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َّةجي َّةَّأزمةَّفهمَّوتنزيلَّالَّأزمةَّحَّةَّالنبوي َّالسن َّ

َّأ.د/َّطوَّجابرَّالعلواني

ة ادلطهرة، فهناك ة النبوي  ( ما من دليل من أدلة اإلسالم اختلف الناس حولو وفيو مثل السن  1
ا وح  مثلها مثل الررنن الرر،م، يَت أّنا وردت أللااظ رسول ا صلل  ا لليو من يرى أّن  

 وسلم( فال تشارك الررنن يف حتديو، وال يف إلجازه. ونلو

( ومنها من رأى أّنا حريرة قرننية يف ألوذلا، فما من سنة لحيحة ثاأتة إال وذلا يف الررنن 2
ُسن َةََّّ..﴿قع لمل  تطبير ، ااجمليد ألل تروم لليو وتستند إليو، وتروم أتحويل نياتو إىل و 

، فبذلك ترفع  (83األحزاب>)َّ﴾قَ ْبُلَّوََكاَنََّأْمُرَّالل ِوََّقَدرًاَّم ْقُدورًاَّالل ِوَِّفيَّال ِذيَنََّخَلْواَِّمن
السنة احلرج وتزيل االختالف، فسنة النيب ى  ما فرض ا لو ولليو، ال حرج فيها، وال 
اضطراب وال اختالف لليها، فالررنن يصدق لليها ويهيمن، ويؤسس ذلا ويهدي ألحسن 

ك جيعلها تاعيال للنص الررنين يف شرل أفعال وسلوكيات تتمثل السبل يف العمل هبا، وذل
 للنص الررنين. -لل  ا لليو ونلو وسلم-يف تطبيق النيب 

ة لل  أّنا دليل مسترل ومصدر ن  ونظر إىل السُ  ،ةن  ( وأعضهم فصل ما أُت الرتاب والسُ 3
 سترل أالتشريع، ولو مداره اخلاص.مناصل، ي

ألّنا ما أثر لن النيب صلل   -يف لصر التدوين وفيما تاله-ة ن  للسُ كرت تعاريف ( ولرد ُذ 4
 ا لليو ونلو وسلم( من قول أو فعل أو تررير أو لاة.

ة لل  أّنا لورة فعلية وسلوك تطبير  للررنن الرر،م ن  ( وفرق كبَت جدا أن ننظر إىل السُ 5
لنيب صلل  ا لليو ونلو ويت لن اوأُت من يرى أّنا تراث من أحاديث ونثار وأخبار رُ 

َّاْلَهَوىََّّ﴿وسلم( ومحلوا اآلية الواردة يف كتاب ا  ََّعِن َّيَنِطُق ََّوْحٌيَّ*)َوَما َِّإال  َُّىَو الَِّإْن
يَت الررنن،  -لل  ا لليو ونلو وسلم– لل  ما قالو رسول اَّ(4-8النجم>)َّ﴾يُوَحى

 ليلحرو أالررنن ذاتو.
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مسؤولية تارق كلمة ادلسلمُت، وانرسامهم إىل فرق، وتبٍت كل نة ( ينسب الباحثون إىل الس  6
فرقة منهم قوالد ختصها، يف اجلرح والتعديل والتوثيق والتضعيف ورواة ورجاال تثق هبم وترفض 
رواة ورجال الطوائف والارق األخرى وما يروونو، وىنا مل تعد السنة وسيلة لتوحيد األمة، أل 

حاالت الصراع أينها وأروز كثَت من الظواىر السلبية من تراَت  من لوامل تارقها وإجياد اجزءً 
 واستحالل لدماء أعضهم لبعض، وما إىل ذلك.

للوما أطلروا لليها للوم احلديث، تتناول ما ويَتىم ( وقد وضع ادثون من أىل السنة 7
رح والتعديل يتعلق أاحلديث دراية ورواية، فتبحث يف أسانيد األحاديث، لتبُت وفرا لروالد اجل

والتوثيق والتضعيف اليت اجتهدت يف وضعها من تربل روايتو ومن ال تربل روايتو من نرلة 
األخبار واآلثار واألحاديث الذين يردر لددىم مبا يررب من نص مليون إنسان، كما وضعوا 
قوالد لنرد ادلتون، وحتليل النصوص للحرم لل  ما روي أاللاظ وىو قليل جدا وما روي 

عٌت وىو األكثر وما فيو شذوذ وما ال شذوذو فيو، وما فيو للة قادحة وما ليس فيو ذلك، أادل
فيدرسو طلبة ذلك العلم أو تلك العلوم ليدركوا أن مذاىبهم الارهية ولرائدىم الرالمية قد 
تلسست وأنيت وتللل أناؤىا لل  تلك األخبار أسانيدىا ومتوّنا، ولار لرل فرقة رجاذلا 

وأساليبها يف اجلرح والتعديل والتوثيق والتضعيف ومصطلحاهتا، ومااىيمها، ادلتخصصون، 
 وأريت األمور تسَت لل  ذلك حىت يومنا ىذا.

