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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 االختالف وموقفنا منه

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

 :أما بعد والصالة والسالم عمى رسول اهلل، ،الحمد هلل
 ي تعود إلى مصادر التمقي وطرق االستدالل.ختالف التفي الكالم عمى أسباب االفنواصل الحديث 

لك ذل ليمكن أن نمثف ذكرنا نماذج من الزيادة عمى المصادر الصحيحة، وأما ما يتعمق بالنقص من ىذه المصادر
غير صالح  ى جعل النقلفأدى ذلك إلليم عمى العقل، حينما جعموا معو  بما وقع لطوائف من أىل الكالم 

 ب فييا القطع واليقين كما يقولون.طمعتقاد التي يُ لالحتجاج في أبواب اال
اللة عمى التوحيد واإليمان، و ستقالل في الد  ال يصح أن يكون ذلك عمى سبيل اال فجعموه تابًعا لمعقل، إًذا عندىم

صمى اهلل عميو وآلو -سنة رسول اهلل  دّ المؤمن، وبعض الطوائف نقص من ىذه المصادر، فرَ  ما ينبغي أن يعتقده
  السنة، ىذا وقع فيو طوائف مختمفة.قالوا: ال حاجة إلى  ،-وسمم

روىم فمما كفّ  -صمى اهلل عميو وسمم-مة من أصحاب النبي قَ منذ القدم طعنوا في النَ  -عمى سبيل المثال-الخوارج 
  والسنة شارحة لمقرآن. ،والسنن، فضمّ وا ىذه اردّ 

روىم، إال نفًرا يسيًرا، من الرافضة، وكفّ  -صمى اهلل عميو وسمم-وكذلك أيًضا الذين طعنوا في أصحاب النبي 
 .هلل عميو وآلو وسممصمى ا-ىؤالء ألغوا سنة رسول اهلل 

واليوم تسمع من بعض  ،رد جزئي لمسنةيذا فحتج بخبر اآلحاد في مسائل االعتقاد، ال يُ كذلك أيًضا الذين قالوا 
حتوى عمى اليدى الكامل، مو تعظيم القرآن، وأن القرآن قد االمنحرفين في ىذا العصر من لربما يظير من كال

 ، قمت: يا فتاح!فإذا سمعت كالمو وأن اهلل جعمو تبياًنا لكل شيء، وأن ىذا القرآن مشتمل عمى ألوان اليدايات،
   .وىداه لعل اهلل فتح عمى قمبو

ذا بو يرمي من بعيد إلى أمرٍ  لسنا بحاجة إلى السنة، يكفينا القرآن،  ما الحاجة إلى السنة؟ :آخر يريد أن يقول وا 
وجمٌع من  -رضي اهلل عنو- فالقرآن كما قال عمي   -صمى اهلل عميو وسمم-ألن ىؤالء إذا ألغوا سنة رسول اهلل 

  .(1)"اٌل ذو وجوهحمّ "السمف: 
 دت الطوائف والفرق لالحتجاج بآيات من القرآن.مِ ألفاظ القرآن تحتمل المعاني المختمفة، ولذلك عَ بمعنى أن 

يحتجون بآيات من القرآن، وكذلك الخوارج  ن القدر، أو الذين يقولون بالجبرالقدرية بطوائفيا من الذين ينفو 
من القرآن، وىؤالء يحتجون بآيات من  ، ىؤالء يحتجون بآياتوما يقابميم من المرجئة ،الوعيديةوالمعتزلة من 

قبل النقاش  : ىل تصمي أو ال تصمي؟ميمواحد منيقال ل ءالقرآن، ولكن السنة ىي التي تشرح القرآن، مثل ىؤال

                                                           

 .(ٖٛٗ/ٔ) الصغير الجامع شرح التنوير: انظر (ٔ)
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فمن  ،وبينهم الصالةالعهد الذي بيننا ))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-فإن النبي  من كان ال يصمي ،معك
  .(2) ((تركها فقد كفر

أصمي، نقول لو: كم تصمي الظير؟ وكم تصمي العصر؟ وكم تصمي المغرب؟ وكم تصمي العشاء؟  :قالفإذا 
رجع إلى السنة، وأن يذكر وماذا تقول؟ وماذا تقرأ في الركعة األولى والثانية والقيام والركوع والسجود؟ فالبد أن ي

  أصمو.السنة، ألن ذلك لم يرد في القرآن، فيكون قد نقض ما ورد في 
ذا حصل النقض بمثال ر ر وتبصّ لحق بأىمك وتدبّ ا: اإلبطال، ما تحتاج إلى تطويل، قل لوفإن ذلك يكفي في  وا 
  يضيع الزمان بجدل ال طائل تحتو.في باقي األمثمة حتى ال

حاجة إلى ب ، فيذا ليس-عز وجل-وال يسجد هلل  ،يصمي نو عفيف الجبية الإ :إال إذا قال ،قل لو: أجبت نفسك
نما بحاجة إلى نقاش آخر.نقاش في    السنة، وا 
 كون بيذا اإللغاء لموحي أو لبعضو.أن النقص ي -أييا األحبة-فالمقصود 

 شروطو وأركانو، ىذا كمو من النقص.كذلك أيًضا رد اإلجماع مثاًل، رد القياس الصحيح ب
 :حراف في ىذا الباب، وىونخر في االالجانب اآل ،آخر ىناك أمر
  :التعامل مع النصوصو ستدالل، طريقة اال
أقبل عن اهلل ما جاء عن اهلل، وأقبل عن رسول اهلل ما  ،لكتاب والسنة، وعمى العين والرأسأنا أؤمن با :قد يقول

لكن ماذا؟ قال: لكن أفيميا، أفيميا بحسب المعطيات  ،ولكن -صمى اهلل عميو وآلو وسمم-جاء عن رسول اهلل 
 ومصطمحات ولغة ومعايير، فأنا لستجدت في ىذا العصر، فمكل أىل زمان عقول، ولكل زمان فيم التي وُ 

  .مزٍم بفيم أحدبم
بوا بالقرآن وىم أعمم الناس بالوحي بالكتاب والسنة وبشرائع طو الذين خُ  -رضي اهلل عنيم-السمف الصالح  مُ فيْ 

! ىم امزمً مُ لسُت  :قول. ي-وسممصمى اهلل عميو -صحبة نبيو ختارىم اهلل لوًبا، االدين وأبّر األمة وأطير األمة قم
  .رجال ونحن رجال

اهلل ف ،رية، والُقدر واإلمكانات العقميةقال: أفيم بحسب ما عندي من المعطيات العص تفيم عمى ضوء ماذا؟
 ،ىناك قواعد ،المغةال: حتى ؟ قحتى المغة ،سنة من غير أي معاييرأعطاني فيًما أفيم بو مباشرة عن الكتاب وال

