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  .النصوص ُُيفُفهم ُُُالتخصص ُُإىلُأهل ُُالرجوع

** 

وأتمُُُالصالةُهُُعليهُأفضلُ ُُناُمحمدُ المرسلينُسيدُهُُعلىُأشرفُهُُوالسالمُ ُُالعالمينُوالصالةُ ُُرب ُ ُُللُهُُالحمدُ 
 .التسليمُه

 -: أحبتيُفيُللُاُ  -: أماُبعد

ُّللا ََُلَغف وٌرُُ وَهاُإهنَّ هُاَلُت ْحص  وْاُنهْعَمَةُّللا  يٌمُ(قالُتعالىُ)َوإهنَُتع دُّ ُُاإلنسانُ ُُحقاُالُيستطيعُ  .[١٨ُُالنحلُ:] رَّحه
  .هُعليناُغزيرةٌُ،ُوآالءُ عليناُكثيرةٌُُُللاُهُهاُفنعمُ هاُوالُحصرَُعدَُّ

منُُُالمنافعَُُاُبهُندركُ الحيوان،ُفصرنَُُاُبهُعنُسائرُهالذيُم يزنَُُالعقلُهُعلينا:ُنعمةُ ُمُللاُهنعَُُنُأعظمُهمُهُوإنُ 
 .المعادُهُوأمرُهُالمعاشُهُ،ُفيُأمرُهمنُالشر ُهُ،ُوالخيرَُالمضار ُه

َدُالتكليفُ ُُالتكليفُهُُهوُمناطُ ُُفالعقلُ  َدُو جه ،ُفالُالتكليفُ ُُانعدمَُُُ،ُوإذاُانعدمَُاإللهيُفيُاإلنسان،ُفإذاُو جه
ُُفعَُعليهُوسلمُ:ُ)رُ ُصلىُللاُهُللاُهُ؛ُقالُرسولُ حتىُيعقلَُُ،ُوالُعلىُمجنونُ حتىُيبلغُ ُعلىُقاصرُ ُتكليفَُ



(ُرواهُأحمدُُحتىُيفيقَُُ،ُوعنُالمجنونُهحتىُيحتلمَُُ،ُوعنُالغالمُهحتىُيستيقظَُُعنُثالث:ُعنُالنائمُهُالقلمُ 
 .وأبوُداود

ه،ُُغيرُه٠ُُبعقلُهُهُالُيفك هرُ بعقلُهُعاقالُمفك هرا،ُيفك هرُ ُُإنساناُ ُُيريدُ ُُهُدينٌُأنُ ُُيجدُُُْاإلسالمُهُُفيُدينُهُُالناظرَُُُوإنُ  *

به،ُُُُويميزُ ُُيدركُ ُُ،ُإنماُلهُعقلٌُُُفتنقادٌُُُعجماء،ُت َقادُ ُُ،ُوالُبهيمةُ ُُصمَّاءَُُُهُآلةَُعاقالُ،ُالُيريدُ ُُإنساناُ ُُيريدُ 
اُلآلباءُه همُفقالُتعالىُ)َوإهَذاُقهيَلَُله م ُجلُوعالُهؤالءُالذينُألغواُعقولَُُُللاُ ُُهمُ،ُولقدُذمَُّوالُلغيرُهُُفليسُمقلد 

َيْعقُه اَلُ آَباؤ ه ْمُ َكاَنُ َأَوَلْوُ آَباَءَناُ ُ َعَلْيهه َأْلَفْيَناُ َماُ َنتَّبهع ُ َبْلُ َقال واُ َأْنَزَلُّللاَّ ُ َماُ وَن(اتَّبهع واُ َيْهَتد  َواَلُ َشْيئ اُ  ل وَنُ
 .[١٧٠]البقرة:

ُُأوُلفكرةُ ُُأوُلجماعةُ ُُأوُلحزبُ ُُلشخصيةُ ُُاألعمىَُُُوالتقليدَُُُناُتلكُتجدُالتعصبَُناُهذاُوأيامُهوفيُزمانُه **
ُليعميُصاحبَُ ُالفهمُهُُهُ ما، ُأسيرَُفهمُ ُُيصيرُ ُُبحيثُ ُُالصحيحُهُُعن ُالجهاتُهُُه ُفماُصدرَُتلك ُالحقُُُُّ، ُفهو ُعنها