( فيما يتعلق أايط السٍت  وضع للماء احلديث لرب الررون األرأعة قوالد للجرح والتعديل 8
ياية االنضباط، وأنو إذا  أو لدىا ألحاهبا ألّنا قوالد منضبطة ،والتوثيق والتضعيف التربت

اتبعت ىذه الروالد والضواأط وأخذ الناس هبا فذلك سوف يؤدي هبم إىل الولول إىل 
السنن الصحيحة الثاأتة لن رسول ا صلل  ا لليو ونلو وسلم( ألسانيدىا ومتوّنا؛ 

طبيراهتا ّنا قوالد لبررية، يف نشلهتا وإنشائها، لرن تلولذلك لرب أعضهم لن ىذه الروالد أ
كارثية، والرتب اليت كتبت يف الرواية والدراية قد تتجاوز احلصر، لرنها ما زادت األمة إال 

نة ودالالهتا وطرائق التعامل معها، ولالقتها أالررنن اختالفا وتارقا ودتزقا حول معاين الس  
اشًتطوا  اجمليد، وألمور أخرى لدىا الارهاء أدلة ومصادر لألحرام، من ىذه الروالد أّنم
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لصحة اخلرب ادلنسوب إليو صلل  ا لليو ونلو وسلم( أن يرويو الثرة لن مثلو إىل منته  
السند أال شذوذ، واشًتطوا يف الثرة العدالة والضبط، واشًتطوا يف ادلدلس التصريح أالسماع، 

أوثق وجعلوا الشذوذ أن خيالف الثرة الثرات أو من ىو أوثق منو، أو أن خيالف اخلرب خربا 
   منو.

( أما تطبيراهتم لتلك الروالد الذىبية فرانت تطبيرات كارثية يف أكثر من تسعة ألشارىا، 9
أل يف أكثر من مخسة وتسعُت أادلائة منها، فرد لححت تطبيراهتم أأاطيل نسبوىا إىل 

وسلم(كذأا، ووضعوىا لل  لسانو الشريف زورا، حىت جعلوه  رسول ا صلل  ا لليو ونلو
صلل  ا لليو ونلو وسلم( يرول: الررنن أاطل؛ إذ جعلوه هبذه األأاطيل يلغ  أحرامو، 

 وخيصص لموماتو، ويريد مطلراتو، وياصل رلمالتو ويؤول زلرماتو ومتشاهباتو.

يِنََّّاَلَِّإْكَراَهَِّفيَّ﴿( فصرنا نررأ يف الررنن الرر،م: 11 ل ْسَتََّّ﴿،  (652البقرة>)َّ﴾..الدِّ
َّأَنَتََّعَلْيِهمَِّبَجب ارٍََّّ..﴿، َّ(66الغاشية>)َّ﴾َعَلْيِهمَِّبُمَصْيِطرٍَّ َّ.. ﴿، (55ق>) ﴾.. َوَما

َفَمنََّشاءَّفَ ْليُ ْؤِمنََّوَمنََّشاءََّّ..﴿،  (99يونس>)َأفَأَنَتَُّتْكرُِهَّالن اَسََّحت ىََّيُكونُوْاَُّمْؤِمِنيَنَّ
َّ ، مث نلتات لن كل ذلك وننبذه وراء ظهرنا كلنو ال قيمة لو وال التبار، ﴾ ..فَ ْلَيْكُفْر

مرلدين مردسُت ألشخاص لبيد يَت معصومُت تومهوا أنو كلو ُملغ  أرذب خدلوا أو يالة 
أمرت أن "وألروه لل  لسان رسول ا صلل  ا لليو ونلو وسلم( زورا، فجعلوه يرول: 

إال ا زلمد رسول ا" "من أدل دينو فاقتلوه" ال يرتل مسلم أقاتل الناس حىت يرولوا ال إلو 
 أغَت مسلم".