    وابط، العمماء جمعوا ىذه األشياء.ىناك ض ،ىناك أصول
من يضبط الفيم وجعل قواعد في األصول،  "الرسالة" :مع كتاًبا في ىذا سماهاإلمام محمد بن إدريس الشافعي ج

بعد أن كان  -وسمممى اهلل عميو ص-ستنباط الصحيح والفيم عن اهلل وعن رسولو اللأجل أن يكون ذلك أداة وآلًة 
األمر الذي أعقب تغير القموب  ،نا تغيرت األلسُ لمّ  -رحمو اهلل-اإلمام الشافعي  نوميقة، فدوّ ذلك في األولين سَ 

 جمة في األلسن والقموب مًعا.ت العُ ودخم ،واألفيام

                                                           

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

 "االعتصام"بديع آلخر الإلى ىذا أيًضا في كتابو ا ويشير "الموافقات" :في كتابو -رحمو اهلل-وليذا الشاطبي 
 اصد الشريعة، وفيم المغة العربيةويجعل فيم مق ،الموافقات، السيما في ويركز عمييا طوياًل  ،ىذه القضية كريذ

  جتياد.من أركان اال
 المتخصَص  ت يمكن أن يسأل عنو الفقيوُ حكم عمى الروايااليقول: معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، 

  عموم الحديثية والصناعة الحديثية.بال
ما يحصل بو  -رحمو اهلل-ض عنو، ولكن أذكر من كالمو عرِ ، أُ و بعض األفيامبكالم قد ال تبمغ والشاطبي يتكمم

فإنو ال يحل لو أن الكفاية في ىذا المقام، يقول: من ال يفيم كما تفيم العرب عمن خاطبيا في وجوه مخاطباتيا 
 ، وتكمم بكالم طويل بيذا المعنى.(3) وال يستنبط ،نصوص الكتاب والسنةيتكمم في 

-ويقولون عمى اهلل  ،فيتخرصون ،ويفيمون بحسب المعطيات المزعومة عندىم ،ىؤالء يريدون أن يمغوا ذلك كمو
 بال عمم. -عز وجل
لفيم ىؤالء، كيف أورد بعض األمثمة  واالعتصام ثيًرا ما يورد أمثمة السيما في الموافقاتك -رحمو اهلل-الشاطبي 

 مون، وشيخ اإلسالم أورد أشياء.يفي
  رأًسا. -وحيعموم ال-عراضيم عن ذلك كمو أصاًل ىم ال يرفعون بيذه العموم ىؤالء المشكمة أنيم إل

 ورة األعراف، بدالأراد أن يقرأ بسف، يانياألصب :عمماء الكالم يقال لو شيخ اإلسالم يقول: جيء بمصحف ألحد
 . (4)ّص قال: المَ  [ٔ: األعراف]{ المص}أن يقرأ من 

الصحابة، نحن رجال يفيم نحن نفيم كما  :ىذا عالم من عمماء أىل الكالم، ىؤالء يقولون ،ىاؤ يقر كيف ال يعرف 
 وىم رجال.
: عمران آل]{ ِصر   ِفيَها ِريح  } :ل عن قولومثمة، ىذا واحد من ىؤالء ُسئبعض األيورد  -رحمو اهلل-الشاطبي 

ٔٔٚ]. 
ت في ويبة الصغيرة الحشرة التي تصوّ ىذه الد  ، ار الميلرصر؟ قال: صر  ىو الص   ر، مارصَ قال: ىذا ىو الص  
 .(5)رصرقال: الص  { ِصر   ِفيَها ِريح  } رصرة في الميلرصر، تسمع أصوات صَ يقال: صَ الميل، ليا صوت 

 اسم لدابة.رصر ّر، وىذه صَ ، ىذه صِ لمادة تختمف تماًما في المغةّر، ارصر غير الص  الص  
إن شاء اهلل -، وحال الرجل سيأتي اإلشارة إلييا فرقة من فرق المعتزلة تنتسب إليوام من شيوخ المعتزلة ولو ظ  الن  

 .تعالى

                                                           

 (ٜٖ/ٔ) الموافقات: انظر (ٖ)
 (.ٜٙ/ٗ) الفتاوى مجموع: انظر (ٗ)
 .(ٖٔٓ/ٔ) لمشاطبي االعتصامانظر:  (٘)
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م يكن ل -تبارك وتعالى-سماء اهلل أالمرء بغير اسم من إذا آلى يقول:  -نوىذه مسائل فقيية اآل- يقول مثاًل 
  .(6)ُمولًيا

 ق من اسم اهلل.مشتقال: ألن اإليالء  ،ظام؟ماذا يا الن  ل
، مشتق من اسم اهلل يظن أن اإليالء والّنظام ىذا عالم من كبار أئمة المعتزلة،، وىي الحمف، ةيّ لِ من األَ  اإليالء:
 عيا ممن لو أدنى بصر يداري الضحك.ىذه جيالة، من يسم :يعني

ء ه بو بعض ىؤالضج  الناس بالضحك من بعض ما قالو وتفوّ  -أنا ال أريد أن أطيل- بل في بعض المواقف
 ، يأتون بمضحكات مبكيات.اللالض  
 ِفي الَِّذينَ  َفَأمَّا}: -عز وجل-، كما قال اهلل ، ضرب النصوص، يضربون بعضيا ببعضتباع المتشابواذلك ك

 .[ٚ: عمران آل]  {تَْأِويِمهِ  َواْبِتَغاءَ  اْلِفْتَنةِ  اْبِتَغاءَ  ِمْنهُ  َتَشاَبهَ  َما َفَيتَِّبُعونَ  َزْيغ   ُقُموِبِهمْ 
اتباع المتشابو  (7) ((احذروهمى اهلل، ففأولئك الذين سمّ  ما تشابه منهرأيتم الذين يتبعون إذا )) :وفي الحديث

  قديم.
يقرروا باطميم، فإن عجزوا البعيدة، من أجل أن فات والتأويالت بون لو التكمّ يبحثون عما يوافق أىواءىم، ويتطمّ 

  خالفيم.صوص مما يدل عمى عقيدة من فإنيم يصادرون المعاني التي دلت عمييا الن عن ذلك
نظر  :-رحمو اهلل-كما يقول الشاطبي  ،النظر في النصوص ىذه طريقة أىل األىواء، ويأخذون من النصوص،

ه، بخالف نظر أىل ر لما يؤيد ىواىم ينظرون إلييا بنظر خاص، وىو نظر المتخيّ  أىل األىواء في النصوص.
-ّن ليم عمى النصوص، فيستخرجون األحكام، ويستنبطون بناًء عمى ذلك عرضون ما عَ ، فإنيم يَ العمم واإليمان

