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سيادة العقيد القذايف،
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد،
إن حزب التحرير ،وهو حزب سياسي ،مبدؤه اإلسالم،
يعمل الستئناف احلياة اإلسالمية ،ومحل الدعوة اإلسالمية إىل
العامل ابجلهاد ،عن طريق إقامة دولة اخلالفة ،ويتخذ العمل
السياسي طريقا له .وملا كانت حماسبة احلكام من ضمن
األعمال السياسية اليت يقوم هبا حزب التحرير ،فإن احلزب كان
يريد إصدار نشرة ردا على خطابكم الذي ألقيتموه يف مساء
الثالث من شهر متوز املاضي يف جامع موالي حممد يف طرابلس،
مبناسبة اخلتمة املائة للمصحف املرتل ،والذي أعلنتم فيه أن
األحاديث اليت وردت على لسان الرسول هي أحاديث مشكوك
بصحتها ،ألهنا دونت بعد مائيت سنة من وفاة الرسول .وأنه قد
حصلت صراعات بني املسلمني ،وأنه يف فرتة هذه الصراعات
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ظهرت أحاديث مزيفة ومزورة منسوبة إىل الرسول ،ال أول هلا وال
آخر ،حىت يدلل كل حزب من هذه األحزاب اإلسالمية
املتصارعة على أن موقفه صحيح من اإلسالم .وهكذا ظهر
ستون نوعا من األحاديث املتناقضة املتضاربة ،وضربت مثال
على تضارب احلديث ،أبن علي بن أيب طالب من املبشرين
ابجلنة ،وعلي بن أيب طالب ينطبق عليه حديث «إِ َذا الْتَـ َقى
ِ ِ ِ
ول ِيف النَّا ِر» وهذا تناقض،
س ْيـ َف ْي ِه َما فَالْ َقاتِ ُل َوال َْم ْقتُ ُ
ال ُْم ْسل َمان ب َ
وذلك ألن عليا رفع سيفه يف وجه مسلم ،فكيف يكون علي
داخل اجلنة حبسب حديث ،وداخل النار حبسب حديث آخر.
وضربت مثال آخر على التناقض عن عائشة ،أبنه ورد حديث
يقولَ « :عائِ َ ِ
صةُ َع ْقل َوِدين» ،وحديث آخر يقول:
شةُ َنق َ
ف ِدينِ ُك ْم ِم ْن فَ ِم َعائِ َشةَ» وهذا تناقض واضح.
ص َ
« ُخ ُذوا نِ ْ
وخرجت بنتيجة أن األحاديث ال جيوز أخذها ،ألنك حسب
قولك ال تستطيع أن جتزم أن هذا حديث صحيح ،أو حديث
مكذوب .لذلك أعلنت أبن السنة ال يؤخذ هبا ،وال جيوز أن
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يؤخذ هبا ،ألن املسلمني خمتلفون عليها ،وجيب أن نقتصر على
أخذ القرآن ألنه متفق عليه بني املسلمني.
نقول كان احلزب يريد إصدار نشرة قياما بواجب حماسبة
احلكام يبني فيها خطأ هذا الرأي وخطورته ومناقضته لإلسالم،
وأنه ال يصدر إال عن أعداء اإلسالم الذين جندوا أنفسهم
للتشكيك ابإلسالم ،والتشهري به ،والطعن فيه ،هلدمه والقضاء
عليه ،مدعما كل ذلك ابألدلة التفصيلية الواضحة .غري أن
احلزب آثر أن يرتيث يف إصداره نشرة وقرر أن يتصل بكم
مباشرة ،ويلقاكم ويستوثق من صحة صدور هذا الكالم عنكم،
وأن يناقشكم يف ذلك ،على أساس أن قيامه هبذا اللقاء وهذه
املناقشة عمل سياسي من األعمال السياسية اليت يقوم هبا
احلزب ،واحملاسبة اليت يوجبها اإلسالم ،ال على أساس أهنا
مناقشة فقهية ،أو جمرد مناقشة فكرية تتناول أصال من أصول
اإلسالم ،بل هي عمل سياسي .ألن املناقشة ليست جملرد
املناقشة والتوضيح واالستنكار ،وإمنا هي مناقشة ألجل التطبيق.
فهي قسم من رعاية الشؤون اليت يقوم هبا احلزب ويرعاها يف أي
6

بلد من بالد املسلمني .ومبا أن ليبيا بلد إسالمي ،وهي ملك
جلميع املسلمني ،وليست خاصة أبهل ليبيا ،كما أن مكة
واملدينة والقاهرة وعمان والقدس وبغداد والشام وغريها من
البلدان اإلسالمية هي ملك جلميع املسلمني ،وليست ملكا فقط
لقاطنيها ،لذلك جئنا إىل ليبيا من هذا املنطلق أهنا بلدان ألهنا
بلد إسالمي وألننا مسلمون حنمل اإلسالم .ومن املنطلق
األصلي يف نظرتنا لقضية املسلمني ،فإن نظرتنا  -وهي الواقع
احلقيقي  -أن قضية املسلمني احلقيقية إمنا هي قضية اإلسالم،
وهي القضية املصريية ابلنسبة للمسلمني ،وهي قضية حياة أو
موت ،ولذلك فإن قضية اإلسالم هي القضية األساسية عند
املسلمني .وأما بقية القضااي واملشاكل كمشكلة توحيد بالد
العامل اإلسالمي يف كيان واحد ،والقضاء على هذه الكياانت
الكرتونية املوجودة يف العامل اإلسالمي ،واليت أقامتها الدول الغربية
الكافرة لتكون حارسة ملصاحل الغرب ،وكمشكلة فلسطني وحلها
ابلقضاء على كيان يهود .هذه القضااي واملشاكل إمنا هي
فرعيات للقضية األصل واألساس عند املسلمني وهي قضية
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اإلسالم وإعادته إىل واقع احلياة ،ألن إعادة اإلسالم إىل واقع
احلياة ال تتم إال إبقامة اخلالفة ،وتنصيب خليفة للمسلمني،
يبايع على السمع والطاعة على كتاب هللا وسنة رسوله.
وقيام اخلالفة وتطبيق أحكام اإلسالم معناه العمل على
القضاء على مجيع الكياانت الكرتونية القائمة يف العامل
اإلسالمي ،لتصبح جزءا من دولة اخلالفة ،ألن اإلسالم حيرم
على املسلمني أن يكونوا يف أكثر من كيان ،كما حيرم عليهم أن
يكون هلم أكثر من حاكم .ولذلك قال الرسول األكرم « :إِ َذا
ِ
ِ ِِ ِ
اء ُك ْم َوأ َْم ُرُك ْم
بُوي َع ِلَلي َفتَـ ْني فَاقْـتُـلُوا ْاْل َخ َر م ْنـ ُه َما« وقالَ « :م ْن َج َ

َجيع علَى رجل و ِ
ِ
احد يُ ِري ُد أَ ْن يَ ُ
ش َّق ََجَ َ
اعتَ ُك ْم ،فَا ْش َد ُخوا َرأْ َسهُ
َ َ َُ َ
لس ْي ِ
ف َكائِنا َم ْن َكا َن».
ِِب َّ

