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لماذا اإلسالم من القرآن؟
َي ٍء َج َد ًال ]الكھف[54-
س ِمن ُك ﱢل َمثَ ٍل َو َك َ
اإلن َ
َولَقَ ْد َ
سانُ أَ ْكثَ َر ش ْ
آن لِلنﱠا ِ
ص ﱠر ْفنَا فِي َھ َذا ا ْلقُ ْر ِ
ان ْ ِ
عنوان ھذا الكتاب يقول بوضوح إنه عن معرفة اإلسالم من القرآن .وعنوان الكتاب واضح
من البداية ألن ھذا الكتاب يخاطب القاريء المھتم بمعرفة اإلسالم من القرآن .ھذا الكتاب ال
يخاطب من ال يھمھم معرفة اإلسالم من القرآن ويظنون أنه ليس في اإلمكان أحسن مما كان
وأنه ال مجال لالجتھاد لتحسين فھمنا للقرآن بإستمرار.
قد يعتقد بعض الناس أنھم يعلمون كل شيء عن اإلسالم والقرآن .و لذلك في المقدمة أحب ان
أبدأ بأمثلة بسيطة تدحض ھذا االعتقاد .على سبيل المثال كلنا سمعنا عن المنظمة المسماة
بـالقاعدة .ومن المعتاد أن نرى بعض الناس وخاصة بعض الذين يعتقدون أنھم يعلمون كل
شيء عن اإلسالم والقرآن يمجدون جماعة القاعدة ويبدون إعجابھم بھا وبزعمائھا مثل
الظواھري وبن الدن و يعتبرونھا رمزا للجھاد في سبيل ﷲ .و أتباع القاعدة يقولون إنھم
يؤمنون بالقرآن .و لذلك دعونا نبحث عن كلمة "القاعدة" في سياق الجھاد كما وردت في
القرآن  ،في أشكالھا المختلفة ،ونقرأ اآليات التي وردت فيھا .اآلية  95في سورة النساء تشير
إلى مجموعتين :مجموعة "المجاھدين"  ،ومجموعة "القاعدين":
يل ّ
ﷲِ بِأ َ ْم َوالِ ِھ ْم
اھ ُد َ
ون ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
اع ُد َ
الﱠ يَ ْ
ين َغ ْي ُر أُ ْولِي ﱠ
ون فِي َ
الض َر ِر َو ْال ُم َج ِ
ستَ ِوي ْالقَ ِ
سب ِ ِ
ض َل ّ
ين َد َر َجةً َو ُكالًّ َو َع َد ّ
سنَى
اع ِد َ
اھ ِد َ
ﷲُ ْال ُح ْ
س ِھ ْم فَ ﱠ
س ِھ ْم َعلَى ْالقَ ِ
ين بِأ َ ْم َوالِ ِھ ْم َوأَنفُ ِ
ﷲُ ْال ُم َج ِ
َوأَنفُ ِ
ض َل ّ
يما ]النساء[95-
اع ِد َ
اھ ِد َ
َوفَ ﱠ
ين َعلَى ْالقَ ِ
ﷲُ ْال ُم َج ِ
ين أَ ْج ًرا َع ِظ ً
كما نري من اآلية الكريمة فإن الجماعة "القاعدة" ھي عكس الجماعة "المجاھدة" .ونري
مزيدا من التأكيد على ھذا المعني في آيات كثيرة تتناول المنافقين من الفئة القاعدة التي
تتصنع الجھاد:
يل ْ
ﷲُ انبِ َعاثَ ُھ ْم فَثَبﱠ َ
وا لَهُ ُع ﱠدةً َولَ ِكن َك ِرهَ ّ
اق ُع ُد ْ
وج ألَ َع ﱡد ْ
اد ْ
ين
َولَ ْو أَ َر ُ
اع ِد َ
وا ْال ُخ ُر َ
وا َم َع ْالقَ ِ
ط ُھ ْم َوقِ َ
]التوبة[46-
ﷲُ إِلَى َ
فَإ ِن ﱠر َج َع َك ّ
وا َم ِع َي أَبَ ًدا َولَن تُقَاتِلُ ْ
وج فَقُل لﱠن تَ ْخ ُر ُج ْ
وا
استَأْ َذنُ َ
طآئِفَ ٍة ﱢم ْن ُھ ْم فَ ْ
وك لِ ْل ُخ ُر ِ
ود أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة فَ ْ
اق ُع ُد ْ
ين ]التوبة[83-
وا َم َع ْال َخالِفِ َ
ضيتُم بِ ْالقُ ُع ِ
َم ِع َي َع ُد ًّوا إِنﱠ ُك ْم َر ِ
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الفئة القاعدة ھي ھؤالء المنافقين الذين يتصنعون أنھم يجاھدون ،بينما ھم في الواقع
"قاعدون" عن الجھاد .إذا المنظمة التي تدعي أنھا المجاھدة ،ھي في الواقع اعترفت على
نفسھا أنھا المنافقة "القاعدة" باختيارھا ھذا اإلسم و كشفت جھلھا بمعنى ھذا المصطلح في
سياق الجھاد في القرآن الكريم.