ألريس ملرة سبل الوالية الوالية العامة لل  ( ولرنا نررأ يف الررنن الرر،م قصة ادللرة 11
قومها وثناءه لل  أدب ولاها خلطاب نيب إليها وحرمة رأيها يف شلن معاجلتو وأرالة 

لرتها، مع سروتو التام يف معرض البيان لن استنرار واليتها سياستها لشؤون قومها وشل
َّالعامة استنرارا ألنوثتها، ولدم االستنرار سروت، والسروت يف معرض البيان أيان إذ:

َِّكَتاٌبََّكرِيٌمَّ﴿ ِإن ُوَِّمنَُّسَلْيَماَنََّوِإن ُوَِّبْسِمَّالل ِوَّالر ْحَمِنََّّ*قَاَلْتَّيَاَّأَي َُّهاَّالَمََلَُِّإنِّيَّأُْلِقَيَِّإَلي 
ََّوْأُتوِنيَُّمْسِلِميَنََّّ*الر ِحيِمَّ َّتَ ْعُلواََّعَلي  ُتوِنيَِّفيََّأْمِريََّماَُّكنُتََّّ*َأال  قَاَلْتَّيَاَّأَي َُّهاَّالَمََلََُّأف ْ
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َوُأوُلواَّبَْأٍسََّشِديٍدََّواأْلَْمُرَِّإلَْيِكَّفَانظُِريََّّقَاُلواََّنْحُنَُّأْوُلواَّقُ و ةٍََّّ*قَاِطَعًةََّأْمًراََّحت ىََّتْشَهُدوِنَّ
قَاَلْتَِّإن َّاْلُمُلوَكَِّإَذاََّدَخُلواَّقَ ْريًَةََّأْفَسُدوَىاََّوَجَعُلواََّأِعز َةََّأْىِلَهاََّأِذل ًةَّوََكَذِلَكََّّ*َماَذاَّتَْأُمرِيَنَّ

 مث(83َّ-83َّ)النمل>َّ﴾َرٌةَِّبَمَّيَ ْرِجُعَّاْلُمْرَسُلونََّوِإنِّيَُّمْرِسَلٌةَِّإلَْيِهمَِّبَهِدي ٍةَّفَ َناظََِّّ*يَ ْفَعُلوَنَّ
 مردسُت مرلدين التبار وال لو قيمة ال كلنو ظهورنا وراء وننبذه ذلك كل لن نلتات

 لل  وألروه يالة أو خدلوا أرذب رلبوب كلو أنو تومهوا معصومُت يَت لبيدٍ  ألشخاص
 أمرىم ولوا قوم يالح لنص :يرول فجعلوه زورا -سلمنلو و و  لليو ا لل - ا رسول لسان
 وترارن اللعن ترثرن ،النار أىل أكثر رأيترن إين( صودين لرل ناقصات النساء( صامرأة

 ( العشَت

ْيُتمََّوِإَذا﴿ الرر،م الررنن يف نررأ ولرنا (26 َهاَّبَِأْحَسنَََّّفَحيُّواََّّْبَِتِحي ةٍََُّّحي ِّ  ﴾رُدُّوَىاََّأوََِّّمن ْ
َّالبقرة)َّ﴾ُحْسناًََّّلِلن اسَََّّوُقوُلواَّْ﴿ ،(8:>النساء) َِّإال ََّّاْلِكَتابَََّّأْىلَََُّّتَجاِدُلواََّوالََّ﴿ (8:>

 ال كلنو ظهورنا وراء وننبذه ذلك كل لن نلتات مث ،(68>العنكبوت) ﴾َأْحَسنََِّّىيََّّبِال ِتي
 مريد كلو أنو تومهوا معصومُت يَت لبيدٍ  ألشخاص مردسُت مرلدين ،التبار وال لو قيمة

 فجعلوه زورا -وسلمونلو  لليو ا لل - النيب لسان لل  وألروه يالة أو خدلوا أرذب
 إىل فاضطروه طريق يف أحدىم لريتم فإذا أالسالم النصارى وال اليهود تبدؤوا الص :يرول
 .! جرا ىلمو ( أضيرو
 لليو ينرر مبا يلت ومل اثنان لنو روى إذا اجملهول جهالة يرفعون ال ادثُت مجهور إن( 13
 قرر ،ثالثة لنو روى إذا ثرة وجيعلونو جهالتو يرفعون أينما ىو كما رلهوال لندىم يظل أل

 وال حال لو يعرف ال الرطان اأنص قال :أغيل أن حاص ترمجة يف فرال ميزانو يف الذىيب ذلك
 أخذ أو الرجل ذاك لالر إمام فيو يرل مل من كل يف يترلم الرطان اأن إن قلت( يعرف
 خلق النمط ىذا من الصحيحُت فا  كثَت ش ء وىذا لدالتو لل  يدل ما لالره لمن
 :الزأادي اخلَت أن مالك ترمجة يف وقال مبجاىيل ىم وال أحد ضعاهم ما مستورون كثَت