موه، وما يم، فما وافق قبِ ئالوحي عمى أىوايعرضون فلنصوص، أما ىم ، يعرضون ذلك عمى ا-عمى النصوص
ويتبعون المتشابو، ىؤالء  ،رون بيذه الطريقةالذين يتخيّ  ،تابعوىم في عصرنا ىذا نوه، بعض الذيردّ  خالف

عالمية متنوعة، وفروعو، وساعدىم عمى ذلك وسائل إ بون عمى الناس كثيًرا في قضايا في أصول الدينشغَ يَ 
فيقفون عمى بعض  ،ولربما ساعدىم بعض المنتكسين المنحرفين، الذين كانوا في يوم من األيام يطمبون العمم

 .األشياء
وال كثيًرا  الذي ال يفقو في دين اهلل قمياًل ، ثم بعد ذلك يأتي ذاك تيبيم في كروايات ىنا وىناك، فيجمعونيا ل
 أو في كالمو أو في مقاالتو. ،مودهأو في ع ،ويورد ىذه الشبيات، في كتاباتو

يا من ضّل من ظم األبواب التي ضّل بوىو من أع ،الضاللوىذا باب وأصل كبير من أصول  ،تباع المتشابوا
 .أىل األىواء والبدع

تحقيق مقاصد الشريعة عمى  تقديم دعوى :ستداللوالتعامل مع قواعد اال ،في الفيم واالستنباطالطرق  من ىذه
 اضطرار. النصوص الثابتة الصريحة من غير

                                                           

 .(ٖٔٓ/ٔ) السابق المصدر: انظر (ٙ)
 كتاب ومسمم،، (ٚٗ٘ٗ: )رقم ،(ٖٖ/ٙ[ )ٚ: عمران آل] {ُمْحَكَمات   آَيات   ِمْنهُ } :باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو (ٚ)

 .(ٕ٘ٙٙ: )رقم ،(ٖٕ٘ٓ/ٗ) القرآن في االختالف عن والنيي متبعيو، من والتحذير القرآن، متشابو اتباع عن النيي باب العمم،
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ون ويردّ  ،بون عمى النصوصشغَ بحكم أن مقاصد الشريعة تأبى ذلك، فصاروا يَ  تجد النصوص ُتردّ  :يعني
المحافظة عمى مقاصد بحجة ، أو الشريعة بحجة أنيا تخالف مقاصداألحاديث الصحيحة الثابتة الصريحة 

 .الشريعة
ومن ىنا  ،دوده وشرائعوفصار التفمت من أحكام اهلل وح !وىل ىذه األحاديث تخالف مقاصد الشريعة حتى ُترد؟

  جاءت الرخص.
نما ما يسمى برخص الفقياء بزعميم ل ،ليست الرخص الشرعية ل يذلّ و ع الشرع ُيطو  متوسعة عمى الناس، فصار وا 

 .أو الجميور ،من أجل أن يكون تابًعا ألىواء الناس، ما يطمبو المشاىدون
، من أجل (8)داعية ىواهإلخراج المكمف من  -رحمو اهلل-والصحيح أن الشريعة إنما جاءت كما يقول الشاطبي 

  ضبط المكمفين.
نبقى  يقولون: ير المعاصر،فجاء ما يسمى بمنيج التيس ،ىم عكسوا القضية، وجعموا الشريعة طوًعا ألىواء الناس

كأن الخالف  :مف فيو فيذا باٌب ال نتطرق إليو، يعنيع عمييا، وأما المختَ جمَ ، األشياء المُ مع األشياء القطعية
المجمع عميو بالنسبة ع عميو، وما مقدار نبقى مع المجمَ  ،عندىم لمترخيص والتسييل والتخييرصار ذريعة 

 .!؟ف فيولممختمَ 
، أو األذواق والمواجيد ،راءاآل لى ومحاكمة النصوص إ ،دعتراض عمى النصوص بالرأي المجرّ االوىكذا أيًضا 

 ذواق والمواجيد عند بعض الطوائف.األ
بحجة أنيا تخالف األصول،  كثير من النصوص وقد ُتردّ  ،االجتياد أو القياس في مورد النصوىكذا أيًضا 

 .الف القياستخ
عشرات األمثمة،  "عينإعالم الموقّ "البديع عشرات األمثمة من ىذا النوع في كتابو ذكر  -رحمو اهلل-ابن القيم 

  .يا بإجابات بديعة قوية محكمةعن وأجاب
الم تكمم عمى ىذا في عدد من كتبو، شيخ اإلسو  ،ةقيستيم فاسدأأن  قولون بأنيا تخالف القياس، وبينىذه التي ي

 .القياس، وال العقليخالف شيًئا من  نص من القرآن وال من السنة صحيح ال يوجد :وكذلك ابن القيم
يء صحيح ثابت ش -رضي اهلل عنيم-ال يوجد من كالم الصحابة : بل يقول -رحمو اهلل-بل شيخ اإلسالم 

 يخالف العقل الصحيح.
رضت و يذا القياس إذا عف ،اليونانية الفاسدةليست بالقواعد رات العقمية الصحيحة، و : ىم أعمم الناس بالمقرّ يقول

  عتبار.ص فيو قياس فاسد، يسمونو فاسد االبو النصو 
ذا جاء نير اهلل بطل نير َمعِقلو  ،عتبار إذا خالف النصفساد اال ،ىذا معروف عند األصوليينو  ال قياس وال  ،ا 

  اجتياد.

                                                           

 .(ٕٗٙ/ٕ) الموافقات: انظر (ٛ)
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امل مع ىذه بالزيادة أو النقصان، أو في طريق التعنحرافات في مصادر التمقي جد مثل ىذه االأنو لما وُ الميم 
ف نحن بحاجة إلى أن نؤلّ  :جد من يقول اآلن في ىذا العصرحتى وُ  ،ستداللالمصادر في الفيم واالستنباط واال

 .في أصول الفقو من جديد
مغي كل تمك ي ،إعادة تأليف أصول الفقو من جديد! يطالب باإلعادة، ،بحسب ىواه ؟يمؤلف بماذا؟ بحسب أي فَ ي

ستنبط من م عمى ضوئيا ويُ فيَ ويأتي بأصول فقو جديدة، يُ  -رضي اهلل عنيم-القواعد المستنبطة من فيوم السمف 
  عريضة موجودة في ىذا العصر. دعوى ىذه خالليا!
رضي -والجرأة عمى الصحابة  ،وعمى نصوص السنة ،نصوص القرآن نو نتج عن ىذا الخمل الجرأة عمىأ الميم
 رأة عجيبة.والسمف الصالح، ج -تعالى عنيماهلل 

ولألسف ىو من المشاىير يقول:  -رحمو اهلل-كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،أحد ىؤالء من عمماء الكالم
 . "جاجفي القرآن حِ "

