بسم اهلل الرحمن الرحيم

سمسمة دعوة إلى التفكير قبل التفجير

( )6ىل بمغك ما وقع لإلمام أحمد بن نصر ال ُخزاعي -رحمو اهلل-؟
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

المخرج في الصحيحين حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -في الرجل الذي
كان آخر ما ذكرنا ىو الحديث ُ
أوصى بنيو إذا مات أن ُيحرقوه ،ثم بعد ذلك أن يسحقوه ،ثم بعد ذلك أوصاىم أن يذروه في يوم عاصف ،وأن

اهلل -تبارك وتعالى -جمع خمقو ،وسألو عما حممو عمى ذلك ،فذكر خشية اهلل ،فغفر اهلل لو(ٔ) ،فيذا كما قال

شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -شك في قدرة اهلل في أقل حاالتو(ٕ) ،واال فيو في ظاىر حالو يعتقد أن اهلل ال يبعثو،
يعني ال يقدر عمى بعثو ،وأن اهلل -تبارك وتعالى -ال يقدر عمى بعث من كان بيذه المثابةُ ،سحق وُذري ،فيذا
ال شك أنو كفر ،ومع ذلك لم يكفر.

وذكرنا بعد ذلك قول شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -فيمن خفي عمييم أمور من المسائل العممية أو العممية ولم يكن

ذلك عن تقصير منيم فكانوا معذورين ،فذكر أشياء من ىذا في جماعة من السمف -رضي اهلل تعالى عنيم-

أنكروا بعض القراءات الثابتة المتواترة فمم ُيخرجيم ذلك من اإلسالم(ٖ).
وكذلك أيضاً ذكر المعتزلة والجيمية وأن العمماء قد حكموا بكفر من قال بخمق القرآن ،أو أنكر الرؤية ،ولكنيم لم

ُيكفروا ىؤالء بأعيانيم ،ال الخميفة ،وال غير الخميفة ،وأن اإلمام أحمد -رحمو اهلل -ترحم عمى المعتصم ،وحمّمو،
وىو الذي تبنى ذلك بقوة ،وقد جرى ذلك ألربعة من الخمفاء تتابعوا عمى قول المعتزلة ،وتبني مذىب المعتزلة،

المأمون ،ثم المعتصم ،ثم الواثق ،ثم المتوكل إلى أن ُرفعت المحنة عمى يد المتوكل بعد ذلك.
وتقدم ما جرى عمى يد ىؤالء ،وعمى يد كبير القضاة أحمد بن أبي دؤاد ،وأنيم قد حمموا الصبيان في الكتاتيب
زق من بيت
عمى ىذا المذىب الفاسد ،وال ُيولى أحد والية إال إذا تبنى ىذا المذىب الفاسد ،وال ُيعطَى ألحد َر ٌ
المال يعني ال المؤذن ،وال اإلمام ،وال القاضي وال غير ذلك إال إذا تبنى ىذا المذىب ،وما كانوا يفكون األسير
إال إذا أقر بمذىبيم الفاسد وقال بخمق القرآن ،واال تركوه بيد العدو ،وذكرت ما جرى لإلمام أحمد بن نصر

الخزاعي وكذلك ما جرى لإلمام أحمد بن حنبل عمى سبيل اإليجاز.
ُ

ٔ  -أخرجو البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار ،برقم (ٔ ،)ٖٗٛومسمم ،كتاب التوبة ،باب في سعة رحمة اهلل
تعالى وأنيا سبقت غضبو ،برقم (.)ٕٚ٘ٙ
ٕ  -االستقامة (ٔ.)ٔٙ٘-ٔٙٗ /
ٖ  -مجموع الفتاوى (ٖ.)ٕٖٓ /

وما وقع لمعمماء في ذلك الوقت حيث وضعوىم في القيود واألكبال وأودعوىم في سجون مظممة حتى إن من
قمر حتى خشي عمى بصره ،كل ىذا،
ورى وترخص اعتذر عن نفسو بأنو وضع في مكان ال يرى فيو شمساً وال اً
ّ
الخزاعي وتجدون خبره في ترجمتو في (سير أعالم النبالء) ،وفي تاريخ ابن كثير
وما جرى ألحمد بن نصر ُ

(البداية والنياية) بشيء من التفصيل ،وكذلك في (تاريخ بغداد) وغير ذلك من المصنفات ،عمى سبيل المثال ىذا
الخزاعي :حيث ُجمع جماعة من رءوس
سياق الحافظ ابن كثير -رحمو اهلل -ذكر ما وقع ألحمد بن نصر ُ
أصحاب أحمد بن نصر معو ،وأُرسموا إلى الخميفة في " ُس ّر َمن رأى" -يعني سامراء -وذلك في آخر شعبان،
فأُحضر لو جماعة من األعيان ،وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي ،وأُحضر أحمد بن نصر -رحمو