وا بِ ّ
وا الطﱠ ْو ِل ِم ْن ُھ ْم َوقَالُ ْ
استَأْ َذنَ َك أ ُ ْولُ ْ
اھ ُد ْ
آمنُ ْ
وا َذ ْرنَا
سولِ ِه ْ
وا َم َع َر ُ
نزلَ ْت ُ
س َ
ا^ِ َو َج ِ
ورةٌ أَ ْن ِ
َوإِ َذآ أُ ِ
ين ]التوبة[86-
اع ِد َ
نَ ُكن ﱠم َع ْالقَ ِ
وا ّ
ين َك َذبُ ْ
ين
يب الﱠ ِذ َ
اب لِيُ ْؤ َذ َن لَ ُھ ْم َوقَ َع َد الﱠ ِذ َ
َو َجاء ْال ُم َع ﱢذ ُر َ
ص ُ
ﷲَ َو َر ُ
سولَهُ َ
سي ُ ِ
ون ِم َن األَ ْع َر ِ
َكفَ ُر ْ
يم ]التوبة[90-
وا ِم ْن ُھ ْم َع َذ ٌ
اب أَلِ ٌ
كما نرى فإن ھذا اإلسم ال يصف فقط الجماعة المنافقة القاعدة لكن أيضا التي كذبت ﷲ
ورسوله! أنا أكاد أجزم أن الذين أطلقوا إسم القاعدة على الجماعة وأتباعھم ال يفھمون القرآن
وال اللغة العربية ،ومصابون بنفس مرض القاعدين المنافقين من قوم موسى:
ام ْ
قَالُ ْ
ون
يھا فَ ْاذ َھ ْب أَ َ
نت َو َر ﱡب َك فَقَاتِال إِنﱠا َھ ُ
اع ُد َ
وا فِ َ
وا يَا ُم َ
اھنَا قَ ِ
وسى إِنﱠا لَن نﱠ ْد ُخلَ َھا أَبَ ًدا ﱠما َد ُ
]المائدة[24-
من خالل ھذا المثال البسيط نجد أن القعود في سياق الجھاد أمر مذموم وأن الجماعة القاعدة
ھي عكس الجماعة المجاھدة .إذا كيف يدعي ھؤالء أنھم الجماعة المجاھدة و ھم اختاروا
ألنفسھم إسم القاعدة؟؟ و لألسف ماليين من الناس بمن فيھم من يدعون أنھم علماء السنة أو
الشيعة ال يعلمون ھذه الحقيقة .لھذه الدرجة وصل الجھل بـكتاب ﷲ و أبسط معاني اللغة
العربية!