 حديثو أن لليو ينرر مبا يلت ومل مجالة لنو روى قد ادلشايخ من كان من أن لل  اجلمهور
 ؟ لرل  أو نبوي أو قرنين دليل أو حق فبلي :ىو والسؤال ،الذىيب قرره ما انته  لحيح
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 ثرة وجتعلو اجملهول جهالة ترفع الثالثة رواية جعل الذي والثالثة االثنُت أُت ىنا الارق ىو وما
َّاالثنُت؟ رواية دون من
َّ
 إال ـ مدلسُت كلهم أشهادتو كانوا أالعراق احلجاج أن شعبة اإلمام أدركهم ألكملو جيال إن

 ال دلن ىذا وشعبة ،حق أغَت ادثُت أكثرُ  أكثرىم تدليس لن تغافل قد ـ فرط اثنُت رجلُت
 أن وأمحد معُت أن ليحِت إمام يعلم ال دلن ىذا وحيِت ،الرطان سعيد أن ليحِت إمام يعلم
 إمام ىو الذي للبخاري أئمة يعلم ال دلن ىؤالء ولل  وأمحد وحيِت ،ادلديٍت أن ولل  حنبل
  .لنا

 أكثر ،ومسلم البخاري مرويات فيها مبا احلديث كتب أمهات مرويات نالف مئات إن ـ ز
 مل رلهول واحد راو لن يرل ال ما يشمل منها إسناد كل منها ادلائة يف وتسعُت مخسة من
 أال مطلرا كليا شامال كامال لاما توثيرا ،يعرفوه ومل وفاتو أعد ولدوا شلن زائاا توثيرا إال يوثق
 أعض يف زلصور أسرب شامال توثيرا ،مريد جزئ  زلصور ناقص خاص سرب سوى دليل

 لل  فرط أناء مث ،لحيحة فوجدوىا مروياتو سائر دون من وحدىا نردوىا لو مرويات
 وفاتو أعد ولدوا أّنم ريم ،ثرة ألنو لو شهدوا مروياتو سائر دون ذلا وتصحيحهم ذلا نردىم
 قد لو أخرى روايات لنهم ياأت أل مروياتو كل يسربوا مل أّنم وريم ،يعرفوه ومل يلروه فلم

 ،ثرة يَت ألنو ذلا إأطاذلم لل  أناء لليو ولشهدوا ألأطلوىا ونردوىا سربوىا ولو ،أاطلة ترون
  .ثرة ألنو لو شهادهتم من ا والستغاروا

 فيها مبا احلديث كتب أمهات مرويات نالف مئات من أادلائة وتسعون مخسة نعم ـ 1
 أو حاظهم أو لدالتهم يف مطعون أكثرىا يف نخرين رواة لن فضال ومسلم البخاري مرويات
  .مسالهم

 ألٍت وال ،يدركوه مل شلن أالسرب إال يوثق مل رلهولٌ  راو فيو سند كل منت أطالن ألٍت ال ـ 2
 ،يدركوه مل شلن أالسرب إال يوثق مل رلهول أروايتو تارد إذا الررنن يف ما لل  زائد خرب كل رد
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 أطالن ريم ادلنت يصح قد أل كال ؛متنو أطالن يستلزم سند أي أطالن أن ألٍت ال كما
  .السند

 ادلدلسُت أعض لنعنات يربلون مث ادلدلس يعنعن أال اخلرب لصحة يشًتطون حُت أليسوا ـ ح
 قالدهتم ينرضون أذلك أليسوا الرتب أعض يف ادلدلسُت كل ولنعنات الرتب كل يف

( ا اترواص نصو مرفوع خرب يدركوه ومل يَرْوه مل رلهول من يصلهم حُت ليسوا أو!  ؟ الذىبية
 دون وحده لو وتصحيحهم ىذا خلربه نردىم لل  أناء مطلرا توثيرا اجملهول ىذا فيوثرون
( أا اكارواص نصو نخر مرفولا خربا اجملهول ذلذا التايل اليوم يف جيدون مث ،أخباره سائر

 ذلم ليس ما يرتاون أذلك أليسوا لرائلو الساأق أتوثيرهم ايًتارا نرده دون تلرائيا فيصححونو
 مل .! ؟ (88>اإلسراء)﴾َِّعْلمََِّّبوَََِّّلكََّّلَْيسَََّّماَّتَ ْقفَََّّوالََّ﴿ الرائل الررنن ويهدرون للم أو
 تنصيص ال وتوضيح وترريب ودتثيل تشبيو ولرنو( أا اكارواص و( ا اترواص نصا راو يرل

  .وتعديد

 ،سندىا دون فرط متنها نرد حرها أالسرب إال يوثق مل راو سندىا يف رواية كل إن ـ ط
 السند أنرد لحح من كل خاطئ .فرط سندىا نرد لل  أناء لححها من كل وخاطئ
 ما فرط السند أنرد لحح ألنو خاطئ ،فرط أالسرب إال يوثق مل راو سندىا يف رواية فرط
  .فرط متنو نرد حرو

