بسم اهلل الرحمن الرحيم
االختالف وموقفنا منه

( )4مواصمة الحديث في األسباب التي جعمت األمة تختمف هذا االختالف المذموم
الشيخ /خالد بن عثمان السبت

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

فنواصل الحديث في الكالم عمى أسباب االختالف التي تعود إلى مصادر التمقي وطرق االستدالل.

ذكرنا نماذج من الزيادة عمى المصادر الصحيحة ،وأما ما يتعمق بالنقص من ىذه المصادر فيمكن أن نمثل لذلك

بما وقع لطوائف من أىل الكالم حينما جعموا معوليم عمى العقل ،فأدى ذلك إلى جعل النقل غير صالح

لالحتجاج في أبواب االعتقاد التي ُيطمب فييا القطع واليقين كما يقولون.
تابعا لمعقل ،إ ًذا عندىم ال يصح أن يكون ذلك عمى سبيل االستقالل في الداللة عمى التوحيد واإليمان ،و
فجعموه ً
فرّد سنة رسول اهلل -صمى اهلل عميو وآلو
ما ينبغي أن يعتقده المؤمن ،وبعض الطوائف نقص من ىذه المصادرَ ،
وسمم ،-قالوا :ال حاجة إلى السنة ،ىذا وقع فيو طوائف مختمفة.

الن َقمة من أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم -فمما كفّروىم
الخوارج -عمى سبيل المثال -منذ القدم طعنوا في َ
ردوا ىذه السنن ،فضمّوا ،والسنة شارحة لمقرآن.
ّ

يسيرا،
أيضا الذين طعنوا في أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم -من الرافضة ،وكفّروىم ،إال ًا
وكذلك ً
نفر ً
ىؤالء ألغوا سنة رسول اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمم.

أيضا الذين قالوا ال ُيحتج بخبر اآلحاد في مسائل االعتقاد ،فيذا رد جزئي لمسنة ،واليوم تسمع من بعض
كذلك ً
المنحرفين في ىذا العصر من لربما يظير من كالمو تعظيم القرآن ،وأن القرآن قد احتوى عمى اليدى الكامل،

تبيانا لكل شيء ،وأن ىذا القرآن مشتمل عمى ألوان اليدايات ،فإذا سمعت كالمو ،قمت :يا فتاح!
وأن اهلل جعمو ً
لعل اهلل فتح عمى قمبو وىداه.
واذا بو يرمي من بعيد إلى ٍ
أمر آخر يريد أن يقول :ما الحاجة إلى السنة؟ لسنا بحاجة إلى السنة ،يكفينا القرآن،

ألن ىؤالء إذا ألغوا سنة رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -فالقرآن كما قال عمي -رضي اهلل عنو -وجمعٌ من
حما ٌل ذو وجوه"(.)1
السمفّ " :
بمعنى أن ألفاظ القرآن تحتمل المعاني المختمفة ،ولذلك َع ِمدت الطوائف والفرق لالحتجاج بآيات من القرآن.
القدرية بطوائفيا من الذين ينفون القدر ،أو الذين يقولون بالجبر يحتجون بآيات من القرآن ،وكذلك الخوارج
والمعتزلة من الوعيدية ،وما يقابميم من المرجئة ،ىؤالء يحتجون بآيات من القرآن ،وىؤالء يحتجون بآيات من
القرآن ،ولكن السنة ىي التي تشرح القرآن ،مثل ىؤالء يقال لمواحد منيم :ىل تصمي أو ال تصمي؟ قبل النقاش

(ٔ) انظر :التنوير شرح الجامع الصغير (ٔ.)ٖٗٛ/
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معك ،من كان ال يصمي فإن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يقول(( :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة ،فمن
تركها فقد كفر)) (.)2
فإذا قال :أصمي ،نقول لو :كم تصمي الظير؟ وكم تصمي العصر؟ وكم تصمي المغرب؟ وكم تصمي العشاء؟
وماذا تقول؟ وماذا تق أر في الركعة األولى والثانية والقيام والركوع والسجود؟ فالبد أن يرجع إلى السنة ،وأن يذكر

ما ورد في السنة ،ألن ذلك لم يرد في القرآن ،فيكون قد نقض أصمو.

وتبصر
وتدبر
واذا حصل النقض بمثال فإن ذلك يكفي في اإلبطال ،ما تحتاج إلى تطويل ،قل لو :الحق بأىمك ّ
ّ
في باقي األمثمة حتى ال يضيع الزمان بجدل ال طائل تحتو.

قل لو :أجبت نفسك ،إال إذا قال :إنو عفيف الجبية ال يصمي ،وال يسجد هلل -عز وجل ،-فيذا ليس بحاجة إلى
نقاش في السنة ،وانما بحاجة إلى نقاش آخر.

فالمقصود -أييا األحبة -أن النقص يكون بيذا اإللغاء لموحي أو لبعضو.
مثال ،رد القياس الصحيح بشروطو وأركانو ،ىذا كمو من النقص.
أيضا رد اإلجماع ً
كذلك ً
ىناك أمر آخر ،الجانب اآلخر في االنحراف في ىذا الباب ،وىو:

طريقة االستدالل ،والتعامل مع النصوص:

قد يقول :أنا أؤمن بالكتاب والسنة ،وعمى العين والرأس ،أقبل عن اهلل ما جاء عن اهلل ،وأقبل عن رسول اهلل ما
جاء عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وآلو وسمم -ولكن ،لكن ماذا؟ قال :لكن أفيميا ،أفيميا بحسب المعطيات

التي ُوجدت في ىذا العصر ،فمكل أىل زمان عقول ،ولكل زمان فيم ومصطمحات ولغة ومعايير ،فأنا لست
بم ٍ
مزم بفيم أحد.

في ُم السمف الصالح -رضي اهلل عنيم -الذين ُخوطبوا بالقرآن وىم أعمم الناس بالوحي بالكتاب والسنة وبشرائع
ْ
مزما! ىم
وبا ،اختارىم اهلل لصحبة نبيو -صمى اهلل عميو وسمم .-يقولُ :
أبر األمة وأطير األمة قم ً
الدين و ّ
لست ُم ً
رجال ونحن رجال.

تفيم عمى ضوء ماذا؟ قال :أفيم بحسب ما عندي من المعطيات العصرية ،والقُدر واإلمكانات العقمية ،فاهلل
فيما أفيم بو مباشرة عن الكتاب والسنة من غير أي معايير ،حتى المغة؟ قال :حتى المغة ،ىناك قواعد،
أعطاني ً
ىناك أصول ،ىناك ضوابط ،العمماء جمعوا ىذه األشياء.