و جذور منظمة القاعدة تنتمي إلى ظاھرة جديدة انتشرت في السنوات األخيرة يطلق عليھا
الحركة السلفية ،وأتباعھا يسمون أنفسھم السلفيين .و لعل الكثير من العقالء يستعجبون كيف
أن السلفيين يدعون أنھم ليسوا أھل بدعة على الرغم من أن مصطلح "السلفيين" نفسه لم يرد
في القرآن أو حتى في كتب الحديث كلھا أبدا و لكنه مصطلح عصري .و ھناك مصطلحات
أخرى مستمدة من نفس الجذر في القرآن و لكن ھذه المصطلحات تعطي انطباعا ال يتفق مع
ما يھدف إليه مبتدع إسم السلفيين .على وجه التحديد ھذا ما نجده عندما نبحث عن كلمة
"سلف" في القرآن:
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الش ْي َ
س َذلِ َك بِأ َنﱠ ُھ ْم قَالُ ْ
وا
وم الﱠ ِذي يَتَ َخبﱠطُهُ ﱠ
ط ُ
وم َ
ين يَأْ ُكلُ َ
الﱠ ِذ َ
ان ِم َن ْال َم ﱢ
ون ﱢ
ون إِالﱠ َك َما يَقُ ُ
الربَا الَ يَقُ ُ
الربَا َوأَ َح ﱠل ّ
الربَا فَ َمن َجاءهُ َم ْو ِعظَةٌ ﱢمن ﱠربﱢ ِه فَانتَ َھ َى فَلَهُ َما
ﷲُ ْالبَ ْي َع َو َح ﱠر َم ﱢ
إِنﱠ َما ْالبَ ْي ُع ِم ْث ُل ﱢ
ف َوأَ ْم ُرهُ إِلَى ّ
ون ]البقرة[275-
يھا َخالِ ُد َ
ﷲِ َو َم ْن َع َ
سلَ َ
اد فَأ ُ ْولَئِ َك أَ ْ
ص َح ُ
ار ُھ ْم فِ َ
َ
اب النﱠ ِ
َوال تَ ْن ِك ُحوا َما نَ َك َح آبَ ُ
ف ]النساء[22-
سلَ َ
اء إِال َما قَ ْد َ
اؤ ُك ْم ِم َن النﱢ َ
س ِ
ف ]النساء[23-
سلَ َ
َوأَ ْن تَ ْج َم ُعوا بَ ْي َن األُ ْختَ ْي ِن إِال َما قَ ْد َ
وا الَ تَ ْقتُلُ ْ
آمنُ ْ
الص ْي َد َوأَنتُ ْم ُح ُر ٌم َو َمن قَتَلَهُ ِم ُ
نكم ﱡمتَ َع ﱢم ًدا فَ َج َزاء ﱢم ْث ُل َما قَتَ َل ِم َن
يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
وا ﱠ
ين َ
ارةٌ َ
النﱠ َع ِم يَ ْح ُك ُم بِ ِه َذ َوا َع ْد ٍل ﱢم ُ
اما
اك َ
ام َم َ
نك ْم َھ ْديًا بَالِ َغ ْال َك ْعبَ ِة أَ ْو َكفﱠ َ
ين أَو َع ْد ُل َذلِ َك ِ
س ِ
ط َع ُ
صي َ ً
ال أَ ْم ِر ِه َعفَا ّ
ﷲُ ِم ْنهُ َو ّ
اد فَيَنتَقِ ُم ّ
ﷲُ َع ِز ٌ
يز ُذو ْانتِقَ ٍام ]المائدة-
لﱢيَ ُذ َ
سلَف َو َم ْن َع َ
ﷲُ َع ﱠما َ
وق َوبَ َ
[95
ود ْ
وا إِن يَنتَ ُھ ْ
ين َكفَ ُر ْ
ين
ف َوإِ ْن يَ ُع ُ
سلَ َ
قُل لِلﱠ ِذ َ
ض ْت ُ
وا فَقَ ْد َم َ
وا يُ َغفَ ْر لَ ُھم ﱠما قَ ْد َ
سنﱠةُ األَ ﱠولِ ِ
]األنفال[38-
كما نرى بكل وضوح فإن مصطلح "سلف" في القرآن دائما يشير إلى أمر قبيح و مذموم
مضى .و تحديدا نرى اآليات البينات دائما تربط السلف بـعادات قبيحة ومذمومة ومحرمة
مثل الربا ونكاح ما نكح األب من نساء والجمع بين األختين وانتھاك حرمات ﷲ وما فعله
الذين كفروا من كفر .ھل ھي مجرد مصادفة أن جميع اآليات التي ذكر فيھا مصطلح "سلف"
في القرآن بال استثناء أجمعت على ربط ھذا المصطلح بأمر قبيح ومذموم مضى؟
باإلضافة إلى ذلك فإن ﷲ سبحانه وتعالى يصف قوم فرعون الفاسقين بالسلف:
ص َر َو َھ ِذ ِه ْاألَ ْن َھا ُر ت َْج ِري ِمن ت َْحتِي أَفَ َال
س لِي ُم ْل ُك ِم ْ