 ومن التباره الررنن إىل يعيد الذي احلق إحراق من خيشون يارهون ال من أعض إن ـ ي
 أالباطل منو وسلبت اختصالو الررنن من سرقت زائاةٍ  وتوثيراتٍ  أاطلةٍ  أسانيدَ  إأطال
 ىو أمُتٍ  لنيبٍ  لادقٍ  لسانٍ  لل  طاىرٌ  ريقٌ  ىو لسل يف ُدس   سم   ىو كذبٍ  لصاحل سلطانو
 ألّنم أاطلة وتوثيراتٍ  أسانيدَ  إأطال من خيشون إّنم .-وسلمونلو  لليو ا لل - زلمد

 النيب إىل ناسو الررنن نسبة إأطال وإىل أل األسانيد سائر إأطال إىل ذريعة إأطاذلا أن يتومهون
 يبطل ما أن ولعل موىم منهم يستنبطونو الذين لعلمو منهم األمر أويل إىل ردوه ولو ،ناسو
 زلمد إىل نسبتو لحة ليس الررنن إذلية أرىان وأن ،وحده حيرو أل معو احلق يبطل ال الباطل
 زلض لو زلمد فشهادة ،ا لند من ألنو لو زلمد شهادة وال زلمد إىل ادلتواترة أسانيَده وال
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 فصااتو ا لند من الررنن أن لل  الرايف والدليل الشايف الربىان وأما ،أرىان ال دلوى
 لإلنس الراىرة اإللجازية وحتدياتو الباىرة اإلذلية ومروناتو الظاىرة الرأانية ومساتو الوافرة الذاتية
ََّعَلىََّأنَّيَْأُتوْاَِّبِمْثِلََّىَذاَّاْلُقْرآِنَّاَلَّيَْأُتوَنَِّبِمْثِلِوََّّ﴿ واجلن ُقلَّل ِئِنَّاْجَتَمَعِتَّاإِلنُسََّواْلِجنُّ

 أواسطة إنزالو من أدال ا أن لو حىت ،َّ(33اإلسراء>)َّ﴾َوَلْوََّكاَنَّبَ ْعُضُهْمَّلِبَ ْعٍضََّظِهيًرا
 ا لند من أنو لعرفنا رجيم شيطان أو أشر كذاب مع إلينا أرسلو زلمد قلب لل  جربيل
 رحم من إال- لرنا لرد .الررنن أرىان زلمد وليس زلمد أرىان فالررنن ،الواسطة سوء ريم
 ىدي لل  نتدأره أننا أسبب ؛ا لند من أنو لل  الذاتية الررنن أراىُت ندرك ال -ا

 فطمسوا ،جهال هبا وأولوه كذأا -سلمونلو و  لليو ا لل - النيب إىل نأاؤنا نسبها أأاطيل
- فصرنا ،كدروا ما لألأصار ادلضيئة مشوسو من وكدروا ،طمسوا ما للعرول اذلادية معانيو من
 أو واستهزائهم فيو ليبهم دفع ولن أل ،إليو اآلخرين دلوة لن لاجزين -ا رحم من إال

  .لليو وتندرىم

 ؛واإلصليل التوراة حرفوا حُت نأاؤىم حرف من ىم وحدىم والنصارى اليهود إخوتنا ليس ـ ك
 يتعصبون أّنم كما ولرن ،الرر،م الررنن حرفوا إذ نأاؤنا حرف قد أيضا ادلسلمُت ضلن أل

 وال أالرذة الرذة َحذوَ  ألم  ترليدا ترليُدىم لليهم جيب ذلم لاحلا سلاا ويعتربوّنم آلأائهم
 للينا جيب لنا لاحلا سلاا ونعتربىم آلأائنا نتعصب أيضا ضلن كذلك ،حرفوا ألّنم يعًتفون
 ىو الررنن أن ولوال ،حرفوا قد ألّنم نعًتف وال أالرذة الرذة َحذوَ  ألم  ترليدا ترليُدىم
 أوح  الناس لعرف الررنن أعد وح  ال أنو ولوال ،حرفوا أّنم لرفنا دلا حرفوا أّنم أخربنا الذي
  .حرفنا قد أيضا ادلسلمُت ضلن أننا جديد

 أما ،األلااظ حرفوا نأاءىم ولرن ؛أيضا نأاؤنا وحرف ىؤالء إخوتنا نأاء حرف لرد أَجلْ 
  .ادلعاين فحرفوا نأاؤنا