ن لم يكن فيو الغَ " ،يجج يعنحُ  "في القرآن حجاج"، يقول: !بالقرآن إزراء ،انظر الفمج عندىم . الغمبة و "جمْ مبة والفَ وا 
   .تمقوىا من اليونان واليند والفرسفي المقررات العقمية عندىم التي  ،؟ينأ

، ىو سطاءع لكن يصمح لمو قنىذا الحجاج ليس بمُ  :يعني ولكن ليس فيو الغمبة والفمج. ،جاجيقول: القرآن فيو حِ 
 معنى الكالم.، لكن ىذا لكم عبارتو حتى ال أتجنى عمى أحدالعبارة ىذه، أنا أقرأ  ما يقول
ن لم يكن فيو الغَ  ،في القرآن حجاج"يقول:   ِباْلَخْمقِ  َأَفَعِييَنا}العامّي يكتفي بو، كقولو تعالى: ج، غير أن مْ مبة والفَ وا 
لِ  ت ديقول: ما رديعني ياء، جل العَ ول: وليس من أنكر الحشر ينكره أليق -عتراض اآلناال انظر- [٘ٔ: ق] {اأْلَوَّ
 َوَلهُ  الذََّكرُ  أََلُكمُ } [ٕٙ: النحل]{ َيْكَرُهونَ  َما ِلمَّهِ  َوَيْجَعُمونَ }يقول: وكذلك قولو تعالى:  -لجرأة!الحظ ا- عميو

 .(9)"ملي النظر كافية لد قطًعا، فمبادئوليس ىذا يدل عمى نفي الو  [ٕٔ: النجم] {اأْلُْنَثى
ىذا  ،البسيطة تكفييم، لكن أىل العموم الكالمية عنده ما يكفييم ىذا دئىذه المبا ربماىؤالء  وامّ العَ أن يقصد 

 .يذه الجرأة؟!وبعنو مثل ىذا الكالم، قال وي ،كالم رب العالمين
: فخرج مما ذكرناه أن الداللة النقمية ال يجوز التمسك يقولفي نيايتو  -ال أطيل بذكره-طويال  ي يذكر كالًماالراز 

 .(10) "المسائل العممية بيا في
نزل وحي  كأنو ما :تشفق عمييم، تقول -عمماء الكالم-عتقاد عند ىؤالء لذلك إذا قرأت في كتاب من كتب االو 

ن األخذ بظواىر إ :، ىذه كتب العقيدة، بل يقولونك تقرأ في كتاب في المنطق تماًماوال جاء رسول، كأن
 لكتاب والسنة من أصول الكفر.النصوص من ا

 نسأل اهلل العافية. ،ىذا موجود
بعدىم،  نوالقدح في الرواة من الصحابة فم ،النصوص ىذه القضية، ورد   تكمم عمى -رحمو اهلل-الشاطبي 

 وىا ذكر جممة منيا.واألحاديث التي رد  

                                                           

 (.ٖٓٙ/ٚ) والنقل العقل تعارض درء: انظر (ٜ)
 .(ٖٖ٘/٘) المصدر السابقانظر: ( ٓٔ)
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واصل  المعتزلة األوائل من أصحاب  بن عبيد ىذا من رّوادعبيد، عمرو  بنقل عن عمرو الخطيب البغدادي ن
 .الزىدذكر بالعبادة و من تالميذ الحسن البصري، ىذا رجل كان يُ و بن عطاء، 

 : قال فيو الخميفة الذيىذا 
 .َصْيَدا َيْطُمبُ  ُكم ُكمْ 
 .ُرَوْيَدا َيْمِشي ُكم ُكمْ 
  (11) .ُعَبيد ْبنِ  ورِ مْ عَ  َغْيرُ 
 بن عبيد.الدنيا بالدين إال عمرو العمماء من المحتالين عمى ىؤالء ن كل أيقصد  :يعني

في ىذه المجالس، ىذا رجل كان يكذب عمى الحسن  -إن شاء اهلل تعالى-بن عبيد تعرفون خبره عمرو 
حسن  :أقول وقش في ىذا، قال:ل الحسن، فإذا نكثيًرا ما يقول: ىذا قو  ،، من تالميذ الحسن البصريالبصري
 . لكن ماذا يقول عن ىؤالء؟نعم،  قول حسن، يعني ىذا القول حسن!اليعني 
كمنا نعرف  (12) ((جمع خمق أحدكم في بطن أمهيُ ))بن مسعود حديث الصادق المصدوق: ذكر حديث الما 

 يذكر الرواة من األعمش. انظريقول؟  الحديث، ماذا
، يقول: ولو األعمش من أئمة التابعين، من حفاظ السنة الكبار لو سمعت األعمش يقول ىذا لكذبتو. يقول:

بن مسعود يقول ىذا ما قبمتو، ولو سمعت رسول اهلل ىذا ما أجبتو، ولو سمعت عبداهلل بن وىب يقول  سمعُت زيد
: ليس عمى ىذا أخذت يقول ىذا لرددتو، ولو سمعت اهلل تعالى يقول ىذا لقمت لو -صمى اهلل عميو وسمم-

 .(13)ميثاقنا
 أعوذ باهلل. ،سقط عمينا سقف المسجدواهلل إني أقول ىذا الكالم وأخشى أن ي

حابة يصمح بن عمر من عمماء الصعن عبداهلل  بن عبيد كان يقولىذا عمرو  ،عين؟ ىذا في زمن التابمتى ىذا
 .بالتجسيم والتشبيو :بالعظائم -عمييم الصالة والسالم-بل رموا األنبياء  وي!: ىذا حشلمخالفة، كان يقول عنو

-موسى  [ٙٔٔ: المائدة]{ َنْفِسكَ  ِفي َما َأْعَممُ  َواَل  َنْفِسي ِفي َما َتْعَممُ }حينما قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عيسى 
ما  ،-صمى اهلل عميو وآلو وسمم-والنبي  [ٖٗٔ: األعراف] {ِإَلْيكَ  َأْنُظرْ  َأِرِني َرب  }لما قال:  -صمى اهلل عميو وسمم

   م رب العالمين منيم.مِ م ىؤالء األنبياء، بل ما سَ مِ سَ 
ورّد عميو، يقول ابن قتيبة في  ،ب ىذا الحديثابن قتيبة أنو كذّ  وظام ذكر عنالن   ام؟ظّ وما أدراك ما الن   ،امظّ الن  

ظام، يقول: ولو أقاويل في أحاديث يّدعي عمييا أنيا مناقضة لمكتاب، وأحاديث يستبشعيا آخر الرد أيًضا عمى الن  
 :يعني .(14)األخبار، وأحاديث ينقض بعضيا بعًضامن جية حجة العقل، وذكر أن جية حجة العقل قد تنسخ 