أمُُُُللحق ُهُُأذلكُموافقٌُُُليعرفَُ،ُُالوحيُالمعصومُهُُذلكُعلىُميزانُهُُأنُيعرَضُُُمعه،ُمنُغيرُهُُالذيُالُباطلَُ
  .اليومُالمسلمُ ُابتلَىُبهاُالمجتمعُ ُكبيرةُُْوهذهُمصيبةٌُ ال؟

يخطئونُُُُهُلهمُأنهمُبشرٌُهُوفهمَُعقلَُُُهؤالءُالناسُالذينُيسلمُ ُُأنُ ُُالمرءُ ُُيعلمَُُُ:ُأنُْلهذهُالمصيبةُهُُوالعالجُ 
 .والهوىُوالزللُهُُويصيبون،ُوليسواُمعصومينُمنُالخطأُه

 .واالعتدالُهُالوسطيةُهُدعاةُهُكثير اُلغيابُهُالذىُتخلفَُُالعقلُهُهىُأزمةُ ُبعيدُ ُزمنُ ُاآلنُومنذُ ُفاألزمةُ  **

  .وفكرُ ُفهمُ ُ؟ُإنهاُأزمةُ اإلسالمَُُاآلنُكيفُنفهمُ ُاألزمةُ  •

؛ُألنُُُُواألجسامُهُُالمساكنُهُُمنُبناءُهُُأهمُُُُّالصحيحُهُُالفهمُهُُأنُبناءَُُُاليقينُهُُاعلمواُعلمَُُُُ-أحبتيُفيُللاُ: *
 .الدنياُوالدينُهُلصالحُهُطريقٌُُالفهمُهُصالحَُ

منهاُُُُستُ ُُطعناتُ ُُتسعَُُُعثمانَُُُقال:ُ»طعنتُ ُُوالحياءُهُُبنُعفانُرمزُالعطاءُهُُعثمانَُُُالخليفةَُُُفالذىُقتلَُ
ُُهُ للدينُهوُالذىُجعلَُُُهُالسقيمُه،ُوفهمُهوهواهُالمريضُهُُأنهاُكلهاُكانتُللشيطانُهُُلنفسى«ُوالحقيقةُ ُُللُوثالثٌُ

 .العظيمُُهذاُاإلثمَُُيرتكبُ 

 .أيضاُالعقولُهُفحسبُولكنُفسادُ ُالنفوسُهُالمسلمينُاليومُليسُهوىَُُآفةُ **



للاُبنُُُ عبدُُفتعجبَُُُالبرغوثُهُُدمُهُُيسألونُعنُحكمُهُُالحسينُإلىُالمدينةُهُُبعدُمقتلُهُُالعراقُهُُأهلُ ُُلقدُجاءَُ
 .البرغوثُعنُدمُهللاُوتسألونُُبنتُرسولُهُهم،ُفقالُلهم:ُتقتلونُابنَُعقولُهُعمرُمنُفسادُه

أوُُُُ،ُوإفراطُ أوُتقصيرُ ُُماُبينُغلوُ ُُالعظيمُهُُلإلسالمُهُُالخاطئةُ ُُاألفهامُ ُُلقدُتعددتُُُْ-أحبتيُفيُللاُ:**
ُهُعلىُحسابُهُللعقلُهُ،ُوتقديسُ تفريطُ   ِ .الشرعيةُالنصوصُهُللعقلُتماماُفىُفهمُهُ،ُأوُإلغاءُ النص 

ُيظنُُّفهناكُمَُ !!! ُتعالىُ)الرجالُ ُُالرجلُهُُقوامةَُُُن ُقوله ُالنساءُهُُفي ُالتسلطُهقوامونُعلى ُنوع اُمن ُُوالجبروتُهُُ(
البدُُُُاألولىُللمجتمعُهُُهيُاللبنةُ ُُ،ُواألسرةُ لهُمنُقائدُ ُُالبدَُُُّإداريُ ُُموقعُ ُُ،ُمعُأنُكلَُّعلىُالمرأةُهُُوالعدوانُه