 لل  مستحيال لار حىت األلااظ وأخاوا ادلعاين حرفوا نأاءىم أن ونأائهم نأائنا أُت الارق
 ،جديد أوح  جديد رسول إىل جديد من العامل حتاجأ ىذا أجل ومن ،ألويها احلريرة رائم
 من ليهلك ،قائمة ضمائرىم لل  وحجتو ساأغة العادلُت لل  رمحتو لتبر  ،زلمدا ا فبعث
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 أريت ا حباظ ولرن ،فرط ادلعاين فحرفوا نأاؤنا أما ،أينة لن ح  من وحيِت أينة لن ىلك
 حيـ ُْت  أريا البياين العريب اللسان وأر  الرأاين اإلنساين العرل وأر  ،ى  كما زلاوظة األلااظ
ُْت 
َ
 ،جديد من الضائعة احلريرية األللية ادلعاين ىذه اسًتداد لل  قادرَْين أالتايل وأريا ،سادل
 ؟ ادلسلمُت للماء يا مجيعا معا فاللون ضلن فهل ،جديد أوح  جديد رسول إىل حاجة دون
  ؟ والعلمانيون الليرباليون ؟ ادلثراون ادلسلمون اإلخوة أيها يا لنا مشاركون أنتم وىل

 ضئيل فرق -سلمنلو و و  لليو ا لل - زلمد النيب وإسالم اليوم ادلسلمُت إسالم أُت ـ ل
 مساحة إىل قياسا الساينة ثرب كمساحة جدا لغَتة مساحتو إذ ،األثر خطَت لرنو الردر
  .الساينة لل  الساينة يف الثرب كلثر للينا مدمر أثره لرن ناسها الساينة

 الناس لالة إفساد يف مصلحة ذلم ترن مل والعباس أمية أٍت ملوك فألن ضئيل الارق أن أما
 خيدم فيما ىواىم اضلصر وإمنا ،كثَت كثَت وىو ذلك ومثل ولومهم وحجهم وزكاهتم

 السياسية أطمالهم فألن ضآلتو ريم خطَت أنو وأما ،ضئيل قليل وىو السياسية أطمالهم
 نصوص أاختالق االنتهاكات ىذه وشرلنة اإلنسانية احلروق وانتهاك االستبداد لل  محلتهم
 النصوص منظومة هبا فلفسدوا زورا -سلمونلو و  لليو ا لل - النيب لسان لل  وضعوىا
  .اإلنسانية والررامة والسماحة والعدالة احلرية يف الررننية

 وااورة وادلااكرة للمذاكرة مستعد أمجعُت الناس وألجل مصر وألجل ا لوجو إنٍت ـ م
 ذلم جيوز وال ،ادلنالحة ألجل أزلمو فيما ويَتىم احلديث للماء إخويت مع وادلناظرة
 يبينوا أن فإما .ادلنالحة إىل ذلم ىذه دلويت لن واإللراض اخلطَت الرالم ىذا لل  السروت

 أين ذلم يتبُت أن وإما ،ألينهم وأُتَ  وأرجَلهم أيدَيهم شاكرا وأقبلَ  منو فلتوبَ  خطئ  يل
 وحترير هبا زلدقة طائاية فنت من البالد وسائر مصرنا صلدة إىل مجيعا معا فنهرعَ  مصيب
 .أفواجا فيو الدخول لن ،قرون منذ تزال وال الناس ألاقت ،أأاطيل إسار من العظيم إسالمنا

 كنت فإن .مصيبا أم سلطئا أكنت سواء الريامة يوم ا يدي أُت سيسللون لٍت ألرضوا إن
!  ؟ اذلداية أنشدو  نصيحة طالب وأنا وىداييت نصح  لن ألرضوا مَ ِــ ل يسللون فسوف سلطئا
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 يومئذ لليهم وأخش  ،لسَت الريامة يوم ا يدي أُت فحساهبم وألرضوا مصيبا كنت إن أما
  .تراأا كنت ليتٍت يا :قائلهم يرول أن

>َّلبقرة)اَّ﴾الدِّينََِّّفيَِّإْكَراهَََّّالََّ﴿ :قولو ذلك ومن ،االلتراد حرية حيًتم الررنن إن ـ 1
َّأَنَتََّعَلْيِهمَِّبَجب ارٍََّّ..﴿ (6>66َّالغاشية)َّ﴾ِبُمَصْيِطرٍَََّّعَلْيِهمَّل ْستَّ﴿ (658  ﴾َّ..َوَما

َّفَ ْليُ ْؤِمنََّشاءََََّّمن﴿َّ(;;>يونس)َّ﴾ُمْؤِمِنينَََّّيُكونُواَََّّْحت ىَّالن اسََُّّتْكرِهَََُّّأفَأَنتَّ﴿ (65>ق)
ََّّ.(;6>الكهف)َّ﴾فَ ْلَيْكُفرَََّّشاءََّوَمن