 .انظر الجرأة! إلى ىذا الحد! ،ن العقل ينسخ النقلأ -كما سيأتي إن شاء اهلل-عند النظام 
                                                           

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

 (.ٖٕٗٙ: )رقم ،(ٖٕٙٓ/ٗ) وسعادتو وشقاوتو وعممو وأجمو رزقو وكتابة أمو بطن في اآلدمي
 (.ٜٕٔ/ٕٕ) الرجال أسماء في الكمال تيذيبو  ،(ٓٚ/ٗٔ) بغداد تاريخ: انظر (ٖٔ)
 (.ٜٗ -ٖٜ: ص) قتيبة البن الحديث مختمف تأويلانظر:  (ٗٔ)
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، في بل في أواخر القرن األول اليجري ،ىو في القرن الخامس عشر، ىذا في القرن الثاني اليجري ما ؟تىىذا م
ن كان النّ  وأمثال عمرو بن ،قرون متقدمة عمرو بن عبيد  .ظام جاء بعدهعبيد، وا 

يسي، بشر المريسي ىذا من المعتزلة الجيمة، المرّ  -حديث القرعة يعني- يقول: ذاكرتُ  -رحمو اهلل-الشافعي 
أن ييديو ي تقول: لعل اهلل أن يصمح قمبو و يسي تكمم الشافعويجادل الشافعي، وأم المرّ  ،كان دائًما يناقش الشافعي

  ل لعل وعسى.كان الشافعي يتحمّ فبك، 
  .(15)فقال: ىذا قمار داألعبُ  ث حديث القرعة بين الستةىذا الحديذاكرت المريسي في  :يقول
  ىذا قمار. :ة، والمريسي يقولحكم بالقرعة في ىذه القضي -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

ر: ليس فقال لو عمرو بن النض جاب فيو،فأ ،عن شيء -ركما يقول عمرو بن النض-ل عمرو بن عبيد ُسئ
 : ومن أصحابك ال أب لك؟، قال-بن عبيدسيرد بماذا عمرو  بالسمف اآلن اإلزراء او انظر - ىكذا يقول أصحابنا

- ي.يم، والتَ -يعني عبداهلل بن عون-، وابن عون -يعني ابن عبيد-، ويونس -يعني السختياني-قمت: أيوب 
كمكم يطمب  ىذا !العابد غير أحياء، ىذا اآلن نجاس أرجاس أمواتقال: ىؤالء أ -ىؤالء األئمة في زمن التابعين

 .(16)د؟! أنجاس أرجاس أموات غير أحياءعمرو بن عبي غير ،اكمكم يمشي رويدا، صيد
  اهلل العافية. لِ سَ  ،لويتب صعموك من الصعاليك في آخر الزمان قبل ظيور الدجاوتستغرب إذا جاء ك

كالم واصل، ما ! عمى سبيل اإلعجاب ب؟بن عبيد ىذا: أال تسمعونفقال عمرو  ،يوًماواصل بن عطاء تكمم 
كما تسمعون إال ىو من تالميذ الحسن ىو وواصل، ما كالم الحسن وابن سيرين عندنا  الحظ ؟..كالم الحسن

   ، قبحو اهلل.(17)رقة حيض ممقاةخِ 
 !كالميم خرقة حيض ممقاة هعند ،فالن قال ،قال ابن سيرين ،: قال الحسنونالسمف يقول

  .(18)يل امرأةبي حنيفة جممتو ال يخرج من سراو ن عمم الشافعي وأإكان يقول:  ،ئيموآخر من زعما
ردد إلى اليوم، وىي عبارة تُ  ،ن عمى الحيض عمماء الحيض والنفاسيعني ىم يتكممو  :ال يخرج من سراويل امرأة

  ذكرىما في القرآن. -عز وجل-اس اهلل اإلزراء بأىل العمم، والحيض والنف عمماء الحيض والنفاس،و فقياء 
يار الصحابة والتابعين من أجل فتاوييم، وعاب عمى أصحاب طعن في خِ  -كما يقول عنو بعضيم-ام ىذا ظّ الن  

 .ريرة كان أكذب الناسوزعم أن أبا ى ،الحديث رواية أحاديث أبي ىريرة
تمميذ  اآلن،ىذا النظام  ،..وابن مسعود، ثم ذكر عميًّا ،ب عثمانوعا -اهلل عنورضي -وطعن في عمر الفاروق 

 -رضي اهلل عنو- ا، ذكر عميًّ لةتنتسب إليو فرقة من المعتز ىذا  -كما سنعرف بعد قميل-ف أبي ُىذيل العاّل 
؟ ة؟ أو ماذا يكونض صاحب الحمار بالبقر عوّ ما الحكم؟ يعني ىل يُ  :ل عن بقرة قتمت حماًرا، يعنيوزعم أنو ُسئ

                                                           

 .(ٕٓٓ/ٓٔ) النبالء أعالم سيرانظر:  (٘ٔ)
 .(ٛ٘ٔ/ٔ) لمشاطبي االعتصامانظر:  (ٙٔ)
 .(ٔٗٚ/ٕ) المصدر السابق: انظر (ٚٔ)
 .(ٕٗٚ/ٕ) المصدر السابقانظر:  (ٛٔ)
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من ىو حتى يقضي برأيو؟ من ىو حتى  ،نعم :ظام ىذا: أقول فييا برأيي. يقول الن  -رضي اهلل عنو-فقال عمي 
 .(19)؟يقضي برأيو

وال رب  ،وال جبريل ،لقرآنوال ا -صمى اهلل عميو وسمم-بل وال النبي  ،م منيم أحد ال عمرمِ ، ما سَ يةنسأل اهلل العاف
 .العالمين

أنيم  -رحمو اهلل-كما ذكر شيخ اإلسالم و  ،مع جرأتيم كانوا أجيل الناس بكالم السمف وبأقوال السمف يؤالءف
  .يذكرون اإلجماع أحياًنا وال يعرفون قول السمف في المسألة

 ، وقول السمف الذيلون الكالموُيوردون القولين والثالثة واألربعة والخمسة ويجادلون في مناقشة ىذه األقوال ويطوّ 
نما ُيوردون أقاويل باطمة،  ،قوالوال ُيوردونو من جممة ىذه األ ،دل عميو الكتاب والسنة ال يعرفونو ه كل ىذوا 

جيل الناس ، فيم أعميو الكتاب والسنة الذي دلّ ة، وال يعرفون القول ، أقاويل منحرفمن قبيل الغمطاألقاويل أصاًل 
 بيذا.
اإلجماع، مزًما بلسُت مُ  : وما شأني باإلجماع؟شأني؟ بعضيم يقولوما  :يوم تسمع من يقول مثل ىذا الكالموال