ُُالرحيمةُهُُالحازمةُهُُفيُاإلدارةُهُُتتمثلُ ُُجسيمةٌُُُ،ُومسئوليةٌُُُالُتشريفٌُُُهىُتكليفٌُُُ،ُوالقوامةُ لهاُقائدٌُُُيكونَُُُأنُْ
 .اآلخرُ،ُفكالهماُيكملُ المرأةُهُوكرامةُهُالرجلُهُُبينُقوامةُهُ،ُفليسُهناكُتضادٌُاألسرةُهُُلرعايةُهُالساهرةُه

ُيظنُُّوهناكُمنُمَُ !!! ُاإلرهابُهُُيحثُُُُّدينٌُُُاإلسالمُهُُدينَُُُأنُ ُُن ُنظرتُهُُالدماءُهُُوسفكُهُُعلى ُالظاهريةُهمنُخالل ُُه
ُه ُللعقلُهُُدونَُُُالقرآني ُهُُلهذاُالنص  ُُُمعُأنُ ُُالصحيحُهُُوالفهمُهُُإعمال  هُعلىُُفيُمضمونُهُُيحثُ ُُالقرآنيَُُُّالنصَّ

ُُُُوالقتالُهُُاإلرهابُهُُعلىُُوالُيحثُُُُّالسالمُه اْلَخْيله ُ اْسَتَطْعت مُم هنُق وَّة َُومهنُر هَباطه َله مُمَّاُ واُ دُّ )َوأَعه تعالىُ قالُ
ْم(]األنفالُ: ك  وَّ هَُوَعد  ُّللاَّ وَّ ب وَنُبهههَُعد    .[٦٠ت ْرهه

اُلوجدنَُاُوتدبرنَُهُ فيُفهمُهُاُالعقلَُلوُأنناُأعملنُ ُهذهُاآليةُ   ..ُكيفُذلكُ؟اُأنهاُتدعواُللسالمُهاهاُجيد 

ُ..ُالهدفُ ُُإعدادُ ُُقاتلوهمُإنماُمجردُ ُُولمُيقلُُُْمُمنُقوةُ جلُوعالُقالُوأعدواُلهمُماُاستطعتُ ُُللاُ ُُنُ أُُنقولُ 

ُُفالُيجرؤُ ُُمنُالمسلمينُلماُيجدهُفيهمُمنُقوةُ ُُفيُنفسهُهُُهُأيُيجدُرهبةُ .ُومعنىُإرهابُهالعدوُهُُمنهُإرهابُ 
ُُعلىُأحدُ ُُوالمسلمونُمأمورونُبعدمُاالعتداءُهُُ.منُالعدوُُاألمنُهُُاُجانبَُضمنَُُُّعلىُقتالهمُوبهذاُنكونُ 

يَن( قالُتعالى: ُاْلم ْعَتده ُّللاََُّاَلُي حهبُّ واُإهنَّ منُجانبُالمسلمينُُُاألمنُ ُ[ُفهناُتحقق١٩٠َُ]البقرةُ:ُ )َواَلَُتْعَتد 
ُُعندهُرهبةُ همُوالُيكونُُعلىُقتالُهُُضعفاُفيُالمسلمينُسيتجرأُ ُُالعدوُ ُُهم...ُأماُلوُوجدَُومنُجانبُأعدائُه

ُُُوسفكُ ُُمنهمُوهناُيكونُالقتالُ  فهماُسيئ اُومخالف اُلمرادُُُُفيهُي ْفَهمُ ُُالعقلُهُُبدونُإعمالُهُُالدماء...ُفهذاُالنصُّ
 .تعالُىُللاُه



بنُأبيُُُُناُعلي ُ خرجواُعلىُسيدُهُُالفتنةُهُُأيامَُُُأنُالخوارجَُُُناُيعلمُ ناُهذاُفكلُُّعلىُكالمُهُُوتعالواُبناُلنبرهنُ  **

ُُالكافرينُإلىُغيرُذلك….ُوكانواُستةَُُُالمؤمنينُهوُأميرُ ُُعنهُوقالواُأنهُليسُأميرَُُُطالبُرضيُللاُ 
 .رجلُآالفُه