كتابا في ىذا سماه" :الرسالة" يضبط الفيم وجعل قواعد في األصول ،من
اإلمام محمد بن إدريس الشافعي جمع ً
أجل أن يكون ذلك أداة وآلةً لالستنباط الصحيح والفيم عن اهلل وعن رسولو -صمى اهلل عميو وسمم -بعد أن كان

األلسن ،األمر الذي أعقب تغير القموب
لما تغيرت
ُ
فدونو اإلمام الشافعي -رحمو اهللّ -
ذلك في األولين َسميقةّ ،
معا.
العجمة في األلسن والقموب ً
واألفيام ،ودخمت ُ

( ٕ) أخرجو الترمذي ،أبواب اإليمان عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جاء في ترك الصالة (٘ ،)ٖٔ/رقم:
(ٕٔ ،)ٕٙوالنسائي ،كتاب الصالة ،باب الحكم في تارك الصالة (ٔ ،)ٕٖٔ/رقم.)ٖٗٙ( :
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وليذا كان السمف -رضي اهلل عنيم -حينما يسمعون بعض الغرائب في الفيم واالنحراف في االستنباط ،يقولون:
العجمة.
أىمكتيم ُ

أيضا في كتابو اآلخر البديع "االعتصام"
وليذا الشاطبي -رحمو اهلل -في كتابو" :الموافقات" ويشير إلى ىذا ً
طويال ،السيما في الموافقات ،ويجعل فيم مقاصد الشريعة ،وفيم المغة العربية
يذكر ىذه القضية ،ويركز عمييا
ً

من أركان االجتياد.

المتخصص
يقول :معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ،الحكم عمى الروايات يمكن أن يسأل عنو الفقيوُ
َ
بالعموم الحديثية والصناعة الحديثية.
والشاطبي يتكمم بكالم قد ال تبمغو بعض األفيام ،أُ ِ
عرض عنو ،ولكن أذكر من كالمو -رحمو اهلل -ما يحصل بو
الكفاية في ىذا المقام ،يقول :من ال يفيم كما تفيم العرب عمن خاطبيا في وجوه مخاطباتيا فإنو ال يحل لو أن

يتكمم في نصوص الكتاب والسنة ،وال يستنبط ( ،)3وتكمم بكالم طويل بيذا المعنى.

ىؤالء يريدون أن يمغوا ذلك كمو ،ويفيمون بحسب المعطيات المزعومة عندىم ،فيتخرصون ،ويقولون عمى اهلل -
عز وجل -بال عمم.

ثير ما يورد أمثمة السيما في الموافقات واالعتصام أورد بعض األمثمة لفيم ىؤالء ،كيف
الشاطبي -رحمو اهلل -ك ًا
يفيمون ،وشيخ اإلسالم أورد أشياء.
أسا.
ىؤالء المشكمة أنيم إلعراضيم عن ذلك كمو ً
أصال ىم ال يرفعون بيذه العموم -عموم الوحي -ر ً

شيخ اإلسالم يقول :جيء بمصحف ألحد عمماء الكالم يقال لو :األصبياني ،فأراد أن يق أر بسورة األعراف ،بدال

ص(.)4
الم ّ
من أن يق أر {المص} [األعراف ]ٔ :قالَ :

ال يعرف كيف يقرؤىا ،ىذا عالم من عمماء أىل الكالم ،ىؤالء يقولون :نحن نفيم كما يفيم الصحابة ،نحن رجال

وىم رجال.

الشاطبي -رحمو اهلل -يورد بعض األمثمة ،ىذا واحد من ىؤالء سئل عن قولوِ { :ريح ِفيها ِ
صر} [آل عمران:
َ
ُ
.]ٔٔٚ

تصوت في
رصر ،ما ىو الصرصر؟ قال :صرار الميل ،ىذه الدويبة الصغيرة الحشرة التي
قال :ىذا ىو الص َ
ّ
الميل ،ليا صوت يقال :صرصر ،تسمع أصوات صرصرة في الميل { ِريح ِفيها ِ
صر} قال :الصرصر(.)5
َ
َ
َ
ِ
صرصر اسم لدابة.
تماما في المغة ،ىذه ص ّر ،وىذه َ
الصرصر غير الص ّر ،المادة تختمف ً
النظام من شيوخ المعتزلة ولو فرقة من فرق المعتزلة تنتسب إليو ،وحال الرجل سيأتي اإلشارة إلييا -إن شاء اهلل
تعالى.

(ٖ) انظر :الموافقات (ٔ)ٖٜ/
(ٗ) انظر :مجموع الفتاوى (ٗ.)ٜٙ/
(٘) انظر :االعتصام لمشاطبي (ٔ.)ٖٓٔ/
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مثال -وىذه مسائل فقيية اآلن -يقول :إذا آلى المرء بغير اسم من أسماء اهلل -تبارك وتعالى -لم يكن
يقول ً

وليا(.)6
ُم ً

لماذا يا النظام؟ ،قال :ألن اإليالء مشتق من اسم اهلل.
النظام ىذا عالم من كبار أئمة المعتزلة ،يظن أن اإليالء مشتق من اسم اهلل،
اإليالء :من األَِلّية ،وىي الحمف ،و ّ
يعني :ىذه جيالة ،من يسمعيا ممن لو أدنى بصر يداري الضحك.
وتفوه بو بعض ىؤالء
بل في بعض المواقف -أنا ال أريد أن أطيل -ضج الناس بالضحك من بعض ما قالو ّ
الضالل ،يأتون بمضحكات مبكيات.
ين ِفي
كذلك اتباع المتشابو ،ضرب النصوص ،يضربون بعضيا ببعض ،كما قال اهلل -عز وجل{ :-فَأ َّ
َما الَِّذ َ
ِ ِ ِ
ِ
ون ما تَ َ ِ
اء تَأ ِْويمِ ِه} [آل عمران.]ٚ :
اء ا ْلفتْ َنة َو ْابت َغ َ
ش َاب َه م ْن ُه ْابت َغ َ
ُقمُوِب ِه ْم َزْيغ فَ َيتَِّب ُع َ َ
سمى اهلل ،فاحذروهم)) ( )7اتباع المتشابو
وفي الحديث(( :إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين ّ

قديم.

يبحثون عما يوافق أىواءىم ،ويتطمّبون لو التكمّفات والتأويالت البعيدة ،من أجل أن يقرروا باطميم ،فإن عجزوا

عن ذلك فإنيم يصادرون المعاني التي دلت عمييا النصوص مما يدل عمى عقيدة من خالفيم.