 ؟! مجاىيل. ، من ىؤالءوقال فالن ،ل أيوب، وقال فالن، وقاالبةوبعضيم يقول: ومن ىؤالء؟ تقول لي: قال أبو قِ 
؟ ىذا صحيح البخاري ما ُدس فيو أحاديث؟ ما الذي يضمن لك مثل الذين يقولون: ومن الذي يضمن لك أن

 ، يكون ىناك قواسم مشتركة،عو إلى أصول ومنطمقات تستطيع معو الحوارتحتاج معو إلى دورات حتى تصل م
ىذا حديث  و:قول لت في قاعدة مشتركة، عنده شيء إطالًقا، ما ما اتناقش إنسانً أنت لمحوار، و أرضية لمنقاش و 

 .س فيو أحاديثمو أن البخاري ما دُ فيّ  أن البخاري ما ُدس فيو أحاديث؟ أدرانيما  في البخاري، يقول لك:
 إذا ال تتعب نفسك ،ال تجيبلو: كيف الحال؟ و ة؟ بمعنى أنك تقول نطكم بمغ سعر الحِ  أحياًنا الجواب يكون:

  .نت الجيالة وصمت إلى ىذا المستوىكا
عريب لمكتب، التب اليونان والفرس والروم واليند، ىو ترجمة كت نحراف حتى بمغ مداهوالذي زاد من ىذا الشر واال

قبموه،  يا، فما وافقعرضون عمييا نصوص الوحي، فجعموا منيا ميزاًنا لمحقائق الشرعية، فيكتب المنطق والفمسفة
  وه.وما خالفيا أنكروه وردّ 

كان يقول: رحم اهلل  -رحمو اهلل-كما جاء عن ابن أبي زيد القيرواني  ،فيما ذكره بعض أىل العمم كان ابتداء ىذا
 -لبني أمية يعني الوالة واألمراء-اليم  مّ وكان أكثر عُ  قط خميفة ابتدع في اإلسالم بدعة، بني أمية، لم يكن فييم

وفي قموب  ،س، وكانت الرياسة فييمفمما زالت دولتيم ودارت إلى بني العباس، قامت دولتيم بالفر  من العرب،
الكفر والبغض لمعرب دولة اإلسالم  -س الذين صاروا وزراء لبني العباسيعني من الفر - أكثر الرؤساء منيم
يقول: فأول الحوادث ...، إلى أن -رحمو اهلل-ىذا كالم ابن أبي زيد القيرواني  الم الحوادث.فأحدثوا في اإلس

 .(20)راج كتب اليونان إلى أرض اإلسالمإخ التي أحدثوىا

                                                           

 .(ٖٗٔ: ص) الفرق بين الفرقانظر:  (ٜٔ)
 (.ٕٗ/ٔ) المنطق صونانظر:  (ٕٓ)
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-تل أن خالد بن برمك، ويحيى بن خالد بن برمك الذي قُ  خروجيا، خالصة الكالم الذي ذكره: وذكر السبب في
ممك الروم  بستراانو كان يواصل ممك الروم باليدايا المتتابعة، فإ :ىذا الرجل يقول القيرواني -كما ىو معموم

نما ذلك لشيء ،رسل اليدايا: ىذا الرجل ما زال يبار أىل دولتو ومممكتو، وقال ليموعرض ىذا األمر عمى ك  ،وا 
  وأخشى أن يطمب مني ما يشق عمّي، فما ترون؟ 

  .: سل صاحبك ماذا يطمب؟ ماذا يريد؟سولو إذا جاء بيدية، يقول لوثم بعد ذلك رأى ىو أن يسأل ر 
عمييا البناء، كانت  يريد الكتب التي ُبني ًحا مسروًرا مستبشًرا، قال:سألو، فرد عميو يحيى بن خالد فرِ فرجع إليو و 

غمق بابو بالحجارة والجص والطين، وأُ  ،عمييا بناء عند الروم نو ُبنيإ :ىناك كتب المنطق والفمسفة ىذه، يقولون
  .ما يصل إلييا أحد :يعني ،ُطّين الباب

يم ،أن يتزعزع دينيم م إذا نظروا في كتب الفالسفة ىذهفوا عمى أىل ممتيباعتبار أنيم تخوّ  ويقينيم انيم وا 
 لفالسفة، فبنوا عمييا ىذا البناء.يرجعون عنيا إلى دين ابعقائدىم النصرانية، ف

، وجمع الكبراء من أىل مممكتو، فرح ممك الروم و مثل ىذا الكالم، وذكر لمفمما رجع الرسول إلى ممك الرو 
أنو ال يخمو من  -لرجليعني عن ىذا ا-رمك، وقال ليم: قد كنت ذكرت لكم بن بَ عميو يحيى  وأخبرىم بما ردّ 
 .صح بحاجتو، وىي أخف الحوائج عميّ حاجة، وقد أف

ىا، قالوا: ستخرج منيا ما أحب ويرد  يقول: حاجتو الكتب اليونانية يَ  ،تووقد رأيت رأًيا فاسمعوه فإن رضيتموه أمضي
 .فما رأيك؟

كان سبًبا ليالك دينيم  النصارىقال: قد عممت أنو ما بنى عمييا من كان قبمي إال أنو خاف إن وقعت في أيدي 
فإني ال  ،ىاونسمم نحن من شر   ،ون بياسألو أال يردىا، ُيبتمَ أنا أرى أن نبعث بيا إليو، وأن أديد جماعتيم، و وتب

  فيقعوا فيما ِخيف عمييم. ،لى الناسعمى إخراجيا إ تجرأمن ي آمن أن يكون بعدي
  فأمضو. ،نعم الرأي رأيت أييا الممكقالوا: 

وفيمسوف، فِمّما ُأخرج منيا كتاب )حد ع عمييا كل زنديق مَ جَ  لى يحيى بن خالد، فمما وصمت إليوفبعث بالكتب إ
 من زندقة.  وسمم ،في ىذا الكتابالنظر  مَ عنّل من أبن أبي زيد القيرواني: وقَ (، يقول أبو محمد المنطق

من الذات اإلليية إلى األرض  :يعني ،ال ينبغيفي داره، والجدال فيما  ثم جعل يحيى البرمكي ىذا المناظرةَ 
كما يقول بعض المنحرفين  ،ض لمنقاشكل شيء معرو  ،دلون في كل شيء، ال يوجد خط أحمرالسابعة، يجا

ييم قضايا، حد اليوم في قناة فضائية، يجمع ىؤالء الذين قد جمعيم يجعميم عمى فريقين، ثم بعد ذلك يعرض عم
 .يؤيد ىنا يرفع يده والذيفع يده، ؤيد ىنا ير ي الذي؟ الزنا ماذا تقولون
ويقول: نحن نناقش كل شيء بال استثناء، كل شيء عندنا قابل لمنقاش، كل شيء عندىم قابل  ىذا كالم يقال؟!

