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َْتِلَفاِن ... ََل ََيَْتِمَعاِن .   تَ ْفِكْْيَاِن ُمخ
نَـُتُه بـَْعُض اْلُمَقرَّرَاِت الدِ رَاِسيَِّة والَِِّتْ تـُْعََن بِـ"التَـّْفِكْْيِ النَّاِقدِ  تـَْفِكْْيِ أَْهِل السُّنَِّة َواْْلََماَعِة ، َوتـَْفِكْْيِ ُُمَالِِفْيِهْم ، " ، ِمْن ِخََلِل َعْقِد ُمَقاَرنٍَة َبْْيَ  َنظَرَاٌت ََنِقَدٌة ِلَما َتَضمَّ

ُ اْْلَْشَياُء" .  َها تـَتَـَبْيَّ  "َوِبِضدِ 
 "اْلخْية" .  -الرابعةاحللقة - 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل رب العاملْي ، والصَلة والسَلم على أشرف اْلنبياء واملرسلْي ... أما بعد : 

 ( قدمةم)
تفكْي أهل السنة واْلماعة ، وتفكــْي هــْيهم ، كنا قد ذكرَن يف احللقات السابقة أهم الفوارق بْي 

فــوقول  هــذا اتخــتَلف  اآلاثر املرتتبــة علــى  -ســرا ا-أذكر سوف  -إن شاء هللا-ويف هذه احللقة  
 مستعين ا ابهلل ، متوكَل  عليه :

 :  (اَثلِث ا)
 . مْ هِ ْيِْ غَ  ْْيِ كِ فْ ت َ وَ  ةِ ن  الس   لِ هْ أَ  ْْيِ كِ فْ ت َ  ْيَ بَ  فِ َل تِ خْ اَْلِ ى لَ عَ  ةِ بَ ت ِ تََ مخ الْ  رِ ثَ اْل  م  هَ أَ 
 ما يلي : نلخصها في

النخــا العلميــة الفجــوة الواســعة بــْي  إجيــااإن من أكرب اآلاثر املدمرة للتفكْي العقَلين احملدث هــو  (1
يف الدولــة الواحــدة ، ســا يســبا الاــقاق ، واوصــام ، وحــدوث الفــئ ، والــِت تعتــرب ما ــدة شــهية 

ــد ،  ــييان مريـ ــة يف الـــدول املتومـــل ، والنـــا ر  وعـــدو ب ـــيضلكـــل شـ ــاكل احلاايفـ ــدان يف املاـ ، والبلـ
إمــا علمــاين إر ــا ي ليــربا  ، أو   أصــلها فكــر  أن  -أهلبهــايف -واتنقَلابت الِت تصاحبها جيــد 
من أهل التوحيد والسنة أ  فتنة  اءت من قبلهم ، إمنا   -واحلمد هلل-خار ي تكفْي  ، ومل جند 

ا الناس إىل احلق ، ويقيموا احلجة علــى اولــق ، وْ لُ صِ وْ هو أن يُـ   هم واحد   -يف هذا الاون-مههم  
 .حبكمة ابل ة ، وتؤاة فاضلة 

، وتــرم مــا كــان عليــه الســلري مــن التفكــْي املبــ  علــى املــذموم إن ال لــو يف أخــذ التفكــْي العقــَلين  (2
ن معينهـــا الصــــايف ، عـــ  -وت بــــد-، ســـيبعد اْلمـــة  الرســــول صـــلى هللا عليـــه وســــلم الكتـــاب وســـنة 

علــــم -رتكون العلــــم احلقيقــــي ي  ســــ سيســــتبدلون الــــذ  أاو ابلــــذ  هــــو خــــْي و ،  ايفالاــــ  واوا هــــا
إىل علوم  انياهيف أو ، يف اينه إن   رتم أ  شيء حيتا ه املرء املسلم  يمل    ذ  وال -الكتاب والسنة 
رهبــة الــرابنيْي الصــااقْي العلمــاء  - ــراء ذلــ -ســيرتكون و  ،   شــرقية أو هربيــة مســتوراة مســمومة 
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علماء قدوات اختذوها هلم من صوب   و وههمْْيَ مِ م ِ يَ مُ  -كما يزعمون- ْلهنم نصوصيونعنهم    
 " الــِت تــدرس يف كثــْي مــن البلــدانالتفكــْي الناقــد"يف كتا  لي ا  وهذا ما رأيناه واضح ا     عقَلنيْي  