ىذه طريقة أىل األىواء ،ويأخذون من النصوص ،النظر في النصوص ،كما يقول الشاطبي -رحمو اهلل :-نظر

المتخير لما يؤيد ىواه ،بخالف نظر أىل
أىل األىواء في النصوص .ىم ينظرون إلييا بنظر خاص ،وىو نظر
ّ
بناء عمى ذلك -
العمم واإليمان ،فإنيم َيعرضون ما َع ّن ليم عمى النصوص ،فيستخرجون األحكام ،ويستنبطون ً
عمى النصوص ،-يعرضون ذلك عمى النصوص ،أما ىم فيعرضون الوحي عمى أىوائيم ،فما وافق قبِموه ،وما

يتخيرون بيذه الطريقة ،ويتبعون المتشابو ،ىؤالء
ردوه ،بعض الذين تابعوىم في عصرنا ىذا ،الذين
خالف ّ
ّ
كثير في قضايا في أصول الدين وفروعو ،وساعدىم عمى ذلك وسائل إعالمية متنوعة،
شغبون عمى الناس ًا
َي َ
ولربما ساعدىم بعض المنتكسين المنحرفين ،الذين كانوا في يوم من األيام يطمبون العمم ،فيقفون عمى بعض
األشياء.

كثير
قميال وال ًا
روايات ىنا وىناك ،فيجمعونيا ليم في كتيب ،ثم بعد ذلك يأتي ذاك الذي ال يفقو في دين اهلل ً
ويورد ىذه الشبيات ،في كتاباتو ،أو في عموده ،أو في كالمو أو في مقاالتو.

اتباع المتشابو ،وىذا باب وأصل كبير من أصول الضالل ،وىو من أعظم األبواب التي ض ّل بيا من ض ّل من
أىل األىواء والبدع.
من ىذه الطرق في الفيم واالستنباط ،والتعامل مع قواعد االستدالل :تقديم دعوى تحقيق مقاصد الشريعة عمى

النصوص الثابتة الصريحة من غير اضطرار.

( )ٙانظر :المصدر السابق (ٔ.)ٖٓٔ/

ِ
آيات ُم ْح َك َمات} [آل عمران ،)ٖٖ/ٙ( ]ٚ :رقم ،)ٗ٘ٗٚ( :ومسمم ،كتاب
( )ٚأخرجو البخاري ،كتاب تفسير القرآن ،باب{ :م ْن ُه َ
العمم ،باب النيي عن اتباع متشابو القرآن ،والتحذير من متبعيو ،والنيي عن االختالف في القرآن (ٗ ،)ٕٖٓ٘/رقم.)ٕٙٙ٘( :
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ويردون
شغبون عمى النصوصّ ،
يعني :تجد النصوص تُ ّ
رد بحكم أن مقاصد الشريعة تأبى ذلك ،فصاروا َي َ
األحاديث الصحيحة الثابتة الصريحة بحجة أنيا تخالف مقاصد الشريعة ،أو بحجة المحافظة عمى مقاصد

الشريعة.

وىل ىذه األحاديث تخالف مقاصد الشريعة حتى تُرد؟! فصار التفمت من أحكام اهلل وحدوده وشرائعو ،ومن ىنا
جاءت الرخص.

ليست الرخص الشرعية ،وانما ما يسمى برخص الفقياء بزعميم لمتوسعة عمى الناس ،فصار الشرع ُيطوع ويذلّل
تابعا ألىواء الناس ،ما يطمبو المشاىدون ،أو الجميور.
من أجل أن يكون ً
والصحيح أن الشريعة إنما جاءت كما يقول الشاطبي -رحمو اهلل -إلخراج المكمف من داعية ىواه( ،)8من أجل

ضبط المكمفين.
طوعا ألىواء الناس ،فجاء ما يسمى بمنيج التيسير المعاصر ،يقولون :نبقى
ىم عكسوا القضية ،وجعموا الشريعة ً
باب ال نتطرق إليو ،يعني :كأن الخالف
جمع عمييا ،وأما المختَمف فيو فيذا ٌ
الم َ
مع األشياء القطعية ،األشياء ُ

المجمع عميو ،وما مقدار المجمع عميو بالنسبة
صار ذريعة عندىم لمترخيص والتسييل والتخيير ،نبقى مع
َ
لممختمَف فيو؟!.

المجرد ،ومحاكمة النصوص إلى اآلراء ،أو األذواق والمواجيد،
أيضا االعتراض عمى النصوص بالرأي
وىكذا ً
ّ
األذواق والمواجيد عند بعض الطوائف.
رد كثير من النصوص بحجة أنيا تخالف األصول،
أيضا االجتياد أو القياس في مورد النص ،وقد تُ ّ
وىكذا ً
تخالف القياس.

ابن القيم -رحمو اهلل -ذكر عشرات األمثمة من ىذا النوع في كتابو البديع "إعالم الموقّعين" عشرات األمثمة،
وأجاب عنيا بإجابات بديعة قوية محكمة.

ىذه التي يقولون بأنيا تخالف القياس ،وبين أن أقيستيم فاسدة ،وشيخ اإلسالم تكمم عمى ىذا في عدد من كتبو،
شيئا من القياس ،وال العقل.
وكذلك ابن القيم :ال يوجد نص من القرآن وال من السنة صحيح يخالف ً
بل شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -يقول :بل ال يوجد من كالم الصحابة -رضي اهلل عنيم -شيء صحيح ثابت

يخالف العقل الصحيح.

بالمقررات العقمية الصحيحة ،وليست بالقواعد اليونانية الفاسدة ،فيذا القياس إذا عورضت
يقول :ىم أعمم الناس
ّ
بو النصوص فيو قياس فاسد ،يسمونو فاسد االعتبار.
وىذا معروف عند األصوليين ،فساد االعتبار إذا خالف النص ،واذا جاء نير اهلل بطل نير م ِ
عقل ،ال قياس وال
َ
اجتياد.

( )ٛانظر :الموافقات (ٕ.)ٕٙٗ/
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الميم أنو لما ُوجد مثل ىذه االنحرافات في مصادر التمقي بالزيادة أو النقصان ،أو في طريق التعامل مع ىذه
المصادر في الفيم واالستنباط واالستدالل ،حتى ُوجد من يقول اآلن في ىذا العصر :نحن بحاجة إلى أن نؤلّف
في أصول الفقو من جديد.

يؤلف بماذا؟ بحسب أي فَيم؟ بحسب ىواه ،يطالب باإلعادة ،إعادة تأليف أصول الفقو من جديد! ،يمغي كل تمك
ويستنبط من
القواعد المستنبطة من فيوم السمف -رضي اهلل عنيم -ويأتي بأصول فقو جديدةُ ،يفيَم عمى ضوئيا ُ

خالليا! ىذه دعوى عريضة موجودة في ىذا العصر.

الميم أنو نتج عن ىذا الخمل الجرأة عمى نصوص القرآن ،وعمى نصوص السنة ،والجرأة عمى الصحابة -رضي

اهلل تعالى عنيم -والسمف الصالح ،جرأة عجيبة.