  ! نسأل اهلل العافية.لمنقاش
الزنادقة، وتكمم أىل جادل عميو آمًنا عمى نفسو، تكمم وي ،فالشاىد يقول القيرواني: فيتكمم كل ذي دين في دينو

بن خالد كان ألن يحيى  ؛ربت في خالفة ىارون الرشيدقد عُ مقتضى ىذا الكالم أنيا  ، فإًذااالنحرافات المتنوعة
  تل في سنة سبٍع وثمانين ومائة.وقُ  ،ًرا في خالفة الرشيدستوزَ مُ 
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ادن بعض مموك النصارى، ىكذا قال جمٌع من أىل العمم، وذكر آخرون أن ذلك وقع من ِقبل المأمون، لما ى
ستشارىم، الممك جمع خواصو واب يطمب من خزانة كتب اليونان، وذكروا واقعة مشابية لما سبق، وأن تَ كَ 

رساليا.نيم جمإ :ويقولون   يًعا أشاروا بمنع بعثيا وا 
فما دخمت ىذه العموم عمى دولة  .زىا إلييميقولون إال أحد البطارقة، واحد فقط ىو الذي خالفيم، وقال ليم: جيّ 

  . اإال أفسدتيا وأوقعت بين عممائي شرعية
واقع أن المشيور أن المأمون أول من ترجم كتب اليونان، لكن ال :يعني ،كانت البدايات قبل ىذاعمى كل حال: 

ا من تمك الكتاب بالذىب، لمن يترجم كتبً ن زِ بصورة أكبر وبدعم أعظم، وكان يَ  المأمون كان ذلك في وقتو
ال ف ،الكتب   .في وقت قبل ىذا وقع ذلكقد وا 
انت البداية في كان مولًعا بالكيمياء، وك متوفى سنة خمس وثمانين لميجرةال بن يزيد بن معاويةخالد  :يعني

  .(21)ب كتب اليونانىو أول من بدأ يعر   :يقولون ،الترجمة عمى يديو
أخبر أن ىذه األمة ستفترق، وحصل ىذا، وصارت كل فرقة  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  :عمى كل حال

يا، والرد عمى عن مبادئ تتشبث بمقررات منطقية وفمسفية، وما يسمونو بالقواعد العقمية من أجل المناظرة والذبّ 
اهلل  ا، نسألرًّ ر ضُ ا والضُ عتقاد، وزاد الشر شرًّ في قضايا الدين واال جاج والكالمحتواال ،الجدال رثُ الخصوم، وكَ 

  العافية.
بت ىذه يم مبنًيا عمييا، وتشعّ كل فرقة بيذه العموم الكالمية والفمسفية، وجعل ىؤالء جدالَ و  ،وتترست كل طائفة

 ت األىواء.وعمّ  ،فتراقر االفكثُ  ،رق وانقسمت عمى نفسياالطوائف والفِ 
حتى األندلس التي كانت بعد سقوط الدولة  ،صمت لألسف إلى أبعد مدىالكتب، وو ىذا كان بسبب ترجمة ىذه 

ىو أمير األندلس  خل الفمسفة إلى األندلسأول من أد :موية تمثل دولة مستقمة عن الدولة العباسية، يقالاألُ 
 بن مروان األموي.م بن عبدالممك بن ىشابن ىشام بن عبدالرحمن بن معاوية عبدالرحمن بن الحكم 

بن و بالوليد ب  شكان يُ ف ،بروتكان يشبو المأمون من ىذه الناحية، طمب الكتب الفمسفية، إضافة إلى الج :يقولون
  ثين لميجرة.وثال تين وتسعفي ىذا الجانب، وىذا متوفى سنة مائ عبدالممك
 .ووصمت إلى األندلس! ،بكرالوقت م :الحظوا

ت بيا ألسن كثير من المشتغمين بالعموم الشرعية، لّ ز ف ثقافة، -لألسف الشديد-الكتب ثم بعد ذلك صارت ىذه 
وقال: إنو ال يبمغ  -رحمو اهلل-ما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ك-العمماء  حامد الغزالي، واستفزّ  حتى جاء أبو

 .(22)عرف المنطقاالجتياد من ال ي مرتبة
  وثق بعمم من ال يعرف المنطق.نو ال يإوقال أيًضا: 

                                                           

 .(ٜ/ٔ) البيية األنوار لوامعانظر:  (ٕٔ)
 .(ٕٚٔ/ٜ) الفتاوى مجموعانظر:  (ٕٕ)
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عمق بالقموب ومصنفاتيم، وصار ذلك يَ  ،فيذكرون ذلك في ثنايا كتبيم ،عمى ىذه العموم قبمونفصار العمماء ي
فإما أن يذكر ذلك في سبيل الرد وسياق الجدل مع الخصوم، أو يذكر ذلك في  أللسن واألقالم، فإذا أّلف أحدىموا

 ثبت أنو قد بمغ ىذه المرتبة.ليُ  ؛سبيل التقرير واإلثبات
ق عمم أصول الفقو من أىل السنة، الذي أول من مية في التفسير وشروح الحديث، وُسرِ فدخمت ىذه العموم الكال

 ،وعمماء الكالم ،شاعرةالمعتزلة واأل أصحابيا من ة المؤلفات في أصول الفقووصارت عامّ  ،أّلف فيو الشافعي
  .لألسف!

وصار ذلك صعًبا عمى  ،كالنحومن عموم العربية  اء، بل دخل حتى في العموم األخرىفدخمت فييا ىذه األشي
أىل إال من عبارات  التي في النحو وفي البالغة وما إلى ذلك ،د إليوسنَ د والمُ سنَ فما عبارة اإلسناد والمُ  ،التالميذ

 .المنطق والكالم
لم تكن موجودة في كتب  فصارت ىناك معانٍ  ،ودخل ىذا في عموم البالغة، بل دخل في القواميس المغوية

تقدمين، فتجد في كالم ، وأمثال ىؤالء من الموابن فارس "تيذيب المغة"ب الثقات، مثل األزىري كت ،ألولينا
  يا أصل في كالم العرب.عرف لال يُ  ونحو ىذه الكتب عبارات ،القاموسصاحب لمسان و صاحب اكالمتأخرين 
خالئق ال  ،الناس ؟ ثم يأتي يتتممذ عمى ىذه الكتب فئام من: استوى باستولى! ىذه كيف دخمتمثل تفسير

 .وىكذا ،ونو ويظنون أنو عمم صحيح ثابتفون ذلك ويتمقّ ، ويتمقّ -عز وجل-يحصييم إال اهلل 
التتار بغداد في سنة وثمانين لما أخذ  أنو في حوادث سنة ستمائة وسبع -رحمو اهلل-ذكر الحافظ ابن كثير  