إليهمُُُُرسولُللاُصلىُللاُعليهُوسلمُيذهبُ ُُعم ُهُُوابنُ ُاألمةُهُُعنهماُوهوُحبرُ ُُرضيُللاُ ُُفإذاُبابنُعباسُ 
ُُمُعلىُابنُهللاُعليهُوقالُماُنقمتُ ُُرضوانُ فذهبُإليهمُُ أنُيهتدوا(ُُهمُفيُسبيلُههمُ)يعنيُيحاورَُجَُليحاجَُ

المؤمنينُإذ اُفهوُُُهُمنُإمارةُهنفسَُُُنزعُ  :قالوا ...ُقالُ:ُماُهيُُ؟أشياءُ ُُقالواُثالثةَُ هُ؟عمُرسولُللاُوصهرُه

ْكَمُإالُللُهُالثانية:ُأنهَُحكََّمُالرجالَُ * .الكافرينُأميرُ   * ."إالُللُوجل:ُ"إنُالحكمُ  وقدُقالُللاُعزُوالُح 
بعدُُُُالذينَُيقعونُفيُاألسرُهُُأوُالر جالُهُُاألسرىُمنُالن ساءُه )السباياُ:ُُولمُيسبُهُُفلمُيأسرُُُْالثالثة:ُأنهُقاتلَُ

 .(المعركةُهُانتهاءُه

  .هُصلىُللاُعليهُوسلموقالُرسولُ ُُقالُللاُ ُُشرعيةُ ُُقالوهاُوهمُمستندينُفيهاُإلىُنصوصُ ُُهذهُالثالثةُ 
 .كمُأترجعونُعماُأنتمُفيه؟ُقالواُبلىمُإنُحاججتُ رضيُللاُعنهماُأرأيتُ ُعباسُ ُبنُ افقالُ

للاُُُُرسولَُُُفإنُ   ..الكافرينُُالمؤمنينُفهوُأميرُ ُُهُمنُإمارةُهنفسَُُُكمُأنهُنزعَُوهيُقولُ ُُ-أماُاألولىُ: :قال
للاُُُُقالُلهُرسولُ ُُعلياُ ُُوكانُالكاتبُ ُُالحديبيةُهُُهُلماُكانُفيُصلحُههاُمنُقبلُهصلىُللاُعليهُوسلمُقدُفعلُ 

قالُالُُُُ–هاُُوقتَُُُقريشُ ُُبنُعمروُ_ُوكانُسفيرَُُُفقالُسهيلٌُُُالصلحُهُُ)بسمُللاُالرحمنُالرحيم(ُوثيقةَُُُأكتبُْ

للاُصلىُللاُعليهُوسلمُُُُ:ُ)باسمكُاللهم(ُفقالُرسولُ ماُنعرفُ ُوالُالرحيمُ(ُبلُاكتبُُْندريُ)ماُالرحمنُ 
  ..باسمكُاللهمُاُوكتبُ اُياُعلي.ُفمحاهَُامحهَُ

 .بنُعمروُللاُسهيلَُُرسولُ ُعليهُمحمدٌُُُفقالُ:ُهذاُماُعاهدَُ

ُُكلمةَُُُاك.ُقالُامحهاُياُعلي.ُامسحُْللاُالتبعنَُُُللا.ُلوُعلمناُأنكُرسولُ ُُأنكُرسولُ ُُقالُسهيل:ُماُنعترفُ 
 .رسولُللا

 .للاُاُفإنيُألعلمُأنكُرسولُ هَُقالُعليُ:ُوللاُالُأمحُ 

مُمنُُقالُخرجتُ  .هفمحاهاُبيدُهُُللنبيهُ ُُيهاُياُعلى..ُفأراهاُعليٌُللاُصلىُللاُعليهُوسلمُأرينُهُُفقالُرسولُ 
 .ُاهذه؟ُقالواُخرجنُ 



ْكَمُإالُللُهُكمُ)َحكََّمُالرجالُ قولُ ُفهىُُ -:أماُالثانيُة **: قال  (ُوالُح 

ُُماُيساويهُمنُاألنعامُهُُبأنُيخرجَُُُوالعمرةُهُُبالحج ُهُُأرنب اُأوُصيداُوهوُم ْحرهمٌُُُمنُقتلَُُُوجلُأمرُ ُُعزُُفإنُللاَُ
يَنُآَمن واُاَلَُتْقت ل واُُُُالعزةُهُُإلىُآخرهُوحكمُفيُذلكُالرجالُ.ُفربُُُُّوالغنمُهُُكالبقرُه جلُوعالُقال:)َياَُأي َهاُالَّذه