أحد ىؤالء من عمماء الكالم ،كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل -ولألسف ىو من المشاىير يقول:
"في القرآن ِحجاج".
الفْمج" .الغمبة والفمج عندىم
الغمبة و َ
انظر ،إزراء بالقرآن! ،يقول" :في القرآن حجاج" ُحجج يعني" ،وان لم يكن فيو َ
أين؟ ،في المقررات العقمية عندىم التي تمقوىا من اليونان واليند والفرس.
ِ
بمقنع لكن يصمح لموسطاء ،ىو
يقول :القرآن فيو حجاج ،ولكن ليس فيو الغمبة والفمج .يعني :ىذا الحجاج ليس ُ
ما يقول العبارة ىذه ،أنا أق أر لكم عبارتو حتى ال أتجنى عمى أحد ،لكن ىذا معنى الكالم.

الفْمج ،غير أن العامي يكتفي بو ،كقولو تعالى{ :أَفَ َع ِيي َنا ِبا ْل َخ ْم ِ
ق
الغمبة و َ
يقول" :في القرآن حجاج ،وان لم يكن فيو َ
ّ
العياء ،يعني يقول :ما رددت
ْاأل ََّو ِل} [ق- ]ٔ٘ :انظر االعتراض اآلن -يقول :وليس من أنكر الحشر ينكره ألجل َ
ون} [النحل{ ]ٕٙ :أَلَ ُكم َّ
الذ َك ُر َولَ ُه
ون لِمَّ ِه َما َي ْك َرُه َ
عميو -الحظ الجرأة! -يقول :وكذلك قولو تعالىَ { :وَي ْج َعمُ َ
ُ
قطعا ،فمبادئ النظر كافية ليم"(.)9
ْاألُ ْنثَى} [النجم ]ٕٔ :وليس ىذا يدل عمى نفي الولد ً
العو ّام ىؤالء ربما ىذه المبادئ البسيطة تكفييم ،لكن أىل العموم الكالمية عنده ما يكفييم ىذا ،ىذا
يقصد أن َ
كالم رب العالمين ،ويقال عنو مثل ىذا الكالم ،وبيذه الجرأة؟!.

كالما طويال -ال أطيل بذكره -في نيايتو يقول :فخرج مما ذكرناه أن الداللة النقمية ال يجوز التمسك
الرازي يذكر ً
بيا في المسائل العممية" (.)10
ولذلك إذا قرأت في كتاب من كتب االعتقاد عند ىؤالء -عمماء الكالم -تشفق عمييم ،تقول :كأنو ما نزل وحي
تماما ،ىذه كتب العقيدة ،بل يقولون :إن األخذ بظواىر
وال جاء رسول ،كأنك تق أر في كتاب في المنطق ً
النصوص من الكتاب والسنة من أصول الكفر.
ىذا موجود ،نسأل اهلل العافية.

الشاطبي -رحمو اهلل -تكمم عمى ىذه القضية ،ورد النصوص ،والقدح في الرواة من الصحابة فمن بعدىم،
واألحاديث التي ردوىا ذكر جممة منيا.

( )ٜانظر :درء تعارض العقل والنقل (.)ٖٙٓ/ٚ
(ٓٔ) انظر :المصدر السابق (٘.)ٖٖ٘/
6

رواد المعتزلة األوائل من أصحاب واصل
الخطيب البغدادي نقل عن عمرو بن عبيد ،عمرو بن عبيد ىذا من ّ
بن عطاء ،ومن تالميذ الحسن البصري ،ىذا رجل كان ُيذكر بالعبادة والزىد.
ىذا الذي قال فيو الخميفة:
ص ْي َدا.
ُكم ُك ْم َي ْ
طمُ ُ
ب َ
ُكم ُك ْم َي ْم ِشي ُرَوْي َدا.
()11
َغ ْي ُر َع ْم ِرو ْب ِن ُع َبيد.

يعني :يقصد أن كل ىؤالء العمماء من المحتالين عمى الدنيا بالدين إال عمرو بن عبيد.

عمرو بن عبيد تعرفون خبره -إن شاء اهلل تعالى -في ىذه المجالس ،ىذا رجل كان يكذب عمى الحسن

كثير ما يقول :ىذا قول الحسن ،فإذا نوقش في ىذا ،قال :أقول :حسن
البصري ،من تالميذ الحسن البصريً ،ا
يعني القول حسن ،يعني ىذا القول حسن! نعم ،لكن ماذا يقول عن ىؤالء؟.

لما ذكر حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوقُ (( :يجمع خمق أحدكم في بطن أمه))
الحديث ،ماذا يقول؟ انظر يذكر الرواة من األعمش.

()12

كمنا نعرف

يقول :لو سمعت األعمش يقول ىذا لكذبتو .األعمش من أئمة التابعين ،من حفاظ السنة الكبار ،يقول :ولو

سمعت زيد بن وىب يقول ىذا ما أجبتو ،ولو سمعت عبداهلل بن مسعود يقول ىذا ما قبمتو ،ولو سمعت رسول اهلل
ُ
صمى اهلل عميو وسمم -يقول ىذا لرددتو ،ولو سمعت اهلل تعالى يقول ىذا لقمت لو :ليس عمى ىذا أخذتميثاقنا(.)13
واهلل إني أقول ىذا الكالم وأخشى أن يسقط عمينا سقف المسجد ،أعوذ باهلل.

ىذا متى؟ ىذا في زمن التابعين ،ىذا عمرو بن عبيد كان يقول عن عبداهلل بن عمر من عمماء الصحابة يصمح
لمخالفة ،كان يقول عنو :ىذا حشوي! بل رموا األنبياء -عمييم الصالة والسالم -بالعظائم :بالتجسيم والتشبيو.
َعمَ ُم َما ِفي َن ْف ِس َك} [المائدة ]ٔٔٙ :موسى -
عيسى -صمى اهلل عميو وسمم -حينما قال{ :تَ ْعمَ ُم َما ِفي َن ْف ِسي َوَال أ ْ
صمى اهلل عميو وسمم -لما قالَ { :رب أ َِرِني أَ ْنظُ ْر إِلَ ْي َك} [األعراف ]ٖٔٗ :والنبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمم ،-ما
َسمِم ىؤالء األنبياء ،بل ما َسمِم رب العالمين منيم.
ورد عميو ،يقول ابن قتيبة في
النظّام ،وما أدراك ما النظّام؟ النظام ذكر عنو ابن قتيبة أنو ك ّذب ىذا الحديثّ ،
يدعي عمييا أنيا مناقضة لمكتاب ،وأحاديث يستبشعيا
أيضا عمى النظام ،يقول :ولو أقاويل في أحاديث ّ
آخر الرد ً
بعضا( .)14يعني:
من جية حجة العقل ،وذكر أن جية حجة العقل قد تنسخ األخبار ،وأحاديث ينقض بعضيا
ً
عند النظام -كما سيأتي إن شاء اهلل -أن العقل ينسخ النقل ،إلى ىذا الحد! انظر الجرأة!.