اهلل ،-فمما جيء بو إلى الواثق ،وكان قد أحضر ىؤالء األعيان والفقياء والقضاة وعمى رأسيم أحمد بن أبي دؤاد
قال لو :ما تقول في القرآن؟ فقال :ىو كالم اهلل ،ىذا الخميفة يسأل ،قال :أمخموق ىو؟

وتنور ،يعني :أزال
قال :ىو كالم اهلل ،وكان أحمد بن نصر قد استقل وباع نفسو ،يعني تحضر وتجيز وتحنط ّ
الشعر الذي دعت الفطرة والشرع إلى إزالتو ،وشد عمى عورتو ما يسترىا.
أتره يوم القيامة؟.
فقال لو :فما تقول في ربك ا

فقال :يا أمير المؤمنين ،الحظ :ما قال :يا كافر ،يا عدو اهلل ،يا أبا جيل ،اآلن ىؤالء الشبيبة بعضيم يمقب إمام
العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمو اهلل -بأبي جيل ،إذا كان ىذا اإلمام الذي أجمع الناس عمى

ويرتضى؟!.
محبتو يكون بيذه المثابة فمن ُيقبل قولو ُ
أقول :إن ىذا الخميفة الواثق لما سألو ،قال :يا أمير المؤمنين ،قد جاء القرآن واألخبار بذلك -يعني :في إثبات
اضرةٌ * إِلَى رِّبيا َن ِ
ٍِ ِ
اظ َرةٌ} [القيامة ،]ٕٖ-ٕٕ:وقال رسول اهلل -صمى اهلل
َ َ
الرؤية ،-قال اهلل تعالىُ { :و ُجوهٌ َي ْو َمئذ َن َ
عميو وسمم(( :-إنكم ترون ربكم كما ترون ىذا القمر ال تُضامون في رؤيتو))(ٗ) ،فنحن عمى الخبر ،يقول :فنحن

عمى الخبر ،زاد الخطيب البغدادي :قال الواثق" :ويحك ُأيرى كما ُيرى المحدود المتجسم ،ويحويو مكان ويحصره
الناظر؟"(٘) ،قال الخميفة بعدما سأل ىذا السؤال الذي ال يصمح ،قال عن نفسو بأنو يكفر برب ىذه صفتو ،ثم
قال أحمد بن نصر لمواثق :وحدثني سفيان بحديث يرفعو -يعني زاده عمى ما سأل -إن قمب ابن آدم بأصبعين

من أصابع اهلل ُيقمبو كيف شاء ،وكان النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يقول(( :يا مقمب القموب ثبت قمبي عمى
دينك))( ،)ٙفقال لو إسحاق بن إبراىيم :ويحك ،انظر ما تقول ،فقال :أنت أمرتني بذلك ،يقول إلسحاق بن
إبراىيم ،فأشفق إسحاق من ذلك ،وقال :أنا أمرتك؟.

اضرةٌ إِلَى رِّبيا َن ِ
ٍِ ِ
اظَرةٌ} [القيامة ،]ٕٖ:برقم (ٖٗٗ،)ٚ
َ َ
ٗ  -أخرجو البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالىُ { :و ُجوهٌ َي ْو َمئذ َن َ
ومسمم ،كتاب اإليمان ،باب معرفة طريق الرؤية ،برقم (ٖ.)ٔٛ
٘  -تاريخ بغداد (.)ٖٜٚ /ٙ
 - ٙأخرجو الترمذي ،أبواب القدر عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جاء أن القموب بين أصبعي الرحمن ،برقم
(ٕٓٗٔ) ،وابن ماجو ،أبواب الدعاء ،باب دعاء رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-برقم (ٖٗ ،)ٖٛوأحمد في المسند ،برقم
( ،)ٕٔٔٓٚوقال محققوه" :إسناده قوي عمى شرط مسمم" ،وصححو األلباني في صحيح الجامع ،برقم (ٔٓ ،)ٗٛوبرقم (.)ٜٚٛٚ

قال :نعم ،أنت أمرتني أن أنصح لو ،فقال الواثق لمن حولو :ما تقولون في ىذا الرجل؟ ،فأكثروا القول فيو ،فقال

فعزل ،وكان مو ًّادا ألحمد بن نصر
عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضياً عمى الجانب الغربي -يعني من بغدادُ -
قبل ذلك :يا أمير المؤمنين ،ىو حالل الدم.
وقال أبو عبد اهلل األرمني صاحب أحمد بن أبي دؤاد :اسقني دمو يا أمير المؤمنين.