وهذا ما محل علي بن أيب طالب على مقاتلة معاوية وأهل
الشام ،ألهنم مل يدخلوا فيما دخل فيه الناس ،أي عملوا على
متزيق وحدة دولة اإلسالم.
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وقيام اخلالفة يعين حل مشكلة فلسطني والقضاء على
كيان يهود ،ألن دولة اخلالفة تقوم على العقيدة اإلسالمية،
وتطبق اإلسالم ،وعملها األصلي بعد تطبيق اإلسالم هو
اجلهاد .واإلسالم يوجب عليها إعالن اجلهاد ،واستنقاذ
فلسطني ،والقضاء على كيان يهود من جذوره ،وطرد اليهود
والصهاينة من كل بقعة من أرض فلسطني ،ألن دولة اخلالفة
تؤمن أن اإلسالم يوجب على املسلمني استنقاذ أرض املسلمني
من أيدي العدو إذا احتلها .وكذلك بقية املشاكل فإهنا فروع
عن قضية املسلمني األوىل وهي قضية اإلسالم .فإذا ما حلت
قضية املسلمني األوىل حلت بقية القضااي تبعا هلا.
ومن نظرتنا العاملية هذه ،ومن اعتباران أن قضية املسلمني
األساسية هي قضية اإلسالم ،ومن هذا املنطلق ،عملنا على
اللقاء بكم ،ألن إنكاركم للسنة ،وإعالنكم عدم األخذ هبا ،إمنا
هو هدم لإلسالم ،أي هدم لقضية املسلمني األوىل .ألن السنة
النبوية أصل من أصول اإلسالم .فكما أن القرآن أصل ،كذلك
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فإن السنة أصل ،مثل القرآن .ولذلك فإن القضية أساسية يف
نظران ويف نظر املسلمني ،وليست هي قضية بسيطة ال قيمة هلا،
وال تستأهل من حزب سياسي يعمل على إقامة اخلالفة ألخذ
زمام املبادرة من أمريكا وروسيا لتصبح الدولة األوىل يف العامل
يعين نفسه ويرسل وفدا للنقاش يف مثل هذه
كما كانت ،أن ّ
القضية.
لقد أرسل حزب التحرير وفده لاللتقاء بكم حسب اتفاق
مسبق مع سفارتكم ،وقد مت اللقاء ابلفعل بني وفد احلزب
وبينكم يف طرابلس يف ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان
املبارك يف الليلة املباركة ليلة القدر .وابلرغم من أن اجللسة
طالت ،واستمر النقاش فيها متواصال ملدة أربع ساعات متوالية،
إال أن احلزب رأى أن يقدم لكم هذه املذكرة املكتوبة اليت تتناول
املوضوع ابلدقة احملددة ،واألدلة الدامغة املفصلة ،مع تناوهلا الرد
كذلك على بعض نقاط أثريت أثناء جلسة النقاش .ونبدأ
مبوضوع السنة ،ونعرض فيه لعدة أمور:
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السنَّة
أول :تعريف ُ
السنة يف اللغة العربية تطلق على الطريقة والسرية ،قال
تعاىل         :أي طرق.
وقال الشاعر خالد اهلذيل:
أول راضي سنّة من يسريُها
سرَتا *** و ُ
فال ْجتزع ْن من ُسنّة أنت ْ
وأما تعريف السنة يف الشرع ،فإنه أييت إبطالقني ،فتطلق
السنة على ما قابل الفرض ،وعلى هذا اإلطالق يكون معناها
النافلة املنقولة عن النيب  كالنوافل يف الصلوات.
وتطلق السنة كذلك على ما قابل الكتاب ،أي القرآن
الكرمي ،ويكون معناها على هذا اإلطالق هو "ما صدر عن
النيب  من قول أو فعل أو تقرير" وهذا اإلطالق هو املراد يف
املوضوع ،وهو أصل ودليل ،كما أن القرآن أصل ودليل.
السنَّة
اثنياُ :حجيَّة ُ

(أي األدلة الدالة على كون السنة حجة ،وهي أصل
ودليل شرعي ،جيب األخذ هبا مثل القرآن سواء بسواء).
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قال تعاىل:
  أي أن ما ينطق به الرسول يف التبليغ ليس هوى
وإمنا هو وحي ليس غري ألن وقوع كلمة االستثناء بعد كلمة
"إ ْن" يفيد احلصر ،أي حصر أن ما ينطق به هو وحي من هللا
وليس من عنده ومن هواه.
        

وقال تعاىل     :والرسول  نذير
وبشري بكل ما جاء به واآلية حصرت أن الذي ينذر به إمنا هو
الوحي ،وليس ينذر بغري الوحي ،أي ال ينذر من عنده.
وقال تعاىل         :
ومبني ملا ينزل ،وبيانه ملا ينزل من
أي أن هللا يوحي إليه منذر ّ
القرآن ،إمنا كان مبا يصدر عنه من قول ومن فعل أي ابلسنة.
وقال تعاىل       :أي ال أقوم وال
أسري بشيء إال مبا يوحيه هللا إيل ليسري الناس عليه .فهذه
اآلايت قطعية الثبوت قطعية الداللة ،يف بيان وحصر أن ما أييت
به الرسول للناس ،وما ينذرهم به ،وما يدعوهم إليه ،وما ينطق
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ويتلفظ به يف تبليغ الرسالة ،كله صادر عن الوحي من هللا ،وال
حيتمل غري ذلك من أتويل أو تفسري.
لذلك فهذه اآلايت دالة على أن ما جاء به الرسول من
قول أو فعل أو تقرير ،أي ما صدر عنه من سنة ،إمنا هو وحي
من هللا كالقرآن.
ومعلوم أن الرسول  سئل يف مسائل كثرية ،وكان يتوقف
عن اإلجابة منتظرا نزول الوحي ،حىت إذا نزل بلغ ما أنزل عليه.
أما الدليل الشرعي الدال على وجوب اتباع السنة ،أي ما
صدر عن الرسول  من قول أو فعل أو تقرير ،فقد ورد يف
القرآن الكرمي صرحيا واضحا بشكل قاطع ال حيتمل أتويال وال
تفسريا.
فقد قال تعاىل:
   أي أن كل ما جاءكم به الرسول فخذوه ،وأن
كل ما هناكم عنه الرسول فانتهوا عنه ،ألن لفظة  الواردة
     

13

يف اآلية من صيغ العموم ،وهي تفيد وجوب أخذ مجيع ما جاء
به الرسول ،من قرآن أو سنة .ووجوب االنتهاء أي ترك مجيع ما
هنى الرسول عنه ،سواء أكان النهي قد ورد يف القرآن الكرمي أو
ورد يف السنة.
وقال تعاىل        :فاآلية
جعلت طاعة الرسول هي طاعة هللا ،وطاعة هللا واجبة فتكون
طاعته واجبة ،وال تكون طاعته حاصلة إال ابتباع مجيع ما جاء
به ،وابتباع مجيع ما صدر عنه من قول أو فعل أي ابتباع سنته.
وقال تعال:

      

.     
فاآلية حتذر الذين خيالفون عن أمر الرسول ،أي عما
جاءهم به أبن تصيبهم الفتنة ،أي االبتالء ،أو يصيبهم عذاب
شديد ،وهذا صريح يف حترمي املخالفة عما جاء به الرسول،
وحتذر املخالفني ابلعقوبة واالبتالء والفتنة.
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وقال تعاىل:

       

         أي ال ينبغي وال
حيق وال جيوز أن يكون ملؤمن وال مؤمنة غري ما حكم به هللا،
وحكم الرسول
وحكم هللا مبا أنزل يف القرآنُ ،
وحكم به رسولهُ .
مبا يف القرآن ومبا صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير أي بسنته.
وقال تعاىل:

      

          

  فاهلل سبحانه يقسم يف هذه اآلية أبهنم ال يكونون
مؤمنني إال إذا ح ّكموا الرسول فيما حيصل بينهم من خالف،
مث ال يكونون مؤمنني إال إذا قبلوا حبكم الرسول ،دون أن تتأثر
نفوسهم من حكمه ،ودون أن حيسوا أبي ضيق حبكمه ،وأن
يسلموا تسليما مطلقا ظاهرا وابطنا مبا صدر عن الرسول من
حكم .وهذا نفي صريح إلميان من ال يقبل ابالحتكام إىل سنة
الرسول ،ونفي إلميان من مل يسلم تسليما مطلقا بكل ما يصدر
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عن الرسول من أحكام .أي حىت يكون مؤمنا فال بد أن يلتزم
مبا يصدر عن الرسول ،وأن يسلم به تسليما اتما مطلقا دون
أدىن ريب أو ضيق.
وقال تعاىل:

   

 وهذا أمر

صريح بوجوب طاعة الرسول يف كل ما يصدر عنه من قول
ومن فعل.
وقال تعاىل:

      

 فربطت اآلية الكرمية حب هللا ابتباع رسوله يف مجيع ما
جاء به من قول أو عمل ،أي ابتباع سنته واألخذ هبا.
فجميع هذه اآلايت الكرمية صرحية وواضحة يف إلزام
املسلمني ابتباع الرسول يف مجيع ما أييت به ،ويف بيان أن طاعة
الرسول  هي طاعة هلل وطاعة هللا واجبة ،فتكون طاعة الرسول
واجبة كذلك ،ابعتبار أن طاعة الرسول من طاعة هللا ،ومعصية
الرسول من معصية هللا.
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وعلى ذلك فجميع اآلايت السابقة تثبت أن سنة الرسول
 هي وحي من هللا ،وأهنا واجبة االتباع كالقرآن.
والسنة ،سواء أكانت مبينة ومفسرة وشارحة للقرآن ،أو
كانت تشريعا جديدا ،فقد وردت اآلايت يف القرآن تدل على
ذلك .أما دليل كوهنا مبينة ومفسرة وشارحة ،فقوله تعاىل:
 .       وأما دليل
كوهنا تكون كذلك تشريعا جديدا فقوله تعاىل:

 

      والرد إىل هللا يكون ابلرد إىل
القرآن الكرمي ،وأما الرد إىل الرسول فيكون يف حياته ابلرجوع
إليه ،وبعد مماته إىل ما صدر عنه ،من قول أو فعل ،أي الرد إىل
سنته .والتنازع يف اآلية هو لفظ مطلق ،سواء أكان يف فهم
القرآن ،أو يف استنباط األحكام ،أو يف التخاصم .والرد إىل
السنة يشمل مطلق السنة ،سواء أكانت قولية أو فعلية ،وسواء
أكانت تفسريا أو شرحا أو كانت تشريعا جديدا.
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وعلى ذلك تكون سنة الرسول  قولية أو فعلية ،هي
مثل القرآن سواء بسواء ،يف وجوب اإلميان هبا ،ويف وجوب
اعتبارها دليال شرعيا ،ويف وجوب األخذ هبا .وقد ورد يف
احلديث الصحيح قرهنا ابلقرآن الكرمي ،وبوجوب التمسك هبا،
ت فِي ُك ْم َما إِ ْن
هي والقرآن سواء بسواء ،فقد قال « :تَـ َرْك ُ
ضلُّوا :كِتاب َِّ
س ْكتُم بِ ِه لَن تَ ِ
اّلل َو ُسن َِّت».
َ َ
متََ َّ ْ ْ
ولذلك جيب األخذ ابلقرآن وابلسنة معا ،وال جيوز مطلقا
للمسلم أن يقتصر على األخذ ابلقرآن ،وترك األخذ ابلسنة،
كما ال جيوز أن يقول :نعرض ما يف السنة على القرآن ونقارنه
ابلقرآن ،فالذي يتفق مع القرآن أنخذه ،والذي ال يتفق مع
القرآن نرفضه ،وال نعمل به .كما ال جيوز للمسلم أن يقول:
أنخذ ابلقرآن ألنه ال خالف به بني املسلمني ،ونرتك السنة ألنه
ال يوجد اتفاق عليها بني املسلمني .فهذا كله غري جائز ألنه
ترك للسنة ،وترك ملا ألزمنا هللا األخذ به .وقد حذران الرسول من
ذلك بصريح احلديث ،وكأنه ينظر يف بطن الغيب ملا صدر
عنكم اي سيادة العقيد القذايف ،وملا سبق وصدر عن أعداء
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اإلسالم الذين يكيدون لإلسالم ،والذين يعملون على هدمه
وإزالته ،فقد ورد عن الرسول الكرمي  قوله« :ي ِ
ك َر ُجل
وش ُ
ُ
ِم ْن ُكم مت ِ
ول :بَـ ْيـنَـنَا
ث ِِبَ ِديث َع ِِّن ،فَـيَـ ُق ُ
َّكئا َعلَى أَ ِري َكتِ ِه ُُيَ َّد ُ
ْ ُ
ِ
وبـيـنَ ُكم كِتاب َِّ
استَ ْحلَلْنَاهَُ ،وَما َو َج ْد َن
اّلل ،فَ َما َو َج ْد َن م ْن َحالل ْ
َ َْ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
اّلل مثْ ُل الَّذي َح َّرَم َّ
ول َّ
اّللُ»
ِم ْن َح َرام َح َّرْمنَاهُ ،أَل َوإِ َّن َما َح َّرَم َر ُس ُ
كما ورد عنه عليه الصالة والسالم قوله« :ي ِ
َح ُد ُك ْم أَ ْن
وش ُ
ك أَ
ُ
ِِ ِ
ول :ه َذا كِتاب َِّ
َحلَلْنَاهَُ ،وَما َكا َن
اّلل َما َكا َن فيه م ْن َحالل أ ْ
يَـ ُق َ َ َ ُ
ِِِ
ِ
ب بِ ِه ،فَـ َق ْد
فيه م ْن َح َرام َح َّرْمنَاهُ ،أَل َم ْن بَـلَغَهُ َع ِِّن َحديث فَ َك َّذ َ
ب َّ
اّللَ َوَر ُسولَهُ َوالَّ ِذي َح َّدثَهُ».
َك َّذ َ

السنَّة َوُمنكر الَخذ ِبا
اثلثاُ :حكم ُمنكر ُحجيَّة ُ

إن مجيع اآلايت السابقة اليت سقناها تثبت وتؤكد أن
السنة ،أي مجيع أقوال الرسول  وأفعاله ،هي وحي من هللا.
وتؤكد وتثبت وجوب األخذ بسنة الرسول ،قولية كانت أو
فعلية ،ووجوب التقيد هبا يف كل شأن من شؤون احلياة .ومجيع
هذه اآلايت قطعية الثبوت قطعية الداللة.
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لذلك فإن إنكار حجية السنة ،قولية كانت أو فعلية ،أي
إنكار جعلها كالقرآن دليال شرعيا ،وأصال من أصول اإلسالم
اليت تؤخذ منها العقائد واألحكام الشرعية كفر صراح.
كما أن االقتصار على األخذ ابلقرآن ،وإنكار األخذ مبا
ورد يف السنة النبوية من قول أو عمل ،هو كفر صراح .وهو
رأي اخلارجني على اإلسالم ،ورأي أعداء اإلسالم الذين عملوا
ويعملون على هدم اإلسالم وإزالته من الوجود .وذلك ألنه
إنكار لآلايت القطعية الثبوت القطعية الداللة املثبتة أن سنة
الرسول  ،قولية كانت أو فعلية ،هي وحي من هللا ،واملثبتة
لوجوب اتباع سنة الرسول ،قولية كانت أو فعلية ،كوجوب
اتباع القرآن سواء بسواء .وهو إميان ببعض الكتاب وكفر
ببعض ،وهللا يقول:

   

           