(ٔٔ) انظر :الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي (.)ٜٔ٘/ٙ
(ٕٔ) أخرجو البخاري ،كتاب بدء الخمق ،باب ذكر المالئكة (ٗ ،)ٔٔٔ/رقم ،)ٖٕٓٛ( :ومسمم ،كتاب القدر ،باب كيفية خمق

اآلدمي في بطن أمو وكتابة رزقو وأجمو وعممو وشقاوتو وسعادتو (ٗ ،)ٕٖٓٙ/رقم.)ٕٖٙٗ( :
(ٖٔ) انظر :تاريخ بغداد (ٗٔ ،)ٚٓ/وتيذيب الكمال في أسماء الرجال (ٕٕ.)ٕٜٔ/
(ٗٔ) انظر :تأويل مختمف الحديث البن قتيبة (ص.)ٜٗ -ٜٖ :
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ىذا متى؟ ما ىو في القرن الخامس عشر ،ىذا في القرن الثاني اليجري ،بل في أواخر القرن األول اليجري ،في
النظام جاء بعده.
قرون متقدمة عمرو بن عبيد ،وأمثال عمرو بن عبيد ،وان كان ّ
المريسي ،بشر المريسي ىذا من المعتزلة الجيمة،
الشافعي -رحمو اهلل -يقول:
ُ
ذاكرت -حديث القرعة يعنيّ -
المريسي تكمم الشافعي تقول :لعل اهلل أن يصمح قمبو وأن ييديو
دائما يناقش الشافعي ،ويجادل الشافعي ،وأم ّ
كان ً

يتحمل لعل وعسى.
بك ،فكان الشافعي ّ
األعبد فقال :ىذا قمار(.)15
يقول :ذاكرت المريسي في ىذا الحديث حديث القرعة بين الستة
ُ
النبي -صمى اهلل عميو وسمم -حكم بالقرعة في ىذه القضية ،والمريسي يقول :ىذا قمار.

ُسئل عمرو بن عبيد -كما يقول عمرو بن النضر -عن شيء ،فأجاب فيو ،فقال لو عمرو بن النضر :ليس
ىكذا يقول أصحابنا -انظروا اإلزراء بالسمف اآلن سيرد بماذا عمرو بن عبيد ،-قال :ومن أصحابك ال أب لك؟

قمت :أيوب -يعني السختياني ،-ويونس -يعني ابن عبيد ،-وابن عون -يعني عبداهلل بن عون ،-والتَيمي- .
ىؤالء األئمة في زمن التابعين -قال :ىؤالء أنجاس أرجاس أموات غير أحياء ،ىذا اآلن العابد! ىذا كمكم يطمب
صيدا ،كمكم يمشي رويدا ،غير عمرو بن عبيد؟! أنجاس أرجاس أموات غير أحياء(.)16

وتستغرب إذا جاء كويتب صعموك من الصعاليك في آخر الزمان قبل ظيور الدجالَ ،س ِل اهلل العافية.
يوما ،فقال عمرو بن عبيد ىذا :أال تسمعون؟! عمى سبيل اإلعجاب بكالم واصل ،ما
واصل بن عطاء تكمم ً

كالم الحسن..؟ الحظ ىو من تالميذ الحسن ىو وواصل ،ما كالم الحسن وابن سيرين عندنا كما تسمعون إال
ِخرقة حيض ممقاة( ،)17قبحو اهلل.
السمف يقولون :قال الحسن ،قال ابن سيرين ،قال فالن ،عنده كالميم خرقة حيض ممقاة!

وآخر من زعمائيم ،كان يقول :إن عمم الشافعي وأبي حنيفة جممتو ال يخرج من سراويل امرأة(.)18

ال يخرج من سراويل امرأة :يعني ىم يتكممون عمى الحيض عمماء الحيض والنفاس ،وىي عبارة تُردد إلى اليوم،
فقياء وعمماء الحيض والنفاس ،اإلزراء بأىل العمم ،والحيض والنفاس اهلل -عز وجل -ذكرىما في القرآن.
النظّام ىذا -كما يقول عنو بعضيم -طعن في ِخيار الصحابة والتابعين من أجل فتاوييم ،وعاب عمى أصحاب
الحديث رواية أحاديث أبي ىريرة ،وزعم أن أبا ىريرة كان أكذب الناس.

وطعن في عمر الفاروق -رضي اهلل عنو -وعاب عثمان ،وابن مسعود ،ثم ذكر عميًّا ،..ىذا النظام اآلن ،تمميذ

العالف -كما سنعرف بعد قميل -ىذا تنتسب إليو فرقة من المعتزلة ،ذكر ًّ
عميا -رضي اهلل عنو-
أبي ُىذيل ّ
عوض صاحب الحمار بالبقرة؟ أو ماذا يكون؟
وزعم أنو ُسئل عن بقرة قتمت
ً
حمارا ،يعني :ما الحكم؟ يعني ىل ُي ّ

(٘ٔ) انظر :سير أعالم النبالء (ٓٔ.)ٕٓٓ/
( )ٔٙانظر :االعتصام لمشاطبي (ٔ.)ٔ٘ٛ/
( )ٔٚانظر :المصدر السابق (ٕ.)ٚٗٔ/
( )ٔٛانظر :المصدر السابق (ٕ.)ٕٚٗ/
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فقال عمي -رضي اهلل عنو :-أقول فييا برأيي .يقول النظام ىذا :نعم ،من ىو حتى يقضي برأيو؟ من ىو حتى
يقضي برأيو؟(.)19

نسأل اهلل العافية ،ما َسِمم منيم أحد ال عمر ،بل وال النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وال القرآن ،وال جبريل ،وال رب
العالمين.
فيؤالء مع جرأتيم كانوا أجيل الناس بكالم السمف وبأقوال السمف ،وكما ذكر شيخ اإلسالم -رحمو اهلل -أنيم

أحيانا وال يعرفون قول السمف في المسألة.
يذكرون اإلجماع
ً
ويطولون الكالم ،وقول السمف الذي
ويوردون القولين والثالثة واألربعة والخمسة ويجادلون في مناقشة ىذه األقوال
ُ
ّ
دل عميو الكتاب والسنة ال يعرفونو ،وال ُيوردونو من جممة ىذه األقوال ،وانما ُيوردون أقاويل باطمة ،كل ىذه