وهــي واولــة  ،  احتفوا مبن يسمون مفكرين ، وأمهلوا علماء الاريعة املؤهلْي   إلسَلمنتسبة إىل اامل
النــــاس للســــؤال  امــــن أصــــحااا لضــــرب املر عيــــات املويفوقــــة يف اْلمــــة ، والــــِت يقصــــده -فاشــــلة -

 والفتوى .

بيـــة مقيتــــة يف ز ح الناشـــسة ســــوف يؤســـ أوســـا  يف العقـــَلين إن اتســـتمرار يف بـــا هـــذه الفكــــر  (3
وميهد ، ماعة اْل عن -أكثر- يبعدها  يف اْلمة  احلااث ارخال تؤا  إىل توسيع اجملتمع املسلم ،

 هلا طريق ا للتمرا واملااققة .

اليريقـــة الفكريـــة "الناقـــدة" الفاســـدة املفســـدة ، والـــِت تعتمـــد علـــى : "الاـــ  يف كـــل شـــيء" ، إن  (4
تاــار خيْية ، وإن من أعظم آاثرهــا املــدمرة : انمدمرة عاقبتها وخيمة ، وآاثرها   "نقد كل شيء"و

ر انتاــ ســبا ا، ومــا يف أوسا  الاباب املنتســا إىل اإلســَلم  -اآلن-  والِت نراها حلاا  اإلمو ة  
 !!، وأمهلوا النصوص اإلحلاا يف الدول الِت انتار فيها إت ملا ابل وا يف تقدي  العقول هذا 

 : "التفكْي الناقد"من التناقض الواقع عند مؤلفي كتا  (5
مل ياــْيوا أهنم ملا قدسوا العقل ، وأعلوا من شونه ، وأرقوه منزلة هي فوق منزلته الِت أنزله هللا عليها  -

علــى التمســ  اــا ، والعــض عليهــا ابلنوا ــذ     -والتوكيــد-تعظيم النصــوص الرابنيــة ، واحلــا  إىل  
ْلن   ت يريدون أن جيمعوا بْي نقيضْي   تعظيم العقــل ، وتقــدي  الــن   -يظن امفيما -ْلهنم  
 أحااية فقط . -عندهم-القسمة 

ا-ومـــن التنـــاقض الواضـــ   - ــ  ــرفوا -أيضـ ــا أسـ ــالوا :  عنـــدهم أهنـــم ملـ ــانون ، يف تقـــدي  العقـــل ، قـ "القـ
املخـــــدو  ، وهـــــذا مـــــا ســـــيفا   اليالـــــا  "احلريـــــة املتاحـــــة  حيـــــداان مســـــاحة  مهـــــا اللـــــذانوالنظـــــام 

 وسيتساءل : -حتم ا-أبطروحاهتم 

 ملاذا ت ترتم له كامل احلرية ؟ -كما ارستموَن-العقل له من القدرات اوارقة  إذا كان)س( : 
ألي  مصدره العقول البارية ؟! إذ ا وقعنا فيمــا هذا القانون الذ  حيد حرايتنا ،   صفة وما  )س( :  

 !!!ين" ، "نصوصيْي" دحذرمتوَن منه   فوصبحنا "اتبعْي" ، "مقل
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ت ،  ؟حبد  سيقيدَن  القانون عقولنا يف نقد كل شيء ، أتظنون أن  ملا أطلقتمأنكم  أتظنون   )س( : 
 !!لن نتبعهمل و ، حىت نتقيد به لنا مل تقبله عقولنا -تموه   ْلن ما أصلقيد حد وت لن نتقيد أب  