.        
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السنَّةُ ِم َن ال ُقرآن
رابعاَ :من ِزلَة ُ
السنة ابلنسبة للقرآن مبينة له ،فهي مفصلة جململه ،خمصصة
لعمومه ،مقيدة ملطلقه ،أو ملحقة فرعا أبصل ،أو جاءت
بتشريعات مل ينص عليها يف القرآن .ويظهر بيان ذلك فيما أييت:
أ  -تفصيل جممل القرآن:
واجململ هو اللفظ الذي مل تتضح داللته ،أي أن داللته غري
موضحة للمقصود منه ،فقد ورد يف القرآن الكرمي وجوب الصالة
والزكاة واحلج ،غري أنه بشكل جممل ،دون بيان لكيفية الصالة،
ولكيفية احلج ،وملا جتب فيه الزكاة ،ومقدار الواجب ،فجاءت
السنة وبينت كيفية الصالة وعدد ركعاَتا وأوقاَتا وما يتعلق هبا،
كما جاءت السنة وبينت مناسك احلج ،وكذلك جاءت السنة
وبينت األشياء اليت جتب فيها الزكاة ،ومقدار الواجب فيها ،فقد
روي عن الرسول  ،أنه مل يفرض الصدقة إال يف عشرة ،يف
احلنطة والشعري والتمر والزبيب والذرة واإلبل والبقر والغنم
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والذهب والفضة .كما ورد يف القرآن وجوب اجلهاد بشكل
جممل ،فجاءت السنة وبينت كيفية السري فيه ،وما يسبقه وما
يتبعه وما يرتتب عليه من عالقات.
ب  -ختصيص عام القرآن:
والعام هو اللفظ الذي يستغرق مجيع ما يصلح له بلفظ
واحد ،مثل :املسلمون ،أوالدكم ،الرجال .فقد ورد يف القرآن
الكرمي عمومات ،وجاءت السنة وخصصت هذه العمومات،
فمثال قال تعاىل        :
  فهذه اآلية عامة يف توريث األبناء من اآلابء أي
توريث كل ابن من كل أب ،فجاءت السنة وخصصت هذا
العام وجعلته يف غري األنبياء ،فقد قال رسول هللا ََْ « :ن ُن
ِ ِ
ِ
ص َدقَة» فالنيب ال يرثه أوالده.
ور ُ
ث َما تَـ َرْكنَاهُ َ
َم َعاش َر الَنْبيَاء ،ل نُ َ
وخصصت السنة الوارث بغري القتلة آلابئهم فقد قال الرسول
ث الْ َقاتِ ُل» فمنع الرسول أن يرث االبن القاتل ألبيه.
َ« :ل يَ ِر ُ
وغري ذلك.
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وورد يف القرآن قوله تعاىل:
 .    فهذا عام شامل لكل من يزين،
حمصنا كان أو غري حمصن ،فجاءت السنة وخصصت ذلك بغري
احملصن ،وأوجبت رجم احملصن « َزن م ِ
اعز فَـ ُرِجم».
َ َ
   

وورد يف القرآن قوله تعاىل   :فإنه عام
لكل مشرك ،سواء أكان من أهل الكتاب ،أم من مشركي
العرب ،أم من غريهم ،فجاءت السنة وخصصت ذلك بقوله
عليه الصالة والسالم عن جموس هجر « ُسنُّوا بِِ ْم ُسنَّةَ أ َْه ِل
ال ِ
ْكتَ ِ
اب غَْيـ َر آكِلِي َذ َِبئِ ِح ِه ْم َوَل َنكِ ِحي نِ َسائِ ِه ْم».
جـ  -تقييد مطلق الكتاب:

واملطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع يف جنسه ،مثل
رقبة ،سواء أكانت مؤمنة أم كافرة .ودينار سواء أكان عراقيا أم
ليبيا أم كويتيا.
فقد ورد يف القرآن الكرمي آايت مطلقة ،وجاءت السنة
وقيدت هذا املطلق بقيد معني ،فمثال قال تعاىل :
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   فإهنا مطلقة يف كل سرقة ،فجاءت
السنة وقيدت مقدار السرقة بربع دينار ذهبا فصاعدا ،قال عليه
الصالة والسالم« :الْ َقطْع ِيف رب ِع ِدينار فَص ِ
اعدا» وقيدت قطع
ُ ُُ َ
َ
اليد من الرسغ ،وليس من مكان آخر.
د  -إحلاق فرع من فروع الحكام ورد يف السنة ،أبصل

موجود له يف القرآن:

فقد ورد يف القرآن الكرمي حترمي اجلمع بني األختني ،قال
تعاىل          :ومل
يذكر القرآن حرمة مجع نكاح املرأة مع عمتها ،أو خالتها ،أو
ابنة أخيها ،أو ابنة أختها ،فجاءت السنة وبينت ذلك ،قال
عليه الصالة والسالمَ« :ل تُـ ْن َك ُح ال َْم ْرأَةُ َعلَى َع َّمتِ َها َوَل على
َخالَتِها وَل علَى ابـن ِة أ ِ
َخ َيها َوَل َعلَى ابْـنَ ِة أُ ْختِ َها فَِإنَّ ُك ْم إ ْن فَـ َعلْتُ ْم
َ َ َ َْ
ك قَطَّ ْعتُ ْم أ َْر َح َام ُك ْم» فأحلق ذلك كله بتحرمي اجلمع بني
َذلِ َ

األختني .وكذلك ورد يف القرآن حترمي األمهات واألخوات من
الرضاعة ،قال تعاىل    :
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  فجاءت السنة وأحلقت هبذا األصل سائر
القراابت من الرضاعة الاليت حيرمن من النسب ،كالعمة واخلالة
وبنت األخ وبنت األخت اخل ،قال عليه الصالة والسالم« :إِ َّن
ِ
َّ
َّسب».
اّللَ َح َّرَم ِم ْن َّ
الر َ
ض ِاع َما َح َّرَم م ْن الن َ

هـ  -كذلك جاءت السنة بتشريعات جديدة ليس هلا
أصل يف القرآن تلحق به:
كجعل مرافق اجلماعة والنفط ومعادن الذهب واحلديد
والفضة والنحاس وغريها ،واألهنار والبحار واملراعي واألحراش
َّاس ُش َرَكاءُ ِيف ثََالث:
من امللكية العامة .قال عليه السالم« :الن ُ
ال َْم ِاء َوالْ َك َِل َوالنَّا ِر» وقالِ « :من ُمنَا ُخ َم ْن َسبَ َق»" .وأرجع أرضا
كان أقطعها ألبيض بن محمال بعد أن عرف أن هبا معدان عدا".
ومن ذلك حترميه ضريبة اجلمارك ،قال عليه الصالة
والسالم« :ل ي ْد ُخل ا ْْلنَّةَ ِ
ب َم ْكس».
َ ُ َ َ
صاح ُ

ومن ذلك أخذ األرض ممن يعطلها ثالث سنوات متوالية
س لِ ُم ْحتَ ِجر َحق بَـ ْع َد ثََال ِث».
لقوله عليه الصالة والسالمَ « :ول َْي َ
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ِ
ِبلسنَّة:
خامسا :الستدلل ُ
السنة إذا ثبتت صح االستدالل هبا على العقائد وعلى
األحكام الشرعية .والفرق بني العقائد واألحكام هو أن العقائد
يطلب فيها اإلميان ،واألحكام يطلب فيها العمل والتطبيق .ومبا
أن العقيدة هي التصديق اجلازم املطابق للواقع عن دليل فال بد
أن يكون دليلها مؤداي إىل التصديق اجلازم ،وهذا ال يتأتى إال إذا
كان الدليل نفسه مقطوعا به ،حىت يكون دليال للجزم ،ألن
الدليل الظين ال ميكن أن حيدث جزما ،ولذلك ال يصلح دليال
للعقيدة.
وهلذا جيب أن يكون االستدالل على العقيدة من السنة
ابألحاديث القطعية وهي األحاديث املتواترة اليت يرويها مجع
ضابط من اتبعي التابعني عن مجع ضابط من التابعني ،عن مجع
ضابط من الصحابة عن النيب  ،حبيث يكون كل مجع يتكون
من عدد كاف حبيث يؤمن تواطؤهم على الكذب.
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أما األحكام الشرعية فإنه جيوز االستدالل عليها ابألدلة
القطعية ،وابألدلة الظنية ،أي ابألحاديث املتواترة ،وأبحاديث
اآلحاد .فأحاديث اآلحاد وإن دلت على الظن ،ومل تدل على
القطع ،فإنه جيوز االستدالل هبا على األحكام الشرعية كلها،
يف العبادات ،ويف املعامالت ،ويف العقوابت ،لثبوت االستدالل
هبا على األحكام الشرعية إبمجاع الصحابة وابلقرآن الكرمي ،قال
تعاىل      :وقال:



   وقال    :
فهذه اآلايت جعلت نصاب الشهادة رجلني ،وأربعة رجال.
والشهادة نقل ،والشاهدان واألربعة شهود ال يفيدون القطع،
وإمنا يفيدون الظن ،ألهنم ليسوا جبمع يؤمن تواطؤهم على
الكذب ،ومع كون شهادَتم ال تفيد إال الظن ،فإن الشرع قد
قبلها ،وعليه كذلك فإن أخبار اآلحاد ،وهي اليت تفيد الظن،
تقبل قياسا على قبول شهادة الرجلني واألربعة رجال ،ألنه
يرتجح فيها جانب الصدق على الكذب ،ما دام راوي احلديث
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عدال ثقة ضابطا ،قد التقى مبن روى عنه ،وبذلك ينتفي
الكذب ،ويرتجح جانب الصدق.
على أن الرسول  ثبت ابلدليل القطعي ،أنه أرسل الرسل
إىل امللوك يدعوهم إىل اإلسالم ،وأرسل لكل ملك رسوال واحدا.
فلو مل يكن تبليغ الدعوة واجب االتباع خبرب الواحد ،ملا اكتفى
الرسول إبرسال شخص واحد للتبليغ ،فكان هذا دليال صرحيا
من عمل الرسول  على أن خرب الواحد حجة يف التبليغ.
وكذلك كان الرسول يرسل الشخص الواحد لتبليغ األحكام،
كما حصل عندما تغريت القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة،
فأرسل شخصا واحدا للتبليغ ،فتحول من بلغهم وهم يف الصالة
من االجتاه إىل بيت املقدس ،إىل االجتاه إىل الكعبة وهم يف نفس
الصالة دون أن يقطعوها ،ولذلك مسي مسجدهم مبسجد
القبلتني .وكذلك ملا حرمت اخلمر ،أرسل شخصا ليبلغ املسلمني
بتحرميها ،وأمرهم إبراقة ما عندهم ،فكسروا دانهنا.
فهذا وأمثاله من عمل الرسول حجة على وجوب العمل
خبرب اآلحاد يف األحكام الشرعية.
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السنَّة:
سادسا :قضية تدوين ُ
إن الصحابة الكرام ملالزمتهم للرسول  ،مسعوا أقواله،
وشهدوا أفعاله وأحواله ،وكانوا إذا أشكل عليهم فهم آية ،أو
اختلفوا يف تفسريها ،أو يف حكم من أحكامها ،رجعوا إىل
األحاديث الستيضاحها .وكان اعتماد املسلمني أوال على احلفظ
والضبط فلما انتشر اإلسالم واتسعت األمصار ،وتفرق الصحابة
يف األقطار ،ومات كثري منهم ،مست احلاجة إىل تدوين
احلديث.
وقد بدأ التدوين للحديث من عصر الصحابة ،فقد روي
ِ
َحد ِم ْن أ ْ ِ
َّب  أَ ْكثَـ َر
عن أيب هريرة أنه قالَ « :ما م ْن أ َ
َص َحاب النِ ِِ

ح ِديثا ِم ِّن ،إَِّل ما َكا َن ِمن َعب ِد َِّ
ب
ْ ْ
ِ
َ
َ
اّلل بْ ِن َع ْمرو ،فَِإنَّهُ َكا َن يَ ْكتُ ُ
ب» ولكن الذين كانوا يكتبون من الصحابة قلة ،وقد
َولَ أَ ْكتُ ُ

كان للصحابة عناية شديدة يف معرفة احلديث ،فال أيخذون من
احلديث إال بعد أن يثبتوا أنه صدر عن الرسول ،وكانوا حيتاطون
يف ذلك كل االحتياط.
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وملا نشأت الفتنة بعد مقتل عثمان ،وظهرت أحزاب
سياسية ،اختلقت أحاديث كثرية ليؤيد كل حزب دعواه ،عند
عجزهم عن وجود حديث عن الرسول ،فلما هدأت الفتنة ،عمد
املسلمون إىل التحقيق يف األحاديث ،للتفريق بني الصحيح وبني
املكذوب ،وقد بذلوا يف ذلك عناية فائقة يف التنقيب عن ذلك،
بتتبع الرواة ،ودراسة أحواهلم ،لدرجة أنه مل حيظ أي علم مبا
حظي به موضوع األحاديث من الدراسة والبحث والتمحيص،
حىت فرزوا األحاديث ،وميزوا صحيحها من فاسدها ،وأخذوا
يتتبعون الرواة واحدا واحدا ،حىت جاء زمن عمر بن عبد العزيز،
فأمر بكتابة احلديث ،على رأس املائة من اهلجرة ،وأول من دون
احلديث أبمر عمر بن عبد العزيز حممد بن مسلم الزهري ،مث
فشا التدوين وكان ممن مجعه ابن جريج يف مكة ،ومالك يف
املدينة ،ومحاد يف البصرة ،والثوري يف الكوفة ،واألوزاعي يف
الشام ،إىل أن ظهر البخاري وبرع يف علم احلديث ،وألف كتابه
املشهور بصحيح البخاري ،أورد فيه ما تبني له صحته ،واقتفى
أثره تلميذه مسلم بن احلجاج ،وقد ألف كتابه املشهور بصحيح
مسلم.
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سابعا :ما يظهر يف الحاديث من التناقض:
إن هذا أمر حملول عند علماء املسلمني ،ألن التناقض إن
حصل بني القطعي والظين ،أخذ القطعي وأمهل الظين ،وذلك
مثل ما روي عن فاطمة بنت قيس أهنا قالت" :طَلَّ َق ِّن َزْو ِجي

َّب فَـلَ ْم ََْي َع ْل ِل َسكنا َول
ثَالاث َعلَى َع ْه ِد رسول هللا  فَأَتَـ ْي ُ
ت النِ َّ

نَـ َف َقة" .فهذا احلديث مردود ،ألنه يناقض القرآن القطعي ،فقد
قال تعاىل       :فريد
هذا احلديث ألنه عارض القرآن القطعي الداللة .وأما إن حصل
التناقض بني عام وخاص ،وبني جممل ومبني ،وبني مطلق
ومقيمد ،فإنه حيمل العام على اخلاص ،وحيمل املطلق على املقيمد،
وحيمل اجململ على املبني ،ويعمل ابلدليلني .وإن كان احلديثان
ليسا من هذه األنواع وتعارضا ،فإنه يبحث عن املتقدم واملتأخر،
فيكون املتأخر انسخا للمتقدم.
ولنعرض املثلني اللذين أتيت هبما اي سيادة العقيد للتدليل
على التناقض ،ونرى كيف أنه ال يوجد تناقض بني هذه
31

األحاديث ،ألنه ميكن اجلمع بينها ،فحديث «إِ َذا الْتَـ َقى
ِ ِ ِ
ول ِيف النَّا ِر» .هذا حديث
س ْيـ َف ْي ِه َما فَالْ َقاتِ ُل َوال َْم ْقتُ ُ
ال ُْم ْسل َمان ب َ

صحيح لكن لفظ العام يف كلمة املسلمان ،وكلمة القاتل،
وكلمة املقتول ،قد وردت أحاديث وآايت ختصصها فاهلل يقول:
         