أصال من قبيل الغمط ،أقاويل منحرفة ،وال يعرفون القول الذي د ّل عميو الكتاب والسنة ،فيم أجيل الناس
األقاويل ً
بيذا.
مزما باإلجماع،
واليوم تسمع من يقول مثل ىذا الكالم :وما شأني؟ بعضيم يقول :وما شأني باإلجماع؟ ُ
لست ُم ً
وبعضيم يقول :ومن ىؤالء؟ تقول لي :قال أبو ِقالبة ،وقال أيوب ،وقال فالن ،وقال فالن ،من ىؤالء؟! مجاىيل.
مثل الذين يقولون :ومن الذي يضمن لك أن صحيح البخاري ما ُدس فيو أحاديث؟ ما الذي يضمن لك؟ ىذا

تحتاج معو إلى دورات حتى تصل معو إلى أصول ومنطمقات تستطيع معو الحوار ،يكون ىناك قواسم مشتركة،
إنسانا ما عنده شيء إطالقًا ،ما في قاعدة مشتركة ،تقول لو :ىذا حديث
وأرضية لمنقاش ولمحوار ،أنت تناقش
ً
في البخاري ،يقول لك :ما أدراني أن البخاري ما ُدس فيو أحاديث؟ فيّمو أن البخاري ما ُدس فيو أحاديث.
أحيانا الجواب يكون :كم بمغ سعر ِ
الحنطة؟ بمعنى أنك تقول لو :كيف الحال؟ وال تجيب ،ال تتعب نفسك إذا
ً

كانت الجيالة وصمت إلى ىذا المستوى.

والذي زاد من ىذا الشر واالنحراف حتى بمغ مداه ىو ترجمة كتب اليونان والفرس والروم واليند ،التعريب لمكتب،

كتب المنطق والفمسفة ،فجعموا منيا ميزًانا لمحقائق الشرعية ،فيعرضون عمييا نصوص الوحي ،فما وافقيا قبموه،
وردوه.
وما خالفيا أنكروه ّ
كان ابتداء ىذا فيما ذكره بعض أىل العمم ،كما جاء عن ابن أبي زيد القيرواني -رحمو اهلل -كان يقول :رحم اهلل

بني أمية ،لم يكن فييم قط خميفة ابتدع في اإلسالم بدعة ،وكان أكثر ُع ّماليم -يعني الوالة واألمراء لبني أمية-
من العرب ،فمما زالت دولتيم ودارت إلى بني العباس ،قامت دولتيم بالفرس ،وكانت الرياسة فييم ،وفي قموب
أكثر الرؤساء منيم -يعني من الفرس الذين صاروا وزراء لبني العباس -الكفر والبغض لمعرب دولة اإلسالم

فأحدثوا في اإلسالم الحوادث .ىذا كالم ابن أبي زيد القيرواني -رحمو اهلل ،...-إلى أن يقول :فأول الحوادث
التي أحدثوىا إخراج كتب اليونان إلى أرض اإلسالم(.)20

( )ٜٔانظر :الفرق بين الفرق (ص.)ٖٔٗ :
(ٕٓ) انظر :صون المنطق (ٔ.)ٕٗ/
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وذكر السبب في خروجيا ،خالصة الكالم الذي ذكره :أن خالد بن برمك ،ويحيى بن خالد بن برمك الذي قُتل -
كما ىو معموم -ىذا الرجل يقول القيرواني :إنو كان يواصل ممك الروم باليدايا المتتابعة ،فاست ارب ممك الروم
وعرض ىذا األمر عمى كبار أىل دولتو ومممكتو ،وقال ليم :ىذا الرجل ما زال يرسل اليدايا ،وانما ذلك لشيء،

عمي ،فما ترون؟
وأخشى أن يطمب مني ما يشق ّ
ثم بعد ذلك رأى ىو أن يسأل رسولو إذا جاء بيدية ،يقول لو :سل صاحبك ماذا يطمب؟ ماذا يريد؟.

فرجع إليو وسألو ،فرد عميو يحيى بن خالد ِ
مستبشرا ،قال :يريد الكتب التي ُبني عمييا البناء ،كانت
مسرور
ًا
فر ًحا
ً
ىناك كتب المنطق والفمسفة ىذه ،يقولون :إنو ُبني عمييا بناء عند الروم ،وأُغمق بابو بالحجارة والجص والطين،

طُّين الباب ،يعني :ما يصل إلييا أحد.
تخوفوا عمى أىل ممتيم إذا نظروا في كتب الفالسفة ىذه أن يتزعزع دينيم ،وايمانيم ويقينيم
باعتبار أنيم ّ
بعقائدىم النصرانية ،فيرجعون عنيا إلى دين الفالسفة ،فبنوا عمييا ىذا البناء.

فمما رجع الرسول إلى ممك الروم ،وذكر لو مثل ىذا الكالم فرح ممك الروم ،وجمع الكبراء من أىل مممكتو،

رد عميو يحيى بن َبرمك ،وقال ليم :قد كنت ذكرت لكم -يعني عن ىذا الرجل -أنو ال يخمو من
وأخبرىم بما ّ
عمي.
حاجة ،وقد أفصح بحاجتو ،وىي أخف الحوائج ّ

وقد رأيت رًأيا فاسمعوه فإن رضيتموه أمضيتو ،يقول :حاجتو الكتب اليونانية َيستخرج منيا ما أحب ويردىا ،قالوا:
فما رأيك؟.

سببا ليالك دينيم
قال :قد عممت أنو ما بنى عمييا من كان قبمي إال أنو خاف إن وقعت في أيدي النصارى كان ً
وتبديد جماعتيم ،وأنا أرى أن نبعث بيا إليو ،وأن أسألو أال يردىاُ ،يبتمَون بيا ،ونسمم نحن من شرىا ،فإني ال
آمن أن يكون بعدي من يتج أر عمى إخراجيا إلى الناس ،فيقعوا فيما ِخيف عمييم.
قالوا :نعم الرأي رأيت أييا الممك ،فأمضو.

فبعث بالكتب إلى يحيى بن خالد ،فمما وصمت إليو جمع عمييا كل زنديق وفيمسوفِ ،
فم ّما أُخرج منيا كتاب (حد
ََ
المنطق) ،يقول أبو محمد بن أبي زيد القيرواني :وَق ّل من أنع َم النظر في ىذا الكتاب ،وسمم من زندقة.
ثم جعل يحيى البرمكي ىذا المناظرةَ في داره ،والجدال فيما ال ينبغي ،يعني :من الذات اإلليية إلى األرض
السابعة ،يجادلون في كل شيء ،ال يوجد خط أحمر ،كل شيء معروض لمنقاش ،كما يقول بعض المنحرفين
اليوم في قناة فضائية ،يجمع ىؤالء الذين قد جمعيم يجعميم عمى فريقين ،ثم بعد ذلك يعرض عمييم قضايا ،حد

الزنا ماذا تقولون؟ الذي يؤيد ىنا يرفع يده ،والذي يؤيد ىنا يرفع يده.