َهاُكمََُّّالََّ﴿ :قولو ذلك ومن ،ادلسامل للرافر أسوء التعرض لن ينه  الررنن إن ـ 2 َّالل وََُّّيَ ن ْ
َّ﴾ِإلَْيِهمَََّّْوتُ ْقِسطُواَّتَ بَ رُّوُىمَََّّْأنَِّديَارُِكمََّّْمِّنَُّيْخرُِجوُكمََّوَلمََّّْالدِّينََِّّفيَّيُ َقاتُِلوُكمَََّّْلمََّّْال ِذينَََّّعنَّ

ََّوَلمَََّّْشْيئاًََّّيَنُقُصوُكمَََّّْلمََّّْثُم ََّّاْلُمْشرِِكينََّّمِّنَََّّعاَىدتُّمَّال ِذينََِّّإال َّ﴿ :وقولو (:>الممتحنة)
ِتِهمََِّّْإَلىََّعْهَدُىمََِّّْإلَْيِهمََّّْفَأَتِمُّواَََّّْأَحداًَََّّعَلْيُكمََُّّْيظَاِىُرواَّْ َّالتوبة)َّ﴾ُمد   ترون قد وادلدة (6>
 ال أأدا سللدا مدا أي للرافر أي (;9>مريم)َّ﴾َمّداًََّّاْلَعَذابََِّّمنَََّّلوَََُّّوَنُمدَُّّ﴿ يف كما مؤأدة
  .لو ّناية

َّفَ َلمََّّْاْعتَ َزُلوُكمََّّْفَِإنَّ﴿ :قولو ذلك ومن ،ادلسامل للمرتد أسوء التعرض لن ينه  الررنن إن ـ 3
َّالنساء)﴾َسِبيلًَََّّعَلْيِهمَََّّْلُكمََّّْالّلوَََُّّجَعلََََّّفَماَّالس َلمَََِّّإلَْيُكمَََُّّوأَْلَقْواََّّْيُ َقاتُِلوُكمَّْ  :وقولو (0;>

ُهمََّّْلِتُ ْعِرُضواََِّّْإلَْيِهمََّّْانَقَلْبُتمََِّّْإَذاََّلُكمََّّْبِالّلوَََِّّسَيْحِلُفونَّ﴿ ُهمََّّْفََأْعِرُضواَََّّْعن ْ َّرِْجسََِّّإن  ُهمَََّّْعن ْ
 كاروا منافرُت يف حديث اآليتُت ىاتُت من كل فسياق (5;التوبة)َّ﴾َجَزاءًَََّّجَهن مَََُّّوَمْأَواُىمَّْ

  .إدياّنم أعد

 للنيب فعل أو قول أي وال ،قرنين نص أي معهما يتناقض ال االلتراد وحرية ادلساواة إن ـ ص
 . الراشدين للخلااء أو -لل  ا لليو ونلو وسلم–

 نية وال ،الدينية واحلرية السماحة يف الررنن نصوص نسخت سيف نية الررنن يف فليس ـ 1
 من يدل  وما ،اإلسالم التناق رفضهم أسبب الرتاب أىل من ادلسادلُت لل  ماروضة جزية
  .ألم  ترليدا فيو قلدوىم وخلف زلموه سلف من خاطئ فهم أو الررنن لل  كذب ذلك
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َّانَسَلخََّّفَِإَذا﴿ السيف نية البعض مساه ما يَتَه مرلد يَتُ  أالعرأية لارف تدأر فلو ـ 2
تُ ُلواََّّْاْلُحُرمََُّّاأَلْشُهرَّ  منو الساأقَ  الترامل ّ  سياقها وحلظ (5>التوبة)َّ﴾اْلُمْشرِِكينََّّفَاق ْ
 أنو دلوى كربى كذأة أّنا الكتشف ،وادلرايلّ  منو احلايل   ،والبعيد منو الرريبَ  ،والالحق
 إمنا ىذه السيف أآية ادلرصود أن والكتشف ،التدين حرية يف الررننية النصوص لسائر ناسخ
  .الشرك أسبب ال واارأة النرض أسبب ،للمسلمُت اارأون لهدىم الناقضون ىم

ََّوالَََّّبِالّلوََِّّيُ ْؤِمُنونََّّالَََّّال ِذينََّّقَاتُِلواَّْ﴿ اجلزية نية يَته مرلد يَتُ  أالعرأية لارف تدأر ولو ـ 3
َُّأوُتواََّّْال ِذينََِّّمنََّّاْلَحقََِِّّّدينَََّّيِديُنونَََّّوالََََّّوَرُسولُوََُّّالّلوَََُّّحر مََََّّماَُّيَحرُِّمونَََّّوالَََّّاآلِخرََِّّبِاْليَ ْومَّ