ْنك ْمُم َتَعم ُه ر ٌمَُوَمْنَُقَتَله ُمه ْيَدَُوَأْنت ْمُح  ْنك ْم(]المائدةُُالصَّ ُمه َنُالنََّعمهَُيْحك م ُبهههَُذَواَُعْدل  َُماَُقَتَلُمه ْثل  اَُفَجَزاٌءُمه د 
:٩٥]. 

  ...ُ؟الدماءُهُفيُحقنُهُوالُي َحك هم ُالرجالَُُفيُأرنبُ ُالرجالَُُقالَُأي َحك همُللاُ 

ْنُأَْهلهههُُُُفيُشأنُهُُتعالىُالرجالَُُُوَحكََّمُللاُ  َماَُفاْبَعث واَُحَكم اُمه َقاَقَُبْينههه ْفت ْمُشه الزوجينُفقالُتعالىُ)َوإهْنُخه
َما(]النساءُ: َبْيَنه  ُّللاَّ ُ ي َوف هقه اُ إهْصاَلح  ي رهيَداُ إهْنُ أَْهلهَهاُ ْنُ يُ ٣٥َوَحَكم اُمه الزوجينُُُُفيُنزاعُ ُُمُ حكَُّ[.ُفهلُ بينُ

 .امُمنها؟ُقالواُخرجنَُ.ُقالُخرجتُ همُإلىُبعضُ بعض ُُُنظرَُف ؟الدماءُهُوالُيحكمواُفيُحقنُهُالرجالُ 

 :قال
أسرىُ.ُقالُماُتقولونُفيُُُُ(ُيعنيُلمُيأخذُْولمُيسبُهُُولمُيأسرُُُْكمُ)أنهُقاتلَُقولُ ُُفهىُُ -:أماُالثالثة **

  ..اآلخرُهُُعنهاُمعُالطرفُهُُرضيُللاُ ُ؟ُوكانتُعائشةُ عائشةَُ

مُُها؟ُلوُقلتُ غيرُ ُُماُيعاملُ ُُعنهاُبمثلُهُُرضيُللاُ ُُعائشةُ ُُكمُأنُتعاملَُأيسرُ اُأمُالمؤمنين.ُقالُُينَُنب ُهُُقالواُزوجَُ
ْمُُۖمُلكذبتُ مُأنهاُليستُأمكُ مُولوُادعيتُ ذلكُلكفرتُ  هه ْنَُأْنف سه نهيَنُمه َُأْوَلٰىُبهاْلم ْؤمه مُبالقرآن.ُقالُتعالى:ُ“النَّبهيُّ

ْمُُۗ…”.ُخرجتُ  ه ُأ مََّهات ه   .اقالواُخرجنَُ مُمنُهذه؟َوَأْزَواج 
 .آالفُ ُمنهمُألفانُوبقيُأربعةُ ُفخرجَُُهمُإلىُبعضُ فالتفتُبعض ُُقالُسبحانُللاُه

..ُُقالُللاُ  :نُقالُلُهمَُُُبكلُهُُينخدعَُُُأنُُُْ:ُإنهُالُينبغيُلإلنسانُهمنُهذاُالحديثُهُُالشاهدُ ُُإذاُأخيُالحبيبُ 

ُهُُالعلماءُهُُ.ُلكنُماُهوُفهمُ للاُهُُرسولُ ُُ،ُصدقَُالعظيمُ ُُللاُ ُُصدقَُُُللا..ُنعمُقالُللاُ ُُقالُرسولُ  ُُلهذاُالنص 
ُُبالتحريمُهُ؟ُهلُهذاُنهيٌُاستحبابُ ُأمُأمرُ ُوجوبُ ُأمرُ ُ؟ُهلُهذاُاألمرُ الحديثُهُُ؟ُماُهيُداللةُ ولهذهُاآليةُه
 …؟أمُباإلباحةُهُأمُبالكراهةُه