 .وخمسين ستمائة وسبع
 :قالوي ،عمى دخول بغداد ب التترالذي ألّ  ،نصير الشرك الطوسي ،الطوسي الدين ل الخواجو نصيرمِ يقول: عَ 

 ت أمور ىائمة تعرفون كثيًرا منيا.وُنيبت بغداد وحصم ،ضو عمى قتل الخميفة، ُقتل الخميفة العباسيرّ نو حإ
فييا  ،نو عمل دار حكمةإ :ط، يقوللما تسمّ  -نصير الدين الطوسي-عن ىذا  -رحمو اهلل-يقول ابن كثير 

أن  يسمونيا الحكمة، من يجترئ دار الحكمة يعني الفمسفة اليوم ثالثة دراىم، ودار طب.لكل واحد في  ،فالسفة
 . رة الخالفة؟لمفالسفة في حاضِ  ايقيم دارً 

درىمان، وصرف ألىل الحديث  -الطبيب :يعني-وجعل دار طب فييا لمحكيم  ،ل ذلكمِ فجاء ىذا الرافضي وعَ 
لما جعل  -كما ىو معموم- نصف درىم في اليوم، ىذه مثل خطة دنموب ثحدّ جعل ليم دار الحديث لكل مُ 

 ،العالية ذلك العموم األخرى يأخذون األجور ثم بعد ،يسيرة بسيطة االمتخرج من العموم الشرعية ما يأخذ إال أجورً 
 سة العموم الشرعية في األزىر.درافصار الناس ال يسمحون ألوالدىم ب

كما  كسب المادي، المستقبلوالعموم المادية من أجل ال ،ريبيةالعموم التج جباء واألذكياء يذىبون إلىار النفص
 .يقولون

ن ىؤالء، فقد يدخل الرجل عمم أن كل من درس ىو مالت الضعيفة يدرسون العموم الشرعية، وال نُ وأصحاب المعدّ 
 رغبًة.

لناس يشتغمون بيا قبل ذلك إال كما يقول ابن كثير، يقول: ما كان ا ،ذلك شاوف ،يشتغمون بالفمسفةصار الناس ف
  فية.حاد في خُ اآل
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نشاد األشعار وكان وكان ،أللحانلت بغداد بعد تالوة القرآن بالنغمات وايقول: وُبدّ  ، وبعد سماع -حكايات- وا 
- وبعد العمماء بالحكماء ،الُقرمطيةوالمناىج الكالمية والتأويالت  ،األحاديث النبوية بدرس الفمسفة اليونانية

باىة بالخساسة والنّ  ناسي، وبعد الرياسةالوالة من األ وبعد الخميفة العباسي بشرّ  ،-الحكماء يعني الفالسفة
التفسير  بفنون العمم منشتغال ، وبعد اال-يحةب  يعني الش  - ارين،ي  مة والعَ مَ ، وبعد الطمبة المشتغمين بالظَ والسفاىة

  ومواليا.بيت ح ودو جل والموش  الرؤيا بالز  والحديث والفقو وتعبير 
  .(23)وما أصابيم ذلك إال ببعض ذنوبيم :نقول

دوارد سع ،الفالسفة من الغربيين والشرقيين؛ ألبرت حوراني، وستافمو بون واليوم الفمسفات الجديدة، يد، ومايكل وا 
يريك ىو كوك،    ركون، وبقية القائمة التي تعرفون.وكذلك أيًضا تالمذة ىؤالء، أ ،شاكميم وفر، ومنا 

 وُيظن أن ذلك من الثقافة، ،القموب جمةوغير المترجمة من أصحاب عُ  ،تيافت عمى كتاباتيم المترجمةفصار يُ 
باع فييا الكتب، والمحافل التي ت ،في المعارض تي ُتعنى بنشر ىذه الكتب المشبوىةوتجد تمك الدور المعروفة ال

ََ  ،تجد ِفئاًما من الناس من الرجال والنساء يجتمعون عمى ىذه الدور يتيافتون ر الكبير والفوز فَ ويفرحون بالظ 
 .أو ميري، لألسف الشديد ،أو جورج ،أو غوستاف ،يريكأو إ ،ذا وجدوا نسخة من كتاب مايكلالعظيم إ

نحراف وانتكاسة يرسل اثم بعد ذلك حصل لو  ،طالب العممن كان م ،وتجد ىذا الذي كان يشتغل بالعمم الشرعي
-قال رسولو، قال معاذ  ،قال اهلل :لو قكان يبعدما  ،إيريك ىوفرو قال أبون، لو  ل وتغريدات، قال غوستافرسائ

   .قال ابن سيرين، صار إيريك و مايكل وأمثال ىؤالء! ،-رضي اهلل عنو
يبدأ محدوًدا، نحراف ضالالت واألىواء، فبعد أن كان االالبدع والبعد ذلك اتسع الخرق عمى الراقع، وانتشرت 

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

كيف حصل التوسع؟ كيف كانت  تصير أذرًعا وأميااًل وفراسخ! تىر في األتباع حثم تكثُ  ،تكون في أوليا شبًرا
 ر بيا.غر  نفس واحدة، ال تُ  فيي ،ط بدينوفر  حتى يخاف المؤمن عمى نفسو وال يُ  ؟،بدايات ساذجة وبسيطةال
دة، وغًدا يوضع اإلنسان في خرقة والصراط المستقيم، وابتعد عن األىواء والضالالت، ىي نفس واح ،ةلزم الجادّ ا

، من ربك؟ وما دينك؟ ومن انتيراهان و نو، فإذا جاءه المَمكثم بعد ذلك يبقى مرتيًنا بإيمانو وعممو ويقي ،كفنفي 
 ف اإلنسان عمى أي أرٍض كان يقف.عث فيكم؟ فعندىا يظير اليقين والثبات، ويعر ىذا الرجل الذي بُ 

زيد وعمرو، أو عداوة الفئة الفالنية، والطائفة الفالنية، فيحممو بغضيم عمى  ر أحد بدينو بسبب عداوةغر  ال يُ 
تتحول القضية من تصفية ، -صمى اهلل عميو وسمم-ومحادة رسولو  ،-عز وجل-ة اهلل غض الدين، ومحادّ بُ 

 نسأل اهلل العافية. ،بات إلى نكاية بالنفسحسا
 ،واهلل أعمم ،، ىذا-تبارك وتعالى-وسيصير الجميع عما قريب إلى اهلل  ،، واإلنسان يطمب النجاةالحذرَ  الحذرَ 

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                           

 .(ٚٓٔ/ٓٔ) والنياية البداية: انظر (ٖٕ)