 ،الترامل ّ  سياقها وحلظ (;6>التوبة)َّ﴾َصاِغُرونَََّّوُىمَََّّْيدَََّّعنَّاْلِجْزيَةَََّّيُ ْعطُواَََّّْحت ىَّاْلِكَتابَّ
 كربى كذأة أّنا الكتشف ،وادلرايلّ  منو احلايل   ،والبعيد منو الرريبَ  والالحق منو الساأقَ 
 ادلرصود أن والكتشف ،اإلسالم التناق رفضهم أسبب والنصارى لليهود لروأة أّنا دلوى
 ال واارأة النرض أسبب للمسلمُت اارأون لهدىم الناقضون ىم إمنا ىذه اجلزية أآية

  .اإلسالم دين التناق رفض أسبب

 جرحا ومتنا سندا ودراية رواية الشريف النبوي احلديث للم أللول لارف تدأر ولو ـ 4
 الصالة لليو- اإلسالم نيب أن الكتشف يَته مرلد يَتُ  لحة وشروط مصطلحا وتعديال
 إلو ال يرولوا حىت الناس أقاتل أن أمرتص  يرل ومل(  فاقتلوه دينو أدل منص  يرل مل -والسالم

 فاضطروه طريق يف أحدىم لريتم فإذا أالسالم النصارى وال اليهود تبدؤوا الص يرل ومل( ا إال
 فيو يضرب وال كنيسة وال أيعة فيو يبٌت ال ادلسلمون مصره مصر كلص يرل ومل(  أضيرو إىل

 النساء إنص يرل ومل(  مسلم أغَت مسلم يرتل الص  يرل ومل( خنزير حلم فيو يباع وال أناقوس
 اليت النصوص تلك نخر إىل( امرأة أمرىم ولوا قوم يالح لنص يرل ومل( ودين لرل ناقصات
 ىب من لرل يلذن مل وأنو ،الدين أسبب ادلواطنُت أُت وتارق االلتراد وحرية ادلساواة تنتهك
 أيب من أيا وأن ،منرر كل لن وينه  معروف أرل يلمر أن أو منرر كل أيده يغَت أن ودب
 وحرية ادلساواة مبدأ مع يتناقض فعال ياعل ومل قوال يرل مل ولل  ولثمان ولمر أرر

 الوثيرة" أو "عهدةــالـ "أ زورا وادلسماة لليو ادلاًتاة الوثيرة من أريء لمر وأن ،االلتراد
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 إسالما وجعلوىا العنصرية أىواءىم ختدم أأاطيل لايوا والعباس أمية أنو ىم وإمنا ،"العمرية
  .اليوم حىت ولميانا لما لليها فخروا أعدىم َمن ورثها مث ،لليها الناس ومحلوا

 مسلم حيترم فلن فعلتم إن فإنرم ،فيها دس شلا اإلسالم شريعة نزىوا اإلسالم للماء يا ـ 5
 سواه ما دون ادلصون الباق  ألّنا ؛لليها قانون أي مسلم يَت منصف ياضل ولن ،إليها إال
 شلا التثبت وحسن ،ا لن الاهم حبسن نزىوىا .ادلخلوقُت يصلح مبا األللم اخلالق لند من

  .سبق دلن األلم  الترليد من وأالتحرر ،ا رسول إىل ينسب

 يوثرو مل راو فيو خرب إسناد لل  أناء مباح حتر،م جيوز وال ،ألل اإلأاحة أن :اخلاللة
َّ﴾َشِهيَدْينَََّّواْسَتْشِهُدواَّْ﴿ :تعاىل لرولو وفاتو؛ أعد ولدوا من إال يوثرو ومل لو معالران

َّالبقرة) َّاإلسراء)َّ﴾ِعْلمٌََِّّبوَََِّّلكََّّلَْيسَََّّماَّتَ ْقفَََّّوالََّ﴿َّ(6:6>  يَت يف اخلرب أما (88>
 لرولو ؛فيو توقاا أو لو قبوال السعة لل  فلمره أالسرب إال يوثق مل لكفذ يرويو واحلرام احلالل

 وىو شهداءه رض  فألنو قبلو فمن (6:6البقرة)َّ﴾الشَُّهَداءَِّمنََّّتَ ْرَضْونََِّّمم ن﴿ :(تعاىلص
 . أيضا الررنن كالو حق وىو يرضهم مل فألنو فيو توقف ومن الررنن، كالو حق

 