ىذا كالم يقال؟! ويقول :نحن نناقش كل شيء بال استثناء ،كل شيء عندنا قابل لمنقاش ،كل شيء عندىم قابل

لمنقاش! نسأل اهلل العافية.

آمنا عمى نفسو ،تكمم الزنادقة ،وتكمم أىل
فالشاىد يقول القيرواني :فيتكمم كل ذي دين في دينو ،ويجادل عميو ً
االنحرافات المتنوعة ،فإ ًذا مقتضى ىذا الكالم أنيا قد ُعربت في خالفة ىارون الرشيد؛ ألن يحيى بن خالد كان

سبع وثمانين ومائة.
ستوزًار في خالفة الرشيد ،وقُتل في سنة ٍ
ُم َ
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ىكذا قال جمعٌ من أىل العمم ،وذكر آخرون أن ذلك وقع من ِقبل المأمون ،لما ىادن بعض مموك النصارى،
َكتَب يطمب من خزانة كتب اليونان ،وذكروا واقعة مشابية لما سبق ،وأن الممك جمع خواصو واستشارىم،
يعا أشاروا بمنع بعثيا وارساليا.
ويقولون :إنيم جم ً

يقولون إال أحد البطارقة ،واحد فقط ىو الذي خالفيم ،وقال ليم :جيّزىا إلييم .فما دخمت ىذه العموم عمى دولة
شرعية إال أفسدتيا وأوقعت بين عممائيا.

عمى كل حال :كانت البدايات قبل ىذا ،يعني :المشيور أن المأمون أول من ترجم كتب اليونان ،لكن الواقع أن

كتبا من تمك
المأمون كان ذلك في وقتو بصورة أكبر وبدعم أعظم ،وكان َي ِزن الكتاب بالذىب ،لمن يترجم ً
الكتب ،واال فقد وقع ذلك في وقت قبل ىذا.
مولعا بالكيمياء ،وكانت البداية في
يعني :خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة خمس وثمانين لميجرة كان
ً
الترجمة عمى يديو ،يقولون :ىو أول من بدأ يعرب كتب اليونان(.)21
عمى كل حال :النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أخبر أن ىذه األمة ستفترق ،وحصل ىذا ،وصارت كل فرقة

الذب عن مبادئيا ،والرد عمى
تتشبث بمقررات منطقية وفمسفية ،وما يسمونو بالقواعد العقمية من أجل المناظرة و ّ
ض ًّرا ،نسأل اهلل
الخصوم ،و َكثُر الجدال ،واالحتجاج والكالم في قضايا الدين واالعتقاد ،وزاد الشر ًّا
الضر ُ
شر و ُ

العافية.

وتشعبت ىذه
مبنيا عمييا،
وتترست كل طائفة ،وكل فرقة بيذه العموم الكالمية والفمسفية ،وجعل ىؤالء جدالَيم ً
ّ
ِ
وعمت األىواء.
الطوائف والفرق وانقسمت عمى نفسيا ،فكثُر االفتراقّ ،
ىذا كان بسبب ترجمة ىذه الكتب ،ووصمت لألسف إلى أبعد مدى ،حتى األندلس التي كانت بعد سقوط الدولة

األُموية تمثل دولة مستقمة عن الدولة العباسية ،يقال :أول من أدخل الفمسفة إلى األندلس ىو أمير األندلس
عبدالرحمن بن الحكم بن ىشام بن عبدالرحمن بن معاوية بن ىشام بن عبدالممك بن مروان األموي.

يقولون :كان يشبو المأمون من ىذه الناحية ،طمب الكتب الفمسفية ،إضافة إلى الجبروت ،فكان ُيشبو بالوليد بن
عبدالممك في ىذا الجانب ،وىذا متوفى سنة مائتين وتسع وثالثين لميجرة.
الحظوا :الوقت مبكر ،ووصمت إلى األندلس!.

ثم بعد ذلك صارت ىذه الكتب -لألسف الشديد -ثقافة ،فزلّت بيا ألسن كثير من المشتغمين بالعموم الشرعية،

استفز العمماء -كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل -وقال :إنو ال يبمغ
حتى جاء أبو حامد الغزالي ،و ّ
مرتبة االجتياد من ال يعرف المنطق(.)22
أيضا :إنو ال يوثق بعمم من ال يعرف المنطق.
وقال ً

(ٕٔ) انظر :لوامع األنوار البيية (ٔ.)ٜ/
(ٕٕ) انظر :مجموع الفتاوى (.)ٕٔٚ/ٜ
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فصار العمماء يقبمون عمى ىذه العموم ،فيذكرون ذلك في ثنايا كتبيم ،ومصنفاتيم ،وصار ذلك َيعمق بالقموب
واأللسن واألقالم ،فإذا ألّف أحدىم فإما أن يذكر ذلك في سبيل الرد وسياق الجدل مع الخصوم ،أو يذكر ذلك في

سبيل التقرير واإلثبات؛ ُليثبت أنو قد بمغ ىذه المرتبة.
وس ِرق عمم أصول الفقو من أىل السنة ،الذي أول من
فدخمت ىذه العموم الكالمية في التفسير وشروح الحديثُ ،
عامة المؤلفات في أصول الفقو أصحابيا من المعتزلة واألشاعرة ،وعمماء الكالم،
ألّف فيو الشافعي ،وصارت ّ

لألسف!.

صعبا عمى
فدخمت فييا ىذه األشياء ،بل دخل حتى في العموم األخرى من عموم العربية كالنحو ،وصار ذلك
ً
سند إليو ،وما إلى ذلك التي في النحو وفي البالغة إال من عبارات أىل
الم َ
الم َ
سند و ُ
التالميذ ،فما عبارة اإلسناد و ُ
المنطق والكالم.