          
فهنا أمر هللا مبقاتلة الفئة الباغية ،وهي من املؤمنني بنص اآلية،
وأمر املؤمنني مبقاتلتها حىت ترجع إىل أمر هللا ،فهنا التقى
املسلمان بسيفيهما أبمر من هللا ،فخصصت هذه اآلية كلمة
القاتل واملقتول الواردة يف احلديث .وكذلك ورد يف احلديث عن
الرسول  قولهَ « :م ْن قُتِ َل ُدو َن َد ِم ِه فَـ ُه َو َش ِهيدَ ،وَم ْن قُتِ َل ُدو َن
َمالِ ِه فَـ ُه َو َش ِهيدَ ،وَم ْن قُتِ َل ُدو َن ِع ْر ِض ِه فَـ ُه َو َش ِهيد» فهذا
احلديث كذلك خمصص حلديث إذا التقى املسلمان بسيفيهما،
أي إذا قاتل مسلم مسلما دفاعا عن نفسه أو ماله أو عرضه
فإنه ال يكون يف النار ،سواء أكان قاتال أو مقتوال.
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وكذلك ورد قول الرسول « :من جاء ُكم وأ َْمرُكم َِ
َجيع
َْ َ َ ْ َ ُ ْ
ِ
لس ْيفِ
اعتَ ُك ْم ،فَا ْش َد ُخوا َرأْ َسهُ ِِب َّ
َعلَى َر ُجل َواحد يُ ِري ُد أَ ْن يُـ َف ِِر َق ََجَ َ
َكائِنا َم ْن َكا َن» وقال« :إِ َذا بُويِ َع ِِلَلِي َفتَـ ْ ِني فَاقْـتُـلُوا ْاْل َخ َر ِم ْنـ ُه َما«

وهذان احلديثان كذلك خيصصان حديث إذا التقى املسلمان
بسيفيهما .فاملسلم الذي يقاتل البغاة اخلارجني على الدولة ال
يدخل النار ،سواء أكان قاتال أو مقتوال .ولذلك فإن هذا
احلديث ال ينطبق على علي بن أيب طالب ،ويكون علي من
املبشرين ابجلنة .ولذلك ال تناقض .أما حديث عائشة كما
جرى على لسانك من قول" :إ من عائشة انقصة عقل ودين"
فهذا ليس حبديث ،وأما حديث "خذوا نصف دينكم من فم
عائشة" فهو كذلك هبذا النص ليس حبديث ،وإمنا ورد « ُخ ُذوا
ف ِدينِ ُك ْم َع ِن َه ِذ ِه ا ْحلَُم ْيـ َر ِاء» وأخذ نصف الدين عنها ال
ص َ
نِ ْ
يتناقض مع نقصان دين وعقل النساء ،ألن نقصان الدين لكون
املرأة ال تصلي وال تصوم يف أايم حيضها ونفاسها ،كما أخرب
الرسول بذلك ،وأما نقصان عقلها فمن جهة أن هللا جعل
شهادة املرأة بنصف شهادة الرجل ،وهذا ال مينع من أن تكون
املرأة عاملة ،فكذلك ال تناقض.
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السنُّة:
اثمنا :أمهية ُ
مما سبق يدرك أن السنة النبوية اليت هي أقوال الرسول 
وأفعاله ،أصل من أصول اإلسالم ،ودليل شرعي ،تؤخذ منه
العقائد واألحكام ،مثل القرآن الكرمي سواء بسواء ،وأهنا هي
املبينة واملوضحة والشارحة واملفسرة للقرآن ،ببيان جممله،
وختصيص عامه ،وتقييد مطلقه ،وإحلاق فروع األحكام أبصلها
الوارد يف القرآن ،فضال عن إتياهنا بتشريعات جديدة ليس هلا
أصل يف القرآن ،وأنه عليها يتوقف فهم القرآن واملعرفة ابلعقائد
واألحكام الشرعية ،سواء أكانت عبادات ،أم سلوكا فرداي أي
أخالقا ،أم عقوابت ،أم معامالت .ومن السنة النبوية أدركنا
واقع نظام احلكم يف اإلسالم ،وأدركنا أن نظام احلكم نظام
خالفة ،وأن اخلليفة ينصب ابملبايعة .ومن السنة عرفنا األجهزة
اليت يتكون منها نظام احلكم ،كما عرفنا من السنة عالقات
الدولة اإلسالمية بغريها أهنا قائمة على أساس اجلهاد .وعرفنا
كيف تكون هذه العالقة قبل إعالن القتال وبعده .وما هي
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العالقات الدولية يف احلرب ويف السلم ،وكيف تكون معامالت
الدول ،وما هي االتفاقات واملعاهدات واهلدن اليت جيوز أن
تعقد ،واليت حيرم أن تعقد ،ومىت تكون املعاهدات االضطرارية
جائزة ،ومىت تكون حمرمة .ومن السنة عرفنا كيف يطبق اخلليفة
نظام اإلسالم على الرعية ،مسلمني أو ذميني أو معاهدين .ومن
السنة النبوية أدركنا واقع النظام االقتصادي يف اإلسالم،
وامللكيات وأنواعها ،من ملكية فردية ،وملكية دولة ،وملكية
عامة ،وعرفنا موارد الدولة ومصارفها ،وعرفنا أن نقدها ال بد أن
يكون ذهبا وفضة ،وكيف يكون الصرف فيه ،وكيف يتم تبادله.
ومنها عرفنا كيف أن املشكلة االقتصادية هي إشباع احلاجات
األساسية ،من مأكل وملبس ومسكن لكل فرد بعينه ،وأن
الدولة ملزمة بتوفري هذه احلاجات األساسية إن عجز الفرد عن
تدبريها بنفسه ،أو مبن جتب نفقته عليه ،كما عرفنا من السنة
واقع النظام االجتماعي بدقائقه ،الذي هو العالقة بني الرجل
واملرأة .كما عرفنا منها سياسة التعليم وغايته .وابجلملة فإن مجيع
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األحكام اليت تعاجل مجيع مشاكل احلياة يف أي انحية من
النواحي ،إمنا كان طريق تبيينها السنة ،أي أقوال الرسول 
وأفعاله وتقريراته .ومن هنا يدرك مقدار أمهية السنة ومقدار
وجوب التمسك هبا ،كأصل من أصول اإلسالم ،كالقرآن سواء
بسواء ،وأنه ال جيوز التخلي عنها أبي حال من األحوال ،وأنه
ال بد من العناية هبا كالعناية ابلقرآن سواء بسواء.
وأما ما قلته يف معرض املناقشة اي سيادة العقيد من أنك
تريد ترك األخذ ابلسنة واالقتصار على أخذ القرآن خوفا من
ضياع القرآن أو حتريفه أو تغيريه كما حصل يف الكتب األخرى،
فنقول لك :أوال ،إن هللا سبحانه قد تعهد حبفظ القرآن الكرمي
إىل أبد الدهر ،حيث قال تعاىل      :
  ولوال هذا التعهد من هللا حبفظ القرآن ملا بقي
على حاله هلذه الساعة ،بعد أن تكالبت مجيع قوى الكفر
والشرك للقضاء على اإلسالم واملسلمني ،وما أبقاه دون تغيري أو
تبديل أو حتريف إال وعد هللا القاطع حبفظه .ونقول لك :اثنيا،
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إن ترك السنة ال يؤدي إىل حفظ القرآن ،بل يؤدي إىل ضياع
القرآن ،وضياع اإلسالم ،ألن ترك السنة هو إنكار لآلايت
القطعية الواردة يف القرآن ،اآلمرة بوجوب األخذ ابلسنة النبوية،
قولية كانت أم فعلية.
ِ
السنَّة
اتسعا :ما يرتتب على تَرك ُ
يتبني لنا بكل جالء مما سبق مقدار اخلطورة يف االقتصار
على أخذ القرآن ،وترك السنة ،ألن معىن ذلك أوال التشكيك
ابلصحابة الكرام الذين عنهم أخذان ديننا ،والتشكيك فيهم
سيؤدي إىل الشك يف كل ما نقلوه لنا عن الرسول ،أي سيؤدي
إىل الشك ليس ابلسنة فقط بل ابلشك يف القرآن الكرمي ،ألهنم
هم الذين نقلوه لنا ،وابلتايل سيؤدي إىل الشك ابإلسالم كله،
والشك ابإلسالم سيؤدي حتما إىل تركه واالبتعاد عنه ،والقضاء
عليه .وعلى أحسن األحوال سيؤدي ترك السنة إىل ترك معظم
األحكام الشرعية ،ألن معظم األحكام الشرعية أخذ من السنة،
ابعتبار أن السنة مبينة وموضحة وشارحة للقرآن وملحقة الفروع
37