َونَا َدى فِ ْر َع ْونُ فِي قَ ْو ِم ِه قَا َل يَا قَ ْو ِم أَلَ ْي َ
ون
ص ُر َ
تُ ْب ِ
أَ ْم أَنَا َخ ْي ٌر ﱢمنْ َھ َذا الﱠ ِذي ھ َُو َم ِھينٌ َو َال يَ َكا ُد يُبِينُ
ين
ب أَ ْو َجاء َم َعهُ ا ْل َم َالئِ َكةُ ُم ْقتَ ِرنِ َ
فَلَ ْو َال أُ ْلقِ َي َعلَ ْي ِه أَ ْ
س ِو َرةٌ ﱢمن َذ َھ ٍ
ست ََخفﱠ قَ ْو َمهُ فَأ َ َ
ين
اسقِ َ
فَا ْ
طاعُوهُ إِنﱠ ُھ ْم َكانُوا قَ ْو ًما فَ ِ
ين
سفُونَا انتَقَ ْمنَا ِم ْن ُھ ْم فَأ َ ْغ َر ْقنَا ُھ ْم أَ ْج َم ِع َ
فَلَ ﱠما آ َ
ين ]الزخف[56-51-
فَ َج َع ْلنَ ُ
سلَفًا َو َمثَ ًال لِ ْآل ِخ ِر َ
اھ ْم َ
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وبمراجعة قاموس مقياس اللغة أو أي قاموس لغة عربية فصحى نجد أن كلمة سلف تدل على
الشيء الذي مضى .وھذا ليس فيه اختالف من الناحية اللغوية والمنطقية .وحتى علماء أھل
السنة كانوا يعلمون ذلك .ولذلك عندما تحدثوا عن سلف محدد أسموه "السلف الصالح" .لماذا
أسموه سلف صالح؟ ألنھم يعلمون أن ھناك سلف فاسد وھو الذي ذكره القرآن في كل
استخدامه لكلمة "سلف" ولذلك لزم التصنيف .أما مصطلح "السلفيين" بالتحديد فھو بدعة ال
وجود لھا في القرآن وال في كتب الحديث كلھا سواء عند السنة أو الشيعة.
السؤال الذي يطرح نفسه ھو من الذي ابتدع مصطلح السلفيين؟ في الواقع الذي ابتدع ھذا
المصطلح ھم الوھابيون .والوھابية في األصل ھي حركة سياسية حديثة مناھضة للخالفة
العثمانية قامت على يد محمد بن عبد الوھاب ومحمد بن سعود .وشنت الوھابية سلسلة من
الحروب التي قتلوا فيھا العديد من المسلمين ،األمر الذي جعل العديد من شيوخ السنة يرى
في محمد بن عبد الوھاب ومريديه مواصلة لطريقة الخوارج ،بينما يرى الوھابية أنھم ھم
أھل السنة الحقيقيون وھم الفرقة الوحيدة الناجية من النار ومن خالفھم كافر .ونتج عن ھذه
الحروب قيام الدولة السعودية األولى .وفي عام  1818دمرت القوات المصرية بقيادة إبراھيم
باشا الدولة السعودية األولى.
كل ما في األمر ھو أن الوھابيين إسمھم لم يكن مقبوال من الناس خارج السعودية ألنه يفضح
حقيقتھم كمنظمة سياسية حديثة قامت على سفك الدماء تنتمي إلى محمد بن عبد الوھاب .و
لذلك غيروا إسمھم إلى "السلفيين" كحيلة تسويقية لكي يجذبوا الناس بطريقة أفضل خاصة
خارج السعودية.
ھذا المثال يبين جانبا من البدع الدخيلة على اإلسالم وكيف أن القرآن بكل بساطة يكشف لنا
حقيقة تلك البدع و يفضح مبتدعيھا وأتباعھم .والغرض من المثال ھو التوضيح بأنه من خالل
الواقع الملموس العملي يمكن أن نستخلص أن أغلب الناس يجھلون اإلسالم من القرآن .وھذا
الجھل و ابتداع الباطل يحدث أمام أعيننا حتى في زمننا الذي ھو زمن المعلومات حيث يسھل
التحقق من صحة أو بطالن أي معلومة .و لذلك ال يجب علينا أن نتعجب من أن الغالبية
العظمى من الناس ال يعرفون عن اإلسالم من القرآن ولذلك لزم تقديم ھذا الموضوع من
خالل ھذا الكتاب المبسط.
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