،ُُوحيُالسماءُهُُوافقَُهُعلىُماُُهُوأفكارَُ،ُفيبنيُعقيدتَُوالفكرُهُُالمعتقدُهُُهاُسالمةَُصاحبَُُُتورثُ ُُالفهمُهُُفصحةُ 
 .العقيمُهُالتيُيبثهاُذووُالفهمُهُوالشبهاتُهُوالتأويالتُهُُهُاالنحرافاتُههُوقلبُ عقلُ ُدونُأنُيتشربَُ

ُبنبيينُكريمين،ُنبيُهُُفيُهذاُاألمرُهُُالكريمُهُُجلُوعالُلناُفيُالقرآنُهُُوقدُضربُللاُ  هُُللاُداوودُوابنُهُُمثاال 
ْمُشَُ ْكمههه لهح  نَّاُ َوك  اْلَقْومهُ َغَنم ُ فهيههُ َنَفَشْتُ إهْذُ ُ اْلَحْرثه فهيُ ُ َيْحك َمانه إهْذُ َلْيَماَنُ َوس  وَدُ )َوَداو  يَنُ*ُُسليمان.ُ اههده

ْلم ا...(]األنبياءُ:ُ ْكم اَُوعه ُآَتْيَناُح  َلْيَماَنَُُۚوك الا ْمَناَهاُس   [٨٣َُُفَفهَّ

ُُخضراءُفيهاُحرثٌُُُبأرضُ ُالغنمُ ُُهُفمرتُْكانُيمضيُبغنمُهُُ.ُ…ُرجلٌُعاديةٌُُُهُقضيةٌُداوودُجاءتُ ُُللاُهُُنبيُُّ
ه.ُ….ُتركهاُُلمُيمنعُغنمَُُُه.ُ….ُالرجلُ تهُ؛ُيعنيُأكلتهُكلَُّفأهلكَُُُعلىُالحرثُهُُفنزلتُالغنمُ  )ُزرعُ(

 !!!هكلَُُّالحرثَُُُحتىُأكلتُُْترعىُ،ُوتأكلُ 

يشكوُإلىُنبيُللاُداوود….ُُُ….ُذهبُ وحرثُ ُُزرعُ ُُمنُكل ُهُُهُوقدُجردتُْأرَضُُُالحرثُهُُلماُرأىُصاحبُ 
فخرجُُُُالحرثُهُُلصاحبُهُُفحكمُبالغنمُهُُمماثلةُ ُُفكانتُالقيمةُ ُُالغنمُهُُوقيمةَُُُالزرعُهُُللاُداوودُقيمةَُُُنبيُُُُّفحسبَُ

 ِ.الغنمُالغنمُليسُمعهُإالُالكلبُيعنيُكلبَُُصاحبُ 

هُألبيهُداوودُعليهُالسالمُُمقالتُ ُُبغيرُذلك….ُفبلغتُُُْبينكماُلحكمتُ ُُذلكُقالُلوُحكمتُ ُُفلماُرأىُسليمانُ 
 كنتُتحكمُ؟ُقالُفبمَُ

حتىُُُُالزرعَُُُالغنمُهُُهاُوأنُيتولىُصاحبُ هاُوأصوافُهمنُألبانُهُُفينتفعَُُُالغنمَُُُالزرعُهُُصاحبُ ُُقالُأرىُأنُيأخذَُ
 .”كماُكان.ُقالُتعالىُ“ففهمناهاُسليمانُوكالُآتيناُحكماُوعلماُيعودَُ

ُُُُرضيُللاُ ُُعنُأبيُهريرةَُُُالصحيحُهُُلناُكماُفيُالحديثُهُُعليهُوسلمُذكرَُُُصلىُللاُ ُُوالنبيُُّ عنهُ)خرجته
ُُ الصبي ه مانُفيُ إحداهماُفأخذُولَدها،ُفأصبحَتاُتختصه ُعلىُ الذئب  لهما،ُفعداُ ُمعهماُصبيانُ امرأتانه

تاُعلىُسليماَنُفقا تاُُالباقيُإلىُداوَدُعليهُالسالم،ُفقضىُبهُللكبرىُمنهما،ُفمرَّ لُ:ُكيفُأمر كماُ:ُفقصَّ
ُالصغرىُ:ُأتشقُّهُ.ُقالُ:ُنعمُ!ُفقالتُ:ُالُُُُعليهُفقالُ:ُائتونيُبالسكينُه ُالغالَمُبينهما،ُفقالته أشقُّ