أبصوهلا ،ومشرعة أحكاما جديدة ليس هلا يف القرآن أصول.
وهذا معناه ترك اإلسالم ،والتخلي عنه .ومن هنا يدرك مدى
اخلطورة من الدعوة إىل ترك األخذ ابلسنة ،واالقتصار على أخذ
القرآن ،ويدرك حقيقة أن هذه الدعوة إمنا هي كفر صراح ،وأهنا
ال تصدر إال عن اخلارجني على اإلسالم ،وال تصدر إال من
أعداء اإلسالم الذين يعملون على هدمه بشىت األساليب.
ومن هنا ندرك خبث وخطورة ما جلأ إليه أعداء هللا من
الدول الكافرة ،من الكيد لإلسالم بشىت األساليب اليت تتالءم
مع كل زمن قد وجدوا فيه ،ومن هنا ميكننا أن ندرك ما قامت
به بريطانيا والدول الغربية قبل احلرب العاملية األوىل من اختاذ
األساليب اخلبيثة هلدم اإلسالم ،عن طريق التشكيك فيه ،وإجياد
عمالء ممن يسمون ابملسلمني الختاذهم أداة هلدم اإلسالم ،كما
حصل مع مصطفى كمال الذي استشهدت اي سيادة العقيد
مبوقفه من علماء املسلمني .إذ إن بريطانيا ربته على عني بصرية،
وهي تعلم أنه من يهود الدومنة يف سالونيك ،وهم طائفة من
38

اليهود أظهرت اإلسالم يف أواخر الدولة العثمانية ،للعمل على
القضاء على اخلالفة ،وابلتايل القضاء على اإلسالم .وقد هيأت
له بريطانيا الظروف إلبرازه بشكل بطل منقذ ،ليتمكن بذلك
من الوصول إىل احلكم للقضاء على اخلالفة ،وهذا ما مت فعال.
وكان توصيله إىل احلكم هو الثمن الذي قدمه له اإلجنليز ،مقابل
قضائه على دولة اخلالفة ،ومقابل قضائه على أحكام اإلسالم
يف تركيا ،واستبدال األنظمة واألحكام الغربية هبا ،واستبدال
احلروف الالتينية ابحلروف العربية إلبعاد األتراك عن كل ما له
صلة ابلعرب ،أي إلبعادهم عن اإلسالم .ولذلك فإنه من
الواضح أن الدول الغربية هي من أخبث أعداء اإلسالم ،وهي
اليت تقوم برتتيب األدوار ملن تربيهم من العمالء من أبناء
املسلمني ،ألجل أن تتخذهم أداة لضرب اإلسالم .واليوم بعد
أن صار املسلمون يتحسسون ابإلسالم ،بعد أن نزعوا الثقة من
مجيع ما طرح هلم من أفكار جاءهم هبا الغرب الكافر ،من قومية
ووطنية ورأمسالية واشرتاكية وشيوعية ،ومن أحزاب وتكتالت
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سياسية ،من بعثية وقومية عربية وشيوعية واشرتاكية وانصرية،
أخذت الدول الغربية بعد هذا التحسس ابإلسالم ،تسلك
أساليب لتنفيس هذا التحسس ،خوفا من أن يؤدي ذلك إىل
عودة اخلالفة يف األرض ،وعودة اإلسالم إىل واقع احلياة ،ألن يف
عودة اخلالفة إىل الوجود ،وعودة اإلسالم إىل واقع احلياة ،اخلطر
املاحق للغرب وألفكاره وملصاحله ،بل لوجوده .فهم يذكرون أن
املسلمني ركزوا راية ال إله إال هللا حممد رسول هللا يف األندلس،
حوايل مثامنائة عام ،ويف أورواب الشرقية لغاية النمسا أربعمائة عام.
ويدركون أن عودة اخلالفة إىل الوجود ،وعودة اإلسالم إىل واقع
احلياة ،سيتبعه العمل من دولة اخلالفة النتزاع زمام املبادرة من
أمريكا ،ومن روسيا ،ومن الدول الغربية ،لتعود دولة اخلالفة هي
الدولة األوىل يف العامل ،كما كانت يف السابق ،منذ أن قضت
على الدولة الرومانية ،والدولة الفارسية ،إىل هناية القرن الثامن
عشر ،وأوائل القرن التاسع عشر امليالدي ،عدا فرتات قليلة إابن
اهلجوم الترتي وأايم احلروب الصليبية.
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عاشرا :اإلسالم والسياسة:
لقد قلت اي سيادة العقيد يف معرض النقاش أن الدين غري
السياسة ،ألن السياسة كذب وخداع ونفاق ودجل وغدر
وميكافيلية كأنك تريد أن تقول ما لإلسالم والعمل السياسي.
ونقول لك اي سيادة العقيد أبن السياسة هي رعاية الشؤون
داخليا بتطبيق النظام املتبىن من الدولة على الرعية ،وخارجيا
وفق الفكرة اليت حتملها األمة أو اليت حيملها القائمون على
احلكم .والكذب والدجل واخلداع وامليكافيلية ليست هي
السياسة ،وإمنا السياسة أن ترعى شؤون الناس مبا عندك من
أفكار ،وما تتبناه من أنظمة .والكذب واخلداع والدجل
وامليكافيلية إمنا يقوم هبا السياسيون الذين يتبنون وجهة نظر
احلضارة الغربية ،أو وجهة نظر االشرتاكيني ،ومنهم الشيوعيون
كأسلوب يتخذونه لتنفيذ سياستهم ،أي رعايتهم للشؤون من
وجهة النظر اليت يتبنوهنا ،ويقومون عليها ،وليست هي رعاية
الشؤون .واحلضارة الغربية واالشرتاكيون ومنهم الشيوعيون ال
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مانع عندهم من سلوك تلك األساليب ،بل هم يعتربوهنا الزمة
من لوازم السري يف رعايتهم للشؤون.
أما اإلسالم اي سيادة العقيد وهو نظام متكامل جلميع
شؤون احلياة قائم على عقيدة سياسية ،هي قيادة فكرية ،وقاعدة
فكرية تبىن عليها األفكار ،وتنبثق عنها األنظمة واألحكام
للتطبيق الذي ترعى به الشؤون ،فإنه حيتم أن تكون طريقته من
جنس فكرته ،أي أحكاما شرعية مأخوذة من كتاب هللا وسنة
رسوله .ولذلك فإن السياسة فيه ،اليت هي رعاية الشؤون تكون
بتطبيق نظام اإلسالم تطبيقا كامال على مجيع أفراد الرعية
داخليا ،ومحل اإلسالم خارجيا إىل العامل عن طريق اجلهاد،
وتكون عالقات الدولة اخلارجية فيه مبنية على اجلهاد وما
يقتضيه .ولذلك فإن مجيع العالقات واالتفاقات واهلدن
واملعاهدات ،إمنا تكون وفق ما يتطلبه اجلهاد ،حسب أحكام
اإلسالم ،املأخوذة من الكتاب والسنة ،ولذلك فإن مجيع
التصرفات الداخلية واخلارجية ،تكون وفق احلكم الشرعي
42