فقال الواثق :البد أن يأتي ما تريد.

وقال ابن أبي دؤاد :ىو كافر ُيستتاب لعل بو عاىة أو نقص عقل.
فقال الواثق :إذا أريتموني قمت إليو فال يقومن أحد معي فإني أحتسب ُخطاي ثم نيض إليو بالصمصامة ،وقمنا
بأنيا كانت سيفاً لعمرو بن معدي كرب أُىديت لموسى اليادي في أيام خالفتو ،فمما انتيى إليو ضربو بيا عمى
عاتقو وىو مربوط بحبل قد أوقف عمى نِطع ،يعني :عمى جمد ،من أجل أن الدم ال يموث المكان ،ثم ضربو
أخرى عمى رأسو ،ثم طعنو بالصمصامة في بطنو- ،ىذا الخميفة اآلن -فسقط صريعاً -رحمو اهلل -عمى النطع

ميتاً.

ِ
وحمل
يقول ابن كثير" :فإن هلل وانا إليو راجعون ،ثم انتضى سيما الدمشقي سيفو فضرب عنقو وحز رأسوُ ،

فصمب فييا ،وفي رجميو زوج قيود -يعني عميو قيود
معترضاً حتى أُتي بو الحظيرة التي فييا بابك ُ
الخرمي ُ
فنصب في الجانب الشرقي أياماً ،وفي
وحمل رأسو إلى بغداد ُ
مزدوجة أي مضاعفة ،-وعميو سراويل وقميصُ ،

الغربي أياماً ،وعنده الحرس في الميل والنيار ،وفي أُذنو ُرقعة ،الحظ ىذا إمام من أئمة المسممين أبيض المحية
الخزاعي ممن قُتل
والرأس ،في أُذنو عمقوا ُرقعة مكتوب فييا :ىذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر ُ
عمى يد عبد اهلل ىارون الواثق باهلل أمير المؤمنين بعد أن أقام عميو الحجة في خمق القرآن ونفي التشبيو،
وعرض عميو التوبة ،ومكنو من الرجوع إلى الحق فأبى إال المعاندة والتصريح ،فالحمد هلل الذي عجمو إلى ناره،
وأليم عقابو بالكفر ،فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمو ،ولعنو.

وس ّموا
ثم أمر الواثق بتتبع رءوس أصحابو ،فأخذوا منيم نحواً من تسعة وعشرين رجالً ،فأودعوا في السجونُ ،
ومنعوا من الزيارة وقُيدوا بالحديد ،ولم ِ
يجر عمييم شيء من األرزاق التي كانت تجري عمى المحبوسين،
بالظَممةُ ،
وكان أحمد بن نصر ىذا من أكابر العمماء العالمين القائمين باألمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،وسمع

وىشيم بن بشير ،وكانت عنده مصنفاتو كميا ،وسمع
الحديث من حماد بن زيد وسفيان بن عيينة ،ىؤالء شيوخوُ ،
من اإلمام مالك بن أنس أحاديث جيدة ،يقول :وحدث عنو أحمد بن إبراىيم الدورقي ويحيى بن معين وذكره يوماً

يعني -يحيى بن معين -فترحم عميو ،وقال :قد ختم اهلل لو بالشيادة ،وأثنى عميو كثي اًر(.)ٚ

وذكره اإلمام أحمد -رحمو اهلل -يوماً فقال :رحمو اهلل ،ما كان أسخاه بنفسو ،لقد جاد بنفسو لو( ،)ٛيعني هلل.

 - ٚانظر :البداية والنياية (ٓٔ.)ٖٖٙ -ٖٖٗ/
 - ٛالبداية والنياية (ٓٔ.)ٖٖٙ /

يقول ابن كثير :ولم يزل رأسو منصوباً من يوم الخميس الثامن والعشرين من شعبان من ىذه السنة -أعني سنة

فجمع بين رأسو
إحدى وثالثين ومائتين -إلى بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة سبع وثالثين ومائتينُ ،،
ودفن بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية(.)ٜ
وجثتو ُ
يعني كم بقي؟ ست سنوات ،الرأس في جية والجسد مصموب في جية ،ومعمق في أُذنو ىذه الرقعة المكتوب فييا

مثل ىذا الكالم القبيح ،وماذا حصل بعد ىذا؟ ىل كان ذلك سبباً لحمل طالب العمم فضالً عن غيرىم السالح أو
تكفير الخميفة الواثق؟.