ٍ
معان لم تكن موجودة في كتب
ودخل ىذا في عموم البالغة ،بل دخل في القواميس المغوية ،فصارت ىناك

األولين ،كتب الثقات ،مثل األزىري "تيذيب المغة" وابن فارس ،وأمثال ىؤالء من المتقدمين ،فتجد في كالم

المتأخرين كصاحب المسان وصاحب القاموس ،ونحو ىذه الكتب عبارات ال ُيعرف ليا أصل في كالم العرب.
مثل تفسير :استوى باستولى! ىذه كيف دخمت؟ ثم يأتي يتتممذ عمى ىذه الكتب فئام من الناس ،خالئق ال
يحصييم إال اهلل -عز وجل ،-ويتمقّفون ذلك ويتمقّونو ويظنون أنو عمم صحيح ثابت ،وىكذا.
ذكر الحافظ ابن كثير -رحمو اهلل -أنو في حوادث سنة ستمائة وسبع وثمانين لما أخذ التتار بغداد في سنة
ستمائة وسبع وخمسين.
يقولَ :ع ِمل الخواجو نصير الدين الطوسي ،نصير الشرك الطوسي ،الذي ألّب التتر عمى دخول بغداد ،ويقال:
كثير منيا.
ونيبت بغداد وحصمت أمور ىائمة تعرفون ًا
إنو ح ّرضو عمى قتل الخميفة ،قُتل الخميفة العباسيُ ،
يقول ابن كثير -رحمو اهلل -عن ىذا -نصير الدين الطوسي -لما تسمّط ،يقول :إنو عمل دار حكمة ،فييا

فالسفة ،لكل واحد في اليوم ثالثة دراىم ،ودار طب .دار الحكمة يعني الفمسفة يسمونيا الحكمة ،من يجترئ أن
ِ
حاضرة الخالفة؟.
دار لمفالسفة في
يقيم ًا
وع ِمل ذلك ،وجعل دار طب فييا لمحكيم -يعني :الطبيب -درىمان ،وصرف ألىل الحديث
فجاء ىذا الرافضي َ

حدث نصف درىم في اليوم ،ىذه مثل خطة دنموب -كما ىو معموم -لما جعل
جعل ليم دار الحديث لكل ُم ّ
أجور يسيرة بسيطة ،ثم بعد ذلك العموم األخرى يأخذون األجور العالية،
المتخرج من العموم الشرعية ما يأخذ إال ًا
فصار الناس ال يسمحون ألوالدىم بد ارسة العموم الشرعية في األزىر.

فصار النجباء واألذكياء يذىبون إلى العموم التجريبية ،والعموم المادية من أجل الكسب المادي ،المستقبل كما
يقولون.

المعدالت الضعيفة يدرسون العموم الشرعية ،وال ُنعمم أن كل من درس ىو من ىؤالء ،فقد يدخل الرجل
وأصحاب
ّ
رغبةً.

فصار الناس يشتغمون بالفمسفة ،وفشا ذلك ،كما يقول ابن كثير ،يقول :ما كان الناس يشتغمون بيا قبل ذلك إال
اآلحاد في ُخفية.
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وب ّدلت بغداد بعد تالوة القرآن بالنغمات واأللحان ،وانشاد األشعار وكان وكان -حكايات ،-وبعد سماع
يقولُ :
األحاديث النبوية بدرس الفمسفة اليونانية ،والمناىج الكالمية والتأويالت القُرمطية ،وبعد العمماء بالحكماء -

النباىة بالخساسة
بشر الوالة من األناسي ،وبعد الرياسة و ّ
الحكماء يعني الفالسفة ،-وبعد الخميفة العباسي ّ
العيارين- ،يعني الشبيحة ،-وبعد االشتغال بفنون العمم من التفسير
والسفاىة ،وبعد الطمبة المشتغمين بال َ
ظمَمة و َ
والحديث والفقو وتعبير الرؤيا بالزجل والموشح ودوبيت ومواليا.

نقول :وما أصابيم ذلك إال ببعض ذنوبيم(.)23

واليوم الفمسفات الجديدة ،الفالسفة من الغربيين والشرقيين؛ ألبرت حوراني ،وستافمو بون ،وادوارد سعيد ،ومايكل

أيضا تالمذة ىؤالء ،أركون ،وبقية القائمة التي تعرفون.
كوك ،وايريك ىوفر ،ومن شاكميم ،وكذلك ً
ويظن أن ذلك من الثقافة،
فصار ُيتيافت عمى كتاباتيم المترجمة ،وغير المترجمة من أصحاب ُعجمة القموبُ ،
وتجد تمك الدور المعروفة التي تُعنى بنشر ىذه الكتب المشبوىة في المعارض ،والمحافل التي تباع فييا الكتب،
ِ
ئاما من الناس من الرجال والنساء يجتمعون عمى ىذه الدور يتيافتون ،ويفرحون بالظ ََفَر الكبير والفوز
تجد ف ً
العظيم إذا وجدوا نسخة من كتاب مايكل ،أو إيريك ،أو غوستاف ،أو جورج ،أو ميري ،لألسف الشديد.
وتجد ىذا الذي كان يشتغل بالعمم الشرعي ،كان من طالب العمم ،ثم بعد ذلك حصل لو انحراف وانتكاسة يرسل

رسائل وتغريدات ،قال غوستاف لوبون ،أو قال إيريك ىوفر ،بعدما كان يقول :قال اهلل ،قال رسولو ،قال معاذ -
رضي اهلل عنو ،-قال ابن سيرين ،صار إيريك و مايكل وأمثال ىؤالء!.

محدودا،
بعد ذلك اتسع الخرق عمى الراقع ،وانتشرت البدع والضالالت واألىواء ،فبعد أن كان االنحراف يبدأ
ً

ساذجا ما يمبث حتى يتحول إلى ضالالت عظمى.
وربما
ً
وىذا ما سنتحدث عنو -إن شاء اهلل تعالى -في الميمة اآلتية ،كيف تبدأ ىذه القضايا؟ ،كما يقول شيخ اإلسالم:

أمياال وفراسخ! كيف حصل التوسع؟ كيف كانت
تكون في أوليا ًا
شبر ،ثم تكثُر في األتباع حتى تصير أذرًعا و ً
البدايات ساذجة وبسيطة،؟ حتى يخاف المؤمن عمى نفسو وال ُيفرط بدينو ،فيي نفس واحدة ،ال تُغرر بيا.

وغدا يوضع اإلنسان في خرقة
الزم
ّ
الجادة ،والصراط المستقيم ،وابتعد عن األىواء والضالالت ،ىي نفس واحدةً ،
تينا بإيمانو وعممو ويقينو ،فإذا جاءه الممَكان وانتيراه ،من ربك؟ وما دينك؟ ومن
في كفن ،ثم بعد ذلك يبقى مر ً
ٍ
أرض كان يقف.
ىذا الرجل الذي ُبعث فيكم؟ فعندىا يظير اليقين والثبات ،ويعرف اإلنسان عمى أي
ال ُيغرر أحد بدينو بسبب عداوة زيد وعمرو ،أو عداوة الفئة الفالنية ،والطائفة الفالنية ،فيحممو بغضيم عمى

ومحادة اهلل -عز وجل ،-ومحادة رسولو -صمى اهلل عميو وسمم ،-تتحول القضية من تصفية
ُبغض الدين،
ّ
حسابات إلى نكاية بالنفس ،نسأل اهلل العافية.
الحذر ،واإلنسان يطمب النجاة ،وسيصير الجميع عما قريب إلى اهلل -تبارك وتعالى ،-ىذا ،واهلل أعمم،
الحذر
َ
َ
وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.

(ٖٕ) انظر :البداية والنياية (ٓٔ.)ٔٓٚ/
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