت له :لقد أفتى املراجع بخالف ما تقول ..قال يل :أنا ال أعرتف
بمرجعيتهم ..قلت :فلامذا تنكر عىل غريك الرجوع إليهم ،هل أصبحت
مرجعا؟
 .235أنت ال حتب أئمتك وإنام حتب الفتنة؛ فلو كنت حتبهم لبدأت بذكر
أخالقهم وآداهبم وحكمهم وعلومهم ،وذلك وحده كاف ألن جيمع كل البرش
حوهلم.
 .236حتى أهل النهراوان كانوا يف يوم من األيام حيبون عليا ويوالونه،
لكن رفضهم لالتباع الصادق جعلهم يقعون فيام وقع فيه دعاة تشيع الفتنة.
 .237أنتم نواصب بأفعالكم ومواقفكم ،وال حظ لكم من الوالء
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الصادق ألئمة اهلدى إال يف تلك الدعاوى العريضة التي خيالفها الواقع.
 .238ما أسهل أن ُيلقن حجته ذلك العامي البسيط الذي تعتربونه
ناصبيا؛ فهو سيقول :يا رب لو كنت أعلم أهنم أعداء أوليائك لعاديتهم فيك.
 .239هل حتسبون أن اهلل سيحاسبكم عىل معلوماتكم التي ورثتموها،
ثم رحتم تتكربون هبا ..اهلل سيحاسبكم عىل مواقفكم وأخالقكم التي
اكتسبتموها؟
 .240يكفي املؤمن يف الرباءة من أعداء الصاحلني الرباءة العامة ..فاهلل
أكرم من أن يسأل خلقه عن التفاصيل التارخيية التي وقع اخلالف فيها.
 .241ال حتتكروا حب الزهراء؛ فاألمة كلها حتبها وتبجلها ،ويستحيل
عىل املسلم الذي حيب رسول اهلل  أال حيب بضعته الطاهرة.
 .242ال حرج عليك يف أن تعتقد أن اللعن عبادة ،لكن احلرج أن تشهرها
يف كل املجالس؛ ألن قصدك حينها ليس من لعنته ،وإنام من يتعلق به لتؤذيه.
 .243لو كان اللعن كافيا يف تشويه من تريدون تشوهيه لتحقق ذلك يف
األنبياء واملصلحني الذين مل تزدهم لعنات أقوامهم إال رفعة ورقيا.
 .244دعوا الناس يتعرفوا عىل أئمتكم يف سلوككم وأخالقكم؛ فأنتم
بانفعالكم وتشددكم وطيشكم وبذاءة ألسنتكم تقفون حجابا بينهم وبني
اخللق.
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 .245أمل يقل أئمتكم :كونوا لنا زينا ..فلم رصتم عليهم شينا؟ ..لقد
حتولتم إىل عبء ثقيل عليهم ،لن يتزحزح إال بتربئكم من تلك النسبة الكاذبة.
 .246التشيع الربيطاين حلقة يف سلسلة تسقيط مراجع احلكمة
واالعتدال بسبب مواقفهم يف حفظ وحدة األمة وسيادهتا ..فاحرصوا عىل
مراجعكم.
 .247الذين يدافعون عن اخلرافات املنسوبة ألئمة اهلدى يقدمون أكرب
اخلدمات للنواصب ،ألن املصدر األكرب لتلك اخلرافات هم أعداء األئمة
أنفسهم.
 .248عجبا للذي حيتاط لصحة بدنه؛ فال يأكل ما يرضه ،بينام يأخذ دينه
ممن هب ودب ،وهو يعلم أن الشيطان مل يرتك رشيعة إال ولغ فيها.
 .249املتطرفون من املدرسة الشيعية يف حال احتضار؛ فأكثر العلامء
وطلبة العلم اجلدد معتدلون ووحدويون ومتساحمون ،ونتمنى ذلك لسائر
الطوائف.
 .250كربى املؤسسات العلمية يف النجف وكربالء وقم ومشهد وغريها
يديرها علامء معتدلون ووحدويون ،وهذا ما يبرش بانقراض متطريف الشيعة
وعن قريب.
 .251مما يبرش بانقراض متطريف الشيعة وعن قريب مواجهة مجيع
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املؤسسات السياسية والعلمية هلم يف دوهلم وهلذا جلأوا إىل دول االستكبار
لتستغلهم.
 .252مل تسقط الثورة اإلسالمية العرش الشاهنشاهي فقط ،بل أسقطت
معه عروشا كثرية كان لالستبداد يده الطوىل فيها ،ولذلك حوربت من كل
اجلهات.
 .253عندما كان اخلميني يدعو إىل احلكومة اإلسالمية مل يكن يواجه
العلامنيني فقط وإنام املقلدين من الشيعة الذين اعتربوا دعوته بدعة وضاللة.
 .254جاهل بأئمته ذلك الذي يتوهم أنه ال يمكن التعرف عليهم أو
التعريف هبم من غري تعريج عىل املختلفني معهم أو املخالفني هلم.
 .255ليس الشأن أن تدعي أن أئمتك أئمة هدى وإنام الشأن أن تكون
صادقا يف ائتاممك هبم فام أكثر املدعني املطرودين وما أقل املحققني املقبولني.
 .256أتباع اإلمام عيل احلقيقيون هم أولئك املتواضعون اهلينون اللينون
الذين تتلمذوا عىل أخالقه وآدابه وعلومه بعيدا عن كل غلو وجفاء.
 .257إن أردت أن تقتدي بأئمتك يف الشجاعة؛ فعليك أن تقارع
املستكربين يف اجلبهات ،ال أن تستقوي عىل إخوانك بإيذاء مشاعرهم عىل
الصفحات.