ُفقضىُبهُلها(ُ يُمنهُلهاُ.ُقالُ:ُهوُابن كه  تفعْل،ُحظ ه

ْنُُُُقُهفيُالخلُُهذاُالتنوعَُُُللاٌُُُذلكُجعلَُُُهاُومنُأجلُهفيُاستيعابُهُُربماُنختلفُ ُُفاألمورُ  قالُتعالىُ:ُ)َومه
ُلهْلَعالهمُه لهَكُآَلَيات  ُفهيُذَٰ َنتهك ْمَُوَأْلَوانهك ْمُُۚإهنَّ َُأْلسه َُواْختهاَلف  َُواأْلَْرضه َماَواته ُالسَّ  .[٢٢يَن(]الرومُ:ُآَياتهههَُخْلق 



مُُأحدكُ ُُه:ُ“الُيصلينَُّقالُألصحابُهُُاألحزابُهُُصلىُللاُعليهُوسلمُبعدُغزوةُهُُأيضاُأنُالرسولَُُُوحدثَُ
  ”.إالُفيُبنيُقريظُةُالعصرَُ

ُُمعنىُقولُهُُفانقسمواُإلىُفريقينُفيُتفسيرُهُُالعصرُهُُصالةُهُُوقتُ ُُدخلَُُُ….ُفيُالطريقُهالصحابةُ ُُوانطلقَُ
إالُُُُالعصرَُُُعزُوجلُفلنُنصليَُُُعنُللاُهُعنُللاُيبلغُ ُُللاُيشرعُ ُُرسولَُُُنُ إالفريقينُقالواُُُُأحدُ  :للاُُرسولُه

ألنهُقالُالُيصلينُهذاُُُُ.ُسنصليُفيُبنيُقريظةُكماُقالُالنبيُُّالوقتُ ُُفيُبنيُقريظةُحتىُولوُخرجَُ
ُنهيٌُ رسولُ ُ ُوهذاُ للاُ سبحانُ  !!! للا.ُ

ُفيُالمسيرُهُللاُأنُُْرسولُ ُالثانيُقالواُإنماُأرادَُُالفريقُ  دَّ فيُبنيُقريظةُلكنناُُُالعصرُهُوقتَُُحتىُندركََُُنجه
 .هم.ُفصلواُفيُطريقُهالطريقُهُوطولُهُلمسافةُهاُلبعدُهُلنُندركَُ

منهمُُُُعلىُهذاُالمعنى،ُإنُ ُُالصحابةُهُُاجتهادَُُُالنبيُُُُّأحدا….ُأقرَُُُّاُفلمُيعنفُْبفعلهمَُُُأ خبرَُُُلماُجاءُالنبيُُّ
ُهُبعدُذلكُبـُ)ظاهرُهُفيُالفقهُهُفيماُيعرفُ ُمنُأخذَُ ُهُبـُ)مقصدُهُ(ُومنهمُمنُأخذَُالنص  النصُُُ(ُظاهرُ النص 

فيُُُُبهُالجديةُ ُُالنصُالمقصودُ ُُالنصُأوُروحُ ُُنهائياُإالُفيُبنيُقريظة.ُأماُمقصدُ ُُأنهُنهيُعنُالصالةُه
وهناكُُ .هاوقتَُُُفيُبنيُقريظةُلكنُالُيعنيُتركُالصالةُحتىُيخرجَُُُالعصرَُُُلدرجةُأنكُستدركُ ُُالمسيرُه

 ..ذلكُالتيُتبينُ ُمنُالنصوصُهُالعديدُ 

ُُعدَُتبيُُُنُُْأتعالى،ُُوُُللاُهُُإلىُمرضاةُهُُسارعَُيُُنُْوأُُالعبادةُهُُاُصدقَُهَُت هديُصاحبُُالفهمُهُُصحةُ ُُُ-أحبتيُفيُللاُ:
 .عنُمعصيته