 أقول :  
إعَلميـــْي مـــن نقـــد أصـــولنا  ابٍ تـــَّ رى مـــن كُ خـــ وأكـــرب اليـــل علـــى ذلـــ  مـــا ناـــاهده بـــْي الفينـــة واْل

ــية   كالتاــــكي   ــلمات النصوصــ ــنق  الكتــــا الاــــرعية ، والتاــــكي  يف املســ ــاا ، وتــ خبــــرب اآلحــ
، وهــــذا مــــن أكــــرب نتــــا هم الفاســــد ، عليــــه رمحــــة هللا    "صــــحي  البخــــار  : " امنهــــ ، و  الصــــحا 

ا كمــا ، وســيخر ون عليهــ يف بلــداهنم وســيوا اليــوم الــذ  تنــتفض عقــوهلم علــى مؤسســات الدولــة 
 خرج أسَلفهم ، واحلمد هلل الذ  عافاَن سا ابتَلهم . 

 ( :رَابِع ا)
 ِِلَْصَحاِب َذيِْنَك اْلِفْكَرْيِن اْلمخْخَتِلَفْيِ ؛  مخِهم ة   َنَصاِئحخ 

 مها نصيحتان :
للعقَلنيــْي ، مقدســي العقــول   ومقــدميها علــى القــرآن ، وأقــوال الرســول صــلى هللا عليــه   :  َأْوََلُهخَا

 وسلم ، أقول هلم :
  الــبَلا والعبــاا  افســدمكفــوا عــن تصــيَلتكم العقَلنيــة املاــؤومة   الــِت اــا   ربكم  اتقوا هللا تعاىل 

 : -وبصراحة -فإن أبيتم وعاندم فما   إت أن أقول لكم  من حيا تاعرون أو ت تاعرون  
واض  لــي  بــه خفــاء ، تربينــا  -هللواحلمد -اكتبوا ما حيلوا لكم ، واعملوا ما شستم   فاحلق عندَن 

 أوتاَن وطَلبنــا ،عليــه وهــا  ــن نــر  علما نــا وأشــياخنا ،  وأخــذَنه مــنعليه منــذ نعومــة أ فــارَن ،  
وسنموت عليه إن شاء هللا ، وستبقى طا فة منصورة على هــذا إىل قيــام الســاعة ، والنصــر والعاقبــة 

لنــا اآلن فمــا هــو إت متحــي  وابــتَلء ، والنصــر  احلميــدة هلــم ، يف احلــال أو املــال ، وأمــا تعملونــه
 وقق قريا إن شاء هللا .   

أقــول  -، على فهــم ســلري اْلمــة  املتبعْي نصوص الكتاب والسنة -إلخواين أهل السنة    :  َوَثنِْيِهَما
 : -مذَكِ ر ا-هلم 
وت تلتفتوا إىل من أزاغ هللا قلــوام ، وت تعــْيوا هلــم أ  اهتمــام   احفظــوا كتــاب   -يفبتكم هللا-ايفبتوا  

ربكــم ، واتبعــوا ســنة نبــيكم صــلى هللا عليــه وســلم ، واعملــوا امــا ، وتقيــدوا بنصوصــهما ، وعلِ مــوا 
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ن التقيد ابلن  َنشستكم وطَلبكم أن الفَل  كل الفَل  يف التمس  مبا كان عليه اْلسَلف ، م
 الارعي اون أ  حدث ، أو ابتدا  ، ... ، والسَلم .  

 ،  ال  حَ  ل ِ ى كخ لَ عَ  لِِل ِ  دخ مْ الَْ ، وَ  ال   ضَ  ل ِ كخ لِ  ةَ ايَ دَ الِْ ، وَ  اتَ بَ الث    للاَ  لخ أَ سْ نَ 
 َواِْلَْصَحاِب ، َوالت اِبِعْيَ َلخْم ِبِِْحَسان  . آِلِه ى لَ عَ ، وَ  د  م  ا مخَ نَ ي ِ بِ ى نَ لَ عَ   مْ ل ِ سَ وَ  م  هخ الل   ل ِ صَ وَ 

 
 

 