الجواب :ال ،لم يكن شيء من ذلك ،تصور لو كان ىؤالء يعيشون في تمك الحال وفُعل بيذا اإلمام ىذا الفعل
وىم شيود حضور ماذا سيفعمون؟ ،ولذلك الحظوا حينما كان العمماء -رحميم اهلل -من أئمة أىل السنة جباال
في ذلك العصر ،يعني في ىذا العصر كان يوجد اإلمام الشافعي ،يعني ىذا تتممذ عمى اإلمام مالك ،ويوجد

اإلمام أحمد ،ويحيى بن معين ،وعمي بن المديني ،وأمثال ىؤالء من الجبال الكبار ويجري ذلك في عصرىم
ويفتي ىذا العدد الكبير منيم بكفر من قال بخمق القرآن ،خمسمائة أفتوا بكفر من قال بخمق القرآن ،ولكن ىذا لم

يتعد إلى تكفير المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل ،مع أنيم تبنوا ىذا بقوة ،وامتحنوا العمماء وغير العمماء عمى
ىذا القول ،ولم يكن ذلك أيضاً سبباً لحمل العامة وأشباه العامة عمى قتل من يرتبط بيؤالء بسبب من فقيو أو

جندي أو غير ذلك ،ما حصل ،ولم ُينقل أنو قُتل جندي واحد في عيد ىؤالء الخمفاء جميعاً ،ولم تتحول ىذه
القضية إلى جدل واختالف وفُرقة بين أىل السنة ىذا ُيكفر زيداً ،وىذا يتوقف ،وذاك الذي ُيكفره ُيكفر ىذا

المتوقف الذي لم يستبن لو كفره ويقول :من شك في كفر الكافر فيو كافر ،ما حصل إطالقاً ،وانما كانوا ُيوردون
ذلك كما تورد نصوص الكتاب والسنة في الوعيد العام ،فيقولون :من قال كذا فيو كافر دون االشتغال بالمعين،

من قال ومن لم يقل؟ ،وىل قامت عميو الحجة أو لم تقم؟ ،وىل تحققت الشروط وانتفت الموانع أو لم يحصل
ذلك؟.

ثم بعد ذلك يخصل لغط وخالف وجدال وشقاق وتُيم وتخوين ،ما كان يحصل ىذا ،إنما ىذا يحصل حينما
الجيال فيحصل مثل ىذا العراك ،واالتيام والصراع والتفرق والشقاق واالختالف والشر ،ولذلك ال
يتصدى ويترأس ُ
تجدون ىذا التفرق بين أىل السنة والجماعة منذ عيد الصحابة -رضي اهلل عنيم -إلى عصرنا ىذا ،لكن ما

الذي حصل في عصرنا ىذا؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل أنو صار يتكمم من شاء بما شاء ،ويتصدر من شاء،
ووجد من الوسائل ما يستطيع معو المغمور الجاىل أن يكتب ما يريد تحت اسم صريح أو اسم مستعار.
ُ
ويوجد من يتمقف مثل ىذه األمور ،ويتشربيا ،والمقدمة توصل إلى ىذا ،يعني :نحن اآلن الحال الطبيعية أن
َى َل ِّ
ون} [النحل ،]ٖٗ:فعندنا
اسأَلُوا أ ْ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم ال تَ ْعمَ ُم َ
يقال :ارجعوا إلى أىل العمم ،واهلل -عز وجل -يقول{ :فَ ْ
عتصم :الكتاب والسنة عمى فيم السمف الصالحُ ،يرجع في ذلك إلى العمماء الذين
بإذن اهلل -عز وجلُ -م َ
يفيمون ويفقيون النصوص ،وليس كل أحد.

 - ٜالمصدر السابق.

فيؤالء العمماء الذين ُيرجع إلييم في كل عصر ،ما الذي حصل؟ عمد الشياطين واألشرار إلى تحطيميم بمكر
وضالل ال
الميل والنيار ،تحطيم ىؤالء العمماء ،حتى تحول ىؤالء في نظرىم إلى خونة ،والى لربما كفرة ُ
يستحقون السماع منيم ،فعندىا ُيسمع لمن؟
ُيسمع لمغراب الذي يقود لمجيف ،ومن رضي أن يكون الغراب دليالً لو فما ظنكم؟.
ٍ
ناعب إال بَِب ْي ٍن ُغرُابيا
مشائيم ليسوا مصمحين عشيرةً *** وال
ُ
ىذا الذي يحصل إذا أُسقط العمماء ،واسقاط ىؤالء العمماء قد يحصل بطريقة مقصودة وقد يحصل بطريقة غير

مقصودة.