املأخوذ من الكتاب والسنة .ولذلك فإن حضارة اإلسالم متنع
أسلوب الكذب والغش والغدر وامليكافيلية ،ألهنا كلها تتناقض
مع أحكام اإلسالم .لكن هذا ال يعين أن الدهاء ممنوع فإبراز
األساليب وإخفاء املقاصد والغاايت ال شيء فيه.
وال جيوز أن خيطر ابلبال أن اإلسالم ما دام يلزم التقيد
أبحكامه املأخوذة من الكتاب والسنة يف كل كبرية وصغرية ،يف
السياسة أي يف رعاية الشؤون يف الداخل واخلارج ،ال ميكن
تطبيقه ،فهذا كالم هراء وال يعرب عن واقع.
فهذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب مل يكن شيخا لعشرية،
وال خمتارا لقرية ،وال حاكما ملدينة ،وال درويشا يف صومعة ،وإمنا
كان خليفة ،وحاكما ألكرب دولة كانت موجودة يف العامل ،بعد
أن حطم أعظم دولتني :الفرس والرومان ،وانتزع منهما زمام
املبادرة ،حىت أصبحت الدولة اإلسالمية يف زمنه هي الدولة
األوىل يف العامل .فهل كان حيكم هذه الدولة العظيمة الكبرية
بغري نظام ،أو كان حيكمها ابلنظام الروماين ،أو النظام
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الفارسي؟ مل يقل أحد يف الدنيا بذلك ،ال عدو ،وال صديق ،ال
كافر ،وال مسلم ،بل الكل جممع على أن أمري املؤمنني عمر بن
اخلطاب ،كان حيكم هذه الدولة املرتامية األطراف - ،واليت ال
ميلك وسيلة السفر ألطرافها إال األرجل والناقة والبعري -
ابإلسالم ،وابإلسالم وحده ،بكلياته وجزئياته ،يف كل ما دق
وجل ،لدرجة أن شدة إحساسه ابملسؤولية جعله دائم اخلوف
من هللا عز وجل ،حىت يقول" :وهللا لو أن شاة عثرت بشاطئ
الفرات خلشيت أن حياسبين هللا عليها" ،فهل عمر هذا كان
يتخذ الكذب واخلداع والغدر والغش وامليكافيلية أسلواب له لينفذ
به سياسته ،أي رعايته لشؤون الرعية يف الداخل واخلارج؟؟
حاشا هلل ،فكال وألف كال ،والكل جيمع أن عمر كان
ابطنه كظاهره ،وأنه كان شديد اخلوف هلل ،وشديد االلتزام
أبوامره ونواهيه .وهل أعجزه اي ترى متسكه بتطبيق أحكام
اإلسالم ،ودقة التقيد وااللتزام هبا ،عن تسيري شؤون احلكم،
ورعاية مصاحل الناس ،ومحل اإلسالم ابجلهاد ،رسالة إىل الدنيا
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كلها؟ يكفي أنه انتزع زمام املبادرة من فارس والروم ،وجعل
الدولة اإلسالمية ،الدولة األوىل يف العامل جوااب على ذلك.
ويكفي انذهال رسول كسرى ملا حضر إىل املدينة ،فرآه انئما يف
ظل شجرة دون جند أو حرس ،حىت قال قولته املشهورة
"حكمت ف عدلت فأمنت فنمت اي عُمر" جوااب على ذلك.
هذه هي الدولة اليت نُريدها ،وهذه هي اخلالفة اليت نريد أن
نُقيمها ،وهذه هي السياسة اليت نريد أن نتمبعها ،وهذه هي
األنظمة اليت نُريد أن نُطبّقها.
وأخريا ،من هذا كله ميكنك أن تتبني اي سيادة العقيد ،أن
اإلسالم هو حقيقة قضية املسلمني األوىل ،وهو القضية
األساسية ابلنسبة هلم ،وأن القضاء على هذه الكياانت الكرتونية
ال يتم إال بعودة اخلالفة ،وإعادة اإلسالم إىل واقع احلياة ،وأن
القضاء على كيان يهود واجتثاثه من جذوره ال يتم إال على
أيدينا حنن املسلمني بعد أن نقيم دولة اخلالفة ،ونعيد اإلسالم
كامال بكتابه وسنته إىل واقع احلياة .كما ميكنك أن تدرك أن
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مجيع هذه الكياانت القائمة يف العامل اإلسالمي ،واليت عملت
وفق خمطط غريب كافر على إقامة كيان يهود وتثبيته ،وترتامى
اآلن على األقدام للصلح معه ،والتنازل له عن معظم أرض
فلسطني ،وتثبيته فيها دولة إىل األبد ،ال ميكن أن تقوم ،ال هي،
وال املنظمات الفلسطينية معها للقضاء على كيان يهود ،فكيان
يهود كيان سياسي ،وال ميكن أن يقضي عليه إال قيام كيان
دويل خملص يف املنطقة ،يعلن عليه اجلهاد ،وهذا حسب
األحاديث الصحيحة اليت وردت يف صحيح البخاري وصحيح
مسلم ،ال يكون إال كياان إسالميا وال يقضي عليه إال
املسلمون ،وليس القوميون وال الشيوعيون وال االشرتاكيون وال
البعثيون وال الناصريون ،ألن احلديث يقول كما يف صحيح
ود ،فَـيَـ ْقتُـلُ ُه ُم
وم َّ
اعةُ َح ََّت يُـ َقاتِ َل ال ُْم ْسلِ ُمو َن الْيَـ ُه َ
الس َ
مسلمَ« :ل تَـ ُق ُ
الْمسلِمو َن ،ح ََّت ََيْتَبِئ الْيـه ِ
ي ِم ْن َوَر ِاء َّ
الش َج ِر أ ََو ا ْحلَ َج ِر،
ود ُّ
َ َُ
َ
ُْ ُ
ِ
ِ
اّلل َه َذا يـه ِ
ول َّ
الش َج ُر أَ ِو ا ْحلَ َج ُرَ :ي ُم ْسل ُم َي َع ْب َد َّ
ودي َخل ِْفي
فَـيَـ ُق ُ
َُ
ال فَاقْـتُـلْهُ ،إَِّل الْغَرقَ َد فَِإنَّهُ ِمن َشج ِر الْيـه ِ
ود».
فَـتَـ َع َ
ْ َ َُ
ْ
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فاحلديث صريح ابلنداء للمسلم ،اي مسلم ،اي عبد هللا،
هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله ،وصريح أن الذي سيقتلهم ،هم
املسلمون.
ولذلك فإن عملنا إلعادة اإلسالم إىل واقع احلياة ،ومحله
رسالة إىل العامل عن طريق إقامة دولة اخلالفة هو األساس وهو
القضية األوىل للمسلمني.
وقبل أن خنتم مذكرتنا هذه نقول لك اي سيادة العقيد ،إننا
وإن كنا ندرك أن لك دورا حمددا ومرسوما لتسري عليه ،مع ذلك
فإننا ندرك كذلك ،أن كل إنسان فيه قابلية ،عندما يتضح له
خطؤه ،وتنجلي األمور أمامه ،أن يُراجع نفسه ،وأن أيىب عليها،
أن أتخذه العزة ابإلمث ،وأن يُلزمها أبن تعود إىل اإلخالص وأن
يتخلى عن اخلط املرسوم له السري فيه ،ألنه أدرك خطره
وخطورته .وألن استمرارك ابحلكم بغري ما أنزل هللا من كتاب
وسنة هو فسق أو كفر.
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لذلك فإننا ندعوك إىل نبذ دعوتك ،والتخلي عن خط
سريك ،وترك "أخضرك" ،كما ندعوك ألن تُسلمنا احلكم لنعلن
إقامة خالفة اإلسالم ،وتنصيب خليفة نبايعه على السمع
والطاعة ،على كتاب هللا وسنة رسوله.
مث ننطلق لنقضي على هذه الكياانت الكرتونية لتصبح
جزءا من دولة اخلالفة ،ونعلن اجلهاد على كيان يهود وجنتثه من
جذوره ،ونعمل ألخذ زمام املبادرة من أمريكا ومن روسيا ،لنعيد
دولة اخلالفة إىل أن تصبح هي الدولة األوىل يف العامل.
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