 .258عجبا ملن يرتكون شيخا عاملا حكيام وحدويا شجاعا مثل السيد
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السيستاين الذي محى بلده من كل الفتن ،ثم يأخذون دينهم عن صعاليك
بريطانيا.
 .259احلمد هلل الذي م ّن عىل الطائفة الشيعية الكريمة بالكثري من العلامء
والقادة الرساليني ،وإال العتربت مثل الوهابية خطرا عىل اإلسالم.
 .260نعم أنتم تتفقون مع أكثر املقـاومني يف االنتامء الطائفي الواحد،
لكن الفرق بينكم وبينهم مثل الفرق بني اللبن اخلالص والسم الزعاف.
 .261أئمة اهلدى ملك لألمة مجيعا وليسوا حكرا ألي طائفة وأحب
الناس إليهم وأقرهبم منهم من يتبنى تعاليمهم ويسري عليها ال من يكتفي
بالدعاوى.
 .262نعم أنتم لستم نواصب ،ولكن النواصب ال يفرحون بيشء كام
يفرحون بمواقفكم وترصفاتكم التي مل يستطيعوا مع كل إمكانياهتم أن يبلغوا
عرشها.
 .263الغالة ليسوا حمصورين فيمن ادعوا الربوبية ألئمتهم بل يشملون
أولئك الذين اخترصوا الدين يف اإلشادة هبم وكأهنم أصل الدين ال هداة إليه.
 .264السيد حممد حسني فضل اهلل من العلامء الرساليني الكبار الذين
جتاوزوا الطائفية بكل عقدها وأمراضها فلذلك يتهمه الغالة من مجيع الطوائف.
 .265شجاعة السيد فضل اهلل يف مواجهة اخلرافة والدجل املرتبط بالدين
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أعظم من شجاعته يف مواجهة الصهاينة؛ فلذلك حورب من اجلهتني.
 .266الزهراء متثل كل أزهار الفضيلة؛ فمن مل يتحقق هبا؛ فليستح من
نفسه ،ألنه بادعائه الدفاع عنها والوالء هلا ال يقوم إال بتشوهيها.
 .267يأمتنون اخلونة وينتخبون عىل اللصوص ثم ينتحبون عىل حظهم
ومل يعلموا أهنم بعدم استبصارهم للواقع واسترشافهم للمستقبل سبب فيام
حيصل هلم.
 .268رسول اهلل  مثل الشمس التي ال يؤذهيا نباح الكالب ،وال هنيق
احلمري ..فلذلك ال حتزنوا عليه ،وإنام عىل من آثر أن يتحول إىل كلب أو محار.
 .269عدو ألئمة اهلدى ذاك الذي يفخر بوالئه هلم بلسانه ،لكنه حيارهبم
بكل أنواع األسلحة بسلوكه ومواقفه.
 .270إن أردت احلكمة؛ فعليك بباهبا ..واحذر من التقليد؛ فاألبواب
املزيفة بعدد الشياطني.
 .271إن يرس اهلل لك االهتداء إىل سبيل أوليائه؛ فإياك أن تغرت بذلك،
وتستعيل به عىل غريك؛ فيخرجك ذلك من صحبتهم؛ فهم ال يقبلون
املستكربين.
 .272ال تضيقوا بمن يضيق بام تولونه لألولياء من الوالء بل انصحوه
وعلموه وكونوا له النموذج احلسن املعرب عنهم هكذا هم الصفوة من أهل
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الوالء.
 .273ال تنرشوا كل ما جتدونه مرويا عن اإلمام عيل يف شبكات التواصل
ما مل تتثبتوا؛ فوضع األحاديث ودسها وتدليسها مل ولن يتوقف أبدا.
 .274مظلوم أنت يا عيل من كل اجلهات حتى من الذين يفخرون
باتباعك ،لكنهم ال يعرفون عنك إال ما دسه املغالون األغبياء أو املعادون
األشقياء.
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هذا الكتاب
حيوي الكتاب عىل الكلامت القصرية املرتبطة بام ييل:
 .1القرآن والدين :وفيه الكلامت املرتبطة بالقرآن الكريم ،باعتباره املصدر األعظم للدين.
 .2السنة والبدعة  :وفيه الكلامت املرتبطة باألحاديث ،وعالقتها القرآن الكريم والقيم املختلفة،
والتدليسات والتحريفات التي حلقت هبا.
 .3رشيعة احلق :وفيه الكلامت املرتبطة بالدين املحمدي األصيل وخصائصه ،وخصائص الرشيعة
اإلسالمية ،وما له عالقة بذلك من قريب أو بعيد.
 .4أحكام ِ
وحكم :وفيه الكلامت املرتبطة ببعض األحكام الرشعية ،وجوانبها املقاصدية.
 .5التسامح والتقية :وفيه الكلامت املرتبطة بالتسامح والتقية وما يرتبط هبام من أحكام وآداب.
 .6البالغ واحلجة :وفيه الكلامت املرتبطة بحجة اهلل البالغة عىل خلقه ،وعدم التامس األعذار هلم،
وترك ذلك هلل تعاىل ،فهو أعلم بخلقه.
 .7املرأة والعدالة :وفيه الكلامت املرتبطة باملرأة ،واملظامل التي حلقت هبا نتيجة سوء الفهم للدين.
 .8الوحدة والطائفيون :وفيه الكلامت املرتبطة بالوحدة اإلسالمية ،ونبذ الطائفية.
 .9اخلرافة والدجل :وفيه الكلامت املرتبطة بالتحذير من اخلرافات وأنواع الدجل التي مورست
باسم الدين.
 .10األهواء والفتن :وفيه الكلامت املرتبطة بالتحذير من األهواء والبدع والفتن التي أصابت
الدين والتدين.
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