الطريقة المقصودة ىي اليجوم عمى ىؤالء بالتضميل والتجييل ،ورمييم بالقبائح واتياميم بالتيم التي ىم ُبرآء

تق اهلل فييا ،وال أظن أن من كتب يراقب اهلل -عز وجل -ويستحضر
منيا ،وىذا كمو تجده كثي اًر في حسابات لم ُي َ
أن كتابتو ستعرض عميو في يوم ال تخفى عمى اهلل فيو خافية.
النوع الثاني من إسقاطيم :يحصل بغير قصد وذلك بالتوارد ،توارد ماذا؟

العالم ىذا ما وفق بكممة ،ما وفق بعبارة ،زل ،كان لو موقف ،برر موقفاً ال يصح تبريره ،فيؤخذ ىذا المقطع

وينشر ،ويتمقفو الناس عبر ىذه الوسائط والوسائل ،تويتر ،وفي الواتس آبُ ،يتناقل
المرئي أو المسموع ثم ُيذاع ُ
وينشر ،وىذا يتندر ،وىذا يضحك ،وىذا يسخر ،وىذا يشمئز ،وىذا يقول :حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وىذا يقول :إن
ُ
ىزلت.
هلل وانا إليو راجعون ،وىذا يقولُ :

وأنت حينما أرسمت ىذا ماذا تريد؟ ،أنت أرسمت ىذه ،والثاني أرسل تمك ،والثالث أرسل تمك ،والرابع أرسل تمك،
ىل من شأن ىذه الرسائل أنيا تبني؟ ،أنيا توجب توقير ىؤالء العمماء الذين رفعيم اهلل -عز وجل -عمى غيرىم

من أىل اإليمان وقرن شيادتيم بشيادتو؟ ،كل أحد ُيخطئ ،وكل أحد يزل قديماً وحديثاً ،ولو تتبعت زالت العمماء

القمتين لم يحمل الخبث ،وان الكبير
عبر القرون فإنك تجمع من ذلك مجمدات ،لكن كما قيل :إن الماء إذا بمغ ُ
من ُعدت سقطاتو وكثُر صوابو ،فالعبرة بما غمب.
والكالم في ىذه المسألة يطول ،لكن ىذا ىو الطريق ،وىؤالء العمماء الذين نعرفيم عمماء أىل السنة من جعل اهلل

عز وجل -ليم القبول وجعل ليم قدم صدق ،صوابيم كثير ،وان أخطأ الواحد منيم في مسألة أو مسألتين أوعشر مسائل أو مائة مسألة ،كما قال ذلك جمع من أىل العمم كشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن رجب ،والحافظ

الذىبي وغير ىؤالء كثير ،فيذا ىو الطريق ،ال أن تُذاع ىذه األخطاء وتُنشر ،فيذا إسقاط ليم لكن بغير قصد.
فيذا الذي يرسل يقال لو :ماذا تريد في النياية؟ ،أنت أرسمت ىذا السيم ،والثاني أرسل ىذا السيم ،والثالث أرسل
سيماً آخر في زلة أخرى وخطأ آخر ،في النياية قضيت عميو ،صار عند الناس ال قيمة لو ،وال شأن ،وال يقبمون
منو ،ىل كنت تريد الوصول إلى ىذه النتيجة؟.

وىل يجوز إسقاطو بسبب ىذه الزلة؟ لكننا نتصرف في كثير من األحيان بال وعي ،فيذا ما يتعمق بيؤالء العمماء

ويسقطون في النياية تقول لمناس :ارجعوا ،يقولون :نرجع إلى من؟
وييشمون ُ
األعالم حينما ُيكسرون ُ

فالخوارج أسقطوا أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وكفروىم فما بقي ليم مرجع يرجعون إليو ،لم يكن معيم
صحابي واحد ،وكان الصحابة كثٌُر في زمانيم ،فكان الذي يقودىم ىو الغراب األبقع ،والكمب العقور ،ىذا الذي
حصل ،حتى أودى بيم إلى ىذه النيايات التعيسة ،فيذا أمر البد من التفطن إليو.
وأسأل اهلل -عز وجل -أن ينفعنا واياكم بما سمعنا ،وأن يجعمنا واياكم ىداة ميتدين غير ضالين وال مضمين ،وأن
يعيذنا واياكم من مضالت الفتن ،وأن ييدي ضال المسممين.
ِ
الميم ارحم موتانا ،و ِ
خير من دنيانا ،واهلل أعمم.
وعاف مبتالنا ،واجعل آخرتنا ًا
اشف مرضانا،
ىذا ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو.