إلىُُُُالناسُهُُبعَضُُُالسيئات،ُوقدُيوصلُ ُُ،ُوارتكابُهالطاعاتُ ُُقدُتؤديُإلىُتركُهُُالفهمُمصيبةٌُُُسوءَُُُوإنُ 
 .الراسخةُهُاإلسالمُوأصولهُهُلثوابتُهُالمخالفةُهُواألفكارُهُبهُمنُالشبهاتُهُبماُثقلَُُعنُاإلسالمُهُالخروجُه

اليقينيةُهُُوالحيرةُ ُُيؤديُإلىُالشك ُهُُالفهمُهُُسوءُ  * ُ،ُمتموجَُالحالُهُُمضطربَُُُاإلنسانُ ُُ،ُفيصبحُ فيُاألمورُ
 ِ.البال

المجتمعُهُُالفهمُهُُسوءُ  * التهاجرُهُُالمسلمُهُُأدىُفيُ ُُوالتبديعُهُُواالتهاماتُهُُباأللقابُهُُوالتراشقُهُُوالقطيعةُهُُإلىُ
 .ورسولهُهُمنُللاُهُمنُغيرُبرهانُ ُوالتكفيرُهُوالتفسيقُه



ُعقلَُمناُي عمُهُُواحدُ ُُكلَُُُّناُأنُ ليسُمعنىُكالمُهُُلكمُأحبتيُفيُللاُهُُأقولُ  -: وفيُالختام ** ُهُفيُفهمُهل 
ُه الدينُفمنُُُُالنصُالُيكونُإالُمنُمتخصصينُمنُعلماءُهُُفيُفهمُهُُالعقلُهُُفإعمالُ ُُنفسهُهُُمنُتلقاءُهُُالنص 
  ...هُضلعلىُعقلُهُاعتمدَُ

أمرنَُ هناُ نسألَُومنُ أنُ وعالُ جلُ يفهمواُُُُالعلمُهُُأهلَُُُاُ أنُ يستطيعونُ الذينُ همُ ألنهمُ والمتخصصينُ
ُهُُالمقصودَُ ُهُُالقرآني ُهُُمنُالنص  ْنت ْمُاَلَُتْعَلم وَن(]النحلُ:ُُُُالنبوي ُهُُوالنص  ُإهْنُك  قالُتعالىُ)َفاْسَأل واُأَْهَلُالذه ْكره

٤٣].  

ُُالنبيَُُُّأنهاُسألتُُُْفقدُوردَُُُالتخصصُهُُأهلُهُُفيُسؤالُهُُلناُالمثلَُُُرضيُللاُعنهاُضربتُُُْعائشةُ ُُوهذهُالسيدةُ 
آيةُ  قلتُ قالتُُُْصلىُللاُعليهُوسلمُعنُمعنىُ ياُرسولَُ:ُ يُُ:ُ َوالَّذه َلٌةُُللا)ُ َوجه ْمُ َوق ل وب ه  آَتْواُ َماُ ي ْؤت وَنُ َنُ

ُيزنيُويسرقُ ٦٠(]المؤمنون:ُُ ُالذي ُأهو ُبنتَُالخمرَُُُويشربُ ُُ[ ُيا ُ)ال، ُقال: ُبنتَُُُ؟ ُيا ُأو ُبكر، الصديق،ُُُُأبي

  .منه(ُأنُالُيتقبلَُُويصلي،ُوهوُيخافُ ُويتصدقُ ُيصومُ ُولكنهُالرجلُ 

 -: وصدقُالقائلُ 

ُ تعد وه ماُ الُ بالوحَيْينُ جيدُ  *عليكُ بفـهم ُ طـريَقهماُ   .. واسل كُ
ُ ُغامضه دُه *فـإذاُتعذََّرُفهم ُنص   ُأهَلُالذكرُكالم سترشه   .. فاستفته

** 

وأنُيرزقناُعلماُنافعاُوقلباُخاشعاُولساناُذاكراُوبدناُعلىُُُُالصحيحَُُُاُالفهمَُيرزقنَُُُتعالىُأنُُُْللاَُُُأسألُ 
  .البالءُصابرا

** 
المهديك محمدُ محمودُ السيدُ كمالُ ُ/ :الشيخُ  ..تبهُ

 إمامُوخطيبُبوزارةُاألوقافُالمصريُة


